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den dolayı mahlrum olup aftan istifade 
, edenlerin mikdan altı yüzü bulmaktadır ..• 

Bunlann yüzde otuz be§i Marksist partisi
ne mensuptur. 

1 

Cümhuriyetin ve Cümhuriyet e!erinin bekçi!i, saoahları çıkar stya.tt gazetcdır YENi ASIR Matbaasında baSılm'ıthr 
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Başvekil lstanbulda 
BALK.AN KONSEYİNE HAZIRLIK 

Müttefik devlet mümessilleri 

Halkevleri yıldönümü 

Bütün memlekette 
Bugün kutlanacak 
Memleketin her tarafında 
açılma törenleri yapılacak 

Ankara, 19 (Yeni Asır muhabirinden) 
Yarınki pazar günü Halkevlerinin ye
dinci açılma yıldöntirnü milnasebetiyle 
Halkevi binasında muazzam bir tören 
yapılacaktır. Bu tören C. H. Partisi ge
nel eekreteri ve Dahiliye vekili bay 
Şü.krü Kayanın l'adyo ile bUtün Türki
ycde dinlenilecek olan nutku ile başh
yacaktır. 

Yeni Ualkevi açılacak olan yerlerden 
bu vesile ile Hhl.kevlcrinin büyük ko
rucusu olan Büyük Şefe thiinat ve 
minnettarlık telgrafları p"nderHmekte
dir. 

IZMIRDE 

Bugün Halkevlerinin yıldônümil, 

yurdun her köşesinde 'büyük bir coş

gunluk içinde tesit edilecek, gençliğin 

ülkü kaynağı olan Halkevinde 1.örcn 
yapılac::ıktır. Dahiliye vekili ve Parti 
genel sokretcri B. Şükrü Kayanın bu
gün Ankara Halkevinde vc.receği söy
leve biiyük ehemmiyet verihnektedir ... 
Halkevlcrinin bu~nkü yıldönümü gü
nü yurdun bazı yerlerinde yeniden Hal
kevlcri asılacaktır. Bu meyanda lzmir 
vilayetinde Karşıyaka, Bayındır, Dikili 
ve Çeşme Halkev]erinin de açın1 törer · 
lcri yapılacaktır. 

- SONU DöRDUNCO SAHiFEDE- Büyük tezahürata aallne olacak olan güzel Ankara 

iMAM Y AHY ANIN OGLU 

Bir Fransız zırh
lısında yangın 



Gençliğimiz ~------------~-------..----~!Dünkü 
ŞEH•A' ;HABE .--ERi 1 maçlar 

Mekteplerde muaşere 
dersi konulamaz mı? 5 gün· ük ihracat vaziyeti 

- BAŞT ARAFI 1-tNCt SAHlf'EDE.,.. 

Sabaya ilk önce Bepldat ve oau ~ 
ben Alsancak çıkarak alkqland.W• . 
takım kartdıkla dizildikleri .akit w 
tqı bildiğimiz tekilde gördük: ~il' SAYIN KULTO'R BAKANLICINA Eczacı KEMA1. K. AKTA.}' 

Iki mektepli evlAt babası bulunmak 
itibariyle size her cepheden alaka gös
teren bir silje etrafında bazt dilşünce
leriml bildirmeğl faydalı sayıyorum: 

Gazetelerde okuduğumuza göre, son 
zamanlarda memleketin şurasında bu· 
rasında talebe ile öğretmen arasında çir
kin vaziyetler birbirini takip etti. Öğ
retmenine danlan talebe arasında hoca
sına hakaret ve tecavilz etmek gibi taş
!kınhklar yapanlar görüldU. Bunun et
rafında gazete sütunlarında bir hayli 
mütalaa serdedenler oldu. Ben bu vazi
yet karşısında bazı mUlMıazalar içinde 
kaldım. Çocuk ruhiyatı ne demek ol· 
duğunu bilmediği kadar hayatın ve 
tinünde verdiği dersin cahili olan softa 
ruhlu hocaları pek yakın tarihten ha
tırlıyorum. Yakın zamanlara kadar eti 
senin, kemiği benim diye mektebe ço
cuk teslim eden babaların cHocanın vur
auğu yerden gül biter> diye izhar ettik
leri kanaatleri hatırlatmak isterim. Bu 
yakın tarihte mektep hocası ~li sopalı 
v~ hayvanlar milrebhisi ve at cam
bazı direktörü gibi bir va1Jyette idi. Ilk 
mekteplerden başhyan dayak ve falaka 
orta nıekteplerde, ldadilerde, halt! üni-

ta tahmin ediliyorlardı. Sinema devam 
ederken de karanlık içinde laüba1i bir 
lıava esiyor, perdede tecelli eden vak
ayi hiçe sayıyor, ıslık öttüren, ma
nasız ve çok ayıp ses taklitleri yaparak 
etraftan kahkaha tufanı kaldırmağa ça

Pamuk için hükümetçe düşünülen 
tedbirler piyasada iyi tesir yapmıştır 

Mehmet Ali, Hüsnü, Faruk, Rıfat, 
ri, Fuat, Etref, Şeref, Haldct, fbc)f.ıtı 
Hayati.. d• 

Buna mukabil Alsa.ocak ta)aJPI 

ıöyle tertip edilmifti: 
Hilmi, Ali, Cemil, Rasiın, Envet, rıfeC' 

mi, Hakkı, Basri, 3aim, Oyu, Doi-"" 

versite sayılan harp okulunda bile mey
öan da1ağı şeklinde tatbik edilirdi. O 
günün talebesl, ananevi bir kanaat ile 
aayağın cennetten çıkma bir şey oldu
ğunu bilir, mektepte dayak yemeği 

haksız dnhl olsa talebelik icaplarından 
sayar, hocaya tecavüz ve hakareti mu
kaddesata çevrilmiş bir taarruz telakki 
ederdi. ÇünkU hoca, ana baba kadar 
mukaddes blr şahsiyet gayılır. cO be
nim hocamdır> demekle kendisinde ho
casının manevi blr hak-kı olduğu işaret 

cdillrdL O devirde hiç bir talebe hiçbir 
vakit hocasına tecavüz etmek, hakaret 
etmek hissinl nefsinde bulamazdL Bu
gilnkü. talebe bunu nefsinde buluyor 
'demek: istemiyorum. Tilrkiyede bugün 
blr milyona yakın talebe vardır. Bunla
rın içinden, milyonda on kişinin böyle 
gayri tabii vıWyet ihdas edi§ini bir ha
ôise telAkld etmemek icnp edeceğini de 
düşUnmiyor değilim. Fakat Türkün asil 
ve necip evlatlıı.n arasında böyl mil
yonda bir ıkişinin bile hocasına tecavüz 

ettiğini duyma:k istemiyoruz. Geçenler
<Ie bir cumartesi gUnU Izmirin maruf 
sinemalarından birine gitmiştim. Sine
maya gidişim hiç eksik değil ya.. Cu
martesi günleri sinemaya gitmcdiğim

clen talebenin sinemayı doldurduğunu 
ilk defa olarak görüyordum, Gençler 
tıpkı dershaneyi doldurur gibi neşe ve 
şetaretle sinemayı işgal etmiş bulunu-

yorlardı. Henüz sinema b~lamamış idi. 
Delikanlı kelimesinin tam manasını ta
şıyan bu gençler gUlüyor, oynıyor, ser
best ve şen birbirleriyle şakalaşıyor, si
nemayı şen ve şatır bir hava ile doldu
ruyorlardı. Benim gibl mektep ile aln
kadnr olmıyan bir kaç kişi bugün sine
manın havasında bir mektep koku.c;u 
ôuyuyor, belki onlar da mektep hayat
larını hatırlıyorlar ve hoşnut oluyorlar
dı. 

Nihayet sinema başladı. Fakat süku
net avdet etmedi. Delikanlıların ekseri
si hayata az çok mana verecek çağda, 
§Öyle on ~ ile yirmiyi geçkin bir yaş-

lışanlar eksik olmıyordu. Oyunun en Şeluimiz ticaret odası son on beş gUn
heyecanlı devrelerinde itişip kakışan, lilk mahsul vaziyeti ve ihracatı hakkın
localarda birbirinin altında sandalye da uzun bir rapor hazırlamıştır. Bu ra
çekcrek üstüstc yerlere yuvarlanan, pek 1 pora nazaran mahsul yılında Izmir li
laUbali şakalara bürünmliş laflar söyli- 1 manındnn muhtelif ecnebi memleketle
yen bir alem ile karşılaştım. Etrafın ka- 1 re 21,802 ton üıüm ihraç edilmiştir. Al· 
ranlığı bütün bu yaramazlığa sahne olu- 1 manyaya 11 bin ton, fngiltereye 5349 
yordu. Bir aralık tiz bir ıshk ortalığl çi- 1 ton. Fransaya 364 ton, Italyaya 1944 

71p geçiyor, öteden pervasız bir kelime-) t.:>~: d~ğer ıılC~ı~le~e~lerc de 6:;32 ton, 
ye, beriden münascbetsir. bir kahkaha üzum ıhraç edılmışlır. 
cevap veriyordu. Gençliğih toplu bir J lngilterenin üzümlerimize verdiği fi
hakle iken sakin ve melankolik bir dur- atler müsaittir. Italyanın fiatleri, bu 

gunluk içinde olması elbet istenemez .. ! ~:-ınle~~~n ~züm mal~sulüınüze karşı 
Fakat gençler içinde S<1yıları az bile ol- gosterdıgı alukayı belırtecek derecede
sa en iptidai muaşeret usullerini hi dir. Almanyanın son tcsbit ettiği fiatler 
sayanların bulunması bir eksiklik : memnuniyetsizlik uyandırmıştır. 
duğunu söylemek isterim. / 937 • 938 mahsul yılında Izmir lima-

Bu kaq11akarışıklık elbet sinemayı nından muhtelif ecnebi memleketlere 
dolduran bütün talebeye ait değildi. 1 yapılan incir ihracatı 24.441 tondur. 

Hele kız talebe bu yersiz laübalilik 5458 tonla Ingiltere başta, 5323 tonla 
arasında sinmiş ve adeta ulanm s i_I Almanya ikinci, 1780 tonla Italya üçün
biydi. l'j g ı cü, 1410 tonlıı Fransa dördüncüdür. Di-

1nsanlık gün geçtikçe tekamüle doğ-

ru gidiyor. Türkün büyük inkılMn mu-J K •• •• 1 
hakka:k ki Atatürk ço::uklarına daha ol- om ur ere 
gun bir kültür ve ruh vennekledir. 

Mektep ve kültür işlerinde bilgim yok- Su ve kum mu karış .. 
tur. Fakat mekteplerimize askerlik ders.. 
leri gibi muaşeret d:)rsleri ilave etsek fırı/mış tahkik 
olmaz mı, diyorum. edilecek 

Benim istediğim eski ahlak dersi de-
ğildir. Mull§crct dersinden maksadım lktısat V ckiı.letinden tehrimiz Ticaret 
talebe idan ile kafasını doldururken ı odası haşknnlığına gelen bir mektupta 

umuml muaşeret düstürlarını cemaatin 1 deniliyor ki: 
ferdin, milliyetin, insanlığın, cinsiyctiJ; ! - <Aydın vilayeti kok kömürü ihti· 
adap ve erkanını öğrencrnk Türkün yacmı lzmir piyasasından temin etmek
mayasında olan ns.il karakteri kazaruın. tedir. Aydın Ticaret Odasından alınan 

Şimdi, fizik, Jıesap coğrafya, tarih gi- bir mektupta Aydın ve havalisi için fz
bi, mu~rct dersleri ihdas edilmesini 

1 
mir piyasasından satın alınan kok kümür

ve bunlara ehliyetli öğretmenler ayıra- lcrinin vason::ı tahmili sırasında kum ka· 
rak mekteplerimize yeni bir i likamct nştmldığı ve su katıldığı vekalctimite 

'l · · · ti E · t"-L l bildirilmi l . ven mcsını ıs yorum. u mumnaz.a a- • • 
hs• b' ist ~· d b l b' : Bu vaziyet kok kömürü aleyhine fena 

drımğ'lşd~ ıB ır. l eklgım. eni aşl ~ha 
1

1r. ~ey 1 bir propnganda mahiyetinde olduğu için 
e •ı ar. u ıs e erım e ta e e enmıze . . . . . . • 

. b' . 'k .
1 

. . . . 1 tetkıkat ynpılnrak netıcesının bıldmlme· yenı ır ıstı am2l verı m"Sıru ıslıyorum. . . . d . • sını nen e erım. > 
Bu mülahaznlarım ı;ahsi bir isteğimd:)n -------

TayJn başka bir şey değildir. Bu isteklerimle 
talebelerimize muaşeretsizlik atfetmek 
istemediğimi işaret ederim. Maksadımı• . S:-bık Çanakkale sahıl sıhhiye başhe
ve isteğimi bu S:!kilde mütnlc1:ı edecek kıını Lny Bedri, Aydın sıtma mücadele 
bir vatandaş ta;avvur etmem. 'hekimliğine tayin edilmiştir. 

Bir Türk \'atandaşı o!arak düşünce- s r .h~d 
mi yazdım, aziz Türk gcnçJ.gini ve kiil-1 eı-erı ısar a 
tür hakanlığının fikirlerimi uygun bula-

1 bir tevkif 
caklarmı ümit ederim. 

-=--
Türkof isin Beyrut 

ve Marsilya 
ajanlık/arı 

S2ferihisar mahkemc başkaUbi Sıtkı 
tevkif edilmiştir. 

Müfettişler dosyaları karışttrmışlar, 

icraya ait evraklar üzerine yapışt1nlma
sı Uızımgelen pultarın yerlerinde olma
dığını görmüşlerdir. 

Resiın tahsile ait olan bu pulların ma

ğer memlekeUere yapılan ihracat 1767 
tondur. incir mahsulünde satı.şiar mU
sait surette inkişaC etmektedir. Dı.ş pi
yasa ümitlidir. 

Son on beş gün içinde Izmir limanın
dan muhtelif ecnebi memfoketlere 413 
ton pamuk ihraç edilmiştir. En fazla pa
muk çeken memleket Italyadır. Roman
ya ile yapılan son ticaret anlaşmasından 
sonra Rumen firmaları pamuklarımıza 
rağbet göstcrmeğe başlamışlardır. 

Son on bcş günde Roınanyaya 63 
ton pamuk ihraç edilmiştir. Pamuk 
mahsulümüz üzerine yeni müşterilere 
rastlanmıştır. Mesclıi Çekoslovakya bu 
sene bizden mUhim mikdarda pamuk 
nlmağa talip olmuştur. Esasen Çeklerle 
yapılan anlaşmaya bu hu.susta bir de ka
yıt konmuştur. 

Pamuk mahsulü içiıı hükümetimizin 
tedbir alacağı ve bir şirket kurulacağı 
hakkında iktısat vekilimizin beyanatla-

Mektepler 
~~uzesinde 

rı piyasada çok müsail bir tesir yapmış- Hakem Mustafa (Oçok) idi. 
tır. Her ne Jt11.dar bu haber evvela sui Oyuna saat IS! da Aisanc:aiıO fil' 

tefsir edilmişse de, bilahare bunun bir 
ihracat monopolu şeklinde tefsir edile

"lfİyle baılandı. Dk dakikada lzınİr ~ 
rİnİa sürüklediği topla BePktat kal~ 
kornerle neticelenen bir hiic'anl 1-'tJ. miyeceği anlaşılmıştır. 

Palamut ihracatında da bir artma Konu~r çekilİfİ aYUt oldu. . 
6 ncı dakikada btanbul bir ~ 

-:-:kti. Hakktnm vurduğu top k~ 
gitti. Korner çekilif i avulla netic:el_.t~ 

Dakiblar ilerlemesine rağmen iM' l:Jo-

müşahede Nlilmiştir. 

Son on beş günde yapılan zeytinyağı 
ihracatı 71 tondur. 

Yine on be§ gün içinde Izmir liına-
tikt d Al cak - 't edP~ nından muhtelif ecnebt memleketlere &f ve ne e san unu .,,;. 

3148 ton arpa, 239 ton arpa, 305 ton oyunu o~na;anuyorlardt. Be~~ 
çavdar, 316 ton nohut, 311 ton kumdarı nare «!'>.1 yükselen V11l'Uflanı11 A ıısU' 
otuz ton yulaf, otuz ton susam, 553 ton ta yerına ~ulmaz falsolu vunıılarl• tJ· 
k k 674 t k .. 141 to kabele edıyordu. Maamafih B<.'{.iktaf , epe , on uspe, n meyan . • • t~ 
kökü 357 ton palamut hüliisası 527 ıaru:ağa kendı oyunWlll kabul ~ 
to t :.t.. 44 t t"t·· k t '36 to 14 üncü dakikada Alsaocak kal n u un, on u un ırın ısı, n • _1..df• 
deri, 22 ton ceviz, 378 ton pamuk çekir-1 lcanşhğuu gördük. Cemilin nıüd~· 
deği, 36 ton kuru kayası, 38 ton defne le top uzaklqbnldı. mubak"-" ~ 
dalı, 50 ton zımpara madeni, 50 ton de- sa 16 ncı dakikada tzm~ .. .,;ı 
ri pnrçaları, 111 ton yün ve 203 ton kit- ya fınah kaçardı. Saimden ~ __.w 

·h d"I ·sı· paa alan llyaı Betiklaf müd~ re ı raç e ı mı,,, ır. _, ~-·'• tO' 

işçiler 
•• ,. • unuuına rainıen fena bir vurur--
pu dqan atb. 

Bir dakika aonra ~ topu fab '" 
taimdan bir gol kaçlrda. Kalenia çok f" 
bunda ayaima gelen topla berabel' "'' 

Haksız yere yol leye ciruken avuta atb. 
Uçak modelclllfil 2s inci dakikada 8eJiktaf kaleti "'' 
kursu açllacak Verilemez nttı. Oyuncular birbirleriyle ~· 
Yarın mektepliler müzesinde mual· Iş kanunundaki tecrübe müddeti mil- Fuat bir iki dakika dlf&ftda kaldı. 

k d t ._ nasebeU ile bazı milesseselerin i<: yer- Bu sırada n~:ı..-- N....:..: beke, f{,lc· timler için bir cUça · mo e ciliği ar.ursu• "$ ~-t.at -·ı· -~ 

k ı'- •- l lerine nldıkları eski ve mücerrep işçi- kıyı aanterbafa ve Hüminru" saııteP.,.. açılacaktır. Bundan ma sat i ıır. oı.;u ça- -, 
ğındaki çocuklara hava sevgisini atıla- !erin beş on gün geçmeden iş kanununun geçinniıti. 
mak ve daha şimdiden oyuncak gibi mo- gösterdiği tecrübe müddeti dahilinde çı- 26 ncı dakikada Hilmi güzel bir p!ol1' 
delcil~i öğretmektir. karılır mütaleasiyle işçilerine haksız ye- jonla bir gole mini oldu. ,lı· 

Kuua 2S öğretmen devam edecektir. j re yol vermekte olduklan ilgili daireye Oyunun birinci devresi sonlar•,; .. 
A t .. • d •-"it" d' kt .... B Al' haber verllrni" ve icra edilen tetkikat ve 118.ftllaıma rağmen iki takım da getifi ~ 
çım orenın e ı.;u ur ıre oru . ı -s el .. • eılr 

Rıza bir söylev verecektir. tahkikat nel.iceslnde iktisat vekaleti ile I z ve mutevazan bir tekilde deva.al 
dahi temas edilerek bu muamelenin hak- yordu. , 

--=-- sız olduğu anlaşılmıştır. Bundan böyle 1 42 nci dakikada Radnnın güael ~ 
Ticaret odasında eskiden nynı mUesscsede uzun milddet 1 kala vuruıu avut oldu. 44 üncü d~ 

Çal•.,ıp ta iş bittikten sonra ayrılan ve da Ennrin çcktiii frikik kaleyi atlı-Yann Ticaret odasında meclis nzalık- '":t 

ıneselU tütün şirketlerinde olduğu gibi Devre O - O berabere bitti. lan seçimi yapılacaktır. Bu sene oda se- ... c 
bir iki ay sonra tekrar i- alınan bu gı'bi tKtNCt DEVıu-çimine büyük bir ehemmiyet verilmiı- --r- ~~ 

tir. Yarın akşam neticesi anla~ılacak ve mücerrep işçiler hakkında aynı muame- Bu ~~vred~ &qİktaf ve Al f"' 
ilan edilecektir. lede bulunulmasına 1ktısat vekaletinin daha guzel bar oyun beldeniyordcı. ~ı~ 

verdiği kat'i emir üzerine ilgili daire ta- kat iki takım da birinci devredeki •
raf ın<lan sureli katiycde müsaade edil- eüzel oyunlarına devam ettiler. 

--=--
Gümrükte tetkikler 
Giiınrüklcr umum müdürü B. Mah

mut Gündü~ dün ele gümrükte tetkikle
rine devam etmiştir. Haber aldığımıza 
göre lzmir gümrüklerinin t:;ıkviyesi ve bir 
antrepo ilii.vesi tetkik edilmektedir. 

--=--

' Bir rüşvet 
Dün ikinci asliye ceza mahkemesinde 

rUşvet alma-klan doğan bir suiistimal 
hadisesinin duruşmasına devam edilmiş
tir. 

Bu hadise Çeşmede olın~tur. 
Dir şahit lam üç saat mahkeme huzu

ı·unda <linlenınişlir. 

miyeccği öğrenilmiştir. 6-ncı dakikada Betiklaf aoldan ~· 
--o-- cak kalesine bir hücum y aph. Şeref c;oiiı'' 

Kaput bezlerinin 
satış f iati 

deki müdafileri atlatarak §Ut çekeeeıi sı· 
rada Ali müdahale etti. Bu ınüd~~ 
Alinin kendi 1'alesine atltğı bir ıolle ot' 

ticelendi. 
Ticaret odası kaput bezlerinin satış fi- Bctildaım soldan yaphğı ~ 

etlerini tcsbit etmiştir. T e!'lbit edilen fi- Alsancak ortadan onıkabele etJneie ç'' 

etlere maıranar ila dahildir. Odanın tes- lıJIYordu. Havadan yapdmak isterteO lııl 
bit ettiği fiatler haricinde satışa teşebbüs hüeumlan BeıiJdaı müdafaası kola,tıl'' 
r.denler veya satış yapanlar hakkında ta- la defedebiliyordu. 
kilıat yapılacaktır. 10-uncu dakikada Ep-efin p&J&DI ~ 

"'' -------------.:.--1 ref ııkı bir ıuta tahvil etti. Fakat tol' 
:Z.?.t>m2?!z!&2?Etwz:ım lenin üstünde avuta gitti. 

1 Oyun sonlara yaklaıtakça eetifı.tıl~ Halkevi köşesi Türlcofisin Beyrut ve M rsilye ajan• ı hallerinde yapıştırılmış olmadığını gö
lıklariyle Hayfa ateşcliği Vekiller Heyeti 

1 
ren tııüfellişler işi tnhkikata sevketmiş

kıırnriyle lağvedilmiştir. Hayfa ataşesi B. j terdir. Mahalli mahkeme Sıtkıyı tevkif 
Mustafa Türkofis Mersin şubesi rapor- etmiştir. 

törlüeüne, Beyrut ajnm B. Necdet Türk-J Sıtkı bir istida ile tevkif kat:ırına iti
ofis merkez raportörlüğüne. Marsilya raz etmiştir. 
ajanı B. Server lstanbul Türkofis rapor-1 Bu itiraz. şehrimiz ağırceza mahke-
törlüğüne tayin edilmiŞlerdir. 1 m~ tarafmdan tef.kik edilecektir. 

Hakim çok sualler sordu, şahit bu su
allere, zorlukla cevap verdi. Çeşmeye 
talımat yazılacak, Raşit adında bir şahit 
gelerek dinlendikten sonra, duruşmaya 
nihayet verilecektir. 

