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10•nyordo. Dericiye N••••ti.. ıa. Bloher de tevkif edilmiş 
JİD edildi&i uman keadiıi de Ber· t k • 1 d k 
liııde idi. Şimdi İngiltere knlıııa eş 1 e ece 
ftdeaameaini takdim etmek ilaore 
Lıındraya gltmiı balıınayor. Fakat 
dedigim gibi bu, taaıımile oebiri 
bir aebepıir, Vakıa aefirleria bıılllD· 
dnldarı m•mlelı:eılerden ıynlırken 
hllr.amet rehine •edanıme takdim 
eımel•ri bir teamilldllr, fakat mec• 
haıl bir ıeamtıl delildir, çok defe 
bıı ••&ife yeni aef irler• to•di ela• 
Dm. Yeni oefir hem badi llimat• 
aemeeiııi, hem de Hlefinin ndeaa• 
m .. l.ııi takdim eder. Binaenaleyh 
Berlinde itleri baıında• çok 11kıa 
eldu&arıa ıilphe olırııyaa Fon Riben• 
ıropan h6yle bir umanda 1ııgilıere 
krelına ndınımHini takdim etmek 
için biuat Loudrıyı kadar aabaıet 
etm .. inde baılı:a Hbepler de eramak 
llnmdır. 

Hatırlarda oldugu •eçhile Al· 
mın Hariciye NeHr•llaln Loadnyı 
bir siyaret borcu .ardır. Neureıto 

Fon Ribontrohun ıelefl olan ıimdikl 
hu•uıt kabine roilİ Fon Nllyraı d•· 
hı ~eçen 11no içiade Londraya bir 

IEiyareı yapma&ı karerlııtırmııtı. O 
saman biltlla d6nyaya ilin edilmiı 
olaa bn &iyarelin kimoederı giı'ea• 

ml19a bir aebehi •ırdL lagiltor• 
hOkllmotinia de•etiae icabet eden 
Fon Nilyrat Londrada İngiliı ricali 
ile temu edecek •e İngiltere ile 
Al.maaya araaıada re1ml bir mlH• 
ke.rı açılm .. ıaa umia ha .. rhyacıkıı. 
Biraı da teamlll haricinde ~!mıkla 
lı9relıer Fon Niyrae, - dü.ikada 
.. •yaren ı•Jri' ••• ,. ,.... ..... ..-
•an• tehir eııi . lııe foa Ribenırop 
bagilnkCI ıiyaretlo Hlef inin boı cunn 
... lldemiı olacak •• rıroaııın bilil· 
&ifade aelef iaiıı buırlıyımıdıgı mtı• 
Hkero aemi.aiıai kendiai l<o&arına&a 

•&ra .. caktır. 

Vakıa İııgilıere Fon Nllyratın 
ılyoreti geri kaldı diye asmindeu 
d6amedi, Almaıılırle bir mllukere 
semini bnlabilme.k içia hır liuaııan 
lııifade etti. 

Nit•kim daha peku ıamaa nel 
ıimdiki Hariciye Nazırı olan Lord 

(Halirab) ı Berliade .. ı.amaga gön
derdi. ,be>Jıktı mebareıi mtıoellem 
olu lın sat Şeaıılllye Wılerle ,., dl• 
lor Al maa dnlet ıclamlarile yapııgı 

una n111a gllrllfmelır -aaı•de ba. 
lillı mebaretine rıa&men hiçbir ıey 
nlam•I• mıınffalı: alem adL Bn .;. 
yaraııea İııgillılorin lemin edebil. 
d.ikleri yeg lıı e fayda Almaalann o 

ıuaaaki mıtalibıh de•ım eııigi 
mllddeıçe keııdilerile hiçbir maıı· 

kere icrıoına iırıkin olmadı&ına iD• 
hiaar etmelı.ıen ibaretti. 

Bo,tıa Foa Ribeııırobua Load. 
raya giımege lüsam görmeıi Alman. 

lana dilııkll meıalibaı liıteıiade 
birH tadilat yapma&ı karar •eraıiı 
oldnklarıaa dellleı eder. 

Fil•aki İllgiltere ile İtelyı ara. 
nada reamea mbakerıaıa batlandılı:o 

tan •e bn mlukerelerln iyi bir ••· 
tiee ••recegi ·her iki taraf ıan göı· 

ıerilea ıemayllllerle· aalapldı.ktan 
~a .Almanlar içia de hundan bal" 
b yapılacak birıey yokta, 

Almaalarla İııgiliıler araıında 
•••cnd •• halli lbım m aoeleleria 
oa çaıallıaı eıki Alman mibtemleke
leriaia iıdui itidir. lngiliıl•r prea• 

•ip itibarile Almanlara meııemlelı:e 

•••ilırıHiae taraftar olmakla ha• 
raher eaki Almaa mııııemlelı:elerinia 

bepılııi iıdeya yanaımak iltemiyor. 
!ar •e hilbaHa Almanlın a eıki , ... 
ki Afrika mtııtemlekeıiııi conuhl 

Afrikıaı11 "mniyeti aımıaa alıkoy• 
mqa çahpycırlar. Eter it lıilbaııa 

hn rıolı:ta tlHrin de aarpa ıermH •• 
Almaııler bilrars bo mOıtemlekeyi 
baıka bir topraklı milhıdoleı e ran 
olarlana fngilirlerle Almanlar ar•• 
aında yak111dı reım!: mDıakeraıa 
"°•lınrrııaıaa intizar 1>lu110hii1r. 

8. Leon Blum,· kuvvetli bir kahine teşkil edece
ğinden ümitvar. Komün~stler ne istiyorlar? Bü

tüniş, Radikallerin vereceği karara bağlı 

. ' 

M. Şotan; M. Delbos 

ltafya ~ L-h"st İı . 

Romada hiçbir muahede 
aktedi:miş değildir 

Kolonel Bek ref,·kası ve kızı ile dün 
Napoliden Sorentoya geçmiştir 

Roma, 10 (Radyo) - Polouya berlerin •e rıolı:ıai nHırlarırı diplomui 
Jliırioiye NHırı Kolonol Bok, bugilıi yolo ile ıeaıiıinı d .. aın edileceğinde 
refikuile birlikte .Napoliye 1110 .. ıa• iki bi!kdırıeıin teırıamile hem fikir 

Pariı, 10 (Radyo) - Başve• 
kil B. Şotan, bu Hbab saat 

9 da parlamentoya gelmiı ve 

uzun beyanatta bulunmuştur. 
Bu esnada, bütün Nazırlar ve 

saylavlar hazır bulunmuılardı. 
Baıveki I, beyanatında ezcümle 

deıniıtir ki: 

- Bir kaç gün eve!; huzuru

nuza gelerek, vaziyeti ıslah 
için ne yapmak lizımgeldiğini 
uzun uzadıya izah ettim ve hü· 

kiimetin bu husustaki progra· 

mını bildirdim. O zaman, pır· 
limentonun kuvvetli itimadını 
mazhar olmuştum. Fakat, üç 

ıründenberi esmeie başlıyın 
muhıldet havası, vaziyeti do· 

ğiştirdi. Bu kürsüden kimseye 

tarizde bulunmak iıtemiyorum. 
Zira; burada herkeıin, tam 

bir ıerbe.ti ile Hkrni ıöyleme
sını ve vaziyetin, bütün tekil 

ve vu:ı:ııbile a nlı,ılmııını ar:ı:u 
- Sona~TO ancıı ııaltl/etl•-

Kont Ciano 
Yakında Ankaraya 

gelecek 
lstanbrıl, 10 ( Hrısasi) -

ltalga Hariciye Nazırı Koni 
Ciano yakında Anlcaraya g11-
l~cektir. Bu ziyaretinr111n 
ııonra ltalganın Montrö ma
kavelenamesine iştirak 11gli• 
yeceii sögl11nmektedir. 

Roman va Kralı 
lıt etmiılerdir. Polonya Hariciye olduAunuo, her iki tarafuı memnu- . Londrada {iç giin 
Nuırı ile rerılı:aaı •• .kuı ıesahl• niyeı;ni calip ol•<ak ıureııe. ıabyia 
raıla karıılerımıılardır. edilmeoiııe meder olırıaı ve iki ıa. kalacak 

Kolonel Bak, bir ıorpido ile raf iki ınomlekeıiıı maııerek mon• Bilkreı, ıo (Radyo) - Kral 
Soreatoya gitmittir. futler ve nizam Te ıulh hakkında Karolun, Londra aeyıbati için ıim. 

Vorıon, 10 (Rıdyo) - Polonya · mGıtenk arzu eouıııa iıliuıden 11, diden buırlıklara beılıDmııur. Kral, 
m•tbuııı; Polonya Hariciye Nırırı nıiml ve douane ıepiki ırıeoaiye Londrada ılç gftD kalacak •e İııgil• 
Koloael Bel<İD Roma oeyohatiodon ıiyaıi, ikııeadl H külıürel oahalarda ıere Kralının miıafiri olecakıır. 
•e orada fıılya Haticiye Nuırı dqnm eımek auuıunda oldaklanaı Alikadorlar, ba ıeyabaıo blo 
Koııl Ciaııo il• yapıığı temulardın · m_ilı•laada etmiılerdir. yılk ehemmiyet atfediyorlar. 
uooa nıadıyı beboederek makaleler -=----------=====,;.,;;,;;~;;;;;;;~::.:...--:.....-----
7aamakıadır. Şusnig Viyana.va döndü 

Varıova, 10 (A.A.) - Burada 
bir teblil 11eıredilmiı •e hu tebliğ 
B. Bekin ıiyaroıiııiıı iki tauf lı ha· 
lıer ıeatiılııe inhioar edeceğini ve 
Polonyaaın barlct ıiyaooliui ul• d0 • 

&itlirmiyeco&ini ıeyid eıırı.,i aiyaof 
mebıfilde bilyQk bir ırı•mnuniyeıle 

.karıılanmıııır. 

