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Atatürliün kahraman orduya hitabı 

' 
u ruyorlar k.: 

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlı yan, her za
man zaf erlerle beraber medeniyet nurları 

taşıyan kahraman Türk ordusu! 
Memlek.eti en buhranlı ve müşkiJl anlarda zulüm
clen, Felaket ve musibetlerden, dilfman istilasından 
nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyetin bu
günkü feyizli devrinde de askerliğin ve tekniğin en 
mütekamil bütün silahlariyle m6cehhez olduğun 

Büyük Bayram 
Taşıdığı mana ve kıymete ya
kışır bir heyecanla kutlulandı halde vazifeni ayni bağlılıkla yapacağına hiç 

şüphe yoktur 

Ankara, 29 (A.A.) - Bugün ge-1 muştur: 
~id l'esmi başlamadan e\·el başvekil 1 Zaferleri ve mazisi in..;nnlık tarihi 
Cel~l ~arar orduya hitaben reisicum ile başlıynn, memleketini en buhran
hur Atatarkün atideki mesajını oku-, lı ve miişkül nıılarda zuHi mden, fe-

Hiket \'e mu il.>etlerden ve diişmnu 
istilasından nasıl korumuş ve kurtar
mış isen Cumhuriyetin bugünkü fe
yizli devrinde de askerlik tekniğinin 
biltun modern silah ve vasıtaları ile 
mlicehhez olduğun halde vazifeni 
ayni bağhhkla yapacağına hiç şilp-

:ro :-tur. 
Bugün Cumhuriyetin 15 inci ıh

nı mütemadiyen artan büyük bir ı·e
fah \'e kudret içinde idrak eden bü
yiik T ürk millet inin huzurunda kah
raman ordu sann kalbi şükrnnlnrımı 
be)·nn ve ifade ederken biiyük u lu
sumuzun iftihar llislıJrfoe de terce· 
mnn oluyorum. 

T!irk \'atanının ve . TürkHik <'nmin
sın ın şan ve serefini dahili \'C harici 
her Ulrlii tehlikelere knrşı korumak
tan ihnret olan nızifeııi hcrnn ifnyıı 
huzır \C amndı> olduğuna benim ve bii
yük ulusumuzun tam bi r innıı ve iti
madımız vardır. 

Hiiytik ulusunrnzun orıluya bnh~et
t iğ'i en ııoıı sistem fnbrikal tır \'C' si -
lahla r Jıle hir kal dıı ha kuwetlen!.'rek 

IZMIR 
Dün, büyük teza
hüratı~ çalkandı 

btiyiik bir fe rngati nefiı.ı ve İ>ıtihkarı Türk ul ııı;u, en lıiiyiik ba\'rtımı iki 
ha~ at ile h~r tlirlii \'n~i~e~·i ifaya mii- gi.indenhel'i coşkun teznhüı:nt, içten 
ht>yya ol dugıı n~ızn emıııım. Ilu kann - gf•len ı;evinç ,.e ~aacletle kutlulnmnk-
ntle kara, <lenız, hava ordularımızın t 1 l" lk' ü 1 1 

b .. . . ne ır. W\'e ı g n ıcış ıyan nyram 
knhranııııı vı' tecru lıelı komııtnnlnrılı• 1 1 . 1 · l" k 1 k ı · k'l ezn ıı ı r crı cııın c•o para ur şı• ı 
·ubny w· eratını ~clııııı':.ır ' '" tl'briklt• -

ulmıştır. C:eçit rı•smiııde lıuluıımak, 
rimi lı(ltüıı ulus ınunıcchesinıle lıeynıı 

.iiylf'vlf'ri dinlı>mPk iiZt">l'e, kadın er
ederim. 

Cumhuriyet bayramının 15 inci yıl 
döniimU hnkkımz<la kutlu olsun. 

Büyük Şef 
Başvekilimizle Mrırefc. 
lımızın telgraflarına 

cevap Vt?rdil("r 
Anknrn, 29 ( A.A.) - Buşvekil 

Celal Rnyar Cumhuriyc>tin 15 nici 
- Devamı 2 nci Sahifede -

kek, çoluk çocuk yeniler, temizler 
~i~·rni" binlerce halk abnhtan so
lrnklarn dokUlmCiş cumhuriyet me\•-, . . , 
rl:rnını doldurnrnştur. 

l\l e~ dan, bııyrnklnrla :ii len misti. 
~ehrin 27 meydanrndnki komplifi
ka~yoıı te~isntı son bir muayeneden 
geçirilmişti. AtatiirkUn heykeli oııii- t. 

ne bir hitabet klirsiisu konmuş, karşı 
tarafta, Biı·incikordon üzerinde bü
yük geçid resmi için tribUnler yaptı- ,. 
rılmı"tır. 

Şehrin mııhtrlif m!.'ydnn \'e cnd cle-
. !erinde on bes kadar zafer takı ku-

R · t. B ·· ··k b A k ra- nılmuştur. • oma zıyare 1 uyu ayram n a lzmir, fevkaliide gilnlerinoen bf-

Hamdi Nüzhet Çançar 'el h l k l l d rini yasamnk için ımbahtnn hnzırlmı
A1nıan Hariciye nazırı Von Riben· a evecan a ut u an l ~ı~tır. Otoblls, otom~~il. ar~hn •. trnm 

h-op il<" •· d L- • R d Jtalyan J rn~ lar bayraklarla suslenmış, lıman-
ı run enucrı oma a d k' , ... f 

ınealekd • f' • b ı or a ·ı vapurlar, bilhn. a J\or ez vapur •tının mıaa ın u unuy . . 
AıA • •• • • d A • .k. lnrı LnYram müıınsebetıle bnyraklar-

• rrunut zı1aretın sonun a resmı V h an O J •J ı saat · B F ı C"I 1 ı ·· bir +ebl'i d ki . b ' l na ram T UfflU%Un geçı reımı ı la rlonatıJnrn~tı . Vali . az ı u eç • y uyor 
! ı neıre ece er mı, ı mem; · t T Akt · ı t t fi .:ı e1i n' rrfdish 

fakat e tmeseler bile na ıhani ola- su .. rdu" Be~nıüz tayyare Ankara af akında Kabul ve tebrik : anı lımg('ll('rll} Rn im ogu mı ı- \I a 1 nrn nı·ınuan ~ b • 

,. .. L • 1 b • t' ı beb' b" • YJ Sabahlevin viliivet maknmındn Yl'linde komutanlık kurm:w lıı-uıkam flc>lnmlnmı lnrdır. 
~ Japı an u zı1are ın ae ı u- / • · 

tlin dUnyaca malumdur. UÇUf ar yaptı resmi kabul yapılmuıtır. Hükumet er- ynrba~ A.ım Aksnçı ve yuk C'k rut- .Miıtc>nkıbl'n ,·ali B. Fazlı Guleç, 
Bir taraftan Alman s azeteleri, d i- Ankara, 2!l (Hususi) - Hükümet ·r~smi yapılmış, h Cik umet erkanı (say kanı ve belediye rebi B. Dr. Behçet,beli sulıa\ hır oldugu haldr 'ilayete l'efakntlerincle dnireler reisleri bu-

ier taraftan ltalyan matbuatı iki merkezimizde, bugün Cumh uriyetin 1 ıav lar, sefirler, maslahatgüzarlar, Uz hRzırlanan kabul programına gö- gelerek Liiyiık bnyramı kutlulamıştır. Jıındııgu halde Kışlaya gitmi:-;, komu
hükumet arasında hiç bir ihtilaflı on beşinci yıldönümil coşkun teza- ateşeler, bayramı tebr ik etmi~lerdir. re R. Fazlı Gilleçi, .ziyaretle cumhu- En . on olarak ecnebi devletlerin lz
nıeaele olmadıimı aöyliye dursun bu hilratla kutlulanmıştır~ Saat 14.30 da, bil tün Ankara ipod riyetin 15 inci ~ ıldönümünü kutlula- 1 mirde ki konsola;ıJarı büyük ünifor
::ı iyaret Roma - Berlin mihverinde 1 Öileyin saat 13 de, Büyük Millet r omda toplanmıştır. Vekiller, saylav- mışlnrdır. HUkumet erkanından son-imayı lfı.bi oldukları halde vilayete 
Çelcoalovakya - Macaristan ihtil&fı Meclisinde, Reisicumhur Atatürk na- lar, da\•etliler, Hatay mec lisi reiııi B. rn teşekküller mümessılleri, miiftu, gelmiı:ı, tebrikte bulunmuşlardır. 
J üzUnden tabauül e tmit olan çat- mınn Baycık Millet :Meclisi reisi B. Aptulgnninin riyasetindeki Hntay Arı:;n\·ek, Hahnmbnşı tebrikte bulun- Tebrik için gelen zevat. hükumet kn-

- DeYama 3 ncU Sahifecl~ - 1 Abdülhalik Ren da tarafından kabul ı - Devamı 5 nci Sahifede - muşlar ve müstahkem mevki komu- 1 pısı önünde müzikn ilf' polis ihtiram 

Yazının devamı 2inci 
6 ıncı ve fotoğraflar 

8 inci sahifede 

..... ~ 
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oktora, şaire ve hepimize dair 
- Olmaz, olamaz, olamıyacak, olmıyor ! 
İhtiyar- dostttm Yamanlar, bu kelimeleri 

bazan da dik dik yüzüme bakıyordu. 
- Oatadım, bu olmıyacak olan nedir? 
Yamanlar kaşlarını çattı, ve, 

//W 1 \' 11.4.Z.4.I: 

nefes almadan söyli.iyor, 

- 01 ulaşmıyacak, olmıyacak olan biziz! Biz insanlarız! 
Dedi. 

- Anlıyamadım bir~ey ! 

- Anlatayım sana bir~f:"y ! Benim; il mir~, İnsanlığına, fer,ga~i 
r faine, ve yok~llarla olan ıonsuz münasebetine hayrım olduğum 
b r doktor arkadaşım vardı. Yirmi yıllık arkadaşım! Geçen hafta na-

l bizim torunun kulağı hastalandı! Derhal dokt01'" arkadaşı evinde 
ıradım. Lakin bulamadım. Eh, mademki o yok! Buraya kadar y,elmiş-

ken fU bizim bay ( ... ) a çocugu göstereyim, dedim. Ve gJsterdim ... 
ihtiyar dostum öksürdü: 

- Gösterdim amma, dedi, keşke gösterme!eydim !.. 
- Niçin üstadım? 

- Niç;"\ olacak! Torunumun ağrıyan kulağını on.ı değil de, neden 
ha ka bir doktora gösterdim diye yirmi yıll1k arkadaşımı kay&ettim ! 
Şi di o bana sokakta bile selam vermiyor. .ideta dü~manmış gibi 
sert sert yüzüme bakıyor. Alla.hım! Ne temiz, ne kültürlü, ne yüksek 
ve ne cnndan bir adamdı o ... 

- ı ... 
- Meşrutiyet devrinde 1stanbulda da bir sair dostum vardı. Ed~biyat 
tarihlerine geçen, eserleri birçok münakkidler tarafından tahlil ve 
tenkid edilen bu üstadın yanında, nasılsa bir şair arkadaşının birkaç 
mısrnını ezberden okumak talihsizliğine ıığradım. Sen misin o mısra
la;ı okuyan l Muhterem üstad birdenbire ayağa kalktı. Kırmızı feaini 
düzeltirken, 

- «Böyle süprüntüleri ezberliyecek kadar sizin zevksiz olduğu-
nuzu bilmezdim. Allahaısmarladık ! » 

Diyerek yanımda ayrı~ı. 

O yüksek ve büyük zat te bir daha b<'nİ selamlamadı. · 

Düşününüz ki, birkaç mısraı ı c;kudu'i'um şair, dünya yüzünden 
toprağın altına teşri( edeli lam dokuz yıl olmuştu... Niçin bunları 

sana söylüyorum! Şunun için ki, hazan siz, harpçi devletlerin ve do
layısile milletlerin kanlı ihtiraslarından, kıskançlıklarından, insan
lığı uçurumlara sürükliyen ve daima ölüm saçan fikirlerinden tikiyet 
edip duruyorsunuz f 

Bu kötülüklerin kökünü niçin ferd de nr:ımıyortunuz? Niçin on· 
lan, fe .. dhı içini kemiren yedi başlı ejderde, yani daima beğr•ıilmek, 
daima üst olmak, ve ne yazık ki banca yaıımıaza, bunca bilgimize 
:rağmen biribirimizi kıakanmak felaketinde aramıyorsunuz? 

- Oatadım, hakiki pedagojinin hedefi, bu kötü temayülleri baştan
b şa çocukta öldürmek, onu hakiki bir insan yapmaktır. 

ihtiyar dostum, bu müdahalem üzerine anııızın ayağa kalktı. O 
da hikay~sini anlattJğı doktor gibi, şnir gibi aaabileşmiş olacaktı! 

Bana, 
Hayır, dedi; dünya milletlerinden ayrılarak tek baıımıza, ÇO· 

cuktaki bu temnyülleri sakın öldürmek saffetini göstermiyelim! 
Çunkü sonra, arı: üzerinde dımdızlak ve eli bo~ kalırız! Zaten fıtri 
olan bu temayüller, tahta söker gibi insan varlığından kolay kolay 
,aokUI:mezt Mesele, pedagojinin nnnettigi kadar kolay deiildir! ..• 

Çekoslovakyada hazin 
bir yıldönümü 

Başvekil, matemli halka metanet 
tavsiye etti 

..__.....~ 

~":.::·- --- ~---- ~ -

(AI'iAlJULUJ 

' S:hhi bahisler 

- Baştarafı 1 irıci :;ahifede - lılı' ıııl!'l,Nll'l'ıh•ki iiııtı·ı·ıııı \ ı• terak- •ı:ı. gogu'ill·riııt• beJ a:t.-kıı·ıııızı hor-
t:ııılık rıı:ık.ınııııda n\lisl:llıkı•ııı mcı\- kiyi ıııukaye,,c ediııcl' C'umlıuriyl'l fl'lıdıtı• takırn~ nu·ktt,pli kızlar, l'l
ki konıutııııı Tlimyencııl Itasiııı ı\k- iclar<'s(ıtiıı <'il fpyizli. mük<'nılllt'l. bil- cıriıı<leki izc:i soplarıııııı uçlarıııa za
toğuyu Lı•brik eylcmi~tir. Daha ~on- haso:a biz Triikler içi ııeıı doğru, eıı fer çeleııklcri tnkmış izcil•'l". siicl nıü-
1':\ hep birlikte otomobillerle curnlıu- ııenıtik rejim olduğuna derhal hük- dk•ı. orucla yer almıı;ı buluııııol'ianlı. 

ll..ıl.ılı luı~tııltklcır mutı::kassl.8ı 
rı·Aı l yı.1.r dıyur ki: 

Yukarı nefes y 

riyt>t ıııeyd;l!lıtHL gidilmişlİt'. meclı•riz. raddid yerlPrincle ı;;Lirekli ttlkışlaı·l:ı 
Cumhuriyet meydanında: Yiikst'k nıhhı Tüı·k millt•li. rııhaıı 'rnr~ılunıı.~. nıeydaııda bulııııa11 lıalk-

. larında iltihap 
-1-

l:Litun f ı•şL·kküJleı'. l:Cmiyeileı·, pnr- dı•nıoknıt, nılıan luılkr:ı ve C'uınlııı- ıoı bir çoğu heyecanlı. g-iız.\'.t:~lnrı 
1 ti (e.~kil:ılı nıı>ıısupları, talehP, izci- ı·i.\'l!Lçi bir milldtiı-. Ben, yil'nıi be~ diildnii~llir. Vali B. F'azlı Gület;lPıı 
ler. halk. basta sanlı ve kahraman seıı\•dPııbPri vila,,·eHeriııde, kazaln- :oııı·a kliı·sii,,·e çıkan anık~ıl I!. Ek

r cıı·duıııu~ ııld;ti!:ıı , halde nwyılnııd11 ıındtı, hattn nahiyelerinde onu iclart• ·enı Oraıı. Cumhuriyet h<ılk partisi 
'Pi" almı" lııılıınıı\ orl.ınlı. Plnwkle ıni.ibnhi olcluğ-unı i~in onıııı ·ıdıııa bir hitabNle }Jııluıımustur. 

1 It>men dainıLı nezle ile b 
bcr bulunan iltihap pek Lasit 
göri.iniir. I3ahusus hafif sekiller 
hiç aldırış ihtiyacı gö:;te~nıez. 
buki çok de-fo bu iltihabın sebe r Vali I!. Fazlı (;lilee. rpfakat)(•riıı- rıılııındttki lııı husıı .·<İyelleri herkesteıı \Iıılı<'Y.\'İ<; bir ifııcle ile siiyleııeıı iıu 

0e nıiisL~hkeııı mevki k()nııılaııı ve i' i lıilııwğ~>, St'ZllH·ğe saliıhiyetiın var ıitalw halkı C'o~lunnuştur. 
ı lıelı•diyc• rei~i Lulıı1Hlt1ı{u lıalclc llH'Y- dır. nu safftlıi.\· eı ime cla.\·anarak lıl'- B. Ekrem Oranın hitabe.ı1i: 
clarıda ypı· alım~ olan Liitiin ordu, yaıı ederim ki, lıu milletin en güzel. f~y rnhu yiiksPk, ı:;et'iyesi 8ağlanı 
mPktPpler. muhtelif trşekk(iller mü- ı·ıı \'cıl'İnıli \"e me~ud itlare~i Cunıhıı- vatan:-:e\'l".r Egeliler ey, uzak yakın 
nıessillt·rill' mensuplarıııın snflanııı ri~·pt idrı>,;idir. 1T ıılkııı ruhuna sirı- •arihirı sinesinde ~·aşnmış. milletler 
dol asarak: mi~ vı>ya onun ruhunri:m doğ- ·ırasında miı:;li buluıımıyan benim 

Cumhuriyet bayramınız kutlu ol- nııış oldıığ'ıııı<laııdır ki C'umhuriyet, ıısil ve ulu milletim!.. 

sun! 'I'ürkiyPdc, güneş durdukça, dünya 1nkılap partiniz. Cumhul'iyet halk 
1 Di~·erek hepsinin ayr1 ayrı lıiiy(lk döndükçe payidar olacaktır. Bu re- H\rfüıi f:urphtiriyetin on beşinci yılı-
bnvranılurıııı kııtlulamış: jlmiıı pa_v idıır olma~ı için çok milhinı 11 cOinlenize "tebrik eder, kntlu ol -

- Sağ ol! Se:-.ıerile kar~ılanmıstıı·. Ye hmmsi bil' sebep daha. \'anlır: O un .. 

f:nnt 1 o.:ıo da kutlu lama bitmiş, da t<'melinin. Atatliı'k gibi biitiin ci- Hııı.;iiıı !•erıe hepimiz. son:-uz he-
' \illi, rcfakntiııdPki ze,·atla At:ıtiir- lınnııı tek yetiştirdiği, pzağı gören •·errınlar irinde ~emalara yükı:ıelen 
k(ın heykPli öniine gelrni~tir. Hin• · bir <liı.hi tartlfınclan atılması<lır. Ru meserret arnzeleriyle bu bü~·ük gii
met erkanı .'·rııi elbiselerini gi_:miş. mazhariyet. bu idarenin ebediyete ıü, Tiirkiin en biiyük bayramıııı kut
saçlnrınn, göğ'ü lerine lıeyaz-kırnnzı kadar payidar olacağının en büyük 'tılu~·oruz. Bundan tam on beş yıl ön
kor lelalar takmış mektepli kızlar, el delilidir. ce idi, bize istikHl.I, refah ve ~aadet 

1 !erindeki izci sopalarının uçlarına za j Geçen cievfrlere bakarak bugiinkü :eren Cumhuri~·et ilan edilmiş ve gii
I zika. orada ~er almış bulunuyorlar- saadetimizle, bugünkü bahtiynrlı~ı- -::el yurdumuzun ebedi halasını iclrak 

clı. /mızla öğiinmemiz vazifemizi iiıı iciıı "iml'k bahtiyarlığı yiice milletimize 
Törene haşlanıyor: . , . . 

1 
kafi değildir. İstikbali dlişi.inmemiz müye~ser olmuştu. 

Program<ltt gri:iterilcn sn.ttlc nıiı- 1A l 1· t'klı 1 b" . . . b" Dlinyn milletleri arasında Tiirkiin. 
uzımc ır. s ı · a ızım ıçın ır sa-

zikarıırı çaldığı i~tiklal mar~ile töre- nrttk yeri kalmadığı düşliııceAiylt> 
ne haşlaıımı~tır. If al kın \"e tal ebele- aılet. bizim için ha:vattır. Dizden tam yurda saldıran düşmanlar, tek nefe-

, rin el~ iştiraklle söylenen i..;;tiklal mar- 1 ~5 .rıl sonra geııe hu meyanda rine kadar denize dökülerek millet 
şnıı müteakılıen kürsüye çıkan vali Cumhuriyetin l50 inci yıldönümtinii iAtiklal ve öz benliğine kavuştuktan. 
B. Fazlı Güleç, halkı., heyecan içınde '·utlulanacnktır. Af adımız, kim bilir Tiirkliiğ!in bir kerre daha yilk!'ek 

bırakan şıı veciz hit:.ıbede bulunmuş- daha ne kndar saadetlere. bahtiyar• mPvkiini dünya nazarmda te~pit vP 

tur: hklara müstağrak olacaklardır. tebarüz ettirdikten sonra Cumhuri-
Valimiz B. Fazlı Cülecin hitabe- ~·eti iliin ecl('ı·ek harici ve dahili tıım Hiç şiiphesiz, onlar, bizim kendi-leri: 

- Sayın yurdıla~lnrım: 
15 iııri Cumhuriyet b:ıyı·aınını 

hepinize öz yi.irekten kutlularım. 

leri için ııçtığ-ımız nurlu yollarclan istiklfıl ve hiirriyeti ile beraber re~id 
ka,·uşııcakları refah ve saadt>fin şiik- \'e kemalini de lıütiiıı dünyaya giis

termbtir. r:ınlarım eda ederken bize de bir his • 
se uyırmağ1 unutmıyacaklardır. Evet bugün Ttirk dünyaıııııın Pıı 

teşkil eden intani hastalıkl,ırııı z 
desiyle tehlikeli olduğu vakidir. 

Bunlar ihmal getirmez. Her 
de burun, boğaz ve diğer nefes 
larında husule gelecek en ufak 
hafif bir nezleyi bile biiyiik bire
ıniyede göz önline alarak lazım 
len tedbirlerin dikkatle tatbiki i 
eder. Polikıliniğe gelen hastala 
içindf': ehemmiyetsiz addettikleri 
nezle dolayısiyle on glindenberi 
ta yatan hastaların nefes alamıva 
dereceye geldiğini ve çok büyÜk 
halsizlik ve dü~künli.ik içinde 
dıklarını çok gördüm. Onun 
buradaki en ufak bir iltihaba k 
bile daima dikkatle lazımgelen 
birleri almak icap eder. Şüph 
soğuk almakla da husule gelen 
'.{ibi iltihaplarda boğazda yanma 
1<uruluk hiı:ısedildiği gibi yutk 
mada da az çok bir ıstırap duyu 
' Yukarı nefes. yollarında ba§lı 
böyle bir iltihap çok defa aş.ağ 
;loğru ilerliyerek en ince hava yo 
rına kadar yayılabilir. Çok defa 
=ud<la bir kırgınlık, bir kesiklik 
.;;ule geldiği gibi iştihasızlık da 
ıö,terir. Bazı defa ateş yükselir, 
~uklarda bu hal daha ehemmiye 
Jir. Çocuklar nefes alamazlar 
emmede pek çok güçlük çekeri 
t lattn ememe•der ve bu hal glda 
l<almalarına sebeb olur. Çok kere 
kusmalar ve ishaller zuhur ede 
vi.icudun erimesini ve pek f 
düşmesini mucip olur. 

- Arkaaı var -

Vat<mclnşlı:ırım; bugiin[in manası
nı, bugünün kıymet ve ehmmiyetini 
hepinizin çok güzPl takdir etti~inizi 
biruz evw~ı muntazam saflarınız ö
ııiıııcle clolnşırken simalarmı~daki 

beşw~etteıı arılı:ıdım. Bu rntınayı seze· 

bilmiş olmnnızd:m sizleri bir kerre 

clahn kutlulatım. 

