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Suriyede 
Bazı kabileler birbirlerine 
girmişler, ölenler çoktur 

~ .. Hergün sabahları (lzmir) de çıkar, siyasal gantedlr 

Almanyanın her· tarafınd:ı int ihabat mücadele!erine baflantlı 

Hitlerin, kendi iradesile ya
pacağı işlerin . serisi bitmedi 

-------~'~ ...• 
Bitler Lapzigde, mareşal Göring Viyanada ve 
doktor Göbels de Hambu1~gda söylevler ver· 

diler. Bitler yakında Romaya gidecek 
Könpberı, 26 (A.A.) -Hit· 

lef 10 Niaanda yapılacak olan 
b6flk plebiait müc&delesini dün 
'9• aöylediti bir nutukla 
911Pfbr. Mumaileyh ezcümle 
... ittir ki: 

- Buı fahıi menfaatler do
layııile Awıturyıya bir iıtiklil 
tahmil edilmekte idi. Aranılan 
l»aıhoa pye Almanyanın zayıf 
kalmaıı idi. Hatta Almanyayı 
..w,te duçar etmek bile iıte
diler. Alman lcıt'alan Avuıtur· 
yada vahim kırpplıklara mani 

H. Vekilimiz çnnnnner gallp 
Mısırseyahatinde6a- Japonlar. çekiliyorlar. Çin orduau, Ş.ın.Kay. 
zı mualaedelerin akdi Şelıin kumandasında 

için konuıacalı 
~bire, Z6 (A.A.) - S.lllli,et• 

tar •&kamlar Terkiye Barioiy• 
Vekili Doktor Ara11• siyaretiai t•• 
bir et .. iyerek ai ... içinde Aakua, 
daki Mıur Hfiri ile Kalaireye ıe
lece&ini. siyanti e111a11ada INaı 
• uabedeleria a kdiai HcGmle tieao 
ret •••lıedeaiai gOrlfec91lai a6y• 
ll••ktedirler. 

Viyana da 
Hapi• olananlar 

aerbeıt bırakıldılar 
ViyHa. 26 (A.A.) - Remaa 

WJ4lari14fill.. gare A•ılaıaa tatbie 
tıa ...... İ 16QQ kifi tHkif e•U.it
llr. Baalardaa 300 •• .. ı..11 itan• 
ltal•ıt11r• Geri kalulardaa birçol• 
11 IÜ•aıiaa eYıl MrMat bırakılao 
aktır. 

Alman,ada filim 
alıatlemiai Şan•Kag-Şek lcarısı oe Çin ıenerallerile hrahr 

Berlia, 26 (Radyo) - Al• BaakoY, 26 (Badyo) - Son 15 Yınoeoya 7aklqıyor. Bandaki on 

olmak için bu memlekete gir
mitlerdir. Zaten bizden yardım 
iltifen brdeı b~ memleketten 
ba hizmeti ~irgiyemezdilc. 
Awltaryaya brp cebir kullan· 
4ıflmlZI 16ylemek dotra deiil
clir. Avamaı,acla ı·mdiye kadar 
lattbir 1•d• prmeditim kadar 
blJll&: bir Hmpati dılıa• ile 
bqal&adı.. Avusturyayı fethe-

man filim akademisi t91kili glDcl•beri Çiachki japoa kanetleri bia kiplik j•pea ko.I• geri çekil· 
hakkında Hitlerin bir emirnr •ltemadi7ea ma&lAlıiyetlen alr• •iıtlr. japoabr, cea9)lta atradıkları 

Ula•llll' •oqde.ı toplantı Atıllnde meıi netredilmiftir. maktadırlar. japoolar, dar•adu ,.. feoi akı .... takrar mana kalmak· 
-~~ Um~~p~ ~--------~---~-~-~------lri~~~~~~~~b~ ~k~d~~Qaın~~-

kd 1 b d 1 • Cumhurı·yetçı·ler, ı•htı•lllcı·- li•• Çi• k•Y"tleri Ti•e•"İ• .... • ... ı.tebbtl• ede• ... itl•r•ir. •oDra a o unaa mua e e ena '• . dl . 1 
" 1 .1.. Şaagha7, 26 (Badyo) - Oı yh 

detiıtirilmeıi için çok defa la• a J•poa ••• enai ..... ar...-. bin kiıilik bir Çia ............. . 

müracaattı bulunmuıtur. Fakat, leri n bazı mevzilerini bom• Tlyea~u ••hi• Çia kanetl•i reıal Şıa°Kıy·Ş ,k1D ka••••da .a. 

clen llo,...ı bir kunet d~ti~ 
k-llllllflll'6cl~. Birlrat tlD 
...... tirit.• ...... 

nferle k•zınılan barp

Alman devlet reiıiniD bu h;iı· •anmı ........ c1... •abarelıeler auıa lı•lde llarrua Pteeeti ..,. 

bardıman ettiler ........ ,.... Dit• ... çı. lo•· •••• ,.... 

b_.flr. 
Uyplİr. 26 (Radyo) - Hit
' basla baraya pimi f •e 

ı-.Jaabat hakkmda uıua bir 
111Jn vermiflir. 

Hitleria mlevi, radyolarla 
laer tarafa ya11lmııtar. 

Hitler, refabtiade t.ler ol
data halde orduyu teftiı et-
llilftir. 
~Dl, 2' {Radyo) - Ma· 

,.... GariDr. refakatindeki ze-
vatla birlikte buıün buraya 
.... ittir. 

Görina. ıelir ıelmez. tayyare 
lltuyoa- pderek bava kuv· 
vatleriai teftit etmittir. 

llarepl Görinı, Viyaauın 
elld İatUJODuada bir ıöyleY ......... 

Hamb•rl.!. 26 ( Rıdyo ) -
Almanya Yropapada Nazıra 
Dr. Gabelı. barada irad ettiti 
.alaia bir ıöylevde ezdimle 
eı.. .aylemiftir: 

aüniyeti, .emcre vermemiıtir. 
Bundan dolayı Hitler, - Alman
yayı alakadar eden bGt&n me· 
Mleleri kendi keodiıa• bıllet· 
mefl, Hlli için da ha .ü)'pn 
bulmUJtur. 

Hitlerin, kendi iradeıini kul• 
lanmak ıuretile halletaie§'e ka· 
rar verditi meıelelerin ıeriıi 
henüz aona ermemiştir. 

Roma, 26 (Radyo) - Aitler, 
devlet reisi sıfatı le yakında bu
raya gelecektir. Bu münasebetle 
ltılya krala Viktor Emaouel, 
kendiı:ni (Oıtuya) iıtaıyonunda 
kabul edecektir. · 

Hitler, buradan sonra Nıpo· 
liye gidecek ve ltalyan donan· 
muıaı n yapacatı manevralarda 
bulunacaktır. 

Alman devlet reisi, Napolide
Velialid Onbert~ua ıaraylnda 
miaafir edilecektir. · 

ltalya Baıvekili Muuolini, 
Hitleri Floransada karıılıyacak 
ve Hitler, bura da ltalyaa ordu· 
ıunu teftiş edecektir. 

Görüş blrH(ll 
Cenevre mehafili, Çemberlaynın 

s6yvleinden çok memnun. . 

M. Hltl• • ari•ilqları · 
C•ı'"' 26 (A.A.) - Çem .. lapaa •atlı:., bilhHu Milletler eemiy•• 

....... elaa bnaı handa mt~l· bir eeltilde kar1ılaDm11br. fagilia Dır 
ftlrlHala lıliU.tler ttlDlyetbüa roll •akkıDda FraDıı• '° Lıgiliı blltmet-
1111 aıaaada bir ılrlt birlili meYOa• old11P1111• dair lıe7auu Ceneneye 
..... ftralit •• aı,Juditla• ılre lıeynelmilel teıriki me1&iDİll yakında 
,_.._ llafbmua laaamaaaa dW •ı1lk llb himı&la derpiı edil111e1İ11i ................ 

BaraeJoa, 26 (AA.) - Cum· 
huriyetçiler tarafından oeıredi· 
len bir teblitd• Frankıi ltleriJJ 
malzemelerinin faikiyeti say~ 
ıinde Heuıka mıntakaaanda iler· 
led kleri kaydedilmektedir. Bi· 
yalaroz mıntakas•nda n.ücadele 

· ıiddetle devam elQıe~tedir. 
Teblitde Ebrenin cenubunda 

· bazt mevzilerin cumhuriyetçiler 
tarafından t hliye edildifi bil· 

· dirilmektedır .. 
Difer c· betteıı . bildirilditine 

· göre, Aclmiral ·Şer oldutu tab· 
min edilen :bir Almaa kruva· 
zöci~ M<We tipinde iki· muhrip 
düo aabah Puota Sabina açak· 
)arındı götühnüştür. Şimali ıarki 
istikametinde g"clen bu gemiler 
yedi ticar.et · ıcmisiıae refakat 
etmektedir. . . 

Burada uhmin edilditiae 
göre bu Alman harp gemileri 
Majork iıtikametinde aıkeri 
kıt'alar ve malzeme 1üldü va
purları bim ·ye etmektedirler. 

Sararos, 26 (A.A.) - HıvH 
Ajanııaın mulaabiri bildiriyor: 

Franko kıt'aları dün uat 17 
de Bujaraloıu za ptetmiı!erdir. 
Saat 17,30 da bir Frankı ıt ka't• 
aıı ıehre girmittir. 

Hükumet cephesi 20 kilo
metre geniılitinde yırılmııtır. 
Frankıistler ıyni umanda Tor· 

Amerika da 
SpelıiJldtörlerin çeoir. 

dikler{ oyanlar 
NeYyork, 26 (A.A.) - Y•i Wı 

Hllf d•lgau eadlltri kıy..aleıial 
1935 deaheri •• fimeadifer kıy•e&e 
lerini ele 1932 . deaberi k11cl•iilmle 
1• •• dGılk fiate hulir•lttir. l 
•ilyo• alta 111 hla ..... tıariH 
lla111D1ele 'apılmııtll'. Dtla. lM 800 
biıa eıbam muamele g6rmGftl. 

Dona mahfelleri ba dGfmeıı 
d&nyı lıldbeleriadea ıiyade ıpekl• 
bı7oalanD ceıaretleriai• kanl•t 
oıa.... aaı.ı .. k ... W.. 

dolu 
; 

rablbo Dö Araıonu ela ifral 
etmiılerdir. 