1 

uzun vuruılarla hafif bir üstünlük ef d 
ettiği görüldü. 

r.Z'LT.../"ZT...L'"/././.'/:eL7L"/7.7.LZ7.7ZJ~~;a dııı 

1 _ 20/2/9J6 p .. .. 30-uncu dakikada Etrefin 0 rt.t- , azar gunu saat l H" .. _'iJ bit 
14 te Halkevlerinin yedinci yıl dönümü- opu umu durdunnadan demir , .... 

tutla Alaancak kaleaine soktu. nü kutlama töreni yapılacaktır. Bu töre- __.ıeıt 
35 inci dakikada Rıdvan korneP 

ne bütün yurddaşlar davetlidir. gelen topa üçüncü defa Alsancak ac-le"" 
2 - 25/2/936 Cuma akp.mı saat 

16 de Mimar Nccmeddin Emre tarafın- ıine kaydetti. • oJ· 

TEKMİL 
İZ MİR TA Y.AR DE BUGÜN 

GÖSTERiLEN 

dan (Aydın oğullarına dair mimari eser- Be§~ ;yuncull' annm t~rt#ıı 
ler) me\'ZUlu bir konferans verilecektir. masa yuzun en eme geçen Üç 

B ._ f b istifade ederek 3 gol kazanm1Jb. ~ u ar.on ernns!l ütün yurddaılar davet- der 
lidir. Buna mukabil Alsancalddar üç eti 

3 - Fikirler dergimizde gençliğe bir 
sayfa açtık. Mııksndımız: bugünün kapa
sitelerini yarınıı daha kuvvetll bir şekil
de hazırlamaktır. Yazı vermek isteyen 
gençler yazılarını ( Halkevinde Fuat 
Edip) ııdresine yollamalarını bildiririz. 

bet alta fnata tecrübesizlikleri~ 
ka~.arnrak bir sayı bile yapamadht• • 

-- 2 -
BUYOK FiLMi GÖRMEK 

:'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 
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! UZERE TOPLANACAKLAP..DIRE 
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Genç ku: kalbinin en baıtu noktalarını bize açan 

Periler Diyarında BEKARET 
Küçüklerin aevdiii - Büyüklerin takdir ettiği 

LOREL - HARDtNlN 
LIL DAGOVERIN IBDA ETilöl EN YOKSEK F.sER 

Güzelliğine, azametine ve zarafetine. doyum olmıyan bu muazzam 
dramı iyi filim görmek iatiyenlere bilhassa taniye ederiz 

BEKARET 2.45 - 6 --9.15 DE PERll.ER DiYARINDA 1 - 4.35- 7.50 DE 
SAHNE KOMEDiSi 

PARAMUNT JOURNAL SEANSLAR 
> ., • ·. · ;,v • ,· · · - 1 · ' f . - . . ~\ . : - . •4. - ...... :~ :: ........ -,_ 

4 - Hıılkevi, bir l lnlkevi marşı mü
s:ıbalcaya koymuştur. iştirak etmek ar
zusunda olanlar nihayet martın ilk haf
tas.ınn kadar eserlerini evimize teslim et
melidir. Miisnbak.adn muvaffak olan 
eserin snhibi mtikiı.fatlandınlacaktır. 

5 - Evimiz snlonunda her hafta per
şembe cünü akşamı saat 20 de bütün 
yurddaşlara karagöz: oyunu oynanacak
tır. Parasız olan bu karagöz oyununa bü
tün h:mirliler davetlidir. 

6 - l falkevirni.z müstahkem mevki 
bando şefi bay Galibin idaresinde bir 
Halkevi bandosu teşkil edecektir. De· 
vanıla ve hevesli çalışmak hevesinde 
olan müzisyenlerin kayıtlanm yapttrmak 
üzere evimiz eekrelerliğine başvurmala· 
n bildirilir. 

1 - 2 1 / 2 /9 38 Pazarteai günü u.at 
1 1 de müze ve ııergi ile •por komitesinin 
haftalalc. toplantıaı vardır. 1 

Maç ta bu tekilde 3 - O Betiktaf111 ı' 
libiyetiyle bitti. ' 
--~--------~--___....-;: . .. -
E··o····k·········l··············::::::::: ... j 
: ur arın n••········ 
E ............... D 'l kleri ~ : ······ ......... ı e . = 
: ..... -· 
··································. ~ 

Yazık değil mı · JJi' 
Okuyucularımızdan aldığuııtt 

.mektupta : ·ııtll' 
Değirmendağında Hatay cacidc~ıle" 

bir evde oturuyoruz .. Evimiz, btı ca 
nin üzerinde bulunmaktadır. "s.ı1ı5ı 

Fakat oturduğumuz evin f.a!l1 tJİI 
eskiden mezar şimdide park olaD 

mahalle isabet etmektedir. cıısrı.ıı1 
Mahalle çocukları bu parkın ~ ~· 

çeviren duvarları cAçık si)yliY
0 

yıkmaktadır. ·JJBSebCt• 
Bu hem zarardır, hem de ınU-

siz bir haldir. d clıt'· 
Belediye mınlakası da bura ;c<Jcrit' 
Amirin nazarı dikkatini ccl 
Denilmektedir. 



Kızılçulluda yeni 
bir ocak .. 
~ 

Fransız kabinesi de dün 
mühim bir içtima yaptı 

.,,~u., 19 (Ö.R) - Düh a~ Matı;
Cha başvekalet konağında başvekil bay 
~ettıpsın rıyaseti altında mühim bir 
8. ~pılınıştır. Bunda devlet nazırı 
~ rd ile harbiye, bahriye ve ha
~ıırları ve maliye nazırı hazır bu
~-Ufİardır. lçtimada harp malzemesi 
~~ •tının vaı.iyeti gözden geçirilmiş \'C 

~tçe hnkAnJarı dahilinde bu imalatı ta
~ etnıek noktası üzerinde durulm~u:· Bu arada milli müda~aanın hizme
"8 e ~0Ymak ıınkanı olan yeni vasıtalar 
ı.t go7. önüne getirilmictir. Gerek ima-

-BAŞT ARAFI 1 lNCt SAHtFEDE-
~·e karar vermiştim. Bu karanını, 
hemşehrimiz. maarif müfettişi Hik
metin lütfü ile tatbika muvaffak ol
dum ve dün (Kız.ılçullu) claki cKöy 
öğretmen okulu ve Eğitmenler kur
sunu> gezdim. 

Mektep müdürü, Eskişehirdeki 

.. ... ' • :r 
tin .ur atinın artması, gerekse kredüe-
tlas uç harp nezareti arasında tevzii hu-

bir ~e11elik tecrübesinde muvaffakı
! yet gösteren Emin Soyscıl. bizi bir 
Türk sadeliği ve samimiyeti ile kar
§ıladı ve sıra ile mektebi teşkil eden 
muhtelif mesai sahalarını gösterdi. 

ilk defa, köy kızlarından ve hatta 
'kadınlarından mürekkep bir odaya 
girdik. Burada köylü kızları dikiş, 
biçki ve makine öğreniyorlar. 

Müddetleri kısa imiş .. Belki iki üç 
ay sonra memleketlerine dönünce, 
evleril)i bi.,. di!tis makinesi ile süs'i
yec~klet, g"'linlik elbiselerini düzenli• 
bir surette biçip dikecekler ... 

Demirhaneye gittik ... 1 2 yaşından 
1) yaşına kadar çocuklar, küçük el
lerinin içine aldıkları çekiçlerle hal-ı 
ka, burgu, tahra, çivi, mandal; hü
lasa bir köylü için işe yarıyacak mal
zemeyi hazırlamakla meşgul. O kı
a~do tenekecilik te var. 

pun~a bir anlaşma hasıl olmuştur. 
.._ •rıs, 19 (Ö.R) - Mebusan meclisi 
ili it 8~'8tn 218 :reye karşı 383 reyle ye
~ llitamı hakkında hükümet tarafın
~ ~azırlanan projelerin ikincisini ka
lt . etınlştir. Bu proje patronlarla i çi
~ ~rasını bulmak ıçin yapılacak mu
lı ey~ ve bunda muvaffak olunmadı
~dirde ihtillfın halli için teyesstil 

Franşı= bafVekili B. Chaııtempş mecliş reisi bay Her110 ile Marangozhaneye vardık. tahtı>'-:.rı 
rendeliyen, kızların muhtaç oldukla
rı Otü, dikiş masalarını hazırlamak
la me!llgul yine küçük çocuklar .. ek hakem usulüne dairdir. 

...... ~. 19 (Ö.R) - BaşYekil B. Chau
~.._ bu sabah Fransanın Varşova se-

firini kabul ederek görüşmüştür. 
Faris, l9 (Ö.R) - Polis Gene\·ieve 

Lebay adlı 314jık göz bir kadının dolan
dırıcılıklarına nihayet vermiştir. Bir iş 

bi.irosu açmış olan bir kadın ınevcrui ol
mıyan bir apartmanı satın aldırmak ba
hanesiyle bir çok kimseleri aldatarak 
killliyetli para aolandırmıştır. 

Japonların şimali Çinde işgal ettikle 
~ yer bir Japonya kadar tntuyormuş 

· Diğer bir yerde, tuğla yapıcılığını 
amaeli bir surette tatbik ettikten 
sonra kaldırılmış tuğlaların izlerini 
gördük .... 

Ziraat aahaıında dikilecek ağaçla
nh çukurlanm, yetiştirilecek tütü
nün fideliklerini hazırlıyan yine aynı 
yjl§tıı çocuklar .. Genişçe bir sahaya 
eklkhlş inahauller, dikilmiş sebzeler .. 
Bütün bunlar, o küçük köylü çocuk-

: 'l'okyo, 19 (Ö.~~ Japon büyük ka- fer ordusunun te~killtında f)azı değişik
~1 '-rafından neşredi1cn bir tebli- likler yapılacaktır. 
"la ~re ~imali Çjnde Japon kU\-vetleri- Şanghay, 19 (ö.R) - Öğrenildiğine 
~ lirndıye kadar işgal ettikleri arazi göre cRik5:t adlı Kuançcyan Fransız 
~)'•. kadardır. Fakat cenubi Çin3e uzun icarlı araz.isiyle Hong - Kong ve 
~k edılen toprakların genişliği de ol~ Hindiçinide Port - Bayar arasında işli-

J Ça ehemmiyetlidir. yen bir vapur Hong - Kongtan Port-Ba-
te •ııon kaynağından bildirildjğine gö- yara giderken Ja~ tarafından tev
ltt tu son ıünlerdeki şiddetli muharebe- kif e<lilmiş ve bi/aday.a sevke-dilmiştir. 
)'-t tsnas'.nda Çinli1erin uğradık1arı za- Hadise 13 şuba~a olmuştur. Japonlar 
hu 30 hın kadardır. Japoıilarm zayiatı vapurun evraldnın yolunda olmadığını 
-.~erecede büyük değildir. Çinliler ce- ve bu sebepl~ te\-kif e<lildiğini iddia et
~ntung eyaletinde Japonlar ta- mektedirler. 
~ bptedilen araziye .karşı ;şid- HAdiseden haberdar olunca Fransanın 
\tp ~uınlarda bulunuyorlal\ Fakat To'kyo sefiri ve Şanghay Fram;ıE bahri 
~ lilefuında alır zayiatla 1>üskürtül- otoriteleri Japon hUkümetinôen 1',ran-

biteııtırı.r. sız vapurunun derhal ve kayıt vıe şart-
ııılt le~ t~raftan bazı kaynaklal'dgn el- sız serbest bırakılmasını istemişler, hii
lla tdiltl) tnalumata güre Çinde harbin viyet ve milliyetini t~vsik eylemişlerdir. 
~l'lnesi ihtimaline göre Japon se- Fran~ız otoriteleTi Fransız gemilerinin 

mu .. dahale et...-k larının kendi el emekleri, kendi alın seyir ve seferlerine ..... 
hakkını hiç bir ecnebt gemiye tanıma- terleriyle ..... 
dıklannı da ilave etmişlerdir. Çocuklarla görüştüm, hepsi ne-

Pekin, 19 (Ö.R) _ Şanzi mıntakasm- şeli ve y~ni şeyler öğrenmenin zevki 
da taarruzlarına el \'am eden Japonlar içinde ... Diğer bir odaya gidince, ta
s k _ Yang jJe Limoşiyi işgal etmişler- biiyat mualliminin Eğitmenlere fo
/n tograf makinesi hakkında izahat ver-

ı~apon kumandanlığının salahiyetli bir' mek!e olduğunu g~rdü~. Bir Eği~-
.. ·ı· 1 f d büdiri"ldigıw·ne .üi. 1 menın fotoR'faf makır~aı kullanması 

mumessı ı ara ın an a-e t • ~ . . 
.. ı... t ·· · ·ht' lin da şart imıf .. Oiger hır odada, yıne m..,.asama ın uzun surmesı ı ıma e , . . .. 

b. ç· d k" J f d da 1 Eaitmenlere bayram tatılı munasemen m e ı apon se •r or U6un ., .. · k d' 
k da b d ı.ı "kl"kl l kt 1 betiyle verilen ve f.er bmnın en ı ya ın az.ı e".şı ı er yapı aca ır ~ _ .. . . • .• . . • 
Londra, 18 (A.A) _ Çin sefareti.!}in 1 koyune_ aı~ tanhı, ta~~ı, •çtımaı ma-

Hankeudan alıp neşrettiği bir habere fomatı ~hhva etmek uzere tol)nidık
.. ç· k t' lan .... _ .... ı.0 i.S{iL--etln- ları fikirleri ihtiva eden tezlerin tah-

gOTe 10 1 a rlC'~ v &CUU il 1 l ld klar ·· d'"k 
d il li J k ti~ · · h. i iy e mesgu o u mı gor u . e er yen apon uvve "'' .nı ın ıza- . . • . . 

x... tın··'" d Bütün bu, TORK içtımaı ve ıktı-
ına. ua--a "IJ'M"r ır. . 
Şanghay 19 (A.A) _ General Hata- sadi hayc:tınm her safhasına aıt ça-

nın geoerai Matiuiııin yerine tayin edil- 1 lıt~~lar~ görünce ı:nektebin progra-
diği burada teyit e<lilmektedir. mı uzerı~de şu netıcelere vardım: 

1 - Köy kız ve kadınlarına, ka-
dın lığa ait bilgiyi vermek kursu, ----------------------~-------~ 

ispanyada şiddetli bir harp başladı 2 - Şimdilik ödemiş ve Berga
ma kazalarından gelen altmış kadar 
Ça ıu~a bir sene Eğitmenlik kursu, 

3 - Köylere muallim yetiştirmek 
dersi. 

Bir ve ikincisinde günlük ihtiyaç
ları, i::t:'.'..Jale ait hazırlık mahiyetin
de tatmin var. Fakat •onuncusunda 
c;ok esaslı bir ruh ve fikrin hakimi
yeti kat'i surette mütebariz .• 

Bir defa bütün çocuklar köylü. 
Mektepte geçirdikleri ve geçirecek
leri hayat, köylülüğün saffet ve sa
mimiyetini kaybetmemek üzere için
de yaşadıkları ve fakat tekamül et
tirmeye mecbur oldukları hayat .. 

Birinci ve ikincisinin lüzumunu 
' inkara imkan var mı) Bir zamanlar 
1 açılan halk dershaneleri ile takip et
i tiğimiz programın köylerde tatbiki
ne doğru atılmış çok ciddi bir adım. 

' lzmiri, Türkiyenin en okumuş bir 
vilayeti sayarız. Fakat, vilayetin ıon 

,.... . . 

SON HABER 
·:. ' . . . .. .. 

Ankara cinayeti 
Metresini öldüren Ali-· 
ninmuhakemesi başladı 

Ankara, 19 (Telefonla) - Geçenlerde beraber yatadıiı 2S 
yatındaki metresi Kezbanı diier metreıi Aytse ile birlikte ~ 
iarak öldüren ve ölüıünü oturduiu odası dö,emeai altına sömen 
katil Alinin mubakemeıine busün aiırcezada batlandı. MaJıke. 
me ıalonu çok kalabalıktı. Dinlenen ,.wtlerin ifadelerine göre 
Kezban, cinayetin vukuundan bir sün evvel 179 lira kıymetinde 
olan zinet altınlarını bozdurmak için Merkez baiıkuına gİtmİf, 
fakat vaktin ,aeç olmuı yüzünden bozduramam1'br . . Ertesi IÜ· 
nü Ali Kezbanla kavgaya tuluf11Wf, yere yatırarak ıırtlağını ıık· 
maia batlamıttır. Bu sırada dijer metresi Aytae, elinde getirdi· 
ği elektrik kordonunu Aliye vermif, Ali de kordonla Kezbanı bo
ğarak öldürmüttür. Sonra cesedi Ali ve Ayte birlikte dötemele
rin altına gömmütlerdir. 

Hakimin ıuallerine katil Ali sadece ıülnitla mukabele etmit
tir. iddia makamında bulunan müddeiumumi muavini B. Zihni 
iddiaıını serdetmit ve katilin 450 nci maddenin yedinci fıkraıı 
mucibince idamını ve AyfCIJİn de ıuç ortağı olarak cezalandırıl· 
maaını istem ittir. 

Katil Ali müdafauını tahriren 1apacaimı aö1lecliğinden mu· 
hakeme önümüzdeki salı sününe talik eclilmiftİr. 

Başvekil Istanbulda 
Atatürke tazimlerini arz.ettiler 
lstanbul, 19 (A:.A) - Batvekil B. Celil Bayar refakatinde Ha

riciye Vekili Dr. B. Tevfik Rüttü Araı olduiu halde muhtelit 
katara bağlanan buauai vqonla buaün latanbula seldiler. Hay
darpata garında Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, Riyaaeticümhur 
Batraveri B. Celil, Vali Oatündai, aaylavlar tarafından kartı· 
landılar. 

Batvekil ve Hariciye Vekili motörle Dolmabahçe ıarayına git· 
mitler ve Atatürke ti.zimlerini bildirdikten ıonra Perapalaaa sit· 
mitlerdir. 

Maliye Vekili B. Fuat Ajra h da aabah elupreıle lıtanbula sel· 
mittir. Maliye Vekilinin seyahati huıuıidir. iki sün ıonra Anka· 
raya dönecektir. 

Muhafızgücü - Fener 
0-0 berabere kaldılar 

btanbul, 19 (Te~fonla) - Milli küme aaaçiarmhı ilıiaei Jaaf
tuma bqin TabU.. ıtad1Qda de.am edildi. Bupaldi 1QıaP AR· 
kara Mubafızsücü ile Fener yapblar. Ve neticede O - O berabere 
kaldılar. Fenerliler bqün çok bozuk bir müdafaa hattı ile oyna. 
dılar. Buna mukabil Mubafızgücünün midafaaıı oldukça kuv· 
vetli idi. Böyle olmasa idi Fener forlan Muhafıqücüne bir kaç 
sol atabilirlerdi. Fenrin müdafaaıının bozukluiu kartııında da 
iyi itlemiyen Muhafızıücü forları bir netice alamadılar. Maç 
O - O berabere bittiii i,in kalecilere fazla bir it dütmedi. 
Muhafıqücü yarın G8netle karfllatac•ktır. 

Romanyada hükümet 
, da.rbesi hazırlayanlar 
r/;~ Bükref, 19 (ö.R) - Romanyanın dahili inzibatına memur po

lis tetkilitı bugün Rwnc.n milli tefkilatı reisi hakkında birçok 
veıaik elde etmittir. Bu vesikalara söre, bu tetkilit bir darbei 
hükümet hazırlamakta idi. Btikret civarında bir manaıtırda ya
pılan arattırmada bir ıilah depoıu meydana çıkarılmıt, gayri 
metru kitap, riıale ve beyannameler bulunarak müsadere edil
mittir. Manaıtır bat rahibi ile diğer müatahdemin tevkif cdil
mittir. 

Rumen nazırları Kralın 
başkanlığında toplandı 

çıkardığı bir istatistik bu zannın ne Belırad, l9 (ö.R) _ Bükretten bildirili1or:. Rumen Kralı Ka
kadar yanlıı olduğuna ne güzel bir rolun r iyuetinde kra l ıaraymda toplanan vekıller heyeti içtima-

ı delil tetkil eder> ında anayua, harici ve dahili aiyuet hakkında müzakereler ce· 
'r Jspan114 c1im1ıuri11etçileri asilerin hücumlarıtu karşılıyorlar Bu istatistiğe göre lzmir vilaye- reyan etmittir. 

tinde okuma yazma bilenin niabeti _ 

• 

~~lon, 19 (Ö.R) - Milli müdafaa buriyetinde bırakml§tır. Salamanka, 19 (Ö.R) - l'lasyonallııt 
Bi.rll ~ tebut ~or i Şark ordusu : Saragos, 19 (ö.R) - Nuyonalistler radyosu tarafından bildirildijine göre, 
~ '8da ınıntakuında 1-iddetli mu- Teruel cephesinde dünkü muvaffakıyet- Nasyonalistler dün Alhambra cephesin· 
' ~Uf: diifınan bır çok tayyare- lerini inkişaf ettirecek yeni bir zafer de dU§manın son der•ce fiddetli muka
.__lı: lrıt' Yesınde ticldetli hücumlar ya- kazanmı§lar ve ehemmiyetli mevzileri vemetine nimen parlak bir zafer ka-
~rınııEı hatlannı tashih mec- İ§lale muvaffak olmuşlardır. z.anml§lardır. 

o/o 29, 1, yalnız okuma bilenin % 0,7 öğretmenler, diğer taraftan zamanın dükten sonra, fÜphe etmiyelirn iti. 
okumak w yazmak bilmiyenin de fikir cereyanlarını ve umumi terbi- yeni hayata tam manaaiyle kavut
% 79,2 dir. Yüzde 1ekaeni okuma yenin temel tqlannı tqkil eden ma- muş olmak saadetine ulatmıf olu
ve yazma bilmiyen bu üzerinde çok IUınat ile mücehhez dijer unıurlar ruz. 
durulan viliyet ile diğer viliyetleri köylerimizi, kasabalarımızı, tehirle- Mektebin der• proaramlarmda da · 
ıriubye1eye kalkarsak, belki biraz rimizi kavrayınca, o vakıt bütün ek- huıuaiyet gördüm. Bunlar hakkında 

/n 'it lstanbul Jttılyada da tcaelli buluruz. Fakat, her halde var- ıikliklerini tamamlamıı medeni Tür- mütalea dermeyanına aalahiyetirn 
l).A gı ere mak iatedijimiz netice karıısındaki )üyenin varlığı elbette ki, ıümul ve yok .. Yalnız her itin ve bilhassa pe-

qll "an bü Ü L Mı.l!h • L b • teenürümüz çok derin ve fazla olur. nüfuz uhuını genitletmit olacaktır. daaoı'iye taalluk eden meselelerin 
., ın en y R Belediyesi mez- u ım RO ıne Bu lebcple İzmir vlilyetinin, 596, Mektepte her çocuğun, her Eğit- an~k tecrübe ile kuvvetleneceği: yo· 

'laarp gemilerini f I f 850 nufuatan ibaret bir vilayetin menin behemehal bir çalgı çalmıf ol- lundaki kanaatimi izhar ederken, bu 

baha •asmı'nı op an ııı (418,727) kiıilik bir kara cahil küt- maıı mecburiyeti, hayatı neşe ile ge- günkü çalı9maların muvafakıyeti --
l.oıı.ı-~ Yapacak • ._, Roma, 19 (ö.R) - Bu sabah Düçe- lesi karıısında mukaycae yapan dev- çirmek yolunda tutulan prensibin 
'ı. -.bil 1~. (0. R) - Bazı mahafilde ı·ndı.•dı' Din rjyaseti altıoda toplanan kabine Jetin elbette kat'i bir karar almaıi güzel bir tatbikidir. Kafaaının mah- bit olursa bütün mekteplerimizdeld 
lıa..... .:ı' - ldi.l'.l • ' ,,_. l t mahaf 1 d bil · _ _ı• rd 1 b L__ "nloli ıulu"ndcn çocukların dı'magw !arını dol- evlatların bu programla yetiştirilme· --u ""l'l .. ~ne gö lngiliz h .. k.. mecw;ıne ita yan ıiyas i in e - ıcap c:aıyo u. ıte u ıuuar, ı p- d I k 
ta .ı l'tlli in ... -t re u u- Istanbul 19 (Yeni Asır muhabirinden) h'"k" . b k •w. -!-1 1_ • • duran, ruhun_ı_ 1_ 1• ı'-Lı)a'"p ve milli- sini i eme mevkiindeyim .• 

•tinya ... .=-- 'Pl'oeraınındaki zırhlıla- yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. çı u umetın u e aıgı •auerme&. ıçın aa&. n& 