Onlara LLıgün kendilerini andığı
mızı hatırlatmak içiıt şu rne)•danda 
Cumhuriyet bayramından sonra 150 
inci yılı bu meydanda kutlulayncnk 
afadıınıuı. o günün Türklerine mer
mer hfr kitabe dikerek iizeriııe sevgi 
ve selamlnnmızı yazarak yadigar lıı
raknınğı teklif ederim. Bu yndikarln 
onla!'. Lizlı>ri hatırlıyacak. katmerli 
c-uadetlerine bakarak, belki bize a
cımak suretiyle yanılacaklar, kendi 
<ıaadetleri yanında bizim erginleri
mİ7.İ zahmetimizle mlilena!'lip bulmı
\'tleaklardtr. Vakıa biz en çetin, zor

lu clerirler ya~adık. Bizimkinden da

lın dnlgıın günleri onlara hnzırl:ı

dık. Fakat vanılmasınlar, bizim eı·-

hiicra köşelerinden en lıüyük mamu
ı·elerirıe kadar bütün bir millet. be -
nim asil ve kahraman ulusum; kai
ııat tarihine karşı göğgiiıı!i haklı lıir 

gurur ve iftiharla gererek Cumhltri
yeti, bu Lilyük ve kurtnncı inkılabı 
tebcil eylemektedir. 

Şef buyuruyorlar k 

Sizlerin dikkat nazarlnhnızı lıiı' 
noktaya çekmek isterim: 

Cumhuriyet rejimi, Türkiin içti -

mai bünye-ıine uygun ve onun için 

hazırlanmış eıı g(izel id:ıre olduğu 

11oktasına .. 

Bu nokta lizerinde bit·az tevekktıf 

c·clelim: Hepimiz, Cumhuriyet de\'l'İ .. · . 
ginimiz onlardan iisti.indür. ile ondan e\•elki devirler arasınclu bir 

Biz cliinyunın ve insaniyetin en b[imukayese yrtpmak için imkanlar8 

- P.aşt:ırafı 1 inci ~ahifede -
yıl<li:iniimü münasebeti)'le Atatür 
a a~ıdaki telırrtlfı eöndPrmi,fü•• 'um huı iyet, lıüfliıı mana ve 'tıdı-

Reisicumhur Atatilrkün yUks 

Kıırdeşlerim 

ğiyle.büyiik Türk ihtilalinin tam bir huzurlarına 
ifade ve hulisasıdır. Cumhuriyet 
Tilrk milletinin ezelden mevcut ve e
bede kadar vnr olacağmı İ:o\pat eclf>n 

!stanbul 
:\f emlt1 keti milleti mutlak istikt 

en nıutıte~em bir delildir. Cıımhııri- lincı ktı\'tıştıırdııktun sonra kurduğ 

yiik adamı, biricik dahisi Atatürkiin 
P Y. 29 (R d ) Çek 1 ı· "kb l · · .. ı · · l 1 malik bulunu~·oruz. İçimizde o cle\•ir- 0 ff'" ra~, a yo os o- ıstı a ve ıyı gun er ıçın ça ışma ı rnnrnnında ya!5ıyoruz. nun tene U:'; 

vakya cumhuriyetinin yirminci yıl ve i.irnidlerimizi kaybetmemeliyiz. leri yaşıy:ınlar çok olduğu gibi son- ntliği havayı teneffüs ediyoruz \'e o
donümü, burada ve bütün Çekoslo· Devleti, yeniden ve ahvnle göre te- raclan yetişen genç nesil de çok eski mm yüksek ideali için çalışıyoruz. 
vakyada matem içinde ve göz yaş- sis e<leceği7.. Mukadderata tabi ola- olmıyan bu devirleri öğrenmişlerdir. Ru uğurda hayatımızı bile fedaya 

~·et 'I'lirkiin, tarihi uyanıklık ve ylik- nuz ylik~ek rejim dahilinde yarattı 
seli:-:; devridir. Cumhuriyet. Tiirk mil- rıı:r. M~ynl vı> ekonomik inkılaplar 
Jetini öliimdrn kut'taran, ona yeni me~ucl semereleri muvncehesin 
bir hayat ve enerji aşılayan, y;ni lıir ~efimize krırşı duyduğumuz ıninn 
nizam veren en büyük feyiz Ye kud- tarlık hissi çok bi.iyiiktür. Bu duy 
rettil'. ile hüyiik bir e~eriniz olan Türki 

Bn bayram, hizim icin <;adere bir Cumhııriyetnin 15 inci yıldönilmü 
~nn ve şeref dej(il; biitün me'ltıcl in- \'ekil aı·kadaşlarımla birlikte teb 

kılfıplarımızı doğuran. batıl anane- eder sar:ıılma7. bağlılıklarımızla hU 

ları arasında geçmiştir. rak cesaretle çalışmalıyız.» Eski cle,•irlerde memleketin gös - hazırız. (hazırız. çok yaşasın ı:ıesle-
Başvekil (Jan Sirovi). radyoda Çekoslovakyanın muhtelif mem- tercliği manzarai harabi ile bugün ri) Atatürkün açtığı yoldan, Atati.ir-

bir söylev vererek demiştir ki: leketlerdeki sefarethanelerinde de _ kün çizdiği yoldan yürüyeceğiz. Ya-

Çekoslovakyanın matemli kabul merasimi yapılmamıştır. Yal- ~ahsiyetleri kabul etmiştir. (Lord şaı:ı.ın CumJ;,uriyet, var olsun Türk 
günlerinde bize dliş~n vazifeler çok- nız, Londra sefiri Jan Mazarik, Sesil), Çekoslovakyaya olan sempa- milleti ve onun büyük şefi! 
tur. Biz, artık öleceğiz dimeyerek, (Lord Sıosil) ile diğer bazı yüksek tisini.sefire beyan etmiştir. Halk ve v.alimizin hitabelerini mü 

-
111 111111111111111111 ili il lil 1111il1111111111111 il il 111111111 ili 1111111111 il il il 111111ili1111il111111111111111111111111111111111111111111111 il 1111111111 il il 111 11111111111 111111111111 ili ili ili 111111111 ili il ili ili il ıı: ~ 

K Ü l J Ü R P A R K Sinem'!~ ~ ------------
------------
------
-

Cumhuriyet bayramı şerefine 
HARRI BAUR 

l\1ARCELL CHANT AL 
P. RICHARD \'VILM 

Tarafından fevkalade nefis 
temsil edilen 

bir n rtlt~ 

RASPUTİN 
=Avrıca: Başvekil· Büyük Erkanı har· . 
_ J - biye ve tekmil ecnebi oteşem."· --

Yarın saat !Oda 2büyük film-;;, 
ile lzmirin sayın halkına = 

kapılarını acıyor ~ ---E§ -= = ---------------
----
= --

lerimi7.İ yıkan, başımıza mu:0ıallat o

lan taciclarhırı ı:ıerengiin enen. Tül'kil 
garbe ve garbı Türke yaklMtmrn ve 
hizi km·vetli sarsılmaz bir millrt ha
line getiren. tarihin zalim seyrini dı>-

ğil!tiren alaka \'e varlık bayramımız
dır, 

fşte bunun içindir ki bi7. Cumhuri
yete canımızl:ı, kanımızla, blitiin var 

lığımızla bnğlıyız. Ve gene bunun 

içindir ki Cumhuriyet, Tiirk milleti 

var oldukça -ki Tiirk milleti ebedi
dir- kllf amızda bir güneş gibi ı:ıönmi
YPCek. parlı~·acaktır. Çünkü o: ken
dini saydıran ve Revdiren kahraman 

bir milletin öz malıdır. 

Çiinkii o; bizim giineşimiz olan A

tnturkUn mtıkaclde!! bina ve \'edia~t-

mı·t \'e tazimlerimizi ellerinizden 

perek arzeclerim. 

Rei~icumhur Atntilrk başvekil 

telgrnfına şu cevapla mukabele b 

yurm uşlardır: 
Ce!Ul Dayar haşvf'kil 

Ankara 

C: T~şekkür ve ben ele !!İzi tehri 
eder hepini7.in muhabbetle göz1eı 
nizden öperim. 

K. Atatürk 
Ankara. 29 (A.A) - Genel ku 

mny ba!!kanı l\1arasrıl Fevzi Cakm, 
f'ıımhuriyetin onheşinci yıldönllm 

miinnsehetilı> Atatiirke aşıığıd~ıki te 
grııfı göndermiştir: 

Atatiirk 
Reisicumhur 

l )ol nıab:ı hqe-İstu ıı bıı I 
Kıırn. deniz ve hu.va ordıınııızt!' 

~eııeral. komutan ve sulıayları ile k:ı 
Cumhuriyetin derin mana~ıııı iyi- raman erleri namına azizi cumhuri\"e 

dır. 

Arkadaşlar!.. 

ce kavramak için Onttn tee:;ı~fü;i.iıw ta
kaddüm eden günleri dfü~iinelinı .. 
Acaba bu manzarayı içi titrı>nıe<len 

kalpleri burkulmadan. gözleri yaşaı-
madnn göziiııliııe getiı·ebilf't(•k tek 
Lir Tiirk çıkar mı'! 

tirııizin oııbcı.;:iııci ~·ıldöniimii milnn<.:f' 
1 etil~' hııyramıııızı kutlularken cum 
hu riyet ordusun un tıüttin mensııpln rı 
mıı candan hağ-lılıklarıııı \'e '\ıhlıat ' 
afiyet temennilerini del in ~a\vılurıııı 

lıı aı-:ı:o~ !Prim. 
O rmııızara; peri.~an bir\ at.111. Y<•r- neııf·lk ırhıt\ ba k.wı 

gmı bir millet. uc·unım kt•ııaı·ıııdıı lir11,,~rıı f'r11 "İ Ça/,·11wj 
yıkılrnağ'a mlihe.''Ya hir tle\'let. ıınııı- l~ı·i~it·ıııııhur Atatur!. ı;eııelkunruı: 
mi hltı·rıfcn alrlığı hin bir ,\':tl'll ili' lıwşkıını ıııar:ısııl Ft'\ zi l'akııwğııı lı·I 

- /iterler huzurunda sanlı kahraman or· .. =: dumuzun en son yaptığı 
-
2 --

· inliycıı l..ıir ar~laıı V<' o arslaııııı bası-! ~p·afııı:ı ışıı t'L'VaJ)ia nıııkalıele lıll.\'lll' 
[na i.iı;il~en t:ı in bil' dü~man .. 11a~ı ııcla nrnsl rıl ı r. 

l
ha~ife Vf' padi~:.ıh. :ıdırıt tas~y:ın biri .. \laıaşul Ft-vzi Caknrnk ----- --

Doğu Manevraları · ~ ~ 
- iatler: 20 ve 3'.J kuruştur. Talebe: 10 ve 15 kuruştur. DiKKAT: ayrıca Kültürpark için duhu1İye yoktur. = 
- B letler: Kü türparkın her üç kapısından alınacaktır. Otobüsle gelenler: O .obüs biletçilerinden Sinema biletini istiyebilirler.3 
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-----
haın ... Herkes ıstılatlr. f'nıehrıılı·. ta c;Pııelkıırmııy lıaııkarıı 

1 
<"ivarı dılşnı:ırılarla t-'lt-'l•• \'ı't'nıiş Aıılrnı·;ı 

1 
l\l!im dii..ıt-'~iııdP iıılİVf'I\ rııiilı;ı rf'k vn- 1 (': 'I\ l).rr:ıfırıızd:ı ıı c· ık ıniitch '"'"'; 
taııııı ~itıt'siııcl<' spfil ~:ılt:ııı:ıl ıııı id:ı - oldıını. H: "''· - /. ıılılııµ-1111u7 haldt' 1 ıı 
mı· kannısuıııln. ıliisrııaıı ordnhın. nık v c>kalınınıa ı fil'd ım ızuıı J,utu 
yarulı v:ıtaııPı lıaiTı·ıırn "rılılP·•ııı"i iııı- rııE-nsıııı :1rıııa 11'.;:<kkiir ldo·iın B· 

- Dava.mı G ıncı satıifc:Je - lım i.ık vurı CL.•n!t:rıiZı:: ı ~lthı ulsı.ın. 
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()~o N .. · .. H ·:A'B··' "E ~,',L.·.E R 
\ ... ~ -.:'!· "~ :•. '.: •'. •, ', ' ., . ·~· . .. . ' .· lngiliz amele oartisi, Çember 
Radikal ve Radikal 
Sosyalist kongresi 

laynın çekilmesini istiyor 
Amele Partisinin neşrettiği beyannamede, sulhü Çem

berlayn değil, Beneşin kurtardığı iddia olunuyor 

Daladiye, tekrar parti 
ile olan 

riyasetine seçildi. Heryo; Fran
dostluğuna sadık kalması sanın, Rusya 

lüzumunu 

Loııdr:ı, (A.A.) - Aml'le prırtisi 1 Amele pnrlbinin bcy:rnnamesiıı- \·c hakemlik i lemini kabul eden 
lrngiin rniihim bir beyrınnnnıe neşrP- 1 tle ~ili'ıhlunrırn salın ıııtln lıiikuntt>t hlitiiıı millt-UerlC' müzakere~ c hazır 
dcrek Çembcrlnyn hükumetinin her t.trflfınclnn kıı[i dercc.:ke f tıli.} et gös buhııımalıdır. Bcyanıuımecle neticC' 
sahada başardığı işlcti tenkit etmek-

1 tcrilmcdiği kaycl<>clilnıekle berttber olarak şöyle deniliyor: 
k·ı· k·ı ... t k 1 l<' ve bnşve ı ııı çe ·ı m~sını ıS" eme - mecburi hizmet aleyhinde buluıımnk l'ııkııı hiı' istikbalde lngiltcre tari-

tedir. Beynnnamcdc sulhun Çember-
1ta ve .u sözler ila\C? edilmektedir: hinde ı;;imdi.} e kı dar ka) cledilmiyen 

tebarüz ettirdi layn tnrafıııdan kurtarıldıkı inkar ve 1 lngilterc 'ilimdi tecnvüzti knbul et- feltıkelleı'in öniinii almak isliyor:suk 
bu hu usta Beneşin hizmeti selıkat 1meyen buna mukabil • filletler cemi- şimdiden milletin yilksek bir gnyret 

Marsilya, 29 {Rndyo) -- Rcıdi-' demiştir ki: . . • 1 g~y~etteı~ d~layı ~~brik. edilmiş ve edildiği iddin cdilmoktcdir. yetinin ihya ını "e müsterek emniyct
1
göstermc ini temin ctmeliriz. 

kal ve ~dikal sosvalist partisi, bu- 1 - 140 ınılyonluk hırdP\le çen- hukurnetın sıyosetı ta vıp olunduk-~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~ 
gün son içtinıaını ;kdetıniş ve lıari- ber içiııe a~namaz. Biz, Rusya ile tnn .so~rn r~is s~~i~in~. geçil~rek, 
ciye nazırı Jorj Bonenin izahatını olan dosth~~umuzda s <lık kalnıalı~ partı rıyasetıııe buyuk hır ekserıyet
dinlemi,tir. yız. Zira Munih nnlaşmasile herş~y )ı"' tekrar Edvar Daladiyc scçilmis • 

Jorj Bone, harici siyaset hakkın- bitmi-: değildir. tir. 
da verdiği izahatta. Daladiyenin ik- Teşriki mesai sistemi, dünya sul· Kongre, geç vakit içtimoa son 
tidar mevkiine geldiği günden ~im- hu için çok faydalıdır. Bu sistemi vermiştir. 
diye kndar geçen bütün hadiseleri takviyt" etmek lilzımdır. ı :ı1.1 ·ı . 29 (R d ) B • .• 1 ·· I l k 1. " nrsı) n, a yo - n • 
huf~sa etmiş ve eze um le şun urı soy Fransa ne o ursa o sun uvvet ı k'I D I d' I p 
· '. . l } ki · kr:: k I ve ·ı a a ıye ve nazır ar, gece 8 • 
lemıstır· bulunma ı, 1a ara rıayet nr n ına- . d.. .. l d' 

Von Ribentrop dün 
Berline döndü 

· · 'k 1 · l b . . rıse onmus er ır. 
_ Radikal ve radı a sosyalıst • lı ve bilhassa mat )uat ser estısınel D l d. • . d 
. . . . . d . ff k h 1 1 . ı·d· a a ıye, ıstasyon a matbuat Roma partısırun sıyasetı, aıma muva a a c getırmem!' ı ır. > .. . . 

olmuştur. Hcriyonun söylevinden sonra hri l mumessıllerıne .ber,a?.atında: .prog-
müzakereleri gizli tutuldu. Bununla 

her bazı tahminler yürütülüyor 
bera· 

Otuz yıl önce Leon Burju_va za- takrir verilmiş, başvekil Dal;ıdiye ile rıımını pnzartesı gununden ıtıbaren 
manında Dölka enin, İngiltere ile lharici_ve nazın Jorj Bone, sulhu kur- 1 tatbik mevkii ne koy~cagını söyle - +.. 

Romıı, 2!'t (1'.ttdyo) - Almnnya müteakiben Alman scfnrethanesiııcı Si~ n i mc'hnfil. \'on Ril ııtropl:ı akde:ttiği dostluk münasebatı , hu· tarrnak için son defa gösterdikleri miştir. 
1 f hariciye nazırı Von Hil>entl'op, bugiin gideı•ek, meşgul olnrnı:t ur. .ı 1t1;; olinf Ye l<ont ( j, nno .ır 11 ınd tki gtind~ pyni kuveti mu 1a aza etmek - sabahtan otelinde meşgul olmnı; 

t d' 8 d ti k l d · · k J b • · \'on Ribentrop, sant l~.l'iO de J:cr - mllztık~rcılel'irı, ilahcıızl:ınmngn c.Jrıir 
e ır. U} OS u. n:u? \C esmın •tyJ- apon eyannamesı ve Ög!C üzeri, .. fııziJer tııraftndtın ·~e - Jinc hareket etmifl,, istıı .\'Onci~ }rnrİeİ- Oldu'•unu tnhntİll eCIİ.\'Odar,.,a CJ[ı, btt-

met ve e le!'"rnıyetını o zaman y<ı. - refir.e verilen 2iyafette bulunmuştur. • . . ö 

nız Jozef Kayyo anlamış ve takdır Von Ribentrop, öğleden sonra srınt ye nnıırı Kont Cı:. ano ve Alman . e(ı- mırı ne derı.:ceye kadar ~alıih oldu •u 
etmişti. Otuz sen: so~ra, Edvar He- Çindeki imtiyazlı mıntakalar kalkıyor, Çinin 16 1e venedik sarayına gitmiş ve ri ~Jnkenzenle daha birçok zc\·at tarlı- belli değilılir. %irn, bu muınkereler. 
riyo da hu dostlugu bır kat daha kuv ı h d l ıus olini ile uzun mllddet konuşmuş, fından uğurlanmıştır. tamamen gizli tutulmuştur. 
vetlendirmiştir. Bugün iktidar mev- yaptığı mua e e et tanınmıyor 
ki inde buJunıın Edvar Daladiye de J Lonclrn, 29 (Radyo) - .Tnponya, madığı Lildirilccektir. e ı • k b• • 
ayni yolu takip etmektedir. ,, t.inde takip etl~ceği iyMct ha'kkm-1 Lonuı·n biynı,ıı ınehufili. beyaıına - lngı ız a ınesı Başvekilimiz 

Jorj Bone sözüne devamla: da perşembe g{ınü Lir lı~.} nnııame meyi merakla beklemektedir. 
-}larp, lıer zam.uı ihtimal da- ııeın·edect>ktir. Bu beyamuımede; Çini Japonya: buııdaıı soıırıı, Çindeki Tebrik telgraf/arına 

lıilinde olan Lir keyfiyettir. Fakat, ele ki imti~ azlı mıntakaların lağvcclil ecnebiler için kendi rnctod ve siyage. Ô d 
Jıiisnli niy~t olursn, her ihtilaf sul· diği, Çiııiıı nıulıteJif devletleı·le :tk - tine goı·e mıntaktdar fo3j5 edecek- nüm~zdeki hafta için e gen iş cevt:lp verdiler 
harı halledilebilir. Bununla beraber, <letnıiş olclugu ınualıcdelerin tanın- lir. Arıkrırn. 29 (A.A.) - Buş11ekil 
daimn kuvvetli olmamız lazırngeldi· ---------------- tadilata ug'"' rıyacaktJr Celal Bayar AnndoJu Ajansı t ra-
iini de unutmamalıyız.> 1 fındaıı neşredilmek i.izere a ğıd ki 

Demiş ve •Özünü Çeko&lovakya- Jl8arsı·ıya yangını mu"ş- Londra,· 29 (A.A.) -_Rayter somm d~ sil~\h8ıL mlid.tfnn l~ kila-· t~sekkiir Vt" tebriki ği;ndC"rmider -
meselesine getirerek şunları söyle - lYI ~ Ajansı bildiriyor.: tını vücude g~tirmc~ ve- efk:m u dir: 

nıi~tir: Siyasi fngiliz mahfilleri Lord Run mumiyenin istediği tnilli ervi i t ıı l\1illi hnyrnınım11111 1) inci vıl-
- Avustllrvanın illıakındnn S()Jl· kı·ıaA la so" ndu'· ru" lebı·ldı· cimanın takrnr lngiliz kabinesin zirn etrrıeğe tnemut edilrn i n · ııi dörıiirnti vesilesile nıı"mle-keıirı heı 

ta Çekoslovakyanın, Alman kıska· girme ini pek rnuhtetnel addetmek-\ suretle muhtemeldir. tarafından aldığım tt"bı ik telgıafla-
cma· aireceğini ve bu akıbete uğrıy tedirler. Mumai\eyhin. k. bincye Çemberlayn tarafından derpiş cdı rm~ < \~rı nyrı <:evnp \'N~ege !11e. -
cıığını, B şvekıl Da aaıye, ıktıdnr murahhas lordu sıfatıle mı yoksa l k b. teb dd'T t d 1 n g gıılıvetım ımıttle e-l manı oldu u ı-
mevkiirıe geldiği gündenlJeri anla·ı Z arar c, ok mühimdir' cesetler pare, a ha· dominyonlar nazırı olarak mı girece ~n ~kıne t e... lll: ·~111 1.:, :~C" ~-ı çin ~aziz vnt nda 1 rımın go terdik-

kd · · d . nıs nlı yasa y.-pı 11, \cq>ı .. , \u .. g I . k k I 
mı~ ve ta ir etmı tı.> linde enkaz altın an çıkıyor. Marsı·lya ği veyahud ihdas edile-cek bır neza- } . .. , .. d v·ı·d. C-1 k erı yü se ve sı:ıminıi a akaya knr-

J · B b d ~-ı ·ı . ba .. 1 • . t .. ıenuz ına um egı ı r. . e ece .:ı d - .. k J • I • • orJ one, un an sonra, ıv unı 1 d retın ~ına mı getırı ecegı nenuz . ı::ı ouy ugum su rnn ııs erımın ve 
nnJaşmnsından bahsetrtıİŞ Ve bu an· matem it;in edir malum değildir. hafta başında bu lı usustn bır karar bu biiyük güniin milfetiınİL için dl" 
l ımının, Avrupa ~ulhun~ t,,hkiın !\l:ır~il~n. 2n (ltadyıı) ....... lluıı çı -1 BıısH•kil Jınl.ıtliy:ı, rl:ıhiliyt" ntııı- Eski Beııg.ıl va lisi Sir Con Andcr verilmesi kuvv~t le ınuhtetnt"ldir. kut lu refotı ve sm1cll"tle dolu olrnas 
ettiğini ilavt" eylemış ve 1 ransanın kmı ve gece y:ırısııuı kadıır devaııı rı A Jb('l' Sııı·o. hariciyP ıı:ızırı joı·j ----------------------- tenıt•nnilerimin kendilerine ibl ğına 
Luııdan sonra bütiin devletlerle mü- ed ·rck , ~uz. mil) onlarca zımırlarn Bone. lıaı-ıvrkil ırıun\ irıi l<amil Şutnıı ç • J h b • Anadolu Ajan:;ımn t V'bssutunu ti-
nasebetını takviye ~tıne~i lazıtnKel- elıebiyet wrcn lıüyük ~ nııgııı. Tulon- \ (' cli$!t'r n:'ızırlul', btı~!ın "" yı\ngııı ın - apo n ar 1 en ederim. Bn vekil 
<liğini beyan ederek : dnıı gelen gcııis te ·kilııtlı itf.ıh r ala\ ı mahallıne gitnıislt\r \ e ınCilf'nkiben C. Bayar 

