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Herglln sabahları ( zmlr) de çıkar, siyasal aızetedlr 

Stalin aleyhine 
Bir suikasd şebekesi mey

dana çıkardmışhr 

Franaada yeniden kabine buhranı başgösterdi Millet Mecliainde 

M. Ş b . ·· · ·f d .., · Memurin kanununun otanın, ugun ıstı a e ecegı tadili konuşuldu 
kuvvetle söyleniyor. Vaziyet naziktir Meclis,937 ~ivanımuhasebat ma_z· 

hatasını muzakere ve kabul ettı 
Yeni kabinenin, milli birlik kabinesi şeklinde ve parlamento reisi 
B. Edvar Heriyo tarafından teşkil edileceği rivayet olunuyor .. 

Porie, 9 (A.A.) - Kabiııe içli• 
•••da ıaoara BlfnkU ... 1ııılaki 
telıll&l okam .. tan 

cBatTekil arkaılatlarile mahur 
llW ailll mldaraa •"!'dı&ı teeili •• 
•• -dı&ıa iıılnad ~dıce&l kredi 
•-hyeol haklwıııla 16rGt•l1tt1r. 
..... ı.n ,.._ .. martni ,anı lı• 

.......... ilada• HJe koada&a umea 
h• u.ı meellaia m•••fakaıUe m•m· 
lekeli tebdil •deblleeek tehlikeler 
lıupanda mili! ka•nli her ıabada 
totıltmanın ıaaamanıılan bahoeııiglııl 

lıetırlatauıtır. Maliye •• ekoaominilı 
a.ıa• evetli• milleııea ıalep edi'• 
~ella lamamile mdeuir olmaoı 
lçla ıı. tarlı tedbire mlracaa t eı.. 
mık aemau gelmiılir. Maliye Na11rı 
lıa ıeaeaiıa ilk iki ayında milli mil• 
ıılafaa muarifiAin 3 milyar 150 
milyon franp lıalil olm uı ol clatana 
oo lıatııa -· ıçıade ıs al17arda• 

Roma 
MiJzalıereleri mtJhim 

bir aalhaya virdi 

Kent Cüıno 
Bo-. P (Radyo) - Polonya 

llariei,. Nuın ltolo•el Bek ile 
Jıeı,. llaridye Nuın Eoat Ciaao 
....... a -yea .... ml•k-lar, 
- ._. allılm 1ıir aafuya ,ır. 
alt •• Po&..,.aıa, ııl6rtler mlaab 
W.luadakl aoktd aaaarı -.ıp ............ 

W ııla•let adamlar ara11ada 
-r- ma..ıooiala do koaaıalda&a 
.. ... --ita allaııl.... 16y· .... ,.. . 

Bo-. 9 (A.A.) - Eoat Ciaao 
MftiuııılH .. rilea ai7afatıe M.ııre1.ı 
P"ılaadeaki tarafıadaa ooa ZO aeae 
aufıada Poloayaaıa aaameti lota 
91eıado ı•tirllea eoari lıalyeaıa t.ı.. 
dirle takip ettlliai ıayliyu tıaıya 
llaricıi7a Nuınaııa aatkau B. Bek 
Wr aaııakla •••p •arenk cı..q. 
tir ... 

- Bıaraü 16yltdltım 16slaria 
darla lılr akil lıınboa&ıaclu ••I• 
.... lıalya balı .. U.beılataa imo 
,.... .. U. lu~ .. lmpantorlte 
.. ....... lılıaaeoliala ,_, lo 

• ft fafial ltalyeaıa a•-•t '° lao 
....... luıclehi•i kaldınyoram. 

Lldll kaltlrlmlala ••ıt•nk 
-•lım, mlllededmlala mltekalıll 
.,,.,._ l9ia lıtr almea &eeldl oı. 

.... " ••- nlbaa lolÜlıo oı.. 

.. lıepalmllıl ........ tleria ••• 
..... lofa iki lılk4m•tla totrW 
-Mlaial mlmktıa kılmaktecbr. 

1. Bakla lıa aalka a-aya do 
,_. ... lıaa BarlelJ• Nuulınaıa 
ft lıılllıMa Letoaya Berlclye NHın 
... lltoyadlaoriofa kalleadıkları foıo 
alJe .,... Jıir ... ilde BabtfİllU 
ı.aıJAaı .. a lıiJf uı taaıamua ,. .. u .. 
tofab eclUmakıedir, Ba teaıma kar 
flfc (el• prp clHJetlarlai allkaclar 
... ... tanfb ... pakt teldbıl 
111411Mak lıu lllW&11 lla ... claa ole. ... .... .., .......... .. 

Fransız Reilicumlıuru M. 'Lebrun M. Şötanla berahr 
:rula maoraf ihtiyari 1&11mı•l•aollai 
lııyaa etmiıtlr. 

Maliye Naun huinenie boadaa 

ıı., ... ani bir takım mllıim ma .. 
rliflar da ihtiyar et••ll llnmpJe. 
etı~ai la•ilı oylomiıtlr. Mum aileylı 

i 11 j 

rırlir 

Japonlar sarı nehire 
diişiip bo·ğuldular 

Marefal (.Şan. Kay • .Şek) ;atilıbalden emin 
oldufunu ve Çin orduaunu tenaik 

edecefini ıiJylüyor 

imtigazlı mıntalcaga iltica eden Çin askerleri 
Hankeo, 9 (Radyo) - jlpon ve Japon kuvvetlerine lı:artı ko

orduları, Sarı nehrin karı• u- yac•k dereceden çok üıtün bir 
b ilerine geçmek teşebbüsünd~ ıekilde tensik edileceiini ıöyle
bulunmuşlardır. Doku.z yüz kişi mi ştir. 
ile yirmi tank geçınete ıııuvaf· Şanghay, 9 (Radyo) - Hu-
fılc olduktan sonra, daha bazı nan eyaletinde Şıng·Te tehrin· 
kıtaat geçınek istemişlerd i r. Bı.ı de kolera hastalığı başgöster• 
eınada, Çin:iler tarafından va· miş, 200 kiti ölmüştür. 
zedilmit olan torpiller infilak Hastalığın aalgın şeklini al· 
etıııiı ve Japonluın, üıtünden ıııasından ko ·kuiuyor. Lizımge-
geçt.klerl baraj yıkılmıştır. len tedbir:er alınmıştır • 

Nehre düşüp botulan Japon• Hankov, 8 (A.A.) - lngiliz 
ların miktarı fazladır. Maabaza, ve Amerikan yüksek rütbeli su· 
bu busı.ııta tafsilat yoktur. bayl arının müşahadelerine göre, 

Japonların, Pelcin·Longay ve timali Çinde &a)lısı 100,000 k•· 
Hankeo battı üzerinde harekatta dar tahmin olunan Çinli çete-
bulu11dulcları bildiriliyor. ler Japon ordularının gerile· 

Hankeo, 9 (Radyo) - Mare• rinde harekette bulı.ııımıkta ve 
tal Şan·Kay·Şek; bugün matbıı· müessir akınlar yapmaktad ır. 
at mümessillerini kabul etmiı Diğer taraftan Çin ordusu 
ve iıti lcbalden emin olduğı.ınu, mevcudı.ınu yeni al .nan uker• 
Çin ordularının, ileride daha !erle artırmış ve birkaç f rka 
milkımmel bir balı aireceğini - sonu 8 inci salıl/ede -

lhok mllhim tedbirler alınareğıaı 

.. y .. . n mıaaril la ıahdidi .. •• 
amme maliyeılaiıa kal•uımaaıaı t .. 
.. ıae matuf bir prej• iebar etait 
oldDjaaa llhe eylemiılir. 

Maliye Numua pllaıaı .Naa .. 
lar mtclioi illifak ilo tanip etmifllr. 

B. Şoıan meııelealıa aiyad eop
lıeiial hatırlatarak memlekeıtea la• 
lop olaaaa ilimada ••kabil amme 
mallyoaiafa ıedrid ıaretıe U1&ea 
luı•Dttarıalmuı içi• lıtıklmot ..... 
laadaa maıod dairoalıade •• eaerjlk 
bir •ar•ll• meaaiy• d .... edlleHIİ 
urareti Gseriade ıarar etmiıtir. 

B. Şotaa lılktaetla parllm•• 
todaa urarl oı .. •autalu iM•m•ai 
llaama aoktaaıada ıarar eylemiıtlr. 

B. Millet Meclili blna•ı 
Aııbrı, !I (Baeaıd mabehirimisdea) - Bıyık lıl llot lleeli... ...... 

B. Refet C..ıtHİll reiıli&iade t<'p'aamıf, haııiraa 93 7 HDeıiH ılııl cll
aııılıaeebıt masbetaeaaı mflsakerı .. kabıal otmlıtir. Maclie, 937 lılriaeilılo 

aaa •e ikiıaciklaaa lı••ap ın taıkik •actlmaai m11hıalanaı da kalı.ı ... 
tlkteıa aoara memurla ILaıaua11a11a 84 llncl uıad deaiaia de&l tirll•ell W• 
kımdalı:i l lyibıaı• ikfıaei maaakereaiıai y•p••ıtır. Mecli8, - , ... .-... 
ıoplıaaeaktır. 

Peqembe glall hak4mel parllo Ç [ l d • k J 
meıato lııaaaraada açakça meoaliyeılama ti { UZ QSTn Q IS e 8 
laerhıe almakta old•&•• ileri ttlr. 
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1
Deniz altında . bir koridor 

Alman H. Nazırı aÇılması düşünülüyor 
Ribbentrop 

Von R ibentropp 
Londr•, 9 ( Radyo ) - Al· 

ıİıanye · Hariciye Nazırı Yon Ri· 
bbentrop, bugün buraya muva0 

ulat etmiıtir. 
Yon Ribbentrop, evveli Ha

riciye Nazırı Lord Halifakala 
konuıacalı: ve müteal"ben de 
Bqvekil Çemberlaynlada temaa
lara giriıerelı:, müzakereler halc
kında bir program tanzim edil
mesini teklif eyliyecelı:tir. 

Maamafib; Yon Ribentropun, 
Londreda yapacatı temallar, 
tamımen gayri reamidir. Ken
diıi itimıtnımeı' ni geri almak 
veıileıinden iıtifade ederek 111° 
gi liz ricalile konuımalı:tadır. 

Londr•, 9 ( Radyo ) - Al· 
manya Hariciye Nazırı Vo11 
Ribbentrobun buraya gelmesin· 
den istifade eden (Taymiı) 
gazetesi, Almanyada bir çok 
lngil izlerin tazyik gördükleri 
beklc.ında bazı mektuplar ne1-
retmekte ve bilbaua profesör· 
lere yapılan fena muameleleri 
protesto etmektedir. Bilhaaaa 
Alman-lngiliz mukareneti taraf· 
darlarından bir lngiliz Lordune 
Alman tecemmü kamplarında 
yapılan fena muamelelerden 
bahseden bir mektup ıay•nı 
dikkattir . 

Mathiı bir hava ta~yıkile tuzları bu 
koridordan vapur ambarlarına dol• 

durmak meselesi. tetkik ediliyor 

Tııula /abri/cası 
t.lıieulu iclarealaia mlhim ••· lmandaa maaaa bot lıir korW• •I· 

rlıılet •••belanadaıa biri ola Ça. c:ade ptlrerek d011iade ......... 
malb tula11Dd1, gla•I bir rılıtım, ye••ıae•aı hir yere ı.a.ı. .. ba ..... 
lılr lıaıııalaaae, aç denbaıaeli hir ilk. dara a1aımek •• or..ıa . Jıeıoa Mr 
okal bf- amale nlari, taa dtpo. lıkele yapank nparlarl8 ~a 
lan yaptırobgı maldmdar. Borada yaa•tm•11Dı n draiaalh koridorUo 
Wıliyeıa getirilen •e ha11 tHiıat . ba•• taayikl ile ae•lı:edilec:ek ta.ı.rı 
llbeaile mlk~m•el lılr bale ıolı:u. Hparlana dogrııdaa dol••7a ım. 
laa 10fn tua fabrikaoı da baııD barlarıaı doldarme&ı. lı6JI- -· 
Tlrkl7oalı aofn tasu ibıiyacuu te. !arca tasa bir auda •apurlllra yllı:· 
............. derecede g.aif it r•p- lım~i ıemia •tıaek çolı: 1ı..ıa1 .ı.. 

1111ktadır, F•kaı eıı mühim iı, tua• c~kıır. Taılada elektrik tıai,oatı ••'· 
lada, dıt memleketlere ibrat edile. cnd old u~u içia elekırik lı.a••etia• 
eok IHluıa dogrudaa dograya Ya• .lea iılifadı edilaıek ıaretilo mit• 
parlan yllklenmHiai temia edecık lıiı bir bna rıııyilı:i elde *•m9' .. 
bir lokale iatuadar. Bılıer aldı&ımıa• sor g6rllmemukdir. 
ıara. iıabi11rlır umum müdiirlQICI, Denia lıoriadaa lakele 7aptın• 
taale iakelHiai yakııada iaıa elli•• luak oluraa buaua ıaeriado deke· 
aek içia tetkikler yapıırmııtır. Y l• •il veya buaı blıı ıeıiaah yapma~ 
pılaa teakilı.lar• gara i ıkele y• de. lhımgftl•cekıır kı, ba, mdbi m m ... 
ille laarindeaı .. tOD olarak İDfO edi• nfa m İlt~•akkt f ı6rdlmektedir, 8a&o 
leeok, yabad deais ahıadaa olacak• buki beton kalıplar baaırleaualı 
lır. Ba buıalla beaila kel't karar deniz altıadaa bir koridor •llcaıılo 
ıhnamamııtır. Taıla öaüadeki de· geıirmek, ••parlara 11111 aaloaiıiaı 
ais çok aı•dır, barada yıpıl•cak bir ba •a11ta ile yıpmak bem dıba kaJ. 
iıkeleain btıonarme oluna 5JO,U00 laaıılı, lıem daha ueaa ohlılJ-k. 
lira gibi m6bim lıir para oarfıa• - Sona 8 inci .a/r.i/n•
ihlfyaç göııeracegl anlaıılmılLıadır . 
Fak.al dıuia alııadan ı apılacılL IOIİ• 

N&ıa daha ucaıa ma l ol•c•ı• neti• 
celine Yanlm19tır. Yalaız deaia •l· 
tıadaıa yapılacak te•İaatıa Jıarp yıl· 
larında ıayyan bücumluıa~D saru 
g6rmiyecoji miiıalıuı ilerı ıilrill. 

mıktedir. 

Çımallı latla1t iıblelİnin de• 
aiz ahından yapılm•ll teklifini, 
bu ad an eTtl japmay• için hir • • pura 
luı yilkleairkea ba '•purda bulunaa 
bir jıpoıı yapmııtı. Buaua için de. 
aia allındı buyülı: bir luaıl açılma· 

•11•• lilaum görülm emelt t•. jçi Loı 
bıyık beıon kalıplar d ldlmek .... 
rıııttile deoiain içinde ıwJarıu böf'u • 

Alsancak 
Diin lstanbula 

hareket etti 
Aloaocalı: ıakımı, c-artelİ sGat 

Fııaerbabçe •• P ... r gllıl G6aet 
takımlarile iki mıı11balı:a yapmalı 
Qsera dön İ •tnbal• hareket ıtmıto 
tir. AlHacat ıparcaluı, Baamaae 
lala•yoaunda orkadqları tarahadH 
agurlaamıılardır. 

Tak•mımuın bize iyi aetieeler 
ıelirmeı;ai •• iyi bir JG&calalı: yap 
mııanı dilerİL 



FBKRA 
Milli müdafaa progr mrmız 

Orluın Ral11ni Gökçe 
llif)lir politib eıpiriai rp•ıtiua ıua eöyl~mek iıteris ki. dfiay• 

.uı.tleri içiade ıalh icle•liae .. f'Hlı N.iık eh illa Ttrkler, eulh deai· 
ı.. perhaia, ıacak kunetli bir mGdafaa çemberi içinde yaeıyabileu~lne 
kmaaat e&aitisdir. lcabıada yard 'te inaaahk m6dafu111n )'•pacak: olanlar, 
na. •• lail•ell.Ur. B• kaaHI ltlıcl., rulitedea •e lıa~iia1uı cemiyıt küt• 
leleriacle deft• eclfp gid• JatdileJerdea, tarihin B Qkurer te<:r6bcJeriad~D 
..... ,..,. AtaUlrk, Kıaaatıyıa ıon cebealai açuba, Ttrk milletiDin ıulb 
llak ... daki .. llkkfaiai ipret bayurmuı •• miOt mödafıaya ıid direktif. 
..... •••iıdr. Şi•cU. •• Jllhk l»lr madafaa programı ile karıd•t••k 
.... JIL. 

......... icli•af, kllllNI, ••d .. i t1rldyt1i ,.baJarda. oJgun bir euur 
w Mwkle bllua•a unıre&l9' clayaa Ttrk •illtll, )urd ınfidafaıııınıo, en 
..... Mriacl pltnda, •• ural'I " • k•tltt bir it olduıaaa da pekili 
WUı. .,. Ta~I - s•k 9"e• bir •ill•l•İa. Bia ••lli ..-ef .... llayaiyıt 
....... ., tatiMa att .. • 91kmı1t 1arilıtia Hyriai •• luadaıı.. fiz.,leD aukacl• 

..... Mtitlir•iı Wı • ..ıı .. 
rM mlldala a .. yaya 6rmelc el• .. eıld ••deniyıtbti• 1aaıuıı•d•. 

.._. Tlrk Nuduianaıa kalha. lıhç H mıarakları perla mıttır. Hü,iy•• 
dlllı4' .. ..._ilk atm•f.t, bnkterimisde lrir blPamHbk tleaııaı 
.n.i . ... •• alauaıyaa. lıtlı••n i•klaııa, !ah, aaadeot bf11ıa1 her• 
..,-. '8ft•••t W. •illeü. Ve h bf• ile hilıyonı ki, •erıtyı mlz, 
.-. •---•-. cam•-. ••h•ılo Mr•etim19, Mıclttlmis, iltikWimis. 
,...ıı-. ... .ıyed ..... larllıba19, htikltallmlı, urü H Hık lanetli 
...... lıllllım .• Z.Jlf kaldalı•• .... ••ddt. •••Hl; clijer •ıııa ••· 
.......... k tellltke•ecllr. ..... ,.,,. •• lrir , •• ,ı .. 

Ş. llaWe, ,..t •llll •••af•• pngram, lalkGme•i• detU. mlllelia lla· 
ii 1111 .......... Wraklala eHlldü. •••1a1 kt, oaaa la•darıaı p• •a 
..m.t ...... .&latkk Pamif*• Ba ıaJaHa, 'tH el•a b•r .. ,lalai, .... 
........... una. 

Yabancı kanla yatıyor 
Amerikada bir kadın, Nev• 

york butueleri"de baatalanmıı 
ve cloktorluce ıörüleo lilzum 
üzeri•• ameliyat masasına ya
bnlarak. bir bç gün içinde 
kanı detiıtirilmiıtir. 

Bu Udlll elli bir 7qluıad .. 
dar. Şimdi, baıtao bap yaba11cı 
kula , .... alda ve fittikçe do 
paçle,mekte oldup ıibi, sıh· 
Mtfl de tok iyi bir laalde 
W.amaktadır. 

ANia• nelerdlr1 
"°vyet Ruıyı, Leninrradda, ta· 
lebe içlD bir ıece okulu -aç• 
mattır. h okulda, derı okun-
mu, ea uld ve çalıılcan talebe, 
bu olnala devam etmekte ve 
... t.lif w.tl•rde çalıpralc, 

dama Wr• icad lçia atr• 
.. ktHarlu. 

Son at.ı.de, bu obl içinde 
~ıl•D bir Mraicle, talebeala 
icada o1.- bere, tam iki Jil 
•ocW tetWr edil•iıtir. Ba mo
deller, olaal iclar•i•c• malarem 
tatulmaldadar. 
M. Runelte gönderilen 

paralar 
A.m.ikalılar, cu11ahurreiıleriDİ 

- elence Mvorler. Fakat d• 
lllW>iiir ld, timdiye kadar beı
ya ..,ay taklnlerfnln htpsln· 
cltD fııla sevilen, Franklen 
Ruvelttir. 

M. Ruzvelt, ıeçeolerdo 56 acı 
«letua yılanı kutlalamıfb. Bu 
•~, Amerikanın her 
tara&adao Ruzveke binlerce 
tetıraf ve mektup rönderilmiı. 
k•diliDe daha UZllD ömürler 
tewai oclilmiftir. 

Amer.ka cumburreiı.Pe telr 
rik mektupları gönderenlerin 
en çotu, ameledir. Bunlar, gön· 
derdıkleri mektuplara, bayır 
iıleri için teessüs eden cem ·• 
yetltre verilmek üıore 10.2S 
(Senı) te leffetmişlerdirJ 

M. Ruzvelt, bu paraları der· 
hal muhtelif hayır cemiyetlerine 
tıkıim etmiş v• mektup ulliP" 
lerine de birer cevap vermiştir. 

M. Ruıvelt. bir halt• içiade 
370 bin tebrik mektubq al· 
mıfbr. 

Adem babanın heykeli 
AiDerliının b ço ştbJrlerin· 

de (Adem) babamızın farazi 
beykellorini yapmıılardar. Bu 
heykellerin albnda: 

"Adem, dünyayı ıelen ilk 
İDllD,. cGmleleri yazılıdır • 

Nevyorkta, son zamanlarda 
bir inek mfi1abalca11 açalmıı ve 
eac;ok aüt yetif tirea iaeld• bu 
mlaabaka1a ithal ed.lmiıtir. 

Müaabalca aeticeıinde, binn· 
ciliti kuuu inetia 1abiblne 
yüklOce bir mulclfat verildıti 
ıibi, inetin de heykeli yapıl· 
IUll tekarrür eylemiıtir. 

Faar lıomiteı:nie 
Fuar komitesi dün ötlecien 

aoara belediyede Dr. B. Behçet 
Uzun rciılitinde toplanmışbr. 
Yakında Aııkaraya fidecek olao 
belediye ve fuar koııa·tefi rt/• 
sinin alakadar Vekaletler ve 
makamlar nezdinde netice en• 
dirmck Ozere tak· p edecetı fu
ar itleri üzerinde müzak rede 
buluaulmuıtur. 

