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Şubat 938 
Hergün sabahları (lzmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

Atatürk 
Bursa ve Gemlik ·fabrika
larını bizzat açacaklardır 

Fransız gazeteleri son vaziyetten çok memnun Denizde korkun«; bir silah ya
Hatay seçim statusunda bu rışı başlamış bulunuyor 
ay sonunda istediğimiz gibi Amerika, Fransa, lngiltere 

tadilat yapılacak hassas görünüyorlar 
Uzak Şark hakkında derpiş edilen karar projesi, 
Çin murahhasına verildi. Bitaraflar, 16 ıncı mad
denin esas nizamnameden çıkarılmasını istediler 

Londra, 30 (A.A.) - lngiltere, 
Amerika n Franu ara11Dda jıpon· 
yanın 3 5°000 ton hacminde hırb ge
mileri iaPn taaınurandı buluadu• 
&u mubıklı:ık ınratte ıalıııldığı tık· 
dirde 1936 tarihli Lundra deniz mu• 
ıhedeoiııin phıbet mıddeıinin tal• 
hiki için mibakereler ceuyan etmek· 
tedU. Bu haberi veren Sandı,. Ti• 

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

in gil tere, Amerika anlaştılar 
Italyan ve Japon gazeteleri, Ruzvelti 
ve Amerikayı şiddetle teokid ediyorlar 

-~~~~~·-------~~~~~· 
Amerikan teslihatı 

Hamdi Nüzhet Çançar 
En ıon olarak Amerika birleıik 

hükiimeıleri de teolihll yarııına iııi· 
ra1' eımege karar verdi. 

İki gOn nel goıetelerin neşret• 
tikleri reiı RuzHI tin beyaonameıı.i 
bıı noktadan çok diklı:ate •• üterindo 
durıılmaga pyaodır. 

Amerika mecliainde okunmuı 

olan bu beyanname ile Reiıicumhur 
parlSmentodan bilha11a ""1eııis tt• 
lihalı için mühim miktarda tahıiıat 

taleb etmiııir. 
Miıter Ruıvaltin mamleketıaki 

maneri bilyllk nllfuzu H nihayet 
parllmentodalı:i demolı:rat partiıı.inin 
lr.unatli ekoeriyati diltünil.ldroe bu t•h• 

ıiaatın yakın bir ıamanda kabul edile· 
ee&lndeo ve Amerikanın dı bıı ıııreıle 
teılihat yarııına bilf ili baıhyacıg.n• 
daa ıilhh• edilemeL 

Botırlardadır ki 192 2 eaneıinde 
Vaıingtonda Amerika, İngiltere, ja• 
ponyı, Fran11 ve İtalya hilktlmetleri 
araaında bir konferına akdıdilmit 

lıat hdlr.ametteıı ı 
la 11YY9tlmt t.paııad• 

bir parite kabul adilmitti. Bu parite 
mucibiace Amerika ile lııgilterı de· 
aia kuTfttleıı bulv.adn"mak huıuıun• 
da tam bk mllııant elde ediyorlardı, 
onlardan ıonra japooya ye nihayet 
Frau1a ile İtalya geliyordu. 

BirlOfik Amerika hiilı:Qmeti Da• 
11riyatta iıtihıal etmit olduğu bu 
hıkkı f itlen bu güne kadar kollan• 
mamı1o harb eefineleri yaptırmakla 
lr.uıur etmemekle beraber bu inpllı 
lı:endilİll• taoılH halr. oiıbetine yllk· 
ıelımemiıti. 

Amerikalılar bir taraf tan bllyük 
elı:yaauı il• diger taraftan da aılu 
okyanuıu ila muhat oldukları için 
bııııu kendilerine lı:af i bir müdafaa 
teminatı tclilli etmitler, diger de9• 
Jetlerin doniı icpatını gözönllııde tu. 
tarak oaa göre hızırlıkh bulunmağı 

ilımal etmişlerdi. 

Nitekim ayni hataya İngilider de 
dllımüılarcli. Oolar da bir giln naPl 
el• tealihat tehdidi projelİııin ta• 
lıakk•k edeceği flmidine kapılmıılar 
ve bitlln dil.nyı dnletlerina ömck 
ol1aa diye bahri ıeelihıtlarını kendi· 
likl•rinden tabdid atmiılerdi. İngiliz. 
!er bu hllıınil•iyctlerinin ceıuını ilı:i 
ıene nel İtalya birdenbire Habeşi .. 
tana nldırarak AkdODi• n Kıııl 
deııisl• mu•eaeneleriııi alıllll ettiği 
aameıı pak acı bir ıureuı çakmiıl•r 
ve o giln bu Ciln dilrt yilz milyon 
İngillı liralık mnaaıam bir 11hliPt 
kalıııl ederek bybetıikleri zamaaı 

kallUlaı&a çahımıılardı. 
İngiltaNoin bu vuiyeti A.meri• 

kaya cilul bir dan teıkil etmek IA· 
aımgelirdi. Bnaa ragmeo Amerika· 
lılar it lıa11 ıelmedilı:çe keııdilerlni 
toperhy emıdılaı. 

Bu gilD bu ihmalin ceıaaını OD• 

lar da Uuk Şarkta çekiyorlar. Uıak 
Şukta Amerikalıların pek bflyilk ik· 
tıaadi menfaatleri vardır. Fakat bun• 
dan daha ıiyade Amerika içia bilyilk 
olı:yanulta bahri munzeııeyi mnha• 
faıa meMleıı.i daha mllbimdir. japon• 
lar ... defa Çine ıaldırmakla lııı 
muvaUDayi kendi lehlerine ihlal et• 
mit oldıı !ar •e bnnu oarı nehirda 
bir Amerikan gambotnnu batırmak 

ıuretil• fiilen de ilbat ettiler, 
Bilyflk olı:yanulla bıbrt mu'l'HI• 

nenin herhangi bir dnlet lehine ,.. 
Amerika aleyhine hoııılmuı Amarib 

Sona 3 ancil sahi/ede -

Hariciye Vekilimiz 
Cenevre, 31 (Radyo) - Dün, 

Pazar olmasına rağmen Uluslar 
sosyetesi konseyinde hususi mü· 
kilemeler olmuş, Hatay mese· 
lesi ile Çın ihtilafı etrafında 
tetkikat yıpılmıı~ır. 

Fransa Hariciye Bıtkanı B. 

Tevfik Rüşdii Aras 
lvon Delbos, Pırise hareket et· 
meden evci Hatay ıeçimi için 
tesbit olunan yeni şekil bak· 
kında Türkiye Hariciye Vekili 
B. Tevfik Rüştü Arıslı konuş· 

muıtur. 
- Sanrı 3 iincii salri/11de -

meı ilit'e ediyor ki: 
"Tokyodaki İngiliz aefiriain teo 

fChhlialeri ilzerine jıponya hilkilmeo 
tinden jıponyanıa 35 bin tondan 
daha y!lkoelı: bıcimde zırhlılar inıa 
eımiyecegi bıkkıııda teminat almalı: 
kabil olmımııtır.,, 

Romı, 30 (A.A.) - M. Rnz..-el• 
tin moujı hakkındı milıalealer aer• 
detmel;. te olan Giornıle D'ltılia Em• 
peryaliıt demokraailerin ıiliblanma 

programlarının hırbcuyıne bir zihni• 
yellen millham oldu&u fikrindir. 

Bu gazele eıcümle diyor ki: 
"İtalya M. Ruzveltin dediği cibi 

ailib almak hakkıua itiraz eımes. 
Yalnıı Amerika Reiaicumhurunun 
bu münaMbetle Totaliter devlaller 
aleyhindeki ittibamlırın yerinde ol• 
mıdıgıuı bilkmeder. Filnki M. Ruz• 
volt bu dnletlarin taarruzlara giriı• 
mek iııemeleri,,-i.an ıilpbe eımekt .. 
dir. Halbuki bu devletler kandi ihıi• 
yıçlınaa gilre ıı.iltblanmıktaıhrlır. 

Ve bi11arure ıilih yarııına ıil.rdlı:len• 

i6Ai1!erdl1. 
- Sonu 8 inci $alıif 11d11 -

Japonyanın manalı sükutu 

' . 
• 

' Amerikan donanmasından hlr kaç 111ml 

Spo~ hareketleri: _ ·Gümrükte bir yolsuzluk Bir Yunan giimrtk 

Bi k • k mot6rü fırtınadan 
ırincilertte ÜÇO , 1 İnci- tedkik ediliyor Saib iakelesinesıfındı 

lerde Alsancak şampiyon 1s kuruşluk makbuz tahrif edilerek Yunan gümrük idarcıine aid 
12 numaralı motör Midilli ada· 
sından Sakız adasını ıiderltın 
müdhiş bir fırtınaya tutalmuı 
ve Karaburunun Saib iskelcı ne 
iltica etmiştir. Motörde 7 fÜJD· 
rük muhafaza memuru vardır, 

lzmir muhtelitleri hazırlanıyor. 1850 lira alınmış 
Ekzersizde 4-3 Morlular kazandı 

Pazar günü Alsıncak saha· 
sında 37 • 38 bölge likınin 
son maçı Alsancak • Demir~por 
takımları arasında yapılacaktı 
fakat Demirsporlular sahaya di· 
zildikleri halde hükmen mağlu· 

biyeli kabul ederek oyuna gir· 
mediler. Al sancak tıkımı da se· 
remoni yapmak suretile maçı 
kazandı. Ve bu suretle bölge· 
miz n 937 • 938 likı de nihayete 
- Sonu 5 inci sahi/ede 

Barselon maktele döndü 

Dünkü bombardımanda 
ikiyüz kişi öldü 

Barselon şehrindeki hastaneler, baştanbaşa 
yaralılar!~ dolmuştur 

1 

·t 
I .\ 

General Franko 
Madrid, 31 (Radyo) - lhti· 

lilcilcr, bu gün Madridin merkezi 
mahallelerini ağır toplarla bom· 
bırdımın etmitlerdir. Bu bom· 

A zımın 

bardınıanda mühim hasarat ol
muştur. 

Barselon, 31 (Radyo)- Cum· 
huriyetçi ispanya resmi tebliği: 

Teruel cephesinde "ayde şı· 
yan bir hareket olmamıştır. 
Yalnız iki taraftan da piyade 
ateşi devam etmiştir. 

Estrama Dara cephesinde ta· 
arruzı kalkışan ihtilalcıler, tank 
ve son s:stem toplar kullandık· 
ları için mevzilerimizi değiştir· 
mek lüzumunu hissettik. 

Barselon, 31 (Radyo) - lh. 
tilalciler, dün de tayyarelerle 
şehri bombardıman c-tmişler ve 
bir çok bombalar atmışlardır. 
!nsancı zayiat, 47 çocuk, 90 
erkek ve 63 kadından ibarettir. 

Sevilli, 31 (Radyo) - lhti· 
lalci kumandanlardan general 
(Kepodolyano) Franko kuvvet· 

• Sonu 8 inci ıahi/ede • 

Şebrimia iıhılit gümrüğ!lnde, H• 

kiı Hile .. eline aid bir ıahtekirlık 
•e ıuiiotimal meydanı çıkanlmııtır. 

\' ıpılmakla olan tahkikata göre, 
h6cliıe, 929 ıeneıinde, bir komuıyon• 
cu ile bir ıirket aruında geçmiı Ye 
gümr<İk ardiye mılr.buzıında yıpılaıı 

tahrifat ile 1850 kilıur lira çalınmıı 
'l'e tahmin olunduguna göre de bu 
badiıeye gilmrük memurlaflndan ha• 
zıları karıımııtır. 

O vıltitler komuıyonculuk ile 
iftigıl eden ve halli da Bafrada m .. 
muriyeıte bıılunau Cemal namında 

bir zat, E azıl n şerikleri ticarethan .. 
ıioden gilmrilgün 75 kuruıluk bir 
makbuzunu tahrir ederek 1850 lira 
almış n gilmrilk.te 19rilı:icürümlcri 

vant11ile ba paray1 halı:ikalen gilm· 
rük Y.eıneıine yatınlmıı gihi gölle• 
rerek tüccara aid mıllan çıkartmııtır, 

Saki• ıene gizli kalan bu bldioe, 
aon zamanlarda gilmrilk muameliıı. 
D1D birer birer tetkiki cıaaııada •U• 

laıılmıı ve gümrillr.ler umum mfldiir. 
lflgö teftiı heyeti keyfiyetten haber. 
dar cdilmiı, derhal tahkikata baı• 

yeti, o zamanlarda gümrillı: idar~in: 
de çalışanlan teabite 'l'o hddıuyı 

ten vire çalıımaktadırlır. 

Italya • Habeşistanda fena vaziyette: 

Habeşistanı -zaptedenler, 

şimdi kaçışıyorlar 

lanmııtır. 
Haber aldığımıza göre teftiı he· Habeş harbi hatırala·ından 

-----.:....--===:==:::::===.!==7==--::----:------ Loudra, 3~ (A.A.) - Snnday 
Jstanbul Elektrik şirketi Time• gaıeıeai Haheıi•tanın r•hla· 

denberi ilk defa olarak bu aıınllka• 

Tehllekeıı· vazı·yetı• ortadan daki 9aziyet hakkında endi,.,ıar iılau etm•kledir. Bu guote ezcilmle 
diyor ld: 

kaldırmak l·çı·n 15 mı·ıyon uJıalyanlarıu liabeıiııanda maruz 
kalmılı:ıı olclakları ciddi ilr.1111dt 

il• ra sarf edecek 7·~·~~;·~.~~.:.~il::ı~i·,~i:.a::~i~:~. 
1.ıanbul, 21 (Hıı..,d) - Nafıa Vekili B. Ali Çeıinlr.aya, Yalovaya gide· 

relı: Atatürk tarafından Jı;abul edildikten aonra Lu gıın buraya gelmiııir. 
B. Ali Çetinbya kendiıil• konuıın gaa•tecilere buı itlerin tetkiki için 

geldiğini ıöyledikten ıonra: 

_ 1ııanbul elektrik ıebotcıinin bir çok: } erlerinde tehlike var. Şırlr.et, 
bu tehlikeli vaziyeti ortadan kaldırmak için on beı milyon lira urfeıme~i 
kabul etmiıtir, Bo pıre, altı ıenedc harcanacaktır. Demi,tir. 

ıilat göıleriyor lr.i llabefillın ltalyı• 
nın n1amul maddelt>ıi için bir piya. 
•• ı~,ı...ı elwtl. iz~n onun r•r~ıını 
'l'e veaatiai kendine çeken fakirl•I' 
miı bir mıntaka haline golmiıtir. n. 
carot durgundur. Yerliler ancak keııo 

di ibıiyaçlarına yetecek kadar iııib· 
ıalde bu l uouıak.tadır. lıalyan memur• 

- 'o~;ı 8 izinci sahifede -
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FDK~A 
Münakaşa ruhu 

Bir adamın hıkıki mabıyetinin hıddet anında h 1li olaca ını - Ji n 
kimae hiç de yaaıla&Jlll • • Hiddet, butuıı k tti ~mavull r mizia, kendile· 
rine vuraugumuz gemden ktırtnlub e ın bir aldmşla ıçım ·~· <dtta a ti• 
riveren bir aynadır. Onun gibi; bir adamın terbiye 'e incehk dereceııi, naaıl 

kııgınlığınuı baldan tatlı raşesini du~ du u ııırada belli olursa it ı;orme hal· 
liue mecbur o1a ~u meseleyi knrama b yeti de en tehlikeli an· 
larda bile kendini ka}hetm den 111ü bet bir murıakaşa rubu ile hadi eleri 
müoa~ edilme der ceai ile o ur. 

Gerek fıkir arkahılan, gerek h tıımlarile ve niha t en kuvvetli ha· 
am olan kendiailc; soğukkanlılığının akıl yol odan geç o barekctlctile me• 
edeaini münaka§a ed ı n bJr kiınıe en isabetli tedhıri de alabilır. Bu 
adım i~ioio yarmnı ha Ietmi~ e ektir. 

Bu tipin yanında diğer iki tip daha vardır ki :içleri bu ınüshet müna· 
bıa ruhu ile dolu olmadığı için talihleri daima hozin bir neticeye gitmek· 
ten lendısm kurıaramamıotır. Bunlardmı birisi hlidi nin karşı oda ŞUUI' 

İllzibatıaı tlerhal .kayboderek şaekın bir çırpını la kendis.ıni helak edendir. 
Di!eri de, her hAdise ve mcse enin sonunu muhakkak bir çıkmazda gören 
karanlık düşuoü,lu bir bedbahttır. Birinci)e ne kadar acınırsa ikiociden de 
• kadar nefret edilir. Birin ininki bir "dıı , ikincininki üdota bir mel'anet tir. 
Ve aaıl mü11bct munakıı~a ruhundan mahrum ot.o bodur. O; çok defa z ki· 
dır bile ... Fakat )&radılıırn10 boyle ayrı bir istikamette olu,u onu nazarla· 
nmızda, bir zavallı olarak bile masumalraya ku"VU'1Jlllktıın nnbrum eder. 

1:te kafalar'1an; hayatta daima menfi goriiflü, bra duşihı şl olan ve 
•1rdığı neticelerde bedbaht bir wbeta.i:ıl~i bulunan bu adamın iyi neticel r, 
bayırJı Herler \e .hueketler kar eında ayız ve mel'anetle dolu haykmoını 
ıilmck lAıımdır. Bizım texbiye sistemimizın en eıasb hattım bu tcşk'ı1 et• 
mek cdir ki; .böyle bir hay.kırı§la üıı a a den adam ve onların teokil 
etti i cemiyet iyi bir neticeye varmak yolunu dahıı onceacn kapamış de. 
m ktir. Mceeleleriıı en va1iim nokt~1nrma 'bile 'Bydm bir mu.ahede edi~, 
.. zıh bir tahlil dliş projektöriioün ıpklı ıhuzmesiai net ve berrak bir mu• 
hakeme altında çevirebilmek le bunlarJn sentezinden ortaya çıkan ımnsbe"t 

mı nıılı:aıa ruhu ile hıreket etm it Juımdır. 
Kafa, riyazi bir muhıkeme Te hi ·n yamlhcı tazyikinden uzak bir id· 

rık ediı ile meseleyi ve vehameti tahlil kabiliyetine ulaeınca ve ba tabl lin 
•ordıği ealibiyeıte munakqa edince muvaffakıyet yoluna girmiı olur. 1ari· 
hin bfitilD bfiyuk ıahaiy tlcriuin kudretini, hu karaktere aahıb olma keyfi. 
yeti irlemittir. Bizım en kara giiDJerimizin memleket meaeleleri de en bü· 
yiik telalikeler içinde bile hoyle .bir münakaıa rubu ıle tehlikeyi görii§ ve 

ooa göre tedbir abıla halledilmiıtir. Böyle bir ruh ve zihniyetin devamıdır ki 
hıç bir tttY olauyao memlekette her §eyi baıtaıı yapma imlr.inlarını 
doguruyor. 

Yıldırmun cilvelerinden 
Peşin obrak haber verelim: 

Her memleketin haberler bakı· 
mından bir hususiyeti vardır. 
Suriycde daima kısa kafalı ku-

t zular, buzağılar doğar. Lehis
tanda da yıldırımın cilvesi çok· 
tur; her .menimde bir sürü yıl· 
dmm:.ci!Ye i kaydedıl r. BuDla· 
nn ne kadar doğru olduğunu 
l>iz bilmiyorın. Son bad~e de 
tudur: Pıq civarında bir çiftçi 
kulübesine bir yıldmm düşmüş 
ve on nüfusdan mürekkeb aile· 
nin dokuzunu yakm~ ve birisi
ni affetmiştir. Sağ kalan da he· 
nüz beş günlük bır çocuktur; 
annesinin memesini emdıği hal· 
de, annesi ölmüş, kendisine bir 
ıey olmamıştır. 

Beyaz •1bise 
Japonyada gelinler, Avrupa· 

lılar !ibi beyu gelınlik gıyer· 
ler. Fabt Japonyada beyaz 
ise, matem alametidir. Garb
dakilerm siyah elb seleri gibi •• 
Şu halde, glinlere neden ma· 

tem elbisesi g ·yd riyorlar, diye 
sormaymı2. Çunkü Japonyada 
ana ve babasının ev nı gelin 
olarak terk eden bir kız, adet 
ve an'ane mucıbincc ölmüş de
mektir. 

Loid Corç ve telefon 
Siyasi şöhret sahıbı olanların 

bir çoğunun cidden garıb adet 
veya ıp laları vard r: Umuwi 
harpte Almanları mağ üb etmek 
ıçin biıyüıc bir meharet göster· 
m ş olan Lo d Corç telefonla 
muhavereden orkarl 

Bu da nasıl iş? Demeyiniz: 
Loid Corç telefonla muhnvcre 
&çın sesı pkı kendı sesine 
benüyen bir kadma maaş ver· 
mektedır. T eicfonda Loid Borç 
nam ve hesabına cevab veren 
hep bu kadındır, işte! 

Kaşığı da yutmuş! 
Ş kago memleket hastanesin· 

de bir delikanl nm mıdesinde 
amel' yat yapılmış ve bir kaşık 
çıkar lmlŞtır. 

S.. delikanlı bu kaşığı don
a yerken yu muş! ... 

Bahri Savcı 

Sultanhk olan beklrhk! 
Bckirlık, sultan ık olduğunu 

iddia edenler çoktur. Biz bunu 
bekarların tesellisi sanıyorduk. 
Fakat öyle değılmiş. Danimar· 
kadaki bekarların bir pıri var
ın ş. Bu zabo bu sene 103 üncü 
yıldönümü şenlikleri yapılm1ş r. 

Bekarlar piri bu münasebetle: 
- Bu yaşa kadar yaşıyabil

mekliğimin tek sebebi evlenme
miş olmaktır! Demiştir! 

BelcarJarımızm kulakları çın· 
lasınl 

Kuyruklu yıldızlar çarpıştı 
Haley kuyruklu yıldızmd n 

veya buna benzer semavi bir 
hadiseden bahsedecek değı iz. 
Hadise tamamen Holivuda a t
tir. Ancak iki Holivud yıldızmm 
saçsaça, başbaşa b r Çingene 
kavgası yapmalarından ibarettir. 

Fransız dılber Si mone S mon 
diğer yıldız Betti Dayvisi yaşh 
ve kart olmakla itlıam etmiş, 
Betti de bu hayati taarruza Si· 
mone Simonu saçlanndan yaka· 
hyarak yere atmakla mukabele 
eylemiştir. 

iki kuyruklu yıldız bir müddet 
bu şekılde saçsaça kalmış, be· 
reket versin ki bu had seden 
başka bir zarar husule gelme
mişt r. 

Ko fer ns 
İstanbul Hukuk Fakültesi me· 

deni hukuk Doçenti B. Hıfzı 
bu gun sa t 17,30 da "Medeni 
hukuk, d vlet ve ferd,, mevzuu 
üzer"nde Halkev·nde bir kon· 
ferans verecektır. Bu faydalı 
konferansı herkes takıb edebile
cektir. 

K ymet i Doçentin dün Bar~ 
da verdiği ılk konferans çok 
alakalı olmuş, Va i, hakimler, 
adliyeciler, avukatlar hazır bu· 
lunmllşlardır. 

Bir tayin 
Belediye mezbaha baytarlığına 

tayin edilen K. O. hayvan has· 
tanesi eski müdürü emekli kay· 
makam B. Kamil Aydmlıoğlu 

çıları top antısı 
Tacirleri 

Vekalete bil i r · ec.e 
fzmirdeki p lamut ihracatçı· 

1 rı, dün öğleden evel Tic ret 
ve Sanayi Odasında 'bir top· 
lantı yapmışlar, palamut ibra· 
cmın kontrolu hakkındaki ni· 
zamn~menin bazı 'maddeler 
üzerinde mütalealarda bulun· 
muşlardır. Türkofis müdürü B. 
Cemal Z;ya ile T carct Odası 
genel sekreteri B. Mehmed Ali 
ve ihracat kontro'ö eri de top· 
lantıda hazırdılar. 'Palamut ibra· 
catçıları, e-velce de y zdığ mız 
g bı, " hracatın konbolu nizam· 
namesinde, içinde yuzde yarım
.dan fazla taş bulunan palamut· 
lamı ihracına müsaade edilme· 
mesi kaydına itirazla bu sene 
için, nisbetin yüzde bir baçuğa 
çıkarılmasını, mahsulün çuval· 
lara doldurulduktan sonra de
ğıl, depolarda paçal halinde 
ıken yapılmasını istemektedır
ler. Küçük bazı dilekleri daha 
vardır. Ticaret Odasınca, bu 
dilekler hakkında bir "tahrirat 
yazılacak, lktısad Vekaletine 
gönderilecektir. -----
Bazı mah ümlar 

nakle ildi 
Şehrimiz hapisanesınde bu

lunan ağır hapis mahkumların· 

dan yedi ki~i Den·zli hapisane· 
sine nakledılmişlerdir. 

Kemalpaş da bir 
yangın 

Kemalpaşa kazasında Hilal 
caddesinde inhisarlar idare.s 
miiştemili ından bir b nadan 
yangın çıkmışs da derhal yeti· 
şen halk tarafından söndürül
müştür. Yangının, idarenin yanı· 
bqında köylülerin hayvanlarını 
bağladıkları ahıra yanık olarak 
atılan bir sıgaradan çıktığı an· 
laşılmıştır. ------

L kelihumma 
Bergamada hastalanan Mor· 

dehay kızı Bn. Sultana, lzmir 
Emrazı s r ye hastanesine geti· 
rilmiş ve m ·· şahede altına alın· 
mışt . Hastalığının lekelihumma 
olduğu kat'i surette anlaşılmıştır. 

Vi.a eı. Umumi 
Mec isi 

Vilayet Umumi Meclisi bu 
gün saat 15 de toplanacak, ye· 
ni yıl büdcesı üzerinde muza· 
kerelerine devam edecektir. 

•• • 
muessesesı 

• ••• 
D vir ve tesel
i "me memur he
yet işe haşladı .. 

Hükumetçe satın .alınan lzmir 
ve c varı otomatik telefon şir

keti dev r ve tesellüm mua· 
meles ni yap cak o:.an ko· 
nı syonuu reisi İstanbul telefon 
müdürü B. Niyazi yanında Na
fıa Vekaleti umum müdıır m11· 
avim B. Tevfik olduğu h.:ildc 
Ankeradan şehrimize gelmiş, 
dün telefon şirketine giderek 
işe baş amıştır. 

Kom syon B. r evf ık. ve Nafıa 
müesseseleri komiseri B. Har d 
Altandan teşekkül etmiştir. B . 
Tevfik, ayni zaıııanda Jzmir 
Posta ve telgraf müdürlüğüne 
tayin edilmişt r. Şehr miz Posta 
ve telgraf müdürü B. Naim Gü· 
leç Kayseri Posta ve telgraf mü
dürlüğüne tay n olunmuştur. 

Satış mukavelesini şirket na· 
mına imza eden şirketin müdürü 
B. Rap ile eczacı B. Tevfik de 
Ankaradan dönmüşlerdir. 

B. Rap Stokholme dönecek· 
tir. Müessese, 1 kanunusani 
1938 den itıbaren hükumet he
sabına çalışmış sayılacaktır. 

Telefon iş erini devir ve te
sellüm muamelesi tamam olun
caya kadar Bay Niyazi idere 
edecektir. Kadro henüz gelme· 
miştir. 

