
S- No. 9984 KIRK DöRDONCO Yll.. 
1 44 • GAZI BULVARI ıZMlR • 44 

imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumJ neşriyat milcilrti: 

11 ILKTEŞRIN SALI 938 

s~~11 
HAKKI OCAKOCLU ---- ~~~~~~~~~-

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'l1 Türkiye için 

Senelik............ 1400 
_ Altı 1111lı1c • • • •• • • • • • .. • • • 7 50 

Hariç için 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

FlATI ( 5) KURUŞTUR 

a 

• Pragda komünist partisi 
lôğvedildi 

Prag 10 (A.A) , Komilnist partisi Muh 
Slovak hilkümetinln ltarariyle lAğvedilmiştir. 

-----' YENi ASIR Matbaumda buılmıtm 

• 

or u? 
Alman nazırı 

Dün Sof yaya hareket etti 

PRAG PEŞTE iLE ANLAŞTI 
Çekler topraklarını elleri. 

B· FlJNK GAZETECİLERE MÜHiM 
BEYANATTA BULUNDU 

ile teslim ediyorlar 

Alman tktısat nazırı B. Fı.ınk 

Ankara da 

''Büyük devlet adamı, büyük asker 
ve Türkiyenin yapıcısı, dahi 
koruyucusu Kemal Atatürk Alman 
dost reisinin selam ve hayranlık
larinı iblağ etmekle bahtiyarım,, 

Macarlara 
500 rilometre uzun
luğunda 40 kilometre 
genişliğinde 700 bin 

nüfuslu bir yere 
kavuşuyorlar 

--0--
Budapeşte 10 (A.A) - Eyi bir menba

Istanbul 10 (Husust) - Alınan lktısat nazırı B. Funk ve refikası bu sabah hu- dan öğrenildiğine göre Çekoslovakya 
susl trenle Ankaradan geldiler ve merasimle karşılandılar. Madam Funk tama- -'- t d h . d'd b""t" M · maAamn ı n a ~ım ı en u un acar 
miyle eyileşmediğinden rahatsız olmaması için misafirler hususi otomobille siyasi mahpuslarının tahliyesine ve Ma-
'OskUdara gittiler ve oradan araba vapurlyle lstanbula geçtiler. B. Funk öğleyin k 1 . • t h" . ı. • 

·~· af car as er erınm er ısıne ~arar verrnıı-
Taksimdeki Cilmhuriyet abidedne çelenk koydu. Valinin verdigı zJy ette ha- ti r. 
zır bulundu. . Budapcştc 10 (A.A) - Resmen tebliğ 

Misafirimiz bu ~ ekspresle Sofyaya hareket et.mi§ ve merasımle uğur- edilml§tir: 

lanml§tır. Macar ve Çekoslovak delegasyonları 
- SONU 3 ONCO SAHlFEDE - saat 19 da toplanmışlardır. Evvela ihzart 

MISIRDA HADİSELER 
mahiyetteki meseleler görüşülmü;ıtür. 
Çekoslovak mfuncssilleri mlizakeratın 

müsait bir surette cereyan ve eyi bir ne
ticeye iktiran edeceği hususunda bes
lemekte oldukları itimadın bir nişanesi 
olmak üzere bu akşam gece yarısından 
itibaren 24 saat içinde Macarmıemurlan· 

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE - Mcıcar Raibi amiral Horti _,,. Almanya ziyaretinde B. Bitlerle bucıber 

Türkiye - Almanya 
ticari münasebetleri
ne geniş bir inkişaf 
vermek imkanlarının 
temelleri atılmıştır 

-0---

Beş günden beri memleketimizin 
Jniaafiri bulunan Almanya iktısat 
nazırı F unk müsbct hamule ile dün 

Nahaspaşa,polis müdü
rü Rusel paşa yaralandı 
Onlardan başka 
daha yüz kişi 

yaralı var 

Başvetilimiz ı Sofy~diı suikast 
lncrnleketine döndü. 

Müsbet hamule ile diyoruz. Çün- Kahire lO (A.A) - Vafd parti.sinhı ll-
1tü iki memleketin iktısadi menfa- derler! Nahas paşa ile Makram bey öğle
lltlcri öteden beri bir noktada birle- den sonra lskenderiyeden avdet ettikle
tiyordu. iki milletin birbirlerine rl ıırada vuk~~ bir arbede esnasm-
larfl beslediği kuvvetli sempati bü- da yaralanmış ır. 
tün .. k··ı1 · k • · kAfi b . Polis mUdUrü Russel paşa da dahil ol-

mu~ u erı yenme ıçın a ır mak takribe yüz 
1 

dah 
ltu k'l 1 d'V. d .. h k üzere n ki§ ayara-
tu.vvet teş ı ey e ıgm e şup e yo - !anmışlardır. Arbede istasyonda eski 

Bunun içindir ki Ankarada ya- başvb alekili alkkilı~lamaederekğa gelen 5ail~O Vhıafdishı. 
Ptla b. k · · d T" ir ay teş mum ey §e -
ltiy n ~l aç tem~s n~tıc:.sın eb ~r- rin sokaklarında takip etmeğe te§ebbUs 
linc ~ k' mfanya tıcark ı m~nase dethe- ettikleri esnada polisin mümanaatı üze.. 

c ın ışa verece yem ve a a rin ıkmıştır Yaralan.an Nahas p<l§a ~~niş bir anlaşmaya varılmakta hiç _e_ç ___ · ________ _ 

ır ~orluk çekilmedi. ~......,~~.....---====~~==~~~~~~~;~~~~;;;;::;;~~:.:;;~-

lstanbulda 
1atanbu1, 1 O (A.A) - BllJVe1cilimiz 

Bay Celal Bayar bugün muhtelit trene 
bağlı hususi vagonla saat l I. 30 da teh
rimize gelmiglcrdir. 

B~vekilimizi Haydarpa§a istasyonun
da Cümhur batkanlığı um'umi ki.tibi Ha~ 
san Riza Soyalı:, banraver Celal, Komu
tanlarımız, ıehrimizde bulunan mebus
lar, mali ve iktıaadi müesııeseler direk
törleri ve kalabalık bir halk kitlesi kar-
ıılamı,tır. ,,. 

Barveki), Acar motörü ile 
Dolma bahçeye çıkml§1ardır. 

doğruca 

Erkinıharbiye reisini 
sokakta öldürdüler 

Paris, 10 (ö.R) - Radyo ajansına Londradan gelen ve tim · · 
ihtiraz kaydiyle verilen bir telgrafa göre Sofyadan ahnan bir telgraf. 
Bulgar ordusu erkinıharbiye reisi general Pepefin dün öğleden so 
Sofya sokaklannda öldürüldüğünü bildirmektedir. Generalin refaka 
tinde olan Binbqı Şubanof ta ıuikaıta kurban gitmİJtir. 

Cinayet adliye nezareti civarında olmUJtW'. Katil Vlqef ism • 
· birisi olup üç hafta evvel hapisten çıkmqtı. Cinayet aırumdaki kar 
ıatalıkta katil de, cinayetini yapar yapmaz, ölmÜ§tür. 

Askeri ve iktıgadi tesisatımizı Pazarlık yo-~k 
tiir'atle tamamlamakta mühim bir 
" 0 lü olacağı §Üphesiz bulunan yüz 
c))j rnilyon Rayş markhk kredi mu-

lzmir Erkek lisesinin 50 inci yıl
kutlandı ~velesi iki memleket menfaatleri

llin bir noktada birleştiğinin en gü
~c] ifadesidir. 

d Bu kredi mukavelesi ayni zaman
~ Alınan sanayiinin Türkiye pazar
h& ndaki mevkiini takviye eylemek 

kırnından da büyük bir ehemmi
~:~i . haiz bulunmaktadır. Bugün 
.?rkıyenin hariçten yaptığı ithalatın 
~e 40 - 50 nisbeti Alman ma
ltıulatıdır. 
l:· Kredi mukavelesi, §Üphe yoktur 

1 
bu nisbeti çok arttıracaktır. iki 

:crnleket iktısadi münasebetlerinde 
ahsüs hızlı inki~af ın sebeplerini 

~taştırrnağa lüzum yoktur. iki tara
ıa: bugünün iktısadi şartlarını an
kab~~ ve kavramakta gösterdikleri 
ltı 1 1Yet bu neticeyi çok kısa bir za-
aa~a doğuruvermiştir. 

tin ız bir çok memleketlerle klea
ibu '\ ınukave1eleri imzaladık.. Fakat 
dı"n ar arasında Almanya ile imza1a-
B•tnız rn k l k.. ··k A l · tis u ave e, ·uçu arıza a r ıs-

tıi ka edilirse, daima işler mahiyeti-
B aybetınemi tir. 

lı§ış~nun başlıca amili görüş ve ça
llıekt ' an_ı,eli düşüncelere yer ver
'tıernİ k gosterilen kabiliyettir. iki 
Beliş" ed et. rnenfaatlerinin karşılıklı 

•n edır 

- SONu· 2 iNCi SAHiFEDE -

Fakat ihtikir var! dönümü çok parlak 

Ticaret ahlakının kurulması için yapılan 
bu kanunu bazı şuursuz esnaf alet ediyor 

Hergün, hatta günde bir kaç 
kerre etiket değiştirmeler var! 

Pazarlıkuı satıo kanunu tatbik.abn
da rutlanan pürüzler her gÜn biraz da

ha artmaktadır. itiraf etmek lazundır 
ki bu i~e memur edilen belediye me· 
murları kontrol vazifesinde tam bir 

muvaffakıyet elde edememişlerdir. 
Belediye memurlan, kendilerine ve-

rilen emir mucibince alakadar müesse
selerin yalnız etiket kullanmalarını 

kontrole memur olduklarını söylemek-

tedirler. Bundan cesaret alan bir çok 
müesseseler her gün etiketlerini istedik
leri tekilde tebdil etmektedirler. 

Etiketlerin muvakkat oluşu ve der-
hal değiştirilmeğe müsait bulunu~u pi

yasada fiat istikrarına mani olmakta
dır. 

dükkanda bir ayakkabıya talip olmuş, 
üzerinde 2 75 kuruşluk bir etiket bulun
duğunu gönnü~tür. Müşteri bu fiatin 
çok olduğunu görünce dükkanı terkle 
çıkmı' ve çarııyı dolaşarak en müsait 
fiat olarak ( 2 7 5 ) kuruşluk dük
kanı görmüştür. Bunun üzerine bu 
dükkana dönen müşteri, büyük bir 
hayret içinde 2 7 5 kuru~luk etiketin iki 
yüz doksnn kurug olduğunu görmüş

tür. 
Görülüyor ki, pazarlıksız sabş kn· 

nununun ilk tatbikat günlerinde piya
sada bir gayri ciddilik vardır. Kanun 50 inci yıl ıerefine ilk mezun mektep 
tatbikatının mür:ıkabcsine memur edi· bahçesine hRtıra ağacını dikerken 
len heyet, henüz memurlara vazifesini İzmir lisesinden yetişenler Pazar günü 
liyıkiyle gösterememiştir. Her şeyden mektep binasında toplanarak feyiz aldık
evvel sabit etiket meselesine ehemmi- ları irfan kaynağının ellinci yıldönümü-

Meb'us, avukat, doktor, gazeteci, 
tüccar her sınıf mesleğe mensup 
mektebin eski mezunları Pazar 
günü hayatlarının en heyecanlı 

gününü yaşadılar 



--~-·- -·~- .. -·•......-; - - -

SAYFA ı 2 '!ENi ASIR 

Erkek Lisesinin 50 inci Yıl
münasebetiyle dönümü EHiR HABERLERi 

Büyüklerimize çekilen 
saygı telgrafları 

Cümhuriyet 
hazırlıkları 

Cümhuriyet bayramı hazırlıklarına de-
•• vam olunmaktadır. Cümhuriyet bayra-A TA TURK mı 28 llkteşrin Cuma günü öğleden . . 1 • sonra batlu-auk, Cuına.rto.i ve P~r CUMHURRE Si günleri devam edtcektir. Mektepler U9 

.. kull -":-..: -'d" u Unil gün tatil olduiu gibi dtvair ele tatil )'•J>A· · mh ri t d · • f W · 1 · de bugun o annın ~ 7" on m Cil u ye evnnın ey en çın . • caktır. Cümhuriyet bayramına Jzmirdeki 
kutlayan İzmir Lisesinde yetişenler kendilerini yetiştiren bı~gi yuvasının çatısı mekteplerden qtirik edecek gençler da-
alb.nda en mes'ut dakikalarını anar ve yaşarlarken onla1:1 ilk yarım asırlarını ha timdiden hazırlıklara ba~rdır. 
ta,.___ ve daha ""'k asırlar tattıracak olan bü7ük Ye eşsız memleket ve millet 2 ~ •"·t . p • .. " d "tib 

....... aa -r- • • . . -T :uıı; eşrın azartesa gunun en ı aren 
k .... ~A----mı _.."'.vo ilk :we en büyük ödev sa:rdılar. Genç ıhtiyar bntiln .İzmir h .. ..w

1 
d 

1 
k 

1 \UMU,ll;.IO) ----.ır.• . w . er gun og e en ııonra an orta o u ve 
Lisesının· . sarsılmaz bagwlılıklarmı ve kalplenne sıgmayan sevgı ve saygılarını ı· 1 d 1 b c·· h . 

ıse er e ta e eye um unyet mevzuu 
ylice huzurunuu yükseltiriz ve sunarı:r- etTafında konferanslar verilecektir. 

1zmir Erkek Lisesi 

Yine cinayet 
100 para yüzünden 
bir adam öldürüldü 

Var mı bana 
Ahmedin 

bıçakla 

yan bakan diyen Kürt 
vücudunu Fanti Kazım 

delik deşik etti 

Ankara da 
Türkiye - Almanya 

ticari münasebetleri
ne geniş bir inkişaf• 
vermek imkanlarının 
temelleri atılmıştır 

- BJ\ŞTARAFJ l tNa IAHtn.DE -

AlmanyJ, TUrk mahıullerj için 
on kuvv.t!i bir ~u. Türkiye Al• 
man sanayii için en müsait bir harÇ" 
tır. 

DtREKTÖRO C.H. Partisindeki Cümhuriyet bayra-

d Cilmh . d . i . d .. . .. ı . . mını kutlulama komitesi bayram hazır-
Pazar günU saat on yedi sıralarında rıyor. 

Isınct Pf. caddesindeki bir kahvehane Bir zamanlar yanlı§ dü§iinceler. 

fktısadi kalkınma davamız bat 
döndürücü bir aür'atle ilerliyor. S.· 
nayile§me plinımızın tatbibb melll"' 

lekette refah aeviyeaini yübeltiyor · 
Memleketin iıtira kabiliyetini arttı-

önünde müessif bir cinayet olmuş ve bir lüzumsuz endi§Clere yol açmı,ıı. 
A:BDOLIL\L1K RENDA; a unyet evn çın e omur.ıennın 

. li nl l , k hr lıklanna devam dmektedir. Bayramın BüyUk Millet Meclisi Başkaru en sevınç n arını yaşar anı:en a a-
,a ,.TV' A 'DA Tü k d b"' .. k programı h:ı.urlanmışbr. 
nnn.=ı~ mnn r or usunu ve onun uyu ve sabıkalı Ahmet ismind; birini bıçaklı- Her yeniliği aykın kanaatlerle kar-
, namlı mümessilini derin sevgiler ve şük-

Bugün Okullarının ellinci yıldönümü- ranlarla andılar. Şahst ve btiyük saygı
nü kutlamak için toplanan İzmir Lise- larımı da katarak bu sevgi "'ükranını hu 
sinde yetişenler kendilerine Cümhuriyet %1lrUnuza yükscltmekten bahüyanm. 
devrinin feyizleri içinde bu sevinçli da- * 
kikalan yaşamak zevkini tattıran bü- ŞOKRO KAYA; 
yüklerini saygı ve şükranla anmağı en Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 
zevkli bir ödev saydılar. Bunu huzuru- Sekreteri 
muza arzetmekle bahtiyanm. ANKARA 

* CELAL BAYAR. 
Başbakan 

Bugün Okullarının ellinci yıldönü
münll kutlamak için toplanan İzmir Li
sesinde 7etifenler kendilerine Cümhu
riyet devrlnin fayizleıi içinde bu sevinçli 
dakikaları yapmak zeykin.l tattıran bü

Bu saatte 1mıir Erkek LiJıeRnin ellinci yi11derinl saygı ve ffl1aan1a andılar. Bu 
ıd.. ümilnU. ıkutlamaJc a..;ı.. 1ıaıp1anan 

yı on "'!r™ fllkran ve aygılan huzunmuza da ar-
tzmır Erkek Lisesinden ,.e~ baya-. atmekJe bahtl 
tının ilk alAb n sngilerlnl tzmırde n )'U'Jlll. 

tzmlre kup duyıllUf olan bUyUk şahsi- SAnET ~ 
yetbUzl ar..JDÇI ft uygilarla •elAmla- KUltnr Bakanı . 
mayı brarJaıtırclılar. Bu bran derin 
saygılarla arzederim. 

ihi bataklık 
yarak öldürmilştUr. Cinayetin zahiri se- §ılamağa alışmış bulunanlar, sanayi-
bebi yüz paralık bir kahve borcu, iç yü- le§me planımıza itirazlarını yüksel-
zil ise sarhoşluk ve külhanbeyliktir. tirken şu mütalaayı ileri sürüyorlar· 

kurutu/u yor 23 yaşlarında bir adam olan Kazım, dı : 

İncircltı ile Güzelvalı arasında mevcut Pazar günü fazlaca sarhoş olarak yeni cBiz ihtiyacımızı kendi fabrikala· 
"ki bakatlığın kurutulması için viryctçe bit pazarındaki kahvehaneye gitmiş ve nmızdan tedarik edersek, mahsulle· 
"r.np eden tetkiklere dl'vo.m olunmaktn- kahvehane önünde Ahmcde rastlamıştır. rimizi kime satacağız?. 
dır. Knrıpyakn sıtma mücadele te§kila- Kasım oğlu Ahmroin Kazımdan yüz pa- Sanayi planımız safha safha inki-
tında çalışan fen memurl:ın bu iki batnk- ralık bir ka'.hve ücreti alacağı vardı. Bu şaf eyleyince görüldü ki hariçten 
lığın kurutulması projesini hnzırlamış-lar yüz paralık alacak meselesi borçlu ve yaptığımız ithalat eksilmedi. Arttı. 
ve vilayete vermişlerc!ir. Bu iki batal:.lık alıcı ar.asında daim1 bir münaferct ya- Zira refah seviyesinin yükselişi 
2000 lira sarfı suretiyle kurutulacaktır. ratmıya kafi geliyordu. ihtiyaç hudutlarını genişletti. 
Bataklığın kı~ mevsiminde denizden ge- tki sabıkalı kavgaya tutll§liluşlar ve Ci7Lcycti işliyen Fanti Kô.z.m İthalatın artması, ihracatın artma-
lecek sularla dolarak bataklık sahasının birbirlerini sövüp saymıya başlamışlar- ğın1 Ahmedin vücuduna sokup çıkarını- ın ve memleket mahautlerinin daha 
geni~lememesi için deniz kenannda oto- dır. Fanti adiyle .manıf olan Kazım sar- ya baılamış ve be§ yerindeıı ağır suret- kolaylıkla satılması neticeaini do-
matik kapaklar ~pbnlacaktır. Bu ka- hoşluk saikasiyle Ahmede: te yaralamıştır. Polis memurlarından B. ğurdu. 
paklar kendı1iğinden açılarak toplanan - c Var mı bana yan baltan, diye hl- Abdullah katili, maktulün üzerinde bıça- Bir kelime ile menfi ruhlann ileri 
suyu denize verecektir. tap etmiştin ğiyle yakalamıştır. Yaralı Mdiseyl mil- sürdüğü endi§Clcrin yersizliği ve 

Bu hitap ağız mUna~asını aşarak el- teakip memleket hastanesine kaldırılmış- manasızlığı tezahür eyledi. 

Maliyede tayinler 
Bergama maliye varidat memuru B. 

Şemseddin İzmir tahakkuk memurluğu-

* B gün Okulları -"'- • -t.ı·· il .. na, Menemen malmüdürü B. Rauf Cebe-u nın ıcu.uıcı 3 .u..Aon mu-
tı kutlamak i · to lanan İzmir Lise- ci terfian Milô.s malmüdürlüğüne,. Milat< 

1erin bıçaklara gitmesini ve bıçakların sa da hayata göz.lerlnl yummuştur. Almanya gibi bir çok iktısacH zor· 
meydana çıkmasına k!fi gehniştir. Mah- Kürt Ahmed.in olUmilne sebep, br· luklar içinde bulunan bir deVletin 
mudun kahvesi önünde alt alta Ustüste nınclan aldığı derin bıçak yarasıdır. Ka- milli ekonomik kaDwımasım idare 
gelen iki mübarizden Fanti Kfizım bıça- til tevkif edilmiştir. eylemekle töhret alan ve dünyanın 

tanınmış ikbaatçılanndan biri olan 
doktor Funk Ankarayı ziyaretinden 
istifade ederek Türkiyenin iktısadl 
vaziyeti hakkındaki düşünceleri bü
yük bir samimiyet ve açıklıkla an
latmıılardır. 

MAR!ŞAL FEVZt ÇAXllAK. 
Genel Kurmay Başkanı 

ANKARA 

~ d •:~A-t çın Cümhp url et d • • malmüdürü B. Emin ödemiş malmüdür-sm e ye~er Y evnnın .. v- v 

~.:-1er1 i • d b • çll __ ,__ lugune, Bugday koruma kontrol memu-
..c~""' çın e u sevın llWA["Jnl ya-

:Iart.- bil "'ltlerini sa gı ve ükran- ru B. Nurullah Onlü buğday koruma ha., 
pr. ACüı yu y ş k trol" J .. v.. r_ al -d" " B 

!lzmir kek LUresfnde eti§enler la andılar. Bu şilkran d~..larmı şahsi on or ugune, yqnue m mu uru . 
O~ ellind yıldöDOm~a kutla-ıaygılanmı da katarak huzurunuza ar- Cemil :dôn K~lp.qa rnalümüdürlüğ\i-
mak için toplu buluncWldan bu dakika-~ ne tayin edilmiflet'=· 

Hazineden taksitle 
mal alanlar Lik maçları başladı 

Üçok 1-6 
2-4 

Demirsporu, Alsancak ta 
Yamanları yendiler 

Jmmbu! ve Ankaradan sonra !zmir I iki kalecilinden Hakkı cenah hafı oyna
C:!e lik maçlarma ba,ladı. Pazar günü ya- rmşbT. , 

pılan maçlarda iki milli küme takımının AL5ANCAK ·YAMANLAR: 
lcal'}J5ına nisbetcn Wf takımlar düşmesi Basri, Cemil ve Saimini kaybeden Al-
•tadyuma pek az aeyirci toplanuşb. sancak takunmm hu .eneki nziyeti ıüp
Üyunlar da buna kıyasen sönük geçti. 1 helidir. Geçen seneki rakip Doğanspor 
Takımların formunda olmamalan, kuv- I taknnı bu sene daha kuvvetli iken ken
vette muvazenesizlik maçların zevksiz disinin daha zaif olması bu şüpheyi uyan. 
cereyanına Amil oldu. dmnaktadır. Netekim bu Pazar Yaman-

OÇOK • DEM!RSPOR: lar takımını güçlükle 2-4 yenebilmiştir. 
ikinci takım çikaramıyacağını bildiren öYle anlaşılıyor ki formunu ilk bulan ta

Demirsporun bu sene geçen senelere nis- kım çok kazançlı çıkacakhr. Bu itibarla 

Evvelce haz.inece taksitle satılan em-
lakin on he§ seneye çıkarılan taksitlerinin 
tahsiline deYarn olunmakta, bu tak.itleri-
ni zamamnda vcnniyeoler hakkında icap 
eden tnkibat yapılmaktadır. 

---•---
Hariçte zeytin yağı . 

pıyasası 

llkteşrinin ilk haftasında yüz kilosu 
sif Hamburg olmak üzere Türkiye zcy· 
tinyağlan (Türkiye lampant yüzde bq} 
80 ~şınark fiat bulmuştur. Ayın kali
tedeki Yunan yağları 70, Tunus yağları 
ise 6 7 Rayımarl.:.a eatılmı~tır. Aynı yağlar 
aynı gün Marailya piyuaaında 855 Mark· 
tan muamele görmüıtür. 

beten daha :taif bir kadro ile çıkacağı formunda olduğu görülen Doğansporun Orta okul ve Lise kitaplarından bazı· 
d>elli idi. Nete.kim Oçokun Saitsiz, Na· haftııya lzrnir pmpiyonu Oc;ok ile yapa- lan henüz lzrnirdeki kitapçılara gelme
mıksız, Kemalsiz ve Mazharsız taknnma cağı maç merakla beklenmektedir. Bu mi§tİr. Çocuklann uzun müddet kitap-
1 ·6 gı"bi büyük bir farkla yeru1diler. Bi- maç aynı nmanda devrenin Oc; mühim sız kalmamalıın için VCkô.lete mürncnat 
rinci devre 1-1 berabere bitmişti. Oçokun ka!llla§l'nasından biridir. olunmu§tur. 

lise kitapları 

Kavuncu Hasan 
Kavun bıçağı ile zıp 
zıp Abdiyi vurdu 

lkiçeşmelik caddesinde kavuncu Ha· sustalı çak1 ile Abdiyi kalbi üzerinden 
sanın dükkanına pazar günü Şaban ve ve müteaddit yerlerinden yaralıyarak 
Zıpzıp Abdi, Refik ve Hümü iaminde kaçmııhr. Hüsnü de bu vak• adan sonra 
dört kiti toplanarak dükklnm arlca ta- korkarak el ~kkandan ayrılmıştır. Yaralı 
rafındaki odada içki İçmİflerdir. Ka- Abdi iıe ıelükklnuı önündeki meydana 
vuncu Huan içmemiftir. Şaban ve Re· kadar sürünerek çıkabilmiş ve orada 
fik bir müddet içtikten .onra bırakıp düşüp kalmıttır. 
citmiflerdir. Zıpzıp Abdiyi bir don bir gömlek ve 

Odada Hüanü ve Abdi kalarak içki- yaralı vaziyette gören polisler (Seni kim 
ye devam etmiflerdir. Aradan bir müd- vurdu) diye sormuşlarsa <3a Abdi sade
det geçtikten sonra kavuncu Hasan oda ce : 

kopmm açıp baJmuı ve ikisini fena ve - Beni bir erkek vurdu. 
ahlika mucayir bir vaziyette görmüş- Cevabını vermiş ve başka bir ~ey söy-
tür. lemcmiıtir. Maamafih zabıta tahkikahnı 

Huan b11DU gôriinc:e fena halde !kız
mış ve Zıpzıp Abdiye derhal çakıp git
mesini eöylemiftir. Abdi cCitmem:t de
yince Hasan kavun kemneie mahsus 

yapmı§, vuranın kavuncu Hasan oldu
ğunu anlam~, Haııanı evinden yakala
mı11tır. Zıpzıp Abdi hastaneye kaldml-
mı~r. 

Kadın iddia ediyor 
Evlenme töreni Bugün B. Enis Behic Beni zorla lıaçırclı üç gün evine kapattı 

şehrimizde ' kendimi pençereden denize atarak kurtardım 
ve su va re 16,30 da Baroda İş dairesl umum müdüril B. Enis Be- B .dd. . 1 _J v ı ld 

B. Küçu'k Talat Muşkaranın kızı bayan mühim bir konferans hiç dün sabah lstanbuldan şehrimize gel- U ) 180) 0 yelSIZ 0 (J U gu 30 3Şl 1 
Umit ile lzmir esnaf ve Ahali bankası miJ ve if dairesi erkinı tarafından kar- Dün Abancak polis karako11bla mil· filiyet etmi,tir. 

eari hesaplar şefi B. Şevket Ardanın Verilecek şılaıımqtır. B. Enis Behiç diln öiledC'Il racaat eden Nevres isminde genç bir ka- Kadının elbiaeleri sırsıklam bir halde 
eYlenme merasimi diln aJqam icra 1cılın- BugUn saat 16130 da baroda, Ankara evvel ve ~ğleden ~nra iJ ~mu- dm ~c; ııün e"':e.l Şehitlerdeki evinden bulunuyordu. Yapalan tahkikatta yirmi 
mıştır. Bu münasebelte Fuar gazinosun- hukuk fakültesi d-L f .. B Bah amelltı gözden geçımıq, 1§ dairesinin ye- Samı adında bın tarafından zorla lcaçı· 

ı.:ı;.anı pro e.sor · a n1 _,,_ft.,A_ trafında -1.!!.L da 1 di nld w .. .. • . . üç ya§ında olan bu kadının Sami ile öte-da bir .uvare verilmi• ba auvarede vali Kantar •A-af a h k k u1 ~"r&MUCUA e au1&a r ara - ıguu ve uç ~un Samuun evınde alı· 
y l4C ın an u u ç arımıza ve ktif . k 1 ~ d beri ilk bul -..l.~. Sami k B. Fazlı Güleç, belediye reisi Dr. Beh- umuma bir konie eril ekt" K _ re vermiştir. onu dugunu, kirletildiğini, runayet evin en a ll9I 0·~ ve en-

ran.s v ec ır. on B ~:- Behi hrlmlzd b" ka ·· · d k d" • it l d·v· d d 1 çet Uz, kumandan general Nuri ve ~eh- feransm mevzuu, · .1:.o1Wt Ç ıe e ır ç gun pe~çeresın en endini denize atmak su- ısı ı e ev enme ıgın en o ayı ona suç 
ri~. bir çok tanınm~ simaları eşleri (CC'Ul hukuk prensiplerindeki en yeni kalacak ve temaslarda bulunacaktır. retıyle kaçıp kurtulduğuna eöylenıif ve imat ettiii anlaşılnuttır. 
ile ibu-likte hazır bulunmuşlardır. Çok telikktleri ve son zamaıilarda bu tel5.k- Jj 
bUyük itina ve ince bir zevkle hazırlan- kilerde vilcuda gelen değişik.ilkler) et
mış olan sofra etrafında ,genç evlilerin rafındadır. 