Barıeloa, 26 (Radyo)-Cum• 
lauriyetfi lıpınya kabioe1i; dün 

. rece, .. baha kadar içtima lıi· 

. linde kalmııtar. · 
Bqvekil Ne pin, içtimadan 

ıonra Fransız aefirini kabul et
miı ve Fran .. nın, derhal mli
himmat göndermes;ni, akıi tak· 
dirde harbin lcaybolmuı naza· 
rile bakılma11 lizunıeleceliai 
bildirm ıtir. 

Çekoslovakyada Alman 
ve Leh azkkları 

Doktor Henlay, Alman azlıkl~rının, halıla
rını almaları için mtlaait zamanın 

geldifini ıdyli:yorl 
Prıg, 26 (Radyo) - Çeko .. 

· lovakJa Batvekili Mılan Hodza, 
· •on bidiıelerden ıonra, ilk de
fa Çokoılovakyadaki Almanla· 
rın Lideri Dr. (Fonrad Healay)a 
kabul etmiı ve kendiaile azun 
müzakerelerde bulaamaıtar. 

Lider, Çekoslovakyadaki Al· 

manların çok oldutanu ve laak. 
lanm almalan için mGaid za. 
manıa hu· 61 ettitini, yeni itıti-

. babat yıpılmaıı lhımrelclipai 
ıöylemiıtir. 

&erlin, .. 26 (Rad)'O) - Al ... 
ıazeteleri, Çckoılovakya Abu .. 
- Sona 3 ifnc:il ••lf/ea -

Söyliyebiliriz: Galip sayılır 
bu yolda mağlôp! .. 

1 •• •• • •• •• 1 

Alsancak takım~ on kiıi ile ve ·. ·~alecisiz oynaClı. 
Güneı bugün üçokla · karıılaşıyor 

Dlinlca •••aimde11 " Gllneı 
lcaleeltlnln lcartar11lorında 

6ir lntllHı 

Yaaaaı • Unoa nhtfade 

I 

Harb.iye, Galam· 
sarayı 3-0, Fraa .. 
sız milli takı1111 
Bu·lgarları 6 • l 

yendi 
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Mula ·ı 
Bir kahiliJWle elpal•taa we lı:e...U. bpdanaı •• malaitt"r; lr.t••I• 

we olga .... tudarı iPM• lıılıklkl Mt l•el: t ter• ... ıınıllit• 
tlt. Yaı••• bAdiMtİaia •ııta H9k 11uadanaı it r uay• teplayıp aıau 
.-aa ba •Harlan ea klyaetli bir ekliria lftseti ile ıatlılaıtıraa dl ••• 
laiuir ..... "'1ok.ı l'Jt& ,Wba .. ,ıtıa. ,., ... ,. ta tt llea dit ti Terİ•li 
llir ... .," ıa aewe.ı eltl•t•• meydaaa çdan 9e aıi. "Tar" ı; pkılıJs 
im ••~ l~de .- VeaW bkibt 111..tM ttthe•'-ri• elleri•• 
dekı liltirli '\ .. reıt ,,..., Mır la.betle ıelıttddl~ ,eat alaiuir. 

Doj•m UdiHıi ile dfla7•71 ghbl •t;• mıuı; .tead~De, ia• 
• • •aaa -..,11,...ı -..t 11a.ı .._ te h _.. ..._ ... 

ia•nlata kaklU do ..... • ıemi9 •d• aalıiuir. 
Falı.at; bu auhit MBetl •tbllata "1aıladllTUb .... ,t bir dekonlD 

nqı ile bo117abll•it i• lıa •ltpet iıleri g61'ebiJb'. Ba ..... üD maaHI 
ti ...... ••; ...... .. ..,, •• , ......... u,... .... .... 
... -· .., ..... , ........ bbr-. ............. ol· 

...... , ...... ~ ....... ı ....... ftlla ........... k .... ... 
.. , .......... blıdlJella , ....... ilk .. . 

t ıaaı...e1aıı ,.,......_Mı .... ,.. ••-••• ... .._ 
• .., ... , ....... ..,. ... r1r1tı,. .... ,._ ... kına. 

•-"dtrla a.. ......_ • .._ ....... ••uı ••• 

• 
Mar Xf 

Memurlar ve 
mebuslar ._ _______ ~!il!'~~------~~~------' Tedavi mGıralları 11• 

Sıhhat m6•tefarı 1 arhıye Letonya açık maaşları Göçmenlere ...... 
Çılt hayvanı VI• 

tili}Or 
Vlli,.tim z deb0 1inde ıakin 

edılen göçmealere tevzi edıle
oelt çift taa vanlarını •tao al· 
••k için Sıhhat ve lçtimıi Mu· 
avenet Vekaletınden 70,000 lita 
geldıt•ı yMllUtbk. Teıkil edi· 
leb ko•i1JO• fiadiye katlar 23 
l>eygar ve 24 oküt •ba alm..
tır, bu hıyvıatar, derhal ~· 
mftlere tevzi oluaacakbr. Bi
t .. göçaaealer İfİll 120 be7p, 
880 61t&ı aatua allna•kW· 

••• 
Dan tef lıilılerle m•f• 

6Ul olJa .. 
lzmirin sağlık işleri, ııtma 

mücadelui ve ıöçmeulerin va· 
lf,-H Ül'lrinde tetkikler yapmak 
üzere Ankaradan tebrim ze ge:
dilini yazdıtımız Sıhhat ~ 
lçti.-i Muavenet ı/eltaa.tl mü• 
teprı Bay Aıun Arar din b~ 
raberinde ıehrimiz Sılalaat •i
tliri Dr. Bar C.Ydet S..-act>tl., 
Kııalay merkez laeyetl reisi Dt . 
Bay t»d.t Oıpr • 
bam zevat bulundutu halde 
lımire ci.at t.Makhldafl ıezmit. 
sıtma mücadelesi için alınan 
tedlllrlMprllliH9..,.._... 

t • ._,.._. otoaoWlle 
T...W.,a ıi lar.Aa Anr, 
Oleıl .. _ ... _ 11:6911111ıal .... 

ıs 

Sfzll 
1&rRe Şulrıla 
blJl)ı filimi 

---..~.....,. ... - Memur* klnub\ln.atı 84 üntü 
Bu •ne ithal eclile. maddeeinio (D) ftkr•aleiıSlftci 

celı ma1lar maddeııoı detlıtaren tcaının 
••"ri• t4eki alakadar-. hb
lit ed im iştır. 84 üncü madd• 
nin (D) fakra11 fli ftkılde ct.-

Türkiye-Letoay• tie.ret ••· 
laıması •akk\n da gümrük idı· 
reııne Mt talbılb ıelıaittir. &. 
taniime töre Leton'a a\eıışeli 
mallara tahıiı edılen konten· 
i•lı ha•t •hilintle Tirkiye,. 
ıtllal oı .. saaoaktar. 8u aıallar içia 
ikişer nü.ha menıe ıebadetoa· 
meıi tanlİm edilecektir. Fob 
Jnymeti .ıoıteren bta dltet• ıe• 
laacletaaaeleri p•r&kıçe ela•· 
t•laallıktao aoarl &mtia bede· 
llıia klinar laeMNI I· 
maıı için Merkez bukaana 
müracaat oluaacakbr. 

Latoa,a , 91_, Tür· 
ldyedı laealt ..,.,. "pana· ........... 

-•ıllta be
,. .. teniye 

tittiril•ittar: 
1 ınci ve ondan apiı der .. 

celerde bul••n memurlard• 
(kadro d.-,.aı. açtkta w. 
laemurl• dahıl ) •e•l.k• da
hilindeki r ... i ve buıuıi mii•• 
1eaata s hbiyede tedavileri lio 
o.ata ....... ııbi\: 
adavi " Jol muraf(ara ve Clevıı 
h\te tedı~ ettitıil* · vefat..... e ....... 
lan ••ıaaup otchakllrı ~n bN
...unl• wetileteldİI'. 

781.. la 
...... 85 iDei ........... 
..mtd• delltti.NtliMll'C 

M .... ri'9iilllkilıll!la 
açıkta kal• mmin .... ~ .............. -........ ., .......... 
lan taa olafak ......... 
bitamındı tekrar b11riaeti··..,ıa 
lal11uaam11 i..Jw 1..ı ••.,ı. 

ıaıi pte taJialeıriM bd• 
.. t •ldcleli ,.. .. ,. ·f*I• .. ·li·l·· .......... -

10 
5000 

lalit. IOO ataç 
kibrit çöpü, 100 bia ldlo 1el
W.. 50 kilo ,.. kltadı, 20 
'- kilo dla.r kilMlt. 7A> bia 
Wlo .. vv., ı.s kile ... 
... iplit;. 4 - tilt ........ 
ilaaiıaç •lbetia• ,...,. ..... 
-. 40 IMa kile •• .... ,.... ıı .. kilo ..... ..,., 
80 . kile ,.... talata . ..... ~. ---

S.gtlllc6gde _.....,. 
S.JCıii•IJ htnr-••W p 

tıt4e lllr•alık oa..aıtar. Qi .. • 
W..data yere bpıclaa slttft 
•~hul b;r htr-..ı riteden 47' 
k\lf uı çalanm ,tar. z.bataca tan· 
111 aranıyor. 

..,. ..... ip .... .... ... 
atak 



............... __ ....... ........ _.,.,....._ .... 

60 milyon. lira Sarf ile büyük r Ve ı~!a:~:,~ ara. 

Gölcükte tersane yapıyoruz •ınd~e~;~:":!unan 
•• •• • •• ~• Ankara, 26 (A.A.) - Irak 

(Atak), dii.n merasimle denize indirildi. ( Dalgıc) ta krah Majeste Gninin doğum 
' yıldönümü münasebetile aşa· 

kaburgaya kondu ğıdaki telgraflar teati edil· 
' l.tanhul, 26 (Huıuıi) -Kendi tezrihlırımızda yapılan Atak ad.ndaki maya gcmiıinin denize miıtir: 
indirme merasimi, bugün fevkalade parlak bir ıurette yapılmııtar. Bu merasimi, Dalgıç adında Majeste birinci Gazi 
ikinci bir pminin bburraya konma töreni takip etmiıtir. Irak krala 

HükQmet, 60 milyon lira aarfetmelc ıuretile Gölcükte büyük bir Tersane yapıcalctlr. 