Hiçbir itilaf Hya muıhedoııame 
ıkdedilmiı değildir. İtılyaıı impau. 
lorlugunan fiilen ıaaııı111111nın or• 
laya yeni bir unıur çıkaro.,. 1yacıj!ı 
çlakll Po'onyanın bu bıptıki hattı 
hareketini nelce tarif etırıiı olduğu 
mütaleaaı ileri ıdı'lilmelı.tedir. Ma1, 

mafih bu hareket bir dooıluk ha•aoı 
ibdao etmiı olup bu bava tebliğin 
babHlmekte olduğu oaırıimt ıeıriki 

meıaiyi teıbil edecektir, 

Roma, 10 (A.A.) - DGn •kıam 
neıredilerı ıon tebli&de bilbı11a fily• 
la dcoilmelı:•cdir: 

B. Ma11oliııi ile B. Ciaııoııarı 
B. Bek ile yapmıı oldııkları gll•O .. 
meler H11111nda umum! aiyuete nıo. 
ıeallik muhtelif meeelelerle iki m•m. 

leketa taallılku olan huıu•f me•el~lu 
ıeıl..ık etlilmiı •·e Lu ı~ıkikler hı. 

Avusturya hakiki 
bir istiklal istiyor 

Kral taraftarları bolk halinde ve lehte re;y 
verecekler. Alman matbuatının sükutu 

8. Şrışniı 
Viyana, 10 (A.A.) - Ô~re· 

oildi ğ·in e göre eskı Sosyal Hır is• 

tiyan partisi mensupları kato· 

likler ve kral taraftarları pazar 
günü plebisitte blok halinde 

hükumetin politikası lehine rey 
vereceklerdir. 

Berlin, Hl (A.A.) - M. Şuş• 
nigin 13 martta Avuıturyıda 
bir bilebiıit yapılacağını bildi· 
ren lnsburk nutku bu sabahki 

Alınan gazetelerinde tamımile 
.neıkut geçilmektedir. 

D. N. B. Ajansı şimdiye ka· 
dar yalnız harici servislerinde 

buna dair kısa bir havadis ver. 
miştir. 

- Sonıı 8 inı:i salıifed11-

M. Stalin ııe Mareşal Voroşilof 
V arfOTa, 10 (Radyo) - ::.ıaliıı 

aleyhine tertip olunıu ıoilı:uua Ma· 
reııl Voroıilofuo da ıllkodor oldu• 
&ıı •• te t kif ine emir •erildi~i ıöy· 
leaiyıır. 

Son dakikadı elıa•n haberlere 
f6re, Usak ıarlı: Ruı ordu•u knmau• 
daaı Mareıal Bloher do ıui ka1d re. 
lıebeiııo dahil oldugarıdan keror• 

gibta te•ki f edilmiıtif, 

Kopo te ~killtına dahil glali me· 
murlar. MoıiıE:o•adaa «•1:r•r•lerJe 
Uzak ıarı..a g• ımit'er •e Meza.-J. 
Bloherin karırgAhıad• ara~tJrıaalu 

yeparalı:, möhim doıyalar elde et• 
mitlerdir. 

Komüahı parıi•i Uuk ıarlıt t•ı• 
ki'llı reiıi de ınki f edilmiıtir. 

Sarhofluktan doğan bir hadis! 

Bir polis, Bekir adında 
birini vurdu. 