Şehir meclisi 
Ba gün i.çtimalarcna 

baş:ıyor 
Şehir mecl'si bu gün Şubat 

devresi çahşmalanna başlıya· 

c ktır. Toplantı saat 16,30 da· 
dır. Ruznameye göre eski zabıt 

okunduktan sonra beled ye rei
sın n, şehrin imarı h kkında 

evelce yazdığ mız teklifleri oku· 
nacaktır. 

H :ıyvancılık tetkikleri 
Ege mıntakası zeotekni mü

tehassıs müşa-zırı B. Nazım Uy· 
gur, Dikili kazasında hayvan 
işlerı üzerinde teft ş1 erde bulun· 

muş, şehrimıze gelmiş ve Tor
balı aygır deposunu tetkike 
gitmişt r. 

İskan müdürü 
Vilayet iskan müdürü B. Dr. 

Ziya Fuat iskan işleri için An· 
karaya gıtmiştir. Bir hafta sonra 
dönecektir. 

• er rı 

~,;::..oı:o;o...:.:."1 ıkı· 

lan iki kurşun ...... 
Hadise kahramanı 

yakalandı 
Çeşme kazasının Çiftlik kö· 

yünde bir katle teşebbüs vak'ası 
olmuştur. Emin oğlu Ta lip Bay· 
r«ktar, gecı:leyin köy kabvesin
de oturorken,Jca-hvenin dışından 
ve pençereden üzer ne ta'b.anca 
ile iki el ateş edilmiş ve arka
sından ilci yara almıştır. Vak'anm 
faili, had.seden sonra kaçmışsa 
da yapılan tahkikat neticesinde 
mey<lana çıkarılmış ve ayni 'köy· 
de Mehmet oğıu lcl is Gürbüz 
olduğu anlaş lmıştrr. Kullandığı 

tabanca da meydana çıkanl
mıştır. 

Boğulacaktı 
Torbah kazası dahilinde Üç· 

pınar değirmeninden gece araba 
ile köyüne dönmek üzere yola 
çıkan Arslanlar köyü halkından 
Mehmed oğlu Ar f, arabası ile 
birlikte F crtek çayından geçer· 
lcen suya düşmüş, sürüklenmeğe 
başlamıştır. Fakat gece devri
yesi vaz fes.ni gören jandarma ve 

bekçiler tarafından urtarılmıştır. 

Feci k .za 
Torbalının Çakallar köyüne 

iki kilometre uzakta bir dere 
içinde feci bir kaza olmuştur. 

Osman oğlu 16 yaşında Meh
med Ali, altılı tabancasını kur· 
calarken ateş aldırmış, yanında 
duran M stafa oğlu 15 yaşında 
Muharrem Doğanı göğsünden 
yaralıyar.ak ö ümüne sebebiyet 
vermiştir. Mehmed Ali tutul· 
muştur. 

Türkiye.PolonfY 
Mer'ıyet mevkiindc bulunan 

Türkiye-Polonya kliring muame· 
lelerini tedvir eden Polonyada 
(3osycLc -.Pv!vnc.c. i"'our e Com
merce de Compansation) yerine 
1 ,Şubat 1938 tarihinden itiba· 
ren (Anstitü Polonez de Com· 
pansation) müessesesinin kaim 
olduğu Jktısad Vekaletinden 
şehrimiz Türkof s müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

B lo hazırlığı 
Ônümüzdekı Cumartesi ak· 

şamı hükumet konağı salonla· 
rında verilecek olan Klzılaym 
yıllık balosu için hazırlıklar 
bitirilmek üzeredir. Bu seneki 
dekorasyon işleri geniş tutul· 
muştur. Hazırlanan tenvirat sü· 
tunları, dün büyük salona yer· 
leştirilmiş ve tecrübeler yapıl· 

l Şubat 

Şimali lskoçyada -----........... __ _ 
Şiddetli Fırtınalar var 

Londra, 31 (Radyo)- Şimali 
İskoçyada ş ddetli fırtınalar de
vam ediyor. Orkad adaları sa· 
hillerinde dört ·asan cesedi bu· 
lunmuştur. 

Son haberler, bir vapurun 
batmak üzere bulunduğunu ve 
bir yolcu tayyarenin kayboldu
ğunu bildirmektedir. 

Paris gazetelerı. 
40 saniimden 50 san 

r·me çıitı. 
Paris, 31 (Radyo) - Jur ga· 

zetesinin yazdığına göre, kağıt 

fıati yükseld ği ve diğer mas· 
raflar arttığı için 1 Şubattan 
itibaren Paris gazeteleri 40 san· 
timden 50 santime çıkmıştır. 

Aır.navatluk par ·a. 
mentosu, nişanlan
mayı kabul tli 

Tiran, 31 ( Radyo ) - Kral 
Abmet Zogonun, Macar kontesi 

(Jerardina Aposni) ile nişanlan· 
diğı, bugün parlamentoya bildi· 

rilmiş ve keyfiyet kabul edil
miştir. 

Kontes, bugünlerde Tirandan 
Budapeşteye gidecek ve bir 
müddet son7a buraya dönüşün
de düğün olacaktır. 

Düğün merasimi, hem katolik 
ve hem de müslüman usulü da· 
iresinde cereyan edecektir. 

Tiran, 31 (Radyo) - Krahn 
nişanlanma merasimi münasebe· 
tile burada şenlikler olmuştur. 

Kral Ahmet Zogo, nişanlw 
kontes ( Jerardi na Aponi ) ile 

biTlikte sarayın balkonuna çık· 
mış ve tezahürat yapan halkı 
selamlamıştlr. 

1 - 1/21938 salı 
17,30 da Halkevi 
Anzan• ~~-ı ..... ~. D. " 1 ara· 
fından (Hukuku medeniye mcr 
vacehesinde devlet ve fert) 
mevzuu üzerinde bir konferans 
verilecektir. Evimiz bütün va· 
tandaşlara açıktır .. 

Bağ bahçe tütiln 
için 

Kimyevi 
Gubreler 

VE 
z·raat aletleri 

Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı No. 31 

l Z M 1 R 

GÜNDENBERI 

TAYYARE 
SDNEMASDNON 

Muhteşem salonunu do'duran muhterem müdavimlerimızin 
takditle seyrettikleri 

HUGUETTE DUFLOS ile JEAN PIERRE AUMONUN 
temsil etttıkleri 

<;ALI KUŞU 
lçtimai - hissi - Büyük Filmle 

JOAN CRAVFORD ve CLARK GABLE tarafından temsil 

Gönül Yolu 
Filmlerinden mürek ep muazzam programı görecek 

ve takdir edeceks niz. 

Ayrıca: P A R A M O U N T } O U R N A L 

SEANSLAR: 

Yalmz bugün: Gönül Yolu - 1-4,10-7,35 
Çahkuşu • 2,ıı0-5,35-9 da 

Diğıar gün e'" • 2,40 da ... Ç l ıkt ~u e başlar 



Sılail• l 

Almanyaya verilecek 
müstemleke meselesi 

/ngiltere, Almanyaya Afrikadaki müstem
lekeden bir şey verilmesine taraftar değildir 

H ı t k • • b•• fCumhuriyetin 15 
ayatı ucuz a ma ıçın u- inciyıldönümü 
tün maddeler Üzerinde Y ardu.1 her tara. 

Fında kutlulanacak 

Londra, 31 (Radyo) - Al· 
manyaya verilecek müstemleke· 
lerin heyeti umumiyesi üzerinde 
lngiltere, Fransa ve Almanya 
arasında henüz noktainazar te· 
ati edilmem işti r. lngilizler, ltal
yao teklifine ıröre, Kenya müs· 

tedkikat yapılıyor 
lıtaobul, 31 (Hususi) - Cum· temlekesinin şimal kısmının Al· 

huriyetin ıs inci yıldöoümü, --11-11-.l-a-n uodza 
yurdun her tarafında parlak SU• lrl.ı C7~ 

manyaya terkine itiraz etmek· 
tedirler. Malum olduğu üzere 
ltalyınlar, şimdiye kadar muh· 
telif vesileler le kendi ellerinde· 
ki Oganda müstemlekesi ile bu 
müstemlekeye hudud teşkil eden 
ve lngilı zlerin elinde bulunan 
şima li Kenya müstemlckesinin 
Almanlara verilmesi noktain a· 
zarını ileri sürmüşlerdir. 

iktzs=d v~kili B. Şakir Keaebir, yeni vapurlar ısmarlıyacağımı~ı, 
deniz. ve kara navlunlarında tenzilat yapılacağını s6y[üyor, 

rette kutlulanacaktır. Bunun için Her taraf tan tebrik 
şimdiden hazırlıklar yapılmak· 
tadır. telgraf farı aldı 

lngil zler, bu suretle kül ha· 
!inde bu iki müstemleken ı n mÜ· 
saıd bir sevkulceyş noktası ha· 
linde Almanlara bırakılmasını 

muvafık bulmamaktadırlar. Çün· 
kü lngilizlerin cenubi Afrika
daki diğer müstemlekeleri için 
Alman ve ltalyan müttehid kuv· 
veti mühim bir tehlike tcşk ı l 

edebilir. lngilizlcr, bu müstcm· 
lekeyi kendilerine vermeği kabul 
edcmiyeceklcrini Almanlara ih· 
sas etmişlardir. Zira böylece 
lngiliz Sudanı ds cenubi Afri· 
kadaki müstemlekelerinden ay· 
rılm ış olacaktır. 

yeniden beş fabrika kuruyoruz Bankacılarımız 
lstınbul, 31 (Hususi) - lktısad Vekili Bay Şakir Kesebir, bu gün buraya gelmiştir. Vekil, Londraya hareket et. 

tiler, seyahat istik. 
razla alakadar değil 

derhal Yalovaya hareket etmişt i r. 
lktısad Vekil i, hareketinden evci gazetecilere verdiği beyanatta: 
- Hayatı ucuzlatmak için bir çok maddeler üzerinde tetkikat yapılmaktadır. Deniz ve kara 

nakliye ücret lerinde de tenzilat yap lacaktır. Deniz nakliyatı için geni ş bir programı mız vardır. 
Bu program mucibince yakında yeni vapurlar ısmarlıyacağız . • Dem iştir. 

İstanbu l , 31 (Hususi) - Sümerbank, beş senelik plana ilaveten Erzurumda bir iplik, hamız, 

lstanbul, 31 (Hususi)-Banka 
direktörlerimiz, dün akşam Paris 
yoluyla Londraya hareket etmiş· 
lerdir. çimento, çelik ve boru fabrikaları kurac?ktır . 

~~-~--~ ...... ~·....., .. --~~~~-
At t •• k • f b •k 1 Bankacılar, hareketlerinden 

Havayolları a ur yenı a rı a arımı- eveı matbuat mümessillerine 
b • • beyanatta bulunmuşlar ve ıeya· 

Telsiz iıtasyo~u ıttı ZI bizzat açacaklar hatıerinin, iıtikrazıa alakadar 
lstanbul, 31 (Bususı) - Ye· olmadığını söylemişlerdir. 

dikulede Devlet Havayollarının k Ş f b [ kl b k/ tesi ~ ettiği istasyon, lzmirle tel· Bursa halkı, Büyü e i sa . rsız ı a e e- üniversite 
siz muhaberesi tecrübelerini mekte ve istikbal hazırlıkları yapmaktadır l b . 
yaptı. Tecrübeler muvaffakıyetle lıtanbul, 3 t (Hususi) - Atatürk, dün Yalova kaplıcalarında ta e esı 
intac edild i ğinden, istasyonun tetkiklerde bulundular. Bu sene on bini buldu 
kat'! kab lü yapılmış ve alat te· lstanbul, 31 (Hususi) - Ata•ürk; Bursada Merinos ve Gem· I b 

1 31 (H .) O . 
l"kt " · k f b · k ı b" t ki d stan u ususı - nı• sellüm ed ı lmiştir. ı e sun ı ıpe a rı a arını ızza açaca ar ır. .t ' d b t f d 

h ık b 1 ki B.. ··k ş f" b k versı eye yur un er ara ın an 

R b l Bunu haber alan Bursa a ı, sa ırsız ı a uyu e ı e • I b d' M d us yanın OTÇ arı !emekte ve geniş mikyasta istikbal hazırlıkları yapmaktadır. tlabe e bgelınektc ır. eb~c~ bta
1
• 

e e, u sene on ını u • 

Mil!onlarca. . Frangın daha fazla düşme- muştur. 
değıl, 185 bın lngı. • d .1 · k Denizbank 
'izlirasındanibarettirSlne mey anverı mıyece M·d- v· ler· ve 

M k 31 (Radyo) _ Tas u ur mua ın ı 
Ajan::; fi:~;an matbuatının, Rus: Son günlerde bankalardaki mevduattan 160 idare meclisi azaları 
yanın harici borçları hakkındakı m:lyon frank çeki:miştir tayin edildiler 

- --l.. -•r ... Lc.te Ye f 
bil borcun, ltalyan gazetelerinin Paris, 31 (Radyo)- Fransı Maliye Nazırı B. Marşando, bugün . stanbul, ~1 .. (Husus~) -:- I?e· 
kaydettikleri gibi milyonlara ba· matbuat mümessı ll erim davet etmiş ve mali program hakkında nızbank mudur muavınlıklerın· 
ht olma 1 l85 bin fngiliz li· bayanatta bulunarak ezcümle dem şt i r ki: den bankacılık kısmına B. Tahir 
rasındany 'fbaret bulunduğunu - Fran~ın daha fazla düşmemesi için elimizden gelen her şeyi Kevkeb, tckn ı k kısmına Alman• 
bildirmektedir. yapacağı z. yada tahsı 1 görmüş B. Haru.n 

Kücük itilaf 
• 

Konseyi Bükreşte 
toplanacak 

Bükrcş, 31 (Radyo)- Küçük 
itilaf konseyi, Şubat sonunda 
burada toplan•caktır. Konsey 
bilhassa kontenjan işlerile meş· 

gul olacaktır. 

Paris borsası 
Dün de anormal bir 
vaziyet arzediyordu 

Paris, 31 (Radyo) - Para 
Borsası, bu gün de anormal bir 
vaziyet içindeydi. Gerek siyasi 
ahval ve gerekse mukarrer grev· 
ler Borsada akisler yapmaktan 
hali kalma maktadır. 

Prens Nikola 
Baygın bir halde 

yatıyor .. 
Atina, 31 (Rıdyo) - PrC'ns 

Nikolanın sıhhi ahvalinde deti· 
şiklik kaydedilmemiştir. 

Prensin kız.larilc akrabası ya· 
nında bulunmakta ve Berlinden 
gelen profesör de hastanın tc· 
davisile meşgul olmaktadır. 

Haata, baygın bir halde ya· 
tıyor. 

~areşal 
Blomberg 
Balaylarını ltalyada 

geçirecek 
Roma, 31 (Radyo) - Alman· 

ya Harbiye Nazırı Yon Blom· 
berg, halaylarını geçirmek üzere 
bu gün buraya gelmiştir. 

Mareşal Kapr adasına gide· 
rek bir müddet orada otura· 
caktır. 

Kambiyonun 1 numaralı düşmanı, mukabili temin edilmedcıı ve den iz kısmına da Türkofıs 
yapılan devlet masraflarıdır. Bu gı bi masraflardan mümkün olduğu muav.ni Nihad tayin edilmiş· 
kadar sakınacağız. Maamafih, böyle masrafların iht:yar edilmemesi !erdir, 
için halkın da muntazam bir say gösterm esi ve sermayenin işle· Denizbank idare meclisi azı· 
mesi lazımdır. lıklarına ise, lstanbul Ticaret 

Paralarını hariç memleketlere gönderenler, Fransanın yüksek Odası sabık reislerinden B. 
menaliine hizmet etmemektedirler. Bundan başka bu gibilerin, Ziya, eski emniyet müdürü B. 
ha isat dolayısile bir gün dışarıya gönderdiklerı paralardan mah· Cemal ve eski denizcilerden B. 
rum kalmaları da ihtmalden uzak değild , r. Sedad tazin edilmi şlerdir. 

Son günlerde bankalardakı mevduattan y.iz altmış milyon 
frank çekı lm işt ı r. Bu, vatanseverlı kten uzak bir harekettir. 

Hükumetin muvaffak olmaması için yalan haberler uyduranlara 
şunu ıhtar edeyim ki, biz muvaffak olacağız. Zira bu noktada, 
Fransanın dolayı sile cihan sulhunun mukadderatı mevzuubahstir .• 

Filistinin cenubunda asa
yiş bozuk bir halde 

Mısır Ayan ve mebusan aza:arından 89 kişi 
/( rala bir m ::hzar vererek tavassut rica etti !er 

Kudüs, 31 (Radyo) - lngiliz süvarileri, Kudüsün şimalındeki 
dağlarda araştırmalar yapmaktadır. Süvarilere, avcı tayyareleri de 
yard ı m etmektedir. 

Filistinin cenubunda asayiş muhtel bir haldedir. 
Tülkerim haval isinde, şurada burada bir çok cesedler bulun· 

makta ve failler meydana çıkarılamamaktadır. 
Zabıta, bütün na ~ı l vasıtalarında ve şüphelendiği yerlerde 

araştırmalar yapmakta devam ediyor. 
Kahire, 31 (Radyo) - Avan ve Mcbusan azalarından 89 kişi· 

nin imazilc Krala verilen mahzarda, Filistinde devam eden tazyik 
siyasetinin sona ermesi iç n Mısır hükumetinin tavassutu rica 
olunuyor. 

~ 1---------------ııı 
Elhamra idaresinde Milli Kütüphane 

SiNEMASI 

1 - Çingene Prenses A ~a~ ~~EL LA 

2 - Ş V k Kürrei arz üzerindeki bir en 1. umurca milyar çocuğun sevgilisi 
SllIRLEY TEMRLE'ia aoa ve 90 güıel filmi Fraaıı&ca ıöslu 

3 - Yunaıı V eliahdiıin eTl .. me meraıimi 

4_ Çin sal•rınd". Amerikan PANAY zırhlısının JAPON 
tayyarclerı tMafından batırılması.. Türkçe Sözlü 

5 - BlllnfHiilimiz Hakikatler .• Kültür filmi 
6 - Türkçe izahlı FOX Jarnalda en son haberler 

Seanslar: Çıngene Prenses 5 ve 9 da. Şen Yumurcak 3 ve "fde 

Laz lltsan 
lstanbulda bir cinayet 

daha işledi 
İstanbul, 31 (Hususi) - Bir 

kaç gün evci ölü olarak bulu· 
nan sab ı kalı Saidin, cvelce iz· 
mirde bir cına yet yüzünden 4 
sene hapse mah~ iim olan Ri· 
zeli Laz ihsan tarafından öldü· 
rüldüğ:.i anlaşılmış ve katil der· 
hal yakalanmıştır. 

Katil, bu işi kan davasından 
yaptığını söylemişti r. 

General Göring 
lktısadi bir komisyon 

teşkil etti 
Berlin, 31 (Radyo) - Gene· 

ral Göri ng, iktısadi bir komis· 
yon teşkil etmiştir. Bu komis· 
yon dört senelik planı tcdkik 
etmekle meşgu 1 olacaktır. 

Beşiktaş 
Galatasarayı yendi 
lstanbul, 31 (Hususi)- Tay

yare kupası maçında Beşiktaş 
takımı 3·2 Galatasaray takımını 
yenerek Kupayı almıştır. 

Prens Omberto Ame. 
rikan gemisinde 

Napoli, 31 (Radyo) - ltalya 
veliıbdi Prens Omberto, Cuma 
günü buraya gelen Amerika 
harb gemisini ziyaret etmiştir. 

Prag, 31 (Radyo) - Çekos· 
lovakya Başbakanı M. Milan 
Hodzanın 60 yaşına girişi mü
nasebetile kendisine her taraf· 
tan tebrik telgrafları gelmiştir. 

Sporcular 
Kar fırtınasına
tutul muşlardı 

Paris, 31 (Radyo)- Valbonet 
havalisinde spor için dağlara 
çıkan sekiz yüz genç, kar fırtı· 
nasını tutulmuş ve çok tehlikeli 
bir vaziyete düşmüştü. 

Hükumet, bu gençlerin mu
hakkak ölümden kurtarılması 
için seri tertibat almış ve spor· 
cuları, bulundukları karlı saha· 
dan kurtarmağa muvaffak ol· 
muştur. 

M. Micesko • 
Davayı kazandı 
Cenevre, 31 (Radyo) - Ro· 

manya Hariciye Nazırı B. Mi· 
çeıko, Romanyadaki azlık .ar 
meselesinde noktai nazarını ka· 
bul ettirdikten sonra yarın Bük· 
reıe müteveccihen buradan ha. 
reket edecektir. 

Roma civarın
daki infilak 

Ôlenler yirmi altı, 
kaybolanlar altı 

kişidir 
Roma, 31 (Radyo) - Kol· 

ferddeki silah fabrikalarında 
vukua gelen infilak neticesinde 
yirmi altı k şi nin öldüğü ve altı 
kişinin de kaybolduğu tesbit 
edilmiştir. 

Hadisenin, b r amelenin dik· 
kats iıliğindek ileri geldiği anla· 
şılmıştır. 

Londrada 
Bir harb tayyaresi 

daha düştü 
Londra, 31 (Radyo) - Ston· 

For havalisindc uçarken alçaktan 
düşen bir lngiliz harb tayyare
sinin pilotu ölmüş ve ras dları 
ağır surette yaralanmıştır. 

Masa tenisi şampi. 
yonluğu 

Londra, 31 (Radzo) - Bey· 
nelmilcl masa tenisi dünya şam· 
piyonunun tayini için bu yıl 

Mısırda bir müsabaka yapıla· 
caktır. 

----Amerikan tealihatı 
- Başı 1 inci sahifede -

için bir hayat memat itidirdir. Bu 
denizde bU:imiyeti elde ed•cek bir 
de•let, bahn• o• bu deflet jıponya 
gibi fazla nilfuıuaa Amerika oabill.,, 
riae dökmekte ötedenberi meafaatıar 
biriıi ol11rM, Amerik•DıD miidıfııu• 

nı bile tehlikeye düıürebilir. 
İıte birletik Amerika hükdmeti• 

ni telitı diltllren ve reiı Rn&Yelti 
maruz lı:alıcığıaı ıab.mia ettiği dahi• 
il miltküJAıa ragmın mecliıten fazla 
tıbıiıat talebine .. vlı:ed•a nolı:ıı 

budur. 
Auupıdıki otoriter hillı:dmet 

waıbuaınıın alı:ıi iddialınna rıgmıa 

Amerikanın d•niz teılihıtuu ırurmı• 
ğa karar nrmcıiai ıulhınerleri 
oıemuua edecek Ye daay• •ulbaaa . 
lı:oruyıcılı: bir bidiıe olarak lı:arplarıL 

Muttum Te ıoplıı intaalilı kı • 
bir zamanda 1agilıere ilı möıui bir 
deniı ku,veıiae m•lilı: olacıgı t ilP· 
heıiı hulunlD Birleşik A,,;ırika hü• 
kdmeıi eimdilı:i dımolı:ratlar eebhe. 
ıiai Ulı:•iyı eımelı: ıureıile sulhun m•• 
bafazuında milhim bir Amil olacak• 
ur. Deniz, kara •• han lı:anederi 

iıibıril• demokratlar cebbooinin mu• 
aıza111 iooıaıı na hiç bir ıımın yeti. 
ıemiyecelı. olıa Roma·Berlin·Tokyo 
mihverinin bu gilalı:ll aulgaa Te der• 
vuız ıiyueıi ha takdirde lı:eadiliğin• 

den bir 11bua lı:öpı1ğü gibi ı6ne. 

celı:ıir. 

Dünyada ıulbu korumalı: için ı.ıı 

neticeyi almak bir zarurettiz. 

Beyrutta şid. 
detli yağmurlar 

Bcyrut, 31 (Radyo) - Bir 
kaç gündenberi devam eden 
şiddetlı yağmurlar, bazı kasa• 
balarda basarat yapmıştır. Aron 
köyünde, civar dağdan düşen 
büyük kayalar, on evi yıkmıştır. 

Tahran postahanesin. 
de yangın çıktı 

Tahran, 31 (Radyo) - Dün 
Tahran postahancsinde bir yan• 
gın çıkmış, iki saat devam et· 
miştir. Hısarat pek mühim de· 
ğildir. -Şehir Gazinosunda 

Sayın lzmir halkının gösterdiği 
yüksek alaka dolayısile 

Bu defa 
Celbedilen onn d6rt artistin iştirakile 

yepyeni numaralar 

Matine saatleri: yalmz Pazar giind saat 17 de 
Silvareler her ak~am saat 21 de ha~lar 

'1ÜD0RIYJ.,T _, 



-

!Ağ~, Menisadan çı ........ 
~ Manisa ovasına 
1 

J Yen~j ~ası huzura girince, 
1 tchzade Korkudu .a.y .. kta Duldu; 
• - Sabah şerifler hayrolsun 
1 devletliim 1. 

- Eyvallah ağa.. iyi, tam 
ıırasıoda geldio. Cevabı hazır· 

1 ladım. GüzeJce hıfzede in ve 
' derhal hareket eylesin .. 
1 

- Baş üstüne efendi mizl. 

1 - Kullarım za selam ve mıa· 
• habbetlerimi iblağda k11sur et-

me. Me.k.tu.hua ele geçmesi, 
• maksadı ıbozacağı gibi hatırnak 
'l"betler de te.vlid eder. 

Ne demek istedi&'imi anladın 
tab il 

- Malum şehzadem, malUml 
Korkud efendi mektubu bö

lük ağuına uzattı: 
- Al bakalım, evveli Cena· 

bıhakka. .sonra 18na emanet. 
Haydi •turlar olsun! Dariiasca· 

' diye vüsulünde tabii seni bul-
l durur ve hizmetine layık şekilde 

mükifatlandırmtn. 
Bölilc •taıı ıebzadeain elle .. 

rini öperek d'§anya çıkınca 
gen 'ş bir nefes aldı: 

:
0 

- Oh.hhb çOk şükür. sela
meti b11lduk. Haydi bakalım, 
timdi de ver elini Buruyal 

MaatH ıvaliai, hazi11edan v• 
sıtasiie ona bir çok hediyeler 
hazırlamıştı.. A§'a sarayı terke· 
derken, bir saray muhafızı şeh· 
zadenin hediye ve ihsanlarını 
)a getiruek aj'aaın bineceği 

ata yiildedi. 
Sahte elçi bu ceyahatinden 

memnndu. 

Hem pad\ıaha hizmet etmiş, 
fıem bir tehlikeye maruz kalma· 

ı m ş, hem de §ehzadenin ih· 
aanlarındaH naüstcfid olmuıtu. 
Şimdi aynca &raada da talt f 
edilecekti. Çün1cii vazifesini pa· 
dişah n arzusu veçhıle ikmale 
muvaffak olmuştu. 

Ai•. MJCıisadan ç•lcarken gü
neş artık yiikselnıit, Manisa 
ovas na b~ bol ıt le döküyordu. 

• • * 
- Ne oldu? Ne yaptın? 
Selim, heye can içinde idi. 

K"'rşısında Maniaadan gelen bö
lük ağuınao gözlerine bakıyor, 
her şeyı bir hamlede anlamak 
istiyerdt1. 

- Söyle!.. Hiyanet var mı, 
yok mu?. 

