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Yunanistanla on senelık mun · 
zam bir muahede ahdetti •. 
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efin Mühim Be 
Şefimiz, Balkanlı meslektaşlarımıza dediler ki: Denizbank U. M. sri, iyor 

"Balkan Onyonunda beklediğimiz parlak Pire seferleri ihya 
gOnler bizden dahi uzak değildir.,, edilecektir ............. 

Dört müttefik devlet, bu ~on toplantıda da, Balkan paktının 
fayda ve kuvvetini tasdik etmiş bulunuyorlar 

Karşıyakadaki memurlann va. 
pur tarif esi yan yarıya inecek 

Balkanlılar Akdenizde, lngiltere, Ital
ya ve Fransa ile dostça yürüyecekler 
T•• k• Y • t ff b Aaku .. 2'1 (A.A.) - iç itleri Ur ıye Ve 008015 an, 8 eş Babaa we parti ı•nel •knt•ri 

it 1 1 • d • t• Şukıll K:aya bagl• Audola kala. ve a ya mese esın e, vazıye ID ••••• Balkaa UIHh demtleri 

• b • ti kt• ., .... m.rt .. ,.ıiae ltlı ille •1•· 
ıca ım !'erme ge rece ır led wer•iıtlr. 

Ankara, 2'1 (A..A.) - El~ B.t• 
nkili Ek•llnı Metak•ı il• Ya,oe-
IHy• Baıweı. li SaeyadlaoYİ~ •• Bu. 
•ea Dıt BakanlıJ& ..... , .. Eo .. 
.... iç ı,Jeri Bakam~· parti pMl Bagraklı oap•r•nd• Nrllen %İga/d 
Hkreıeri Slkftl 1tayuıa refahıiade 
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"'" A .. tftrk, y ........ ekjli Eti... -/iti wi.11 ·m teşehfds . H . . B. Hakkı Ocakogıuna 
lbe .Jletıba .. lDJOMHJa Bat•ekdl E" ' ' arıcıye 

:!ı:!~·.:~::~~0:: •• ;:i ~:~~~: lzmir ve Manisada iki inek- Vekilimiz vap: ''Ben kendimde salA-
=-...:.:ı:..:.-ı~::ka;:;::; hane kurulacaktır Mısıra bir harp hiyet bu!uyorum, fakat =:-.. '91• ..... ••1•••1• • pmiıila mi gidiyor? 

Ba ..,. ... ll.M,.o1lıf ••ık .... limırde Bulgurca ve Manisada ı.tan6ııl, 28 (Hıısasl) - ona ne oluyor?,, 
.... ktı. ...... V•killer. Balkaa ... G • •ftl.kl • t tk•k d·ı· Htırleiqe Velclliml• B r.,,. 
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kl•Jeria laıtarlanadaa bile pfirm .. 
.. klerl •l•elrlmil .. kJi alaea&ın• 
ltf••cb• .._,k .. aldir. B• Jlhek 
ldnle giderkea •lheflk •Hlellerhı 
.. , •• cı. Wıuaaa ••aıaa laiıme&leriai. 
•atbaabma ba Jlk•k ideali k .. dl 
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G.Saray1-Harbiye0 
Fener sahaya çıkmadı 

hükmen yenildi 
lzmirdeki maçta da Alsaneak 
Doğanspora IO -O galip geldi 

Oto• tolc1111 
•Y .-. a lnol aabilede-

Oç gone kadar bekleyiniz 

Ah, bu gönOI 
Gazide malıarririmiz Saime S ıd."nin 
ANADOLU lı:ırileri için h:.ızırladıl 

nafi• bir roman 

~ .,..., .. "' .... ,,,,,. ,. ........ ,,,,. ,,, ..,.,,,. ~ ... , ...... ,. ......... ,,. ,,,.,_, 
..... bdf ,,,,.., ,.._ 

11.ı •• rıılal b,,rlalerl iti•· 
4.11 •'•••r. Afi • "91d 
"'""'"· ,.,.,. .,,,1.ıı .. 11. 
bıull lu1tnull•bd ,..,._ .;..,.,._ 

• 
adınlar nasıl NOer ?. Aılıın. lıadın kalbi. 

nin lıutlreli H ha..ı.,. karfıHntla erk lı 

Ah, bu gönül 

Yaaılarıada t•haımclaa in ... 
m•ktt"u ae•~ı ma118• .ı.. leJ 
.l:laklrı OcakoJluaaa ('°laıe MlliıP 

.ermek mocb rhetiade elaaJ111, .... 

kitten n 1 berekttlerwi• ....... 
Terme iLıirlr.r) baılıklı 7ualanaa--. 

"•P" r: 
E11ıa girmeden e•el ı-a 117Je. 

malt iıterim ki, mwuerem 0.b .. 
Juııa n• oluyor? 

Ben bele ıl ıyeıaln bau itlerlal 
teıkılt enim. dıye ba kadar ...... 

yetle, hiseiyata kapılarak hakikatleri 
Lilmedaa ortaya atılıp. iıaai ...... 

bırakarık 1ab11ma bGeu• •llUls 
aeden ınbiaa ediyor? Bele.tl19 
diaiui ba hu-uıa tan f •i •il 
tirli haaa ulrak e4emif• ... 

B•ydi be.. bir .. IWli o 
• •• , , ••••• ,. .......... ..ıı.-. .. 
Wtdıye aaılıtıadı W .. ... 
•e6meni-. n,.. .. faaltM. 
luamak Y• •"'•'eti• ı•1'ir IJJW 
oJmak " nkidHlteri ita pW ..... 
..akik ... ,.... ,.. , .... k 1 
buile k•clımde bir llltlalJ81 .. 
yoram. Bu aallbi,eli•i üti..ı 
•1•• Oea lrogloadaa lata -.Is 
b..riveıi de aUıma gol...U .. 
J•nlaruada da Jln Oeakoll•• • 
batap y•pmadım. o,ı ........ ... 
beleJlyHıa mava,aef •ıldafU ı 
ortaya V&k•H 11111 w .. biai ..ıa,. 
yora.a 1111 hdaı •••hiyeıle ..... 

hlc•"'• ••••d .. 'l•il nedı, MI 
19ra•, bilmMk ae i .teme-. . ._.,_. 
...-u-a 
- $011• ,, iıaclJ 



Korı erin lıon erinde 
'ild)'ef ıımuml 
mecliainJe 

sa-ıca fnü • ,. , " 
Vı yet am11mr meclıllafa dlr 

9'ii ıçtımaıoda, mocliıe pıen 
•ubtelif ew11k om••t - .ıa. 
ıdar encümenlere ba~ale .dıı. 

lllllli• .ı eaifltt. Tı QJamtp baaırla• . ... .. 
... lanatalcbr. --· 

- Ü ... 

f(öy '" aı ,,,,lerine binler-
ce ıı 4ilıilecd 

e11ç 

köyünde Meh· 
.... ı yıp ı la 

Od.miti• Bebekler klyiinde 
.... 12 • 
hlr yet oldlut. tAuırtfa 
eti• 13 y .... Mela ..... ... 
• tltaça11acla ...ı ... bul• 
muıtu. Hicliaeye bir üat;Mr 
ıiill verilaelc llteamişao de 
kıtftler, Uelunecftn eeertai fplt 
nı.,. ltail•• ..... "9 ecelıa 
ı e öylece b11alcqa k8fmılaıc& 
O.mit adli,. ve zabıtasanca 
" 1111111 tiaa.yet iiMlede 
,..... t 

lttehnsedia ewell yerde botazı 
lllW•u aur.ti'e elcJiirii.14üp 
* .... • dıtı ..ı.,.ı •• 
botızında p ~mak izlflfi warcla. 

Yapılan eaaıh tıbk kat, bu 
mlJbit elMy.U. Mela...._ 

Ô~t c ... 

yardım 
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··kômetimizle Yunanistan 
asında on senelik munzam 
• r mua ede ak olunacak 

Muahede, dün parafe edildi, Başvekil,.mizin Atin ayı 
ziyareti.nde imzalanacak. General Metaksas, mua

hede hakkında beyanatta bu'undu 
ldanb~. 28(Hu~sij-Hari· ••u•m·~F~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~ 

ciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştii rı•n • Japo 
Ara.s, bu Slbıh Yunan Blşve• ~ 
ki i general Metaksası ziyaret 

• 
1 r 

iş ve yeni Türk· Yunan mu· 
ahedesi metnini verm · ştir. Mu· 
ahedenin metni. B. Tevf.k Rjş• 
tü Aras'a general Metaksas 
arası:lda bir kere daha tetk.lc: 
ed e ek parafe edilmi~tir. 

Munznm muahede, Başvekili· 
m z B. Celal B yanıı, Nisan 
veya Mayısta Ati nayı ziyaretin•. 
de imzalanacaktır. 

Yeni muabedenin müddeti 
on senedir. 

Yeni muabcdedc, Euhur11 
muhtemel bütün meıele'erde iki 
devlet arasında daimi temas• 
!arda bulunulacağı, .sarahaten 
zıkredi mektedir. 

Yunan Başvekili general Me· 
tak as, matbuat mümessillerine 
bu hususta v<.rditı ı>eyanatta 
şunları söylemiştir: 

- Bu munzam tnuahede, 
be m al yapılmak icap edi
)'O du. Muahede; uzun müddet· 
tenberi ikı devlet arasında 

mevcud samimi teşr ki mesainin 
doğurduğu zaruretten ileri ıel· 
mışt r. 

Balkan antantına işgal eden 
bu kadar mühim meselelerin, 
k,.ndı zamanımda halledildiğini 
görmekle bahtiyarım. 

İstanbul, 28 (Hususi) - Yu· 
n n ~tarı Başvekili General Me
taksasla Romanya Hariciye N!• 
zareti mı.iıteşarı Komnen bu 
akşam Ankaradan şchrim.ze mü· 
teveccihen hareket etrniş~er ve 
me~as mle uğurlanmışlardlr. 

Dost ve müttef.k devletler 
azırlan bu sabah ıchrim.ze 
elmiş bulunacaklardır. 
General Metakıas, gene karı 

yo ıle Yunani~tanı dönecektir. 

General Miller 
S oplin tarafın.dan 

kat;ırılmış 
Paris, 28 {Radyo) - Bundan 

evci ortada:ı kaybolan beyaz 
Rus g~nc allcrinden M.1.crle 
gene•al Skopl nin zevceleri, 
mah 'eme huzurunda dınlendi· 
1 r. K1dınların verdiği ifadt"· 
1 rJcn alınan net" ce, general 
Mi erin, general Skop~in tara· 
fııdan kcıçırıldltı kanaatiai ver• 
m t r. 

M. Hover Cenevreye 
v2rdı 

Cenev c, 28 {Radyo)- Ame
r a sabık cumhurrc.si Hover, 
bugıiı bııraya gelm ş ve Ulus· 
lar Sosyetesi genel sekreteri M. 
Av no la Konuşmuştur. 

M:ırsilvada grev 
P s, 28 (Radyo) - M1rsil· 

yadJ baJer veril yor: A.uele· 
nin b:iy:ik bir kısmı, bugün 
grev ıla 1 eylemişlerdir. Beled.ye 
r is'ıı o hnkem ı fatile amde ıle 
p ronla ı uz aştırmağa çalışt~ğı 
ı;oyıt:n yo ... 

Mareşal (Şan .. Kay-Şek), umumi bir 
taarruz için bir plan h:ızırlıyor •• 
Şi.,ago, 28 (R1dyo) - (Deyh NıyJz) gazetesinin Hankov mıı• 

babirinc göre; Çın Cumhurreiai M ıreşal (Ş:ın-Kay·Şek), bü}ük 
bir taarruz iç·n bu rlaklara ba~lamıştır. 

Çinlilerin, muazzam kuvvetler ve yeni sistem silahlarla harp 
edecekleri ve J lponlara, bütün C!p~elerdon hücum edec~kleri 
soyleni yor. 

Londra, 28 (Radyo) - Royter Ajansı ~ildiriyor: imparatorluk 
havı yolları idaresıne gelen bır tclı zde Hong·Kong şimalınden 
geç0 n bir posta tayyaresinin mitralyöz ateşine tutu duğu, fakat 
37JO metreden uçan tayyareye merm lerin is ıbet etmediği, aşa· 
ğ'ıda müth ş h ırpler o'd:ığunu tesb t e~f ği b ldirilm ştir. 

Şanghan, 28 (Radyo) - Naşangda Çin tayyareler.le J1pon 
tayyareleri Brasında müth ş bir lıav.ı muharebesi olmuştur. EUi 
Ç n tay)'ares, ık J ıpoı tayyaresirıi dü~ürmüştür. Japo.1lar iıc, 
18 hyyareden ibaret oları kendi filolarile 37 Çin tayyaresi dü· 
ş:!rdükler ·ni iddia ediyorlar. 

lngi:tere-ltalya 
--=---~~~ ...... ~~ 

M1~akereleriy:zkında 
başlıyor, ticaret mu:ı. 
hedeıi müzakerele .. ;n. 

den ümid yok mu? 
Lorıd~a, 28 (R!dyo) - İııg l· 

tcren.rı R:>ma ıef rı Lord Pert, 
bugün do Bışvekil B. Çember· 
layn ile Hari c ye Nazırı Lord 
Halifaksı ziyaret etmiş ve ko· 
nuşmalara devam eylemiştir. 
Konuşmaların, yarın ıoaa ere
ceği ve sefirin, derhal Romaya 
hareket ederek, başhyac.ık olan 
lngiltcre • ltalya müzakerelerini 
idare edeceği söyleniyor. 

Londra, 28 (Radyo)- lcıgiliz· 
ltalyan ticaret mJzaker~ieri 
hakkında Başvekil B. Çember· 
layn, bazı Nazırlarla gö:üşmüş· 
tür. Sağ ve sol cenah gazete
leri, bu müzakere.erden seri 
neticeler b ·k!ememek \iz:ım 
geldiğini yazıyorlar. 

Komünistler 
lo:ıdrada İtalya se· 
fareth:ınesi önünde 
rıümayiş y::'p:ılar 
Londra, 28 (Radyo) - Bugün 

ko:nü. isler tar.~fı~dan ita ya 
sefarethan .. sı onunde büyük 
bir nümayış yapılmıştır. Z.tbıta, 
bir badısenin vukuuna mcvdın 
vermeden ııümayişçileri datıt· 
mıştır. 

Havanada tevkif 
oluna.ı Komün ·stler 

Havana, 28 (Radyo)- KomÜ• 

n~t~erin ş-e!' ş bir grev t<'ş b· 
busu, hJku net n tcdbirlerile 
akim ka . mıştır. 30 Komünist 
tevkif edilmiş ir. Serbest bulu· 
nan 50 Komün 'st hakkında da 
tevkif müzekkeresi kes.imiştir. 

Faşist meclisi bugün 
top!anıyor 

1'omı, 28 (Radyo) - Faşist 
meclısi; yarın, 1talya a~~vekili 
M. Mussolininin riyaseti altında 
toplanacaktır. 

Şotanın nutku 
Ve kazandığı itim:ıd 

her taraf ta iyi 
kars·landı 

.> 

Paris, 28 (Radyo) - B'şba· 
kan M. Şota ım, parlamentoda 
irad ettiği nutuk, ha'.k cephe
sine mensup gazetelerin tenki· 
dine uğramıştır. Bilhas11a, Rlls· 
Fransız pakti için M. Şotanın 
nrfetmiş olduğu ıözlcr, biç iyi 
karşı lan mamıştır. 

Maamaf b, Fransız Başveki· 
linin bütün bunlara rağınen, 
parla:ncntoda büyük bir ekse· 
riyetle it:mad reyi alması, Fran· 
sız kabinesinin. çok kuvvetli bir 
mevki teının etmiş olduğu ka· 
naatini vermektedir. 

Alakadar mebafil, Fransa· 
nan da, ltalya ve Almanyı ile 
yakında müzakerelere başlıya· 
cağını haber vermektedir. 

Hükreş, 28 (Radyo)- B. Şo• 
tan kabınesinin, par .im.entoda 
büyük bir ekseriyetle it mat reyi 
lllması, bura s yasal ve resmi 
mebafilinde sev.nç e karşılan· 
mıştır. 

Roma, 28 (Radyo) - Popolo 
D'ital a gazetesi; Fransa Haş• 
vek li B. Şotanın nutkunu tefsir 
ederek bir makale yazın ş ve 
Fransız kab:nesinin, kazand ğı 
büyük itimada layık oldt-ğunu 
kaydettikten sonra, B. Şotanın 
1t11lya hakkındaki sözıermi al· 
kışlamıştır. 

Amerika 
Büyük bir radyo 

istasyonu yapacak 
Vaşiııg oı, 28 (Radvo) -

Amerika Cumhurreisi B. Ruz
vclt, Amerıkada btiyük bir rad· 
yo istasyonu yapılması için bir 
p oje hazlrlamışt r. Bu proje, 
yakında ayan meclisine verile· 
ce~tir. 

Yapılacak istasyon, şimdiye 

kadar görülmem'ş c:samet w; 
mükemmeliyette olacakt.r. 

Umumi satış 
mağazaları 

Ankarada bir tep. 
lantı yapılacak 

l.tanbul. 28 (Hususi)- Mem• 
leketin büyük şehirlerinde ku· 
ru:acak umumi sthş ma§'azalan 
için 1 Ankarada ticaret odaları 
murıbhaslarıoın işfirakiJo bir 
toplantı yRpıl ıc,\ctır. 

Kont Ciano 
ltalya Hariciye Na. 
zıruı ,. anda mem
leketimize ge."mesi 

muhtemel 
!stanbul, 28 (Hususi)- ltalya 

Haric ye N zırı Kont Ciano· 
nun N.san ayı içinde Ankara• 
ya gelmesi ve ric:slimiı.le ko· 
nuşm ı kuvvetle mub meldir. 

.Muhacirler 
Konferansı 

Yakınd:ı Cenevrede 
to~lanıyor 

Cenevre 28 (Radyo)- Cenu· 
bi Afrikaya muhacir gönderil· 
meaı meselesini müzakere için 
top anacak Milletler Cemiyeti 
mubac rin konferans•na Aı jantio 
Ş l , Ekvatö· hükumctleri.e A· 
vusturya, Hollanda, Po~onya, 
Yugoslavya ve Çekoı~ovakya 
mu abhasları i~tirak ekecekler· 
dir. 

Bu m~selcde ali.kası bulunan 
Almanya e lta·y , M Betler 
Cem yet nd•n çekilm:ş oldukları 
iç n murahhas göndermiyecek· 
lerdir. 

Avusturyada 
Nazilerle vatansever 
mensupları biribirine 

girdiler 
Viyana, 28 (Radyo) - Avus• 

turyanın Sıtiya vo Graç şehir· 
lerindc; Nazilerle (vatansever) 
partisi mensupları arasında bazı 
bad·seler cereyan etmiıtir. Hü· 
kumet; derhal lazımgclen ted· 
birleri alarak, sükunetin halel· 
dar olmasına meydan verme
miştir. 

Avustury askeri kuvvetleri· 
nin, her hsngı bir hareketi 
bastırmak hususunda kafi ve 
kadir olduğu, dünkü hadise ile 
an !aşılmıştır. 