A "7_A OOLU 

hir Dahili Haberleri 
---· .. --

Teıkilat bir binada 
toplanıyor 

Deniz bank teşkilatına dahil 
bulunan liman reisliği, klavuz· 
luk, fener da res·, Jiman işlet· 

me 1Düd rlüğü binası yanında 
eskiden lokanta olan ve timdi 
boş bulunan binada tadılat ya· 
pılarak orayı nakledilecek ve 
bu suretle Denızbank devairi, 
kı"men bir bina altında topla· 
nacaktır. 

ıslahı 
Kanalların iki tarafına duvar driJ.lecek, 

toprak llaymaaının önüne geçilecek 
Cellid gölünün kurutulması kurutma tesisatını üzerine alan 

ve küçük Menderes nehri mtc• müteahhit, kanalların iki tara· 
r asının temızlen mesi ve ıslahı fanda duvar inıası işini taahhüt 
için yapılan tesisat ve kanallar· etmek ve üzerine almak isteme· 
dan bir kısmı, bu m,.vıimdeki mektedir. 
ıürekli yatmurlar yüzünden hı· Naf a Vekaleti; Cellld ıölü
rap olmuştu. Yapılan tetkiklere nün kurutulması ve KOçülc mend· 
göre açılan büyük kanallar, rcı mecraıının ıslahı iıini biran 

Jhtiyar bır kadın topr•tın terkibı it barıl6 za- ovel ıona erdırmek için kanal· 
mania yığınurlaryüzünden to~ laran etraf.oda inta edılecek 

Yanarak ağır rakla dolmaktadır. Bunua önüne duvarlar için kaziranda bir •il· 
yaralandı geçmek için kanalların etrafı nakaaa açacaktır. 

beton duvarlarla çevrilecektır. VekAlet, duvarlaraa infU'n• 
Dün aqam lkiçeşmelikte Kı· Nafıa Vekalet~ mılyonlar sar· biran evel bitirmek Ye bu ıa· 

ramın sokaj'ıl!.da 2 numarala file vücude ıetirilen Kilçük retle Atatlrkün adlandardıldarı 
ı leevinde oturan Kara Fatma M d L l b en tre1 aıvzaıının ıı a ı vo (Sathkovııı) nı derhal meyda· 
adında 80 yaşında bir kadın, Cellat gölilnlln lcurubalmu• pro- na çıkarmak ıç·n T•mmuı ayın· 
Jimbayı yakarken önündeki jeıiaia iyi bir tekilde talaıkku· da mOteahbidia '" haılama· 
mangala dikkat ctmemiı, elbi· ku için lcanallann otrafanda 11nı iıtiyıcelctlr, 
Hıi mangaldaki ateıten tutu• duvarlar i"tHını muvafık ıör· Cellld ıölGnün kurutulma11 
ıaralc yanmıta baılamıthr.Atır müpilr. Bunun için koıif yap- için açılan kanallar meYcud 
yarala vaziyette memleket has· brılacakhr. olmaaayda bu aeno yatan yat-
taneıinc kaldırılan ıbtiyar icadı· Haber ald·tımıza ıöte, mO· •urlar, ovalara yayılacak ve 
nan hayatı tehlikelidır. biaa bir paraya mütevakkıf ol- bir çok köyleri ıular baıarak 

S J ı ·l'' • mı11na ratmea CelJ&d ,alflnüo facialar olacıktt. uç ue ı ıerı " 
Kemalpoıa •orgu lıa- Halkapınar bataklıgı 
lıimlifinden aıırılmış nasıl kurutulacak 

lhtilis ıuçundan Atırceıada 
muhakeme edilmekte olan Ke
mal paşa kızaıın ın Çam bel köyü 
muhtara B. Mehmcd Erdoğanın 
ibtilisa aid auç delı llerıai ve 
defterlerı ortadan kaldırmak 
için Kemalpaşa Sorıu hikim· 
liti dairesine girerek b11 delil· 
leri ve defterleri .,armak ıu
çundaa liizumu muhakemesine 
kuu verilmit ve dün Al .rcelll 
mabke-..i11da bu 9119Uudan 
dolaya mubakemesıae baılın· 
mıthr. lıtıntak kararnamesi 
okunduktan SOfra Türle ceza 
kanununun 296, 491 Ye 66 ncı 
maddelenae tem11 edeıa bu 
ıuça aıd davanın Atarcrza mab· 
kemesinin 16receti davalar ara· 
sanda olmadıtı mahkeme beye· 
tınce aalııılmıı ve aid oldutu 
mahkemeye veralmek üzere dava 
evrakının mOddeiumumilite ı&a
denlmeline karar verilmittlr. 

2000 ltazu 
Dün limanımızdan Pireye ha· 

reket eden Yunan bandıralı 

1 

Ayazoni vapuru Yunınist•n için 
2000 kuzu ve bir miktar ka
saplık dana vüklemiıtir. 

Polia dioanı 
Polis divanı, dGn Emniyet 

mOdürlüfünde toplanmış, bazı 
polislere ait tahkikat evrakı 
üzerinde tetkikler yaparak ka· 
rarlar almıştır. 

• 

-------------------------Beledi yei Halkapınar batak· Devletçe, Halkapınar batak· 
lıj'rD ı, ıebirden toplaaan ıüp- lıtının bir hamlede kurutulm11ı 
rüntülerle kıımen doldarSDUI ve çok zor bir iı detildir. Bu 
kurutmut• da heab mülaim Nyede lzmirlileri, 11tmadaa der• 
bir k11mı kurutulmamıı vazl- bal kurtarmak mtımkiln ola• 
yettedir. caktır. Zaten muhtelif ıekillerde 

Bu it için ıimdiye kadar bü- yapılan sivriıinek mücadelesi 
kGmeltea yardım iıtenmi11e de sayesinde ıon yıllarda lzmirde 
Nafıa Veki eti bataklık mütr ı·vr·ıiaek çok aııla11ıtır. Hal· 
hassısmm lzmire gönderilmeli kıptnar bataklıtı kurutulduktan 
1ı1Jfti18".,........_-MilQ erer ...... ce allaa ııbba· 
bataklıtan kurutulmaıının mll- tini ICemıren biı ll .. t.L&.. 1u.e•• 

bim bir paraya mütevakkıf ol- ortadan kalkmış olacadır ve 
dutu anlııılmıt. bfidcede tab· bu da bu Mne tem a edile
ıisat mevcud olmadıtı için 937 cektir. 
yılanda birfoy. yıpalama111ııtır. HOk6met, r• lzmir tebriai 
Fakat buna mukabil, Kar11yıka. ııtma mücadele mıntabu dıW-
Turan ve Bayrakh, 11tma mü- line alacalr, yıbud Naha Veki· 
cadele mıatakaıı clalailhae alan- leti bOdceıinde bbul edilecek 
mıştır. 

Haber aldıtamıza göre lzıair 
halkının 11tma hastalı pdaa ve 
sivriai•ek bcliaıadan tamamen 
kurtudması için Nıfaa, S.hbat 
ve içtimai Muavenet Vekllet• 
leri nezdinde tekrar tepbbb
lerde bulunalmuıtur. Bu H-

ne lzmir pbrinin de 11tma •• 
cadole mıntaku içine alanma11 
ço'< muhtemel ıöriilmektedır. 
Bu ,ekil, kabul edilmedlti tak
dirde Nafıa Vekileti•i• Hal
kapınar batakhfanı lcarutmılc 
için bfidceıindon llıımplen taft. 
ıisab ayaracatı ve ba auretle 
batakhtan kurutulacatı kuwetle 
tahmin edilmektecllr. 

tabıilAtla Halkapnw b.tıkh· 
tını kurutacaktır. 

Milcadele 
Beled'yece 11tmı ve ıivrisinek 

mGcadelHine timdidea ltaılın· 
••ıtır. ilci ıflnde E,refp ... ,Gü· 
ul1ab Ye Al1Mcak Mmtlerlade 
evlere 861 kilo maıot datatal· 
mııbr. Bolecllye, bu ,.ı 11tma 
m6cadelesiae bilyilk ebemmi1et 
Yermektedir. 

Denise atılmak 
Bir teladid ocuıtaaı 
olaralı lcullanılmıı 

Evelld ıece Biriacikordoada 
Tayyare ıiH•••• ÖDlincle bir 
vak• a olmuş, Yunan tebaah 

Sinemasında 
genç bir laz kend ıinl denize 
atmıı, etraftan yetitenler kur
tarma tedbirleri alırken yllzerek 
kenıra relmiı ve kordona ÇI• 

karılmıttır. 

S.zoa batıada Sinemamızda görülen KÜÇÜK LORD ~liaıini f."'REDDIE BARTHOLOMEV 
l»~laakkın yMatan 12 yaıında 1evımli ve güzel artıat .... 

1 o dünyanın en buyuk ıen'atkarları 

Haber aldıtımıza ıare b11 
kı~ Yunanistana gitmek isti· 
yormuş. Fakat burada yanında 
buluadutu dayası, kendi ıini 
bırakmadıtından içerleyip du· 
ruyormuş. Kendiıini Atinaya 
bırakması için dayııını tebdid 
etgıeji düşünmüş ve ıidip keıı· 
diıini denize ataıuısa da aya 
yijzme bildıği içio biraz yüz· 
dükten sonra çıkmııtır. 

SPENCER TRACY,. LIONEL BARIMOOR Tarafından emsalsiz bir 
ıurette temsil edilen 

VAZiFE - AS~yR~~~ECAN FiLiMi 

Milton Genç Kızlar Mektebinde 
Sevimli .F~ın.,z GEORGES MJL1,0NUN En son ve e.n. güzel 

CAZiP KAOJNLAR.~N-ı:Ş'ELI ŞARKILAR ... ÇlLGlN DANSLAR - 1 aveten:k0p~t\MOUNT jOURNAL 
• SEANSLAR : M 1 on 3,15 - 7.10 do.. C..•ur Kaptan 4,55 •• 8,JO da.. Cumarteoi p'Zar 1>at 1 d• Cesur kaptanla boşlar 

Yanmıyan ldmbalar 
lkiçeşınelık caddesinde eıki 

mezarlık cihetindeki elektrik 
limbalarımn üç ıecedenberi 

yanmadıtr , idarehanemlze h 
ber veraıerek tıkiyet ed.lm ftir. 

L() Mart 

Zavallı cocuk • __ .., ........ ---
Kamyon altınd2 na-

sıl can verd.? 
Evel.-i akşam lzm r·Karşıyaka 

yolunda Mers"nli v rajında bir 
kamyon kazuı oldutunu ve 
kamyon altında katan Ali adın· 
da 7 yaıında bir çocuR-un ba~ı 
ezilmek ıuretile öldüğunü yaz· 
mııtık. Şoför Hüseyin oğlu 
Mu•tafa hakkında bu feci ka
za)• sebebiyet vermek suçun
dan adliyece yapılan tahkılcat 
neticesinde Mustafa serbest 
bırakılmaıhr. Yedi yaşındaki 
Alinin, yolun karıı tarafm da 
harap b r binanın enlcan ara .. 
sından tahta parçası toplarken 
yoldan gelip feçen nakil YHI• 

tılarını yakından ıörmek mak· 
sadile ikide birde yoldan pç· 
titi, kazıya sebebiyet vere• 
Turan yağ fabrikastna aid 
kamyon geçerken de önünd• 
geçmek iıtediti, o ı rada kam• 
ycı1aun altında kaldıiı anlatıl· 
m•ıtır. 

Şoför Muıtafınan, kamyoa 
önürde çocutu görünce & .. 
yaptatt. hatta bu yüzden lca ... 
yonun ırka tarafının kuvvel 
anülmerkeıiye teıirile havala· 
nırak otomobilin cephesini ev. 
leri11 iıtibmetiıae çıvirditi ı~ 
riilm61tiir. Zavallt çocutun bqa, 
tekerlek altında yamya111 o .. 
mu,tur. Zavallı Alinin, lcencli 
bataııaa kurban aittitJ petice
ıino varılmıştır. ----

Karşıyaka 
Halkevinde ilk 

konferans 
lllrtecfrl1at müfettiılerindea 

8. Asım Kültür düQ akıım 
Karııyaka Hallcevinde güzide 
bir kitle önünde fıydah bir 
konferanı vermiı, alkı1lanm11tır. 
Mla...,_ Ka,..,..,. .. ..ı.n~,. 
Hılkevinde ilk konferansı i 
terli ••lr•-'·• -·· "" m K 
vormiı oluyor. Halkevı, bundan 
sonra hıyarla meaa ıınde biç 
şüphe1"1 yol almakta devam 
edecektir. 

Vildyetin yeni yıl 
6iJdceai 

V ı llyetin yeni yal bldceli. 
tabettirilmek heredir. Büdoenin 
tabı iıi bittikten sonra Vali B. 
Fazlı Güleç, büdceyt bizzat An· 
karıya götürocek ve badcedeki 
111ubtelif iılere ait tahsisat hak· 
k•oda alikadar Vekilctler• li
za•plm ı:ahatta bulunaoaktar. 

Sadık~:ıd• vapuru 
Dün lstanbuldan limanımıA 

gelmesi beklenen Sadıkzade 
vapurunun busün geleccji öt· 
renilmiıtir. ----Sari •ehaya hastalıı. 

Kupdaıınd111 8. Muıafftr 
otlu 8 yııında Sımib, Selçuk· 
taa Zübeyir kızı Meryem, Tir~ 
nia Y eai ç ftlik köyündesı Emın 
in Ulviye ve Emin oğlu Salih. 
lı:mirin Tepecik maballelind• 
Fettah kızı Gülfer, ıaıt sebaya 
Jautalat•na tutulduklara görüle
rek Jzmir Emrpı sariye basta· 
•elİD• ıaakledilaiı Ye tedavi 
albaa alıamıılardar. HNtahğa 
karı• mücadele tedbirleri de 
•hnmııtar. 

..... ----Dofum 
Elektrik ıirketi abo111eman 

tefi arkadaıımız B. Mcbmedla 
dün gece bir klZ çocutunwa 
dünyayı ıeldi~ini 1evinçle ha· 
ber aldak. Yavrunan uıun ÖllıÜr· 
ili ve mea'ud ol•asını dıler, 
ana v• babaıını samimiyetle 
kotlularaz. 

Al acalc glzünd•• 
Gazibulvarında Hüıeyin otJu 

Mcbmed, bir ılıcak yüzünden 
Muıtafı oğl lbrıhimi yu .. 
rulda yüzuud u yaralamıtlar. 



....... ..,.. ..... -lngiliz donanması, üyUk 
manevralara baş!adı 

B. Ruzvelt, deniz programı 
için bir milyar 800 milyon 

Dolar istiyor 

Beıiktaf 
Ba halta Anlıaracla 

oynıyaealı 
lıtanbul~ 9 (Huaıl muhabi

rimizden) - Milli küme mil• 
aıbakalan fiküstilrln• preı 
Beıiktaı takımı, bu bafbı An
karada Muhahıgücii 'Ye Harbiye 
talamlarile karıılqmak lıere 
Ankaraya gidecektir. Fakat Be
ıiktat kulübü idarecileri ara-
11Dda buı ihtill~la,r baııötter• 
dijiaden ıporculardaa bir k11mı 

Manevralara, cleniz tay,areleri ve lngiliz 
donanmaaının miJlaim bir lıumı 

iıtiralı etmiı 6alana,or 

Panamadan baıka bir kanal daha açılmaaı ve laar6 vukaunda 
Amerika donanmaaının m.;şlıilctttan lııırtarılmaaı iıteniliyor 
Vaıinıton, 9 (Radyo) -

Amerika iyan meclisi -.uıa• 
daa Pitman, iyan meçliaiae 
verdiii bir takrirde, Panama 
kanalından baıka bir kanal ya· 
pılmaaını teklif etmiıtir. 

Pıtman, takririnde ıösterdili 
eıbabı mucibe, allkadar larca 
i1&betli ıöriinmektedir. Zira, 
bir laarp wkauada, Panama 
kanalı kapanuu, Amerika do• 
naama11, çok miif kal bir vui· 
yete daqecektir. 

Bitmanıa açılmuuu iltediti 
ikinci kanal, Atlu de aiıinin 
Greten aahilinden baıtıyacak ve 
Sirto aabillerinde IOD& ere-
cektir. 

AlikadarlanD verditi mala. 
mata ıöre, yeni kanal, d&t 
yüz milyon dolara •al ola
cakbr. 

Vqington, 9 (Radyo)-Am .. 
rib kongresi, deniz programa 
için büyük bir müakere kap1• 
açmııbr. 

Amerika cumburreili B. Ruz• 
velt, deniz proıramının tatbiki 
İ~D, bir IQily• •kiz 7,İiS mil· 
yon dofır lıtemektedir. 

ongrenin, bu miktarı tahıiı 

Başvekilimiz Yunanistan
da sabırsızlıkla bekleniyor 

b11 Hyahate iıtirak etmek i.. lnıllls dor1a .. .,,.,,.,. 6-ı ..-ll•r 
tememektedir. Cebeltittank, 9 (Radyo) - Allbdar mebafilha verdıti 

M E, J Akdeniz laıiliz fil01a, Allavatao malGmata söre, H manevralar 
• uen filoaa ile bir araya plerek, bu- IODli erdikten ıoara. Akdeaia 

Yanan gaaeteleri, bu ••,allat ha.lılantla asan Kordajora voal olcla lıiin biiyilk manevralara batl~·I filM:n~.!>:ı!~"i:.!6n::=: 
La' ı v .Jt, 6 l mı,lar.Jır. Ni1, g (Radyo) - laıtltere mııbr. Bu manevralara, denız Akdenizde cere1ıa edecek ,,. ma" ıeıer ., azma.a Gf G uı •• b k H . . N M. ~ .... __ tawv.-leri ve donanmanın mil· k bi __ , ..... 

ı. . . . D--- ıa ı ırıcıye alll'I ~. ıı-- ço mil ·m ola~ur. 
. -~bpl, 9 (~uıuıt m1ı1bab~rim11d~) - Atiaa ~tel•a. --:-r baıln (Kordajor) a 'Ya1&I olmaı bim bir kıımı ittirak etmektedir. lapliz donanmaınua b..ıa-

vekal1111ıa B. Celil Bayana Atı~JI. _zıyar~t edecetıade~ bı~~ ve ııbık Batvekil M. BalclYiDle Manevralar, ba a11a 18 iaci dıta muevralara büy&1c ehem• 
yazd~ldarı aıakaleleıde Bqvekilamızıa Aünayı ıereflendirmelennı reftka1&nı ziyaret etmiıtir. rünilDe kadar devam edecektir. miyet atfohanayor. 

y- milletinin Abmızl·kla be~led'fni tebarlla :n-~· Londrada Moskovada bir suikasd 
lstanbul Şehır Mecllsı, et çemberıa,n aleyhin• b k · k I d 
işini idare için belediyeye 6t.:~'::!.!!;'~p~ . . ş~ e esı l.a. ~ a~ ı 

Sala .... h·ıyet verdı'" rama Pikad&y'ati malaalloaiiade Bırçok_ lıi!"•eler teolcıl eclıldı. Saı'/ıaatlç_~QI'· 

Meclis, bu İf için .iki ylJz elli bin 
lira tahsisat kabul etti 

bir nimaJiı olmuı •• 1aa1k. St:ılın ıle ar kadaılarını tJldlrecekferdı. 
Batvekil Çemberlaya aleylaiae Loadre, 9 (Radyo) - Mor Allkadarlar, ıuikaad ıebek• 
tezalıirat yapmqbr. kovadan haber veriliyor: linin, Maıetal Yegolof tarafııa-

M. Komnen Kepo ikinci reiıi 8. (lzakofa· dan idare edildifiDI baber .... 
• ki) Kremlia •ra11ndald •• riyotlar. 

lıtanbul, 9 (Huıaıi ) - Hiilctlmetin, bayatı uculatmak içia M. Hitler tarafından hafız kıtaat sabitam tarafandan Henüz tee,,at etmiyen ·but 
tedbir atanmam hakkındaki tavıiyeteri üıerine lıttaabul belecli1eli kabul edildi mitefekkil bir IUikaıt •bekeıi .. yialara g&e, Uzak prk Ras 
et fiatine nark koymuş, fakat toptancılar ba &ati muvafak P- . . ketfetmiı~ir. ordulan kumandanı marqal 
miyerek piyasaya az et çıkarmak 1Uretile beledi7eyi, bu fikrin• Berlin,_ 9 (Rıdyo) - M. .~•t· Bu ıebeke, M. Stalia ile ar- Blomer: Moıkcwaya kar11 Jüt+ 
dea vaı:.eçirmete blkıımıılarclı. Belediye reiılitinin da•eti ~r, bug~n Ro~an~ld"Hat· ~rr kadatlannı öldördiikteıı ıonra, mele üıere mikaaclalarla mata--
.. • h" ı· · b .. f •--l4 d bt t ı...ı t .• ~~aretinbe tdayııı ____ : Ro' 1 ..= Ruavada aı'-er"ı bar" d"ı' ..... ato .. rlülc bı'- Lalmııbr, uzerıne ıe 1r mec 11, agun e•..- a e r Or an ı yıpmıı 'Ye ,,.... " UD aa .,,.. maa,- ;ı 1: ~ı " " 
bu toplaııtıda vali ve belediy~ roiıi 8. Muhiddin Ostiiadat, ica• 1111t Berlia aefiri olan M. (Kom• tUI ecleceklerclL. Hakime~ bG laiareket lletha. 