\ ·t->. ·' . ._ 1 

Bugün okuyucularımızın sütunla
nmız arasında bulacakları bu beya· 
nat yalnız bir nezaket eseri olarak 
söylenmiş sözler olmaktan çok 
uzaktır. 

Çünkü bu aözlerin samimiydi· 
nin müeyyidesi geniş bir kredi mu· 
kavel~inin imzalamna91 arefesinde 
söylenmiı olmasıdır. 

Kredi emniyet görmediği yere 
~irmek şöyle dursun, 'kapısından bi· 
le bakmaz. 

fktısadi kalkınmamıza, mali itiba
rımıza inanılmıştır ki böyle bir mu· 
kavelcyi imzalamak üzere miIJi eko
nomi nazın memleketimize kadar 
gelmiştir. 

Şefimiz ve memleketimiz hak· 
kında doktor F unkun söylediği gÜ
zel sözleri Alman milletinin Türld
ye hakkında beslediği samimi sem
patinin ifadesi olarak kabul eyledi· 
ğimizde şüphe yoktur. 

iki mi11et arasındaki karşılıklı 
sempati, iki memleket arasındaki 
kar~ılıklı iktısadi menfaat birliği, iki 
taraf devlet adamlannın görüş ve 
buluş kabiliyet ve kudreti sayesinde 
iktısadi münasebetlerimiz her gürı 
biraz daha inkişaf edecek ve bun"' 
dan Türkiye - Almanya ticari ve si
ya.si münasebetleri kuvvet bulacak· 
tır. 

HAKKIOCAKOOLU -------
Bayındır-Tire halk-

• 
eoı maçı 

Bayındır 1 O (Hususi) - Bugfin Tar• 
Halkevi takımı ile Baymdır Halkevi ta• 
kımlan arasında yapılan maçta 1-4 il• 
Bayındır HalJcevi takımı ııalip gelmiıtir· 
Her iki takım da güzel oynıım~hr. 

saadeti sonsuz bir ne~e içinde tesit edil- Bu suretle bütün dünyada ceza hu
mı,tir. Suvare gecenm çok geç saatine 1ruku esu1aruım nasıl kabul edilmlf ol
bdar büyük bir ne~e içinde l'!ÇIDl§tir. duğunu izah edecektir. Bu noktadan 
Genç evlileri tebrik eder, SOllSUZ bir ...., konferam alAka cezbedecek bir mevzua 
det ve n~e içinde hayat silrmelerini can- maliktir. Konferansa her kes se-

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 

dan dileriz • lebilecell için münevverlerimizin bu br-

B. Ferit Akşid sattaıı Jstlfade ~eri muhakkaktır. 
Manisa daımJ encümen baıhnı bay V r"'r Ü •h l 

Ferit Alqit terfian Yine Mania hususi 6 "f V z m ı raca tmız 
mubuebe mlidür muamlliiJ>e tayin Yuıwı.lstan, bu mevsimde 781 tlzilm 
edllmqtir. Yıllardanberi encllmea i§le- lh.racatmda tam bir muvaffala;Jet ku.aıı
ıiDde dirayet ve muvaffakıyetle vazife DUf ve fimdiye kadar yalnız Avrupa 
g6ren muhitiııde çok eyi intibalar bırak- memleketlerine 400 vagon yq 11zilm !b
mağa muvaffak olan bay Ferit Ak§idin raç edilmqtir. Mısıra sevkedilın:q ilziJ.m.. 
liyık olduğu terfie mazhariyeti memnu- ler bu rakamın haricindedir. Bu vaziye
niyetle karşilarız. Tebrik eder yeni va- te göre ya, i1zUm ihracatında Bulgarl&
zifeslnde de muvaffakıyetlerinbı tesel- tan birincl, Yunanistan. lldncicfir. tzmır- 1 

sUl ed dea 7 cU&'id.ir.. • 
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DiKKAT: 
Sinemamızın 

" 
" 

" 

" 
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Resmi 
hedefi: 

: Ailevi ve içtimai fi/imler gösterecektir· 
: Programlarının mühemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: latirahat için aranılan tekmil ev•af ı haiz 

olacakhr. 
: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 

olacaktır. 
: Giizellik ve zar af et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim ve ucuz Fiyattır. 
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ANKARA - ERZiNCAN 
Demiryolunun açılması dolayısile başta Büyük Şef 

Atatürk olmak üzere Başvekil ve Mareşal 
Çakmak Nafıa vekilimizi tebrik ediyorlar 

Erzincana giren trenin düdüğü 
demiryolu siyasetimizin 

bir zaferini daha ilan 
Ankara, 10 (A.A) - Ankara - Erzin

tan dcmiry<>lunun Erı.incana varması 
~tinasebetile Atatilrk, CelAI Bayar ve 

al'eşal Çakmak tarafından Nafıa ve
~ All Çeilnkaynya gönderilen telgraf-
larla N f V L,... · d"' d"' ·· i a ıa c.ıuıının or uncu umum 
lllUfettişliğe, Erzincan valislne ve Anka-
t'~ • Erzurum hattı inşaat başmildürlü
~une çektiği telgraflar ııra ile aşağıya 

El'cediyoruz. 

ALtÇETtNKAYA 
Nafıa Vekili 

ANKARA 

• 
yenı 

c 

ettı 

~_a;== ........ ~.:_,;.,.~~-. "-'M-•e~.--.z.,~ ....... .:;;,--JI 

Erzurum demiryolunun Enincana Demiryoluna kavuşan Erzincandan bir görünilf .. 
~ı haberini bUyUk memnuniyetle na.sebetiyle halkın gösterdiği milli ala- milli teznhüratla istasyona girmesi milli 
~ Muhterem halkın bu mUhim ve ka şevk ve heyecanını bildiren telgra- tarihimizde nafıa ailesi hesabına kaydo

~ea'ut hadiseden pek yerinde olarak fınızı aldım. Anavatanın en eaki bir mer- lunan en yüksek ve en şerefli hldiaeler
b!duğu ıe~? hlsl~ izh~ ~~=~en kuinin yurdun diğer kö§elerile bağlana- den biridir. Bu mtuhariyet milletimizce 
~ karşı gosterdiğinl bıldirdiğiniz rak maddi ve manevi varlığının yeni ve ne kadar ıevk ve heyecanla tesit edilse 
iYgu}ardan çok mUteha~is oldum. parlak bir devresinin baıılamıı olmnsı yeri vardır. 
:Aa~erlne selAm ve ıevgileı-imle iyi ııaadetinin milletimiz ve halkımız ı'çı·n c"• ı k 1 b A k ~ u,, n 1 a J yapan ve yaratan tatür Ün 

t iblAğ edilmesini rica ede- ve huruın ve en yüksek heyecanlara de- ilhamına bütün varlığiyle bağlı olan na-
Slzi tebrik ve muvaffakıyetinizin .. · d ş· d' k d ·ıı· h gen var ır. ım ıye a ar mı ı ayatın fıa ailesinin cümhuriyetin mukaddeıı ide-

Çek 
--0---

Muhacirlerine iane 
toplanıyor 

Paris 10 (Ö.R) - Çekoslovakyanın 

lÇlne iltica edecek muhacirler menfa
atine Jane toplamağa memur edilen ltwl 
haç heyetine reisidimhur 50 bin frank 
g<Sndermiştir 

-------
Filistine 

----0----

lngiltere yeni takviye 
kıt' aları gönderiyor 
I,.ondra, 10 (A.A) - MüstemleUt 

nezaretinin bir tebliğinde Filistine yeni 
takviye kıtaatı gönderilmesinin karar
lnştırılmış olduğu l:ıeyan edilmektedir. 
Bu takviye kıtaatı ile Filistindeki kuv
vetler on yedi piyade taburu ile iki su
vari blı: topçu ve mitralyöz baUıryasına 
baliğ olacaktır. ___ , ___ _ 

.. 
Uç Sovyet kadın 

tayyareci rekor kırdı 
Moskova, .ao (A.A) - Polis Asipenko 

ve Tas Ajansından Velrnskipjker adında 
ilç Sovyet kadın tayyareci kadınlara 
mahsus mesafe rekorunu kırmışlardır. 

Moskovadan hareket etmiş olan tayya
reciler Aınur nehri üzerinde bulunan 
Komsomolsk şehrine 170 kilometre me
saf~dc k!in Dukl kasabasında yere in
mi~lerdir. 

-=-
Fransız Nazırlar 

Meclisi 
Paris 10, (Ö.R) - Nazırlar Meclisi

nin yarın toplanacağı hakkındaki haber 
Ba~ Vektılet tarafından tekzip edilmlştir. 
Fakat nazırlar konseyinin pek yakmda 
yeniden topJnnacnğı da Have edilmek
tedir, 

--=--anunı temenni eder muhabbetle h .. ı·· '- 11 v h RlStl • er tur u yoıuu ugunu ve za met ve r 1 k . 1 b · b ı d v T" le 
erinlzden tsperl.m. mü§küllerini çekmi§ olan kahramanlar a 

1
t
0 

ara ydenı~ en vıınaya aşa kıgı urti. Fon Dirksen Londra-
ATAronK va anının emır ng arını yapma ı;ure . 

• diyarı yurd parçasının bundan böyle ye- le bu uzak diyarlnra kadar götürmekte ya döndü 
ni bir hayat ve refaha kavuımuı elbet· 

BAY ALl ÇET1NKA YA te mukadderdir. Bunu ifade ehnek bana olduğumuz medeniyet refah ve ıunıdet Londra, 10 (Ö.R) - 1ki aydanberi 
Nafıa Vekili . ld h meşnlcsinin bu temiz topraklarda vücu- mezun bulunan A 1--nya ıefiri B. müy~er o uğu için cüm uriyet bükü- ruııw 

ANKARA metinin mesul bir vekili olarak ne ka- da getireceği inkılabı ve yeni hayatı dü- Dirkseh geçen halta sonunda Londraya 

""--- · dar sevinsem '\'c evincinize iştirak et- şii,ndükçe hi!senize düşen gut'UT ve ifti f\önerck Lord Halüaks tarafından kabul 
~urum demiryolunun Enin.cana · h kad ··k k 1 A ld .. d,, • B b h F f' d 'lı1A.... sem yerı vardır. Cümhuriyetin on bqin- ann ne ar yu ıe ve u vı o ugunu e ıımiıtı. u aa a orayno ıae gi e-

~·uğı hakkındaki telgrafınızı aldım. • yıld" .• - b d b"" ··ıc takdir etmek pek kolaydır rek sebeter B. Alksanden Kadolnan ile 
-.~ d rlm B' f cı onumu ayrnının an sonra uyu . 
~ ..,,,__ ke ~'--k·tifl UyUk Şe Ata~r- merasimle hattı i lemeğe açmağa ve Türk milletinin yeni bir saadet yolu görü mil§ ve hariciye ncureti yüksek 
~en ~'.:6e,...,,~ ..c,., crl ~tıkn~a v: ote- sizleri yurdunuzda ıdamlamağa fİtap olan bu hattın gene kendi yetiştirdiği memurlnrile tema etm.i§Ur. 

,uen "'wwıU .... 3et nU bmetimlzce d .... b·ı.:ı· . h . . . .. 1 . d evlaAtlnrının gayr•t f d t_A l ki . 1 = 
~e tatbik dil kt bul d . _ e ecegını ı aırır epınız.ın goz enn en -. ve e aıı;ar ı arıy c 

Gaziler ocağı 
kongresi 

e me c unan emır .. • d h · E d u) ı )olu .ı.. •t-J .... c_ zlmll d' t]' operım . a a oteye rzuruma a qhrı acağı 
-.,aseuııı.u.uı a ve ıraye ı u__ - Nafıa V elili hakkındaki ümit ve itimadımın berke-

~zle verdiği bu yeni merhaleden 
"UV1-y1 ılzl ve Nafıa mensuplarını teb- AU ÇETtNKA YA mal olduğunu teyit eder, candan tc ek-
)ilr kürlerle cümlenizin gözlerinden öperim. 
~ eder, kıymetli çalışmalarınızda Erzurum hattı nsaat başmüdürlüğüne 
aiınt ınuvaffakıyetler temenni ederim. Erzincan 

Başvekil Hattın Erzincana varrnsı ve trenin 
Nafıa vekili 

ALI ÇETINKA YA 
C.BAYAR 

ALt ÇET1NKAYA 
Nafıa Vekili 

ANKARA 

'Yüksek eserlerinizin arasına kattı
bt12 demiryollarımızdan Sivas - Er
t\1ııını hattının Erzincana kadar uzadı
ğını bildiren felgrafınızı aldım. Bu mu
;affakıyetinizi de tebrik eder teşekkür-
l!l'irnt sunarım. 

General Kurmay Başkanı 
MARF.ŞAL FEVZt ÇAKMAK 

Alman nazırı 

Dün Sof ya ya hareket etti 
B· FUNK GAZETECİLERE MÜHiM 

BEY ANA TT A BULUNDU 

C.H.P. Gaziler ocağı baokanlığından: 
Ocağımızın senelik kongresi bu ayın 

on beşinci Cumartesi günü a)qaını ıa~t 
20 de yapılacaktır. Ocağımıza bağlı bü
tün Üyelerin kongre günü ocakta hazır 
bulunmalan rica olunur. 

Ayşeyi kaçırdılar 
Torbalının Çengele köyünden Hamza 

oğlu Alinin on dört yaşındaki ltm Ay
şeyi nynı köyden Bekir oğlu Mehmet 
Çetinin kaçırdığı zabıtaya ıikayet edil~ 
miştir. Kaçırılan kız ve kaçıran delikanlı 
aranmaktadır. 

yasta artacaktır. Bu kredi tabii istihsa
lfıt ve jbracat esasatına istinat etmekte 
olduğundan bi1Amüşkül6t fiil sahasına 

düncü umumi müfetti§Iiğe 

ERZ1NCAN 
Ankara, 9 (A.A) - A1manya iktısat nazırı Dr. Funk bugün saat 13 te Anka- çıkacak ve her iki memleketin nefine 

rapa]asta Anadolu Ajansının ve Türk gazetelerinin mümessillerini kabul ede- hizmet edecektir. 
rek aşağıdaki beyanatta bulunmuştur. Türkiyenin bnş şehrinde vaki olan zl-

(Sul'eti) lnsaat başmüdlirlüğUne · yaretimin ve yaptığım temas ve mUzake-
ERZtNCAN TUrkiyeyi ziyaret eylediğimden dolayı kiyenln vasi tabü zenginliklerinden da- relerin Türkiye ve Almanya arasında 

fevkal!de bahtiyarım. Bu fırsattan bi- ima artan bir tempo ile istifade edilmek- mevcut iktısadi münasebeUeri inkişaf 
Denıır döşeme işinin Erzincan istas· listifade büyük devlet adamı ve büyük tedir. Milli iktısadiyat daima yükseliş ve tarsin edeceğine kaniim. 

Yonuna ulaşması milnasebetile göster- asker olan Türkiye CUmhur başkanı arzetmektedir. Memleketin sanayileşme Gerek Türkiye Cümhuriyeti hüküme-
(İğhuz alaka ve !hissiyata teşekkür ede- yeni Türkiyenin yapıcısı ve Dahi koru- programı sUr'atle ilerlemektedir. tinin gerekse TUrk milletinin hakkımda 
l'lrn. yucusu Kemal At.atürke Alman devlet Türkiyenin mali vaziyeti sağlam e::ıas- göstermiş olduğu dostane hUsnü kabul
tiı Nafıa ailCl!inin ve Cümhuriyet mühen· ve bükü.met reisinin selfunlarını ve lara istinat etmektedir. Türkiye hükii- den dolayı son derece mütehassis ve mü-
1§ ıı, nıUteahhlt ve i§çilerinin şaşmaz bir hayranlığını iblağ etmekle bahtiyarım. meti tarafından her tarafta büyük yar- teşekkirim. Türkiye Cümhuriyeti iktısat 
~ Pl'Ogrnmını ve Erzincana varma ide- Yeni Türkiyenin her tarafında yapı- dun1ar görmekte olan ziraat dahi giliı- vekili Ekselw Şakir Kesebire de çok 

1 lli tahakkuk ettirmek için ihtiyar ey- cılık idaresi ile büyük faaliyet temposu- den gi.ine kuvvetlenmektedir. müteşekkirim. MUşarileyhin Almanya
~ediklerı emsalsiz gayret ve feda karlı- nu müşahade eyledim. Türkiye Cümhur Türkiye sınai mamulatı büyük bir ih- yı ziyaret içln tarafımdı:ın vaki olan dA
~ seıneresi olan bu eseri halkımıza ve başkanının idealile meşbu bulunan Türk tiyaç nrzetmektedir. Bu şerait tahtında veti kabul buyurduklarından dolayı da 
l' Unıuuı milli bir armağan olmak Uze- devlet adamlarının büyük dahinin gaye- Türkiye ile Almanya arasında şimdi nk- fe,•kalAde memnun olduğumu sözlerimi 
f e SUrıahildiğimden dolayı şahsen ve na- lerinl tahakkuk ettirmek ve millet ve tedilecek olan kredi mukavelesinin bil- bitirmeden söylemek isterim. 
18 all · ı Rf 1ey esı namına bahtiyarlık hissetmek- mem eketi yeniden kurm:ıkla meşgul yük kıymet ve ehemmiyeti vardır. Bu e ikamın geçirmiş olduğu kazadan 
thıılrn. Bu eserin eh.e~miyet ~e. azam: old~~la.rını g~rd~. . . . . k:,edin~n esaslar~ hakkında Türkiye h~- d~.la~ı yalnız resmi makamatm değil 
~d her halde tarıhın daha ıyı takdir Turkıye CUmlıurıyeti başvekılı ve dı- kumetile tam hır mutabakat elde edıl- Turkıye milletinin bütün tabakaları ta
h ~.eğini limit eder önümüzdeki senenin ğer vekillerle yaptığım müzakerat ga-ı miştir. Almanyadan Türkiyeye yapılan rafından gösterilen samimi ve kalbi ala
tı~nlerinde hattın Erzuruma da ula§· yet dostane ve gayet milsait bir hava ithalat yüzde 40 Ua 50 nisbetinde bir kadan dolayı derin şükranlanmı bildir
oln nı .. görmekle bir kat daha bahtiyar jçinde cNeyan etm~ ve fikirlerde de tnm mevki i~gal etmektedir. Almanya dahi meği bir borç addederim. Bize gösteri-

cagıınızı şimdiden arzederim. bir mutabaknt bulunduğunu göstermiş- senelerdenberi Türkiyenin• en büyük len <lE!Tin Bempn1iyi hiç bir zaman unut-
Nafıa Vekili tir. Her iki taraf yapı1an müzakerel~r- mahreçlerinden biri bulunmaktadır. Her mıyacağım. 

ALt ÇETtNKA YA den memnundurlar. iki memleket iktısadiyah birbirini ideal Bu beyanattan sonra eski bir gazeteci 
Türkiyenin bu yapıcılık devrinde milli bir tarzda itmam eylemektedir. tki mem- olduğunu bildiren nazır gazetecilerle sa-

SA YIN B. F. öZAN V ALt ekonomiye büyük bir rol isabet etmek- leket arasında bu seneki ticaret mUba- mimi hasbıhal yapmış ve muhtelif sual-
ERZ1NCAN tedir. Milli ekonomi Türkiyenin kalkın- delesinin rubu milyar marka baliğ ola· lere cevap vermek lOtfunda bulunmuş, 

(S ma hareketinde milletin refahına ve dev- cağı tahmin edilmektedir. ve cZiyeretimizin semeresiz kalmadığını 
urcti) Belediye reisi B. H. Alsu- Jetin emniyetine hadim bulunmaktadır. Aktedilecek olan kredi mukavelesi göreceğinizden emin bulunuyorum.> 

llok ve Sivas - Erzurum hattı in- Türkiyenin her tnraf ında büttin kuvvet- sayesinde Türkiyede büyük ve ehemmi· demiştir. 
trzu §aa{" başmüdürlüğüne ler kudretli bir millt ekonomi vücud~ yetll sınat ve askeri tesbat vücuda ge- Gazeteciler ruwra teşekkür etmişler 

runı hattının Erzincana varmaSl etirmek i in mükemmel bir surette bir- tlrmek mümkün olaca ı ve bu ımetle ve Bayan Funk'a Acil afiyet temennisin-
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Mareşal Çakmak 
Dün Trakyaya gitti 
Mill" Miidafaa vekili de lstanhnlda 

lstanbul, 1 O (Hususi) - Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevz~ 
Çakmak bugün hususi trenle Trakyaya hareket etmiştir. 

İstanbul, 1 O (Hususi) - Milli müdafaa vekili general Kazım 
Özalp bu sabahki ekspresle geldi ve istasyonda askeri erkan tarafın
dan karşılandı. 

Başvekilimizin 
Romanya seyahati 

İstanbul, 1 O (Hususi) - Başvekil B. Celal Bayarın birinci teşrin 
ayı içinde dost Romanyanın merkezi olan Bükreşi ziyaret etmesi 
mutemeldir. fstanbulda bulunan Romanya elçimiz B. Hamdullah' 
Suphi Tanrı Öder bugünlerde Bükreşe avdet edecektir. 

lstanbul lik maclarında 
' 

FenPr - Güneş berabere kaldı. Beşiktaş 
J. Sporu, G. Saray da 1"'opkapıyı yendi 
İstanbul, 10 (Hususi) - Lik maçlarında Fenerbahçe - Güneş ta

.kımları sıfır sıfıra berabere kaldılar. iki takım da bozuk bir oyun çı
kardılar. Beşiktaş ta iyi oynamadı ve neticede lstanbulsporu 3 - 2yen
di Galatasaray T opkapıyı 3 - 1, Vefa da Bey kozu 2 - 1 yendi. 

ispanyadan dönecek olan 10,000 
ltalyan gönüllüsü 

Roma, 1 O ( ö.R) - İtalyan gönüllülerinin ispanyadan çekilmesi 
hakkındaki resmi c:lnformaziyone Diplomatika> nın son notasını tef
sir eden c: T ribuna» gazetesi şunları yazıyor : 

c:Bu on bin İtalyan muharibi her müzakere haricinde ve karşılık 
beklenmeden geri alınıyor. Bunlar gönüllü olarak Frankoya yardıma 
koşmu§lardı. Ve yine kendi arzulariyle dönmüş olacaklardır .• Bu 
ltalyan teşebbüsün İngiliz hükümeti tarafından imza edilen anlaşma
nın tatbik mevkiine girmesiyle kat'i bir kıymet kazanmasını manhk 
ve ahlak emreder. Gönüllülerin bu suretle geri alınması ayni zaman
da vazifelerini cesaretle yapmış olan askerlere kar ı bir minnettarlık 
mahiyetindedir.> 

Paris, 10 ( Ö.R) - Hcıriciyc nazırı b."ly Bonne ispanya sefirini ka
bul etmiş ve Nasyonalistler tarafından bugünlerde halyan gönüllü. 
Jerinin tahliyesi meselesi hakkında görii§ll1Ü§tÜr. 

Çek Cümhurreisliğine 
kim getirilecek? 

Prag, 1 O ( ö.R) - Milli asamble tarafından reisicümhurluğa se
çilmelerine en çok ihtimal verilen iki şahsiyet :şimdiki başvekil gene
ral Sirovi ile B. Rudolf Perandır. B. Rudolm Peran 1887 senesinde 
doğmu§ olup çiftçi Cümhuriyet partisi içinde çok mühim bir rol oy
namıştır. 1919 dan beri Milli mecliste temsil ettiği bu partinin genel 
sekreteri idi. Parti reisi B. Antona Şcla vefat edince kendisi riya~ete 
geçirildi. 

Reisicümhur intihabının hangi tarihte yapılacağı henüz tesbit edil. 
miş değildir. Fakat umumiyetle 19 ilk teşrin tarihinden bahsedilmek· 
tedir. 

Nasyonalistler hava bombardı-
manlarına devam ediyorlar 

Kartajen, 1 O (ö.R) - Bu sabah saat 11 ve 11.30 arasında bir çok 
nasyonalist tayyareleri limanı ve şehrin bir kısmını bombardıman et
mişlerdir. Tayyareler be§ bin metre irtifadan uçarak attıkları bomba
larla bir çok binaları tahrip etmi§lerdir. Kurbanlar vardır. 

Diğer taraftan aaat 12.45 te Mayorktan gelen beş deniz tayyaresi 
de çok yüksekten uçarak limanı, §İddetJi defi tayyare ate ine rağmea 
.bombardıman etmişlerdir. 

Plebisit mıntakasına 
lngiliz lejyonları hareket ettiler 
Londra, 1 O ( ö.R) - Çekoslovakyanın plebisite tabi mmtakaları:;ı

da nizam ve asayişi temin edecek olan İngiliz lejiyonuna (Eski mu
hariplerine) mensup gönüllü kolunun piştar heyeti bu sabah ıaat 9 
da Kroydon hava limanından tayyare ile Praga hareket etmiştir. Bu 
heyet endüstriyellerden albay sir Alfred Morova ile lejiyon genel sek
reteri B. J. İncin ve harbiye nezareti memurlarından B. R. A. Bayfor 
dan mürekkeptir. Pragda Çek hükümetiyle mutabık kalarak gelecek 
İngiliz gönüllülerinin oturacaktan yerleri hazırlıyacaktır. 

A vusturyada gayrimemnunların 
çıkardıkları hadiseler 

Berlin, 10 (ö.R) - Harice mahsus olmak üzere neşredilen bir ha
bere göre Avusturya na!yonal - sosyalist mm taka şefi ve devlet k<r 
miseri B. Jozef Biskel dün Sarbruk nümayişlerinde hazır bulunduktan 
sonra yakında Yiyanayn dönecek ve cumartesi akşamı Viyanada 
peskopos kardinal Snitzerin yemini münasebetiyle çıkan hadise dola
yısiyle tedbirler alacaktır. Malumdur ki bu yeminin uyandırdığı infi
alden istifade ederek bazı delikanlılar peskoposluk sarayı önünde 
bazı tecavüzkar hareketlerde bulunmuşlardır. Bu hadiseler etrafınd:\ 
şimdi resmi bir tahkikat nçılacağı beyan edilmektedir. 

Roma, 10 (ö.R) - Papanın gazetesi olan c:Oservatore Romana.> 
Viyanada Kardinal İnitzere karşı yapılan nümayi ler münasebetiyle 
bütün Katoliklerin ve namuslu kimselerin bunu teessürle öğrendik
lerini yazmakta ve Kardinalin şahsı!_lda katolik kilisesine ve hıristi-
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VE KUMPANYASI 
a • 

ınşa ın orduya hitabesi 
Prag 

Peşte ile anlaştı 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFE~ 
na şimdiye kadar Çekoslovakların~ 
rinde bulunmakta olan Satoraja şe . 
ve otuz altı saat sonra da İpolisağ Ş 
teslim etmeğe amade olduklarını be 
etın.iJlerdir. 

.................................. :ı::ıı:ıı ..... __ 

aşk ve macera Büyük romanı a:u.::a:ıı fakülteden 
-70-

- Evet.. Bu arrrın anahtarı da işte 

burada .• 

ma giderdi. 
- Bu meçhul kadın ya kendi hese· 

hına hareket ediyor ve yahut ta sizin 

düşmanınız olan geni1 teşkili.ta muarız 
diğer bir te:,kiliitın ajanıdır. Tunusta çev
rilen filmin intibaları arasında eize ait 
olan hAdisenin sük\ıt geçirilmiş olmasına 

gelince, bunun sebebini başka cihette 

aramak lazım. 