'lngiltere-It~iy~·~üzakerele-
Bığdad 

Majestelerinin doğum gün• 
lerinin yıldönümü münasebe· 
tile samimi tebriklerimi ve 
ş•hıi saa detlerile doıt ve kar· 
deş Irak milletinin refah ve 
ikbalini, halisane temennileri· 

Lord Çurçil · ···-Fransız ricalile 
konuştu 

Paris, 26 ( Radyo ) - Dün 
Londradan buraya gelen Vin .. 
ton Çurçil, Franıa Başvekili 
Leon Blum, Hariciye Nazıra 
Daladiye vo da ha birçok ıiya
ailerle konuşmuştur. 

lngilterenin bura sefir Sir 
Erik Filips, Lord Çurçil ıere· 
fino bir ziyafet vermiştir. 

Fransada 
Grevciler çofalıyor 

Paris, 26 (Radyo) - Maden 
ameleainin ilin ettij'i grev, git· 
tikçe geniılemektedir. 

Grevciler bupn 30 bine bılii 
o.muştur. 

Budapeşte maçı 
Büyük bir galibiyetle 
Macarlar lehine 
Neticelendi 

Mart 27 

Dört çay fabrika 
sı kurulacak ...... 

Yurdda tabii ıhtiyaçlar ara 
ıına girmiş bulunan çay, he 
yıl 1 milyon liramızın yabanc 
memleketlere gitmesine sebef 
olmaktadır. Bu vaziyeti göı 
önüne alan Ziraat Bakanl ğı 
yurdun türlü bölgelerinde uzuıı 
seneler devam eden tetkıkkı 
yaptırmış ve neticede Rize 
mıntakasında çay yetiştir:lmes 
mümkün olacağı anlaşılmışu 
Bakanlık bu neticeyi aldıktaıı 
sonra Rizede bir çay fidanlığ 
kurmuş ve bu fidanlık, uzun ve 
ihtimamla çalışmalardan son?I 
çay vermeğe başlamıştır. 

Kanun projesi 
Büyük zirai kalkınma prog

ramında yer almış bulunan ~] 
işini esaslı bir şekilde hallet 
mele için Ziraat Bakanhğı bu 
kanun projesi hazırlamııtır. Zi· 
raat kongresi ruznamesine giı· 
mit bulunan bu proje ile Riıt 
ve civarında çay yetiştirmenhı 

Budapeıte, 26 ( Radyo ) - yayılması için çareler düşünül· 
Yunanlı sporcularla Macarlar rinin sona erdiği bildiriliyor mi arzederim. müştür. Bıkanhk çay yetiştir· 

K. Atatürk arasanda yapılan futbol maçı, menin taammümü için halkı 
11 - 1 Macarlar lehine neti· 

Ekselans K. Atatürk paraıız çay tohumları verece~ 
Londra aiyasl mehalili; lngilterenin, ispanya mesele- Türkiye Cumhur Baıkam celMna~!!~~;, bu büyük galibiyet ve en kıaa bir zamanda cbıarw 

A le d ı ·ı A · ı dan çay retirilmeıini öoliycce~ 
si hakkında ltalyadan tem.:nat aldıfını haber veriyor YıldönilL11Üm münaı:b~~le t:O~k1a:an.=~;~a n!~~:;~~n U· tedbir alacaktır. 

Ro1n• 26 ID·dJo) - lnoil· Ekseliıııları tarafından irsal Salıtekirlılc dGt1ası Açılacalc /abrik.allll' 
- ,._ • V [ M k -1 B d Al '- dd Çay işinin köylümüze vı 

terenin bura aefiri Lord P~rt. ,ı umurfGCI ar 00 OVaua buyurulan tebrik telgrafların· ornova a sanca" ca e· çiftçimize mühim bir aelir kay 
b Hari · N · · · dan dolayı pek ziyade müte- ıinde Madam Viktoryaya ait • d a,wa cıye ezaretıae f·t· l J 1 k B ,_ • • 6lü verıi makbuzu üzerinde tabri· nağı haline gelmiş bulun uğunu 
mit •e Hariciye Nazırı Koot spanyauan aıaca · ef ıclfl m bassis olarak sam:mi teıekkür- anlatabilmek için şimd 1 k Ri 

ı 1. C ld lerimi ve ııhıi saadetlerile fat yaparak Melek Rıza adın· d b f b .k 1 • Oaııo ile altıncı mükilemuini ıarını HUrtaramıyor ezasına çarpı ı daki kadınlD ev ıatııı i•inde ze e ir ça1 a fi 811 açı aca 
asil Türk milletinin ikbalin " ve fabrika müstahsil elindeıı yapmııbr. lıtanbul, 26 (Hususi) - Yu· Varşova, 26 (Radyo) - (Ro· sahte makbuz kullanmak: vo k 

-L k f) le ~ d l · d hakkındaki en iyi temennileri· işlenmıyen ve ş mdjyi! adaı 
Alakadar •ı-afilde ıö1ylen· murta tacirleri, İspanyadaki ala· 

5
opye ömur ma en erm e mi arza müsaraat eylerim. sabtekirhlc yapmakla maznun geri vaaıtalarla çok güç işlener. 

ditiae ıöıe, afilt•o • talya cakları itini bal iP.in Ankırıya abutaj yapanlardarı beş kiti Ga•ı" sim••r Muıı Kazım Karaboll.ı· 1 ı \c • \ kt 
... öl" · k" · d h l'f • - a çay arı satan a ara ış iyece ir 

müzakereleri, aoaa ermit fİ• bir heyet aöadermete ve lktııat u~e ve _dtı ışı e mu te. ı '-. .,) nın mubakemeıine dün Atarcezada Ziraat Bankanlı~ı üç ıenedc 
bidir. Vekaleti nezdinde istirhamda b~pıı c:-zaıına mahkum edıl· devam edilmiş, fakat müddei· mahsul vermete başlıyin ça

3 lnıiltere Hariciye Nezareti bulanmata karar vermiılerdir. mıılerdır. Çekoslovakyada• umumi, iddiaıını 1erd içia ha· a~açlara çoğaldıkça muhtel\ 

ekaperloriaden Randel, yana /ngi/iz Litvanya kabinesi k. Al L h zırlanmamıı old~tu~dan mu- mıntakalarda ilk fabrikaya ilivı 
buraya ıelecek ve lngiltere- ı man ve e hakeme, baıka bır guae bıra- olarak üç çay fabrikaıı dalu 
ltaıya uzla1mı11a1a teknik nok· /ıçi p:ırtiainin teb!ifi Baı papaz tarafından l kl lcılmışıtr. açacakbr. 
~~h~a~~~~·"~ ~·~ u <~~~-~ ~şkil .~~ azı an -~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
claclacektir. giliz itçi partiıi bir teblit neş· Kovno, 26 ( Radyo ) - Lit· - Başı 1 inci sahifede - Çı M D J K L ER 

Loadra, 26 (Radyo) - Ro- retmiştir. ·Bunda Başvekil M. vanya kabinesi, başpapaz (Bi· lan hakkında uzun makaleler H k ailİ• bab d cbr 
mıdan plen haberler, lnıil· C.•berlaynıD IOD nutku ile rona) tarafından teikil edilmiş· yazmakta devam ediyorlar. Bu a em mes m a 

lakttel..tain •o- artık lagiltereain bir harbi ön· tir. gazeteler; Çekoslovakya hük4· Biı pabrtıdır koptu: 
aa erditini bildirmektedir. lemek ve ıulbu korumak için Litvanya orduıu başkuman· metinin, Sudet Almanlara bak- - Vay efendim, Ankaradan hakem getirmek nedir, bu iıtit 

Siyııl mebıfil: lnıilterenin, laiçbir hareket ve tedbir almı- danı general Razini. ayni za· kında reva görülen zulme niba· nai tedbirler İzmiri incitmez mi? lzmırli hakemlerin ellerindek 
ispanya hakkında ltılyıdıa te- almıyacatı anlaşıldığı, vaz·ye- manda Hırbiye Naz.rı olmuştur. yet vermes:ni tavıiye etmekte chliyetnamelerin kıymeti yok mudur? V. S .. 
minat aldıjına haber veriyorlar. tin, 1914 senesinden evellci Polonya siyasal mebafır, ye· ve aksi takdirde Atmanyanın Filhakika, lzmir maçlarmda, ehliyet ve vukufları aşikar olaı 

l ı ·1 .. İzmirli balc:mıer yerine meıeli antrenörden hakemlerle oyuı 
Para borsası 

Anlıaraya nalcledildi 
Jıtsn bul, 26 (Huıuıi) - Pıra 

boruaa, burüa Anbrıya nak· 
ledilmipir. 

Pariate eski 
muharipler 

Büy'IJ.k bir miting 
akdettiler 

Paria. 26 (Rıdyo) - Eski 
muharipler ittihadı, bugün bil· 
yük bir mıting akdetmiıtir. Bu 
mitingde, birçok hatipler ıöı 
ıöylemiıler ve bir milli bir• 
lik kabineıiain hemen teıki· 
liai, hükümetin, ispanya ;şloriae 
kanımamıaını iıtemiılordir. 

Bir lngi-
li'z tayyaresi 
DtJıta oe parçalandı 

Londra, 26 ( Radyo) - 8 r 
bombardıman tayyareai, Tul 
Havzda kazıya utramış ve 
parçalanmııhr. 

Tayyarede bulunan ilci za· 
bit ölmüıtür. 