" ..... • tirjmğ_jçlo ~f.:f!- nen) i kabul ·otmi• .., bla-cli.iı. • .'Zıfk-!•• aahwla~ ~-- ~.-.. 
.~--:.-edi ıCS1lenı7or. liıten ıalibiyet iıtea· ıti•-v.Jnlaa mizake~mdo ıehir konu•muıtur. M. KomaeD, M. ıle m .... lay (Nıkolayef)_ • ve 

, Amerikanın milh müdı· b ,. K f dl d ü k meclisi, ica anda et aatııı itini bizrat idıre etmek üzre belediye H tlerle vedala•mıı ve itimat• orıogo a arın a ç ıtı f&'" 
faaana taallük eden meıeleler• \ ,, 
•.~ria~~~~ ~~-~~y~~lft~~~~~-~~k~ ~~~~~ 1_b_l_-~~-·-L---~==~~~--~------~ 

•· ., etmiıtir. ' L J 
rece h..... davranmakta ve • • Japonya meuu.. ÇiM D K L ER 
~:-~:-w··cı .. ibtiru Sayım verg•len. kı~'!'~" san mecı;w.t1e. Kimi çank yir, kimi-
v. · t hs 1dtı kalkıyor, klSMen lndırllıyor Preaa Konoye~ yeaı a-c1a bir senç, ••kadat•n it• ı.abae lnttq•Df. bir çift 
ergı a ı H L • l. • • • L 'J. parti laalılıında izahat c;anta. bayan aiaenin ,..fka pidesi ıibi kıvıruak yimif, mideaine 

Yola11da devam lıc4met. •&a•f Gnzarat oer aı•nı ıcO uırıyor J "' inclirmi .. Allah mide tifua venin. Lasaa otlunuD mideıi, )'Ula• 
•mvo• a,an vergilerini de 6eledi,elere deoredivor -L 0 v(A.e~) M L--- ..,~ nuelim ••. Buaa clepm~tap ai~i böyle marifetler de 

., • . . . ., T ""'o, 7 ":" - 8 !"'9" becerir. Kubbenın albncla deve11 bamatu ile yutanlar varken, f'I 
l.taabul, 9 (H.....ı muhabi· . ~!~b~I. 9 ~ Hu~I mubıbiru~ızde~ .> - Ank_aradın._ ~aya meclisi. aeferberhk eacuQaeai ıc.utklr ıeociD bir çift eski ç.ank yimeaine göz yummalıdır. 

ri•ldela) - Aokar.U. ltilıeli- b•ldırıldifme ~o·c huıdlaaet, Hyıin vergJsınde milh m te~ı:lat ya- B~vıekıl ~reu Koo~.~· Mide, ıu aankör, dibi delik, doymak aunmalc bilmez mıde, 
ri d.tine göre Şubat •N44)i pıcıldır. Beyıır, lcabr vo e1ekl .trdoıı •bnaa sayun vorıııı tam.. eli ıdare~ altanda yenı bir ... ea karanlık tarih devirlerinden beri, yaııyan ber,eyio başuaa 
verri tabıilita reçea HDeki Şu- men kaldtrılacalc, koyıınlarda11 alınan verai 10 kuruı•. tiftikten Y~ ~ kuulacatı ~lr.tcıJI~ .....U.t olarak bütün bu gördütümiiz karra .. lıklarıa, vabpt. 
bat a)'I taluilibna nazaran yir- J)ınan vorgi beı kuruş• hıdirilece\c, tıbbi müıtalizarattan alınan ki taJIAlar etrafında mabat ... ciuyet ve denaetlerin ea büyük lmili olmuıtur. 
mi milyon lira klladır. verıı de t•mamen kaldıralacabr. Oyan lletleri vergisinin tabak· temiıtir. Bu yiyip bitirmek keyfiyeti, h•yatın her ıaba11ada keadiaial 

r::9ene-Ba· h lcuk ve tahsili belediyelere bırakılacaktır. Başvekil bana do*rudan dot- ıöateriyor. Kadın var ki, koca11nm veya aevditinin dedelerdea 
r j lV çe · • , r~ya .. ceva~ ~memıı ~ fakat tapulu emlikioi, kirli çıkındaki veya bankadaki paruını. adam. 

12 o lird parQ, cesa•ı· Parıste amele hare •11•·· pırtileran bugiln~u,Japoa c•taza .. " bile dedirtmeden yiyip bitiriyor. 
na mala/ıt!ım oldu • anaya~~·~ kba!h dah: ~:~d t?1Ie tipler var .ki: _başkaııoın hakkını ve menfaatiai. aha 
t_.. ~ k t b 1 d zararetl'!I er )'1 te~ ıle kazanm11 flbl yıyor. 1aıanbal, 9 (Huauaı •uhabi· e e aş a 1 e,lemiıtar. N k 1 · ·· -1 .. t"" k" b" k _,. · dir" ..J:_• . • d ) T"" 1_ ,_ D-.-•..:ıd b - k"" •. . e aynana çene erı roru mUf ur ı, ar aç 5-ını ı UU"I 

ruaız en - ur" ıpor &lartaıpu , _9,..~, en ugun u reırmıa . . • . 
umumi morkezi, •eçen Lafta detiıtirilmesini ve bu bpita· yayıp mabvetmıılerdır. 
lzmirio Oçok takımına karıı F•tlerıuyon. rei.C, 6ir toplantı e•nanntla liat rejiaıin yerine daha adaletli d IBilmemk iıittdiniz karmi? çıp~lD"fdtelikdanlkalar, ıevdilderi aabne ka· 

d · · _ ,;1 la lı ı,lı L!- ı ·· "k • • d:ı ın anna arıı an ııya ı ti a e er en: 
oynama .ğı ıçın ıeremoai ya· taarra~a a ·..ı.raaı Oe •iir aile urf•i • Ull' IOIY• reı•• ~ ~··•nı • Y"d" be • b k 1 o ıark yok L--· d . -

1 k til b'"k 1 5 T ~ 1ia6 diiıünmedıii 1onalm111 - ı ın nı U a 1am • . ı mu, llillll eman tor 
pı 18

1
8 ıufre eb uh ment mak 1 Qp Pıriı, 9 <R•d)to) - Sen 1Dı1t~'8ı madea aıqelui, bu ıece n_ ~L·ı d baDa ı• ce•abı lemiıtin, (Gözlerin abu bakıtlı) şar,1111. işte o tarla yidi benii. 

uya an ener a çe • ımıaın Ot 1 M r .. fi d b• Ü • -· Şot kab • IHlfV~I e h k .. d" . . 
matlGbiyetini taadik etmiı ve l e ... : da m!oca b~natnta eb lır n •,? .. !.!apmıır-ar ff • ınUI 9-.niıtir: Göriiyonunaz yDa, .er edı, mb~~kmab ıyl ekol çeflt ~"ıt ~e~ler yi-

k '""b'" 2SO 1 • eyuın e .. ~~a ur u unm., .. ,_... • E t b apmakiıtiyorum melde meıpldür. emzler e uyu a ı ar, kiiçuk erı yımekle 
aynca u.u ut t ıra F para Pariı, 9 ('Radyo ) - Aaııele fecler••yoau reiıi Leon Juad, F k v:' u~uh:ııran Japonlar~ metguldür. Meıeli, Uzak ıarkta da Jıponyanın faaliyeti, aynen 
~~zhu•n~d çar~l ır~ıı ır. ,ner· bu1,ü11 yapılan bir içti•ada amel••iD t•arruıea• uir•maıtır. lıc;i ha a b" mubntt hareket talcı"p bu metadır. Bu kadar bol mide faaliyeti içinde, bırakın orıcat,z 
uta çe ı arecı orı: k .l'. la L jd d L.ı. 1 L ..a· . • 1 ... __ aı ır a ı . . . ? ç· d 

- Hakkımızı •rıyacıtız. auın ~ - eon a . nın ~a-..ll~a Y•M••ı ar •e .ı.ea"'ııını ıa on..... ederek... dı bir çıft çarak yııın, ne çıkar ım ile 
D. l ~pıı ~~k~mek ı~emıı~~~ MIG ldatu~Me ~ndıa~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıyor ar. F d . . .. b JI . 1· d k 1 a m o .- E L 
E 4 1 e eraıyon reııı, ıuç a e •m•l••nn e m ea urtu muıtur. bir müddet evel hükumetin fa· ff A M R A 
tıme• utta Pazar gu·· nu·· Avusturyada ,i.tlik tem•yiil6 aö•termet• b.,. 

Bir tayyare •.zaıı ladıtı rivayetlMi ortada dola,. 

0!~::.~!"<.:.:~!~m~~~i- plebi$it var m·Fa,ist meclisi 
mizdcn) - 'rü kkuıu pao.örlü Plebisit neticeıi, Auuatar yanın ledJral bir Buai!n tekrar 
tayyare kursunda m11vaff•k olan ı ı.. ltl 0 

gençle ım zden B. Muıa Gürsel mem e1eet o ufana g~aterecektİr toplanıyor 
bugün Etim s'utta bir tayyare· Viyana. 9 (Radyo) - Avuıturya Baıvıvekili doktor Şuıniı, Ronıa, 9 (Radyo) - 8:.iyük 
nı'l h valandıralması esnasında buriin lzburga vasıl olmuı ve büyük teııbüratla karıılanmııbr. Faıiıt meclisi. yarın ıaat 22 de 
pervane çarpmasilc yaralanmış Doktor Şuşniı. verdiği söylevde, önümüzdeki Pazar günü bü· .tekrar top!anacık ve Hariciye 
ve h ts an.ave ualcledilmişıe de tün Avu~taıyada P ebiıit yıpılacatını ve bunun; Avuıtury-.nın Nazırı Kont C.anonun, harici 
o da ö mii$tÜr. Hava tehidi· federal bır memleket oldutuQu i'bat edecetini .Oylemiıtir. vaziyet hakkındaki raporunu 

1. Mılli Kütpbane Sineması 

---Bugün Matinelerden itibaren 

Senenin en güzel en ne/is 

ıalıane ve malıt•ıı• /ilmi 

'SEANSLAR: 

mız ·1 c ıı · zes yarın t{i)renle Pazar günkü blebiı te. 24 yaşını ikmal etmiş kadın. erkek dinliyec~k. ı ktasadi ve ma 1 vaz· 1 
k d ıl c ı.~ herkes RY ven~kti~ Be~sıte büyük ehemmıyd vuilmek~~~ ~~i t~kik e~~ece'ti~ ,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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- 105 - Yasan: Alelıaandr Düma 
p ·-. -- µ •• Dartanyamo odaya ıirerken yapbfl gürültü· 

den yalnız Aramis uyanarak dogruldu ····-.... için kapıya cesaretle odaya, papazlar daıreıiae gir· edeltl olm11ını iıtlyor, ben ie 
...,.,,. karar •erci ; .... n· dim •ı,e korkmuıt-.m; IO&fl, hayal taraftarıyım. Buaduı do
laiW kacha tarafıaclu laalt• ıizi ba efend"l•l• beraber rö- laya da B•ıpapu efendi una 
v..;ı.·1 olduju için Bann t. rünae ldaa t.aılaa .,ir lco k• tiıacliye kadar bit tatbik ecli~ 
nı.-. ef•diıinin ltalmma• ıeldi... F•n• IWde b• br •ctmit ve fiiıel alcidolor iti• 
dı llJle•ek kabil ola•ıJ.. l&.1naaanazdaıa korlmua.. bir e1aı olan aııtadaki bahli 
... olııed•, ,.m ıel• Dar D•tan1a11111 11e d•mek iıt•· teklif edi)'Or: 
ta.,. , •balaı.,ia b1tla•ı ,,. tliğini aal••ıı olası iki aiyab "Kü~\ik mertebedeki papu
a.fii fikrince gecep bclar •lbiMli tdaıa if c, ile ıöıltriai lar laediye vencekleri ••• 
devam edec,k olu cliD ...... •na diktil•ri faka\ Dartaayp iki el hirclen kallanalmaladır. 
...... ..kteye utratmaaıa onl-.a ba bakı11111• •heıQ•iyet .-: Çok a\i&el ._.va-.1 diy• 
biri bir fiiaala olaaatıaı air •er•tdi. SöıüAde cl~••la d.. Cııvd b~ar~ı._ . li,_. ,.vıaalc teıellbiıiincle eli iri: ~•aa•• •oıuocle .. devaqı ettıı 
.............. - Btllci aizi r•t11ı ettim, - Evet, ÇQk mulce.ra~el! Bu· 

fakat Dmtaayaa. BaDll ... •ıiıi• Arıaai,; tünkii. ıöriiniitt• ausalı beraber hem dını lutap
ta.a bellıatle llflecliil M bu efctadijerle ıQaablaııtaıza iti· ~rk~e dbem de yazadn P•Pt •.zkl~~ 

ı l.6- L •• ı el .. a ııun a uzun uza ıya e., •• 
IÖlll ... Mt aemml,.t nrm.. •a• •'-•Mil' '""._ atunua _. J•pmak ilzam. Şimdi, bu mulı· 
eliti llW .tadaıaeın •ı•ta ile laphyor: . . terem muallJmlere mahçupJqkla 
• ı etaet• de ••il Ar••• k p~rmız, k•ddıı ttiraf ederim ki ıüvarı mu h~ 
eblfditi cih•tl• bir eli ile OPll - S ı Mrıı t1btttıı: -'Pl•kl fızlık vazife9i v; kral maiyetip· 
bir tarafı lterelt cllter eh ile Bılikiı memnun oldujıama ye- de bulunmak çahımamıza blrşz 
de S aamarah oduıa kıpı to- sııie eder•• aılı ark•d11'':8; enani olmuştur. Bunun için, 
.,..... pvirdi. Kapı a9lmıt tözl.. ilpat olarak t-. ıııl kendi intihabım olan ve hikmet " D.rta.,.. da odaya F ••t " •• u. 16rd6tlmdea do- Um inin • hllk hı haine ait rGo 
mifti. laY' w..ttitim aeviaoi beyıa 111eselelerile alilcadar bulunan 

Sl,ab bir ciibbtt ıiJi•Dait Yt tU.elsUtlıa• ••••dt eclial.. feylerle meıgul o!mayı daha 
...... 4a biı nevi JUYarllk ve Oartıayanı 9'olay buluyorua 
,.... ptpaı ppblı kor-ut - Ebl Yola pleoekı hlaı - Ne '6-1 liiıl cli1e C zYit 
.... "'-9ia, iiHriıı birçok detill diye dltlftcll. taıdl~ etli. 
..... " eiJt oilı kocaw Ara•le .ıı ile D•tu'ua DartaD,.aın eaaı ııkılmata 
......... koDm .. W111aan, 1't' Jötterlp papa.tara laitıp ed••k b .. lamıı~•; papu ela a119i ,,.. 
... 1a1r M _.. bat1oda oı.. •ö•cle dtwam ett: r;ı,.tt:e,s!ı .. 
n...ı. •i tarıfuad• Cisviı - A kadap• olu bu efı.. Aram~a. ı.a. !"lkllem•la ~· 
.... PIPG ve aoluıada da Moa· di bGylk bir telalikı atlatta. •11 ett ti te•r• anla .. ak fti•, 
ticl1' papaı buluorordA. Papazlann her ıkiu de a.c,. Part~nyama yiıln• baldı: 99' 

Ptıtlıler ,.n,. bclar ia.Ji.. yua iterek cevap -verdiler: sıelen çlSıOlec~ ı bl eaaemekte 
ıilaiı baluadutua oda 9.. - All•ba ılkredlaız, efen· olduJqnu ı3rdl. . 
.. • ,.. ıiıljer .. clint dim. C.ıvlte kartı dedi kı; 
ayine daha prjp bir beybet Delikanlı, papulann temen· - Fransızca koauş~lım, muh-

pil riaıo iıtirık ~ ceva tereqı babı; J~zlerımız Darlan· 
-~ ............ ~~~~d'1~-:.:_:_;,:~~~;ıı.;!-~:t~~~~~~-.. .a-· 

riaot ve huui .. k oeıaııh llu lauıuata •• .,r ._. DartıayaQ cc=vap verdi: 
lttr liMlator olupee pzt çıfp- dim, huretlor. - Evet, at beai· yor da ve 

ı&.a.pltD dU.ya ..,..., - Tam ıaıaanıncla yeti'tJ. bu ıözler iıe zihnimi datıtıyor. 
...._.İl ,abi. ortMaa ai.ı, Dırtaııyq; 11ı1ijıalceromise Cızv t, bu ıSı uıeriae bira:a 

...... " ...,._. orta.it iıtirak .derele bili teovir tder matlüp olaıuş ve halb11ld pa• 
da •• elendlliai telnv .am.. •oi:ı. A.100 8atp•pazı •foocli, paz •deta meuanun olar•k te-
,. p ... ..-1r Moatidye p-.>•~ı tftDclı ve ıok"ürGnü i•• tder terzda 
._. Wıt. tabaacalar, tlJ.al boe, Naı din aaeaoleleri bak- O artan yan• balcb. V o deai lci: 
•1111. ........ ..W Itır kı•tla •ilaak•• •derek iıtafade - Münesip; pekili, bun11 

B•• g,afındaa edi)'orduk; ıiıiD fikriaıli a11Nk· tefılr ederek netıeeı nJ ıörelim. 
la da 11t•D11P ola•ia - Muı•, bidımulJ.b..... O 

Aecak IMa •va , .... ctuv .. 
na f çiviye bir erkla 
1 -. olclaapa• Dariaa-

pdtt 
l>Utaayq od•1• rrerke• 

,.. .. oldup patırtı &zerine 
........... nıc1ın ........ 
............ F.W etki • 

k tliia1a itlwüad• 
lseı•i• .,. ..... li...,. p.. Is • 

..... Mlll .... ilti. 
- v.waa. ... ,., ••· q.. 

........ nthtılf•ı ... 
.. dolaya pek memaua old• 
.... iauınız. 

- Karpmd•lrillill Ar-i• • ...... .., .... oı..... bet .. 
.. bea de memnun ol ... !. 

... Kee«ilıi. dettum, ta nr 
F iN ........... 

M•eltAia baeka b r .,.lal •I- Allabaıı hidımidir, rıca ede
IUMd•n caaa 11ID1-• Dart&D.. rim, bu noktaya dı1'kat -edıaazl 

1.,_ «lecli k : Mu1a ellerile niyaz etti; Bent 
- Silib adam1nın ba itler- larail düımanlarını münhezim 

deki fikrinU. k ymtti elamıı; ederken iki kollanqı uzattı. 
l>Jouıa içio, bıa efeadıleriD a. Bundan baıka, Kelımulleb 11e 

lbaatlan ilo kuaat •t••11~ diyor: Eller ai koy, elini dejiL 
cllba iyi o1\lr. Papaz onu taklit ederek: FJ. 

bet ıiyab elbııeli adam 11ra leriai leoy. dıye tekrarladL 
ile Dartanyana boyun itdiler. - Halbuld papazların ıelefı 

- 8Uiki1, aiz n f.1, rleriaiı olan Sen Peter, bunun akııne 
pek kıymetli olur; aae1elt fU• olarak, parmaklannı /öaterir, 
d11r: Bııpapaz eı...di, beni• farla görüyor muıunuz 

· · diai vı bl Aıamiı laotuu ıiderbirtar_. 
....., Jlzn.,tld.ijini töıliy•, da ctYap vwdi: 

- $Iİll kui'"9iı ı..ı Bir - Dotrufiur; ı.kıt bu Hkıe 
kaside .. rıpıyor...a? izah iıtM. 

Chvlt .,., verfliı - Panuklırl Sf,n Palu IMU'• 
- füplıı.ıisı papH men.. maldarı. qiyaı •tti. BuatlD i• 

beline çıkabilmek için mutlaka papa • J>N•akl11ilt aiyq 
bir U.i• tertip etlbk llat.- e4 ror. ı<.ı p•rcnılda piyaz 
chr. eder bilir mili•iı? Ot parınak

Han ubibi lledıa ile S.zemai. lac biri Bab•, biri Otul ye 
___ .__.._ ... ___ ._ .. , ıisleriae ilaaa•ı••ı olu O.,. biri de Ruhulkudüı namın-. 

'T AKVJM tanyan hayretle baykıraralr, Hepli iıtavroz Çtkararak top-
._9 ... 1 .. ,-... 1 .. 3 .. 54_1_AraW_.._ ... ~ ..... M-. -tı •Papaa m..-laeai hal. tledi.. landalar. Dartanyan da oalu 

- Jar• lltkın il r halde giW yapmak liamrelditiae ka· 
1$ ........ • ..... .......... üt .... .,,. il olauttu. 
MART .,,. ltalcb, - Papa Sen Peterin halefi· 

1 10 Aramiı, ilİr kiliae kinW.. dir ve it rullltanl bweti ıe ... 
9 - mit sibi, aabtere• blr v.- ıil eder; kilisenin diter •kanı. 
S zipt alarak koltuk aaadalyeline dört meliike aamıaa nıyaz 
8 yerle,ti ve bir icadı• eli ıibi eder. Biı·a d yakoalar ve kay-

Perfembe .,., .... t••buı ell•rin• b•"•p )'İ••• libi c1a1ıa küffilç papu-
...... 1111111111~~~~~--~-..1 kaa plm•i içia uattaktu IOD• lar iıe, m•kaddeı ıu aerpme 

ı- Va..a ra a6ziinde clev.. etti: ftrçalarile niyas edwr ki, bun" 
u,ıo "'° 14191.. - Şimdi; Darta.,aa, aöyw ı., birıcok niyaı parmaklaruaa 
t.W ı.ı.a' dlti• vefhil• Baıpapu •feadi bt.zerler. 