Iran V eliahtı ela askeri 
741 zabitle beraber mezun oldu Bunun üzerine iki delegasyon e~ ~ 

selenin milzakeresine girişmişlerdir· 
müzakere esnasında Macar dele~ 
heyeti Macaristanın metalibatı ne oıd'1 
ğunu izah etmiştir. 

en. biraz evvel vakayı hikaye ederken 
eizi bulduğu kö1kün bir doktor ikamet
gahı olduğunu söylemiıti. Bu doktor 

kim> 

Tahran kız ' san at okulunun açılış türeni de yapıldı 
Çekoslovak delegasyonu bu metafiı'ı 

tı tetkik edebilmesi için yarın öğl 
sonraya kadar mühlet talebinde bul 
muşlardU'. 

- Bir çok bb aalnamelerini karıştır
dun. O yerde eadece bir akıl hastalıktan 
kliniği bulunduğu mukayyet. Bu kliniğin 
aahibi, müdürü veya idare eden dokto
run ismi hakkında hiç bir malumat bula

madun. 

Doktor sustu. 

J anın yüzüne minalı bir surette bak· 

tı. 

Delikanlının sönük gözlerinde birden 
bir lema parladı. 

Şüphesiz bu i ş i Lorans yapmıştL 
Valberger ona kendisinin meçhul kal· 

malc hususundaki arzusundan bahsetmiş 

Tahran (Hususi) - Askeri fakülteyi 

bitirerek subaylığa ve mülizimisani rüt

besine terfi eden (741) askert talebey~ 

diploma, nİ§an ve madalya verilmesi me .. 

rasimi S.M.I ıahinşahının yüksek riyaseti 
altında yapılmıı ve o gün S.A.I veliaht 
te ikinci müLlzim rütbe3iyle subaylığa 

terfi etmittir. Ve bu suretle asırlar ve.yJl· 
lardanberi ilk defa olarak lran veliahdi 
!randa lran Harbiye okulunda tahsilini 
bitirerek zabit oluyor ve orduya katılı· 
yor. 

olacaktı. Akteris te bu hususta oahne Şahinşah bu vesile ile yeni subaylan 
vazn üzerinde ısrar etmiş olabilirdi. h"t b "k k b tta b 1 

ı a en ıu yu se eyana u unmuş· 
Janın dudaklarında bir tebessüm do- lardır: 

)aştı. 

Delikanlının hayat planında ilk yer 
alan kadın.. Loranstı. 

Pe~li kadının ihbarı sırasında o T u

n usta mı idi) 
J an, üzerinde b ir fenalık mı hissetti. 
Doktor bunun farkına vardı. Nabzını 

yokladı , ateşi vardı. 

Nekahet halinde bulunduğu bu sırada 
onu lüzumundan fazla yorduğuna piıman 
oldu. · 

cBugün siz burada ubit çıkmakla if

tihar etmelisiniz: Çünkü hu i' memleke
tin tarihi noktai nazarından fevkalade 

ehemmiyeti haiz bir meseledir. Bu hal 
memleket tarihinde bir deği~ikliktir. 

Her iki delegasyon bu ilk temasın 
memleket efkarı umum.iyesi üzerinde· 
kftn Msıl edecek bir tesiri olacağı · 
dindedir. 

Londra 10 (A.A) - Ka.marondan 
ter ajansına bildiriliyor: 

Çek arazisinden bir kısmının Mac 
tana terki hakkındaki Çek - Macar ırı· 
zakereleri saat 12,40 ta ltilAfla netıcel 
ıniştir. 

Koınarno 10 (A.A) - Havu ajanJW 
muhabiri bildiriyor: ·' 

- Bunu mahallinden yapılacak bir 
tahkik ile anlamak kabil .• lıin içinde bir 
mealekta~mın .. bir doktorun bulunması 
biraz evvel .aöylediğim düşüncelerime 

kuvvet veriyor .. Dediğim gibi sizi gayet 
uataeaeına ve doktorca.sına bir ilaçla aşı~ 
lamışlar. Bundan başka bu içinden çıkıl· 
maz derecede karışık işte bir n okta daha 
var. Adliye ve zabıtanın sizin hakkınızda 
hiç harekete geçmemİf olması. . Hatta 
bu cinayet, alelade bir z!'bıta vakası şek· 

linde bile halka duyurulmamı,ıır. Gaze· 
telerde en ufuk bir haber bile intişar et· 
memiştir. Daha sonra buraya F ransada 

çıkan bütün mecmualar ve ainema mec .. 
mualan gc1ir. Valbergerin çevirdiği cyır .. 

bel hayvarılar arasında> adlı filmi halı:.· 
kında bir çok yazılar çıkb. Hiç birinde 
aize ait en ufak bir havadis yok. Halbuki 
ıizin yaptığınız {jest) i Valbergerin kuv· 
vetli bir reklSm vasıtası olarak kvllan· 
ması icap ederdi. Bu da yapılmamı1. De .. 
mek sizi bir himeye eden var. F eliket ve 
talisizlik gecenizin içinde parlıyan bir tBli 

yıldızı mevcut .• 

Hastasına istirahat tavsiye ettL 
Yatırdı ve bir çocuk gibi onu uyuttu. 

Oğlum veliahd de sizinle beraber bu
rada iki yıl aynı şeraitle tahsil gürerek 
askeri fakülteyi ikmal etmİ§ ve bugiin 
zabit çıkmı~tır. Veliahd fakültenin bü
tün d erslerinde ve bilumum talimlerinde 

sizinle birlikte bulunmuştur. F edakii.rlık 
ve v P'lzifeperverlili hususunda bu sizin için lran Şahinşahı Veliahdin göğsüne liyakat m4dal11asmı takıyor 

Alınan bazı malılmata göre Macal' 
Slovakyada Karpat Laraltı Rusyasıt 
Bratislava ile Sevjus arasında 40 p'. 
metre geni~liğinde ve takriben 500 p'. 
metre uzunluğunda bir arazi 
istemektedirler. Bu a razide 600.000 
car ve yüz bin Slovak ve Ruten ot• 
maktadır. Bu kmmdaki mühim şeJıir~ 
arasında Cudin, şimendifer hatlatJrı' 
telaki noktası olan Kosic ve Karpa.tl 
raltı Rusyasının sanayi merkezi o 
Mukaveco bulunmaktadır. 

"-!I 

Jan, dalgın bir halde mınldandL 
Bunu.. ben de düşünmedim de-

~u •• 

Bu yıldız ise .. bir kadındL ilk önce 
Cüs yazdığı mektupla aizi kurtarmak is· 
temiıti. Çünkü bu mektup muhaklı:ak bir 
kadın eliyle yazılmııtı. Daha oonra T U· 

nuata aizin dü,manınızın elinden tam za
manında kurtulmanızı temin eden yine 

bir kadındı. 
Öyle bir kadın lci .• Herşeyi biliyor .. 

Sizinle alakalı bütün hadiseleri yakından 

takip ediyor ve tam zamanında harekete 
geçjyor. Bunlan yapabilecek kuvvette 
olan bir kadın babrlamıyor musunuz. Es
ki tanıdıldarınız veya amcazedenizin ta
nıdıkları arasında böyle bir le.imse yok 
nıudur} 

- Belki var.. Fakat ben liadın ka
ralcterleri üzerinde hiç durmadım. Bir 
çok kadınlar tanıdım, fakat hepsine ay· 
nı arkadaş muameleai yaptım. Şimdiye 
kadar hiç bir kadınla flirt yapmadım. 
Benim daha fazla spor ve okumak hoıu• 

Jan e.rtık tam1J.men eyi olmuştu. Bir 
gün doktora: 

- Azizim Hanri .. dedi. Artık birbiri-
mizden aynlmaklığımız zamanı geldi. 

Sebebini bi]iyoraun, Kendimi ele verme

mek için bir yerde uzun müddet kala

mam. 
Hanri g ü1erck cevap verdi. 
- Hayır .. ayrılmıyacağız Jan .. Eyi 

bir tesadüf .. Nezaret beni Parise çağan
yor. Hep beraber Fransaya döneriz. 

- Fransaya mıL fakat .. 
- F akatı yok J an .. Kendi kendinize 

tatbik etıiğiniz Ceza vicdanınıZ1 artık ra

hatland ırmış olmalıdır. Sonra (pasif) 

vaziyetinden çıkmaJı, ıizi ezen bütün bu 
istifham törpülerini kırmalı. 

Bu karmakarışık cebir muamelesinin 
bütün meçhullerini halletmelidir. Bu bu· 
susta •İz yalnız kalmryacaksınız. Cüs, 

Metr Evenot, ben ve bir çok dostlarınız 
size yardım edecekler .. Karanlıkta kal-
mak fikrini terkediniz. Dü~manlarınıza 

kar~ı ııiz de mücadele açınız. 

-BiTMEDi-

Tahranda yeni açılan kız sanat okulu • 

büyük bir nümunei imtisaldir. 
Buradan çıkıp krşlaya doğru gidecek 

olan sizler yüklendiğiniz vazifenin ehem

miyetini eyice idrak ediniz ve onu dalma 

göz önünde tutunuz. 
lran kendisine mahsus coğrafi vaziyeti 

dolayısiyle memleketin her türlü menfa

atlerini ve işlerini koruyabilecek kuvvetli 
bir orduya muhtaçbr. Ne yazık ki mazide 

bu mühim mesele ihmal edilmit ve kim
se buna ehemmiyet vermemişti. Lakin 
şimdi cengiverlik ruhunun terbiyesine 

fazla bir g"yret göeterilmekte ve her hu· 
susta kuvvetli bir orduya malik bulun

maktayız. 

Maalmemnuniye her sene birçok genç
ler ameli n'\Zari askeri ders görerek bu .. 

radan çıkmakta ve ordu hizmetine atıl

makta. ve katılmaktadı?lar. 

Nasıl Başvekil oldum? Siz zabitler efrad ve neferleri öyle ta
lim ve terbiye etmelisiniz ki onların her 
biri tam minasiyle fedakar bir insan ve 

hakiki bir asker olarak yetişebilsin. Bu 
arzu ve gayenin tahakkuku için bilhassa 
onlann ruhiyatiyle alakadar olmalısınız. 
fran ırkının mezaya ve hasaikinden biri 

İngiliz haf vekili Çemberlayn, kendisi baklanda yazdığı bu yazıda 
bayah, siyasi bayata geliti, bll§velrillik vazifesi ve siyasi fikirlerinden 
bahsediyor. 

Y azan: Çember/ayn 

neraller gibi. genç kimseler olmasını is
t<r. Fakat İşin başka tarafı da var. 

Malümdur ki Miıter Nevit Çemberlayn, lngilterenin eıki büyük dev
let adamlanndan Cozef Çemberlaynm oğludur. Ağllbeyisi Osten Çem
berlayn de İngiltere bükümeti batında büyük mevkiler aldıktan sonra 
bundan üç sene evvel ölmüftü. 

Burada bir Çin darbımeaeli -daha 
doğrusu, Çin darbuneseli olduğu söyle· 
nen bir sözü- zikretmek isterim. Bunu, 
vazife başındaki yaşlı adamları müda
faa etmek ic;in bir ami?al söylemi~ti. 

dım, o zaman da daha yapabileceğim bir 
çok ~eyler olduğunu gördüm. 

Sefaletin giderilmesi, yeni bilgi ve eğ
lence müessese1erinin açılması, eskisinin 
muhafazası, gençliğin ruhan ve bedenen 
terbiyesi gibi çalışmalara hAsredilmeai 
lazımııelen millet kuvvetinin harp silahı 
im~linde sarfedilmesi fikri nefretle kar

şıl>Jacak ve mahkiim edilecek bir dü
~üncedir. 

Başvekillik gibi büyük vazifeye ha- oilere hakim olan insaniyet hi .. inden 
bam.la ağabeyim benden daha liyakatli uzak.la,mama asli. müsaade etmemiştir. 

idiler. Fakat ben bugün üzerime aldığım AVAM KAMARASINA BOŞ VAKTiM 
Darb"™'5el ou: cDeve ne kadar ihti

yar olsa yine bir çok eşeiiin yükünü ta· 
bu işi onlann hayatının bir devamı olarak OLDUCU iÇiN CIRMEDIM 

telB.kki ediyorum. 
Ben bu vazifeyi umumiyetle herkesin 

faaliyet sahaaından ayrıldığı bir ya~ta 

ge)djm. Fakat bence bir başvekilin işi 

kendisinden uzun saatler veya güç faa
liyet istiyen bir iJ değildir. Bir başvekilin 
her gÜn ortaya çıkan karışık meseleler 
karşısında karar vermesi için lhım olan 

ıcy. daha ziyade bilgidir. vaziyeti kav
rayıştır. 

Başvekilin doğrudan doğruya veya 
bilvasıta tasvibi alınmadan aiyasette hiç 
bir karar verilmez. Hiç bir teşebbüse gi

rişilmez. Onun için, neticesi fena çtkan 
bir mesele karşısında kabahati daima 
kendine bulup: 

cBaşka türlü düşünseydim, veya baş

ka türlü h3rcke t etseydim bu böyle ol
mazdı> derneğe mecburdur. 

KARIM BUTON SIRLARIMI BiLiR 
Sevgisi ve beni anlaması ile senelerce 

bütün ıstıraplarımı tahfif etmiş olan bu 
kadının yardımına güvenmek: gibi, bah
tiyarlığa mazhar bulunuyorum. 

Karım bütün planlarıma iştirak eder. 
Bütün sırlarıma. ort:ık olmuştur. Fakat 
hiç birini ifşa etmemiştir. 

Muvaffakıyet kazandığım zaman se .. 
vinmiş, hayallerim inkisara uğradığı za

man bana cesaret vermiş. tavsiyeleriyle 
bana yol göstermi~. tehlikeli yollara sü
tüklenmeme mö.ni olmus ve bütün aiva-

·- .,,_ ·--

sırada 50 yaşıma 
Avam kamarasına, boş vaktim olup ne flyabilir.> l 

HAKiKATi SöYLEMECE ALIŞMIŞIM yapacağımı bilmediğim için girmiş de .. 
ğilimdir. Ben daima ıu fikirdeyimdir: Bit ada· INCILIZ ISTIKLAUNI MUHAFAZA 

Ben Avam kamaraerna, millete biz. mm ahlakı ve umdeleri üzerinde küçlik· ETMEK iÇiN 
meti bir insanın hayatındaki en tabii bir le.en aldığı terbiyenin tesiri vardır. Bununla beraber görmemezlikten ge-
vazife gibi sayan bir evde büyümü, oldu.. Çocuklar kendilerini daima büyükle- lemiyeceğim bir şey var ki, o da tudur: 

ğum için girdim. Bu işi görebilecek ikti· rine benzetmiye çalı~ırbr. Hele bu bü- Dünyanın bugünkü vaziyeti dahilinde ln
dara sahip bulunduğum halde beni mil- yüklerinin her kes tarafJndan sevilip sa- giliz milletinin istikli.lini muhafaza ct

let hizmetinde çalışmak fırsahndan mah- yıldığını görürlerse. mek lilımdır. Unubnamalıy12 ki, bu istik
rum etselerdi çok müteessir olurdunı. Ben, neticesi aleyhimizde bile olsa. lili bize ecdadımız bırak.mışllr ve bu, bü-

Geçen gün çok alakalı bir kitap oku· doğruyu söylemeye büyük bir ehemmi· yük fedakarlıklarla elde edilmiı bir §ey-
yordum. Kitabın müellifi, istikbaldeki yet verilen bir evde yetişmi,imdi:. dir. 
hayat hakkındaki muhtelif nazariyelere Belki, benim hakikat olduğuna inan- Milli istiklalimizi muhafaza etmek İs· 
inanıp inanmamak li.zım geldiğini müna- dığım şeyi söylemek adetimin sebeple-ı tiyorsak her nesilde, ecdadımıza karşı 
kaşa ettikten sonra ou neticeye varıyor. rinden biri budur. onların bize hırakbkları bu değerli şeyin 
Diyor ki, en inanılmıyacak şey bizzat ha- Küçükken bana öğrettikleri kaideler· faizi mab.mında, bir fedakarlıkta bu
yattır, en büyük mucize de insanın dün- den biri de şu idi: Yapamıyacağın şeyi lunf!lamız icap eder. I 
yadaki mevcudiyetidir. hiç v~adetPı "' . Diğer memleketlerdeki siyasi idare- f 

Dünyada insar..ın hulunm;ı~ına o ka- Fakat, b?bamın hayatında küçükken ler hakkında hüküm verecek değiliz. Fa-
dar alı,ığım ki, dünyaya onsuz tasavvur Lana c;ok te?:r ed~n bir!CY vardır ki, bu kat şunu 3Öylemek lazımdır ki1 ne faşizm 
edemem ~bi geliyor. ı millet hizm~,. .. g,.çt iğ'.m gündenberi ha- ne de komünizm bizim tabiatimize ve 

Fakat bcni.."11 bildiiim inanılmıyacak r&.:l-:e tlerimde büyük bir rol oynamıştır. inanı,ımıza uymaz. 
bir ~ey varsa o da oudur : Nasıl oldu da Baham çal• en s?nıflara karşı büyük Bununla beraber, bu hususta bizimle 

~u eben:> bugün elimde bulundurdu~um sevgi b eeler, o-:ıhırın hayatını refaha eriş- diğer mill etler arasında ne derece bü. 
bu vazifenin başına geldim} timıek isterdi. Bl!nu görerek ben de iş-ı' yük ayrılık olursa ol ~;un. unutmamalıyız 

Mister GJadston, kırkından sonra avam ilerin şeraitini iyileştirmeğe .c.lışmak isti- ki, hepimiz bir insanlık ırkının fertleriyiz 

kamarasına giren bir adam ancak, kır- yordum. ve hepimiz sevgi, itiraz, korku ve arzu 
kından sonra balet dansözü olmağa kal- Evvela bu sahada yapabileceğim şey gibi hislere mahkUmuz. 

kan bir kadın kadar muvaffak olur, de- yalnız doğduğum şehrin belediye mec· Eğer arıyacak olursak bütün mrıletlM 
mişti. 

Zannedersem halk ta nazulaıın 1 ge-
lisi azalığında çalışmaktır zannediyor
dum. Fakat sonradan sivasi hayata atıl-

arasında müşterek bir şey bulabiliriz ve 
belki, Avrupadan biraz uzak olduiiu için 

olan sililh}örlülı: ve ıeeaat ruhunu orılara 
aşılamalışınız. Halktaki ruhiyatın tama· 
miyle değişmesi bugün herşeyden önce 
bir ruhi terbiyeye muhtaçtır. 

Memnunjyetle kaydederim ki lranldar 
bilhassa ...keri hizmete çağrılan gençler 
her nevi talim ve terbiyeye her cihetçe 
Iciyık ve müstaittirler. Ve onlar askere 
lüzumlu olan bütün meziyet ve mfatleri 
malik demir pençeli insan olarak aynı 

zamanda çalışkan ve cesur bir asker ola

rak yetiştirilebilirler. 

Macarların istediği mıntalı:a SIO'fıl 
yanın Buğday anbarıdır. • 

Teftiş 
Seferihisar jandarma teşkilabnı t• 

eden vJayet jandarma komutam B. fl• 
IUsi Gür tefti,ten dönrnÜ§tÜr. 

---!1(-.---

Bekcinin tabancası • 
patladı 

Onların hepsini idrak eden, imanlı bi· Karntaşta bekçi Kamil dün evinO 
rer cengi.ver ve muharip olarak y~tiştir- karakola gelirken belinde bulunan 1 

meğe çalışmalı5tnız. Uhden.ize verilen bu 
vazife tabii mukaddes. ve büyük bir vazi

fedir. ~te böyle kudsi bir vazifede mu· 

vaffak olmanız için eizlere yardım etme· 
sini Allahtan dilerim.> 

KIZ SANAT OKULUNUN AÇILJŞI 

Yetim. kimsesiz ve fakir kızların talim 
ve terbiyelerine mahsus yatılı kız sanat 

okulunun açılma töreni S. M. I şahin§ah 

tarafından yapılmış S.A.I veliahtle hü
kümet erkanı, millet vekilleri ve kuman
danlar da bu merasimde hazır bulun
mu;lardır. 

1935 te baılanıp birkaç ay önce biten 
işbu muazzam ve asri bina dört katlıdır. 

Birinci katta el işlerine mahsus bir salon, 
müteaddit yemekhane, büfe ve çay içme
ğe mahsus odalar bulunmaktadır. 

lkinci kat tahimatı: Heyeti idare ve 
heyeti talimiye odalan, sınıflar ve aynı 

zamanda terzilik, ıapkacılık. resim ve 
saire gibi .sanatierin tedrisine mahsus 

ihtilaflarda ara bulmak ve vasıta olmak 
hususunda bizim millet hepsinden dahR 
fazla rol oynıyahilir. 

Eski bir tarihçi Yunanlılar hakkında 
cdünyanın hayabnı tatlılaştırdılar> de

miıtL Bilmem acaba bugün bir milletin 
aynı rolü oynaması, kabil midir) Fakat 
bence bir lngiliz devlet adamırun kendi 
memleketi için aynı rolü oynamak arzusu 
kadar asil başka bir gayesi olamaz. 

Benim hürriyete imanım vardır. Hür· 
riyet olmayınca hakiki demokrasi ola

maz. 
Demolcrasinin muhafazua için bizzat 

çarpıımaya hazırım ve zannedersem bu 
hususta lngiliz milleti de çarpıımaya ha· 
zırdır. 

İngiltere nerede taarruza uğrarsa der

hal müdafaa etmesini bilecektir. Netekim 
mazide de daima böyle olmuştur. 

lsmile maru f Maik6Ş1 
• 

gazın osu 
Zevk sehibi arkadaşlarıma tav.ıı' 

ederim : r/ıl 
Alsancak Şerafettin bey caddesi ,ı' 

Köşe gazinosu içkiye merakı olaıJ 
dmerinde gezmektedir. ( 

Binaenaleyh bu gÜne kadar böyle fe 
kali.de bir ucuzluk, nefis mezeler, tel 
servisler hiç bir yerde görü1memiştit· 

Bir §İşe rakı ve bir çok çe§itli ııı~ 
lere karşı vereceğiniz 1 00 kuruı p,..- ( 
rakıya mı, yoksa verilen mezelerin 'tP 

kabili mi diye düşüneceksiniz. ~ 
Sakin ve dürüst hareketlerine J 

bir giden müıterileri her daim çekıı' ,1 
muvaffak olan iş sahiplerinin pek "' ( 
nun olduğu Mavi Köıeyi her kese 11 

siye ederiz. __ ,f 

Reklamına muvafık Mavi Kö§e vY 
nosunu iş sahipleri tercih ederler. 

Fakat bizim bugünkü müdafaa prog· 
ramımız çarpışmaya mecbur olmamak 

için tutulacak en emin yoldur. 
1'7".17".LL222Z:i!Z:!:2Z2"2llllllli!IClll~ll2ll:z:ıİııll!Jl!!llll!llll'l~?lllıı:!'lm ............ ~ 

Alaiyeli Abdullahta 

Yeni Fiatlar 
R ekabetsiz satışlar . 

Pazarlıksız aatıf kanununun tatbikinden itibaren mağazamızı! 
kumqların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilert' 
maktu fiat teabit ec:lilmiıtir. ~-

Yeni gelen Dormeuil Fi,er, Fayn Vulen yerli ve Avrupa kunt1 tİ 
n etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mü!terı e 

me tavsiye ederim. 

•• 

Peştemalcılar K~i. • ı.f 
H. ALAlYELt ABDUL.LJU" 

(2902 ) ~ 
• o&• 
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• 
lzmir Lisesi 

"1ekteb.n c. !.i ::ıcz-nu Feyzi ve yeru mezunu B. Haşmet 

Pazar günü 50 incl yılını 
heyecanlı Sevinçle kutladı 

- BAŞTARAFJ 1 tNCt SAHtFEDE -
Jı .. \. 
u ıı:utlulaml§lardır. mezunlar eski arkadaşlar Eski hocalar, eski 

ocağının çatısı altında buluştular ve eski 

ilk mezun Halil Mentqe Hatıralarmı anlatıyor 

aldıkları irlan leyz 
hatıraları andılar 

Emsaline çok az rastlanan bir heye
can içinde geçen bu bayram için yurdun 
tolt uzak köşelerinden memleketimizin 

~~"~:;~;;;.:~~~:~::.~:~~ Atatürk heykeli önünde de dünkü ve bugünkü 
~~;~.:~~~.:~~~~::::b::.::.: gençlik büyük Şefimize saygı hislerini yükseltti ;:;:;~;~::.:~~:9i~::.~~:t~: 

Fakat mektep çolı: çabuk yerine ve in
tizamına girdi. Bu devamlı disiplin "f'e 

çall§kanlık tezahürlerinde muhitin hll
yük tesirlerini, J:unirli çocuklarunızın 

büyük istidat ve zekAlannı sitayifle an• 
malıyız. Mektebin Sultani (Bugünkü adı 
ile lise) ,ekline inkılabı eski Maarif mtl
dürü Emru))ah efendi merhumun Maarif 

hı '1rı'·•n~ ...., ıı :ı ll ı" ...., ..,.,7°t<>ci, tuccar ••••••• lıgı anlatır 4:Maarif müdürlüg~ünd~n : ' 1 tak odal zildi. ••n•••••••11
•••

11
•••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• .. =•• .. • il (A b. F · ") Al' N · (He . 

1 arı, ya arı ge N L .. ra ı ve an11 , ı azını - 1 --~-----· 
Müteakiben sınıf .sıralarında yer alın- HE y E C A J B J R TA B L Q ~p), Hamazasp Hui (Ki~ya v_~ Riy~-

dı. zıye), Uya (Fransızca) Saıt (Kurt Saıt 

~e!. tc.bı~ c:ı es!:i :... ~nı Hamazasp 
e.lıi mezunlara eeki dersleri tekrarlıyor 

lnernur, esnaf her sınıf meslek sahibin
den müteşekkil yüzlerce mektebin ye
tiıurdiği mtinevverler mektebin büyük 
betttnde yer almağa başladılar. 

Saat 11 de hemen toplantı tamam ol-
1 ltlU§ gibi idi. VaJJ bay Fazlı Güleç ile ku
~dan general Nuri de bu münevver
-.ın bayramında yer almışlardı. 

lJZWl yıllardanberl birbirlerini gör
~ bulunan mektep arkadaşları ku
~ıyor, eski hocalarının ellerini öpil

tıor, gözlerden sevinç yaşlan damlıyor 
~. latianasız bütün çehreler gülüyordu .. 

O bdar ki o dakikada orada bulu
tınn' ı.rı., kafasında genc1ik hatıra ve he-

Bay Hamazasp bir hendese dersi ver
i di. Yetmiş iki yaşında olan hoca ders 
takrir ederken heyecandan eli titriyor, 
zaman zaman §iddctli alkışlar dersi ke
siyordu. On ikide trampet çalınca eski 

' ve yenl mezunlar sıraya dizildiler. Ye
mekhaneye gidJJdi. 

Mektep zamanında olduğu gibi etli 
kuru fasulye, pilAv ve üzilm hoşafı ka
ravanalara konulmuştu. 

Sonsuz bir ~e içinde yemek yenildi. 
Yemeğe ait gençlik hatıraları anlatılır-

ken kahkahalar salonu çınlatıyordu. Za-
• man zaman iri bir eea yükseliyordu. Mu
bassırın ihtarı: 

- Susalım (efendiler!..) 

Nihayet kahveler içilince bahçeye çı
kıldı. Grup grup mezunlar oyunlara baş
ladılar. Gençlik demlerini andılar. De
nebilir ki hepsi o gün çocuk olmuşlar
dı. (Birdirbir), (çatamatal kaç) oyunları 
göze çarpıyordu. Saat bir buçukta mek
tebin k~lık teneffüshanesinde toplanıl

dı. Askeri bando askerf martını çalarken 
mektep talebeleri de hep bir ağızdan bu 
marşı söyledileT . 

Ayakta dinlenildi. 