Gandi 
Propagandasına 

devam ediyor 
Bombay, 26 (R!idyo)- Roy· 

ter muhabiri bildıriyo : 
Gandi neşrettiği haftaiık ga· 

zetesınde pol s ve askeri kıtı· 
ların faaliyetine rağmen Allah· 
abad hwalisinde~i hadise lcrin 
lng 1 z erın aievh.o e seyr:nı ge· 
nişlettığ nı yaz yor. 

hale dü•mesine meydan veril· ni kabineyi iyi karşılamıştır. mesu o amıyıcağını ı eri ıur• 
" idare ettirilmiş olsaydı, bu işe pek yakışbğı için ikide bir tek 

diti, harbi durdurmik i,.in M k •k ~melctedirler. .... e sı a rarllidıtım: 
müıterek emniyet ve kollektif Prag, 26 (Radyo) - Polonya Çelebi böyle olur bizde de dan dun dediğin 
iıtiralrin harekete gelmeıi li· J aponyaya yü.zbin matbuatı, Çekoslovakyadaki Mısraını derhal yapııtıracaktım. Fakat çarçabuk toparlaoıı 
zımpldiii, milletler cemiyeti• Lebliler bakkında uzun maka· vaziyeti düzelttiler. O takdırde lzmir hakemlerinin ehliyetname 
DİD derhal toplaoma11 iktaza varil petrol aatmıı leler yazıyorlar. Bu gazeteler, lerini ezerek auyuou kemali afiyetle içmeleri lizımdı. Franaadı 
ettiti kaydedilmekte, Avuıtur· Melcıiko, 26 (Radyo) Leh az'ıklara Çekoslovakyanın, adettir. 
va ve lapanya meselelerine Amerika sefiri, buıün Cumhur· iktısadi ve içtimai haklarını iki türlü diploma verirler. Biri. ana vatan hudutları içinde Çit 
ı- K d bpcak olanlar için, biri de müıtemleke veya ecnebi memleket 
kartı tedbir alanmaıı ı"ıtenmek· reisi ar enayı z yaret etmiş esirgememesini istemektedir. 1 1 8 le • k d l M il lere gidecek o an ar için.. u i incı ıımm ip oma11, ara ya 
tedir. ve Japonyaya satılan yüzbin Çapu'cular dan, Havr vesaireden Franuya ayak baaıldıtı dakikada, derha varil petrol hakkında izahat lı 1 k d• kıymetini kaybeder. 
ıs an ınavya iıtemiŞtir. Mekaikada bir k6ye Fakat bizim hakemlerin diplomaları (bazı mıntakalarda mer• 

D ı ti • H • • V h • ve muteberdir) falın reisin mensup bulundutu filin takımın ma ev • erı arıcıya ı angçe ne rı ateı vermi•lerdir 
- r çında veya izmirde verilecek oyunlarda geçmez ) gibi bir kıyı 

Nazırları Osloda Ecnebi vapurlara Mckıilco, 26 (Radyo) - El- taşımamak lazımdır. Bu neye benzer bilir misiniz: 
toplanacaklar yasak kolono köyünü basan çeteciler, Umumi bir kanunun Alaancalıc mıntakaaında tatbikine, fakaı 

Postadaki paraları almıclar ve di,,er yerlerde hiç adı anılmamasını .• 
Brükıtl, 26 (R·dyo) - iskan· w 

5 l M Şangbay, 26 (Radyo) - Ja· posta memurlarından yedi ki· Fakat yalnız bu hakem meıe esinin halli ile iş bitmiyor. e 
clinavya hükumetltrı Hariciye ponİar; ecnebi vapurlarm, Yan· ıiye ate, vererek bunları diri aela, lstanbuldaki maçların lzmir spor tarihine geçecek olan kah 
Naz1rları, N:aanııı beşinci günü çe nehrinde seyrüsefer etmeme· d ri yakmışlardır. ramanları da bir sorguya çekmelıdir. Oyunu nasıl tatil eder 
Osloda toplanakcal•r ve umumi feri için kat'i emirler vermiş Çapulcular, köyü de soy· ler, nasıl uzatır, nasıl kısaltırlar? Yani devenio kuyrutuna da 
vaziyet etrafında müzekerelerde h"rde .... raştırmalar ya mak vui takmak kılıklı hünerlerın nasıl icra kılındı"'ın' da araıtırma~ ve ne ı P muşla ve er tarafa yangınlar 15 

bulunarak, lslcandinıv hü~ümet· lüzumunu hissettiklerini ileri çıkard ktan ıonra kaçmışlard r. gere(tir. 
lerinin, Uluslar ıosyeteıi nez· ıürerelc yeni tedbirler almış- 'ıtanbııl...ıa •ı·a lstaobulluların buradaki galibiyetlerinde b zim lzmirli hakem 
dindeki mevkilerini tesbit ede· lardır. ıı Uı lerin de hissesi ve zafer hakkı oldutunu söylersek fazla birŞeJ 
ceklerdir. Jı1ponlar, ecnebi vapurlar lstanbul, 26 (Hususi) - Bu· yapmıı olmayız. 
Ş lı k lı ·· t 16 d b 1 a k "f O kadar hassastılar ki, Beşiktaş maçlarında, misafir tak mu: ~ •r on eransı kumpanyalarını bu tedbirlerin• gun, lla a aı IY ft eSI L - .,. · "k' t d · · cebine alh puvanı büyük bir ko1ayhııda yerleıtirdiler. O hakem· 
Londra, 26 (Radyo) - Şeker den haberdar etmişler ve va· 

111
' 

1 1 
saa evam etmıştır. ler ki, şimdi beğenilmiyor. Derdimizi kime anlatsak acep, sıA 

konferanı, Nisanın 27 inci güııü zeyledikleri memnuiyeti bil· Bu müddet zarfında vapurlar ne dersiniz? Çimdi 
burada toplanıcalctır. dirmişle,.dir. iıliyememişt!r. -

Elhamra ldareıinde Milli Kütüphane Sineması 

Burün matinelerden ıtibaren 
iki harıkulide fil m birden 

KAN DAVASI 
Tabii Renkli · Fransızcı 

Söz:ü ıaheser 
Başrollerd~: Silvia Sidney. 
Henri Fondll·f red Mr c Mıırray 

BRODVAY 
MELODi 1938 
Raşrollerde : Robcrt Tay)or - Eleanor Powell. 

SEANSLAR· Kan D1vssı . . : 3· 7 de Cumartesı ve Pazar 1 de 
· B orfv v Me od : 5·9 da-Brodvtly M"' ' c:di ile ba5la ' 

ltalya 1 • Y" M 
Maarif Nazırı zmır UD eDSUCatı 

s.ıgr•~e!f~:.~~~- ııaı· Türk A. Şirketinin 
ya Maarif Nazırı Diııo Alfiyeri Halkapınar Kumaş Fabrikası 
bugün buraya gelm;ştir. 

Dıno Alfiyeri, bugünlerde Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

kültür kürsüsünij açacaktır. Sag"' lam, zarif ve ucuzdur 
Romanyada şenlihlEr 

Yeni )apbrdığınız elbiseler için bu mamulata tercı .1 edıoıı 
8Jkreş, 26 (Rıdyo) - Besa· Ş YERLER' rabyanın Romanyaya ilhak edil· SA Ti 1 

d ği günün yıldönümü olmak Birincikordonda 186 numarada 

münasebetile yarın Romanyanın ŞARK HALI 1', A, 
her tarafında şenl ı kl ~r yapılı· 
c kt r. 

. -. . ... . ' . ..... ' . 



Yavuz Sultan Selim çadırından çıkınca yakınla
rından birini işaretle yanına çağırdı 

Yediçqme dinleıımelc içia çok 
müsaitti. Yeı llilder üatiinde. b· 
rargih kuralmuştu. Yavuz. ti 
ilerideki çadarl•• dotra balrt : 

Kürt Halit rem ve ••. ,.ti 
orada idiler. 

Derb•I emretti: 
- Halit bl•m, bapn öğ e 

yemetinde, bmuna•cla bulun· 
ıunlarl 
. Padiplna naıiyeti biribirino 
baktılar: 

- Fermanıa.ız bafüatiin• ıal· 
tlllllll.. 

- Otlt aamll&Dı yalnız eda 
edeceJim .. 

- Bqiiltüae hakUJmız. 
- Misafirlere rör.. IOfra 

iUar edilsin. 
- Beli devJetl4maı .. 

Y ozan M. Agluı11 
- 109..,..., 

Halid Rei• yak"aşınca doğru· 
ca paditahın yanına koştu, eti!· 
di, etelderiaı öpmek istedL 
Yavuz: 

- Yok, yok ~dedi· lüzumu 
yok.. Buyur soframıza!. 

Kürt Halid, sofrada keneli· 
sine ayrılan yere dotru yakla· 
ıtrken, iki genç Yeniçeri yak· 
laştalar. 

- Kılıcınızı rica ederi:r:.IHu
zurda ve ıofrada babam ka
di kulları kıhçlı oturamazlar. 

Kürt reiıin içine derhal kurd 
dütmüştü. 

· - Eyvah, bir19y mi olacak 
acaba?. 

!.traLna ıöyle bir bakındı. 
Mutavaattan başka çaro yoktu. 
Derhal kılıcını çıkardı. 

Kürt Halidia alacı aJ..ırkea, 
ayni •enaim, dit• aofral•dı 
kendi efradına da tatbik edi· 
liyorda •• 

Pacfitah, besmele çekip '/f1" 
mtl'e bqladı. Sofraya lüzmet 
edip Halid reiıin geriıinde d11· 
ran iri yarı bazı neferler do, 
bütün dikkatlerini padiıahın 
a-özJerinde toplamışlardı. 

Yavuz Kürt reise baktı: 

- Ey reiı ·dedi· bana söyle, 
bu şah nice insandır? 

Halid Reiı, padişab1n kendi· 
sine hitap etmesinden memnun 
olmuş ve içine ıu serpilmişti. 
Çünkü demiodenberi, bir kaıık 
çorba ağzında duruyor vo bir 
türlü gırtlağından ıeçmiyordu: 

- Uşak makulesi, aerseri 
bir herifi. 

Yavuzun kaşlara çatıldı: 
- Benim hasmımdır o... Ne 

utalttır, 11e ıeraeril. 
Yavuzun •eai, adeta l'ürler 

gibi idi. Sofradakiler Jerlerin
den kımıldadılar. Halid Reia, 
dilini yutuyordu. 

Yavuz, bir kııık çorba daha 
yuvarladıktan ıoara dotraldu: 

-Behey hain -diye batırdı.· 
D JD ekmetini yidiğin, utruna 
pala sa ladıtm bir mert kip 
için, benim diPIMHm ve bu
pa için benim mat. ubumdur 
de,. aiçia hezeyan ederain? 
Aklınca baa saclabt ft riya 
., ..... ? 

Yava baau Miyl• IÖyieaeı 
mbclakilere IMr pz ath: 

- Ta ı• ..t'ua•n, p hai· 
tri• canaaı «*heaaeae ıöacleria 
ki, yerylıü ba,telerinden te
miılenef.. 