Bir Alman genci 
Z !r hlı bir otomobille 
Fransız topraklarına 

_ girdi 
Pariı, 28 ( Radyo ) - Pari 

M.di gazetesinin yazd ğına göre 
A!manyadan gelen mıtralyözlü 
bir z rblı otomobıl, ıon sü atle 
Fra"sız hududuna girmiş ve bir 
kaç kilometre ilerledikten son
ra hcberdar edıleo hudut mu· 
haf zları terafından yakalanmış· 
br. Otomobili idare eden gen· 
cin, asker kaçağı olduğu anla
şılmıs, fakat bu son sistem oto
moLille niçin Fransız toprak· 
laı ma gird ği bilinememiştir. 
Kendisi tevkif, otomob:lı ve ıı· 
iahları müsadere edilmiştir. 

General Perin ölmek 
üzere 

~iıikaın, 28 (Radyo) - Ame· 
rikanın en meşhur ve büyük 
generallerinden olup, bir kaç 
gündenberı hastanede bulunan 
genP.ral Perin ölmek üzeredir. 

Yugos avya Başvek· · 
-------

Milan Stoyadinoviç, dün akş 
Istanbuldan Belgrada 

hareket etti 
Dost ve müttefik devlet adamı mf!mfeketi .. 
mi~de gördüğü hüsnd kabulden müteşek ;r 

olduğunu, resmi tebl ğe iştirak 
ett!fini söyledi 

lstnnbnl, 28 (Hususi muha· muı ardır. Taksim meydan rıı 
birimizden) - Yugoslıvya Baş daldu.an ve yollarda bulunan 
ve Dış Bakanı Mılaa Stoyadi· binlerce halk, m safır Başvek , 
noviç, bugün maiyeti ve Yu· sürekli şekilde alkışlamıştır. 
goılıv gazetecilerile saat 11,47 Yugoslavya Başvekili, akşam 
de Haydarpaşa istasyonuna mu· Semplon ekspresil.: Belgrada 
vasalat etmiı, büyük merasimle harekd etmiş ve Si keci garın· 
karşıianm·ştır. Yugoslavyanın da tezahüratla uğurlanm·ştır. 
Ankara büyük elç· si, hükumc· _, ____ _ 

timiz·n Be'grad büyük elçisi Bir /ngi/iz 
ve mibrnandarlan da Başvekilin 
refakatınde bulunmuşlardır. T ayyares · 

Hardarpaşa gara, büyü~ müt· O 
tcfikimizin muvualah şerefine rtadan kaybo!du 
Yugoslav ve Türıt bayraklarılc l.ondre, 28 {Radyo)- Mu z· 
ıüslenmişti. 0.ı binlerce halk, zam bir bombardıman tay)2· 
müttefikBaşveki,i candan alkış· resi iki gürıderıberi ortadsn 
lamış ve selamlamış, lıtanbul kaybolmuştur. Tayyare tecı übe 
\•alisi, fstan bul ~o:nutanı, emni· uçuşu için havalanmış,' muha.if 
yet d rektörü, konso'.osiar ve rüzgar rla teıs z ntıbatı ke ıl 
konıolosluklar erkanı karş la· miş ve bütün araştırmalar neti· 
mış, muzika Yugoslav milli ce vermemiştir. Yüz tayyare ha· 

valand·rılarak bu mmtakada 
martını çalmış ve bir i~ıt'a tahı ,;yat yapı'mışsa da açık· 
asker ihtiram resmini yapmıştır. larda iskeıete benziyen pa ç ı· 

Yugoslavya Başvekili, Akay fardan ba,ka b r şey görüleme· 
idaresinin Kadıköy vapuruna miştir. Henüz h"ç bir dev.et 
binerek Tophane rıhtunına çık· t~rafından bilinmiycn bir şc· 
mış, bu esnada limanda demirli kılde inşa edilmiş olan bu bom· 
bütün vapurlar mütemadi fC- bardımao tayyaresinin kaybol· 
kilde düdük öttürerek müttefik: ması, lngillere tayyarecilik a·c· 
Başvtk li sclimlamışlardır. Doğ- mınde heyecan uyandırmıştır. 
ruca Yugoslav konsolosluk bi· 11.ıoskovada 
nasma g den Başvek 1, r:hhm lYJ 1 

ve yollarda biriken binlerce Bir çok büyük adam. 
ha k tarafından alkışlanmıştır. lar daha mahkem.~yft 

Kadıköy vapurunda kendisini - v 

selamı yan ajans muhabiri1e ga· verilai 
zct~ciJerc beyanatta bulunan Moslcova. 28 (Radyo) - O 
Yugoslavya Başvekili gerek An· müzdeki çarşamba günü; cas ı 
karada ve lstanbulda, gerek luk ve halkl isyana teşvı • · 
trenle lstanbuta geli ken geçti· selesinden dolayı, burad 
ği istasyonlarda balkın yap ğt h:m bir davaya başiana.: 
samimi tezahürata teşekkür et· Müttehem olarak; 81.1..... , 
miş, balkan antantınm her za· Rorjvonlof, Jakoda, Rato ski, 
mankinden daha Hğlam oldu· Gradorof, Komçaç!fski vo dok· 
ğunu, bu hususta neşredilecek tor Levin ile Maksi mof, esk 

Başvekil Rikof, bazı komiserler 
resmi tebliğe tamamen iştirak ve ıki ıefir vardır. Bunların• 
ett ğini, balkan paktının bir Er · G· A ' menıstan, urcüsbn ve z r· 
sulh eseri olduğunu söylemiı baycanda iıyan çıkarmak teıeb· 
ve demi~tir ki: hüsünde bulundukları ve ba ı 

- Belgrada f~vkalade iyi kimselere ıu·kasd tertip ett k· 
intibalarla dönüyorum. Müzake· lcri ileri sürülüyor. 

reler ayni samimi hava içinde Deniz eksperleri 
cereyan etti. Hemfikir oldu· 
ğumuz bir defa daha teba· üz londrada 
etti. Büdce müzakeremiz başla· toplanıyor /ar 
mak üzere okıuğundan, A'lka-

d B 
Londrıt, 28 (Radyo) - lngil· 

ra an acele ayrılmak ve el· tere, Amerika ve Fransa deniz 
g ada dö ımek lüzumunu h:s- eksperleri, bugi.inlerde bu·ada 
s·ttim. Şüphesiz Habeş ilhakını toplanacaklar ve muahede mu• 
tanımak.ığıru z İtalya ile müna· b ci ince Zlrhlıların tonaj mesele-
ıebctım z takv ye ve inki~Df sile alakadar olacaklardır. 
ettirecektir. lng"lterC'ye imtisa· 
len Franko hü uaı:tini de ta· Baltık denizin e 
nımağa k!lrnr verd k. 1'~ h • f ; 
Cumhuriyet abidesi önihtle lV.lÜ ış zr.ı .. a. 

Saat lJ te maiyetlcrilc bir· var 
likte Taksim meydarıına gelen Londra, 28 (Radyo) - Bal• 
müttefik Başvekil, Cumhuriyet tak denizinde müthış fırtmalar 
abidesine b r çelenk koym:ış, hüküm ıürüyor. Bir çok balıkçı 
o bu esnada bir polıs müfrezesi gem lcrile balıkçılar kaybo.· 
resmi seiamı ifa etmiş, merasim· muştur. Tehlked., bulunan 17 
de Vali ve belediye reisi, ko· gemicinin kurtarılması için ted· 
mutan ve erkan bazr· bulun· birler ahrımıştıt. 

Elhamra 
. ' 

idare sin de Milli Kütüphane 

SINEMASl 
Bugün matinelerden itibaren 

iki Buyük Fransız Filmi B· rden 
Dehakar artist HARRI BAURun şahane temsilı 

KORKUSUZ ADA 
FRANSOISE ROSA Y ve ALBERT PREJEAN 

Tarafmd n nef . .s bir .surette temsil edıJen 

ME U AŞK 
ve 7 dc-Mem u A,< 5 v,. 9 
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1 )fart 

Dartanyan bir müddet biH·ı 
ve hareketsiz kaldı; b:ı esnada 
laiddet ve kıskarıçlılc ifritleri 
lralbiai kemiriyo•d!J ..• 

Ba sessiz meyusiyet, ihtiyarı 
atlamaktl'n ve göı ya şlar ndao 
ilaha ziyade müteeHir ettiti 
için ded· k•: 

- Fakat, asilzadrm, o kadar 
meyuı olmayınız, her halde onu 
lldiiımediler ki, bu da bir te
•llidir. 

- Bu alçakça macerayı idare 
eden adamı tanıyor muıuauz? 

- Hiç tanımıyorum. 
- Fakat ıizinle konuşurken 

elbette yüzünü görmüşsilnüzdiir. 
- Ahi Ne şekilde bir adam 

oldufunu bilmek iltiyonunuz? 
- Şüpbeı·ı •• 
- Uzun bovlu, eımer, kara 

b·yılctı, kara gözlü ve asil gibi 
törGoen bir adam. 

- Abl G~ne o, her zaman 
el o benim her yerde karııma 
taba bir ıeytandır. Ya öteki? 

- Hanıiıı? 
- Kısa boylu1Uf 
- Abl onda hic; asi' zade kı· 

•ta 1okta diyebilirim; bundan 
ı...a. kılıcı da olmadıtı gib ı 
oaa pek bayatı muc&mcle edi· 
JOtlardL 

- H ·zmetçi olmalt, zavallı 
llaıl Biçue kadıof aoaba uaa 
- pptalar?.-

- Banu ıır olarak ..kl11r 
~ bana ık wrmittiaiz, 
........ ? 

- Sözüm& tekrarlarım; emia 
oluau, benim asaletim var. Bir 
Milzade ıözünü tutar, bon ise 
.... Yerdim. 

Dartaayan DtJUI bir kalple 
lllcaa eebir yolunu tuttu. 

a.. bre kaduua madam 
loeu,a o·a .. ,.eatu11 Ye er
illi fla onu Luvr ıarayında 
.......... ümit ediyordu. Bazı 
.... Ofttlll bııb• ile olan ent• 
..... Dl ke,feden bir ilc;Gnc6 
....... laıkançlık aebebile ka· 
clıaa balbnp kaÇU"dıtır.a hük· 
aecliyord.a. Fikri f üpbo, keder 
'9 ,.iale peritan olmuıtu. KAtn· 
• badine ıöy!eniyordu: 

- Ah, keşki üç arkadaşım 
11.acia balunıayd 1 onu bulmak 
.... ....di bir ümit beaiiyebi· 
itelim. Fakat, kimb,Jir onlara 
• M o ldu? ••• 

Gece YANI olmuftu. Şiındl 
Jıptlacalc feY Pianıeyi bulmak 
&,ia küçük bir ııı" ıördü~ü 
.. ybuelerin h~pıine ı rıp çakb 
f.lkat bıç birinde ıöremedı. 

A!bocı meyhaneye r r nce bu 
... tırmanın teb1ike i old•ıta 
habnaa geldi. Dartınyan uıa• 
fau ıabahı11 saat altıı nda bu· 
ıa, .. lc için emir vermııti. Bu
aun için her nerede ise kendi 
teebibi veçbile laareket edi· 
JOrda. 

Bundan başka, delikanlının 
•khaı bir fikir gel m:şti ki, bu 
Ü 1U maessif vak'amn cıvarın· 
da ltalunmak a eırannı keşfe-
debilecek bır eıer l>uıabilmesi 
ilatimallydi. 

Banan için, söy!editimiz al• 
11..e me1hanede kalarak en 
l'lsındın b"r ıiıe şarap ıarnır· 
Lrdı, n odan n karanlık bir 
kiteain• çekilerek aıbab olmr 
... beldemeğe kırar verdi. 

Ancak bu defa da ümit· eri 
kanim ıtı, ve kend" ıioin d• ıftiı" 
ralc etm f bulunduğu ameleler, 
uşaklar ve .-rab1cılardan mü· 

.............. 
ko ıuşrnı ıarı can kulağı ilo din· 
led ti halde sav. ulan yemiıı ler, 
icaba şakalar, ve k.i fürler ara· 
ımda, e.i ıden kaçırılan icadın 
içi ı iı olacak bir kelime bile 
İf.tmıyordu. 

Şişes udeki şarabı içip bitir
diicten sonra, hem vaktı geçir· 
mek ve hem do kimsenin g~
züne çarpmamak çin, meyha· 
nenin en tenha bir kö1es!ne 
çekilerek iyi kö.ü uyumata 
mecbur olmuştu. 

Dartany.ın, rahat5·z geçirilen 
bu geceyi daima tak '.p eden 
fena hislerle saat altıya dotru 
uy•ndı. Yıkan ·p 1açltmnı hıra• 
ması çok ıilrmemişti; uyku ha
linden istifade edil p edılmedi· 

t ini anlamak için kendini mu· 
ayene etti ve e)mas yjz ı ğünün 

pı. mağmda, para kestS .ıio ce
binde ve tabancalarının ke
merinde bulunduklarını g6rd6k· 
ten sonra ayağa ka lkıp şarap 
parasanı verdi ve sokağa çıka
rak uşağ'mı b ılmak ıçın ge.ce 
yaom ı ş bulunduğu araştırmadan 
daha çabuk bir zamanda bul· 
mağa çalıııyordu. 

Rutubetli, kesif ıis içinde ilk 
göz"ine çarpan şey sariık uşağı 
olmuştu ki, Dartanyanan gece 
vakti bı le vücudünü farkede
med ği en ufacık kör bir mey
hane 6niınde iki at elinde ola· 
ra" beıdiyorda. 

- Sona "'" -

Ci.Saray1 • HarbiyeO 
Fener sahaya çıkmadı, 

hükmen yenildi 
hmirdeki maçta da Alsancak 
Doğanspora 10-0 galip geldi 

- Baıı 1 inci ~alıift1dt1 -
Pazar g oi\ tlçolrno lııanl alda 

bolun m&11 hu e b le bot hlıa Al· 
ııncak uhaıın da Alıancılı:.Do~ınapo" 
tıkım an bir kaps mıçı •erm•tler 
•• A&.iank b11 ••ııabak"ı 10.0 
gibi hly6k bir farkla kıaaomıttlr, 

AJuacalı: ıaLı ıı ı uın pı•ar JGDkl 
o•angııu irıc,.liytcek otun•k .,fôrere• 
li• ki. A.1•aca.k takımı eaerjl he 
çıh,ıa •• 9J ddllrıLk oynaa 'o· 
rolmadıa bıtlr" kanetli mldlfu 
haılarıaa •ıliktir; fıkı ı ueak ata. 
yilk ••Çarda et•• aet•c•yi al.cak 
olao 6ç orta aobııcimlerde• ıı, ... 
Sabri ıeri Yfl ııık oyanları ıle kıle

ye kadar aokulduklan •• kıleci ile 
hq1 k1rfıya lr.aldd lan llalde lopa 
hl•liıtimal edemedik.:eriodea bot 
kalelere Llle ,.ı atıımamah.tdtrlar. 
B11ri lilsumıas yere çok gerilf'r• 
kaçmakta •• hadi ubaıı clahiliade 
aya~na -eçlrıl ~i trıplırı laad edere•· 
•ine nerelr. b;onelıce rakfp takıma 

cJalıı fada akıa )'lp•ak f.ıraatuu 

nwmektedir. 

Pazar oyununda hakem: Üçok· 
tan Bay Mustafa idi. 

Her ilti takım noksan kadro 
ıle oyuna girmişlerdi. Als n· 
c1kta Z. Ali ve Dot1n yoktu. 
D.:>ğaoıpor da Mahmud ve Ab· 
ba~'ao mahrum. 

Oyun Alaancağın avufa ne
t Ct"'lenen bir ak nilo bqladı. 
D'- t.ınlı :ar ın mukabil akına mü
d faı b.ıttırıda kes idi. Oyun 
aeri ve f "ze .. Her iki t raf 
neticeye varma\c çin azami 
gayret sarfed yor. O ıuncu da· 
k kıda A aaoca ıe 1 yasın bata· 
~tlao bı r fırsat k ç rd ı. 

livas, ka' ecıyi de atlattıtı 
halde topLI boş kal ye atama· 
dı. 8 raı: ıonra D. k nıpor, •ol 
açığı Sabi ile aktı , tak-1t ç~ki
Jen ,ü.ü A 'sanca'< k1leciı ya
kaladı. Dak ka 15 ... Do~anıpor 
lehine aemeres z .g'" çen bir kor• 
neor oldu. lk. da.kika sonra A .· 
1arıcık leh ne verılen fr kiki 
Ba1ri çekti ye top, kalenin iiat 
diret ne çarparak geri geldı. 
Bu dak kadın 32 nci dakikaya 
kadar top eka_r ya Dotanspor 
nıı f •abası dah linde dolaş ı ta 
bılde mubac.m er an :aşam yor 
ve bu su retle bir çok fıraat ar 
kayboluyordu. 

33 üncü dak icada Alsancak 

ıold11n aktı. Haıckının geri p..-
11nı Buri vo e ile karşıladı Ye 

A·•.ınca}'tn iik golünü vaph. 

Saime gittı. Sam bir az sür· 
dükte ı soıra lıyasa b.r gerı 
pıaı verd. f:yaı top1.1 ıüzeJ 
kullan1rak Al11rıcağıo iki.aci 
a-o'ünü çıkardı. 37 nci dakika· 
da orta muhacim Su.ri Halde· 
nm orta:ayışını durdu1'madao 
çekti ve Aisanczı i D 3 üncü ao· 
lünü kaydetti. 40 ınca dakikada 
ıol açık H .. kkı oıııf ıabadan 
a . dıtı topla beraber aeri akta 
ve Doğanıpor ble1ine bir tü t 
çekti. Kaleci topu tuttu, fakat 
elinden kaçır d. Ayni oyuncu 
yet. ş erek Al11ncafın 4 üncü 
rolÜilÜ çıkardı ve devre bir az 
sonra 4-0 AJaancılc l~hine 
bitti. 

Dotanspor ikinci devreye 
daha canlı baıladı ve ilk daki· 
katarda bir kaç aktn yapmağa 
da muvaffak oldu. F.kat Sinci 
dak'kada taçtan ıelen topu 
kapan Saim güzel bir ı·yrılııla 
önündeki müd"fii atlattı vo Al· 
sancağın 5 iı c ıolünü kay• 
detti. 

Şeref rolünü atmağa çalışan 
Dotansporlular takım bal nde 
hücuma geç yo Jar ve 10 uncu 
dak kada ıst ade edemcd kleri 
b r korner ~uanıyorlar. 12 ioci 
dakikada tekrar livaı kaleci He 
karşı karşıya ka .yor v,. fen11 
b r vuruşla ıonu d şarıya atıyor 

H.icum a anı tekrar artıran 
Al aııcı 15 inci da ikada biri· 
b rı uz 0 ine iıc ı kor ıer ~aza• 
nıy >r. Tehl i lc:eı z geç o bu lıcor• 
ne lerdcn ıo.ıra Dol ampor bü
c-uma geç ı yor ve mukabil bir 
ko n~r kaz nıyor. Kornerdea 
gelen topu Fuad vole ile kart· 
Jıyor. Faut A nncak kalffısi 
güzel bir ç kııla kurtar yor. 

L>oğttnspor ufa· Alsanc k ka· 
lesi önürıde dolaşt kları be ar:.
lardı Cem lia derın bir deg.ıj· 
men le n saf sahadan i:eri gide ı 
topa Sabri yetiı yor ve kaleci 
ile karı k rnya kaldığı balda 
'-P i.l avuta atavor. 