Mektep müdürü Bay Hilmi, hazirunu 
mektepte yetişen, vatan uğrunda can ve
ren veya iabil ömriyle hayata gözler ini 
yumanların ruhu için bir dakika ayakta 

Abide önünde .. 
l'ecanından başka hiç birşeyin yer al- · durmağa davet etti. 
tlıadığına imanımız vardı. Bütün dudak- Vazife dolayı.siyle merasime gelenılyen 
~ar bu mesut toplantıyı hazırlıyanlara vekillerle vali, sefir, mühendis ve me
ltarşı minnet ve şilkranl:ırını ifade eyle- murla:rdan gelen mektup ve telgraflar 
tn~kten hususi bir zevk duyuyordu. Ha- okundu. Hararetle alkışlandı. Müteald
l'atta bulunanlardan mektebin ilk mezu- ben mektep mUdilrU bay Hilmi aşağıda
tıı.ınun evvelce lı.mir mebusu Bay Halil ki nutku irat etti: 
01duğu teshil edilmişti. Ömürlerinizin en saf. en ateıli, belki 

l:lnlbuki 306 yılında yani bay Halilden de en kıymetli demlerini, geçıniı zama

~r Yıl evvel mektebi bitirmi~ olan ve nın cihan değer günlerini beraberce an-

eniz.lide avukatlık eden bay Feyzi de mak için, İzmir Türk muhitini aydmla
'l'leras:imc gelmişti. Ak saçı ve ak sakalı tan bir bilgi ve nur kaynağının yarım 
,tıllrant çehresiyle bay Feyzi merasimin asırlık hizmetini kutlamak Jçin kalpleri· 
:e§e ve mAnasını artırdı. Herkes derin nizden en temiz duygular, heyecanlar 

1r hUrmetle onun elini öpüyordu. geçirerek alakalandınız, ocağımıza Jca. 
>.terasime lştirAk edenlcrin yarısından dar zahmet ettiniz. Yaratbğınız ıu cazf

~asına ders vermiı bulunan B. Ham- beli samimiyet havası ile bizleri hakika
~ın gözleri yaştan kurtulmıyordu. ten mükafatlandmp •evindirdiniz, cid

ers verdiği gençlerin hepsi bugün me- den ıercflendirdiniz. Hoı geldiniz aziz 

Mektebin son mezunu genç Haşmet ilk 
mezun Aksakallı B. Fe:yzinin elini öper
ken heyecan son mertebeyi bulmuştu. 
Bütün gözler nemli idi. Alkışlar daki
kalarca salonu sarstı. Bu tablo yarım as
rın iki ucunu bir dudakta birleştiriyordu· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
adı ile maruf) Arabt ve F ar~i. Biçakçı-

1 
zade Hakkı (Edebiyat ve Ahlak), Şev- 1 ket (Riyaziye ayni zamanda müdürüsa
ni}, Zekii (tkt11at ve ıimdiki Moskova 
elçimiz), İzzet (Kitabeti resmiye ve hu-
1U1iye), Mühendis Ahmet (Fizik Kim
ya), Avukat lsmai) Sıtkı (Kavanin), 
Celal Hoca (Riyaziye), Ressam Kadri 
( Resim), Veli (Edebiyat), Mitat 
'(Rumca), Süleyman (Edebiyat), Yu· 
suf Riza (Tarih) , Tevfik (Fizik), Faik 
(Türkçe), Ferit (Coğrafya), Zekeriya 
(Coğrafya), Hayri ( Ulumudiniye), Sü
leyman (f.tya denleri), Ziya Yamanlar 
(Coğrafya). Bu de..,n me~rutiyete ka
dar devam eder. 

Meırutiyetten sonraki müdür ve mu
allimlerden hatırlıyabildiklerimiz : 

Müdürler : Mustafa Refik, Ali Hay
! dar ve Aydınlı Ahmet Nuri beylerdir. 

1 Muallimler : Saracoğlu Şükrü (Riya
ziye), Enver (Riyaziye), Kasabalı Şev-

i ket (Tarih), Mahir (Kimya), Nadir 
(Ulumu tabiiye), Ha§im (Edebiyat,) 
Naci (Kavanin), Abdullah (Kavanin), 
Hamdi (Edebiyat), Muhittin (Tarih), 

Hafız Ali efendi (Ulumudiniye) , Mu
vaffak Sabri (Türkçe), Ferit efendi 
(Arapça), HuJU.i efendi (UJfunudiniye) 
Ahmet Fuat (Hilcmeti tabiiye), Ahmet 

50 iııııci yıl törenine iftirak edenler mektebin önünde .. 

tekamülüne de uyan, büyüyen, güzelle- ı lemedi. lzmir gibi memleketin birinci 
ıen eski mektebiniz eize ne kadar tatlı derecede ehemmiyetli, kalabalık, zengin 
neşeler veriyorsa muallim, talebe bizle- bir mıntnkaşında bile rüıtiye mektebinin 

re de o kadar inan, o kadar ilham sun· Jdadiye k:ılbine lmrar ve teşebbüs on 
maktad11. Mektebinizin nurlar yayarak küsur yıl sonra y eni ( 1885) tedir.. Bu 

geçirdiği 5 O yıl, her biri ayn ayrı an- yıldır ki hükümet konağının yanındaki ı 
mağa değecek kadar değerlidir. Ne ya- tarihi idadi binaeının (Şimdiki adliye bi

zık ki her yılın çehresini, tekamüllerini 1 ".~ı~~n) temelleri atıldı. Üç yıl inşaat ,. 
henüz tam bir vuzuh ile tesbit edeme· surdu. Geçen bu iiç yıl mektebin büyük
dik. Maamafih genç liselilerden mürek-ı liiğünden %.İyade yine parasızlıktandı.11 kep bir grup bu yolda çalışmaktadır. Nihayet ( 1888) yılında Jzmir ldadisi 

Önümüzde yine böyle güzel toplantıla- 1

1 
~uruldu. Biz, lisemizin ba~langıç tarihini ı 

ra vesileler çıktıkça, müessesemizin ~e- ışte bu kuruluş yllından tutmak ve say
refli mazisinden aydınlanacak yapraklar maktayız. ( 1888) de ki Aydın vilayeti 
ve canlanacak hatıralar hakkında elbet· salnamednden, Maarif nezaretinden : 1 
te mllımat vermek mümkün olacaktır. oJ:unirde müceddcden inşa olunan mek

N .. ~-ni <Rivnzive ) , Necati çiftçi (Fizik, 

Mezun Hatmet hitabe.ini söylerken .. 

Mektebin 16 teırinievvel 1326 da 
Sultani unvanı ile resmi küşadı yapılmıı 
ve tedrisata ba,lanmıştır.> 

Sultaninin ilk müdürü Mustafa Re
fiktir. Müessesemizin birinci liselik (Sul
tani) devri Yunan işgaline kadar inti· 
zam ile devam eder. 

1911 - 1912 de başlıyan Türkçülük 
cereyanı mektepteki münevver mual
lim ve Türk gençleri arasında derhal ve 
bilhassa T rablusgarp ve Balkan harbi 

sıralnrında filiz vermeğe başlaml§tır. Bu· 
nu dahi mektep mefahirine aevinerek 
ilave edeceğiz. Hele Balkan harbi sıra
lannda ve harpten sonralc.i devirde umu· 
mi harpte talebe kamilen en ateı,li şekil-

Arkadatlar, mem1eketin her mıntaka-ı tehi idadiye, bu defa residei haddihitam 
ıında olduğu gibi Jzmirde de eski tahsil, oldu. Valii vilayet ve memurin ve ayan , 
medreseler ve mahalle mektepleri idi. memleket hazır olduğu halde kemali tan- Refik lnce abide önünde hit.tbesini iradediyor .. 

Kimya), Nuri (Beden terbiyesi ıimdiki lerde naayonalistti. Lise gençliğinin bu
ba"ardirektör ve kalkay) , Kemal (Ta- radaki Rum gençliği ile ateıin mücad~ 
rih), Ahmet (Riyaziye), Vasfi (Fransız- lelerinin (Spor ve sayügayret gibi aa• 

ca ıimdiki ilçelerimizden), Kenan(Fran- halarda) halA izleri hatıralanmızda ve 

sızca). kahramanları aranızda, aramızdadır. lz-
lzmir idadisi ciddiyeti, intizamı, ta• mirin mütarekeden sonraki zalimane iş

lebeııinin çalıtkanlığı ile, o zaman dahi galine kartı silah çekenler, isyan eden· 
dikkatleri üzerine toplamıt bir müeue- )er arasında lisemiz mezunlarının müba
ae idi. Talebe, idare ve muallimler ara- rek ve tanlı namları hem de pek çoktur. 
unda ahenk zikre pyandL Mektebin Yunanlıların mektebi İ§gal teşebbüsleri· 
hayatında büyük bozukluklar, kantıklık- ne karıı muallim talebe el birliği ile mu· 
lar meşrutiyete kadar asla görülmez. kavemete karan ve hareketi ne kadar 
Mektep içinde muallimlerle pyanı iti· müeuirdi. 1zmiri gafleti ve tedbirsizligl 
mat ve yetişkin genç talebe arasında hii· ile dil,manlara veren bir hükümet varken 
riyetperverlik eereyan1an da vardı.. ve mukavemet edenleri tetvik ıöyle dur• 
Büyük sınıflarda isticvaba uğramıı (fa- sun tehdit ederken bir kaç muallim ve 
kat ekserisi dlf8ndan verilmlı jurnaUar- bir zümre talebenin celldeti beyhude 
la} ııkıtbnlmıı talebe Clahi bulunuyor .. kan dökmek ve kurban vermekten baı· 

Kutlulama töreninden lıir İntiba 1908 meırutiyet inkılabında memleke- ka b ir netice doğuramazdı. iş süngüye 

Osmanlı İmparatorluğunun daldığı de- tana ile resmi kü§adı icra edildiği ma
rln ve ağır uykudan biraz gözlerini açtı- hallinden bildirilmiş ve mektebi mezku
ğı devir ki tanzimat devridir, ancak re talebe şimdiden elbisei mahsusa ile 
185 3, yani 80 yı) kadar evvel) 25 vila- ( 120) nefer şakirt kaydedilmiı olduğu. 
yette memur maaşlarından yapılan ilk idadi müdürü, ayni zamanda Tarih 
(Mevkufat) ile 25 rüştiye mektebi açıl- coğrafya muallimi olan Abdurrahman 
mağa karar verilebilmişti. lzmirde ilk beydir. Bu idadi devri meşrutiyete ka
rüıtiye mektebi bu karardan sonra açıl- dar uzanır. Abdurrahman beyden son
dı. Kurulan bu ilk mektep, dikilen bu ra sıra.siyle iki yıl Abdi Namık, iki yıl 

ilk fidan diyebiliriz ki İzmir lisesinin t~mail Müfit, bir yıl Yusuf Riza, üç yıl 
başlangıcıdır. 18 70 te maarif ihtiyacı, Ömer Fevzi beyler idadi müdürlüğü et
aaray ve vükelaca b iraz daha kuvvetle tiler. Bu devrin muallimleri atasında 
duyuldu. Rüıtiyelerin, (500) evi olan mektep aleminde ve memlekette tanı
her kasabada açılmasına, ( 1000) evı lan ve sevilen muhterem simalar vardır. 
olan ıehirlerde idadi adı ile Rüştiyeden 

b'Us, avukat 
~lerdt' 

Eski mezunlardan bir grup.. daha yüksek orta mekteplerin k urul-
Büyük edip Halit Ziya U~lığile(Fran• 
sızca), Tevfik Nevzat (Edebiyat) Me
nemenlizade Tahir '(Riyaziye), Sabri 
(Türkçe), Mahmut Eeat efendi (Cebir, 
Hikmet ve tarihi Tabii), Mustafa Enver 
(Hı&.ıhba ve mektep doktoru), lam ... 

doktor olarak etrafını çe- misafirler, saygıdeğer büyük liaehler. masına, vilayet merkezlerinde ise Sulta· 

~On bir buçuktn mektep binası , mektc-
2engin kUtünhaneleri. 15boratuvar-

Talebe olduğunuz günlerin saygı, ı~v- niyelerin tesisine bu yıl karar verildi. 
gi ve nezahet dolu maruf havasını kay- Fakat parasızlıktan, başka başka gaile
hetmiven, boznuyan fakat yeni devrin lerden, lakaydiden bu karar tatbik edi-

ihtiyar mezunlar mektep bahçesinde gençlik hatıralarını tekrarlıyorlar 
tin her müessesesinde görülen buhran, binince ileride çok büyük ve ıanlı hiz
mektepte de yine büyÜk ehemmiyeti ol- metlere karşı kanlarını döktürmeğe vic• 

msyan bir kaç tezahür ,eklinde görüldü. - SONU 8 iNCi SAHiFEDE -
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Ne idi o eski günler? .. 
Bir nara 
bütün 

attı mı 

kopukları 
sıra sıra, meyhaneleri dolduran 
karşısında susta durdururdu .• 

Sebutiyano, daha gençlik ve haydut. Bunlar, vaziyetlerinden b~ları, ta- kendini, zannettikleri gibi bir vilAyetli 
luk umanında hfasma koyduiu bir §eyi vırları ile hiç te sağlam bir ayakkabı ol- ve yabancı gösterdi. 
bfasuım ]tesilmeş:I bahasına da olsa madıklan belli idi.. - Evet.. dedi. Yabancıyım. Burnya 

Rusyadaki yapışık 
çôcuklar ne alemde? 

Biri uyurken öbürü uyanık duran 
bu çocuklar tıb alemini 

hala meşgul ediyor 
mutlaka yapardı. İçlerinden biri sordu: eğlenmek için geldim ama yer yurt bil-

Son kararı.. Sarayın sönilk hayatın- - Babalık.. Galiba buranın yabancı.sı- eliğim yok.. Geçen senenin te§rinisa.nisinde Rus- yor. MeselA biri n~ell iken diğeri so-
dan, liareketc17; geçen günlerinden bıka- sın sen.. - Paran var mı be babalık? yada do~an garip bir {veya iki) çocuk m'iırtkan, biri gülerken diğeri ağlamak-
rak verdiği son karan kafasını yerleşti- Sebastiyano bunlara kendini bir gös- - Eh .. eğlenecek kadar var .. Bu ya- bütün dUnya tıb alemini meşgul etmek- tadır. tranın parmağına iğne bahnldığı 1 
rince- Onu derhal tatbika koyuldu. termek istedi. Fakat bu sevdadan çabuk dikt ır tedir zaman Galya hiç bir şey hissctmemekte-

....ı.t şa gel en. sonra parayı mezara mı cu- ·• 

t f ILKTEŞRIN SALI 938 --- -

Mussolininin 
Küçük oğlu 
nişanlandf 

Resmt elbiselerlni arkasından çıkardı. vazg~"": ~ tUreceğim evlut.. Bu garip insan yavrusunun iki başı dir. 
Eski.. ta Teosya zamanından kalma sl- Ne dıye sokaga çıkmıştı. tk h iI b' b. 1 . b kt ve dört kolu vardır; yalnız, vücudu tclc- Çocukların gövdeden aşnğı müşterek I 1ı;l{g,.,.~,~ akl k b ı b h 1 B' 1 . d ğ'l ·., i er yanyana ır ır erme a ı- . . 

1 
. ,,,,..,, .... """" vil ve uş ı el ise erini ir atıra o n- ır macera çın e t mı. lar b k n1 ıl Ur ve ayakları iki tanedir. Vücudundan olmakla beraber kalplerı, mıde en ve 

rak saklayordu. İşte bundan n1a macera mı olurdu. ve ça u 
8 aşt ar. . yukansı ikiz olan bu çocuk yapışık kar-' ciğerleri de ayrıdır. Hatta, kalp durumu 

Onları geydi. Herifler şüphesiz onu bir vilayetli san- Hazır ve mükemmel bır av a~~klarına de lerin bir bnc:.ka türlüsüdür. Bunda, 1 da her iki kalpde aynı zamanda dcğü-
--ı- Iard b r. d" "rU - 1

- l · r Bunu kaçırmak cruulık olur- .ş ~ t1 1 dir B un1 b b ·· 1 da d Ia-Kumandanın bu elbı.,e değiştirm=e mış ı ve ir tuza&a uşu P soymaıı. ge mış ı. iki vücut daha az ayrılmış ve bu sure e . un a era er vucut arın o 
hayret eden muhafıza hiç birşey söyle- istiyen takımdandılar. du. dünyaya gelmiştir. şan aynı kandır. 
meden saraydan çıkb. Sebastiyano onlarla alay etmek için 1 -BITMEDI- Bu şekildeki çocukların ekseriya doğ- !ki çocuk yemek içmek bakımından da 

Vakıt geçti.. duktan az sonra öldükleri görülmüştür. iki ayn varlıktır. Birisi acıktığı zaman Mussolininin küçük oğlu tayyareci BrU' 
Hava kararalı epey olmuştu. G d • k Halbuki Rusyalı yapışık kardeşler, bir ötekinin yemek yemesi onu doyurmu- no Mussolinl nŞınlanmıştır. Bruno 21 
Bir müddet gideecği yeri zihninde ta- ar ıyanın iZi yaşına yak4ıştıklan halde sıhhatleri ga- yor. yaşında olduğu halde, nişanlısı Cina Re>" 

sarlıyarak yürüdU. yet yerindedir ve tabit bir şekilde büyli- Galya ile tra lizerinde doktorların yap- berti 22 yaşındadır. 
Nereye gideceğini bir türlil teshil ede- hk " 1 ı e mektedir. tığı tetkikler yeni bir hakikatin meyda- Cina, İtalyanın tanınmış bir allesiftll 

miyordu.Ayaklan gayri ihtiyati onu Hn- ma um arı / sa ıv ermış Yapışık çocuklar Moskovada tecrübe- na çıkanlmasına yaramıştır. Bu da uy- mensuptur. Babası vaküle cCornAlt 
Uç sahillerine şimdiki Cibalinln bulun- 11 ub müessesesinde bliylitülmektedir. ku meselesidir. d'1talia> da tiyatro tenkitleri yazan 11111" 

duğu tarafa götilrUyordu. Eski kurd bu- Bu garip mahH!k evvell tek çocuk sa- Şimdiye kadar Alimler, uykunun, vil- harrirdi. Sonradan cbugünkU san'at dml-
ralarda geçen eski maceralan hatırladı. Aroerikada bir hapishanedeki gardi-ı <Nihayet bir gün, ağlamalanna daya- yılmış, fakat sonra iki çocuk olarak ka- cutta kanın, çalışma neticesinde zehir- resi> ınUdürU olmuştur. Kızın dayısı cı. 

Vlaherna sarayına giden ve Bizans yanın ku.1, ho~una giden iki delikanlı namadım, babam yokken hapishanenin bul edilmiştir. Çü.nkil başlarından vU- lerunesinden ileri geldiğini iddia eder- faşist idaresi kurulduğu zaman ilk nı .. 
asi~z~:lerinin ve d:vı~t adamlarının ek- mahktimu, kapılan açarak salıvermiş. ! kapısını açtım ve iki genci salıverdim. cutlarının ortasına kadar lki ayn insan !erdi. Halbuki Rus doktorları bunu cer- liye nazın olan Vinçenzo Tnngorrndır. 
serısının yalılarını ihtiva eden bu semt Fakat babası da onu bu kaçan adamlann Giderken boynuma sarılıp bana ayn ayn teşekkUiatına sahiptir. Bilhassa iki kafa hedecek neticeye varmıştır. ÇUnkU, ço- 1ki nişanlı düğUnleri için 29 teşrinieV\'t" 
aynı zamanda gizil batalJıaı:ele~ hay- yerine hapsetmiştir. te,şckkür ettiler .... > ve beyinin mevcut bulunması onların iki "uklardan biri uyurken diğeri uyanık li intihap etmişlcrdL O gUn ttalyada fa~ 
dut yataklarının da bulundugu bır semt- LülU Bel ismindeki en kız: Fakat Amerikalı haydutların en meş- ayn çocuk olarak kabulUnU haklı gös- durabilmektedir. Eğer uyku kanın ze- şizmin 17 inci yıldönUmU kutlanacakbr. 
ti. Sebastiyano kendi kE>ndine: g ç k dil . hurlnrından olan bu iki adam, hapisha- termektedir. hirlenmcsinden Ueri gelseydi, iki çocuk- --*--

0 daki ha el d birin · - Zavallı çocuklar heni -en erme ed kar km kr h d tl ~ · k .. k ld w - 'kisin' V d• • • k • 
- rn m~y n er en e gı: o kadar acındırdılar kll di or. Ya tıkla- n en çı çı ~z te ar ~y u. uga Diğer taraftan, çocukların amudufı: da an mll§tere o uguna gor~, 1 ın ı e ığımız e meğın 

der, kafayı çekerım .. dedi Baknlım eski . Y • p başlıyorlar: Gece ilk rastgeldıklcn şo- karisi de, kuyruk sokumlarınn kadar iki de aynı .zamanda uyumaları ıcap ede-

1
. . . • . • 

göz ağrılarından kimseyi bulabilir mi- rına pışman olduklarını, hapıshaneden förü öldürerek otomobilini nlıyorlıır ve tanedir. cekti. tev ıt ettığı enerııyı 
yim? çıkar çıkmaz kiliseye gidip dua edecek- şehirden uzaklaşıyorlar. Çocukların cinsi de kız olarak tayin Halbuki, Rus doktorlarına göre uyku ö/ A / t 

Niyeti burada bir müddet içtikten lerini ve bir daha çok uslu birer insan Gardiyanın kızı bunu öğrenince: e.ı:1-ıft ve tra ile Galya isimleri veril- beyinin yorulmasından ileri gelmekte- . . çen a e . . d• 
Hi drum 1 1 .. o.u.u~ • • • ld FıladeIDynda Franklen mlicssescsın sonra ve gece yarısı po sa aş a- olacaklarını söylüyorlardı. Ben her gun, _ Ne bileyim beni diyor. Böyle ya- miştir. dır. Çocuklnnn bcymlen ayrı o uğu f ıl . ti p tr d da bit 

·ım kti Ç" kil B' .. biis ,,_ _ hail d nla ha . . • b . rul ırınc ar cemıye anome en ın rına gı e . un ızansm cun ~ babam görmeden, kapıdaki pencereden pacaklarını bııseydlm hiç salıverir miy- Gösterdikleri ruht eri e o rın 1 için, ngısının eynı yo ursa o uyu- Alet hir etmektedirler. Bu Bletle bit 
geceleri bu salaşlarda sabaha ka.rşl çıl- gizli'ce onlarla konuşurdwn. dim? iki ayn varlık olduklarını kabul ettiri- maktadır, o teş d'ği ,_ W• M d da te<I• 

l dı ınsanın ye ı c=egın vucu un gı~~dUğU yollarda (burolan ne )en- lid ettiği kuvvet öllUlebilmekteyınlt 
dar değişmiş .. ) der gibi etrafına hayret,.. Hayvanları mahkum Sırı gitmiş aynalar- Doktorlar erken evlenebilir mi ? Bol yemek ve ekmek yiyen bir çok def 
le bakınırken tıpkı şehre geim4 bir vi- e Jen mahkemeler Jan nasıl ı·stı• rade bu panometre lletile ölçlllmekteynılt 
!Ayetli halini gösteriyordtL aı Uı T~ Bu filet yenilen ekmeğin tevlid ettııi 

Filhakika Sebastlyano Bizanstan ay- Geçen gün bir Amerikan mahkemesi eJi/ir ? /ngi/iz doktorları bu bahsin mÜnakallOSlRI kuvveti ölçmekle beraber bir adamın dJ 
rılnıadığı halde saraydan çıkmamıştı. küçük çocuklan korkutmak suçund:ın r ne kad,:ır. ~vveti ~ldu~u me;da~ 
Çıktığı zamanlar ise bu sokak senin bu dolayı bir köpeği idama mahk<ım etmiş- Kmk. aynalan, yahut 8lTI gitmi~. üzeri yapmakla meşgul çıkardıgı ıçın kendme güvenen bır ço 
sokak benim dolaşmamıştı. tir. Bir hayvanın mahkeme huzuruna pislenmiş aynaları ekseriya evlerim~n kimsel~r, uzak ycr~e~den ~elip. ~u Alet 

O .. tam mfuıasiylc bir saraylı olmuc:tu. sevk ve mahktim edilmesi yeni bir şey bir köşeainde saklarken bir gün bunlnrın vasıtasile kuvvetlerını tesbıt ettinyor.W 
-s tngilteredc toplanan bir tıb kongresin- vaffak olacaktan iddia edilmiş ve buna, ed b "ka 

1 
k es· Sıra meyhanelerin içlerini dolduran ka- değildir. Tarih sayfalarında bir çok de- bir işe yarıyncnğını belki düşünmemiş, de doktorların erken evlenmelerinin bir çok meşhur ve bliyük tılimler bayat- ve müesses en ir vcsı a ara ' J 

labalık insanlara, maziyi hatırlatan bir falar böyle rasteglinmlştir. fakat büsbütün de atmağa kıyamamışız- hında çalışa~klnrı yerlere bu vesikayla 
hasretle baktı. 1220 de Laon şehri mahkemesi tırtıl- dır. doğru olup olmadığı şiddetli münaka- !arından misaller gösterilmiştir. müracaat edıyorlarmış. 

şalara yol açmıştır. Doktor Haçison, doktorların, erken 'k kulll lerW Ne idi 0 gilnler... larm memleketten ncfyedilmclcrine kn- Bunu böyle yapmakla isabetli bir h~- h Bu aletin sp~r ve ji~ . P 
Bir nAra attı mı biltnn kopukları kar- rar vermiştir. 1396 dn Fnlzeli bir çotuğu reket yepmı• oluyoruz. Çünkü bu kırık Münakaşa tıb mektebi müdilrünün evlendikleri takdirde, kazançların:~ em de kullnnılın .. aga .başlandığını yıne aynJ 

,. doktorların 30 ~c:ından evvel evlenme- mesleki çalışmalarına, hem evlerını ida- b da ğ "'ısında susta durdururdu. öldüren bir domuz mahkeme tarafından 1 1 ,_ .,.--s 
1 

. . D k mem a n o remyonız. 
1"' ayna parçalariyle oda anınızı süs iyece~ lerini tenkit eden raporu üzerine başla- reye kMi gelmiyeceğini söy emıştir. o - :---

0 bu meyhanelerde kaç kişinin başını bir bacağı kesildikten sonra asılarak ida- bir çok biblolar yapmak mümkündür. t D kto R b rt H . bu rann.. tora göre bir çok büyük istidatlar bu su-
yemi«tL ma mahktim edilmiştir. 1474 de Bal şeb- mış ır. o r o e açıson k I:"- retle mahvolmaktadır. Doktor mektebi 

·--s h l d • Yapaca~ımu.: biblonun §ekli her gey- d ..ı kto ı k 1 tam 
Bu yilzden yakalanmış ve idam edile- rinde bir oros, yumurta yumurt a ıgı run a, uo r ann er en ev enere mUdüril' . nu"n bu iddia•ı da tenkitlerle 

kki ahk den evvel elimizde bulunan aynn parça-
1 

• ~ ceği sırada ve o zaman Bizansın en ya- için sihirbaz tela edilerek m eme- çalışma ve tecrübe zamanlannda i~ ennc kal'C:ılanmı•, bunun hususi bir vaziyet 
tı~ı lan T · d ril · mahk .. __ ~ dan id laruun cesametine tabi olacakbr. Bu par• kAf• d d b ·1 ııd-1~1-- il · sil ·-s -s man ~~tcsi o eosyanm sayesın e ye ve mış ve eme \al"Ulm nm a ı erece e ag anın uuarı en - oldulh·, umum1 şekilde mütnlea edilıni-

d ku 1 b h d·1 • lir çalann oeldine göre döTt k.ö~ yuvarlak, 1 6"" ölilm en rtu muş ve ütün ayntım e ı mış · rU mckteydi. yeceği ileri sürülmüştür. 
bu meşhur kadının muhafızlığına vakfe~ Fakat bu davaların en garibi 1587 de müstatil şeklinde, üç köşeli biblolar ya- Halbuki, kongrede bu tezi tenkit eden Kongrede her iki teze de iştirak eden-

mişü. çekirgeler rihaleyhSine ikamJ e ~~il: ~ava pa;!~erin oıckli, bir resmi. --Lut bir doktorlar tarafından bilakis erken ler olmuş, bunlardan bir doktor, meslek-
Mazl böylece Sebastiyanonun gözü dır. Bu ta · te en - an ° orıyen .,.. .Ycu• evlenerek hayatım intizam içine ko- d b 1 

eh • d b w 1 hk fotografı aynanın üzerine yapıştırmak· taşlarına şu tavsiye e u unmuştur. önünde canlanıyor, gittikçe dalgın bir Ş rın e <>turan agcı ar ma cmeye yanların mesleklerinde daha fazla mu- _ Derhal tıb masasına atılıp bilfiil 
halde yUrüyordu. müracaat ederek bağlarını fuzuli işgal tan ibarettir. Eğer ayno.nın bozulan veya 

ı kel '----- ı · · çalışacaksanız gayet erken evlenin. Fa-Birde, arkasından birinin koluna ya- eden çekirgeler hakkında dava açmış- e enen 1US111J ya nız ortası ıse resını 

d Hnkiın kir el in d hal b ~ orta yere yap~brmakla iş biter. bozuksa o znmnn nynnnın bozuk kenar- kat mesleğinizde ihtisas yapmak ve ken-pıştığını gördil · lar ır. çe g er er ag- dı'nız' l tetkı'klnre vermek istiyorsanız 
dl 1 b lt l" k 1'1'1nic: A k na 1 tab'i v g .. zel bir lnn yaldızlı kağıtla örtülür. Bu kağıtlar " Başını çevir . arı oşa ması uzumuna arar v_.__, ymının e r nn ı e u evlenmekte ne kadar acele etmezseniz 

Kn~ısmda hiç tanımadığı iki adam ve üç defa milb::ışir göndererek bu kararı çerçeve olur. aynı :romanda resmin de iki kötesini ka-
--s • - 1- ·.. ı b" .. -Lil d. o kadar karlı çıkarsınız. •• vardı. çekirgelere tebliğ etmiştir. Fakat aynanın köfelerinden bir tnnesı pıynnuı; onımn ır eus tqor. e ıyor. 