• ..Sona vu • 

KWt Halit de çadmacla o 
gün padiph tarahndan kabul 
edilecetini d6şüaiiyor, seYini· 
yordu. Tehiikeyi atlatmıı de
mekti. Bu takdirde padiıab 
kendiliae elbette bir mevki 
verecekti. Gene akili aib i 
rallat ve ömir siirecekti. Bay• 
rak detittirmekle ne Çtkardı 
8Uki?. Şala olmamı11a padi,.b 
olauı: baaan ela bn<lili için 
bir far1a yokta. Kaldı ki, v .. 
ftlft ııh l11Daile iadirditi dar
beden sonra, firar imklnı mev• 
cat olsa bile, başka yerlerde 
,..amak. bem de buginki sibi, 
bır bbilo bqı olarak ya14mak 
imkanı yoktu. 

Otlo vakti idi. OrclMaa ai
okumata bar 

Tüccar ve komusyoncula
rın kazanç vergileri 

Ruhsat tezkereleri harcı hak· 
dt YI Ol 
kıldıktan sonra, geao kıl ıcını 
tlb. Fakat kılıcım, .,muayeae 
t1mcilide aoutmU.. 

Paclipb, caclırcle c1ı,...,. 

.-.. 11k•larad1D biriao 

... "latta .. -- blatm• 
cloll• eti._. lair emir wenli. 

Paclitahm aofrU&ada matad 
olu ~irlerl, lıocuı, aitnca 
ela ••maılanaı ktlmlf ve röl
,.n bir -tacın altaada haldu 
81tilne kunalmuı olan iofraya 
~ilerledi&. ~~ otur ...... 

B117anrn, baydnnıt. 
llra sonra, KW Halid 

ıeıı 1#» iki yeniçeri __. ile 
waber af•ç iltibmetbde yÜ· 
r .. ii. Kalıtını, loyafetiai temiz· 
le muraua bbzeli labcaoı 
da beliae takmıftJ. Çelareıi 
pk beıqtu. Yavuz, göziaün · 
_. • onu tetkik ediyor: 

- ffa;n1 
Dl,e mınldanıyordu. 
KGrd reis, padipbın sofra· 

ana yaklaşırken, onun yüz elli 
kifilik efradı da, ikqer üçer, 
.tiler efrad ıofralarına tabim 
edıliyorlardı. 

ANADOLU 

3258 numarala kanan aaci• 
bince be,anaımeye tibı tatu
lan mike1laflerin 1938 malt 
JQh n\sat tezkereli la~ 
haldaôda Maliye Veklletindea 
Yillyete bir famim relmipir. 
3258 a•anlı kı•al• beJM• 
name& mülcelleHer ........ id
W tıdilail eı.. (Whallt ve 
ilwa'9t ticanıtlle iftip1 ec1 .... 
ler, tiearet .. satre '""-• 
bulanan yerterc!e ba borıalarda 
ahmp aatılasa ••llar birine 
komilfGDculuk yapaalar ) ıa 
1937 mali yıla iptida•tll, ewl
ki mikelWiyet tekiilerin• töre 
almıt oldukı.t nhlat take- · 
releri harçlarının 19!8 ikinci• 
kinan a11ndan IODra befua• 
nıelilerin tibi oldutu harca tb
llt edılmek iıteacliii Vekl1ete 
yapılan ıi~iyetlerdea v• ,._. 
telerdeki DetrİJMta ula11l
mıfbr. 

Kuanç wqili ka .. um 81 
inci maddesinde rullllıt te&k .. 
releriaio ne ıamaa alaaacaldan 
yakın ve bir mali .... için 
muteber balanduklan taarila 
ed.lmit ve malltelif aükellefi
yet •ekillerine pe ruhsat tez· 
kere!eri harçlarının miktarı da 
82 inci maddede beyan olun-
muştur. Ruh11t tezkerelerini• 

Ginlülc ıiyual puete 
ı---ım:n~.;:.~ıı:p;ı:;:;;:;:~;-.ır--·11 muteber oldutu mali yıl zar· 

HPndar Rii,,Iii ÔKTEll fında mübl efler taraftadaa 82 
..., iaci maddede yuıL harç ola· 

~ ... ı MPIJa& 99 ,.. qım .ada. betlerin in tebeddül&nü ve dalaa 
ai.. liamcli Nbhet ÇANÇAJC 

- yükıek niıbete tibi harç istifr 
lDAREHANESI •ıaı icap ettirecek şekilde İftİ· 

1nnir 1kmci Beyler eotaAt gal nevileri detiıti i.medikçe 
C.Jlalk , ... ~...: LI---- :...: .. ..La -- .,_ ~ mütemmim tezkere laarcı alla· 

f tJıraf: ıımtr - ANADOLU masına kanun hükümlerim 
Telefoa: 2776 .. 1'1111a lu&u1m 405 •Üıaid olmadıta Vekaletten 

Abone teftid bildirilmiıtir. 
lJht• H VC, alb •111&a 80G 32S8 numaralı klnunun mu· 

hraftur vakkat birinci maddesinde (bu - kanun ile yeniden beyanname İt~IDel ll'nllelEetJer f9a .... 
ıl>«>ıı.. l~nli 27 lizadu aıalüne tabi tutulanların 1938 

lıitmıl!!!A=l\A=l>!!!!!CJ=L!!!!!l.l~!d!!!!!A!!!!!'l=ll!!!!!A~A~~ll\~J>=.A!!!!!!!iiillıtl mali yılı kazanç vergisi bu b-
llASlUUŞ'Wll aundM evelki büküm!ere göre u1m---------m11 tarh oı...r, .. mükellefler 1938 

bir emir geldi 
tamm 1ıb bqındaa itibaren 
2395 sayıh kan• mucibince 
beyanııame ita111e mlkettef 
olanlir haklanda mevzu uıl 
Ye mecbıriyetlere tlbi olarlar.) 
Denilmektedir. 

Yeniden beyanaame aaaliiıae 
tibi tsatu aalann 1938 malt yala 
blan9 YOl'f lerinln efttkl hii
klmlere tan tarbecliteceji aa
rabat• b.,aa e4il•if olchtu
daa .. 8ikellef'8ria 1937 .. ıt 
..... aldakluı ...... tezt.re. 
1.-iaİla 25 linlık tem.. ile 
teWili ................ Utifaa 
şöyle dur._ 1938 mali yıla 
mükelW,.t ..... rilriıa detir 
mit .,........ ... ..... 
olamıyacatından 1938 ••ela• 
·-~ ..,.. ... 
iraclla •llııı•ıO..a tAi oldu• 

.... --- h• ı•·-·- tası. ... , .......... ...,.... .. 
lilır s bi 25 .... l'ldallt tez. 
kereli .-il..._ i.U. ıfell. 
memektedir. 

3258 ... , .......... .. 
Takkat blriaci ma4de•4eld 
b,daa. bu ......... 19!9 
mali ,.wa 1t.,1aM•elerl 
YerJ1yo tibi tatulabilaelerilli 
t.emia içia 1938 t.kviaa 111a 
bapadan iti!Mren bo-n tat
aaja mecbur old•ldan defter. 
teri taıdik ettiraeleriae ve 
muameleleriai bu defterlere 
geç rm ... İD• ...ı.f bulandatu. 
biaaoaale,tı bu mik.Uefleria 
ancak 1939 mali yılı iptida1111ıo 
dan itiber• 1te,_amelileria 
tlbi oW• 25 lirahk rahıat 
tezkerd almak mecb.tJetiade 
oldakl99cl.a, 1457 ••it rıta 
içia .-iki llaimlere töre. 
aldıklar• rlahMt teıbreai laarç
mıaaa ~mali abetiae ıidil ... 
meıi ve ikmalen alaamlf olaıa 
harç fark~~n?ı~ da derhal iade
si eınredı mıthr. 

t 939 aali yıla gelmeden 1 . eve 
itini terk etmıı olan bu kabil 
mükellefler namına 1938 tı•-

& v.m 

Söyliyebiliriz: Galip sayılır 
bu yolda mağlôp! •. 

•• •• • •• •• • 
Alsancak takımı on kişi ile ve kalecisiz oynadı. 

Güneş bugün üçokla karşılaşıyor 
Dün Alsancak sahasında m:

safir Günet takımı A1sancakla 
ille tem••••• yapb ve oyanu 
2 - 1 kazandı. Oyunun safa· 
batana giriımedea evel maçtaa 
sonra her iki takım için edin· 
dilimiz intibaları kısaca anla· 
talı•: 

Güneş takımı; en fazla nazarı 
dikkati celbeden oyuncalar mü-

dafaada Rıza ile F•uktu. M.ıu· 
cialer top koatrola aoktai •• 
zarından çok iyi olmakla be· 
raber vwutl•rı isabetazdi. Mi
saf,r takım umumiyet itibarile 
topu •beriya havaya dikmekle 
vakit ıeçirjyordu. Misafirlerin 
yegane meziyetleri top11 ıoğuk 
kan ılıkla ka"'lamatandw. 

Nitekim Aluncataa a .. n 
zamaa inkişaf eden ve kalele. 
rine clayann hiicuml araı ıo
fuk kaahbkları a~de ke· 
ayarlarda. Ve ba aretle rakip 
takı .. gol lırub nrdinaiyor· 
larclı. Alsaneak: l:r:mir takımaın 
aidata laatlan atak Ye en•iik 
bir oyun gösterdiler ve nkip 
takıma ideta 201 hrsata verme
dil•. Muhacimler miclafH ... 
llzel oyUIUllla uyabilseydi ve 
tam 55 dakika kaleciıiz, on 
kiti a,eamak meclMlriyetine 
dlttnaeydi daha veriati bir 
orua pb.racılctl. Yaai laair 
taauda. Birinci devreyi O.O 
berabere bitirmesi de bun• ia
INlt .... 

O,•u• laabmi: Yı'M-hr
•• S.y Eud. 

Ewell miafir takla ahaya 
çab. Seyircileri IOli•lacla ve 
alkııludı. Misafirleri Alııacalc 
takımı takibetti. Takımlar ıöyle 
d · ıifmitti: 

Oiinep' 
Cihad, Faruk, Reıad. ibra· 

1ıim, Rıza, Yuıuf, Rebit, Wıyızi, 
Mel h, Raı 11, Sallheddin • 
Alıeneak 
Hilmi, l. Ali, CetD.1, Ralim, 

Enver, Necmi, Hakka, Bami, 
Sabri, IJyaı, Saim. 