Alnından yaralanan ve hastanede 
bulunan Bekir ö mek üzer , -lir 

~~~~----~~--
Enlki gece out 21,30 Dolaplı• Buııdao aonra Bekir Ye Y aıar. bir· 

kaya maballeaiade Yuıaf dede cad. lıkte kabHden dııarı çıkarak geae 
alHinde Şab Muoıafanın lıab,..ıinde kilfilre baılaırııılar, lıaıta u .•cir ıa. 
bir nk'ı o'muı. balka H poliıe baııra11nı hnayı ~ •• ·••ı eı. 
ail&h alan Aldullab oğln 25 yaııada miııir. 
B. Bekir, poliı memuru B. lb,abim - Sona 2 inci 5C 

Şinli ıarahndan aıılan bir lıuquole 
lıaıındın ığır ıarelle yaulanmııur. 

Vik'a hık.kında ıldıgımıı ıdıil ltı 

aı•Aıya yuıyoruı: 

A•kerlik nıifelini yapmakla 
olan Bekir, iıinli olduğu •e ıi•il 
giyiadl~i baldo yanına arkad•ıı 
emele Yaıarı almıe. Kanarya ibra• 

Denizbank işleri 
Bafvekilimi:z, miJcliJr. 

fer içtim:ıına ri. 
;yaset etti 

bimin kıhHhaae1iııe gitırıie. orada A k 
buluaaalıra kilfilr •e hakaret ellik. . n arı, 1 O (Hususi)-Oeni• 
ten ıonra tıbaocaaını kah'l'ıdeki bir bank umum müdürü ve dipr 
1ab11n alnıH dayamıı: şubeler müdürleri buırün Sa.-

- Var mı biıe yan balı:aıı! vekil B. Cıılal B\y&rın riya,.. 

Diye bağırmııtır. Kah•ede ha. 1 tinde bir toP,.la•+• yapmıılardır. 
luaanlar çok ıarhoı olııı bu iki j Bu top '. ıntııfa ı Jerıizbınka ıid 
kiıiyo , bir cınp Hrememiılerdir. mühim işler qörü~ülmüıtür. · 

Devrialem· se yah
ları dun geldiler 

Maksatları fevkalade birşey değil
miş, gezip eğleneceklermiş 

Bir baftaıla11beri 
91.aceralırını gaıetı• 

!erde okudutumna 
iki doniAlem (!) oey• 
yabı, dan ubab 

Konya upnrile Fi. 
rıikeden çıkageldi .. 
Vapıır rıta 'auaıır• 
iten, bu ıe,abaı dü~ 

kllnlerioi g il r m e k 
meulı:ı ile rıhtımda 
toplaııan kalabalık 

da artıyordu. 

Bon de bnnlar 
aruıııa katılarak ••· 
pu•e çıktım; iki po• 
liı m.emuruaoa n«• 
aarati altında bir 8. Cazim 
mındolia, afak bir ç•ntı, dllrt beı 
oalkım muıdaıı ibaret oıyılarıaı 
t<>plıyın gençleri baı larafıaki •m• 
barda buldum .. 

B. Alp Arslan 
Bunlardan biri. 'Vapura ka uar 

~e1miı olan babaeınıo ~J i oi ôpuyflr; 
diter.i i•t>, bir elıurle ruındol o, 

- sonu 8 İnci sahifede -
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inek, ifi ı~di, zevkli ,eydi. 

-.ıaa:flzlu laun kılıç ta yise kolay kolay 
d.,.11acaktı, ölümün •••• 
tam man•ile tatmıyıoakb. 

Kaqıki .. rtta 1eai Dir kaJa· 
Nlık belirdi. Utultlllar artı
yor& Sabama ayÜiltiı art
-.,tı. alı, ,öı;lerioi l>a ımaD· 
araclaa ay·nntyorclu. 

Yeni törüaea kalahahiın sa· 
pd. laraızı. ulaDcla ,eıal _ve 
INi,ak iki .. oak Clalralalll)or· 
... Orta 7efde tle biri kırmızı 
cliteri be.1• a· alea ı.Melil· 
dL Eair nefer \qecaa iGiade: 

- 1,te ·d·ye. l>..,.a., ltte 
aelifc1!. 

- ti• bu .,elea. Paclitalu· ..... , 
- 1-. .s..ıt.ıaaa .t .. aa • ..... 
- Satına .... ı..aa ki.._, 

.w .. 

• ....... ı...ilnr:- Aaeali•i .,,,.,,,. 
~ Uıawtai Mhl•li\lfa 

mecliai bugün S.lftdt 1aidGrll-
9'ade, Mi iW6 B. c,.., 

Sarr.~. riyawfdbde 
P~, rtn ıMa 'ifmı· 

---~~~--llf ıtoMa fkdea ~dliftit. 

lar 1 ak 
Horoakö)'41eki danhk .müesse-





ANADOLU~-----------~-----------------------~~----------~--~ı~ı~u.=n:!_ __ 

Bir Fransız kadın tayyarecisi anlatıyor JhtiJalci)er; On fırka j)e 8nİ 
Almanya tayyare rekorları-bir taarruza kalkışmışlardır 
nı ne suretle kırıp geçti? ........... 

Hep otomatik •• A~manlar, yeni bir çalışma 
şekli bularak imalib artırddar. 

Yazan: 
Madeleine Chamuse 

11 Teırinisanide Orliden ge· 
lirken, seyyar bir çiçekçinin 
solmuş şebboyları ve tren bü· 
fesi arasında yıtılmış Paris·Soir 
gazetelerinden, alııkanltkla bir 
tane satın aldım. O rün Vus· 
ter isminde meçhul bir Alman 
ıaatte 611 kilometre gitmek 
auretite mevcut tayyarelerin sür· 
at rekorunu karmıştı. 

Bundan evelki rekor bir Ame· 
rikan tayyaresine aitti. Sırf re· 
kor için yapılan bu tayyare, si· 
lih taşıyamıyacakt . 

Sürat tayyare sanayiinin mü· Bir bombardıman taggaH•İ 
kemmeliyeti demektir. karşı duran tayyrereler, hücre• bin amele ile 500 tayyare imal 

Vusterin tayyaresi, başlıbaşına Jeri süratli uçuşun müdhiş taz· ediyorlar. Bu miktar küJliyetli 
kullanılmaıı kabil olmıyan bir yikine tam manaaile mukave· olmakla beraber hakikati ifade 
haceri ıemavi değildi. Bu, ne met edebilenlerdir. etmekten oldukça aşağıdır. 
de olsa, ıslah edilmiş, motörü Almanlar, milleti ve vatanı Hatırlamak lazımdır ki. ye• 
büyütülmüş bir avcı tayyaresi korumak için avcı tayyarelerinin niden ıilihlanma bıılamadan 
idi. Yani Messercbmitt B. F. W zamaomda korku vermek ve evel Almanlar, hava müdafaa 
113 ve motörü D. B. 600 olan uzak memleketlere ö:üm aç· kuvvetlerini hummah bir çalaı· 
bir tayyare idi. Bu cinı tayya • mak için atır bombardıman mayla teıkil ediyorlardı. 
reler saatte 500 kilometre git· tayyarelerini imal etmek buıu• Ruaya ve Çekoslovakyayı 
mek şartiyle yüzlerce kilometre ıunda ön ufı iıgal ediyorlar. karıı, bombardıman tawaroleri 
uçar. Franıı z tayyarecilerinin her mühimmat menzili vazifeıini ıö· 

22 teşrinisan·de ıürat rekoru biri, lıviçredcki tayyare yara• recek tekilde techiz edilmiş, 
kırmak ııraıı Alman bombar- şından ıonra, kalben miilc:eddor 
d l · d d" oldular. otuzdu ziyade tayyue karal"' ıman tayyare erın ey L b 

F l ı le k . l•panya barbı"nde •bavalar gi ınıa iıimlerini Almanyıda az a o ara , ura tayyareıı .,, 
rekorunu da kırmak 1Zmite, hakimiyeti. ıözünüa ifade et- berkea bilir ve bu karargib~ar 
ve bir nevi azametle, yüklü tiği manayı gördük. Rua tayyare filolaranıa ziyare• 

tinden korkarlar. tayyare rekorunu kazanmak için Madrid, naayonaliıt tayyare-
yükıeliyorlar. cililc teıkilitı tarafından, Rua Silihıız ve tayyarecilik teşki-
Rekor, Ü•tilnliJlc demekti,. avCJ tayyarelerinin yetiı·p mü- lltları yokken, onlar için bava 

lsviçrede yapılan tayyare ya· dafaa ettıti anı kadar, tazyik harbi, ıiperlere dalmak, yabut 
rışları, komşularımızın iktidarı ve işkence çekti. mitralyözlerle teçhiz !!dilmiı 
ve bizim aczimiz buıuıuada, Şimdi daha kuvvetli mukabil ticaret tayyarelerile karıı koy• 
Fransada havacılık moselolorile avcı tayyareleri gelmişe benzi· mak demekti. Fakat şimdi öyle 
uğraşanları hayli aydıalatmııb. yor, çünkü, bu ıefer, bava mu- değil, Almanlar çok terakki 
On üç millet, en aon kullanı· hare belerin de hükümetçiler za· ettiler. 
lan aıkeri tayyareleri ile işti· rar gördüler ve ıebirleri yeni· Dört ıene zarfında, Alman· 
rak ediyorlardı. den bombardıman edildi. yanan Hmaıı, yeni inşa edil-

Alman avcı tayyareleri iniş, Ben de emsalim ıibi bir tay· miş tayyarelerin çıkardıtı se• 
çıkış ve sürat im"inlarını ka· yareciyim, size ancak endişemi lerle ıürledi. 
zandılar; biz iıe dokuzuncu ıöyliyebilirim. 
geldik. Alm anlu niçin kuvvetliydiler, 

istatistikler öyle karmakaraıık ne ıuretle kuvvetlendiler? 
ediliyor, şahsi öçlero veya si· Üç sone zarfında böyle bir 
yasi intikamlara göre biribirioi tayyareciliği nasıl yarattılar; öğ· 
tutmıyan o kadar şey ıöyleni- renmek istedim. 
niyor ki, Franıız okuyucusu ha- Uzun seyahatlere alışkın eıki 
kikati ıeçebilmokten iciz ka· küçük valizimi ilgiçlodim, pasa· 
hyor. portum1.1 vı zclettım ve yola 

Hakikat . .adece tayyarelerin çıktım . 
yanyana uçtuğu bazılarmın ça• Biz Fransızlar hıva aanayiinin 
b•kluk, kolaylık, emniyet bu· otuz beş bin aınelesile ayda 
aılSuo da diğerlerine galebe çal· lcırlc tayyare yapıyoruz. 
dığı gökte mukayyettir. Çünkü Bana söylenild ığino göre, Al· 
iniş ve çıkış yarışlarında ölüme manlar, bir ayda altmış beş ................................ ._ 

memnun ediyordu: Şu halde, 
Aferidc, bu kadar küçük bir 
ıeyden ıevinmek ve baı duy· 
maklı, aaadeti çok kolay idrak 
edebilirdi. O dakika için böyle 
düşünmüştüm. Ve küçük bir 
ıeyin de o niıbette onu ıiddet• 
le muztarip edebileceiioi ha· 
tırlamamııbm. 

Ellerimi sevinçle okıuyor, , .. 
kıyordu. Ona yeni bir mualli· 
meden bahsettim. Tarib hoca• 
mızdı. 

- Tam ıenin aevecetin mu• 
allimelerden .• 

Dedim. 
- Yazık ·dedi· bu HD• ıö-

Yazan: 
4-
remiyeceğim onu.. Ya, bak 
unutuyordum onu.. Bu sene s~· 
nıfta kalıyorum. Ömrümden bır 
aene boıa gitti. 

Bir sene bu Saime, likudı 
değili. Vaıati insan öm.r~ bu• 
gün elli yıldır. Ellide bırı kay· 
bettim demek •• 

- Canım aldırma ·dedim· 
telifi edersin onu •• 

Gözlerinia içinde gizli ve 
nemli bir düşünce vardı: . 