Fransız fıkrası 
Marsilyndn mebusluğa nnmzetiiiiıJ 

koymuştu. Nutuk .öylerken: 
- Beni seçiniz. Dedi. Bütçede mühiıd 

tasarruflar yapmak çaresini buldum. 
Sordular: 
- Ne suretle) 
- Meznrlıklnnn etrafındaki duv.r• 

lan yıktırarak 1 
- Ne müruıscbet) 
- Duvarların lüzumu yok ta ondaıt1 

Dışarıdan kimse içeri girmek istemediii" 
ne ve içerdekiler de dışarıya çıkamı:V-' 
cağına göre duvarlcır faydasız değil ıni 7 

Halk masallar:a 
oldu. Acaba bu kimdir? Gidip sual ede- tamam oldu. Ne ferman buyurursunuz. fakir lokmasına kanaat eder iseniz bir şanlı imi§ .. Ve dü§tnan elinde esir iınİf' 
yim diyerek yanına vardL Ve kendi ce- Dedikte Maz.lume kendi kendine: kaç gün misafirimiz olunuz. Çünkü güne§in farsça ismi Hurvittir. ıJl 
malini de gence göstermek mnksadile - Bu rüyayı görmeme bu sebep oldu. Demekle zaten sureti mahsusa.da ziya· Bedihşanda çıkar, siyah ta kntı gönül• 
yUzUndeki nikabı açtL Genç bir şey söy- Kendisi Aşıktır. RomUzden anlar. Bun- ret için geldiklerini söyleyip istirahat et- delalet eder. 

Şah Mazlumenin hikayesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lemiyordtL Gôya dilsizdi. Bunun Uzeri- dan sorayım. tiler. Akı1am olup yemek yedikten sonrQ Mazlume - Ey muhterem pederim I>'" 
ne MnzlOmc: Diyerek rUyasını hikaye ile tefsirini ihtiyar alim eordu: gencin ayağındaki zencir altın idi. 

- Ey genç seni buraya kim getirdi istedi. Genç biraz tefekkürden sonra - Buraya gelmekten elbette bir mak· - Şahzade imi~. Çünkü şahzndeleff 
ve böyle zencire urup bağladL _ E aultnnmıl bu m .. külü ben hal- sadınız vardır. Halledilmesini arzu eyle- dtın zencir vurmak iidettir. Yüzü ne t•' 

Diye sordu ise de yine bir cevap ala- 1-_J y A k Ad uş Z"lk d' • ı diğiniz bir müşkül İşiniz var ise söyleyi- rafa idi) 
ı:cıemem. nca ananın _u a ırıye 

Diyerek kerimcsile akdimizi icra ey- nızı, merhamet ve ülüvücenabmızı işite- madı. Tekrar ve rica tarzında sordu. . d b" b" "k d w d O d w niz. Belki çaresini buluruz. - Şarka müteveccih idi. 
cıvann a ır uyu ng vnr ır. ag- . cJıı 

ledi. Düg·ün ynpılmnsını emreyledi. Zi- rek geldim. ümidim ve niyazım beni kat- - Ey genç ismin nedir? d 'h . b" '"' t ld' lht' al Bunun üzerine Mazli'ime rüyasını hikA· - Şark tımıfındaki düşman din 

-2-

a ı tıyar ır wıme ras gc ım. ım 
fafa yirmi gün kalınca Cihan Efruz ken- !edip bu derdi aşktan kurtarmanızdır. Genç söz söylemeyip paımağile güneşi k' b .. k"I" h-'l d yeye başlayıp: esir imiş. O sayeban nerede idi) 

ı u mu§ u u o ıu e er. 
disini görüp taaşşuk eylediğim bağa tc- Dedi. Şah Mnzlfune kendi kulnğile din- gösterdi. Demekle Mazli'imıı: _ Gence ismini sordum, güneşi gös• - Gayet güzel bir bahçede idi. 
ferrüce gitti. Gece üçyUz kadar atlı ge- )ediği bu serencamdan müteessir oldu. - Neredensin? terdi. Nerelisin dedim, yakut yüzüğünü - Bağ ve bahçesi çok bir memleket' 

kızı C ben • d ki ıııı •• n .. Uğil - Ey civan bu hususta bana refik ol, l Şa k b l b" eml 1_ Se' lip bağı bastılar ve alıp gittiler. Er- Kendi kendine: eva parmagın a u :t.... gösterdi. Seni kim bağladı aualime siya ı te imi~ r ta öy e ır m eget ' 
'Ut1 o alimin yanına gideyim. Eğer bu müt-tesi gün bu haber şayi oldu. Her tarafa - Aşk denilen şey ne milşa.UJ hal imiş. gösterdi. mendil göstermekle cevnp verdi. Bunun ned> dir. 

askerler, zabtiyeler gönderilip aramldı. Şevk.ince ne kadar da yazık! - Seni kim bağladı? külü hallederse ben de malen ve bede- tefsirini istirham eylerim. Mazliime ihtiynnn rüya tabirinde s 0"" 
Nereye gittikleri ve kızı ne tarafa götilr- Diye düşünerek: Sualine bir siyah mendil çıkanp gös- nen senin işine yardım ederim. Uıkin rica Dedikte ihtiyar: tenliği bu maharete haymn luıldı. f-11" 
dükleri anlaşılamadı. - Ey genç kırk giln burada kal ve termekle cevap verdi. ederim Lıı sırrı kimseye haber verme. _ Evladım ismi Hurgit imiş. Bedih· -BlTMED~ 
~unmdaa~~~~~is~dcloo~-P~~ M~~~b~u~d~o~~ DcdLB~•~ray~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

olduğum cihetle onu aramak için gez- Dedi ve gendn kırk gün bir yerde nın hayali gözlerinin önünde idi. toplanıp lıunda kendinin bu gencin işi . t2'2 _J l 
mediğim vi11lyet ve sahra kalmadL N"ıhn- misafir edilerek izaz ve ikram olunması- Merak ve endişe ile sabahı güç hal id- için bir müddet gaybubet edeceğini söy- Satılık banka binası ve aepo arı 
yet avdetle kızı bUiamadığımı pederine nı emretti. rak etti. Sabah olunca bir divan kurul- ledi. V nirini kaymakam tayin eyledik-
haber verdim. Bana hiddet ederek: MazlCime bu meseleyi düşünerek ak- masını, ulema ve hükemayı memleket ten sonnı erkek kıyafetine girerek genç 

- Ey menhus senin nuhusetin kızıma şamı etti. Gece rüyada çayır ve çimenlik• davet edilmesini emretti. Gördüğü rilya- ile beraber yola çıkhlar. 
da sirayet etti. Beni evladımdan evla- bir sahrada vaki cennet gibi bir bağda yı naklile tabir edilmesini talep eyledi- Bir müddet yol aldıktan sonra mez-
dımı benden ettin. bulunduğunu gördil. Bağın ortasındaki ğinden her biri bir suretle tefsir ettiler. kur dağa vnsıl olup ihtiyann yerine gel-

Diyerek bir daha yüzilme bakmadı. bir ağaç altında bir delikanlı duruyordu. Bunun hiç biri meşrebine muvafık gel- diler. I" apının önünde atlarından inip 
Aşkım gittikçe arUı. Kendi elimle nef- Gencin ellerine ve ayaklarına altın zen- mediğinden şah hayreUc kaldL içeri girdiler. Bütün nur kesilmiş olan 

simi telef edemedim. Beni öldürün diye-! cirler urmuşlardı. Mahzun ve mel(ll nğ- Kırk gün tamam oldukta genç huzura Pire selam verdiler ve ellerini Öptükten 
rek bir hayli zmruın dolaştım. Kimse be- lıyordu. gelip: ııonra ihtiyarın gösterdiği yere oturdular. 
u1 öldürmek is mcdL Sizin adil ve d dı- MazH'ımc bu elvanın cemaline hnyran - Şahim emriniz mucibince kırk aUn Pir - Snfıı 1ıeldiniz evlatlcırım. ~er 

etme. ıum IÇln 2cv~a,. .. -

Aksehir Bankasından: 
ikinci Kordonda kiin Banka binasiyle Kasap hlZll' mahallesi AraP 

hanı ve Vtücüler sokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dü~~~ 
mülkiyeti satılığa çıkanlmıt olduğundan binayı görmek ve teklıflerı 
ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvanndn 16 numarada~ 
hir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmelerı 
olunur. 1 - 25 (2858) 
~~-
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Cehenneme seyahat • 
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BÜLBÜL~ Dördüzler EŞEKLE 

Giinlerde fmvü" koca biT Efek, 
Biilbiil aaifti menaJe ederek, 

• l>Wemek içı. ditmit dalfcn_. 

• • 
ishak Refet I~ITMAN 

c - ôtevim; ancak; 

tayyarede Bir sihirbaz canbaz ve dişçi hep ayni 
günde öldüler ve cehenneme gittiler. 

Cehennemde onların üzerine kırmızı. 
lacivert ve yetil feytanlar atıldJar ve 
baı ıeytanın huzuruna çıkardılar. 

Baı ıeytan onlan ba~Ianndan ayakla
rına kadar süzerek sordu: 

- Bu ihtiyar yer yüzünde ne yapı
yordu) 

Kırmızı ıeytanlardan biri cevap ver
di: 

hirbaz, cnnbaz ve di~çiyj kazandan çıkar. 
dılar ve onları bıçaklı dağın ortasına at• 
tılar. 

Sihirbazla di~çi dehıet içinde titredi· 
ler. Bu dağ baıtan ba~:ı sivri bıçak uçla
riyle doluydu. Nereye bassalar, bıçağın 
sivri ucu ayaklarına habyordu. Bu man
zara karownda yalnız canbaz hiç kork
madı ve arkadqlanna: 

- Katiyen korkmaym dedi. Şimdi 
ben eizi kurtaracaiun. 

- Bu yalancının biridir!. Silıirbazlık Bu .özlerle beraber canbu .q oma-
ediyordu. Kaybolan qyaları bulahildiiini zuna aihifbllZI 801 omuzuna da difWi al
ve herlcCllİa haataltilnı giderecek kuvvet• dı ve bıçaklann üzerine buarak ~ 
te olduğunu ileri sürüyor. Hakikatte ise bir kolaylıkla daim tepeaine Çlitb. Zatea 
insanları .kandırarak oAlardan avuç dolu- brçaklann üzerinde dametmeaini cqet 

• 

c - Ktııleılc:fa ""'11 .... --.; 
~...Wöfipm~ 
Bcubh-~-.... .,..., 

ıu para çekiyordu. eyi biliyordu. 

Bat ,eytan tekrar eordu 1 Kırmızı. lacivert ve yetil ,e)'tanlu 
- Ya bu za)'lf adam ne yapıyordu) 

Uzak~ geldim;"°"""""._ Bw 6jüdi• var, oödl Jcovma gel; 
1-., .aiM amcLas 111&.,,....; Daı alına• bin&Z Aorozdaa, 
Yalucınıtonım. bopılm bfUcQk W!.- Daha çok gflzel öurain iM'A!! ..• > 

......................................................................................... 
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i GÜLMEK iÇiN ~ 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kim ta•HI atmı, Ehemmlyııtslz ,ey 
Bilyiik tsveçU yıldız - Evet! Bollvutta Bay Leoıı, geceyarısı alellcele çağırt-

kalmam için bana yirmi bin dolar teklif tığı bir doktoru şu sözlerle karşıladı: 
edildl... - Sizi ehemmiyetsiz bir şeyden dolayı 
Arkadaşı - Herhalde bu parayı size . . 

İsveçli teklif etmqtir... Holivudda kal- rahatsız ettilim için milteessirim. Mesele 

ınanız i · !!! JUdur. 
çın Bizlm. ktlçllk Mişelin, bir adet yirmi 

Temlzllll seven lokanta beşlik yuttuğunu zannetmiştik. Halbuki 
Bir lokantaya §Öyle bir illn asmışlar- karım paralan saydı ve ancak yUz para-

dı: nın eksik olduluııu anladı. GörUyorsu-
cSayın miiJterilerlmlzln, yemeklerden nuz ki vaziyet bu kadar tehlikeli değil! 

evvel çatal bıçaklarını peçetelerine ail-

Berberde 

Bu suale de llcivert teYtanlardan biri 
cevap verdi. 

- Bu ipiz gilçaüz bir aeneriydi: can· 
bazlık ediyordu. Havaya gerilnüt bir ip 
üzerinde dolqıyor, bıçaklann ucunda 
danıediyordu. Kadınlarla çoculclar da, 
bu saçma feyler için on para veriyorlar
dı . 

Bq ,eytan sualini tekrarladı: 
- Ya bu kısa boylu tifman ne yapı

yordu) 
Y eoiJ §eytanlardan biri cevap verdi: 
- Bu da dolandıncının biriydi. Dit· 

çilik ediyordu. Diıleri ağrıyan insanları 
nezdine celbediyor ve onların yalnız diş· 
lerini değil sıhhatlerini de çekiyordu ..• 
Ve her çek.ilen dit için de dünyanın para
sını istiyordu. 

Bunun Uzerine bq teYtan töyle baiır
daı 

- Oçünü de cehennem kazanına abnl 
Şeytanlar uludular, sihirbazı canbazı 

Kanadının cBe§izleri> olduğu gibi ln- beSlemcktedirler. Anneleri bir gün on- ve difçiyi yakalıyarak büyük bir kazana 

gilterenln de cdördllz> leri var. Bunlar ları clinden tutup Kroydon tayyare mey- attılar. Sonra kazanı suyla doldurup al
vakıl beşizler kadar meşhur değillerse danına götilrmUş ve burada kUçüklere tına odun doldurdular ve ateo yaktılar. 
de sevilmekte hiç te onlardan aşağı kal- tayyarenin iç.ini gezmek müsaadesi de Canbazla di§çi korkularından titredi-lnek sureUle temiz peçeteleri kirletme

nıeleri rica olunur . .> mazlar Bunların oturduktan yer bir l A , "d b"" .. ·· d" ·· ·• ·ı · i R · d k · kl · er. teı gıtgı e uyuyor, su mutema ı· Berber - Saçlarınız . fena halde do- tayyare meydanına yakın olduğu için verı mışt . esım e lıçü en tayyare- d 
8

. k 

Musikiden anllyanlar 
Amatör mızıkacı - Şimdi eğer is-

.. d b b d yen ısınıyor u. ır az sonra su aynıya-
külüyor, bayım. Bizim lliçlan hiç tec- biri kız ve UçU oğlan olan bu dort yav- en ve ir tanesini ağaj yerin e görü- k J d d' • d " . h 

1 
ki d 

1 b . ca on ar a ırı ırı a' anaca ar ır 

rübe ettiniz mi? ru tayyareye karşı hudutsuz ır sevgi yorsunuz • y 
1 

"h' b h' k k d El" • 
a nız sı ır az ıç or ma ı. ını 

terseniz, size başka bir parça çalayım. Mil§teri - ffa7ırf IDç tecrübe etme- ................................................................................. ..,... kaldırdı, parmaklannı au üzerinde oy-

D&vetlilerden biri - Bize 10.tfen cka- dimi Her halde •çlanmm dökülmesin-.:: Bilmedigv İniz ş 1 i. nattı. bir teYlcr okuyup üfledi, hunun 
vallerio _Rusükano> yu ç~ mısınızl : de bqka bir .ebep var. ey er üzerine su mnmamağa başladı. Şeytan-

Amatör mızıkacı - Bıraz evve sıze : •• .., .., • • : l b" ., •. d d h 
1 

fak :. oarenecegınız :. ar ır suru o un a a attı ar at su-ıaten bunu çalmıştım. Ft h. ., r· k d 1 Sih' L--'=••••••••••••••••••••••••••• •• .. ••• •••• ••••••••• •••••••••••••u••-••••••••••••••••• yu ır tür u aynatama ı ar. ırua.&o 
Tehdltl 

Bayan (baya) -Evvelki akşam gene 
<lUn sabah eve döndiln! Dün akşam da 
bugün döndün. Sana şunu söyliyeyim ki 
i!ğer bu akşam da yarın sabah eve gelir
sen, her şeyi yüzüstü bırakıp annemin 
Yanına dönerim! 

Gurur 

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığının 

budırbmt olduğu bütün mektep 
kitapları Hiaar önünde: 

Vermendla clllktt'L11f~ daha iki girmiı veya diqmilf bir insanı biranda canbaz ve ditçi de kazanın içinde doi-
yaşmdayken Fransa amlrah tayin edil-1 parçalamakta asli tereddüt etmezler. rularak ,eytan)arla alay etmeie baıladı-
miştir. Bu bebek amirahn resmi em.ima- * lar. 
meleri, başparma1ının hlerile imzala- Holandalı gemicilerden bazılan eski - Ama beceriksizsiniz bat .. Suyu ha-
nırdı .. ,, bir anane olarak , mesafeleri ölçerler. la kaynatamadınızl * yolculukları milddetince doldurup içtik- Kırmızı, lacivert ve yeıil -feytanlar çi-

Çindekl bıldırcınların vücudu o kadar leri pipoları adedine göre mesafeyi tah- leden çıkarak derhal baı §Cytana koıtu
sıcaktır ki, soğuk havalarda bir çok Çin· min etmek, onlar için gayet basit bir lar ve ıikaye t ettiler: 

lilcr, ellerini bunlarla ısıtırlar. iştir. - Bu herifleri bir türlü haşlayama-* dık 1 Sihirbaz auyu okuyup ülledL. Su 
Berezilyanın yerlilerinden olan Tuka- bir türlü kaynamıyor. * 

onaın sivri bıçaklara basıp ıayanı haynıt 
bir maharetle dağın tepeaine tınnandık
lanm görünce, ona hayran kaldılar Ye 
onu takdirle alkıılamağa bqladılar. 

Bat feytan onların bu alkışlarını dUT· 
du. Hayret etti ve ıöyle düıündü: 

- Bir şeyler oluyor galibal Dur ba
kalım ne imi~) 

Bu diifünceyle, bıçaklı dağa siyah bir 
şeytan gönderdi. Bunun üzerine kırmızı. 
lacivert ve yeşil feytanlann akıllan bq
lanna geldi. Derhal bq teYtana koıtu
lar ve ıöyle dediler: 

- Bu heriflere gene bir fCY yapama. 
dık) Can baz arkadaflannı omuzlat'lllll 
alarak dağın tepesine çıkardı. 

Bat feytan fena halde kızdı ve batır
d11 

- Şu halde onları yeyinl 

Şeytanlar bu emir üzerine sihirbazın. 
canbazın ve dişçinin üzerine ahldıl~ 

ağızlarını açtılar, dişlerini gıcırdathlar, 

Fakat dişçi kcrpetenini çıkardı ve tcT· 
tanların dişlerini söktü. 

Şeytanlar feryadı kopardılar, dehşe1 
içinde sağa sola kaçhlar, bunun üzerine 

sihirbaz, canbaz ve dişçi cehennemden 
çı1'arak evlerine döndüler. 

Avcının nifan aldığı 
havvan 

- Yalnız bulunduğunuz zaman niçin 
nıUtemadiycn yüksek sesle konuşursu
nuz? 

- Bunun iki sebebi var: EvvelA ·yük
sek bir insanla konuşmaktan hoşlanı
l'lnı; saniyen muhatabımın zeki bir in
san olmasını tercih ederim. 

Ege kitap· 
evinde Amazon nehrinde yaşıyan Piranhas nos kabilesine mensup erkekler, uzun Bunun üzerine baı ıeytan ıu emri ver- Geçen haftaki çocuk sahifemizde cav· 

adındaki balıklar, yirmi santimetreyi sigaralarını garip bir desteğin yardımile diı cının vurduğu hayvan> ı bulamaml§Sa-
SATILMAKTADIR 
t-26 (2985) S.6 

aslA. geçmiycn boylarına bakmıyarak in- içerler. Bu garip adetler, hastalarını iyi - Şu halde onları bıçaklı dağa gö- nız işte burada göreceksiniz. Bu hay
san eti yemektedirler. Bu balıklar daima 

1 
etmeğe çalışan (!) büyücüler tarafından türün. van bir tavşandan başka birşey değil-

büyUk sUrUler halinde dolaşırlar ve suya 1 da kullanılır. Şeytanlar gene sevinçle baltrdılar, ai- dir. 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske Fransa tarihinin 
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Sapsarı kesilen tfıirin kansı kekeledi: 
- Madam.. Neler eöyliyoraunuz) 

Ben söylemiyorum .. Elalem söyli-
Yor. 

Benim için çok acı ve felaketlerle 
dolu bir maziyi bana habrlatmak sure
tiyle nasıl bir gaye takip ettiğinizi bilmi
Yorum Markiz cenaplan. Fakat bu dedi
ltodulann doğruluğuna inanmış olmanız 
heni daha fazla üzdü. 

- Hiç innnır mıyım kızım. Bilaki.a 
0 nlar söylendiği zaman ben açıktan açı
ga, •izi müdafaıı e ttim. Lehinizde bulun
dunı. Esasen size karşı iki sene var ki 
lıcr fırsatta yardım etmekten çekinme
diın. Bunu tasdik edersiniz sanının. 

- Nasıl etmem.. Size ölünceye ka
dar rninettanm. 1 
. - H atta bu akşam buraya ıövalye 

1 

ile birlikte gelişimiz de yine sizin menfa-, 
•ti~ içindidir. 

- Teşekkür ederim. Söyleyin., Em· ı 
'edin. Hayatımı da feda lhını ise hazı- 1 rırn. 

- Bundan kolay bir§ey yok madam. 
Cstümlizdeki kat boştur. Hem de .. 

- Acele etmeyin de sözümü bitire· 
yirn.. Bu delikanlının bu evde bulundu
iunu hiç kimsenin asla ve katiyen bilme
mesi matlup olursa olsun onunla konuo· 
mıyacak ve hatta yüzünü bile görmeğe 
teıebbüa etmiyecekeiniz. Onun bulundu
ğu odaya hiç kimse girmiyecek, yemekle
rini drşandan kapının eoiğine koyacak· 

1 
- F eclakiırlığınız o kadar büyük bir 

1 
• 

~y değil.. Sizden sadece mutlak ve kat"I j 
~ ltetuıniyct bcJcliyoruz. Mesele fU .. Be- ' 

!litn Ve •• ) • ,_ h . tJ al ~ §ova yenın çoıı; e emmıye e a-
teh~~ olduğumuz bir delikanlı büyük. bir 
d eye maruzdur. Bu tehlike kar§lStn• 

"
a onu 'ben kendi evimde bile muhafaza 
e tn"'d 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

' 

Emirleriniz harfi harfine yerine ge
tirilecektir. 

Jıte.. buyurun anahtarı.. 

- Şimdi Allaha wnarladık güzelim. 
Ha .• yarın Luvr sarayına gelin. Sizi biz
zat kendim kral hazretlerine takdim ede-- Söz veriyorum madam ve sizi ye• ğiın. 

min ile temin ederim ki eımnızı kimse B ceğim • Onu siz beklemİyeceksiniz. u ge-
Markiz dö Monteapan, tövalye dö Lo-

bilmiyecektir. ce yarısı üat kattaki odasında bulunacak. 
renin koluna girerek odadan ve evden 

- Teşekkür ederim ve bu hizmetini· Bu odanın p.nahtarını bize §İmdi verecek-
, çıktı. 

Kapıya kadar onlan takip ve t~cıyi 

eden madam Skarron elinde lamba oda
sına döndüğü zaman bir sevinç ve hay
ret çığlığı kopardı. 

Kiiçük tahta masanın üzerinde bir l::e
~ görmÜ§tÜ. 

Şövalyenin bırakbğı bu kese muhtevi
yahm masanın üzerine dökünce ikinci 
bir feryat kopar,dı: 

- Albn .. altın .. diye bağırdL 

Burada pek çok alhn var .. Şu halde 
hana tevdi edilen bu sır mühim bir ur. 
Acaba bu itin bedeli hundan çok daha 

fazla değil mi) Bu meçhul ve esrarengiz 
delikanlının kim olduğunu bir öirenebil
eem I .. 

- Ben, onun kim olduiunu size ha• 
ber vermeie geldim. 

it u afaa edemem. Onun, Parisin bu ~ 
n~':r tnalıall~inde ve bu evde.. Sizin ya-ı •ınız. Bu vaziyette ve bu şartlara riayet I zin mükaf ah siz.in için çok büyük ola-ı siniz. O saaue çamaıırcı kadını da bura• 

•İind:~ eınnıyette bulunabileceğini dü- ederek. hareket etmeğe söz veriyor mu~ 1 cak.. dan uzaklqbrmak için bir bahane bu-
sunuz) - Miaafirinizi ne zuruuı bekliyece- lııraunuz. 

Boğuk bir aesle telif fuz edilen bu söz
leri birdenbire kapının etiiinde beliren 
bir adam söylemi§tİ. 

Madam Skarron altınlannın Uzerine 
abanarak korku ve dehşet içinde eorduı 

- Sen.. kimsin.. ne iatiyonun) 

Herif aynı boğuk sesle cevap verdiı 
- Ne mi istiyorum) intikam almak. 

Kim miyim}.. Oğlunuz. . Benim adım 
Cniafondur ... 

Madam Sk.arron, zehirli bir bayYaD 

lı:aqııında kendini korumak. ister gı"bi du
vara kııdar çekilerek bağırdı: 

- Gniafonl .• 

Biraz evvel Markiz dö Monteapanm 
anlattığı ıairin karısı hakkındaki dedik.o

duhırın doğru tarafı da onun ilk defa 
kaba, çirkin ve iğrenç bir köylü tarafın
dan ırzına geçilmiş olması keyfiyeti idi 

ve hu heriften de bir çocuğu olmuştu. 
Kanbur cücenin iğrenç surab habaai

nın tam timsali idi. 

Bu aCJ hakikat karpamda aendeliyen 
madam Skarron kendini toplamağa ça

lıotı. 
Nefret ve istikrah ifade eden bir eealeı 

- Ben, dedi sizi tanunıyonım. 

Cniafon sükunetle cevap verdiı 
- Doğnı.. Hakkınız var. Hatta beni 

ilk defa karoınızda görüyorsunuz. Vabl 
bir annenin evladını bu tekilde unutmua 
tabii değil ise de.. Ben yine bundan tl· 
Demir maske 2 .Edhk:lV,çMob 
ki.yetçi değilim. (lakemleyi çekerek otur
duktan sonra devam etti.) Şimdi mUhte
rem ve güzel valideciğim, size bu eu
retle hitap etmeğe hakh olduğumu göste
ren delilleri aöyliyeyi1nz 

BlTMEDL-
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Köşelerden istifade etmesini 
Biliyor musunuz? 

Bir çok kadınlar odalarda köşelerin 
boş kaldığını görürler; bunun odayı 
çirkinleştirdiğini sezerler, fakat bu çir
kinliğin önüne geçecek tedbirleri ala
mazlar. Halbuki zevklerini kendilerine 
rehber ederek biraz d~ünseler, bu kö
,elerde binblr çeşit güzellik yaratarak 
bir cennet vücuda getirebilirler. 