- Var efendim .. 
- Anlat, çabuk an1atf. 
Selim ayağa kalkmış, ağanın 

burnuna kadM yaklaşın ştı. Kes
kin, lcesk·n soluyo.:du. Ata, 
auale cevap o rak gö}sündekl 
mektwbtt, y3n Şehzade Korku
dun ye• çerile~ yazdıtı mek
tubu ·Ç kar p verd .. 

Selım, iri ellerile mektubu 
kaptı: 

- Onun yaııtt ntt? 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

\'C .... ....,.... 

Hagdar Rii,,Jü ÖKTEM 
l:JMmf ııerriy• wı yaa itleri....._ 

ıt.. liıımdi N6zbet ÇA~ÇAH -iDAREHANESi 
1r•ir 1kioci Beyler ıebğı 
( .ı il Jk J .... hiDua içiılct. 

Tf'lrrot: lımir - A ADOLU 
'j dt:foıı: 2ii6 .. l'oeıa kutusu: 405 

A J om• H raiti • 
l ılhfl 1400. •h· •yttğı 809 

kuruttur -ı.-.. mf'mlf'ketler itin ıenelik 
al 011~ ilcre&i 21 lindır 

1\AlJ{JLL l\ A 1 liAASl?\D~ 
il A SH.Nl~'.ll!t 

t'azan: M. Aghan 
-70-

E,ye,tf.: 
Hakan, bir kaç aaniye iç.iııde 

me~tub~ okudu, ftmıruk'arını 
sıkarak bağırdı: 

- KöpekL HttiftL ıBen zaten 
senin ka h:-nde müdhiı b·r fl· 
lamn çö eklendiğini bjljyordum. 
Fakat korkma, ken ıni ısırtuıı· 
yacağım. Başını ayaldaıım n al· 
tında eıeceğim. 

Gö.zlerıni boşluğa d:icerek 
:asabi bir kahkaha altı: 

- Budala!.. Yumru.le kadar 
ıkafa ile tahta çıkmak sevdasına 
kapı!mış .. Şöyie yapacak, böyle 
yapacakmış .. 
Pad ·şab bir .az nefes aldı. fii

l& ayakta bekliyen a&-aya bakt•: 
- Aferini. Aferm1. insan ya· 

pışhğı işi böyle -muvaffak1yetle 
başarmalıdır. Git de D~fterdsrı 
gör, sana bir kaç köy versin· 
ler .. 
Ağanın çehresinde büyük bir 

sevinç, bir aydınlık parladı: 
- Allah öm ürlcr VCl'.sin hq

metliiml 
O:ye mıraldanaralc çıktı. Se

lim düşünce ve sinir içinde bT· 
naklarını ısırarak mınldandt: 

- Ne yapalım?. O,ıun da 
vücudünün izalesi bir şart ve 
zaruret oldu. Maniaaya bir kuv. 
vet göndererek hainin cezasını 
vermelidir. 

Hakan, o an kararım verdi, 
o gün haZJrlığım yaptı ve ertesi 
günü de kuvvetli bir orduyu 
Manisa üzerine sevketti. Ordu· 
ya verilen d rektif şu idi: 

- Şehzade Korlcudu, diri 
yıhud ölü muh!lkkak eie geçir· 

mek icab eder. Manisa ve havali· 
yakılıp sinin yık ima. oda terecldüd 
edilmiyecekt 1. 

Ordunun Manisa üzerine 'ha· 
reketinden sonra, pıd şah da 
baş''<a bir k vvetle Bursayı teT'· 

lcetti ve Man 'saya doğru ilerle· 
di. As8', yeti -geçmemişti. 

- Haini. Bu kadar sadakat· 
ınameler !{8ZRll.ştı .. Di)•ordu. 

Ordun110 Mao sa üzerine ha· 
reketinden üç gün geçmemişti 
-ki, bu haber Manisada müdhiş 
bir bomba .gibi patladı: 

- Orı:lu geiiyor.. Sultoo Se· 
~im şeb ·im ze vı.. vali Korkud 
efendinin üzerine asker gönder· 
miş .. 

Halk, haklı bir endişe iç.nde 
idı. Çiinkü her iki tarafın mü· 
cadeies ar.asında :hnpalanması 
111NJaaldcakh. Belki ıenir de ha
rap olacaktı. Bazıları: 

- Lanet olsun!. Taht kav· 
gası başımıza bela açıyor, 
bizlere oluyor. 

olan 

Diyorlardı. Şimdi nef ce ne 
göster~cekti? 

Buna anlay p kawıyabilen tek 
kişi yoictu. Endişe ve korku ar
t.yordu. Korkud efend·; birade· 
rinin kendi iiı:erine ordu sev
ılcettiğini bu haberia şehirde 
duyulmasından ancak bir gün 
sonra ışıtmişti .• 

- Ordu nerede?.. ~aşında 
kendisi de var mı?. Ne kader· 
lık biT kuvvettir acaba?. 

Bunlar kami1en meçhul şey· 
lerdi. Şehzadenin ~arayında bü· 
yük bir telaş ve heyecan görü· 
raüyordu. 

Şehzadenin aadık dostu Pi
yale efendi; ellerini uğuşturarak 
saray sokaklannda delaşı}ordu. 

Şehzade ise batını yumruk· 
lamakla meşguldü: 

- Tacını da, tahtını da Al
lah kahretsin.. Beai, bir budala 
gibi atlattı .. Yazık ba kafama ki, 
beş parmak zekası yokmuş. Bic 
salltekirhğa lcurban edildiğimi 
anlıyarudım. Felilceti, kendi 
elimle k!lpıma :kadar getirdim .. 

-Arkası oar-

ŞEN FIKRALAR 
llalıamla papaz --
Papazın biri, bir gün bir mec· 

liste, bir hahamla bu:uşmuJtu. 
O takılmak iç n dedi ki: 

- Musa Turusioaya çıktığı 
gün, kazara güneş çarpsaydı, 
bu g1i11 yeryüzünde Yahudi mil
leti bu1unmaı.dı, değil mı? 

Haham gülerek: 
- EYetl. D.edi. Fakat Mer· 

yem MA korkuo da çocuğunu 
düşür.eydi, actba siz ıne yapar· 
dımz? 

Cevap: 
Bayan Nezihe, uzun müddet 

araştırdıktan sonra, nibaye't ge· 
çenlerde bir lbizmelçı lcu bul· 
mağa muvaffak olmuşt11. Oace 
keadi11i ürkütmeden bazı ,eyler 
.ıorup anlamak istedi: 

- Kızım, dedi, ubahlan er· 
ken kaJkabilir misin? 

Hizmetçi "' cevatft Vttd.: 
- Gayret eder:oı, bayanım! 

luitdaa evci belGir bir baya 
hizmet ettim. Orada ikimiz de 
çok geç kalkardık! 

#Jir isa'lı: 
Küçük Zeyyad kardeşile de-

11iz iceMt'Mda ·o,n""'°"8. Kar
deşi sordu: 

- z .. yyadf Denizin suyu ni
ç'11 tuzludur. bdiyor auıu.? 

Zeyyad düşündü, düşündü. 
Sonra bfrdeu'b~: 

- Bili)oruml Dedi. içinde 
sM'd tya il;alttdan ıvar da oadanl 

K•« rcii#tte: 
Sevınç, manav dükkanının 

Öiıiinde durdu. E.lile portakal an 
işaret etti: 

- Kaça portakaltar? 

- A' t sı beş kuruş! 

Sevinç aerbal mini mini par

maklarile hesaplamağa başladı: 

Altı• beş kuruş, beşi dört 

kı.:ruş, dördü üç kuruş, üçü iki 

kuru~, ikisi bir 'kuruş, biri de 
bedava! 

- O lıalde, dedi, bana bir 
tane var! 

Boşboğaz 'ık etmiı: 

Bir papaz, kilisede zina aley· 
hinde vaız ediyormuş. Bilhassa 

onu tahkir içiıı oradaki cemaa

tin arasına karatmış elan bir 

adam, birdenbire ayağa kalkıp 

batırmış: 

- He atıp tutuyorsun? Se
nia de metreıin varl 

Papaz derhal .şu mukabelede 
balunmuş: 

- Senin de ••ma b*oğaz 
1carın varmıl! 

Nureddin 
Tiyatrosu 
TAN sinetnaınt/a 

femsillerilM "'1,ıadı 
CaE- ...., ... • ..... r ..... 

.,. .... ..., eff<e "Ce:ler 

l Ş ıhat 

Sağlık 
bahisleri 

Uahill h•*hklar miltebuııaauı 
Dr. M. Ş.'1ci U~ıır diyor .el: 

( Algömlek) • Kızıl 
-4-

~'Horozumun sesi çok güzeldi. Tam 
üç dakika öterdi.~, 

Kızı I hastalığı, bi hassa çocuk 
hastalıklarının en mühlık afet
lerin den biri olduğu ~çin, ko· 
runma tedbirlerini büyük bir 
ihtimam ve şiddetle tatbik et· 
mek İcab eder. -Hasan namında b r horoz me· d.m. Bu işin peşine düştüm. 

N.h yet hırsızın Hayreddin 
adındı bir sabıkalı olduğuau 
anladım. Ve yakalattım1 

raklısı, hakim Naci Erele anlat· 
mağa başladı: 

- Bazı kimseler, şarkıya, ga· 
'Zele, güzel sese bayılırlar. Ben 
de horoz1arm sesine aşıkım .. 

Bır horozum ıvardı. Cınsi De
nizli, sesi güzeldi. Yarım saatte 
b r Öle.r; öttüğü vakit te bu 
ötüş·i üç dakika devam eder, 
sonra da arka üstü otururdu. 
Gezişinde, yem yeyişinde, su 
içişinde, kümese girişinde bir 
başkalık vardı onun! Eşini ya
nmaan ayırmaz, başka tavukla· 
nn ıyanına ise hiç uğramazdı .. 

Horozuma göz koyan çoktu. 
On lira kadar veren bulundu. 
Fakat onu nasıl satardımL 

Bir gün eve geldim; horozu· 
mun çalındığını gör.Cf üm. Ara· 
dım, taradım; bulamadım! 

Geçen gün bir sokaktan ge· 
çerken, kulağıma bir ses geldi. 
D11rdu111, dinledim; ol Yani be· 
nim horozumun sesi. 

Sordum, soruşturdum. Meç· 
hul bir adamın sattığını öğren· 

Kabahati birbir
lerine afııyorlar 

••••• 
iki kahveci araaın

daki ihtilaf 
Gömüldür :köyünde kahveci· 

1 k yapan Bahaeddin adında 
bir şa bıs, ayni köyde bir kah
ve açan B. Hasana meslek ica· 
bı dargınmış ve bu ka\ıve açı· 
lınca Bahaeddinin kahvesine 
kimse gitmez olmuş. 

Sır gece y rısı Hasanın kah· 
vesi ne gizli elJer tarafından ka· 
çak sigara kağıdı konmuş, za· 
bıta haber almış, kağıdlar bu-
lunmuş, Hasan da tevkif olun· 
muştur. Bu kağıdları acaba kim 
koymuş? 

Hasanın kaçakçılık davası gö· 
rülürken 14 yaşında Hasan 
Hüseyin adında bir çocuk Ba· 
haeddin tarafından kend;sine 
on lira verıld iğ ni ve bu kağıd
ları kendisi yerleştirdiğini sÖy· 
leyince Hasan beraet etmiş, fa· 
kat bu defa da Hasan Hüse· 
yinle Bahaeddin suçlu mevkiine 
düşmüştür. 

Hakim B. Ramazan Hasan 
Hüseyine hitaben: 

- Şu işin doğrusunu söyle 
bakalım? 

- Bahaeddin bana OD rra 
verdi, bu kağıdlan koydurdu. 

- Yoksa, sen Hasan dan da 
on lira aldığın için mi böyle 
söylüyorsun? 

- Hayır! 
Sıra Bahaeddine geldi: 
- Naııl iş bu? 
- Hepsi yalan, hepsi iftira! 

Usta hırsız ev sahibini bastırır, 
derler. Bu da o kabilden.. Bu 
Hasaıı Hüseyin küçük bir ço· 
cuktur. Yaşı küçük olanların 
eezaa da az ohu. MiiJteki Ha· 
san, beni mahvetmek için bu 
çOC11ğu kandırıyor ve bana suç 
isnad ettiriyor. 

it çatallaşta. Müşteki Hasan, 
BabaeGlcılinin kendisine suç i~
nad ~ taani ettitfoi iddia eder· 
ken., şimdi de <Bahaeddin bu 
id6a ve isnada ımM'ez kaldıtw
m ifade etmiştir. ô kide t>u 
hiCI senin 111uçlUH lcimdit-? 

1Bu meselenin mahiyati 'Şa id· 
leri• celbinCien sonra anlaş 1a· 
cllilctır. 

- Şımdi horoz nerede? 
- Evimde. Muh1lfaza altmdal 

Sağ1am çocukların, kızıla ya· 
kalanın ş çocuklar veyahud bun· 
farın ailelerile temasına meydan 
verilmemelidir. Kızıl hastası, 
mümkün olduğu kadar erken• 
den ve sı'kı bir surette ayrı bu· 

- Bu gün satılsa, kaç para lundurulacaktır. Çocuğun baba 
eder? ve annes~ evde bulunanlar has-

- Meraklısı için beşten yir· talık devam ettiği müddetçe 
mi liraya kadar yolu vardır. sağlam çocukların bulundukları 
Fakat benim iç'n değeri, bu yerlere gitmiyeceklerdir. Okut, 
bedelin beş misli fazladır! pansiyon vesair yerlere kat'iy· 

- Horozu getir de bir kıy· yen uğramamalıdırlar .. 
met taıcdir ettirelim? . Kı~ıl~ tutulmuş bir hastaya 

- Onun kıymeti öttüğü za· bır -kışı bakmalı, o da hariçle 
ıbtilatta bulunmamalıdır. EK.er 

man anlaşılır, ve bu horoza 5 

k dışar~ya çıkmak zarureti vana 
ıymet takdir edecek vukuf eh· "I · · ' eı erım iyice dezenfekte etmeli 

linin bu işten anlaması lizımd1r. ve ıüst elbisesini değiştirmelidir. 
- Böyle erbabı vukufu 1'ere- Hastanın diğer kardeşleri varsa, 

den bulmala? hasta da ~aletinde tecrid edil· 
- Ben bulurum! m·ş ise, &llCak on dört gün 
- Öy1e şey olmaz? sonra dışarıya çıkabilirler ve 
Suçluya tebliğat yapılamadığı mektebe devam etmeleri kahil 

görüldü. Bilahare icabı düşü- olur. Hastanın evini ve kullan• 
nülmek üzere suçluya yeniden dığı eşyanın hepsini esasla su· 
celbname çıkarılmasıoa .karar rette dezenfekte ettirmek, sira· 
V 'ld' d L-şka bı·r yet noktasından pek mühim erı ı ve uruşma ua .... 

1 
k 

.. b ı. ld goru me tedir. -Bitti· 
gune ıra~• ı. l 
B . k . . . Nöbetçi ecza ' anelar 1 

ır yan esıcının ==-
·r • Bu gece 

maTITefr Kemeraltında Şifa, Karanti· 
• • • • • nada B. Eşref, Kemerde Ka· 

Kadıncağızın cebin- mer, Alsancakta B. Ahmet Lüt· 
den 5 lirayı aşırırken fi, Eşrefpaşada Eşrefpaşa ecza· 

haneleri nöbetçidirler. 
Bayan Naciye, şekerci Ali 

Galibin paetanesinin önünde /ki aya#tiı bir sansar! 
küçük oğluna şöyle soruyordu: 

- Yavrum, hang· şekerden 
alayım sana? 

Kiicük çocuk: oastanr.nin .;-A· 

mekanlarında teşhir edilen şe
ker, ç;kulata, pastalara göz gez
dirıyor, hepsinden de istiyordu. 

Yankecisi Kerim; sessizce ba· 
yanın yanına sokuldu.. Guya 
-0 da _şekerleri temaşa ediyordu. 
Fakat sağ eli, bayanın manto· 
sunun cebini karıştmyordu. 

Kerim; bu cepte bulduğu bü
tün bir beş lir~lığı aldığı g bi, 

saat kulesine doğru hızlı adım· 
!arla yürümeğe başladı. Polis 

A:taeddinin arkasına takıldı. Ke
rim, parkın içine atladı. Gülle· 
rin arasına saklandı: 

- Ç k oradan? 

- Yapma ağabeyciğim, gül 
kokluyordumf 

- Çık dıyorum sana? 

Kerim çıkarıldı. Üstü yoldan· 
dı. Para yokl 

- Aşırdığın para .nerede? 
- Haberim yok! 

Bu para Kerim tarafından el· 
çabuldutile gözcüye devredil· 
mişti. 

Bu yaman yankesici dün nö· 
betçi Sulhcezaya gönderildi. 
Hakim Naci Erel sordu: 

- Hapisaneden yeni çık· 
mışsın? 

- 'Eveti 
- Uslanmadın mı? 
- Hayır! 
- Bir de hayır, dıyorsun. 

Senin gibileri ne ifBpmalı? 

- Denize atmalı! 
- Neden? 

- Sab kalıy z di:ye iş v.ermi· 
yorlar da ondan. Açlıktan ge· 
'ber~eek değil ro ya? 

Suçlunun sabıkası nazara alı
narak ôokuz ay ıtapaine ve tev· 
~•*~..e karar verilmış'tJr. 

Tam 88 tavuk 
çalmış! 

Hırsız bir türlü ele 
geçiri emedi 

Geçenlerde Birinci, lkinciazi· 
ziye mahallesinde bir ıtav:ık 
hırsızı türeıniş bu muhitte bir 
sansar gibi dolaşarak bir çok 
fakirlerın, cem'an 88 tavuğunu 
aşırmıştı. 

Yapılan tahkikatta hırsız bu
lunamamış, fakat tavukların S:. 
neklide bakkal Nasuhun bah· 
çesinde dolaJtıkları görülmüştü. 

Bakkal Nasuh, hırsızlık bir malı 
bilerek almakta suçlu olarak 
Asliyecezaya gonderılmiştir. Biia 
bu hadisenin duruşması yapıldı. 
On beş davacı ve suçlu mah· 
kemede hazır bulundu. Davacı-
lar, çalınan cins tavuklarının 
adet ve bedellerini söylediler. 
Bazıları tam, bazıları noksaa 
olarak karakol tarafından tavuk
lannın iade edildiğini bildirdiler. 

Fakat bir kısım davacı da, 
kendi tavuklarının yerine kare· 
kol tarafından kendilerine ya· 
hancı tavuklar verilmiı olduğunu 
işaret ettiler • 

O vakit hakim B. Kemal 
sordu: 

- Size ait olmıyan tawk1an 
ne diye aldınız? 

- Zorla verdiler. 
- Karakolda tavuk deposa 

mu 1\lar? 
- Ne bilelim bizi 
- Tuhaf şey •. 

Suçlu bilahare şunları söyledi: 
- 45-50 kur~ttan bu tavuk

ları aldım. Hırstzlık mal oldu· 
ğunu bilsey<lıın, bunlar. mey• 
danda gez<lır r mıydım? Ben 
namuslu ve tanınmı~ bır ada. 
m m. Böyle 'feylere tt"11~zıill et• 
meml. 
Şimdi hırsız ar.aoac.ık, diğer 

tarnftan şahitler c~ bed ı 'erek 
d ' eııecekt r. D ru..,ma başka 
ba gu.ade yapuacdktır. 



"lata. .. ' 

ERZURUM DA 
Eğlencel kş sperlan 

DM/tii spor 
h•eketleri 

Pr4UISU }al.yana NASREDDlll ... "'DAN ?--- ~ 
K• dol•llu - ~ah• ret Yazan: 

- Ş~h 

yaraiian 

...... 
- Başı 7 inci saltiltMe -

.... Ririaoi -.1ıı •• 1.ıWa "9ek, 
illincilerde AlsancMc ı••"'8n
dur. 09ekun şampiyenluğ.u, at· 
mış eltlap r•l •lle6ıin her 
m~ ~ nialacti ile tabak· 
kuk etmifiir. Ft~1'hıol ajalifttmm 
bir swlli ~zerine, federasyon bu 
cevabı lıfet"miftia. 

Lihey, 31 '( Radyo 1 - HlJl. 
landa veliabdi prenses Jülyana, 
Jtı. g.ün bir kız dojıumıu§lar. 
~lan tepls\a iia -etlle.ı h
ğum vak'ısı, Hollaııdanm inır 
tarafında amumi 'biır sevinç bu· 
sule ptirmiıtir. Limanlardaki 
Wtin v-.urlar düdük çalmışlar, 
mektepler, ticaret müesseseleri, 
borsa, bankalar ve fabrikalar 
-.dili faaliyeto.derek şenlikyap-

, .......... ..._ e; Kt upıar L Kll9teri 

- s-
"Ramazan Softası. irim1i eaeria 
müsveddeleri ihiretten geldi 

------

• * * 

Matilceme kaprsma vardtğnmz 
z•man Nnraddın trocayı ye
r:.nde bulamadık. Btr ınriiddet 

Seromıaile pçen maçtn 
..... • •• ,~ l>a'Zllr giaii 
ıe .. ıimize ad-ek .üzere 'havet 
e8iJmiş olan Af• ve -Manjsa 
•YIMıf'lı•e :&.rıı oy~cak 
A Ye 8 m-.lit taNlarımız 
arUUMla w •iis*ka yapıt· 
mlfllr. ~ takam miMvi cılere
cede talmim eetilmiş olan ~ua· 

m11laraar. 
Amsterclam meydanında bu 

g.ece muazzam bir fener ala.Y• 
urtib edilmiştir. 

lbelcledik; canımız mldldı. XOI· 
1cola girdik, aşat. yolma ~ 
nirlaen nnhkeme kapısının önün· 
chn hayli uzak1aşmışw;. 

lan oldu. Bana beı miisll»k iş· 
tirak etti. Nelicede dat kulübü 
biriaciliti lluancla. 

TWW,etle ilk defa yapılan 
bu ..... .,.._ ~uAV•Enu: 
ntahll.r Uılafın•n .-U. ı:aıdaai 
takib •tliWİ. 

MüaW ılar -biriauiılwine be
Wiye .-...-0r,_ .. ı tca. 
2'111 Ot4tay ._.yeleı illi ver4i. 
Yali H .. ilü .t,can da k.,-kç'1ı· 
im ıve spotan elremmiyeıti bak
kaacla rençlerle hasbılaalde bu
lundu. 

Miiteakıben Orgeneral Kazam 
Oıbay kala bir nutulııla lca)'Uçı· 
J&iııı fqclelannı ••ttı. Gördü· 
tli iDtizam ve alakadan doları 
ıeviıcini lMWirdi. 

cu11r beyaz ve mor forma gi· 
yerele ..a..,a diziWiler. Oyan• 
lllrıaı bay Esadidwre etti. Oyo-
'HD ilk dılıilmlawnda mor for· 
..... ~ rizıirı ale,hine al· 
*tı kaide daha anla111la akın· 
• y91yenlu. Nitekim 10 uecm 

lhikikada bir gel çıkardı. Bu 
..,ele lteyc fer•ahlar 19 unca 
1Wdkada mulal>ele ettiler. Ba 
thtldkadaıı som her iki takım 
......... 't»cmaalc: için çok ca· 
llıttılar. Dewe l·l berıber.e bitti. 

11ainci devrede ıüııgirı lehine 
•n mor takımı ilk dakikalarda 
t.eıyaz mnmilılartlan ~örilqii 
uıyildtın kmtdlddktaa ıGnra 
iuioa•lı ve anl•yışh o_. 
.,., .. ya•ş akaıap batlath ve 
f nnca daıkillada ikinci gıoliinü 
..... Bunu 18 inci ve 21 inci 
.ıchl1rda biril!tiri üzerine at
tı+ 3 iiDci ve 4 üncü goller 
... i .. etti. 

Ba p11erden .sonra g•yrete 
gelen beyaz formalılar 24 üncii 
w 25 inci dakikaluda arka 
_...,. ıfki ııol çıkar41ılar. 38inci 
dtıkibA -lelrlean verilen pen· 

Kış •porlarının Erzuruarla llhıyı ia kaçırdım. Bu sur.etle 
lı--+~-r"!-•-ıilii.ipilııl!•lliill!lıllıll ........ Ml .... ~•-·-.. ;--;ıl!llM• .... J .. ,, .... Jitti. 

ır reuai ıe · a. • r.,•ldnlle .e çoılc i•id 'Yel'ici Şuna ilive edelim ki, takım-
de budo ıidıirorclu. Mer.asia bir ıafbadaaar. Spor bölgesinin .a.da Sait, Fuad, Hakkı, Fethi 
~ ~ <::, clari,et aclalılill- w. Mmamıtl••"· &ma mub· de _..._ aelal apor giinü olarak yapaCllfı cu• ~ -

...... .-u;.i erge mutesi günlerini halk •lrtır11z· W, Oçokun Ankaradaıı gelen 
Kkım ..,...,, .. ,,._.ı Mu· )ıkla beklemektedir. eski sol açıtı Hamdi 0 )111119 

uffer .iraıllu, p-lll XiUi l•-••••~---•••I yordu. 
Toy~mir, Wr 9llk ••- ze. Taiud& u ı'IA• *ılıWarı flletieeler 
Yit •• Wr - .,..... .,. ~~i' c G Ol. 

Hükumet, adet olduğu veç
bile mekteplere altmış b•a kilo 
bilkiivit hediye etmiştir. 

Aımıterdam, 31 (Racbao) -
IPreases Julyana bu gün bir kız 
çocuğu düQY•Y• getirmiştir. Do· 
zum, 51 pare top ablmak llJ· 

retile nan edilmiştir. Şatooua 
kıleleriadeo tarihi elbiseler giy· 
miş sar~ bademeleıoi tarafından 
teplar atılınca doğum haberi 
bir yıldırım ıüratilo bütün 
memlekete y~lm11. bir anda 
her taraf bvraklarla donan· 

auştır. 

Prenaesin arzU1iİe, bu ay 
Hollanda topr-aklannda doğacak 
çocuklara elbise da}ıblacaktır. 

Paris, 31 (Radyo) - Cumhur 
reiıi M. Lebrua, Hollanda Ve
iabi:li Prenses Julyaaanın do
prması üzerine Hollanda Kra-
1 ;,eıine bir telgraf çekerek teb· 
rikitta bulunmuıtur. 

Lib.ey, 31 (Radyo) - Sabık 
AlmaDJ• im,paratoru Kay~er 
Vi lbelm, dotum münasebeöle 
husule gelen umami sevince iş· 
'tlrak için oturmakta oldutu ıa· 
toyu elektriklerle tenvir etmiş 
ve Hobemolern laa.yrağuıı çek· 
ıqtir. 

Penamq kanatı 
geniş letiltlce'lı 

Vaşington, 31 ( Radyo ) -
Amerib Daiz BUanht•, ı(Pa
nama) bnal.- bUıaa evel ge-
-.nişldtilm•i içia teşebbünta gi· 
Tiımiı ve Pall91lla,e miihendft.. 
lerden mü~kkeb bir heydt göa
dermiltit'. ----alm·ıl... Birinci 1. C) b 

".1'...t. VIMJ..AR C Q. S a Q. ..D 
BY.• a,.W. ••bmevet &(ftJU cf ~ Je1 .ıS ~ = I! 