25 inci dak kaJa ayni vui• 
yette top ıol açık Hakkıya gi· 
di o . HAkkınıo şütünü kaleci 
topu ..: ornere atmakla kurları· 
yor. Korneri Baı i çekiy<>t' ve 
Sıtbri, kaletıin tara ortas aa dü
ıen topu b r b ~ ı vura,iJe at
lara ta:Cıyor •. Go! 6 .• 2 dakika 

=-

Bağcılığımız 
Ankarada toplanacak olan 

z;rıat koııg:·esi m6Ilasebetile 
bir çok zirai m 0 seleler arasın· 
da alakadarların üzüm ıçın 
s ~rdetti lcleri fikirler. bakcalığı· 
m ızı yeni bir veçhe vermek 
iüzurnu üzerinde toplanıyor. 

Baj'cı lığımıza şüphesiz bir 
veçhe vermek liıun. Fakat 
nasıl? 

1 

Hep b l"yoruz ki, bağlarımız 
daha ziyad~ ancak 25 dönüme 
kadar çı~ab len kilç.ik mülki· 
yetlerdir. Ayni ferdin tı.sarrufu 
al tında 100 dö :ıüme ve daha 
fazla dönünıe \'aran bağ ar bu· 
!unuyorsa da bunlar hep ayrı 
ayrı yerlerde ve ancllk küçük 
bir mülkiyetin bakım kud eti 
niıbctini qmıyaıı bir vaz yette• 
diri er. 

Bunun içind;r ki; bağlarda 
muhtelıf ci nı çubuk, gü~re ve 
Z ıraİ aletlerle İş gö ühnekte ve 
yekrı asak bir mahsul elde ed I· 
memekted.r. Bu vsıiyette muh· 
tel f mıntakalardan muayyen ev• 
safta ve kat'i b:r ö çü ile mah• 
sul a mak imkinsızdır. Çok 
yerde kalıte randımana randı· 
oıan b•l ıte\ e tevafuk etmekte· 
dir. Şarapçı lık için ona ıöre 
üzüm yetiştirmek icap ediyor, 
Nas l vo nerede? 

Üzüm ticaretinin ink'tah için 
mal yet mueleaı başta gel yor. 
Üzümün maliyetini 01111 indi· 
rc::cej' z. Malıyetini indırmelc 
deyınce o•taya üç. dört ihtiyaç 
çıkıyor. M ıtahsile, kimyevi 
gübreyi, potasav·, gcktaşın ı ucuza 
mal ctmeıe: tiz mdır. Bunun ıçin 

kü.cürt fabrikam z gibi bir 
kım)evi g..ıbre tabrikaıı b .r ga<· 
taşı ve bır de potan fabrika· 
sııno hemea temeıleri ahlma· 
bd·r. 

Ozümü yı!nıı bir ihraç mad
lleaa qlarak değil, ayni zamao· 
da memlekette .. ney.ini de 
mümkün kılaralc daha ziyade 
kl)'melleod rmek lüzumu üzer.ne 
de y..ııü.ıü meJid r. Ozüm b·ze 
bir kaç ıtnal maddeaıni kıldı • 
mıkla beraber bir kaç la aç 
maddes de kazandırabilir. 

Ve berbalde bütün bµnların 
toplauac ık ohu ziraat konıre• 
s.•de b ·r karara baJlanm111 
zaruri ıörülmelidir. N. B. 

ka1eıınin önüne aı.iıürdüğü topu 
Basri vole ilo karıılıyor. Ve 
g«M 7.. Bu saya 36 ııcı daki· 
kada Sabrinin 8 inci, 38 ı nci 
dakikada B•srinin 9 uncu,40 ına 
da~ikada Saimın 10 uncu gol· 
leri ile onı kadar çıkıyor. 

Bu müsabakadaa .-vd B ta
kımlar karıılaşmış ve oy..ın 4·4 
berabere net .celenmiıtir. 

Ank~ra, 28 (Hususi muhabi· 
i mizden) - Oüra atadyomda 
Ga atasar.ty ve Harbiye takı m· 
ıarı arasında yapılan milli kü
me müsabakası çok hf'yecanla 
,,.e alakalı olmuştur. Ga ı atall• 
ray takımı, ikıncı d~vrede aı tıtı 
bir gC>lle, Harbiye takımına ga· 
J;p gelm ş ve müaabakayı ıor• 
lukla kıuanm•şttr. 

fıtanbul, 28 (Huıuıl mubabi· 
rim zd~n) - Dün Tab m stad• 
yCNJ1unda yıpıımHı mukarrer 
Üçok ve Fenubahçe takımları 
arasındaki milli küme maçı, 

Fenerlilerin sabaya gelmemeleri 
üzerine vapılamamıf, seremoni 
yapan Üçok takım•, bükmen 
ıalib alan edılmiıtir. Fenerbah· 
çe tak mı, bu müsavakMtm 
Fener stadında y.1pılma11nı iste· 
m şler, fa1cat bu d ilekleri ka
bul edilmed i ği ıçm Taks· n 
s a-lyo:nuna ge lmemişlerd r. 

Bunun bir veıile o.dutu ve 
Fenerlilerin son m•f ilhiyetler• 
den ıonra mı l :i künıe müı11ba· 
kalar odan çek imek istedikleri 
i ;in bunu •esile ettikleri söyle
niyor. 

Fenerbahçenin bu hareketi 
karşısında Vefa takımıaın birin· 
er k mey.! geçnıeai zanueti ha· 
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Trambüsteki Evliyanın başın-
da bir kandil yakmalıyız 

------~--~~~~-Durun, durun; dab1 evveli· mez ya; elbette rakı İicceğia 
yatı var. S ize, gazinoya kadar 
nası l ıeld iiim z anlatmadım. 

Efendim; kışla önünden adına 
Trambüş denilen bir n"sn eye 
binmek lazım geldi. Y rmi beş 
s •ntim g~nişl t indeki kııpısandan 
sığ'abılmek iç in evve'a pa ltoları 
çı kardık, ıaniy~ n sağ om uzumu· 
zu öne a:arak yın lamı b ir yörı· 
Jenişle İçer:yc girdi '·, salı~en de 
keo:.ria rda oturan zevatı!l ayak· 
iarına basa bas 1, kolların1 çar· 
pa çarpa ilerledik ve bir buçuk 
kiıiiik yere iki k:ıi ı k·şaralc 
oturduk. 

Babf yarmışız; bizden ıoııra 
ge:enler bahlc iıti fi hep ayakta 
gittiler. Bereket verı· n ki ara• 
bamtz belediyeye aitti; yoksa 
•Fazladan adam aldı. diye beş 
lira ceuyı bashrırlardı. 

Sıra11 gelmiş ~en bir temenni· 
de bulunayım: bu Tram büsün 
ç'rıde, şoförün yanıbatmda 
EvliyauJJahtan bir ~atır. var. 
Onun baı tar fı ezkaıa yıkıl• 
mıt olıcak. B"lediyemiz Kilhür• 
park tahıisabndın o başcığızı 
yaptmp üstüne ıiıah veya yeı 1 

enayi ••• 
- Enayi ıenain •. 
- Senıin •• 
Derhal ıöze karaşbm: 
- Eeeee •. Artık çok oluyor· 

sunuz. Şu Haid Tevfilc:e bakın 
da ibret a ıo yahu.. Zavallı 
yavrucak, üç g"in aç kald ı ktan 
ıonra manco lcokuıu almış kedi 
gibi, yutkuna yutkuna g rtlak 
hastalığma tutulacak. Kavg lyı 
berakın da çabuk meze getirte
lim; Halid Tevfık bir ham.ede 
masanın üstünü yangın yerine 
döndürsün •• 

Ve derhal flnona bitap et· 
t :m: 

- B"ze iki fişe kulüp rakısı, 
uskumru tava, ç"pro ia ara, ıa· 
lata, beyaz peynir, mey va, c·. 
ğer tavaıı, tara '111, ıiı kebabı, 
beyn aalatuı, fandık. fııhk ge
tir. Hafız D.ırmuı, se11 bir ıey 
iıter miıin? 

- Bağa da bir çanak pilav 
deyi vir ga yrik •• 

- Baıüıtüne.. Yoğurt ta iı • 
tor miıio? 

- Aab. 
bir aarık aardmvers~ çok llY""' - .,Glııonı. otlum; yanı· 
ha girer. baıırnızdaki lo'.<antada.1 bir ta• 

Na oJacık, koılcoca lzmir balcta üç k"şi l k p iv d1 a lın. 
ıehri bu; receleri Evliyanın baş· Her ıey geldı. GJfteıi O rhan 
ucunda bir da zeytiıay .ıtı kao· Rahmioio, beıteai Rakım boca
dila yıksalar fena mı olur? Sey• nıo: 
yar türbenin ne demek otdutu 1u Bana biç yakışmıyor böyle 
ehli ıünnet velcemaat mezhebin· intınr ıinadi 
den o:an Müılüma1 ahali sö· Şarkııınıa güzel DAi•tt-• 
riir eh memnun kahrclt. ..,de ille kadehlen parl.ttri, 

Hani mürailitime bamletm• Jyi amma Karfıyakah de ikan-
yniz amma o canım Yatana hların maaaınnda başka bir 
mübarek türbeı ı ne mendilimi ilem var. N~dım Zanbur, ceke· 
yırtar, rene ilk bezi ben bat- tinin etek.er ni beline ıokmuı 
lardı m. Döktür, dödür, döktür 

Ne bilirsin; iki gözümün nuru D ye kavmp duruyor. ikide, 
kimbilir ne keramet izhar bu· birde de ba11oı f .ddetle et• 
yurmuştur dı Rıbbirn taıli kaldarı: 
baz·etleri onu bu Trambüste - G ruk. g'guk 
yıtm:.ta liyılc: glSrmüştür. Ya· Yapıyor. Yanlarındaki aileler 
rın ah ı rette bana d~ şefaat kıl aülmekten kasıklarına tutuyorlar • 
ya Trambüs aleyhi11eliml. Şu a ile hayatı ne ömür ry· 

Evet; S1lhaney" koyu[) veva dir? Fakat Niyazi Tanburla Ne· 
ga nizou &sera taşın r gibi dım Zanburda da aile sadakat; 
Denizbank şubesinin dirıetine b"tmittir ha.. Yavruculc lLr ho· 
kadar taşmdık. Şimdi Sıra in· vardalık nedir bilmezler. Göz. 
mete sıelm şti. leri kat'iyen dı ıuıda dej'ıld r; 

Evve.i ayaktakiler birer, Li· ye !erinde duruyor. So.<a <, ıo
rer arabadan indiler; arkalar n • kak sürtmezler, hep lcı p alı yer-
dın biz yürüyüp toprağa ayak lerde yaıarlar. 
bastık. Oııdaa sonra durak ye· Eve geç kalm~k m ı? Allah 
rinde bekliyenlor, dolu ıeçe 1 göstermesin.. S tbahleyin saat 
alb otobüs;,in arkas odan b11ka d&rt buçuk dedim:, ıkisi de 
kaldıklara ve bu ayazda kifi muhakkalc yuvalarındad ır. A em 
mi kurda çivi keatikleri iç.n, g b ı akşamın sek zlerine, do ,uz· 
hücuma r-çtiler. B~ze yol ver- ları na kadar dışarıda ka mazlar. 
mek üzere inm"ğe mecbur o an· H lisa •ev efendisi. mi de· 
ların yarııı orada kaldı, dıter din; el ik sini de koy rafa .• 
yarııı da, yeni b'nenler.e b ı r• Sarımsak g"bi • l mon g bı :za· 
lilcte, cereyana kıpılarak, suyua manandı llz ım Olurlar. 
götürdütü saman mı1ali, kendi· - Devom e:/ec~lt -
leriai rene arabanın içinde Ye Esrar bu undarmak 
gtne ayakta buldular. Kar,ıyakada Muvaffak so c a· 

Maamafib Allah belediyeden tında İbrahim ofu Kemalın 
razı olıun.. Ya mHzallah bu üzerinde b r gram "ırar bulun· 
otobiiıleri de getirtmiyeydi ha· muştur. 

!imiz ne olacakt? Yol uzun; ·-----------1--llİİlil-. 
yürü, yürü b .tmez; o yokıulluj'11 

11 
____ T_A_K_V_J_J ____ 

1 
düşünerek bir bın p bıo tükür Rumı - °!J.JJ , ,...,,ı.,M • .. u~ 
etmeli.. Ş"bat 16 :Gı.blo~ 28 

Arzını zaruri bulduğumuz bu MART 
gelit hilciyesinden sonra AH 
Uğurun gazinosuna avdet ede· 1 
lım: 

Efend im; oturduk. 
Kemal Kinail ıorelu: 
- Ne içecetiz?. 
Mu ad Çıoar ~•P verdiı 

Salı 
- Rakı ..• 
Hafıı: Mıastafa. Murad Çınara 

çıkıştı : 

1 
9 
3 
8 
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Serbest sütunlar Şefinliz, Balkanlı meslektaşlarfm1za dediler ki: 

Halka göre 
lzmir, yalnız Eşrefpaşa 

demek değjldir 
Ha'k, Eşrefpa11 sem İlli de· 

til, bütün lzmıri görmek i'ter 
ve ,örüyor da.. Belediyem ziıı 
Kwtürparlda iıtigal edere< iz· 
miri, lımir halkını ihmal etti§'in i 
ve hatta unuttu}unu bile görü· 
yor!. Muhterem Ot etmeno§' u, 
bir hafta kadır benimle oir· 
likte lzmir ıo1<aklarını dolaşmak 
zahmetini ihtiyar ederse, göre· 
cektir ki, ıokak: ardan başka 
b "r ç"ik cıddelerde bile yürür· 
ken. Çandarh açıkların da fırtı· 
naya tutulup yalpa ederl gemi 
gibi, yağmurlu günlerde, şıçra• 
madan, çu~urlara düşmede ı yü• 
rümek imkanı kalmamışt r. Ko· 
ca lzmirin üç beı ka dınmının 
yap·l masını icraat sayıyorsa, 

çok g~flet etmiş o lur. lzmir, 
E41refpaşa semti d!mek deği :dir. 
Hangi semtten, banıi sokaktan 
ba hsedcy: m: 

Öyle sokaklarımız var ki, ya· 
rım asırdanberi, b~lediye re si, 
meclis azası ve hatta zabıta me
m uru değil, belki de ve ancak 
tanzifat ve tenvirat resmini tah· 
sile çıkmış bir belediye tahsil· 
darım görmüştür. Bıınun isbatı 
gayet ko. aydır. Her sokak sa• 
k:ninden s lrar.ık iddiamı isbata 
hazırım. B z uyumuyoruz. Kül· 
türparka dökülen para, bu ıo• 
kak kaldırımlarına, lağı mları na 
dökü:müş oluydı, biç olmazsa 
sıbhatim.z ve ıe l imetimize bir 
yardım yapılm s olurdu. Meseli, 
Asmalımesc t semti, yanm aıır 
evelki yang ndan tıoıra lağım 
namına ne görmüştür? 

Eski la ~ımlar ise gene ol
dukları g bi kalmalct ıdır. Dü· 
bekbaşı semtinden dört tarafa 
giden sokakları, Temafalık semti 
Namazıih mıntakaı·, lkiçeşme· 
lik ile Topaltı arası ve daha 
bir çok semtler sokaklarını do· 
laıahm; ondan sonra beled"ye· 
nin i craatı hakkında si . ayışler 

yapıralc kendi kendimizi alda· 
talım .• 

Mese'i, heykel dibinde inıa 
edilen fuarı düşününüz. Buraya 
sarfedilen pııra iıraf değil de 
nedir. meı.ılü kimdir ve bu pa· 
ra, balkın sırtını bir yük ol· 
mamış mıdn? 

Vezir ve Oımanatı ıuları ·kı, 
Halkapınar suy ınd.tn dahı iyi· 
dirler• evkaf idueıi murakabe· 
sinde bulundukları yıllar zar• 
fmda bir kısım balkın ı htıya· 
cını karşıladıkları halde, bugün 
belediyenin elinde, es"i hay r 
s h plerinin yaptıklara çeşme· 
ler de kap~tılm ış ve susuzluk, 
bütün alicadarları sıkrntıya dil· 
şürmüştü.r. K~ltürparka akıtılan 
su ların hesabı k:atılmıya rak, 
doğ'tudın do}ruya membaların 
kurudutuna hükmetmek, doğru 
detildir. 

Yok ed len bir yıt n çeş· 
meye mukabil, bazı ıemtlerde 
açılan bir kaç çeşme ise, ibt • 
yacı teminden çok uzaktır. 
Halbukı tem;ıl ı k vo s hbatin ıu 
ile kabil oldJğunu iddia eder, 
dururuz. Beled ıye, tapulu sular1 
hem de sahi pleri11i su sık • ntı· 
sına duçar etmek ıuretile Kil.• 
türparka akıtmıştır. Fakat hanri 
kanuna, hangi salahiyete iıti· 
naden, sorabilir miyiz? 

Bir tarafı ihya edelim der-
ken, diğer tarafın kamıleo 

ıhmali, ıcraa t mı ı yılır? 

Şehir d ıhilindeki hayvan ve 
araba ahırları , halkın ta af f:i n· 
den ve s rı ekte:ı kurhrıLnası 

ç·n kapatı dııı halue, Salepç • 

oğ.u camii karı·srndıki o bü· 
yük ahar, civar ı ::ı lcinleriı1i ko· 
kuya \oe f l'Z mev imlerinde 
sineklere boimalctıdır. B'1aa ne 
de.1 iı? 

K,hra;nın!ar c·v rındAlci bir 
meydanlıdıil Kii .türp rlc ic; n 
b .n · eıce araba topuk alauk 
buraya ı"mdi ıüprünti.i dökmete 
ve süprüntüyü yakarak etrafı 

lıco'.<u ve dumana boimeta craat 
m den ir? 

Kü.türparka ve fuara ihtiya· 
cımız Yi> ctur, d,rn ·yor ız. Hayır! 
ŞJ kadar ki, ilk defa s hhat ımiz, 
temizi ğ:m iz, s:>lcak, cadde, la· 
ğım, ışık vesairem z düıünü)ıün •. 
Bunları bırıkı p Kült irpark iş. ne 
sarılmak, bu şehri tatın n etmi· 
yor. Bakaı:nıs z'lğan notlarını sı· 
ra;amağa kalkarsak, notice çok 
kabaracaktır. 

Bir taraftan Ankarapalas 
önünde arabalar parça) rn r, çu· 
kurlara insarı lar vuvarl anırken, 
di}er tarafta otobüs bekl=yenler, 
yağmur altmda. ıoğ Jk ve ayaz 
)' yer ek titrc-şi vor. H !m de şeh· 
rin göbeğinde( işte beledıye, 
işte lzmirl. Daha ne diveli mi .•• 

S. Upclrı 

Den:z müsteşarı 
B. Sadullah 

••••• 
Ve Ak.ıy ocp ·: rları 
şirketi müdürü B. 
Cem ·ı şehrimizde 
lktısad Vekaleti den z müste

şar B. S1d..ıllah ile A rav va· 
purları şirketi n.üdürü B. Cem l 
dün şehrim ze gc.mişler ve o ~
n"zbank umum müdürü B. Yu· 
suf Z ya i:e b rlikte bazı tctkiıc
lerde bu lunmuşlardır. 

lktısad 
Vekaletinde 
Türkiye m =hsulleri .. . .. .. 
muzesı vucuue 
ge~irilecek 

lkt·sad Vekaletinin toplantı 
salonundı memleket;n bütün 
mahsullerinin güz ~ı nüınuneleri 
bulunan zengin bir müze hazır· 
laoacakhr. 