Triw.&er tamaaite dolmuıtu. 
lzmir takımı daha ilk dalükaq 
•ldan aba ft Gtmee, ancak. 
topa kora1re ldmakla vaziyeti 
kartri. Kara-4• plaa tope 
mhafirler kolayca kuti1- ve 
awtla ... .__ .. ._.. ... ...... . 

AllMoak .... e,..,or ve 
....... Mit lralıli9i .. ,..t edi,., ilket wdr•ai•er 
ullf-Jor, bu turetle de .;. 
•lir tala• aiidafM11 kolayca 
..... .,.... w ....... 
... iki telam .,.... -~ 
tanı bNıaak iıtiyor, o,... .t 
ve ıüzel ıeçiyorda. 

12 iac:i daliibcla u, ..... 
ıantredea kaptı, Rızayı adattı 

,... IMfaadu •k tarihiae 
dar ..... 55 İllcİ ..... i 
muoibince verecekleri beyaau
•eler izeriaden ••ti tarlle
diimui ve 74 iacü •ıcld.-in 
F fakr- mucibiaco tahlili •· 
tizt eder1e de ıuU.t tezbr•i 
laarçlar· •• ela verti ıibi Yaldi 
ıelmeden e•el tahsiline, dair 
kannda bir kaya d ae•cad ol
madı ğından bu vaziyetlerde 
tezkere harçlannın 19.39 ınali 
yıhndan evel ikmalen tahakkuk 
ve tahlili caiz rörühnemiftir. 

ve 18 çiıgisi üzerıaclen kuvvetli kabil hücuma geçmeğo çahıı· 
bir şütie topu Ginef kalesine yorlar11 fakat Alaaacalc: ıaiaafir. 
iıavale etti. Cihad fedakirane Jerin aıaf sahuandan aynbaı· 
abldı ve ••ziyeti kurtarm. rordu. 37 inci d.kıkada J.mir 
Gineı 15 inci, 16 ıaca ve takımı solaçılc: Hakkı ile hücu· 

17 inci dılc:'ika1arda ikiıi kor· ma geçti, müsaid vaziyette to
ner olmak üzere üç müaid pu kapan Halda topla beral,.r 
ftrsat 1akaladı, fakat iıtifade Glnet kalesine ıır•nn far.k 
edemedi. Tehlikeyi atlatan iz. tam bir fıwl ,.ptı ve pe11alb. 
.ır. .,_,_ t ,__ G" lzmir takımı Cemilin ayata· 

Wl'lla& e""'r oyunu uneı d 
a111f sılaaııD8 intikal ettirdi. an ilk ve son ıayı sını Cl r· 

clıktan ıonra bu go in v., · 
Falı.at bikim o,naaaatl8a ve neşe ile lıiç ohnna bere.,._ 
muhacimlerinia de zaman zı· liti temin için çok çalıştı, 1-• 
mao fır•lt elde etmeJerine rar kat netice alamadı. 011111 .. 
men netice •'•mad. Çünkü biraz ıoara güneşm 2 • ! lehtne 
muaacim batta. tQpU ezip öldü- bitti. MiafUJ.,. bu,W. ötleden 
rüyordu. Güneı bu aralık ae· ıonra ayni saatle [saat 16 ... a] 
mereaz geçen iki korıter ka· ikinci ve IOD temıılannı Oçok 
zıadt. !IS nci .. kikacla Melih talamile yapacaklardtr. 
Rebiida aidatı bir pula Al· Altaacak takamam cıliakü 
aanca'k kaleıi önüne geldi. O)'llnu ( bazı aert hu.eketleri 
Sert bir bare\:et lzmir kaleci· •iiatuna) bizi J.ak keten mem· 
sini evvet' ıılıuaaı cifi'•• çı· nun etmiştir~ Fakat layıkile ye
brdı, ıova ela haataaeye .w;.... tiıtircmedit~z takımların, her 

•- türlü hake~'yun\arından uzak 
derdi. Hilmi yizüade• Ye IMw· olarak gösterdikteri bu v~rfık 
••elan Jaralu•fb. bizi yalnız memmm etmeli de: 

Ba dakikadan Hnra 10 ldti til, onlar üzerinde daha çok 
olarak oyaamata meeltar blan ..... ak ı.,,.tıni Yerllltf dır. 
l:r:mir tabaa bir •• için müda· -------
faaya çeklldiyae de tekrar top· Gaa.ade 
laeda we kalecisiz opaıdıta W· 81.ı 6 ı.. f 11 
ele oy ... •· Mukabil hücum- ı.r omot.ı JJOf aul O~ 
larla Güneı kaluiDi tebdit etti, bir in gili z d ati 
fakat dewe relaüs olarak be- Kudia, 26 (Radyo• - Arap 
taberlilde bitti. Alaacalr takı- eotelerM.
lllDU kaleci ••vkiiade •Gdafi aiı olduklar.,,.ı .,. . ....... .....-ı .... ~ 
Ali vuda. 11, .. la aeri plaif infilik etmİf -- ,_, • • ~...,,ı;t·· 
idi. y aai tam bir miida&a ••· feri ölmGa, bir ditorı 

laamııtar. 

:ü~:~~:·~-=·Al-:~ Araplar, befincı dofa ot.fak 
u. Munl petrolarmıe bor....,ıaı 

calan Uf batbnda k.alea Gü· bozmuşlardır. 

••ta:-; :a ~~ Sa· Viyanatlan kovalan 
fiucWill ve Rebiiaia bir Pi• Aıraerllıalı ,,.,.,,.,,. 
ve plaai pyıet.i aa7e1İa4'W bi· Vıyua, 26 (Radyo) .- Ame
rial:i aoli f&brd1. Kaleci ol· -- pı.-leriaia b~ , ..... 
..,.m, baau pek ili yablır•· temsil eden meıs -lia-rir 
Wlirdi. Be golüa Jaair takıaı• ve müelliflerden Kededay, Jai-

kOmetıa ..nle a.a.t .ı.rıdoe 
aaa ... m7atı iiwiae müe•ir çıkarilm•ştır. 

olacatanı zannedealer çoktu. --·~--------• 
Fakat lzmir takımı s iaci da· Nöbet~ · ecz!'lnela 
...... - mablııil lalcam- .. ____ T _____ _ 

m 7•psuta h11lrcll. 6 uaca Eczaaelel'Jn bir heftallk 
dakikada Giineı ulıuı 4lahilin· n8bet gOalarJal g8atarlr 
4ıl Wr Mkik •--· Lver cetvel: 
topt1 ~ lıııir ...,..ıa Gü- P-.--1: 
aeı kaletiae lle-'e etti. Cilıa4 ~_....._ şı.; Caalph .. 
k•wed• .... topa bakim ela• c;a.eı,11a; 'TiJllkltıe a. ,_. iti. 
•adı. F••t lsmit- malaad81• .... , ..... ~ aıN-111111111 
riain .rerid• 07nuaaları )'ÜıllİD· & ...., •1•4Wa Balk. 

dm bcııclıta topu tekrar ıa· Salı: 
~ 7 isi c1•1r.ec1a G.Ga., &: .... hmta Şile; I[ ........ 
#hiao v.nloa koroer tehlblia B. lfı•f; Kem•d• Kamer; .,.... 
..-. akla B. Alamtd ladL. Et11ft1111ıll 

Sa clıkikadu 14 iaoi cWf;. 14nı,.... 
kaya be* top orta_.. do- ç.,.,.mba: 
fattı. 2' Gncii dakikada Alaar lu«lurakta 51~ ~&a 

-a •• 1 B. BaW~ Tmdllkte Y•.. lllliı; 
cak •- bir flr•ıt yalalada, ırpı.,._.... Ald; ..... ,.aau 
fakat Eaver ve Baıri topu.,.,. AfiJ& 

lı .. maclılclarıodu ve bilbeı• ~,.m6e: 
bu vaziyette Ba1rüıiD aiidahale Kemeraltıada BUll. -..ı,.ıı. ._.i.._ isnat b.caıddı. 3 da "9.a,..11. TUkilıbe a. Faik; 
da~ 10Dra Mclibio b"r pJi F.trelpaıada Etrerpa,.. · 
~ vole ile brMla1ao Ratib Cus 
sıb Ye nefis im tide ıole tala· 
vil etti. Alsaaeak iki .atfır .... ,. KemH•llda tailıat, GIMlp ,,._ hda Giselralı, lıga&p~ Aldi 
yette W. normal oyuna 4'e· ldt11•elikt9 Mt•ı•liii tll•• 
vam .. i,or ve zaman zam.o cakaa 8. Ji.U. 

misafirlerin kalesine iaiyora, ~--.. --
fakat 0)'1111 aertJetmişti. 35 inci Ba14iankta Sılalaal; gen_.., 
dakikada Güneı kalesi yakİllİn · da B. F.,nf; Kemeru ~mer, 
de lımir takımı bir firikik b· Etıefpaf&d• Etrefpa,a. 

z.adı, fakat Baarinin şütü mi· Pazar: 
nffr kalesinin bilmem ne b. Kemeraltıoda WW. tAındw 
dar üstünden avat o~du. MiM· li. llabif, K~ilerd• Ye•• ı... 
.... ı.: l rııııtpua rınci a A•ı i. 
--irler OftlO • açmata .,. mu· 
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118 - Y a2an: Ale sandr Dümtı 

,____ kazanç vergileri 
Deri ve köıele 

Malı"ye Vekaleti, hizmet rbabı ile 
seyyar mükellefleri ayırıyor 

Atos, Dartanyan ile Aramisin yüzlerine baka
. rak kahkahalarla gülmekte devam ediyordu 

Son defa 929 da detişen 
Gümrük tarife kanununun mem • 
lelcet sanayiine hizmeti büyük· 
tür. Kanun hariçten ithal etti
ğimiz birçok maddelerin güm· 
rük resmini arbrmıştır • 

Resmin artışı, bittabi, ithala
tı azaltmış, ve kısa bir zaman· 

~-~"'-"-------~ ..... ----
Resmi daire ve m-eueıelerle asli faaliyetine müteallik işlerde 

hususi ticarethanelerin müste· o daire, müesses~ vey1 şahsı 
mir olan ııli faaliyetleri hıri- merbut olarak mü hasırın fikri 
cinde yaptırdıkları hizmetlere veya bedenı hızmet eden ve 
mukabil ıeyyat mükelleflere bu hizmetin kar e :r. rarile 
ödenen iıtihk•klırdın hizmet alakadar olmadığı gibi bu iş 
erbabı ribl vergi kesilmiyece- için şıhıcn bir maaraf ihtiya· 
tine dair Maliye · Vekaletinden rını da mecbur b lunmıyan 

\ 

- Ben iıe Aramisin fspan· 
yol şarabını çok beğendi ti at 

için, hizmetçilerle altmış ş.şe 
birden yolladığımdan kesemi 
epeyce zayıflattı. 