~90 .;anhaen ~Uyük zırhlısı olan ve Hayatı ucuzlatmak için devletçe takip tuttuğu bir yoldur. yetçilik afkını, çocuklann ruhuna Mektebe girerken neler öğren«e-
~lıö~ crnınde bulunan c Hood > edilen aiyuete uyıun olarak btanbul Hava "arlflRQ Bugün için çocuklarimıza yalniz aplıyan, hayatta muvaffakıyet yol- ğimi ve neler ııöreccğimi bilmiyor· 
~ \t~:......lllterninde inşa etmeie ka- bel.cliye6İ mezbaha re.mini kilo bafm- T okuyup yazmak öğretecek olan Eğit- larım bileklerinin kuvvetinde, hay- dum, fakat çıkarken yeni bir ilemln 
~iti~""";,'" (Daily Herald) bahri mu- da dokuz lıurU§tan bet kurup indinnif- ka "dolananlar menler y.eriM, yavaf yavaı bu mek- vanmın Njlığında, aabanının demi- insana ferah veren neşeai içinde. l-
~ 'h..~. iatikarnette bir makalesi- tir_ T tebin öğretmen ltıımından (ki bir Li- rinde bizzat pteren bir köy mual- dim l~iri, lzmirin irfan hayatına 
;:__.sr:;:r· Bu tazetenin illve etti- Jtalya~a •itti Bari, 19 (ö.R) - Grap Trablusunda eye muadil olacaktır) diğer mual- )imi, ak.tam üzeri mandolin ve yahut bağlı aıüzidclerini ve bütün va~-
.oL ~ da .. " •nsız ve AmeriU.: dıoDan- Belfrad, ıt (ö.R) -: AtiDaclan bil- üçüncü aahra hava yarıtma lftiıak için lim mekteplerinden çıkacak öjret- 1U1nın köylüyü ekti ekti dütünmek- .dafları bu mÜeaJC9e il~ alakalcınmıya 
~ ~ bin tonluk zırlWlar yapa- diriliyor: Prens KJ'CJltin JtaJ,.aya saı- pmdiye kadar bet Almanı bir Frauu, menler kaim- olacaJI. ve hey~ bir ı.. ten brtaran tatlı Ollİlneleriyle de davet eıderam. ~ 
a;ıııi.i:....:~.;....___:.:..:.:..___......,;.....;_;__._ ___ __,__ı.-ı.,..._ ___ ._:_.:...._~;J...!.---....:........._.;__ ____ -'tıl:~amıa...Jt.121ı.uıtc1.....-.ıı111ı1111tmMııdllıL........!Jıall11a~İll!İilllıa....'İlt.:.DIUslılıiii!fe~..:..Jı.s~dl!ora.I~ veren bir unsur ~- 1NCE 
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HalkeVleri yıldönümü NAZiLLi BASMA FABRiKASI Romanya ve Türkiye 

Bütün memlekette 
bugün kutlanacak 

Bu güzel kasabamızda 
yepyeni bir alem yarattı .• 

aBAŞTARAJ'I BtRlNct SAHtFEDE-ı muhtelif çaylar tertip edilmiştir. Bugün Sümer halkevi açılacak 
Bugt.lıı saat on dörtte lımir Halkevin- Temsiller arasında cidden kıymetlil• Nllilli 19 (Hususi) _Nazilliden Boz-, yol açan, çevresinde hemen her bakım-

de yapılacalı: ttSrene askerl bandonun ri vardır. 14 piyes temsil edilmi§tir. Kon-! doğana geçen yolcular, şehirden çıkıp dan büyük hareketlere amil olan bir ha
çalacalt istiklll marşiyle başlanacak, serlerde ~ yurddq b~lunrnuştur... 1 ta Mendrese doğru uzandıktan bir mUd-

1 
yat v~ medeniyet kaynağı da oluyor. 

bunu Vali ve Parti başkanı bay Fazlı 938 senesı içın bir Halkevı bandosu teş-- det sonra kendilerini yepyeni bir file- Fabrika, şehirden üç kilometre ka-
Oiileçln bir söylevi takip edecektir. kiline başlanmıştır. min ortasında bulurlar. Şosenin iki ya-1 dar uzakta olduğu için bütün işçi, me-

Halkevinin faaliyeti hakkında verile- SOSYAL YARDIM nında yeni, büyük ve aydınlık binaları mur ve teknisyenlerini barındıracak, is-
eek konferans ta dinlendikten sonra ile büyük bir hareket ve canlılık kay- tirahat ettirecek, ihtiyaçlarını temin 
.Uel bando bau ınarşlar çalacaktır. . Sosyal yardım işleri Imıir muhitinde nağı, geceleri buna eklenen ve ta uzak-! edecek evleriyle, apartmanlariyle, has-

Saat on be§te Karfıyaka Halkevinin çok benimsenmiş ve büyük bir ihtiyaca lardan göz alan ışıkları ile de :nurla be- tane ve lkanilni ile, .spor sahalariyle, si
açun t8renl vali ve Parti lııafkanı Bay cevap venniştir. 27 mektep talebesine zenmiş hissini veren yeni bir alem. nemasiyle, Nazilli ovasında yeni bir şe
ratU Gllleçin riyasetinde yapılacaktır.. senelik vapur karnesiyle tramvay abon- Bu nur kaynağı bu yeni Alem, daha hlr halini alıyor ve gün geçtikçe bUyU-
ltarlıyakalılar adına bu söyleve cevap manı verilmiştir. 23 ilk okuldaki 800 b' k .. ' b .... ~.. üzün Ata yor. 

yoksul çocuğa her gün sıcak yemek, öğ- ır aç ay once en uyugum ' -
verilecektir. . türkümüzün yaratıcı eliyle açılan SU- Muhitinde kalabalık bir nufus toplı-

Saat 15.30 da 17.mir Halkevinde An· le yemeği verilmiştir. Yardım tutarı mer Bankın Nazilli basma fabrikasıdır. yan fabrika mahallesi, - daha doğrusu -
bra radyosundan naklen Parti .. genel 5424 liradır. Cümhuriyet hükUmetimizin yeni birf kendi adiyle Sümer mahallesi, Egenin 
11ekreterl b~y ŞUkrll Kayanın soylevi Yüksek tahsillerine devam için yedi san'at ~bidesi olarak Nazilli ovasına ideal bir parçası oluyor. 
dinlenecektir. gence 920 lira yardım edilmişilr. Çok k d 1 k t hed' tt'ığı' S Sümerlilerin kurdukları SUmer spor-

. 1 kl ail ı ı k dım1 1 ur uğu ve mem e c e ıye e . . Saat 17 de Kız Lisesi talebe eri tara- çocu u e ere ny 1 yar ar yapı - ları Türk spor kurumunca da tescıl 
fından mUzik Parçalan dinlenilecektlr. rnıştır. Ceza evindeki mahpuslara Cüm- B. Basma fabrikası, gün. geçtikçe ~ız ediİmişUr. Spor çalışmalan kadın • er
Karşıyaka Kn öğretmen okulu çocuk- huriyet bayramında yemek verildiği gi- alan ve yerli - yabancı pıyasaların dık-ı kek bütün mensuplarının spor ihtiyaç-

ları tarafından koro oynanacaktır. bl orada açılan kurslara 1Az.un olan kitap katini çeken bir köşe oluyor artık. ıarı:ın cevap verecek bir ge~lik ve 
Kız enstitUst\ talebeleri tarafından vesair ihtiyaçları temin edilmiştir. Açılışı daha sayılı bir günü geçmi- zenginlikte. Şehrin uzak kalışını dUşU· 

Halkevi marşı okunacak ve Halkevi KURSLAR yen S. B. Basma fabrikası, tam yolu ile 1 ncrek, c. H. P. de labrikada SOMER 
11en1bolll temsil edilecektir. çalışmasına girmiş ve iki ekiple de ge- f Semt ocağını açmıştı. şimdi de bu ay 

Gece saat 9.30 da Halkevi .müzik. ko- Bu sene kurs faaliyeti çok canlı ol- celi gündüzlü çalışmasına başlamışbr .. \ içinde, Sümerlilerin iş haricindeki ça-
fo tarafından bir konser ver~ecektir. muştur. ilk okulu bütünleme kursu, Bu durmadan çalışmanınmuvaffak.eser-1 Jışmnlannı top1u bir yolda kıymetlen-

Pamuk mukavelesi dün imzalandı 
Bükref, 19 (A.A) - Türkiye elçisi ile Romanya ticaret nazr 

arasında pamuk mukavelesi bu sabah imza edilmittir. Son de ~ 
Türkiye ve Romanya arasında aktedilen ticaret anlaşması bu Pd, 
muk satıfı ile fiili sahaya girmit bulunuyor. Bu ıoene zarfın 
iki memleket ticaret münasebetlerinin evvelki senelere na:ıaraO 
üç miıli genitliyeceğine itimat etmek lazımgelir. 

· Harjciye Vekilimizin 
Mısır seyahat programı hazırlandı 

Kahire, 19 (A.A) - Hariciye nezareti mart ayı zarfında 1'r 
bireye gelmesi beklenen Türkiye hariciye vekili Dr. Tevfik~: 
tü Araım bu ziyareti huauaundaki programı hazırlamıttır· H aıoİ 
Kahirede bulunan Mısırın Ankara elçiliği sekreteri bu progf' 
Türlriyeye götürerek Dr. B. Arasa bildirecektir. 

Sovyet maslahatgüzarı 
Italyada mı, değil 

Budenko 
mi? 

Bari, 19 (ö.R) - Meaajero gazetesi, ltalyada bulunan So~ 
terin Bükre, mulahat(Üzan Budenkonmı hüviyet cüzd~ 
gazetede resmini netretmekte vo bu r~min altına da tunları 1' 
maktadır: dit 

c- Sovyet hükümeti Budenkonun ltalyada olmadığuÜ id 
ediyor. Acaba bu r~mi gördükten ıonra ne diyecektir?• 

Budenko dün radyoda Franıız ve Rumen dinleyicileri içio lır 
nufmUftur. 

Ecnebi sermaye bollutıJ Saat 21.30 da Halkevi temsıl kolu ta- orta okulu bütünleme kursu, Halk der- leri şimdi Anknra, Istanbul \•e lzmırden 1 dirmck için yim1i ~ubatta Sümer Ha1-
rafından bir mUsamere verilecek ve mil- saneleri, Fransızca, Ingilice, daktilo, başlıyara1t ilk Tül'lk basmasını bu gUzel 

1 

kcvi açılacaktır. Sü.nerliler, kendi ev
ll bir piyes temsil edilecektir. motör, Almanca, Keman, mandolin, re- yorda aı-zetmiş, tahmin edildiğinden çok Ierindc planlı ve toplu çalışma imkan 

Halkevlerlnin yıldönümU gününe bü- sim, Ceza evinde halk dersi kursu, şan fazlasiyle de beğenilmiştir. Zaten bu ve vasıtalarını bıı1acaklan için, bu ça- • 
tUn lzmirlUer davetlidir. kursu açılmıştır. Bunlara devam eden gUzel ve verimli ' yurda hangi iş, o en 

1 Jışmalar daha verimli olacak, güzel Ege- /svicrelileri endişeye düşürüyor 
HALKEvt NE YAPrl ? tnlebe sayısı 62494 tür. Halen bin tale- Büyüğümüzün 1maretli ve sihirkar eli nin bu şirin köşesi çalışkan .ve ateşli Cenevr;, 19 (A.A) - Bet milyar lsviçre frangından fazla-. 

be kurslara devam ediyor. değmi§ te böyle muvaffak olamamışki.. Atatürk evlatlarının hareketlcrıyle, can- duğu tahmin edilen lsviçredeki ecnebi sermayesinin bolluğu la 
Izmlr Halkevinin son sene içindeki Bundan maada, spor köycülük çalış- Nazilli Basma Fabrikası_, basmaların-' ıı sesleriyle yeni bir hayata kavuşacak- kümet makamlarını ciddi bir enditeye sevketmektedir. . 

faaUyetl hakkında bir' rapor hazırlan- maları da çok ilerlemiştir. Netice ola- dan başka muhitinde yeni bir hayata tır. Resmi bir tebliğde ecnebi altın ve dövizlerinin lsviçreye ,)1-d 
alk Usb t rak kurslara 151469, kitapsaraya 10202 im k 1 ıl" mı~r. Bu rapor, H evinin m e nını durdurmak için alınacak tedbirlerin tetkik edi e te o 

b 1 1 ÜZ • d b 1 d v ı.:~i ki ceman lGl.671 kişi girmiştir. M d d f k • hf 11 l · "' b" _.,,_ ir ça ışma yo u erın e u un ugunu ~ ""' ğu bildirilmektedir. Mali ma i er svıçreye sıgınan ecne ı ~ı 
çok vazih bir şekilde belirtmektedir. o r oga n a a ır ve mayelerinin tekli ne olursa olsun bunların hususi bir r~me tP" 

Halkcvı son sene içinde neşriyat ve Gevezeleri susturma tutulacağını zannetmektedirler. 

;:::.;:!;~~1:E";S~'.!~: Fr•n••d:~!::rgayetgarip yoksul çocuklara yardım Romada Budenko rold 
kahramanı Mehmet All amcanın çalış· bir maske vardır. Koca koca gözleri .ç 

al Ka ,__.__amanı çı·g~lı'li T-a- b·ır karı• ag"'zı olan bu maske insanı ~ m arı, yası !KanI .uwı :r Bozdoğan, 19 (Husu- ~ -
il Altıntaşın çalıpnaları, ilk çekirdeksiz korkutacak tekilde durur. ıi) _ llk mekteplerdeki 
UzUmU yetiştiren Yusuf Konyarın ça- Fakat, maskenin vazifesi daha fakir ve kimsesiz çocuklıırı 
Iısmaları, Buğdaycılık, zeytincilik eser· korkunçtur : himaye heyeti faaliyete ge-
len, fikirler dergisi, Emilin tercemesl, t Vaktiyle bu.. "':~oda ~opl~n.tıl~ 1 çerek hamiyetli hallrunızın ,. 
irade ve insiyak eseri Hnlkevinin neşri-

1 
olur, her kes IOZ so.ylermıı. Bırı '°'"\yardımları ile 300 liraya ya- ı., 

yat kupnını 'tamamlamaktadır. zü uzatıp gevezelığe başladı mı, kın bir gelir temin etrni_ş- ... 
Halkevlnin kltapsarayında kitap oku-

1 
maskedeki göı:!erde ışık yanamıl§ .. tir. Heyet otuz biri ilçe oku· !-

yanların mecmuu 10202 kişidir. Muhte- Bu, birinci ihtardır. lundan ve yirmi dokuzu 
Jif yerlerde okuma odaları tesis edil- Geveze adam l3kırdiya. devam Seydiköy okulundan ol- ,... 
ml\,tir. ediyorsa bu sefer gözlerden atqler _._ - alt __ , ____ ,, 

f . 1 ih' k man. uzere mış )1 OAaW 
KONFERANSLAR çıkmağa ve etra a ınm§ei< g ı 1§1 - ı:._ d . d' · ih yavruyu ueyram a ıtY ı-

lar saçmağa bulannıf. En n ayet ek · d' · tir' 

Sene içinde Hallcevl konferans işleri
ne azaml ehemmiyet vermiştir. Izmlrin 
ve yurdun seçkin Qlimleri Iznilrde Ha1-
kevinde cidden kıymetli konferanslar 
vermişlerdir. Konferanslar arasında ~ 
tatlar anlaşması, Cümhuriyet ve inkı· 
lAp, iktısat haftası, Slimer yazılan, şi
mal milletlerinin hayat şartları, eski 
Ege tarihi, resim ve san'at tarihi, Hatay 
tarihi, Ibnl Sina hayatı, dil hakkında 
konferans, spor ve çocuk gibi mevzular 
vardır. 

SERGiLER 

~ th' b. .. rer sevın ll'ITllf • 
maskenin ağzından mü 1! ır gu- Halkımızın ve bilhassa 
rültü çıkar ve söz söyliyenin likır· ,_ k" ı·· ·· ·· b h 

uyanıa oy wnulU\ u u-
dıları duyulmazmış!. l suıta gösterdiği 1eııq alAka 

Şato sahibinin bulduğu bu çare, ı ve yardım her türlü takdirin 
hakikaten gevezelerin ağ"Z1Ill kaoa- fevicindedir. 
mak için çok iyi bir çare imiş.. Bu-
gün, Amerikada da buna benzer bir 
makina çıkardılar. Fakat, ıatodaki 
o esb.; maskenin arkasında ışıldar 
yakan ve sesleri çıkartan biri ol
duğu halde, bugünkü gevezeleri 
susturma makinuı elektrikle if li-
yor. 

Mordoğanda tepeden 
tırnağa kadar giy. 

dirilen yoksul 
yavrular 

Bir beyaz Rus tarafından mı oynanıyor 
Moskova, 19 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: tO' 

' Romadan bildirildiğine göre Budenko iti bir fa,ist müzake_.,. 
sinden ibarettir. Budenko rolü bir beyaz Ruı tarafından oytı de< 
maktadır. Ve netredilen fotograflar Budenkonun fotografl":" '" 
ğildir. Budenko ile Moıkovada tahsil etmif olan Romadaki SO Uf 
yet sefaretinin katibi Budenkonun oturduğu söylenen otele eO 
kere gitmeğe teşebbüs elmİfse de diplomat vesikaıına rağıo 
otele sokulmamı~tır. .. .. • 'tıl 

Katip bu vazıyet kartısında dunya matbuat mume11ıllel1 ·r 
müracaat ederek kendilerinden Budenkoyu görmelerini iıtej;O' 
tir. Fakat fatist makamları Budenkonun yerine geçen adamı 
madan uzaklattırmıtlardır. ,.,,,,,,,._ 

lngilterede kabine ictimaı . . 
- BAŞTARAFI BlRlNCt SAHlFEDE -,,ifu .. ltalyan .m~betled nı. • 
bildirememifti. Fakat Dovıllns Streete tahıu edileceii teyit e~~ 
yaptığı ziyaret lspanyol meselesini y&lnı:z' Londra, 19 (A.A) - B 

t ..;.'1' ttal •. beti . •--drolUI\• bir nutuk ıöyliyen Çemberlayıı _..1 
"•u~ . yan munase en - • • • heci fi b d • ..,. 

da değı1, fakat bütün Anupa vaziyeti,.. •hY~dtinin . led··""= ~ ;'etoıif ~ 
• • • • • • un ı aınesı o ... _.u -1 

ne tabı olarak tetkik imkimnı Vennlf• üml' d · t' ki 
. 'd b" c • emqır : 

tir. Bu itibarla A vrupanm vazıyeti e u- _ Sulhu idame etmek bt 
tünlüiüyle röz önünde tutulmuttur. ıöylüyonun. Fakat bundan atil 

Halkevi bu sene sergi ~terine ehem
miyet vermiştir. 17 giln devam eden 
150 tablodan mürekkep bir re.!lm sergi
si ile yirmi iki gün devam eden Türk 
el emekleri ve arkeolji sergileri açıl
ml§tır. Bu sergileri 25434 yurddaş ziya
ret etmiştir. 

Buzlar arasındaki 
alimler 

Londra, 19 ( ö.R) - Bqvekil Nevil ve ümit ile iktifa ebnek ist~ 
JMAM YAHYANJN OGLU ChamberlaindünltalyaıefirikontGran· nası çıkarılmamalıdır. Bilakis 1-' 

diyi kendisiyle ıörütmei• ıelmeie davet harbın çakma.ama sebep oı:;;; 
-BAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFEDE- Parı·se geldı· ve hararetlı· aibi mühim bir teıebbüste bulunmuttur. türlü hadiseye me)'dan ve tJll 
te bulunan kamp gözle görülmektedir. Kont Grandi bu davete müsteniden faal ve mü.abet bir tekilde~ 
DürbinJe ise kampın üzerindeki Sovyet Dovning Street'e ıitmif ve bafvekil ken· çebilmek üzere h• fınattaa • 

EYLF..NC~TEMSIL,KONSERLER :::::::ı:~=~ur~~.~~;~~.!:!~: sur.ette karşılandı :;~ed:ö~':: ~~=:d~ ~ kendünis için borç t.wdd 

miıtir. Saat 18.45 te kampta bulunmak- Kont Grandiye bükümeti)'le temas im· Tekrar ıilüılanma sah;::.. 
Halkevl lzmirde içtima1 hayatın ge- ta olan dört kitif radyo-telefonla vapu-ı-BAŞT ARAR 1 iNCi SAHlFEDE- daki samimi hislerine kanaat ıetinnit kanını yermek üzere katedilen mülüat adımlarla ilerlediiünizi bil • 

nişlcmesine ve yurddaşlar arasında be- ra fU tebliğde bulunmUflarda. bal resimlerini ihtiva eden bir program olacakhr. Esasen ba hisler karplddıdır, iki saat üç çeyrekten daha u aürmemİf- tİ)'orum. H• ıün yeni aiWdar 1 
nimsenme5ine yarıyacak hareketler yap.; cVapunı çok iyi görüyoruz, Hoııel- hlızırlanml§tır. Bu program Yemenle zira yakın p.rkta Fransa tebaalan da tir. Ve bu ailihlar sayesinde _Jiirl~ 
mıştır. Çaylı danslar, Ege gecesi, mil- diniz temennisinde bulunur ve bütün ru-ıFransa araımdaki samimi münaaebetle- İmam tarafından Fransaya ıöıterileo t•- Londra, 19 (ö.R) - Bqvekil B. kuvntleni)'onaz. Bu ,..i ~~ ... 
z.ikli bahçe eğlenceleri, millt kostümlü Jıummla tetebbüsünüzün movaffalcıyeti· rin bir makesi ?l~cak ve Yem~n lmam.ı veccühün eserlerine çok defa tahit ol- Chamberlain ile hafta son~w dolayuiyle ııl olacak ~·ti~~ ~~~. 
balo, ar gecesi, el işleri sergisi gecesi ve rü temenni ederiz.» Franst.nın keodl!lı ve memleketi hakkın· muılardır. Londradan aynlınq olan dager nazırlar le pcikmİyeceıını ıoylayebiliı1-,....b 

• • A • • teren.in sesi bu son seneler ..,....."'."" /t 
Em 12 

MANiLER: 

Şarap içtim tas kaldt 
Yüreğimde yas kaldı 
Yar ile buluşmağa 
Çoğu gitti az kaldı 

Şimşir yaprağın dökmez 
Muhabbet eandan gitme~ 
Bu gö:ı.ler seııi gördü 
Başkasına hayretmez 

Şu dağın morunn bak 
Çiçeğin zoruna bak 
Elem çekme nazlı ylir 
Herşeyin sonuna bak 

Şu karşıda yumurta 
Yarim beni unutma 
Her nereye gidersen 
Göz: yaşını kurutma 
BiR ATA SöZO: 

?j e Asi ol asıl 
Ne yıva~ ol basıl 

-·· •• etmeyin. Ehemmiyetsiz birşey .. Pazaretesi sabahı gelir 

boruyu lehimlerim. Malum a haftatatili. Cumartesi öğleden itibaren ça
hşmnyız. 