illlllllııll ,.116.•o ,._cat•• kalide•la diat .. ,... .S.n• .. , -

Zeytincilifimis Q h İ r t ~··~· 
ZeJtincifitt.-. i.tdtafa ça- l ~ I' 1 Ko:f., i 

releri üzerinde duraldata anlr & K t U P .. 
tılayor. Bunun çok yeriode bir - 42 ._. 

~~~~:~ oıdutun• ~·1c1e lüı-.sıa B. Necmiddin, or oyauu ruh· 
Karadeniz, Marmara denizi, satiyesı· pe11inde koıuyo•L 

Akdeniz ve Adalar deaizi ,.. 'S' • , 
laillerini baıtaa bqa kaph,.. 
ıeyti• ataçluıaın TlrkiJeJI 
ltalya zeytiacilitl _.,..... 
yük .. ltmt1i mlmldl8dtlr. 

Karadeaiı, Mar•ara -.111 
ve Alıcleaialllüllerincle •yrek
lef8 auaaa n,tia •taçlara, 
Adalar el.ili ıalıiliade toprak 
ve ildimıa •tlaait prtaaa buhul
.., 11kla1 .. 1cta ve Eıe ll&t •dl 
•••takua•ı pr bir ıe,... aı.. 
r•p•ktacla r. 

B•claa ltOrii Eıe, Tiirldye 
ıeJtiacilitlad• m~i• Wr ., .. 
takaclar. 

Ep ıeytiaoillti la• 
ayna..ktadm Edrem Ayvalak, 
Burlauiyeclea tetekkll ed• ilk 
kı11m, en ziyade balaoa ve ih
timam raren ve bunun lçla 
111alt1Ullnden tam raci••• alı· 
aaa ltir mıntakaclır. Türk kir 
lü•G hurada, zeytiai kendine 
bir r4;ilD vasıtuı yapmıfbr • 

Aydın, lzmir ve Maniu vlll
fetlerini zeytia bı:ıeleai oı.rak 
bir araya ıetlrep ikinci ıa.., 
•••~na ildi• ...... itinde .. ,. 
reklet•eai, topratl• airai mall
Jullıri• 1.a.aıu 84 aüua4eklr 
k•bUi,.ti, halkta llti• ılati)'tct 
lçie .. ,, it• llllCldeye bel .... 
la•IUf b11lQllaNI bakıaacla •• 
ra1pclı 1aaoda b rincıi 1uaı .. c1ta 
dabl ııif bir dwaaadad.r. 

Oçüoci kw111, bu, Mi w 
cenubundan bqlıy- frae ftY· 
reli dııına kader ,_.._.. a. 
uha ki, intizup11Je r.-.d1111aa11z 
cılız ıeytiıa •tavlan. doliçelorlea 
doludur. 

'l._ . .GOIMt bir ıaba içerwi•cl .. bıa· 
"Ilitı••z bl• b•-•fllÇlar, ~ 
dun kllometrşlerce te>pr•fını 
boı yere kıplayıp durmaktadır. 

ltto, Terkiye zeytlacilitf•i, 
rakip memlelietler zeJtincilitl 
ae\'lynine JlkHlt•ete bir• 
eopl r bi topraktan dollce .... 
kıi'lp yllcael•lı ba ataçlarclır. 

B.t ,.,. ym1iaa kilometre
lerce topratını kaplıyaa bu el•· 
liceler, bılr il bir tedbirin alal· 
Lea •tt• na 1*aldaçtar. 

Devletin bqana eli, iN ch
ltceı... a1Udtlı r5n, Tarldye 
ıeJtiatlltı ıimdıkiaden iki millı 
yalcsek Wr aevi1eye ,....._ .. 
o!acakhr. 

iti• en dikkate pyaa tarafı vadıa elllli Öf*' •• 
aeclilı bilir milin Haaivad; bi· l<&rtıöz - Berbuıdtr el ev· 
tb tl1D7a İltalyonlan 11rf;Arap- ilci•· el CSpenleria çek olsan .• 
P koautmak. Arapp ,..1111ar -. T41tkkiı tWi• Karııöı 
aiJlemek 19• ,.pıl•ıf. efendi amca_ 

- Ne mlnuebet?. Ha ı .:u k - ya-. .. --L.-ı •u•- ba ... te.. - yro ı; b.:,... v itaiz 
-.....-. nuua talanıt. talattanaae, iki ıi..-

Alrpm oldu mu; ltal1uı• Bari cik de blüp ,.1a11 ~ııt•f, ça· 
iıtaayonunda Arapça, Londr.. kıttır•tı ..,elen rellp aıreye 
da Arapça. MiliDoda Ar•Pta. sid·191._?. 
Kuda.te Arapc;a, Kahirede - Sorma Ka.asiK efendi 
Arapça. lat.abulda Arapça, Pa· •mcacıtt•; uaa derd yumata 
r11io Eyfel kuleaiade Ara~ geldim. 
Anl ... lan, bGtiia dünya millet-
leri Araplara Atık olm..,lar.. - Anlat bakalı•· Eter be-

- Seltep?. nim halledebilecetim itlerden• 
- Hatb latiivaya yakı• ol· yapın~; dotil" ,.Qi ele, Kar· 

dukları için kanı ııcak iaaanlar ı•y•b hılla ıibi, Marko pı· 
d tV• ıöıderiri-. • CNldaa •• 

- Tubafıın Karaıöı.. ._ Ef_. • ... eıt••ı beai• 
- Tuhaf bu cloiililııt; .... ~ bir ort• .,... ku•p•yaa dtll,. 
- Neden? dQtlm, tam oyaı1arak pua 
- 811 laalia .abtbıiai •rw~ kazaaa•ta• za .. n knyi au'at, 

yor11111 da oada11- Ayql b°' mil- ta• .. eclllditim ylbek malt•• 
let lokma peti"do... Hangi ta- lan•. 
rafı yumUflk ıörGr• filibtan - !.Yet •.• 
.,, ... radyo ile o,,,. Nlclarıyep,. - a, ift• tok bi,ak IİT-
K.rı ilt f"JD•r ~ kiJtlİ su· utradııa. e... JI par•lua• 
ıa... 811 111illtt. ber ••f • .ı. taımin ttliatl" veya ,.b•t vw
dıkp Ateti)fkt ainnet ve tiik" •ilılw "9 iwJyi Ma'•t •deyim ... 
raaııu amrıaalıdar. BiQ •lil... - IColay. • P•ıleraaı iltirıe 
lolu.ıhk ohaMtu Q k....wdı. dad ~,. tullie i•klaı ,
YokN... Şi .. di r•d10I_.. tur; fakat rull• alırıı. 
Arapoa reri•• Tilrktt f'flcu - Nı11I? • 
•ılMkkek&J. A L-• k _ O.,. Kareık.. - rıu.... verere ... 

- Ooin 1 • DiitiM bir karı -- Vereli•: ~vap flkıaadı •• 
fiuivatl .... li ._.....,i h•rpt. - Bea takip eder, ç1bn• 
bis •'Yclilc? Jij Afi•• yeıil bozi """ Sen o cihtti baaı bırak 
bir '-11• ana.•• IMtlamı •• •eralc ,tıae. Ancak ~· 
··~=~~if~~·~===;f-;:.•ereclT;;~·~ oyaı ıoabua?. llğ' b ......... 
Ftlo11UNtk dürt>iiaü pbidiilldiı, tiirp•ka aaüaaip bald-. Mt· 
•kak bltkb, burqltn ,.,ele, lüaa ı; elli beı bia lira aarfilı 
adım atmaktu ac·ı benirl8'o vijçudo ptirilM ıiauliki ıui· 
binmişler; ba çekerek ceplae7e DOY• 11kac:aldar. Oaua Jtıd ltof 
sfdiyorlar. Akalluı an M•uevt keJ.ca~ Or•JI sfti• w taclar 
okuyup dBf .. mn .Uıneli tG· kwM itt bqlar"'' 
feklerini natar•ca"'-r. _ Arol, .,.. .,,.... .... r• 

Hiik19et; camilerde •s.ıat1a -·•· ...,.,.,., 
tilnciqa okaean di7e emir ve• _ o.a. ili ıa • 
ri7or, un. peplr ıeaıial JI· ca. ........ pllN IObiıM 
riiy-=tk. Eldt m Jlh, belci• .... •b-'liai ilave .MilPi---· 
..... t9rb.da JiP"k role; reU. lat di,.. .. it• 
eo'•ı fl'iflo safer pefl•deyis. m, awJiye · bir clPt teklnir 
Mıhallo kahv•ler•cl• •Malı11a"· etMiı •r, • "'*' 
diy,. at•i•illiD re1•i •lllı· ttf••cllJt bir 
EfaaaeliM herkes iaaqırot: 1._•I• ı.kh IHMr. 

••---M••ıııir/••"-IJ•l•~•trf-l•.•-.1 Harp olacak •a; ıemiaiq bo· ._'••fikir tletil. Ba.,. 
dotla1PU1aclaa bn damı.,..,. d Borsa 

~.J.938 
uzum aabtl•n 

C. Al111 K. S. IC. S. 
35) AJJoti bi. 11 50 ış 

119 P. Paci 11 50 JS 
95 J. Taruto ıı ıs 
66 M.J. Taranto t 1 16 
55 Y.E. Beneu. 12 .50 12 
44 A.R.Ozlmcl 13 75 13 
46 K. Taa• 12 75 12 7 
6 Şanlak o. ıs 625 16 6 
2 labiur 8 50 8 

572 Yelcftn 
35656 Eald Yekfln 
36228 Umum yekin 

l'lya•• flell•r'I 
9 3.938 çekirdekliı: izim 

orta fiatl.t: 
No: 1 ıt 50 

• 8 12 00 

• ' 12 50 
• 10 15 50 
• 11 16 00 
Zahire ••btl•" 

ç. Cinai K. 5. K. S. 
1063 Butday 5 5 937 
84 Nohut 6 815 7 
25 Su1aaı t6 
31 l(eot Palamat265 527 50 

162 B. Pamuk 24 '' 

• 

''-" d L:- ıU..-i ol&tar Usutba •?. 
ug ıöıimila avr• ıe•i o .,., _ Attım. 
•71br,. vanaıı. Gemi UQdi 
koa4ioı ıisatiri1ai koparıp -.iı• ._ Ne cWl?. 
açalanaı .. içinde iki kudq Jec1i - Bir defa Bar Z.,nel .. 
aeoı aekorlik yıpmıtlu dl bi· li• Sana 10ralı• clecll. 
ribirlfriao ı.Mdüf edeqıe,.iıler. - Feaa. .• 

.......... INr top - Am•• eı.diıa, ..... , • "......... ............ _ ....... .. 
eW ayakkabı tamir odermia. me y.Jvumak diitüyor • 
Bir pn eekici, çırıtıaa kıımıı; - Gider, ri ..ı.İI•, 
çırak W,. 4eUtindet k• .. ıf. e dtrei,?. 

O ıfinün zihniyetini dlfia, - Amaa benim lebiade aôy· 
ba ... la laaliae bak. O si 
yeU. iaunlula dola feyyaz bir 
ıaemlekete herkes aldırma da 
ne 1apJr? 

Tarih yazmıyoruz Hac vad; 
yirmi bot aenelik bir zı•andın 
bahHdiyoruz. 

Yirnai bet ••net evelki Htli
feli, Paditahla Oım•nh impa
ratorluta; ,Srml btı aeae •· 
raki Türkiye •• 

Aradaki fark; PataıoaJI ile 
lıveç ua11n<taki fark tadar. 
Bu mucizeyi yıpan iellA•• acn• ve besıim ~bi, ..,ı.ce •tten 
ve kea»kttA adam cltaaek mim· 
kla aai?. 

• •• 
"Pe,de,. ıqi.., ltıy NfO' 

mlıWiD .. )İri KIJyösJe JiM. 

. 
- itte o zaman hapı yuttu· 

paua reımidir. Beni dinle: 
- 8"10' efepdi amca.,, 
- Z.yael Beılqae ait. •Reiı 

benim iıiaal ıana aoracakm11; 
çok rica ederim aleyhimde ba
lan. Beni bt'iyytto iltizam et• 
.. ,. Hakktqacla at, tut,, d ye 
yalvar ••• 

............ 
- Senin aktııa erm•z. O ne 

dwıe do~tor Uz akaial yapar, 
iı ni b~erir•iq,,, Y .ı.ıd Hay. 
~ Riittüye Jit, ba iti• aley· 
hinde bir .. kal• JautD, ıqk· 
ıtıdua pne b.,,J .ıur. Ayoi iti 
doktor MoG14ub Say da mu· 
kemmelea ıörebilir. 

- °"""' •"-lllllı -



Sahife 6 
ANADOl ... U-:::~~-----~-----:------------------------_...ı_o_l\ı_l•~r~t _ 

Lortl· Antoni Lleriin i•tiftuında. bir icadın parlniıfi öar! M·•ı St · d• • --- y . · ··· 

. ·? a gaz ec~ e~ıne mu ım 
cevabını kım verdı. beyanatta bulundu 

Bn. Osf~; Çem-1 ı . 
berlayn ne rol-· 
ler oynamış? 

.. ........ . 
T-/Jrlıi;ye, Yunaniatara V! Yugoslao.Ya araaındaki cioatlulı ve aami· 

j .miyet, yüksektir. Bu dç millet, tamamen birleımiı oe anlQfmııtır 
1 Belgrad, 9 ( Radyo ) - Yu· bir vakit sarsılmıyan Fransız kan antantı daimi konseyi zi• 
~ ıoslavya Başvekili M. Stoyadi· doıtlutuna iıtinad etmektedir. yareti ıebebile Yunan Baıve-

'·ı' novi~, .ıaz~tecilore beyanatında Birinciteırin ayında yaptatım kili Elcıelins M. Metaksaa ile y AZAN: demıştar kı: Paris ziyaretimde Franıa. Yu· Ankarada rörüşmclerim Ballcaa 
- Yugoılavya, Balkan an· goslavya anlaımaıı beş sene uluslara arasında tam , manaıile F ernan Muliye ttntın• büyük bir ehemmiyet müddetle temdid edilmiıtir. fikir birtiti mevcudiyetini v• 

c/ı atfetmektedir. Balkanlara aid B. lvan DelboJun Belırad biç bir ihtilaf bulunmadıtıaı v Ü dergisin en barış, refah ve anlıımalar, ıul· ıiyareti mühim görüjmeler te- meydana koymuıtur. 
Avam kamar11ında hükumete hun teminine azami şekilde min etmiş, fıyclalı efkar teati Almanya ile ınla7ma ve ya· 

itimad reyi verilerek nihayet le· yardım etmiıtir. Yunanistan, ve tesisine amil · olm1.11tur. Bü· kınlaşma yolundayız. Fon Noy-
nen gürültülü müukercler so· Y~goslavya ve Türkiye birleı· tün buolar, Franı z ana sıya· r~tan ~eçeo seneki Belırlcl 
nunda Bay "Herbert Morriıon mış ve anlaımış vaziyettedir. setinin aarıılmaz ıekilleridir. zıyareta bunun parlak. bir deli• 
ispanyada harbeden gönüllüle- Bu üç millet arasındaki dost· Yugoslavya krallık hükumetinin lid;,. Bu sene lkincikinaada 
rin geri çekilmesi ba"kındaki luk ve samimiyet çok yüksektir. ehemmiyet verdiği siyaset, in· A_!mın.yayı ziyaretimde bana 
İngi iz planana karşı İtalyanın ispanya ihtilalinin m.lli hu- gilterenio an'anevi ve sarsılmaz ıosterılen samimi tezahürattan 
musait davranacağma dair ken· Ragan Osten Çemberlagn M. Mııssolini ile konuşuyor dutlarını aşmasına mani olmak s yasetidir. m_ütehassiaim. Bütün bunlar bii-
disine, geçen Pazar günü, kimin d ' Ç b S Er · L için Uluslar soıyetesi çerçevesi Geç· en sene 100 Altes ruvayal !u~ ~lmanya ile anlatmamıza 

1... . ld ğ B Le i1 em erlayn,vaktile trez· teıı gün, edi Çem be:ayn kaf• d b"l b .. d 
1 

amıldır 
ma umat vermış o ıı unu aş· d l d d b . b' ._ d k a ı ve ancın e yapı an te• pernı Pol Londrayı ziyaret et· • " . 
bakandan ıorduğu zaman Bay manın oıt arın an ı, ugı.in nına ır me~hıp gön erere ıebbüıler malUmdur. Bu ihtili· Ahval, bugun ltalya tle Yu• 

MuEaol n inin do,tlarındandır ve ltalyanın Akden ı zde, Afrikada l 
N vil Çemberlayn cevap ver· L d f h k k 1 lin b:ran evel ıona ermesi ve gos avya anlaşmaıını lüzumlu 

b d e inin nü uzunu i sas etme- ve ya ın ıar ta nailiz menfaat· ·· t · medi. Bay Morrison, u ostun e f d "kil h t go.s erıyor. 
Başbakan ile ltalya hükumeti diği hiç bir Avrupa devlet !erine kırıı mütecıvizane hiç le:~=y~:e:iu b~: m~l~~~er: Bundan evel bazı hadiseler, 
a a sında, B. ldinin malumata merkezi yok gibidir. bir niyet beslemediğini ve Mus· istenen ve beklenen bir badi· bu büyük esere. d ... evam imki· 
h ricinde, sık sık mutavassıtlık Yarı 'esmi elçi ıolin inin de, kolayça kabul edi· d' nanı maalesef ımkanaız bırak· 
edıp etmed ği sualini de Başba· Ledi ÇemberJayn 18 aydan beri le bilecek ~fırtlarlı, !ngiltere ile ıe Aır:k.d . . s 1... t• . . kd mı,tr. ltalya Hariciye Nazıranıa 

R d d U b ı "f d ı k b enızın e ame ı ıçm a • 
kan cevnpsız bıraktı. oma a ır. zun oyu, zarı, ost u miinase etleri tesisine edilen Niyon muahedesine Yu- Belgradı .zi~are~i,_ iki b .. üldlmet 

B. Çemberlayn, 24 saat eve· münevver, yaşının ancık izlerini hazır bulunduğunu bildirmiştir. goslavya da iştirak etmiştir. arasandalcı ııyası ıdısadı anlq-
1 nden bu kadar iyi haberler taşıyan ince çehreli, tatlı ve B. Nevil Çemberlayn işte bu Bundan makaad Akden;z~e malan temin etmişti. Geçen ille 
, eren ve Başbakanca da •gayet mukni se.di bit kadın olan Le- mektubu alır almaz ltalya bü- koraanlığın imhasıdır. Bu hu· lciounda yaptıtım Roma ziya• 
c min bir kaynak. tabiri ile tav· d i, lcauşılaştığı herkeıi tesiri yük elçisi B. Grandiyi davet ıuıta şimdiye kadar lngiltere reti, iki memleket arasında ha• 
slf edil~o meçhul şahsiyet altında bırakır.Ledi Üsten Çem· ederek Roma ile müzakereye ve Franl8 çok çalaımışlardır. kiki bir anlaşmaya imil ohnuı• 
~imd ir?... berlayn, kocası ve birçok lngi· baılamak arzusunda bulundu· Yuıoılavya dış politikasının tur. Cihan barııının takviyeıia· 

Bugün, bu esrarlı mesele liz politika adamlara g ibi litin ğunu kendisine teblit etmiş mücerreb ve ananevi eaaaı, hiç· de komşular1mızla iyi reçinme· 
l ahse konuldukça dudaklarda zihniyet ve kültürüne hayrandsr: olmak gerektir... ------- miziıı ehemmiyeti aıikirdır. Ba 
l ir isim dolaşmaktadır: lngiliz politika kadar reıim ve heykel· O tarihlerde lngiliz dış baka· mak için kaydedelim ki Ş.kago B. Milan Stogadinoviç anlaşmalara sadık ~alacatımız 
lıükQmeti reisinin yengeıi, yani traşhj'ı da ııever. Londralı her nı olan Osten ÇemberJaynın enternasyonal ıerriıi komiıcrJ, mittir. Yugoılavya • lngiltere tıbiid ir. 
geçenlerde ölen lngiliz devlet hangi bir kibar kadmdan fazla hayranlarından olan Muasolioi sergiya bızı Avrupa milli mü• 
adamı üsten ÇemberlaynıD ka· 1 k l d ı · '- L d Çe b 1 . d' bl l d ·ı doıtlutu, bu ziyaretle takviye 'ap l o ara sa onun a pe> ıti .. a ve e i m erlaynı 1925 sonla· ze erın en ta o ar gön erı. edilmiıtir. lnailterenin, cihan J~ on ar 
rısı Ledi Çemberlayn... ıanat güzidelerini toplamanın nada tanımııtır, v; aralarında meıj huıusunda delalette bu- barışını muhafaza için çılııma Rusya i çin .. V.atJı./n~ _ 

'Hakikat şudur ki, harp ıon• usulünü bilir. 1925de başlamıı yılların bozamadığı bir dostluk lunmasını Leai'd Ca 'otmiı· tarzını büyük bir dikkatle 2 öz l 
rasın ı n dikkate layık ıahsiyet· olan Mussolıni ile dostluğu ona teessüs etmiştir. 1926 da Habe· ve miili müze.lerden biç bir ese- önünde tutuyorz. milerı vermiyor ar •• 
!erden biri olan Ledi Osten Romada bütün kapılara açmış şi stında zuhur eden bazı badi· rin dııarı çıkarılmasını meneden Muayyen bir emele hizmet Tokyo, 9 (Radyo) - Sovyet· 
Çemberlayn, 1925 de, Lokarno her türlü teşebbüslere imkan selor lngiliz·İtalyan münasebet- talimat hükümlerine rAfmen eden küçük antantın yaratıcı lor Birlığ ı le ].tponya arasındaki 
görüşmelerinin kesilmesini ön· vermiıtir. lerini soğuttuğu zaman Ledi Ledi Çemberlayn Franıadan bir vasfı malO.mdur. Küçük antant gerginlik sebcbi ıe Japon tezgih• 
leye bilmiş olduğu gibi bu se· Bir ltalyan diplomatınm dul Çemberlen kocası ile Mu11olini Miyye, ltalyadan bir Rafael, devletlerinin muvafa katile Mı· lırında Sovyet Ruıya hesabına 
fer de, lngiliz-ltalyan yakınlığı· kar11ı olan Bayan Yulya Bram· arasıada bir mülakat hazırla· ispanyadan bir Velaskez, Ho· cariıtanla olan müoaaebatımız inşa edilmekte olan 3 geminin 
rı a her banoi bir diplomattan b"ll L d' Ç b l L t 8 .. l"L t O lf' landıdın bir Van Dik göndert· tebellu .. r etmı'ıt·ır. Çekoılova._ya Sovyf.t hükumetine teslim edil• 6 ı a, ı: ı em er aynm L·a1· mış ır. u mu aııta o ın ya· x: memesine karar verilmiştir. 
fazla hizmet etmiştir. Lokarno lıcı ltalyan ıabıiyctlerile tanı· t ında, Livornada vukubulmuş, meğe muvaffak olmuştur. ile daimi bir dostluk halinde 
andlaşmasının mabud 16 ncı ıabilmesi için parlak kabul re- ve iki memleket arasında yeni işte, biç durmadan 13 yıldan· bulunuyoruz. Cumburreiıi M. Bombay mecli•inde 
maddesini Almanlara kabul et· aimleri hazırlamı ştır. 1936 Ma· dostluldarm tahakkukuna imkin beri, kendini belli etmiyerek Benesin reçea sene İnemleke· g'iJrültiJ çıktı 