_ Biliyor muıuD ·dedi· Gü
zideyi evlendiriyoruz artık .• 

_ Yaaaa •••• Kiminle?. 
- Tıbbiyeyi yeni bitireD bir 

doktor mülizimle.. Hani -. 

Bu mucizenin izabuu mı ia· 
tiyorıunuz? 

Bir Alman mühendiıi, bütün 
hakikatler gibi, kııa bir ıekilde 
bana bu mucizeyi izah etti: 

- Birçok otomobile ihtiya· 
cınız olacak olursa, bu ihtiyacı 
el ı şi ile temin edemezsiniz. 

Biz de birçok tayyare yap· 
mık mecburiyetinde kaldık ve 
bu tayyareleri otomatik maki· 
nelerle zincirleme bir şelcilde 
yapıyoruz. 

- Sonu var -

de faoırsın; karşı lcöşemizdeki 
yeşil balko.1lu evin oğ:u ile .. 

Bu genci tanımıştım ve ha· 
diseyi bir anlıyamamazhk, bir 
şaşkınlıkla karşılamıştım. Çün· 
k~, benim bild. ğime göre, o, 
bılbı11a bizim Aferide üzerinde 
duruyordu. Karıılaıtığımız za· 
man, rözlerioi ıabit ve manalı 
bakı şiarla Af eri deye diker ve 
biz yolda kayboluncaya kadar, 
Aferideyi ayni gözlerle takip 
ederdi. 

Gene bir akıam üzeri, biz 
Aferide ile balkonda duruyor· 
duk. O genç tıbbiyeli de ev• 
lerine gelmiı, kendi balkonla· 
rına çıkmıı V3 ıözlerini Aferi·· 
denin bulundutu köşeye dik· 
nıişti. 

Aferide iıe, balkonun kendi 
tarafına düıen penceresindeki 
perdeyi indirmekle iktifa et· 
miıti. Aferido ile onun hakkın· 
da biç konuımamıştılc. A'eride 
onu lcarııdın ıör ünce hafifçe 

Fra.nko 
aı.i bir hücum yapmıılardır. 
Cumhuriyetçilerle lbtililciler 
araamda kar fırtmast içinde harp 
olmuştur. 

Taarruz ani oldufu için, lh· 
tililciler, 18 köy elde etmiıler, 
birçok eair ılmıılardır. 

Harp aababa Jcarıı ıona er· 
miştir. 

Batan gemi 
Cumhuriyetçi kuvvetler tara• 

fandaa torpillenip babrılan Ba· 
lear kruvuörü, 932 aeneainde 
imal edihniı, yeni ve pzel bir 
harp gemiıidir. 10 bin tonluk 
ve 34 mil ıüratindodir. 8 tane 

20 lik kara, 8 tane 12 lik, 8 ta• 
ne 4 lüle tayyare dafi topu, iki 
tayyareıi, 13 torpil kovanı var
dır. Bir defa aldıt• mahrukatla 
saatte 15 mil katetmek auretile 
(8000) mil gider. Makineleri 9S 
bin beygir kuvvetinde idi ve 
165 kiıilık b r mürettebat kad· 
rosu taşıyordu. 

...._ ____ _ 

topçııları 

Nalca buhranı 
' 

var 
Buhran bilha••a My 
ve kasabalarda ıid. 

detle hiaseclili,or 
Ankara, 1 O (Huıuıi) - Soa 

zamanlarda bırçok yabancı 
memleketlerde ve bu arada 
memleketim "zde görülen demir 
bubranı birçok madeni e11a 
fıatleri üzerine der hal teıir 
etmiı, karyola, ıoba vesair de
mirden mamul eıyıların bemıa 
hepsinin fiatini iki miıliae ça• 
kartmııtır. 

Bu arada Anadolunun birçok 
köy ve kasabalarında bulanan 
balkın büyüle bir ibtiyac·na te
kabul eden nalçalı ayakkabı· 
lara nalça bulunmadıtuıdu p. 
kiyet edilm:ştir. 

Hor Hefisa 

Yapılan bu ıikiyet ehemmi
yetle karıılanmıı, biri ltalJp 
ılci•i Rum, biri Ermeni. biri 

...... ~.~adı olmak üze re lıtaabaJCla 

Ordunun moto rizaa. 
yonu hakkında Avam 
kamarasına bir 

proje verdi 
Londra, 10 (Radyo) - lnıil· 

tere Harbiye Nazın M. Hor• 
Belsiya, ordunun tenıiki ve 
motörize edilmesi hakkmdaki 
projeyi, bugüo Avam kamara· 
sına vermiş ve bunun tııdikini 
istemiştir. 

Amerika da 
On mil,on dokuz yiis 

bin işsiz var 
Vaşington, 10 (Radyo) - it· 

ıizlerin, Şubat sonuna kadar 
bütün Amerika on milyon do· 
kuz yüz bin kişiye balit oldu
ğu, son defa yıpılan bir iıta· 
t stikten anlaşılmıştır. 

ve zalim bir egoizm, beni mü· 
temadiyen buna dotru sevk 
ediyordu. 

- Güzel bir delikanh •• 
Dedim. Ayni likaydi ile cı· 

vap verdi: 
- Dikkat etmedim. 
- Ben dikkat ettim; hem 

güzel, hem de sempatik •• 
Af eride, baııoı çevirdi. Kol

tuğun üstündeki ince bir çöpü, 
taze, ıılak gibi röriinen par• 
maklarıom ucu ile yakaladı, 
ezmete başladı.. Sus mu' tu. 

- Niıanlan ne zaman? 
- Yakında.. Nikib da del"' 

hal yapılacak •• Arka!ından da 
Edirneve gidecekler .. 

- Oh, oh, oh, bu kadar da 
çabuk ha?. 

Gözlerini kaldırıp bana bak· 
mık iıtemiyordu: 

- Eveti 
- Adt ne imiş? 
- Farukl. 
- Aii.eai efradt naııl acaba? 

mevcud beı demir nalça fab
rikaaıoın ayra ayn vaziyetleri 
tetkilc edilmiştir. 

Verilen malGmata ıöre; bg 
fabrikalardan bir lc11mı nobaa 
makinelerle çahşmıkta bulua
duldanndın demir buhranı ku
şısm da tatili faaliyet etmek 
mecburiyetinde kalmıflarclır. 
Bu yüzden de, piyaaada clerlaal 
nalça buhranı baıgöıtermif. 
Aoadoluya her yal ıöaderil· 
mekto olan miktar . gönderile. 
memiıtir. 

Türkiyenin senevi nalça g., 
tihliki 2.000 çift düzüaedir. 
Ticaret odası buhranın öaiiDe 
geçilme1i için icap eden tecl
birler etrıfmda tetkiklerioe d .. 
vam ederek bu busuıta Vekl· 
lete ıönderilmek üzere · bir ra· 
por hızırlıyacaktır. 

Şimdiki halde toptan olan 
nal çaların çift düzüneai 27 ku
ruştan satılmakt•dır. 

- Galiba, bir annesi, bir 
de mühendis mektebinde icar• 
deşi varmıı .• 

Aferide birdenbire ı'il•et• 
bııladı: 

- Güzide çok memnun.. Piy .. 
nonun batından hiç kalkmıyor. 
Farutun fototrafını aldı, oda· 
ıına götürdü. Ben zaten abla· 
mın ıon günlerdeki ahvalin· 
den fiipbeleniyordum. Tamami· 
le gayri tabii idi. Bütün mev
cudiyetin den gizli bir Defe 11• 
zıyorda. Beni bile öptü.. Evet. 
öptü beni.. Şimdi baıtalıtımla 
da alakadar oluyor.. lnaanlar, 
ne kadar çabuk detiıiyor, ne 
kadar çok detişiyor?. 

Aferidedo, söylemek ibtiyaa. 
zaptedilmez bir hal alıyor p 
biydi. Heyec:anlandıtını ıörll
rüyordu m. Sanki küçüle bir nö· 
bet geçiriyordu. Yanaklarının 
üıtündo hafif bir pembelik, 
gözlerinde de bir parıltı dot
muştu. Sol elmacık kemiti· 
nin hafif tümseği üıtünde, bir 

- Dewıın •tl~lc -
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Bir san'atkarın 
taşıdığı tılsım 

Hayret 
Marlen tarafından yırtıldı Musikişinas, ne

lerden kur--8- 1 
Holivudda genç kızlar, zengin, fakir veya işçi 

olsun üç noktadan daima biribirine benzerler 
Bu iıtaayonda, ilk evel genç 

kıılar göze çarpıyor. Rıı açık 
renk kumaştan elbiseli, fiıtanlı 
ve beyaz gömlekli, koyu kırmızı 
ve Nn yün kürklü genç kızlar 
zengin olsun, fakir olsun, mil· 
yoner veya iıçi kızı bulunsun· 
lar, üç noktadan daima biribir· 
leriae benzerler. 
Açık bir baş, hemen omuz· 

larına kadar enıe üıtüne düıen 
•açlar, berrak di,lerin etrahnda 
reımolmuf açık, mütehakkim, 
mıtrur bir tebessüm ve ipek 
çoraplar içinde cazip, mevzun, 
olgun bacaklar. 

Marlen vagonun b:ıamafında 
ıörünür görünmez. arıların otula Marlen /ilimlerinden birinde 
üıüımeleri ılbi, •üzerine bücam Hafif yırıh bir zenci, küçük tarak beni adeta ıürüklüyor. 
ettiler. içlerinden iki üç tanesi bir ıepetin içine, kaldınmlar Bir metre dokaan Hntimetre 
ellerinde tuttukları çiçek buket· üzerine düşmüı kiğıd parça• boya malik olan arkadaşımın 
ferini ona uzatıyorlar, kollarına lınnı, kaybolmuş bir eldiveni, adımlarını tasavvur ediniz! Kül 
yerJeıtiriyorlar. Ekserisi, imza. çitneomiı çiçekleri, kırışmış rengi pantalonu, sarı benekli 
latmak iıtedikleri fotoğraflar, gazeteleri topluyor. Garın ıefi caketi, yukarı kalkık ıapk11ile 
kitıt parçalar1, el yazmaaı kar· esniyor. hakikaten o, nazara dikkati cet. 
neler fırlatıyorlar. Gülüyorlar, Beni bekliyen bir arabaya bediyor. Maamafih Holivudu 
baiınyorlar, hep birden cıvıl· binmek üzereyken, iki valizi en iyi tanıyan, Holivodu en iyi 
daııyorlar. elinde, tek başma bir otomo- bilen Fransız Robert Floreydir. 

Marlen aralarına iniyor, ki· bilin durmasam bekliyen kırmızı Nasıl bilmeıin? Bir çeyrek 
miıini kucaklıyor, kiminin ya· mantolu kadını goruyorum. asırdan beridir ki o burada otu· 
natını okşuyor, iıaret ediyor, Kendimi zaptedemiyerek, ıev· ruyor. Eski arkaşlara g:bi Ro· 
gülümsiyerek bayılıyormuı fibl kitabii ile, o da artistlerin ga· bert Florey de uzun zamandan 
yapıyor, merhamet dileniyor. rında inmiş. beri burada, çetin olan sinema• 
Mademki senelerdenberi yıldızın Binmek istediği ıtobüste hiç cıhk sanatile uğraşır. Lakin ne 
her gelişinde bu merasim tek· yolcu yoktu. Belki bu yoldan müdbiş bir ıanatl Sabahley:in 
._ .. 17v•r lirlAL.," -1.:ı,..,-._... __ ...-.......,;"kl le l 
1erruat hakkında izahat vere- =aç '""'3a•ne tilr e e geç • ,aktör, öğleden sonra operatör, 
bilmek için lütuf dilemek emin mektedir. akşamüstü filmlerin imalinde 

Muannit düşünceli bedbaht b ·t b" 1 · bir kurtuluş çaresi idi. Genç ası ır ame e, gece ııe senır· 

k 
icadını işaretle çı§'trıyorum. Ba· yo yazmakla meşgul ve her an 