L 1 • lu Ü r"' ·:; .~ ,! 
D =a = lt•lY•n tayyaredleri 
~ ~ ~ Ar jarttine gid;,_.la ,......,,,.;. yanp ç ...,., - - -

blilbllt • ~taW .. r itti ile 1't· Üçok 10 5 1 S 
11iftir. 1Aullt 1- oW• için Altmcak 10 4 2 S 
... L .. tl---fle kar"'8· Ootenspar 10 6 2 
flJl&hıia. tHilMliii Erzurum Ateppor 10 S - 1 
Gw 111ıın 1'1a kuaatlllar. Yaımalarspor 10 2 1 

5800 •tnhc kar 1-tusuna DemirlpOI' 10 
il paç. ij&ık etti. Birinciliii 2ci TAKIMLAR 
••"'- aıa.. Alaarıoak 10 5 3 1 
..... Mika küçükler aıa· O;ok 10 s 2 - ı 

-· ....... ,., ...... -- Ateş 10 4 ı 1 s 
aWr.a. ,apılda. Son ve • Demir.,_ 10 1 1 
laeyecaalı mü..ltlka atlalar ~- v .. .aar 10 - 1 1 
,... • .._ ~ Ki müea..._ DcW•DIPO' .ıo 1 

1 
1 
1 
4 
s 
9 

1 
2 
1 
6 
2 
1 

1 

2 
1 

2 
6 
8 

35 17 25 Roma, 31 (Radyo) - Riyo 
:i.1 18 23 Dejaneroya gitmiş olan ltatyan 
35 11 21 tayyarecilerinin, bu giinlerde 
17 38 13 Baeaoı·Ayreae gitmeleri takar-
12 10 9 rür eylemiıtir. 

2S 13 
20 9 
18 11 
12 40 
1-0 14 
n 9 

27 
25 
25 
12 
7 
4 

M CIRÇllri)'e çiltt;i 
66nclerilecek 

Tokyo, 314(Radyo) - Japon 
biikimeti, Maraçuriye yüz obaz 

bin çiftçi göndermeje :kar.ar 
vermiştir. 

TeMb No. 
M lnkılib hatıralarından 

Ônümözd-eki tepeyi geçtik, 
111Üllemmct bir vadiye indik. Her 
taraf yemyeşffdi. Naraan 11ehir· 
ler çafhyarak akıyor, LbütbüRer 
her tarafta şalm 1a1c1r ötüyorc1a. 

Sağa doğra Derledik. Dmr,a· 
daki çmn 11taçhmna bestziyen 
ahiret göllerinden viicade geimiş 
bir korunun içinde Zeynel 8e· 
sime rasgeldik:. Strtmı bir 
atacın gövClesine dayayarak 
küçik bir ırmağın başına otur· 
muştu. 

Harıl, harıl bir şeyler y&ZI• 
yordu. 

Yanına sokulduk. 
- Ostad; dedim, bütün öm

rün yazı yazmakla geçti, -bili 
usanmadın mı ki burada da m'lit-
1asıl yazıyorsun? 

Gülerek cevab verdi: 
- Yeryüzünde iken baıla-

dıtım bir eseri ancak şimdi 
bitirebildim. · 

- OkuyabiliT uriyiz?. 
- Hay, lray .. Buyurunuz ••• 
- F .. bt 1imdi va4ttimiz yok. 

Müaade buyurursamz mİİIYet!
deleri beraber aklım, -c>kuCldk
tan sonra pne "Size veririz. 

Bay Zeynel Be'Sim muvafakat 
etti. Kendilile -bir aı •tıa hoş 
beşten -soma oradmı .ayrıldık 
ve mahkeme kapısına 'aVdet 
:derek; .alMntttt.aıa d~ 
mesine intiz~; mü~eleri 
okum-ta başladık, 

•Ramaz• Soft•. edmt ta• 
ııyan eaeri o -kadar entereftn 
bulduk ki aramızda derhal şu 
lcararı verdik: Müsveddeleri 
ihiret postası vaııtasile (Aaa-
dolu) ya yollamak l azamdır. 

Kağıtlara bir tomar haline 
so'ktuktan aonra üstüne ( Aaa· 

,ldolu) gazetesinin adresini yaz· 
drk ve hemen postaneye verdik. 

Nasraddın bocadan di.ter 
mektuplar gelinceye kadar bu 
e1eli takip edersiniz.. 

Ra&1az ıı .s.Ft .. 
-ı-

Ş.pari fizlaile pa11111k ...,.. 
tına 1aı.ıa., AUabm ...ı 
olup ta ma• maJata ys.-.. 
caj'lna bl911 )W•taiaıa cidd.. 
hayret ederler. Çipil, 1911 iki 
göz, yessı, 7911utlc bir sarat, 
.şarla 'fİmalİd811 ceaat.i rerbiJi 
gösterir bir """81, iıkerpiti at
layıp 7ilakma eknut pis tliifer, 

zabit idi. Bunlardan 'bazıları 

Ter.a&ılÜa Mi.Ok kefesınde iter şeye aklı eren bir Türkii !:'ti B~~~:e:=~e::~M~:~ 
girmek taJwmı aiil edilir halerdeD değildi.. =~~ıeaa:~=!~, "•::~ e: 

Bu t.... Mlilmeli iii. &.. ... meşrutiyet kulübünün mii· man karanlij&Ma ~ ......... .kilen btignlflatıla kanuna esasi· lwecl bunlar dedikad.Uaıı ail.ç 
ıuea 1'; Wf -.. Milet Meclili essisi olan bu adam sözden luna ~n evel teleta lın· llİla ilia eclildiii bildirilmifti. e4er. Hele murMbu gibi, te.t-
açıladal& ıw.oı.et J;in eD fiili severdi. Ahmed Supbi nan öaiam AM.ed Suplriyi N.eaıl olsa bu -telgraflar bir iki Jcilitçılık gibi §erefli bir wazife 
birindi it ..Clis:a ..a.aa ... .athnda bir Türk ,ceııci ile bir- attiti 1'ft kaı ıanla ilekledili erbabı haaiyet ta•fılldao •h- -•da bllluamak biç c;e.kilmez 
dar ltu tilN .-i~e müaM· tltti. Halis bir Tlirk olan Ah· ak&ete kavaştunnaftu. nacllktı. Mebada bu kiti idi. bir hal .hı. 
de edillD.i,eceı.ti. Y ..,.m.m. -d Suphi Kozmidi t.arafınden lıtanbulda bunlar cereyan Ne te,kilitlaa ve ae ele ~ Giden .arkadaşlann lıaz.1-1 
Meşnltifet il...... aeclma ıaan~tizme. edilmişti. Sacı.ya Millet ederken St!lallitcte de heyecanla Pıtımlaıdım haberdar olan bir tek iyi hir teşkilit kurmuıLar,da. 
açıllf*la Jratl• •çeo a. ıbir aduıda bir de gazeteleri var.la. hareketle olayonlo. 1linı M~t- çok açık aiz vatı•ulqlu ba Bıazllaıı a..&elW.io ileri p&ea
zamaa iciMo de wk...,.ıen W- H.r1 

gün çeıid, çeşid zehir ku· rutiyet edildiği gün cemiyetia telgraHar yiiziiodea ima ..-. aiae YM'l•••ıslar, biz 0.
diut we ~· ktiltad ıuyordu. Kendisile anlaşmak yalmz Rumelide değil bütün lerle yük.ek .-.mı.. elda et- .olcrat adamlarız diye .,,... 
ve Teraluki tir •rs -=• eaa itin görü~nlerin naaibaHeri, vatanda teşkilata bulundutunu miı, bir çokMrı da moO. olu- dm &aleriae pleDi dold • ..,. 
göre b..Cet -'ecmkti. o da bu dıleri para ~miyordu. anlatlnak bılhaua pek müteces- veımişlerdi. Şimdi buralar.a a, bar.aları da açbldan ....... 
itı Yat> ... dı. M.aacl•At deai- Terazinin bainlak kefesinde sis olan Hamide ihsaı etmek adam .göııderip teıtlcilit yapmlk teri i~ea bir meaaw •••• 
~ b r işin öMe ge~leflutmek lrer oeye aklı eren bir Türkü lazım r~liyordu. Bunun için bü· icab ediyorda. Kura bir tel.-f .-a beınlilai • Bifıle ol· 
çares*lili bikmürRi *i'9eğe görmek tabamaıül edilir IW· tün kaza•r.e ve telgraf m.e•c.d çekmekle, H...Wia rizüaü bo- •lcla beraber zamanla aalab 
baş aınfh. lerden fJeiildi. Seref solaqm- olu nıerakize kadar meaeli yamakla it bitmiJoı.._ ••• iyi ve Jcötü l.ir teokilit 
Koımi~ efendi pıatrikhanenin daki binanın muhaflZMlna m.e- (Bayburd) lttihad ve Torakki Her tarafa ...._bbaalar ... ,.dlı.ac11de aetit•ifJerdi. 

ea mü•im elemanlarından biri idi. •lıfıl' olu bir arka., Wr akla· cemiyetine diye ~ ..- doraldi. Biuabi.JMmlaruı Mp.li el - .S.. ..,. -

kirli bir sank -ve .işt.elbir.im .R.a-
llJllzan SoftaS&n10 mübarek 
'b!llesi.. 

Süvari aulıarebesinıe iştirak 
ed p te maazallah (yu.Aao .ç&ljp· 

ma) bir kalıç darbCai ye.se; -boy
naodan kopan kafua derhal 
açımğa başlar.. çünkü bq ku· 
'l"Ulluk bayram balona .gibi i~ 
bomboıtur. 
Eğer cenabı kadi rı mutlak 

lnızıetleri şu fani -dünyaya..kaq> 
se\enesi ni hep bu biçimde ve 
>hep bu kafada yaratsar1dı; y11-
şadlc eittiydı. Ş1ı1 gör.diiğüaüz 
111Cdeni dağdağalar y&rine cami 
duvarının dibine çömelip Jeba· 
det parmağilc burun karaştırmak 
az imrenilecek şeylerden midir? 
Kimbilir Merih yıld.zı sakin• 
leri ne biçim şeylerdir!. Romu 
yazanlara bakılırsa oranın in· 
sanları tırhl gibi d>ir ıeyler .ola· 
cak.. Ön iki metre boy, bir.er 
metre el, parmakları tam ahaua 
ortasında, gemici dürbünü vari, 
tek bir göz, ilci iğri bacak v.e 
ıhir lcu.yru'k. 

Şu biçimi tahayyül ediyorwı 
cia içime ürküntü gelmekle be. 
nıber, Allah inandırsen, .gene 
Ramazan Softasından daha mJI. 
'llUobetli buhzyonım • 

- Şu yobau bakanız: 
- Eatıizübillah 
la karışık çıkan sesinde bilt. 

nef~ti makaıauun bütin nq. 
meleri var. Fatma anamwa aak
şrrı mitilli ark bir ytrioden 
yamalı &.tuına plinae: Lip.. 
çmlarıa._ cbdn leMfetsiE ... 
tiklr. '(11pilt- •iklılliıılıa 
-wıildtte abdest alma..a Nf111en• 
"1urp ebeniz ~kak cemi
bevva .ıçık.r. Bet ıpar..-....aın 
1ımaA-a ealb_. a~ lce
Rbilırle •fkolsun. ffcr; fçiotf u
.nun bm&tt t.phnnbap srttı 
gibi ollllU, .• 

Yürüyiiıiinde ekre'b, ıaillltek· 
reh bir 1lflenk vardır ki o aal· 
1anddcça haşmazm d6nınemesi 
mümkiin htil4ir. Flele, dostlar 
ba11ncfa11 rratc, l<:ur9n okuması 
bir feılikettir li buna yalnız 
ve a~ kaiwe Y"Di girmiş 
mevtnm UMltnmilü wnlar. ltü· 
yük n,tiMaek pnab 11111ma ben 
ölsem de (Not: Mllklm otduta 
veçhile bu eser yazıhaiken bay 
Zeynel Besim ı9jdr) 1>u softa 
başımda telkin vormeğe kalkıı· 
.. alimallah ahirete gitmekten 
vazrec;er, derhal mezardan fır
lardım. 

Yüzıüzliitü yedi iklim, aekiz 
cihanda maruftur. 'Davete &lin 
..hacet yok. Y oldao .ıeverbın oa· 
,pıp da .,Ö)f le g.öz ucile ıuab· 
• bakwerdiniz mi; hıpı y11tt&ı· 
pnuzun reaqıi"ir: Derhal soku
lur, sokulw, sekulur ve aiz qor 
dünyada berkesin bildiğ ko•· 
ıaalıardan bqb yeni •.atom bir 
o\Gla uaulüa.e vak.I d.IWW..ni& 
~laha duadan bqlıa .k urtl&lut 
_.-ıniz yok .demekti&'. 

Muhl'eram .aohaua yalcu lıNr 
-• yeti vardır: 'Başmda Juwn· 

:tmll•l•r eaı ............ 
:ı., ~ıtok .tibi 41Ylll' ve tıü,a· 

c1a •;., «wik ge.ü,.. 
•oak ta m-..t:iir... h•r• 
• lnriıar_ 

Anıaa .-.tan]llllwa; ~ıine 
llasıa11-da le., ~-.unu 4-\ıal 
•lmasıdır. Rama•• Sotta.ı 
wuınGa i1aeb Jmh ıa Pınarb.a11 
köyinGiıe Waıili ö.se derhal ıtıe
neııria batına yetişmiş, ldle 
.abınu Llwmehıal eline ceçir· 
• s- llJ llllCU Mı.;J. • 
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MUALLiM SAYFASI 
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mimiz bozuktur ------='--v.-'-edide Karadagı koruyalım sıl çalışmalı? 
Çocukluğumuzdan kalma uzak zarın bütün ilerilemeğe mani 

D ~d~~~~p~· avak değı'/, yakın hatıralarla ilkokuldaki olduğunu, bütün goncaları da· A. Kemal Karayı ., men tarafından tabloya veya B' .. • · 

fakat esaB[ı mii-
hayatımızın en mesud saatleri :ıında kuruttuğunu görmek için ki f d h ır ogrencı için derslerine o şekilde tertib etmeği evelce 

çocu ar tara ın an çizilerek er b ı d · yanında öğleden sonraları, ye· etrafımıza bir kere bakmak kafi . ir usu aıresinde çalışmak ve öğrenmiş olduğu bilgilerle, ye· 
• J l J sınıfta sırasını getırerek dişin b b 't' d ey'"lue azımaır meğin vermiş olduğu rehavetle gelir. Genç ög"retmen çocuğa 1 unu ir 1 ıya şekline sokmak niden iktisab edeceği bilgiler 

" nasıl çürüdüğü an atılabilir, k · · 
küçülen gözlerimiz, bulanan ka· nasıl okunacağını değil, oku- Normal bir diş olay bir ıştır zannedilmemeli· arasındaki münasebeti bütün 

O. Ralınıi Gökçe 
Muhterem Yunus Nadinin ka· 

lemi ile, Cumhuriyet sütunların· 
da, yeniden ortaya atılan tt"r· 
biye sistemimiz me1elesi, gerek 
muhitte, gerekse terbiye ve ço
cuk ebeveyni arasında derin 
bir haasasiyet ve geniş bir ala· 
ka ile karşılandı. Sık sık kar· 
şılaştığımız müessif, kanlı ve 
çirkin hadiseler müvacehesinde, 
~Bu bir kervan dır yürüyor ve böy· 
le başlamış, böyle bitecek. şek· 
linde sudan b ir cevab ve kor· 
kunç bir yurdum duymazlık gös· 
terilmiyerek hadisenin sebep ve 
illetlerini araştırmak lazımdır. 

ilmin ve pedagojinin icabı, olsa 
olsa :budur. 

Muallim ve talebe münase• 
betini tanzim eden hür inzibat 
sisteminin tecrübesinden şu ne· 
ticeler alınmıştır: 

1 - Muallim, otoritesini kay· 
betmiştir. Muall imin izzetinefsi 
ve haysiyeti bir hayli incinmiş· 
tir. 

2 - Çocuklara !erdi ve iç· 
t i mai terbiye ve zaruretlere uy
mak namına hiç bir şey vere· 
memiştir. 

3 - Laübaliliğin, taşkınlığın 
mecrasını açmış ve bu vaziyet 
tedris üzerinde de müessir ol· 
muştur. Gayet tabiidir ki, mad· 
di ve manevi müeyyidelerin yok· 
luğu karşısında kalan çocuk, 
Jıem haylaz, hem mütecaviz, 

.ı hem lakayd, bom kimseyi din· 
lomez, saymaz olur. 

ilaveten işaret edelim ki, mu· 
allimin çekindiği talebeden, ce
miyet ve ebeveyn bile zaman 
zaman bizar olmuş ve olmak· 
Jadır.. Bunları itiraf ederek ter· 
biye sistemimizin yeniden tet
kikini, terbiye ve tedrisin, mu· 
allim ve yeni neslin kurtarılma· 
sını istemek, hiç bir zaman kül· 
tür inkılabımız namına bir ge· 
rilik değildir, bilakis vakıaların 
zaruri ve tabii bir Deticesidir. 
Terbiyeye taalluk eden ilmi 
mevzuları, kendi ölçüleri ve ka· 
ideleri ile tetkik etmek gerek· 
tir .. Hadiselere umumi bir şekil 
vererek ona göre hükümler yü· 
rütmek hatah olur. Nesil dava· 
!arı ve o nesle aid işler, bir 
cemiyetin en hayati meseleleri
ni teşkil ederler.. Hakikati giz· 
!emek vr,ya reddetmekle kaza· 
nılacak tek şey yoktur, kaybe· 
dilecek şey ise, tasavvurun fev· 
kinde büyüktür. 

Bizoe, dayak sistemi, yani şu 
cedvel, tokat, falaka şekli ne 
kadar yerinde değilse, bu gün· 
kü sistem de o kadar gayri 
müessir ve kifayetsizdir. Terbi· 
ye ılmi, çocuk piskolojisi, mu· 
hit, veraset, aile, görenek gibi 
müessir 11nasıra biihassa istinad 
ve bir çok faidelerini, bunlar 
üzeriıııe vaz eder. Binaenaleylı, 
herhangi bir terbiye sistemini 
kabul ederken, bu bünyenin 
heyeti umumiyesini ve çocuğun 
nasıl bir terbiye ile, nasıl bir 
muhitten ve ne gibi görenekler, 
itiyadlar ve temayüllerle geldi· 
ğini, kendi yuvasında nasıl bir 
terbiye şartı içinde bulunduğu· 
nu da gözden gt"çirmek li· 
zımdır. 

Terbiyede, çocuk ruhiyatını 
esas tutarak cna karşı şefkati, 
samimi ve nazı k olmağı birinci 
plana alabil.riz amma, bu şef
kat, bu samimiyet ve nez ket, 

famız sıklaşan soluğumuzla mo· mağı öğretmelidir. Okumanın dir. Öğrenmek ve mütalea et· vuzuh ve katiyetle görebilsin ve 
noton sesile kıraat kitab ından mihaniki bir vetire olm ~yıb ço· ...., 1·., mekten maksad, yalnız bir çok kavrıyabilsin. Generalizatiyonlar 

·-ı ı ır'B h hd 
bir parçayı beşinci veya altıncı kendi müşahede ve görüşü ile akikat ve a isatı bilmek de· ekseriya kanun ve tarif suretin-
defa okuyan arkadaşımızın sı· heyecanlı münakaşada söz alır. ğildir. Ayni zamanda bunları de ifade edilırler. Her kanun 
kıcı sesi tatsız ayinlerin yanında Birisi bir buzağının uzun ve zihinde sıhhatle tutmak ve daha ve prensip de bir takım muay-
büyük bir yer alır. Fakat dikka· pütürlü dilile elini nasıl yaladı- mühim olarak da bunları fikri yen hakikatlere ve tecrübelere 
t imizi ve irademizi kuvvetlen· ğını, diğe ri on dört yumurtalı bir nizam ve intizam dahilinde istinad eder. Bu sebepten öt· 
dirmekle mükellef olan ö~ret- bir folluk gördüğünü ilh .. anlatır. İcab edince yerinde ifade ede· rencinin her kanun ve prensibin 
men - muhakkak eli vicd anında Bir çocuk gördüğ ü bir kuzu bilmek kabiliyetini kazanmaktır istimzac edildiği baz ı muayyen 
vazifesini yapmaktan bir haz resminderı ve hikayesinden bah- Dişlerin çürümesi ki, ancak bu sayede bir takım hak katleri ve tecrübeleri bilme-
duyarak • bütün otoritesile ba· seder. Sualler sorulrnağa baş- hüner ve marilet, sarı'at ve tek· si v~ her mevzuun kendine has 
şınızda gürler: la•. "Res ım nerede?. , "H kaye nik işlerini ehliyetle elde etmek terimleri öğrenmeleri ve fikirle. 

- Arkadaşı n nerede kaldı? nasıl?" , "Bu hikayeyi sınıfta kabildir. iyi bir hekim, iyi bir rini ilave ederken bunları yerli 
Gene takip etmiyordun! De· okuya! m .• "Çı ftlik k itabı yapa· mühend;s, iyi bir avukat ancak yerinde kullanabilmesi lazımdır, 
ğil mi? lım .• "Gördükler;mizin resimle· bir sistem altında çalışabılen Halk lisanile fenni ifade ara· 

Bu noktai nazarla yetiştirilen rini yapalım, şiirler yazalım.,, kimsedir. Bilhassa bu işler mun- sındaki fark sonuncunun daha 
çocuklardan biri sinin K p l irıgirı Öğretmen namzed i bu sın ı. tazam çalışm~ğa, hazın edere:, muayyen, kat'i ve vazih oluşudur. 
puncu gibi "Art.k okumak öğ· tan ç ktığı zaman okumanın bu 1 okumağa ve okuduklarını tatbik Okullardaki muvaffakıyet öğ-
rend im. Bitt i. Ş imd i den sonra çocukların hayatında mühim rol :t pf:VRE 1L Df:V,ltE sahasına koyabilmeğe mutavak- rencilerin kabiliyet ve mevzuları 
okumak faları yok. demes · g bi oyrııyan manidar bir ş e y oldu· Küçiik bir Minenin kıftır. Her iş de böyle?. Fakat sür'at ve s ı hhatle yapmalarile 
mezun olduğu gün k ıtabla rını ğunu hissetmişt r. Misal olarak çürük altına geçiyor burada misal olarak yalnız bir ölçülür. Bu da nihayet öğrene• 
yakacağ ı nı ve b.r daha eline bir de üçüncü sınıfı alalım. Sı· kaç mesleği aldık. Bu münase· bilme meselesidir ki, evelce öğ· 
almıyacağını söy:iyen bir gence nıfın tayyare hangarını ziyaret· betle öğrencilere ps ı koloji bakı· renilmiş şeyleri yenilerile birleş· 
rastladım. Bu hakikati itiraf ten döndüğ~nü farz edelim. Na· mından derslerine ne suretle tirebilme ve kaynaştırabilme key· 
eden cesur bir gençti. Fa~at kil vasıtaları hakkında daha çalışmaları lazım geldiğini sıra· fiyetidir. işte bu irtibat işine 
bunu itiraf etmeksizin mütema· fazla b ilgi edinmek için okul sile aşağıda gösterelim. Ümid psikoloji dilinde (etude·mütalea) 
diyen yapmakta olan büyük bir kütüpanesindeki mecmua ve ki· ederiz ki; her öğrenci bu nok· denir. Bu öyle zihni bir ame· 
ekser yet yok mudur? o~uma tapları karıştırdıklarını, kendi taları göz önünde tutarak bun· liyedir k ı , hem sistematiktir, hem 
yazma bilen lakat eline kitap kendilerine bir tayyare yapmağa !ardan istifade edebilsin. Evvela de bir maksadı ihtiva eder. 
almıyanlar -ki bunlar münevver karar verdiklerini goruyoruz. okullarda oğrencilerin muvaffak (Etude) de gösterilen gayret, 
dediğimiz sınıfı bile ihata etmek· Üçüncü sırııl çocuklarının ser· ın: l> E V?.t; JY D.E v~ E olamamalarının sebeplerini saya- sürat ve sıhhati ihtiva ediyorlB 
tedir. tBll acı hakikatin bir bestçe okumakta çektikleri müş· lım. Bazan bu sebeplerden bi· muvaffakıyeti, yani kudret ve 

ı Sinir meydana Kökün ucunda 
delili değil de nedir? Günden külatı gören öğretmen tahtayı çıkıyor apse oluyor rinin, hazan da heps,nin o l ması kabiliyetin fazla laşmasını intaç 
güne artan bol resimli hemen ve karton temrinlerini kullana· bir kimseyi muvaffakıyetsizliğe eder ve aksi takdirde muvaffa• 
hemen yazısız denilebilecek rak çocuklara yardım eder. Bu· sürükler: kıyetsizliğe ve geri kalmata 
mecmua ve gazetelerin hikmeti rada okumak gaye değil, vası· 1 - Çal işmak için uzvi kud- sebep olur. 
vücudü nedir? tadır. Öğretmen namzedi de ret ve zihni kabiliyet ve istida- Hiç çalışmadan ötreamek lı:a-

Modern pisikoloı" okulda veri- yavaş yavaş bu faal hayatta fa· dın olmayışı . bil olmadığı gibi, alAka oııaa• 
Normal bir seri d iş. Alt ve 2 T k b d ı d ı d h" b' ett va lecek bilgiden ziyade onun al bir rol almağa başlar. - a i e i en ers er yınca a ıç ır gayr en mey 

uyandıracağı affect ve tesirli Ansiklopedilerde, mecmua ve ü~t çeneler tam bir şekilde hakkında iyi bir temelin veya ve netice beklenemez. Dersi ö
1
't· 

k ı ki 1 l 
intibak ederek lokmayı evelce iktisab edilmesi lazım renme hususunda ıı;;•tç•ilen a I. 

cihete daha ziyade önem ver· itap arda çocu arı i g. endiren h · d c.a hareketi doğurur, bu hare• 
k d M f l t d k f . çiğ .1emeğe azır ır. , ····' 01_.~bilr;önöu ıııcvcua oıma· " 

me te ir. en i bir noktai na- yazı ara ras .a ı ça sını a getı· ket de. bilgi arasında hatları 

---•• ----• rir. Fakat bu tarzda ilerle. ken yışı. kurar. Her öğrenilen yeni şeyle 
yalnız d ershanede ve mekteb bı'r su"ru" , sualler meydana ç k· 3 - Dersleri okuma ve öğ· k es ileri arasında bir irtibata 
avlısında kalır ve çocuk y a şa- mağa ba ş lar: "Kelı' me b.lm yen, renme hususunda sayü gayret 

1 mutlaka lüzum vardır. Teıiı edi· 
dığı, büyüdüğü muh it ve yuva· tekrarlıyarı, kelime kelime oku· sarfından her suret e imtina et· l len bu bağların faydalı o abil· 
dan başka bir gıda ve aşı alır· yan, dudaklarile mırı l danarak Bir diş i n eksikliği bütün bir mek. 