tiren, B. Mussolini nezdinde bü- yuında kaynı, Bay Boldvine ha· vomiştir.. milletleri biribirine yaklaştırma· timizi ziyaretleri esnasında ne Bombay, 9 (RadyoJ _ Hta-
tGn nüfuzunu kullanarak Lon• lef olduğu zaman, L~di, İngiliz Ledi Çemberlayn, 0 zamandan· t• çalışmakta olan Ledi Çem· kadar büyük tezahüratla kar· distan meclisinde büdce miza· 
ctrada İtalyan san'at serrisini bükOmetinin Kigı sarayında yırı beri muntazam surette Roma ya berlayn böyle bir kadı . dır. şılandığı malumdur. Yuıos· keresi esnasında bazı gürültüler 
tertib eden, 1926 da Osten·Mu- resmi elçiıi vaziyetine geımiıtir. gitmiş, Mussolini ve Ciano ile - Le dinin muvaffakıyet sırra lavyı, dostlarına karıı daima olmuştur. Muhalif aza, vaziyeti 
solini mülakatını bazırlıyan hep Ledi Çemberlen daha geçenler· görüşmüıtür... nedir? dosttur. protesto etmek için, müzakere 
Ledi Çemberlayndır.Geçen tem· de: •zannedersem kaynım bir Üsten Çeıuberlayna büyük iti· - Politik ve diplomatik meı· M. Tatareılco, Aotoneılco, salonu terketmiılerdir. 
muzda ln~iliz ve ltalyan büku· realisttir" diyordu. madı onun karısına karşı da elclerı, koc sı gib, insani tara• Miçesko ve Komnenle yaptı· Yu aoslao va Jnailtere. 
met reisleri arasında mektu1>4 Geçen hafta Led, ltalyan dış beılemelctedir. iddia olunab'lir fından ele almasıdır. Ledi, ğım temaslarda aramızda hiç • .T e 
laşma fikrini ortaya atan da o- bakanı Kont Ciano ş :rofine bir ki Led;nin Kigı sarayında her " Avrupa kıt'a z.hniyeti • hak· bir ihtilaf bulunmadıtını gör- ye gemi ıımarladı 
dur. Nihayet, lngiliz • ltaJyan yemek vermiş ve bu yeınekto hangi bir dipıoınattaıı fazla nü· kında daima geniş bir anlay ş düm, aramızda teıanüd ve ahenk Belgrad, 9 (A.A.) - Dub-
gorüşmeleri hazırlık'arında ebem· lngiliz elçis i Lord Pert de ha· fuzu vardır. göstermiş ve iştirak ettiği bü· vardı r. rovnik seyrisefain kumpanyası 
miyetli bir rol oynamış ve oy· zır bulunmuştur. Ev sahibi, dış ··• lngiliz d pl oınatının karı· tün resmi müzakerelerde müsait Türkiyenin eski Baıvekm Ek· yolcu nakline tabıiı edllmek 
namakta bulunmuş olan gene bakan ve elç· uzun zaman ha· sının iradeli ve b~cer ikli karak· bir bava yaratmanın yolunu selins ismet lnönünün geçen se· üzere lngiltereye 10,000 tonluk 
Ledi Çembe layndır. raretli h araretli görü~müşl~rdir. terini biraz daha izah etmiş ol· bulmuştur.. neki Be lgrad z· yar~ti ve Bal- yeni bir vapur ısmarlımışhr . ................................... _. ........ ______________________ _ 

"Ah, bu gönül,, 

- Şaka, dedi, şakal.. Ne 
söylediğimin farkında değilim. 
Merdivenlerden birisi çıkı· 
yor. 

Bu gelen ablası idi. 
Bizden, ~öyle böyle, beş yaş 

kadar büyük .• 
Güzide, sesli, canlı, kahka· 

halı, renkli, zeki, haris ve gü· 
zel bir olgun kızdı. Beni gÖ· 
rünce, yanakları mı okıadı: 

- Ne o Saime, kumrular 
g ibi düşünüyorsunuz? 

Af eride, gözlerinin aralığın· 
dan, dalgan dalgın ona bakı· 
) o rdu: 

- Kumrular değil, insanlar 
2ıbı dü~ünuyuruz abla ·dedi· 

Ya.zan: Saime Sadi 
3-
düşünmek ne demektir biliyor 
musunuz? 

Güzide omuzlarını silkti: 
- Çocukf. 
Dedi. Anladım ki, ayni kan· 

dan gelen bu iki iç ve dış 
kahban mahiyetlerinde bavb~
lanın alamayacağı büyük ar 
ayrablc, büyük bir zıddiyet ve 
batta, biraz da aalaşamamaz
lıklar vardı. 

Her ikisi de ayni kandan~ı, 
eveti.. Anaları, babaları. ~1~' 
muhitleri, terbiyeleri, aynı ıdı. 
Fakat yaradılışının zorlu ve 
esrarlı kanunltrı, bunların ruh· 
larrna zevklerine. tahassüsleri· 
ne, b~roeylerine ayrı ayrı birer 

istikamet v..: rmişlerd ı . 
Aferideoin babast, ihtiyar 

bir mülkiye kaymakamı idi. 
Tekaüdiyesi, Çamlıcadaki iki 
evi ile Yeşilköydeki büyük bir 
konatının ve habramda yaml· 
mıyorsam, Beyoğlu pasajların· 
dan birindeki ma(ıau smın va
ridatı ıle geçiniyordu. Orta 
halli, idaresi mazbut bir aile •• 
Bu e~in içini sıcak, bol güneıli 
bir odayı benzetebilirsiniz. Du· 
varları bembeyaz, pencerelerin• 
den çiçekler sarkan bir oda .• 
Bu havayı değiştiren, ancak 
Güzide idi •. 

Kendisi evin içinde, fakat 
gözü ve ruhu dışarıda bir k z!. 
Güz!de Franıız kollejini bitir· 
mişti. Mükemmel Fransızca bi· 
liyordu. Ve bu evde onun en 
hol misafirleri, o kollcjde ye· 
ti ş •n kızlardı. Aferide, onlann 
temposuna uyam.yordu. l'i ak· 
Şam sonra, bana şöyle de
mişti: 

- Sıkılıyorum Saime .. Dok· 
tor, beni çok zayıf buluyor. Bu 
sene mektebe gidem·yeceğim. 
Fakat evde nasıl kalacatımı, 
naııl yaııyacatımı düşünüyor 
da ıimdiden kibuı geçiriyorum. 

- Niçin Aferidel.. Böyle 
niçin düşünüyorsun? 

Yatatından hafifçe dotrul• 
muştu: 

- O var ·dedi· o!.. Bilmez· 
sin ki •• 

Ve o akıamdan itibaren ar
tık bu iki kardeş arasındaki 

gizli mücadelenin ve g zli düı
manhtm bütün vuzubunu gö
rüyordum. 

Bir cuma günü, A.feride artılc 
nekahat · devresine girm :, ve 
atı r ağır, bize kadar gelmişti. 
Z '\tel\ çok yakın oturuyorduk. 
D.ıdaklarmda, narin, bevaz bir 
çiçek gülüıü vardı. Gözleri, 
çoktandır güneşe çıkmadığı 
için, ışığa zorla bakıyordu. 

Hıl i nd~, hazan olıruolaşmış, 

vakur bir kız ajnlığı, bazao 
da uysal, nazik ve mahcup bir 
çocuk saffeti beliriyordu .• 

Gözlerinden anladım ki, toy· 
zemin bulunmayışı, onu sevin· 
dirmişti. 

- Oh oh, diyordum, Aferi· 
de, taze pastalarım, meyvala· 
ram, tathlarım var .. 

Koltuta yavaş yavaş oturu• 
yordu: 

- Pasta ve meyva -dedi· 
bqlca birıey iıtemem. Hem 
senin pastaların başka bir lez· 
zet taşıyorlar. Evde ~yemiyo
rum .. Yesem bile zorla .• 

- Neden ·dedim· Aferidel.. 
H 1lb1.1ki puta yapmağı ben 
daha yeni öğrendim. 

- O yap yor da ondan .•• 
Galı ba, muvaffak ta olamıyor .• 
Gel, şöyle yanıma otur, mek· 
tepte ne var, ne yok, anlıt .• 
Fızik hocasına bili düımanhk 
var mı ıınıfta? Edebiyat mu· 
allımi uyukluyor mu?. Şaye~te· 

nin hastalığı nasıl oldu? 
Hiç durmadan ıoruyordu. 

Birden bire ıeıi alçaldı: 
- Son don bir ricada h ıı 111 n· 

11m Saime .. 
- Söyle, dedim, her ne iı· 

ter1en yapmağa bazmm. 
- Fakat aramızda kalacak' 

Her hafta Zekiye için bir zarf 
verecetim, onu götürmek zah
metine katlan... Kızcatız ban• 
çok ıeldi. Bazı notlar için ıöz 
vermiştim de ••• 

Aferide beni aldatıyorQu 
Nitekim, sonradan . anlamı · 
tım. 

Zekiye, Kastamonulu fakir bir 
kızdı. Aferide; kendi buçhtının 
yarısını ona gönderiyordu. Se
nelerce, biç birimizin rubu bile 
hi11etmemişti bunu .. 

- Peki, de<!im, olur, sen 
yaz, ben geçer alırım •. 

Sevinmi)ti. Bu kadarcık ıey 
onu tasavvur edilemiyecek kaJar 

- Deuam ~decek -
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Fakat diferi lıenlli.. 

aini kurtardı 

Neş'eyle hüznü, kavgayla 
barışı birleştirirler 

Marlen ~arafından yırtıldı ~ Bir Çingene karısının feryadına, -7- zurnanın sesi karışır 
Marlen, Mavi Melekte ne rol aldı ve 

bir yıldız gibi nasıl parladı? 
••••••••• 

- P.omerle a1ni •••ela otu· Stcnberg sade Yanıngsi görü· 
ran kim? yor, ıade onun şahsiyetini dü. 

- Bir Mili filim yapmak ıüoüyor. Arada ıırıda, acele 
itia ,..ı ıelen Amerikalı bir ve li'caydıne fikrini ıoruyo". 
Yllllabu, ismi de Steiaberr Sonunu bekliyorum. Stüd· 
ıaliba. yoyu terketmiyorum. Sabahtan 

- Steıab•r mi? fon Ster akıama kadar oradayım. Deko· 
IMrı tanıamıı bet filim idare- ruo bir köşeı'.nd~ uılu uıla 
ctlerindea biri hal oturuyorum. Kimse ile konuş· 

.Artık baı ıarıonu dialemiyo- mayorum. Stenbergin çalışma· 
,.._ Bir,ey yapmak iateditimi. sını seyrediyorum. Her yıptıtı 
biqey yapmaklıtımın ;tazım• harekette, berrak göz bebekle
pldipi biısediyorum. rinin üzerine dikildiğini görü-

C)lrataca arzam beni cesaret- yor. Hiddetli hiddetlı arkasını 
(•diriyor. 811 iki adama o ka- dönüyor. Çok geçmeden bakış
.._ dikkatli bakıyorum ki, P.. larının tasallutu altında kıvra· 
.. beai priyor, tanıyor ve nıyor. Bana karşı tavrıııı detiı· 
St4mb.ıe dotna il•liyor. Bil• tiriyor, kaba ve küıtab oluyor. 
.... lauti tlGtiace1le onlara - Ne iimit ediyorsunuz, di· 
dotra alcliyonam. miitebeuim yor. Şöhretiniz yok; rol almata 
km1danaa clikiliyorama hiç niyetlenmeyin:z. Siz, sadece, 

- Boaıuvar, M. Pomer. aöyleditimi yaptnız. 
Beai yaalanaa otarmata ela- - Pek a:a, Mösyö Sıeaberr. 

v.t etai1orlar. Steaberı, uau- Bir mDddet ıonra, üzerime bir 
bllmuaaa imkh olayan tule- nevi 11kıl1anlık ve can sıkıotıaı 
liz ye ıolak mavi ıözlerile ba· ıeliyor. 
aa bakıyor. Hepıi bu kadar. Bir akıam beni yemete da~et 
Haçlanldar içinde katıla kabla ediyor. 
ati pcak bir yazi,.tte 7eri•e - S~z diter kadınlar gibi 
d~üp oturuyorum. deti:ıiııiz. Diyor. Benden n.> 

Oc; . ... , aonra. tiyatronu• · istiyorsunuz. 
uhnniade blllana,orum. Fı· -Beni anlamanızı istiyorum, 
na Alberhl omu•na etilmif Mösyö Stenberr, bana ftima-
romı•mı ıöylüyorum. Birinci danız olmasını, kısaca çal:ımak, 

ıı lasız bana oyun çevirtiyor, 
yıpbtım oyunla. ı tekrarlatıyor. 

Büyük artist Yanin gs, ıyıal 

halda yanında oynadıtımı gö
rüyor, hayret ediyor. Gecele
yin, herkeı gittikten sonr1, 
Stenberg, elektrikçi, film çeken 
ve b~ yalnız kalıyoruz. Bana 
mütemadiyen poz aldırtıyor, 
işkence ediyor ve yorrunlutua 
hututu veçhiyeme çöktutü, göz· 
ler.min yaşla dolduğu bir ııra· 
da, vahtı bir kah-<aiıa atıyor, 
fılm çekene batırıyor: 

- · Fi:m.ni çek, filmini çek· 
ıene bel 

Üç ay ıonra, herkes, yeni 
bir ıaheıerin ve ilelebet .•Ön· 
miyecek bir namın doğdutunu 
hayretle öğreniyordu: •Mavi Me· 
lek = Marlen Ditricb. 

• • * 
Gece oluyor. Arizonanın yay· 

liları, alıca karanhjın bütüo 
renklerile pırıldıyor. Menekıevi 
bir sis, turuncu bir sisle kart• 
ııyor. •Montanyı Roşöz. datı• 
nın ıırtları, keskin · ve berrak 
bir mavilık içinde. 

Anlatmasmın sonuna dotru. 
Maılenin gözleri yaşlarla dolu• 
yor, bu halini gülünç buluyor 
ve gli-lm ~te çalıı yor. 

- Hayahmın mütebaki kıa
mında ehemmiyetli birşey yok. 
O gündenberi tam on ıene 

Ca•ııalıılcla ittilı•m edilen, f. -
icat ••çıı sa6it •lmıgan icaz 
Lotıdradın Pariı razetelerine 

haber veriliyor: 
lıkoçyada berberlikle ittigal 

eden bir genç kız, casuıluk ıu· 
çundan tevkif edilmiıtir. Diter 
bir kız da ayni ittibam altında 
kalmııtır. Hidiıo ıöyle vuku· 
buluyor: 

Şehirde bir yandan, tevkif 
edilen ıüzel ve kumral berber 
Mis Lordaaıo dükkinı ön ünde 
kalabalık toplanırkeo, diter 
yandan jatelijanı servise aicl 
bir miralay madmazel Margo 
Vobrokun. evine fidiyor. 
Miralayın maiyetindeki zabit· 

ler sokakta bekliyorlar, kendilİ 
bir müddettenberi lskoçpda 
oturan madmazel Margo Vob
rolcun kıpısını çalıyor ve: 

- Evinizde araıtırma yap
mafa memur edildiın, eliyor. 

Madmazel korkarak: 

Bir Y11rıan ıazet11•inin rö· 
portaj gap•n malıarriri, çin
ıeneler luılclcında ııı i nUba· 
larını anlatıyor: 

Mahruti çadırının önünde; ha· 
yabnıa illcbabarını yaşayan ıol· 
gun koyu esmer bir çingene 
kızı, iniltiye benziyen b ir ıes' e 

mınldanıyor: 
- Ey güneıl Yeri ve g6tü 

tfıklandıran, berıeyi ısıtan Al· 
labın nurlu kandili! b izi, atla· 
rımı:ıı, ayılartmızı ve maymun· 
)arımızı anutmal. 

lıte bu ıöıler, çingenelerin 
dini duasıdır •. 

. Çadırın kapısından içeriye 
baktıtınızda, mutlak surette yet
miıten yukan bir ihtiyarla kar· 
ttlqıraınız. Bu ihtiyar; iıter er• 
kek, ister kadın olsun, ıize da· 
ima çingenelerin eılci arı' anele· 
riaden bahseder durur. 

diıtandır, diyorlar. Halbuki, l»ii
tün mamüllderini 11kar bır ata 
yülcliyerek, dıinyanın bir ucua
dan dıter bir ucuna kadar ••• 
nan, burüo Asyayı, yarın Avr• 
panıo bir ülkeııni, öbiir ıiin de 
Afrika ve Amerikayı ziyaret 
eden bu insınların, kendilai 
için vatan ıayılmıyacü ,_,.. 
ıünde bir köte yokturL. 

Bir çinreoe çaclıraoda. ..,a 
namına bulabilecefİDiz 111r.., 
yo~tur. Lakin kendileriae ... 
rarsanız, biç bir ııye ibtiyıçlaiı 
olmad tını fabr ile aöylerlerL 

Çinıeneler de qk, ekleri,. 
kanla neticelenir.. Bir çias
lcızı, kendisi için cu ve,.. 
genci ıp\allıldı itlaam ed•I. 

Dünyada, kavra ile barı ... 
ve büzün le nq' enin arkadqhk 
e ttikleri y•r, oi•r•ne çadara.. 
rıdır .. 

Bir çinpae karı11nıa, aua11a 
ay"ka ÇIUa ter,ada. di W. 

--~~~,~·~Mf~~~~~mıJ~~·k~v~o~ı·~~~s;.:;,;ek~~~fii~:.:.=.~~~::;,. T"""""_..,~,~•~•-•l-=-1t0 :&. iftflam ecli
Y'i' M'6 e ıoıterilit gôste- yorlar, dıye soruyor. 

_.....JDll'rı'-•cc;...! . .::~~~~-~f -pdll' .... 

otan11or. - Ben dahi, çok çalıımak 
llnl Melelc ve çok ötrenmek mecburiye-
Ertui Pıiin beni- "9 !. A. tindo kaldım. Benim eıki bir 

fiba lnampaayuıaıa ıtüdyotUDI amele oldutumu duymuşsunuz· 
çapıyorlar. Stenberı, Pome- dar. Bir stüdyo laboratuvarında 
rİll biroaandı beni bbal ecli· yamakbm. Sonraları keıici ol. 
yor. Yiidme bakmaba11a. lr dam, fili mi eri kurmıta yardım 
byt bir ta.arla benimle koau- ediyordum. Resimler üzerinde 
f'IJOr• hokkabazlık etmefe, pozlar yap-

- lıleft11a, Ha,nrib Maaıa mata, herhangi bir tatsız sahne 
•Profaör Uarat. lıimli rom• diziaindeo hatırı sayılır filimler 

~ madan aluamıı bir film çevir- teılril etmete bııladtm. Kimse 
.. istlyoram. Bea ba oyanaa terakkime sebep olmak istemi· 

' ..... •Mavi Melek. adını ·koy- yordu. ille filimimi topladıtım 
mü niyetindeyim. FUm oldatu paralarla meydana get riyordum. 
aibl Emil Yuiape aittir. Ken- Her bir metrelik ıerit, yemedi· 
clill •ütWı bir kompolİIJOD tim bir yemek, senelerdenberi 
,..caık. Oyunda bir kadın ro- kendimi mahrum bıralctıtım bir 
•ele •ar, fakat o kadar ebem• zevk demekti. 
.... cletil. Birçok para talı· Stenberg rikkate geliyor. Ho-
111 ..._.,., büyük bir ııldıza livudun alay ettifi, gıdasız ve 
.tüp ._ta ilitiyaca•z role. ürkek müptedi batini görüyor-

Dila illi, ewell Eden banncla muş aibi oluyor. 
w Wllbare tiyatroda ıördüm. Bu halinden istifade ed~relc 
• iti lizia yapabilecetiaizi taarruza geçiyorum, lcendiıine 
aaaaediyorum. •Mavi Melek. te Lolo iımile 

Bua bu diU kulluan 'dama yapıcatım rolden, bu rolü na· 
dikkatle bakıyoramı aıl ul•dıtımdan ve ne ıekilde 
Kıu Mı boya, dolıan ve ıe- yapmak istediğimden bahıedi· 

Dİf omazlan, kumrahmıı aaçları, 1orum. Senaryoda mevcud ol-
10lpa bir ytizü, dudaklarının mıyan sahne hareketleri yapı· 
~ tarafıadaa ıırkaa bir bıyıtı, yorum. 
Aiaat1UJaLlara mabauı hulyalı En nihayet kendimi tanıttım. 
~i YU'. Yavaş yavaş toparlanıyor, beni 

Atmclaa aükbetle ıa IÖZler anlıyor, bana dkkıtile bakıyor. 
çıkıfor: •Kabul ediyorum, Möt- itirazlarda bulunuyor, muka· 
..Jr. &!--L- bele ediyorum.. Artak i. ic.ten 
~v ~-•• ..., ., 

Ve kalbimde ıa fiddetU ,.. reçmiıti. Binder kahvesindeyiz; 
,..U. akaecliyor: • Alacatıa ol- bereket ver sin içeride hemen •a.. hemen kimseler yok. Şaıırıp 

Saata·Fe ebpreıl Ariıonaya kalaa garsonlar ayağa kalktı· 
..-1 olUJ•, .gürültü ederek tımızı, oynadıtımızı, b~reket· 
,ekıelc yaylalara çakıyor. Kızıl ler yaptığımızı seyrediyorlar. 
topr:atıa kavabldan araıından Sabaha karıı. bitkin bir va. 
seçiyoruz. Ufukta, tabiabn ihti· ziyette, henüz açılan bir amale 
llçlan ıök yüzüne hayali izler kahvesinde ardıç lilcörii içiyo· 
nsmedi_yor. ruz. Fakat •Mavi Melek. ıe· 

Tren 10lu • Fore Petri6ye. naryosu değiıti ve Lola b .r 
-.maaıD&a içinden pçiyor. Jıldız rolü aldı. 

Marlea tekrar IÖze baılıyor: O günden itibaren, stüdyoda, 
- ilk it p•,. .... Staaber• boDi )'Ol'uror, biç fa· 

rilmez, Amerikayı gitmek için _ Caauıl.,.klal 
tekliflerle karşılaıtım. Ve renç kızın itirazlarına 

Fılimler hayllhmın tarihi olu· ratmen, yetişen polisler· evi 
yor. Fakat Stenberge ıükran 
b 1 t t 

altüıt edercesine arıyorlar. orcurnu aa a anu mıyaca ım. 
Bana ihtiyacı yokta, oldukça Fakat bütün uaıtırmalar ae-
mcıburiaşmış~ı. Ve, efor ona tie'eiiz kalıyor ve miralay, ma-