_ Dünva siyasetinin, imdiye kn· ııın pl'dıınile abaha ı,urşı ~oııdurül- polis müdiıri) Nine ugrıyıtı·flk, ttıh-
<lar olduğ~ giLi yiiriirnesine imkan ımıştiir. kibt ırnfhal:ırnıı t.ıkirı etmişler, bil' Japonlar; Çinfilerin, son harpte 40 bin kişi Fran,ada kıs 
kalrnamıatır. ı Yangın f Jfik<'ti . .ı.\l:ır"'ilrarı n n - çok !'l:ıhidle!d dinll'mislerdir. b .kl . • b ·ıa· • [ n ..,9 R c1 • 

., \ 1 · · l' · k " D h'I' · k1Jy ettı erını l lTlYOT ar rnris, ,_ ( a vo) - J ransanın Munihde Almanya ile karşı a~ - temlere gar rnlrr:ıRtır. .ugun, u şaıll., a ı ıye neznrctı, )'flııgındn r:ıra -
1 

I f J 

B d k 1 d ı 1 d 1 1 t . ı·ı k . . ) s l d h 1 c· ı · ı . .. mu 1te i verlerine siddetli yağmur-mamız iyi neticeler verıni~tir. un· ka ar aıı a?. a ım El pnrçu ı:ı 111 e aıııın nr:ı '1 ' zı eı ı mı' iızer<' ) iız Şangl ıay, 29 ( Hadyo - amu· arın a u unan rn ı erın son mu- I .. ~ · 
l b. 1 · k ı d k ı t K ı 11 b n f !\ k · ll · t• d l l 1· k H k ar vagmış ve ba21 mıntnkalarn kar dan sonra bu komşu devlete ır Jı· yüz ·ac nr ce~ çı ıırı mı ır. ur )a - ı " rı n g~n. ermıs ır. . ayı bombardım:ın eden Japon kuv- a aa uıttını 7or ıyıua an ·ovun d .. - .. C 

r. · · d .. h.,. iyi anlıyabilece,.iz lt;ıl- Jnrın ailı>lcri \tınıtın mahallinrlf' ~ant- l tımhurrrı:cı I.rhrun <l.ı, lıır ıaz~- 1 . 1 .. d · ı . } k'" t d otuz kilometre şimnli şark.ısinde ku· uşmuş ur. 
ırnızı a '"' !S •• ' • t 1 f . . vet erı. nıgun e ı erı ıare n a e-

ya ile de münasebetimizi tesise ÇA· Jı>rcc fcryııcl r.tmi~lerdir. füı mnıızn - ·' C' >te grn. 1 <'Ckmıştıı·. . ''am etmiş lerdir. in Pusingtsiyi işQ;al etmiş lerdir. Çin-

1 Bu suretle, fspanva ihtila- ı·n umumi tessiırii mucip olmustur. l.::ı ,. ,•ekıl Ech nr J)flladıya, refakn- C 
1 

I k' )ilerin zayiatı 40 hin kişidir. Japon-
ışıyoruz. ~ · · d 1· · 1 .enera taga ı · ordunun, bun-
f ı.· halledilecektir Biz H"lk ,·0 ncrın tN:kilfıtını nok~nn bı- tın e c ıger n1ızır nr olduklıırı hnldP, ' lar avni z~ml\ııcla Mııtc~nt.1 volumm 

ı oı r an evve · ' " • • " "' · · d d d ~ J e. .1 d · · b . . . k 1 gec· vHkıt haı;;tahnıııwe gitmiş ve \'il- an sonra taarruza evam t:" ecegini _JQ kı' lom"'tre şarkında bulunan Pa· sulh isteriz. Cı lan me enıyetıne u rnkmıs olan bdedıre rcı:;ıne nr ı c e- . . · . · "' 
~ ·k d · ı· rahl.m zı\ aret ctmıstır. bildirmiştir. 'k d · ı ttn' ı d·r ç· t· Yoldan hizmet etme aıma eme ı· rin bir infial duymus ur. 1 ~I •. 

1 
: "!'l (1'". 

1 
) ı uoyu a ışga e ı er ı . ın ı-

rrıizdir Bu hususta mazimizle ifti- Znbıftıcn vnpılan tnhkikat netice - k.t· al 1
1
1.

1
). 11

' -· ,,tc\ 1~1°S - Geç ''~- Tokyo, 29 (A.A.) - Alınan son !erin buradaki zayiatı beş bin kişi-
h · F k lh 'sterken le · · ı · c n 11 1·'·e nazırı-' Jer nronun rı- haberlere göre Japonlar Tajien sırt- dir. 

ar ederiz .. ·a avt• su 
1 

c f:inde, ~tınıır:ık öleı'ıleriı'I. yüzd~n fıl.Z·\nsrtirıde bir toplantı ynpılmıs ve ---------------...-.--. .... 
boyun eğmıyecegız.> Ed H ltı olduğ ı 'e ku~ bolnnltırın cin, uç yüz ,·angından clog:ın v:ıziyet etrafında 

Jorj Boneden s.onra. - varb e- kişiye rnrdığı t1nln~ılmıştır. ~üzakel'elerde bulunmu~tur. 
r· k" " gelmış ve uzun eya· .. . • 
ıyo ursuye t Ynnrrın yerinde :ıkşnm uzerı, nn ı- l'zun müddrt üren milzakereler 

natta bulunmuştur. k 1 zın yıkılan bir dıvnrın nltındn iiç ki- sonunda. :i\Iaı·ı:ıilyadn rnngına knrşı 
H . Çekoslova ya mese e - . k l 

. erıyo. d i tir ki· şı a arak ölmilştiir. geniş trrtibnt nlınmn ı ve muazzam 
•ınden bahsedcbrken f en:ı ; m 'ye~ek 1 Yangın mahnllinc kndnr ı:ıokultı- itfa ive te~kilfttı \·ficucle getirilmesi 

- Fransa, . u se .ert' ıs Fe ... k
1
at "e bilen Peti Pnrizh·en gnzete!!İ muhar- kaı·;rla tırılmı~tır. 

te~a .... t p etrnı ır. " 11 
• • • • 

İngiltere - ltalya 
Dostluk muahed~•i, gelece1' ayın 15 şintle 

v uzu asvı l} "d t ar rın, felfıketi cnnlandırmıs \'C biiUin --------
ya.,..lırn kı· · Cenevre tan 1 ıu a 1' • t f .. t' ı ' L d ) 1 '] B ı · 29 (R d ) 1 ., • e cnın ıy e gnzetC'sine yazmıştır. Kav~/ k anse--i on ra. 29 {Radyo .- ngı te· er ın. a yo - Aman 
tık yoktur. L tk· :.\fuhnrririıı yazdıklııl'ıırn gül'c ya- re - l talya anlaşması , ikinci teşrinin gazett>l~ri . fn giltere - İtalya rnuahe-

tatbik mevkiine giriyor 

_ı Devletler, bundan ~~nra. a ~ n:ınlar. tahmiııiııdl'ıı çok fa;,ladıı·. Voli ve parti ba kanı B Fazlı Gi.i- on beşinci ~üniinden itibaren tat· desinin tatbik mevkiinc gireceği ha-
oe blribirlerile anlaşaca ar vkel d~s Zira cı\ \ cılfi nııınn nıa<razavn ateş Jeçin te ebbiisiile Denizliden yedi bik mcvkiinc girecektır. Her iki hü• ber i üzerine uzun makalelerle mem h k d J · kdedece er ır. · 0 

•• • 

,..
1 

tnuahe e erı a . l . d l çıkmadan biraz önce, pek çok mliş- knvalcı cuınhurivet bnyramındl\n kumet bu hususta mutahık knl - nuniyetler ini göstermeğe ba~lamış-
r akat C s'yasetıne Jır ala . . . . - . d 1 1 J 

.. • ~nc":.re 1 . arı ene teı· ı gırmısh. Lıınltıı-ın çogu, yangın sonra için şehrimize da..,et e i rniş· lardır. ar ı r. 
<lotıtnek ımknneızdır. Cıh .'. kg b·ı haberi \erildiginde, mnğazanın muh tir lnoiltere bu tar iht,..n evvel Roma A lman matbuatı, f.'raıısanın ela 
~•k ' · · d · ··ş mute a ı . ., 

ı ııyasetıne onmu •. . . . telif katlarında bulundLıklnrıııdrın, 1 Bunla .. 1 Ialkevı iıttiıııni yardım ya yeni ve snlahiyettar bir sefir gön yakında A lmanya ve ltalva ile anla· 
ve rn ·· t k m iyet sıstemı mazı- -k d • uş ere e n çıkma · imk nını bulnrıınmışlnr \ e kolu namımı sinamalardan bırin e derecektir. şa ağını ileri i.irınektedir. 

13.30, lG, 18.30 v~ 21. 
Seanslarında 

SAHRA KIZI 
LEJ'l.;A 

TÜRKÇE sözlil ı•e şaı·kılı 
Renkli MlKl l:ültflr 

filmleri v. s ... 
F1ATLER 

45, 85 ve 30 kuruş 

Anadolu'nun 

Takvimi 
30 Birincitetrin 938 

6 Ramuan 1937 
16 T etrin ievve 1 1354 --EVK A T 

Sabah : 6,33 lltar: 1'24 Ye karışmıştır.> F 1 içeride kalnrnk yanmı,,lardır. bir ı üııser vereceklerdir. 
Heriyo, müteakıbeıı raıısn - - 1 

taly
1
a müı.ıa1seb~t1~1dan Lahsetıni~ vel Elha mra idareınde Milli K ü tüphane sineması 

nın arı soy em ıştır: BUGON 

. . ·' •. ' 

k M 
Öğle: 12,7 Yatsı: 18,54 

Ç - acar ikindi: ı s,s imsak: 4,54 e öğleden sonra RomEtya ve B rline 

t 

1 
- ltalyaya evveltı biz el uzattık S · b" "k · d' 
d 1 k . dk l') I k: t • enenııı en uyu t'n rnuuzzam filrnini takdırn e ıyoruz ve o t u ıııte ı . :>u ıu:;ust ' e 

~ebbüsümüz sinıdiye kadar akim K A R A K Q R S A N 
ka~~ı. b~lunuyorsa, kusur bizde T ÜRKÇE SÖZLÜ HARiKA FiLMi 
d~gıldır. Bız ,gerek Almanya "e ge- .. .. , LA~ 
rt:kse ltalya ile dost geçinmek isti 

1 
Re1ı or: Cecılle B. de Mı ile 

Yorn7. Fakat bi2 de dostluğuınıız la. . Baş roller~e . 
~erbest kalmalıyız. Bi.le şiıpht"li "e f rdrıck March • F ransıaka Gaal 
<lolamb.çlı yollara miiteHıcilı t k- Sean lar : 3 30 6. 8,'30 
lıfll"r v.ıpılnı.ırırnlıdır. (\ını~rteci günleı i 1 de talebt- 15 kurnstur. P.ıznı srı.ıt 11 ele 

l leriyo. bu rniinasebt>t ll• 1 r .. rnsn- cok ucu?. ihiv sec ns vapılmıstır Salon 20. koltuk 30 kuru tur. 
Ruaya doitluiundan bahsetmiş \ e 

- birer nota gönderek Macar - Çekos-

p .., hiik·~ l • A/ ·ı l•t l lovak hududunun tahdidi mesele -rag ume 1, manya l e Q • sinde Lu iki hük umetin hnkemlik 

Yanın hakemll.Jf,ı·nı· 
1
•
811

;VOT etmelerini istemiştir. Bu notanın bi-
6 J rer ureti ayni zamanda Alman vt-

Prng, 29 (Radyo) - Cekoslo - dermeyun eyledii(i ınetalibutın, yir· ltalyan elı,;ifiklerine de veıilmiştir. 
vakyu hük umeti. Mıtcnristunm nol rııi dört scrnt zarfında kabul edilme· f l kemlik talebi ıtıiinazaalı mınta 
sıııa ce.ıben ikin i bir nota d.ılı.1 ver- diği t,,kdirde- 1 tnly,, -... ı> Alnı&n} nnm kal. rın he) eti uınuıniyesinf' mil 

1 ıniş ve ı>ski ııı tafibatıııcl,) i~r.ır etti- lmkt•nıli~ini İsi iyen·~ İıı i bildirıni • di r. Bugi.i n kti teklif ıııde Prcıg gene 
ğini bildirmiştir. tir. pl~pisit y.ıpılmn ıııı kabul eJmemek· 