MEVLANADAN BiR PARÇA: .ka fi.Şıkların aşkı halden hale inkı1lp 
eder. Benim aşkınıın ve beııiın lD1qU

c Bana aşk ile oynamak helaldir. Baş- kumun ise zeval ve intikali yoktur.• 

ineyim gideyim ağalar dağlar başına 
Değirmenler döndüreyim gözüm yaşı ile 
Bana verdiğini verme düşman b:ışına 

Gelişi arslan gelişli 

Kendi perişan 
Acep iflAh olur mu 
Benimle konuşan 

Yarimi görmüşler yabancı köşkünde 
Yarimin sevdası vardır üstünde 
Gündüz hayalimde gece düşi.imde 

Gelişi arslan gelişli 
Kendi perişan 
Acep iflfth olur mu 
Benimle konuşan 

BiR BrLMECE: 

Koşarım koşar 

Dururum durur 
Ne acaip şeydir bu 
insan yorulur 
Cevabı: Yarın 

Dünkü bilmecemlız KiREMiT 

B. Sabri Toprak 
vefat etti 

8. Ruzveltifl 
sözleri ;'. 

İstanbul, 19 (Telefonla) - ~ki Zira- f:i,tlet 
at vekUi ve Ma.nUa mebusu bay Sabri Vaşington 19 (Ö. R) - • ~'/; 
Toprak bir müddetten beri rahat.sız bu- ıeleai hakkında B. Ruzvelttn ~ ~ 
lunduğu kalp hastalığından kurtulamıya ıtazetelu tarafından geniı rnik>' .. o~ 

1m h . . .. 1 . 'baaU" g ı fi rak bu akşam 19.30 da A an asta.ne- ledılmektedır. n evcut ıntı . ,..ııo' 
sinde vefat ehniştir. Cenazesi yamı sa- is Ruzvelt 193 3 •cnesindeki111 J <· 8 
al on birde Sıra Selvilerdeki evinden .. 1 .. ._1 k d b lunın•1'~ 1 19'~ guç u" er arıısın a u , 1, kaldırılacaktır. . • 'eici.İrl'1hıJ 1 t 

Y. A. - B. Sabri Toprak değerli na k~roı koymak ~çın rdebı. krl te1'1' Jııtl 
. senesınde kullandıgı te ır .,.,., ..:. 

mebuslarımızdnndı. Beklenınıyen ve- • . ·dere r .. ,rı· 
fatı zayiattandır. Ailesine derin taziyet- mek niyetindedir. Yanı 1~eri. eııdJI 
lerimltl sunanz. için geniı mikyasta nafıa ış v•~"~ # 

l .. fı nin i.tihaalabnı arttırması ve. rııelefl r 
Yugos av yanın nu usu nn daha c;ok istihlak edeb•1 .~i ~"' 

• ve ıı e'. 14 milyondur münasip bir finaıu siyase~tı iik~-, 
Belgrad, 19 (A.A) - Reamt istat.islik- lerin muhafaza ve hatta ~ t , 

lertt göre Yugoslavyanın hali haz.ırdaki yardım edecek ıekilde zıt• 
nufusu 14.400.000 kişidir. kontrolü .. 



ikada filim •• •• -sansoru 
Sa •• so ' .. un çok kayıtları şiddetli 

•• 
Opmek ve öpüşmek şöyle dursun, 

Yo~?U. YVOODDAN YAZILI-

Bir ~aınanl b·· ·· d.. d ··h ret v ar utun unya a şo -
r'k e dal budak salmış olan Ame-

ı an filim ·ı·~. b .. k" k tinin cı ıgı ugun es ı ıyrne-
b ] Yarısından fazlasını kaybetmiş 
u unınaktadır 

]j Bir çok stüd~olar kapanmıştır. Fi
rabe sa~~yii .ilerlemiş olmakla be
B r fılıın tıcareti çok düşmüştür .. 

ô:şıklı kadın, metresli erkek rol
lerine bile müsaade edilmiyor 

ua~? iki, hatta üç sebebi vardır. 
~1 ır~~ci sebep, Amerikada yapılan 
d· fılıınleri bazı memleketler ken
~ kenıleketlerine ithalini menet· 
d~ le olnıaları ve hatta bu filimleri 
M a çekilirken menettirrneleridir. 
bahela bir sinema kumpanyası çok 
d ~ alı olarak senaryosunu satın al-

Yı dız a ın Hayatı da 
Sıkı bir ahla kontrolüne ti idir 

b;gı ~M~sa dağında kırk gün) adlı ı • d b•ı h •• 1 
çe:/ılnıı Türkiyenin tn~ebi üzerine ev efJfl e } e ur yaşayamaz ar 
ol rnıekten vaz geçmege mecbur 
~Uştur. ı Sokak kadınlarının veya zevk ı 
I ~nun gibi misaller çoktur. evlerinin, kendi1erinden sarfı nazar, 

·ıe dkın~i sebep : Başka memleket-! isimlerinin bile beyaz perdeye geç-
·b! : sınema hareketi ve faaliyeti mesine müsaade edilmez. • 
k \ı~uk bir hızla.ilerliyor. Bu memle- Bütün bunlar için Ho1lyvoodda 
~tke~, _kendi milli filimlerini koru- muazzam bir ahlak sansörü ve bir 
aık ıçın Amerika filim ithalatına sansör müessese:ıi vardır. 
tak· kayıtlar koyuyorlar. Böylece Bu müessese sade filimleri değil, 
d ~den yabancı memleketlere gön- sinema mecmualarını da, yazılarını 
~rı~~ekte olan filimlerin mikdarı <la sansör eder. 
ll Run yüzde altmış azalmış bulu- Haffalık tirajları S, 6 milyonu 
UYor. geçen sinema mağazinlerinde fazla 

d· Üçüncü sebep : Sansör meselesi- dekolte fotoğraf ne~ri yasak oldu
• ır. Yabancı memleketlere filim ih- ğu gibi bu mağazinlerin bütün ya
:1~tı böylece tahdit edildikten 5on- zıl~ının neşirden evvel sansör dai
da ış Yapılan filimlerin Amerika için- res:nin vizesinden geçmesi de ~art-
F'e kdc revacını teminde kalıyordu ... tır. 

1 bil at Amerika samsörünün şiddeti Bu Eıkı nhlak kayıth•rı knrı:ısında 
u revacı da baltalamaktadır. HoJlyvood stüdyoları Amerika için-

t Anıerikanın büyük şehirlerinin de, Amerika ahlak taassubu içinde 
k~:er.nasyonal ve kozmopolit mu- kendi şöhretlerini korumak için nr
~ erı vakıa oldukça liberaldir. Fa- tistlere, yıldızlara çok sıkı ve ahlaki 
)ij~ ~nıerika büyük halk kitlesi ah- kavıtlar koymaktadırlar. 
h ususunda hem muhafazakur Bu ahlak m\icadelesi, halk naza
it~b de mutaassıptır. Hükümet bu rmda artık çürümüş sukut etmiş bir 

8~ a~la bütün filimlere çok sıkı bir sehir telakkisi veren HolJyvoodu 
d n;or Vazetmiştir. Stüdyolara gön- kurtarmak maksadiyle yapılmakta-
0jtı en (şunlar olacak) ve (şunlar dır. 
edll\ıyacak) gibi kayıtları ihtiva Hollyvood, Amerik~Jıların naz::ı.
fe en talimatname bir knç yüz sahi- rındn t:ımamen bir <'l-.laksızlık ~eh
ahı!utnıaktndır. Bundan başka bu ridir. Bu telakki, yıldızlar ,,rasında 
A. ak kayıtları ve sansör tahditleri ve diinyanın r:n Mesut vr bahtiyar 

8\ı~erikanın her eyaleti için nyn hu- çifti, hm kocası diye tanı~an ve hü-
~etler arzetmektedir. tün Amer;kava, bütiin c ünyaya ör-

t• kcse]a bu eyaletlerin çoğuna gi- nek bir r.ift diye tanılan Duğlas-Ma-
'-'te f'J· l kf d b l · o]d .. ı ım erde bir kadının gebe ri Pi or un oşanma arı üzerıne 

ler Uguna işaret eden sahne ve söz- ba~lamıştır. 
Yasaktır. Filim stüdyoları, bu boşanmanin 

.. ., liatta o kadar ki müstakbel bir önüne geçmek için cok uğraşmı lar· 

Olivya Havilland .. Bu da yeni bir yıl
dızdır. Bilhassa ,!;adeliği ve cana yakın 

güzelliği ile şöhret yolunu tutmuştur ... 
Olivya Havilland hakkında söylenenler
den en çok nazarı dikkati celbedeni çok 

.... ••ne . 
daJt nın doğacak yavrusuna kun~ dı. Şimdi angaje ettikleri artistlere, 
lirrı] takınıı hazırladığını gösteren fi- yıldızlara stüdyolarda, sokakta ve 

masumane bir hayat yaşamakta olmasıdır. Hollyvood kabarelerinin baş dön
düren taşkınlıklarından o uzak kalmaktadır. 

Bar bile makaslanmaktadır. hatta evlerinde en ufak bir hafiflik 
erk k ı.ı eyaletlerde metresi olan bir bile yapmıyacaklarma dair söz ve 
~ c l Veya B§ıkı olan bir kadına ait senet almaktadırlar. 
k~e er gösterilemez. Meşru karı Hollyvood polisi de bu ahlak mü
dın haricinde bir erkek ve bir ka- cadelesine geniş ölçüde iştirak edi
ta~n beraber yattıklarını veya be- yor. Erkeklerin kadınlara yan göz~ 
tarı_~ Yaşadıklarını velev ima eder le bile bakmaları en ağır cezayı icap 
ltıe a olsun ımhneler gösterilmesi ettirmektedir. 

rnnudur. B"r kadın, her han3İ bir erkek 

için 
- Bu adam hana tecavüz etmek 

istedi .. 
iddiasında bulunursa onun sözü

ne inanılmakta, bu iddiasını ispat 
etmesi ondan iatenilmemekte, bila
kis tecavüz etmediğini ispat mecbu
riyeti erkeğe düşmektedir. 

Bu usul, bir çok suiistimallere yol 
·açmıştır. 

1 
Mesela her hangi bir stüdyo mü.

dürünün odasına bir rol istemek 
için giren bir artist, bir figüran iste-
diğine muvaffak olamayınca derhal 
başından şapkasını, ayaklarından 
ayak kaplarını çıkarıyor, üstünü ba
~ını yırtıyor, saçını başını dağıtıyor 
ve : 

- Yetişin .. lmdat .. Bana taarruz 
etti. 

Diye feryadı bastıriyor.. Artık 
zavallı stüdyo müdürü varsın ışı 

(O, sızin eşinız 
olamaz) lilmi 
M~hur sahne viı:ilerinden Frank Kar· 

pa Sen:ırist Robert P.ukin!c ~ ortc.klığı 
teklifinde bulunmq.~ur. Sir.em&cıl,ğın iki 
dahisi «You Can't T:ıke It Wit You» 

1 
filmini birlikte hazırlayacaklardır. Ame· 
riko wlınelerindeı ı 1937 yılında en çok 

muvafia!ayet ka:ı:nnan ve Türkçeye cı:O 

sizin qiniz olamaZ» şeklinde terceme 

edebileceğimiz bu eseri.., ııinemaya nakli 
için Fi.rıt I'olumbia e:ıcr sahibine iki yüz 

bin dolar bizim parnmtzla 250 bin lira 
ya yakın bir para vcrmiıtir. Frank Kar· 
panm Riskinle beyaz perdeye akeettire
ceği bu esere büyük aabırsı:ılıkla intiutr 
olunı:yor. 

--=--
iki yıldız evlendi 

Maruf yıldalardan Joan Fonten~· 1
1 

Konrad Nagel iJe evlendikleri \aber 
~tır.. 

gücü yoksa bunun aksini iddia ede
dursun.. Bir kerre ismi gazetelere 
geçti mi her kesin nazarında (Ah
laksız) damgasını taşımaktadır. 

** Hollyvooddaki bu vaziyet oraya 
sırf şantaj yapmak rnaksadiyle bir 
çok kadın erkek serserilerin dolma
sına sebep olmuştur. 
bbıta §İmdi bir taraftan da bun

larla meşgul olmaktadır. 

var 
... 

;;;:u==~"''""-0?·~ 
Yukarıdaki resimde Dolores Del Rioyu görüyoruz. O, nc!§C,!;inden ve gözleri· 

nin hararetli bakışından hiç bir şeyi kaybetmemiştir. 1938 yılında tasfiye edi
lecek yıldı1Jar arasında Dolores Del Rionun ismi yoktur. Bundan da anlaşılı
yor ki Amerika halkı htıla kendisini ayni hararetle alk~lamaktadır. Dolores 
Del Rionun çevirdiği filimler bilhassa Cenubi Amerikada büyük muvaffakı
yetler kazandığından yıldızın taliinin da.ha uzun .seneler parlak olacağı zanne
diliyor. Resim bu güzel yıldız.ı Knlifomiyanın yaz.ı hiç eksik olmıyan plAjların
dn nefis bir poz~a gösteriyor. 

Klark Gable 
Büyük bir skandaldan 

Ancak odunculuk 
etmek suret,yle 

yaptığını ispat 
nasıl kurtuldu 

Epi zaman evvel Holivudda • · ma• m ve o arada Orcgon onnnnlnnnda 
ceraper~t lcadın tarafından Bil Hart odunculuk yapmakta olduğunu, esasen 

nleyhinde bir dava açıldığım sinema ile şimdiye kadar lngiltereye biç ayak bas

oliıkalı olanlar hntırlnrlnr. Bu kadın, Bil mama,, olduğunu isbat edebildi de daha 

Hnrtdan, kendisini gebe bıraktıktan eon· 
ra terkctti diye dava açmı,,tı. Mahkeme 

büyük bir ekandaldan kurtuldu. Kadın 

dn bir &eneye mahkum edildi. Fakat bi· 

lahaıe onun (Bir yanlışlık ve bir ben· iki eene ııüıdü ve Bil Harto karşı birkaç 

yüz bin dolara mal olduktan ba~ka adı- zerliğin kurbanı} olduğu ileri ııürülerelr. 
nın bu dava yüzünden fena şekilde mat· cez.ası affedildi. 
buata aksetmesi dolayıaiyle töhretini de Bu gibi hlldisdere Holivudda aık a11l 
kaybetti ve davanın sonunda hak kazan· raııtlanmaktadır. 

mı~ ·olmasına rağmen bir daha ~yaz 

perdenin ,öhretleri arasında dikiş tut· 
turamadı .. 

. Birkaç ay evvel Holivudda buna ben
zer bir hldise daha oldu. 

Jngiliz tebaasından bir kadın Holivu
da geldi. Maksadı kend~ini terkeden ko

cası Klıırk Gableyi yuvaııına dönmeğe 
mecbur etmekti. 

Bu garip iddia da meıhur artiste epi 
can aılunbsı ve üzüntü verdi. 

Her yerde, her tarafta: 
- Klark Gablenin eski bir karısı var-

mış .. Kendisini terkeden kocasını arama· 

KB gelmi§.. 
Sözleri dolaştı. T aii i~ mahkemeye de 

düotü. Bereket versin ki Klark Gable ka
dının lngiltcrede ve beraber yaııyorduk 
dediği tarihte lngilterede bulunmadığı-

Kanadalı Beşiş
lerin cevirdikleri 

1 

film 
Kanadanın meıbur betwerine bir fi. 

lirn çemildiii malômdm. Şimdi bam. 
min yeni kopyası çok daha entereaaa 

olacaktır. Be,izJere birer f&l'lo öğret.ilmit
tir. 

-=--
Butenko bugUn radyoda 

konu,acakmıt . 
Roma, 19 (A.A) - Butenko yarın 

saat 19.20 de (Greenvich saatiyle) Ital· 
yan radyolarından Fransızca beyanntta 
bulunacaktır. 

Kay Fraıısis, mcş.,u; - 'in ti Lndi filminde 1938 yılının en 
parlak muvnffakıyctir.i kazanmış yıldızlar arasında yer ııl· 

mıştır. Kılişcmiz Kay Fransisi filmin çok hoppa ve çok açık 
bir sahnesinde gösteriyor. 

Yanda gördüğünüz resim Hollyvoodun yeni yıldızlarm
dan Mis Bruce'dur. Brodvayın sahne hayatmn figüran ola· 
rak giren bu genç kız büyük · :kabiliyeUnl göstermek sure. 
tiyle şimdi haftada 2000 dolar kazanan parlak bir yıldız ol
muştur. 
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BIZANS SARAYININ IC YUZU 
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Veremle 
·mücadele 
Cemiyetinin dün 
akşamki balosu çok 
mükemmel oldu 

Verem Mücadele Cemiyetinin yJlık 
balosu dün aktam lzmirpalaa aalonlann
da :Yerilmiştir. Her yıl olduğu gibi bu 

Hindistanı ancak Hint 
ordusu müdafaa eder 

1 . 

Hintliler n1üdafaa işini yalnız 
lngiltereye bırakmak istemiyorla

1

r 
Hipodromun pis bir meyhanesinde 

Meyhaneciyi köşeye çeken bu uşak ''yüksek menfaat
ler,, namına onunla gizli ne konuşacaktı? 

sene de baloya lzmirin tanmm11 mümtaz Kahire 19 ( ö.R) _ ( ~- Arap) ı bilbile bi~i' bizzat kendi nıiiidaf ...... 8" 
aileleri ve cemiyete can~an bağlı bulu- in Dombay mubahiri badiriyor: :arlamektu alıkorm••lecLr, Büliıl ilr 
nan birçok zevat iştirak etmişler, emsali- Hint racalan, Hindistan yanın adua-1 timallenı karp kuvvetli ye ~ 
ne nadir tesadüf edilen büyük bir ncıe nm müclaf.... İçİll ~ daha biiyük fevkinde lwTvetli olmal 
içinde geceyi geçinni§lerdir. 1 bir telit ve endqe içindedirl«. Cualior Kongrede aon 7AJDen;:: kacUr ~ 

Balo kostümlü olduğu için ayn bir hu- _!L- ... -~· H' d'astan halk L!-dol . "daf . 1 . ek -·~·-- ,,,.. 
uuura._..ı m mı, UUI en ve mu aa ıf enne p az ....., 

suaiyet arzetmiştir. Bir çok yüksek aile- müalümanlan, Hint orduMmu azaltmağa ren parti dahi bam bafb bir siy .... tr 

Artık buralarda duramazdı • Kumbaros cenaplarının, her müşte
rinin, bütün Bizansm kulu kölesi
yım .. 

• • • v. • lerin büyük bir zevk ve incelikle giyin- uf 1 •• ........ '- y fazla rm k t k degıl mezt mat o an her siyasetle mücadeleye da- kibine koyulmnıo.tui', Bu partinin llCJP~ 
ıu t 1"Y e e usur - d'kl · ·ıı· k'' 1" lb' l · k d"k ...... _ _.... 

Bir in evvel Teoayaya kavutmak. 
gece komploculann içtimaında duy
duklannı, Angelikinin aözlerini ve 
gece onun zehirli kama ile konağnu
mn gizli kapgmdan çıkarak eski or
du kumandanlanndan Çulpuriain 
evine gittiğini anJatmul linmdt. 

. . . I ı erı mı ı ve oy u e ıse en ço ı - t ._:.tir' "' • ___ ._ •• ..a. .. ecl b!!....:.:I< a-
yettu bence .. Fakat benım senın e k f k . b .. .

1 
. . B'lh ve e~~ • rı ..,_.. ru .. ta tereuum en u~."::ldll 

·· .. kl · h h .. h d a 1 çc mış ve egenı mışllr. 1 assa Mihrace, nutkunda demittir ki: likelerden sonra Hindistanın ~ 
goruşece erım em ususı em e K E t" .. .. "tah ı d F .... 

Kurnaz meyhaneci bu sözleri söy
lerken yan göne Sebastiyanoya ba

.. . . . .. ız ns ıtusu mu assıs arın an · ran- Mukadd b'' . .:;ı. B · ı al lngil • --•- iP" muhımdır. Işın ucunda yuksek men- b R d . d'"'" T"' k ·ıı· - erabnas ur..... ntanya yo wıu y naz terenm om~::;_,_ 
f l sız ayan eymon un ~IY ıgı ur mı 1 mukadderata ile birlik olduğuna göre bu r-1·--arak Hintlilerin bizzat ~--.-• 
aat er var.. k f · k b .. ·ı · · _...., 

S .. l b" k k'l' k ıya etı pe egenı mıştır. mülahaza yurdumuzun yalnız lngiliz lruv- itine en biiyük ehemmiyeti v 
oy e ır enara ~e ı ıp onuşa- B l d ·ıı· l b k kıyordu. 

Kumbarosun 
Sebastiyanonun 

uşağı da gözlerini 
tarafına çevirmişti. 

1 • H 1 lk' b . k' b 1 a o a mı ı oyun ar ve zey e oyun- vetleri tarafuıdan müdafaa edilecegı"'' ze- ıöyl--N.tir. 
ım. em Je ı u senm es ı u a- ı b . .. ----.,. . · arı oynanmış u meyanda bny::ın Nıgar 

Karanlık sokaklardan durmadan 
kotuyordu. 

Meyhaneci: 
ştkçına da bu gece bırkaç para çıkar. Ocakoğlunun zeybeği fevkalade alkış ve 

Meyhaneci yine Sebastiyano ile takd' t 1 

* * * 
- O yabancı değil, dedi. Bizden

dir. Eskiden burada bulaşıkçt idi. iş-

gizli bir göz işareti yaptıl:.tan sonra Mır ~P .anuştar. ff k b 
1 

l 

K 
.. . . • evsımm en muva a a os•ı o an 

umbarosun usagt ıle meyhanenm · d " ı. k' b 1 b" ""- b' d 

siz kalmış.. Şimdi tekrar iş var mt 
diye sormağa gelmiş. Eyi adam ama. 

Bir kusuru var .. Çok içer .. 

k f d 
• . d ı un a..:şam ı a o, uyU&. ır avanın 

ar a tara ın a daracık bır o aya çe- b·· "k ı d ·· - b h · 
Sebastiyano, takip ettiği adamların k"ld' uyu yo un a yuruyen u ayır cemı-

1 ı. t' . ·ı 'd ı· f d 1 . . . ye ının ası ı ea ı etra ın a top anan giı-
yani Kumbarosun uşağı ile Angela
kinin uşaklarım Hipodroma doğru 

Sebastıyano, bır taraftan onların .. 'd b" h lk 'd ı h k b' .. . . ...ı e ır a ın o ı ea e ız verece ır 

böyle gızlı ve yüksek menfaatlere a"h ... d .• 
gittiklerini gördü. Bu takdim, Sebastiyanonun ho- . . . engı ıçın e geçmıştır. 

daır ne gıbt şeyler konuştuklanm \ 
- Herifler eğlenmeğe gidiyor- şuna gitti ve içinden meyhanecinin 

1 ded. Al" kurnazlıg· mı takdir etti. 
merak ediyor, bir taraftan da göz u- • • 
cu ile Angelakinin üç uşağını dikiz B. Halıt Tahır Arda ar, ı. a .. 

Filhakika Soradon ve iki uşak bu Kumharosun adamı: ediyordu. imar hankast Meclisi idare reisi bay 
gece şöyle dört batı mamur bir eğ- - Yabanct olmayabilir, dedi. [ç- -BiTEMDl-
lence yapmak iatemiıler, yol istik.a- ~~~~--~~~~~~~~~....,~ ...... ~~~~~~~~~-.-!'~~~-....... 

Mueo thı•ş be f A • metlerini Hipodroma çevirmişlerdi. 1:" aCJa 
Burada bir ealat meyhanesine girdi-
ler. Şarap ismarladıl~r ve içmeğe 
başladılar. 

Kumbarosun adam( da onlara ya
kin bir yerde oturmuştu. 

Sehaatiyanoya gelince o, Teosya
nİn uşağı olduğu ve T eosya da bir 
zamanlar Hipodromun gülü ve bill
bülü olduğu için burada onu herkes 
tanıyordu. ilk önce meyhane patro
nuna yaklaştı. 

- Bu adamlari tanlyor muaun~ 
Diye sordu. Meyhaneci yalnız 

Giresunda azılı bir 
haydut yakalandı 

Bu canavar bütün bir ev halkını kurşuna 
dizmiş, yaralıları evle beraber yakmıştı 

Soradon ile Kumbarosun uşağm'ı ta• Ciresun - Şehrimizde bundan yedi acı feryatlar yükselirken, kana susayan 
myordu. Diğerlerini görmemişti. So- eıene evvel tüyler ürpertici ve en taş yü- canavar tabancasını betine sokmuş ve 
radon için: reklileri bile iğrendirici müthi§ bir facia büyük bir soğukkımlıJıklıı. evden dışan 

Halit Tahir Arda, iz.mirin imar işleri 

etrafında teLkikal il bulunmak üzere 
şehrimize gelmiştir. MumaiJeyhin tetki
kall bir hafta kadar sUrccekUr. 

Vietta Viyoli 
şehrimizde 

Profesör Vietta Violi şehrimize gel-

miştir. Ankara stadywnunu yapan ve 
Manisa stadyumunun projelerini hazır-

lıyan mimar profesör, Manisa sladyu
munun inşasına ba.şlandtğt bu sırada 

projelerinin t.albik şeklini kontrol ve 
tetkik edecektir. 