rastlamamıı olsaydım, ıüphesız hlyetile beraber, mıdmuelden 
muvaffak olımıyıcaktım. özür diliyerek çekilip fitmek 

Paaadena: mecbutıyetinde kalıyor. 

Seyahatimizin dördüncü gü- Esasen, lntelıjaaı servi1, bir Ah; eskiden, kızları· 
mızı almak için b·ze para 
verirlerdi. Şimdi iıe, iı tersine 
döndü. Bizden para istiyorlar. 
Halbuki bizde para ne gezer? 

nünün sabahındayız. Bu ıece müddettenberi lnriliz deniz 
Kaliforniyaya dahil olduk. Ya• pfln1arını çalmak istiyen bir 
ram aaate kadar Pasifik deni· caıus ıabekeıi peıindedir. 
zinin kıyılarına varacatız. Bu kızı, bu ıebekeye · dahil 

. Zenciler, kuluvarlarda, valiz· zannetıuiıtir. 
leri üstüste yatıyorlar. Herkes · Klz i1e, fYnları aiylemittir: 
Los Anje'oata inceci<. Marlenle ·e,n lskoçyaya k,enli ol. 

Der ve telehhüfle devam 
eder: 

ben Pusadenada inccetiz. Bu- dutumu ispat etmek için do
rası, dotruca Holivutı bir yolu tum ilimı çıkarmata geldim •• 
olan bir istasyondur. Bu yol 

- Vaktile, kızlarımızı müza .. 
yedeye bile çıkarır, en çok 
para verene devreder.dik. O, 
bize damad olurdu. Hatta bir zımnen ıinema yıldızlarına tah

sis edilmiıtır. 
Marlen; felakete, mücadeleye 

kartı siliblan• tt hazır bir 
vaziyette. Seyahatin emniyet• 
kir, serbest ve mülayim kadı· 
nını artık tanıyamıyordum • 
Tuvaleti noksansız; kendiai 
sinirli ve sabırsız. 

Bana: 
- Buraya her gelişimde kor· 

lcuyorum, diyor. Sahneye giri· 
yormuşum gibi titriyorum. Bili
yorsunuz ya, Holivut amansız· 
dır. Bir hata, bir yanlışlık in· 
aana pahalıya mal olur. Bir 
günün içindo neler görecekıi· 
niz. •.• 

• * * işaretler veriliyor, bir çan 
çalıyor. Beyaz bir ev ve yol 
üıtünde sarkmıı bir burma atıcı 
görüyorum. Makinelerin ııcartıu 
işitiliyor, fren sıkılıyor. 

Azimkar Marlen, tebessümüne 
hakim bir vaziyette, kapıya 

doğru itiliyor. Tren duruyor. 
Fransa kasabalanndaki gibi 
ufak bir gar, küçük bir bahçe 
ve bir kır ıaçajı görüyorum. 

. .s.,,. ",. -

Dr.Behçet Uz çoklarımız; kızlarını evlendi • 
rirken aldıkları paraları, ömür• 

Çocrık lıastalılclan lerinin aonu~a kadar aalclar-

m'lite/aa"W lardıl 
Haıtalannı ı 1,30 dan bire lca- Sizin kim oldupnuzu anla· 
dar Beyler aokataada Abeak madalc, yana yakıla söylenen b11 
matbaua yanında kabul eder. · ibtiyardan sonra, orta yaılı bir 
lluge•,__ ı.le/•• 3990 çiapae, çadınn bir tarafuıda 

Ev t.le/o"llll 2261 zeacirl•le batlı duran may· l .. •--•-•••-••111 manu çözüyor ve zeacirden 
y N çekerek, elindeki (def)e yavaıca 

eni eıriyat: bir kere vurduktan sonra, ça· 

''Hastaneler tip dırlınn ar•ndan ııynlıp 11zık
la11yor. 

Ve normalleri,, Birıı daha ileride kurulmut 
bir çadırın ön6nde, gözlerinin 

(Şehir ve ıehir ijiyeni etüd· feri kalmamıı. cılız bir çocuk, 
lerine) methal unvanlı eseri ya- bir . .... uval par,.as· nın üstlnde 
zan doktor Memduh Sıy tara· ... 7 

uzaamıı yatıvor. Belli ki çocuk 
fından •Hastaneler tip ve nor· ' d ,_ 

basta; fakat, c;inpaelerin, 9g;: 
maileri. namile bir monografi tor ve iliçla müaaaebetlerı 
netredilmiıtir. okl )' .. 

Doktorlar, haatane tabipleri, ihtiyar bir kadın, yavııça 
hastane mimarlan ve belediye- yanınıza ıokuluyor ve: 
lerle hastane binileriai alika- - Fabnızı bakayım bayım! 
dar eden bir eserdir. Diyor! 

Fiati 30 kuruıtur. lıtanbulda Dünyaya geldiklerindenberi, 
Kanaat, Hııet; Ankarada Ak· el avuçla utraıan bu göçebele-
ba, lzmirde Mektepli kütüpha· rin taWatleri asla defişmez .• 
nesinde buluour. O.ıs dria. ilk-... Nia-

seıile kan,ar.. itte, çlnpfae el• 
nilen un"!ruo bir portrni ••• ------

Amerikada .. ...• 
Yeni bir iktıaadt 

buhran mı? 
•• 1 • ., 

Bir a:yıla 1320 mataa 
ae•e if laı etmiıtir 
Amerikada yeni bir iktdadt 

buhranın bqlanııç ılimetlerl 
sezilmektedir. 937 Sonbabana
daki konjonktür ıerilemeıiad• 
beri iflaslar bayii artmıfbr. 
Meseli 9 37 senesi Ey' il •Jıli• 
564 müeueaen ın ifliıile •• eli· 
ıüc ıeviyesine varmıı olu Hila 
vak'aları btı aydan aoora bir-o 
denbire artmıta batlam11, hi
teşriııde 7 68, Sontepiade 786, 
llkkinunda da 932 ye kadar 
yükaelmiıtir. 

Son gelen iıtatiltilder .... 
iflas vık'alarının 938 SoakAQ 
ayında 1320 ye çıktıjını bildir 
mektedir. 

Dampinı •i? 
Dahili konjoktürün ıeıilea:aai 

üzerine Birleıik Amerika 8'U li 
dıı ülkelere yaptıtı aat•ılaiı 
artırmak mak11dile yıvai yavaı 
damping~ baı wrmata L~ıla
mııtır. Koajoktürün ne vakit 
tekrar yükaelecetiai keatir•ek 
kabil olmadıtından fabrikala;, 
kalkınma zamanını, daha de+ 
rusu arzıa v• dolayı sile fiatler • 
yükselişini beklemeyip ~ki.a-
rını, barice satmak saretfle ~ 
den çıkarmata çahımaktad.rtaf. 

Yerlere titlıllrıeriler 
Belediye, yerlere tükürenleri 

tiddetle takip etmektedir. Mii
tekilf İDıatakalarda yirmi ka
dar belediye zabıta memurıU• 
tedbir aldırmak suretile yapı. 
tıki pte iki ründe yerlere tükU· 
ren 76 kiıi pıra ~eH!lınl -~ 
tarıl8111tar • 



RADYO 
b urriinkü program 

lstantul radyosu 
Oiıe tı~pig•tı: Saat 12,30 

Plakla Türk musıktsi - 12,50 
Havadis - l 05 p,akla Turk 

1nus kisi - 13,30 Muhtelif pli< 
ll~fl 'yat 
Akıam neş-igafı· Saa 18.30 

Çocuk t yatrou (G J g e se · 
çecik) - 19 Rtdıfe ve arkaş ar 
t rıfrndaı Türk muı kiıi ve 
halk şark lar1 - 19,30 Spo· 
musahabeleri: Efr Ş •f k-19,.55 
Bana baber lo ı -20 Cema I Ki· 
mil •e arkad.,Ja· tarı ndan 
Türk malikiai •e halk f8rkı· 
luı - 20,30 Hava rıpotu -
20,33 8. Ömer Rıza tanmdan 
arapça .c;,ı ev - 20, 4S B meo 
Şea ve lf'bdaş arı tarafıodao 
Türk maıılc • YO ha.k tarlua.ı 
(S.t ay•l } - 21, ıs Tahsin 
ve nice Jatş an tarafındın Türk 
muı '"" ve halk tarkılan -
21,~ Bedriye Tüzüa, Şan: Or 
keıtra -22,45 Ajanı baberleri 
- 23 Plilda aololar, opera ve 

operet parçaları - 23,20 Son 
haberler ve erteıi ıünün proı· 
ralir. 

Ankara radyosu 
Ô/lt1 ,..ırlgatı: Saat l 2,30 

Mufttehf plik neıriyab - 12,50 
PliJda Türk muıilciıı ve balk 
f*l'laran - 13, 15 Dahili ve ba· 
rid haberler. 
M,.oı ne,,.lgatı· S..t 18,30 

pllkla denı muı kııi - 19,lS 
Türk muıikiıi ve halk tarkıı.n: 
( H kmet Rıza ve ukadqları ) 
-20 Snt ayarı ve arapça neşri· 
yal - 21Fotoırafçıhk hakkında 
bir koauıma: Safder - 21,15 
stad10 aa 'on orkutra11 - 22 
Ataaı haberleri -22,15 Yaranki 
ptoıtam. 

Muhtelif Avrupa iatu7ooları
.. bu ..... ki propaa öaü: 
S#nfdllft•r-i 

21, 15 Bür-.= Seafoaik koa· 
aer Ru ... IW.armoaiaı), (22,15 .... ). 
IH/I/ : 

7, 10 B•liw .._ dlllt•: Hafif 
-...,. "ı.s devemı), 9,30Pw 
Kolonyal : Plik, ( 10, ıs keza, 
10,45 kea, ı ı.30 keza ), 12 
Berbn kıaa dalaU& : Halk ma
•kili, 13 P•ı• Kolonyal: Plik 
k ... ı. 13 Betlin kıla dalıaaı: 
!Ufal {14,15 Devama), 
14. 15 Pan. Kolonyal: Koew 
..adi.(15 Keza). 17, lOMoraYSlc• 
O.-. K.rıpk koaw, 17,45 
lı.U. lua da'ı-= Halk kon· 
-i, ll,05 Bikreı : •be800 
orbat.ra-. 11,30 Peıte: Radyo 
.......... 11,50 Berlill k .. 
...... 19,30 Pette: Çiıaa 
•••iti, 3> Mo.kova: Kon .. , 
20.45 Noekovı: Kouer, 23.0S 
P11t9: Alk•i bendo. 
o,. •• ı., ·~r: 

20,30 Praa: Fıbicla'ia•Hoct7. ., .• 
... ııı.ı: 

I0,45 Berraa baa dalıaa : 
Kitik oda muiki konseri, 16,30 
PllİI Kol•,af: Oda mulikiai 
IHMnl (Triyo), 20, 40 Viyana, 
Clra ı Enat Taatenheyn bar· 
.._ 22,15 lerlia kaaa dalpa: 
Ocla muild konseri. •. ,,.,,.,., 

JıG,30 8-lia lue ..... : 
RtMD ..,taları, u,ıs Biler-.: 
S. pl•t.r, 18, 20 ViJMa ıVi
,..__. w piylao IODatlan 
ıt-15 Bela in• dalıım: Halk 

•,45 Bakret: ltalyaa 
• .... JOlprlaluı 22, 15Petteı 
"7uo 10aatlln (Beetbova•) 
( .!.ut DollnaaJi tarafından ) 
22.40 Moroma • O.ova: De
...., .... rkılanaclaa. 

Au •ulfcl.U 
20:2S lloronb·Oltrovl: Ar· 

... •uikİI' 23,20 
"VM-. ar.. 

Madrid şehri, dün de 
topa tutuldu 

A~A~n'"·:.:=:::::::::::::=.::::::::~~::~~-==-=:--:ı.::
L••'iumlu not ar Fransada yeniden kabine 

buhranı başgösterdi 1RENLE R· 
hmi 1 hıo • t kıl t 1 tr~rı. 

A ago 1 c""ph~sinde çok kaılı b r muh .. r"b~ 
b3Şlcmışt!. . Tarafeyn kuvv2tletı süngü 

süngüye harp ediyorlar 
Pariı, 9 (Radyo) - HavH rafeyn kuvve erı, sungu sün· 

Aj nı 111n Araroıı cephetindelu guye ıelmıştar. 
muhab r, lhttlalciler e Cumhu· Madr d, 9 (Radyo ) - 1 ti· 
riyetçi J9 panya u-.vetleri ara- i c fer, b r n tekrar Madrıd 
sında çok kın'ı bir muhıre~e ş~b n bombırd man etmı$· 

lerd r. 
baş ad ğ u aber vermektedir. Saatlerce devam eden topçu 

Harp, of leden sonra çok ateı , tehirde muh m hasarat 
korkunç bir tekit almış ve ta· yapmıştır. 

Rusya, C. ispanyaya 
mühimmat gönderiyor 

Yaz elli ta:vyare, Frana2 yolale g6nderiltli, 
Cıımlıariyetçiler, mıılı:ahil 6ir 

taarruMJ hazırlanıyorlar 
Roma, 9 (Rıd70) - SoTJ•t bir ıa., • .._. edlyer. 

R...,....., Ji'reaıa ,el• ile Barıeı... ltıbl~, baJlk ••"9tl•le 
yfttı elli tayyu• ile pek ıok ... h..-.. e plaft hl••yerlar. Rap 
bim•at ınkettili •IJleaiyoL bah 1.. L-..- _. __ 

Ba •lhimm•b .ı~ıkl• ..... •. . taD •-.ama --•r -...m • 1• 
L ' • ı '-i mtf&iJ'. cum.arıyetp apaayaaua ., r tuna• . . 

aa geçeeeJi tahmi11 ohuuıyor. Al&hdar •ebaf ıle hadım ıHta• 
Sal•mıab, 9 (ltaclyo) - Ango- Jici ll•kkıacla Wçbir aal6ma& pl· 

H cephe lala laer t1m1fınd• tfddetli me•iftir. 

Küçük Antant iktısadi 
konseyi toplandı. 

~rin harf'k~t ııut e 
Aydın hattı; A/sancak: me.ltıe ıneddiit etmiyecektir. 

ı Par s, 9 (Radyo) - Baıvekil 1rnir.Kar•k11P11 A1tk:ar ı. Paııır. 
ff'llİ, çarpmba, tumıı, pazar gıinleri B. Şotan, bugün gazete mu· 
uıt 21,:i; d4" harrirlcrinc btyanatta bulunmuş 

1ımir • uil i: ller ~iiıt , .. , ve par amentodan istedıti sa· 
1 !;,40 da 1 h i •yeti ald ğı takdirde, Fransa· 

lı:mir·Ilenizli: ~lr, perAembıo, 
rum•n ... dnleri ,.t 6,30 da da ıü ü 1 ve emniyeti temin 

luair·Tite-()cl .... t: u-INıı. ... edeceğini ve mai vaz yeti sa· 
5.33 de bir katar: hv .ktam ... t laha ulaştıracağını aöylem"ft'r. 
17,30 Ödemi.. hir tr-. 16,30 •• Son dalc lr1tda alman haber· 
Tireye otoray. l d 

n• gor~, Batvekilin tıte t 
Afgan hatlı; Basnl#lntJtlt111: ulih yet n ver lıp verilmemeııni İımir.f ıtanbul·Ankara: Her ~ftıt 

nıt 1 ile rp.Z1r. t•mtı. far,am1- teemmül etmek üzere bütüo par-
gtlaleri ,. ... lı:b ••gq.bare hl•-f tıler bugün fevkalade bir top· 

la mi" • Somı: PaAr •• ,.... lanta ya pnaıtlardır. 
•eti ~inleri 1Ut ıs. 28 de So yalistler grubu, kontrol 

11mir.Bandır111'l! Paau, talı, p•tt· vaz·feainı terkedip Baıvekile 
ff'mhe .. camarteei gtlnleri •b•hl•• 
~ ,.., 7,20 de mabtelt bter: istedıği salab yeti veremiJtc·· 
,,_....i, ç•'l9•M. cama gbleri t oi ve çüokü, hü~umet iı'er ni 
ebpne ._ ıı •• kontrol etmek·e mükellef oldu· 

t...au&m• Peıar • ,....... ğunu bildirmittir. 
,ıtaı.ri -.& 1

5
•
28 

"• Alikadarlaıca verilen mali· 
H• f'UftGll llbı111 ela tel.. mata nazara•, M. Şotao, iste-

/on ,....,,,..,., diti aalib yetı parlimeotodao 
Y•gan ihbua: 2222 • tebir tela- alamıyacak olursa derhal Eliza 

fonu Ddlracu& •••m• 2200 • teo 
birleraruı lelef'oa •Gncu& •tblla• •arayana g'derek Cumh•reiti 
raıı: 2150. elektrik firketi: 2091· M. Lebrurı• ziyaret edecek ve 
h .. ıgaa: 2326 • polit: 2'63 ·imdatla kabinenin iıtifaaıaı verecektir. 
•bld: 2MO • Bumaae i11Uy01111 : Paria. 9 (Radyo ) - •R,di-
3638 • A1180cat illayoaa: 21U • lcal Endepaadaa. ve • Alyaoa 
PUllpOll ••par Wı:.ı.i: 2856 demokratik. 111pları, buılo 

Şehir Dakü •aaa&alarıaıa •ha&e toplaaaa ti r ve S.ıve il B. 
leyiıı ilk " a- ... ...._.. Şotanın ıltecl' ~; fevkalide aa-
... tleri: • 

Konae;y ı-eiai B. Tatare•lıo, asan bir .,,leo 
oercli, Konaey, 6ugıJn tle t:Jplanacalc 

Bükre,, 9 (Radyo) - Klçük -

Tra11ff111fltm lir:ı yet ist eaaeai •ünaaebettie 
a. _... Gllıelyah-ln ""' tahaddüa eden vaziyeti uzun 

.._ INr 111mw1 llllebl .._ müddet müzakere ettıkteo ıoıara 

._ Mil •• b...ue eü• ild• koatrol vızed,&memek .. rt le 
ci ...... , lakib ed& Budu mali proie lehine rey vermeli 
IOIUa her d6n ciakikadı hU ıra. itilaf ilrtı11dt l:ea1e1i, bariin, Çamaltı ta%lalarında ••r tardır. t•lip eyle•iılerdir. B. Tatamk-..a riya1etiade iakele 

11 inci içtima clewesi11e beti•· - s.,ı ı inci mJıi/etle _ 
Geoe ._ uamtay Cllllyahdu Gruplar, meıaiye tam bir 

2t.S Mil. aerbeı i verilmeli ve bikOme· 
~ .. G....,..,. illı: •• tin, lapaaya ve Çin• Japoa ibti· 

'8J ........,_ U 6 ..._ ~ liflanna karıımama11 lümmaaau 
mrttır. lir. ı.~..,lar .... ••clır&eaa. h 

Yuıollavyayı, ıefir B. Doliç, ••IUI• kat'I kuanm Tercliltea .... 
ÇekosloYakyayı da B. Tore9 ra proje laasrrlaaaeak •• ite Htf•· 
temıil etmiftir. ..... .. ,. fetele J•peldıtıa ıoara 

B. T atereıko, uzun bir ıöy· tu ıtır-tdla .-i.... •
)ey ver• lıoMe)'İll elacatı 90k us.ua- ... .._ •cliliJw· 
ltınrl&nn, ~ülc ...at at&· • - r.. ilırflCfltı 

=~ ........ 6,16 u ..,_ da teabit etmitler, bu 11ra>t 
~aba. GIH!Jüya gece.. altında hükumete zahir olmat• 

.... .., ...a Wrde ...._ M.. karar vermiılerdit . 
,..... .... .. .. .. ....., ., __ 9 ( Rallpo) - .... .,. 

BZOO toalU bir Jaıilis Yapar-. 
tındaki tua8idü fÖlt8rl• jıpoaya içiD t..ı.dıa 8000 loa h• 
tini, it clnlet ilcbaıdi mi• )'lkle•it •• hareket ehlittlr. Yana na.-..... ialdtaf aeai ik· a• ..... k INr ftpaT c1 ... ,.ı ... k 
t ·za etlltiei 96ylemi .. blriua "._ .,.., ...... ,lıyaeakcar. 

~ardu. azıra M. Marşande, buaün 
V.•111,,la: matb.at mümeuillerini kabul 
ımlıdm Xaqayataya 111s ..,. etmit ve beyaaatta l:t.Ianarak, 

fa4liJetWa ve •itebbil bava 
aefeaılerile filmr .. er ıaaaaefl. 
tının dlıba mülce ... ı bir bale 
ıelm llzı •plcliiiai ilave e,. 
Jemi 

Koaıey, Jm• ela aiizakere
leriae de•am edecektir. 

Bir arbede 
Komtni•tlerden 4'rt 

lıiıi •ld• 
Kiibl, 9 (R.d,o) - Ha .... • 

nın ıimılinde arbedeler ol•Uf 
ve Komüniıtlerclea clirt ldıi öl
mfit, birçok kimaeler ele , ... 
laaaufbr. 

Zabıta. arbedecilwdea bir 
kı•ıaı Jakalamıı ve tnkif et• 
•ittir. 

Macaristan kabi
nesi iatif a etti 

Yeni kabineyi tekrar 
M. D:ırani teılıil 

etm!ıtir 
Budapeıt•, 9 (Radyo) - Da

raai kabinesi, bq\in istifa et
mİf ve kral aaibi Amira &Hort i 
yeni kabinenin teıkiline tekrar 
M. Daraoiyi memur etmiıtir. 

M. Darıni birkaç Naz r mür 
te111a, yeni kabineyi ruki arka· 
datlaraadan teılcil eylemiıtir. 

İngiltere kralı 
P en•• Jıılyananın 
kocaıını kabul etti 
Loodra, 9 (Radyo) - lnıil· 

•e kralı altıncı Jorj, Hollanda 
..&ahdi prenaeı jJlyanıa k~ 
cuı prenı Berun kabul etmıı 
ve Buldapm urayınd• ,erefmo 
b!J IİJGd V•mıttır. 

Mat S,<&Ste P-porttaıs talbr. Geoe bükG•etin, (Baak dö •Fuma) 
._.,__.11,IGda~ 

tu lıuebl ..._ · du kredi iatedıti hakkmclalci 

Çin. J 3pon harbi 1: .... ,..... ..... ilk ..,.. 1•1ialara telaip eyleıaittir. 
- Ut cWiı. • ,.,.. da ... Mali1• Nuırı, Mdli Müdafaa - s.,. 1 inci •Ai/-'• - 131& 24 Ucliı. İçİD bu MDe yiiz • lyoa fruk 

da Jeaİd• t .. kil eylemiıtir. ~ ._ ,.... .,.. lliı fazla talaıia eclilecaiiDi ve ıi· 
~ •iitahitleria kanaati _,. nNar. ....., llldlıd• ....,. 
d L: r:-• •terler ... ta. MrdJr. liblaoma proar•au•nı tamaıaea 

ili ur .., ~uaileria San •elaria 11:==========::11 tatbik eciilecetıni ilive e,&.· 
ceaabUDda yeqi bir Japon tas· -:••·. 

_u L! ı d ı__ Dan va umumi _, .... 
ramna mavillla&&yet e urus.. " Paria, g (Radyo) _ Fr•n1&& 
bilecek vaziyete ıelmişlerdir. illtıaı:ıdl vazi,eti.. bbiaeti, bueiin ... t 18,30 da 
M11 .. kbk olu bar'°' vana •-
o da jıponlarm münhı1traıa - lhı,ı 4 lind Nlıl/1111• - M. Şotaaıa riyaaetiade topl&Q-
aakert vuaitle Çiaı daha uzan kurut- Adi odun, ham delllir, ..,tar. 811 toplaabda, bütiD 
seneler iıtila edemiyecekleridir. mahrukat, ham maddeler, kar- nezaretler mistetarları da ba• 

Hıakov, 9 (A.A.) - Japon şua, bakar, kom111 memleket· zar buhıamutlardar. 
kıt'~ toı.a kuwetleriain tici- lerden ııyn memlebetlerdea M. Şotan, bir aralık ps&a. 