Vt:kale ten şehrim"z• Türkof • 
ıine ~elen bir emirde bu mü· 
zeve konulmak üze e mıntaka 
mahsuller nden t caret t ipler ne 
uygun nümuıeler hazırlanarak 
gö1derilmes· bildirilmiştir. Türk· 
ofıs, bu n~munel eri haz rlıya· 
cak, Vekalete gönderecektir. 

Ttirkiye.Es~onya ti
caret anlaşm :ısı 

lcra Vekilleri Heyeti, Tür· 
krye·Estoııya ticaret muıhedes ı 
hükümlerin• röre Estonyadan 
memleket'ff z~ 1000 ton sellü
!oı ithalin ı kararla,t rmııbr. Bu 
karar, şehrim iz Türkofiı müdür· 
lüğüne tebl t edilmiıtir. 

Çocukyuvasında 
Belediye reisi B. Dr. Behçet 

Uz, dün Karşıyakada Çocukyu· 
vasında tetkikler yamıştır. 
Yuv~ daki çocukların ıayııı, 

bergiln bir az daha artmaktad·r. 
Bu ıebtple bir çocutt m bsus 
bokJda iki çocuk banndırılmak· 
tad•r. 

L ·m:ın hareketleri 
Düıı l imanım za 2 T ırk, 2 

A1 mant b irer 1 ıgi iz ve haly.ın 
vapuru ge m ş, bir Türk va• 
puru da laman . mızdaıı hareket 
ctm ıt r. 

"Balkan ü nyonunda beklediğimiz parla 
günler bizden dahi uzak değildir.,, ........ ·-

Dört müttefik devlet, bu ~on toplantıda da, Balkan p:ıktının 
f oyda ve k~ vvetini tasdi'k etm ·ş bulunuyorlar 

Balkanlılar Akdenizde, lngiltere, ltal 
ya ve Fransa ile dostça yürüyecekle 
- M•ıı 7 inci sahi/ ed6 -
A.ı.(ara bılkı ve rençl t ile 

bu s1ı1retlc karı kanıya re lmek 
fına andan istifade eden E c • 
Başvekili Ek5ela ı s M !taksas 
gerek kendi ve gerek p : k m J h· 
tırem meı!ekda ~ lar Yuıoılav· 
va Başvekili Stoyad.nov ç ve 
Rumen O ş Sıka ıiıiı müsteşarı 
Ekıe lins Komncn namına mik. 
rofon önünde kısı bir hitabf"dc 
bulunmuş ve f !oç'ik arHında 
bulunmaktan duydu c'arı bahti
yarlıtı if ıdeedcrek konsey azası 
ve antant milletle·i ad na Türk 
gençliğini ae:amlam · ş'ı1'. 

Atina elçim ı Ruşen Eşref 
Uaaydın taraf ndan T j rkçeye 
çevrilen .bu hitabe stadyomu 
dolduraıı on binlerce halk ta· 
rcıfından çok hararetli bır ıu· 
rette alkıılanmıştır. 

Maçın sonuna doğru dost ve 
mü.tef le dev.e . ler mürnss ileri• 
nin .staddan ayrıl ı~ları relaılc· 
rinde öldu~'1 g bi halkın sami· 
mi ve içten duyg..ıları nııı bir 
defa daha tezahürüne vesi~e 
vermiş • ir. 

R~• nt teblil: 
A r, kara, 28 (A.A) - 18a1• 

kan antantı da ımi konseyi 25. 
26 ve 27 Şub .t 19}8 tat hle· 
rinde Yuııan Ba,vekiıi Ekae.i ıa 
M!taksacırn başkanhğındı An• 
karada tcp!anm•ş ve bu tnp· 
l antıya Ekseiaıu B. S toyad no· 
v ç, Komneo ve Doktor Aras 
ı ıtira~ f"tm 'ier ı;r, 

Halkevi kÖse§İ .. 
1 - Üıa.ü T H'-' ıı;oıout.nı 

Atti' iıım mozayik büyJlc bir 
resmini ıayın Başbakanımız ve 
saylavım ı C · i B1yar evinıize 
göndcrmiıtir. Her ıün öileden 
sonradan itibaren yurdd&ş ara 
gösterile cc kti r. 

2 - Reasam Bay Celil Uzel 
taraf ındaıı ev.mizd4' mubtel.f 
sıo' at ekol erioe ait bir ıeri 
ko .ıferanı verilecek ve ayni za· 
ma ,da me,bur tab olan• kop· 
yeleri de p ojekı iyo ıla göıter :
lccekf r. Konfeunslara her hatta 
çarşamba günü akşıam a ·ı ıaat 
19,30 da b•ılanacaktır. Konfe
rarıslar yedi h •ıh devarn ede· 
cek vo iac ko af oranı 2 Ma·t 938 
çarşamba runu verılec:ktir. 
M ·vzular şunlardır: 

l - Primit fler. 
11 - On altınct asırda ltalyın 

san'atı. 

111 - ÜJ yedinci -.ırda lsp,n· 
yol ve Hol anda sao'ati. 

iV - On yedinci ve on sek·· 
z ·nci aıırda Franslz ve 
lnriliz meslekleri. 

V - On dokuzuncu asarda 
Fnınıız aan'atı. 

VI - Modern ıan'at. 
Vll - Türk San'atı: Mimari, 

dekor11yo.1, minyatür. 
3 - Evim z sa'.onuoda her 

bafta perıernbe günü akşamları 
•'at 20 do bütüıı yurddışlara 
Karagöz oyunu ovnanacaktır. 
Paras ı olan bu oyuna bütün 
f JrJdııl~r davetlid r. 

4 - Ev m z S'.\ 01unda he~ 
~ fh cum ,, t~si günü sa.ıt 15te 
ılkokullara Kıragöz oyunu oy· 
natılrnaktad ı r. 

1 - Antant auıı dev'e llc· 
r:n mümessilleri urnumi po itı· 
kan n bütü ı veçhe eri hakkmd111 
umumi bı.r nodaı nazar tut· 
sinde bulu ·1muşlar ve :ı<:cnd le
r in hassa ten ala.cadar ed !n 
meselel:~ri müzıkere etmişlerd i r. 

Ba ıkı ı antant nın Avrupanın 
bu böıg!sinde barış ve buzu un 
muhafazası için en m:ic!Sİr bir 
rol ifa ett ğ. ve bk b nden hali 
kalmadığı barış ü ı kü · ünün ta· 
hakkuku iç n c n sağlam bir 
amil teşkıl ett ği müttef kan 
müşahede ve tesb t edılmiştir. 
Konscyın müz ı kercleri es ıa· 

llnda bütün umumi politika, 
müşterek menfaat ve karşıl. k!ı 
münasebetler meseleleri hakkın· 
d.ı her zaman olduğu g.bi tam 
b ir ~örüt mutabakati tezahür 
etmiş ve arıh11t azasanı bi r.eş· 

tıren tesanüt her zama ,kinden 
d1ba slaibetli ve dab ı sağlam 
olarak tece li eylern i ştir. 

2 - lpt dada Milletler cemi· · 
yeti paktının mülhem bulun:.ıuğu 
prens plere bağ. ı bulunarı Bal· 
kan antantı devlet eri Cenevre 
m ies cses ı nin sadık azası kal. 
mata azmetmiş bulunmaktadır· 
Jar. Müessese eserınıo kendi 
polit k iıtik ıi.lcrine ve Mılle ler 
cem ıyetinin bü Ü() d ter auıı 
muvaceh,.sindc tam müsavilık· 
lcrıne r ayet prcnsibıne uygun 
bu .unması .az mgeld.t ni bihas· 
11 k~ydederJer. 

O ğer milletlerin dabi:i poli· 
tikalarına taal.uk eden mesele· 
lere karıımamay kati ıucetı e 
azmetmiş bulunan balkan an· 
tanh hüıeüm~t eri kendi dah,l i 
ı flerino her ne mahiyette olu • 
aa olıJrl h·ç bir müdahaleye 
karıı münmaha göstermemeğe 
karar vermiş bulunmaktadırlar. 

3 - Balkan antıntımn Ak· 
deniz politikasııa müteallik 
meselelerin tedkiki esnasmc:la 
kons~y balkın antantı azası 
dev!etlerin daha bidayettenbcri 
tamamen mutabık bu.undukları 
polıtikarun Akdeniz havzasına 

taalluk eden kıs mda bu deniz· 
de sahildar b•ş .ıca devle lerin 
her birile yan ı lııgiJtere, Fransa 
ve ltaly s ile barış ı çin iyı bir 
miinascbet ve itbir iği pol ti· 
kası oldutu kanaatinde bulun· 
muıtur. 

Balkan antanta bu politikayı 

azz.sı arasında tam bir ahenk 
mevcud olarak taki betmiı ve 
dört müttefik memleketin yu• 
karıda z kredilen Akdeniz dev 
letıerıle olan bağlarını takviye 
için ıemereli meui 11rfetm ştir. 

Habeıistan meselHi malum 
aa'halarını geçirdikten sonra, 
Balkan antantı iç.n gayrimevzu 
bale gelmiştir. 

Müttef ilc. devletler bunun üze
rine müşterek Akdeniz siyaset· 
lerin in tabıkk11lcuııu talc p eyli· 
ycrek yukarıda iım i g~çen dev· 
letlerin her birile yak.aşma aa· 
basında c ddi gayretler aarfet• 
miş er ve bunlarla dostane mü· 
nasebetler'ni takviyeye muvaf
fak olmuşludır. 

işte Yugos.ayat ltalya ile bir 
dos luk pakta akdcderken ve bu 
ıuretle kendı miinu~betlerini 
antant :ı z aı ı daıı o lan ve A ,..• 

lenizle uh li bulunan iki d~v. 
din 1 a ly• il: daha evet mü· 
ına il pakt ıar ·a teaiı ettik erı 
mÜnl ı l eferle be nahenk kılar· 
ı<en bu d ~ünce ile hareket et· 
m ştir. 
D.ğcr tar ,ftan d t imi konsey 

bu eıoada Y ıgos a vvanın yeo i 
1 a lyan kaauuuesas ı . ne tevfıkan 
Romlya: 

Maj!ste ltı lya kralı ve Ha. 
beş stan lmpırato·u 

N ~dine yeni bir elçi tayin 
ey]ed ği ni ve haleo ayni vızi· 
yettc baiunan Romanya111n da 
baateahbur yeni bir elçi tayin 
etmeie karar verm'ş bulundu
ğunu müşahede ctm;ştir. 

Yukırda mevz ıu b :ı h : s Ak· 
deniz politikss hakkında bal· 
kan antantı az ~ ıı arasında 
mevcut tam fikir m:.ıtabakatini 
b .r kere daha iıbat eden bu 
v j kıalar k.ırşııında konsey Ak· 
deniz b ıvzuında enternasyonal 
işbirl ti'1i kohyhştırm•lc ıçin 
Yunanistan ve Türkiyenin Ha· 
beşistan meselcı nd~ki battı 
hare ... et: erini lstalya ile idAme 
ey.edikleri dostane münasebet· 
lere tevf k etmek üzere icabını 
yapmaları.Jaıımpldiği kanatin· 

Kont!Y ltalyanın Montrö mu· 
kav :lenameı ne muhtemel ilti · 
ha <ı yulcar dl kl!yd !dilen enter• 
naıyonal iıbir :it ı s 'hasında 
mühim b r adım atılac ı;Pna diıl 
kani bu'u ımaktadır. 

4 - Balkan antantı daimi 
kons ~yi Atiaada toplanın son 
eko ıomik kons ;yin kırarları:ll 
tasv p eder. 

S - Konıey ispanya işlerinde 
ademi müdahale polit kasnı 
ıdameye karar verm ş ir. Antant 
azası dev etleri reneral Fraıılc:o 
hükunıeti ile teması teıiı ve bu 
suretle eko1omik menfaatlerin in 
muhafazasını temin mıksadile 
ajınlar yollıyabilocclder ve ka· 
bul edcbHecekletdir. 

6 - Ekıela nı baılcan Meta k· 
sas ve B. Dr. Aras Türk·Elen 
antant kordial paktından doğan 
işbir~iğin:n mevcut taahhütler 
çerçevcıi dahilinde reniı 'etil· 
meıini mutaz;s.mmın bir Türk • 
Elen munzam muahede projesi 
tevdi etmişlerdir. 

7 - Konsey önijmüzdcki iki 
içti maının EylOl 1938 de C~· 
nevrede ve Şubat 1939 da Bük· 
reşte yapılmasına karar ver· 
miştir. 

Ankara, 28 (A.A.) - Doıt 
ve müttefilc Yuroslavya Başve
kili !.cselins B. Stoyad. novic; 
Belgrada gi tmck üzere bu sa• 
bah 1aat 1 ,30 da hususi trenle 
Aııkau yı ter ketm · ıtir. 

8. Stoyadiooviç lıtanbulda 
yalnız bir kaç saat kalacalc, 
Taksimdeki Cumhuriyet abide· 
ıine bir çelenk koyacak, ıebri 
gezecek ve akşam dotrudan 
dotruya Yugoılavyaya dönmek 
üzere SempJon ekıpre1ıne bi. 
necektir. 

Yuroslavyı Baıvekili iıtas
vonda mutat merası mle Bışve• 
kii B. c~til Bayar, Haric iye 
V kili Dr. B. Ar.a, D ı hiliye 
Vekili Şükrü Kaya, Koıd1plo-

matik azasından bir çok zevat ve 
Har c ye V-kiıeti yüksele me
murları tarafından teıyi olun· 
muştu:-. 

lta/qa matbaafı seoi11ç dııgag 
Roma, 28 (Radyo) - ltalya 

matbuatı; Ank nada toplanan 
Bal an konseyıoio neffetlili 
resmi teb itı sevinçle kuııla· 
maktadır. 

Rumen 
kanunııe.sasisi 

Kral, bu miJnaaebstlı 
bir sovlev verdi ·. 

Bükreş, 28 (Radyo) - Yeni 
Rumen kanunue11sisi dü.ıı ilin 
edilmiştir. Kral, ba mü ıaae• 
betle b ir nutuk iradederek yeni 
anayasanın, Romanyao ın ~illi 
k ı kın masını , temin eyliyccet:ni 
söylem ıtir. · 

Otomatik telefon 
ıirketi 

Otomatik te : efoıı tirketi tai• 
satı tef ekkü 1 eden heyet tar .. 
fı ndan tamamca teıbit ve teael· 
lüm edilm.ştir. 

Bütün te1 satilc bilkümete ,.. 
ç · n f rketi11 devri teslim JDd&• 
melesi içirı ça 'ışan 6tyette va,. 
zife a an şehrım z posta. te?r af 
ve telefon müdürü B. Tevfelc 
dil lden itibaren as 1 yaz fesine 
b"' amıştır. 

780 Seyyah gelecela 
~baı' n 21 inde Fıanıız ba• 

dıralı 28,000 toa.uk Şamlai• 
vapuru l manımıza ıelecek ve 
780 seyyah aetirecelıttir. B.a aqe 
vabıaı ın lznı ırdet Berıama • 
Efeı hırabeleriode mıJntazam 
b r şekilde gezme.eri içim vapur 
acentasi taramıclaa teJbir alın .. 
maktadır. 

Konferans 
Çarşamba günü akıam aaat 

20,JJ da K 1rşlyaka HalkeviAde 
değerli mual.imlerimizd m B. 
Hakkı Baha Pa s tarafındaıı 
•vatandaılar ır11ında lt"Vıtmo
niıı ıarları. mevzuu ü2erinde 
alakalı ve berkeıı n istifade ede-
ceği bir konferans ver lecektir. 

Yere tükurm!yiniz 
Belediye yere tükürenlerle 

mücadeleye devam ediyor. Diia 
22 memur, gümrük hamallar .. 
nın buluadukları mıntakada ter
tibat almıı ve yere tüküren 47 
kiıiyi birer lira para cezaanaea 
ç•rptırmıştır. 

Dr.Hehçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehasıııı 
Hasta tarını 11,30 dan bire ka
dar Beyler aokatıoda Ahenk 
matbaası yanında kabw eder. 

Mııaqenelaane telefona 3!J!JO 
Eo telefona 2261 "' 

Alakamız yoktu 
1937 !lene•i için çı ııca dıtımız 

(Türkçe ve Fraı sızca Ere Te
c m ve Endüstri büyük ldava 
z.u) lU bu sene çıkarma ta 
tetebbüı eden !erle hiç bir aıi
kamız yoktur. 

Suba T ıkel Kimi O.al 
Şahap Gökacl 



- ..... f!!nfiıe_k, okumak ve yasnıalı Ahlak terbiyesi , 



''"". 
RADYO 
Bu,ünkıl program 

Sen/o-,i!er: 
20.45 Bükrq: S·nfsrıik koıa, 

ıer (MaS11ain ), 21,0S V.ırşo a: 
Fı . elberg' n idaresındc aenfoni 
ko 11er. 
Ha/l/ lt!11Uerl(tr: 

6,45 p_... Kolonyal: P 'i'<, 
7, 10 Berfin k•sa da g-ası: N şe li 
muıi\ci, ( 8,15 devamı ), 9.30 
l<amaYaf aeşrıyatı, 10.30 Penis 
Kolonyal: P Ak 11,30 Keza, 13 
BerJia kıta dair ısı: H 1 fıf musiki, 
{14,30 devam•), 13, tS Bükreş: 
Predeako orkestrıı, ( 14,30 
clevaaaı), 14. lS Paris Kolony:tl: 
K091er aakli ( 15 Keza), 17,4S 
&.rl'• kı11 dalrıı : Hılıc orkes· 
ttua ( 18,05 devamı ), 18, 1 S 
V•pa: Pol ı bandcau, 19,30 
P11te: Karnaval ne,rayatı, 23,lS 
Pıeı: Kun•v• prorramı, 20.30 
V..-a: Lela m.ıt kisi, 21,2S 
P.aı: Etfenceli koa .. , 21,35 
Brllli9lava : Karnaval neşrtyatı, 
22,IO Pnı: Rad1• o"ksmaıı, 
n,ss Peteteı Çırıa orkestrası, 
22,!5 Pette: Çiıaa masikiıi, 
23,30 Peıte: Qıııı muı kiıi. 
""• ınrııllc.ıiı 

18,30 O itrova:G'tar kuarteti, 
18,30 Prag: Yayla lletitr kutHoti. 
Ralı.11.,,, 

ıa.ıs v..,...., G,.u: ICe••n 
Nliteli, 11,20 Biikret : Bach, 
........... Baümı'uı plilda• 
.... ,,., 20,25 Bibep Fraalls ....... ............. 

'°915 lratillaTa. 22 Va11on: 
21.IS Berlln kı11 da1ıaıı. 