Aramia ıöze atıldı: 
- Bana gelince, bilmelisiniz 

ki, son santimine vırıncıya ka· 
dar Montidye kilisesine ve 
Amyen Cizvitlerine verdim; 
bundan başkı, bazı ziyafetler 
de Yerdim lci, bunları yapiııağa 
mecburdum. 

Portoı dedi ki: 
- Ya ben, bendeki incik 

birıeye mal olmadı mı zan· 
nederainiz? Musketonun yara11 
ıebebile gilnde iki defa cer· 
rıh getirmek ve yarasının yıl· 
nız bir eczacıya gösterilebile· 
cek yerinde olmasından dolayı 
cerraha ilci mi ıli ücret vermek 
te caba; bunun için kendisine 
baı\ı:a ıeter orasından yaralan• 
mamlta dikkat etmesini ay· 
rıca tenbih ettim. 

Atos, Dartanyın ile Arami· 
ıin yüzlerine bakıp rillerek ıö
zt karıştı: 

- Ayl ay! Zavallı delikanlı 
için pek ıefkat gösterdiğiniz 
ıörülüyor; efendi deditin böy• 
le olar. 

Portoı devam etti: 
- H11dı, bütün aııırıflan• 

mı ödedikteo ıonrı ot11z kron 
keclar ,.... kalacak. 

Ara mi• 
- Bende on piıtol var dedi. 

awtiulaılaı'lm en 
ziitiirdü biz oluyoruz. Oırtan· 
yaa, Iİzİll yüz pistolunuzdan 
ne kaldı? 

- Benim yüı piıtolumdan 
ae ıal kaldı? Evvela iize elli 
piııtol verdim. 

- Ôyle mi? 
- Ne demek! Evet .• 
- Ahi Evet, verdiniz. Şimdi 

habrımı geldi. 
- Sonra, otelciye alb pı .. 

tol verdim. 
- O otelci ne hayvan ıey

dil Ona niçin altı plato! ver
din? 

- NHıl. ılz: o kadar ver 
cleııııiştittizl 

- Ahi Oofru; ne yapayım, 
kalbim çok merhametlidir! Hu
lasa ne kadar paranız kaldı? 

- Yirmi beı piıtol. 
Atoı cebinden biraz ufak 

para çılcaratılc dedi ki: 
- Bana gelince, bende ..... 
- O kadar hal Hiçbir ıey 

deiill. 
- Ôylel O kadar az ki he· 

ııba lcatmıya bile gelmez. 
- Şu halde heıap edelim, 

bakalım hepimizde birden no 
varl 

- Portoı, sende? 
- Otuz kuron. 
- Arımiı, sende? 

r ......... o.n ..... p_i_s.to.ı_. __________ _ 
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- Ya sizde, Dartanyao? 
- Yirmi beş. 
- Hepsi bu değil mi? 
Dartımyan, Arşimet gibi he· 

llp yaptıktan sonra: 
- Dört yüz yetmiş beş pis· 

to~ dedi. 
- Parise gidince takımlar· 

dan başka dört yüz lira kadar 
para kalacak. 

Aramiı sordu: 
- Fakat beylik atlarımız ne 

olacak? 
- Ehf Hizmetçilerin dört 

atını satıp iki izi at alırız ve 
bunları kura ile efendiler kul· 
!anır; dört yüz lira ile yıya 
kılanlardan birine bir at tedı· 
rilc eder ve ıonra c bimizde 
kılan parayı da Dartanyına 
veririz ki, o lcıımetli olduğu 
için ille indiğimiz yerde kumar 
oynatırız; bu kararlaıtı. 

Portoı dedi ki: 
- Artık yenıeği bitirelim, 

çünkü •otuyor .. 
lıtikballerini bu ıuretle tın· 

zim eden arkadıılar yemekle· 
rini yiyerek kılanını hizmetçi• 
!erine bırakmışlardı. 

Rarise geldikleri zaman Dar· 
tanyan, M. dö Trevilden gel· 
mi~ bir mektup bulmuştu ki, 
kendi iltiması üzerine kral ta· 
rafından ai'.ahşor sınıfını ka· 
bulii vadedilditi haber verili· 
yordu. 

Dırtınyının dünyada en bii· 
yük emeli bu olduğu cihetle 
sevincinden Madam Bonuyöyii 
uımelc fikrini bir tarafa bıra• 
karık yarım saat eve! ayrılmış 
olduğu arkadaşlarını ıramatı 
koşmuş ve onları kederli ve 
pek düşünceli blr halde bul· 
muştu. 

Hepıi birden Atosun evinde 
toplanmışlardı ki, bu hal her 
zaman mühim bir vak'a karşı· 
ıında bulunduklarına delalet 
ederdi. M. dö Trevil tarafın• 
dan onlara 1 mayısta sefer 
açmağa karar vermiı olmaaın· 
dan dolayı hemen hazırlınmağa 
başlamaları haber veriliyordu. 

Dört feylesof şaşkın şaıkın 
biribirlerinin yüzüne bakışıyor· 
du: M. dö Trevil vazife husu
ıunda biç ıaka etmezdi. Dır· 
tanyan dedi ki: 

- Hazırlanmanız kaça mal 
olur zannediyarsunuz? 

- Ohl Söylemeğe bile ce
saret edemeyiz. Bir bpartalı 
gibi idare ile hesap ettik, her 
birimiıe bin beşer yüz lira li
zım olduğunu anladık. 

Atoı ıöze karıştı: 
- Dört kere on beş altmış 

eder; ehi altı bin lira demek .. 
Dartınyı• dedi lci: 
- Bana kalırsa her birimize 

biner lira yeter... Bunu bir ıs. 
partalı fikri ile değil, fakat 
tedarik edecf'!k bir adım ııfa· 
tile ıöylüyorum ...• 

Bu tedarik edici adaın ıözü 
Portoıun gözünü açmıştı; dedi ki: 

- Dur aklıma bir fey geldi! 
Atos serin kanlılıkla ıöze 

karıştı: 
- Ala, fakat bu da birşey· 

dir; bende bir tekinin golresi 
bile yok; fakat, Dırtanyın b:zc 
ait olan mütaleasında saçmalı· 
yor. Bin liral Ben bana kat'i 
olarak iki bin lira lazım oldu· 
tunu söylerim. 

Aramiı dedi ki: 
- Şu halde dört kere iki 

ıekiz eder: demek ki, hazırla
nıbil memiz için tam sekiz: bin 
lira isteriz; zira yalnız ıt ta· 

kımlarımızdan baıka ellerimiz· da memleket nefiııe iyi netice-
de birşey yok. ler istihsal.ne sebep olmuıtur. 

Atos, M. dö Trevile teşek· Küçük mikyasta kalan bazı 
küre giden Dartanyan kapıyı endüstri sahalarımızda inkiıaf 
kapayıncıya kadar bekledikten husule gelmiştir. Çünkü, güm• 
sonra dedi ki: rük reımi artırılan maddeler 

- Bunlardan başka da ar· getirtilemiyor, diğer taraftan 
lcadaşımızın parmağında parıl· memleket ihtiyacı şiddetlenip, 
dıyan yüzük var. Ne demek memlekette imal ve iıtihaal im· 
olsun! Dırtanyao bir kral ya· kanlarına fınat vermif oluyordu. 
digarını parmağında taşıyıp du· Misal olıralc deri ıaayiimiıi 
rurken arkadaşlarına sıkıntı alıyorum: 
çektirecek bir adam değildir. Gümrük resminin tezyidi se· 

bebile hariçten deri ve kösele 
xxıx ithalatı azalmağa bışlaymcı 

Hazırlık irin aaldırış yerıi deri ve köseıeıer ucuz gö-
r rülüp talep fazlalaşmış ve bu 

Dört arkadaştan zıhni en zi- suretle deri sanayiimiz için sa· 
yade meıgul olanının Darlan· tış sahası genişlemiş oldu. Ya· 
yan olduğuna şüphe yoktu, vış, yavaş küçük debaıathane· 
çünkü muhafız vazifesinde iken ler iş hacimlerini genişletmeğe, 
kolayca hazırlanması mümkün i&tihsal kudreti nisbetlerini faz· 
olduğu halde rütbe sahibi aı· lalaştırmağa başlamıı ve kısa 
lahşorların sefer hazırlıkları ol· bir zamandı memlekette hariç· 
dukça müşküldü; fakat bizim ten getirtmeğe artık lüzum bı· 
Gaalconyılı delikanlımız, bildi· rakınıyan bir istihsal ve imal 
ğimiz veçhile, tamahkar dene• kudreti meydana gelmiştir. 
cek derecede idareli olmakla Bu netice, şüpheı;z memnun 
beraber Portoaa rakip olacak edicidir. Fakat bunun bir de 
kadar da kururluyordu. a kasını çevirelim: 

fşte bu gururunun verd ği Deri ve lcöselelerimiz hariç· 
diişünce ıebebile; Dartınyın, ten getirtilenlerden ucuz, bunun 
şu an da kibrini kırmamak ar· için talep çok, bu güzel. Deri 
zusundan dolayı adeta tıhatsız sanıyiimizde ihtiyacı karıılıyan 
oluyordu. bütün imkan ve ıürıt mevcud, 

Bundan başka Madam Bo· bu da güzel. Dananın aırbndan 
nasyö hakkında yapmış oldutu deri, beı gün ıonra ayıfımızda 
ıoruşturmalardın da bir maili· biçimli bir ıyalckabıdır. 
mat elde edememişti. işte bütün bu güzellikler, 

M. dö T revll kraliçeden de burada, güneşte kalmıı adi bir 
işi soruşturmuşaa da kraliçenin köacle gibi buruıuyor. 
de kumaşçının genç. karıaının Danın~ aırtıııdaıı ayrılın de· 
nerede olduğunu bilemediğini rinin beı gün ıonrı ayakkabı 
öğrenememiş ve ancık tıhki· oluverişi, dericilikte İcab eden 
kıt yaptırıcafı hakkında ıöz usullere riayet edilmediğıni ve 
almıştı. Fakat bu vait pek o derinin haiz olması lizımre· 
müphem oldnğa cihetle Dır· len evsafı taşımadığını göıter• 

mlş olmuyor mu? 
tınyan için bir ümit yerine 

Debegatbanede pişmiyeo, pişe· 
r11çememişti. 

cek kadar durdurulmıyan deri 
Atoı, odasından hiç çıkmı· ve kösele bittabi dayanıksız 

yordu; sefer hazırlığı için bir oluyor. Huıusile, kadın ayak· 
adım bile atmımağa kırar kaplarında bu dıyanıkaı:dılc 
vermiıti. daha fazladır. Bu vaziyete göre 

Arkadaşlarına dedi ki: bir kadın ayakkabısının dayan· 
- Devam edecek 

---~-ııı------.. ı m111 nihayet on beı ründür. 