b D ı 1 meleri için de bir düşünce ıiı-
sa, emniyetle söyliye ilir z ki, okuyan çocuklara ne yapmalı?,, çeneye ne yapabil ir... Diğer 4 - ers nası öğreni ir ve temi vücude getirmek şarttır, 
derhal bir gayri tab ıil ı k, b ı r!na· Bu ve bunlara benzer sayıs z d ışler yerindecı oynar, alt ve mütalea tekniğini bilmemek. Bir mevzuu iyice öğrenmek ic;io 
z ıms ızlık ve onları takiben de sualler müna < aşa mevzuu olur. üst çeneler intibJk etmez. Lok· 5 - De s çalışacağı zaman onu bir iki defa mütalea kafi 
sıra ile laübali ve teki fs iz ol- Bu sJretıe okumanın çocuk mayı çiğnemek çok güçleşir. Diş· ö~renc i nin kendisinde veya etra· değild ; r. Mevzu iyice anlaş:ılın" 
mak, kimseyi mühimsey b say· lerirı arasına yiyecek kaçar, fında ı z'aç ed ı ci şerait ve ahva- h d·ı· · k d k için lüzumlu bir vasıta olduğu· ve azme ı ıncıye a ar te rar 
mamak, yavaş ~avaş Mu· Ç l ve rürütür. lin mevcud oluşu. d'l ı·d· B · · d ' nu öğreni .. ok kısa o an mes· ' e ı me ı ır. unun ıçın e ev-
allime, büyüt.lere ve ce· leki hayatında d - ğ . l yalnız oku· Diş.erin en çok fırçalanacak Bıı sah'felerden maksat, mü· veli aklımızda vazifeye karş:ı 
miyetin terbiye nizamlarına hür· manın bütün d . ğer dersl t rin her yerleri: ta ı ea tekniğini kavrama husu· bir sevgi ve alakanın uyanınısı 
met etmemek, kendinde ahıaki sunda öğrencilere elden geldiği t "t 1 ı'tı' ti hangi b ir gayeye varmak için ve mun azam mu a ea YI a· 
ve terbiyevi bir bağ görmemek, sadece vasıta o lduklarını göre· kadar yardım etmektir. Bununla rının edinilmesi lazımdır. Soıırı 
daha sonra tecavüze cüret et· beraber tavsiye edilen usullere da mevzua aid bütün kelime 

k h ı b l B rek hlli ış"aa gelir ve kendi ve terı' mlerı' iyi bilmelidir, Bun· 
me gibi teza ürer aş ar. un· cuk ı ç n tatmin ed ı ci b lgiler, ilaveten, her öğrenci kendi 
lar, psikolojikman olagan ve tecrübeler ve heyecan larla dolu bünye ve şahsiyetile mütenasip tara aşina olmadan yapılın 
olacak şeylerdir. bazı usuller de bulmalıdır. Bi· "etude" den hiç bir mana ve 

1 olduğunu öğ etmen çocuğa du· 1 1 Normal ve idea ana ve ba· zim burada göstereceğimiz umu· fayda hası o maz. Okullarda 
balarla bunlardan müte ıekkil y u rmaıı ve bu zev <i tattırma· Yukarıdaki hatlarda görül- mi hat ve esaslardan ibarettir. ekseriya öğrenciler kelime ve 

lıdır. 1 d yüksek ayarda bir cemiyet ter· düğü veçhile, en çok, diş ara· Her ferde göre hususi usuller "terim. eri öğreninciye ka ar 
biyesi kurulurıcıya kadar, mek· B naenaleyh genç öğretmen· !arını, iç k . smı, çukurları ve diş tavsiye etmek için her ferdi zorluk çekerler ve ancak kelime 
teplerdeki terbiye sistemimizi, ler mes e i nayat l arının ilk adı· etlerini fııçalamak lazımdır. ayrı ayrı tetkik etmek icab eder ve "terim. !ere iyice hakim ol· 
dayaksız, fakat müessir, nafiz mında bu no <ta i nazar unutma· ki, buna ne zaman, ne de zemin duktan sonra hakiki mana mey· 
mueyy delerle takviyeye mecb~- malıd rlar. (Salah .yetimin budu· müsaittir. dana çıkar ve bundan sonra da 
ruz. Dayık, muhakkak ki, ipt.· dunu aşmamak iç:n öğretmenden JJ il Her öğrenci şunu hatırlama- - Sonu 10 uncu sahifede -
dai ve basit bir ıslah ve terb ye Z yade öğre men namzedinden rl I lıdır ki, bir insan hakiki bilgiye r 
vasıtasıdır. Biz onun, yüksek bahsedeceğim.) Tatbikat saatle- ancak tecrübe sayesinde sahip Ôğretmenler bir lifi 
bazı · sosyetelerde ha :a tatbik rinde nümune dersleri değil, olur. Yani meseleler üzerinde Devletı'n o""'retmene vermi• 

k ı h Elmanın çürüğü gibi dişin de b 6 
" edildiğini de bir tarafa atarak normal o u ayatının günlük hiç düşünmeden ve unları tat· olduğu haklar ve lırsatlar öğ· 

d k kı . kt göre o"ğretm a çürüğü birinden ötekine geçer. b'k h b' k d iyeceğiz i, çocu ara verı· ma anı n en n m· - ı sa asına ıç çı arma an retmenler birliği gibi bir teo 
len cezalar şiddetlend i ril- zedinin gözleri öniinde, öğret· şüphe yok en hayatisi de oku· yalnız kuru ve çıplak kelimeler şekkülün tamamile lüzumsez 
meli, mııatlimin ve mektep ida- meninin, arkadaşlarının ve ço· madır. Meseli bır ikinci sınıf, veya metin, bilgi için kafi de· olduğunu ispat atme.z.. B rlik 
relerinin salahiyeti arttırılmalı· cukların yardı mile yen i bir uluk arkadaşlarından birisinin çiftli· ğıldir. Her kelime bir manayı her zaman için öğretmene bir 
dır. Her toprakta, istenilen bir açılır. Meseleler ortaya atan, ği ne gitmiştir. Dönüşte herkes ihtiva etmelidir ve her manada destek olabılir. lzmir vılaye-
çiçeğin yetiştirilip açmasını iste· ha ıleden, arkada ,Jarının biribi· sınıfile baş başa kalarak bu tecrübi kıymeti hıiz olmalıdır. tinde pek küçük bir zümrenin 
mek, hiç şühhesi z, boşuna ümit rile zıd olan fikirlerine intibak tatlı, heyecanl ı , canlı h;.yatı Daha doğrusıı her ~ey bittec· malı olan birliği kuvvetlendir· 
harcamak olur. etmesini öğrenen, aynı gayeye yaşamak için kuvvetli arzular rübe duyulmuş, görülmüş ve mele: istiyen genç, enerjik öğ· 

izinsiz, tevkif, aleni ihtar g bi birlikte yürüyen bir küçükler duymağa başlar. Bu zaman zar· bizzat yapılmış ve nihayet ken- retmenler, yaklaşan intihabda 
hem maddi, hem de manevi dünyas le karşılaşır. fınd .ı okul hayatını herkesi tat· dine mal etliımiş olma l ıdır. Di· faal bir rol alabilmeleri ıçın 
münebbih ve iuetinefis üzerinde Yavaş yavaş, gurubun alaka· min ed i c ı bir ünite hal inde top· ğer unutulmıyacak bir nokta da derhal aza kaydolmalıdırlar. 
müessir vasıtalara pek a la baş• sının ınerke~i ne ise onun vak• lamağı ve okulu hayatın bir bu tecrüberile biribirile irtibat Gazi okulunda öğretmen 
vurabiliriz. tile ilimlerin adiyle ayırdığımız maktaı haline k()ymağı tasarlar; ettirmelidir ve bunlardan birer Cahid Baha Parsa müracaat 

1 

Karşısındaki muallimin, hiç ve j1kok11lda okuttuğumuz ders· kısacası ders öğretmek için de. sistem kurabilmelidir. Bu suretle olunarak kayıd numarası alı-
denecek derecede salahiyetsiz terin hepıirı! içine çekbğ, ni gö· ğil, çocuk için öğretmen olma· her öğrenci okuyacağı dersleri nabilir. 
- Sonn 10 uncu salaif•df! - rv rüz. Bu dersler arasında hiç nın yolunu tutmuş olur. ve •etude. edeceği meaeleleri \,, ___________ _ 
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Süleyman Peygamberin Aşkı 
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Güzel bir kadın beş haya-
Yazan: A. Kuprin Çeoiren: Adam Hasib Adaınoila letle yemek yiyor Süleyman Peygamber, genç kızdan hakiki hü

viyetini saklamak istedi. Fakat ••• . ................ --~~~-
Bu kadın bir deli değildir. Altı dilber yıldızın 

Genç kaz ürkek bir ceylan 
ribi a-eri çekildi ve Süleyman 
peyıambere: 

- Benimle etleniyoraun.Bak, 
yüzüm ne kadar karadır! Dedi. 

Ve olıun ve dolgun kolunu 
yukarı kaldırdı, saçlarmı olile 
ıeri itti ve Süleyman peygım· 
bere ne kadar eımer oldujıınu 
iıbat etmek iıtedi. 

Genç kızın bu hareketi, Sü • 
leyman peygamberin kendisine 
olan meclilbiyetini arthrmaktao 
başka bir şeye yaramadı; Sü
leyman peygamber, genç ve 
esmer dilberin yüzünün güzel· 
litini ve yara çıplak kolunun 
tenasübünü daha kat'i şekilde 
gördü ve anladıl 

Genç kız, sitemkar bir eda ile: 
- Kardeşlerim bana darıldı· 

lar; bana kızdılar; beni bahçeye 
nezarete mecbur ettiler. Bak, 
bu güneş altında rengim ve 
tenim ne kadar kırardı! Diye 
bir de mazeret ilave ettil 

- Güneş sana kötülük et· 
medi, dilber kız. Güneş teninin, 
yüzünün rengini çok güzel bir 
hale koydu. Senin gibi bütün 
kadınlardan güzel olan bir kıza, 
güneş ancak bir derece güzellik 
daha verebilir. Küçük bir te· 
bessümün bana yüzünde güller 
açılıyor gibi bir his verdi. Ayni 
tebesıümün bana bir dizi inciyi 
andıran beyaz ve güzel dişle· 
riai gösterdi. Dadakların can 
yakıcı. kızıl alevlidirler. Bilıen, 
sen ne kadar güzelsin, bilsen! 
Gerdanın da Davudun kulesi 
ıibi beyaz ve düzdür! 

-"'Jı imle fİ61 -ı? 

- Eveti. Davudun kulesinin 
duvarlarında binlerce kabrama· 
nan kalkanları asılıdır. Ben de 
k•lp kalkanımı senin gerdanına 
aımalc ·için buralara geldim. 

- Sözlerin ne kadar tatlı .. 
Rica ederim tatlı~ tatla sözlerine 
devam eti .• 

- Bına hitap için döndüğün 
zaman rüzgar bana en büyük 
lütuflardan birisini yaptı; ince 
ve ipek elbiselerin vücudüne 
öyle ve o kadar yapıştı ki, ben 
seı1i çıplak seyrediyor gibi ol· 
dam ve vücudünün ne kadar 
güzel, bütün güzel vücudlerden 
daha güzel olduğunu da bu 
müna.sebetle anladım. Göğsün .• 

- .... En mahir bir heykel· 
trışın elinden çıkmış ve... Bü· 
tün güzel göğüslerin en güzeli, 

en el detmemiş idir. Güzel kıL. 
Ellerini yüzünden çek, beni bu 
güzel yüzü seyretmekten mah· 
rum etmef Dedi. 

Genç kız, ihtiyarıız bir hare
ketle ellerini yüzünden çekti. 
Ve ayni zamanda, aıimkir bir 
hareketle, Süleyman Peygambe· 
rin ta gözlerinin ıçıne kadar 
baktı ve: 

- Şu halde.. Bana söyle, 
sen kimsin? Ben bu yaşıma ge· 
linceyc kadar sana benziyen bir 
erkek görmedim! Dedi. 

- Ben mi?. Bir çobanım şu 
dağların üzerinde, şu dağların 
altındaki yeşil ve geniş ovalarda 
sürülerim var, onlall güderim! 
Benim sürüleri sür düğüm o 
yeşil yerlere beni görmek için 
gelmiyecek mis"n? 

- Bütün bu sözlerine inan-
dığımı mı sanıyorsun? Hayır, bin 

defa hayır. Senin yüzünde sert 
rüzgarların, yakıcı güneşlerin 
eımerlikleri ve izleri yoktur. 
Ellerin pamuk gibi yumuşak! 
Omuzlanndaki düğmelerin kıy

metine paha biçilemez. Kardeş· 
lerim, sarayda mürebbi olan 

Adorina ve her sene ziyaret eder· 
ler; sen de oradan, o uzak yer· 
lerdensinl Sen oradan geldin. 
Hem... Ben seni büyük bayram--- Borsa 

31-1-938 
n 
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lardan birisinde gördüm sanı· 

yorum. Arkandan kottuğumu bi• 
le batırhyonım •.• 

- Güzel ve zeki lcız.. Sen· 
den hiç bir ıey saklamak müm· 
kün değildir. Evet, ben saraya 
mensubum; sarayın aşçıbaşteı· 
yıml Sen ben\ o ıün her halde 
Amin oda vın tahta revananda gör· 
dün! Güzel kız.. Sormak ayıb 
olmaıın, amma Hn neden bör 
le benden uzak duruyorsun? 
Bir az bana yaklaş, şöyle yanı· 
ma otur. Senin adın nedir?. 

- Sulamitl 

- Neden kardeşlerin sana 
kızdılar, mçın seninle dargın· 
dırlar? 

-Arkası var· 

İngiltere ve 
Amerika 

Uzak Şark hridiıe. 
/erini beraber 

takibediyor 
Londra, 31 (Radyo)- (Deyli 

Telgraf) gazetesine göre, İngiliz 
deniz Lordluğu, Amerika deniz 
Bakanhğile Uzak Şark bidise· 
leri hakkında temas halinde 
bulunmaktadır. 

Yetmiş bin amele 
Greu ilan edecek mi? 

Paris 31 (Radyo) - Şimali 
Fransadaki meden ameltsinden 
yetmiş bin kiş nin umumi grev 
i in edip etmiyeceti yarı:ı elli 
olacaktır. 

rendevusuna sadakatle işt·,~ak etmiştir 

Eski gtldız, hayaletlerle ge11Nk gediği masada 
Nevyorkun gece gazino ve ğildir. Baıı akıamlar olur ki, 

lokantalarından birisinde güzel binden fazla müşter i burada, 
bir kıdmı beş hayaletle bir kiiçük maıalar etrafında, çok 
arada akşam yemeği yer ve mükemmel ve gürültülü ahenk· 
şampanya içerken gördüm. ler, varyete numaraları arasında 

Bu cümle ile bir peri masalı yerler, içerler ve eğlenirler. Net1gorktan bir ıörllnllf 
yazmağa baıladığımı zannetme- Şampanyanın verdiği tesir ile - Kadehlerin altısını da clol· 
mek lazımdır; yazdıklarım. Göz· dansa başhyan bu müşterilerin, durunuz! 
terimle gördüğüm hakiki bir ha· saat ilerledikçe çılgınlıkları her Diye mırıldandı. 
disenin şöylece yapılmış bir rö- tiirlü hadlerin üstüne çıkar. Mü· Bu kadın sarhoş da detfWil 
portajı demektir. essesenin yüzlerce kirl ı [bar ve Fakat Jak vaziyetinden şüphe-

Evet, bu güzel kadın hak ika· gazino sahneleri kız ı ] vardı r. lenmekte haklıydı ; mütteriaioe 
ten beş fantomla, her biri cid· Katerin Lambert, içeri gird.k· hayretle baktı; evet, davetliler 
den feci şartlar altında ölmüş ten sonra, müessesenin n isbeten gelmeden evel kadehlerine ıam· 
beş genç kadınm hayaletlerile, az kalabalık ve bir pencere ya· panya doldurmak adet hilifıydıl 
bu çok kalabalık, çok ı şıkla lüks nana düşen b ir yerine oturdu. Buna rağmen beş boş sandal,. 
lokantada gece yemeği yimiştir. Bu pencereden Bruaduaym gÜ· ara.ana yerleşmiş 0 Jaa ziyafet 
Ben kendiı ni gördüm, görüştü· rültülü manzarası mükemmel su· sahibi, Jakın bu hayretine zer• 

Habeşist::n valisi tef. ğünü kulaklarım la duydum, ka· rette görünüyordl'. rece ehemmiyet vermedi. 
. deh tokuşturduğuna da şahit Metrdotel Jak Haber Aradan bir saat geçti. Reri, 

·~ fişlere başladı . o~duml verelim, P. ensin Amerikada, güzel ve mevzun vücutlü . kızla· 
Adis·Ababa, 31 (Radyo) Bu kadın... Bir deli değildi! bilhassa Nevyorkta b ütün otel rın numaralarile, olgun ve dol· 

Habeş stan valisi dük Dı Aost;, Bu kaciın 2 Haziran 1916 da, başgarson l arına J k derler. Ka- gun bacaklar nı havaya kald~r-
Habeş" stan duhilinde teft şl ~re Fiegfield Follicsin altı şuh ve terin Lambertin önünde durdu malarile ve d&ha b inbir seki•· 
başlamıştır. dilber yıld ı zı arasında kararlaş· ve boyun kırdı . Baya n Katerin pelitelerle devam ediyordu. Pa· 

Hayvan hırsız/arı hrı l m ş bir ra,ldevusuna sadık Rober t, göze çarpan bir dur· radi resturanın içeriden gürültü· 
b:r kadından başka bır şey de· gunlukla: terine dışarıdan da Bruadvayın 

Man · sanın Seyitli köyünden ğildi l - Metr d'otel, altı tabak, b inbir gürültüsü rekabet edi· 
yedi kiş iye aid 15 ök z çalın· Beş tabak hazır, fakat san- altı sanJ alya ve a ltı şampanya yordu. Bütün bu gürültüler, bü· 
mışt . Menemen zabıtası, öküz· dalga boş!. bardağ ! emr:ni verdi. tün bu baş döndürücü hayat, 
lerin Mctn sa dah.lın d e Hacı· Yirmi sene eve;in bu gecesi, Jak, ha san 'at erbab.na has insanlara sanki: 
ö .nerli köyünden Aıi R za ve facia muharrirlerinden ve t yat· çev.klik ve incelikle ve emre _ Çabuk, mümkün oldutu 
Ahm e dle Menemenin Çoraklar ro müdiresi Ka terin Lambert, göre, bir çok şeyl erle d ö ı dü . kada r çabuk gelın iz.. Geçen, 
köyü.ı dm delı Hasaa oğulları gayet müke llef bir siivare elb.· Bayan Lam bert hep ayni ta· geçmekte olan bu hayatın zev· 
taraf ınt:?.n çalınarak İzmir mez· sesi g ym ş olduğu ha lde Nev· v.rla J aka: kini sürmek için vakit kaybet. 
bahasına getiri!erek satıldığını yorkun kır < dokuzuncu cadde· - Şampanyaları bardaklara meyiniz! Gel niz .. Hiç durmadan 
ve hayvanlar ı n kes il diğini tesbit sile Bruatuaym köşes i n i teşkil boşaltın ı z. D edi . gelin .z!. Burada eğlence, burada 
etmiştir. Ali R za ıle Ahmed, eden (Paradi Restu ran) a g"rd. Jak, b ir şampanya şişesini zevk, b urada aşk , b Jrada her 

Genç kız, ta kulaklarına ka· 
dar kızaran yüzünü iki elile 
ıalclamata çahştı. Süleyman 
Peygamber, genç kızın duyduğu 
utanma hislerini fark etmiyor· 
muş gibi sözüne devam etti: 

180 Arpa 
691 kentPalamut 250 
354 B. Pamuk i8 

4 1251 ' 525 
41 50 1 

köylerinde ı· ındarmalar tarafın· Evelden haber vereyim ki bu- patlattı ve yaln ız b r kadehi, H "U t şey. . er şey ve... nu ma. 
dan yJ kalanmışsa da Çoraklar rası, hayaletlerin, esrarlı gölg e· bayaı. Kater in L:ımberti n kade· v..ırdırl 
kö.<ünden d.! l ı Hasan oğullar.· lerin bulunabileceği karanl k ve hini doldurdu. Fakat bayan Ka· Diyorlard ı . 
nın kEı çt kları anlaşılmıştır. tam sükun içinde bir yer de· terin Lamhert : - Sonu 10 uncu sahifede 

Dilimize çeviren: Yazan: 
Hanri Bero Şükrü Kaga 

--------------------37 
adam kendisini başkalarının 
kalbini anlamakta a-üçlük çek· 
mei zanneder. Evvela sizi de 
kendi ölçüsüyle ölçerek benim 
size metresiniz olmadan oteller· 
de .altı ay benimle başbaşa 
yaşamanıza bir türlü akıl erdire· 
medi. Böyle bir ihtimal onun 
hatırından bile geçmiyordu. 
Omuz:arını silkerek odayı bir 
baştan bir başa dolaş ıyordu ve 
muttasıl söylüyordu. Nihayet 
aynanın önünde durdu kravatını 
düzeltti. Bana döndü. Homur· 
danarak: 

- inanılmaz şe-v. fa'cat f .. r.,ı· 

muhal olarak bu hakikat ise 
çok garib bir şey dedi. Sonra 
gülmeğe başladı. Epeyce güldü. 
Yan1ma sokuldu. Biribirimizin 
gözlerinin iç.ne bakıştık: 

- inanayım mı? 
Dedi. 
- ister inan ister inanma. 
Dedim. Gururunu, kıskançlı· 

ğmı yendi ve sözüme inandı. 
Kendi kendine "çok tuhaf,, 
diye mırıldandı. Sonra her za· 
manki tavrını takındı göğsünü 
kabarttı. Galibiyetinden emin 
b r vaz"yet aldı yanıma yakla· 
earak kollarını açtı. Gülrnek 

............ .... ................................................................. . 
sırası bana gelm ışti. Maşaalıah sandım, bereket versın b~n öyle hay r hayır bır erkek gıbi ağ· 
dedim hiç sıkılın yorsunuz. S izi gözü yıldırılacak kadmlardan lıyordu. Tabii ben de taş yürekli 
aldatmamışım ya s ze bu kadar değilim: Kollarımı arkama ka· değilim, değil im amma bu göz· 
kafi gel ıyor. Guya arada bir vuşturdum ve gülmeğe başla- yaşları ancak b ir abtalı kandı· 
şey g~çmemiş, hiç bir şey ol• dım. Önüme dikilmişti. rabilirdi. Ne kadar hüsnü niyetle 
mamış gibi davranıyorsunuz O zamana kadar kıpkırmızı düşünülürse düşünül süı bu ada· 
vallahi h ç değişmemişsiniz. olan yüzü birdenbire sarardı mın şu gözyaşları hevesi yerine 

- Hı ç! dudaklarının titrediğini görüyor• getirilmiyen hırçın bir çocuğun 
Dedi. Artık o zaman başladı: dum. ağlamasmdan başka bir şey 
-Ben değiştim dedim. Simdi içime korku g :rdi amma ken· değildi. Belki ondan da aşağı 

şapkımızı, bavulunuzu, pardesü· dimi tuttum, bir müddet sonra bir şey. 
nüzü alın ve gidin.. Bitti. Ben odada gezinmeğe başladı; ve Söz aramızda; bu gözyaşları 
sizin ne mal olduğunuzu bili· ikide birde alnını siliyor, haşin kandırılarak bekar evlerine atı· 
yorum bildiğimi bildiğim için· bir tavırla mendilini caketinin lan safdil evli kadınların veya· 
dir ki sizden altı ay ayrı yaşa· cebine tıkıştırıyordu. Durdu: hud çok yapmacık kaldırım 
dım. Ve şimdi de tamamile iyi - Ric• ederim arhk bu ka· dilberlerinin derhal mukavemet-
oldum. isterseniz boşanalım is· darı kafi, her şeyden sarfınazar lerini kıran ve bu kırattaki 
terseniz boşanmayal · m bence edeceğim, her şeyi unutacağım adamların kirpiklerinin etrafında 
her ikisi de müsavi. Zaten ser· haydi beraber Parise gidelim. daima hazır bulunan gözyaşları 
best kalıp ta ne yap~cağım? Dedi. Başımla işaret ettim: kabilinden idi. Ne kadar haklı 
Fakat sizinle gelib tekrar bir- Hayır! • im işim, ağlamanın da fayda et· 
leşmeğe gelince asla!.. O zaman iılanılmaz bir hal miyeceğini anlayınca burnunu 

Gözlerini indirdi bir saniye oldu. Sarsıldı bir yığın gibi çekti, gözyaşl arını durd urd u, bas· 
kadar olduğu yerde kaldı. Sonra iskemlenin üzerine yıkıldı. Yü· tonunu ald ı h iç b ir şey olmamış 
bana sert sert baktı; dudakları zün:! eller ı nin içine alarak ağ· g i11i kapıya doğru yürüdü. Ma· 
t itriyordu; üzerime saldıracak lambğa başladı, bir çocuk gıbi, amafih t am çıkac ğı sı rada 

oörıdti ve yapma bır nezaketle 
elimi t uttu: 

- Artık s"zden yarın saat 
dokuzda gidecek trende bulun· 
manızdan başka bir şey rica 
etmiyeceğ m. Ben oradayım. 

Dedi ve teşekkür etti. 
Gittim, beni • bekliyormuş yeni 

traş olmuş, pudralanmış çehresi 
rahat ve sakind ı ; gayet iyi uyu· 
muş olmalı. Vagondaki yeri 
gazetelerle, risalelerle aolu idi. 
"Erminos" otel inin kap cısı geldi 
bahşişini alırken: 

- Lazım olan her şeyi ha· 
zırladım efendim. 
Dedı. O da pek ila diye ce

vab verdi. Fakat bu cevabında 
kapıcıyle aralarında gizli . bir şey 
olduğunu derhal sezdim. Bir 
uşağa tevd i ed lebilecek •Jizım 
olan ,, şeyin ne olduğunu ani .. 
d ım. 

Bundan daha aş ikar bir şey 
olur mu? Kendisının adetıdir. 