Çekoslo•;akya, veni notasıııda Pıaa, 29 (AA ) - l l ükulırn~t tedir 

• 



30 Biriııciteşı in PAZAR 193b (ANADOLU) 

~NEMA 1 

~~~~~~~~~--:-~::-~~~~~~~~~~~~~~~--.:.~:.:.:.....-1 

İspanyada neler ( Ft K ı R LE R 1 Beynelmilel mevzular 
Onun sesi 

1 ? C1ök Tanrının mahedindl' ynlnız Pravdanın bir yazısı 
Bir yıldanberi sinemaya dargındım. o uyo r e 'I'mıı·i ile hn~lıaşa kalan aciz bir ku-
Avrupanın altını üstÜne getirmiş, hım. Fakat bir milletin hiitiin iç kuv- F 
Kontes Valevska 

bütün dünyayı keyfine rametmiş bir wtlerini nefsinde toplıymı Atatürkiin ranSaOJO derinlere 
Napolyonu •açlarının teline bend knlp mabedinde ise ıı·kımın celade- dd 
~den kontea (Valevska) beni sinema Hükiimetçiler şimdilik vaziyeti tarsin detini Tanrıya isba~ etmek istiyen i ia ediyor 

battığını 

de barı§hrır •andım. Onun için dün • •• •• •• J bir kahraman olduğumu hissediyo-
ak§am sinemaya gittim. etmış gorunuyor ar! rum.. ; 1 l . 

Sinemacılar tarihi de kendi keyif- - 'J d 1 d 19- ... . k Atatürkteıı milletin kalbine, mil- .ıta.~yan ar, ıcabında Fransaya 
1 • •· b • • ı 1 N z • • h • 

1 

er en az evve e ' ası ye arsı . . ' erıne gore çor aya çevn·ıyor ar. oye ur . n M d .dd b. d~ ' .... 1 k l letın duygu \'e iradesinden Atahir- h . ? 
Kontes Valevskayı ancak yarıya ka- 1 ld: rıh ~ ır ~iv~ ~oru me te 0 

- kün dehasına giden yol; Tanrıdan arp QCQTlZ, mz demzşler • 
da11 aeyretmeie tahammül edebildik- s İ .ugu a er ven mıştı. Halk cephe· >ev ramberlere ev amherlerden , . . . t • • 

t d•w• k · b ay Ungtan sı ispanyasında harbın ilk ayların- 1 • g . ' P • g Prmda gazetesını.n 13 llkteşrın ta ltırmektedir. İtalyan direktörü tn 
en sonra ver ıgım arar ışte u _ . ld l't'k bak d .. h 1. l Tanrıya gıden yoldan daha nurlu ve rihli nüshasının bernelmilel mevzu- tere il F , n d İ • 1 

oldu l a, po ı ı ım an şup e ı o an- d h k d A d h .. b kt· . e ran:sa an span~ n me DU .. .. .. b. k N 1 spanya meselesinin, Avrupa lara karsı mücadeleye girismis olan a a u sı ve a. n mu are ır. lar başlıklı sütununda intişnr eden sinde .reni müsamahalar elde e 

h tfudnunkuzı· ır • erhe:k.k~po yon~ln sulhunü tehlikeye sokan hadiselerin ceza ma.hkemesi faaliyeti~e devam Peygamberler bı~e. ruhun sa.l'a icmalde. ezcümle ı;oyle denilmekte- için, Münib konferansından sa 
aya ın a e ımenın a ı ı manası e "] · d k l l ''e korku dolu vecdını lrnranlık ık- r .. 1. ı,· t k d y b go gesın e a mış oması onun etmektedir. Komünistlerle anar~ist- . . .. ' . < 11 

• • e lllü geçen büUin fırsatlardan Jı 
ır ek mhacera varı ırk. e uvmıace- ehemmiyetini kaybettiğine delalet ler, merkezi hükumetle Katalonva lıml~~·m e~!·nrı~ı ge~ırırler. Ne mu.t- dliilıih koııfrr:m:o;ından sonra ,·eçhile i~tifade etmeğe çalışma 

ranın a ramanı o an ontes a evs- l. k. . . . ~ hı Turk rnılletıne kı vnsamanm btl- r hfk' r . . A . 
le .. .• k d N 1 etmez. spanyada ı sıvı) harbın kati hükumeti arasındaki anlasmazlık .. .. . . .. .. . ' • '~: 'raıunz ı unıc ınııı harıcı sıyaf'e- rlır. Duce, «Fiihrel':t in Çekoslov 

a en dsokn keulnunbe. ak ark d apdo - neticesi, ayni zamanda, müstakhel çok derinlere kök salmaktadı; tun şıırıııı o.luın~ gıden bır_ yolun ka- tinin istikanwli miitecavizlc•rle uzlaş- .rn.nı tatbik ettiği mctocllaı·ı İspan 
yona aa ı a an ır te a ın ır. f ) d l . . h .. k. ki. · ranlık dchlızlerınde aradıgımız: ccn- mn •ih ·l· 1 h f 1 b' t .. 1 d . 

ık. · · ı k d · d p · spanyo ev etının u umet şe ı- Barselon hükumetinin dış bakam . . .. . ' c c ıııe c a a az a ıı· emayu a tatbık etmeği tahavyül etme 
ıncı ımpara.tor ~ evrın e arı• ni ve bu devletin dıs olitikada taki M'll l . . .. ' netı yurdumuzun ergtı\'anı goklerın- göcıternıektedir. dir. . 

sokaklarında bın bır macera yarat- - . . . . - p . p ı et er cemıyetıne muracaat ede- de bir ülkil mabedi •a an bir yangın . 
1 k t (Le ) N 1 edecegı ıstıkametı de tayın edecek- rek Cumhuriyetçi f capanyada bulu- b. d .b. ) P \ tü Halı hazırda Fransız matbuatının Fran~ız _ İtalyan ınünnseba 

mıt o an on on apo yonun f ' ır buhur an gı ı tutuşturan ta r- dikkat nazaı ını Ro f' .. h . k 
İtte bu Polonyalı kadından doğan ır. .• . . . nan üç milyondan fazla miii•ecinin kün >e. amberlcri kıskandıran de- . ,· manya. se .ı: gon- . u~lin ii \'aziyeti: faşist de\•letle 

.. d • Bu kat ı netıceye varmak ıçın, önümüzdeki kıs iase edilmesi için 1 .} g derme mecıe)e:;ı celhetmektPdıı. İtal- ıddıalarınm l\Iünıh konföransınd 
çocugu ur. ( d d h b · ~ hası var ~·adaki Fransız ser · k'· ·· 5 d N ol h k.k. b. spanya a cereyan e en arp, ii- yardım istemistir Ablokadan ziya- G"kt ·· t 1 k . _1 "' ' • ırı mev ııne gos- sonra daha fazla artt1ğını, Fra 

,_lonrba ğ~n d ağp yohnakk ka ıl ı bır yük fedakarlıklara mal olan Avru- de sosyal tedbirl~r yüzünden ziraa- o_ en ad eş çb~ ara ınstan ogd ~~la terilen muhtelif namzccller hakkında nın ise İngiltereyi takip ederek JD 
aıa a a an ı ı mu a a o an u lh .. .d hl'k k , armagan e en ır prome e egı , Paris gazetelerinde ha a t1· b'. t . . ·· ı k d p 1 h pa su unu yem en te ı eye so a- tin ve tevzi cihazının alt olmacı: neti- t . k a· .1. B .. bOtO 1 ' r. re 1 ıı su- ecavıze mü amaha gösterme 
genç ve guze a ın o onyanın a- k h. h•d' l d _ b. a eşın en ısH ır. ugun n u us. rette fikirler vürütlilmekt d'. . . 1 k. b" k .. ·· d 1. d b. · k d ca ma ıyette a ıse er ogura ı· cesinde iase mesele~i gittikçe d'.'lha 1 ··ta t lı .. b . k b k 1 · e 11 • mutecnvız e uzlaşma çareleri ara 
ır ır oyun c e ın e ır çıçe e- 1. . d • · 

1 
. nı n va an, u mu aıe , u mn ac ~IalOm nlrluö-u üzere son znman- . 1 d 1 h 1 •· 

1 
. b 

t• ·ı · ı k ·- · ır. zıya e zorlasmaktadır J\ anmafıh . d h k lb. " • • '' ~o n a c a a c Pı ın eı e ntma me ı ı e ımparatorun yo unu eıtıgı • :.. . ·. · des atcşın kenarın a ru unu, ·a ı- larda Fransayı Romada 8efir deg· il ld wr ··h b.. . 
·• b h · ·h· • · · ı d • • ablokada bazı gedıklerın bulunması . . . w , . 1.. .. l . n· . o ugunu snıı ıı surette gö eun aca a engı ıssın teıırı atın a ) 936 37 k d l . . .. . nı, dım.Lgını \ e gön unu ısı 1) or. ız bır maslahatgüzar temsil ede gel- kt a· 

idi? iddia edildiği gibi yalnız Polon- - ışın a, enternasyona sayesınde, halk cephesı mutemadı- hepimiz eo;;ki lr·m nteskedeleJ"i gibi kt ı· B 
1 

· me e ır.> 
· · • . • . gönüllü alaylarının gelmeleri Ü7-eri- k ')Ah h , .. t · ·· · ' " .. ' me flC ır. una ~e )ep ı~e ~ııcluı-: --...:...=-yaya ıstıklalını kazandırmak emelı . . . - yen erza • sı a ve cep a.l.. emın bu ateşe her gün üıpıyor. Vl' her gun F R .. , ·. .. . - · -

· • • ne Madrıdın zabtı akım kalmıştı. etmektedir. Nüv Stetsmen end Ne _ , . • . , , . rnnsnnın om.ı~ •1 sefn gonclermcsı G ı k • d 
ıle mı hareket edıyordu. Yokıa her 1937 JB k d d Akd . k . . . Y rnılıgımızı bır bahar hnrarctıle dol- ftnlvnnın Jlabeşistanı zaptını taııı- . e ece Ve gı e• 
kadın sibi o da sadece kuvvet kud- - ışın a a enıze çı - şın gazetesınde çıkan bu yazıda, duruvornz O· ne eski Yunan efsa- k l k 

1 
k r,· k. . .J 

•. . • . ' • mak için taarruza geçm~k imkanla- Cumhuriyetçi ispanya ordusunun •. · 1' ~ b. ma c eme 0 aca tır. ,,,tin ·ıı YE>nı k } 
l"et, tohret sıbı kamaıtırıcı saıklerıne b ı ş· d. k .. . . .. .. .. ' nelerınde çalı.ıgı sazla ar~lanları ır sefirin fümadnamesindC' ltnl\'an krn- ce v'Jı.pur ar 

rı u unamamı~tı. ım ı tıp ı o gun hıç bır zaman bu gunku kadar mu· kedi uysallığile ayaklarının nltıncla 
1 

• d 
1 

'. . o. 
zebunu mu olmuştu? Ierde olduğu gibi harekeat bakımın- . kemmel bir surette silahlanmamış um tan bir Orfc. •ne el~ kaval;nm si- ının aynı zaman·ı a c: J nbC'şsı.tan ını- Dün Mersinden gelmesi be 

Burasını belki kontea Valevskanın d l f k · t• ld - .. 1 d b d • ' paratoru» uıwanı e anılması ıcap et-
an genera ran onun vazıye ı o uguna, son gun er e u or unun hirli tesirile dağlardan kayaları ko- kt d'. F h·•kA t• . b'. • nen (Sadıkzade), lstanbuldan 

k d . • b 0 J hh ti · k ·· k··ıd·· H 1 B 1 ı · t·1 1 k · d·ıd· me e ıı. rnnsa u ume ı ıse o~ -en ıaı ı e aı a e tayıne mu te- epey muş u ur e e, arse on ve yenı tayyare ı o arı ta vıye e ı ı- pararak Tep şehrini kuran bir Amfi- le b' d t _ d mesi beklen 1 ·· ·· l 
dir olamaz. w. • k d' ır n ım a maga uzun zaman an- en nonu vapur arı, 

Valansiya etrafındaki müstahkem gıne ışaret etme te ır. yondur. .. _ beri cesaret edememiştir. Halbuki rer gün gecikme ile bu gün li 
Burasını bir tarafa bırakalım. Fa- k B lb d b F k b 1 d mınta a, i aonun c: emir çen e- a at o, soze aş a ıgı zaman u- Münib görüşmelerinden birkaç gün mız 1 ki d. 

k t k d b b d k b h b• B .. k ~ k b .. "k d · 1 b' b 1 t 1 a ge ~ce er ır. a a ın a ın a ço a taız ır rini;, bile gölgede bırakacak bir öl- u reş se a- za ve uyu enız er ır u u o a- sonra Fransa Romava S('fir gönder- o . .. .. -
. k Til k 1 k tm k · · · . . enızbank umum mudurlü kahraman olan Napolyonun hayatm- çüyü bulduktan sonra, vaziyet, halk ı a r sema arına a ın e e ıçın me kararını almakta ıstıcnl göster- I . 

da bu biricik a§k kelimenin tam ma- cephesinin lehine olmak üzere çok retimizde ihtiyar topraklarını -yıkmak ve sars- miştir. zmırden son zamanda 
naıile hiaai bir macera romanını an- değişmiştir. Ordunun otomatik si- mak isteı·. Bu kıı.rarın ltah•an mahfcllerincle fazla miktarda mal ve mahsul .. 
dınr. 1ahlarla cihazlanması ve bu silahları Onun sesi kanlı bir bayrak gibi karşılanış şekli, l~ugünkü Fransız- derildiğini, İzmir vapurunun li 

kullanan askerlerin maharet ve di- Bir kabul resmi Tilrk topraklarında dalgalandığı giln ltalynn münasebatı için çok karak- nımızda kaldığı müddetçe gerek 
Şirler pençeikahnndan olurken t kt G ht K fk t k 

siplinleri mütemadiyen mükemmel- fd ra a ermenş~ .~· a as a _um- teristiktik. İtalyan gazeteleri Fı·an- tanbuldan getirdiği malları çı 
lerzan !eşmesi yüzünden, bu orduya karşı yapı l lara, karlara gomulen, bayragının sız hükumetinin bu kararını nilma- k k I . d 

Beni bir sözleri ahuya zebun etti yapılacak olan bütün taarruzlar çok Bükreş, 29 (Radyo) - Türkiye göl~esine hasret duyan gurb~tzede yişkar bir çekingenlikle neşretmiş- ma ' gere zmır en götüre 
• felek! zorlu bir dava halini almaktadır. Fa- sefiri Hamdullah Tanrıöver, cum • şehıd ruhları bu mukaddes sesın .u~u lerdir. c:Tribuna> gazetesi bu kararı mallari yüklemek için kafi :za 

Diyen birinci Selim gibi bütün Av- kat buna mukabil de nasyonalistle- huriyetin 15 inci yıldönümü müna- mabedinde toplanamadıkları ıçı.n cbir taraflı hadise> olarak teı:ımin" bulamadığını teshit ctmi§tir. 
rupaya önünde aecde ettiren birinci rin stratejik vaziyetleri çok düzel-1 sebetile bugün Türkiye.· sefa;ethane kim bilir ;ne kadar meyu~t~ır~~~·· p, bır tltrne'Kle, Frnnsanın l>una mulfalıll Yapılan tetkiklerde İzmiı: vap 

miştir. Düşman sahası, 15 Nisandan- 1 sinde bir kabul resmi yapmı'-ltır. m.nbucldur; .halk etmesı.111• bı.lıyor. ?• hiçbir şey alamıyncağıııı ihsas ettir- mm Pazartesi sabahı lzmire gel 
Napolyon da bu cı:gözleri ahu» nun :ı: b b dd d t h b 

beri ikiye bölünmüştür. Endustri ve . ır ma e. ır; on a arı ımız "~ ız miştir. Bu tehdicllerin mahiyeti res- ten sonra Çarşamba günü saat 
ziraatin tekrar gelismi~ olması. ya- B J • k ıbndet edıyoruz. Ey, ulu mabed' se- mi muhnrrirlcrden Gaydanın, İtalya ye kadar limanımızda kaldığı 

1 k l - h • dd ·ı e çı a nin mavi giik altındn yükselen altın . 1 _]• d . d·-· 11 hancı mem e ·et ere am ma e ı 1- il 
1 1 dl b 1 ldu «ıcap eders('> Fran:-oil\'fl karşı JıarlH'- aır e getır ıgı ma arı tamamen 

eairi olmuıtu. 

Reami ziyafet sofralarında zama-

nın en yükaek devlet mümesaillerile 

kartı karfıya otururken bile elini 

. _ . ~ tun arının ma )e ere ma uc o · . · . - • . . f •• 
raç edılmege başlanması sayesmde ~ k d B b • . decek, rlıye beyanatta hulıınmnHı ile ı lıyc edecegı gıbı stanbula gon 
nra sıra bazı aksaklıklflt olmasına a ın a urgosa ır . .. dnhn iyi bir ~lirette açığa ~ıkmıştır. lecek mrılları da tamamen yükli .. .1 " Çök Tanrının mabeclinclr. yalnız 

kalbine götürmek, saçlarına deg-dir- rağmen, Franko tarafında iac;:c me- mumessı gonderecek ı · k JlalH•şiı-ıtaııııı İtalya tarnfın<l:ııı !bileceği aııla~ılmıştır. 
'I'aııı·ı ile Lıaşba~a kalan aciz ııı· ll· 1 

mek, dudaklarına dokundurmak gibi selesinin düzgün gittiği anlaşılmak- znptının Fransız hiikum<'ti t:ırnfııı- kinci . teşrinin birinci günün 
hareketlerle ve hep kontes Valevs- tadır. k'l Brükhse~ .. 29 (Radyo

5
) -k Başve- lumtl f~k.at lıfiı··nııillettin llıüti.inAiçt· kt·~'.'·- elan hnkikat hald<' taıırnma!'iı kararı-' İtibaren lzmir vapurunun lim 

11. l dd . . ı ve arıcıye nazırı pa · bugün ve l'l'llll ne sın< e op ıyaıı a ur- . d h k d ... • • ka ile konuıurdu. -Bu jestlerin her ınter an a nızam ve asayı-
1 
.. h . . .. ' . .. k 

1 
, b d' d . , k nın ıtomacla karşılanış tarzı - Daladı- mız an are et zamanı egışt 

• • • . h .. k.. .. . 1 .. k ayan mec ısı arıcıye encumenınde kun ·u p ma e ıtl e ı::-e ır ımııı ce- . • . . F . . ..11 .. .. • t• V k. . .b. p 
bırının • aralarında mukarrer - ayrı sın u um surmesı, ve po ıtı · mese· h . A • h kk d lAd t' . T . t l k . t \'f' hıikunıetrnın ransa ıçın o c uru- mış ır. apur, es ısı gı ı aza 

1 ı . l hd . k' f . B arıcı sıyaset a ın a uzun izahat a e mı anrıya ı:-opa e me ıs eyen . . . . ~ b l 1 , Ça b .. 
bir manası, herkese meçhul ayrı bir e erın e e m ışa etmesı, urgos . B l 'k k B 1 b. k h 11 ~ 1 . el" , cii olan sıyasetı netıce<1ınde 1' rnnsn- sa a u ge ecel\:, rşam a gun 
ifadesi vardı. hükumetini, harp işleriyle uğraşmak vermıbş. ve .. e çı ~lnı~. )d'a ınd~ kur-, ır n rnman ° c ugumu ııısse t) o- nın cihnnşümul otorite. inin düşme- saat 12 de hareket edecektir. 

S• b h k h'k... • • h d b t b k l kt d gosa ır mumessı gon ermege a- rum. . .. b' d l'ld. • 
ınema u me§ ur aş ı ayesının usu un a ser es ıra ı ma a ır. d .•.. b l . . Cahid Tanzol ~ıne ıyı ır e ı ır. --=-:-=--

en hissi ve en ince taraflarını teşkil Halbuki, Barselon hükumeti, Fran- rar ver ıgını eyan ey emıştır. Askeri nvantar neticesinde iktısa- R İ B k ·u 
eden bu kmmları tamamile ihmal et- ko tarafından iç durumun bozuk ol- --=...;..=-- di ve mali ifla~ haddine gelip daya- u en ya aşve 1 
mit·· Bize yalnız §ımarık bir Napol- duğunu ilan etmektedir. Rumen Il\atbuatı Irakta nan \•e bugün Pari::ı \'e Londramn Vatan haini mi? 
yonla daha çok kokot bir Valevska- Geçenlerde Franko aı:ıkerlerinin kredilerine gözii kıznn 1talya 9ile 
dan baıka birşey göstermiyor. Fasa gönderilmf'si de ayni mülaha- Po 'onya ile Macaris- Yahudi aleyhtarlığı Fransayn karşı had bir ihtiyatsızlık 

Eier Napolyonla Valevska haki· za ile tefsir edildi. h Bağdad, 29 (Radyo) - Yahudi göstermeyi mümkün addetmektedir. 
katen böyle olsalardı bu nefis ve ince Difier taraftan, halk cephesi hii- fana Ücum ediyor aleyhtarlığı, gittikçe genişlt>mekte • Fnşistler bu seferde kendi şantaj 
macera bize kadar gelmek taliine kum~tinde çıkan zorluklar hala de- Paris, 29 (Radyo) - Rumen ı dir. \'e blok siyasetlerine sadık bulun-
mazhar olamaz, her yabancı ve adi vam t>tmC'ktedir. İtimada dt>ğer kay- matbuatı, Polonya ile Macaristan 1 Resmi mt>hafil; Yahudilerin maktadırlnr. 1talyan gazetelerinin 
atk l'jbi bayatlar, iki asrın yüz bin- r.aklardan alınan haberlere göre 1aleyhine şiddetli makaleler yazmak bundan ı;onra frakta zor oturabi - tarzı ifadesi, :\1us ·olininin Homaya 
!erce maceraaı arasında kaybolup eğustosun ilk iki haftasında yalnız ta ve iki devletin hemhudud olmak l leceklerini beyan ediyorlar. Yeni Fransız sefirinin gelmesi milna-
aiderdi.. Barselondn 1 25 kisiyi idam etmek istemelerini Romanya için tehlikeli Irak halkı, Yahudilere boykuta; qebetile yapılacak müzakerelerden 

H. N. Ç. zarureti hasıl olmuştur. Bu hadise görmektedirler. yapmaktadır. istifadeye hazırlandığını tahmin et-

- 9 -

Londra, 29 (Radyo) - Ro 

Ajansı haber veriyor: 
Bir kaç gün evvel istifa eden 

tnnya başvekii Bradi, Çekoslo,•a 
hükumetince ihaneti vataniye 
münden dolayı tevkif edilmiştir. 

Alakadarlar, Bradinin, Mac 
tandan para aldığını iddia ediyal' 
lar. 
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Parti genel sekreterimizin bayram DIŞ r JJTiKAjlAimanyada Yahudi dü -
açılışında ir~d ettiği n~tuk Fran::i~~;trztrk- manlığı tazelendi 

, . . ı · ld Münih anlaşmasının bir neticesi Polonya y ahud·ı . trenlere bindı·rı·. 
G k Atatürkün emaneflnl e lne Q tğl gün de Fransız harici politikasında bü- J erJ, 

eneli ' yük bir teşevvüş meydana getirmiş ol lip p l .. d ·ıd· . Türkler cihanın seveceği, hürmet ve masmdadır. Büyük harptan sonra o onyaya gon erı l 
Türkiye ve d. - k Fransız dış politikası, Milletler Ce- Berlin, 29 (Radyo) - Alman- Herlin, 29 (A.A.) - Polonya 

. d ., • mü SfeSnQ bir meVCU zyet Q/QCQ miyetine kollektif barışa ve orta Av- yanın bir çok yerlerinde 'ı. ahudiler mahfillerinde verilen malôı'.'ımata gö 
gıpta e ecegı rupada akdettiği ittifaklar şebeke- aleyhine yeni ve çok müessir bir 

Y dd ı 1 re dün öğle zamanı bütün Polonyalı C hu icabeder. ur aş ar; ıine dayanmakta idi. Almanya kuv- aleyhtarlık başlamı~tır. Dün gece 
Ankara, 28 (A.A.) - ~m - Atatürk, asil Türk milletinin ta- Medeniyet cihanına bu azim va- vetleştikten ıonra, orta Avrupadaki burada, l..aybzigte, l\lünihte ve Vi- Yahudiler 24 saat içinde Almanyayı 

riyetin 15 ı'11cı· yıldönümü rnunase- h fh d 1 · · ··s kı b · · b 1 d k te k t k · · 1 ) d 11.1 · b b l n rihin er sa asın a es~r erını go - ayı ve u manzarayı veren Tejlm, ittifaklar siıtemi çözülmeğe aşlayın y~na a argaşalık lieklinde başlıyan r ·e me emrını a mış ar ır. n uzır 
. etiyle Ankarada toplanmış. ~ ~n:a ·erdiği mümtaz hasletlerıne ~aya~a- Atatürk inkılabıdır. Dün v~ bugün ca Franıa, Sovyetlerle bir pakt imza- hır hareket neticesinde, Almanya- addedilen bu Yahudilerin gitmesini 
~z~jrle yüksek zira.~t .~nJ~ıt~:~çlik ·ak kahraman Türk ordusu ıle mus- ~·apılan ve yapılmakta olan işler, ladı. Ve Laval da halya ile anlatmı- daki Polonya Yahudileri, bir kaç sa- temin etmek üzere dün sabah fecir 
e eri zafer anıtı onun 'evliyi vatanın harimi ismetinde ınkılabın y~ksek _ide~li _hedefine var ya çalıştı. İtalya ile anlaşma teşeb- at içinde trenlere bildirilmişler ve ,·akti bir çok baskınlar yapılmıştır. 
adına Atatu"'rk ve Cumhuriyet rhe .. - L0g~duktaı1 h tt vakı.alara mak T k ll t d .. b b' · d' l l b k d d k j .. . b -1 l k teza u- :.> sonra a a ve ur mı e mı me enı ca- üıü ır netıce verme ı. ta ya un- ar a an a, me tep erdeki binlerce Bu baskınlar neticesinde takriben 
Jırnıne karşı saygı ve ag 

1 ı ve tarihe sadık kalmak için diyebi- mia arasında mümtaz bir heyet ha- dan cesaret alarak Habeşia~anı iati-1 'r~ah~~i ç.ocukları alınarak, trenlere 20 bin kisinin tevkif edildiği tahmin 
ı-atında bulunmuşlard.ır. h Ikın irim ki istiklal savaşının daha ilk line getirmek için atılmış temeller- laya başlayınca, Franıa, bır aralık bındırılmış bulunan ebeveynlerinin edilmektedir. Tevkif edilen Yahudi-