Troçkinin oğlunun 
olümü. etrafında - Bu herif, dedi. Senin gibi bir olmuııtu. Bütün araıtırm.aJara rağmen bu- çıkmıştır. 

adam.. lunamıyan facianın canavar ruhlu kah- F ._ t • h t' b 1 d Paris, 19 (Ö.R) - Troçkinin oğlu 
N 1 be • ih'"" &Kil CC"navann va şe ı ununa a 

- ası nım g l r. ramanı nihayet yakalanmış ve cümhu- b'tm . t" C b' d 1_ d v 1_ 'b 'ta' Pari.s hastanelerinden birinde bağırsak-" • f d• • k'" k 'b' ı emı' ır. e ın en çıKar ıgı ~· rı ıy-
- 1 anı e en ısme ope uı 1 riyet adliyesine teslim edilmiş bulunu-

iaadık .. Öl dediği yerde ölür .• AngelA- yor. Tahkikata ve söylediğine göre fA.- le evi ateolcmiı. içindeki yaraldarla bU-
ki onu hep kanlı işlere saldırır. cia şöyle işlenmişti: li.ltte ev yanıp kül oluncaya kadar vah,i 

Sebastiyano anlamışh. Facia zanlısı. şehrimiz köylerinden Ya- bir zevkle yangını seyretmiş, ondan ıon-

laTına yapılan bir ameliyat üzerine öl
müştür. Eakat ölünün bazt dostları 

müddeiumwniye rnüraca.lt ederek bu 
ameliyatın lüzumlu olmadığım ve Ge-

Ve üçü beraber Angelakinin evin- vuzkcmallidc oturan Osmandır. Bun- ra köyden uzaklaşıp gitmi~tir. Facia ge-' k k peu memurları tarafından Troçkinin oğ-
Clen çı ar en gördüğü için diğer iki- dan yedi ıene evvel köyde her dediği- ce cereyan ettiği için hadiseyi köyde gö- Iunu öldürmek için haztrlanan bir plu-
sinin de yine Angelakiye mensup ni yapttrmak zorunda bulunan bu adam- renler pek az olmuştur. 

ld kl • - }i' t d .. l"k k ııa göre tatbik edildiğini iddia clmişler-o u anm ta m n e guç u çe me- la ayni köyden Cenc;;ağa arasında bir Rivayetlere balulırs:ı, fuciayı gören d 
dİ. tarla meselesinden ihtiliı.f çıkmıştır. Tar- b ır. 

D rd d 1 ·~ azı şahitler, bu canavar ruhlu adamdan M"ks''-o<l "l" .. b 1 T k' · Ö üncü a ama ge ince, onun aa la işinin halledilip unutulma.sına rağmen, . . .. ~ a o unun a >ascı roç ının 

K b ıd korktukları ıçın şahadette bulunamamış- f '- · s ı t B ,,,_ k' ·1 um arosun uşağı o uğunu öğren- Osman Cençağaya kin beslemeğe ve on- ı>Krı oru muş ur. · .ı.•OÇ 1 og unun 
• t' d k I lar, hatta Dursun admda b:r adam, Os- f .. • b' h ~ k h •-l ~ l d 

mış ı. an inti am n mağn karar vermiştir. Os- muzının ıı· ac:;ırsa nsı-u ıgı o ma ı-

ş. d' 1 l b h f1 ınan aleyhinde şahadette bulunduğu için ~ I ' ld' . t" . k ım ı ast mese e u eri erin ya- ınan bir gece, Ccnçağanın evine gitmiş. gını " ırmış ve ne ıcesı ıneşum çı an 
nİna gitmek, konuştuklarım öğren- misafir olmuş. adamcağızın yemeğini ye- esrarlı bir şekilde öldürülmüştür. Katil ameliyatın lüzumu hakkında şüphe ifa
mek, arkadaşİ Hıristidi Diyavlosun miştir. Fakat bir arıılık tabancasını çeke- Osman da 0 vakittenberi gi7.lenip sak- d.! etmiştir. 
ne olduğunu anlamaktı. rek ev sahibine kıpırdanmamasım söy- lanmnğa muvaffak olmu~tur. 

Talii kendisine yardtm etti. !emiştir. Fak.at o vakittenberi yapılan sıkı araş-
Kumbarosun uşağı yerinden kalk- Osman, neye uğradığım şaşıran za- tırmalar neticesinde Osman nihayet ya-

mış, meyhanecinin bulunduğu yere vatlı ev sahibini kıskıvrak bağladıktan kalanmış ve Giresun ağırceza mahkeme-
gitmi~ti. sonra odadan çıkmış, bedbaht adamın sine verilmiştir. 

Aralarinda eskiden tamsıklık ol- kansını da ayni ;ekilde bağlamıştır. Ca-
duğu için meyhaneciye: • n:ıvar ruhlu adam Lununl da hıncını Kurban bayramında 

- Seninle biraz konuşmak isti- alamıyarak evde Lağırııııp ağlaşan ma-

--~--

B. Mehmet Sipahu 
Delgrnd, l9 (ö.R) - Yugo.:.lavya na

zırlarmdan bay Mehmet Spaho Milano
da bir çok fabrikaları gezdiği mahallin
den bildirilmiştir. 

Filistin baş mü·ftüsü 
Lübnanda siyasi faaliyette bulunuyor 

Kudüs, 19 ( ö.R) - Arap mahfille- j re Filistinin bugünkü vaziyeti ve .,_d~ 
Tinde verilen haberlere göre Lübnan I doğabilecek yeni vaziyet bakkuıda tdl' 
hükümeti orada bulunmakta olan Kudüs hİrn beyanatta bulumnuıtw. A.,- ,_. 
~müftüsü Emin Elhüseyniye faaliyet- manda Elhüseyni, Filistinde Arap Jaf",. 
ferden içtinap edeceği baklandaki taah- ıına müdafaa eden kimselerle ilk tetll'' 
hüdünü hatırlatmqhr. ıanı muhafaza etmİftİr. 

Lübnan hükümeti, bapmiiftü tarahn- Lübnan biikümeti, bu ihtara re-"' 
dan yapdan bazı tqeblı:islerin, beruıa- Fa.istin batmüftüaünün ayni f~ 
tuı, Lübnanm diplomatik vazi,etiııai miit- dnam ettiğini gÖC'ec:ek oluna k~ 
külata uğrattığı kımutindeclir. Filbaki- vetilen miaafiret hakkına uza~· 
ka Emin FJbüaeyni, yabancı gazetecile- iuu ihsas elmİftİr. 

Uluslar 
Kurumu if lci:s 

etmiştır 
Bad, 19 (Ö.R) - lngilterc bahriye 

nazın Coopcr bir beyanatında şunları 

söylemiştir : 

- Uluslar kurumu mantık.'iız ve ol-

.Arşidük 
Meydanda yok 

Belgrad, 19 (ö.R) - Samprova ga" 

zetesi Paristen haber alıyor : ()t-
Brüksel civarında oturan arşidlik 

to birden bire kaybolm~tur. it 
Arşidükün nereye giltiği hakktnda b 

haber alınamamıştır. 

mıyacak bir şey değil~ir. Fakal bu ku- ne kadar çabuk tasdik edilirse o ~ 
rum iflas etmiştir. Bunun böyle olduğu iyi olur. 

B. Makdonald' ın otelcilik 
eden kızı evleniyor 

yorum. aum yavruıan da sımsıkı bağlamış ve be· Mekkeyi ziyaret Hayfa sahillerinde 
Dedi. Meyhaneci pişkin bir adam- !inden tabancasını çıkararak bütün ev edenler Af k k l uödeı 

dı. halkına teker teker ateş ctmeğe Laşla· yon aça Çl tğı Eski ve müteveffa lngiliz başvekilinin kız.t Izabel Ma!c Donald bir ın otel 
- Konu§, dedi. Bir emrin mi mıtttr. Kabi.re, 19 (ö.R) _ Buseııe kurbanı Kahire, 19 (ö.R) _ Hayfadan bil- evvel Cemiyet hayatından uzaklaşın&§ ve (Eski sapan) ismini taştyan bir til• 

var-. Yoksa aaaletlu Kumbuoı ce- Ana, baba, çocuklar da dahil olmak bayrammda 16 bin Caval1, 15 bin Hintli dirildiğine göre liman polisi, Suriye sa-I açmıştı. Şimdi bayan lzabeHn bir ressamla evlenmek üzere olduğu habe~ ,,e 

naplarİ~ın ~i~ ~mi~lerini ~i t~!i' üzere bütün bir ailenin vli<;utlanndan 
1 
.. e ı.o bin Mudı Mekkeyi ziyaret etmiı-: h~lerinde İfleyen bir yelkenlide mühim 

1 
ınektedir. 

edecekam. Bıhrsm ki ben daıma •IZm kanlar Eıtkın:rken, yürekler tırmalayıcı leni... miktarda afyon Y.uLumtt... Resim, B. Makdonaldın kızı ile nişanlıst B. Norınandi göstennektedi~ 

.. fazl~ iti~ etmedC F abt ~d~ hi7I ila~ttil;;:- Bu habe7=i büsbütü~ ğim için bir çare bulunuz. ::so için elbette -;ü-:ıÜn birinde . ~ 

H r ALK MASALLA RJ te memnun olmadağmı halinden an- meyus etti. Ben bu sözleri söyler söylemez bahçeye çıkbğı zaman kendd'°' 
~ ladım. 1 Bende Biricik sultani görmek hu- bahçıvan vermiı olduğum kcacyi a- rününüz. Başka çare yok~r~-lde«I 

Paditahm kızına «Biricik sultan• susunda tahammül edilmez bir heveı lclacelc bana iade etti: Ben Biricik sultanı g~-~ 
diyorlardı. Hangi mesireye gittiğini peyda olmuıtu. Son karar üzerine - Haydi, itinize gidinizl Bana bafka birtcy dütünmedi.ğinı ~ 
öğrenmek içiA ahaliden bir adama 1 onu görmek imkam kalmıyordu. La- teklif ettiğiniz itin neticelerini dü- tiyar bahçıvanm bu tedbir~~. ~1'· 
tordum. Tarif etti. Biz oraya gider-! kin b~ imkanstzlığın sevkiyle benim tünmiyor musunuz~ Siz sultana yal- kabul ettim. Gidip tarif etti«' ., ,r 
iten bir münadiye teeadüf ettik.Şöy- hevesım artıyordu, elbette bir çaresi- mz bir kere baknakla çıldıracağımz- fete girdim. Ve bahçıvan çıralP de' 
le nida ediyordu: <<Şanlı hükümdarı- ni bulacaktım, diyordum. Bütün dan maada ikimizin de katledilece- fatiyle avdet ettim. Bahçıvan bel~ 

Evvel Zaman 

Gamsız 

içinde •••••llllt'llll' mtzm kerimesi Biricik ıultan bugün gün bütün gece bu işi dütündüm. ğimizi bilmiyor musunuz ) .• Hem fa beni yanma alarak bahçeye "-dl; 
falan mesireye çıltmtşhc. Her kim o- Hatırıma bir çok çarelel' g~ldi. Niha- ltendinizi, hem de beni nasıl tehli- türdü, elime bir bel verdi. Natd·f r' 
na ballar da bir hale uğrarsa kaba- yet şuna karar vererelc icra ettim: keye koyacağınızı bir kerre düıün- lanacağımı ve ne yapacaCırnı ~ Yazan: METiN ORBAY' 
hat kendisindedir. Başka kimse mes- En müzeyyen esvabımı geyindim. miyor musunuz) ti. Ben orada çalışırken arada ~ 
ul dcğildirl• Yanıma da bir hayli mücevherat ile Ben keseyi tekrar bahçıvana v• bir takım Hadım ağaları ?'aP~ 

Nihayet mesireye vardık. Ben te- altın aldım. Gidip sarayın bahçıva- rerek fevkalade hararetli bir ıurette geçerler ve bana dikkat bile ~ 

-3 
Şah ve biricik Sultan faş ile cBiricik sultan> ı arıyordum. nını buldum. Yaşlı bir adamdt. Ken- yalvarmağa baıladım, eğer bu hu- lerdi. Benden şüphe etrned 

için iftihar ediyor. Kızını görüp te yanuyarak sordu: Meğetıe geç kalmışız. Biz gelinceye di gibi ihtiyar bir zevcesi de vardı. suata bana yardım etmezseniz kede- bundan anladım. ııİ ~ 
aklını oynatanlar iç\n itte bu kale- - Paditahm kızma mesirede iken kadar Sultan arabaya binerek saraya 1 Eline bir kese verdim ve: rimden telef olacağımı söyledim. Akpma doğru bahçıvan be~ 
leri yaptırmlfbr. görmek isterim. Bakalım, decfjkleri avdet etmitl Ben bundan dolayı son - Baba, bunu kabul ediniz, için- Bunun üzerine karısı müteessir ruldu zanniyle iti bıraktırdı. ~ 

Bu delikanlı sözünü henüz bitiı- kadar güzel midid derecede meyus oldum. Hüseyin bey de beş yüz altın vardır. ileride size olarak o da yalvardı. Nihayet bah- bir su ile dolu bir hav~un ·pe ~ 
mişti ki tchirden bir kalabahk ıöktü. Dedim. Lalam muhalefet etmek. bilakis memnun oldu. daha ziyade bahşiş veririm. çıvan razi oldu. Fakat ölüm tehlike- götürdü. Orada çimen uzerı~rı 
Birkaç a.ekcr iki delik.anlıyı kalelerin istedi ve böyle tehlikeye atılmamak Ben her halde bu defa değilse ge- Dedim. Keseyi alarak tebessüm sine maruz kalmamak için münasip post serilmiş, müteaddit ~ fB1d 
bulunduğlP-tarafa doğru sevkediyor, evla olduğunu söyliyerek bir hayli lecek defa mesirey~ çıkacağı zaman etti, fakat dedi ki: bir çare bulmak icap eder, diyerek- havi bir sofra kurulmuştu .. B~r ~ 
arkalarından ahali takip ediyordu: nasihat etti. Fakat niyetimden vaz- kendisini behemehaI görmeğe karar - Oğlum, hediyenize diyeceğim ten bir müddet düşündü ve şunu destisi ile bir Tanbur da bı~;iı O' 

Ben: «işte iki mecnun daha götü- , geçmiyeceğimi anlattım ve pederi- verdim. Bu ümitle günümü geçir- yok, teşekkür ederim. Fakat bana buldu: duruyordu. Bahçıvan il~ . bitİfd'e~ 
rüyorlarl> derdemez muhatabımız min sarayında bu kadar güzel cari- dim. Halbuki ertesi sabah bu ümit- bunu verişinizden elbette bir mura- - Şimdi siz gider, bµ elbiseyi çı- turduk, yedik, içtik. Destıyı efCle"di• 
bize: cEvet, padişahımızm kızı bu- yeler gördüğüm ve ehemmiyet ver- ten de mahrum kaldım. Çünkü er-, dmız vardır. Emrinizin neden ibaret kanrsmız. Bayağı ve eskice bir el- üzere iken bizim usta n ~· 
gün de mesireye çıkmıştı.» cevabını mediğim halde bir kız ne kadar güzel tesi gün taraf taraf münadiler çıka-ı bulunduğunu beyan buyurunuz. bise giyersiniz. Bu güzel saçlarınız- T anburu alarak çalmağa ·ıcJijiıf' ~ 
verdi. Ben sözü işitince oradan sür- olursa olsun onu görmekle ~uuruma rak hükümdarın ahiren ittihaz ettiği - Size bir ricam var: Beni btra- la şüpheyi davet etmemek için başı- &;'n gayet güzd Tanbur bıl 11stS~: 
atle uzaklaşmağa başladım.. Lalam halel geleceğinden endişe etnıeme- karara tevfikan bundan böyle cBi- kmız, sarayın bahçesine gireyim Bi- nıza deri gibi birşey geçirirsiniz, bir çin tahsin etti. Bundan hot r ~ deO" 
Hüseyin bey de beni takip etti, ama sini söyledim. Lalam beni fikrimden I ricik sultan• ın mesireye çıkmıyaca-! ricik sultan bundan sonra tehire açtk I kel oğlan şekline girersiniz. Bu au- «Al oğlum, sen de bir aZ ça · 
bu nagihani isticalin s~bebini aıılt- vaz2eciremiveceğini kestirdiii için itnı, hatta nikaı>sız gezmiyeceğini çtkmıyacağı için .kendisini görmekÜ- retle hiç k.imec tizden ceki.nmiyeceği T anburu bana verdi. 



«ü~~:~~:ı: ~~1=~:r~~::ı::ı.ı!: 1 Annamda satılık kızlar lıırı yerler vardır. Ana kucağında"• uu-
'Vcıların sakin ve mcsuı muhitinden çalı-
1"1raJc en 1nüthiş bir felô.kete 1nanız &... M#* * NıiDJ1' ±H RMWiR+iri>J? F 

i!:~:::':j::n ~~~nınmıJ ol4n Lotüs çiçegv i köyünden bir esir gibi 
Afar;e Henriette-Blanchart Lotüs çiçe-

:~~ne~~;1!inül~Clc;ö~~::! v::;:;~~ şehı· re satılma·gv a ge. tirliyordu 
lcadan:.:ı- hakkında çok dikbU fllllllft, 
'?ıcriaklı sıı1rn.ele1" canlandınnakf4dır. 

ıı:::·:.=j~~= .... . Çok şayanı dikkat 
~larla ihataw ettİiİ genİf ~~ prlo aöytemeği öğrendikten ıonra zen-

çolı: bambu aga ;lanot yere aermqti. • andarenlere göstereceğini çok pa-

~ tabiat aükUnet deniea '?'.bil- :' ı:'zanacağmı, nihayet bu fak~ aile yu
~~-Çabuk geçen bahar mevaiminde vasana da refahın gireceğini temin etm.İş
• -...-ı, bunalbct yazda tuğyanlar, kasa- ti. Hepsinden fazla Lotüa çiçeğinin bir 

~ ~ ek~ değildir. Annamlılann zengin koca bulacağını ileri sürerek ana-
. ftlevsimlen ftl'da'. Y af ve kuru mev· sının ve babasmm mukavemetini ktnDJf

SUn ••• Ve asıl tuhafı kura menim dedik· 

lerj de fU fudaam küçük pğmwlarla tı .• Ah bu Nihu amca ne merhametsiz ıey· 
hçıen nıevaimdir. Yat menime gelince 
o .... ~-· .• w anlar menimiclir Be- di. •• 

--t>•...aar, tugy • Nguyen ktzuu çok severdi. Kardeşinin 
bİlra Anname ayak basdıiun günlerden gözleri önüne serdiği levhayı seyre dal
hirinde mülhit bir ta·.L- ..:.:..terce ki-
l 7auu 7..... m1' eibi bir şey söylemiyordu. 0 tnetrelik sahada müth:• tahribat yap· 

"% Tmmva anaya gelince o ayrdıüm ma· 
~ Ancak sabaha karp f1rtma durul- nasını aezmit, gözüyle ba;ını eğmİ§ti. 
d~ ._._ Annam kö--'ülel'İ L-.t----

~.... 7• ~a- _Hayır, bayır Lotüs çiçeği yuvadan 
telt:Q felaketin derecesini anlamqlardL aynlmıyac:ak, tdıre gibniyecclrtir. 
~ depolan mabvolmUf, ekinlerden Tayfun gdmeaeydi bu belki böyle ola-
~ ~ lı:almanuı, koca ağaçlar kökünden c:aktı. 
~Üftü. · He hat bütün kader denilen fCYlerİn 
• Nruyen ve kana küçük imlan Lotüa anası :lan müthiş felaket Niguyen ai-
~ elinden tutarak tel.re tenccüh lesinde cüvenilecck bir teY bcrakmamı~-
~lerdi. b.... • 

N111yen•in kana Timuva omuzlannı Bütün servetleri aclıvolan, mu. ıü-
~ea yükte zorlukla gidiyordu. Ana· ı rüklenen bir tüccanlan ne forldan vardı. 
:.: babumı takip eden Lotüı çiçeğine ı Timuva anne ratb gözlerini Lotüa çi-

alla asla yiiriimekte idi. F abt eline irerek. 

~ aedMan, halinden belli ç _ ~ k~ız glinden güne ıü
• ld J'UYUml tsbbaelden içle.İyor- _.. • deci" 
' ~!L.ıı • • tkir Zcul!flYOI' L 

'""VTU• ~ .. ~ ~ .... • Küçük kuı: bu sözlerden annesinin de 
~ ~dea 1-oden öirenmeya mukavemeti ktnldıiuu, afÇI bay Nibu ce-
.. lcerre tercih ederdi. Lotüs çiçeği çok naplannın tavsiyelerine boyun eğdiğini 

tönler ağabeyi Binbin yanında kalarak 
...... ...:1--x...-... menld a-L!.. .....:.tir anlayordu. 
il:.. •• ~8:- . . ~ .~ e-:-" • MANDERENLER YOLUNDA 
~ ellen ıpek ıpliğiai ananevı dra-

t"'-1.onu ustalıkla qlemesini biliyordu. Binh Man...1___ tunda d • ı ·· · 
• uan:n yo emtr yo u gunepn 

dıiı itleri ayda bir kene tebre me- d H. d. • • relt •• , __ _. F:...•- ..::-• ._ ...1__ k ziyasile pınl pırıl yanıyor u. m IÇIDI 
ı -...cuL -at guuaet' ne •au.r ÇO 
~ Şehre istediği kadar insio. ı... ıahillerini Uanoydan ıimal payıtahta olan 
tediii kad • Sayeuna bu bat bağlayordu. Şarkın incisi 

- Bay:iar ne güzd yastaldarun var deniJen Saygona giderken ber geçtiği-
diJe ha:Flmam. miz istasyonda aa~cılar pi~oreık kılıkla· 

ft .. L_ t • • • ...... _: •• : y tdd riyle nazarı dikkati celbedıyorl:ırdı. Lo-
_.... eanna go ... ~··~ u ar 1 b" d·-· 

'lbl.._ rd • t 

1 

tüa çiçıeğinin ilk defa olarak trene ın ıgı 
JO U lf e... llİ •d• 0••rt1•• •• '-~d ••th • Buna .. Binb meal .. • • terket- besbe ı ı. o uncu -mevııu e mu ıı 
~ ~ udzade :mfÖva.lyeJİ sıcaktan bunalnut bir halde idller • 
._,._bilird• Hel ....ı. kendiaini tas- Oturduktan )"er çok berbaddL lnsa· 

• L e en ~ • -'--- . b" k ku ~eden b • • Lotus Çi ği idi. Ku- run burun dcladenni y~ pcı h' o 
....,..,. Üzet =-c~ ibt.ipm Ye bütün vagonu kaplamqb. L?tüs çiçeğinin 
~Y~ini yapt.an örnekler itlemek bir uykusu yoktu galiba ... 

f-JIADAM LE'NIN EVi 

bir röportai 

Mardin de 
· Şirin bir kaza 

--<>-
Savur lnkl,af ediyor 

Savur 15 (Hususi) - Tahminen 50 se
nelik bir kaza bulunan (Savur). Mardi~ 
nin şimalinde ve 46 kilometre mesafe-

-- ~.Qd o 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif pl!k 
riyalı, 12.50-13.15 te plAk: Türk m1.1.1 
si ve halk şarkıları, 13.1$-13.30 da dt 
ve harici haberler. 

sindedir. Vaktiyle 500, 600 hanelik bir Akşam neşriyatı: 

:kasaba iken bugün 1300,1400 hane kadar Saat 18.S0-18.35 te plak n(!friyatı 
bilyük ve muntazam bir kasaba haline 3$-19.00 da 90Cu.klara masal: N 
ginniştir. Art.un, 19.00-19.30 da Tüne m · · 

Blr kısmı dağ, diğer klSll\J da kale haUc şarkıları (Leman ve arlcadaş 
eteğinde eski mimar tarzı usuliyle tqtan 19.30-19.45 te saat ayart ve arapça 
bina edilmiştir. Evlerin çoğunun bina riyat, 19.45-20.15 te Türk ınusi 
tar?.lan güzel ve muntazamdır. Kaleden halk şal'kılan (Blkmet Riza ve ar 
kasabaya bakıldı~ı vakıt beş köşe üze- tarı). 20.1$-20.30 da Edebi kon 
rinde dizilmiş, aynen beş köşeli bir yıl- Behçet Kemal Çağlar, 20.30-21.0 
dız şeklini andır3ığı görülür. Flüt solo. A.Paydar Andiçen, 21.0 

Kasabanın üç tarafı bahçelerle çev- 15 te ajans hat erleri, 21.15-21.55 te 
rilmiştir. Bol ormar'-ır• , bahçeleri ve yo salon orkestrası, 21.5$-22.00 Y 
bağları vardır. Temi?: ı.makları, menba program ve istiklfil marşı. 
suları çDktur. (Ayin Hacuci), Ayin ka- ISTANBUL RADYOSU 
mer), (Ayin Elmeydan), Ayln Hacı öğle neşriyatı 

Ali bey) diye anılan çeşmeleri çok ıncş- Saat 12.30 Plakla Türk musikisi. 
burdur. Yaz mevsimi sıcaklık hükmünü Havadis. 13.05 Keman konseri : 
şiddetiyle silrdUğU zamanlarda bile hu Llko Amar, Piyanoda bayan Sabo( 
çeşmeler ve ınnnklar sayesinde kimse hoven : Dvorak). 
sıcağa metelik vcnnez. Akşam :-ıcşriyall : 

Savur halkı çalışl:andır. ötedcnberi Saat 18.3Ô Plakla dans m 
çalışarak meydana gctit"diklcrl knvak Nihal ve 9.11kadaşları tarafından 

ormanları takdire 18yıl..1ır. Halkın ç.oğu musikisi ve halle şarkllan. 19.SO 
ikavak ticaretiyle uğraşır. Tüccarlar, rans : Prof. Salih Murat (Radyo d 
Scavak ağaçlarını Loplıyarak Dicle nehri ri.) 20 Müzeyyen ve arkadaşları 

, vasıtasiyle lrak'a sevketmekJe meşgul- fındnn Türk musildşl ve hallı:: şar 
durlar. 20.30 Hava raporu. 20.33 Ömer 

Meyva bahçeleri bol ve mü-kcmmeldir. rafından Arapça Söylev. 20.45 M 
Güzel elmaları, can erikleri, Ayvaları, Ilkar ve arkadaşları tarafından 
tatılınağa ve görUlıncğe layık oldu~:ı musikisi ve halk şarkıları. (Saat aı 

gibi, kurutulm~ güzel criklerbıin de 21.15 Cemal KAmil ve arkadaşları 
meşhur oMuğunu ilB.ve edebilirim. fından Türk musikisi vo halle 

Modem blnalar gilnden gilne Ç<>ğat-121.50 Keman konseri : Orhan Bo 
maktadır. Savura gelen çalışkan ilçebay- yanO<la Valatin Taskln. 
ların himaye ve delaletleriyle meydana t - Sonale (Re Mintsr) F. Fran 
getirilen asrı gazino, Halk.evi binaları bu 2 - Stlmmung : Ach.ron. 3 -
şirin kasabaya bir kat daha gUr.elHk ver- resk : Dvorak. 4 - Dans Esp 
mlştir. Fııbio de Sarasate. 