kızlar çekiliyorlar, i inci hücum •ını öbür tarafı çeviriyor. Ken· k d 
kümesi ilerliyor. Bunlar, omuz v ma inistlik vazife sini üzerin e 

diıine acımamı istemiyor. Ara- bulunduran bu dost, şimdi Pa· 
omuza gelm"ı, bir idam ceza• bam '-alı-ıyor. Sahrada bı·r ıe· d le " a: ramontun en kuvvetli ve belli 
ıını infaz e ece müfreze gibi rabın karşısında imış gibi, boş başlı rejisö üdür. Çünkü dokuz 
sıralanmıı fotoğrafçılardır. caddenin üzerinde kırmızı bir 

Hareketıiz duruyorlar, nişan ayda on film yapmak, yıhn üç 
leke •eklinde hareketsiz dur· ayıoı Ç nde s yabatt ç·rm k atıyorlar. Marlen gülümsüyor. Y e e ge ı e 

- Matmazel Oıtrib; lütfen dutunu bir müddet seyrettim. her babayiğitin harcı değildir. 
yüzünün yandın bir resmini!. Boıalmıı bir ıelıir Fransaya gelmemekle beraber 
Çiçekleri de şöyle tutunuz, re· Günlerden pazar ve sabahın onu unutmuş değildir. Boı lcal • 
sim daha zarif olur. ıaat dokuzu.. Holivud, cuma dığ• zamanlar, yegane mcıga • 

_ Matmazel O trih, lütfeo alcıamındaıı sala gün üne kadar lesini Napolyonun el yazılarını 
tekrar vagona bininiz ve geli· tamamen boşalır. Kışın Dıvilde tasnif ve tanzim etmek teşkil 
şınızı tekrarlayınız. Çiçekleri ve Pomeide olduğu gibi boş eder. Bana döndü: 
bir dakika için yanınızdaki bir şehre giriyorum. Beyaz, - S zi şimdi Vendome gö
zenc·ye veriniz. Ayağınız baaa• mavi, pembe çimentodan cad· türeceğim. Dedi. Orad~ nefis 
... kta, bir eliniz merdiven pır· deler sara sıra uzanıyor, biri· bir yemek yer z. Tıpkı Par:ste 
malclıtındı, diğeri havada du· birlerini katediyorlar. Her çeşit Trocadorada yedığim z gibi bir 
runuL Holivudu ıelimlıyanız. tarzı mimariyi andırır küçük yemek yeycceğiz! Bilirsin ki 
Lütfen bir kere daha. v !lalar önlerindeki çimenli kü· Holivudun yemek nizamı ma.: 

Trtnin şefi sab rsızlanıyor. çük bahçelerle yelcdiğerinden nastırların yemek a:ıizamına ben• 
-Her zaman böyle yaparlar güıel duruyorlar. zemez. Bugün Pazar olmaaına 

diyor, trende bir ıinema oyun• Burada berşey yeni, ıınki ratmen gene ycmelc inzibatı 
CUSd bulundu mu, Pııadenada ertesi gün, yahut birazdan bu· orada berdevamdır. 
bir çeyrek saat gecikiriz. Fazla ranm resmiküşadı yapılacak Vendome betonarme ve pem· 
qlarak. itiraz etmeğe de imkan gibi. Bu şehre henüz daha can· be badanaaile Dakar valiıinin 
yok. Vali, kumpanya direktörü lalık verilmediği hissine kapılı· konagana benziyor. lçeriıi geniı 
hulasa herkes ıöıbirliği etmiş yorum. Bir filim dekoru gibi, ve her masa:'lın üstünde bir te· 
ıibi. Bu adeta, hat iç.in, turizm arzuya göro, sun'i bır hayatla lefon vardır. Kapıda bekliyen 
için ve ticaret için bir relclim. canlandırılan bu sinema şehrini vestiyer diyebilirim ki Lırole 

Nihayet, fotoğrafçılar treni böyle tenha bulmakta şayanı Lombarddan daha sarışan, Lo· 
ve Marleni ıerbeıt bırakıyorlar. hayret bir talibim vır.. retta Yungdan daha nefis, Gar 
Şimdi ııra, yıldızı selimlıyan Californiyanuı orta sınıf bal· hodan da daha mağrurdur. 
Paramut kumpanyasının aahte kanı birden tanırsınır Onlar, Doğrusunu iıterseniz bu Ame· 
ve ciddi murahhaalırındL askıları meydandı, caketsiz vo rikın dilberine şapkamı verir· 

Reportörler yerlerini de~iştir- terlikle ıokata f11lırlır. Ağız· ken yüzüm kızardı, markayı 
miyorlır. Birazdan, ne şekilde larında hiç ekıik olmıyan pipo· parlak ve rıyibadar ellerinden 
oluraa olıun, bütün teferruatile ları vardır. Başları muhakkak alırken adeta utandım. Salon 
bir tebliğ alacaklannı biliyorlar. bir gazetenin üstüne etilrniştir. boş denecek derecedeydi. Cü· 
Artık Marlen, lcendiıini beyaz Mösyö. Ruzveltin ıiyaaeti, onun zel bir kızın, kırmızı bir deli· 

vo uzun bir otomobile ıürük· herhangi bir beyanatı kendisini kanlı ile oturduğu bir masanın 
liyen dostlarının kollan ara· düşündürür. Fakat bütün halile önünden geçtik. Delikanlı ıı· 
11ndı gidebilir. Resmi kabule bu Amerikalıyı sevmemek müm· kılmışa benziyor, kız ise mesu d 
karıımamak için Marlenden izin kün değildir. Otomobilimiz sür. görünüyordu. 
alıp ayrıldım. Bir anda iıtas• atle geçerken gazetesinin üıtün. Damek dostum Floreyle bu 
yon bot!lboş kaldı. Uzakta, den başını kaldıran şu adarn kırmızı yüzlü delikanlı tanışı· 
çimenler üzerinde, kumral saç· kimdir? Evet onu tanıyorum. yorlardı. Çünkü o bize göz 
lar uçuıuyormuş gibi ıörü· Bu Gary Cooperdir. kırptı. 
aüyor. Robert Florey kolumdan tu· - Sonu uar -

tulmuş 
Paristen yazılıyor: 
Gil Mırchelc yaptığı uzun 

seyahatten b.ı defa avdet et· 
miştir. Üstad musikişinas, Ja· 
ponyada, H indistanda, Fılipp:n 
adalarında, Hindi Çinide, Mı· 
sırda verdiği çok alkışlanan 
piyano konserlerinden sonra 
ıimdi Pariste yorıunluiunu din· 
lendirmektedir. 

Seyahati eınasanda, san 'at· 
karın birer muciıc kabilinden 
olarak atlattığı tehlikeler hak· 
kında malumat almak üzere 
kendisini bazı gazeteciler ziya· 
ret etmişler, o da şu izahatı 
vermiştir: 

- Marsilyadan Hong-Konga 
gitmek için Hoover transıtlan• 
tiğine binecektim. Herşeyimi 
hazırladım. Biletim filin ahn· 
mııtı. Fakat ıırar ve ibram 
üzerine bir ıece daha seyaba· 
timi uzattam. Binecetim vapu· 
run başına n11ıl bir kızı gel· 
ditini siz de bilirsiniz. 

Ada1 yakmlannda denizin 
dibine yuvarlanan vapurun yol· 
cuları ar asında, şüphe yok ki 
en evet boğulanlardan biriıi de 
ben otacaktam. Gene Batavya• 
dan S :ngapura giden tayyare 
için viyoloniıt arkadaşım Hu· 
bermannla birlikte biz de ha· 
zırlandık. Tam tayyareye bine• 
cetimiz sırada müh:m Hr it 
bizi yolculuğumuzdan alıkoydu. 
Bu tayyarenin de baıını ne 
geldiğini ıöyliyeyim; hareketin· 
den birkaç 11at sonra motöre 
arız olan bir sakatlıktan dolayı 
tayyare... düştü ve içindekiler 
öldü. Gene ayni seyahat esna· 
ıında Hanörden Saigona gide
cektim. Yatakla vagonumu tut· 

Musiki üstadı, bir Japon kızı 
ile pigano başında 

tum. Bavuharımı yerleştirmek 
üzereyken gene bir konıer me
selesi beni bu yolculuktan da 
alıkoydu. Bineceğim bu trenin 
üç beş saat sonra yoldan çık· 
tığını, ve üç vagonun yolcula· 
rile birlikte paramparça ol. 
dutunu sonradan haber aldım. 
Parçalanan vagonların içinde 
benim de yerim ve yatağım 

bulunuyordu. 
Gaıetecilerden biri sevgili 

üstada gayri ihtiyari: 
- Amma da şanıınız var· 

mışl Olur şey deği.I Demekten 
kendisini alamayınca, o da gül· 
müş ve şunlara ilave etmiş: 

- Evet, amma; benim, dai
ma üzerimde taşıdığım bir de 
talııımım vardır. Buna bana Ja· 
ponyada bir Buda rahibi veıdi. 
Her sabah kalktığım zaman 
·ne ile meşgul bulunursam bu. 
lunayım. bıı (uğur) u elime alır 
ve ona dokunurum. 

Üstad cebinden küçük bir 
heykel çıkardı. Bu heykel tah. 
tadan oyulmuş çırçıplak bir 
adam heykeliydi. Üzerinde, bı· 
çakla oyulmuş her nevi yaralar, 
heeler vard ı r .. 

1 anllm yac k ey! 
Bu ikiz er biribirine o kadar da 

benz·yorlar ki •• 

ikiz kız kardeşler 
Ayni anne ve babadan ge· Lrsbaya benziyen genç erkek, 

len çocuklar arasındaki fiz ki bize annelerini ve babalarına 
müşabehet bızao b"ç derece- t't 'l ltacak ve bildirecek kadar 
sinde iken, bazın da bu mi izlerinin ve v~cudlerinin mü· 

ı behetile iftihar edebilirler. 
Lakin, hiçbir kardeı yu

karıda resmini gördüğ:inüz ikiı 
kardeşler kadar biribirlerine ben. 
zemezler. Aile arasında dahi 
çok defa şaşarılarak birini, di• 
ğeri yerinde telakki eden ba 
ikiz kardeşlere acaba yabanc • 
lar ne yapmazlar? 

ikiz erkek kardeşler 
ııbehetin insana şaşır tacak de· 
recede ileri gitmiş bulunduğunu 
görüyoruz. 

Anneye benziyen genç kız, 

Aynaya baktıkları zaman dahi 
kendi kendilerini ayırd edemi· 
yen bu kızları yakında rüzel 
bir filimde görmek ibtımali· 
miz vardır. 

Yüz güıellikleri nisbetinde 
vücud ahengine ve letafetine 
malik olan Lone kız kardeıleri 
size takdim ederken (Prenı ve 
fakir) adlı çok nefıs bir filimde 
rol alan Mınch isimli ikiı erkek 
kardeşJerı de hatırlatır z. Pıya• 

lonun başında rcs mler ni gör· 
düğünüz bu çok sevimli genç· 

ler de o kadar b i ribirıne benzi· 
yorlarmış ki yakınları arasında 
bile ayırd etmenın im;cinı yok· 
muş. • 

Von Ribentrop, Ber
line dönüyor 

Almanya Hariciy~ Nazırı, Lord, Halifakala 
konuşurken komünistler de Almanya 

aleyhine nümayiş yapıyorlardı 
Londra, 10 (Radyo) - Al· Ribben trop, yarın kral tarafın. 