lzcilerimizin ve bınlerce ~ d zamanlarda bıı millete layık olan re- dir. «İdarei maslahat» siyaseti takip etti. yanma götüri.ilmiiş ve Polon.va.va lerin Polon)'ll hududuna sevkı"ne 
. t' k' l 1 b merasım e k B b -ış ıra ıy e yapı an u l k t _ jimin esaslarını bulmuş ve urmuş- iz u inkılabı, bu rejimi yalnız Fakat nihayet lngiltere ile beraber 

1 
sevkedilmiştir. ba;;Janmıştır. 

~ahiliye Vekili Parti g~~.e se rt:~-'tur. Bu rejimin norrnası, milletin Türk milletini istiklali, refahı ve yürüyerek halyayı gücendirdi. Bu--------------------------------
rı B. Şükrü Kaya söyled~gı ~u 7;.. ü- 1 iradesile, milletin kendini idare et- menfaati için değil, ayni zamanda nun üzerine Roma - Berlin mihveri R • • 
la Cumhuriyetin on beşıncı yı on mesidir. Bu prensibi izah ve ikmal medeniyetin ve cihan sulhunun i- kuruldu ve bütün harp sonrası siste- Offia zıyaretı 
mü bayramını açmıştır. eden diğer f'Sa~lar da Ti.irk milleti - lerlemesi ve korunması için Atati.ir- minin yıkılmasile neticenen hadise- - Bastarafı 1 inci ~ahifc<le _ 

Yurddaşlarıml .. k .. · rn- nin reel görü~üne ve sağ duyuşuna kün emrinde ve izinde tutmıya, yük ler arkası sıra biribirini takip etmeğe !aklığı -kabilse- izale etmek veya.hiç 
. Büyük Şefimiz Atatur Aun_ eve- asil ve asli karakterine uygun, akla setlmiye, yürütmiyıo: borçluyuz. batladı. 1 olmazsa kem nazarlar görmesin di- - Baştnrafı 1 inci ahifede -

rıf'!e kendilerinin ve umumı ~~ıs bu- tecrübeye, bilgiye dayanan insanca Bütün bu hakikatlere rağmen Bu buhranlı zamanlar içinde Fran- ye ııvamak için yapılıyor. hen•tj tribiinlercle yer almışlardır, 

Büyük ha) ram 
Ankarada kutlandı 

kıh Celal Bayarın adına bu~u~ ·ıl- bir tefekkür tarzı, onun icabı olarak dışarıdan bizi yanlış görenler, hak- aız dış politikasının iatinadgihları 1 Meseleyi bir iki gün eve) biraz Bu sırada Biıyük l\tillet Meclisi reM 
rada Cumhuriyetin on beşı~cı ) da milletinin iradesini temsil eden kımızda y"anlış hüki.imler vererek şunlardı: teşrih etmi§tim. Çekoslovakya hanı Alıdiilhnlik neıı<ln. başvekil Celal 
dönürnünü hep birlikte açar er ~: bir millet meclisi ve onun yapacağı 1 

bize şu veya bu siyasetin ~ayretini 1 - Milletler Cemiyeti ve kollek- yaimasından Macariıtan da kendisi- Bayar, Mareşa 1 fi'cvzi Çakmak mec-
kutlularken yurdun ~~r tara :f . kanunlar, takip ve tedvir edeceği gütmek istiyenler ve bize bildiğimiz tif barı,. ne bir arslan payı çıkarmak ıevda- li~ten çıkarak stada gelmişler Ye lo-
şu anda Cumhuriyet ıçın me~ ~n- milli ve realist bir politika.. lmaksatları isnad ve izafe edenler bu 2 - Orta Avrupa ittifakları. ıundadır. Fırsattan istifade Karpat cadaki yerlerini almışlardır. 
larında toplanmış 0~~n vata; ~ş :t içtimai ferdi hak ve hi.irriyet, ah-, lunabilir. Ve, belki içeride de sakat 3 - Sovyet ve Çekoalovakya paktı. Ruılariyle meskun olan Rutenyayı Hiirmellcı dinlenen İııtiklal mal'şı-
rın huzurlarınqa d~gıl, hm~ denı~u- lak fazilet, çahşkanlık, tasarruf, me ı;ı;öri.işlü, yanlış muhakemeli vatan- 4 - lnglliz doıtluğu. yutmak ve bu suretle Polonya ile 111 miiteaki11. bnş,·ekil B. Ct'liil Bayar 
"'l · · ··ksek muvace esın e ' d" · ı· · d l b 1 b·ı· D 1 • • d "hl b' b' "k !" 1 ,J ·ı n·· ··ı S r· a emının yu .1. deni inzibat ve ısıp ın, asayış ve a- aş ar u una ı ır. u;;arıc 3. ve iceri- Bu ııtına ga ar ırer ırer za- hemhudud olmak istiyor. Baltık de- mı ro oııc a, rııuyo ı e .-.uyu\ .,e ın 
1 d w uzu da bı ıyorum. · · ·· ·d · d b 1 d 1 · · - fi ·h k 1 M'" · 1 • k ' un ugum • . . "ht ki hare- dalet ve hcpsının mueyyı esı ve za- e _un arın a et erının az ve t ~sir- yı amış ve nı ayet yı ı mı§tır. u-lnızinden Karadenize kadar Şarka on.uya mesa)ını o umUŞLllr. 

T ··rk mılletının tarı e 1 k T'" k l · · h" ld ~ b·ı· · F k 'h F ı: b' • • G · 'I ""t k'b t l · · · « u ve yere- bıtası o ara · anayasanın ve ur erının ıç o ugunu ı ınm. a at nı ten sonra ranıanın teK u· ıatı- arba bır set yaymak hülyasına düş- .ı u (IR ·ı en, ayynre erımızın u • 
,_. t' • cihana hesap veren 1 h .. k.. 1 .. h ı "f . b l k l b.ld'•. • k d" . . d - .. .. 1 ·ı "d . b l ııce ının ürklerin ne ilkleriyiz ne kanun arının tı um erını_ er yer- Yazı e ıc~ ı _o ara. ası ·-' ıgım ı:oy, n.~d~~-~~· e~ ııını ner~ye .. ogru go- muş ol~n Polonya ~u arzuyu bütün cuş ııı·ı ı e geçı resmıne aş nnmı~. 
cek olan Ti l 

8
- ız Hareket ve 1 de ve herkese karşı tatbık etmek. yapılan sınsı tahrık ve ıgfal ne olur- turdugu bellı olmıyan lngılız dostlu- kuvvetıyle körükledıği gibi 1talya da :-on sistem topçu tayyarelerimiz ilk 

le sonuncu arı 0 ac g · 1 h k' k l k · l A .. k'" · d · - d F·ıh k'k M .. ·h l ·ı 'd · · k k · olarak · t• B · k b . • ] mekanların ve a ım ı ma .. 1 sa o sun, tatur un emrın e ve ı- gu ur. ı a ı a unı an afmaaı -ı erı e ıçıne atılma arzusıyle- bu- geçmış ır. unu, ıpe ayra-
•esırlerı zaman arın ve B ·· · 1 5 · · d t · d T"' k ·11 · · - l ı F h · • • d d w ·ı · · gw ımızı taşıuan \'e Anka kales"ne · b.. ··k camiaların u re1ımın sene ıçın e yara - zın e ur mı etımn gaga so a sap- ya nı:z ranıız arıcıyesın e egı, nu tervıç etmektedır.. , .) ra ı 
hududlarını asan uyu • h f d" ·· · ı d d d ~ ·· ·· - ·d· F fk. d d b"' ··k b. t p ı H · · N Lloirı·ıı \'ol alaıı u··" tav,_·areden mu··rek .. . l • · tihanlara kat - tıgı er er ın gormesı ve an aması ma an os ogru yuruyecegı ır. ranıız e arın a a uyu ır e- o onya arıcı ye azırı Kolonel .... . • )' ,, .ı 
boyle ıcap ara ~de. ımMillet işleri ko· için mülahaza ve muhakeme kiilfe-ı Türk gençleri; §eVVÜ' meydana eetirmiştir. Franıız- (Bek) geçenlerde 1ırf Romanyayı kep filo takip etmi_ştir. Geçid resmi-
lanmaıarı zarurı ır. 1 · "h · k B ·· ·· T"' H · d b" 1 · ı h•ıA M" "ht l · • h' d ı k ne l>e" vilz kadaı· tau\•aremı"z ı·ştı'rak 1 hakikatları tıne ı tıyacı yo tur. ugunun ur- er sene sız en ın ercesı mem- ar a a unı e yapı an •tın ma ı· a ara arına alma maksadiyle Bük- , ~ . , .) • 
nuşulurken acı veya t__at 

1 
• l bi- 'kivesine ve Türklerine bakmak ka- le-ketinde tahsillerini ve stajlarını yetini iyice anlıyamamıtlardır. Sul- reşe ve Kalasa kadar bir 5eyahat erlemişti!'. 

ıd w 'b' öylemege manı 0 a ·. .. · · · .. ı · ,. · l 1·· · f 1 1 • 0 ugu. gı 1 
s evazu bir fazilet de- fidır: Uzak, . yakın, dost, duşman, b~~ırerek memleketın m~sul ve m.u- hun k~rtarı ~ı~ olmaaı, .. s~sya~~stler yapt~ .•• F~~at hc.n Cekoslovakvaya " '. ~ıı,c ~11.1 c oı t tara ınc ~n ge en ı_7.: 

lece)c hıcap ve t b. k'se • nikbın. bedbın, hayrıhah, betbah dur safları orasında vazıfe almakta· de dahıl oldugu halde butun zumre- verdıgı soze sadık kalmak ve hem c ılu, ruı kkuşu uçmanlaıının geç ısı 
gı • mı e e zar kim olursa, olsun, adam vesfını ve dır. lerı memnun etmı9lır. akat hunun de lüzumsuz yere Almanyanın gaza- ço n a :ı ı o muş ur. çr u~u • ~ ·1 'll t ar veren ır na 

1 
• • • F ı k 1 • k 1 1 t T kk il 

dir. . neticesi Türk ta· ı haysiyetini taıııyan bir ferdin hüküm ı Bütün cihana bir hakikat olarak için ödenen pahan~n ağırlığı hissedil· ı hına uğramamak için Romanya ken- yel eri paraşlitlerle atlamalar yapm1ı, 
Umumf harlbın w nolunuyor 1 vermesi icinde gözünü aklını vic- mzedeyim ki sizler iltihak ettikce dikçe, Fransız efkarında bir şatkınlık · diaine yapılan paylaşma teklifini lar<lır. 

ı._,. • onu o acagı zan · ' ' ' · h ı J b I M"" "h 1 l'"h l ·k· t ··ı· 1 g rınınm !! 1 hatası ne- ,danını kullanması yeter. jmillici ve inkılapçı saflar sıklasmak- ası 0 mıya aş amıştır. unı ten reddederek bu manevraya "" raman orc u, ı ı ~aa "ll eı e-
... b ,.kıbet son asır arın J · h-d· l ·· ı ·ı ı k yanaş- "d · d ··t ad· e alkışl"n v.e u a T"" k milletine mukad- Göreceği manzara, haklarım ve ta ve kuvvetlenmekte-dir. Atatür - sonra a ııe er surat e 1 er eme te- ma.dı. çı regmın e mu em ıy 11 "' • 
tıcesi olarak ur · d k 1 ald dir Dün Fra: l A d .... • nnşhr. Ph·ade, ııtıvari. motör1ü kıta. d 1,. k görülüyordu. Jmpara • 1 hududlarını ner yer e ve here e!le kiin emanetini ~ İnize ınığınız · • •. ng~~ın Or a V}"UPllı a ""'mnnyayn gelmce onun vaziyeti -

("J;_ se a~'ıd kalan Türk yurdu par , karşı muvaffakıyetle müdafaa ede· gün Türkiye ve Türkler cihanın se- kuvvetlı hıuttefıl<ı olan 'Çekoslovak- ma1um: Kendisini Rusyaya ve Ok- lar, tanklar, zırhlı arabalar, topçu 
torluk tan e de - t lacak Türk milleti 1 cek en yeni vasıtalarla, bilgilerle veceği hürmet ve gıpta edeceği ya, bugün Almanyanın hizmetine ranyaya götürecek yolların üstüne kuv,•etlerimiz, bahri) elilerimiz geç. 
ça~anacak,. a~~~a edilecekti. Bu mücehhez, kadrosu tam, kudreti müste~na bir mevcudiyet olacaktır. r:irmittir. Sovyet paktı manasını kay- dikilmek iıtenilen bu Çin seddi bit- mislerdir. Tam teçhizatla geçen knh
esı: Y.~n! 1 

t Türkleri boyun eğ-. her gün artan, emre ve harekete Büyük Atatürk dördüncü büyük betmiştir. Macar davası, Fransanın tabi onun hiç işine gelmiyen bir şey- ramnn ordu, umumi he~ ecanı artbr-
zalım hukume. · üdafaa vasıtajhazır bir ordu. Adedi ve mi.idavim- Kurultayda iki rejimi söyle hiilasa ve hatta lngilterenin müdahalelerine dir.. ı mıstır. 
d . k ·ç·ın mılletın m · k · · ·· ·· .. 1.. h ll d·ı· · Ge>çım l"L'!·mıi \'e merı im çok par ırme. 1 atanın hudud- leri her gün artan mi.isbet, ilimler buyurmmılardı. Bu bayramı açar • yer verme ıızın gorut!u up a e 1 1- Vakıa Jtalya ile Polonya siyasile- · ' -
ları elınden alınm.ış, v tes çemberi yavan irfan müesseseleri, dogum ken ve kutlularken, vatandaslara yor. Franıa şafırmış, bir hale gelmiş- ri bu demirden leblebiyi kendisine lak olmu~tul'. 
ı k 1 1 · demır ve a · - · · t' F M"" "h 1 ı ·ı · · f R F b _arı, a e erı . . rnernbaları ku- bereketli. sıhhatlı ve sağlam bii.nye- bu vecizeyi tekrar etmek isterim. ır. ranaa unı ten sonra ta ya 1 e yutt~r~ak. ırın onu sır usyanın ve' ransız za ıtası 
ıle sarılmış, mılletın l gelmi - li bir halk .. Memleketin her kfü;esi- ı «Ucurum kenarında, y1ktk bir anla~mıya çalışmıştır. Buna b~lan- komunızmın yolunu kapamak, Ro- • 
rutulmak için akla ge en ve ı ni demir ağlarla çemberleyen ve ülke. Türlü dü.manlarla kanlı bo - gıç olmak Üzere, «ltalya kralı ve Ha- ma-Berlin mihverini kuvvetlendir- Bir ltalyan muharri· 
yen her tedbir alı~mışlı. "teleri ve sa-1 çemberlemekte olan demiryolları, ğuJmalar .. YıHarca süren savaş. On beş imparatoru» nezdine bir sefir mek maksadiyle yaptıklarını söylü- • • h h • • 

Zafer gururu ıl~ ~ealı b den ga- kara yolları ve deni7 yolları. dan ıonra içeride ve dısar1da saygı göndermeğe .karar vermiş . olm~kla yorlarıa da Almanyada buna İnana- rını udut arıcıne 
lim muhakernelerını kay :t urnan-1 Bozkırlara hayat verecek su ve ile tanılan yeni vatan, yeni sosyete. beraber; bu Jeıt lta.lyada hı~ akıs ~- bilecek safdiller- bulunduguna ihti- crkarıyor 
!" } d ·nsaf ve merham 1 · 1 · · · · ı· k ı· · . d l b l b k yandırmışa benzemıyor. lngılterenın mal verilemez. ' ıp er en ı d haletleri ken· kana ış en, verımı, çeşıt ı ·a ıtesı, yem ev et ve un ll"t asarına .. . d Al Paris 29 (Radyo) _ Fransız za-
1 zelil ricaları ve e ' b k d'w . h l l . . • d . l j t r·· k Munıh konferansı ııraıın a manya Diğer taraftan mihverin vazifesi , . 
arın b 1 imza ettirilen fa ri a ve ıger tesısat am e en, ıçın arasız evrım er .. ! e, ur ge- ·ı b d" lh 1 d bıtası muhtelif gazeteler"n mümes-
d'l · de ka U ve h J • 0 · f 1 d · · · b" k d' · 1 e e e ı ıu an aşması yapmaıı a henüz bitmit değildir. İtalya da, Al- ' 1 

ı erıne ·1 kabele görmüs hacmi er yı artan ıç ve ış tıcare ı ne evrımının ır ısA ıyemı.> . . b'" b .. t'" k t sili olan halyan muharr"rlerinden 
bir 1dam kar.~rkı le ~urnukadderatın~ varidatı, her sene bank<ibrda artı- Var ol Atatürk. Sana sonsuz vazıyetı uı u un arış ırmışhr. rnanya da biribirlerine dayanarak bu Oznaldo Ferarı. nin 24 saaı t zarfın-
.. O ·· Tur erın I ] f b I l k . Fransızlar haklı olarak şu suali sor- mı·hver •ayes"ınde daha bı·r rok me- , . 

tu. gun k t ht ve taç rılan ve mili is ere yatırı an tasarru a;;. 1 , ve mınnet.. o "' da rran a t k t . . t 1 Ak• . d'yen ma am a . . 1 d hAd· maktadırlar: lnafi temin etmek emelindedirler. Bu yı er. e mesını emre • 
\a _ım11:'. 1 "Ik hareketi milletin is- yeklınları. Her mese e eve a ıse-, Uluslar sosyetesı· - Münihte imzalanan bu ebedi ı'tı"barla da mı'hverı'n bütün kuvvetiy- mistir. 
sahıplerının 1 

•• l mek tek de kime karsı olursa olsun kanun _ 1 E 
t nıak ve on e · . .. l . sulh mukavelesi, İngiltereyi Alman- le devam etmesinde, çatlaklığmı kem -cnebi matbuat mi.imf'ssilleri, bu 

yanını sus ur k"l .. ve tahtlannı've adaleti tatbik eden ve hukt•m erı M l maas hAd• d . 1 .. b"ld" . l k da meV 1 erıOI d'J hk l emur ar l yaya karşı aıla harp yapmamak gibi gözlere sezdİrmemekte menfeattar- a Is.<! en teessİ.ır ennı 1 il ffilS er-
aygı91 k ktı E.lemi ve behemahal icra e 1 en ma eme er. "" bir taahhüd ile bağhyoraa, 0 halde dırlar. dir. 

korumak ve .uh~\a1 r1:'maı"zd.e ve vic ~ Dostluklara bağlı. sözüne: sadık, re- alam•yorlar 
· t' b h,.la zı ın erı . h .. k. Fransa Almanyanın taarruzuna uğ-- İşte Fon Ribentrobun durup du- Val • ık 
ıs ıra 1 

ad k· yan 0 haysiyetsiz alitelere müstenıd sul ve su un, Cenevre. 29 (Radyo) - Ulus- radığı zaman vaziyet ne olacak? Es- ru--ken Romaya yaptıg·ı bu nagihan·ı ansıya aç • 
danlarımız a ana h ' . r k ı .. .. . 
. . f . e acı akıbet ve a-' amili, haysıyet ı, ve ar ı sozune ve lar sosyetesinde bazı istifalar baş - ki dostlarını kaybetmiş, yeni dostlar seyahat bu ıebeplerden ileri gel- Jarında 
ıdarenın _olh ecı vb gün milletçe yad dosluğuna güvenilir ve aranılır dü- lamıstır. kazanamamış, 1nciltere ile münase- . 
tıranın bı assa u .. f d .. . h . A b" hAk; . , t . .. mıttir. 

ve te rar ı ret ve k M • · · 1 k · · - · y k .b ders verıcı ay a-,rust ve metın arıcı ır a .mı)e · ı Son haberlere gore, memurlara betleri de müphemleşmı· .. olan bugu"n- Acaba talya mı noktai nazarında 
larln doludur. Milletin asıl karba.lt~- e.denı hıhtıY_~Ç ara cev~p ~elrece muntazaman maa~ vebrılmedıgınden kü Fransa, üçüncü Napolyon devri ısrar edecek, yoksa her zaman oldu-

Deniz harbi oldu. 
T af si/at yok rine mugayir, akla tecrübeye llı ~ı- tashı~altı eGr gı·u·n arftırhan . afsa a ;r. v:_ teşkilat ufalacak ve u meyanda istisna edilecek olursa, belki de ta- ğu gibi Almanyanın fikri mi galip 

k b' tefekkür tarzı mi etın şe ır er. e ırı, re a ı, ır anı, aımı seflerden bir çoğu çekilecektir. rihinde bu derece ıiyasi yalnızlık gelecek; bunu yakın bir atide veka- Paris, 29 (Rnclyo) \'alansi~·a 
?"e day. ı~ı ır 'd inin dışında ve bir kalkınma ve hareket mevzuu o~ ~ M d [ k . içine düşmemi,ti. yiin inki§af tarzından anhyacağız. ı nçıklanııcln, Cumhuriyetci lspan~·o 
ır~. esının. ve 

1 ~rllest zarar vermiş' lan Türk köylüsü. Medeni, içtimai an a ar omısyonu ı k r 1 haı·p gemileriyle Fr:rnki t donanma. 
rputemadıyen mı e e .. h k h"" . l . h" ::/ Filhakika Fransa bugün harici po- Macar ar pe aza emel bağladık-

b kıe de o- ı a "\'e urrıyet erme sa ıp vata - f f l' 'k ı R • k ı k 1 :-;ı nı•;ısııı<fa lıir rleııiz harbi baslaı 1ı"ı ve zararı ülkeler kay etme . f k" d .. . d d' - op an l ıtı asına yeni bir istikamet vermek arı utenya yı o ay o ay ilhak . 
d · anarsik ir 1 are 29 ( R d ) M mec uriyetindedir. Almanya ile anla e emıyece er ır. b ·d sistemı nın ev ın e reJımın ayan ıgı esas b d · ki d. • l"e Knııarya kru\·azöniııün, C'umhuri-

henem~mış ·b k n ve milletin ları kuran ve koruyan, milletin ira- Cenvere, a yo - 8. n~ k R Hamdı" Nu'·zhet Çançar ~ (ltı·i 1sıınn~ :ı dt>-;tı·oyer]pı·ine müte-1 una ıra a r 1 s ,ara en nehrinin arkauna ını çe- ~ 
er ~eyı. ~ur . mbalarını ya -,desinin mümessili ve idaresinin me- dalar komisyonu top anmış, . urıye 111--------------- adclid hiirtınılarcla bulunduğu lıaber 

f l t l r ma d l k k kilecek? Eski manasını kaybeden 1 aa ıye mı, ge ı k d n ko- sul ve murakıbi Türkiye Büyük Mil ve Lübnan man a arını tet ı et - AN AD Q L u \'erili~·orM dn. ııcticC> henüz b ili de-
bancıların kazancına ter e e ' M I' . . . Sovyet paktına yeni bir mana mı ve-
lonyal iktısadi bir rejim, hulasa .?a- let ec ısı. mlstır. rilecek? halya ile mi anlaşacak? Bü- ğilclir. 
hil, taassup, ihmal. israf, tahakkum ı ıs inci 29 BIRINClTEŞRf NIN yük bir Belçika vaziyetini kabul et- Günlük siyasi gazete 
tagallüp, şahsi ve keyfi kararlar v~ 1 meie razı olup ta topraklannm, im- Kral Karol 
icralar içte kudretsizlik ve ~narşı -- Şafakların şarkISl paratorluğunun müdafaasını lngil-
dısta istikrarsızlık ve zaaf.. işte 0 " tereye mi bırakacak? 

~ . " Şahlanan lıir küheylan şahlanan her gücümüz 1 
akibeti hazırlıyan medeni, içtımaı. ' ı şte Fransanın kar,ılaştığı ehem-

1 fla;ıtıkça yer. gök oynar; dağlar olmaz mı dümdüz! ..., 
siyasi amiller ve sebepler. şte o a- miyetli mesele budur. 

k . Tlnngi gece vardır ki bize olmamış gündüz'? 
milleri görene anane diye yaşatan A. Ş. ESMER 
ların fırsat bulurlarsa tatbik etmek Riz yiie<' ŞE>hitlcre hayatız yiiı"ek gibi.. ... r -=+=--
istiyecekleri rejim .. Böyle bir tefek· 
kür tarzı, böyle bir idare sistemi dün 
yanın her yerinde her zaman ve der
hal ayni akibete uğrar. 

1Hişlinct>miz gemsizdir; duygumuz hür yel gilıi 
Yarının :;.'lfakıyız; c;ağhyoruz ~el gibi. 
Nurdan altıokluyuz çelikten temel gilıi 
Riz nicL' dağlar Hl'\al' ~akarız şimşek gibi 

"l 

Hasiro Arita 
Japonya Hariciye 

Nazırı oldu 
Tokyo, 29 (A.AJ - Şimdire ka<laı 

- hariciye nazırlığ ııdıı bul uııan Ugaki
ni n yel'inc Ha,.iro Arita ,.,.elirilmiştir 
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.L:uru~ııır 

Yabunrı memlr.kf"tler için Jı•oelik 

I• 

Kfü;t!>ııce, 29 (Rndyo) - Kral Ka
rol, refakntinıle \eliahd Grnn Voy
\'Od )lihail olduğu hnlde, bLI salınh 
. ant 7 de bura)' n gelmiş ,.c hazırlnn
nııl'\ olan Recinamnn·ıı kı·u,•nzi•rirne 
l>ineı-rk. Hal~ıga !ınl'eket etmiştir. 

ltalya ve A'manya 
' Yeni Çin hükumetini 

tanıyacaklar 

Atatlirk iııkilabının neticelerini 
ve eserlerini ölçebilmek ve cumhuri 
yet rejimi hakkında sağlam bir hü
küm verebilmek için o yanlış itikat 
ve itiyadlan ve o sakim siyasetleri 
"·e görüşleri de mülahaza etmek 
~nrtile muhakememizin hareket baş 

Ko:-;nrkeıı şafaklal'n göktür gürler nabzımız. 
Gün, şnfak orclusnyuz (Atatürk) tür hızımız 
Seller Hşnr bisoyuz imandır kımızımız. 
Sellere ı:.t•I olul' da akaı·ız şikşek gibi. 

nlıone üc·reti :?.7 liradır 
nu ıleğişiklik ht'klenilmireıı bir ~ırnda ııt----------------

Tok) o. 29 ( Rndyo) - Japonya 
ııııı Nankiııde te~kil ~rleceği müsta
kil Çin lıi.ikl'ıınetini, gen•k ltalyd·v·e 
gerek e Alman) cı dc,-rh ıl ta dik e-

anıııçlarını o kara iiinleı-e çıkarmak 1 
yapıldığı iciıı b(lyiik bir heyecan te,·
lid etnıi:jlil'. ---·--•11•A•S•J•J•.:'\•l•J;;ı_r.u.{ ____ • deceklerdiı. 

Nahid - Ulvi - Akgün Aı'.\ı\JJOLU MATBA\ l'\iD\ 



ıAı.ıADOllJ, ~AHfr.r. n 

~m.huriyette maliye, ziraat, sağlık işleri 
r 15 sene içinde, bu üç sahada da Türk gücünün,yeni Türk iş metodu- 1 