Evvelce pek dar bir caddeye ve topu 22.20 Orkestra. 22.45 Ajans hab 
topuna 20 du.kkAna mnUk olnn bu kasa- 23 Pla1tla sololar, opera ve opcre 
banın bugUn geniş ve muntazam bir cad- çaları. 23.20 son haberler ve erte 
desi ile 70-80 kadar dilkkaru vardır. nUn programı 

lsMAlL DOQAN AVRUPA ISTASYONLARI : 

UZUM 

No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

7 
8 

9 
10 
11 ' 

SENFONiLER 
9.15 Bcrlin kısa dalgası Senfo 

ser. 14.40 Roma kua dalgası Se 
kt>nscr 19.10 Lfilpzig Senfonik or 
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1 ş 
Ah bu lastikli 

kelimeler! .. 

• 

Genç bir bayan dert yanıyordu: 
- Çok yoruldum .. Her gün sa

bahtan ak ama kadar sayısız insan
larla konuşuyorum.Böyle olduğu hal 
de yjne elime ancak otuz bcŞ lira ka
dar bir para geçiyor. 

Bu sözlerin muhatabı olan deli
kanlı hayretle kızın yüzüne baktı. 
Namuslu bildiği bu kızın bu hakikat 
sözlerinden müteessir olduğu belli 
idi. 

- Ne iş yapıyorsunuz? Diye sor
du. Kız cevap verdi. 

- ..... Şirketinde telefon memu
ruyum. 

- Kendine güveniyorsan dışarı ı 
çık ta kozumuzu orada paylaşalım. 

Tertemiz gidiyorsun 
Dr. B. Abdi Muhtara bir köylü 

hasta batvurdu. Sayın doktor hasta
sına sordu: 

- Ameliniz nasıl) 
Köylü cevap verdi: 
- Çok §Ükür amelim temizdir. 
Bugüne kadar kimseyi incitme-

dim. Hak yemedim, yalan söyleme
dim. Borç almadım, rüşvet alma
dım. Tertemizim. 

- O halde hiç merak etme .• Öte 
dünyaya tertemiz gidiyorsun de-
mek ... 

Ameliyat masasında: . 
- Ne diyor} 
- Uyumadan evvel daim~ yarım 

saat kitap okun:ıak 8cleti olduğunu 
söyliyor . 

. Hangisi daha dertli ? 
Bayan aşçı kadını bir hayli haş

Jamıftı. 
Bay zavallı kadına acıyarak onu 

teselli etmiye çalışıyor: 
- Ne yapalım Ayşe hanım, be

nim de vaziyetim seninki gibi, bayan 
beni de boyuna azarlıyor. 

Bu defa aşçı kadın da bayı teselli 
ctmiye çalıştı: 

- Ah haycığım, benim vaziye
tim sizinkinden ·daha eyi.. Ben hiç 
olmazsa çıkıp gidebilirim .. 

Bektaşi ile mevlevi 
Bir mevlevi bir bektaşiye: 
- Bizim pirimiz gökte güneş gi-

bidir, der. · j 
Bektaşi de cevap verir: 
- Bizim pirimizde yerde bulut 

gib~dir. ı 

Ha vvanlar açlığa 

e s •• t • u • • • n 

Siz zengin ve e::rarengiz bir adamla evleneceksiniz .. 
Benimle evlenec2ğinizi mi söylemek i•tiyorwmız?. 

u 

------~=--.............................................. ..... 
Sevgilisi kimle öpüşmüş ? 

Ahmetle Mehmet aynı kızı seviyorlardı. 
Ahmet bir ~ün Mehmede: 
- .- Yahu .. dedi. Ben, sevdiğimiz kızı geçen günü Basmahane ıs-

t<ısyonunda ve her kesin gözü önünde öpüşürken gördüm. 
- Sahi mi? 
- Vallahi... Kurana el basarım ki doğru .• 
Mehmet kızdı: 
- Lanet olsun dedi. Bu dünyada artık kimseye emniyet kalmadı. 

Ve sev~ilisini unuttu .. 
Aradan bir müddet geçtikten sonra Mehmedin aynı kızla evlen

di~ini duyan Ahmet ona cattı: 
- Ayıp de~il mi? dedi. Her kesin gözü önünde öpüştüğünü gör

dü~ün ve söylediğin ahlaksız bir kızla nasıl evlendin. Mehmet güle
rek cevap verdi: 

-- Evet öpüştüğünü gördüm ama .. Annesi yola gidiyordu, ayrı-
lırken onunla öpüştü. 

- Aramızda pek az fark 
var .. Siz roman yazıyorsu

nuz. Ben roman yapıyorum. 

.. 
Uc .. Fakat hic ' . 

Meşhur Fransız feylesofu Voltere 
sormuşlar: 

- insanlar neye maliktirler} 
Alaycı filozof şu cevabı yermiş: 
- insanların üç şeyi vardır.Can-

i.arı, malları, tenleri. Şu kadar ki can
ları papaslarm, tenleri doktorların ve 

. Sır 
- Babacığım sır neye derler} 
- Sır öyle bir şeydir ki, herkesin 

kulağına ayrı ayrı söylenir. 

malları da avukatların ellerinde ol~ 
duğuna göre hakikatte hiç bir şeye 
malik d~ğiller demektir. 

lktısad dediğin böyle olur 
lzmirden trene binmis, Bandırmaya gidiyordu. 
Tren her istasyonda durdukça vagonundan iniyor, 

koşa koşa bilet kişesine gidiyor ve yine koşa koşa va
gona döniiyordu. 

Seyahat arkadaşı sordu: 
- Ne diye her istasyonda inip kişeye 

nuz. 
- öbür istasyona kadar bilet almak için 
- Niçin lzmirden doğrudan doğruya Bandırmaya 

bilet almadınız. 
- Doktor her an kalp sektesinden ölebileceğimi 

söyledi. Yarı yolda ölürsem bilet parası ziyan olma
sın diye böyle yapıyorum. 

• n 1 
:ı ::!• '::il • llil ı: .. 

Seni bu hale kim 
hoydu 

Sigortacı ve şaır Necdet Rüştü 
geçenlerde bir lzmir barında kafayı 
tütsüledikten sonra geç vakıt çık
mıştı. Karnı da acıkmış olduğundan 
Basmahanede bir aşçı dükkanına 
girdi. Yiyecek ne var, diye sordu. 

Aşçı çırağı, uyku sersemliği içinde 
ve gözünü oğuştura oğuştura ce
vap verdi: 

- Kebap olmuş cıgerım var. 
Haşlanmış beynim, sövüş dilim var. 

Necdet Rüştü müteessir bir hal
de: 

Bu 
Said 

Siz de 

adamı 
K. ··ıd·· d··? ım o ur u. 

polis hafiyesi 
\ 

olabilirsiniz 

Bu yazıyı okuyunuz ve resimleri bakınız 
ve katil kimdir biliniz? 

B. B~e çiftlik sahibi çok asahi bir ı Karter ise bu sırada evinde k..,,
adamdı. Bir gün çiftliğinin civannda do- şöyle diyordu: 
laıırken yerde can çcki§en bir tavpn - Emin ol... Jozefin dediğin o p· 
buldu. dınla benim aramda biç bir münasebet 

- Yine Karterin ~i... Dedi. Bu ace- yok. Bunu sana ıöyliyenler yalan sÖY~ 
mi avcı bu tavpnlarum boyuna öldürü- mi§ler. Bo~una üzülüyonun. - Vah zava1lı vah .. dedi. Seni bu 

hale kim koydu. yor. Eğer bir elime geçecek olurıa ona Ve sonra da ilave etmİftİ: 

1 
adam akıllı bir ders vereyim de görsün. - Bizim haylaz ve serseri oğlana .<>1• 

, Ve Buıe bunları yalmz kendi kendine le... Bu ak§am ona adam akıllı bir dert 
değil, k~banın bakkalı ile meyhaneci- vereceğim. Borçlarını ödemekten .rtJk 

1 

(Lise riyaziye mua1limi B.Nazmi-
ye ithaf) j 

Garson - Bayım, dün akşam ya
rım bıraktığınız riyaziye meselesini 
halletmerıiz için masa örtüsünü evi-

1 

nize kadar getirdim. 1 

Sanat ve reklam ! 

sine de söyledi. bıkhm usandım. 

Meşhur bir kemancı bundan bir 
1 

•• ..~ • 
müddet evvel lstanbulda bir konser ! Aynı run ogleden ıonra Buıe, Kar- bır pamuk parçası buldu. 
vermişti. Ertesi günü gazetelerden! tere kırda rast geldi. Suratına ıiddetli bir - Madam Karter tertipsiz bir 1ıadı&. 
biri bundan bahsetti. Fakat meşhur tokat vurdu. Kartcr yere yuvarlandı. Bu- değil ... Nasıl oldu da bu pamuğu o.UY• 

kemancı bu yazıdan hiç te memnun fe güçlü kuvvetli olduğundan onunla , attı. • 
değildi. Gidip gazete sahibine şöyle boy ölçiqemezdi. Fakat intikam ıuleleri 1 Ayni cün aktamı Karterin oğlu J)G..ı
dedi : parlcyan gözleri ile bir Buıeye bir de )'e- eve reldiği zaman annesi ona babaspllll 

- Kemanımın hakiki bir Stradi- re d~mÜf olan çifteıine bakıyordu. ıözlerini söyledi. Deniz çok daJpMI'" 
·varius olduğunu kaydetmenizi rica O aktam Karterin hizmetçui, hanunı- Ağzını biçak açmayordu. Bir ıey söyle< 
etmiştim.. nın Y.atak odasında ve yerde tentiriyotlu me~en odasma çekildi. 

. G~zete ~ahibi de çu cevabı ver-

1 mıştı: 

- llanat ~irket:yle mukavelemiz 1 
var. Stradivarius firması bizim gazc·· 1 
teye ilan verirse o zaman o,c!a:ı 
bahsed .. riz Aks: tnkdirde bun"' İm· 1 

1 kan yok! 

ı Gece Karter evine dönmedi. Onu sa- i ölümün bir sün evvel ve öğleden tO~ 
baba kartı bir t~l~ kenannda evine yüz 1 yapd~lf olduiunu tesbit etmİftİ. T~ 
"'!!tre uzakta yuzu koyun yere y&bnlf kata polia hafiyesi Piget memur ed8df. 
ve ölü buldular. Kalbine riren bir lı:ur-I Madam Karteri ve oğlunu sa,....,. 
fU!lla ölmiiftü. Muayene eden doktor çekti. 

Sorgtı:iu yapılan madam Karter, ogÜn 
öğleden aonra köpeği ile beraber kocası- Şu halde Karteri kim öldürdü? 
nı aramağa gittiğini fakat bulamadığını Polis hafiyeıi, alikaldara tek bit ~ 
.. 1 d. ~· soy e ı. sordu. Bu suale aldıiı cevap üzerine 

Deniz de evden öğleden ıonra çaktı- tili buldu ve tevkif etti. 
ğmı .ve babasına raatlamadığmı bildir- Katil kimdi 7 

Şimdi zekanızı itletiniz. Resimlere dikkatle bakınız.. Y a:zılatı 
o~uyunuz. Bir poliı hafiyeıi gibi katili ıiz de bulmağa çalıtını~· · 
Egeır bulamazsanız Salı günkü sayımızda Karteri kimin öldürdu• 
ği!:.1ü aize biz ıöyliyeeeğiz. 

- Ne o ... Bu satı~lann grafiki mi? 
- Hayır .. Yeni daktilomun nezdindeki mu,·affo.\ı-

yetimin grafiki ... 

ne kadar dayanır? 
<eKanı soğuk» denilen hayvanlar 

vardır : Mesela ka!>lan. Bu gibi hay
vanlar iki sene hiç bir §CY yemeden 
y~ıyabilirier. Bunları, sözün dı§m
da bırakırsak, eçlığa en fazla taham
mül eden hayvan köpektir. Bilhas-
sa, karlı dağlardıı yqıyan ve «Sen- Zengini öldürmek iç.in 
bemar» denilen köpel:lerin iki ay- Allah rahmet eylesin, eyi bir adamdı, talisizdi .. Her 
dan fazla, h!ç bir ıey yemeden )'n- talisiz gibi parasızdı. Yazı yazar geçinir fakat yazı yaz-
§0.dıklan görülmü§tür. masını bilmezdi. Dört beş sene evvel lstanbulda çıkan 

Diğer hayvanlara gelince : At Zaman gazetesine girmişti. Yazdığı yazılar gazeteye 
hatır için konur ve aydan aya birkaç para alırdı. Nizn-

yinni gün, lav§an on iki gün, ku- mettin Nazif zaman sahibine: 
bay altı gün, fare iki gün hiç bir§ey 1 - Yahu .. dedi. Bunu niçin tutuyorsun. Verdiğin 
yemeden yqıyabilirler, fakat d:.ha l paraya yazık. Yazıları bir şeye benzemiyor. Gazetenin 
fazla dayanamaz, ölürler. wıı ~ .. J sahibi _gülerek şu cevabı verdi: 

Z il L. •• lar · • • d.. - Eyi kalXli bir adam .. Fakir de .. Esasen o yaz'ı 
ava ı auı ıse, yınnı ort sa- B k l'k ç b k G" le · · k ld 

at bir ıey yemezse hemen ölür.. ! L:adar b~r:dan ~f~l~n~·: a u .. oz rımı açıncaya yazma için eğil, zamanı ö ürmek için yazıyor. 
- Ohhh .. Nihayet birkaç •ene çalıfmadan dinlenecek, 

edebileceii% •• 
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Tescil edilmi§ olan (Akdeniz ge. ıgara ıry 8 1 erine ~t~ ,,_.,, Dl en v NEZLEYİ mi itleri Türk anonim ıirketi) nin Fennin aon icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün ~ 

1

15-2-938 tarihinde adiyen toplanan Amonyak S"İbi zararlı maddeleri süzen 

'-· 
~--~~----- •rwwew iHMAL ETMEYiNiZ heyeti umumiyesi zabıtnamesi tica- Doktor p er ı 

Yazan: Mlşel Zevako VE DERHAL 1 ret kanunu hükümlerine göre sici-
_______ mı ____ 1m ___ 111 •• ı .... I lin 2192 numarasına kayıt ve tescil 

- 76 - HAKiKi \IALDA edildiği ilan olunur. 
~ Şövalye Amyende iki gün kalmış- serbest hava almak hakkına malik de- Y K res=:ü~i~e \.~:~ik ==luğu 

~ı. Yalnızlıktan müthiş canı sıkılıyor- ğil misiniz. Sizi diri diri mezara gömül- l: Zabıtname 
~u. Maddeten ve mnnen çok yalnız müş bir adam zannedebilirler. ÖKSÜRÜK, GRİP, SOGAZ 2 : Hiuedaran cetveli AVRUPADAN GELMtŞTIR 
qf'-·lrnı·ş· tı .. Onun kafasına hakim olanı - Aziı.im siz mezar fidanlıklarına da HASTALIKLARINDAN sizi ZABITNAME On adet ilacı beraber 1 S o KURU~TUR 
ıtı d Ü KORUR VE TEDAVİ T k ,ı H U§ nce vardı. girmiş olsanız etrafınıza nur ve neşe EDER Akdeniz gemi iıleri T.A. §İrketi· optan ve pera enae satı§ Aeri : İzmir Kemer tı karakol karıısında 

erşeyden evvel Moreveri öldür- saçarsınız. Hakikaten burası kalp me- nin 15 Şubat 1938 Salı günü saat •••••••-• M Z H A R Ö N G O l!R•••••a 
aek:: Eğer bu adamın ba§ını ezme- zarıdır. Lakin bu hayatı istiyen ben onda lzmirde Atatürk caddeıinde 
hen. olecek olursa nefsini büyük bir değilim. Manastırın birinde büyütüldü- 148 nlu. binada kain Jirket merke-
.eıırnete uğraını§ sayıyordu. lkinci- ğilm için kendimi bir kayaya yapışmış zinde aktedilen heyeti umumiye iç-

:~ dk tealim olduğu gün Dük dö Gi- blr sarmaşık telakki ediyor bir türlü timaı müzakerat zabıtnamesidir. 
dın endisine yaptığı hakaretleri ö- ayrılamıyorum. Şövalye ben hayatıma Foto Kemal içtimada hükümet komiseri sıfati-
ernek için onun da vücudunu or- le fzmır" Bor•• komı' ·-rı· Bay Şevki tad k h!kim değilim. Mukadderata boyun eği- ... _. 
.. an aldınnaktı. Bagka hiçbir dü- yorum. Hükümet karşısında Mollazade hazır bulunmu,tur. idare meclisi rei-

§unceıi yoktu. N ı •ı' bay Henry Van Der Zee lzmir P d k izlık d b - Buraya girdiğim zaman ne üe meş- han birinci kat o. ... • 
l k ar ayan aranı için e una- Fevkalide naturel, ve normal poz- de bulunmadığından heyeti umumi-

fır,_ en Amyende iki gün kalmıg, u- guldunuz? lar, Kart ve agranv d.ismanlar, gayet ye içtimaına nizamnamenin 59 uncu 
aıt bi ld k la lb' 1 · · Kleman kıp kırmızı kesildi. Bunu gö-
k r ote e aryo ya e ıse erını ehven fı'atle öğrencilere yüzde 25 maddesine tevfikan idare mecliıl i-

Çı ar da "zl · · ren Şövalye ilave etti : 
.... dma n uzanmıı, go ermı tava- tenzllA.t vesikalık resimler hemen kinci reisi Bay Galip Hanyalı riyaset 
•ıa ikrnit düıünmeğe batlamııtı. - &rarınızı öğrenmek istemem. Na- verilir. etmiıtir. - -
ta c· F~lrzedFelim ki, dMorevlderi,dson- file teliş göstermeyiniz. 1 - 10 S.7 (261) Heyeti umumiye lçtimamda hazır 
b ız ı e avstayı a ö ür üm. Şövalye seti bir bakışla Klemanın giz- bulunan hissedarlar1n }i,t~; ile du-
,ou .. .;ı __ ao y gun" ,. lediğ' k .. - d d bl k t g·· fZ7.7J!i/ZTZ7T./;vr.rn.:nz,;:,a 

İıwuı nra ne apaca r ı Hgı ın ucun a r aç sa ın o- huliye kartlari ve yapılan ilanlar hil-
ıte nıcsele burada idi... Bundan rebilmlşti. Gülümsiyerek hayretini ifa- kümet komiseri tarafından tetkik 

•<>nra hauat onun ne iıtine yarıya- d tti 
taktı}. J :s e -c : olunmuı ve evrak usulüne muvafık 

1'-ı_ - A ... A ...... Siz §lir de mi yazıyor- · im" .. T · 1 h' 
·"i1fl dehşeti burada idi.. Çünkü Par- görü uıtur. anzın: o unan ısse-

d sunuz? Bana şair olduğunuzdan hah- b 1 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Mersinli Aralık sokağında Seniyeye ait mer'aya arazi tahrir 
komisyonunca 500 lira kıymet takdir edilmittir. Sahibinin adreal 
belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

546 (306) 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Gazi Bulvarında 1047 ada 12 parsel numaralı Retada ait ar
ıaya arazi tahrir komisyonunca 1000 lira kıymet takdir edilmittir. 

Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilinen teblii 
olunur. 547 (305) 

lzmir kadastro mahkemesinden: ı. ayan kendislnl me§gul edecek birşey darlar cetveline göre, ha..."P11' u unan 
oulazuıyordu. Henüz kalbindeki yara setmcmiştiniı.? hiaaedarlımn, statünün 49uncu mad- Davacıları Cumaovaıı Keler köyünden Mehmet oğlu Ali Yet-
eyt olınanuı, kendlslni dilnyaya bağlı- Hakikaten genç papas şiir yazmakla desine göre muktezi içtima nisabına kin ve Mustafa oğlu Mehmet Ali Karakulak ve !brahim oğlu 
l'aıı iflerl bltirdl.kten sonra niçin yaşıya- meşguldü. Şövalye elini uzatarak Kle- baliğ olduğu anlaıılmıthr. Mehmet Ali Çadır ve Nebi oğlu lbrahim Doğan ve Kara Melımet 
~L- mandan kiğıdı aldı. Okumağa başhıdı. fJi Yak k il H N B fa;•nı anlıyamamıştı. MUtemadiyen ka- Ve dedi ki : Reis celıeyi açarak, hazır bulunan oğlu Yuıuf ar ve i eri ayali esip oratav. 