.Al'AOOfO 

Don iz:ban6 U. M. gidiyor 

Dünkü celsede avukatlar Pire seferleri ihya 
arasında ml!nakaşa oldu edilecektir 

Mahkeme, tahki~a.tın ?enişleti~mesı Karşıyakadaki memurlann va. 
hakkındakı !!_leğı reddettı pur tarif esi yarı yanya inecek 

-Başı 4 Bnci salıiJ~•- gibı ıeragin, fÜÇ ü, kuvvetli de· -Baıı 1 inci ••iti/eti - Vapıırtl• •İp/el: 
e' tiği b.1dirilm ı bunun, gem·· ği iz, ~ııaa ya mı bir mesae· çaıç&'arua ba ıa ... ua buı dJMJ.ri Gez.ati eııusıada limaa ,,. 
nin umıuıai vaı yeti üzerine te- ~ z var: O da adalettir. nrdır. letme midiirlltii tarafından 
siri olıp o madaiullD aorwmua Oemifbr. lı Pired•, ~qeoıb• ,onleri (bll71k milıt .. ar ve Detıiahınlc ..... 

8. H •=t T f le:' "'-- k ıçık gl ft) npıl mıktadar •• o ,aa _ 
iatenmiıtir. •rı ıev ' ın, yu1Ute lıinl$ree 1a •• ; •• keıitmelııe•ır. !)... ıaüdurü terefiae 2S kitilik bir 

A t k · • · · seı e v~ heyecaD a öyled iı bu · · f 8 b 1 ıca an ve gemı &ınClft• aiayo J .. n idantılnia .,p•ra Pire il• Z ya et v .. r ilmittir. a teaeızü 
nin çürüldiijii hakkında rapor- aöılorden ao11ra aıa keme hey- .. ••11• perı••" ,anı ..-ı.ıe1tıa ve yemek esnaııada vaplll' raci• 
1 d ld d eti müHker de oul .. nm:..aş, n•ti· ar mevc;1 o uiq, ıemı e çek •k•a uıebilir1e. Jaauıalar d.-• yolİle mllbtelif muaiki pu-

l cede tevlii tabkilceta lüum d yapı lll oıriaci in Dlrlll D p ita d ru la do&ruya meılıaba,a f.6ad•rile· " ia ı 1 d nleom "ttir. S. -olma ığına lor ar werm f ' ir. k, b n 7 •-
uygun o mıdıtı b.ld.rilm it d•b• 5 .. karırda 1 tO"ra re ı, maz• ff • ar •eHir bekleme •a~ra •• z ıtiden sonra l man ı tletm• 
b l lb '" '' rındıo karıuluamaı olıukıu, allk• " 
ıı r•por ana ee i ıatenmiıt r. nqoları n vekıl erioe mıidaf :a darlar, ..ıtidH ••nnl l6J hia lt•ı .,,r.,.J ·ır IHade ,.pılaa toplaa• 
ti iddeiuıaurp Y• mitalea11 ao- ç n bızır olup olmadık arını ilE• ~ yıl 17 'bia batta kaJ.• tıya d'" z nüs~ etarı da Aft ırak 

ralm ıf, B. Şevki Suner, vtakuf sermuı, onla da hazı r olmsd ık• hay•q ihrauaaaa• b• uta• ıltn• etm t. O.O zbaak teşk&llta bak· 
ebliain tekrar oelbile -.icvr i•rım ıöyl ycrek muhakemenin 11adaa •oora ı•• ar&ua&a kaaa• K&uaa miizakere!erde bulun• 

Akhisar bele-
diyesindeo: 

baaa lüzum ohud t-aı, kaptaıı• baıka bir ,ıüqe b1rakıloaaıını tiadedirler. m11ttur. 
ltraa 11 :iJıiyet1eri bıkkandı istemişlerdir. Muhekeme 28 Ktll'şıgaka oa.pıırltll'ınJa Denizbank •ma• m~dürü •• 
raporlarda ıuhet ıaewa..ad ol«N• Mut Puartui ıüaü saat 14 de tenzil4t Al<ıty müateıar idsr si mildiiri 
ğıı ıca ıöyle:niştı r. Jı anb•I •v• brralc1lm,şt r. LrrıyakaJ• cıturllD memarbınn buıüm Jzm.r vapu lo lstubllla 
lutlanndaa B. S !'\111 •Öl al•t• lı••--..------••'ll Hrf•• ••rarlar1ada yOıde etli te•si· baı•ket edecelderdır. 
yoadoo t.vaii t b ıkata lü~• Borla ı•ıı. tırife1• ıabi ıatulmalan lçta Kız kaçırmt1 

1 o .. 11İllha11lı: ..... mldll't •••• j ... 
olm• iıtını, 9 ııuaa • idafaa 28 '2-938 / ••W.il"ıe '-•'-•cakluam JA•a&ıbk. S.y,ndar kı&a•n•n D4rebaıı 
noktuuul111 det 1. uııal . ••lcta· UzOm aatrtf•,.. Haber •ld•l••a ,...._ ...... •• köylıade Ali kııı Fa ••i ay11i 
11ndu mahzurlu ola~tuaı aör C. Ahe K. ~. fC. ~. dftr Yutaf z .ya lı• mo .. ı. il• yakın• köydeıı Htlil otlu Süley••• 
le• ıtir. 21 lnhiar ida. 9 2~ ıs da11 • ik•dar olmaı •e lııaaba da •araf nda11 kaçanlıa f, kıaota 

Avuk•t 8. H l11.aetlclin, ,.. as P•te 8011 12 75 13 so olcluta gibi barıda .. de•1•1 ... kirıetilmiıfr. s;ı., aııa tutar 
ıaıaia 1Ntı11aıo lMrhaa.i bir marl arıaıa ytıad11 e it teaııillta tlhi m••• ve adliv~y• verihaiıtı r. 

•· 79 P. Pacl 1~ 13 37 t11t9 111aları lçla yeni blr tarife 11.. - ' 
•~o ltvlapıo kopıuUt•cha tr S5 Alyoti bi. ı2 75 • 4 SJ .......... ••uctmiıtir. Ba , ..... 

ve1licl otuaedit 11i, bö,le bir IS A ı- ' k ı 1 7S l , 1lta a yal .... de•let ••••• latı M&u.. 
iddı•••o •ituovi aayaJacajua 34,S Vnıd 10 5() 14 dt •de~J.cQ.•.lr. 
aöy eıas 25 J. Kohen 14 25 15 D~nia Müateıarı 

- Hale kat ü,..ııoda bu. it P.KlulcN.M. 1J 5'l 13 50 lı • • _, y rmi ıe"iz bin üç yaz on •u••ao• bir ffacle.. i..._ 6 J.Tarı" oM. tJ S7S 13 375 fe rımt%::ıe 
lcahr. 3J.ı F.O.Meh. ıs ıs B. Yuıw Z ya ôuit. dün de dokııı lıra keşini ıebriu elek· 

o ••. ,ti,. 8. H.ılid Teri k o.. lS4,S.34 Yeklln 1 'mubtehf teüuk!erlc meıgul O•· tr le şebeke iıleri 15 Şubat 913 
Ylp vcrmi" ıe bost fikirli bir 2]1750 Eaki YekOıa muıtur. tarih ndeo itibar:D b r ay müd· 
avukat olduj'llllu,va.1 fesiai •Üd- 2IDl4,5,34 Umum 19ldl11 Umum Müdür ötlede11 evel detJe bpala urf uulile eksilt-

1 , (' · - · -

Belçika menıeli 
mamuldt 

Türkiye,. idhal edilecek men· 
ıeli m•mulita aid menşe şaha
detııamelerini vermete salib:. 
yettar müe•11eleria liatesi şeh
rim;• Türkofiaine gelmiştir. 

811 listede yazılı müesseseler· 
c!en bqkalanndan alınacak 
monte ıehadetnameleri, kabıal 
edılmıyacelctir. ---o, ooc•I•.. ın1Ul/eti 

Muıt&fabey eaddeıinde Meb• 

med otlu Kemal, Salibeddin 
ve M!bmed, belediye mubaıe· 
bec:ıi 8. Hıfzının inşa ettir· 
mekto olduğ11 binadaq b·r 
metre kurıun boru ilo iki bot 
çuval ve bir ç ft iakarpi n çal· 
daldarından tutuJmuılardır. 

Sililı t(lf ·ganlor 
Oıerinde tabanca ve bı

tattyan 6' k ti zabttaoa tutvl• 
.. ., Adlıye'e •eri'm"ıtir. 

Hıası~lılı 

E"refpaşada p Jzary .. rinde 1. 
mirli Gabriyel laza Roıa H ,.., 
Rımzıtn ot ı SjJeyman ve Mefı. 
met otlu KamaZ'lnm aergılerin

den bır ç ft adi küpe i Jo iki 
mavi taıh n.ıı .rhlc çalarken ya· 
kalanmıfbr. 

Se/erllıi•ordfJ 6ir oai'• 
Sefcrib ;ı.ar ~za ıuıda Tilrab7• 

qaahalleaind• Himmet oj'iu lbcı 
rabiıq; tarle11Da kovuq ıiirill 
soba lamıil otlu N uetafa Sort
çelik ile kavra etm·e, bat a... 
dıma lta~iil• M•tafeyı .aol 
kolundan a!'r -arette 7araıa. 
mıttmr. 

· Yarala lautatMye kal4.ral..g: 
ıu-;111 yatcalanmıff i'. 
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lzmir Yiin Mensucatı 
Türk A. Şirketinio 
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Halkapınar Kom11t Fabıikası 
Tarafından mevaim doı.Jlıile yeni çıbrdıtı kum•ilan P.ıw .. aoba111 •uhteremi ... ıda •• ibtıi l<omiıyonla vapura davet edilmiılerd r. Va• 

Mı ile •11• aza arka· Pruıtun ••rdiji raporlın litfea M. ŞarJlıi Uf ar pur, 11at birde P•ıiport a , 
~ar lci. Bay Ocakot'u ok11nıalda bb 1 olur. Eter "8· hareket etmit, ve körf.eıde bir 

Sağlam, zarif ve ucuaclur 
cds ....ıc e4ayorlarıa lütfea d .. ıonra pliaao tertibinde Oahlll h•elahklar r~z.ntı yapm•tt•r. L mail ıf1etmc 
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KIZIL AKREB 
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Sezal Yıfll 

DtsrddnctJ. kınm 
Akrep yuvası 

e .... .,.. e/iatl• 
O.lnor H~rtoa badiae ,.ı. 

•ti .... hayretle etrafına ba
....... filli yaıadıtuaa bir tür ü 
la•ımtyorda. Elıei botaıına 
..... Be111a feaa laalde •t
.,_ • ., hatta ıitmltti de.. Kol· 
... ft dis kıpaklan lropmuı 
... 1 BUtila Yilcudil aanki 

ribi m üdlaif 1»... atn 
- ... i•d• idi. 

AJ-ldannda u"'~ z." ncir?er 
tililllftıyord._ Deme le ki kendi-

batl•m• YavaşÇt ye-
n dotrıa baktı: Ay.le 
... k-

ler vvdı. Baqtara raptedil ... it 
zincırler odanın ı~min ne c;•lcıl· 
mış pn:ı bir laalkaya batla._. 
m ıtı. 

BüyG)c bir odanaq bir köıe-
9ini kıplıyan reniı bir div~n,n 
üstünde yatıyordu. GOç ha.Jle 
dotrularalc oturdu. Etrafıoı 16z
den gttçirmete başladı. 

Burası ıimdiye kadar hic bir 
yerde rörmediti ve tasavvur 
edemiyeceti bir .fek'lde döten
mifb. Ozerinde yattıtı divan 
bqta .. bııa k plan deriıi ile 
örtlllil idi. Oda baştınbaşa Çlı1 
bJhlarite kap'ı idi. Yerlerde 
pek yuttldar re S,i ~zel 6teye 
~ , tıbp,ıtlJıJ\_.:• iü~Ok 

· CIGvarm io n• 

lard• ıarJc lf oymalı büyük büyüle cild kitap açtk duru- Jı ı eD maskeli ad.aaa matlaq 
kiltOphaneler göze ç• .. pıyordu. yordu. OdınıD ortaııncl• bl- Fo-tfı, yani ·e~rep. tf. 
B.ııı ırın iç'nde cild • renılreak yük, oyma bir koltuk vard1. CaGavat lcap•yı kap•dı. Kedi 
k.t.p1ar vardı. T llıv4odaq, çok Bwauıa 1aaıncla duran k&t lr aeuiıliti ile odanrn o,taı.n• 
ıık ve b r aın'•tklr elınden bir ma11aın Oıtünde ılmlt bir dotr11 1liriid1L Mütemadiyen 
çı kaııt oldutu •n1 ıt lama 1Jii7iik goor duruyordu. H rtoııa bakıyordu. Zavalh 
b r av.iı• ıark17ordu. K.pılardaa birisi açılarak dokt >r bu bakııırı kuvveti al· 

Oıiaoıa bir lötoıiocle, tııa içeriye bir adam ıirdi. Har.on ı ı ıda edliyor, hakiki bır akre-
ffaıtoaan Jattıtı dtv•aıa k•fl flYÔ ibtiyarf y11mruiCl&nD ııktı, bin kendiıine yakJaıtıtı la Hini 
tarllf ııa t•~if •d• kiıode dıılerini gıc rdattı. d11y•r fibi oluyordu. 
kkilk b"r ooak 1 a p cl11ruyor- G ... len adam tepeden tırnata Fo-Hi bir kaç saniye oclanın 
du. B.1 ocatm Yanaoda ıeoiı kadar msvı mantoya bürün- ortıı ndı hareketsiz durdu. 
iki •••• vard.. Bu .. uatarın miiştü. Büt jo başııaı ••ra11 ve Sonra dönerek klSpdelri ma•a-
üaeriad• Oİr kimya Jlborat.... omuzlarına kadar İnen bir b!f• Dlll baflna 1 tti, oturdu. 
randa lıaulu11abilecek bltiin iıet- ilk yüıilnü kapl yordu. Yaln 1 Odada mutlalc &tir 1ewlllr 
ler mevcudclu. Bu maaalardaa ıözler. nin bulııodatu yorde iki ftrda. Dışarıdan içeriye en km. 
birinin •rlcaıındı, duvarda, Cilt- yuvarlık deiik vardı. Bu d ,lik· çllı bir prlltil bile 11••1orclu. 
üıt• buhıoan t,ir kaç rafta bü· lerde:ı bir çift yeş . l göz biç H•rton buraya nasıl relditini 
ylik kavanozlar duruyordu. 8.Ja- lcarp imadan bü Qn kuvveti!e dD1611melr iltedi. 
larıa l«;hıde eanh, can!tı Z y6r- bakıyordu. H1rtoıı baıınt eldi. Acaba Ab·FanrFaıua evine 
leree •krep. yılan ve d11ha adı Bıı b r çıft gözün kudreti e> yaptıklın bHlcın acaba ne n-
akla gelnıiyen batar at vard•. kadar büyOktü "i inıan iki sa• man olmuıt11. K •ç uat vey• 
. Diter bir kıç kavanoz11n njye fasıtas z orıların engial t n., kaç ıiln batta kıç baft eveldı? 
ıç 1 d~ ~ r çok çeıid neb at dalsa keodınden ıeçor tradeaani N • zamanclanberi bayıın ya• 
a .. rila Yordu. kav\ederCU:~ltnra tlus11rGr t yotdu? 811 •oaver keadlUI 

-.--......... .... ·~---J 
ne d ye atdilrm~mıf veya aı
dJrtmemiftı? Bıtı atnyorcht, 
elile alnuı otuıt11rdu. Dqtıl• 
mele ıst~mıyor dıba dofraı• 
flii1il11"miyord11. 

F o-Hı raflardan ince bit cua 
tecrübe boruıu ılclı. Bunan 
itinde bir Irat damla nıtk•z 
mayi ardt. Buau ... .,_.. 
ıı•tıodı bir iki u111ye ... ,_ 
ett. So .... Ulall "°18••• .... 
9imal• ~ r ti..,- mayii ltOşalttt. 

Hartona &takmadan kea41 
kendi.. konUflDat& hefladtı, 
lar lizoeti mlkemmeldl. YaVllf 
yavaı koautuyor, ke iraele,. 
batan mıaıtile konuıuyo , fula. 
llzıameus llzlerle eiimlel ~er al 
bonauyordu. Seıi •ad•ıd ve 
Mrtti. Bu MtiD tesirile Hırtotı 
pJri bt ,arf titreciit'Di la •eti. 

- =Dln ı•oeki bulaada 
a lkadar etmed ti haicla 

çok mit••• 
Hartoow. 



ANADO.W 

··z0 kseverle
konseri • r . ···-

Körler konservatuarında 

Güzel bir g ce 
----~~~-.~--~~~ 

Konserden şu h:slerle ayrıldık: Hay
ret, takdir ve derin bir hüzün 

Aydında zeyt·nci i 
rosu kurulacak 
~-----~~-.-.------

Manİsada 
bir tren kazası .... --••ı-o•..CC ... Dlıa---

Bir g .?nç tekerlekler 
altınd:ı .'Jarçalandı •. 

Karş ıyaka Müzikseverler aoı· 
ye esının bu sene tertip ettiği 
ko ıs1,;. le den• beşincisini P.:r• 
şemb .: akşamı Kar ş1yakada yeni 
tes s edilen Halkevioin salon• 
la r• nda dinledik. Genç viyo:o· 
nist ve kompozitörlerim zderı 
Bü · end T rcan bir keman res• 
t i} a li tertip ctm · ş. Bir iki kla• 
s k cs: r istisna edilirse diğerle· 
r ni h p yenilerden intihap et· 
m'ş. G 'azönoftan, A.benis ve 
R ve den.. Bunlar yanmda lcen· 
d sı ı n keman ve piyano için 

Röportajı. yapan: z. Hal ilk Tanju Zeytin yetiştiren yerl~r on mın-

Manisa, (Husu,i) - DJ u bu· 
rada feci bir tren kazası oldu. 
Demırci Yusuf oğlu terzi A n· 
med, Jımirderı gelen trenin 
tekerlekleri altında ka!dı, iki 
parça olarak fec b r ıekilde 
öldü. Kaza etrafında tahkıkat 
yapılmaktadır. 

rzdıj1 bir sonatı da vardı. Bü· 
lend konsere eski ltalyan kom· 
p oz tö:ler.nden Vıtalinin bir 
Şako rı u ile başladı. ilk mezür· 
!erde kendisini pek bar·z gös· 
t ren t ereddüd ve heyecan, iyi 
b r teknik hakimiyeti karşısında 
p :k çabuk silindi. Ve Bülend 
es ~ ri ~ ıas ·k kaidelerinin bütün 
inc .. liklerine riayet ederek çaldL 
Pr g a'l1 ın ikinci numaraa nı Bü· 
lend ın kendi eseri dolduruyor 
du. Üç hareketli bir keman 
sonatı.. ( Musorski ) den sonra 
yeni bir veçhe alan musiki 
san'.ıtınan ton111ite çerçevelerini 
kırarak genişledi ği ve bugün 
,m sikişinasları arkasından ıü· 

ıt kled ığ ı Atonal bir us~Op ... 
l3ül ndi ayni düşünceye büyük 
bir cesaret ve itimatla saplan• 
mış ve bu sahada yüksek mu
vaf : alcıyeıler göstermiş buldum. 