nun bütün eserleri Çumhuriyetin varlığında kendisini göstermiştir 1 1 • 

On beş yılda ne kadar yol aldık, neler yaptı~? 
\ uşlurm.ık olmu~tuı·. 1 

Muhtelif harpler net;<'esinde ana 
rntandan m rılan illerdeki Ttirklerden 
1 !r23 ·enesirrden 1937 sene~ır nihayeti
ne kadar H)6266 hane, 771611 nüfu~ 

rm n urı ıız b r taraftan iş- anavatana k \ uşmu~tur. Bu iş er için 
, <lver tırttfütıı ~eııleı'nın de\ld btllk sndeıı :w.191.S:ll lir.ı 

ıı L.ışlannn tıı. Orn an ı:ıaıfedılmıstıı·. 

r .ıı.h L 11.:ı im 'z, bulun memlekete mı- Rtıman) .ı, B llgarbtaııdaıı geleıı 

h m gelir tt>nı n etmektedır. Bir çok goçmeııler Köste~ıce, \'arııa limanTa
) r rde te i edılen fıdanlıklarJa, rından de\:ld Hı ıti} le, l>utun eş,:. ahırı 

m mi(' et ağaçl nrhr1tmaktadır. 1 ıle Lirlikte ııaklt'.dilmiştir. Kara yolıle 
Ztraatımız Hna. i m.ıhalle erimiz getirilen goçmen kaı deşlerınıiı de dev

i h rlikte g n ,ı mekte; ihtiyacımız Jet vıısıt:ı.lanndıuı istifade etmişlel'

ı an iplidnı maddeler mükemmel bir dir. 
kild .\et stırilmekte. rnoanc1 (ılkt> 1 1 kıln ) ertPrin e\ ke<lilen gi"i~meıt-

lerde de daima L.ış ıne\ ki ulmakta- lert! toprak, tohumluk ar, çifl hay\ a-
dtr. 'nı, alatı zirüJ) e, sanatk~rh ra dukkan, 

Sa11lık · l ·: sel'maJe verilmiı.'4, hepsine evler )ap- kf't irinde, gert-k dı~ında oııa gu\e- · ver ·ıf'd n ttnzl • 
Sıhhat \e içtimaı mua\cnc:t vekal - 1 tırılmı, rıı ınlek!>tiıı ıı unLil ve m~h-'nildığini. ıııtıuıldığını gormf'kled r .. tt 

ti, Uımsureı (U h r'J ıdart> i i- s lhır nııı J.allltıııcl.ı g:oçmPn kı•-'nıın. :ı n ıımıılnman hı nPtıce, uın-
ı iııcle lıo) g<isterıııi . te ekkiilüniin \ ' ri kur ı mu tur. I huri,:. t-t rejımırıiıı · ko~ tfııgıı pren~ır> fl• r rl ıt ı 

enatitUaü hesiııi ve mana mı bulmuştur, 1'ürki- ~ıhhat vekaleti, otıümuzrl(ki sene- riıı p!aıılı. <Te' nmfı emeklerle re,diz rak kalan ırı.ılı k:ıpitu a~ oııları yık· 
,.,, ~ ;.. • · 't 1. V kAI t "·n·ı zamanda Avrn- de saglık inkılabı v~ telükkisi, onunla ler zarfında da vatan hnrh·irıde kal~ıı edflme~in<f rı do;ı;.muştıır. mı~. de-vlt-1 nıa ·..e in' ecntıbi n ıfu:r. 

Z • f • ec ır. e a e , .. ) :..ı w • • • • • • w l! • 
ıraa • d d t 1 b olrntmakta bu snretle başlrınııştır. Vekalet. halk ~aıı.ııgı ıçın kı red el"ım ı.ı g tırnıege Jtn am ede- Cumhurlvet biltlceleriııin hazırlan- ve hakin i~ t.i altımı gırm k 1 kur. 

pa n a a e e ' be f d t • . 1 . kt' . 
giln de on beşinci yıldönumU bay- z raat mutaha ı lan kazanmaktadır. on ş sene zar rn a y:ıp ıgı .. ış er~, ce ır. m.ı~unda. hakiki samimi hıidcf' mliva- tamııstır. . . 

mı ve ile ıle Cumhuriyet zıraat sa- Bu çalışmalardan alınan ilk neticeler, um mı hıfzı _ıhha k~nunu hukumlerı- Maliyem:z: 7.enesi pren~ibi hakim<lir. Rn pren~ibe rumh ır yet dc-v:ı~<l •. bt~ 
ınd ki faali_; etini tetkik etmek la- faalh etin mu bet sahada inkıı1af et- ne gorc tlmıını etmış ve. bunu b-ctşar- . . . . . .rore hazırhınan budçt>lf'rimiz, doğru !arını kar ıl:.ım.ık ıçıı hı ·lı r 

.. : 0 m. wı" ı....,, , ,. j Duı.ruıı, cum}nıı·\yet malı\'f'ilı clenınce, h i "ht' .
1 

. . " . ak ledilmem· . , nlııız mu mir , 
.z mdır: mekte ()Jduğunu gostermektedır . .oll- 1 k t 'l t' 1 1 k t eı:ıap zarur ı ıyaç, ı crı\·ı guzonun- · J' 

Z raat ü ke i oaln guzel yurdumuz, gün memleketimizde \ apılan ziraat, Memleketin sıhhi şartlamn i lah, nkıem e. e .. ı ıkı} aç arııkıı m<'m e e ..ı e- ~bulundurarak J apıhm e!4a~h tetkik- k iade · r · i b r ·lanın )(a t seb · 
. ·ı lı b • mille iı ıg ıgı 1.arar \eren büt n onomısını orm·arn • zamanınua, 1 . h 1 d de L • 

d e ·n ıhmalı ı e ara ezarn mütahmmslar, kultureJ ziraat memur- . . . . . . . erııı ma su u ur ve na.tır. b ı ed·lmi tir. Ak le ·ı n i ıkr :zlar 
• m z raatımızla birlıkte kos le- . . . .. h ~ lıkl .. T muzu· Hmıller .. kola) !ıkla, tam ı~tıklal ıle tı.:ının eden 

1 
C'amhuri\ etin Hk biıdçe i rn24 te • 

1 1 
. . ba 

1 'r ' !arı tarafından lem ır cdılen ko~ Jule- 1 .. d 1 .. takbel r hh t . . r a, ~ a mz c evletın gam ıtı rma 
r m z ve köJlUlerimiz de son derece . . • . . , e muca e e, rnus. . ne 111 s a - l;ır rnrlık hatırımıza gelıyor. Bu var- 129,2 milyoo lira varidat. 140, .. mil- tstinaci f.'tmekte \'e anıca garanti g~ 
all!k ız kalmış bakımsız periıran bir rımız tarafından, bılılerek, nnlı)arak\Jı olar~k ,>e ışme nı temtn, halkı tıl>- !ık C'umhıırh·etin eseridir von lira ma raf olarak hazırlanmış- t ·ı · · • f ·d k ı ki ibi 

u • ' " • • • • • • • • erı me ı, sı\ a ı e a ar ı ar _g 
h 1 d t yapılmaktadır. bi ve ıçtımaı yardıma maı:hnr etmek, Cumhuri.}et •ünliik \aziyett kur- tır Büvük kalkınma ile biıd-miz- h" b" k d · ht' k d n e mu u. . .. w • e • • v~ ıç r av ı ı ıva e m mf." e r. 

B k Önd r Ataturkün :l uk ek di- Vekilet, ziraat işler~nde, tohum is- şehır ve koyler~ sağlık :ropaganda- tarmağa çabalnynn, ileriyi hiç dü~i.m- fleki inkisaf ta artmıs, 93S büdcf.'~İ A ı1 devtet ihtiyaçtarının teminin. 
fi .. 

1 
h le t d h .• t Jah istasyonlan, numune çlftrlı:leri ları > apmak, doğumu çogoattmak, ço- meden hareket eden e ki dedrlerden, 250 ınilyon liraya yükselmiştir. Buna de i~tifade edilen menba memleketin 

r erı. 1 ~ are e ~ en ~um urı~e tesis ederek Türk ko) lüsüne ) eni zi· cuk öWmlerini a1.altmak, anneter'n htr şeyi olduğu gibi, maliyeyi de bo- 57,918,000 liralık milli müdafaa fev- kalkmmasile müna ip ol~rak de amlı 
h kfimet, zıraat ve koycilluk mev~uu- raat sistemlerini anlatmış. muhtelif saihklarını korumak, memleketi :ıri zuk, düzensiz bir halde de\'ir nlmışh. lkalade tlıhsisatmı ve 36,448,234 lira- bir ~ekilde verimi çoğalan devlet varf-

u h r bakımdan ele alarak üıerınde zamanlarda kanunlar hazırlıyarak çift. ha ta ıklarcla vihy e etmek, gıd .Açtk büdçeli, çok horçlu. dar ~ön1~Hi. hk milfi ekonomi inkişafına ait tahsi- datıdu. Cumh rh et d vr nde. umu-
ç lı mı ; Turk kôylüsünü, ziraatımızı çinin durumunu korumu~ :memleketi· madde eri, il (l~ kontro alm k. bin turlu ka) ıtlarla baglı eski devir sah da ilave etmek lazımdır. mr bödçeden ödenmek uzere biri h•. 
•sırlarm ihmali neticesi olarak içinde mizde ziraatın kısmen makineleşmesi- sıhhat mile -seseJeı i kurmak, mevcut· maliyesini bir gün gelip düzeleceğine 1 Şunu derhal kaydetmeliyiz ki, büd- nd ye ikisi dalı ili olmak üzere uç is
ka dıit a"erililcten on beş 1ene kısa bir ni ve kısmen de çift hayvanları ile ya· lan 'slaha çalışmak, kontrol etm k 

1 
memleket ihtiyaçlarını kıuşıkıyacak,j ,eıerimizde bilha.~sa son yıllarda gö - ükru akde miş~ir. KJbrit i t.iluazı, 

nd kurtarmıştır. pılmaaını tem·n ey} miı;tir. mevzu} rı uz rmde çalısan ıhh t ve- bir hale gelecegine \C nazarn. aldığı rülen dernmh artışlar. yeni ihtiyaçla- ikramiyeli Ergani · tıkraı s·ve • 
at v k etfnm faaliyetıni, umu- Meyvec 'k, t . ze) tine ·k. kAleti, b tün ba · terde mnaffabyet pek mahdud ihhy:ıçlal'ı ela yardım ız rın yeni ver~ilerle kartılawnasından Enurum i ikruı. 

ç m r, z'raat işleri, omran iş- hastalıklarla ın ade~. b lhaN& ı> .. ı&stenniş. yuraun sqtığlnda m hnn temiı edeb;leceğine ne içte, ne dışta mütevellit detildir. Bunlar, sırf mev- Cumhur·. e mali}e i, bize m· ıt 
erı , e \:eterıner i~leri olarak dört ba- mukçuluk, alınan tedbirlerle ~ok ileri r()ller oynamıştır. Vekalet, yurdun bir inanan yoktu. cut varidat menbalarımızdaki veri - sermaye ile birçok müesse eler de ka-

h iç"nde hulasa etmek mümkündür. gitmiştir ve gitmektedir. çok yerlerinde hastnneler kurmuş, !'!ıh- «Memleketin vuiyeti maliyesi, in- min çoğalmasının neticesidir. zanchrmıştır. Cumhuriyet Merkeı 
Umumi işler meyanında ziraat kon· Yekatet, ta\•ukçuluk, böcekçirk ı;e hi mlie ~ ler vücude get'rm· . gl k tiz m, emnbet ve inzibat üzerine mu- Verg'Jer tesiıdnde ve vergi )ükünü bankası Sumerbank Etibank Deniı 

rl, z r i prop gandalarla köylü- veteriner işleri nzerind de durn uş, min ctm"ştir. es 'l'dir. De' letçi ve milletçi olr-ın bir tayinde takip edilen prensip, milli fa- bank Zi,ra t banka ; bunlar ~rasın. 
~ i tirme, tem ir etme, ziraat iş- ha) van has~ kl •ı ile mücadele et. B giın, sıhh t \:e içtim, ı muavene idare \'e ekonomi hayatla hazirenin aliyet. milli istih ali zorlamamak. mü- dadı;. A) rıca birçok bankalara dev • 

l r'nı i lah, ziraat ve orman mektep- miş, muhtelif yer\erde m~ eseler işlerinde yurddaşlara yardımlar te- kudrPt \'C intiınmı başlıca me._11 .... tt:r.-, kellcflerin ödeme kabiliyetlerini dai- Jet te istir le etmi tir. 
1 rak, zıra kurslar te 's ederek kurmu tur. Memlc,0 tte hayvan n s- i lerim"z, garbın en bü} ük mıll Uer· Rü} ük Şefin l..nı veciz ifndf'<;i, Tn1{ ma gözönünde bulundurmak , yapı - :Memurların maa8 me ele i de cum· 

lu raat ımkinlarını temin fa- inin i !ahı için vakı çalı ınalar kıy- nin hhat i8lerı ile hem a)nr v bir mali)e~iııin bugi.inkti duıınınıuııu gı" - lan yenilikler ve ıslat. ~ ile vergileri- h ıri,:.et m lı)e inde şifa bulan L"r }a-
a ) ... vardır. m tr sonuçlar vermi tir. klanna faık ir. termcktedir. mizi, meme.ket ihtiyaçlarını karşıhya- ra olmuştul', Buguıı, muntazaman 

Y n b il~ şehir.kırinde. açılan . Zı~aat vekaleti, ormancılığı,. mede- . ı?tıat Hka~e~inin ba .trdıgı en bü- . Ct~n~hur·.~ d ne. ~i, Cunılıu ri~·et nı~- cak ~erimli bir menba hafi ne getir -ı m.ıa~ını ulmayan tek memur ) oktur. 
t mekteplerı, Anka:radakı yüksek ıy tın en çok muhfoç odluııu bır ~ar· ) ilk ı~lerden bır~ de •. vatan dısrn~la Y~- lı\ eRını'.1 .g~ın geçtıkçe cla~ı~ ç~k ku\- me~~ır. . . . . I ı:ski de\ ı·in maa~ çıktı sını Lekle. 
t en tıtü ü, Cumhuriyet idare- !ık olarak ele almı tır. İhmal netıce- n karcı~ lerımı:ım ha r ilerıne nı- vetleııdıgıııı, her sahndakı ıhtıyaçlarrı ~ ıtekım, C'umhurı~ et hukumetının mek k.ılmamı tır. 'fekı udi) el r de ay-

ğ e manları )etiştirmek- harap olan. ya aı, n ahvolan k. n ka- bıhı k hız'.ı veti i~mi. S''1 tek nıf'mfe- en \üksek bildçesi hazırlanırken. cum ııi !:E'kildediı. 

Büyük bayram 
-ı 

ktııı IJa.surdıgı ı ler; ) aı attıgı ink1- ku soylemışlir: 

1 

mahrum olan kö.~ UJ toprak !!ahil>i ~-
laplar ha\ sulaya sıgmı~ an, lıe er ak-ı Köylünün nutku: diliyor. Her sıkın 1mızda Cumhuri-
1ını şaşırtan harikalardır. Sa.} ın yurddaşlarım. yet hükumetimiz elıni bize uzatmış 

Turk milletinin dune rağmen bu- Kendi ine içten bağlı bulunduğu- göruyoruz. 
gün du .> a milletleri ara~ında aldıgı muz ('umhuri~ etin l 5 inei ~ ıldiJnü- Saltanat devrinde köylü hliku _ 
\ uk E>k nH'\ kı V<' hugl111ku ·anlı ve mun·; kutlularkcn bir kiiy muhtarı met memuru olarak jandarma~ı ve 
Nefli \ arlıgı he: p onun < eridir. olun baıı.t da ) uk:-sek huzurunuzda bir de asar memuruna kÖ) ünde gö-

Ba 'ekilimiz Celal Ha) arın çok Lu kur uden ko,> \'e köylü adına söz rürdu onlar da kös !unun adeta canı
guzel ifade buyurdukları gibi Ata- o~ lemek hak \e serefi bağışlanmış nı ahr \ aziyetinde idiler. Bagün i e 
türk bir \alan k.ırsılığıdır. Bır \atun l;ulunu)or.. devletin en llfağından en büyüğüne 
kııd r mukaddestir. j Snltanat idaresinin Cumhuriyetten kadar bütün memurları köylerimize 

E\• Reqdli Atam; ne kadar farklı bulunduğu evveli ~eıerek bizimle alakadar olmakta-
Scnin bıze, butun bu \'C'rdiklerlne benim bu kUrsüden millete hitap e- dırlar. Sayın saylavlarımız hatta ve-

muknbelemiz, ) alnız bir minnet, a- debitmekliğimle tezahür ediyor. killerimiz bizi kendi kö}'Omüzde ?.f-

df.'ce bir şukran değil; bütUn varlığı-' Yurddaşlarım : O devirde köylü ) aret ederek derdlerimiu alaka gös Bir köy mwlııtarı aöyliiyer 
mızla sana baglılığımızdır. Sen, bi- kazancı bin türlü vasıtalarla elinden terh'orlar. tarla donatı}ma ır. Ş 1 · 1 'r f' 11~!' 

zim herşe,:. imiz in.. Hayatımızdan, alınatı ve ~u1tan1arın keyfi için Gali- Hulasa: ı !) in<'i seneı:ıini dolduran alan ter iı ecr mı ·r. P. 
c.ınımızclnıı da usl.liıı un .. Senin uğ- çe) e, arabi tan ve Kafkas cephelerin- genç cumhuriyetimiz köylü ic:in ne fı lan h'r' 
runa, enin tc-k i .aretine bütün varlı-ide yıllarca beyhude yere d öğ(fşerek lazımsa onu sapmaktadır. Ve biz bu meydanlarda me 

gımız fedadır.. kanını döken insan demekti. O de- na layık bulunmaktayız. ÇilnkCI bü -t' tır. 
Blitün millet biliyor ki~ bugün bür \'irde köyde yol, mektep, sağlık &'ibi yOk Atamız köy Hl bu memleketin Karlft11akt1da: 

ve mesud bir vatanda müstakil ve ihtiyaçlar karşılanmadığı .lribi iiste- ıııahibidir demişti ve hükftmetimiz bu Ru akşam Kar n akada ok ıllar 
hakim yaı1ıyorsak, vatan havasını Jik köylü mal, can ve ırzından da e- direktüle kôylilyü yük.setmektedir. halk tarafından bu~ uk bir fener a • 
hürriyetle emiyorsak btitün bunlar min bulunmuyordu. Yaşasın Atamız, yaşasın Cumhuri- yı tertip edilecek, bu alay Kal'Şlyak• 
lıep senin sayendedir. 1 İşte bu müşkül ve fena vaziyetten ret, yaşasın ordum uz. Halkevi merkezinden hanket ederek 

Vafi Jaaplalianede erkek mah kumlarla, hayan Şehime Yunus d a kadlll İşte bu mesud günilmüzde her va- bizi Cumhuriyetimiz kurlardı. Ve Alkıtlınan bu h itabeler, hoparlör Soğukkuyuda Salibpaşa camiinde b~ 
Mah kUmla r la konutuyor. kitki gibi gene huzuruna geldik. Bil- (köylü milleti nefendi!'!idir.) Diyerek te!'!i!'!atile şehrin m•JhteJıf ~·e.,.Jerinde- hınan Atatürkfin anne! rin'n ~ 

- Baıtarafı 2nci aahifede - Ataturktiır. . tun İzmir, butun Tiırkler mektepteki kadrimizi yukseltti. Artık köyleri- k" meydP-n':ırrn tir•'·e~ı hrtlk taıafın- na kt' . Orad teadd't ıı.• 
dan bir parça daha koparmak az - O; yalnız bir kurtarıcı. l alnız bı- çocukları, beşikteki yavrulariyle bir- miz birer çahşma, hayat, Mi'hk kay- rt:u. ninJe,1mhıtir. H rr.heler:lı•n ~onm tipler Ulrafından n ıt ki r sö tene k. 
minde.. ze refah ve ııaadet yolunu gösteren likte senin sağlığını Allahtan diliyor- nağıdır. Köylerimizd e bulunan yol, muzikanın iştirakile Cumhur·yet mar- büyük ananın mezarına çele~kler ırır 

Millet, ne yapacağını şaşırmış, bir mürşit, yalnız dünyanın en büyük lar varol. .. fzmir namına eserini bay- mektep, sağlık, \'elhasıl medeni bir şı binJeree halk tarafından .!K'.} lenmi~, nacaktır. 
şaşkın ve perişan bir halde. işte inkilabını )'aratan bir vat~nperver de ramını tazim ile kutlarım çok yaşa hayat için lazım olan zaruri şeyleri bir geçit resmi yapılmıştır. Hitabt.lr : 
Türk tarihinin görülmemiş, bu en ğil dünya tarihine misaller veren, Atatürk ı Cumhuriyetimize bor~hıyuz. Artık Geçit rf.'smi çok parlak olmuş ve ge- Dün şehr·n rn rht rr rne) d:anlarııt• 
buhranlı devrinde bötOn ruhları coş- dünya tarihinin . evri i de~'.ştiren, Azizi. t~mirlne~... aı1ke~lik ~izim için eski~i gibi on be~ çide iştirak edenler şiddetle alkışlan- ~ halk hatipleri taraf d n c 
turan, bütün bir milleti tek bir vücut bUt.ün rnaz!Um mılletlere enerJı aşılı- Bu büyük ~Unil en ca11dan duygu- senelık bır gazap ve ıstırap devresı mıştırı r yet me\ zuhı mütea d konfer • 
dbi arkamndan koştnranr bir ses.. bir yan mazi ve istikballin en büyük ada- larla en büyilk meserretlerle kutla- değil 1,5 senelik bir hayat mektebi Çelenkler: lar \'erilmiş, toplanan kalabalık h 
lflk, en derin karanlıklan yırtan bir mı, en kamil 'arlığı ve kudretidir. mak hakkımızdır. Herşeyimiz olan olmuştur. Bugiln aıskere bilgisiz ve Dünkü tören esnasında hükümet, bu konferansları dı~mişlerdir. 
~neş, büttın ölüleri canlandıran bir Arkadaşlar; Cumhuriyet Y•!!ın.. ı cahil gidenlerimiz hem okuma yaz- Parti ve muhtelif teşekkfiller adları- Ttbrikler: 
~ayat fışkui.yor.. On beş yıl i'ibi belki ferdler ha- Yaşasın büyük Türk milleti... mayı öğrenmiş h em de hayatı tam na Ataturklln heykeline pek çok şük- Halkevi men uplaı aat 14 te, P' 

Bu ses, bu ııık, bu güneş, bu hayat yatında bir zaman mefhumu olabilen B. Ekrem Orandan sonra bir 'k~y- manasiyle anlamış ola rak dönüyor- ran çelenkleri konmuştur. ti mensupları Parti kamun bina arıJI" 
;51zim i'Özbebeiimiz, bizim öz malı- ve fakat ebedi varlık lan içinde bir 10, Doğanlar kövU muhtan B. İsken- lar \'e köylerinde de birer mf.'df.'ni in- r;,..r,.A i it tı1t "rnf: da ıaat 16 da bayramlar nı • 
ımz, ~im. c )Dımeıtu yarlı1ımı3 an kadar kıaa bµ- zamanda AtatUI'· 0.r 02ppl, tok bir ifade ilı ıu nut- ann nilmun11i oluyorlar. Topraktan Ge~eleyin tehir baıtan bafa ışık - - O.•ama a nci Sahife4e -
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nadolu objektifi karşısında bayram 

Büyük bayram 
İbrahim Hekimoğl u kendilerini kar

m1şlardır. şılamış ve mahkumlarla mevkuflarm 
Hapishanede: toplandıkları hapishane bahçesine gi

Bayram münaHebetile 1zmir Hal - dilmiştir. Bütün mahkOmlar bahçede 

kevi tarafından dün umumi hapis ha- geni~ bir daire halinde toplanmışlar -
nedeki 590 mahkum ve mevkufa sı - dı. \'ali B. Fazlı Güleç, bahçeye girin
cnk yemek verilmiştir. Saat 16 da Va- ce kendilerini se!iimlamış, 
Ji B. Fazlı Güleç, belediye reisi Dr. - Sağol ! Mukabelesile karşılan · 
B. Behçet Uz, Halkevi reisi Bayan mıştır. 
Şehime Yunus, :Müddeiumumi mua -ı :1.1ahkümlar. la bir hasbihalde bulu · 
vini B. Sabri Ala!flancr hupiHhaneye nan Vali, demiştir ki: 
'{itmiılerdir. Haııi~!>anA mii~liirü R - Arkadaşlar, bua-ün dışarıda ser-

-

best gezen, h ür iyetine sahip olan ar
kadaşlarınız Cumhuriyetin onbeşinci 
yıldönümünü kutlulayorlar. Sizler, 
aramızdan ayrı bulunuyorsunuz. Si
zin mazur olduğunuzu düşündük ve 
size büyük bayramı kutlulamak için 

buraya geldik. Günlerinizin çabuk 
geçmesini, yakın zamanda buradan 
kurtulmanızı, evlerinize, aileniz ara
sına, hürriyetinize kavuşmanızı, ce
miyet için hayırlı işler yapmanızı, ba
şarmanızı dilerim. 

Daima vicdan nazarında temiz ol
mağı düşününüz, vicdan en büyük ha
k imdi r . İnsan istiyerek suç işlemez. 
Vicdanınız nazarında temiz çıkmak 

ıçın sonradan pişmanlık duygunuz 
muhakkaktır. (Evet öyledir sesleri) 
zannederim ki bir daha buraya gi r -
mek istemezsiniz. Biz, sizlerin kolla
rımız arasına temiz hisle rle dönmeni
zi bekleyoruz. İnsanın ellerinden ha

zan istemiyerek fenalık çıkabilir. İn
san, kendi irade ve azminin hatasına 
ela uğrayabilir. Nedamet duyduğunuz 
zaman iyi vatandaş oldıığuııuı:ı hlik
medebiliriz. Ccmi,l'ete i,l'i unsurlar 
olarak dönmenizi, hürriyete çabuk ka
vuşmanızı dilerim. 

t 

miş, onların bayramlarını kutlamış -
tır . Bütün mahkum ve mevkuf kadın-
!ar ağlamışlardır. Onların da bayram
ları kutlulanmış ve dönülmü~tür. 
Mahkum ve mevkuflar, bü;·ük bay -
ram müna,elıctile gösterilen al:ikaılan 
çok müteha,,i, olmuşlardır. 

Tlnsfmırltrdc: 

~Iemlekel hastanesindPki hastaların 
bayramları da \'ali namına lıaş he -
kimlt•r tarafından kutlulanmış ve has
talara münasip hediyeler ,·erilnıiştir. 

Halkevinde: Halke\•i başkanı Bn. Şemiha Yu -
mıs ta kadınlara mah'tts kJRımda mah- Dün akşam saat 18 de Felsefe öğ
küm ve mevkuf kadınlara hitap et - retmeni B. K<<zım Gürpınar tarafın-

t. 

1 
1 

elan Halkedndc inkilap tarihi mev
zulu, :<aat yirmide de baro reisi B. 

~lünir Birsel tarafından günün mev· 
zııuna uygun birer koııferans veril • 

mi.~. Halkevi nı· komite•i tar:ıfınd:ın 
halk ~arkılarınclan mürekkep güzel 

Jıir konser pek çok halk tarafından 