manya Hariciye Nazırı Yon dan kabul edildikten ve Baı-
Ribentrop, bugün lngiltere Ha· vekil B. Çemberle.ynın ziyaf_. 
riciye Nazara Lord Haıifaksı tinde hazır bulunduktan sonra 
ziyaret etm iş ve uzun müddet Londrayı terkederek, tayyare 
konuşmuştur. ile Berline dönecekf r. 

Von Ribetrop, yaran Vodnist· 
rite giderek, Başvekil M. Çem· 
berlayn tarafından kabul edile· 
cek ve konuşacaktır. 

İngiltere Başvekilinin, Alman 
Hariciye N azm şerefine JJ1Ü· 

kellef bir ziyafet tertip edeceği 
söyleniyor. 

Von Ribentrop, öğleden 
ıonra kral altıncı Jorj tarafın· 
dan kabul olunacak ve Sa Ma
jesteye veda ettikten ıonra se
f ir sıfatile itimadnamesini geri 
alacaktır. 

Londra, 1 O (Radyo) - Al· 
manya Hıric·ye Nazırı Von Ri
bbentrop, bugün öğleden sonra 
İngiltere Hariciye Nezaretine 
giderek tekrar Lord Halifaksla 
konuşmuştur. 

Bu esnada, lngiltere Har:• 
ciye Nezareti müsteşarı (Sir Ro· 
ber Dansinar) da hazır bulun· 
muştur. Bu sırada , komünist· 
)erden yüz kişilik bir kafile, 
Hariciye Nezueti önünde Al· 
manya aleyhine nümayiş yap· 
mışlardır. 

Almanya Hari.civo Nazırı Voo 

Von Hep 
ltalyan müessese/e. 

rini gezdi 
Roma, 10 (Radyo) -Burada 

bulunmakta olan ( Von Hep ), 

bugün ltalyan müesseselerinin 
bir ksımmı ziyaret etmiştir. Bu 

meyanda Roma akademisi de 
vardır. (Von Hep), akademi ri· 
yasetine yeni seçı lm ş olan ayan 
reisi (Fedon Conı) tarafmda l 
şerefine verilen zıyafette bızır 
bulunmuştur. 

M. Haver 
Mareşal G6ringle 

konuştu 
Berlin, 10 (Radyo) - Ame· 

rika sabık reisicumhuru M. 
Hover, bugün Mareşal Göringin 
ikemet etmekte olduğu Kanin· 
glaf sayfıye s ne giderek Alman 
mareşalı ile konuşmuştur. Ma· 
reşal Göring, M. Hover şere· 
Hne bir öğle ziy afetıverlD ak• 
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O. Çemberlayn • oliniyi, Bitlerden azak
leıbrmak, MusollDi de para koparmak istiyor 
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......... Dtticeai olan korbaç 
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edecek cletilim. 

D ter taraftan pek barebtli 
19PD ._ oabeı at•, Avrupa. 
da lairriJet da._. dotaltae 
kuwetiai skwmiftir. Ea br
kuno tehdidlerln Nwalilaaı ol
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yolcalarıa fazl .. nı ae çakar
mata •• ae de biadirmet• 
m•ktedir detiliL Çlakü role• 
zor.a. biaiyor. Saru teldi ki 
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• Moskova muhakemesine 
dün de devam olundu 

kumpanyasından: 
rlA toda 

eyanatta bulundu Kuruı 

-·~· Yakocla m'iihim il, aatta bulundu, 6ld6rü. 
lenler Stalinin emrile mi 6ldiirulmüf? 

Fener Tip 5. 90 cm 832 

- Başı 1 inci sahifede -
ediyorum. 

o·yorJar ki, devJ tin mali VA• 

ziyetl mti$kuldür. H.ıyır, b.lik s 
iyidir. Ve her gün biraz daha 
iyil ğe doA-ru g:tmektedir. 

B v k 1, muteakıben, mat• 
buat mümessillerine vermiş ol· 
duğu beyaıal n bahsetm ı ve 
no ası noktas na iz bat ver· 
dikten onra, istediği aa:ihiyet 
verilmezse, ıktidar mevkiini ter· 
ketmc~e hazır bulunduğunu 
ıöy em fr. 

B. Şotan sözleri, rıd'lcaller 
tar 'ından hararetli surette al· 
kı lanmıştır. Sosyalistlerle koe 
münııtler, bu lk ılara iıtirak 
etmem ılerd•r. B. Şotan, bu 
harekete ademi 1tımad mar.aaını 
verm'ı ve kürsüden indikten 
sonra yerine oturmıyarık, ken· 
dis"ni ayakta bekliyen biltün 
N :ıırlarla beraber parlamento
yu terketmiş, çıkıp gitmiştir. 

B. Şotan, parlamentodan do~· 
ruca Elıza s:trayına gitm ı ve 
Cumhurrcisi B.· Lebrun tara· 
fından kabul edilerek kabine· 
nin ıstifasm1 verm ştir. 

Cumhurrciıi, yeni kabinenin 
teşkilıni tekrar M. Şotana tek· 
lif etmiş iıe de, kendisi bu 
teki fı kabul etmemiştir. 

Sabık Başvelcıl, E iza sara· 
)QDdın çıkarken ~azete muba· 
birlerile kar,ıl11şmıştır. B. Şo· 
tan; muhabirlerın, tekrar kabine 
teşkil edip ctm·ycceği ba:Ckın· 
daki suallericıe karşı: 

- Ben şimdi çekildim. 
De miı ve beyanat vermek 

hususundaki ric ya da: 
- BcyanBl beyhudedir. Zira 

ben, bu dakikadan it barea 
ıayri m ul bir kimseyim. 

Cevab1nı vermiştir. 
Pari•, 10 (Radyo) ...... Cum• 

hurreisi M. Lettun, kllbınenin 
istıfasını mü eak p, Ayan reisi 
M. jJI Dojanene ile parlamento 
reisı M. EJvar Heriyoyu d&\et 
etm·ş ve kendi erıle uıuo mJd
det kol uştuktan ~onra, ekseri• 
yet partis lideri M. Leon l3:u
mu saraya çağarmış ve yeni 
kabınenin teşkilini kendiıine 
teklif eylemiştir. 

Leon Blum, cumhurreisinin 
teklıfini kabul etm ş ve arka
daşlarile konuşmak üzere sa· 
raydan ayrılmıştır. 

B. l.eon Blum, gızeteci:ere 
vaki beyanatında, kuvvetli ve 
memleketin menafiine badim 
bir kabine teşkıline ça ııacağını 
ve bunun için, bütün kuvvetile 
uğraıacağıDı beyan eylemiıtir. 

M. Leon Blum, saraydan çı· 
kınca evveli ayan meclisine gi· 
derek reis M. Jül Oejanneyi 
ziyaret etmiş ve or dan çıktakı
tan ıonra da parlamentoya git· 
mi, ve reis Edvır H ryoyu 
gö m ı, ntl sile uzun müza• 
kerelerde bulunmuştur. 

M. Leo Blum, müteakiben 
de s bık Başvekil M. Şotanı 
ı·yaret etmi~, onunla da mtlda· 
velei fkarda bulunmuştur. 

Lcon Blum, yeai lcab ne teş· 
kilile meşgul iken, diğer taraf· 
tan d bütün partiler parli· 
mento grupları toplanmakta ve 
müzakerelerde bulunm lc:tadırlar. 

Sıyaaal mehnfilde öylendi· 
tine gör , 1936 yılında old11ğu 
gıbi b ·tüıı p rlamc tonun ek· 
ıcri)'etini haız bir kabine ter 
kili arzu oluınnaktadır. 

Komünistler, halk cephesine 
istin ad eden bir kabine i ıte· 
mekte, d ğer bazı g uplar da, 
komünistler dahil olmamak tar 
tile teş kkül edecek her b nri 
b"r kabineye itimad reyi vere· 
ceklerini 'Söylemektedirler. 

Butün bunlar karşı; esas 

meselenin radikal partisinin ve· 
receği karara bağlı oldutu ıöy· 
lenmektedir. 

Londradan alınan son haber· Karar 'bugün Verilecek 
lcre iÖre, kabinel'in sukutu Varşova, 10 (Radyo) - Moı· 

Bo~kurt Tip 6. 
15 " 156 
80 " 723 
15 .. 690 
10 ,, 6S7 

üzerine Franıız frangı bir panik kova mubılıceme.i, bugün de 
g çirmiştir. devam etmıştir. Buiünkü cel· 

d • tı m brem malGmatı babası 
Rakotıkiye vermekte ve o da 
ecacbı devletler ajınlarana 
nald tmekte idi. 

85 " 732 
Keleltek Tip 9. ~ " 701 

Roma, 10 (Radyo) -Tribuna ıede, Kepo teıkilatı ıab1k re;ıi 15 " 670 
g zet ı;; M. Şo anın iatifasa Yaltoda diol nın şt r. M znuo, Hariciye Nezareti ıeflerioden 

şimdiye kadar on bir kiti ve 
üç telefoncu tevkif edilmiıtir. 

70 u 639 
mün sebeble yazd ğı bir maki· mühim iftatta buıunmuı, Kepo 
lede, b oun; sıy si dtğ.I, moral teşkilatı reisi ve Dahiliye ka-
bir buhran oldukunu ve bu· miseri iken Stalinden aldığı 

Bunlar, H riciye Nazırı M. 

ı- Yukandaki fiat?er, fabrikada teslim ve bedeli peş 
ödenmesi mefrut 36 metrdik bir top için olup asgari 
1 balyahk (yani 2S top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalij ve prcıe masrafı olarak 100 
kuruı müıteriye aittir. 

nunl , h lk cephesinin yıkıldı· emirler da;resinde hareket et• 
Litvinofun bjtüıı iıler ni ya-

tın, RJı. Franıız paktmın da tiğıni ve o zaman öldürülen 
bu ast fad n sonra kuvvetli bir şahıılarm, doğrudan do~ruya 
darbeye uğradığını kaydetmek· Stalinio emrilo öldürüldüğünü 

bancı devletlere bildirerek ca· 
susluk etmekle itham olunu· 
yorlar. 

3 - lıtasyona veya matuaya naklini istiyenlerden beher 
balya ıç n 30 kurut araba nakliyat ücreti alanır. 

tedir. söylem"ıtir. 
P ri.s, 10 (Radyo) - R dikal Rus matbuatı, maznunların, 

4 - 1·24 top almak iatiyen müıteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 :zamla mal alabilirler. 

p rtiıi lideri B. Daladiye, 8. tamamen uydurma ifadelerd" 
Blumu evinde ziyaret etm ·, ve bulunmakta olduklarına ileri 
programını anlamak istemiştir. sürmekte ve bunlarm idamını 

lzmir Sicilli tica
ret memurluğun
dan: 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri Vekaletin tesbit ettiği 
fiatlerc uyıun a mbalij ve nakliye masraflannın da muvafık: 
o dutu tasd k oluaur. 

B. Blum, teşkil edeceki ka· iıtemektedir. 
bineye komün ıstlerin de iştirak Mahkeme heyeti, bu gece 
etmeleri lazımgcldiğ'ini ıöylemiı bir içtim yapmıı ve uzuıı mü· Tevfik Tansal t caret unva· 
ve kabine te~kili için Radikal zakerelerde bulunmuştur. nile lımirde Fevzipap bulva· 
partisinin müzabcretini B. Da· Alakadarlar; hükmün yarın 