ında dolaşan sual §U idi : hissedarların müsavi miktarda hisse Müddeialeyhler ı Vanleipin varislerinden Elizabet ve Alfre'd 
~ - Ne yapacağım! ... Nereye gidccc- - Cidden büyük bir istidat! Bahse\- sahibi olmalarına binaen, iki hisse- Hanri ve Vilyana .. 
~.. tiğiniz sevgi mutlaka tanrı sevgisi ola- dann rey toplamağa memur edilmek Müddeiler: Vekili Hayati Nesip Boratavın müvekkillerinin 

Bu suallere verebildi~ cevaplar kU- • cak... Merycmc beslenen sevgi olacak! üzere intihabını teklif etmit ve heye- Cumaovasında Keler köyünde batapu mutaaamf bulunduklari 
Sillt Dnkun yanına ~"11ip orada ölün-1 Burada Meryemden kastınız o değil mi? d ·ı müteferrik ve muhtelif gayri menkulleri iıak!arında lzmir Kadu-~=>-< ti umumiyece Sedat Evliyaza e ı e 
~· ıkadar kahnak. Viyolettanın çocuk- Yani Mari Dö Mont Pansiye değil mi? 1937 SELANIK beynelmilel Jacpues Fantasia rey toplamağa me- tro mahkemesinde açtığı tasarruf davasından dolayı müddeileyh-
8.l'ının terbiyesi ile uğraşmaktı. Pıırda- Pardayan düşünceye daldı. Kafasın- sergisi tarafından mur edilmitlerdir. Reis ile rey top- lerin ikametgahları meçhul bulunmau hasebiyle ilanen teblirat 
~·an lçin bu pekte eyi ve eğlenceli bir da dolaşanlar şunlardı : ALTIN MADAL y A lamağa memur olunanlar, Sami Gör- icrası mahkeme kararı iktizaıında bulumakla müddeialeyhlerin 
1§ değildi. Bazan da madam Roketin ya- _ Acaba üçüncü Hnnriye olan inti- , h . . kA . 1.... 18/3/938 tarihine müıadif Cuma günü saat 14 de lzmir Kadas-
?una kil' 'lün kad d k 1 ile taltif edilmit olan gan nın eyetı umumıye atip ıgı tro mahkem•• ·ınde hazır bulunmaları lu"'zumu mahkeme dı"van· çe ıp ö ceye ar ora a a - kam fikrini bu adama kim aşıladı, diye ·-~ vazifesini ifa etmesini kendisinden ~ 
~tasarlıyordu. Bu iki yoldan hangi- diişiinüyordu. Şimdi anladım : o karı! AŞÇ.,IBAŞI markalı rica etmi§lerdir. Mumaileyh te bu hanesine talik olduğu gibi tebliğ makamına kaim olmak üzere 
Sln.i tercih eyllyece»ini diicUnürken göztil lTMEDI hukuk u&ul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci maddele-
,_ b -.ı - B - 1 .ÜKS ve EKSTRA vazifeyi kabul etmi•tir~ ~van.dakı bir Hrllmcek ağına lll§ti. Ken- _ ::r rine tevfikan resmen ilan olunur. 542 (304) 
di L Bundan sonra ruznamede yazılı ·~~~!!!!!!!~~!!:!!!!!~~!!!!~!!!!!le!!!!!!!!!!!llll!!!!!!!B!!!!!!llll!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!e!!!!me!l!lll 

~endine mırıldandı: MAKARNALAR maddelerin müzakeresino geçilmi§ 
- Adam aen de ... Fransa.da ve yahut D Q 

di~ r. perato•• r En iyi maki rnalardır., ve idare meclisi raporu ile mürakip t>er nıenıleketle.rde dolaşılacak o kadar h ab ~ 
llıuıı yollar vardı Jd şimdiden bunlan h Sipari,lerin doğnıca fabrika- raporu, bilanço. karüzarar es ı o- ı 
dll.lL Faı· k ibra ı· m kunmn• ve icra edilen müzakereler ~\.UUD.eğe mahal yoktur, b&§ımı alır ya verilmesi rica olunur. -.,. 
l!etseriyane dola§ır zaiflett yardım ede-- neticesinde ittifakla aıağıdaki karar-
liın. Fransız hastanesiyle alakam kal- BERGAMA SULH HUKUK lar ittihaz edilmitti~.. • .. 

l>ardnyan kalkarak hayvanına atladı. mamıştır. Hutalanmı Kemeraltı Bi- MAHKEMF.SlNDEN: ı 1 - idare meclısı raporu ıle mu .. 
:P ... ..ı_ rinci Beyler &Oka::..-..la Di•çi Fehmi rakip raporu ve bilanço k&rüzarar ........ )'olunu tutu. Bu koca şcliırc girin- 5"~ -Y Bergamanın Kurfalh köyüni:le 
ce ll1t rastgeldlil adama Dük dö Gizi muayenehanesi alt ka.bnda kabul mukim iken bundan 20 ,ıene evvel hesabı ·fe mevcudat defterinin taa-
ıo.rdu. Onun n-''-vada oldug-•unu ö.r...~ ediyorum. vip ve kabulüne ve meclisi idareyi 

oeıu ı:;4 1 (lg?) tegayyüp ederek hayat ve mematın- k"l d t ·d d 
l\t ltıce 0 ........ ıı...:;...-Krı da .. u"ndu". Fakat ha- 1 - 3 I le§ ı e en zeva m geçen ı are ev-

-~ _.w.uea4 ~ ilan haber alınmamı§ olması itibari e · · •~ dol · 
ı.rına gelen bir meseleden dolayı bu dü- resıne aıt muameuıttan ayı zun-"U ____ _._________ ve kanuni veresesinden dahi kimse- ı · · 'b k ·ı · 

11 l\cedeıı vu geçti.Holcctc rastlamamak 1 met ermın ı rasına arar ven mıı-
lç!n z 

1 
nin de meydanda bulunmadığından t • 

l\_ ... Sen YI Glı caddesinden geçmedi ayi Karadenizli Osmaıı namına 83 ag~acı ır. M ı· . 'd ı - . 
~u Sen nebıinl Noterdam köprU- 2 - ec ısı ı are aza arının ırr-
~Unden geçerek Siteye doğru ilerledi. lzmirde A1sancakta Mesudiye 

1 müıtemU bir zeytinliğin hazinei ~- ketle ticari muamelede bulunabilme-
l enjak sokağının yukarısında Jakoben- caddesinde 58 A.sayılı evim için al- liyece mahluliyet iddiasında bulu: lerine, Akdeniz gemi ifleri T.A. tir-

• t~ tllanastırınm kapısına beygirini bağ- mıı olduğum 6 cilt ve 78 varak 20- nulmuJtur. Gerek müracaat etmesı ketine rekabet etmemek ıartiyle ayni 
\1' Bu sırada kapının ufak deliğinden 10-937 tarihli teskereyi zayi ettim. ve mirasçılarının da keza müracaat neviden ticari muamele yapabilme-
apıcı papas başını çıkarıp Şövalyeye Yenisini alacağımdan hülanü kalmı- etmeleri lüzumu ilin olunur. lerine r.:ıezuniyet verilmi,tir. 
~ latedilbıl aordu. Papas manastıra yacağuu ilin ederim. (538) 3 - idare mec:liıi azalarından her 
~ kabul edilmecÜğini de illve etti. Adres: Hane sahibi f ranca ~- birine önümüzdeki ıene zarfında be-
l\ ardayuı ne papas olmak ve ne de ma- Vitorya ANKARA ASLiYE BlRlNCl her İçtima için huzur hakkı yirmili-
l astı~ misafir kalmak arı.usunda bu- (S34) HUKUK MAHKEMESİNDEN: ra verilmesini muvafık görülmüttür. 
"~dıfını yalnız tanıdığı bir papasla l 4 - Bay Şefik Çullu önümüzdeki 
~ol'lı~ k BERGAMA ASUYE HUKUK zmirde ikiçcşmelik dolaplıkuyu 

-~e btedilfnl Söyledi. ıene için 150 lira ücretle mürakıp in-
) ~Pıcı Papaslann hariçteki adamlar- MAHKEMESiNDEN: mahallesi Adnan sokak No. 68 de ih ed imi 
,:ı~ ... aöı-UJ?nete mezun olmadıklannı bil- Bergamanın Selçuk mahallesin- Hikmete: t ap i 'ıtir. 
~ce §(ivalyenln keyfi kaçtı. Fakat den Hakla kw Adile tarafından Ko- Davacı kocanız Hüseyin Avni ke- . 5 - Ya~ılan intihap neticesinde 
:ııl'Ufrnek istediği papasın admı aizın- zak nahiyesinin terzi haliller köyün· çeci tarafından aleyhinizde açılan ıdare heyeti azahldımna Bay Henry 
an kaçırınca kapılar arkasına kadar den imam Halil yanında oturan Be· boıanma davuının duruıması 26/ Van Der Zee, Edoardo Aliotti, Şük

~ıldt. Şövalyenin aradığı papas J ak kir aleyhine açılan bopnma hakkın- 1 / 938 Çartamba günü 50t 14 te rü Y aıin, H.Şevki Lugal, Galip Han
t eıtlandı . .Pa.rdayan lnl bu değtpklik- daki. ~vadan do~yı .müddeaaleyh yapılacağından bahiıle dava arzulı.a- yalı! ~~t Evli>:~de, Henry Zac· 
iten hanete dil§til. Kilisenin içine girer- Bekinn gaybubetine bınaen hakkın- linin suretile bu baptaki davetiye harıe mtıhap edıldiler. 
en kapıcıya sordu : da davetiyenin 20.1-938 günü için Ankarad Ul I • d y . A.. Ruznamede müzakere edilecek 
- y b• de di h l"k a us ve zmır e enı b" kaim d .. d ,_ iha a hayvanım ne olacak?.. gazete ve ır van aneye ta ı et l • t • l 'tin teb ır fey a ıgın an ceaaeye n • 
- On • l "tin l _1_ akt' sır gaz e erı vuı uıy e ı en - t rikl' b- un için merak etmeyiniz. Onu ıuretıy e ı o unaraa v ı mez- . ıld .. . .. . • . ye ve ı. it:_ '1ııra kadar götürilr ve aayın bat- k6n:la müddeialeyhin mahkemeye ~at. yap . ıgı hal~e gelmed~~.m_ız gı- Komiser M.Şevki, heyeti umumi4 

-;~m hayvanının yanına bağlarım. ıelmediğinden ve bulunduju yeri bı bır vekı·l · ~ gond~rmedıgınızden ye reis V. G.Hanyalı rey toplamağa 1 
thı-ubce\rap Şövalyenin çok ho~una git- bildirmediğinden ııyap karan itti- davacı vekilin!n.talebıyle hakkınızda memur Jacpues Fantasia, Sedat Ev-
-~ lı- kahkaha salıve~tl. baz edilmi§ ve gİyap kararının keza gıyap karan ıttihaz ve dunıımanm liyazade, katip: Sami Görgan 

kapıcı söıilne devam etti s ilinen icrası zımnında mahkemenin 2-3-938 Çarıamba saat 14 de icra.11- Ak&niz gemi itleri T.A. tirketi-
<>t; Pttöayö siz JUt!en fU kUçilk odada 7-3-938 tarihine talik edilmif oldu- na karar verilmiıtir. MezkUr gÜn ve nin 15 Şubei 1938 Salı günü 1Ut 
ııaı:uıun. Ben şimdi kardq Klemaaa ğunc:lan mumaileyhin mezkUr giin- ıaatte Ankara Asliye birinci hukuk 1 O da lzmird~ At.atürk caddesinde 
~ r 'Veririm. de mahkemeye gebnediği ve bir ve- malakemesinde baz1r bulunmanız 148 numarada ki.in tirket merkezbı-

~Ut~- Yıldırım gibi kojtu. Misafiri kil göndermediği takdirde hakkında veyahut muıaddak bir vekil gönder- de aktedilen senelik adi heyeti umu
~~ 4AWle bıraktı. Aceleden Jak Kle- rıyaben bopnma karan verileceğin- meniz lüzumu H.U.M.K. 401 inci miye içtimamda hazır bulunan hİl
g0" dairesine gidecek yerde reis Bur- den lüzumu .teblii makamına kaim maddesi mucibince gıyap karan ma- sedarlar listesidir: 
~ ltı.m Yanına girmiş Klemanla görüı- olmak üzere ilin olunur. kamına kaiın olmak üzere ilin olu .. Hissedann vekilinin hiaa~ rey imzuı 
g~ldi~e~ bir askerin, bir asilzadenin 539 (307) nur. (416) ismi ismi adedi adedi 

:e aoylemişti. Edoardo Aliotti 20 5 
l(ıe~van gelen bu zatın mutlaka Jak E t• t T •• k • Hakkı Şevki Lugal 
~~ l(ı a nıahut işi görüşeceğini sana- ge ıcare ur anonım Sami T.Görgan 20 5 
~ ~ınaru kapıya gönderecek yerde Galip Hanyalı 20 5 
e~ini l'in onun dairesine götürülmesi • k • d Sedat Evliyazade 20 i 

llapasv~rdi. şır etın en: Jak Fatasia 20 5 
ltıanın onde, Şövalye arkada Jak 10e- Yukanda isimleri ve hisselerim&-
:ı:ı%dasına geldiler. Şirketimizin 937 takvim senesine ait hi11edaran umumi toplan- tan ile reyleri adedi yazıh bwedar-

t?\ektup Yan odaya girince Klemanı bir tısı tubat yirmi sekiz pazartesi giinü saat 15 de lzmir Esnaf ve lann toplanbda ha:ı:ır bulunduklari 
l<l<ıınaY~kla ıneşgul buldu. Ahali bankası mecliıi idare odasında yapılacağından alakadar· ta.dik olunur. 

1edt. Sapn §ovalyeyi görünce kağıdı giz- ların malumu olmak ÜZe1'e ilan olunur. Komiser M.Şevki, heyeti wnumi-
01du. /\ sarı olan çehresi kıp kırmızı Ruznamei müzakerat: ye risi G.Hanyalı, rey toplamaja 
~qltı . Yağa kalktı, elini Şövalyeye 1 - Heyeti idare ve mürakip raporlarının okunma.sı. memur Jak Fantuia, Sedat Evliya-

~~k Ş\ikUr Allaha, dedi. ib.!.: Bilançonun tetkik ve kabuliyle idare meclisi azalarının zade, katip Sami ~i'Ş:bat 
938 

- 1o :~ sordu ·. tk k dile. lzmD'• ~ ı _ _ı __ !_ oem"ı U.ten• T"_._ 
q_.'4Ul 3 - T emettüün tevzi tarzını le i ve tu · • .ı•uuıenu D ":s' unL 

el~ lla.sıl birader bu mezar gibi yer- 4 - idare meclisi azasının ve mürakip ücretlerinin tayin vo Anonim tirketi mühürü 
Y"§ıyorsunuz. Kapıcını.z kadar teıbiti.. (311 ), ;. '1 (313) 

Manisa iskan direktörlüğünden: 
Mahalli Ev 

Adet 
Nevi Beherinin keşif bedeli 

Lia Ku. 
Manisa Hocalı 13 Kirglr 749 56 

Umumu 
Lira Ku. 
9744 28 
8994 72 
8994 72 
8994 72 
9744 28 
8994 72 

» » 12 
,. Gümülceli 12 
» » 12 
» Mütevel\l !3 
» » !8 

Yekiın 74 

> 
> » 

» » 

Y ukarida yazılı yerlerde ki.rgir olarak inşa edilecek göçmen ev
lerinin 24/2/938 Perfembe günü saat 14 de Manisa iskan müdür
lüğünde aşağıda yazılı ferait dahilinde açık eksiltmesi yapılacaktır. 

1 - hbu evlerin keresteleri de dahil olduğu halde bütün mal· 
zemesi müteahhide ait olmak üzere anahtar teslimi suretiyle ihale
leri yapılacaktır . 

2 - istekliler 'b.-t evden atağı olmamak tarliyle pey sürebilir. 
Ve yukarıda yazıh kıymetler üzerinden yüzde 7.5 depozito akçe
sini teslimi vezne etmeleri veya banka mektubu ibraz etmeleri 
mecburidir. 

3 - · Evlerin 24 Mayıs 938 gününe kadar tamamen ikmal ve tes-
• 

lim~ farttır. 
4 - Bu evlerc;ı ait k'1tifname, fenni ve idari ve münakasa -tart· 

namesini Manisa iıkin müdürlüğünde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceker umum tarif ata göre vesaik ini ko. 

misyona ibraz Ye 2490 ıayılı kanun ahkamına riayet etmeleri ilin 
olunur. 20--16 (269) 464 

iL AN 
il Daimi encümeninden: 
Gülbahçe • Karaburun yolu inp.ab için 17 Şubat 938 tarihinde 

yapılan eksiltmede bazı teklif mektuplarında nobanlık görül
düiünden ataiıda yazılı huauıat daireıinde bu ite ait ekıiltmenia 
yeniden yapılmuına karar verildiği ilin olunur. 
Eksiltmeye konulan it ı Gülbahçe • Karaburun yolunun 

Ketif bed~U 
Ekıiltmc 

lıteklileT 

Eksiltmeye girebilmek i~ln 

0 + 947 - 2 +338 ve s+oıs -
26+ 986 kilometreleri aruınd• 
yeni toıe ile 46 mefnez ve 16+ 100 
kilometredeki 2X 10 açıklıiında 
bulunan Bnlıkova köprüsünün ya· 
pıları. 
020055) lirn (23) kuruttur. 
7 Mart 938 tarihine rastlıyan pa· 
zartesi günü saat 11 de !zmir ili 
Daimi encümeninde kapalı zarf 
uıuliyle yapılacaktır. 

ı Eksiltme tartnameai, mukavele 
projesi, bayındırlık i,leri •enel 
fartnamesi, fenni ve husuıi tart
name ve projeleri lzmir • Anka· 
ra • lstanbul nafıa müdürlüklerin· 
de görüp inceleyebilirler. 
isteklilerin 7253 lira muvakkat te
minat vermeıi ve nafıa vekaletin· 
den alınını, müteahhitlik veıikası 
ile ticaret odail vesikasını teklif 
rn~ktupları ile birlikte yukarıda 
üçüncü maddede yazılı aaatten bir 
ıaat evveline kadar İzmir vilaye
ti daimi encümeni baskanlığına 
teılim ederek makbuz almaları 
lazımdır. 

Poatada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

518 (314) 
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' .... 
•1EMEN9 

ELEKTRiK• 
MOTO RLERI 

Sannyıdc Sicmens Motör ve 
malzemesini kullanan raha t eder 

,, 

. 
. M. TEVFiK 
BAYKENT 
METALLUM 

lambaları deposu 
Pe§temalcılar 77 /79 

T eiefon : 3332 

ffi+S 7 

ZAYi 
1 

l::mıir Esnaf ve Ahali bankası Ala- ; 

.. .. mm ................................................... .. 

Dünya mobilyacilığının 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. 

a..-ııı;;:::;zaı:ı-...E1C1::a:z::mm::ı:r::ms;,!ft ........ ...: .. Sil ............................... ı 

Emlak ve eytam bankasından: 
tehir !Ubesinin 7596 defter sıra nu
marasında kayıtlı bulunduğum 20 
liralık hisseme ait birinci aoel mak
buzumu zayi ettim. Yenisini alaca
iundan kaybolan 18/5/930 tarihli 
ve 317 makbuz numaralı on lirayı 
muhtevi makbuzun hükümsüzlüğü

nü ilin eylerim. 

C. No. Yeri Nu. !il 

176 Turrıutlu 15liklal Mah. Pata Camii «Mercan» sokak . 20 taj 
177 Turgutlu ·Camiikebir Turan Mah. Bulvar cad- 182,182 A, 

desi 182 B, 182 D, 

Nevi 
Ev 
Otel ve dükkanlar 

193 Turgutlu Camiikebir Turan Ma. 180, 178 A. Han ve kahve 
194 Turgutlu Yenice Mah. Gönül sokak 4 taj Ev 
217 Turgutlu Özyurl Mah. Kocatepe sokak. 25 » Ev 

Depozitosu 
T.L. 
600.-

4000.-

360.-
120.-
140.-

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin petin para ile satı4ı 25/2/1938 Cuma günü saat on 
birde Kasaba Esnaf ve Ahali Bankasında yapılacaktır. 

, ... 

Salihli Y C§il Kavak köyü hani
mi Mehmet oğlu MEHMET 
18 - 19 - 20 (286) 502 

istekli olanların gösterilen gün ve saatte hizalarmda yazılı dep:>zito akçesini mezkur banka vez
' nesine yatırarak Mthrmaya girmeleri ve yanlarında nüfus tezkereleriyle birer fotograf getirmeleri. 
1 - 16-20 (244) 440 

.a&l 

lzmir kadastro mahkemesinden: 
Davacılar: Cumaovası Keler köyünden İbrahim oğlu Ahmet 

lnönü ve Hüseyin oğlu Mehmet ince ve Topuz Mehmet oğlu Yu
auf ve Mustafa Ali kızı Emine ve Mehmet oğlu Veli Yakar ve 
Hüseyin oğlu Yusuf lnce ve Mehmet oğlu Yusuf Kırlı ve Ali oğlu 
Mustafa ve Süleyman oğlu Kız Hasan ve Süleyman oğlu Mah
mut Şahin ve Süleyman oğlu Mahmut Kara ve Sebep oğlu Halil 
Bilgen ve Ali oilu Hüseyin Kılınç ve Ali oğlu İbrahim Kılınç ve 
Hakkı oğlu Memduh Kayaurbay ve Mehmet oğlu Tahir Okutan 
ve Abdullah oğlu Veli Dayı ve Mestan oğlu Ömer Esen ve Bekir 
oğlu Abdil Aksu ve Kır Ali oğlu lsmail 'Ve Eml'ullah oğlu Arif 
Tekilleri Hayati Neıip Boratav. 

Müddeialeyhler: Vanlepin varislerinden Elizabet ve Alf re<l 
Hanri ve Vilyana .. 

Müddeiler vekili Hayati Ncsip Boratav müvekkillerinin Cu
maovasında Keler köyünde ba\apu mutanrrıf bulundukları mü
teferrik ve muhtelif gayri menkulleri haklarında lzmir Kadas
tro mahkemesinde açtıkları tasarruf davasından dol:ıyı rnüddei
aleyhlerin ikametgahlar{ meçhul bulunmnsı hasebiyle ilanen teb
liaıat icra kılındığı halde yevmi· muhakemede hazır bulunmadık
ları cihetle mahkemece haklarında gıyap kararı verilmiı oldu
ğundan yevmi muhakemeleri için tayin olunan 14 ve 15 v~ 16 ve 
17 Mart 938 tarihlerine müsadif pazartesi ve ulı ve çartamba 
ve pertembe günleri saat 14 de lzmir Kadastro mahl:emeıinde 
hazır bulunmaları lüzumu ve bulunmadıkları takdirde bir dah;-, 
mahkemeye kabul olunmıyacakları mahkeme divanhanesine le
lik olunduğu gibi tebliğ makamına kaim olmak üzere hukuk 
uıulü muhakemeleri kanununun 11 inci faslı mevaddı mucibince 
gıyaben muhakemelerine devam o!unacağı re3men ilan olunur. 

f:41 (303) 

EY L·U L 
Baharat Deposu 

~a!ın müşterilerinden gördüğü çok değerli il~i üzerine çetit
lerını arttırmlf Ve bütün hekimlik '\'e kimya aleminde iyi tanı}
Mlf HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ihti· 
yarlarımız için ÖZLO UNLAR, teker haıtaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve sairesi .. Methur LtMON ÇiÇEKLERi ve muhte-
lif ~o.kulu kolonyalar ile esapı, .. lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefıtlı tuvalet efyası, Çil İLAÇLARINI lstanbul fiati üzerine sa
tıta koymuftur. 

Zengin çe,itli dif fırçaları, dit macunları, rarantili dövülmüı 
paketlenmit baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep.. · ' 

ARTt elbise boyaları ve daha pek çok çe,itler. 
TELEFON: 3882 

~ 

Karahi ar Maden Suyu 
l,iirkiyc 

l{ızılay Kurun1u _J 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
n a, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudu ~ 

Her yeme~te bir iki 
· Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

11 Daimi encümeninden: 
Bayındır Merkez okulunun ihata duvarı yapısı 1578 lira 27 

kuruf açın tutariyle 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine röre hazırla
yacakları temiaatleriyle birlikte 7 Mart 938 Pazarteai ıünü ıaat 
11 t1e H Daimi ü.c:iimeaiae ı.a.._...a.,ı. 489 (315) 

Leııua-..c •••·-· 

No. 2213 No. 2213A v 
DAtMON markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği za

man beyaz, yeşil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarmda kayıt ve askı
ları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şim{!ndi
fcrcilere ve askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkes için kullanılmağa elveritlidir. 

Şark Sanayi 

Fener Tip 5. 

Bozkurt Tip e. 

Kelebek Tip 9. 

Kumpanyasından: 

90 cm 

85 » 
80 > 
75 J) 

70 > 

Kurul} 
832. 

756 
723 
690 
657. 