alkışlanmı~tır. 

Bugün saat onbcştc ticaret lise>'i 
hukuk öğretmeni B. Avni A)·ata tarıı· 

fıııdmı (Cumhuriyet ekonomisi) me,·· 
zulıı bir konferans verilecektir. 
Ak~am grupla berab<'r ba}-rak iw 

dirme töreni )'apılacak, •aat 20,30 da 
gösterit kolu tara.'ınr1 an l İ.t' V~l' teırı· 
$il cılilPcckl r. 



Beyaz per 
na ıl p 

Kardeşlerden ikisi birbirlerine o kadar benzerler ki, ses 1eri, 
simaları, hatta düşünceleri bile aynidir 

Ros Mari 
Söylüyor: 

Roblarımı pı·ova 

ettirirken sabrım 
tükenir, kurtulun-

ca sevinirim. Ye-

ni ro hlarımı, yeni 
filmlerimde 

giyerim! 

\ 

J,ı i .\ (' .., 

Macunu 
Dişleri incı gibi 1 

yapan et,erine ku .. 
vet, ağıza 

koku veren 
formüldür. 

güzel . 
eynı 

1 
---------------------------
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__ ü~nyada neler oluyor? 1 

Af rikada korku ve dehşet 
iç ·nde yaşıyan zenciler 

Fetişe İnanmıyanlar, mukaddes yılanı incitenler derhal 
zehirlenip öldü~ülür, bir Fransız da böyle öldürülmüştür 

littemleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:3955 
Evi: Göztepe No.1013 

Dr. Behcet Uz 
' 

hastalıkları Çocuk 
mütehassısı 

Hastalarını 11 ,30 dan bire 
kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. Telefon: ?545 

--------------------~ı ......................... . 

Doktor 
Bakteryolog 

~ -

A. Kemal Tanay 
Hula ı cı, nlı:-m hn tnhk~r 

m ıt('~a-ıı ı 

( Verem ve saire } 
Bnsınahane polis karakolu ya

nında _51 

Telefon: 4115 
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Bu dans san~atk3.rı 
deli mi? 

Birden bire sahneyi terkediyor 

Opera direktörüne düel
[o teklifinde bulunuyor 

<ANADOLU) 

Izmir r~afia Müdürlüğünden:-
siviı lavvare rnevdamnı menfez sularından korumak için yapı

lacak ı:>ere in&ası 5209 lira 10 kuruş keşif tutarile ve 15 gün müddet
le acık eksiltmeye konuldu~undan isteklilerin 2490 sayılı ·yasa hü
kümlerine göre h:.ızırlıyacakları teminatlarile birlikte 12 ikinci tesrin 
938 cumartesi günü saat on birde Nafıa müdürlüğündeki komisy~na 
baş vurmaları.. 27 .. 31 4 8 3937 

il Daimi encümeninden: 
1630 llrıl muhammen bedelli olup nafıa dairesi atelvesi icin sa

tın alınacak olan torna tezgahı ile elektro motör. dinamo vesafr alet
lere istek]i çıkmadı~ından eksiltme müddeti on gün uzatılmı§tır. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teminatlar? İlt! birlikte on ikinci teşrin 938 pcr~embe günü aaat on 
birde il daimi '-'ncümenine ba, vurmaları. 28-30-1-3 3948 

O, Fransız Cumhurreisinin bulun- lnhisaı·Iar Çamltı Tuzlası mü-
duğu oyunda da böyle yaptı dürlüğünden: 

Nevyol'k Paris danA ak.ıılembi Lif:ıı · burıd.111 iıc.; yıl cvel. ı l 'l'Ps-
direktı.il'Ci 'e beynelmild llaııs alemi- riııisaııi HlJ5 te de operada IJö~ le lıir 
niıı lıliy iik ar ti ti St'rge Lif ar, zengin \ ak'anın me~ ılan.ı gı:'lnıe8iıw ~c·bt:'p 

J.ıir konturato ile .ıceçeıı ay Nevyorka olmııfilll. 

davet edilmişti. j C'umhtırrei:-ıj TI. Alhel't l.r>hnıtıün 
Nevyoı·ktn, :\J f'fropolitainde VPJ'İ- ele trnluııduğıı op~rada ht1 rke~. ~er

lec ek olan (Kugular gölii) adlı dan gf• 1.ifarı beklerken, o. ııerdenin 
temsilinin ilk provalarında SegP. Li- içinde mlitemudi,ven ayak direnıektt> 
far mlihfm bir ı·ol almış ve arkadaş- ve, 
larile birlikte vazifesini if:ı ederken - Tiriyle ba it bir ılekor icinılt> 

1 - Tuzbmız için alınacak 90.291.600 metre mikabı çıralı cam 
kerestesi açık eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Ebat listesiyle şartnamesi müdüriyetimizde ve Jzmir Bat mü
dürliiğümüzde görülebilir. 

3 - Beh!>r metre mikabının muhammen bedeli 43 lira muvakkat 
teminatı 291 lira 19 kuruştur. 

4 - T rı liplerin ihale günü olan 7/11/938 Pazartesi saat 14 de te
minat akçeleriylc birlikte müdüriyetimiz Alam Komisyonuna 
müracaatları. 25 27 31 5 3920 

birden Lire gözleri Roland Guer:ırcla daıı.·ctmektense etmernek daha İ) i- I . d rt d l .., d 
rnşmiştir. 1 dir.ı zmır eı ı er ar ıgın an: 

Rolnnd Guerard da Amerikanın en, Feryadım koparmaı ta idi. Satış Ne.. Lira Kr. 
kunetli dans san'atkarl,ırmclan ve Hüttin j rarlara rağmen Ji'ran ız 1450 Güzelyalı Müstecabi sokak 874 Ada parsel 23 
Amerika dan:; akademi inin saHlhi- operasımn hu meşhur yıldızı, o giin sayı 582,50 M. M. Ataa 291 25 
yetli uzuvlarınclandır. ; de rolüne cıkmaml'~ ve- cumhurrPi i 1451 Güzel yalı Müıtecnbi sokak 874 Ada parsel 24 

Serge l.ifar ötedenberi bu tlan~çı- ile diğer devlet Prkanının du clahil say1 306 M. M. Arsa 153 00 
ııın dansını beyenmemektP. \'e uııuıı- <ıllluğu :-;f•yin.:iler opera) ı mc.ru en 1452 Güzelya!ı Müstecnbi sokak 874 Ada parsel 25 
la dnnsetmeği şerefine yedirememek terketmişlerdi. sayı 301 M. M. Arsa 150 50 
teclir. 1 Ancak SegP. Lifar bu cirkin lrnrP- 1453 Güzelyah Müstecabi sokak 874 Ada parsel 26 

Tnm pro\·anın en heyecanlı bir ketinden ertesi giınü <;Ok mcrn ... ol- sayı 644,75 M. r ... 1. rı.rsa 322 38 
anınctıı Sege Lifar birdenlıirc dans . . . . · . 1454 Güze!ya'ı Müstecabi sokak 874 Ada parsel 27 
h ık d 1 1 k 

mu~. nınıhıırreı~ını lıızzat zı,·aret 235 50 
a asın an anı mı" \'€ o anca uv- v sayı 471 M. M. Arsa 

,·etile sahJJede. bağı;mıştır: 
1 
ederek kendisinden af dilemi>Jti. 1455 Güzelyalı 1 ind Şeref sokak 874 Ada parsel 31 

_ Orke~tra ı Devam rıtrneyiniz ! 11 er güzelin Lir kuı:ıuru \'ardır, der- sayı 45 M. M. Arsa 22 50 
Bt>n danstan ayrılıyorum. I ler. 1456 Güzclyalı Recai wdc S'Jkak 877 Ada parsel 4 

Jl1Lyretler içinde kalaıı müzik he- Ne doğru :-ıöz! sayı 114 M.' M. Arsa 57 00 
yeti bilmecbuıfre.~usmuştur. 1 K k Ş 'k/ -

1

. 1457 Gü.zelydı Recai 2ade sokak 877 Adn parsel 5 
· a:-sıya a emı er .. 121 M M A 

Bu sırada münakaşa mahalline .. ..ayı · · rsa 
ho",v" d 1458 Güzelyah Recai zade sokak 877 Acla parsel 6 

gelen Leonide l\lassine ile Serge Li- J un e sayı 240 .M. l\·1. Arsa 
far :ırasında şöyle bil' mu ha \'ere geç- Tanı tesisatlı balıçeve bağ 1459 Güzel vah Recai z~de soka~c 877 Ada parsel 7 

GO 50 

120 00 

miş ''e bu muhavere. bü.rü.rerE'k so- isf yenler okusun sa.yı 122,50 M. M. Arsa 
nunda şayanı e~ef hır netıce almıs- K k S 'ki k" .. 146{) Gtzely~lı Müs•e-:abi zade sokak 877 Ada parsel 

61 25 
9 

t 
· <ır~ıya anın , emı er oyun· 

ır. de altı döni.im kadar siy-ıh ih:i.im sayı 433 M. M. Arsa 
Leonid ?.rassinc, Metl'opolitain bağ, altı dönüm kadar muhtelif 14€1 Giizelyı:-Jı Müstecl'\bi ndc sokak 877 Ada parsel 12 

216 50 

operasının ıpeşhur direktörüdUr. meyva ağc.,ları, yirmi dört dö • sayı 330 M. M. Arsa 165 00 
I.!far, onu karşı;ıında görUr gör- niiın kadar sı-bLe yeti~tirrne-~e 1462 Güzelyalı Mfü!ec?bi zatle sol· k 877 Ada parsel 13 

mu orkestra heyetine yaptıj!ı mua- çok elveri'11i bir ikamet edilf"cek !ayı 338 M. M. Ana 169 00 
mı leyi aynen ona da yapmış; ve, ev, hc.yvan damı, samanlık, 9 Yukarıda ya zıh emvnlin mülkiyeti 25/ 10/928 tarihinc!"n 1t1ba-

si · ı beyO'İr kuvetinde muntaz:-.m nlo· ren 15 eün müddetle acık artırma usulivle müzave<leye konnlmı.ı•tur. 
- ıın e artık çalışmak i"temi- 0 • ı D tör. _vük arabası ve hayvan icarla ihalesi 10) ı l /938 tarihinde Persembe günü saat 15 dedir. T"1iolerin 

yorum. emi~tir. Evet, çalışmıyaca-
almak istiyenler Aydın hattı se)·- Milli Emlak müdüdüğüne müracaatları 25 31 3 (3906) 

ğım. Buna sebep, Rolland Gueraı·d 
gibi danstan anlamıyan \'e klii~ik yar muh-'\birimiL bay Yusufa mi: 
<lam11n ne olduğunu bilmiyen adam- •• ra• "•a•a•t•,,.•t•si.n ... ________ _ 

l:ırlıt dans~rm~mclir. Bu o_dam dan,, 
i!hengini tamamen bozuyor. 

Direkt.ör Leonide Mu~~ine, Fran
sı2 artfstini dinlemiş ve ona şöyle ce
\'ap vermiştir: 

- Rol.mel Guerard hakkıııclaki fi-

Doktor ... operatör 
A rif Yurcu 

Merkez hastanesi 
kirlerinize iştir,ık etmiyorum. O. Of eratÖrÜ 
znnnettiğiniz gibi klii:-dk duıbı \'e o Hastalarını her gün saat 15 
dansın nhengini anlamamı~ lıir den 19 za kadar İkici beyler so 
ııdarn değildir. Roland Guerard mii- kağı müzayede salcnu karsmnda 
kernmel bir dans Ran'atkıindır. - -78 Numaralı muayenehane.sinde 

- Demek o, mükemmel bir dan::ı kP.bul ve tedavi eder. 
san•atkAnclır. Şu halele bu . özlE'ri- TELEFOt\: Muayenehane 3393 
nizle beni tahkiı· etmek i51liyorsunuz ! Evi 4042 
n u ıı ıı ela .sizi ll u e il oya ela ve t e el iy o- ''.miiiiimiiiimİİİİ-İİİİİİİİ;;İİİİİİİİİİİiWi 
rum. 1 _. 

J)oktor 
M eh-opolit:ıin opera ının ağır bn~-

lı direktörli, Scrge Lifnra glilmiiş: Kemal Safih Aysay 
on:ı yalnız ~u cümleleri söyliyerek 
T'6nından nyrılmıştır: 

- Sizinle hiçbir z:ım:ın ıliiello et
mek 1 temcm ! Ancnlc kunturatoyu 
feshedelim .• 't-\•yorktan Pal'ise di.ırı

mektc tamrımen erbe-ıtsiniz ! 
HPmen erte. i gilnii Xevrorkt:ın 

Tla\'rn miilP.veccihen hareket ecleıı 

Serge Lifnr, vapurd:ı başına topln
nnn gazetecilere şu beyanatta bulun
muı:ıttır: 

H' intani }uı .. ta!•klur 

Basmahane postahan~ 

karşısı No. 30 

Cumartesi gün
· ıeri meccanen 

Telefon: 4223 

................... ..., - Böyle hareket ettiğimden clo
lnyı çnk memnunum! Çünkü· dav~ıdn 
haklıydım. •--p ______ Ş ______ _ 

Serge T.ifar, dünyanın en büyük Ürjen aha P 
dans anntkarı ve dans becliiyatine 
dail' mühim e. erlerin sahibi olmaı:ıı· 

nn r:ığmen, çok asabi ve hazan da 
bu n. abiyetini ifrat dereceye kadar 
gören bir ndamclır. 

Onun .:\f etropolitain . ahnesindeki 
asahiyet hihlisesi ilk defa olan birşey 
deiildir. 

Tesirini tabii olarak yapan 
en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memele .. ni giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

Nazilli Belediye R iyaset inden: 

Karahayıt nahiye merkezi Dala· 
ma muhtarlığından: 

Aydına bağlı Karahayıt merkezi olan dalamA ile be.ş kilom"lre 
mes~f ed" bulunan Karahayıt köylerinin şehir planlarının tanzimi 
19/ 10/938 tarininden itib!\ren acık eksiltmeye konulmu15tur. 

l - Her iki köyün şeh:r planı yapılacak sahanın mesı.>hai sı.t
hivesi ve fenni sartnamesine bağlı kırokisi mucibince 96.5 he!ctardır. 

De.lanumın 11 hektar meskun 41 ,5 hektar gayri meskCın Kıı.
rahavıtın 15 hektar r.ayri meskiiclur. 

2 - Meskun olan kısmın muhammen fiali beh~r hektc-rı 20 
ve ~ayri meskun kısmının beher hektarı 11 liradan 1295 lira 50 ku-
ruşlur. 

3 - Eks;ltmcye iştirak sa.rtları (Nafıa Vekaletinin aeh;rcilik 
tafünatnamesi ahkamına ve fenni esaslarına tamamen uvgun ihtisn~ 
vesik<'st ile ke~if bechli olan 1295 lira 5C kurusun yüzde 7.5 tan 
9716 kuruş teminat akçac;ının köy sandığına emaneten teslim edildi-
ğine dair makbuzun ibrazı. • 

4 - İhale tarihinden itibaren bir hafta içinde temin akçasımn 
% 15 ibliğı. 

5 - Şehircilik talimatnamesi mucibince bilumum masarif 
rnüteal hide ait olacaktır. 

1 6 - İhale tarihinden itibaren on gün içinde mukavelenin tan4 

1 
zimi. 

7 - İhale 13/11 /938 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de 
· 01\lıırna kcv odasında icra edileceğinden yukarıda 3 üncü maddede 
il yazılı evsafı haiz olanların Dalama muhtarlığına müracaatlan ilan 

olunur. 20 25 30 4 (3858) 
ıiiıiiiıili ________ ........................... . 
1 

Güzel bir 
. 

ıerır 

Viynnanın meııhur 

P. ve C. Habig 

~ATTlFP.10 ----
~ark sanayi kuınpanyasıudan; 
Örümcek Tip 13 

Kuruş 
90 cm 804 

Horoz Tip 8 (90 cm 764 
(85 cm 731 

Kelebek Tip 9 (85 cm 675 
(75 cm 615 

f~bu fia~I:r fabrikada teslim ve bedeli pe§İn ödenmesi meşrut 3G 
m. bır top ıçın alıp asgari 1 balyalık (Yani 25 top) satıflara mah· 
ıustur. 

1 - 24 top almak isliyen h1Üşteri1er yukarıdo.ki fiatlere yüzde 
2 zamla mal alabilirler. 

İktıaad Ve~a!etinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiği 
kapot bezı fıatlarma uygun olduğu tasdik olunur. 

lzmir Ticaret Odası 
Resmi mühür ve im7.a11 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk «150 000)) 

~det ve 100 'Kiloluk << 180.000» adet tuz çuvalı ayrı ayn kapalı zarf uau. 
hyle eksiltmeye konmu4tur. 
. il - Muh~mmen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kurut heıa· 

bıvle <c345?0» lira ve muvakkat teminatı cc2587,50» lira, 100 kiloluk. 
ların be~erı 41 kuruş hesabivle «73800» lira ve muvakkat teminatı 
«4940» lıradır. 

. İzmirde tes.lim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 25 
ıantım ve 100 kıloluklar İçin de 50 santim zammedilir. 
. 111 - Eksiltme 7 I XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 
lık cuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kabata§ta Le. 
vazım ve Mubayeat Şubesin~Jeki Ahm Komisyonunda yapılacalchr. 

iV - Şartnameler 50 lıkler 1. 73 lira ve 100 lükler 3 70 lira be 
del m~kabilinde lnhis~rla~ Umum Müdürlüğü Levazım ve. Mubayea; 
Şubesıyle Ankara ve Jzmır Baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlüı teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7 ,5 gü
venme parası makbuzu veya banka leminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ihale i!Ünü eksiltme saatlerı'nde 

1. k d n yarım§ar saat 
evve ıne a ar yukarıda adı geçen Ahm Komisyonu B k ı --
m kb k b·1· d 'l . A at an ıgına a uz mu a ı ın e verı mesı lazımdır. 

!~hisarlar 
dürlüğünden: 

23 26 30 3 

Çamaltı 
(7731/3899) 

Tuzlası •• mu· 

l- Tuzlamız için alınacak 108 418 400 t 'kAb alı k . k . · · me re mı a ı çar çam 
e~este~ı açı eksıltmeye konmuştur. 

2 - E~. a~~ ı.~~t~si .~e şar~.n~me~i. müdüriyetimizde ve İzmir Bat 
mudurlugumuzde gorulebılır. 

3 · · ~eher ~etre nıik'abmın muhammen bedeli İzmirde fatta teı
lım14~ l~a ~uvak~a~ teminatı 349 lira 65 kurU§lur. 

4 -· hte.dıle!1n ıhale gunti olan 7/11/938 Pazarte•İ günü saat ı 5 
de temı~.at akçalarile birlikte müdüriyetimiz Alım Komiı}'o· ~ 

____ nu!!a mura~atları. 25 31 5 (3851) 

inhisarlar umum müdürlü-.g-.,ü~.n---. 
den: 

. . 1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve projeal mu
cıbınce yaptırılacak elektrik santral binası ve mü•temlaA tın · t 
k 1 - ı· ı 1cs·1 ,. ın ınfaa ı apa ı 7.art usu ıv e e ı tmeve konmuştur. 

2180 1
.11 -40Kkeşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat lenıinatı 
ıra urustur. 

1 
K blII - Eksiltme 15/Xl/938 tarihine rastlıyan Sah günü ıaal 15 

c e a atasta Levazım ve Mübayeat ıubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler l,46 lira bedel mukabilinde lnhi
~arl~r Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayeat Şuheaiyle Ankara ve 
lzmır Baş müdürlüklerinden alınabilir. 

\! - Eksiltmeye i,tirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis 
veya m.ımar olmalan, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte
hassısı ın~aatın sonuna kadar daimi olarak iş basında bulunduracakla
rını Noterlikten rnusaddak bir taahhüd kağıdı ile temin etmeleri ve 
b~nda~ı ba~k~ asgari 20.00? !ir~lık bu gibi inşaat yapmış olduklarım 
~osterır f ennı evrak ve vesaıkını ihale pününden 8 gün evveline kadar 
l?hisarla~ l:'mum ~üdürlüjü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ek· 
sıltmeye ı§lırak vesıkası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
% 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ib
tiva edecekolan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de ka
dar yukarıda adı geçen Alını Komisyonu Başkanlığına makbuz mu· . 
kabilinde verilmesi lazımdır. 30-3-5-7 3963 

Istanbul Telefon müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 19 kalemde demir kablo irtibat kutusu, iwle 

mayii, tevzi kutusu, kurşun kaplı tel, köprü raptiye, clirek kan
ca ayağı, lastikli tel vesair malzeme kapalı zarf ile eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18807 lira 75 kuru~tur. Muvakkat temi
nat 1411 lira olup eksiltmesi 2/12/938 Cuma günü saat 15 
de müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 -Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubiyle 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e ka
dar komisyona vereceklerdir. 

4- Şartnameleri her gün Levazım amirliğimizde görülebilir. 
18 31 14 28 (3829) 

Denizli Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Saravkciy hükümet kanağımn 24288 lra 82 kuruş ke

şif bedelli dördüncü kuım insaahnın 1938 mali yıh içinde yapılacak 
15000 liralık kısmı eksiltmesine istekli çıkmadığından vahidi kıyaai 
fiatle ve kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Eksiltme 4/11 /938 cuma günü saat onda Nafıa müdürlüiü 
odasınd1' tolantı.ca komisyonda yapılacaklar. 

3 - Muvnkk:lt teminat miktarı 1125 liradır. 

Nazillide belediyece yaptırılacak olan 17400 lira bedeli keşifli 
ha! binau 2490 No. lu arttırma ve eksltme kanununun hükümlerine 
•öre kapalı :ı.arf uıulile 17 /10/938 de eksiltmeye konulmuıtur. ihalesi 
1 /11 /938 pazarteıl ıünü saat 16 da Nazilli belediyesinde yapılacak· 
lır. Mtiteahhidler, fenni •artname ve projelui meccanen beledy .. dai-

Markalarının yeni gelen ıon mo
dellerini en güç beğenenlerin zev
ki selimini bile tat min etmekte
dir. 

4 - - nu i$e' :ıid eksiltme ,ar.~nameai ile bu ~rlnameye bağlı evrak 
..z'A 1 ·~ Denizli nafıa müdürlüğünden 75 kurus bedel mukabilinde alınt-bilir. 

~C..tıil ~· 011~"\: 5 - f steklı!erin 2490 savılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacak 

reıinden tedutk edebllirlr. 1 S-22-26-30 381 O 

le.rı teklif me!-ı:tuo1arını 4/11 /938 ~ünü Hat dokuza kadnr Oeni .... li 
Taklitlerinden s<ıkınmak için şu simdeki markaya dikkat.. 1 Nafıa müdi.irlü~ne makbuz mukabilinch vermeleri veya taahh .. d!ü 

..ıı111-a-1:111r1119111 ... --ıııım:ı.aıı'llıı' ___ , ___ aı•=ı-------- ---•' olarak göndermuleri ilin olunur, 28-2.9-31-2 3946/7818 



~AIJİrT il 30 Birincile§rin PAZAR 1938 

KÜCÜK İLANLAR 
~ 

1-11111111111~~--------------------· Mektep .E~:Jş,~· 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lltlt 

MÜTEFERRiK: ' · Küçük ilan ,artları . kitapları Evinizi şe;,11-le11;_cJ,lcic 
Dükkan nakli - • fütekait ~evki Dört "atırJık küçük ilanlarılan: 

ÖğOderi Pul, tiltün, piyango biletleri Bir defa için 30 kuruş 
\•e saire ntı~ yerfoi B.l~mnhaneılen lki det:ı için 50 kuruş 
K~ıılnrda lfi numaruru nakletmiştir. Cı; acfo ıçiıı 70 kuruş 

JJurt dct:ı kin so k~ıruş 
lJeHımlı küçül.'. ilanlarm her dt>f:ı!t 
iı;iıı ıo huı u~ :.duıır. Bir kow~:ıı~ 

lı verenler: 

Ebe aranıyor_ Bir doğum M iııtle olmak flıert: her ,,.ıtır :30 lıurf ıtı-
lıizrneı x-ornıek Uzere Lir t'lw nrunı- buı· edilıııi~tir. Bir kuçük flaıı 120 
yor. Anudolu l:'itZetesiudc K M. O. harftıuı iuuret olmalıdır. Dört ~alır 
milr:ıcaatlan. dıııı fazlu her utır için U) rıca 10 

Dadı aranıyor -Bir coeuk dndı~ı kuruş :.ılınır. 
ıırm11yor. Arzu edenler Karşıyakıtda et inle~ LI aı;bııenler t;;:cih~-
!!!_ş tn liiLi. K•nan Çele l.ıiye~ın:.:.u..:_r.._ac-·ıı_a_t __ rı _u ı~··"""!"'-----ıı:-----

J z mir müstah-kem me1Jki 'atın alma. ıır .. 
wi.svonu ilanları 

fzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
l - 30 fi 9a8 cuma glıııu unt 11 ele kııp:dı zıırC u ·uli~ it> ihııle l'<li

lPceği ilan edilen Di) ıırbakırdn tayyııre kıtuntı için iki hangnr
la iki gnruj iıış:ıııtın:ı muyyı•ıı glin \'(' satlt:! t~tlip cıkrnndığwılnn 