Bir misAl verelim: KilçUcUk bir apart
man odası, bil' tuvalet masası yerleştire
ct'k yeri bir tUrlU bulamadınız. Halbuki 
pencerenin yanında bir masa sığmıya

cak kadar bir boşluk var. Ve bu bôşluk 
~k çirkin duruyor. Buraya yerleşecek 
bir tuvalet masası yaratmak hiç te güç 

değildir. alelade bir tabure de olabilir. Buraya 'Ostte görünen tahta raflar köşenin boş-
tşte soldaki resim bu tuvalet. masasını arkalıklı bir iskemle koymak zevksizlik luğunu gidermek için konulmuş adi bo

.gösterlyor. P encere ile duvarın köşesi olur. yalı tahta raflardır. Kitaplarınız kütüp
arasındakl boşluğa milselles şekilde ol- lkincl kısım, çok gilzel bir köşeyi gös- haneyi doldurduktan sonra bu raflar ta
dukça kalın ad! bir tahta parçası tesbit teriyor. tnsan bu köşeyi görünce pek pa- şacak kadar çok değilse buralarını bib
•deriz. Bu tahtanın ön tarafı hafifçe yu- halı eşya ile hazırlanmış bir yer zanne- lolarla sUslersiniz. 
\'arlaktır. Bunun iki yüzünli de yağlı der. Fakat hiçte böyle değildir. İki gözü Biblo deyince hatırınıza pahalı şeyler 
l>oya ile beyaza boyarız .. Bu masaya fon kiltilphane adi tahtadan, haM gaz san- gelmesin .. Zevkle yapılmış çocuk oyun
teşkil edecek olan duvara birblrile köşe dığından yapılnbilir. cakları da bu işi görebilir. Daha kıymetli 
teşkil edecek iki ayna koymak milmkün- Ta bil Uzeri yağlı boya ile boyanmak 1 biblolarınız varsa o başka .. Eğer odayı 
dür .. Aynalar köşeyi daha derin göste- şartile. Bütün sermayesi üç tahta ve beş 1 bir mlitalea odası yapmak fikrinde ise
rirJcr ve masaya daha bol bir ışık dö- on çiviyle biraz boyadan ibaret.. 'Ozerin- niz o vakit üzerinde rahatça uzanıp ki
kerler de kırmızı balıklar yüzen bir akavaryun. tap okuyabileceğiniz bir divanı da odaya 

Pencerenin yanına konulan ayna üze- Bu şık akvaryun üzerine alelade bir cam koyabilirsiniz. 
rindekl akJsll ufki bir elektrik J!nıbası, kavanoz da kullanabilirsiniz .. MeselA bir Odanın )kinci bir köşesini de zarif bir 

gece tuvalet için icap eden ışığı temin turşu kavanozu. Yalnız o vakit üzerine yazı masac;ı haline koyabilirsiniz. 'Oçün
edecektir. Masanın kenarına raptedilen ufki ve gizli !§ık ~açan akise-li elektrik cil resim bize bunu gösteriyor. Blitün 
moilllerle süslü blr masa eteği, bu gü- ampillil yerine adi ve yuvarlak bir am- bu zarif tesisat sadece adi tahtadan ya
ıeUiğl bir kat daha arttiracaktır. Bu ete- pül talanak icap eder. Bu da masraf pılmıştır. 1k1 tahta parçası arasındaki 
fi Volanlı yahu~ Volans12 yapmak zevke cihetinden ailenin çok lehine olan bir rafa kitaplıtr1IU2.ı, hatıl varsa tele.for..u-

bağlı bir meııeledir. harekettir. nuzu yerleştirmek çok ltolaydır. Buraya 
Bu minimlnl tuvalet masası öntine kcr Gece J!mbanın ışığı altında pırılpırıl duvara takılacak bir ayna ile derinlik 

nacak olan iskemle, kadife yahut m~in yanan suda balıkların hareketi seyrine vermek mümkilndür. Yere serilecek bir 
kaplı bir tabure olacağı gibi masaya uy- doyulmıyacak gUzel bir manzara yara- hayvan postu burayı çok zarif bir yazı 
gun bir renkte yağlı boya ile boyanın~ tır. köşesi haline koyar. 

Hem sıhhat hem zaman kazanırsınız 

1 
reketlerde gene, bu gerinme, esasına dik
kat etmek IAzımdır. 

En eyi hareket, açık bir pencerenin 
önüne geçmek veya balkona, taraçaya, 
iki yana açarak bol bol nefes almaktır. 
Bu harekette, e-lleri kalçaya koyup, diz
leri bUkmek çok fenadır. 

Eski bir usul olan bu hareketin zara-

----- ... ---·~-- ~ 

~ Hoşlarına gidecek Yeni 'bir moda 
''K;~·;·p~Ii~~;··~~dası kadınları olduk-
larından daha genç gösteriyormuş 
Bu kış yepyeni bir palto modası ola

cnğı şimdiden anlaşıldı. Bütün model 
mecmualarını tetkik ettik.ten, bütün mo
da gaz~telerini okuduktan sonra bu mo• 
dayı kat'i olarak söyliyebiliriz; kısa pal
to modası .. Bu moda hakkında bir fikir 
edinmek için soldaki resme bakınız. 

Moda gazetelerinde okuduğumuza gÖ· 
re, bütün Paris bu modayı fimdiden ka
bul etmiı, ve bütün terzihaneler çeıit çe
git kısa palto modelleri yapmııtır. Esas 

olan kısalığı göz önünde tutmak ıartiyle 
siz bunlan isterseniz, bir az daha uzatır, 
biraz daha kısaltır, bu ıekli muhafaza 
eder, yahut ta onu bir kimonoya, yakalı 
ve yakaaız bir reglana benzetebilir veya 
ona bambarka bir ,ekil veıebilirsiniz. 

Bu paltonun bu kadar çok rağbet gör
mesinin sebebi genç işi olması ve geyen• 
lcri genç göstermesidir. Bu kısa paltolar 
son moda dıı ve çok kısa etekliklerle çok 
yakışıyor. Vücudun görünüşündeki han
tallığı ortadan kaldınyor ve hareketlere 
büyük bir serbesti veriyor. 

Kadın mantoya bürününce çok deği
fir. Daha yaılı. dah~ ağır bir manzara 
alır. Fakat kısa palto bu ağırlığı çevik, 
ne§~:i bir ifadeyle değiftiriyor. 

Kı a palto hakkında verdiğimiz bu iza. 
hattan yi e bu mevsimin modası olan ç-Kl>' mode sonbahar roplanndan 

kal'l§tırırken bu cereyanlara tamamiyle 
muhalif örneklere dahi rastgeliyoruz. 

Kolları sıkı, omuz baılan dikifli bb 
mantonun yanında geniı omuzlu, beli ıtl 
kı, İnsanı asker a-ibi sert ve keskin yü• 

rütmeğe mecbur edecek redingot örnek• 
lerine de rastgeliyoruz. 

Bu redingotlarla geyilen eteklikler ge-
niştir. Kı.a olduklarından bu genİıli~ 

muhafaza edebilmek için kemer altında 
kalmış büzgülerle bel takviye ediliyor, 

Yukarıda da söylemiıtik: Mevsim, kı• 
sa palto, uzun ve ve vücudu saran man• 
to, ikisi ortası redingot arasında müca• 
dele ile geçiyor. Bu mücadelenin kısa 

paltonun zaferiyle neticeleneceğini tah• 
min ettiren sebepler yok. değildir. 

1 - Kısa palto kadını genç gösteri· 
yor. Genç görünmclı: arzusu her kadınuı 
kalbinde ve aklında yaşıyan ülküdür. 

2 - Kısa palto mantoya ve redingota 
nisbetle çok ucuza mal oluyor. Asrımız 
iktı!!adi düıünceler asrıdır. 

Son moda sonbah~ roplanndan 

3 - Kısa palto her çeşit etek üzerine 
geyilebilir. Redingot ve manto ancak 

muayyen etekliklerle geyilebileceğinden 
kısa paltoyla kadın başka başka elbiseler 
geymek imkanını bulur. 

redingotların gözden düştüğü mAnası çı
karılmamalıdır. Mevsim modellerinde, 
güzel kısa palto modelleri kadar güzel 
redingot modelleri de var. Fakat şurası-

B.~ .~olları bu sene bir çok manto~arda 1 Halbuki redingotun moda sahasından 
goruyoruz. Bu da geçen sene genış ve tamamiyle çekilmemiş olması bir tek se
dört kö~e omuzlara alışmış olan gözleri-1 bebe i'tinat eder. Redingot çok zayıf, 
mize güzel bir yenilik gibi görünüyor. göğsü ve kalçası olmıyan kadınları çok 

Sabahları erken kalkmak, herkesin 

nı itiraf edelim ki redingot bu mevsimde 
rı bugün doktorlarca anla!1ılmıştır. iki kuvvetli rakiple mücadele edecektir. 

Bundan kurtulmak için de biraz gay- Bu vaziyette kan kalbe toplanmakta Bir taraftan kısa paltoyla, diğer taraftan 

Kimonoyu ve onun eşi pagodu yalnız güzel gösteriyor. 
mantolarda değil roplarda da görüyoruz. Uzun manto pahalı olmasa çok rağbet 
Bilekler ister geniş, ister dar ol~un omuz- görecektir. Fakat kadını bu hususta te· 
lar kimono, yahut pagod şeklini ahr. reddüde aevkeden fiatıdır. Yalnız geçen 
Hatta hazan kollar bir kapa benzetili· seneden kalma zarif bir mantonuz varsa 

yor. cep kenarlarına, kollarına, yakasına kürk 

niyet ettiği bir şeydir. Fakat bunu pek 
az kimse tatbik edebilir. 

Her işde olduğu gibi, bunda da bazı 
kolay ve zor noktalar vardır ve muvaf
fak olmak için bunları bilme-k lazımdır. 

EvvelS şunu bilmek laı.ımdır ki, sa
bahleyin erken kalkmakla kazanılacak 
yarım saat, sıhhat için, gece geç yatmak

la elde edilmiş zannedilen iki saatten 
daha faydalıdır .. Onun için, gece erken 
yatmağı Adet edinmek lhımdır. 
Gece erken yatıp sabahleyin erken kalk
mıya alıştıktan sonrn, cEvvelce nasıl 
geç vakte kadar uyurmuşum!> diye ken
di kendinize hayret edersiniz. 

Fakat ilk zamanlan, sabahlan erken 
uyandığımız. halde kalkamıyacaksınız, 

veya üzerinizde bir kırgınlık hissede
reksini7~ 

Son moda mantolar: Yanda yıldız 
Marta l.abarın ii~eri siyah iılemeli penbe 
renk mantosunu görüyorsunuz. Ortada 

ret etmek kMidir. Yataktan, dışarıdaki ve kalbi yormaktadır. Halbuki, kolları da uzun mantoyla, Sağda gördüğünüz. 
manzaraya bakmak için derhal fırlıyan açarak, vücudu gererek yapılacak te- ıekil bu sene ne kadar zarif uzun man
gözünüze çarpacak gUneş ışığı size can- neffüs hareketi kanı parmakların uçla- tolar yapıldığı hakkında size bir fikir ve-
lılık verecektir. rına kadar sevkederek, bütün adelelerin rebilecektir. 

Bundan sonra gözünüze soğuk su ser- bir canlılık doğurur. Bu mantoya çok orijinal bir manzara 
persiniz, soğuk su ile yüzünüzü yık.arsı- Vilcut için sabahleyin yapılacak en veren, omuzdan dik.itsiz. kimono koldur. 
nız. Gözleriniz açılır. Şimdi yalnız ~ faydalı idmanlardan biri de chisiklet> 

Fakat bu senenin modasında - diğer süsler ili.ve ederek onu yenileştirebiJir .. 
bir yazıda da söylediğimiz gibi - çok ıer- siniz. Moda bu mantoyu bir sene daha 
best bir cereyan var. Bazan mecmuaları kullanmanıza müsaittir. 

cut hareketi yapmak lazımdır. hareketi denilen harekettir. 

Yalnız, vücut hareketlerine başlamak Sırt ilstü yere yatarsınız. Ellerinizi iki 
için de kendinizde bir heves bulamazsı- yanınıza bırnkırsınız. Sonra bacakları
nız, ü~enirııiniz. Bunun en kolay çaresi nızı kaldırır ve, sanki bisiklette imişsi
gerinmiye başlamaktır. niz de pedal çeviriyormuşsunuz gibi ba-

Gerinmek, uykudan sonra vücudun en caklannızı hareket ettirirsiniz. 
tabü ihtiyacıdır. Kollarınızı yukarı kal- Yalnız, yarış etmiyorsunuz: Aceleye 

lzmir Erkek lisesjnin 50 inci yıl
dönümü çok parlak kutlandı 

dırıp vücudunuzu nrkanıza verdiniz mi lüzum yok. Bu hareketi yavaş yavaş ya- - BAŞTARAFJ S tNct SAHtFEDE -
bUtün adalelerin.izdeki uyuşukluk gider. par ve yirmi kerre tekrar edersiniz. 

Bundan sonra idman hareketi yapmak Şimdi koşabilirsiniz. Derhal duş altına 
için vücudunuz müsait bir hale girmiş gidip, vücudunuzun bu hafif yorgunlu
bulunmaktadır. Yalnız, yapacağuıız ha- ğundan sonra, banyo çok eyi gelecektir. 

Holivutta çok moda olan Krokodil bir arkasında da koyu renk jarse dob üze
mantodur ki Olivya Havilandın pek ho- rinde açık renk ve yine jarseden kısa bir 
ııuna gitmektedir. öbür başta Kay Fran- manto vardır. 

danen mecbur olduğumuz gençliği ıün~ 
günlendiremezdik. Zorla mektebimizi 
aldılar, bozdular. Adliye dairesi yaptı
lar. Fakat aziz arkadaıtarl Bu mücadele 
sonunda her aahada Türkün zaferi ile 
bitti. Bugün Adliye dairesinde yine Türk 
bayrağı dalgalanıyor. Eski yuvamızda 
Türk adaletini, Türk hakimleri dağıtı
yorlar. Erkek lisesi ise, bizimle boğuşan
ların metruk binaları içinde, fakat Türk 
nzim ve 7.eknsının bütün mütekamil ham
lelerini de İçine katarak eskilerle muka
yese olamıyacak blr güzellikle ve aza· 
metle bugün çifte kurulmuştur. Liseniz. 
şehri nurlandırmak, gençliği yetiştirmek, 
Büyük Atatürkümüzün inkılabını ( Cüm
huriyetini yaymak ödevini muvaffakı
yetle baş:ırmaktııdır. Mektep tckumül
dedir. Bu tekamül, on yıl evvelin yangın 
ycrindcl:i bu mamurenin ne tarafına 
bakı:ak pek bariz görülmektedir .. Fakat 
bu tekamülün en güzel bir nümunesi, 
şurada büyük küçük eski, yeni kaynaş
mış, seviıımiş bir kitle olmuş ve heye

I canla ateşlenmiş olarak 50 inci yılımızı 
kutlayışımızdır. Alakanız. büyük kar
deşlerim, aayın ağabeylerim, orta yaşlı
lar aziz karde~lerim ve gençler sevgili 
çocuklarım alakanız böyle hararetlenip 
arttıkça, nşk haline geldikçe daha çok 
mesut yı]dönümleri kutlayacaiız, tataca· 

ğız. Türk milleti, Türk Cümhuriyeti sai. ki merasime son verilirken bUyüklerirni· 
olsun, Türk Baıbuğu çok yqasın, lzmir 1 ze tazim duygularının bildirilmesi hara· 
lisesi varolsun ebedi olsun... 1 retli alkışlarla kabul edildi. 

Müteakiben kürsüye gelen bay Halil Bahçeye çıkıldı. Ellinci yılın hatırım 
hayatından bazı parçalarla eski · talebe' olarak mektebin ilk mezunu tarafından 
ve muallimlere ait bazı hatıraları anlat- bir ağaç dikildi. 
tı. önde asken muz.ika olduğu halde 

Mektebin istibdat devrinde hürriyet mektepten yetişenler, hocalar ve Lise ta· 

mücadelelerine iştirakine ait intibaları- lcbeleri Cümhuriyet alanına geldiler. 
nı hikaye etti. llk ve son mezunlar zarif çiçeklerden 

Bunu mektebin son sene mezunu olan yapılmış b.mir Lisesinin alameti farikası 
bay Haşmetin hiUıbesi takip etti. olan büketi Atatürk heykeline koydu· 

Bu heyecanlı genç bütün arkacla~ları 
adına dün olduğu kadar yarın da genç
lerin mektebin şeref ve itibarını koru
mak ve karşılarında gördüğü ağabeyleri
nin mertebesinden aşağı kalmamak için 
çal l§<ICnklnrına dair andiçti. 

Ve son söz olarak bütün genç mezun
lar adına eski mezunların sembolü olan 
ihtiyar bay Feyzinin elini öpeceğini SQY· 
ledi. 

Bay H~cmıet, ak sakallı bay Feyzinin 
elini öperken heyecan son mertebesini 

bulmuştu. İstisnasız gözler nemlendi.Al
kışlar dakikalarca salonu sarstı. 

Bu tablo yarım asrın iki ucunu bir 
dudakta birleştiriyordu. 

Bay Feyzi genç mezunu kucaklayarak 
öptü. 

Mektep talebeleri hep bir ağızdan Li
senin marşını söylediler. Kapalı salonda-

lar. Burada Manisa mebusu bay Refik 
İnce çok heyecanlı bir hitabe irat etti. 

Bilhassa gençliğe hitabında dedi kiı 
«Ana ve baba evlat yapar. Onu yetiş-

tiren hocalardır. Her hangi bir genç ana, 
baba ve hocasına saygı göstermezse onun 
yurduna sevgi ve saygı gösteTebilmesine 
imkftn ve ıhtimal tasavvur edilemez.> 

Coşkun alkışlarla bir çok yerleri kesi· 
len hitabe Alatürke sağlık temennileri 
ile sona ermiş, yaşasın Afatürk sesleri 
Cümhuriyet meydanını çınlatmıştır. 

Alay buradan eski idadi ve bugünkU 
adliye binasına giderek burada geçirilen 
günlerin hatıralarını anmış ve mer:ıei
rne burada son verilmiştir. 

-----------Lise bayramı intibalan Foto muhabiri· 
miz B. lımail Zorlunun objektifi ile tes" 

bit 1ed11il81tll§~·Dtmw•.1111111ı11m .......... . 



Çizmeler 
Bir insanın ilk bakııta hoşunuza git· nin şasesind:: de kimsenin olmadığı 5.şi-

tiği, ve yahut büllkis hoıunuza E;tmediği kfudı. 
~le vakidir. Grişa oturduğu yerden hafifçe kalk-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
a RADYO s 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANKARA RADYOSU: 

11/1. Teşrin Salı programı (öğle neş
riyatı tecrübe mahiyetinde olarak yeni 
Stüdyoda yapılacaktır. 

Öğle neşriyatı: 

Saat: 12,30 - 13,00 Alaturka plak neş
riyatı, 13,00 -13,15 Haberler, 13,15 - 14,00 
Karışık plak neşriyatı, 14,0Q son: 

SAYFA: 9 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikropla
rmı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

Böbreklerin çalıımak kudretini artbnr, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, etki ve yeni Belaoiulduğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat V ekiletimizin resmi ruhsahnı bi.iz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

Planörcülük mektebine otuz kişilik ye- tı ve eyice aşağıya sol tarafa doğru sark
bİ bir talebe grubu geldiği gün, mektebin tı.. Ve hemen hemen aynı zamanda iki 
nöbetçi muallimi Grişa idi. şey birden gözüne ilişti: Bir heyli aşnğı-

Gri,,a bir gün önce, para~ütle yere da. tayyarenin ultında, kocaman beyaz Akşam neşriyatı: 
İnerken, yanlış bir manevTa yapması yÜ· bir şemsiyeyi andıran paraşüt, ağır ağır 
tünden dizini yere çarpmıştı. Dizi bütün uçuyordu. Diğer taraftan, tayyarenin sol 
~ nğrımıı. Grişa fena bir gece geçir- tel:erleği istikametinde, havada, koca· 
lhİşti. man bir insan ayağı sallanıp duruyordu. 

DlKKA T : HELMOBLö idrari temizliyerek mavile§tirir. -
Ertesi gÜn de bir gün önceki batası Grişanın hiç te yabancı olmadığı ham 

Yiizünden bir ihtar almıştı. işte bütün deriden mamul kocaman çizmenin kalın 
hunlardan ötürü, mektebe yeni bir tale· tabanı yukıınya doğru dönüktü. Çizme 
he grubu geldiği gün Grişanın canı fena burnundan tekerleğin iki demir arasına 
~ide sıkkın idi. Sonra bütün bunlar yet· sı~· ışmı:;ıtı. Çizmenin kocaman koncu, 
11\iyormuş gibi gelen taJcbelerin içinde, kıımızı lekelerle örtülü bir halde aşağıya 
Cfaha ilk bakışta Grişanm, hiç te lıoııuna doğru sarkıyordu. 
Iİtrniyen bir tanesi vardı. Grişa, tayyarenin dümenini şiddetle 

Gripnın hoşuna gitmiycn bu yeni ta• kendine doğru çekerek tayyareyi bnş 
lebenin yüzü, adeta daimi bir ha}t'et nşağı, par<ı.fÜt Üzerine sür'atle sevketti .. 
İçindemiş gibi, acayipti. saçları dalga Tam paraşütün hizasına gelince, tayya· 
dalga, ağzı açıktı. Muhitinde bütün enra- reye, yere müvazi bir istikamet vererek 
Ya karşı, adeta ilk defa görüyormuş gibi paraşütçünün etrafında daireler çizmeğe 
derin bir alaka gösteriyor, her şeyi mut· başladı. 
laka ellemek ·istiyordu. Delikanlı, iplere bağlı bir halde, bc-

Bütün bunlardan maada delikanlının yaz kubbenin alunda hareket.iz, açık 

ayağında. nam deriden yapılmış kocn
rne.n b!r çift te ~izme -vardı ki, delikanlı 
her adım atışında bu çizmeler fena halde 

bir halde asılı duruyordu. Yüzü sapsan 
idi. Sağ ayağının yerinde, şekilsiz. açık 

renkli birşey oallnnıyordu. 
Gri~ işeretle: glcırdıyor, ve piı bir deri kokusu nP~re· 

d, • - Sıma ne oldu'? diye sordu: ıyordu. 

G · d lik l d h .. ·· Delikanlı sabit bir bakıııla önüne bakı· 
rı~ e an ıya, n a yavaş yurume- • 

ai, çizmelerini gıcırdatmaması için bir yordu. Ya sorulan suali anlamamıştı, ve 
kaç defa ihtarlarda bulunduysa da hiç yahut cevap veremiyecek kadar kendini 
bir fayda olmadı. f cna hissediyordu. 

Crişa bir an içinde ıunları aklından 
geçirmeğe başladı: 

- Acaba timdi ne yapsam} Biraz 

tep direktörü bir gün Grişayı çağmnış daha paraşüte yaklaşsam mı~ Fakat bu 
çizmeli delikanlıyJ kastederek: tehlikeli bir iş .. Ya tayyarenin kanadiyle 

- Sen bu delikanlıyı ilk gijnlerde bu pnfn§Üte dokunur da paraşütün müva
kndıır fazla sıkma, demişti. O, çok uzak- zencsini bozarsam'> F nkat yaklaşsnm da 
lardan bir köyden geliyor. Değil tayya- ne yardımım olabilir'> Herif verdiğim 
reyi, fakat şimendiferi bile ilk defa gö- i,..aretleri anlarnıyacak kadar kendini 

Gri§a ile bu delikanlının birbirleriyle 
asla bağda~mıyacaklan artık eyice an
laşılıyordu. Hatta bunu hisseden rnek-

rüyor. 
Direktörün bu sözlerinden sonra Grişa 

delikanlıya büsbütün İçerlemeğe batladL 
Hattl kendi kendine: 

- Bu çocuğun yüzünden mutlaka ha· 
tııma bir hela gelecek, diye söylendi. Al
lah vere de hafif bir ihtarla qi geçqtir
aelc •• 

hybctmi, .. 
Grişa, bir iki daire daha çizdikten son· 

m yere doğru inmeğc boşladı. l liç olmaz
sa pnrnşüUen evvel yere inerek iniş es
nasında paraıütçüyc yardım etmelerini 
tenbih etmek lazımdı. 

Tayyare yere inerek eyice durduk
tan sonra Grişa C!erhal tayyareden fırla
dı. Kocaman çizme hula eski yerinde 
sallanıp duruyordu. Grişa, bunun boş ol· 

Saat: 18,30 - 19,15 Kar~ık plak neşri
yatı, 19,15 - 20,00 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza), 20,00 - 20,10 
saat ayarı ve arapça söylev, 20,10 - 20,15 
haberl~r, 20.15-21,00 tttrk musikisi (Mu
zaffer tıkar ve l\fözeyyen Senar), 21,00-
21,15 şen plakları 21,15 - 22,00 Stüdyo 
salon ortestrası, 22,00 - 22,15 Haberler 
ve hava rnporu, 22,15 Son: 

151' ANBUL RADYOSU: 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da dnns musikisi (pluk), 
19.00 da konferans: Kadı'koy Halkevi 
ruunına vcdhi Bereket oğlu (memleke-
timizde rezim), 19.30 da lsmail Hakkı. 
Halk şarkıları, 19.55 te borsa haberleri 

·Devlet denıiryollarından: 
A§ağıda miktar ve muhammen kıymeti yazılı idaremize ait (10000 

adet eski çuval 3-11-938 perıembe günü saat (IS) te Al.sancak seki
zinci işletme komiayonunda açık artırma suretiyle satılacaktır. istek
lilerin ite gimıeie mini kanuni bir hnlleri bulunmadıiına dair beyan
nameler ve muvakkat teminatın yatmldığına mütedair muktezi mak
buzlarla muayyen gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazım-
dır. Şartnameler komisyondan paruız alınır. · 

Beherinin muhammen Muvakkat 
"'" . .... ıntı 

Eski çuval 

Miktan kıymeti 

10000 9.S0-10 
11-16 3701 

teminat 
Lira 

75 
(2953) 

1 

TIRE MAHKEMESi BAŞKA
TIPLtölNDEN : 

1938/5 
Tirenin Cümhuriyet maballe.U.. 

20.00<le~atayu~F~deveMkada~~ ~~~~~-~~----~~~--~~-----~~~~~ 

den Hatice, Süeda ile Ahmet ve Re.. 
fik Sandık oğlu aralannda mli4terek 
Cümhuriyet mahallesinde Deb. 
aokak mevlciinde aagı umumi yol '°" 
lu Süeda ve Debbağ (Hacı) ömer 
arkası Refik müfrez hanesi ve Jm. 
men (hacı) Mehmet zevcesi Fabna 
ve cephesi umumi yol ile çevrili 28 
numaralı t~rinisani 930 tarihli tapu 
ile kayıtlı ve yukarıda üç oda bir aofa 
aşağıda üç oda bir aofa, bodrum ka
tı ve itti&alinde mutfak ve bir mikdar 
bavlıyı havi ve 2500 lira kıymetinde 
bir evdir. 

rı tarafından türk musikisi ve halk Ş<lr· Borno,·a zıraat mektebi·mii
kılnn. 20.40 ta ajnns haberleri, 20.47 de 
Ömer Riza Doğrul tarafından arcıpça d • • ı • • v •• d 
söylev, 21,00 de saat ayan: orkestra,. ur ugun en : 1-Tire ıulhbukuk mahkemesİn· 

'Y"zd 1 5 ce verilen karar üzerine şuyuun iza-2 1.30 da Cemal Kamil ve arkadaşları 
tamfından türk mm:ikisi ve halk şarkıları 
22.1 O da bava raporu, 22.13 te fasıl saz 
hcyeti:.lbrahim Uygan ve arkadaııları ta· 
rafından, 22.SO de son haberler ve erte
si günün programı, 23.00 te saat ayan: 
istiklal nuır§ı ve son. 

---=·---
Bir kadın gölde 

boğuldu 
Menemenin K albnk köyüne yirmi da

kika mesafede bulunan Sakız gölünde 
koyunla;ını yıknmnkta olan Ali karısı 
Bn. F..smn nasılsa .göle düşerek hoğul
mu~tur. Bn. Esmanın cesedi gölden çı

kanlmış ve defnine ruıhat verilmiştir. 
Boğulan kadın 45 yatJarında idi. 

Bir sarhosluk 
~ 

Tire kazasının Bakırhanı karŞ18ında 
pul ve tüfün bayö Refik oğlu Adananm 
gece vakti ıdffidduu°" gireıı meçhq} bir 
hınız S O lira lfiYjjiefiftde pul ve ~asını 
çalmıı ve b~ıfbr· Hırsız aranıyor. 