- Sonu flar -
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Radyo 1 ~ ransız gaz._ e .. erı - son_~'l.:i:yetten çok memnun 

-·--Öğle n r"yatı: Saat 12,30 
Plakla Türk musikısi, 12,50 
Havadis, 13,05 Plakla Türk · 
musıki~i, 13,30 Muhtelrf p a1c: 
neşriyatı, 14 Son. 
Akşam neşriyatı : Saat 18 

lstanbul koııscrvatuvarl talebesi 
ko.1seri: Fransız t yatrosundan 
naklen, 19 E ono:n ı ve A rt:rma 
Kurumu namına konferans: iş 
Uan~asından N ~jat, 19,30 Kon-

ris Kelonyal, plak, 9,30 Be.r1in 
k sa dalgas : K üçük halk konseri 
( 9,45 Neşel ı musiki ), 10,30 
Paris Kolonya!: Prak, 13 Paris 
Kolonyal: P.ak, ıs !Berlın k!ısa 

dalgası: Hafıf musı ki, ( 14,15 
.devamı}, 13, 10 Biıkreş: Orkestra 
( 14,30 devamı ), 14,15 .Paris 
Kolonyal: Konser nakli, 15Keza, 
15,15 Berlin kısa da'gası: Or· 
kestra, 17 Laypz"g: Balalayka 
ve piyano düosu, 17,10 Prag, 
Brüno: Orkestra, 17, 15Varsova: 

Hatay seçi s atusunda bu 
ay sonunda istediğimiz gibi 

ta ·ıat yapılacak 
--~----------------~ 

~rans: Beyo lu Halkevı namına 
~ ngal Orm 'ln şirke ti umumi 
müdürj T evf k Alı ( ğaç sevg"si) 
};i,55 Borsa habe e i, 20 Kla
s k Türk mus kisi: O ~uyan Nuri 
Ha il, kema!l Reşat, kemnnçe 
Kem~l Niyazi, tambur Dürrü 
Turan, kanun Vecıhe, <11ısfiye 

Sa ahettin Candan, ut Sedat, 

Uzak Şark hakkında derpiş edilen karar projesi, 
Çin murahhasına ve~il i. u·tar.aflar, 16 ıncı mad
denin esas nizamnameden, çıkarılmasını istediler 

~ 0,30 Ha\a raporu, 20,33 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 
-0.45 Radife ve arkadaşları 
tarafınden Türle musikisi ve 
halk şarkıları, ( Saat ayarı ) 
21,15 Bay Muzaffer İlkar ve 
arkadaşları tarafından Türk mu
s"kisı ve halk şarkıları, 21,15 
Orkestra: 1-Rossini: Seniramis 
Ouverture, 2-Delibes: L'akme, 
fantaisie, 3-Brahms: Trois dan 
ses, Jaongroisse, 4 - Grnka: 
V .dse fantasie, 22,45 Ajans 
haberleri, 23 Plakla sololar, 
opera ve operet parçalan, 23,20 

Son haberler ve ertesi günün 
programı, 23 Son. 
A nkar• radgosu: 

Ôffe neşriyalı: Saat 12,30 -
12,50 Muhtelif plak neşriyatı, 
12,50 • 13,15 Plak: 'f.ürk musi· 
kisi ve lhalk şarkıları, 13, 1 S-13,30 
Dahili 'Ye harici heberler. 

Alcşarn n-eşriyatı: Saat 18,30-
19 Muhtelit plak neşriyatı, 19-
19,30 Türk mastkisi ve halk 
prkflan, (M. Kanndaş ve adca
daşlan) 19,30-19,45 SaM: .ayan 
ve arapça neşriyat, 19, 45· 20, 15 
Türle musikisi ve halk şarkılan 
(Servet Adnan ve arkadaşları), 
20, lS - 20,30 Sıhhi konaşına: 
Prof. 'Or. S. Kaıııil Tokgöz, 
20,30 - 21 Plilda dans musikisi, 
21,00 • 21, ıs Ajans haberleri, 
21,lS • 21,55 Stüdyo salon or· 
keıtrası: 1-Frlevet Venise, 2-
Stra~s. Boccacio, 3 - Vagenr 
Fantaıııc Tanhauser, 4-Ziehrer 
Nachtsch Warner, S-Bercuse 
Jocelyn, 21,55·22 Ynınki prog
ram ve istiklit1 marşı 

Muhtelıf radyo istasyonlarının 
program özü: 
Sen/on iter: 
20,45 Bükreş: Senfonik (Brahms 

21,30 Devamı: Piyano ve or· 
kestra, 22 Varşova: Senfonik 
konser. 
Hafif komerle1:: 

6,45 Paris Kolonyal: Plak, 

Karışık konser, 20 Peşte:Radyo 
orkestrası ( Çaykovski, Poldioi, 

Rajter vs.), 20,40 Vıyana: Zürih - Başı 1 inci sahifede. 
-Vıyana arasında orkestra kon- Paris, 30 (A.A.) - Anadolu 
ser süiti, 21, 30 Peşte: Pıak, Ajansının hususi mu haberi 'bil-
21,40 Vıyana: Modern Bailadlar, dıriy.or: 
22 Prag:Radyo ork -strası(F.bich Hemen bütün gazeteler lıla-
Strauss), 22,30 Peşte:Ç gan or· tay ıntihabatı .ile n eşgul ko(Ilis-
kestrası, 22,40 V yana: Büyük yonun şubat sonlarında birer 
konser, 22,45 Bükreş: Lokanta- Tür'k :ve Fransız mur11bbası-
dan konser nakli, 23,40 Laypzig: nın da iştiraki ·ıe toplanarak 
Hafıf musiki ve dans. int ıhap statusunda tad Iat yapa-
Operalar, operetler: cağ na dair haberi memnuniyet-

dığmı söy :yerek, Ç -Japon 
ihtiliitmın elkıiki hakkmdakı 
müzakerenin yarma 'talik edfl
mesıni rica ey:'emiştir. 

Paris, 31 (Radyo)- Hariciye 
Nazırı B. De .. bos bagün Cenev· 
reden dönmüştür. 

Cenevre, 30 ~Rady.o) - Uzak 

Ba.rselon 
maktele döndü 12 BerJ"n kısa algasJ: Operet Je kaydediyorlar. 

konseri, l6,30 Paris k sa dal- iPetit Parısien diyor ki: ---·-e•----
gas1·. Molı"ere'ı"n •Sartuffe,. (Mu" - M h ı - Başı 7 inci sahifede -" esele en iyi bir surette a • 
rai) isimli tiyatro piyesi, 19,15 ledilmek yol md dır.,. lernin Grenacl cephesıni yar-
Bu .. kreş·. Operet plakları, 20,lG T k dıkllarını ve i 42 esir -aldıklarım, Le Journai, Cenevrede ür • 
Laypzig: Donizettin n "'Lucia de "Ve 'Fransız murahhastarımn be· cumhur;yetçi1erio 250 maktul 
Lammermoor .. Opera.... .ıı ~ '- , , bıraktıklarını bıldirmekte ve bir ... yanatlarınua ,~i mem ıeıcet ara· 
Re.sl· .. aı-ı-r.· k çok mühimmat elde etti kle. ini ıı: "~ sınaaki dostluk bağlarına ıymet 

10,45 Berlin kısa -dalgası: veren söz:erini tebarüz ettir- tlav! eylemektedir. 
Keman -ve virtüoz piyano musi - mektedir. General Franko 
kisi, 18,ıtS Varşova: Şarkı resi· Ernuvel maka1esinde, Başvekil Londraı 31 (Radyo) - İhti· 
tali (pryano Ye bariton) 18,25 Celal Bayarın beyanatında Fran- lalcil rin hava kuvvetleri, bu 
Viyana, G az: Riyano sonatlan sadan bahsedilmediğini, gene· gün de Barselo:ıu bombardıman 
(Vcbe) 18,30 P.rag::Piyano kon- ral fluntizigere Ank.arada gös· etmışlerdir. P.ombardıman çok 
seni, 19,20 Laypzig: Şarkılar lerilen iyi kabulü ve Deıbosun şiddetli o lm .. ş ve dört yüz bom-
(H. Voıf, Brahms),20,05 Bülcreş: Ankarayı ziyaretine dair habe- ba ile pek çok hara torpili atıl· 
Beethovenden piyano - keman rin Türkiye matbuatında nası 1 mışbr. 
SODatları, 21 Peşte: ıp yano-şarkı ryı karşılandı~ını habrlataralc Barslon ahalisi, ş i mdiye ka-
(Macar • Lfıransız artistik prog· diyor ki: dar görülmem iş derecede korku 

nımı) "Fransanın aldığı uzlaşıcı va-: göstermış ve sığınacak yer ar~· 
Dans musikisi: ziyet Türkıye-f ransa ve Türki· yarak oradan oray.a 9anik !ba-

18,30 Peşte: 23Varşova:23,15 ye-Suriye münasebetlerinin da- Jinde koşmuştur. 
Prag, Brüno vesaire: 23,20 ha iyi inkişafı na müsaid reyia- Kızılhaç eşki füı, hombardl"' 
Viyana, Graz: 23,40 Laypzig, mı haz rlamağa yardım ede- man esnasında bütün nakil va· 
Hamburg. cektir.,, sıtalarıını kullanarak yaralıları 
• ------ !fan gazetesinin muhabiri Ce- to~lamış ve hastanelere sev-
/ta /ya, Habeşistanda nevreden şunları yazıyor: ketmiştir. 

Fena vaziyette "Bazı ecnebi matbuatının mah- Hastane1er bnştanbaşa yara· 
_ Başı 7 inci sahifede _ sus vahim bir şekil aldığını lılar~ doludur. 

lıırının müstemleke idareaindeki tec· haber verdikleri mesele dostane San-Sebastiyen, 31 ~Radyo)-
rübeıizlikleri dolayısile vaziyet Lü. görüşmelerle kolaylaşan mükem- Resmi membalardan alınan ha-
Uln bütün vahimleşmiotir. Şuraaa mel bir istikamet a ımıştır.,, berlere göre, Salamanka hüku· 
horada esasen içtinabı kabil olmıyan Cenevre, 31 (Radyo) - 281er meti kabinesi bu gün teşekkül 
müoferid zayiat vukubulmakta olma· komitesi, bugün sabah saat etm ştir. 
11.DU ve Somali, Eritte askerlerinden 
bazılarının kaçmak.ta olmalanoa ra~· 10 da toplanmıştır. General Franko Ba§kuman· 
men iıgalin hczbaogi bir •urette teh· İsveç, Hollanda ve İsviçre de· dan kalmış ve Başvekil Gene-
likeyc maruz bulunduğunu göstere• legeleri, U .uslar sosyetesi esas ral Şanses olmuştur. Hariciye 
cek hiç bir alamet yok.tur.,, nizamnamesindeki 16 ıncı mad· Nezaretini General Hordana, 

Polonya ana- deyi tenkit etmişler ve bu mad- Dahiliyeyi Kont Roleen, Umu-
denin, nizamndmedt:n büsbütün m1 Emniyet Nezaret ni General 

yasası değişiyor. tayyedilmesini istemişlerdir. Martinez Orgas, Adi ye Neza· 

Varşova, 31 (Radyo) -Ana- Cenevre, 31 (Radyo) - Çin retini M. Rodetno, Hava Neza· 
yasanın değiştirilmesi hakkın- delegesi B. Velingtonko, bu gün retin ı Kinderin i, Maliye Neza· 
daki proje; yakında D yet Fransa Hariciye Nazırı B. Del- :retini M. Amado, Harbiye Ne· 
meclisine verilecektir. Bunda bosa vekalet eden B. Fransuva zaret ni General Argaç, Bahriye 
ekalliyetlere dair h ç bir kayıd Doteşanı z yare t etmiş ve hü· Nezaretini Amiral Servera der· 7, 1 O Bcrlin kısa dalgası: Karışık 

musiki ~8.15 devamı), 9,20 Pa- yoktur. Jcumet nden henüz cevab alma· uhde etmişlerdir. Yeni Haric"ye 

~========================:::ı:,~~l~er~J~e~d~ım=". -:H~a~l~a-~kı~m~s:~e~y~i ~g~ö~.r~e~-~~d~a~r·ç~oktan cehennemi boyıa-
K l z I L AKREB il J 

miyordum. Bu sıra da küçük su mıştım. 
dökmek için otomobilden in- LBaşım kanıyordu. Cebimden 
mek istedim. ArabayJ yolun mendilimi çıkararak yarayı sar-

YAZAN: ÇE\'JH.f!~: kenarına çektim. Kapıyı açtım, dım. 

- 26 -
Sax Rohner Sezai Yaşıt ayağımı tam yere bastığım anda Doktorun kapısını .çaldığım 

bir gürültü, fevkaliide h afif bir zaman gece epeyce ilerlemişti. 
h~ıı ~. Ku':ağımın dibinde vızladı. Bir kadın beni bekleme oda· İKİNCi KISIM 

babeettitimi biliyorum ya 1c:afi. 
Ne diyordum? 'Ha evet, eğer 
beni öldürecek olurlarsa bu 
kijtilars alamıyacaklar. Çünkü 
bu .zarfı dostum doktor.a bır,a· 
kacağım ve eğer bir bahaya 
kadar rabaauam zarf Londra 
emniyet müdürlüğüne gönde
rilecek. 

Bir .kadeh konyak daha iç· 
tim. Bir ılc:adeb tc bizim ahbaba 
uzattım, fabt reddetti. 

- r .. ekkür ederim, fazla 
içaemeliyim. Görülecek bir işim 
qr. Gecen hayır olsun. Yüzü 

:alı adam meyhaneyi terket
on beş yirmi dakika 
ben de dışarı çıktım. 

Etrafımı araştırdım, kimseler· 
yoktu. 

Bu gece muhakkak ki benim 
doktor Hartonun evine gitmeme 
mani dimağa -çalışacaklardı. 
Buna emindim, Fakat nasH ve 
ne zaman? işte mesele bunu 
keşfedib ona göre tedbir al· 
maktı. 

OtomobHime bindim. Yıavaş 
yavaş yola koyuldum. He:m gidi· 
yor hem de etrafı kolluyordum. 
Fakat >hayret epey yol aldığım 
halde biç bir tecaviize maruz 
kalmadım. ATlcama -baktım takib 
eden filan y.oktu. Bir az sonra 
şehir haricine ç"'tım. Geni,ş ve 
tenha fOllarda .kilometrelerce 

Nasıl oldu bilmiyorum. Gayri sı na aldı. Bir az beklememi 
ihtiyari kendimi yere atlım. rica etti. Cebimden zarfı çakar-
Keskin bir bıçak şapkamı dele- dım. Zarf .başımdan akan kao· 
rek geçti, gitti. Eğer bir saniye larla ıslanmış p;s bir hale 
daha ayakta dursa imişim bıça· gelmişti. Bu z.arfta hakikaten 
ğın sivriucu omuzumdan girib sakallı adama söyledığim gibi 
kalbimi parça parça edecekmiş. .. Akrebft meselesi hakkındaki 
Arabanın iç.inde birisi .vardı! notlarım vardı. Zarf elimde dü-
Hemen ayağa kalkarak ara- şünüyordum. Ne diye bu zarfı 

banın kapısını açtım. Fakat geç doktora bır.akacaktım. Ya sonra 
kalmıştım. O muvaffak olama- çetenin .elıne ge~erse? Bunun 
dığını anlayınca aroabanııı öbür yerine başka, hoş bir .zarf bırak· 
kapıs nı açmış ve karanlığa sam her halde daha iyi olurdu. 
kara,şıb Jcaybo:ınuştu. Kanlı zarf1 ıtehar cebime yer· 

Ben bu kadar şanslı adam leştirdim. Odanın bir kenarın· 
olduğoumu .bihnezdiıu. Bu .. Ak- daki masanın üzerinde bir kaç 
ıeb,. işinde her s.efer . talih bana zarf .duruyordu. Bwılardan birini 
gülü} ordu. Yoksa şıaıdiye ka· aldı Dl· Şimdi bunun içine ıı.e 

Şark !hti ! afı hakbnda ıderpiş 
cdılmiş olan kar.ar sur.eti pro
jesi yar.rn Çin murıahhasına teb
liğ edilecektir. Eğer bu metin 
Çin tarafından reddedilecek 
olursa konseyin her .türlü karar 
sureti projesi tanziminden ıv.az
geymesi muhtemeldir. 

Denizde 
Korkunc bir silah 

"' 
~cuışı ba,.laJı 

- Başı 1 inci 'Sahi/ede 
Tok1'o, 30 r(A,A.? - Gazete

ler, yeni Amerikan programı 
hakkında müta!ea ve tefsi=r1e-rde 
bulunmaktadırlar. N c'hııu C'hi 

gazetesi, j apon amirstıık .(lairesının 
Vınson p ojesine büyiik bir ı.e hem 
mıyet atfetmekte olduğunu yaz· 
maktadır. 

Bu gazete Japon Am"rallık 
dairesin n ahval ve şeraıte göre 

tatbik edeceği mukabil tedbir

ler hazırlama ta olduğunu tah· 
'min etmektedir. 

Asabi gazetesi Amerikanın 
bahri ihtiyacatından ıstıhza lle 

bahsetmektedir. Bu gazete di
yor ki: 

.. Amerika §Üplae 1t1e kork.unun 

tesıri altında körükörüne b r 
hayal vücude getirmek iÜzeredir. 

Maamafih bıı gazete ieab eden 

tedbirleri alması iç n japon hü· 
kum etini sıktştırmaktadır.,, 

Kumin gazetes·, Amerikanın 

battı hareketindekı ir.sic msıziı-

tından bahs !tmektedir. Ame
rika hükumeti bir taraftan cıhan 

sulhu namına terki teslihatın 
müdafaa vekili kesilmiştir. 

Diğer taraftan kongreye bır 
silahlanma projesi tevdi etmek· 
tedir. 

Nazırı, bütün sefirlere yeni hü· 
kumetin teşekkül ettiğini h:ıber
vermiştir. 

Barselon, 30 (A.A.) - Asi· 
lerin tayyareleri yeniden üç rde

fa şehrin merkezini bombardı
man .etm"ştir. 39 kiş" ölmüş ve 
bir çok kişi yaralanmıştır. Ha
sarat mühimdir. 

koymalı ıöı? Masanın üzerinde 
bazı tıbbi meemualar duruyor
du. Fakat bunların eksilmesi 
nazarıdikkati celbederdi. Oda
nın kuytu bir köıesi uzun per
delerle kapanmış idi. Gittim bu 
perdeleri çektim. Burası camlı 
dolablarla kaplı idi. Dolabıarm 
üzerınde bir çok boş mukavva 
kutular gözüme ilişti. Bunlardan 
birinin kapağından uzunca bir 
parça kopararak zarhn ıçıne 
koydum. Masanın üzerinde duran 
mühürle zarfı ınühürledim. Ka· 
lemi hokkadaki kırmızı miirek· 
kebe batırarak üzerine 'kocaman 
bir 30 rakamı yazc'lım. Bunu da 
işe bir esr.ar çeşnisi vermek 
için yaptım. Tam zarfı cebime 
yerle.ştirmiştim ki kapıdan dok
tor göründü. 

Beni bitişik muayene odasına 
aldı. Yaramı sardı . Ellerini yıka· 
malc için dispanserine geç.t iğı 
v.akit kendimi göstermeden pen· 
cerenin kenarından dışarı bak· 

l :;ıubıı t 

Lüzumlu not ar 
TRENLER: 
İzmirden her gü.o kalkaıı tren. 

Jerio hareket saatleri .. 
Aydın Jıattt; Alsancak: 
1r.:nıir-KQl'akuyu·Arikara: Pazar· 

lesi, çarşamba, cuma, pazar günleri 
ııaat 21,85 de. 

1zmir • Nazilli: Her gün saat 
15,40 da 

lzmir0Dcnizli: Salı, per~embe, 
cumarıesi günleri saat 6,30 ela 

1zmir·Tire0Ôdemiş: llersabab saat 
5,35 do :bir IJcatar; her akşam saat 
11,30 aa otoray. 

Afgon lıattı; Basmaneden: 
1zmir-1staııbul...bkara: .Her güa 

uııat 7 de (pazar, cuma, çaı;şamba 
günleri yataklı vagon·büfe bulunurJ 

İzmir · Alaşehir: Her gün saat 
15,28 de 

lzmir·Banllırmı: 'Pazar, sah, par· 
.şem'be ıve cumartesi gilnleri sabahle • 
yiı: saat 7,20 de muhtelit katar; 
pazartesi, çaqamhq. cuma günleri 
ekspres enat 12 de 

1zmi:-&mı: Pazar ve pazartesi 
gfimeri ıınat 15,28 "1e 

Her zaman liizım olan tele
f on numaralar 

\' nn~ın ihbarı: 2222 • şehir tele· 
fonu müracaat numarHı: 2200 • ve· 
hirlerara ı telefon müracaat nwna• 
rast: 2150 • elektrik: firketi: 209:ı • 
hnvagazı: 2326 • polü: 2163 • imda;lı 
eıhbi: 2040 • Basmane istasyonu: 
3638 - Alımncak: istasyonu: 21S' • 
l'ıısaport \apur iskelesi: 285' 

Şelıir nakil vasıtularımn eabab· 
leyin ilk \e geı:o r.on lıa.ı:eket 

uıntleri: 

Tramvaylar: 
Her sııbab Güzelvalııin ııa:ıt 

he " bir rıam'Vııf hareket eder. 
unu saat altıda ıtıareket eden ikiıı· 

..ci traruvav tak:ib eder. Bundan 
eoora Lfr dvrt uııkil.:aJ.ı bir ı rııw· 

-çay 'ardır. 

Gece ı;oo t.ramvay Güzely.ıhJ ııı 

24,:i ıfoı.lir. 

Konaktan Güzelyalıya ilk tram• 
"av ~ııbıılıley in 5,w6 lladır. kinci 
ıraınrny uu ,.d.lt wur.ı, tı,.! a d11 hJ• 

ı ı:ket cd r. 
Kouakt n Güzelyalrya ~ece son 

ıranıv•y e&ilt llıc.J<' lıarek.:t eder, 

Bun 4U e .el - ~ ıfo 1u r uu • .uv 

'ardır. 

Vapurlar: 
İzmirden Kurşıyakava ille 'apur 

saat S,:J 5 te Pn•puıltttlu ı;.aUcar. Gece 
sou apur iAat 11,JJ tiıı Kou11ı..• 
ııt.u lıa n;J.;.et cd~r. 

Kar,eıyakadııu lı.mire ilk vapur 
saat 6,:!U dedir. ~ou \Jpur J.ı ı;;eco 

uat 24 dedır. 
Gündıi.ı: lıer ) an m s.ıaue lıir 

vapur ufu:r. Akııtm st:ki.ı:deıı ii<>Ut" 

uJerJtır Hıatte birdir. 

Zi.!Jnet aUınları piyasası 
Zı }' nı: t ııl ıınlııruuu ~11 i 'e ııaıı ı 

f ıalleri: 

Beşibirgerdeler: 
Alı~ Satış 

Reeadiye 5850 5900 
flawidiyo 555.J 5600 

Valıdeuin 5250 5300 

Aıw11lı Re,aa 6400 6500 .. Hamid 6700 6800 

Tek altınlar: 
Tek Ueıad 1125 1150 .. Hamid 1300 1350 

" \'abdettiıı 1200 1225 

" Cumhuriyet 12-00 1225 

tım. Bir az iler1deki bahçe 
duvarının dibinde biri duru· 
yordu. 

Boktor içeri girdiği zaman 
zarf meselesini açtım. Bir müş· 
terimin otomobilde unultuğanu 
söyledim. Bir kaç gün benim 
için saklamasını rica ettim. Eğer 
bir haftaya kadar geüö ie!~ 
almaz isem emniyet müaürlü· 
ğüne gönderebilirdi. Bütün bu 
muhavereleri kabil o1duğu ka· 
dar yüksek sesle idare ettim. 
Çünkü dışarıda bekliyen çoban 
köpeğinin işitmesini istiyorClum. 
Doktor zarfı aldı. Diğer büyük 
bir zarfın içirıe koyarak mühür
ledi. Ozeı ine emniyet müdürlü
ğünün adresini yazdı ve yazı 
masasının çekmecesine kilitledi. .. 

• ııı 

Ötü.mle karşı karşıga 
Hayatımın pamuk ipliğine 

bağlı olduğunu bildiğim ıçın 
ewe dönerken kendimi pek .rahat 

- ..lonıı flar -



1 Ş ~bal AN.ı\OOLU 

Karşıyaka kulübünde C~nliler, Japon!ara mühim L-r~~~ 
Kon!~~ T .. ;. zayiat vt:rdirdiler 1 ~-~w_ 

Büyük s•n'atktir Veber 
Karşıyaka iskelesinde kalaba· 

lığın arasından bin müşkülatla 
kurtularak kulübe gidiyoruz. 
Başkaları dı, yetmiş iki dilden 
konuşa konuşa ilerliyorlar. 

- Bay Rozati ikinci piyano 
çalacakmış. 

- Ben Pikkolonun (Celal 
Candasın demek istiyorlar) flü· 
tüne bitiyorum. 

Bunları dinlerken ben de 
yorgunluktan bitiyorum. Çünkü 
vapura bindiğimdenberi ayakta 
durduğum için ayaklarım isyan 
ediyor: 

- Bu yiikü artık tışıyama· 

y,z. 
Diyorlar. 

* •• 
Merdivenlerden çıkarken bir 

garson etrafımdakilerin dilin· 
:fen dil beğen p onlara çıkışa· 
cağına kolumu sarsarak haykı-
rıyor: 

- Bayım müsaade eder mi
siniz? .. 

- Neye? Davetiye mi ı sti· 

yorsun uz? 
Göılerim; elinde taşıdığı bir 

--..r---~te h n ıçındeki mt!ze ve içki· 

lere takıldı . Az kalsın çarpacak 
olduğumu anlıyarak irkildim: 

- Ne o... Yoksa yanlış mı 
geldik. Burada ziyafet mi var? 

- Hayır konser var.. Fakat 
yan odada içenler de var. 

Anladım. Müziği çakırkeyif 
takib etmek, operada san'atı 

prezante eden artistin notasını 

k ,valamaktan her halde daha 
doğru olacak!.. 

* * • 
Geç kalmışım .. 
Kala balık, kalabalık .. Sıkışıp 

s: ğışabildiğımiz bir kenarda 
şapka elde, boyun büküp din· 
!emeğe başlamıştım ki, Mozartın 
"Titüs w üvertürünün bir şahla· 
nışile kendime geldim. Orkestra 
ılabildiğine coşkun... Tabii; 
;;ünkü Mozart bu eseri esasen 
dinliyenlerden evci çalanları 
coşturmak için hazırlamış .. 

Tostinin Penzosu... Güzel bir 
melodi olmakla beraber Bay 
Scarpa onu çok içten söyledi. 
Yalnız gönül arzu ederdi ki, 
teganni aksanlarına daha ıtina 
edılsin •• 

Cbopinin kederi ve Bastın 
ninnisinde Abdi Aksuner tam 
bir kudret ifade ediyordu. Piya• 
no güzel bir akkompanye temin 
etti. 

Şimdi artık Veberi dinliyoruz. 
Konzertstück (Fa minör) bütün 
ifadelerile ruhumuzda yükseliyor. 
Veber her eserinde olduğu gibi 
bunda da hissi kalmağı ihmal 
etmiyor. iki saatte ve Frei· 
scbütz operasının temsil edi· 
leceği 18 Mart 1821 sabahı 
piyanosuna yaslanıp mürekkebi 
kurumayan bu eseri kime uza· 
tıyor?.. Bu güzel kadın; Klara 
onu ne güzel çıldıl .. Dinliyelim. 
Tahassür ve hıçkırıklara bürü· 
nen bu aşk, balkonda gözünü 
ufuklara d.ken genç kızı niçin 
titret:yo r. Ve sonra çet;n bir 
harp, o. manın y.apra<ları ara· 

L Dayak atmış 
onclra amelesi, Japonyaya gidecek silahla. Alsancak vapur iskelesinde 

ra ambargo konulmasını istiyorlar demirli Kızılırmak vapurunda 
tayfa Hamit ve Ali bir ilet 

Çin tayyareleri 
taarruz ettiler .. 

Hınkov, 31 (Radyo) - Şili 
Holco şehri, Jepon ve Çin kuv· 
vetlcri arasında cereyan eden 
m ütbiş muh1rebeler esnasında 
elden ele geçtikten sonra niha
yet Çinlilerde kalmıştır. Yangçe 
nehri üzerinde Çın tayyareleri· 
nin de hücumu ile yapılan taar
ruzda Vohu ve dığer bir şehir, 
Çinlilerin eline geçmiştir. Çin 
tayyareleri Şın·ungT üzerine yap 
tıklırı taarruzlarda Japon kuv· 
vetlerine mühim zayiat verdır· 
mişlerdir. 

ileri hatlardaki 300 Japon 
öldürülmüştür. Harp mıntıka

sına Şangha>dan mühim takviye 
kuvvetleri sevkedilmekted ir. 
]apongaga giden siltihlara 

ambargo 
Londra, 31 (Radyo) - Ke· 

mintonda toplanan Londra dok 
amelesi, ittıfakla bir karar ver· 
miş, Japonyaya gidecek her 
türlü harb vasıta ve silahlarına, 

petrola ve :..ambiyoya amb rgo 
konulmasını hükumetten .ste· 
miştır. 