. Eski kompozisyonlarına göre bu 
yeni eser cesaretin ve bak ka• 
zanmış bir iddianın marifeti ••• 
Pıyano bir köy havasının frag· 
ma'lı ile başlıyor. Sonra keman 
küçük bir yerli melodi arka-
mdan modülasyonlar ve inki• 

lıaflar Y"P•ralıc ko,uyor. ileri 
atı lan, yükseklere giden bir id· 
dianın p · slcoloj" si.. Piyanonun 
yıptığı ref akat1 erı baıka birşey 
de nek lazım: Kemana rekabet. 
Sonatın ilk parçaa nda bariz 
bir fantezi karakteri var. İkinci 
tem yok.. Hep bir tane temin 
developmam... Evet deve!op
man pek çok muvaffak olmuş 
denilebil ı r. Fakat saatlerce ıılc: 
ve yüksek irtifalı •taçlar ara• 
smdan yol alan bir insanın ha• 
leti ruhiyesi içinde kal1nıyor. 
Ancak kodanın genit ve atır 
bir hareket alan sadeliğinde 
b r mavi deniz sathı görmüş 
gibi müsterih bir nefcı almak 
tmkan1 oluyor. 

lk nci harekette bir t:ğin ha· 
vası devalope edilmiş. Pıyano 
ve keman bir nci barette olduğu 
.gib ı b\.ırada da çok güzel uyu· 
şuyorlar. Bu melodi ıan'atkara 
g Jzel refakatler ilham etmiJ. 

Bi ,. Karadeniz havasının coş· 
kun l ğu ile başlı yan füg ve 
sonra üçüncü hareketin en gü· 
zel motifı k p iyano ve kemanda 
güzel b:r ritm beraberliği içinde 
baş' ıyor. Bence burası bı.ı eserde 
Bülendin en çok muvaffak ol· 
duğu ve sonat üs~ılbuna en fazla 
yanas' ığı kısımdır. Temler ara· 
sınd 1 marifetli bir kaynaşma 
var. Koda muhteşem.. Lakin 
melodilerde devamlı bir renk 
ve net bir karakter yok. Di .kat 
yoruluyor. Bu sonat muhteşem 

"ve bir az mütehakkim ve fakat, 
c:ızi b .. si az bir güzel kadındır. 

G .azonofon ko:ısertosu me
lodı ve ritm haşmetinin bu 
konserde bir tek misalı. ikinci 
harekette piyano ve keman mü· 
navcbcli ve bızan beraberce, 
aıametli ve ritmik bir melodıyi 
nak ed yorlar. Bülend bu ese
ri ı crasında hepsinden çok 
muvaft ak oldu denilebilir. 

Üç r c"i kısımda Deııpleresten, 
Jn ~• r nde, Mozorttan, Aibeni:;0· 

I j craaooen ve nihayet. 

Konseroatuar tale6esintlen bir 6rup 
930 yılında Lozandan geçer• müz'karlar, bana en büyük is· 

ken küçücük bir aayfiyo köyü t idadlan taşıyan ıabsiyetlerin 
olan Klaranda Alp!er dönü~ü ekseriya sakat ve malQl oldu· 
gecel,. mek ic ~b etti. Montrö- ğunu hatırlatıyor. Konser istik. 
nün hemen yakinin Jen geçen lil marşı ile başladı. Bütün 
otorayın bir ucunu teşkil eden varlığ mızla, bu mahzun kalp· 
bu köy, bana bir çok şeyler Jerin sazlanndan yükselen ihti· 
hatırlatır. Bunl~rın en başında ftm ve azamete daldık. 
gelen yegane hadise o g'"ce Tablo çok hazin, fakat çok 
Yunkes Frau denilen karlara geniş manalarla doluydu .. Göz· 
bürünmüş büyük bir dağın etek· !erimizin içinden bulutlar geçi· 
lerine yaslanıp pembe çiçeklerle yordu. 
süslenen bu köyde, mehtabın Hemen Kl3ra ·daki konseri 
iılediti bir dekor arasında sc· hatırladım. Mukayese yapabil· 
kiz lıcişilik profesyonol körlerin mek için hafıza ve idrakim 
konseridir. müştereken çalışmağa başladı. 

Oracıkta; mısamııı dolduran Gözlerimde iki orkestranın bır· 
kadehlerin içine tabi atin bin bir den · çalıştığını, lculaklanmm 
kokusu sinerken ruhumuza neşe iki eeeri birden takip etmeğe 

yerine elem ıunan bu konseri başladığını hissettim. Ve ••• 
bir kaç saat dinledik ve mem· 
nun, mütehayyir, hatta bir az da 
kıskanarak ayrılmıştık. 

Ne bahtiyarlıktır ki, aı za• 
mın sonra, gözden mahrum 
o ldJkl rı kad r lcapten yaş .. 
maaını, içten çslışmastnı bilen 
Türk çocuklarını da daha yük
ıck kapaıiteler halinde dinle· 
dim ve gördüm. Karşıyakada 
Sığırlar, Dıis:z ve Körıer mü· 
c11eseı ndeyiz. Körler konser· 
vatuırmın müsameresini bek· 
liyoruz. 

E ferinden tutularak yerleri 
gösterilen genç san'atkirlarm 
yüzlerinde içlerinden taşan he· 
yecan o kadar da tebar:!z edi· 
yor ki_ Hayata ebediyen gözleri 
yumulan ve müziği en yakan 
arkadaş olarak seçen bu amil ---- ---M. Revaldau Ç gan iyi bır te~· 
nik ve icra kuvvetile çalındı. 

Yalnız arşe hareketlerinde 
görülen ufak tefek hatalar, sü· 
ratJi pasajlarda sağ elin bir ız 
geri gitmesinden doğan sonorite 
bozuklukları, bütün bu eserlerin 
daha çok olgunlaşmağa muhtaç 
bazı pasaj1armdaki etüd ihmal· 
kirhkları Bülentten umduğumuz 
yüksek muvaffakıyetin bu kon· 
serde bir az gölgede lcalmasana 
sebep oldu. 

Piyanoda C. Rozati yüksek 
ıanatkirlığmın kudretini; bütün 
bu icrası güç, büyük csorleria 
üzerinde en küçük bir nüans 
hataaı yapmadan; gösterdi. F.sa· 
sen C. Rozati piyanodaki ve 
mükemmel olan mus lciııaşhğın· 
dalci yüksek liyaka.i e; ~ıcrleri 
güzel enterprete etmek, refakat· 
lerdc daima itinala ve t tiz kal· 
mak, ayiıitede hep bildiğimiz 
yüksek kudretinin icaplarandan 
ayrıloıamılc suretile Bülent;n 
bu eserler üzerindeki muvaffa· 
kıyet ni temin eden amillerden 
biriıi oldu. Hatta bazı eserlerde 
ezcümle Glazonofun konıerto· 
sunda Ravelin Çiganmda ve 
Bülendin kendi sonatında yül: 
ve esasla vazife piyanoda oldu
~uns göre bu akşam C. Roza· 
tınin an'!' t ·na hayran kalmama· 
nın imkansız olduğunu söylemek 
i~r.iuı .• 

{ iİ 

Kenan 
Brnce: Nüans, Tem ve An· 

samblio b,zdeki tefevvukuna 
şaşmamak kabil deği ld ı. Emi· 
nim ki; Avrupa bızim kiiçük, 
yeni fakat ço.c içli ve çalışkan 
orkestramızı görse hayran ola· 
caktır. Bu sözüm, musikiden 
anlıyanların kabul edeceği mut· 
lak bir iddiadır. 

Kenan; bu genç muzısyen 
için ne kadar uzun yazılsa, mu· 
bJlkkak ki, yerine masruftur. 
Çünkü o, duyguyu dchalaştıran 
bir ruh cevheri taşıyor ve o, 
çalarken dinlemesini de biliyor. 

Hemen hemen on yaşlarında 
buluna Mehmed Zeı<ii; kema· 
n·na o kadar hakim ki; kendi· 
sinden bek enilmiyecek derece
de güç passajlara kolaylıkla 
deş"frc ed;yor. Nüoaslar da 
büyük iddiasını ve müstakbel 
şöhret hakkını, bilerek, bildi .. 
rerek çahyor. 

Piyanoya ellerinden tutulup 
oturtulan küçük Havv11nan mu· 
vaffakıyeti de hiç geri değıl •• 
Hocası Ferit Hilmidir. Beetho
venin 23 üncü piyano sonatını 
ondan istemekte çok haklı ymış. 
Z.:ki bu üç genç müıisyenle 
tam cnerj s ni sarfed yor. Eser• 
lerini bir sinir sa r 'ası içinde 
asabi h reketl rle Jdarn.etind.~n 

takaya ayrıldı 

-----
' ödemiş-Adagide 

Z eytin badama kul'luna devam edenler 
Aydın, (Hususi) - Zeyfn· bir mütehassıs ve bakım me· 

lerimizc l ayı~ i .e bakılmadtğını murlara gönderilmesi lüz ım ve 
ve bu yüzden milli servetin ihtiyacını tebarüz ettirmektedir. 
mühim zara lara o'duğunu tak- 15 ıubatta 15 kişi ile baıh· 
dir eden Z raat Veka.eti 935 yan kur.sta bugün 40 köylü ve 
yılındanberi üç vilayette sey· şehirli müstahsil çalışıyor. Ame· 
yır zeytin mütehassısları ve liyatlara bir çok ıneraklı zey-
bakım memurları kullanmakta· tincHer girerek tımar, budama 
dır. Mütebassıslann bulunduk· ve aralama ameliyatı öğre· 

yolunda •. 
o.·omobiller çamur. 

fara saplanıyor. 
Ödemiş, (Hus·ısi) - Ô Jemiş· 

Beydağ ve Ödemiş • Adag:de 
yolları son ya~rnurlardan ber·. 
bat olmuştur. O Jemiş • Beydağ 
arasında otomoi:>ıller ve kam· 
yonlar çamurlara saplanıp kal· 
malctadu. A:iagide yolunda ise 
dört metrel ik bir yarık aç l· 
mıştır. Menderesin s o:ı feyeza• 
nında husule gelen bu yarık, 
o zamandanberi olduju gibi 
ka l mış ve tamiri cı hetine gid l· 
memiştir. 

Bu yollar, Ödemiş:n en mü· 
b"m ticaret yolları:ıdan ikisidı r. 
Bir an evci tımiri için alaka· 
darlaran nazarıdikkatini ce1b· 
ederiz. 

lan mıntakalarda fenni zoytin· niyorlar. Yeni Neşriyat: 
ciliği ve ıeytin bakıırıını öt H .ılkeoi faaliyeti 
re~m~lc hususunda göstt:!dik· Aydın Halkevi yeni çalışma Yeni Adam 
len ~·z~et ve halkan alakası devresine zengin bir prog:-amla Yeni Adamın 217 inci sayısı 
Vekalet ı bu h:ısusta daha şa- . . r H lkev· d h hafta çıktı. Bu f.kir ve sın 'at gazete• 
mil kararlar almağa ıevkctmiş· g~rmıt ır. 8 mk e er .

1 
t
. y d t ' t" r bır konferans ve on ser verı e· sinin bu sayısında lsmai l Hakkı 
ır. ur un :zey ın ye ış aren Ballacıoğlu, Hüsamettin Bozok, 

yerleri on mıntakaya ayrılacak, cek, _her o~ beş. günde bir de Hjseyin Avni, Hasan Ali Edız, 
her mıntaknya birer mütehas· temsıl verılecektır. Bu hafta Hakkı Tok:u, Refik Sedat, 
111 ve lüzumu kadar bakım me· doktor Hasan Tahsin Soylu Sabri Kolçak imzala yazılar 
muru gönderilerek budama, aşı, taraf.odan {Sı hhat ve içtimai vard ır. Avrıca Henri Barbuı• 
dip kazma ve hasat usulleri saadet) mevzulu bir konferans •c'ten çevrılmiş neli• bır bıkŞye 
gösterilecektir. verilmiş konferansı müzik kon·· bulunmaktadır. 

Zeytinin ana yurdu olduğu seri takip etmiştir. Halk çok Kızılay m ~cmuası 
kabul edilen ilim ze bu tcşk:- alaka göstermiş. Salon tama· 
litın kurulaca~ıoı sevinçle öğ· Kız.ılay Kurumu genel ,.,.. 
rendik. Fakat Muğladaki mü· meh dolmuş bır çok imseler kezi tarafından çı\carılan Kızı ay 
tehassıs Ferruh Barlasın Hal· yersizliden geri dönmüşlerdir. mecmuasmııı 158 inci sayısı da 
lcevinde açtığı kursun gördüğü Bu hafta doktor Şevket Kır· zengin miindcrecatla intişar ey. 
alaka, önümüzdeki mali yılın· baş (bulaşıcı hastalıklar, sebep- lem ıtir. Bu sayı da, Kızılayın 

l · k ") ı k altmı~ıncı yıldönümü münas! be· dan itibaren Aydına müstakil erı ve v ayes ı mevzuu on· 
------- fer anı verecektir. tile yurduıı mubtel~f yer erin· 
dinled.§' miz Yaşarı, sert bakış· Temsil kolu Çakır Ali ve deki tezahüratı aid fotoğrafi· 
larile eneıjisini üfliyen Zefire Zor nikabı hazırlamaktadır. lcr de vardır. 
benzetiyorum.. Halkevi salonunda San'at Demiryollar Dergisi 

HavvP; munis, muum ve 
mütevazı nazarlarla bu dekora olculu Mart baıında bir ıergi Dev~et Demiryol!an ve liman• 

h l lan işletme genel direktörlii1•ü kendinderı bir şeyler ilave edi· azır ıyor. ır; 
tarafından her ay çıkarılan 

yor. Ve bu dekor acı da olsa, Şube komiteleri ilci yıllık ça· (Oemiryollar Dcrg"ai) nin 156ncı 
Türk ruhunun ifadesi ve gururu lışma programlarını hazırlayarak 

,_ ııyııı intişar etmiştir. sezil:yor. umumi heyetlerinde müoı1'aşa 

Mazurka, Lo"n de Bal, Ro· ettirmektedirler. Ô ?ret men tayini 
manse, Tempel Weibr, S'j'etc Halkevi binasında Monotör Buca ortaokulu beden terbi· 
Roi, Faus, Andante Mozart, Nur'nı'n ı"dares"ınd• gu"'reş ders• • - · B T ç k 

u yesı oğretmenı . uran ~ ın, 
Fete Oriental, Berceusa de leri verilmektedir. Gü . eşler çok Kız Öğretmen Okulu özretınen-
Joslin, Taneta Symphonie gibi alaka görmüştür. Dersleri bay liğ ne tayin ed. lmiş\ir. Buc 
bı rinci sınıf eserlerden teşkil Nuri bulunmadığı zamanda mu.. mektebindeki vazıfes ni de ila· 
edılen programda, Bay Stavr.• avini Necati idare ediyor. vetcn görecektir. 
dinin ~k emekleri görülüyo~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

Her eserde artan alkış dere• 
cesi, şark bayrammda ıon bir 
irtifa buluyor ve çocuklar; gö
nülleri, yürekleri ıevinçle dolu 
oldutu halde konserlerini tam 
bir muvaffakıyetle bitiriyorlar. 

Müe11esenin enerjik direktö
rünü hepimiz, sıra il o ve hıra• 
retle tcbrık ederken, o bize ftl 
müjdeyi veriyor: 

Bu konserler, her ay verile· 
cek. Ve müzik kolu, tam bir 
lconıervatuar haline ifrat oluna• 
cakhr. 

Karşıyaka Helkevi reiıi Bay 
Sabri Menteş de yanıbaıımızda 
ilave ediyor: 

- Halkev:mizin tabıiaatt ge
lirse, ıalonlarıaı ıı derhal gc· 
nışletecek ve Enstitünün bu 
muvaffak varlığını, Halkevi ta• 
lonunda da her vatandaşa din• 
letecekiz. 
Dışar•yft çıktık. Rüzgar şi d

detle esiyor ve bu esiştc kulak .. 
lanm hili musikiyi seziyor. 

'-il v ı 

Manisa ve civarına kar yağıyor 

Manisa, (Huıuıi) - Bu yılın ilk kırı Maniaaya iki gün evel 
yığmıştır. Şehirde on seneye yakan bir zamandanberi görülme• 
miş bir manzara basıl olmuştur. Her taraf bembeyaz ve kar al· 
tmdadır. Halkevi kıyakçılan derhal faaliyete geçmiştir. iki gün· 
denberi mütemaCi kayak ıporları yapılmaktadır. Karın yağışın
dan zürra çok memnundu ... Götlderd iğ;m resim H d kevi b .. ~ · 
ıini karlı halinde göstermektedir. Gelen haberlere gö· , ı. · rı 
.civ r kazalara da kar 1•.tm•ıhr. ... l 



I 

letanhul Jandarma atın alma ko. 
mi yonu dan: 
Mıkt n Cini Tahmin bedeli ille temfnatı 

Lira Ku. Lir KJ. 
242 32 18 17 
193 34 14 50 

62 10 4 65 

707750 Adet Kapsul 
120840 .P Su tah kapsul 

732 95 S4 91 
2632 50 197 44 

207 ~lo Çiriş 
137 ,, 9. katlı keten ipliği 

450 " 3. " " " 
223 16 16 74 

53 48 4 01 
797 ,, Ôkçe p ! rçin çiviıi 
191 ,, " takviye ,, 
650 Mangal Ataç ç viıi 

93 Metre Zımpara i}ıdı 
9000· 12000 Kilo Kösele 

7240 ,, Vaketa 

44l 00 S3 ıs 
55 80 4 19 

20280 00 1521 00 
18J27 60 1352 01 
4i 94S 2S 3220 90 

l - Veki ler btyeti lcararile p'rası 938 mai ~en-sinde v~· 
rilmek üıere cınsi , mıkt1rı, tahm ı ı bedeli ve ille emi tı yuka• 
rı da yazı ı ı uı 1., kalem kundura malzemesi 2·3-938 ç rşal'J!bl 
günü saat 15 de G ed kpaşadaki j~mdarma satın alma komi,.. 
yon mca kapalı zarf cksı.tmesile satın alınacaktır. 

2 - "11., k1lem malzemenin yra ayrı iste\c:lile ·e iha1esi caiı 
olduğu g.bi hepı nin veya bır kaç kaleminin b.r is:ekliye iha
lesı de cai:ıd ı r. 

3 - Şartname ber gün GeJikpaşadaki jandarm sat n alma 
komisyonunda görü lc:btlır. Veya "215,, kuruş muub lı.ıde ald.· 
nlabıl ı r. 

4 - lsteki lerİD cksi'tme günü saat "14 .. de kıda k•nun vo 
ıartnames ne göre bozırl :yaca~lan tek f mektuplarını omisvona 
vermeleri laz mdır. 15 20 24 1 76 /449 

ı~mir: Li~e ve o, taokuHar alını sa· 
tım komisyonu ha~kaulığıudau: 

lzmi r bı li"e'i ktıra§'ı banyo ôa rı-s n n s cak su kazanı ve 
tesisatı kesf 922 l ra oJup 15·3·1938 taribi,,d : S1lı günü sa"t 
16 da hülcOmette kültür dire"' Ö ,ü_?ı:inde toph nac:ak kom ıyo
numuzda açık e'· ıiltme ile iha le ed ecekti r. 

il tı-minatı 70 liraiır. Bu ş t şartname v~ keşif f'v:akı 
her gün okul daresinde görıleb ı l r, lsL ıd ler n b!ll ı g ün v" 
saatta temin al alıtlan ile komisyo ıu 'OU'Zl ~cl ıneleri ı li o u· 
nur. 25 1 4 13 

lian 
lzmir Ynn l\1ensucatı Tork Anoııim 
şirketinden: 

lzm r Yün Mensucttı Türk A'lo ... im ş·rketi nin hiuedarao 
heyeti um ımiycsi aşajı :h göıterilen ruınamei müzakerat hak· 
kanda karar ittihaz edılme~ üzere 21 / 3/1 938 paıartesi g JnÜ 
ıabab saat oıı bı de şi ketin Bır ne Koıdondak merkcz:.nde 
ıdıyen içt ıma edecektır. Meı:Cur içtimaa i ştırak ar:tusunda olup 
liakal beş h.sseyo sahip bulunan hissedaran n malık ol dukları 
ıenedatı veyahut bJicuku tasarrufıye 'erio ı ml:s >İt ves1iki evmi 
içtimadan evve ıirket katibi umumhine tevdı ed~rtk mukebi
lıode içtımaa iştirak hakkını bahiedeo duhuliye vc:ı.k. 11 alma. 
lan liz .mdır. 