Cinsi Azami Asgari Fi. 
Kilo Kilo Kuruş 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 

24800 20800 9, 75 

Dana eti , 
Sade yağı (Birinci 
Urfa) 

5350 4750 45 
1000 1000 30 
1650 1350 105 

Zeytinyağı 600 450 
Pirinç (Tosya) 2100 1900 
Toz §eker 1400 1100 
Kuru fasulya (Horoz) 1050 750 
Beyaz peynir 500 400 
Makama 1100 800 
Un (Ayva1,1saray) 800 650 
Pafates (San) 2300 1700 
Arpa (yerli) 9000 9000 
Yulaf (Yerli) 4300 4300 
Yemlik ot 16000 16000 
Yataklık ot 403 400 

40 
25 
27 
18 
40 
25 
16 
8 
4,50 
5 
4 
3 

Bedeli ; ~ ' lesine ve açık arlhnnnya konuldu. 
L' K • L~~~tı ğundan 15/1 /1938 tarihine müsa-
ı;~lSUOo i1;1 ;s dif salı ;günü s~t 14 de Tıre sulh~-

56 
kuk mahkcmesınde açık arttırma ıle 

2407 SO 180 satılacaktır. 
300 00 22 50 2- Açık nrtırma bedeli oranlanan 

1732 50 129 92 bedelin yetmi§ ~ini bulursa o g\hı 
ihalesi yapılacaktw. Bulmadığı tak· 

240 00 18 00 dirde en çok arttıranın taahhüdü ba. 
525 00 39 37 ki kalmak şartiyle satış daha on bet 
378 00 28 3S gün uzablacak ve 30/11 /1938 tari .. 
189 00 · 14 17 hine müsadif ~amba günü saat 
200 00 !5 00 14 de ihalesi icra kılınacaktır. 
275 00 20 62 3- ihaleye kadar bırakılmı§ ma-!: :: 

1
: :g liye ve belediye vergileri alıcıya ait 

40S 
00 30 37 

olup arttırmaya girmek istiyenlerin 

215 00 
oranl~ bedelin % yedi buçuk 

640 
OO 16 12 nisbetinde t~minat akçesi veya ulusal 

48 00 bir banka mektubu vermesi mecbu-
120 00 9 00 ridir. thale bedeli ihaleden sonra beı 
-- - ~n içinde mahkeme kasasma yatın-

10357 00 lacaktır. Ahi takdirde ihale bozula. 
1 - Burnova Ziral\.t Mektebinin 938 yılı ihtiyacı İçin açık 'eksiltme rak farla fiyat ve bundan mütevellit 

ile alınacak yakanda cinsleri yazılı erzak 11/10/938 tarihinden itiba- zarar ve ziyan ve faiz bili hüküm 
ren on be, gün müddetle açılc eksiltmeye konulmu,tur. k cndisinden tahıil olwıacaktır. Planörcülük ve para,Utçülük melı:tc

binin prograrnınl'.l nazaran ilk önce kJTk 
eaatlik nazari bir ders vardı. Bu nazari 
'dersten soma, derece derece muhtelif 
yüksekliklerden atlamalar başlıyordu. 

duğunu, içinde ayak fnlan bulunmadığına ___ ...._ ____ __,_ ______ ,ı 

eyi kani olmak için elini çizmenin içine Gençlerle aile 
ııoktu. Ancak bu muayeneden sonra de-

2 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatını malıandığına teslim ile 4 _Tapuca müaeccel ve g • 
alacakları makbuzla beraber ihale günü olan 26/10/938 çarşamba gü- müseccel ise ilan tarihinden itib;: 
nü saat 15.30 da mektepte müteşekkil sahn alma komisyonuna gelmel yirmi gürt içinde iabat belgeleri ile 

3 - Bu hususa ait şartnameleri görmek istiyenlerin her gün mektep mahkemeye müracaat eylemeleri 

Hayatlarında, üç metrelik bir yerden 
bile atlamamış iruıanları, gök yüzüne çı
kararak boşluğa salıvermek, hiç te kolay 
hir iş değildi. Yerde iken fevkalade ce· 

likanlının nyağı koptuğu hakkındaki ilk reislerine 
tahminlerinin ne kadar boş ve manasız 

müdürlüğüne müracaatleri. akıi takdirde ae~ parasından ve 
11 - 15 - 20 - 25 3729 (2967) taksiminden hariç kalacaklardır. 

olduğunu anladı. 

Grişa eldivenlerini ve kombinezonunu 
çıkarırken: 

sur davranan bunlardan bazıları, hava· 
Ya yükselir yükselmez tasavvurun fev· - Bu delikanlıda ergeç bir hokka-
kinde korlcaklaııyorlar, kendilerinden ge bazlık çıkacağını anlamıştım. Hay Allah 

k tı•tr .. h t•"' k .. b'I b müstahakkını versin 1 diye söylendi. çere emege, a ~ uamaga ı e aş· 

lıyorlardı. Bazılan ise o derece şaıın· Ve alnındaki buz gibi terleri elinin 

ı d 1_, tersiyle silerek, paraı1ütçünün ineceği Yor ar ı .U yapılmuı lazımgelen en ipti-
dat hareketleri bile unutuyorlardı. istikamete doğru ko~mağa baı1ladı. 

M _Lot_ huni ,__ . . b" ··L Ayakları adeta odunlaşmış gibiydi. aamann ann eıuenaı, uyu-. 
b·1 tl . ti l dı Ç"-•-·· Zorlukla nefes alıyordu. insan koşarken r cesare e ve eyı a ıyor ar . un..u 
he · hh ti L!...- _ l di yerlerin aksi istikamettte gittiğini zanne• 

psı genç ve sı a ı .unıse er . * der. Halbuki Grişantn koşmasına rağ-
men yerler, b~ defa geri geri gitmiyor, 
adeta sabit duruyorlardı. 

Nazari ders devresi bitrnit. sıra tat
bik.ata gelmişti. Bir gün Grifa. koca çiz-
meli delikanlının, paraşütle ille atlaYlfU\ı Grişa ile paraşütün ineceği yer arasın-
Yapmak üzere tesadüfen kendi sevk ve daki mesafe bir türlü azalmıyordu. 
idare ettiği tayyareye bindiğini gördüğü Nihayet bu mesafe azaldı. Acayip bir 
%aman fena halde sinirlendi. alay kendisine doğru harekete başladığı 

Vakıa çizmeli delikanlı yeni tayyare- sırada Grişa hala, paraı1ütün ineceği yc
ci kılığiyle bir hayli değişmişti. Fakat ne re, kalabalığa doğru koşuyordu. 
olursa olsun Grip ondan gene bir türlü Gri§aya doğru gelen kalabalık alayın 
hoşlanmamıştı. Bunun için her hangi bir ~~-~akşında, şiddetle topallıyarak, adeta 
a-b t .. l .. k N ~e oyruyonnuı gibi deJikanlı yürü-"'" ep e aramaga uzum yo tu. e yapa- . 
lı · t b nl ld I b. .. 1 .. b yordu. Delıkanlının ııol ayağında çizme m ış e, u ann yı ız an ır tur u arış- .. .. 
rnn. t B k b v l" vardıf aag ayagı çıplaktı. Yüzü canlı ve 

mış ı.. aş a ıe ep aramaga uzum . 
1 
.. d. 

\rar mıydı} sevınç ı ı ı. 

Grifa oldukça sert bir ecııle delikan· Grişa, sesinin duyabileceği bir meaa-
lıya: fcye kadar delikanlıya yaklaştığı zaman, 

- Kayışları bağla!. dc'ikanlı: 
O dik - Muallim arkadllf, diye haykınna-e · ten sonra havalandı. 

0 zamanlar, henüz daha eski usul üze. 
re atlıyorlardı. Yani, paraşütle atlıyacak 
olan kimse. tayyarenin içinden dıtan çı
kıyor, bir ayağını hotluğa aarlcıbyor, di
~cr ayağını tayyarenin bir kenarına ke
netliyordu. 

Grişa: 

- Atla!.. 
Kumandansını verir vermez, delikanlı, 

9ıkı sıkıya tayyareyi tutmakta olan ıol 
f:)İni bırakıverdi. Ve kendini boşluğa ko
~Vcrdi. 

Bu atlayışla beraber şiddetle sarsıldı. 

ğa başladı. Atlamak hiç te korkunç de-
ğilmiş.. Boşu boıuna beni o kadar kor· 
kuttular. Yok tayyareye çarpanmşsın, 
yok para~üt açılmazmış 1.. Yok şu imiş, 
yok bu imiş .. Halbuki ben pekala indim. 
Yalnız ne yazık ki c;izmelerimden birini 
kaybettim. Ne eyi c;izmcydi o ... 

Gri~a adeta §en bir tavırla: 
- f şte çizmen, dedi.. Korkmadığın 

için aferin .. Fakat senin yüzünden bana 
mutlaka bir ihtar gelecek .. Haydi neyse .. 

J)oktor Operatör 

Cemil Oral 

Gençlik menfaatine olmak üzere yazı
hanemde kurduğum cylenmeleri kolay
laştırmak için (danışma servisine) her 
ırktan ve her sınıftan milracaat edebile
cekleri gibi her türlil yazı ve tercilme 
işleriyle mali ve sanayi işleri hakkında 
hususi müşaverede bulunmak ve lisan 
muallimleri bulmak için dahi yazıhane
me müracaat edilebileceğini saygılarım
la bildiririm. 

Büyük Kardiçalı hanında 39 numara
da hukuk mezunu tlyas özonarat 

· H-2 (2968) 

AŞÇIBAŞI MAltKA 
Makarnalar 

Devlet demityoliarından: 
21/5/935 tarihinde Uşaktan lzmire sevkedilip münelünileybi ta

rafından alınmıyan ve İzmir Sulh mahkemesinin 27 /9/938 tarih ve 
140/938 No. lu yazısı ile sablmaaına karar verilen Basmane ambann
daki 7437 kilo ağırhğında 185 torba alçı açık arttırma suretiyle 10/ 
1 l /938 perıembe günü saat 15 te Al.sancak 8 inci lıletme komisyo
nunda satılacaktır. 

Alçılar Basmahane ambar müdürlüiüne müracaat edilmekle görü
lebilir. isteklilerin i§e ginneğe mi.nü kanuni bir halleri bulunmadığı
na dair beyannameler ve muvakkat teminabn da yatırıldığına müte
dair muktezi makbuzlarla komisyona müracaatleri lizundır. Şarbıa
meler komisyondan parasız almır. Muhammen bedel (7437) kuru, 
muvakkat teminat (558) kunıştur. 

11-16 3718 (2961) • 

S-- Rüıumu delliliyesi ve tapu 
harcı müşteriye aittir ve ahiren ne, .. 
redilen kanun mucmince valaf icare 
taviz debeli abcıya aittir. Hiuedarlar 
artbn:naya i4tirak ettikleri ve ihale 
Üzerlerine yapıldığı takdirde ihale 
tutarının tamaminı müddeti içinde 
mahkeme vemesine vermeğe mec
burdurlar. Arttırmaya iştirak edecek
lerin ~u arttırmayı okum.ut ve mün 
derecabnı tamamen kabul ebnİf ad 
oltmur. Fazla malUınat almak İste· 
yenlerin Tıre mahkemeai bqkitip
liğ-ine müracaat etmeleri icap eder, 
isteklilerin gösterilen gün ve saatte 
Tıre sulhbukuk mahkemesinde ba
zır bulunmalan ilin olunur. 

MENKUL MALLARIN AÇIK SALiHLi SULH TiCARET 3721 (2966) 
ARTI1RMA iLANI MAHKEMESiNDEN: 

TtRE iCRA MEMURLUoUN- Mithat pa,a mahallesinden IZMIR 3 cü iCRA VE iFLAS 
DAN • Mürsel oğlu Süleymanın lzmirde MEMURLUOUNDAN: 
Me~emende ' Hüseyin kansı Ha- Şel benzin Tepecik 9oförü Tikve•· ~zmirin cumaova~ı nahiyeıine 

ticeye ölüm bedelinden 1000 lira li Yusuf Ziyada olan 150 lira ala- bagh ve bu~gur~ .çıftliği namiyle 
tazıninata bôrçlu tirenin dere ma- cak davasında göaterilen ikame~· ~f arazı dahılınde ve bakla, 

hall ind Ania t M taf wl gi.hımn m-hul olmasına nazaran keklık, kartal, zeytin tepe mev· 
es en vu ua a og u -:r k'I • d b l .. · 

Yakubun i4bu borcundan dolayı 18 dunıfmanın 24-10-938 ci günü sa· 1 erm. e u unan muflis a~duk 
3/938 tarihind h • edil' d' at 9da bizzat veya tarafından usu· zade bıraderler maauına aıt zey-

em• 1 h ._.~ .. adcız ubıptaryelbı len bir vekil göndermeıi aksi tak· tin ağaçlannın 1938 ıeneai mahıu .. 
ın a aca ı>:oyun en m - • d 1 lü yeri d w J .. • d ahim K lind bul be dırde hakkın a gıyaben muame e- n e agaç arı uzerın e pa· 

~ • b emı:çekıe ~ kı unan - ye tevessül edileceği ilan olunur. zarlıkla aabkcağından talip olan· 
erı ~er ymet sır ve er- 3719 (2958) ların 13-10-938 pertembe günü 

kek olmak üzere 151 adet koyun ve saat 10 dan 12 ye kadar mezkur 
Selônilı Nrgİanin Birincilik beheri birer lira kıymetli 13 adet IZMIR 4 cü iCRA DAiRESiN- bulgurcu köyünde hazır buluna. 
madalyamı lıazamnıflır... ufak kuzu ve beheri dörder lira kıy- DEN: cak olan masa müme11ili ltıtanbul 

--------------- metinde 100 adet eliti koyun ve yi- Adet cinai kıymeti avukatlanndan Ekrem Kulene 
IZMIR 2 iNCi HUKUK MAH- ne mezkUr koyunlardan çıkmış ve ı y 821 makinesi yüz elli lira müracaatları lüzumu ilan olunur. 

KEMESINDEN: haciz akma alınmıı beher kilosu 45 kıymetli 11-12 3730 (2959) 
8efiktat cihannuma mahalleai kuruı kıymetinde ve Yedi Emin be- Bir borçtan dolayı mahcuz olan -------------

bostan batı S.2/59 yabancı def· lediye hancısı Muatafa Zeybek elin- bir yazı malı:inesi 17-10-938 tari- IZMIR 3 ONCO ICRA VE IF-
terde kayıtlı ve 31 Dz. Ty. Bl. K. de ve 7 çuval içinde 216 kilo kirli hinde pazartesi günü saat 10 da LAS MEMURLUGUNDAN: 
önyüzba,ı Mehmet Nuri oğlu Ali yapağı bunun sablmaıına Menemen yeni müzayede bedestanında açık lzmirin cumaovuı nahiyesine 
Seyfettin tarafından mahkemeye İcrasınca karar verilmit olup on beş artırma ile satılacaktır. Mahcuz bağlı ve Bulgurca çiftliği namile 
verilen arzuhalde: Evvelce tescil giin müddetle ~çık artbrmaya çıka- yüzde yetmi' betini bulmadığı maruf mah':lde vaki müfliı avun· 
e tirmiş olduğu Artun soy adının nlm!Ştır. takdirde ikinci artırmaaı 28-10- duk zade bıraderler ve ortaklan 
kayıpoğlu olarak değiftirilmesini MczkUr anam ve yün peşin pa- 938 cuma günü aynı saat ve aynı Mehmet, Uzeyir, Hamdi, Remzi, 
istemiş ve icra kılınan muhakemC'- ra ile satılacak ve üç kısma ayrılmıı mahalde hazır bulunacak icra del· Şevket ve Hakkı masasına ait ara-Crisa, endişe ile delikanlının atladığı ta· 

tafa, Yani -sola baktı; solda kimseci!der 
3'oktu. Sonra: 

I,; - Belki de tayyarenin kuyruğuna ta-

si sonunda davacının talebi muhik olan 151, 100, 13 ve 216 kilo yün lalı ile memuruna müracaatları zi parça parça kiraya verileceğin· 
MEMLEKET HASTANESi sebebe istinat eylemit olmakla K. gruplar ayn ayn ihale edilecek ve ili.n olnur. 3724 (2960) den isteklilerin 12,13-10-938 Çar-

ESKt OPERA TöRO medeninin 26 cı maddesi hükmü- dellaliye reımi ve sair masrafları tamba ve Pertembe günleri Bul· 
·dınıııtır; hunun için de tayyare ~.iddetle 
sarsıldı! d'· ·· · l ~ uşunccsıy e tayyarenin kuyru-
lnına doğru baktı. Fakat orada da kim-
seleri ·· . 
1 

Coremedı. Esasen tayyare de ko-
aylıkla u d s· çuyor u. ınaenaleyh tayyare• 

fzmire tekrar avdet eylemiş ve ne tevfikan Artun ıoy adının Ka- mü4terisine ait olacak ve ihaleye it- bulunmaları ve dellila müracaat et- gurca köyünde saat 10 dan 16 ya 
h:ı::;talmnı Fransız hastanesinde ka- yıpoğlu olarak deği,tirilmeıine tirak için yüzde yedi buçuk teminat meleri ve aab' yeri Tire belediye ha- kadar hazır bulunacak olan mez. 
bule bqlamı!hr. 4-1~938 tarihinde karar verildiği gösterilecektir. Bu tutla almak iıti- m olduğu ilin olunur. Satı§ saat 13 kU.. masa mümeuili lstanbul avu· 
öğleden sonra Birinci Beyler sokak maddei mezkure tevfikan ilin olu- yenlerin aat14 günü olan 18/10/938 te yapılacaktır. katlanndan Ekrem kulene müra· 

Numara 3G TELEFON: 2310 nur. 3717 (2957t aaJı lriinü Tire icra dairesinde bam 3720 (2964) caatleri lüzum ilin olunur. 
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L i M ON ~i~[KLER 90 DEHECEL 
• 
1 1 KOLONYASI 

Itriyat ve müstahzaratile lzmiri, bütün Türkiyayı 
aleminde en yüksek mevkii 
altın madalyalarla birinciliği 

kazanan, 
muhafaza 

beynelmilel 
eden, zafer 

kendisine hayran bırakan, ıtriyat 

ser2ilerde daima diplomdönör ve 
nişan1arile teferrüt eden 

E"zaeı Hasan Kemeraıtı caddes;nde 
1 
YENi 

AÇ D 1 

•• •. ;-:: ••• :-• •• ;'. . • . ..... •• { l •• 1 ' ·.·, .... ·. .. , ·: . . . . : 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : nu olanlardan isteklilerin 14/10/ 
Cümhuriyet caddesinin Osman- 938 günü sabahına kadar ellerin-! 

lı bankaaı önünden gazi bulvarına deki vesaikleriyle müracaatleri 
kadar uzanan iki tosenin granit 7, 11 3688 (2926) 
ve. ~~k.et tatlarile es9:ıl~ suret~~ ta- 1 _ Kazım Özalp caddesinde es-
mırı ı'ı 1~1~38 tarıhınden ıtıba- 1 ki Ayyılclız sokağında 1 ve 3 sayılı 
ren 15 gun muddetle kapalı zarf- evlerin enkazı müteahhide ait ol
lı eksiltmeye konulmuftur. Keşif mak üzere yıktınlmaaı başmiihen
bedeli (14500) lira 30 kurut olup 1 dislikten tedarik edilecek ke,if ve 
muvakkat teminat miktarı 1088 sartnameıi veçhile açık arttıtmaya 
liradır. Ketif ve t9;r~nameleri ~? ı konulmu,tur. Muhammen J,,.d.,li ilıi 
kuru~ ~del muka~ılın~~ ha• mu- yüz elli lira olup ihalesi 1/11/1938 
hen~ıs~ikten tedarık .. edılı; .. Taşra- salı günü saat on altıdadır. ı,tirak et
dan ıstiyenler posta ucretinı de ay- mek istiyenler on sekiz lira yetmİ• 
nca göndermelidirler. Kapalı ~ kuru,luk muvakkat te inat 
zarfla ihalesi 25-10-~38 aalı ~ünü makbuzu ile sövlenen gÜn vem saat-
aaat on altıda beledıye encume- t ·· g ı·rler . d l cak 1 . ~•- d e encumene e ı . 
nın e yapı a tır. ftir111.1< e e- 2 Beled. J'L k 

k 1 k .f. - ıye em a.ı< ve a arın-
ce ler 2490 sayı ı anunun tarı ı d ki B 1 1"' • · 846 
dairesinde hazırlanmıt teklif mek- an ~ eı!'a: ~O ıp. ~em • ı:;
tuplarını ihale günü olan 25-10- ckı•t~l.kt ki __ ..._ ıa~ ga:h~:ılı -· 
938 ı .. .. . b aıpı e ..., ... ame•ı veç ıe ve 

aa ı gunu azamı saat on e'e h. ..ddetl · ·1 ktir 
k d .. . ı··· 1. ır sene mu e ıcara ven ece . a ar encumen reıa ıgıne verme ı- B. lilc • uh be 
d

• l ır sene ıcannın m ı:.nmıen • 
ır er. d ı· 201 ı· 1 ık _...._ il 
11-14-18-21 3735 (2955) . e ı • ıra 0

- Ull ac ::'~'.!mla e 
B 1 d. •t ı ·· ·· dd ihaleaı 1/11/938 salı gunu saat on - e e ıyeye aı nonu ca e- l d d t . • • 

• d Bah ·b b k th r k 11 tı a ır. ıtırak etmek ıatiyenler 15 
aın ed k~~ abap~r ıme a.ıbe- lira 25 kuru,luk muvakkat teminat 
narın a aın enzın satıf yerı a, kb il .. 1 .. 
lrlitiplikteki tartnameai veçhile ve ma .. uzu e •

1
.nv

1 
enen gun ve saatte 

b. ''dd l . .1 k encumene ve ır er. •r ıene mu ete ıcara verı ece • 3 H l'I R'f dd • • 
tir. Bir senelik icarmın muham- - a 1 ı at ~ ca esının 
men bedeli üç yüz lira olup açık park üstüne rastlıyan kısmında !ap
artırma ile ihalesi 1-11-938 salı tınlacak 150 metre boyda kanalizas
günü saat on altıdadır. lttirak et-ı yon ~~ühendislikten t~arik ~i
mek istiyenler yirmi iki lira elli lecek k~ıf ve ~amelen vechı!e 
kuru,luk teminat makbuzu veya açık ~ksil~ey.~ konulmuştur. K~if 
banka teminat mektubu ile söyle- b".Jeli sekiz yu~ do~ dokuz lira 
nen gün ve saatte encümene ge- altı kurus olup ibaleaı 1/11/938 sa-
tirler. lı günü saat on altıdadır. latirak et-

11-18-21-25 3734 (2954) mek istiyenler altmıa yedi lira elli 

\ , 

EKSIRI 

- imar sahasında garaj santral kuru,luk muvakkat teminat mak
binaaı için ayrılan 33 ve 36 sayılı buzu veya banka teminat mektubu 
adaların molozlardan temizlen- ile aövlenen gün ve saatte encüme- ""' 
me•i ve etrafına muhafaza duva- ne gelirler. Saçları dökülenlere Komojen Kanzuk 
rı çekilmesi ile Kültürparka ilave 4 - Basmahane civarında Hal Sa"ların d"külm · k kl meaine • · 1 K · 
edilmek üzere ayrılan 39 ve 43 sa- Santral binasında yaptırılacak üç !arın Tk.'kl . 0 • ku eaıntle vd~ . epe beni r K m~nı 0 ur!. omodıendıraaç-

I d 1 1 d.. k 1 d t t "beka - b. k o erını vve en ırır ve ese. omoıen aaçann gı ası .. 
yfı ı ad a auhr a f ıgerd ısım ark.eltra- da ~ b ecruüh' d~lııildı ve ıredaç!k aoedi~- Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
ına a m a aza uvarı çe ı me- aı aşm en ıs en t an - _,__. · f 1 • • 1 d 
· · · 10-10-938 t ·h· d ·ti·b 1 k k if I • h·ı saç .,...ırı maru eczane erle ıtrıyat magaza arın a bulunur. 

sı ıtı an ın en ı aren ece es ve '8rtname en veç ı e 
15 gün müddetle kapalı zarflı ek- açık eksiltmeye konulmuatur. K~if 
ıiltmeye konulmuftur. Keşif bede- bedeli yedi yüz otuz üc lira yirmi 
li (14092) lira 13 kurut olup mu- ı.uru.tur. thaleai 1/11/938 aalı gü
vakkat teminat miktarı (1057) nü saat on altıdadır. İ•tirak etmek 
liradır. Ke,if ve tartnameleri otuz istiyenler elli ~ liralık muvakkat 
bet kurut bedel mukabilinde bat teminat makbuzu veya banka temi
mühendislikten tedarik edilir. nat mektubu ile sövlenen gün ve sa
Tatradan istiyenler posta ücretini atte encümene gelirler. 
ayrıca göndermelidirler. itin be- 5 - Beledive emlak ve akarın. 
deli artırmaya çıkarılacak arsa ile dan Mimar Kemalettin caddesinde 
ödenecektir. Ka.'?a.~ı zarfla ihalesi 104 sayılı depo baakatiplildeki •art-
25-10-938 salı gunu saat on altıda namesi veçhi!" ve bi sene müddetle 
beledil'.e encümeninde yapılacak- icara verilecektir. B~ senelik icarı-
tır. I,tırak edecekler 2490 sayılı nın muhammen bed li 85 lir lu 
k 'f. d · · d h e a 0 P an unun t~rı 1 aıreaın e .azır- açık arttırma ile ihalesi 1/11/1938 
lanmıt teklıf mektuplarını ıhale 1 ·· ·· t altıd dır 1 f ak 
günü olan 25-10-938 salı günü aza- satını gunk •ut. saa 1 on650 kua 1. k' ır 

• b k d .. e e ıı ıyen er ru~ u mu-
mı saat on ete a ar encumen akkat t · t makb il ·· 1 · ı··· l.d. l v emına uzu e soy e-
reıa ıgıne verme ı ır er. .. tt ·· lir 
11-14-18-21 3736 (2956) nen gun ve saa e encumene ge . 

11 • • d kull 1 k ler. Yo ann tamırın e anıma 11-18---21-25 3737 (2965) 
üzere satın alınacak on bin adet 
Bandırma parke ta•ı başmühendis- -------------
likten tedarik edilecek ke•if ve şart- IZMtR TiCARET MAHKEME
nameai veçhile açık eksiltmeye ko- SiNDEN : 
nulmu~ur. İatanbulda Türk Şalepçilik Limi-

Ke,if bedeli (12.'50) lira oluD iha- tel şirketine ait ve latanbul Linıanı
leıi 14/10/938 cuma günü saat on na bağlı Türk bandıralı (Galata) va
altıdadır. iştirak etmek istiyenler 93 puru maden kömürü hamulesiyle 

lstanbul Telefon direktörlüğün· 
den: 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 200 kilo metre kapalı brona tel 

14-11-938 Pazartesi gÜnü saat 15 te kapah zarf uauliy!e müdüriyet 
binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek iatiyenlerin 1800 liralık 
muvakkat teminat ile kanunım tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
havi kapalı zarflarını aynı gÜn saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Şartnameleri her gün levazım dairemizde gürü-
lebilir. 28-11-24-7 3553 (2952) 

lira yetm~ ~ kuru,luk muvakkat Zonguldaktan hareketle 2/10/938 tan edilmi• iae de mesafenin yakın- bire tayin kılınml§ olduğundan o 
teminat makbuzu veya banka temi- tarihinde makinada vaki inzadan lığı yüzünden ne tarafa gitmekte ol- gÜn ve saatte kayık ve hamulesiyle 
nat mektubu ile söylenen gün ve sa- dolayı Midilli limanına demirleyip duğu anlatılamamasından mezkiir alakası ve zararlı bulunan kimse
atte encümene gelirler. o gece saat 1.45 te Midilli limanın- kayık batmıt olduğundan bahisle !erin rapor alınırken mahkemede ha-
29 4 7-11 3578 (2964) dan hareket ederek seyrine devam Deniz ticaret kanununun 1063 ün- zır bulunabilecekleri adı geçen kanu-

Belediye varidat dairesine me- ederken saat 2 de 20 • 30 metre ile- cü maddesine tevfikan tanzim kıh- nun 1065 el maddesi hükmüne tev
mur alınacaktır. Askerlik hizmeti- ride fenersiz bir kayığa tesadüf et- nan raporun okunma gilnü plarak fikan IWı olunur. 
ni ikmal etmi• orta mektep mezu- mit ve Alabanda iskele ve Tonıla- 15/10/938 cumartesi ııünil aut on• 3738 (2962) 

YILDIZ 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
ikinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
kartısında (36) No. ya tafmmıftır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın mütterileilni daha ~ 

memnun etmek için, Yeni modeller ve bir 
çok kolaylıklar bazırlamntır. 

Aynca hevesli olanlara husual biçki ve dikit 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, isteklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica ohmur. 