Hop:!g hiikiımeti Pekin hükiı· 
metinin emrine girdi 

Şanghay, 31 ( Radyo ) - 1 
şubattan it baren Hopey mu· 
vakkat hükumeti, Pekin hüku· 
metının emrıne girm ştır. 

Hava muharebeleri oldu 
Şanghay, 3 l (R1dyo) - (O· 

dan) havalisindı! vukubulan bir 
bava muharebesinde Japonların 
on Çin tayyaresi düşürdükle~i 

haber veriliyor. 
Cene ilanı harb meselesi 
Şanghay, 31 (Radyo) - iyi 

maıümat a an mehafilde söylen
diğ . ne göre, Japonya, yak nda 
Çıne resmen harb ilan ede
cektır. 

Japon sefiri Tokyoya vardı 
Tokyo, 31 ( Radyo ) - 28 

ikincikanunda Şanghaydan ha· 

sın dan süzülen süngü parıltıları .. 
Daha sonra bu öpJş, bu zafer 
ve bu saadet şar~ısı .... 

Veber; işte müzik edebiya· 
tında yarattığı bu şaheserle 
Klarısına ne kadar övünse az 
değil mı?. 

Fakat şunu inkar etmemeli 
k; Bayan Roggenbuck muvaf· 
fak olmuş ve orkestra da ona 
güzel refakilt etmiştir. Fakat 
bize bu hissi aşı!ıyan evvela 
Veber ve sonra da orkestra ve 
Soliatfr. llav~ edeyim: Kulü· 
bün piyanosu Veberi çok kız
dırmış olacak. 

Daha sonra, Morlacchinin ls
viçre çobanı şarkıs.nda Celal 
Candaşın fiütü söylenmeden ge· 
çilemez. Esasen geniş bir mu· 
bit içinde kendisine flüt mukı· 
bili o!an Pıkkolo denilmesi ne 
kadar yerinde!. Biz Celalden 
daha çok büyük kudretler bek· 
liyebiliriz. Onun ruhu da flüt 
kadar incedir. Her konserinde 
olduğu gibı bu defa da uzun 
uzun alkışlandı. 

Sarasatein Zıgeunerweiseh· 
ninde Bay Beroviç kendinden 
beklenilen san' at mevki ini hiç 
de esirgemedi. 

Lisztin 14 üncü rapsodisinde 
tek tük ayrılıklar kaydedilebilirse 
de, kıymetli amatörlerin uzun 
çalışmalarından elde edilen ne· 
tice çok iyi karşılamak lazımdır. 
Halkımızı araııra radyonun Mı· 
teryel sesinden kurtarmış ola· 
bilmek için hafif de olsa salon 
müziğini canland rmak lazımdır. 
Gönül isler ki, böyle teşekküller 
muhitimizde daha fazla olıun. 
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reket eden japonyının Çin se· 
firi Tokyoya gelmiştir. Domei 
Ajansı, Çinde yenı kurulan Pe· 
kin hükümetinin, Mareşal Çang· 
Kamarşcnin idaresindeki milli 
milli hiikumet derecesinde kuv· 
vetlenmedikçe Japonyanın se· 
fir göndermiyeceğini haber ver· 
mektedir. 

Nevyork, 31 (Radyo) - (Nev· 
york Harald Trilon) gazetesi, 
lngiliz - Amerıka deniz kuvvet· 
leri için iki devlet arasında 
tam bir uzlaşma husule geldiğini 
haber vermektedir. 

Almanya da 
şenlikler 

Köyler ve şehirler 
donatıldı 

Berfin, 31 (Radyo) - Alman· 
ya Mesa ı Naz : rı doktor Layi, 

bu gün yüz seksen bin amele 
muvacehesinde bir söylev ver· 

miş ve N ısyonal Sosyalıst par· 
tisinin iktıdar nıevkıine geçtiği 

günün işçi yıldön mü münase· 
betile Alman i~çısinin istıkbali 

ıçın hükunıet · n aldığı tedbirler· 
den bahseylemiştir. 

Berlın, 30 (A.A.) - Hitlerin 
iktı dara geliş n ı n beş nci yıldö· 

nümü bu gün bütün Alman 
milleti tarafından kııtlulanmak· 
tadır. Köyler ve şehirler dona· 
tılmıştır. Her tarafta muazzam 
askeri geçid reimleri yapılmak· 
tadır. 

Türkiye . lsviçre 
Ticaret müzakere. 

leri başlıyor 
Par.s, 31 (Radyo) - Türkiye 

ricalıle ticari hır muahedenin 
akdi için müzakerelerde bulun· 
mak üzere yakında isviçreden 
Ankaraya bir murahhas gide· 
cektir. 

Romanya sefiri de 
dönüyor 

Bükreş 31 (Radyo)- Roman· 
yanın Moskova sefiri B. (Ed· 
mon Şolto) ya kında Moskovayı 
rerkederek memleketine döne· 
cektir. 

Esrar içmek 
Keçecilerde Abdülkadirpışa 

hanında esrarlı sigara içen sa· 
bıkalı Hüseyin yakalanmıştır. 

Eve taarruz 
Çukurçeşmede Asiye ve Fat· 

manın evlerine taarruz eden 
Ahmed ve Salih t11tulmuşlardır. 

Kömür çarpması 
Karataş Tramvay caddesinde 

125 numaralı evde oturan Ba· 

hadır oğlu Yakup Matara, kok 

kömürü yakmış ve yıkanmak 

üzere hamama girmiştir. Fakat 
mangaldan intişar eden hımızı 

karbonun tesirile bayılmış, der· 
hal hastaneye kaldırılmıştır 
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meselesinden Hüseyin Kande
miri dövmüşlerdir. 

Sarhoşluk 
lkiçeşmelik caddesinde Ha

san oğlu Hüseyin, Şemoil oğlu 
Menaho, Hasan oğlu Ahmed ve 
Kazım Dirik caddesinde lbra
him oğlu Hasan fazla sarhoş 
olduklarından karakola götürül· 
müşlerdir. 

Babaya el kalkar mı? 
Tepecikte Kağıthane cadde· 

sinde Afyonlu Osman oğlu Sü
leyman, kendisine nasihat eden 
babasını tokatla dövmüş ve ku • 
lağı arkasından yaralamıştır. 

Yaralamak 
Peştamalcılar başında Cemal 

kızı 14 yaşında Pembenin yo· 
!unu kesen ve bıçakla sağ ba· 
cağını yaralıyan Hayreddin oğ· 
lu Ferhad zabıtaca yakalan· 
mıştır. 

jilet bıçağı lazımmış 
Kestelli caddes nd e Hakkı 

oğlu B. lbrahimin serg s"nden 
dört deste jilet b çağı çalan 
Hasan oğ. u Necdet tutu muştur. 

Şaka güzünden 
Kahramanlar mahallesinde iz. 

zet oğlu Halille Osman oğlu 
Şükrü biribirile şakalaşırken Şük
rü kuş tüfeğile Halili başından 
yaralamıştır. Yaralı memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Trende bir vak'a 
Karşıyaka treninde amele 

Şakir oğlu Y aşarı sebebsiz dö· 
ven gardifren Mahir, yakalan· 
mıştır. 

Yankesicilik 
Tepecik pazarında Haticenin 

cebinden 90 kuruş parasını ça· 
lan Selim kızı Emine yakalın· 
mıştır. 

Kalb durması 
Vezirköprüsü çayı içinde bir 

cesed •unmuştur. Mehmed oğlu 
lştipli 49 yaşında Hısana aid 
olduğu an !aşılan cesedin mua· 
yenesinde ölümün kalb d urmı· 
sından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Hırsızlık 
Gaz bulvarında Di Amerikan 

tütün kumpanyasına ait hurda 
dökme demirleri çalan Kazım 
oğlu Şükrü yakalanmıştır. 

Kurşun çalmak 
Karantinada Uğur sokağında 

Kavalalı Bn. Eminenin evinden 
5 metre uzunluğunda su borusu 
çalan Hasan Şevki tutulmuştur. 

Şoförler arasında 
Türkuvaz barında şoför Ah· 

med oğlu Yusuf, yumrukla şo· 
för Kazımı dövmüştür. 

Sarhoşluk güzünden 
Burnavada Şadırvanlı çarşıda 

Alinin kahvesine sarhoş halde 
giden Hüseyin, Süleyman, Mus· 
tafa Kemel, Hasan ve Nazif 
kavga etmişler, sandalya ve 
yumrukla biribirini dövmüşlerdir. 
Süleyman ve Nazif yaralanmış· 
tır. 

Bıçak çekmek 
lkiçeşmelikte Karaman soka· 

ğında Mustafanın evine giden 
Rıza oğlu Ahmed, kendisini dı· 
şarı çağırmış ve sonra bıçağını 
çekerek koğalamıştır. 

Subay elbisesi giymişi 
Bir ticarethanede katiplik ya· 

pan Yahya oğlu Remzi, subay 
elbisesi giyerek Turkuvaz ba· 
rına gittiğinden ve kendisine 
subay süsü verdiğinden yaka· 
lanmıştır. 

Turkuvaz barında 
Salı Turkuvaz barında Bayındırlı 

ıı~l'l'"l'~l'l""""l!~~'P"'---,.;.-.ı yağcı Süleyman, artist kadınlarla 
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dans ederken belinden çıkırdıtı 
bir tabanc 3y1 havaya ateş ede· 
cekmış gibi teşhir etmiş ve ya· 
kelanmıştır. 

"Gündüzle. arkadaşları gi· 
dince hemen unutulmadılar. Ar
kalarında epeyce unutulmaz İz· 
ler bırakmışlardı. Artık köy kız· 
ları odalarındaki tek şilteli ya· 
taklarını Gündüzden gördükleri 
gibi havalandırarak düzeltiyor
lar, hatta toprak çanaklar iç:ne 
birer demet kır çiçeği koyar· 
!arken Gündüzü anıyorlardı. 

Fakat koca nineler Gündü· 
zün lafı geçerken gizlice yaka· 
!arına tükürüb yeri fiskeliyor· 
!ardı ... 

* * * . Aradan uzun bir ay geçli. 
Bır sabah şafak sökerken Gün
düzle genç arkadaş ' arı tekrar 
köy avlusunda göründüler. Bu 
sefer aralarında başka insanlar 
da vardı. Köyün sınırlarında bir 
konak kurmuşlar, b;r boya ve 
kereste fabrikası için bütün işe 
yırıyan eşyayı getirm i şlerdi. 

Bu genç konukların ne yap· 
mak nıyetinde olduklarını pek 
ır,ı .kestiremıyen köy gençlerı, 
sevın mekle kayıtsızlık arasın· 
daydılar. Fakat batıla inanan 
yaşlılar bu garıp ınsanıarın baş· 
!arına bir felaket getireceklerın· 
den korkuyorlardı . 

Yüz yıllardanberi durmadan 
akan koca selin Önüne dönme 
dolaplı çarklar kurup Rabbi te· 
alaya karşı koymalarına pek te 
gönülleri razı olmuyordu. Hele 
"Yağız Nine. adındaki köyün 
en ihtiyar hatunu "Gündüzü 
gorunce bir şeytan görmüş gibi 
huylanıyor ve homurdanıyordu 
Hiç kanı kaynamadığı bu sarı: 
~ın kızla arkadaşlarının köye 
ılk ayak bastığı günün gecesi 
kıpısının önünde uyuz çomar 
ulumuş biricik merkebi nalları 
havaya dikmışti. işte bu sefer 
de sapasağlam kuluçkasını cıv· 
civlerile beraber kümeste bo. 
ğulmuş bulmuştu: 

- Bu yövümsüz köyümüze 
daha kimbilir ne uğursuzluklar 
getirecekler, ne uğursuzluklar!.. 
Rabbi m bizi şerlerinden sen 
koru!... 

Diye kendi kendine bak ve· 
riyordu. Ertesi sabah kendisi 
gibi bu komşuların ne aradık· 
larını bir türlü anlıyamıyan bir 
kaç kafadarın&: 

- Bu konuklara derviş de
sem. değil, imam desem değil, 
cercı desem .. değil.. aşırcı de· 
sam ah... Ey ne ararlar bunlar 
acaba? .. 

Diye dert yanıp duruyordu. 
Nihayet mesele öğleye doğru 

anlaşılır gibi oldu. Köyün ağası 
Osman amca, ihtiyar, genç bü. 
tün halkı köy avlusu dedikleri 
viraneye toplıyarık; kendilerine 
konuk gelen mühendis B. Do· 
kanla kız kardeşi doktor Bn. 
Gündüzün bir fabrika kurmak 
istediklerini köylüye anlatmata 
savaşırken, kapılınnın önlerinde 
bu sözlere kulak veren kadın· 
!ar aralarında fiskos yıpmata 
başladılar. 

Alaca yemenili genç kızlar, 
köyün manicisi Fadimenin et• 
rafında toplandılar. Koca nine• 
!erle geçkin hatunlar da •Yaj'ız 
nine. nin başına biriktiler. Kö· 
yün erleri Oıman amcanın ıöz· 
!erine ne kadar öneıD verirlerse 
genç kızlar da Fadimeyi öyle 
aever ve ona inanırlardı. ihtiyar 
hatunların öğütcüsü ise Yağız 
nineydi. 

Köy ağası Osman amca söz· 
!erini bitirince fabrikanın baş· 
111iıhendiıi Bay Dotın or:av~ 
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çıktı. Bu dinç, sevimli ve çok 
yakışıklı bir gençti. Söz söy
lerken dudaklarından gülüş, 
gözlerinden ışık saçıyordu: 

- Benin köylü kardeşlerim • 
diye söze başladı • bu yüce 
dağlardan fışkırıp gelen "Koca 
selin. kenarına bir fabrıka kur· 
mak için dağlar, tepeler aşarak 
geldik. Başarmağa savaştığımıı 
bu önemli işi, siz kt\ylü kardeş• 
ler i mın yardımile onııracağımızı 
ümit ediyoruz. "Kocasel. adını 
verdiğinız bu zalim su ... 

Bay Doğanın sözü buraya 
gelince yaşlı bir hatun "Yağız 
nine. nin kulağını fısıldadı: 

- Ne dedi, ne dedi? Zalim 
mi dedi? Tanrı günahını bağış· 
lasın ... 

"Yağız nine. hınçlı bir sesle: 
- Zalim dedi ya.. Hiç Al. 

lahın akar suyuna zalim denir 
m,? Bu, rabb ı me karşı isyandır. 
Diye cevap ve r dıkten sonra ge
ne Doğanın sözlerine kulak 
vermeğe başladılar. 

Bay Doğan devam ediyordu: 
- Evet, bu zalim su şimd i

ye kadar damınızı, tarlanızı, 
ekininizi, davarınızı çekip sü. 
rükledi, size bir çok fenalıklar 
yaptı .. 

Yağız nine ıle kafadarları 
söı buraya gelince hep bir 
ağızdan yavaşça: 

- Töbe .. Töbe estağfurullalıl 
Dedıler. 

Bay Doğanın heybetleşen sesi 
gene onları susturdu: 

- Fakat bundan böyle bu 
suyun yularını elimize alacatı._ 
Onu bir dolap beyıriri kadar 
uysal bir hale koyacağız. O 
şimdıye kadar yaptığı zulüm ve 
fenalık yerine artık bu köye 
ışık, bolluk ve saadet getirerek 
yaptığı günahların kefaretini 
verecek. ... 

Bu sefer Fadimenin etrafın· 
daki genç kızlar: 

- Fadime • dediler. 8. Do· 
ğanın lafları katibceye döndü. 
Sen okumuş bir kızsın, bize 
anlat, ne diyor bu delikınlı?ll 

Fadime bütün varlığı ile ku· 
lak kesilmişti. O kadar dalmıştı 
ki, omuzunu ve kollarını örten 
arkadaşlarına yavaşça: 

- Susun, dinleyin... Sonra 
konuşuruz .. Der demez tekrar 
Doğanın sözlerine kulak verdi. 

- Fabrikamızın daha temeli 
atılırken onun ne uğurlu bir 
bir ış olduğunu hemen ·anlıya• 
caksınız arkadaşlar.. Köyde ar• 
tık aylak, işsiz bir delikanlı 
kalmayacak .• Yalnız bu köyde 
değil, yakın köylerin işıiz gJç· 
süz insanlarını da çalıştıracağız .. 
Bu fabrika, •Garibler köyünun. 
adını değiştirecek. Burası öyle 
sevinç, ışık ve dünya varl ığı 
kaynağı olacak ki, o zaman ko
yün adını detiıtirecetiz, ona 
aYiğitler köyü. lakabını taka· 
catız .. 

Sevgili köylü kardeşlerim; bu 
yerle göğün ne :zalim felaketleri 
vardır .. Yanardağlar, tufanlar, 
canavarlar, zelzeleler, daha bin· 
lerce insan oğlunu alteden fe· 
laketler .. Fakat yavaş yavaş in· 
san oğlu sosyallaştıkça tabiatin 
zulümlerini yennıeğe, onları ken· 
di hükmü altına almağa başlı· 
dı. Meseli; itte sizleri yıllarca 
perişan eden bu koca sele kartı 
~i.ç bir ~~runma düşünmediğıniz 
ıçın ° sız ı altetti, mahvetti. Fa· 
kat şimdi biz el birliğile onun 
azgınlığına karşı savaş açaca~ız. 

- Sonu var -
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- Başı 6 ıncı sahifede -
muv ff~kıyd bJşlar. 

(Et ee) nı·· 

elemacılar şunlardır: 

1 - Ferdin içinde bolonduğu 
muhitteki şeraıte ve elindeki ış 

ve vazıfeye inti ak ede\Jümesi 
ıçin :ılden ve vücullen norıııal 
olma iızımdır. Bunun için de 
mu:ıtazam bedeni ekz:ers·z y,p· 
mak, kSfi miklarda gıda almak 
ve uyku tyumak, ih yaca göre 
de g~z:tııek ve oyn ak la· 
zımdır. 

2 - M ayyen saatlerde ça· 
lışmak için her öğre.ıcinin gün· 
lük bır p ogtıı mı olmalı ve bu· 
na g' e h r.ktt etmeği vazife 
bil m .-, d :r ve hiç bir sebeple 
bu a a k rı bir harekette bu· 
luonrllm lıdır. Ancak bu suretle 
iy ıt y d.arın kökleşır,esine fır

sat v ri.ir. 
3 - Elimizdeki iş ve vazife· 

ye k rşı Zıhnımizde iyi telakk • 
fer n mtvcud olması ve aklımı· 
zın h r tür.Ü korku, keder ve 
en<l şe ve halecanlardan azade 
o mas• laz mdır. iyi işçılik ve 
öğrene lik ancak aklın sulh ve 
süluııııe kaımdir. Yapııan İşte 

m1ksadı bi'.mek te gayeye var
mık husu,unda en muh:m va· 
s taı da d.r. 

4 - Eldeki işi muntazam ve 
ve güt; ük ltıbarı.e m savi par· 
ç la a ayı mak ve bunları fası· 
lalar vercre;ç zaman zaman yap· 
mak. Devamlı ış insanı çabuk 
yeırar 'e bıtirır. O ıun çin mü· 
n sıu b r ş~Kilde zorluk.arına 
göre muhteLf parçalara ayrılan 
işleri stır'ahat ve teneffüs fası· 
lalan ve e relc veya haf f bir do-

1 
la ma gıbi o anda İcab eden 
ve kab 1 o.an şeyleri karıştıra· 
rak yapırsak hem yorulmamış, 
hem de hıs ve heytcanlarımız 

f 1 
sar.ılmam:ş o ur. 

5 - O ren:lecek dersin ne 
olduğuna ve yl!pılacak vazıfenin 
mahiyet ve hududunu bilmek 
ve Öİfetmenin bu husJstaki tav· 
.i; e ve tenbıhlerine riayet ede
rek o ış e mühım nuktal~r ne· 
lerse, t,unlara azami dikkat ve 
ehemmiyet göstermek lazımdır. 

1 

6 - Her dersi bır vazife 
olar~k kabul etmek laz mdır. 
Öğrene h ç bir z•man kendi· 

-~~-'----

Terbiye sistemi· 
mzz l ozuktur 
- B:ı.,tara]ı 6 ıncıda -

olduğu~u gören bir ta:ebe, 
onunla rahat rahat eğ enebilir. 
Tedris ve terbiyede muallimin 
muvafr•kıy~t', ş~f'.<at, sam m yet 
ve nezaketin yaıııbaşında yürü· 
yen es•s ı b r olorite ve sala· 
h yete \ıağ ıdır. 

Yığın1aıla ta!ebe)e ~ah'd o'u· 
yo uz ki, vap ırlarda, soka<lar· 
da, hı:r y~rde muı.Him·erıne kar· 
ş. en lniçuk bir hürmet göster· 
mcğı, adeta kerıdilerınce bir 
nev, budalal:k telii.kkı ediyor· 
yorlr. Mual.imin manidar bir 

, cümlesine karşı sırtını çeviren 
talebe, derhal dilini çıkarıyor. 
Hür, f kıi cevvaliyetine inle şaf 
vermek ısted ğimız talebe bu· 
mudur? 

Sırtıs ra vukubulan ve Türk 
mualliminin yüksek ve asil varlığı· 
nı ine.ten bir yığın hadise, bize 
hala ve ha'ii hiç b:r şey ifade 
ve ifham etmiyorsa, cidden çok 
ac nır. Telebe haleti ruh yesinin 
bu frens. zlil!'idir ki, tedris ran
dımanını da sık sık baltalamak
tadır. 

Çoc ğu, mektebde, sokakta, 
u'Tıumi yerlerde, evde tetkik 
ediniz, mesele kendııiğinden ay· 
dınlanır. 

11ne verilen bir vazifeyi ıırf öi· 

A. Ke al K•rayı 
retmen verdi diye öğretmen için 
yapılması lazım olan bir angar· 
y iye d il; f at keYı<ii fayda 
ve in ·iş fı için bir ekzersiz ola· 
rak kabul etmelidir. 

6 - Kütüpaneden istifade 
etmeğı öğrenmelidir ve kendi 
ders k tabından başka o mev· 
zul aiakadar kit p'.aıı kullan· 
mas nı ~renmelidir. 

7 - Daima her dersin bir 
hu asasını çılc rmağı bilmelidir. 
Ve bunlan iyi muhafa~a ede· 
bilme! dir. Yoklama ve sinav 
zamanıannda banlara bir göz 
gezdirmekle hafıza tazelenmiş 
olur. Ders planı ve hn asalar 
bırer muhtıra v~zifes~n: görürler. 

8 - Öğrenilen yeni şeyleri 
daima tekrar etmeli ve kabilse 
derhal tatbık etmeli. Tekrar 
edı.mıyen şey.er çabuk unu· 
tulur ve tatbik edilmiyen 
şeyler de kendi malımız ola· 
maz. "Y.ıptrac ÖJ'renmek. öğ· 
renme işinde en kestirme ve 
en sağ'.am yo:dar. 

9 - Kendine itimad etmek, 
bu yukarıda saydığım·z unsur
ların en mühimlerindend r. Çün· 
kü b.r İşı başarmak içın her 
şeyden eve. insana İimm olan 
cesaret ve teşebbüs kabiliyeti· 
dir. Ba da ancak kendine iti· 
mad sayes•nde olur. Kendine 
itimad, ınnna hem cesaret ve· 
rir hem de yeni fikırlere karşı 

bir sevgı hissi ve çalışma ar
zusu uya.1dırır. ----
lnanılmıyacak 
bir hadise 
- Başı 7 inci sahifede -

Bu muhitte, eğlence den, zevk· 
ten, her şey ve her şeyden zi· 
yade makbul olan şey "bir an 
için unutabilmek. idi. Bunun 
için Patadi resturana beş, on, 
yüz ve binlerce müşteri koşarak 
geliyordu! 

Bruatvaz, her birinin vaz'ye· 
tinı, derdi, emeli ve hedefi 
başka on binlerce insanın süratle 
gdip geçen bir şehri demekti. 
Bunların yüzde sekseninin emeli, 
bir ak am ıçın her şeyi her 
derdi unutabilmek idil 

Bu mahşeri iasan akıntısı ara
aında, Katerin Lambert, hep 
yalnız, hep beş boş sandalya 
ve içilm 'yeıı be.ş dolu şampan· 
ya kadehi arasında idi. 

Güzel kadın, Jakı kendis:ne 
mah us güzel ve cıızib bir baş 
işa eti e yanına davet etti. Ve: 

- Metr otel.. Dedi. Burası, 

velce Çurç 1 Resturanın olduğu 
yer değıl midı? Paradi Resturan 
bu esk müess~s:!n n yerine ku· 
rulm'd m? 

- Evet, bayan! 
Jak, ancak bu sualden sonra, 

bu giizel fakat esrarengiz ma· 
dam hııkkınd:ı. bir fıkir edıne· 
bildi. Ve b· yanın bu suali so· 
rarken g çırd ği göğüs buhranı 
bilhassa nazarı dıkkatini celbetti. 

Bayan: 
- Teşekkür ederimi Dedi. 

Acaba saat kaçtır? 
- Gece yarısına tam beş 

dakika var, bayan! 
- Aia. Saat tam 12 çalar· 

ken bana geliniz. 
1ak, hala hayretler içinde 

çıktı, bayan da tekrar derin ve 
gamlı sükütuna daldı. 

Evet.. Beş sandalya hala boş· 
tu. Doldurulan ve saatlerce bek· 
!iyen beş kadeh şampanyadan 
henüz hiç bir kimse hissesini 
almış ôeğildi. 
Altı güzel kızın randevusu 

Bundan tam yirmi sene evel· 
di. Bu uzak mazi, bayan Kate· 
rin Lambertin hafızasında dün· 
kü gibi canlı idi. 

( Arka•ı gann) 
' 

Ahiret 
mektupları 
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• Başttıra/ı 5 inci sahifede -
mişfr. Dünyan'n gelmiş, geçmiş 
biitün yobazları mortacılıkta bu 
softanın kabına varamamışlardır. 

Hem biçarenin gönlü de ga· 
nidir. Ona yalnız "mevta. bu· 
!unsun, yeter. Ôienin dinini, 
İmanını, mezhebıni, itikadını biç 
aramaz; herkes·n gizli din taşı· 

dığına kanid r. 
Ben bu softayı 1907 senesi 

ramazanında tanıdıın. Ramaza· 
nın ya ikisi v~ya üçü idi. Me· 
saıerı kumpanyasına mensab 
(Rga) vapurile lstanbuldan İz. 
mire geliyordum. Ma ı1mdur ki 
o zamanların terbiyesi bambaş
ka idi. Vapura ayak atan her 
erkek, derhal yolcular arasında 
kadın aramağa kalkışırdı. Guya 
çarşaflı, peçeli bütün yolcu ka· 
dınlar: 

- Ayol, şu bilmem ne bey 
gelse de bu akşlm kamarada 
beraber yatsak. 