Ruznamei l\lozakerat 
1 - 1937 ıeneai idare meclisi ve muralcip raporlınnın 

okunm11sı. 
2 - 1937 senesi bila:ıço ve kir ve zarar hesap·arının tet

kikıyle t s'lıbi ve mecl s .dar nın ,b ;ısı . 
3 - Mı.1vafık görüHü lÜ taıed rde heyeti iduenin teki f ıtı 

veçbile tem ... rüün suret tevı i ha.:kı ı da karar itt ıhazı. 
4 - Esas mukave .anJm ~n a 30 uncu madJesi mucıbince 

nı ccl ı si idareye ınt h ıp ed len S y Hakkı S ffet Tan 
ile Mös ö Herbert J olvin · nt i h ~ plar • nın tasdiki. 

5 - Esas mukavele ıamen o 26 ve 27 inci maddeleri muci. 
binco vazifeleri n h1yet bu!a~ H. F. Gıraud, E.. H.Gıraud 
P. de Portu. Rabm ı A·sl n. Fe ı.. Heler. A ·gwn, C. 
Molioarı,Hakkı Saffet Tarı ve Hu..> ert Jo yden mfiteş~ ldul 
meclisi idarenin ayni eşhast o mütcşeail olmlk ü.>ere 
yeniden n tiıap ları. 

6 - 1938 senesi iç n mecl:s idare azalarına verilecek hlızur 
ücret erının tayini. . 

7 Esas mukaveleoarneo n 43 üncü maddesi rnuc b·.,c! ar· 
kadaşl n tarafrnd :.ı iııt b .l p ed l• 1 B ıy M 1zaHer A. 
Ar cl ı n intihabının tasdiki ve 19 8 a:.ıesi içın d~ mu:a
kiplerio ıntibabı ve ücrctl ::rinin tay o•. 

Ki' bi umumi 
H. Fevzi R• t' f 646 

lzmir Levazım "miri.ti ıiiz , 11. ., r ; 
Jzmir levazım am' rliğ ı satan a' ma kom 'syoıundan: 

1 - 75) to:ı 87 o~tan,ık bcnz.n pazarlı k:a cgıltmeye 1 o
nulmuştur. 

2 - Tahm n ed.len bedeli 22500) lira olup ilk teminat 
paraı 21250 liradır. 

3 - lh lesi 14 M rt 938 Pazartesi günü ırt 15 tedir. 
4 - Ş rtnamesi 1125 kuruş ukdbilı de M.M.V. satın alma 

lcomisyo1und n alınabılir. 
S - Eics tmeye g receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde istenilen belgelerile ihale gün ve ı atında 
M.M.V. aatın alma komisyonunda hazır bulunmalan. 

24 1 6 11 595 

l\1anisa Cumhuriyet -'1alk partisi 
ilyönkurul başkanlığından: 

18·3·938 Cuma giinü aaat 14 de M nis Cumhuriyet Halk 
partisinde 6657 lira 5'.) kuruş ketif bedelli stadyum ihata du• 
varları in~aatı açık eksiltme uıulıle ihale edilecektir. 

Şartn me plar1 ve d ğer evrak partile görü,ebilir. Muvakkat 
temin t 499 1 ra 32 kuruştur. lstekliler.n t caret odası vesikası 
ile N lfı müdürlüğ:ioden ahnmıt ehliyet vesi kas nt hamilen 
)'Ukaı1da yaulı a-üo ve uatte hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 ı 5 10 15 640 

Aft.AJ>OLU 1 Ma r• 

Şark Balı T. A. Şirketıi;·n~dj;:en::;---............... ~ili-iii.iiiiiiiiiiVii' i:iTiiij~•,:;· :=:='3S'i=:~~ 
ı....ır Şark Halı TGrk Aııoni irketınin hi11edaran heyeti Konak·tak~Sİ ,Lüzumlu 
mu iycıi aşıttdı gö ril n naznımei m zakerat hakkında TRENLER: 

icar r itt ihıı eyi mok üzere 21/3/938 pazartesi günü saat T 1 f lL t.rde her cııa blk:n treo. 

11,30 da ıirk tin birinci kordondaki 186 No.lu merkezinde e e on !erin hareke& Natleri .• 

ad·yeo içtima decekt r. MeıkOr içtimaa lıtirak arzu!lunda olup 34 5 6 Aydın hattı: A hnncak: 
l lıkal bcı bissey9 aabip bul:.anaıı b ssedaranı n malik olduklan 12mir.Karak:o~u·Aul:1rı. J>aıw. 
aenedatr veyahut hukuku tısarrufiyelerini müıbet v saiki yevmi '"~'· ~uşamba. cuma, pazar günleri 

içtimaından vvel ı:rket Utibi umumisine tevdi ederek muU. Pat 
21

•
3
S d.,. 

b
'l d LO l 1Lmir • NadUi: ilet gtla R-1't 

do e içtimaa iştirak hakkı • bahşeden duhu.iye varaka al· KS • UCUZ • SER JG,40 t1a 
malara liıım g:lir. O tomobillerim z ec ve ıün- lımir r .. .,h:,l: ~Tr, .., ... 4~mb 

R uznamei mOzakerat düz emrinize haz rdır. nımırt ııi ılinl .. ri 'aıtt 6,3~ ,1. lımir•Tire.Öıiemir. Her111b' 'ı n• 

1 - 1937 sen si ccliıl idare v marakip raporlannıo ~.35 de bir katır; her • krun uıı 
oku ımu • hmir 3 üncü ıcıa memurlu- 17.30 ôd,.mite bir tren. 16.30 d 

2 Titeye oto~""· 
- 1937 s .:nesi bliıço vo ku v~ ıırar hesabının tetkik v tundan: Afqon hallı: Rasmarı'1'!'1: 

hsvibı ve m,.clisi i darenirı lb ası. H fü lbrab' rne bor~lu A
1 
&• Jrmlt·1•tanbnl·Aıılcıırı: Her ıfh 

3 - Karın m~clisi ı dare ıio teki fi veçhile tevı f. iyeıi Mahmudun bu borcundan ••ft 7 de rpuıar. <'Dm1, ('8f ,1 1'11b t 

4 - Es • mu"avclen menin 21 ve 27 ınci maddeleri muci• do"ay potekli bulu:1an gayrı gftol,.tl yatakh vuon•b'Hc bolu'larl 

bincc v z feleri nihayet bula~ Mösyö H. F. G raud, E. menkul letı aşatıd lci şa ·tlar da• İü nıl • • Somı: Pnıı r ve p 1111r• 

H· G raud, Rahmi Arılan, P. de Portu, Fcvı Beler ve h linde açık artırma ııaretilo sa· •e.I gftdltri 
111

•
1 

J!i !'8 d 

c. Mouoarideo miitcşeklcil meclici idarenıo aynı eıhas· tışa konu.du. fLmir-lhnilırrnı: l'ou, oq1ı, Mf• 

dan ol le üıerc yerude:ı i 11ti habı. Satılığa çıkar lan gayri men· ,,.mbe "• "0 m""'"11
i f!fl of,.r i ll8htbh • 

5 ku ler: •it: Hllt 7,20 do muhtelit katır: 
- 1933 cacsi iç n mocliıi duo az alarma verilecek huzur paı:arteıi. çar,ttmb .. cuw• günleri 

hakk nın tub.ti. 1 - fzm'r llcinci:Cordonda 3 ebpret ~ot lZ de 

6 - 1938 senesi iç'n mürak·p tayini ve verilecek ücretin No. lu ada içinde 312 M.M. 6 lzml: omıt: Pın:u Te paıact ıui 
t,.ı ı t. 6 17 No. lu arnnuı tamamı beher M. '1!aleri t 15."ct " "' 

1 U 
M. 8 lira. Her 6aman llizı n olan tele· 

ZWİr ef lerdarhğıudao: 2 - Köprülühan mevkiinde fon numarala,. 
Satış 12 No. lu ada dahilinde 9S M. Y•n,ıuı ihbarı: 222Z • "'"'' ,,., ... 

no. 
1283 Karşıyaka Sotuk~uyu ada çıkma1ında 16 t&1ci 

~O t r j no. lu ev 
1284 2:c Ka anf na N ... zmiye ı. 20 t. j no. lu ev 
1 :.:85 Karş y k ı S :>ğu <kuyu ada çıkmaz11da 18 t< 1 

no. lu ev ve babç~ 
1285 l:c K, ı~ ış ı .ı Rh~ pq1 c. 2> ',2lı <apı 

no. lu 2_J M. M. arsa 
1287 G ize lyal ı R şad iye ı. 1 t j no. lu ev 
1283 Şeı itıer 2:c Altın s. 4 ' f!İ ,, ,, 
1289 T uzcı.1 m. Şer.f Afi ı. 35 t.aj no. lu e\'İ:ı 3/8 

h SSCIJ 

1290 H ısan Hoca m. 2:ci B!lediyc 1. 1511 taj no.la 
dülcır.an 

Vra K. 
t~O 00 

250 00 
10J OJ 

66 co 
12S 00 
3 o 01 
362 60 

200 00 

1291 Güıe:yah Tenuz .. h·Şefkat a. 2 mükerrer t ııi 60 00 
no. lu ev 

1292 Borno.a Ş .: hit M_hmed ve Oıta ı. 53 A. ve 150 00 
53 tsl no • • u ikı dükkan 

Yu1car 'd yazılı emvnlin mülk yet 1 S gün n üddetle açık ar 
brmaya ko.ı u muştur. ihalesi 17·3--938 t r ındc Perşembe na 
uat 15 ted.r. Talıp.er.o M r Em aıe mJdür üğiine müracaat· 
lnrı. 1 11 654 

IJevlel demiryoll.ırıuddo: 
Muh 1mm~n bedt i 8250 J;ra olan 25 ton tufiye edilm·ı p• 

muk yağı 16-3·938 Ça şamba ı .. nu saat IS te kapah zarf 
usul le Ank rada ıdare b na11ndA sat n al ı nacaktır. 

Bu itıa gi mck iıtiyeoler n 618,75 liralık m.ıvakkat teminat 
ile ka ıunun tay n etti{i va~i<al.ın ve nıfıa mj eahh t.ik veı·· 
kası ve tek.ifler o ayni gütı v~ ıaat 14 de le.adar komisyon 
re . slıA' ne ve mele-ri liz mdır. Şartnameler parası z o:arak Anka· 
rada ma zeme dairesındcn H ydarpaşada tcse~;üm ve ıevk 
ş f .~.nde ı lzmirde Alsa ııcak mağazaı ndaı. ArJa:ı•aa 6 na it· 
etme mü 1ür il~ünden da ;;. tı ' mııı '.-hd r. 1 3 S 7 S0' /641 

Gt,uırük mulıafaza g- ııe! komu
satın blma komis· tan h(rı l taubul 

yonun )an: 
1 - G hırük muhafaza memurları ıçın 1135 takım elbise

nin 22·3·938 Sa . ı günü saat 11 de kapalı zarfa eksiltmcsı 
)'Jpılac1kt ı r. 

2 - Tasınlanan tuta.ı 17,025 lira ve ilk tcm:oab 1278 
lirad.r. 

3 - Şırtname, evsaf komjsyondadır, görülebilir. 
4 - l.;tek ılerin o gıio ekıiıtme saa• iıden bır saat ever.ne 

kad r 2490 sayılı kanunun 32 nci maddcıi bükmü11e göre ha· 
z~rl~ .. cakl ı te~lıf ~ektuplarını Galntada eski ithalat güm. 

. ruğ ı hı a• odak• komı•yona vermeleri. 1 :S 10 17 105~3 '642 

Kc:maıpaŞJ ıc:ıa memı.1rıt.ın- borcunuza it ırazda bulunu.az 
dan: ve borcunuz1.1 ödemezseniz beş 

P .. rsada mukim ilc:en bilen güo zarf nda borcunun yetecek 
le \metgihı meçhul fs,naif o}:u mal ve bıklarınızı ıöstcrmeniz 

Sal h tarafına: ;azımdır. Akıi takdirde hakkı· 
Hali tasfiyede bulunan Parsa nızda ahlcamı kan.1ııiyeııiıı tat. 

Z rai kred ı kooperatifine üç bik edıleceği ödeme tebliği 
parç' emre muharrer senetle ma!camına kaim olmak üzere 
borcunuz olan 22g lıra 4S ku· 
ruşun tahsili talcbile ve hac :E 

yo!ilo kooperatif vekıli Ziya 
E'g in tarafından aleyhinize vaki 
müracaat üzerine çekler ve em· 
ro muharrer senedat hakkındaki 
ahkama gô·c namın za ça -: arılan 
ödeme emri iıcametgahınızın 
meçhul olrnJ ıı ıebebi le biliteb· 
liğ iade edild.f inden tarihi ilin· 
dan itiJarton beş gün zarfında 
borcunuzu öjemerıiz ve barcın 

Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
tamamına veya bir kı ımrrıa Gece gündü% b r telefonla 
itirazınız varsa g•ne bu müd· d .. ı ~ em6niz · 
det :ııdım:Ja it.raz nı'Zı yıpmanrz . ~ ~ . . .. ·... ~ . - ., -· . 

M. 70 deıi metre M. auaıun ta• rnnq mOracut mımarrn: 2201. ~.,. 
mamı beher M M. 4 1 r•. hirlerarrn tel11fo't m Ora t"11t n nma• 

rası: 2150 · el~ktri lc rir keti: 209 l . 
3 - Y Of' Köprü ühan mev• hna~az1: 2326. f'Olic 2463 • i rn.h lı 

ki inde 12 No. lu ·ada dab.. "bhl: 2<UO • 8umAao i !to•voa ıı: 
linde 95 M M. 70 des metre M. 3638 • AIMnealı: ist•m >nn: 2U' • 
ars 1111 ı 9570 sehim itibari le l'aııaport ,.ıpu-r i!keled: 2s;H 
6390 sehmi beher M.M. 4 lira• hlr nakil vasıtı larıaıa ..abı't· 

dan olma ;c üıere 1424 No. lu ltıylıı ils •• geco MHl bArokeı 
· k k taalleri: " anu 1a tevıi ao aç artır maya 

konm uş ur. Tramvaqlar. 
Her ubalı Glize1nlı h"t rıut 

A - Birinci açılc: artırmaa· 

1 
he,ıo bir uımY•V harelc:.,t eder. 

zmi 3üncü •c ·a daireı divan-- Bunu eaat atuda hareket eden ikla-
hanesınde 2/.,/38 taribıne mG· ci trHlf•f ukib eder. Buadaıı 
sadif CJmartesi gü 1Q saat ıt t01ıra btr darı Ga&ikaıJ. bu a.cao 

d~ yap lacakt&r. Artarmada mu· uy nrd!r. Gece aoo tramn7 COzelywd.u 
hammen kıymetlerin bulduğu. ~ s 2-., dedir. 
takd.rde müşteriıı üzerinde bı • &ooaktao Gftıelntın Ok tra m• 

rakılma karar · veri lecekt ı r. Şart •n .. bablofi11 5,26 daılrr. lkioci 
tahakk;.alc etmcd A'i sur rte aı tır• ıra -.: r bir fıW ıont.._ CJ,~ô da Jll• 

n ll ıp rıcs 

r tırmayı ç kani caktır. V lıcı 
taahb:itlerinde • kurtulur. 

B - işba gayri menkul üze• 
rınde hak talebınde bulunanlar 
evrakı müsbitelerile birlikte 20gün 
zarf nba müracaatları lazımdır. 
Aksi ha de bıklan t•pu sicil• 
lerile sab ı t o1mıyanla1"10 paranın 
paylaşmasından barıç b.rakıla· 
calc a ~d r. 

c - Şırtnıme herkesin rö· 
rebılmesi ıçin 1811/938 tar.h.n· 
den itıbaren aç.k bıılukdurcr la· 
calctır. Artırmaya iştirak etmek 
stiyenler muhammen kıymetin 

yüzde 7,S nisbetindo pey ak· 
çası veya m,\~i bir bankanın 
teminat moktubuau getirme.erı 

lazımdır. 

D - lliıda yazılı olanlardan 
fazla malGmat alma iıf yenler 
memur:y :t imizio 938/ 17.3 No.lu 
dosya -ana mürııcaatlırı. 653 

lzm.r 2 nci Allıye Huku ı< 
mabkemesinben: 

D vacı Uzunyol Odunkapı 
iğneci sokak 2 No.da Hllil kızı 
Huriye taraf odan Cumaova ıı 
tayyare bang1r1nda ameleden 
Bardarlu Hacı Veli oğlu Şevki 
Mahdumu Hüsnü aleyhine açı· 
lan boşanma davasına mütedair 
dava a zııhalinde davetıyo va. 
rakası müddeialeyh·n i kımetgi· 
hıom meçhuliyetiııc mebni mü· 
baş r tarafından bilitebl ğ iade 
edilmiş ve keyfıyet yaptırılan 
zabıta tahkikati e teeyyüd e.,. 
ıem ş oldu~undan teligatın 
ilanen icras na ve tab"i katın 
16131938 Çarşamba günü saat 
lOa talikine karar verilerek ar· 
zuha ı su et ı le davetiye varakası 
usulc:n mahkeme divanbanes ne 
asılmış oldu~undan müddialeyh 
Hüsnünün tay n olunan gün ve 
saatte mahkt!mede b zzat bulun· 
m11&t veya bir vekil gônderme.:.ı 
aksi takdirde hakkında mua· 
me:e i gıvabiye icra kılınacağı 
tebliğ makamın kaim ol mrık 
zere i all olunur. 652 

Kooaktao COze1y tıva gece 
ıramvar ... ı birde hareket edCJ'. 
tsuodao Hol 4:.. de bu U&aıHJ 
\&cdu. 

Vopurlan 
1ımirdeo Kartı a'kaya ft •apat 

..., 5,45 lo Puaporttaa kalkar. Gece 
ııOtl Hpllt' tul 11,ıll ela ~oaU• 
L.&a hareke& edCJ'. 

Ka?f17akadaa !.mire ilk •apnr 
••at 6,20 dedir. SOA \'apıa ~ geco 
Wlll 24 dedir. 

Gaıwl4• laer ymm .. an. blı 

•• ,.. •udır. Ak,am eek.izd..ıa '°"'' 
M:lert~r uıtce bırdir. 

~ 

J.~tah ilacına , 
lüzum kalmadı! 