Saime Öz Gören 
1-15 H.3 

Istanbul C. Müddeiumumili 
ğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 31-5-939 alqamina kadar 

satın alınacak 300.000 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksilt
meye konmUfhır. Muhammen bedeli «28,SOOıı Yirmi sekiz bin bet 
yüz liradır. Muvakkat teminatı «2137» iki bin yüz otuz yedi lira «50> 
kuruştur. 

istekliler §artnameyi tatil gününden maada her gÜn saat 9 dan 12 
ye kadar ve 13 den 17 ye kadar Sirkecide A,ır Efendi sokağında 13 
numarada Adliye Levazım dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 24 - 10-938 Pazartesi günü saat 15 te yeni postahane ar
kasında A,ır efendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım daire
sinde yapılacaktır. Ekalitmeye girecekler zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar İstanbul Adliye Levazım dairesinde toplana
cak satınalma komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri veyahut dıt zarfı mühür mumu ile kapatılınıt ve ismile 
açık adresi ve hangi ite ait olduğu yazılması f&rliyle aynı saate kadar 
iadeli taahhütlü olmak üzere mektuplarını gönderilmesi ve ilan mas
rafının da müteahhide ait bulunduğunu ilan olunur. 7155 

7-11-15---19 3677 (2931) 

Devlet demiryollarından: 
26/9/938 tarihine müaadif pazartesi günü kapalı zarf uauliyle iha

lei kat'iyyesi yapılacağı iWı edilmit olan kömür tahmil, tabliye istif 
ve lokomotif tenderlerine verilmesi itine ait ilan 2490 sayılı kanunun 
yedinci maddesine aykırı olarak intitar ettiğinden yeniden ilina mec
buriyet hiad olmuıtur. 

Alaancak ve Halkapınar depolarına vagon içerisinde bir senede ge
lecek takriben (35.000) ton kömürün vagonlardan yere tabliye ve 
istifi ve istif mahallinden azami (15) metre mesafeye nakil ve loko
motif tenderlerine verilmesi itinin eksiltmesi 21/10/938 tarihine mü
aadif cuma günü saat 17 de Alaancak Sekizinci ifletme komisyonunca 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Bu it için tahmin edilen bedel &f&iı· 
da yazılıdır. Bu eksiltmeye girmek isti yenlerin (1050) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla ayni ka· 
nunun dördüncü maddesi mucibince ite girmeğe minii kanuni bir 
halleri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini havi mektupla
n ayni gün saat (16) ya kadar komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu ite ait §lll'tnameler lzmirde Sekizinci itletme komisyonunda pa· 
raaız olarak dağıtılmaktadır. 
itin Nevi Beher ton için Tutan 

tahmin edilen 
Kurut 

Kömürün Vagonlardan yere tahliye ve istifi 17,5 
Kömürün istif mahallinden (15) metre me
safeye nakil ve lokomotif tenderlerine veril-

Kurll§ 
6125.00 

mesi. 22,5 7875.00 
2 -:-11 3641 (2998) 
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GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gUn soğuk almıştı. 
dUn yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
lıUtUn ağn, sı

~ \'e sancıları 
dind· . ltir. 

GRiPiN 
h Soğuk algın-
luıa, nezleye, 
~Pe, ~. bel, 

~· adale ağrı
""lle romatiz. 

::: karşı bil-
dir. müessir -

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
İsim ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakınınız."····· 

Fenni gözlük için -. 

KE AL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çef İtleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıif erik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve cellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

TORNAX Motorsikletleri 
Be, sene garanti, en konforlu 

BLZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyolan içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cins musiki alitı 

IZMlR ve Havalisi toptan ve perakende aatıı depoıu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler ÇIU'flll karşwoda Batturak No. 143 Telefon : 4079 

YENi ASIR -DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE UNE BREMEN 
A THEN vapuru 1 O birinci teşrinde 

bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
Bremen için yük alacakhr. 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci te~rin
de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacakhr. 

AMERtCAN EXPO~T LtNES 
EXPRF.SS vapuru 14 birinci teşrinde 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
EXHlBtTOR vapuru 24 birinci te~

rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

EXERMONT vapuru 24 birinci te1-
rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

PtRE AKTARMASI SERt SEFERLER 

-
Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

ROYAL NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

SOKRATE.S vapuru 15/10 da bek-

lenmekte olup Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük alacak
tır. 

HELDER vapuru 31 / 1 O da beklen• 
mekte olup Rotterdam, Hamburı ve 
Amsterdam limanlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORtENT UNlNE 
V ASLAND motöril 15-1 O da bek

lenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
Danimark ve Baltık limanları için yük 
alacaktır. 

BlRKALAND motörii 30/1 O da bek
lenmekte olup Rotterdam Hamburg 
GDYNlA DANZlG Danimarka ve Bal
tık limanları için yük alacaktır. 30/1 O a 
kadar Norveç için yük kabul eder!. 

FlNSKA A/A 
POHJANAA vapuru 15/10 daAn-

EXCAUBUR vapuru 21 birinci te~- vere Finlandiya limanlan için yük ala-

rinde Pireden Boston ve Nevyork için caktır. 
hareket edecektir. SERVtCE MARmME ROUMAIN 

ALBA JULlA vapuru 2 1 / 1 O da li-
EXETER vapuru 4 ikinci teşrinde Pi- manımıza gelip Malta, Marsilya ve Ce

reden Boston ve Ncvyork için hareket nova limanlnn için yük ve yolcu ıılır. 
edecektir. A.DRIA TICA SOCtET A AN di 

EXCAMBION vapuru 18 ikinci teş- NA VtGAZtONE 
rinde Pireden Boston ve Nevyork için BARLEIT A rnotörii 12/ 1 O da gelip 
hareket ed ecektir. ayni gÜn saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran-

da, Brindisi, Valonıı, Draç, Gravusa, 
1 DEN NORSICE MtDDELHAVSLtNJE Spalato, Za.rıı, Fiume, Trieste ve Vene-

0 • S L O dik limıınlarına yük ve yolcu ıılnrak ha-
BA Y ARD vapuru 24 birinci teşrinde reket edecektir. 

bekleniyor. Le Havre, Dieppe Dünkcrk LERO vapuru 13/ 1 O dıı gelip ayni 
ve Norveç umum limanları için yük ala- gün saat 19 da Patmo, Lero. Kalimno, 
caktır. lstanköy, Rodoe, Bari, Venedik ve T ri

STE ROYALE HONGROISE DANUBE 
MARrrtME BUDAPF.Ş'f 

DUNA vapuru 1 7 birinci teşrinde 

bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala
caktır. 

este limanlan için yük ve yolcu alır. 
ilandaki h:ıreket tarihleriyle navlun

lardaki değişikliklerden acenta mesuli
Yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt için 
2 ci kordonda Fratelli Sperco vapur 
acenteliğine müracaat edilmeai rica olu-

SZEGED vapuru ikinci tefrin iptida- nur,. 
lımnda bekleniyor. Tuna limanlan için TELEFON: 2004 - 2005 
yük alacaktır. 

BUDAPEŞT vapuru 20 birinci teş

rinde bekleniyor. lekenderiye için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARtTIME ROUMAtN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru J O birinciteş
rinde Köstence ( Galatz ve Galatz ak
tanno.sı Tuna limanlan için yük alacak
tır. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

'! apur acentası 
BlRJNCr KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
ElJerman Lines Ltd. 

LONDRA HAITI 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond· 

ra ve I .Jull için yülı: alacaktır. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

SAYFA ı ll 

~IRAAnBANIRSI 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak· 
bir hakikat : 

Scıbah, Oğle ve cıkfam haf' llfmekten 
aonrcı günde 3 defa 

Kullanmak 

ŞartUe 

• 
RADYOLIN 

JOHNSTON VARREN UNF.S 
LtVERPOOL 

ALBATROS vapuru 18 eyltilde ge- Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
lecek ve 26 eyliıle kadar doğru Londra ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-

DROMORE vapuru 30 birinciteşrin
de bekleniyor. Liverpool ve Anvers li
manlarından yük çıkaracak ve Burgas, 
Köstence Sulina Galatz limanlan için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci teşrinden 
f 2 birinci t~rine kadar Anvers {Doğ
ru) limanı için yük alacaktır. 

Illinda ld hareket tarihleriyle nav· 
tunlardaki değlşlktıklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla taf!ıilAt almak için Btrtn
cl Kordonda 'V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına milrtı· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Det Forenede 
Dampskıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDtNAVIA 
sıs. SVANHOLM 
EylUlün birinci on beı günlükte yük 

alacaktır. 

S/S. ALGARVE 
Eylulün ikinci on beo günlükte yük 

alacaktır. 

M/V. ALGlER 
Eylul sonunda ve birinci teşrin ba~

bngıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk haf tasında yük ala

caktır. 

S/S. EGHOLM 
Birinci teşrinin ilk on beı günlükte 

yük alacaktır. 
sıs. EBRO 
Birinci teorinin ikinci on bCf günlük-

için yük alacaktır. ci asır kimyasının Mrikalarından 

IO biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
.. Nt~N ;npuru 28 e;Iwde gelecek lezzeti hoş, mikroplara k~ı te-

8 bırıncı te~rıne kadar dogru Londra için iri •. n.d ilzd'" -k s ,, ı.u. e y ur ... M 

yu alacaktır. 

TRENTf NO vnpuru 14 birinci teş
rinde gelecek l 8 birinci teşrine kadnr 
doğru Londra için yük alacaktır. 

UVERPOOL HATii 
BELGRA VfAN vapuru 18 eylwde 

Londradan gelecek yük çıkarıp ayni za
manda Liverpool ve Glaskov için yük 
alacaktır. 

ClTY OF LANGASTER vapuru 28 ey
lulde gelecek 5 birinci teşrine kadar Ll
verpool ve Glaskov için yük alacaktır. 

BRISTOL HATTI 
SELMA vapuru 20 eylulde gelecek 

22 eylule kadar doiru Bristol için yük 
alacaktır. 

DEUTSCH LEVANTE • UNtE 
DELOS vapuru 16 eylwde gelecek 

yük çıkaracaktır. 
Tarih ve navlunlardakl değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HU.LENIC LfNf.S LTD. 

AHINAI vapuru halen limanımızda 
olup 8 birinci teşrin doğru Rotterdam 
Hamburg ve Anveıs limanlan için hare
ket edecektir. 
GRIGORIOS C. 11 vapuru 8-9 birinciteş
rin arasında beklenilmekte olup Rotter
dam, Hamburg ve Anvers limanları için 
yük alacaktır. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

---------------------------- te yük alacaktır. 

HELLAS vapuru 18-20 birinci te~rin 
arasında bek.lenilme~te olup Rotterdam 
Hamburg ve Anvers limanları için yük 
alacaktır. 

araanda beklenilmekte olup Nevyork ı ıeyyah. yolcu ve yiilt için teaia ettiii 

için yük alacaktır· 1 hatta meneup Yugoslav bandıralı LOV

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
l' ahmin olunan No. Mevkii Cinai Vakfı 
lenelik bedeli muhammeni 
lira 
~00 1/31 Kemeralb C. Otel ve kıraet- Hacı 

hane Sadullah 
Y ukanda evsafı yazılı hacı Sadullah vakfı otel ve kıraethanesi üç 

İh:e ~üddetle kiraya verilmek üzere açık arthnnaya çıkarılmı§hr. 
"d lesı 13/10/938 pe?fCmbe günü saat ondadır. Taliplerin Vakıflar 
1 a.tesine müracaatlcri. 

S-8-11-13 3659 (§018) 

M/V. MAROCCO 
Son teorin ilk haftasında yük alacak

hr. 
M/V.TUNIS 
Son te~rin ikinci on bet günlükte yük 

alacaktır. 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bilumum ransenyöman için 
Acenteliğe müracaat edilmesi. 

ADRES : F cvzi paşa bulvarı No. 1 .. 
TELEFON : 3304 

(Osmanlı Bankası ittisalinde) 

ANGHYRA vapuru 25 /28 ilk teşrin 
arasında beklenilmekte olup Rotterdam 
Hamburg ve Anverse limanları için yük 
alacaktır. 

CEN lüb vapuru 6 ikinci tC§rinde eaat 
BALKANLAR ARASI HA ITI ZETS.. 6 d Co 

KA PLOVIDBA A.D. KOTOR .1. a mtantza ~· Varna limanlan 
LOVCEN ıçın hareket edecektir. 

Lük.a . 
17 

b" . "t Gerek vapurlann muvıualat tarihleri 
• •apuru pazarteaı ınncıdeş· gerek vıı.pur isimleri ve navlunlan hak-

UNlTED ST A TES AND Lf.V ANT rinde saat f 2 de J.mıirden hareket e e-
LINE L TD. kmda acenta bir teahhüt altına girmez.. 

HElMGAR vapuru S ikinci teşrinde cek, Pire Korlu Adriyatik Jimanlan Ve- Daha fazla tnfsı1at almak için Birinci 

beklenilmekte olup Nevyork için yük nedik Trieste ve Şu~k limanları için Kordonda 152 nwnnrııda (UMDAL 
alacaktır. yolcu ve yük alacaktır. 

LINEA SUD AMERiKAN LOVCEN 
M.C. Holm vapuru 20-22 birinci tesrin Balkan ittifakı ikbsat konferansının 

umumi deniz acenteliği LTD. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

•' 
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an • • 
ışını bitirdi 

Plebisit mıntakasında .f ı:<ıi ~-Beri in arasında bir anlaşmc;ı bekleniyor 
41 ,_. • .. ,. • . . . . . ~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

Leh işgali de bitiyor 8 .. ·Bitlerin Sarbruk nutku 
Macarlar ise ilk se~bolik işgal 

hareketine baŞla dılar 
lngilterede fena tesir bıraktı 

Führerin ihtarı Çemberlayna karşı ro 
Londra, 1 O ( ö.R) - Şansölye Hit· 

ler tarafından dün Sarbrukta söylenen 
nutulı:. İngiliz matbuatında ~ok şiddetli 

aksülameller uyandırmıştır. cTaymitı> 

gazetesi başmakalesinde ıöyle yazıyor ı 

ltaLya, müşterek Macar - Leh hududu talebine tama
men müzaharet ediyor, Macar maarif nazırı 

Slovaklarla kardeşlikten bahsediyor cB. Hitler dün lngilizlerin üçüncü Al
i man devletine mensup bazı Alman va· 
landaşları hakkındaki alakalarından le· 

1 
cavüzkiirane milstehzi bir li3:ın kullan· 
mıştır. Bizin burada Almanyanın dahili 

1 i~lerine knrışmaija hiç arzumuz yoktur .. 

1 

Fakat diğer devletlerin dahili işleri de 
tefsir edilebilir. Ne.sıl ki B. Hitler de 

~-;~~i~21 j dün • hem de ilk defa olmıyarnk • de· 

: mokratik usullerden istihknrlı imalarla 
bahsetmi, ve dünyanın mütebaki kJBmı 

için Filistin işlerine alakadar olmağı icap 

eden iyi sebepler mevcut olduğunu söy· 
]emiştir. Bu sözJcri ise yersizdir.. Çünkü 
lngiltere Filistinde mandater bir devlet· 

tir ve milletler cemiyeti o!an bütün mil-
' 1 !etlere Filistindeki siyasetinin hesabını 
vermektedir. 

'tZ•fii~~ .. :~fl l cDeyli T elgrnf.ı B. Hitlerin ~utkunll 
1 cTecavüzkar bir nutuk> diye tavsif edi· 
1 yor ve §unlan ilave eyliyor. 1 

1 clş birliği ruhiyle ve iyi niyetle idare 
~~~-·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J ed~n münak~a mdoillarıaayesinde 

Alman ordusu Südet topraklarına girerken 

Berlin, 1 O ( ö.R) - Alman başku- sı mucibince teşekkül eden beynelmilel 
mandanlığı bıldiriyor : Bugün 1 O ağus- komisyon bugün beklenen içtimaını yap· 
toa tarihinde Alman kıtalan Südet ara· mamıştır. 

minin e:ı son kısımlarını işgal etmişler- Öyle anlaşılıyor ki komisyon plebi3İ· 
dlr. tf' tabi olacak olan ve şimdiye kadar 

~gaJ edilen mıntakalar haricinde kalan 

i birliği teea•üs etmi,tir. Tahliye tefer· 
rüatını görmek üzere Amerikan, İngiliz 

,.e Rumen ataşemiliterleri Moravsko 
Oatravaya gelmişler ve general Hapsiç 
tarafından kabul edilmi,lerdir. 

harbin önüne geçmek siyasetine taraftar 
olabilirİ7. Faknt bu, hu siyasetin karşı 

taraftan ayni iş bir1iği ruhuna ve iyi ni· 

yete dayanan bir kabul bulmamasından 
ileri gelen tehlikelere karşı mukabil ga· 
ranti aramak zaruretinden bizi kurtara• 
maz. Milli müdafaamızı vakit geçirme· 
den tamamlıyacak bütün lüzumlu ted· 
birleri a)mnk hükümetin başlıca vazife· 

sidir.> 

Puis, 10 (ö.R) - Çekoslovakyada bir veya müteaddit mıntaka hnkkında 
Alman İ.§galiyle beraber diğer i,galler Berlin ve Prag hükümetlcri arasında 
de devam etmiştir. Leh kuvvetleri Mo- doğrudan doğruya anla~ma mümkün 

ravata Ostrava mıntakasında Orlava olup olmıyacağı anlaşılıncaya kadar bek· 
,ebrine girmi~lerdir. Pragdan bildirildi- lemeği tercih etmi~tir. 
ğine göre bu ıebrin ahalisi 6000 Lehli 
ile 7000 Çekten mürekkeptir. Leh kuv· Moravska Ostrava, 1 O ( ö.R) - Ge
vctlerinin başında beyaz bayraklı bir ai- neral Hopziç riyasetindeki Çek heyetiy· 
vil otomobil vardı ve otomobilde kas- le general Bomovski riyasetindeki Leh 
kederi beyaz kurdelalı bir Leh, bir de heyeti arasında T e,en mıntakasımn tah

Ç ek zabiti vardı. Halk Çek zabitini ae- liyesi hakkındaki müzakereler müsait, 
lamlamış ve Leh ordusunun motörlü piş- hatta doatane bir hava içinde devam et
tarlan tarafından yapılan geçit resmini mektedir. Vagnin §ehri dün tayin edi· 
sükunetle karoılamıştır. Yalnız Lehler len mühletten evvel Lehler tarafından 
bunlann yolu üzerine çiçekler atmışlar· i gal edilmiştir. Çekoslovak memur, jan
dır. 200 kadar Leh tayyaresi Orlava dnrma ve gümrük muhafızları henüz çe· 
üzerinde uçmuşlardır. On otomobil için· kilmiş olmadığından bunlarla Leh me· 
de Leh memur ve jandarmaları belediye mur ve askerleri ara~ında nezaketli bir 
dairesi önüne 1ıelerek burasını işgal et· 

Roma. 1 O ( ö. R) - Hariciye nl\7.ln 
Kont Ciıı.no bu sabah Macar ıefiri ha
ıon Villayı kabul ctmiııtir. Macar eefiri 

dün Komarinde yapılan Macar • Çckos· 

lovak müzakereleri hakkında Jtalyan Alman gazetelerinin tefsirleri ise tabi? 
hariciye nazırına izahat vermiştir. Bir bunun aksinedir. cFolkişe Beobahter> 
daha sabit olmu~tur ki İtalyan hüküme· şunları yazıyor : 

B. Hitleri alkıJlıyıtn ve selimhyan Südet halkı 

masını umumi efkarıt öğreterek sulh 

eserini devamlı ve semereli kılmalıdır· 

karŞl aldıkları vaziyeti bir kaç gün içi 
de kolayca unutacak değildir. Führeri 
tekrar ~ttiği gibi. Almanya kendi ku 
vetine emin bir devlet sıfatiyle, kom 
lariyle anlaşmağa hazırdır. Ecnebiler 9 
Führerin bu ~özlerini hC$8ba katmalıdı 

mişlerdir. Askert kuvvetler daha sonra 
geleceklerdir. 

Budapqte, 1 O ( ö.R) - Dün akşam
ki anla,maya göre Macar kuvvetleri Ma· 
caristanuı şimali ıarki ve §İmalinde, Çe
koslovak hudutlan içinde üç küçük ka
sabayı İşgal etmi_,lerdir. 

6000 Macar böylece şimdiden ana 
vatana kavuşmuştur. 

Macarların müzakere için ileri sür
dükleri dört oarttan sonuncusu ~imdiden 
tahakkuk etrn~tir. Bu da sembolik bir 
lşart"t makamında bir kaç mevkiin Ma
carlarca derhal işgali idi. Macar mınta
kasının diğer üç noktasından birinci ve 
ikinci~i. yani siyasi mahpuslarla asker
lerin ~rbest bırakılması ve terhisi hak
kında Çekoslovak mümessilleri teminat 
vumişlerdir. 

Üçüncü nokta. yani Macarlar tarafın· 
dan ist~ilen arazide inzibat ve asayişin 
muhafnz.asına, müşterek bir kumanda ile 
Macar kuvvetlerinin de iştirak meselesi 
bu akşam müzakere edilecekti. 

Diğer taraftan Macar heyeti azaaın
dnn mc-.z.hepler nazırı kont Teleki şu 
beyanatta bulunmuştur : 

cMacnr ve Slovak milletleri arasında 
tabii bir sempati vardır. Zira krnllannın 
idaresi altında müşterek harp etmişler, 

hem de bilhassa hürTİyctleri için yan ya
na çarpı!lmışbrdır. Slovaklar hüsnüniyet 
krini ispat ederek bize iki kasabayı ter
kettiler. Biz bundan fnzlnsını bu an için 
İııtcmcdik. 7irıı bir sembol mahiyetinde· 
clir. Poliı:ak kasabasının bir kısmının ter· 
ki Macarlara ait arazinin iadesi için iyi 
bir temayülün tezahürü mahiyetindedir. 

Polizak gibi niçin müznkerelcrin ya· 
pıldığı Komarin kasabasının da terke
clilmediği sualine cevaben nazır bunun 
teknik ba7.ı güçlükler dolayısiyle yapıl
madığını söylemiştir. 

e. ı...a•• ..._ •• -·--· --

ti Macar müddeiyatına her sahada mü
zaheret etmektedir. Diğer taraftan Ma· 
carietanla Lehistan arasında müşterek 
bir hudut tesisi hakkındaki Macar ve 
Leh talepleriyle ltalyan hükümetinin si· 
yaseti arasında da mutabakat vardır. 

Var,ova, 1 O (A.A) - Zannedildi· 
ğine göre yeni Polonya • Çek hududu 
iki hükümet arasında plebisite müracaat 
edilıneden doğrudan doğruya yaptlacak 
olan müzakerelerle kat'i surette tesbit 
edilecek tir. 

Yugoslav meclisi 
Yeni intihap yapılmak 

feshediliyor •• uz ere 
Belgrad, 1 O ( ö.R.) - Stoyadinoviç ı de hükümetin takviyesi mahiyetindedir. 

kabinesine yeni iki nazır alınrnl§tır. Bun· Bö Ma!trovik Hırvat liderlerinden 
)ardan portfoysüz nazır tayin edilen B. olup Dalmaçya valisi idi. E.,ki Radiç 
Ucera Yugoslavya halk partisi reisidir.. partisi memıuplarındandır ve Maçck 
Beden terbiyesi nezaretine tayin edilen Hırvap li3tesinde intihap edilmişken bir 
B. Mastrovik ise hükümet partisine men· lcaç aydan beri hükümet partisi olan Yu• 
ıup olup Split mebusudur. goslav radikal birliğine iltihak etmiştir. 

Yeni intihabat yapılmak üzere Skop· 
çina meclisi bugün feshedilecektir. Ka
bineye iki nazır alınması bir tebeddül-

Belgrad, l O ( ö.R) - Yeni intiha· 
babn 11 ilk kanunda yapılmasına karar 

den ziyade intihnp mücadelesi arefesin· verilmiştir. 

lngiliz Hava heyeti 
Fransayı ziyaret e ti 

Paris, 1 O ( ö.R) - FransayR gelen 1 iş birliği arzusunu götürerek dönmenizi 
lngiliz hava heyeti şerefine verilen ziya· dilerim. 
f ette hava nazırı Bay G. Laşambr Jn- cCeçirdiğimiz vahim saatlerden evvel 
giliz hava ordusu erkunıharbiye reisi air ı bile biz Fransızlar lngilterenin sulhu mu· 
Siril Noele hitaben şu nutku söylemiştir: 1 

hafaza için razi olduğu fedakarlıkları 
cMare~al. hava ordumuza yaptığınız ölçmüştük. Son hadiseler ise milletleri· 

ziyaretin şu ilk gününde sizi Pariste kar· mizin sulh yolunda hal şekillerine göıı· 

şılamak benim için çok canlı bir zevktir. tcrdiği derin bağlılığı ispat etmiştir. 
Büyük harpte şanlı muharebelerinize cCeçirdiğimiz endişeler yakın istikbal 
sahne olduğu için çok iyi tanıdığınız bu meselelerini soğukkanlılıkla göz önünde 
Fransız toprağında bütün kalbimle size tutmamıza mani değildir. Vazifemizin 
hoş geldiniz derim. Bu kısa z.iynretiniz· ayni derecede nezaket ve güçlükle de· 
den iki hava ordumuzun sadık dostluk vnm edeceğini kaydetmek isterim. Bu· 

cMünih anlaşmalarının bazı büyük lar. > 
devletler umumi efkan tarafından fazla cHamburger Fermoynlat> yazıyor : 

bir emniyetle karoılanmaması gösteriyor 1 B. Hitlerin nutkund~ki başlıca mevzua 

ki Almanyanın düşmanları henUz ıilah- Avrupa antantıdır. Daha geniş bir esas 
lar. 

üzerinde Avrupa devletlerinin iş birliğilannı indirmemi§lerdir. B. Daladiye ve 
B. Çemberlayn hüsnüniyet g

0

Öster~ler· 

dir. Fakat onların esir olduklan siyasi 
sistemler, ideolojilerde umumi bir te· 

heddül olmadıkça, bu hüsnü niyeti tesir
siz bırakır. Demokrasileri idare edenler 
Almanyaya karıı yeni bir lisan kullanıl· 

ni mümkün kılacak bir metod bulunma-
cB. Hitlerin lngiltereye karşı ihtarl 

B. Nevi) Çemberlaynın şahsına d "' 
lıdır. Fakat unutmamalıdır ki dünya da- fakat Codesberg ve Münih müzakerel 

ha on gün evvel, AJmanyanın en iptidai rinden beri ihti1af1an vabimlqtirmeı 
talepleri kabul edilınediği için, bir har· ve bir ideoloji harbi için buhranı artt 

bin tam kıyısında idi. Anlamak lazımdır mağa çalışan bazı lngiJiz mahfellerine t 
ki Almanya bazı devletlerin kendisine cidir. 

Çinlilerin büyük zaferi 
20 bin kişilik iki Japon fırkasını 

çevirdiler ve tamamen imha ettiler 
Tokyo, 10 (ö.R) - Domey ajansı 

tarafından bildirildiğine göre Japonlar 

bu sabah Sumyangı zaptetmişlerdir. Bu

rası Hankeunun 160 kilometre ııim!llin· 

de, Pekin • Hankeu demiryolu Üzerinde 
bir mevkidir. 

Londra, 1 O ( ö.R) - Hankeudan 

Röyter ajansma bildiriliyor : Çin askeri 

mahfelinden gelen bir telgrafa göre kuv

vetleri mecmuu 20 bin nefer olan iki 
Japon fırkası cenubi Yangçe cephesinde 

Peangın garbinde Çinliler tarafından 
imha edilmiştir. 

Çin cümhuriyetinin yıldönümü mü· 
~aıebetiyle Çin çeteleri ıimali Çinde bir 

çok taarruzlar yapmıjlar, demiryollarını, 
köprüleri ke mişlerdir. Pekin • Tiyençİn 

köprüsü de bunlann arasındadır. Bu sc· 
heple bu lıottn münakalat durmuştur. 

Fakat Japonlar ak~ama kadar iade edi
leceğini iddia ediyorlar. Japon kadınlan Japon ordusu için dua ediyorlar 

l' 
hakkındaki kaygılarımız devam edecek- örnek olmalıyız. MilletJerimiz bütün diği sabit olmuştur. Bilakis hava ku""e 

tir. Son haftalar zarfında memleketJeri· manevi enerJ"ileri ve maddi kuvvetleriy- ]erimizin inkişafı için çizdiğmiz proS~ıı' 
ı ı~ mizin iştirak yolunda gösterdikleri lü- I I b. hl k h 1. d <l. ma nzm ve kararla devam etme 1 I e sarsı maz ır o a ın e ır. t e 

zum ve karar büyük bir manevi kuvvet . . .. .. Eğer sulh istiyorsak, claimi bir gayre ı 

H f k cSulh ta harp gıbı guçlukler kazanı· h . f d k. l ki l b l"ya1'0 
yerine geçmiştir. arp ve ni ak uvvet· ve er çeşıt e n ur ı · ar a una . ı l~ 

lerine karşı koymağa hazır olmalıyız. lan bir şeydir. Bu sebeple çok kolay gÖ· kesbetmemiz l&zımdır. Zira eminıın ı4 
Sulhun muhafazasına bağlı iki büyük ı rüşünden hal çarelerinden sakınmnlıyız. iki memleketimizin askeri kuvvetle 

milletin sıkı birliğiyle bütün dünyaya lZira bunlann daima meşum netice ver· sulhun en emniyetli garantisi olacaktır·' 