85 » ~2 

80 > 701 
75 » 670 
70 » 639 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika tesliı.ı ve bedeli J>Cfİn öden
mesi mefrut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık (Ya
ni 25 top) satıtlara mahsuıtur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kurut 
mütteriye' aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher bal
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 - 24 top almak iıteyen mütteriler yukarıdaki fiatlere 
yÜzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda ıöaterilen bez fiatleri vekaletin teebit ettiii fiatlere 
uyıun ambalaj "Ve nakliye masraflarının da mu•afık olduiu tas· 
dik olunur. 

TÜRKİYE 1 
CUMHV RIYETI 

~BANKASI 

tele 
~~ 

A YNl F ABRlKANIN 
MJELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 

' 

MIELE Elektrik süpürıeleri. 
IZMIR ve civar umum sahf d~-

poıu: 

MlSLEN LASTiK. 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 
0

17-21 
Telgraf: KAUKt - tZMIR 

Çiftlik, Süthane ve bÜ .. 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE M 1 
K.rema makina1ari getd1 

Bu makinalar dünyanın her yerİJ'" 
de sütçülük aleminde büyük ,c;~ 
ret kazanmıf ve_ en verimli nı•" 

ne olarak tanınmıtbr. 
Son sistem yeni ınodellerinıiı 

R'elmi•tir. 

"' 9S8i: :uo1:m._.J 
--•mN•IUI--~~ ;:.~tıDIZl!llt .. a--~:..--mıı-~-,;. ~ 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve dit etlerini te~izleyip pırlanta ıibi parlatmak ve 'd::. 
3m6r temin etmekte rakipıiz bir kudrete inalik dit macunu 

Sabah öğle ve alıfam her yemekten ıonra--= günJe 3 J•la 
·,:li,lerinizi lırçalayını:ı. # 

iLAN 
lzmir inhisarlar 

müdürlüğünden: 

tütün fabrikası 

1Jl• 
Fabrikamız ihtiyacı için muhtelif eh' atta bir miktar bey~ı •t"' 

rinci Zingal kereıte, birer miktar muhtelif Bombe batlı ~·~ol• 
ltkence, Aiaç Vidası, Zımpara Kaiıdı, Tel Çivi, Muhteh 11,ı 
re, Teli, Demir Destere, Çekiç, Kerpeten açık eksiltme ile •• 
alınacaktır. 

ihale; 14 Mart 938 pazartesi ıünü saat on dörttedir. ııuJJi 
lateklilerin bu tarihe kadar parasız tartnameıini Alıanc• ,U" 

fabrikada mütetekkil komiıyondan almaları ·ye adı geÇeıt 
"Ye saatte miiracaatleri il'n olunur. 

20-23-27-3 (312) 



TURAN rabriblan ... allbdar. A7aı umaada Tara• 
ı..a.t ............ trq aabua ye kremi ile gkellik kr .. • a.w bP·-~ ff• 1erde •blmaktad1r. Yalmz toptu N• 

....... lcla lallnle Gui BalYanada 2S numarada umum acen• 
t.lk Nef'I Akyaala Ye J. C. HelDliye mlracaat ediniz. · 

,. ~
Doktor 

emsm 
Nasır 
iLACI 

Peeta Kut. ... Telelan •••• 

D:QK~ÔR 
..::.:•ld tlUU'lan bile pek kaa bir zamanda tamamen ve 

\J ea çakanr. 
~ ._, depoH: luıiJiz Kanzuk cczaneai her eczanede bulunu, • 

.,,, Ye mleuir bir na•ır illcad1r . 
...._ ________ ;;;;;;;;;;;~;;;;~. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 

Olivi Ve Şüre. DEUTSCHE LEV AN1 
LılllTE 1 TE • LINIE 

Vapur a_centası G. m. b. H •. 
BiRiN~ KORDON REES HAMBURG 

BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.C.. 
Lllerman Unes Ltd. BREMF.N 

• LONDRA HATI'I 1 DEUTSCHE LEVANTE - LJNIE 
..... POLO vapuru §Ubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
:. ra, Hull ve Anversten gelip yUk çıkara- ERNST L-11 RUSS vapuru 17 f\lbat-

cak ve aJDl zamanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Rotterdam için yük aıa. 
Flatı her •• ..,. elvent( 
BGrlk ,...,...,...,....; 

. Ye kuclreflnle1 • • 

LOks ........ .i); ; 
ltir raclro · ,_. .... "" ~ 

1 _UaA~ .. s'~!I-'~ 
SATIŞ YER/: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Bi1iilı ICarlİftllı H•) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: ATDI Giler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

... . . . . 

~·············~i·i;·~~~····~~~i·~-~~~~············ ... 

Norveçyanın haliı Morina babkralım. lld 
defa liziilmlttlr 

ŞERBET GiBi IÇILUIUlt 

Hamdi ·Nüzhet Ça~çar 
Sıhhat · eczanesi 

• • • = • • • • • • • • • • • 
....,. Süıpcioifw Hw ... ıle ·····- • .... : • • ...................................................................... 

için yUk alactktır. caktır. 1 

Cl'l'Y OF OXl'ORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 ıubatta beklenı.. 
tidasında Londra, Hull ve Anventen yor. Hamburg ve Bremen için yllk ala-

1 
1 

gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda celırtır. 
Londra ve Hull lçlıı yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-Hanıburg 

LIVBRPOOL HATl'I GL'OCICS8UBG vapuru 8 martta 
MARDtN'lAN vapuru 5 şubatta IJ- bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 

verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- Bremen için yut alacaktır. 
racak. SERViCi! MAIU'1'llD ROUMAIN 

MARDtNtA.N vapuru 20 şubatta ge- BUCAIU!8r 
lip Llverpool ve Glugoy için yük ala- OITUZ va >uru 22 şubatta bekİemyor. 
cak. K&tence, Galatz ve Galatz aktarmaa 
~tAN vapuru şubat ortasında Li- Tuna limanlan lçln yUk alacaktır. 

verpool ve Svameadan gelip yllk çıka- DUROSTOR vapuru 18 martta bek-
racak. leniyor. Köetence, Galatz ve Galatz ak4 

DBUTSCH LBV ANTIC - LINbC tannuı 'l\ına liman1an için ytllt alacak4 

ANDROS vapuru t fQbatta Rambura tır. 
Bremen ve Anventen gelip yflk vah- JOHNSTON V ARRElf L1NBS 
racak. LIVERPOOL 

Tarih ve navlunlardakl clellflklOder- INCEMORE vapuru 27 tubatbl bek· 
den acenta mesullyet kabul etme&. leniyor. Burgu, Viyana, KöetenCe, Su

lina; Galatz ve Ibrail llmanlan için ytı1i 

F ratelli Sperco alacaktır. 
V 

DEN NORSKE lllDDELHAVSLINJB 

. apur acentası osı.o 
ROY AL NEERLA.NDES BAGHDAD motörü mart oriaJarmda 

KUllPAMY ASI bekleniyor. Dleppe ve Norveç için yük 

TRA.IANUS vapuru 21 ph.ua gıelip alacaktır. 
Aınan (Dolru) Rotterdam ve Ham- A.RMDıO!!NT DEPPB • AKVBRS 
burs llmanJan için ,.ok .ı.c.lctır. ESPAGNE vapuru mart ortalarında 
BmMl!:S vapuru S mu11a p1tp Burgu bekleniyor. Anvers için yllk alacaktır • 
Vama ve Ktisteııce için yUk alacaktlr. AllJ!!IUCAM IXPORT LINIB 

MARS vapuru 7 martta beklen.melde 'nae Export Sleewlıılp Corporatloa 
olup Rotterdam. ~ ve ır.m- mausrroa wpara • ...,.. hek-
burg limanlan için yük alacaktar. ı.nt.Jor. MnJodt itin J'9k alacaktır • 

SVENSKA ORIENT L1NIEN sn: ROYALB RONGROİSK 
nNN vapuru !1 ıubatta gelip ~ DANUBI! llARlTllll: 

terdam, Hamburg, Gdynla, Dantzlg, Da- DUNA vapuru 25 tubatta beklent,or. 
nlmaıb lhnaıılan Baltıık Norveç il- Budapefte, Bratlllava, Viyana ve U... 
manian lçhı yUk atacaktır. lçln ytik alacaktır. 

____ ._,. ____ .. __ _. __ lllf!I ____ ._ GOTLAND mou;rU 3 martta beklen- Dhdakl hareket tarihlerı,la nav· 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

meb! olup Rotterdam, Hamburg. Gcly- lunJardakl ~ acenta me
nla, Dantzig, Danlmark ve Nol'ft9 il· IU111et kabul etm& 
manian için yük alacaktır. Daha fala tat.oat almak için Blrln-

GUNBORG ·vapuru H martta bek- el Korcloncla V. J'. JhmF Van Der Z.. 
lenmekte olup RoUercUm. Kambur& ve Co. 11. y, Vapar acmtalılrnı mttra
<Wpia, D.mzlı, Denlmedr ve Baltalı.: eaat ecldmell rica olunur. 

Markalı rad,.olan tercih ediniz.. 
ZEVK, AHENK, SEDA TEMIZL(
öl, ZARAFET HEP BiRDEN AR
ZEDER. BiR DEFA GöRMEIC, 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENFAATiNiZ tCA
BIDIR. 

;:;::==-~--=-------- lhnanlan için. yUlt alacakbr. 'l'l!!LEFON No. ZOOT/2008 
SERvtCE MARtTtME ROUMAtN 

lzmir ve Civan umum Depozite
ri : St. KALOMENI •.• : ••••• 

Büyük Kardiçalı Han OMEGA 
Ticarethaneti ittisalinde. .... 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü · 

Her cins k&mllr perakende ıuretile rekabet kabal et
mez fiatler dahilinde aahlmaktad1r. 

Adres : Kestane pazan Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon ı 3937 

En korkunç düşman ve en 
mükemmel silah 

. '''"'"''''''"'' 

.... 

.- . -
Sofalı alıutlrfuwı hrp leendinüi CRIPIN ıı.,.ı.ri,I. hnr,...a. 

SOCUK ALGINLICI: Bat, dit. GRIPIN: Otimekten ariitneWt 
bel, kalak ainlanna aebep olm. hutalddara mlnl ot.. 
GRtPIN ltitin ainlan dindirir. SOCUE ALGINLIClı Kll'lldlk, 
SOCUK ALGINLICI: Nede, sriP neteeidik tnlit ..ı... 
n Wr cok tehlikeli hamlıklar do- GRIPIN: Kınkhiı ıecirir· Nııeai· 
iurur. d iacle -... 

GRIPIN 

ALBA JULlA vapuru 'l martta gelip lard.ald dellflklik:lerde acenta mesull
llalta, Cenova ft M...o,. llmanlan 
için yUık ve yon bı.ut edeı·. y.t lraba1 etaaec DMa '-la t16111t lçbı 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Ddncl Koıdonda T9lpil ve '1'ahD.7e ~ 
LECIUSTAN motörü 15 martta bek- tıaı11 arkasında FRATBU.t 8PBRCO 

leıımeıkte olup Anven, Gdyn1a ve Dant- VAPUR acentalıtma mUracaat edllme-
zlg limanları için yUk alacaktır. il rica olunur. 

tIAndaki hareket tarihleriyle navlun- Telefon : 2883/4111/4221 

Grip ve Nezleye . 
ao kurutl• ~ ....-ar 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nale Ye ..e.nu ıilH mikroplan ala Ye ........... 

,...,.. ............ laqı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Kori;Zol Kemal ) 

HtLU; 
ECZANESi 
KORIZO~ 
KEM~ 

81J711111 - K.a o fite ( Korisol İc.....ı) ıni1 -
K .. - Bilmem kerinde (Hilôl Eaanai) ~yor (ICMwll IU

rnll) 70'1«·· Euet eoet (K.uol Kenttıl) '• yaı,or-

1938 SENESi HARiKASI 
BRONZ (iDEAL) 

DIŞ FIRÇASIDIR 
Her eczane ve tuhafiye mağazasından arayınız 

(t .. ) 
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hareketi Avusturyada -Hitlerleşme 
büyük bir tehlikeye koyacağından korku/uy'!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'!!!l"'Bl--!l!!l!!!~--ll'!!IB~l!!'!!!l!!!l!!!l!!!I---------·~~~~~ ........ ~-----=- ·--·· --
Bütün Avrupayı yakında 

Londra ve Paris faaliyette Mısır yeşil gömleklileri 
Vaziyet sakin gibidir. Fakat yarın 

• 
Bütün Mısır gençliğine hitaben yenı 

beklenmedik hidiseler olabilir bir beyanname .neşrettiler 
Avam Kamarasında Alman - Avusturya 

sorulan suallerin çoğuna B. Eden 
anlaşması hakkında 
cevap vermedi 

kanunu esasisinin italya, Almanya veya İspanya Yeni Mısır 
temayüllerine 

Paris, 19 ( ö.R) - Berıtesgadende 

B. Hitler tarafından Avusturya fADSÖl
yesi B. Şutnige filen verilen ültimatomla 
tahrik edilen diplomatik faaliyet ve bu- · 
nun neticesi olarak A vuıtwya kabinesi 
içine naıyonal - sosyalist nüfuzunun gir. 
mesi gijnden gÜne süratle İnkİfaf etmek
tedir. 

Fnmm: bükümeti Berlin sefiri B. Fran
çois - Poncet vasıtasiyle Alman bükü
metinden ve Viyana aefui B. Pauy va
,ıtasiyle Avusturya bükümetinden >J-

edemem, demiıtir. 
Nazır prensiplerinden hiç bir fedakar

lık yapıJmıyac:ağmı ve mesuliyetten asla 
kaçmılrnıyacağuu babnndan çıkanp çı

karmıyacağmı öğrenmek isteyen B. Noel 
Bakere ıu cevabı vermİ§tir : 
· - Mesuliyet münhasıran bizim uh-

Kahire, 19 (Ö.R) - Yeşil gömleklile
rin naşiri efkarı olan (Mısırılfettat) , ye
şil gömlekliler teşkilatının kuvvetlen · 
mesi için gençleri bu teşkilata kaydo
Iunmağa davet eden neşriyatında aşağı
daki Avamiri aşereyi kaydetmektedir: 

1 - Yalnız Arapça konuşunuz. Si.-.c 
Arapça hitap etmiyenlere cevap verme
yiniz. Tabelaları Arapça olmıyan hiç 
bir ticarethaneye girmeyiniz. 

2 - :Yalnız Mısırlılarb alış ·ıeriş edi
niz. Mısır mamulatını kullanınız. Mıs1r 

göre tadilinden korkuluyor 

Balka~ Antantı Konseyi 
demize mürettip değildir. j 

da~;u:e~:~;~~:.n:ı::re~~:~:,ı·çin y. ola çıkacak olan B. Tataresko 
terede gerek ecnebı memleketlerde hu- , 

:1.:ı:=~=~tı!ü.:ı:.~~-:::.: B Stoyadinoviç ve B Metaksasla Avustwyadaki tngilı~ r:.-::mafiinin neden I • • ...... 
ibaret olduğunu ilmi surette tarif etmek b 1 k T • • k • 

Polonya seyahatinden döııüşte AvustuTye - Almanya nıesclesini büyük bir dik teıebbüsünde bclunup bulunulmıyacağı- u uşa·ra ur ı-
katle takip eden Macaristan hal naibi AmiTal llorty nı sonnuttur. 

. , . . .. 1 B. Eden bu suali cevapsız bırakmıı- ki B. Corbm bu talımat daıresmde dun,bozacak Avusturyalılara karıı filen mem- ı 

alqam Foreing Offic~'e giderek hariciye Jel1etten tard kararı verilebilecek ve bu tır.B. Eden halen Almanyanın Avusturya yeye ge ece e.r 
nazın B. Edenle bu mesele hakkında gibiler hududu gcçmeğe davet edilecek- . ikı·ı· 

11
.k · 

1 
b" 

d ·· .. ·· .. l d' ıst a ıne taa u etmı~ o masına maen 
uzım uza ıya goruşmUJtur. er ır. 

çok acil bazı İ.]ler yapılmasının zaruri ~ . . .. . . . . 
VJYANA VE BERLtNtN TEBLtcLERI Berlin, 19 (ö.R) - D. N. B. ajansı 1 lmad w t' d k ... ti d n ı Belgrad, 19 (O.R) - Bukreşten bıldmlıyor : Vre~ o up o ıgı sure m e omunıa er e 

ViyaM, 19 (ö.R) - Resmen neşre- tebliğ ediyor: Yan resmi kaynaktan bil- B. Gallacher tarafından sorulan suale de me gazetesinin Bükre;1 muhabirini kabul eden Başve-
diJen bir teblij de Avusturya nasyonal dirildiğine eöre 12 ıubatta B~esgaden- . tir' ı kalet vekili ve hariciye nazırı B. T ataresko muhabire cevap verınemı~ . 
.osyalistlerinin vatanseverler cephesine de tansölye Hitlerle Avusturya federal y· 

19 
(AA) _ Nikb' l nl şu beyanatta bulunmuştur : 

ve bu cephe ile alakalı bütün tP•ekkül- ··ı · Ş · d akt dil ıyana, · t.:.l 0 a arı A k d y ba k "l" J M k · ...,. fllDso yesı uşmg arasın a e en an- A • 'kb ld Al 1 h' - n ara a unan şve ı ı an eta sasın rıya-
1 il ilıak d bil J • L_ LL.-d B ı d vusturyanm ıstı a c manya e m· . . . 
ere t e e ı me en DA1UUD a er- aıma esası ahüinde Avustaı,•a nasyo- d . . • zl d bul w 

1 
setınde . toplanacak olan Balkan Antantı harıcıye na· 

linde n-redilen teblıg'w e benzer izahat ve- nal sosyalistlerinden her biri vatansever- e yem untıya ar 11 unmıyacagını ı ) k · · · k · · · ·· ·· B l d ....,. ·· ı k d' ı B db' ı nlar bilakis zır arı onseyıne ıştıra ıçın pazartesı gunu e gra 
rilmektedir. Bu tebligw Berlindelü ile ay- ler cephesi kadrolarına iltihak etmek soy eme le ır er. e ın ° a ı 1 l A k d B l dd b' ·· k 

A • tiki ~' · · • · ti• w• .. yo uy e n araya gi eceğim. e gra a ır gun a-• d v· d dil . . L-'-km h • 1 ak B b k vusturyanın ıs iU ıçın gll'IJ gı muca-nı zaman a ıyana a neıre mııtır. DaJj; ı aız o ac tır. u a , ana yasa- d 
1 

• kt zak ld w k larak son Altes Ruvayal prens Pola tazimatlarımı ar-
Yine resmen bildirildiğine göre tebliğ- ya tevfikan faaliyetle l?ulunan diğer bü- e enm sona erıne en u 0 ugu a- d w • 

naatindedirler. ze ecegım. 
de bahsedilen tedbirler Ber§lesgaden an- tün teıekküllere de iltihak hakkını ver- Belgradda başvekil ve hariciye nazırı dostum Milan 
la mas. muc'b' A t d al kted' A ·· Bitaraf mil ... hitler ise Hitlerin Rayi•-f ı ınce vus urya a man me ır. vusturya ana yasasına gore -y- ">' Stoyadinoviçle temastan sonra beraberce yoluma de~ 
tedbirlerin aonuncularıdır. Bütün bu ted- siyasi partilerin kabul edilmediği ma- tagdaki nutkunu ve ŞU§nigİn diyet mec- vam edeceğim. 
b. 1 nasyonal l' ti · A ı· d lisindeki beyanatını alaka ile beklemek-ır er • sosya ıs enn vustur- um ur. Selanik - İstanbul arasında da Yunan başvekili B. 
ya idare ve teşekküllerine hulüllerine Avusturya nasyonal sosyalistlerine ka- te ve bunlar malUın olduktan tonra va- Metaksasla buluşarak beraberce seyahatimize devam 
müteallik.tir. Fakat bunlardan ~ka di.' bul edilen bu haklara mukabil Almanya ziyet hakkmda ciddi bir hüküm vermek edeceğiz. 
ğer bazı tedbirlerin daha alınacağı bak- da nasyonal-sosyalist teşekküllerinin imkanı hasıl olacağını ümit eylemekte- Yolda, memleketlerimizi alakadar eden aktüel siya-
kmda ecnebi gazetelerinde çıkan haber- Avusturya dahili qlerine müdahale et- dirler. si işler hakkında görüşmelerde bulunacağız. Belgrad-
lerin esassız olduğu anla§Jlmııtır. melerine kar§ı filen mevcut olan yasağı Berlin, 19 (A.A) - Angriff gazetesi da başvekil Milan Stoyadinoviçle görüşeceğimden çok ~>' 

VATANSEVERLER CEPHESi teyit edecek tedbirler alacaktır. Bundan Fon Papen ile yaptığı bir mülakatı neı· mütehassisim. Şimdiye kadar olduğu gibi Yugoslavya i;~, 
Viyana 19 (ÖR) Vatanse eri mak t ik' mi k t d .. retmektedirler. Bu müliakat esnasında u~ , · - v er sa ı me e e ar.um a munase- ile sıkı ve sami~i teşriki mesa~~ize de~am ede~eğiz.. ~ 

ceph~ servislerinin şefi resmi bir tebliğ ı betlerin memnuniyeti mucip inki§afına Fon Papen ezcümle demiştir ki: Ankara konseyınden Sofya tarıkıy)c Bu kreşe do nece- . ft 
neşretmiştir. Buna göre Avusturyadaki hizmet eylemektedir. - Siyasi mücrimler için Avusturyada ğim. Sofyada bir müddet kalarak iki memleket arasın
nazilerin bu t~kküle girmeleri Avus· Londra, 19 (A.A) - Avam kama- ilan edilen umumi af tam olmalıdır. da açık meseleleri halle çalışacağım ve buna gayret 
luryanm istiklili lehinde bir iman bil- rasında Avusturyanın vaziyeti hakkında Avutturyanın Avrupadaki vaziyetini Al- d - · 

e ecegım. 
dirmeleriyle mukayyettir. Tebliğ cephe· B. Atlee tarafından sorulan bir suale ce- manyaya lı:ll!Jı olan tarzı hareketinden Paris seyahati hakkında muhabirin sorduğu diğer 
nİn bö!ünme:tliğini ve partilere ayrılamı- vap veren B. Eden demiıtir lü: ayırmanın kabil olmadığı hakkmdaki kil· b' ) d B T k b · · · · I ır sua e e ay atares o şu ceva ı vermıştır : 
yacağını teyit etmekte ve müteveffa p.n- - Dün kamarada vermiş olduğum naat gittikçe. ~et bulma~tadı:-. Şimdıl _Mezkur seyahat henüz hal ve tekarrür etmemiş• 
ıölye Dolfus tarafmdan hazırlanml§ olan I cevaba ili ve edebileceğim hiç bir haber mesele talihın bıze cermenlik .aliumda tir. • 

programın daima cephenin biricik pro· .yoktur. Maamafih kamara hükümetin nasip ettiği bu temessül keyfiyetinin sey- Vreme gazetesi muhabirinin, Rumen harici siyase
gramı olduğunu ilave eylemektedir. Bu-1 Avusturya meselesine yalmz kendi he- r~ kolayla~tırmaktır. Ayni faali~etin fi: ti 've Küçük Antant, Balkan antantı ile münasebetle-
nunla beraber bu programdaki bazı nok- ı sabına değil belki bu meselenin heyeti kir ve ruh aahalannda da tecellı ebnesı rinin ne olacağı hakkındaki sualine bay T ataresko • • 
talann cephe azasından bir kısmı tar:.- mecmuasa itibariyle merkezi Avnapaya lazımdır. Cermen kavıp.ine ayrilan saha- şunları söylemiştir : . • . . . . • ,. : • Mıron ıle beraber 
fmdan diğerlerinden üstün tutulmasına 1 

taalluku itibariyle daüna alaka göalemıİf da inkifaf zaruret ve imkinları için ay- . _ Balkan ve Küçük Antantla ıtbfakımız 81yase-J mühım camıa ıle Romanya arasındaki 
müsamaha edilecektir. Böylece iateyen-

1 
olduiunu ve bundan böyle de göııtere. ni fikirler bakim olmalıdır. timizin başında geliyor. Vazifemiz bu iki beynelmilel kuvvetlendirmektir. 