Sıhhatinizi korumak, hay1tı• 
mzm 11kıntılarını atmak, Y"" 
meğınizi ı ştahla, lezzetle yemek, 
kuvvet ve kudret sahibi olmak 
ve bilhas,a keyf ve neş' e ilo 
bir bayram geçirmek 'stiyorsa· 
nız Kabadayı fabr ıkasınm bay· 
ram şerefine, tn iyi, en sıhhi 
anasoıı ve en mug1ddi ve ne-
fis uzümlerim tden çıkardı ğı: 

KABADAY 

Kordon 
Yükseı 
Rakılarından alma~ı unutma· 

yınız. Bunlar gıda, ifa ve sef 9 

kaynaj'ıd r .•. 

Haşvekiliınızıu 

en son re imlerj 
Büyük eb'atta Başve ilimiz 

B. Celal Bayarın fotoğ afıle r ı 

yalnız Haa Alipaşa .ote ı inJc 
iotı:>, rcısam B. lsn. aıl den ted • 
rı k ,.d,.h ıi irs' n ı 

Beyannume defi. e t .eri 
Müessesat ve otel er içn po· 

lis beyanname def . erler ı M '' !et 
matbaıtpında satı ı m .... ~adır. 



-;aiii1iİİii)hiİir 1iİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaalmiiii'iiiiimi1imiilim~İİ'iii ... ._J9l*i;-::-~::--=:r'1vl=;"w~:m~>zı:~:=-: A!UDOIXJ L2±±z - +T57•· -· MK -~ .... ._. - ' zr • -:x .,.. JtR "' = w ---- •• ·- ••• , ---- · - - ... =~ ~ . - -·-- - -

YIL Diz 
Fratelli Sperco lzmir pamuk weuıucatı Tork auo· 

Vapur A centaaı nim şirketinden: 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atöJyesi 

Pari•. Londr~, Viyan'! m?
clalarının yüksek model l ?. 

ri takib va tatbik edilir 

ROY AL NE.ERl .ANDAIS il A 
KUMPANYASI an 

.. TRAJANUS •. , apuru 21 
Ş· ı ı•at • " g p At\VE~S ( . oğr ı) 
ROTTERDAM, AMSTFRDAM 
v~ HAMBURG lim •. nlara iç n 

Yıldız atö1yesi, giyimler,,ie 
f'n titiz olan Bayanıarı mem· 
"un etmektedır. 

1.1. Etiman :;~ 
Saim! Öz~ör2n 

Paris Diki~ Akad.:ınisindu 
Diplomalı 

Hükumet cc.dd:sI 
Şamlı sok -ık NJ. 28 

1ZM1 ~ 

1 1 el~Jon: 25J; 
~ ... ,_. _________________________ . 

Askeri :fabrikalar Umum .\lüdilr· 
IOğQ satın alma komis)on1111<lan: 

6 79 takım yazhk 
erat elbisesi 

Tahmia cd:leo bedeli 5635 ,ira 70 kuruş o' ı. ı 679 takım 
yulalı erat elbiıeıi Ankarada Askeri fabrika ar Unıum mü· 
diirliitü aahn alma komisyonunca 16 Mart 938 Çarşaınb• 
ıüai aıat lj da kapalı zarfla ibate edı .ece 'tir. Ş.utname 
para•• olarak lcomisyo:ıdaa verilir. Tal.plerin muvakkat 
teainat olan 422 lira f8 kurutu havi teklif mektuplarını 
•ezkGr pnde saat 14 de kad ı r lcomisyo:ıa verm ·eri ve ken· 
dilerminde 2490 No. b kanunun 2 ve ncü mcıddt-lerindeki 
vuaikla moıkQr raa ve saatte komicyona müracaatları. 

27 ı 3 s 591 

Kınık belediye riyasetindeu: 
1 - Beiediyemiace yaptınlma11 "•rar:laş!ınlan e ektrik teıt. 

•b prek k•pah zmrf ve 1rerelr•e pazarlık aur~tile itci 
defa ilin ettirildi ti halde keşif bede 'i,1 in kifayetsizli· 
t :nden dolayı talip bulunmadıtındım beled 'ye m ·el isi• 
nin Şubat ' 938 içtimaında ketif bedeline 4340 zam 
edilerek bütün tuisat 27796 lira 34 kur•1şa çıkarılmııbr. 

yük a açl\ktır. 
0 HERMES,, v p•ıru ~ Mut'a 

~·' p BURGAS, VPRNA ' 'e 
KôSTENCE itin )ilk ılacalctar. 

"MARS,. vapuru 7 Mtrtta 
J.,.kl,.nmPkt"' ofup ROTTERDAM. 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
liman'a rı ·ç:n yi k 11 1 .ı> c~kh. 

SVENSKA ORlENT 
LINJEN 

' 'FINN,. vapuru 21 Şuha ta 
:P"r l"p ROTTFRDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
L>AN:MARKA 1 manları BAL
T.K ve N Oi<VEÇ I:manları iç n 
yük 11laraktır. 

'GOTLAND,, motör'i ~ M rt· 
t• be le m kt· olup ROTTER· 
DAM. HAMl URG, GDYNIA, 
DANZIG p, N.MARKA ve 
NORVl:.Ç l.nuın ıan iç ıı yülc 
al ııc~ ktır. 

" GUNBORG .. mo•öri 1 l 
M r' ta bekl l"' nınt>kte ol ıı p RQT. 
1 ERDAM, HAMBURG. GDY
NIA. DANZ G, DANiMARKA 
ve BALTIK ıiman a rı iç.n yük 
alacakt r. 

SERViCE MARJTlME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA.. v:ı puru 7 
sr ı p MAL1A. CENOVA ve 
MARSIL YA lim•n ları için yük 
ve yolcu kabul eder. 
ZEGl UKA POLSKA S. A. 
"LECHlSTAN,. motörü 15 

M11rtta beklenmekte olup AN. 
VERS, GDYNIA vo DANZIG 
Umanları için yük alacaktır. 

illndaki harf!lcet tar;hle ile ve 
n 1\ lunlardaki dtJiıildiklerden 
acrnte meauliyet lcabul eotmt"ı. 

DJba fnla tafıilit için ikinci 
l:orcionciı •k•il ve --'f •l:i iye 
blnuı •rk•aında f RATELLI 
SPERCO vapur •centalıtına 
müra cut rdilmeıi rica olunur. 
Tdefon: 4111/4242/2663/42:1 

2 - ,, Kınık belediyesine at e ektrik tesisatı dır. Akhisar Marmara na. 
3 - Ebiltme: Kapah zarf uıuli iedir. 
4 - Ebiltme aaüddoti: 16 Şubat 938 tarihinde ı 3 Mart /ıiyeıinde srıtı fık tarla 

938 tarih ne kadar 15 ıündür. ve mera 
S - ihale Martın 3 ncü ıOnüne müsadif Per$embe güıü Manisada Buld•nh Ali kızı 

uat 16 buçukta Kınalc belediyesinde encümen huı1.1· Bayan Fatman n Akhisarıl) Mar-
rundad r. 

' - ihale: 2490 M)'lh arttrma, eksiltme, ih"le kanunun11n mı.ra nab·yesi civarında Yalc;ı 
lııilcilm ve kaidelerine göre yaptiacaktu. demekle maruf ~000 dönüm 

7 - Teaiaaba keşif bedeli 27796 lira 34 kuruştur. mutasarrıf plduğu tarla ve me· 
8 - Teminab muvakkate 2084 lira 72 kuruştur. tas ı p .. zar . ılc •uretile Htılıkhr. 
9 - Teı sat n şeklı Nafıa Vekaletince muuddak p oj : plan Ta ip olanlıran Bıyan Fatma 

.. rtnameıi fenni mukavelenaıne vo vekilct n kuyut ih- il,. veldli umumıı Akhisar dava 
t irHiyeai nazan d ı kkate atanmak kaydil dir. ve.c 1 tmnde ı Hüseyirı Hüs.1ü 

lO - Pllnlın11 tedariki: Eksiltme şartnarnea, artnamei fenni Öz' urda mürac at t'tmeler. ilin 
Ye buna mütedair evrak iki lira mukabilinde Kınık be- olunur. D. lS 
lediyf'linden alınabilir. 24 26 27 1 §90 
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K 1 R 1 L M A z i ~m!~ekisı _ AK • A ;; ,,·c,:ur Acento•ı §H iKi !5 Eirir.c ıltcrdon Re,._, binu 
55 e Tel. 2443 

& TERMOSI ""d.o:i~;~;~:~ı~~ ort:; 
~ i Af\ VERSten gelıp yük çıka· = ı <'ak ve avni umanda LON· 

ç e ş i t 1 e r i G e 1 d i ~ ~~~r. ve ı-. ULL ıçıg )iiY. aut· 

•ı r k l d S f L d ~ '1

GITY OF E.AFORD,. va· 
arır, r ev a d e :zğ am ve ÇOı< u.:uz ur ~ pu u Mart iptida sında LONDRA, 

• • • ~ h ULL n ANVERSten ge.ip 

Şıfa Eczanesının ~ ·L~N~~;:··~.y~.ütt ~:·;~~ 
E aLcaktar. 

ii Çok zengin çeşitlerini göriln01. ~ UVERPOOL HATTI 
= ::::: "MARDlNıAN.. v;ı puru ~O 
55111111111111 U lllll lll lll fi ili lll llllll lll 111 lll lll lll lfllflll l lll il lll llll lll lll lll lll llllllll lll lllllll il'~ ~u b a ı ta ge 1 p Ll V f: Rf' O OL v~ 
- .llllllllllllllllllllllUlllllllıı. Doktor .. ııllllllll ı lllllllllıllUllllll ı. • LASGOW ç n ~ ük alac le. 
5 ~ "Ll:.SB1A N , Yapuru Şubat 

1 A. Kemal J"onay ~ ~~~ti~~~E~f;~~~k·;.k::: 
as i'Jalcterigoloz w bala.şıcı, saltın Jraslalıkları .ııiite.Tı~ssı;ı §§ cak. 
S§ t Verem ve saire! ::: LlU1 SCHE LEVANTE. LINlE. 
§ lunıelıertı Jırta...-flnu 1.......-dw Dibeiı: N>kak başınd• Jil ~11dı §§ "ANl.., ROS,. vt! puru 9 Şu· 
i$ ., ,. aıl.•) cıaetıarı.a..do tebaa••' ö dea a.i"» -" " ı • ~ bc. tta HAl\,eURG. bREtı. Eı" 

bur J ... aı.nm kabal f'ld« ı ~,. AN\ l:.k~ 1 l:.l't ~tlıp ) i:k ı; .. 
UIWJIWWlllHIHIU!lllUlllllHll llllllllilUI IKHfll l eldfon: 41 ı.; HllHi. la~ 1 

lım'r P mulc nıenıucıtı Tü ~k ınonim şirket:nin senelik hisse· 
darın adi içtı m~' umum.sinin 21 Mart 1938 pazartesi günü 
öğ:eden evci saat onda ş' rk .!tin lım .rde kain idare merkezin· 
de ıo'ıkad edecek; lia o lunur. 

Müzakerat ruznamesi 
1 - 19'.i7 ma.t senesinin mıum' l~tına dair idare bfyeti 

ve m ıra.cıp r por larınırı okLJ ırn ısı ve tasvib i vo idare 
meclısi azaları na ı ihraıı. 

2 - 31/ 12/1937 tar.h nde h tam bulan mezkur mai seneye 
ait bila ıço, mevcudat ve kir Yf :ı•rar beşabının 
okunınası ile taıd ıki ve ma:i ıene kazancı hakkınd ki 
idare he.,, o i teki fatın ı n kabul veya redd . 

3 - idare heyeti azasından bir veya bir kf ç na tevdi 
olunabilecek vczaifi mahsusa mukcıbi ı'nde ücret itası 
için idaıe heyetine salahiyet verı lmesi. 

4 - Es11 mukavelonımınin 27 inci maddeıi hükmüne 
tevf kan tebdi ii laz ı mgelen idare heyeti au arındaa 
ikisinin tefriki ile yenıdon int babı. 

5 - MJJd.,ti memuriyeti h tam bu:an murakı bın tecdidi 
memriy0ti veyah.ıt tebdalı ve muntehap murakıp üc· 
ret nio t ay'ni. 

6 - 1938 maıi sentsi içil idare heyeti •zalara w•ti 
huıJ rla ı miktarının tayini. 

Lhkal e.li hisseye nıatk olup içtimaı umumiye iştirak 
,.tmek arzusl:nda bulunan hisaedaranın Tıcaret kanununun 
370 inci maddesine tevf karı h sse sıonetlerrni veyahut 
b.Jkuku t sarrafiye.erini müş'. r yesaiıe i içtima gün!inden bir 
lı af " evvel ş irke t i' urn :.ı mi ka 1io it 11" tevd i etm ·1 dirlPr. 

Pamuk meıı~ucall 
Aııonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
T p No. Markası Enı s antim 

4 At 85 
4 At 75 
S Değirmen 90 
s ,, 85 
8 Geyik 85 

8 " 75 
9 T yyare 85 
9 " 15 

36 metrelik bir topun 
ıatış fiatı 

Kuruş 

it7.-
6ŞS.-
83:l.-
7S8.
soa.-
730.
'.732 
610.-
122.-11 Köpekli 85 

işbu fiatler fabrika tes!imi sıbt fiah olup ambalaj masraft 
m ü~ter ye aitt.r. 

25 top an aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere ~ ~ 
olunur, 

Kuyucak belediyesindeo: 
Beled yc:m'ıce yap: lacalıc olan feani ve u1Baaıi laal&om ioıptı 

açık ekııltmeye konu muftur. 
Muh ı mmea bedeli 552 lira 89 kuruf 9lup muvakkat teminat 

41 lire 47 kuruıtur. 
Fenni ve umumt halary11 bilu•um malzemesi ve işçiliti t•· 

mamcn müşter.ye ait o'up yapı lmış o?arak tHlim almacaktır. 
Müııakasa 23·2·938 gününden it.haren 20 gün miid~eUe olup 

ihale.,i 16·3·938 Ça şamba günü saat 10 da K11ypc!k belediye 
da· reı nde e 1ciirne ı hJzur.le yap lacıktır. Ta:ip oıal\Jarıa 2'J90 
say h k•11ua hijkurnlerı11e göre isten ıltn vesaiki muayyen ıatı· 
ten evel belıJiy-' e ıc ·ime1ine ibraz etın:ııbri iıırıd ır. Ş~raiıi 
anlımılc tJtiycıtlerin yazı işlf!r ine müracaat etmeleri ve taıple· 

m irac 11tları .. i, o'unur. 26 l 4 8 ~13 

Tark Haua KQrumu 

Büyiik piyangosu 
6 nci keşide 11 Mort 1938d•dir 

Büy6k ikramiye 50,000liradır 
Bundan baıka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralak iki adet mükifat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar biiyük 

ve kii,ük birçqlc ikramiyelerle amortileri havi olan bu zenıuı 
plandan istifade etmek iç"n bir bilet alma\ctan çekinrneviniı. -

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karıııında No. ;JS 

Garod otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, ~n şık moble, ,en b11111 apar., 

K a 1 o r i fer 'lt esi satı 
En bGyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bi lhassa cpartm,nlar için kat kalorıferleri 

Cihet Anteıı1eri 
' fennin en son hediyesi, pratfa, kuvvetli ve emin iletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
W.ıığazalannaza '/e müesseselerinize güzellilc verecek b ı 

t s -ı"lt ayni zamanda size büyük b 'r -r~k· 
tim ~INtu• da o.acalttat , ... "'* -

,l'!l i '• \ t 

, .. ™ ... KlfltUr· -
EDEBi. T~RBIYEVT, 

ŞOSVAL MECMUA 

En yen i terbiye cereyanla
ram, ilqıi noıriyatt ve dünya 
edebiyatının en güzel parça· 
lar n neşreder. 

Hıçbir münevver, bir çocuk 
babası KUL TÜR ü tak pten 
uzak ka amaz. 

Yıllık abone bedeli 240 
altı aglığı 130 dur: .:>ayısı 

un kuruştu,.. 

1 Adres: lzmir KUltUr 
mec1Tiuası 

A & t Q A S & 2-

DEUTSCff ELE~ 
\ ' ANTE -LINIE 

G. m. IJ. Q. 
HAMBURG 

l"FUTSCHE LEVANTE. 
llt\IE, A. G. HAMBURG, 

/-. Tµ~ l~VANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

0 ACHAIA , vapurıı 28 Şu· 
b11ttı beklen ·yor. ROTTFRDAM 
HAM~URG ve BREMEN içın 
yü~ al~calctı ~. 

"CA VALIA., vapııru 5 M:nt· 
tıa bt lc1,n'ypr, ROTTERDAM, 
ve HAMBURG U111anl., nd,n 
yii ç k 'r acaktır. 

"LARISSA,, vapur ı 15 Mart· 
ta belc' erı iyo · , ROTTERDAM, 
J-lAMBURG ve BREMEN için 
yük ~lıepktır. 
ARMEM~NT H. SCHULDT

HAMBURG 
"GLUCKSBURG,, vapuru 8 

Martta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük ~lacaktır. 

''NORBURG,, vapuru 23 
Martta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yü-c a'acaktır. 

AAM~MENT DEPrE 
~ 

"ESPAGNE ., vapuru 15 
Martta bekltniyor, ANVERS 
için yük alaca\ctır. 

DEN t\ORSKE MlDFJ, 
HAVSLINJE 
OSLO 

0 BAGHDAD,, motörO 15 
M•rtta beldtniyor. ISKFNDE· 
RI' E, DIEPPE "• NORVEÇ 
uınuıw liJR1ml11ıaa ~ aJI. 
uktar. 

SERViCE MARITIMI 
Rf1UMAJN 

BUÇARESl' 
• PUROSTOR • vapuru s 

Marıta bekleniy_,r, KôSTENCE, 
SUUNA, GALATZ ve GA· 
LA Tı, aktarması 'fUNA liman· 
l.rı ~in yük alacakbr, 
~'fE ROYALE HONGROIS! 

DANUBE MARJTIME 
"DVNA" vapuru 2 Martta 

beklen"yor, BUDAPEŞTE, VJ. 
YANA, LlNZ ve BRA TlS
~VA liPıanl,rı için yijk alı· 
cakhr. 

•'SZEGEO,, motörü 15 Martta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, VJ. 
YANA ve BRATJSLAVA l ı· 
manian için yü < alacakhr. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LIVERPOOL 

''INCEMORf.,., vapuru 27 Şu· 
batta bekleniyor. BURGAS, 
V ARNA, KÖSfE.NCE ve GA· 
LAZ iç n yük alacaktır. 
AMl:RICAN EXPORT LINES 
1 HE [XPORT STEAMSHIP 

(QRPORATION 
"f..APRESS., upurıı 4 Martta 

bekleniyo. NEVYOKı< için yük 
alacaktal".. 

Vapurların hareket tarihle
rile navlunlardıki de;iti lik
ludcn .&oı.uıla ll.uuiı.)'c:' ~bu! 
dmez. 

Laba fazla tıfıilit alm ak için 
Bi r,nc ı lcordonda W. F. HENı<. i 
\AN Ll:R ZEE & Co. N. V. 
uput 6Unt•lıtma muıa'-4 .. , 

&'6ı.ıı.tıi ıica o.unur. 
Teicıon No. 2007/ 2JJ8 