2490 ,a, ılı kanunun 40 ıncı madı.lesf mul'il.ıince lıiı· ay zarfında 
pazarlıkla yapılacııkt11·. 

2 - Ke~h' bedelleri tutarı (~25.i79) lira 12 kuı·u,.. l l 2028J lira !IG 
k\lru~tur. 

S - (13000) lira ı !138 mnli yılı lıiidcrsiıııleıı kor nıuha l'lıedlifin-
deki m,., cucl tııh i!lnltıtn verilecek ~·eri kalanı 9~9 ene<1iııdc 
oclenecek bonolara bnğlan:ıcaktır. 

4 - Keı;;fl \'e şartnamelerini görmek istiyenler Meklilf'r h('r ~iiıı 
meul aatlerinde ycclici kor in~a:ıt şuheı-inclC' \'ı> J>iyarbukır le
' azim imlrJiği atın :ılmn kombonuııda gtirı>bilirlt>r. 

ti - 1ıteklfler ke~i! \'e projeleri on bit· lir:ı 28 kuru111 mukabilinde :\[. 
M. Vekaleti ernnkin in"nat ~ube irıdı>ıı alabilirler. 

6 - Eksiltmeye i Urıık eden !er nafin talinrntınn uygun bu bı' n;t 
vesik:ılariyl kanunun diğer tespit ettigi ,·e. ~lİk \'e tenıinntlnt·ı 
ile birlikte komisyona rnüracu•tlan. 8 l G 2:-1 30 3i03 

lzmir Müstahkem M~ki Sahn Alma Komi;;o·n-;nda~: 
1 - Jzmir Tayyare alayında mevcud altı rıdet muhtelif fabrika 

tezgahı teahhüdünü ifa edemiyen müteahhid nam ,.e hesabı
na açık artırma suretiyle satılacaktır, 

2 - İhalesi 7 llciııcitcsrin 938 Pazartesi günii saat 1 5 de Kışlada 
lzmir Müıtahkcm t\lcvki Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 -Tahmi~ edilen tutarı (3600) lirndır. 
4 -Teminat muvakkata akçası ( 270) liradır. 
5 - .Şartnamesi her glin komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gÖs· 

termek mecburiyetidedirler. 
7 - Artırmaya i~tirak edecekler 21490 savılı kanunun 2 ve 3lincü 

maddelerinde v~ şartnamesinde ya~ılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisvona 
111iiracaatlar1. 19 2 5 30 5 ( 3841 ) 

İzmir Müıb.hkem Mevki Satan Alma Komisyonundan: 
1 - Klillükte i.ki paviyon ve bir tavla mutbak yapılacaktır, 
2 - Keşif bedeli (57842) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 4338) liradır. 
4 - lıtekliler bu i,.e ait kesif planlarını ve sartnnmdeo:-ini l\luğla 

Dağ Tuğ Satın Alma Komisyonundan üç lira bedel mukabi
linde aldırabilirler. lıteklilere gönderilir. 

5 - ihalesi 9 2. Teş. 938 Çarsamba giinü saat 1 S de Komutan
lık Satın alma komiıyonundoa yapılacaktır. 

6 -Teldif mektupları ihale saatındaıı Lir saat ... vvd 6tır.ıv' ,·eril-
melidir. 20 25 30 S ( ~HS ~) 

1 - İstanbul komutanlı~ı Lirlikleri hayvumıtınırı ihtiyacı icin 
( 900000) kilo yulaf satın alınacaktır. Kııpalı 1.arfla ih.ılesi 
7 2. Teş. 938 Pazartesi giini.i s.tal 11 de y \pılucaklır. Mu· 
harnmen tutarı ( 46800) liradır. ş, rtırnınesi 234 kuru~ ınu· 
ka!Jilinde verilebilir. lıteklilerin ilk teminnt makbuz vrya ıııek
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde y~
:zılı vesikalariyle beraber ihale giiııii ilmle s ... ı"ndan ;-n az Lır 
aaat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komut<'\n• 
)ık Satın Alma komisyonuna gelmeleri. l. 1 26 30 J ( 3876) 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisvonundan: 
Balıkesir Kor nwrkez birliklerinin senelik ihtiy.ıcı obn 520 ton 

\tnun kapalı zarf tl'ıuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 3 1 1 938 Perşembe ~i.inü ~nat 16 da Balıke~ir Kor 

Satın Alma Komisvonunda yapılacaktır. Mezk(ır unun muvakkat 
teminatı ( 411 O) lirr.dır. Taliplerin muavyen olan giin ve saatında'1 
bit saat evvel kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vn:zılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını Kor Satın Alma Komisyonuna v~rm,.l .. ri. 
ı.:vsaf ve sartlar Ankara, lstanbul ve lznıir Levazım amirliklr-riyl• ko-
rniıyonda görülebilir. 19 2 1 7.7 30 (3825) 

J · M" t hkem Mevki Sahn Alma Komisyonundan: 
zmır usa k" .. 1 .. k , 1 1 _ ç kk ] Müstahkem Mev ı motoru ıt a arının ihtiyacı 

ana a e l be , ~ı 
· · - da cins ve miktarı yazı ı nzın ve vag nr satın alı-' ıçın aşagı • 
nacaktır. .. 

2 - ihalesi ı 11 938 Salı giinü saat 1 1 de Çanakkale Muıtnhkeın 
M k . S t Alma komisyonunda yapılacaktır. 

ev ı a ın 3 .. .. dd 1 · ı k" 
3 - isteklilerin ihale kanununun 2 ve uncu m~ e erınc.:e ı Vefia-

ik ve hizalarında gösterilen teminat akçalarıyle muayyen gün 
' ve saatlarda komisyonumuza müracaatarı. . 

;. 4 - Zarfların ihale tıaatından bir saat evvel Sahn Alma komısyo-
nuna verilecektir. 

5 - Zarfların poıtada gecikmesi komisyonca kabul edilmiye-

cek.tir. 
Muhammen bedeli Teminatı Tutarı 

~insi Kilo Kuruş Santim Lira Lira Kr. 
Benzin 58791 23 25 1026 13668 91 
Valvalin 1773 "40 54 709 20 
Vakum 5919 40 178 2367 60 
CrHi 1181 40 36 472 40 
Ca::ı Yaiı 589 ıs 9 106 02 

1303 17324 13 
'5 • 20 - 25 • 30 (3795) 

' 

ilk, orta ve lise hitap 
ları en iyi şartlar ile ı 
Yavuz kitaphane-
sinde satılmak

tadır 
---·------------------------! 

Operatör 

Cemil Oral 
Memleket hastanesi 

eski operatörü 
l:zmirto. avdd etmit olup lıer ıün 1 

öğleye kadar Cündoidu Franıız 
hastahaneıindE' öileden sonra Bi. 
rinci BE"ylenokaiında No. 42 d• 
hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2252 Hastahane 
Tel~fon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 Ev. 

------------------------Memleket haetane.ıı 
l:aşoperat j,-ü 

M. Nuri Arkan 
Ad:-es: ;kinci Bey'e: so1~.ık 

fırın karşısı.. Kabul saa~lan 

a7·-i ~Y-\ 
~- ~il,~~--~---

/ /. 
/ 

'Bunun lçl11 clulnıa 14!t:cllı 
.ede~glna .. lçl ,l~ızlu 

AEG 

1 

Turl.. Anonirn l.lrltrık , ırketi l'mumİ)t i ı 3-7 Ladar. Tele: muayene:-
' 

~ Elektron 
1 urk Anoıııı1ı ırkrıi 

hane 312 .. Evi 2980 j TA ' BU L P. K. J 419 İ. TAN BUL' P. K. ]] l.t 
~ ...___.... ._.._............___......,. .... ~ 

fzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Tüm~n Edrl"rnİtteki birliklerinin ihtiyacı olan ( 1000) ton odun 

kapnlı zarfla alınacaktır. Tahmin edilen ~deli (8000) liradır. Eksilt
mesi 10/11 /938 Perşembe günü saat 15 dedir. Teminatı 600 liradır. 
Evsnfını ve ~artlarını görmek istiyenler Edremit Tümen Satın Alma 
Komisyonur :la her giin ve eksiltmesine iştirak edecek taliplerin temi
nat m'l"ktuplariyle teklif mektuplarını muayyen ıaattan bir saat evvel 
Edremit Tümen Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

22 26 30 6 (3885) 

17.mir Müstal kem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
90000 kilo lspanak ( 28SOO) kilo Lahnn ( 70000) kilo Pırasn 

(7000) kilo havuç ( 15000) kilo Kereviz (60000) kilo Karnabahar 
(34000) demet rnnyd.ınoz 7 l 1 938 Pazartesi günü aat 15 de Top· 
lıfttıPde lstaııoul Levazım .unirliği satın alınn konıisyonundc1 :kapalı 
zarfla eksiltmesi ynJ>1lncaktır. 1 ~epsinin tahmin bedeli ( 18710) lirn 50 
kuru;ı ilk teminatı ( 1403) lira 29 kurustur. 

~'1rtrıame.si komisyonda görülebilir. isteklilerin knnuni vr-sika
loriyle birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komis-
yona vermeleri. 20 25 30 5 (3857) 

- lzmir Müstal lcem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bodruındn iki p<n yon 'e bir mut bak yapılacaktır. Bu inşa:lt 

kap.,lı zıırf usuliyle ~ksiltmeye koııulnıu~tur. 
2 - Keşif bedeli ( 6St!40) lir dır. 
~ -1\lU\.-akkaı teınin,ıtı (45 Hi) liradır. 
4 - istekliler bu i~e .ıit ke if pl.lıılarmı ve eartnnmt-lt"rini Mu<•fo 

D.ığ' Tui• ~atın Alına Komisyonundan iiç lira bedd mukabi· 
!inde ı-ldırnbilirlt>r. fsteklilr-re gönderilir. 

S - İlı<1lt"~i 9 2. Tcş. 9 38 Carsamba giinü saat 15 de Muğlada ko· 
nıntdııl.k satın alma komisyonunda yapılc1cı1ktır. 

6 - T l"ldif mektup!arı ihale snatınclnıı lıir saat t'VVel hurnya 'V"ril· 
melidir. 20 25 30 S (3856) 

lzmir Mfüt:ıhkt>m Mevki Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - l:zrnir l\Histalıkı:>ın Mevki merkez kıtaatınııı ( !07000) kilo k<·

sılmis sı ·{ır eti veyalnıd koyun eti veya lmrulmuş keçi eti ihti
yacı knpalı zarf usuliylt- mi.iıı.ıkasaya korımu~tur. 

} _ ihalesi 8 lkincitesrin 938 Salı ~ünü saat 16 da Kıslada fzmir 
l\lüstahkem Mevki Sntın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 28890) liradır. 
4-Tenıinnt muvakkata akçası (2167) liradır. 
5 _ Şartnamı>si her gün komisyonda görülebilir. 
6 _ istekliler l'icm<"t odasında kayıtlı oldukiilnna dair vesika gös

t~rmek mecLuriyetideodirler. 
7 _Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinfle \'f' şartnamesinde yazılı vesikabrı ve tı"minat 
,.e teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko· 
misyona vermiş bulunacaklardır. 19 25 30 5 (3840) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
ı _ Bayramıçta bulunan kıtaatların ihtiyaçlan için a,ağıda cins ve 

miktarı yazılı 22000 kilo birinci nevi sade yağ kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmu!t~r. 

2- Eksıltme Bayramıçta askerı gazinosunda 2/11/938 Çartamba 
günü saat 14 de Satın alma komisyonu tarafından yapıla. 
caktır. 

3 _ Tem inat mektupları tam saat 13 de komisyona makbuz mu-
kabilinde teslim edilmi' bulunacaktır. 

4 - Hu1t11i ıartnameler komilyonda ~naaz &örülebilir. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı artırma eluıltme ve ihale kanununun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veıikalariyle beraber komis
yonumuza gelmeleri. 

Miktarı 
Cinsi kilo 
Sade yağ 22000 

İhale günü ve !ekli 

Tutarı 

Lira Kr. 
22000 00 

2/11 /938 Çar,amba günü 
kapalı zarf ile 

ve &&.atı 
14 

T eminah muvakkatuı 
Ura 

1650 

15 • 20 • 25 • 30 (3794) 

İzmır Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
J - İzmir. M_üııtnhkem Me, ki merkez kıtaatınm (27700) kilo ade 

yagı ılıtıyacı k<1palı wrf usuliyle eksiltmeye konrnu tur. 
2 - ihale i 7 lkincitcşrin 938 Pazart<-si günü sa t 1 5,30 d Kı I d 

17.mİr Müstehkem Me\i ki Satın Alma Komisyonunda y.ıpıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 2631 5) 1iradır. 
4 -Teminat muvakkata akçnsı ( 1974) liradır. 
5 - Sartname i her gün komisyonda göriilebilir. 
6 - lsteklill'r Ticnret odasında koyıtlı olduklarına dL ir , esik Ös· 

tt"rmt"k mecburiyetidedirle-r. 
7 - Eksiltme)<" i<-tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 \ e 3 ÜnC'Ü 

maddelerindt- 'f' sartnome inde vazıh vesiknlurı ve t rninat 
'e teklif mektuplarını ih le sun tından en nz bir a t e ] ko 
mi vona vcrmİ<ı bulunacoklordır, ] 9 25 10 5 ( 3839) ................................................................................................................ 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan if: 
1 - Bcrgam~da Bakırcay ovası ve nehir islihatı ameliyatı, keşif 

~deli (l 564 863) Jira (86) kuruştur. 
2- Eksiltme 14/11 /928 tarihin,. rastlıyan Pazartesi "n" saa\ 

(15) de Nafıa Vekaleti Sular lJmum Müdürlüğü su eksiltme komi • 
yonu odasında kap!llı 7arf usuliyle yapılacaldır. 

3 - istekliler el:siltme şartnamesi, mukavele projesi, B yındır
lık isleri genel 4utn .. mesi. f,.nni artname ve projeleri (50) hr mu
kabilinde Sular Umum Müdürlt:'1iinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye eirebilmek için isteklilerin (60 696) l"r lık 
muvakkat tem'n t vermesi ve eluiltmenin yapılaca(iı ıünden n • 
ki7 ~ün evvel ell('rinde bıı':man bütün vesikal rla birlikte bir i t•d ile 
Vekalete mür caal ed rek bu ise mahsus olmak Ü7.Pre vesika im l rı 
ve bu vesika.vı ibrn7 etmeleri sarttır. Hu müddet içinde vesika t 1 hin
de bulunmıyanlar eksiltmeye isf rak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddedf' ynzılı s:ıatt n 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdiirlüğüne maklm7 muka
bilinde vermeleri lnzımdır. 

Postada ola,n gecikmeler kabul edilmez. 21 2G - - -.... _....,. ....... ___ --....--·.;. 
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30 Birinciteırin PAZAR 1938 (ANADOLU) 

., } . . ~ " .... . 
-~ Deutscbe Le- .~ ratelli Sperco Tariş 

'-~EH Mi 
Makina Tamirhanesi 

İşi ııöz verdiği gnnde teslim dmeyi prensip 

edinen ve bununla iftihar eden 

TELEFON : 3993 
v 

lzmir : Kestane Pazorı Demirciler 
No. 67 - 69 

vante Linie VapuT Acentası 
G. M B H ROYALNEELANDAıs Sarapları 
ff • b • . SOCRA~~Pv~:~~9 10 da 1mir incir ve üzüm tar1111 

am Urg lımanımızdan Rote~dam, Amst.~r- satış kooperatifleri birliği 
i cVESTSEE:o vapuru halen Ji- dam ve Hamburg lımanlarına mute f d d 

d 1 R H veccihen hareket edecektir tara ın an, geçen sene en-manımız a o up otterdam, am-
burg ve Bremen için ük alacaktır. HELDER vapuru 30/ 1 O da li- beri yapılmakta olan nefis 

1 Y manımıza gelerek Rotterdam, Ams- J • d d · 
«CA RO> vapuru 3 ı Birinciteş- t d H b . . ..k 1 k şarap ar pıyasa a aıma er am ve am urg ıçın yu a aca -

rinde bekleniyor, Rotterdam, Ham- tır. daha fazla aranmaktadır, 
. burg ve Bremen için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LİNIE Tar is şarap!arı şarapçı-

ARMEMENT H. SCHULDT BIRKALAND motörü 30 1 O da ~. . . 
«HEINRICH SCHMIDT> vapu- beklenmekte olup Roterdam, Ham- lık tekn:ğ;n n en modern 

ru 31 Birincitesrinde bekleniyor. burg, Gdynia, Danzig, Danimarka icaplarına göre ve sıhhi 
R tt d H ·b B ve Baltık limanları için yük alacak- tl fik T . o er am, am urg ve remen şar ara tev an arış şa-

için yük alacaktır. tır.BORELAND t·· ·· ı 4/ 11 t - rap fabrikasında yapıl-
AMER1KAN EXPORT LlNES . . mo oru a 
cEXHIBITOR> va u 24 Bi- rıhınd: glerek !loterda"'.', Hamburg, maktadır. 

. . . pur Gdynıa, Danzıg, Danımarka Nor- . • 
~ı?cıte.!rınde bekleniyor, Nevyork veç ve Baltık limanları için mal ala- Bılhassa halk tarafından 

1 ıçın yuk alacaktır. kt 

1 ca ır. sevilen Sek ve Dörr.isek 
·- «EXERMONT > vapuru 30 Bi- ZEGLUGA POLSKA S. A. 

rinciteşrinde bekleniyor, Nevyork LEVANT Motörü 2 ı 11 tarihin- cinslerini tavsiye ederiz. 

1 K ·R L. JK EV için yük alacaktır. de gelecek ve 4 11 tarihinde hare- Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv ~ , : J A «EXMOUTH> vapuru 7 ikinci- ket edecek ve Anvers ve Gdynia için 

d 
teşrinde bekleniyor, Nevyork için mal alacaktır. vet verir. 

T •• k• • bankasın an yük alacaktır. SERViCE MARITIME ROMAIN ur ıye JŞ PiRE AKTARMASI SERi SE.. PELEŞ vapuru 16 111 tarihinde I"!""~~ 
ı--n··-t t C ddes•n FERLER limanımıza gelerek Malta, Marsilya 

OZ epe ram vay a l • cEXCALIBUR> vapuru 21 Bi- ve Cenova limanları için mal alarak 

de 683 numaralı denl•ze Deza• rinciteşrinde Pireden Baston ve Nev- 17 / 11 tarihinde hareket edecektir. 
york için hareket edecektir. • ADRIATICA s. A. di NA VICA. 

h • b h • . cEXf:TER> vapuru 4 lkinciteı- ZIONE reti fevkaladeyİ aız a çe JÇe ~·?de Pıreden Bo•t~n ve Nevyork BARLETTA Motörü 26/ 10 da 

d ıçın hareket edecektır. risinde sekiz 0da:1 Ve her 0 a• «EXCAMBION:ovapuru 18lkin- gelerekaynigünsaat 17dePire,Kor 
citeşrinde Pireden Baston ve Nev- fo, Saranda, Brendizi. Valona, Draç, 

SlDd& kalorifer feSİSatJ bulu. york için ~areket edecektir. Gravusa, Spalato, Zara, Fiume,Tri-
- • • DEN NORSKE MIDDELHA. este ve Venedik limanları için yük 
naD bankamıza 8Jt ev kır alık• VSLlNJe alarak hareket edecektir. 

Her yerde açık 
fase~ne rağmen 
litrelik şişelerde 

ve kapalı olara~ 
fiatları ~hvendir. 
sablır, 

SARIFF.12 

satılmaktadır. Ne-
70 ve 150 santi• 

•• O S L O LERO Motörü 27! 1 O da gelip 
tır. Taliplerin iş bankasına mu·ı ~BAYARD-_ vapuru 24 Birine~- ayni gün saat 19 da h~reket edecek -""'!K~u_v_v_e_t_,_ı·-ş-t-ı·h-a--v-e--v-ı•t_a_m_ı·-n 

te,rınde beklenıyor. Le Havre, Dı- ve Patmos, Leros, Kalımnos, lstan-

r acaatları rica olunur. eppe Dü~~erk .. ve Norveç umum li- köy, Rodos, ~a_ri. ~enedik ve Tri- ı•htı•yaCJDIZ l•Çl•ll • 
manian ıçın yuk alacaktır. este limanları ıçın yuk alacaktır. 

• • STE ROY ALE HONGROISE 
/ " ·~ ~ ~ ~ DANUBE MARITIME ilandaki bereket tarihlerile nav-

ı •51' . uc.ı ---= ~- ~- j <' BUDAPEŞTE lun~r~aki değişikliklerden acenta 

T 1 8 ! ~ ~J - ~. ~ · · re . «DUNA>_ vapuru 2? Birinci~e.ş- mes. ~lıY_e~ kab~l ~tmez. Daha fazla 
• _ "" ~ / tf rınde beklenıyor, Tuna lımanları ıçın tafsılat ıçın !kıncı Kordonda FRA-

1 9 2. 8 ·· yük alacaktır. TELLi SPERCO vapur acentalığı-
~ ' ' «SZEGED> vapuru ikinciteşrin na müracaat edilmesi rica olunur. 

i(öÇük Car1 He&a.pla.r iptidalarında Tuna limanları için TELEFON: 2004/2005 
ı V • l .. yük alacaktır. 
lnra.m&ue p o.nl=ı= SERViCE MARITIME ROU- Taze Temiz Ucuz İlaç 

-J MAiN 

4 adetlOOOL. 4000 1... 
8 .. ~00 " 4000,. 

16 .. ıso .. 4000 .. 

BUCAREST 
cDUROSTOR:o vapuru 5 ikinci 1 

teşrinde bekleniyor, Köstence, Ga
latz ve Galatz aktarması Tuna li
manları için yük alacaktır. 

Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇançar 
Sıhhat Eczanesi 

Vapurların hareket tarihlerile Başdurak Büyük Salepc:oğlu 76 .. ttoo.. 7600 ,, 
80 .. 50 ,, 4000 • navlunlardaki değişikliklerden acen Hanı kar~ısınd:ı. 

ta mesuliyet kabul etmez. J!.:====::::::::::::;::;::::"';;,,,;::.,:O:,J 200 ,, 25,, 5000 .. 
- ! 28600,. 384 .. Daha fazla 'tafsilat almak için bi- Kostümlük, Manto· 

rinci kordonda W. F. Henry van l ı_ 1. l 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziraıı 
1 Eylu~ 1 Birirıclklnun 
tarihlerıindo çekilecektir. 

der Zee ve Co. n. v. vapur acenta- Ufl • 1maş arınızı 

En az SO lira mevduatı 
bulun;ıın hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

lığına mürt:cat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2007 /2008 

Olivier ve 
Şürekası 

1 
~i~ 

• i SATILIK OTEL Vapur acenta~ı 
BlRlNCl KDRDON REES 

BiNASI TEL 2443 

Ş• ri1üdüriyetinden: THE Et~~~~~H~~ LTD. 

d 1 k h t c TRENTINO> vapuru 29 Biriny eniden tamir e j ere er a • citeşrinde LONDRA, HULL ve An-
• d• versten gelip yük çıkaracak ve ayni 

rafı yağ I boya ile telVJn e J• jzamanda LONDRA ve HULL için 

len ve içinde asri banyo tesi- yü:.;~ü~~~> vapuru 6 lkinciteş-
K 1 d k .,.. rinde LONDRA, HULL ve Anvera-

satı bulunan emera tın a a- ten gelip yük çıkaracak ve ayni za-

ı·n Kemahlı otelinin üçte iki manda LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

hissesi Satılacaktır. «POLO> vapuru ikinci teşrinin 
sonunda Londra, HULL ve Anvera-

Arz U edenler görüşmek üzre ten gelip yük çıkaracak ve ayni za-

d •• • • •• manda LONDRA ve HULL için 
iş bankası mü urıyetıne mu- yük alacaktır. 

1 • • } LlVERPOOL HATTI Jt"aCaat etme eri rJC3 0 UDUr. cALGERIAN> vapuru 10 ikinci 
------------=~!!!!!!!!!!~~~~=!!!!!!!!!!!!~~jteşrinde LIVERPOOL ve GLAS-

Dr. Zı·ya u•• SfU .. D GOWdan gelip yük çıkaracak. 
DOKTOR cMARDINIAN> vapuru 25 

M. ŞEVKİ UGUR Doğum ve kadın haatalıkları İkinci teşrinde LIVERPOOL ve 
müteha11111 GLASGOW dan gelip yük çıkara-

DAHILi HASTALIKLAR (Al d dö dü: \ cak. 
MOTEHASSISI manya an n 'J DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

ikinci Beyler sokak No. 82 lfa talarını 15-19 arası Birinci «KRETA> vapuru limanımızda 
Telefon No. 3286 _ 1ı 1 kordon 312 No. lu apartmanında olup HAMBURG. BREMEN ve 

,_ka_b_u_ı .e.d.er •. --·-----·• ANVERSten yük çıkarmaktadır. 

{ 

İbrahim Karakaşa 

bakmadan almayın. 
Son moda hazır man

to, elbise, Pardsü 
Muşamba 
Qdunpazarı No. 12 

Fiat maktu 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

Senenin en taze mahsulü 

Kilosu yalnız 75 kuruş 

Şifa Eczanesi 