ladiyeden rica etmiıtir. verilecetini bildiriyorlar. randa 3/6 numaralarda nakliyat 

Par·s, 10 (Radyo) - Kabine Varıova, 10 (Radyo) ....... 21 işlerile uğraıan Tevfik Tansalın 
istifa etmiş ve Re s "cı.amhur 8. munun arasında bulunan Ra· itbu ticaret unvanı ticaret ka· 
Blumu kabineyi teşkıle memur kot•kinin ku:ı da tevkif edil· nunu hükümlerine göre ıicilin Akhisar aıliyo bukuk hakim· 
etmiştir. m·ıtir. Bu kız, hariciye komi• 2212 numarasını kayıt ve tescil liğinden: 

Çoruhta ~ri .=ü=t~~Kr:t~~~un~~w~.284 -~ de~~~..::: =~~ci~:bi~1= 
Bir bakır madeni İf· Pan Amerı·kan u··nyonu Hava vekili Hüsnü ôıkurd ta-

rafından Akhiaana Hacı lılııak 
letmeğe cçılıyor B (A mahallesinden Hüınü otlu ber-

Ankara, 10 (Husu,i) - Eti· ir merika Milletler Cemiyeti( ber Hurıit aleyhine açbtı b~ 
bank bundan bir müddet evel • k 1 klif d• şınma davasmdan dolayı mah· 
işletilmeğc başlanan ve ille bir nın uru masını te e ıyor kemece duruıma için tayin otu· 
buçuk senelik iıtihsal~tı peşi· nan 24/2/938 tarib:ade müd· 

h · l ı v Vııington, 10 ( A.A. ) - Panaınerikan ünyonu bir •Amerika 
nen ar ce sa'ı m ş 0 an l'.U· deialeyb Hurşit namına çıkan· 
vartshln madeninden so.nra Mil'etler Cemiyeti., nin lcurulm111 hakkında Kolombiya. Pomiaik 
Morgoldaki bakar madenini de teklifi metnini neıretmekteelir. lan davetiye müddeialeyhin ika· 
ıııetmelc üzere tesisat vG~ude Amerika Mılletler Cclliiyeti, Cenevre He sıb mün11ebetlerde metgab11110 meçhul bulunm• 
getirme§'e başlam ıt r. bulunacak ve Avrupanın or oize edilmiş mesaisine yardım -ede- •ından bili teblit iade kalın-

Bu tesisat busene içinde ik· de tir. Bu cemiveti Lıbi enternasyonal ad.det divanını tanıya· dığı görülmüt olduğundan teb-
cakt1r. Cetn yetin eaaıında di"'er deletlerio dabil"ı itlerine karıı· 1'11. makamına 1'-aı·m olmaL ::ız-

mal edi.ecek ve Morgol bakın· 5 1
• & " • '"' 

lbamak baltk ndalti ~merilca prensibi sulh eaasanda ekoao111ilc r• i inen abli m• .. •• karar 
da dünya piyas ı.na çıkanla· l = 
ca\ctır. iıb rliki ve barb etnaıuıda da mütecav.ze kuıı 1e:olle tif barekot veril itin en yevmi maba ellle 

aaevcuttur. olan '4/4/938 Raıartesi rüoü 
Morgol bıktr madeni Çôruh Bu 1011 ııkta anütecivizi ceaıiye\ tayin edecek ve her ıza bu sait 10 da ~khisar aıliyea·ne 

vilitcb dahilinde bulunmakta· müteeav·ıe kartı projede etaılın bildirilen diplomatik, ekonomik Hurtidin kendiıi ge?meai veya· 
dır. Burada yapılan keıifler, ve blalt zecri tedbirleri tatbika mecbur olacakbr. bud bir vekil ıöndermeei IG-
maden·o 3,S·S milyon ton ceY. C.miyet h ~bir aıkcri zecri tedbir almayacak fakat ayni zamanda zumu beyan akıi takdirde I'· 
heri ihtiva ettığini göırermiş· ltuvvtt ve tebir iatimalile elde edilen fütuhatı taoımıyacakbr. yab.n muımelei kanuniye ifa 
tir. Bu cevher yüztio 2· 2,S to- B~ yeai cemiyet paktana muhalif bulunan bütün muahedeler olunacatı mal6m oldlak üzere 
Durludur; fesh•di'•celcti,.. keyfivet ilan olunur. 779 
Ş mdi yapılmakta olan teıi· l••----------••••••••••mıllilımıiıillııiııilıliııiıııııiiıiıiiiıiilıııiiıiiiıiılıim-.ıııiııılııı• 

iat ıenede 10,000 aaf ve atan-
dar<I bakır listihıal edilebilecek 
kudrettedir. Bılihare bu teknik 
tesisat genişletilecek\ir. Ditei' 
taraftan ilk <iefa tesisata 
başlanmıı olan, fakat çok 
büyük tesisat yapıldı! odan 
ve araya bıtzı maniler de 
girmiş oldu~undan işi bugüne 
kadar uzayan Ergani bakırı da 
gene bu sene iç nde l:lü :ıya pı· 
zarlarma çıkarılacak bu suretle 
Türk ba'.<m üç ağızdın kuvetli 
bir istihsalle dünya bakı! p ya· 
sasında ehemmiyetli bir mevki 
alacaktır. 

----~--~~-------------Balçova mektebi 
menfaatine pehli· 
van güreşleri: 

Başl Baş altı 
50 25 

Manisalı Rifat 
Babaeakilı lbrahfm 
Sılivı ili Molla pebavın 
Afyonlu Sı.ileyman 
Pomak Mustafa 
H cırahm nh H lil 
Gönanla Hımdi 
13 Mart 938 Pazar günü .. at 

birde Balçovaya karip Oçkuyu· 
larda yağ' fabrikası karşııında'Ki 
sabada Anadolumuzun namdar 

hl . l d ukanda İiliıi pe ıvan arm an Y d . ı raıın • mü· geçen pehh van ar • 
ubaka icra edileceğinden muh· 
terom lzm rlileri da,,et ederiz. 

9 10 11 

EN GÜZEL 
C= 

-
fürkiyıl la11iıır. 

Akhisar Aahye Hukuk ha. 
kimlatinden: 

Akbisarın Haahoca mahalle· 
sinden M!hmed oğlu Hüsnü· 
nün Akhinrda mukim Arap 
Hafız Ali kızl Atiyye aleyhine 
Akbıaar Asliye Hukuk mahke
melnde ikame eylediği bir kıt'a 
veraaet senedi iptali davasın· 
dan dolayı Akhisarı terkle yeni 
iltametgihı belli olmıyan müd
deialeyha Atiyyeye gazete ile 
ilanen tebliğ-at yapıld ğı baldre 
yevmi muhakeme için muayyen 
ohn 17/2/938 tarihinde muha· 
kemede bizzat hazır bulunma· 
dıtı aibi bir vekil dahi gön· 
dermemit oldutundın müddei 
wkilioia hukulc u1Nl muh 
meleri lcaaununa uygun o 'an 
t•lebile mumaileyba Atiyye 
hakkında aıyap kararı ittiha· 
ZlDI ve mübrez listede adları 
yazılı şahitlerin celbü istimaJa. 
nna ve ikametgah1 mal um ol
mıyan Atiyyeye işbu gıvap ka· 
rırantn ilineıı tebliğine ve yev. 
mi muhakemenin de 28/3/938 
tarihine müaadif pazartesi günü 
aaıt 9 za talikine karar veril• 
ıa· f oldutundan işbu gıyap ka· 
rarına tarihi ilandan itibaren 
beş ıün içinde itiraz etmeniz 
ve muhakeme günü mahkemede 
hazır bulunmanız ıve yahut bir 
vekil göndermeniı aksi takdirde 
davacanın dermeyan eylemif 
olduğu vakıaları kabul etmiJ 
ad olunacağıoız ıibi muhake· 
menin de gıyabında tetkik ve 
ruyet edileceğini bi lmoniz lü· 
zumu ılan olunur. 780 

Akhisar asliye hukuk bakim· 
liiinderı: 

Mani11nıa Gökçe köyünden 
Süleyman oğlu Ramazan Ôı· 
demir tarafından ıkametgahl 
meçhul evvelce Gökçe köyde 
muhacir Mustafa aleyhine açtıtı 
tiitün ortaklatının iptali da••· 
tandan dolayı mahkemece du-
rutm• için tayin olunan 28121 
938 tarihinde müddiatcyb nı· 
mına çıkan gıyap kararı müd· 
deialeybin ikametgah nm meç• 
bul bulunmasından bili teblij 
iade kılandığı görülmüş oldu· 
ğundan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere Hanen tebliğ.at ic
rasına karar verildiğrnden yev. 
mi muhakeme olan 11/4/938 
pazartesi günü saat 10 da Ak· 
hisar asliye hukuk hakimi ğ"ne 

Mustafanın bızzat veyahut mu· 
saddak bir veki l göndermrcsi 
lüzumu beyan aksi takd rde 
g yabe'l muamele kanunıye ifa 
olunac~ğı ma um o mak üze c 

kqt yet ılan o tı ıu. 7 8 



Fr . Sp ~8 
Vı par Acentast 

RbYJu. NE'.ERLANOAIS 
UMPAMYASI 

·~ES,, vapUFU 5 Mutta 
IURGIU, VARMA ve 

_,._._ENCE li1ftn1Mt• laatıe-

bt edecektir. 
"MARS,, _,..u 7 Matta 

k'-tflte •lap 1t0f'bl>AM, 
lff&ll!id>AM \ft HM!BURC 
manları için yük alacaktır. 
.. TRiTON,, ~u 17 Martta 

~!denmekte olup yükünü tah· 
'1eciea sonra BURGAS, VAR-

A ,.. KOSTENCE U.uhrı 
• D )Jile alır. 

SVENSKA ORt!N'I' 
LINIEN 

" GUNBORG ,, moll6rii M 
_,~ Ml:le'nıb-e1cte olup Rdf. 
l'ERDAM, HAMWRG, GDY· 
'1fA. DANtlG, DANiMARKA 

BAL TIK limanları için yük 
caktır. 
'1SA,, vapuru 30 M ,rtta bek
mekte .., R0111R1Mf.\ 

~URG, GDYNIA, DAN· 
D~ MARl'A .ve BAL

'••nlan için yük llacaktar. 
:QVJCE..M.ARJTJUE 

il EUTSCllE LE .. 
\ ANTE - LINIE 

G.m. 
HAMBURG 

DEUTSCRE., LEVANTR. 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

~TLASIEYANTE UNIE A.G. 
BREM EN 

"HE.RAKL.EA,. ~tru liaaa· 
afla'Z\la<0lap ANVtR&~ Hf\M
-.ıRG limanlanodan yük çıka· 
*aktır . 

.. ANDROS,, vapuru ıs Mart· 
la bekleniyor. RO"i19WAlt, 
IMMBURG ve BREMEN için 
flk •lacakbr. 
M~NT H. SCHULDT

HMIBURG 
'GWCICSIURG.. ... ,. ._. 

lılıb limanımızda olup ROTIER· 
DAM,~Gv~ 

----~ "NORBURG,, vapuru 23 
Maıtt:a 'bekleniyor, RÖTtER
DAtA, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yik alac~r. 

ARM~FE 
" ESPA E "' ~~_ ıs 

M..tta belttai1'W', ·AıfV!RS 
için yük alacaktır. 
~ NORSKE MIDf.L. 

HAVSUNJE 
OSLO 

.. BAGHDAD,, motörü 15 
Martta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
ıamam limıalanna yü~ ala
caklar. 

S!RVICE MARITIMB 
ROUMAIN 

BUCAREST 
-DllROSTOR. v..,_ 6 #&. 

•nda 1.ekleaiyor, KOSTENCI. 
:SUUNA, GALA TZ ve M
LATZ ~maıı TUNA 1'11• 
ları iç• yük alacaktır. 

STE llOYALE HONGADIE 
DANUBE MARITlta 

1-Sl-lkiFD., •oeıil& ıı•1111ıa 
.. klenitor, BUDAPEŞ'f!. -
YANA e ..BRATlSı.A\lA • 
JOH~TON WARREN LINU 

UVERPOOL 
" ~IENO RE ., vapur11 

Martta bekleniyor. BUR-..... 
VARt4A. KôSTENCE ve QA;. 
LAZ için yük alacaktır. 

v..,..,ıana haulı t ..... 
riJe aavı..-..-Jer• awatıa .~-· 