detti bir ...... at .. ·an laima· itbal olunacak oimento. Ton mentoya gitmit ve parlimeato 
yende S.llCMID ti •li ,_. baıına 400 Suriye kunqu;. p,. reilİ M. Heriyo il• uzu mid • 
biellltl• -. nelari ............... det koa11ıtuktu aonra, aut • ..,._....... riaç, nebat ve laayvu yajlan, k L 
muvaffak olmuılarcLr. eo--1 neb- 19 da Matiayona dönere ... ...,.... zeytinyatı, her cinı hububat, • 
ria üst tarafı11dıa ilerleyen Jı· bineye riyaset etmiftir. 
pon laawetleriGi• beşi ca beclefi C.WZ. flaclık, ktlta•e, peJllir, Kabine azı11ndaa bazıları, 
S.ıngıovdur. Jıpoal.tr Hn neb· balak, Hl, k...- •emle..., iıtifa aleybinded rler. Bqveldl 
ri Sınraova takriben 40 kilo- ı... PYll ... lebtlercl• ise, çekılmete karar verd·tmi 
metrelik metafede kin Zeıhıa· itimi ol..acak ..-,..ı., Jra. dündea bildırmiıtir. 
iden ıeçmitlerd r. relte, ceYiz ve akasya ataa, Paris, 9 (Radyo) - Halle 

HınkoY, 9 ( A.A. ) _ San ptımak, yün, balmamu. Ton cepbeaini temıil eden ıruplar, 
nehri re9en Japon k11Wetleriaın başına 1000 Suriye karaıu. buıün geç vak t pırlimPntoda· 
900 kiıiclen ibaret oldcıta bil- Konıerveler, kutu ıütü, karatal• ki dairelerinde M. (Sero ) un 
d rilmektedır. Bunlar 20 tank muı balılc, kuru peyair, zeytin, riyasetinde toplanmıtlar ve uzan 
tarahndan himaye edilmekte ecta ve alltl tabbiye, işleamiı müzakerede buıunmuşlardır. 
idiler. Nehrin cenup sahilinde kürle. Bu 11rada, Bapelnl B. Şota, 
bul.._ Çın lat'alan bendleri G. Meta/ı•aa tclefoııla 8. Serolu aramıı ve 
berlıava etmiı olduklarından kenditile lco:ıaıaralr, iatedıfi 
J•PGDlann karaya çıktrta •hayı Ba, kan konseyi mü- ulihiyet verilmezte kabınenın 
sular iltili etmiıtir. L l h kk J istifasını Yerecetnn bildirmift.r. .... za1eere eri a ınua IQGeariıtan labrilıa. Bu muhavereden aonra fl'OP-

ları ,eni moclel•ildlı krala İ%ahaf Verdi )ar milJakere)'e IOD vermışfer· 
lıtanbu', 9 (Huıuıi mubabi- dir. 

yapıyorlar rimiıden) - Atinadıo bildiril- Pariı, 9 (Radyo) - Soıy•· 
Budıpeşte, 9 ( Radyo ) dıt ne aöre Ankarada Balkan liıtlerle ~omünııtlerın, M. Şotın 

(PCfti Holap) gazeteıi, Maca· antanh daimi konseyi toplantı· kabinesinin stedıtı ıalih'yete 
riataa laükümetilo aiiib fabrika- larmdan Atinaya döne• Bqve- muhalif k llmatı ve rey v·r· 
ları ara11oda müzakerelere bat· kil ıeneral Metıksas kral tara· memeti kırarlaıtırmışlırdır. Ra· 
landıtını ve yeni model ıilib· fından kabul edilmiı ve Balkan d kaıln · gelıncı-; bu rartı, 
lar İçin, iki taraf ara11nda b r antantı daımi konseyi müzake· kabinenin ıs ı y"cet• ~alah :yeti 
uzlqnıa ba11l oldujımu yn· re eri hakkındı krala iubat v r "" ~ h z dı ar . 
•alctaclır. vermııtır. Merkez paıtıj, ro.aıı M. Peı, 

şımdiye kadar luçbir kabineye 
ba derece ulibıyet vermeğe 
razı olmad tını ve bu seferde 
ayni şekilde hareket edecet ni 
b lc:firmiş~ır. 

P Jris, 9 (Radyo) - Son laa
berlerc göre, Şotan kabineıi• 
Din ııt faSt halinde bir •iW 
bir ık kabinesı teşekkül ede· 
celct r. 

Bezı mehafiJ, yeni kabinenin, 
par imento reiai M. Edvar 
Heryo tarafından tetlcil ediie
ceti kanaatindedirler. 

l.oadra, 9 (Radyo) - Fr ... 
,_. baJıöaterea vaziyett• 
babaeden laıilaz gıuetelai, 
Şotaıa kabinesinin iatediti aa• 
lih' yete miimanaat edllmemui 
Juuaıeldiji:ıi, ııyasal vui1etia 
müşkül oldutu bu zamanda 
Franaada bir kabine bubraoı 
çıkarmaktan tevalclcı edilmeai 
zaruri olduğunu kaydediyorlar. 

Japon bankaları 
Yeni Çin Federal ban .. 
k.:ııına ihtiyat aer-

maJI• verdiler 
Tollyo, 8 ( A.A. ) - J poa 

bankas •iidürüd• daveti aqı!I 
rine dün topla •• olan J pom 
bankef'eri konfer~o• Y enı C• 
fec:Mraı Rezerve bankama all
t yat s•rma1eıı o arak 100 aıiı.. 
yoo yen krcdı açmata karar 
verm ılerd r. 

Yerıı bıaka perıembe ıünii 
açılacaktar. 

Florya sarayı 
Hazinece aalın 

altn!tealı 
litınbul, 9 (Huıu'8 mahabi· 

rimiZden) - Be edi1e t..,• 
4 .. , ..... , 
n•a Mr•J.ua•• ltaainece 
ahnmaıı muvafık gorül .... ir 

Rus-lran 
KonıoloJ. alıl rı m•. 
t•lla.bilen ve kıamın 

kaldırılıyor 
Molkowa, 9 (A.A) - Tu 

Ajanııoın bi dırdi~ ne pin, 
Sovytitier Barlıği }\.ile" ı ile 
lr• hiklıaett PeW.vı ..._. 
l*tw barı ç m ık \IJere lr ... 
claki bütün Sovyet konaoloshı • 
luının ve Ba.cıl koasoloa • • 
harç olmaıc: üz ·re Sovyetler 
B rl tindeki butün fra!l keaao
loılufcla ının t N san arıbfıa. 
den itıbareD " pataJma.u buıu
ıunda bir aalaımaya v•rm ş· 
lardrr. 

Sovyetler B rlıği huıc umet 
ile Letooya ve laveç hikGmet 
leri ara•4• da Letee,. " 
..... Lminırad koQID~ 
larıaı• pek yakındı kapa • •u 
baı .. ada mütabib uiaımalara 
varılmııtlr. 

Pari• lıitap.ar Mr6i. 
aincle, Bitlerin bir 
emirnam••i 18 6ia 

franga •atıldı 
Pariı, 9 (Radyo) - Buıüa 

el yuııı kitıple aerf'll•dcr .., 
talan eıerler ara11nda M. Hit
leria 1925 ta ibli bir emir•· 
meli 18000 fraap. M. Mar 
ıo1ininio, ordunun lilülaaa• 
• •• • ... bıı ••rı 450C) fıaatı 
satıl••ıur. 

1'amar 
Ke99Cil•de Selfıak ote~ 

kahvehanede ~hveci Huu, 
Yuaaf ve Yakub KemeraltıDda 
lmambanı lcahvebaoeıınde kah
veci Kaaam n ~ahlmab alt ncla 
Muıtafa, Melımed Muıt,fa, 
Suleyman, Ramazan ve Ômer 
Süleyman iskambil katıd le ku· 
:n r oyn"rlrtn f"kalanmıf, ad-
1iye1e vora.m.~ e. d r. 



••••• 
Afis tadı il• .,,.,_ 

ıtJlmiJyor/ 
Etkide• aa11l artiltleria ya

zılanm topla._. aerakı var 
idi ile, ıimdi ele ,......_. el• 
~ meriol biriktirip , .... 
JOW.JaPmak moclu ı...aUiiıtar. 

A.aeabc1a belalar odak· 
lanaua fula yatb olaa laeya
lanaı ailmek içia ki96k kitacl 
parplan lmlluarlar. u..-1aı. 
•..ı& kaaförlere veya ~· 
1 k eutiUilerine ıi••lc, büy;k 
line.a yıld11lanaı11 bpacla 
ba,le nj izleri bıraq, ...... 
maclaldanaı sorayorı.r. 

811 moda 10D 11•••'-da o 
ı.t.r PJ1l•ı9"' Üc,tıtıllll:, 

ın artist fıı1'a ey ran
bir hayar ce•iyeti meafa• 
yapılacılc atat için d• 

D ldll,I ~~~ "f4 
claae kartpoltal Waje 

Binhir gece masallarından 

Seyyit Sendabadın 
Harikulide deniz seferleri 

Nakleden: lr/an Haz11r 
-2-

bana •zatbtı kınrmıt lir tıti
ai bir lokmada micltme ıh· 
deri,.-dam. 

Ar. .... • ıittili; ~arı 
~ ........... eltcoeri ... . 
b4lallrı ...... ,..ı .... ,.... 
~ ... kltlk ... ..... 
mi1afir •ttil•.ı Yed..._, ipe 

'.t:••:t elit• 6lsel '*"-•••da 

yar; ara alfa; 

1 Nel. Anlama-'•· 
cilml.a.illi telcrarlatı-

IOlcbdar. ..... ........ 
b"li•W.• ._ ... ,_ IMik• 
tüill ...... b0ti•d& 
,.~ •l1ftoeala ...... -

,. •• ,..... ötdak. ,. ..... .. 
ı .... h&jdb.riada ..... .. 
..... diill .. laİİÖ\anDla 
altiia tJıılblar taiıli .... fdlilit 
varda. HaorJ •t.- ,_.,~ 
.... ~le 171 bile~ Mil 
nakli merdiYealercltill t;aldllL 
Yerlere Hiad ve At• uw.n 
,ayılmıft;. Mullafısl• 8'il1f ft 
... bkmali • .,. bir .,. 
....... baaa: 

- Ba111n1H1; ...,_ 
içeriye pcli ... ~ 

aiyala uk.lh, ..,_ ljllld8, .,. 

... .oM.li - boJ1911iir ... ........... -Sefa··· ........ Dedi. 
... bu aiiall ,.... .... 

Milaraceye ....... c14 Bel
ki Mihrace icerdecUrr .... 

Amma b• diitia .... , ..... 
.... MulaaW•daa hiriai le.., 
...... ·- ı.&ctada: 

- 0.1a1sclelri . Mibra~ 
KeacliaiJ• plüaizl 

Hm• ileri dotra ....... 
Btlı• 1eed91e ~ Hl.
kin Hlillladam. Ha.llfr, ..... 
.. ••ri v•di: 

..._ KalktlUSI Kallraa,ıl Biz ele 
ialbm. Bı......, reçea • 
ca• aakalaacfee ulabnız; def-ı 
dW. •ılll•• olmata, mlaatto lan•• ,;dermete ça~ 
claa emin olunuzl ---- ... 



kevi köşesi 
l - 11 3 9 8 ctım g.ı .ü 

saat 18 de Erkek lısesı felsefe 
öğretmeni B. Kizım Gürpınar 
tardmdan •G yri tabıi ruhi 
hallerin baıl ca 1ebepleri hak· 
kında. mevzulu bır konferans 
verilec~kf r. 

2 - Ünlü Türk komutanı 
Atillanın büyük bir resmini 11· 

yın Başbakanımız ve •ylavımız 
Gelil Bayar evımize gönder· 
mittir. Her ıün ötleden ıonra• 
dan itibaren yurddat ara 1ö1-
terı lece le tir. 

3 - Evimiz aalonunda her 
hafta p•rıembe giinii ıaat ak· 
pmları saat 20 de Karagöz 
oyunu oynanacakbr. Para11z 
olan bu oydna bütün yardd•t' 
lar davetlidir. 

4 - Evimız salonunda her 
hafta cumartesi günü ıaıt 1 S 
de ilkokullara Karagöz oyunu 
oynatımlak adır. 

S - 10/3/938 perıembe gü
nu saat 16,30 da Kitapaaray 
ve Yayın lcomitesı ve saat 16 
da Köycüler komiteıinio haf· 
talık toplanttıı vardır. 

6 - MotiSr kursunu ikmal 
edenlerin 16/3/938 çerıamba 
pnü aaat 17, 30 da Halkeviae 
gelmeleri. 

7 - Motör kart• için yeni• 
den kayıt itleri yap laeakbr. 
lateldileruı evimize •iiracaıfıo 
lan. 

Mısırda 
Yatı askeri tefkildt 

ka dır ılı yor 
1'.h're, 9 (AA.) - Kral Fa· 

rulc askeri mahıyettelci bütü.ı 

cemiyetlerın memnuiyetıne aid 
olaD kararnameyi imzalamıştır. 

Bu karar yeşil ve mavi göm· 
lekl ler tcşkilitlatının ilga edil· 

mit olduğu ve bu teık litlarıo 
ün forma, nişan ve s lihlarıa 

müsadcro edileceti manasına 
gelmektedir. 

Yunar.iJtanın MtJıko. 
v:ı •=liri kendi ken. 
dini vurdu ve ölda 

Moskova, 9 (Radyo)- Yunan 
bükümetinin Moıkova ma1Jabat· 

güzarı M. N.koludıı, yatak oda
sında intihar etmiıtır. Bulunaa 

bir mektubunda tutuldutu çok 
ıstırap "erıci bir hastalıktan bir 
türlü kurtulamad tı ve intiha· 
rına bu hastaJıtın ıebep oldutu 
bildirilmiştir. 

(Balear) zırhlııınclan 
kurtulanlar 

Cebelüttarık, 9 ( Radyo ) -
•Pure•ı. a:Uı bir Jnıiliz vapuru, 

batan (Balear) zırbb11ndao kur· 
talan yüz elli zab ti bamıl oı. 

detu ha'de buraya ıelmiıtir. 
S.. zabitleri• çotu Alman Ye 

Jtılvaadır. 

CWWW 
ANAf'OLU -------
ilan 

ödemiş belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye çıkarılkn iş: Odemiıte yapt.rılacalc demir çatı 

ve örtüsüdür. 
2 - Kcı.f bedeli 13363 lira olup muvakkat teminat 1002 

lirad r. 
3 - Eksiltme kapalı zarf vıulüledir. 
4 - Et{ıiltmeye girmek iç:n 2490 numaralı kanun hüküm· 

lerinde yazıh e~safı haiz olmak ve buna mümasıl iıler inizasız 
ve noks ınıız yapmış bulanmak veyabud Nafıa Vekaletince 
müseccel mes'ul mübendıı göstermek lazımdır. 
5 - Teklaf mektuplan 4·4·938 tırihine tesadüf eden pazar· 

teıi tünü nat on beıte Ôdemiş belediyesinden daimi encü· 
mene verilmiı olmı11 tarthr. 

6 - Teklif melct:.ıpları 2490 sayılı artırma ve elı:ı itme kanu· 
nun 32 Ye 33, 34 üncü maddelerindeki tar'fata U}f\ID olarak 
verilmek veya ıönderilmek lazımdır. 
7 - E<11ltmeye a t proje ve tefenuta beı yüz kurut muka

bilinde Ôdemit belediyesi baş ~itiplitibden alınır. 
10 15 20 25 761 

lktısad Vekaleti lzmir şef kootro· 
lôr)QğOnden: 
ihraç ediıecelc ıtaadırd çekirdelcı'z kuru üzümlerin kutulan 

üzerane prese ile vurulmaıı lazımrelen numara ve isimler ve 
bunların yen, nizamnamenin 25 ınci maddesinift ikinci fıkra• 
1101 göre, llctaaat Vekilet nce teıbit edılmiıtir. 
Alikadarların acele dairemize müracaatla. t Maya• 1938 

tarihinden itibaren tatbiki mecburi olan, mezkGr numara •• 
iıimlerin yazılıt tarzını gösterir örnekleri tedarık etmelwi lfi. 
zumu ilin o'unur. 764 

lzmir iskan müdürlüğiinden: 
Göçmenler için pazarlıkla ve ma

hallinde peşin para ile kolliyetli mik-
Z a b ı t (1 /zmir Beletligesindt111! tarda cif le elverişli nkaz ve beygir 

Uto•o6ll ltdon Kar111•ka Sojukkuyuda De- J k 
K.,antinada lnöni eaddeıir ğirmendatı mevkıindeki pz DO satın a ınaca tır. 

de ıoför Fahrinin idaresindeki mahalli bat &~iplikteld tattn.. Şartname&İDİ aörmek ve faz)a iza• 
aıkerf kamyon, yoldan pçea meıi veçbıle iç sene müddetle e 
lise taltbeıindea Ha .. n ot il kiraya verilecektir. Şırtnameye hat almak istiyeolerio ber •lln vila. 
B. Cemale çarpmıf, yüzünden batlı keş'f v• p'an mucibince e 
1araıamıftır. Şoför tutularak ac1- t924 rrJ 1s kuroııuıc inpat yet iskln mOdOrlOğOoe mQracaaıları 
liyey~ verilmiıtir. kiracı tarafından Ye kiraya mıh· lO l! 16 19 765 

Ş.lca '"""''"" ı•beo yapılmak ıırtile ıenelilı: 
Kar.yakada Kema paıa cado kira bede 1 mahammeni 650 li- Denizbaıık lzmir tubesi madarın. 

~e!:inde Raıid otlu N hMt. ıar r.adan ll~...aenelik 1950 lıradır. 
boıluk ıaikaıile Ali otlu Jbr.. 2S/3/938 Cuma ,Onü ıaat g_, Oiıden: 
b'mı. ı"terek vere dütürmüf, ko- alt d a,. le art rma ı"le "hale 1 

on 
1 1 

yl 
1 1 latnbala pderileeell kaaaphk lltyvaaı.tın vaparlata. yOk-

_., - .. 

lunan zedelenmesine 1ebebiyet edi ecelct r. lşt ralc etmelı: isti• leme komiı ıonculup iti 16 Mart Ça11tmba shhden ltibuea 
vermiıtir. yenler yüz kırk alb lira elli ka- idtıremiı tarafından yapılacak ve. fimdi~ bclat ba iılerle ut-

Ça/cı il• •• ,..ı,..,.lc ruılulı: mu• Jkkat teminat malı:. rqan komiayoncu!r badema ba ıP. lttipl eclemly ... ktir. • 
Eakimıbkeme öoünde Arif buzu veya banka teminat mek· ite karııl•k olmak üzere kuaplak lc69lk bq laayvıa ve 1aw. 

otla Zeke,.ıya urbot olarak tubile 8aylenen ıan ve •atta lannın beberindea iki buç•k biiyik b .. laafYaa ve yamalin· 
Kasabalı H&.1se1·n otla Kerimi encümene plinir. 10 15 18 22 aın beberinden on lr•ruı aha•caktır. Fala iulaat a1 .. 1ı idi• 
çalu ile batından ve vicudiiaia ( 768) yen'er lfletme •~rviıine mGracaat edebilirler. 10 12 773 

muhtelif yerleri11dea Jarala•lf, I•--•·-------------------------------• 
zabıtaca 1akalanmıfbr. 

Baırnd1111 ,.,..ıamııl• 
Eşrcfpaıad a Ha cıal ı eleneli 

caddeıinde Ahmed otlu Rüstem 
Rüıtü ile Ahmed otlu Hiisey:n 
ve Necib otl&a Receb kavı• 
ederek Veli otlu Şabanı tatla 
bafından yaraladakl&ruıdaa ta· 
tulmu,Wdır. 

Bora plm11 
Ke~eciler mıotabııoda Kız· 

laratası baaında sabıkalı Or 
man otla Şükrü, Jİrmi kilo 
kurt11n bora çalmıt. bçarkea 
tutulmuıtur. 

170 lll'alıTc iddia 
lkiçeımelikte Mumcu ıoka· 

tında Hıfzı 1ı:ııa 16 yaııada 
Şöhret, Muhtar kıZ1 Kim lenin 
kendisine emaneten bıralı:tıtı 
el çantasından 170 lira çaldtı 
iddia edilditi.Dclea tahkikata 
baılanm11tır. 

Kıımbaradald 3 O u,a 
llc"çeşmelilı:te Orbaniye mı· 

halletinde 77 numaralı evde 
Mebmed lcııt Zeyneb, Behcete 
aid, iç nde 30 1 ra buluoıtı b.r 
kumbara ve bit entari çalmıı, 
yakılanm ıştır. 

Segdikögtlt1 lırr11zlık 
~yd.lcöyde Abfbey mahılle

sinde bir hnıızlrk vak' a11 ol
maştur. Süleyman otla B. Ha
aan Sevgenin 38 numarala ba""' 
kal dükkinına ı ren harm, bir 
çuval çit kahve, iki kilo raı&ı, 
iki kilo çay ve sekiz lira para 
çalmıttır. Zabıtaca h.raaz araa
maktadu. 

EN GÜZEL 

.... 

-
1ürkiyıl la11bıı. 

lzmir vilayeti ~1uha~ebei Hu~u~ıy~ 
modorlllğOoden: 

S.rııüllü Aziz otlu Hısan;n müterakim vergi bo cund n 
haciz edilen Abıaetata mıballe,ainde S2 taj sayıla depo ile 
Hacı Mahmud mahallesinde 13 kap· sayıh fırının tar hi ilan· 
dan itibaren 21 gün müddetle satılıta çıkar ldığından pey 
sürmek iıtiyenlerin lzmir ıauhasebei hususiye müdürlüğünde 
tahsilat kalemine gelmeleri. 10 13 16 19 769 

lzmir gOmrOk başmGdorJOğünden: 
Tehir edilen komııyoacu, maiyet memuru ve mağaza müs· 

tabdemi imlıhaamın lS-3-938 günü aut 14 de icra ed lecet 
ilin C)lunar. 10 11 765 

Kuşadası Şirince belediyesinden: 
Belediyemizce yaptırılacak Şirince ilkokulu binasında yirmi 

dokuz pencerenin demir çer~eveleri ile antredeki çatı tamirat 
iti 2·3;.948 dee itibaren Oft beı ıüa müddetle açık eknltmeye 
çılunlmıtbr. 

Keşif bedeli yedi 10z dok•an dött Hra ktrk sekiz kuruştur. 
ihaleli 17-3·938 tarihine ra•thyan Perfembe günü Hat 16 da 
Ş rince beledlyeıi encflmeni huzurile yıpılacıkt1r. 24JO sayılı 
kanan hük6mlerine g&e iılenilea vetı1kin muayyen saatten 
önce beled ye encilmenine ibrazı lbımdıı. Şeraıti anlamak 
istiyenlerio lzmir kBltür direktörlütüne Kuıad111 kültür iıyat· 
lı§'lna ve Şırinca belediyesine müracaatlan ilin olunur. 694 

Şark Sanayi kumpanyasından: 
Kuruş 

Fe•r Tip S. 90 om 832 

IWlıllil Tip 6. 
85 " 
80 •• 
15 .. 
70 " 

756 
723 
690 
657 

85 " 732 
Kelebek Tip 9. 80 ,, 701 

75 tt 670 
70 ,, 639 

ı- Yukandalii fiatrer, fabtikada tali• ve bedeli pot 