Şeklinde düşünürlermiş gibi .. 
Söz aramızda amma şu er· 

kekler ne enayi şeylerdir bilir 
misiniz?. 

Teresin sakalı bir karış uza· 
mış, kılık kıyafet köpeklere 
ziyafet. Lastik bir yaka, kırmızı 
bir kravat, kalıpsız bir fes 
( ·imdı 35 kuruşluk bır kasket), 
ökçeleri ığrilmiş fotinler, uzamış 
pis tırnaklar, cebler desen ay 
başını dokuz gün geçirmiş me· 
mur ceb:n<len perışan; sonra da 
kalkar, Allahın bir marıfetiy· 
miş g bi bıyık burarak (şimdi 

bıyık burmak yerine burun ka· 
rıştırarak) kadın sayıklar. 

Onlara sorars!lnız vaziyet 
şudur: 

- Sen dışına bakma karde· 
~im, içine bak. Elmas almışlar 

mukavva kutuya koymuşlar; işte 
biz o cinsdeniz. 

Hem bu tip.o bir adeti daha 
vardır: Vapura binmek demek; 
rakıya başlamak demektir. Niv· 
ton vapuru keşfederken: 

- Ey Hırıstos!. Buna binen 
kulların ister Müslüman, diler 
Yahudi, ister Hıristiyan, diler 
Mecusi olsunlar, mutlaka rakı 
içmeleri şarttır, ba duamı lütfen 
kabul eyle ya H ıristos aleyhis· 
selam .. 
Demiş ve lsa da kabul buyur· 

muş g·bi .• 
Çılıngir sofrası tertip edilir, 

mendiller omuzlara atıhr, sala· 
tayı yap!n hışır, "bunu benden 
başka kim yapabilir. der g.bi 
kuru~ur da kurulur. Yere otu· 
rulur, vapur anbarının üslü ma
sa, ikı saniye eve! eski ayak 
·aplarını sardıkları gazete de 

masa örtüsüJür. Kahve fıncan· 
!arı rakı kadehı vazifesini gö· 
rürle·. Sa!atayı yapan zata f.n· 
ca• kama nıştır. Fakat o bilg ç 
bır şahsıyl:'ttir; sı~ılmış yarım 

limon kabu~unun derhal içini 
tem z'.er ve kadeh diye onu 
ku lannıaga başlar. 

Üçuncu kadehten sonra va· 
ziyet tamamdır: 

- Mehmet Bey, 
ten haf.f tertip bir 
lım ... 

şöyle pes· 
gezin baka-

- Vallahi birader, nezle ol· 

muşum da ... 
- Adam, ağız etme yahu .. 

Utanacak ne var? Vapur halkı 
bir aile sayılır. Nasıl vak,t ge

çecek kardeşim? 
- Sonu """ _ 

Gayri menkul ma !arın açık 
artırma ilanı 

Karaburun icra memurluğun· 
dan: Dosya - numarası: 935/191 

Karaburun kazasının Boz kö· 
yünden bakkal Mehmede borçlu 
Yala köyünden Şakir Mustafa 
oğlu Mehmed Alinin mahcuz 
ve satışı mukarrer Boz köyün 
Kuşlu mevkiinde malumulhudud 
nısıf hisse itibarile yedi dönüm 
tarla bir dönüm bağ beş ağaç 
zeytinden yalnız altı dönüm 
tarla beş ağaç zeytin seksen 
beş lira kıymet muhammeneli 
tarihi iliindan itibaren otuz gün 
müddetle açık artırmaya çıkarıl· 
mıştır. Talip olanların kıymeti 
muhamminenin yüzde yedi bu· 
çutu nisbetinde pey akçası veya 
milli bankanın teminat mektu· 
bunu vermeleri ve artırma 

3-3·938 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15 de dai· 
rede icra olunacaktır. Müşteri· 
!ere aid 935/191 numaralı dosya 
irae olunabıleceği gibi fazla iza
hatı lazime dahi verilir. Talipler 
bu hususun daireye talik olu· 
nan açık artırma şartnamesini 
3-2-938 tar.hinden itibaren oku· 
yabilir. Hakları tapu sicılile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklı· 
lar ile d:ğer alakadarların ve 
irtifak hak sahiplerinin bu hak
larını ve bu hususta faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde icra dairesine bild:rme· 
leri aksi balde hakları tapu si· 
cilile sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ve tayin edilen za· 
manda artırma bedeli gayrı 
menkulün yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son artı· 
ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırmanın on beş gün 

daha temdit edilmek suretile 
18-3·938 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü saat 15 de gayri 
menkul en çok artırana ihale 
edilecektir. Satış peşin para 
iledir. Mal bedeli alınmadan 
teslim edılmez. Mal bedeli ve· 
rilmez ise ihale kararı feshedilir 
ve kendisinden eve! en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedel ile al ağa razı 
olur!fa ona ihale edilir o da 
razı olmaz veya bulunmazsa 
icra daireıince hemen on bet 
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Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod otomatik Rad}Toları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
'En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri __,..,.. .• ~•· .. 
• 

rı Cihet Ante 
Fennin en son hediyesi, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalarınıza ve müesseıelerinize güzellik verecek bu 

t~sisat ayni zamanda size büyük bir rek· ~ 
lam vasıtası da olacaktır 

Dôktor ~• 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları matenas:sısı 
İzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Nomanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergüo 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

gün müddetle artırmaya çıkarı· 
lır. Bu artırmayı alakadarlara 

tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ilanla iktifa olunarak en çok 

artırana ihale edılerek her iki 
halde birinci ıhale edilen kimse 

iki ihale arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan mesul olduğu 

ve tapu harcının belediye ve 

vakıf icarının ve yüzde iki bu· 

çak delliliyenin müşteriye aid 
olduğu ilan olunur. 

lzmir Asliye mahkemesi Tica· 
ret dairesindıın: 

lzmirde Kuzuoğlu çarşısında 

46 numarada Moiz E. Yafe na· 

mına yazılı olan ordinonun ziyaa 
uğradığından dolayı iptali Moiz 

E. Yafe tarafından iıtida ile 
istenilmiş olmakla sureti mübrez 
10/10/937 tarihli ve 66 sandık 
çaya müteallik ordinonun ilan 

tarihinden itibaren 45 gün için· 
de mahkemeye ibrazı ve ibraz 

edildiği takdirde mahkemece 
İptaline karar verileceği tı caret 

kanununun 638 inci maddesi 
bük mü ne tevfikan ilii.n olunur. 

1 2 3 433 

ismet paşa ocağı 
Eşya piyangosunda 

kazananlar 
C. H. Partisi ismet paşa oca· 

ğı menfaatine tertib edilen eş• 
ya piyangosu Pazar akşamı ce
kilmiştir. 

Hediye kazanan numaraları 

yazıyoruz: 

61, 56, 166 numaralara birer 
erkek gömleğı ve 232, 393 nıı· 
maralara oyuncak. 290 uumara· 
ya kadın eldiveni, 133 numa· 
raya masa saati, 59 numaraya 
jilet makinası, 211, 217, 34, 8, 
252 numaralara birer şişe Ferid 
kolonyası. 265, 262 numaralara 

'birer çift ipekli kadın çorabı. 
124, 302, 258, 105, 392, 207, 
61, 56, 296, 196 numaralara 
birer çift erkek çorabı, 334 
numaraya kadın çantası. 233, 
347, 255 numaralara birer kra
vat. 356, 361, 212, 270, '27 5, 
210, 346, 307, 246 ve 328 na· 
maralara bırer Yenice sigarası 
ısabet eyle<liğ'ı ve ikramıyelerin 
bıletlerde yaz.lı müddet içinde 
al•nmadığı takdirde ocağımıza 

teberru ed.lmış sayı:acağı ilan 
1 olunur. 
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Fratelli Sperco Olivier ve ' 

Vapur Acentası Şiirekası 
ROY AL NEERLANDAIS Limited 

KUMP A.NYASI V '9N1r "'-afaaa 
tı()Bf.RON,, vapuru 18 Ka- Birincikordon Rees binası 

ounus8Dide be'klenmekte ;olqp Tel. 2443 
MJRGAS, VARNA ve KôS- LONDRA HATTI 

YILDIZ 
Kadın dikitleri ve 
şapkaları atilyesi 

TENCE limanları için yük ala- "ALGERIAN,, vapur.1ı1 2et Son 
mktır. kanunda geıip LONDRA, HULL 

"TRiTON,, va.puru 24 Kaau· ve ANVERSten yük ç karacak 
Paris. Londra, Viyana me 
tl.tGl'ııUn _,.ıi-' OttJaJle
ri takib ve ttıtbik edilir 

oosanide beklenmekte olup ve aynı zamanda LONDRA 'IYe 
ROTTEDAM, AMSTERDAM HULL için yük alacaktır. 
v· HAMBURG limanlan için -ıHERON., 'Vapuru 5"11 1'a-

• nun sonunda ve Şubat ii.,tida-
yilc alacaktır. Jiında ge ip LONDRA için fük 

SVIEN'SKA ORiENT alacaktır. 
LINJEN "POLO., vapuru Şubat orta· 

".lSA,, vapuru 24 Kanunusani iiııMla LONORA, HULL ve 
de beklenmekte 0

1up ROTfER- ANVERStiID gdip }'ik çh· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, r~ \le aynı ı•m•d• i.ON-
DANZlG, DA'NMAR!K ve İS· DRA ve HULL ıçin yü~ ala· 
VEÇ ve SALTtK limanları için caktır. 
yük alaoaktR'. LIVERPOOL HAl'TI 

ZEGLUGA POLSKA "MARDJNJAN,, wıpuru Şu-
"LECHISTAN,. motörü 13 bat ibtidasında LiVERPOOL 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedjr. Bay.ram için 
siparAtferinilJi acele ediııiliz. 

M. Elim.mı oe 
Saime Ôzgören 

Paris l}jkiş Akademisinden 
Diplomalı 

' 

HiJ!zimlet O&t:IJa8i 
Kanunus:mi itaribinde gelip ve SWANSEAD..A N gelip yük 
GDYNlA ve DANZlG liman· ç.&caracak ve ay:ıı zamanda Ll- 1 
limaniarı için yük alacaktır. VERPOOL ve CLASGOW için 

E T E yük alacaktır. f'·~!lef-0n: 2535 1 
s~c~~IM ··u~~~·"P~~b~~-~~--------------~-· ROUMAIN ortasında LiVERPOOL "° SW· • N b '" ba 

Şamlı sok:ık No. 28 
1 Z M l R 

"'ALBA JULIA,, vapuru 25- ANSEADAN ~elip y~k ... ~ıkara· 'f. H. K l1'rll mu ı azıJli şu esı ş-
Kinunusanide limanımıza gelip cak ve ayni zamanda LlVER- k 1 "' J 
MALTA. M1'RSlLYıı\ limanlar.ı ROOL e GLASGO'Y' ı çin 80 ıgtn( an: . . 
içi• yük ve yolcu kabul eder. yük alacaktır. ŞLıbemiz in tahminen 7000 adedi bulacak olan kurban derılerı 

•anda1ci hareket tarihlerile DEUTSCHE LEVANTE- LİNİE açık artırmaya konmuştur. İhalesi 7-2-938 Pazartesi günü yapıla~ 
nawlunlardaki değişikliklerden "iLSE L. M. RUSS. vapuru calctır. isteklilerin Nazilli T. Hova Kurumuna müracaat etm6lerı 
acenta mesuliyet kabul etmez. 3'1 Son kanunda HAMBURG· il~n olunur. 26 29 1 4 26 

Daha bzla taf9ilit 1çin ikinci TAN gel ip yük çıkarsı cak. 
ko.donda .fRATELLf SPE.R. 1.-----------
CO vapur acentahjına aül:a- Haşve ~jlimizin 
caat edil ... i rica olunur. • J · 
Telefon: 411114242/2663/4221 en son resım erı 

E TSCHELE
\ ANTE - LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE 1..'EVANTE:. 
LINlE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 

Büyük eb'atta Başve'ı<ilimiz 

B. Celal layarm fotoğrafileri 

yalnız Hacı Alipaşa otelinde 
foto, ressam B. İsmaılden teda
rik edeh; lir~s;niz. 

Satılık Ev 
Karataş Teşvikiye sokağında 

4 numaralı kag r üç katlı on 
a ııtbalı VQ ~ ıJ«n~ ı~~ıl.:tf..A$.l..,Wlifi~.lll;&aıAi,t...._~~~u "1fto~rt~f:emır kapılı üçüncü 

katının karnilen oda ve mutbah 
ve dış sıvaları ikmal edilmiş ve 
beton taraçalı ve alt iki katı 

11MACEDONIA,, vapuru 28 
ikinci kanunda 1>ekleoiyor. HAM
BUIG, BR.EMEN ve ANVBRS 
limanlarından yük çıkarAcaktır. 
AMERICAN EXPORr UN.ES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

COJllOltAUON 
"•EXMINSTER,, v~uru Şu· 

bat iptida'larında bekleniyor. 
NEVYORK için Jük alacaktır. 

EXMOOR,, vapUP• 10 Şu· 
batta be1Cleniyor. NEVYORK 
için fÜk alacaktır. 

"EAHIBITOR,, vapuru 20 
Şubllta beklf.IDİ5'Dr. NEWORK 
için fiile alac.ldw,. 
STE ROY ALE ıHONGROtSE 

DAMJBE MARl'IılME 
•nsZA. motörö 19 ikinci 

kin.da betdeniyor. PORT·'SA· 
ID ve 1SKENDERIYE için yük· 
liyecellılL 

sıv.asız bir bab hane satılıktar. 
Arzu ede~ler istediği zaman 
görebil'rler. Talip:er, ·ayni evde 
oturan emekli komiser erden 
Milislı B. 1f evfi!;e mÜJ:acaat ede· 
'bilirler. Il.5 

U;ta aramyor 
iki elektrikçi, bir tesv-yecı 

ustasına llıtıiy~ .vaııd..-. r.ab& 
olanların l)arağaçla M nare so
kağmda 7 numarada Tür:Cmen 
mensucat fabrikasına müra· 
caatları. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıffl arı 

'fffllİlleltanm 

S. Ferid Eczacıhaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 
Yalnız İzmirin değil 

ıEczacıbaşı 

KOlONYA bütün Türkiyeniıa 

VE ESANSLARf terci han kullandaiı 

en latif en zarif 

şaheserlerdir. 

Alarken S. Ferid Eczacı 

başı isim ve etiketine 

dikkat ediniz. 

M. S.. Ferid Şifa Eczanesi Hildbnet sır•s' 

~ 1111111111111111ııuruı11111111ı.. Doktor .. dllllllllllllll111111 

~ A. Kemal Tonay 1 
:: Bakterİgolo.1· •e ba/.apcı,, Mlltın hastalıkları mütehessuı ~ 
~ t Verem va saire~ =: 

h!Dlllıane ietay•u klll'flllndııılki DU.k eobiı: ibqıllda Jll Qfdl E: 
e\ "" 'IDQ&)'elldwıeainde itiahU iMi& 8 a. llkt11111 ..,., ô 1' ~ 

kao.ar bma.lMmı .....ı eller • 

U1UUUUIUUWIUUWl11lWllUIUIHHWWUIHiHHlUHIW reı.ı-: -'' ıJ 4flffllm 
. . ···ı . :..~ ' L_~ .. ' ~ ""'(: . "' .,. • • ~ • • 

Tür.le Hava K..-«ma 

bınir D.eiter.darJığ•utlatı: 
~!Ş f)Q. 

1194 Bayraklı Kanarya s. 8 taj AO. Ju ~ 
l 209 Güzetyalı Metres 11. 6 taj no. lu ıev 
1211 3ncü Karataş iman s. 24 ., ,, ,, 
1213 2nci Tepecik Nizam s. 8 ,, ,, ,, 
i218 ,, Karantina Yeni yol s. ı6 9j no. lu ev 
12/;5 ., Tepecik Cevizli s. 26 taj no. lu ev 

Lira K. 
lı60 {}O 

100 00 
50 00 

200 00 
50 00 

200 00 
125 00 1231 lnci ,, Lale s. 68 ve Leyli s. tan 1 taj no. 

aı.a dükkan 
1234 Tepecik Kuruçay m. Kiğıt'hane c. 41,42 no. lu 150 00 

iki ev 
1243 2nci Karataş dokuz Eylül s. 69 taj no. lu ev 
1250 ,, ifıepedk ~am s. 42 taj no. lu ev 

250 00 
120 00 
50 00 1257 lnci Karataş ibiş ağa 2nci Ruhi baba s. 6/8 

taj no. lu ev 
1258 Şehitler Mızraklı s. 6 kapı ve 2nci altın pera· 300 00 

.keade ... cHa 3 qj ........ ff 
1261 2nci Karantina Bülbül s. 44 t~ no. l• ft 
1.262 1'qprü Bay r ı, 5 ~ no. lu ev 

65 00 
45 00 
50 00 :1263 Orhaniye m. Murahhas s. 9 taj no. lu evin nı

sıf hissesesi 
1264 Köprü Bayır s. 9, 11 taj no. lu ev 250 00 
1265 2nci Karantina Türkoğlu ve İskele s. 72 taj 350 00 

no. u ka+rvehane 
1267 Köprü Mısırlı c. 1337 ada 114 41»arsel sayılı 300 00 

4646 'M. M. 'bademlik tarla 
1268 Köprü Kayalık s. 25 taj no. lu ev 
1269 .. >• 2i ,, " JI 

75 00 
4900 

175 00 1270 Kadr ye m. Aşureci s. 49 ve 51 no. taj'ı .3 biıra
klyı :baMi 499 'M. M . .area 

1271 3ncü Sultaniye Eşrefpaşa c. 167 taj no. lu evin 100 00 
nısıf hissesi 

'1272 Köprü bayır s. 3 taj no. 1u ev 55 00 
1273 ,, " 1 ,. ,, " 65 00 
Y1ıkarıda yazdı emvalin mülkiyai IS gün müddetle açık artır-

may& konulmuştur. ihalesi 7·2·'38 tarihinde Pazartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müd~üne müracaatları. 

25 l 233 

lzmir Levazım ô:mirli.ki ilanları 
lzmir Levazım amirliği aalıu .ı.a komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için on dört adet 

buran da sekiz adet buranda eteki açık eksiltme suretile 
münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 3 Şubat 938 Peqembe günü saat 15 d~ Çanak· 
kale müstahkem mevki satm alsa komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu hltarı 2S20 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 189 liradır. 
S - Şartname ve nümune bezı her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iftıirak -edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartoameaınde yazıh vesikaları ve 
teminatı muvakkatalarile hirlikte ihale 1Mtffadea evel ko-
misyona mÜNICa8tllım. 18 22 ~7 1 176 

Jzmir Levazım amiri+ Sat. M.. K-e. Rs. den: 
1 - Ctlteô um~y.eaia ~i yerde (2843) lira kırk do

kuz kuruş bedeli kqifU beton arma isk:ele inıuı &Çile 
ebihe 9tft'ıeti1e •iinakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 15 Şubat 938 Sah giioi saat 15 de kışlada fzmir 
levazım amirliğ.i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teıaitllit ıauvakkata alc:p11 (213) lira 27 kunıtur. 
4 - ŞartnMne bşifaame Ye reıınt her gün komisyonda görü· 

lehilir. 
S - istekliler ticaret odasında bytlı olduklanna ve ba iti ,.. 

pabileceklerine dair iMleclen liakal bir hafta evel İzmir 
naha len heyetinden alacakları vesikaları ıöıteraok mec
iburi,etinded İTler. 

6 - Etmttmeye ;Ştİt'ak edecekte!' 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü ma<4delet"i1tde ve prtnamesinde yazılı vesitcaltrı ve 
teminat muvaklmıtalarile birlikte ihale sulindea e.el ko-
misyona müracaatları. 27 1 6 12 289 

lzmir Levazım amirliğı sat. al. ko. rs. dea: 
İdareleri İstanbul Lv. amirliğine batlı müessesat için alınacak 

120 ton pirinç 3/2/938 ıperşemhe günü saat 14 te TOpbanede 
satı11 alma komitıı,oıumda pazarkkla ekailtmeai yaptlM:aktır. Teh
min bedeli 26400 lira. ilk temiaab 1980 liradır. ş.taame ve DÜ· 

numesi komisyonda göriifehilir. lırteklilerin kaa1111i balgelerile be-
raber beli saatte komisyona gelmeleri. 30 1 323 SERViCE MARJTIMS 

ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR. vapuru 10 
$ubaua KôSTENCEye hareket 
edeceltir. 

Hastalarını 11,30 dan bire ka
dar tleyler sokağında Ahenk: 
11lalibaatw )8Dırıda icıalJw e.ôer. 

llrıeC/Wleh111te telefona ~f) 
Ev teıefonu 2261 

Büyük piyangosu 
4imeü keşide 11Şu,,at1931 dedir lzmir y Qo eu c ..... 

Büyük ikrqmiye 50,000liradır Türk A. Şirketinin 
JOHNSTON WARREN LINU 

LlVEJUiOOL 
"jESSMOR&, (ffPWU 21 

ikincWnunda bekleniyor. BUR-
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için )'8k alacaktır. 

Df.N NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEEK,, motörü 14 
Şubat• bekleniyor. DIEPIPE ve 
NORVEÇ limanlarma yük ala· 
cakbr. 

lli•daki hareket tarible-
rile e1Vlunlardaki tletifiklik· 
lerden accnta mesuliyet kabuJ 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
flnci ._.donda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. 'N. V. 
\'apur acentalığına müraca&t 
t<iılmeai rica olunur. 

T eWon .: No. 2007/2008' 

ft j d · J Buıtdin başka: 15,()00, 12,000, 10,000 liralık ikramiye-
vev eı emıryo . ı.,ı,, (:IO,llOO ve l9ı(IQO) liralık ikı adet ıd"6l.v -dır. e.ıkapıoar Kom•a Fabrikası 

ı d AYNa: (2,0QO) liridlJıba,hyar,ak (20) ""ya pdar büyük ~ 
rJD ıQDJ ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi •n bu zengin Tarafından ınevai• dola)'l8ile yeni çıkardıta lmmqlar: 

Süt:aç istasyonunda, istqyoı plQdan ~tifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. Sag" lam Zarı·r binası karşısında enkazı 3 ncü 

bir şahsa ait dükkanlarla fırınıo JI D J • 1 •d V V U C U Z D U ft ,.ınız arsası açık al'trrma usu1ile Ha'7ayo an ev et ı' etme ı are- .:.. 
iç sene için kir.-ya verilecektir. Yeni yapbrdıt-z elbialer içia bu ... alita tercih ecliaiz 
ihale 15·2·'938 salı günü saat sinden: SA11Ş YERLERi 
1 S de Alsancak 8 nci i1letme 1 _ ıldaremiz için imtihanla 8 tayyare makinisti altncaktır. 
'kom'syon ibinesntda )'apılmcak- A - i'alib1erin sılıhatlerinin havacılığa müsait olduğuna Biriacikordonda 18' ..... da 
tır. Muhammen üç senelik kira dair tam teıekküllü hastanelerden aldıklari rapor ŞARK HALI T A Ş 
bedeli 30 liradır. isteklilerin B _ Tahsil vesikası • • • 
yüzde yedi buçuk nisbetiade 

muvakkat temiHt Y.•tırma~an c - Nıüius tezke'-i sureti lzoıı·r vakıf'lar mndortn1wopden: ve işe girmeye kanuni mani bir D - Polisten DH1taddak hiisnühal vesikası e 
halleri Olmadığına dair 'beyan- E - 3 adeti fototaıafla 31/11938 akşımına kadar Anka· Seaeliği Nevi Mevkii No. Vak& 
nameler ve aranılan ve.ikalarla z.ada Ha~ Umaaı ıridirlüti•• ıniiıacaat et· !50 cılikllia Alımetqil Kemeraltı 16S/3l Salepçiotlu 
muayyen saatte lcom·ayon• mii· miş olmaları 1anmdı •. 115 ,, Kaap Huzr Hiıar meydana113/l4 Hisar camii 
racntlan lazımdır. Şart..._._ 2 - ıatilltmlar Ankarada idre merkezinde lstanbulda Yeıilköy Yakanda müfredatı yazılı akarat 31 Mayıı 939 senesi nihayetine 
komisyondan ve Sütlaç istaıyo. tayyare istasyon müdürlüğünde lzmirde Nafıa müdürlü- lca ... kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 

nundan parasız alıntr • ___ L....a_..!ğu:· n~d~e~7~/~2~/9~3~8~p~a:ı.a:r~te~s~i !_g~u-~1 ü~sa~a~t ~l~O~d~a~.c~ra~e~d~ile~c=e~kt~ir~. _ı_~1·::_2_:·9~3:._8_:_S;::a::l:_ı -3,g~ü~n~ü..:.s=a=at:....._:1:,:S~d:!::ed~ir~.~İs~t.:::.:ek::.:.l":.:.:ıle::.r.:.::in:......:..v•::.:k.:.:.;ıf:..:..:'a:.:.r---=.i.:.d ::.:ar..:::.e~si~n ~---6 3Q1 



) 

l 
l 
I~ .. 
e 
ti 

r 
11 

a 
ç 

r 

d 
il 

ll 

'r' ., 

ı , 

r 

ll 

r 
H 
( .. 
J 

ı. 

ı ı 

."' ... " 

AN DOLU ------------·------~-

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!JI söktürür, öksürüğü 
söktüriir, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gonde 

____.__..~ ·.__:=-.:...:;_-----==~ M alıine tamir ha· 
M heıinde yapılır 

iz.mir Keıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

---
EN MÜKEMMEL DİŞ MAC.UNUDUR 

Foto Köroğ u 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğııaf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilUmum fototrllfçıltkta. müstamel cezalar, fotoğraf alit 

. ve edevatı, foat ve sehpalar. 

F otofraFçılıfa miJt•\"'lik her neui malzeme 
Zevki okşıyacak reaim ve atı 1andiımanlar, senedat ve cvralı: 

istin..alen ve kopyalarıı kemali dikkatle yapılır. 

A M A T Ô 1~ l Ş L E R l 
Ocvelopman, kopya ve her n< ıvi ağrandisman sürat ve ncfa· 

ıetle !tapıhr. 
IZMiR: Emirlerzade çarşufı No. 28, 4, S, 6, 7, 8,) 
Telefon: 2675 Tel af: Rüstem lzmir 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın haJis Morina balıkyağıdır 

iki defa si1zülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan4_;ar 

Sıhhat Eczalıanes 
Büyük Salepçiof lıı lıanı karıısıntla Başdurak 

biri 
~ 

\ 

, 

''ör 

• FotoOr 
J N O N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En giizel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6~ 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

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

lilleri yapılır 
MOracaat yeri: 

lkincibeyler ıokak 

Telefon 3869 
·-~m-ı~~-~Birinci Sınıf Mutabassıt 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollıı 

Cilt ve Tenasuı hastallk· 
ları va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler ıokata 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

ikinci Beyler sokafı 
No. 68 
Telefon 3452 

ı•-----------1 -Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 - -~taraçç' ~rardesler /1 

1938 Modelleri geldi 

evrole Otomobilleri 

Biiyük mobil ve mefr~~ 
e e A ~ 

M an emrınıze ş BE 11 
IZMIR ANKARA 

Temiz. zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve. misafirJerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtar. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası bayatı· 
n ızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

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

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek paırçaDar mev<elUl<dl<dllYlır 

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

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

--