mele lzere illı11 y ı olan 
Akbi• elektrik 9ebek-.i teai· 
•bnıa ketifleri 6zer1ade taılai-
lıat tacfıllt ya ılm old• .... 
...... l 
yapılacafı illiı o uaar. 

11 15. t5 .... ,.,. 
· Reilla•ın aylardan1;:.J8-i· 

...... , •• iMlta 
mıyan ıat ıözünil tedavi İçin 
l.tanbula kadu ıitm'ı ve hiç 
bir netice elde edememiı iken 
ilıla 'klh A,- •'-ket 1-a .. 
hneıı ıöz do1ctor11 Şev\et 
Gözaçanın yıptıtı ıayet maJaj. 

,;:;;;;=::;;;;;;;::;;= nne )'•Pt\tı ameliye ıayeıinde 
• 4k. müla:• sa ıd '-ir _.. 'te

davi edilmiı ve eıki halini ile-OKTOR 
M. $eolci Ular 
Dahllt h•tllıMlW 

mutahaaa181 

acabeyler sokak No. 81 
Telefon No. 3286 

._., ., ........... . 
ameliye, ayni zamanda tıellabet 
alemimiz için ltir .t.li4ka ıteılRI 
l!llt:t"iladea sayın doktorumuz 
Ba7' Şeiket GfhtoA'n• •teat 
teıelrkürümü arzetmeti vicdani 
bir ödev telakki ederim. 

lzmir: Tapu ve kadastro 
miifettişi 

Yiimat K•t90P• 

.. IWlllllUIUUUIUUllHIU 

v ........ ., ... ••fdGlr.ı ......... .. 
(Verem ve salre-l 

;iumılılllt hllllfOu bz;•dıld Dihlk tıWr8k ......... 31...,. e\.. .,--. .... ı1ı» - ... .. ....... -ii ,. 
kadar ... ,, ........ .... 

lllf 11111111111111111111111il1111111111111111111111111111111 lllll lll Telef on: 4 11 S 1111111 

bmır Yün ·Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumq Fabrikalı r.,.,.... ...... c1o1a,-ı. ,..a •kercltlt ••111• 
Sağlam, zarif ve ucuzdur 

Yeni )apbrdıtmız elbileler -itin bu IDllD.-b tıucib alin.iz 

Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK BALI T. A. ş. 

u.-ı.-cı a... e•i filı. 1ablıak mllk • kazanç ver· 
raaınaen "6rcu 6'1an ~ 11r, '11 hruıun temini tahsili için 
m6llciyeti tabıili emval kanununa ıöre baczedilmiı olaD Alamet 
ata maballeıinde Kemeralb caddesinde kiin eıki S ~ni 3 
•ayılı bükQmet binuına bitişik dükkin yeniden takdir ettirilen 
~ lira kı.ımet üzerinden 21 gün müddetle m6zayed•e çı· 
'·brılmııtsr. Taliplerin 28-3·938 Pı•arteli günü saat 15 de vi-
lliyet idare heyetine ıe 'meleri. 4 11 18 25 705 

uııuııııııııııııınıunııııııuıuıııınıııauıııııııuıuııııııı nını••lllllW\ 

1 KIRILM Z İ 
1HAKIKi i 

ERMOSI 
eri 1 

Mimar Kemalettin cadclul Abeki banbll brpncla No. SS 

Kalorifer Tesisatı 

• 
erı 

feaaiD en aon hediyeli, pratik, bwetll vt emin ileti• 
N.n .-,,ıeıti ·ı. leJllliMt 

Matazalarınıd ve miiuieHleAaize gilzelli'k verecek b11 
t ...-1 lt'Mda ._ blyiilc bir rek· 

lim vasıta• da olacaktır 

lstanbul Nafia mOdOrlOğOnden: 
ıı.g.9j9 Perfnalle :tünü nat 15 ille llll:lll>uWa Nafia mü

dlı litinde eksiltme k~miıyonu odaıında 29667.58 lira keıif 
bedelli l.tanbul Edirne yoluoun Silivri lcasaba11 dab.line İ•· 
itet edeo kıımendı yçılacak beton asfalt b,.._alı ıose ve 
'tefernaatı hsfatı b9ih ni"f 111111ite e\sliuu~ts çıkanlmııtır. 

M..-..ta -okıiltme, eafl•~ık itleri genel busuıi ve fenni 
tartnameleri heton ufalt fenni ıartnameaile ketif ve tilaileyi 
fiat ••elleri ve 4-a -.a&fırri ._.r e•-.lc 1 '8 kuruı maka· 
bilin.le claireainde venıecektir. 

Mawlkat teminat 2225 lira 7 lmruıtur. 
l.teklilerin teklif mektupları ve en az 20,000 lirahk bu ite 

benzer iş yaptıtına dair Nafia Vekiletinden yutlmıı ehliyet 
ve ticaret odası veı·kalarını havi kapalı zarflaraaı latanbul 
Nef.ia •iidirJiijiae 31~.>.sus P•ı••lt• .-a ..-..w• _... 
• milerl lllı•tır-, 6 ti H it '1 t1699 

ibife n 

Satış 
no. 

1283 

1284 
1285 

1286 

1287 
1288 
128' 

1290 

1291 

~,ate. Sojctka,... «la ~mauatla 16 'Na 
20 taj no. lu ev 

2:ci Karantina Nazmi"9 s. 2J :tlj to. la .w 
Karşıyaka Sotukkuyu ada çıkmazında 18 taj 

no. lu ev ve bahçe 
l:c· Karataş Hali ~ ,_ e. i02.!04 kapı 

no. lu 220 1'!. M. arsa 
Güzelyalı Reşadiye ı. 1 taj no. lu ev 
Şelritler 2:ei ALıa .a. 4 ft9i ., ., 
Tuzc• m. Şerif An s. JS tıj no. lu evin 3/8 

hiueli 
Ha11n Hoca m. 2:ci Belediye s. 15/1 tli no.lu 

dük kin 
G&ztAyılı Tebl:'Zt~'Şefkat s. 2 mü'-rer tat 

ao. ev 

Un K. 
lttOG 

251-00 
100 00 

66 00 

ı25 ()() 
300 00 
362 60 

200 00 

6000 

1292 Bornova Şehit Mehmed ft Orta ı. S! A. ve '90 00 
53 taj no. lu iki dükkan 

Yukarıda yazıb emvalin mülkiyet 15 gün müddetle açık ar 
•maya km1UIDMqtar. lbaleti 17-3-938 tar.iıım. Per19m1'e günü 
.. at 15 teatr. ~etin Mdn &atik biit.u'ftiğftne mtiracaat· 
tarı. 1 1 654 

Kuşadası Şitiaee belediyesinden: 
Wletl1J.911iit*Dıe Japlil•P.fil SiMI• i&ekula ,ıtlai 

4obız peaıewnlrin 'tttmff ıwteeflimi ite -..wnlfti 111Dtiat 
iti 2·3-938 dea itibaren on beı jlta müddetle ••k ......,_ 
flkarılmııtır. 

Ketif bedeli yedi yüz dolcuııa dait lira lmk ıelliı k'"ftur. 
llııleıi ı7-3-938 taribıne raı.,_ .Perıembe günü att • da 

irince belediyeai encümeni..._,_ ~pıJacıktır. 2490 uyılı 
anan hükümlerine ıöre i....,... vaıilltta ._,, •• 

ince belediye encümenine iMaa ~-dır. Şeraiti •lamak 
tiyealerin lzmir kültür clirelı'l 1•faie uşaduı klltiir i.,.... 

!tına ve Ş'rince beled~ı • 
12 1 

ları ilin olunur. v ,eı 

Milis belediyes,•· ı.-: 
1 - Millı Balfak çayı w-._.. rt yüz doksan yedi lira 
t8* · llıil'Uf lc91if ._iı ıu geçidi· yapılmaaı 

IS-2-9!8 taribiacl• itib... • ..... müddetle eksiltmeye ...... 
2 - Temi- akçesi yetait,,.. dır. 
~ - M ~ 938 tarihi* OD bette Milia bel• 

. ._ ........ ı_.lle \ppılMaktır. 

4 ....._ •illıll• • ..... ~IDllDll bükfüplerine göre 
apalacakbr • 
5 - Şeniti ................... .. 

lmir .... tMllılltoMW lı a: 
1 - MI..._ _., lonlamo 4l80I ki. .,W:.a 11tır 

fil illlıifaca ...,. •• _,, .-.alile .a=•lrr=ya -=--· 
2 - ihaleli 14 Mart 931 ~ glnl ıaat 16 da kıılada 
Wr~• .-i ... -.. .... 6ıarMl-tJ•ıda yapa· 
lsıtd 'lr. 

1'tiıllr Wlli• ......... Gaifılt IMl'8 • .-ıtıza lll 1'1· 

tahdemi imtihanının 15-~918 p.a ._. 14 de icta edıleceti 
illD oluur. 11 765 
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Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gonde 

F h 
• Malıine tamirhae ~ 1 neıinde yapılır 

lzmir Keıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 

DIŞ 

macun ana 
:oıı:::o 

lcallanınız 

Toptan 
aatıf yı.ri 

Peıtemal cıluda 

Lütfi Krom 
Ecuı tlepon 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalann fototraf makineleri, film, cam, kittt. 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf alM 

ve edevata, font ve sehpalar. 

F otofralçılıf a mateallik her neoi mal~eme 
Zevki okşayacak reıim ve atrandiımanlar, 1enedat ve evrak 

ıstinaahlan vo kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR iŞLERi 
Developman, kopya Yo her nevi ajrandilman türat ve nefa· 

setle yapılır. 
JZMIR: Emirlerzade çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 
TeJefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir -

Harac;c;ı kardeşler 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Her~es kfndi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edc~c.k d 1k 5~~~~ 
ı hat yaşayacak eşyaya muhtaçbr. iyi bir mobilya. ıçın e e: ınızı 
ve ai lenızi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizın eıyuı •yata
n zm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi )'apılır. 

söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dır 

iki defa süzülmüştiir. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

evro c o 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve ea zarif itleri 
süratlo yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavallar 

çarıısı No. 34 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6~ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam rJe saire ta!.. 

lilleri yapılır 
Mnracaat yeri: 

İkincibeyler ~okak No. 25 

Telefo 386 

·-~--~---1----~ Birinci Sınıf Mutabuaaa 

Dr. Demir ·Ali 
Kamçı of lrı 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavısl 

lzmir • Birinci beyler sobjl 
Elbamra Sinemuı arlcuıada 

Telefon : 3479 

·-~-------------G .. H k .• oz e ımı 

Mitat OreJ 
Adres: Beyler Numan s~ 

katı No. 23 
Kabul aaatleri: ôtleden e•el 

&aat 10-12 ötleden som• 
15,30 • 17 Tele. 3434 

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

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Ve<dek. paırçaDar mev<elYl<d<dıuır 

Oldsmobil otomobilleri de h.er türlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gozel ve loks makinelerdir 

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