idenlilesi •-.nt 16 metrelik bir top ic;in olap ugart 
l a..Jyaük (rmi 25 top) Nbtlaıa mahıuatar. 

2 -- BelMr laal1a amlta.lj " pre• ıDUrah olarak 100 
laarat •iitleriv• ••. 

3 - lataıyoaa veya mataıaya naklini iıtiyenlerden beher 
ba!ya için 30 kurq araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak~ mlft.U., ıabndaki &tlere 
~do 2 zamla mal alabil rler. 

Yubnda ıösteriı.. bez fiatlerl Vekaletin 
fiatlere uypn ambalii •• nakliye m ... flanoıd 
olclutu tucl.lc olunur. 

il A ve mahalde icra kılınıcaj'IDdaa an talip ol•laım " iki baçalc 
. clelWi1• keadileriae ait olmak 

Mufla Vild7eti Ya. ._. mahallinde memmaaa 
tafan nahiyea Alıi ••aoaatl1r1 illa olanar. 

ltly malrtarlıfından: • .:: ikiHi bakak mahkem .. 

Ka,cle ,.,.lacak 5450 lira ta.inle otaraa 1fakat tara· 
38 bfal bedeli ketifli kay fıaclaiı kocua Tılkilik cadde• 
koauk od .. lntıab a~k .le.Ut- aiDcle 260 no. lu evde oturaa 
meye çıkarılm11br. v.......... .... h" "hta 

Ekılltme 2213/938 Salı aünii ~• .. ey .•ne açılan ~ r 
•L: ıc· "b. b ti ... _ ...... L~~ cla._.n can mabalutmeaı ıo-,..... oy ı tiyar eye wnım- . . . 
•• yapalacakbr. a~ Kocan1~ evıa~ terkettitl 

Ekı;itmeye ıirmek İltİJealer •• bır dôa doamedit anlafll
% 7,S teminat akçeli olarak dıflaclM Wr ay zarflnda evine 
408 lira 78 karatlak hanb da..r.lr e.tilitin üzerine yiik· 
•ektuba veya makbuıa ibraz lettiti vuıfeleri ifa eylemeai 
edeceklerdir. buıuuaan keadiıine ibtarıaa 

lateklilerin bu sibi itleri yap- 17-~935 tarihinde karar verile 
tıklarıaa dair ehlıyet vesikaAa dili ve ilim 21yap ihbaroa ... 
veyahut Nafıa Veklletindea lerİDİll de miiddeaaleybin ika· 
alınanı müteahhitlik ve11-U.. metıüaaıa mec;huliyetiae br 
ı6•teraaeleri ve ticaret ocleaıaa .... •talea mahkeme divaa
byıtlı butaamaı.ı lazımdar. 

Bu lıe ait ketif. proje ve hıneıiae talik edilditi teblifi 
teblif makaanna kaim ol•ık 

tarto•nıeler Abi köy oclaıuıdan üzere illa ohnuır. 
tem n edilir. 6 10 15 19 

bmlr ildnei icra IMll•la
tundlit: 

Bir borçtan dolayı merh•• 
bulanap bü kerre para1a .;••· 
riha•ıi onaylanan bir halı; iki 
ıeccade, bir tuvalet ve1air ..
y•ın birincı artırmUI 14-3-938 
Pazırteai tünü ... t 16 radde. 
lerinde Karııyaka pazar yerinde 
icra k.lınacaktır. 

1 n<:İ artarmada % 7S ni bu). 
mıdıl" talcdırde ikinc artırma• 
15-3-938 Salı ıünii ayni ... t 

Bağ bah~e tif tlln 
;,in 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 
Ziraat Aletleri 

Hacı Davut zade 

Rahmi Karaclavud 
Halım "ta Çarşısı N 1 

1 Z MIK 



Hl Mıırt 

F raıelli Sperco 
Vapur Acentaaı 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"H!RMES., vapuru 5 Martta 
gelip BURGAS, VARNA ve 
ICOSTENCE ı manlnı•• h•e
tc edecektir. 

"MARS,. vapuru 7 Martta 
lleklenmekte ohrp R<>nERDAM, 
\4\MITtal>AM w HAM8URG 
limanlan içın yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 17 Martta 
beklenmekte olup vülcün ü tah· 
lyedea sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanları 
.. Jile ...... 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

•• GUNBORG ,, motörii t 4 
M.rtta beklenmekte elwp ROT· 
T!RDAM, HAMBURG. GDY· 
NIA. DANZIG. DANiMARKA 
n BALTIK limanları için yük 
alacaktır. 

''ISA,, vıpuru 30 M ·utta bek· 
•amelde olup ROTTERDAM. 
llAMBURG, GDYNIA, DAN
%IG, DANiMARKA ve BAL· 
Tlt . ......._. lcjia ylk alacakbr. 

SERViCE MARITIME 
ROWMAIN 

•AIJJA jUUA,, wpuru 1 t 
Martta beklenmekte olup MAL· 
TA, OVAqMARSLYA 
limsdn• tsfn' ,- •e ,olcu 
ahr. 

ZECLUl<A POLSKA S. A 
"LECHfSTAN,, motöril tS 

Martta bekleamekte olup AN· 
Yf!RS. GDYNIA ve DAN1JG 
li•arat.w "'9- ,Gir ......... 

. ·---~-••111111arı•aki .......... 
~ dfeRIİy8' INıW etmez. 

..._ taWlt tom PRA· 
SPERCO vapur acen

w;m. müraeaat :eclilmat rica 
thmur. 
Telefon: 41IV4~663/4221 

vierve 

OEUTSCHE LE~ 
\ ANTE. LJNIE 

G. m. b. H. 
HAMBURC 

VEUTSCHE LEVANTE. 
LINIE, A. G. HAMf)URG. 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
8REMf:N 

"HERAKLEA., vapuru lima· 
•ıa zda oS. p ANVIR.S tre HAM-
8URG limaalarından yük çıka· 
rıcaktır. 

"ANDROS., vapuru 15 Mart· 
ta bekleniyor. ROTTEROAM, 
HAMBURG ve BREMEN ıçin 
pk alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"GLUCKSBURG., vapuru hı· 

len limanımızd1t olup ROITER· 
DAM,HAMBURGveBRE.MEN 
ili• yük·~·· 

AJ'Af)()UJ 

;.1111111111111111111111 mııım... Do kt 0 r .rııın11111111ıııııııınıuıııııı1 

~ A. Kemal Tanay ~ 
1 Btılcterigoloı ve 6ııla,ıa. mlıua ltallılılcl•ı ıniile1-•• ji 
- fYet"IHh ve ...... , = 
~ lııuaab~ ı....,_. bıplmdUi Dihlt IDlrak t J ,. • .. ,. 1 = e\ te _., gzhn .......... - 8 ....... llıl& ',. = kadar................ 1 
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Tirlı Hava Karamıı 

Büyük piyangosu 
Sinci lreıide 11 Mart 1938dedir 

Bü:yi1:k ikramiye 50,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükifat vardır. 
Aynca: (2 ,000) liradanbqbyarak (20) liraya kadir büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plindu iatifade etmek jçın bir bilet .tmaktan ~....,tniz. 

.. NORBURC,, vapuru 23 K l 8 k J d 
Matta &ekteniyor, RO'M'!R- Q tftr a an ığın an: 
DAM, HAMBURG ve BRE· 1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olao taliaaatna· 
MEN için yük alacaktır. meye göre ilkokullar içi• evelce müsabaka ile hbul ediım·ı 

ARM~RfEPPB olan luta• üt Jıllık mtddeti bittikten IODra olaatulmak izeie 
., ESPAGNE ,. npu!'J ıs 1:139·40, 194&41, 1941-42 ders y.Uarı için ye bir •febe 

Maıtta beldeniJOr, ANVERS kitabı 7aalmuı aaiiubakaya lı:omalmaştur. 
için yük ılacalctır. 2 - MJı•balca milddeti 15 Mart 1938 tarihinden başlamak 

DEN NORSKE MIDEL.; ve 14 llcincıteırin 1938 pazartesi günü akıamı bitmek üzere 
HA VSUNJE ıekiz aydır. 
O S L O 3 - Müaabakaya iştirake karar verenler 15 Atuıtos 1938 

"BAGHDAD,, motörü ıs Pazartesi günü akpmına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakar 
Martta bekleniyor. ISKENDF.r lıtma müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ adlannı yazdırarak bir numara alacaklardır. 
umum limanJanaa ~ aJa. 4 - Müsabakada birinciliii kazanan kitap üç yıL müd-
cakbr. cletle okullarda oku•ulacak ve müellifine her yal için heı yüz 

SERViCE MARITIMI lira telif laakkı verilecektir. ikinci çıka• lıitalM ,.zan bir de-
ROUMAIN faya mabıua olmak üzere birincinin 'IDhllifine verileflia bir 

B U C A R E S T yılbtı, üçüneü, dardüncü ve beıinci çıkanlara da birer defaya 
•DfılROSTOR. vapuru 6 H.. mabtal olmak here ilcipr yüz lira mükafat verilecektit. 

ıanda l>ekleoiyor, KôSTENCI, S - Müsabakaya ptecelderin eıerlerini üç niiaha olmak 
SUUNA, GALATZ ve GA- laere mak ·ne ile ve kifıt*aa yalmz birer taraflanaa yazalmıı 
LA TZ aktarması TUNA im• .,. Kültür 8awkantrraaa makbuz makabiliade vermeleri 
ları İÇİll yük alacalmr. -veya ıöadermeleri lizımClar. Kitaba girecek relimlerin aııllan 
~ TE IOY ALE HONGROISE ~ ailha olarak m&aved4elerle birlikte Y411i!11ir. Müaababya 

DANUBE MARITIME .... _bir kitapla sinoltr de kitabın it DllM"aı Bakllnhta 
1'SZltGED,. mot&il 1 :r•IM'llııa 't•Mll• _,.. ,,...,.,ıklerdir. 

bekleniyor, BUDAPEŞTE, vı. 6 - Miiubakaya f1Nnlerce eser mü•ecldetltn ile birlikte, 
YANA ve BR /J.. Ti LA VA u. 11ri kabul edildili takclitde eseriıü ilaa ecli1ea telif hakkı 

114~~Marrei!~1~~~~~.~~m;.. ..... .,.,.....,....~_.rfi~ıaunrrof ha z KGF 

at vekilimizi 
n son resimleri 

Birik eb'atta Bqvokilimiz 
Celll Bayann fototrafileri 

Haca .......... 
naam B. laiailM tecf .. 

M. Şeolci Ular 
Dahllr haehlltld• 

mutah•••ı81 

aincıbeyler ıokak No. 87 
Telefon No. 3286 

JOHNSTON WARREN UNU tir Bakalıfma Do ytlhk bir devre için wlrılltit ni ve lcitabm 
UVERPOOL •elem içı.-ld laer Laıılııının ıon tas ....... n keadill veya 

" AVIENO RE 
0 

vapunı tı keneli •uali,.ti albnda tayin edeceii dil* lıılr zat tanıılanclan 
Martta bekleniyor. BURGA.\ yapılaeatıaı ıaa.tr aoterlilAea tasdikli 1* tiılhhiitnamt veri· 
V ARNA, KÖSTENCE ve QA. lecektir. 
LAZ için yük alacaktır. 7 - Kitapta bu Ultmı... p ........ ve tekn• va· 

Vapurlana. ••at _. .... ,&teren ı•ıfaW ile Not•~ ._.., tttirilecek taab-
rile aavluo1*cllli dlf;tı"kllat biitaa9eaia formilt Bakan.. Vı ektörlüiladea 
JerdtA acenta m..a-. kllltlılıl .... bilir. i•ı,.lerin bir W, poata palana 
tbW. labitlitcte .... ••.sİefl lkı . il 3 10 378 

DWaa ı.zıa tafsilit a1mak ... ..~u11•111111111111m11111111111- mu•-._ 
Bi~ada W. F. HENRY ~ -

~!! ~tı! eo.-~ s K 1R1 L M A Z !! 
... cd-illleli_.1\_= ... ~ .. .:_ıu ... • ... ··_. __ ,ı: .. •.· .. ı lKI ._ı_ 

Sinir H.lıiınl == 

ı .... u Ziya TERMOSi 
Tre~-

lkincibeyler 10kata 55 Ç • t ) • G ( d • 
Fırın karıııı No. 25 1 e f 1 e r 1 e 1 

Telefon: 4178 1Zt1ril~ Feokaldde Sallam oe ~oi acuzdar 
Ew : 2'°5 

Balçova mektebi ii Şifa Eczane inin 
menfaatine pehli· ~ Çok zengin çefitlerioi g6rtıntız 
vaa gflreşleri: =:lllllllUtn u11111n11111111111111111111uuı111111111mı11111111111111111111111111111111m111111111nn 

Bata Baı alb 
50 2S 

Manisalı Rifat 
IA•akili lt.rlllli• 
SiRvrlR Mola pehlw• 
Afyonlu Sı.ileyman 
Pomak Muıtafa 
Hacıralnuah Halil 
Gönanlı Hımdi 
13 Mart 938 Pazar güni uat 

birde Balçovaya karip Oçkuyu· 
larda yat fabrik .. kar1111Ddaki 
11bacla Anado'umauo 1aamdar 
pehlivınlaran Ia11 yukarıda ismi 
pçen pehlivanlar araıında mü· 
sabaka icra edilecetinden mub· 
terem lzmırlileri davet ederiz. 

'10 il 

Nihat Kar 
Film ve Tecim Evi 

Mimar Kemalettin caddesi Abeki banlc:aaa karp11ada No. 3S 

Kalorifer Tesisatı 
4 biJilc müeueaelerde• iti~ bir kac; odalı evlere 

kadu bilhassa apartmanlar ıçın kat kaloriferl•i 

Cihet Antenleri 
F nllin ea ıon hediyeli, pratik. kuvvetli ve emin ileti• 

Neon tüpleri ile teraoirat 
Mıtualannıza ve müesseselerin ize güzellik verecek b ı 

tf'sisat ayni zamanda size büyüle bir rek· 
llaa ...... clll olııo' tar 

s.ııır. 'l 
Jzmir vilayeti DefterdarlıAından: 
Yusuf Rıza otlu Adaaa n eıki yıllar vcras t vergis a fon 

olan borcunun temini tahsili için tahsil emval kanu na göre 
mülkiyeti haczedllmiı olan Esnaf teJh mahallesinde Karanhk: 
sokatındıki 7 ıay h 300 M. M. arsası ba kerre yemden takd r 
ettirilen 600 lira üzerinden tarihi ilandan itibaren 21 gün m 
detle müzayedeye ç•karılmıştaı. Almak ve sataş .-tlarmı •s· 
renmelc istiyenlerin defterdarlık tahsilat servisine müracaat· 
ları. 26 2 6 10 619 

Bulvar şirketinden: 
lzmir imarat ve inşaata umumiye Türk Anonim şirketinin he· 

yeti amumi,eai 25 Mart 938 Ütmartesi günü saat 11 de to.,. 
)anacığından elli hisseye sahip olan ortakların muayyen ründe 
şirketin Çatallcayı hanındaki dairesinde hazır bulamaları ilin 
olunur. 

Roznamei mftzakerat: · 
1 - idare meclili ve murakip raporlanaı okuaması. 
2 - 1937 senesi plinçosunun tasdiki ve ve idare mecliainin 

ibrası. 
3 - Müddetleri biten azaların yerlerine seçim yapılması. 
4 - Mürakip seçimi ve tahsisabnın kır..-laşbrılma•. 

20 10 2S 548 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketi n 
Halkapınar Kamaş Fabnkaeı 

Tarahndan mewim dola,... Jeai çakardatı "-*il• 
Sağlam, zarif ve ucuzdur 

~·m yapSATIŞ .. YEıüiRI .. 
· Biriacik..daDda 116 mmarada 

ŞARK BALI T. A. ş. 

Konak·taks 
Teleton 

3456 

Taksi 

Basmane 
Telefon 

Gttmra muhafaza ~ omo
tanlığı Istanbul aatın alma kemis-
yoo .... ,~.L.99 

J .- Glmr• muhafad ........ içi1t 11ff talam elM• 
nla 21-S..9'8 Sllt sini .at 11 ele ...... z.tla eWllDaai 
yapılacaktır. 

2 T...._ ....,. 11.tJS lira ve Uk ••• 1278 
lir adar. 

3 - Şutaame, ...ı komilyoadadar. ~lir • 
4 - latekliliria o p. ebiltme ..-c&.n bir .. t eveliae 

kadu 2490 •yah kanunan 32 nci maddui hükmüne göre ı... 
arl.,naklatt teklif mektaplarlnı Galattda elki ithallt pm.. 
rütü binaaındaki komisyon• wrınelerf. 1 S 10 17 10537642 

Manİl8 Cumhuriyet Halk partisi 
ily611 urul batkanlığıodan: 
18-~ Cama, ..... 14 de Maaita c..11-,. Halle 

partiliade 6657 lira 50 kurUJ kefil bedelli atadyllJll ihata da
•arlan la .. ab açık ektil•• uaulile iUle edil~. 

Ş.rtaıme plin vo dit- evrak partide görülebilir. Mavakbt 
a..ınat 49' lira S2 ktmllt•· ....-.Uleria ticard .._ velika11 
ile Naha midirlütünden alın•ı ehliyet veıibaa• ... ilen 
yukanda yual. ıAıı ve ... tte tı.zır bulunmalan Hin oluaur. 

ı s ıo ıs 640 

Jzmir viliyeti Defterdarlığından: 
Hana Mehmecl Zeki varWeriDi ..W 11llar ••ruet .. riai~ 

den olaa horv*1an1 telaiDI tahlil it;la talalll eaftl ,. .... a 
göre laacsedilmla oJaa Kantat ,.._.., •clclaiade 499 ..,.ıa 
ev ve 501 .,.ı. dlkkAa iizerill.ı.ld ,.. hiaelmae ...._ 
peyler .. eldi layik ,artl•ect·t1•• teJaı. 21 ıfla •lcldetle 
müzarecle,. çıkanlmıp. Al-" • •bt tutlarmı öfrenmelc: 
iıti,...,. clefts ...... tabaillt ............... . 

26 2 6 10 618 

lzmir leoa.,m ,,,,.;rlifi ildnlatı 
lzmir l.eYUtm lmirlili Set. ~ K~ Ra. den. 
t- 50000-metre .. ,.... pb k fel'lt kapalı zarfla ebiltmeJe 

koamaftar. 
2 - Tahmin edilea bedeli 21000 lira olup ilk temiaab pa

r•• 1575 Uradır. 
3 - lbal•i 28/Mart/938 Pazartui aüaü aaat 15 tleclir. 
·4 - Elcailı.,. peceldorin 2490 sayıla -.-2 ve 3ncü 

maddelerinde istenilen belpierile biılillte illale giinü .. 
dea en geç bir Hat eveliDe kacltr teminat ve teklif 
mektuplarını M. M. V. aabn alma komiıyonunı ver-
meleri. a 2S 10 2J 412 



Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gande 

/z,mir Keıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
::cıco 

Mııtlalc 

kullanınız 

Toptan 
aatıı yı.ri 

Peıt•m•l cı larda 

Lr.itf i Krom 
Ecza tl•po•a 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film. cam, kitıt. 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müatamel eczalar, fototraf alit 

ve edevatı, font ve aebpalar. 

Fotofrafçılıfa miJteallik her neoi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve atrandiımanlar, 1eDedat ve evrak 

ıstinaahlan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR iŞLERi 
Dcvelopman, kopya ve her nevi atrandiaman ıürat ve nefa· 

aetlo yapılır. 
1ZMIR: Emirlerzade çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8,) 
Telefon: 2675 Tel af: Rüstem lzmir 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Her~e9 kfndi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bar sd~~~ 
ı hat yqıyacak eşyaya muhtaçtar. iyi bir mobilya içinde ken ınııı 
v ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin oyaıı hayaU. 
n zın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina halıkyağ1dır 

iki defa siiziilmü:ştllr. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar · 

1 1 z 

ev e Otom 

Mücellit 
Ali Rıza · 

••• 

En temiz ve ea zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere miiracaat 
edini~. 

Yeni Kavallar 

çarıısı No. 34 

Diı Tabibi 

Ceva~Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 5J 

T clefon: 30SS 

8aktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam oe saire tcı la. 

lilleri .Yapıla- . 
MO.racaat yeri: 

İkincibeyler !okak No. 25 

Telefon 3869 

·-..-~~---ı----• Birinci Sınıf MutabUlll 

Dr. Demir Ali 
Kamp. ofla 

Cilt va T enasUI hastafık· 
lın ve elektrik tedavisi 

lımir ·Birinci beyler 10kait 
Elhamra Sinemuı arkasında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 1 
Mitat Orel 

Adrea: Beyler Nuawa ~ 
katı No. 23 . 

Kabul saatleri: Ötleden eftl 
saat 10-12 ötlec:fen 90Dl'8 

1 S,30 • 17 Tele. 3434 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı u, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

• 

Yedek parçaDar mevcuddur 

Oldsmobil otoİnobilleri de her tftrlO evsafı haiz, sağlam. 
elverişli, güzel ve loks makinelerdir 

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