B · Çarşıdan aldığı ayakkabıdan 
orsa memnun tek kimse gösterile· 

26 3-938 mez. Bir çorabın dayanma kud-
UzUm satışları retine inen bir ayakkabı, inici· 

Ç. Alıcı K. S. K. S. şaf eden deri aanayiimizin ıe-
!04 Ş. Rıza H. 12 15 75 laha da muhtaç olduğunu göı· 
lll F. Solari 12 25 14 termiş değil midir? Bu hale 
171 M.J.Taranto 11 75 16 50 göre, deri ve köıelelerimizin 
131 A.R.üzümcü 12·25 13 50 ucuzluğu mevzuu bahsolamız. 

' 113 Pateıson 12 50 14 Avrupa deri ve köselelerini, 
89 Ş. Remzi 13 15 50 gümrük resmi ne kadar fazla 

105 J. Kohen 12 625 13 25 olursa olsun, kullanmak müs· 
75 Esnaf ban. 13 25 14 875 tehlik için elbette daha kirlı· 
37 D. Arditi 13 13 25 dır. Banun önüne geçebilecek 
21 M. Beş kçi 11 11 50 akla gelen tedbir ıu: 
16 A. Mazhar 5 15 5 15 ipekli kumaşlar ve ipekli ka· 
13 M. Ard.ti 13 50 13 50 dın çorapları hükumetin kont· 
1284 Yekün rolunı girmiştir. Satışa arzedi· 

244332,5 Eski Yekün len kadın çorapları ve ipekli 
245616,5 Umnm yekün kumıışlar damgalı ve miihüriü 

Piyasa flatlerl değilse, kanun elini b emen eı· 
26·3-938 çekirdekıiz üzüm nafın yakısına uzatmaktadır. 

işte, bu kontrol ve damga usu
lünün ayni yerli deri ve köse· 
lelerimize de aynen yapılabilir. 
Bu suretle, deri ve köıeleleri· 
mizin dayanıksızlığı giderilmiş 
olabilir. 

orta fiatleri: 
No. 

• 
• 
• 
• 

7 
8 
9 

10 
11 

11 50 
12 50 
13 00 
14 50 
16 00 

Zahire satışları 
ç. ansi K. S. K. S. 
426 Buğday 5 15 6 375 
210 A•pı 4 125 
140 Nohut 6 50 6 625 
480 KentPılamut375 527 50 

2129 B. Pamuk 28 41 50 
10 To'l P. çekirdeği 2 60 

Nejad Bögürtlen 
~--~----:-'-----~~~~--

Kız kaçırma 
Karaburun kazasının Ambar 

Seki köyünde Hali 1 kızı 16 ya· 
şında Remziye Üzümcüyü ka· 
çıran ayni köyden Musbl'fı Ünlü 
zabıtaca tutulmuş, Adliyeye ~
rilmiıtir. 

vilayete vilayete bir tamim gel· mükelleflerdir. 
miştir. Gündelik gayri ııfi kı- Kırılın bir camın yaptırılma· 
zançlırı üı:erinden verri veren· ıı, bazı ufık tefek tamirler, 
lerin daire ve müeue1eler nez· b1ı:ı eşyanın nakli veya temız· 
dindeki birkaç günlük ınzi lik icrası için çıl11tırılan kim· 
hizmetlerinden dolayı kendile· ıeler, o dılreninf müstahdimi 
rine ödenen pırılırdın vergi vaziyetine giremiyecekleriıiden 
kesilmemesi lazımgclditi halde ücretlerinden h zmet erbabı is· 
bazı yerlerde seyyar mükellef· tibkakları gibi tedıye sırasında 
!erin hizmet erbabı tabirinden vergi kat'iyen kesilmiyecektir. 
ötürii istıhlcaklarından ayrıca Taahbüd işleri, bundan hariç• 
vergi kesildiği törülmiiıtür. tir ve vergi khilmesf lazımdır. 

Kııanç vergisi kanununda , Hususi dı;reler için de vaz:ıye· 
(hizmet erbabı ile ıiindelik tin ayni olduğu bildirilmiştir. 
gayri safi kazanç ürerinden Bu gibi muamelelerde sarf ev· 
vergiye t3bi olanlar) biribirin- ralcına ferh verilecektir. Demir• 
den ayrılmıştır. Hizmet erbabı yolu inııat müteahhidlerinin 
vaziyete girmiyea mükelleflere incir, üzüm, tütün, fındık gibi 
ödenen paralardan bi:ımet er· mahsulatı itl::renleriıı müstemir 
babı iıtihlcakları gibi vergi ke· faaliyet ve iştigal mevzularını 
silmiyecektir. Hizmet erbabın· tetkil eden bu işleri yapmak 
dan maksad, herhınıi bir dıi· üzere çslıştırdıklart memur, 
re, müe11ese, hakiki veya bük· müstahdem ve işçiler, bızmet 
mi bir şahsın müıtemir olan erbabı g1bi vergiye tabi tutu• -
Lüzumlu notlar 

TRENLER: 
lımütl.,. her "1]11 kalbe ,,_ 

lerin harelı:eı 11aıferi .• 

Agdın Jıattı; AbancaTc: 
1rnıir0Kıırakayu0ADkıth: 1'aau. 

r.ııı, tertamı... aııııa. puu tbleri 
..., 21,HS de. 

Jımü • Nuilli: Bet ,O. -
15,40 ela 

limir·Denizli: Sah, ptzoemlıe. 
cumarteoi ,.ıınleri -t 6,SO da 

1r.mir0 Tire.Ödemit: 8_ ... 11 ooaı 
s,as de bir katar; lıu akfam aut 
17,30 Ödemi .. bir ıreıı, 16,30 da 
Tireye otoray. 

Afgan lıatft; Basmane4e11: 
hmır.tıı.ııbul·Aııkua: Her ~'111 

... ı 1 de (paur, ttımı, çarpm•a 
gilnleri yataklı ugou0 hife buloaıf 

İiair • kaı: Paıw: •• pıı~aı· 
111i ,enleri ıaaı ıs. 28 de 

1.ımir·Bandırma: Paur, ult. pst• 
~mhe •• cuıilllrttoi ;:flıılerl nhahlt• 
yfc _, 7,%11 • • uı.ııı .utar: 
peurt.11, ça?tam•a. e11ma pıalori 
elı:ıprea oaaı 12 do 

İlmir-Soma: Pazar te puer111i 
~eri IUI 15.28 ile 

Hftf' zaman ldzım olan teltt
fon namaraltlll' 

Y anp• dahan: 22lı • .. hlr ıele

rona • ..._.,..ı numana: 2200 • '"' 
hlıleruuı ıeleroa mtlNcaal nmaa• 
ruı: 2150 • elektrik firkati: 21191 
ba'tapaı: 2326 • polil: 2463 •imdadı 
•bbf: 2040 • Baımane ilt11yoııu : 
SW • Abaııeek l1tuyoaır. 21Si • 
Pasaport npur ukeleai: 28.» 

Şelıll 11aldl tuııalaıınıa aalıah• 

leyin ilk ,. ·- - lıarekel 
ıuılerl: 

Tramwaglar: 
Her oabah CiUel9alıia11 oıat 

...... bir IHIDftY lwelı:eı eder. 
BUlla _, altıda hareket edH Utla• 
ai ınmny uıklb eder. Budu 
_,. bu dilrt alı.ikada bir ıraıa
ft7 nrdır. 

Gece 1011 ıramtay GllHlyalıdu 
24,S dedir. 

Kon•kt.oa C6ııelyabya ilk lttm• 
•ay •bableyia 5,26 eladır. lüıaoi 
ıramt'ly bir 1141 llODl'lt o,lci ıU ıı .. 
rekoı eder. 

Konaktan GOzelyalıya !(et4 eoo 
ınmny Hal lıkde harekeı .eler 
Jlaadu &Tel 2~ .ı. 1ıit ı.n.ıan7 

vudıt. 

Vapurlar: 
hıııiıd• Kaqıyekaya ilk np• 

- 5,45 ıe P ... porwıa kiılkar. C.. 
- •apıır ... , 11,311 ıla 1'oua&• 
ın luırekeı eder. 

Kaqıyakadam lııııire illı: "P'" 
Nal 6,20 dedir. ~ıı "P"" d.& ~
N•I 24 dedir. 

Gtındılz her yanm ıuııe bi.ı 
Hpur tardır. Aktım 1C1kiıde11 M>llU 

aelerler uaııe bir.tir. 

lacsklardır. 
Ayni şekilde bina in,ası taah· 

hüdüne girişen bir müteabhıd:n 
bu binanın inıaıtın da istihdam 
ettiği ustalar ve işçıler ve •'n· 
ıtkar:ar, hizmet erbabı gibi mli· 
kellef tutulacıkladır. B r müea· 
ıesede İf alan bir kim•eaia 
hizmet erbabı vıziyetıııde o up 
o:madığının tıyinı içi dikkat 
edilecek n tıı ·h nokta it 
alan ıabııtt ıı aldı}ı mü 11eae· 
nia aıli faıffyetia dahıl ı 1 r• 
de çalış p çılışmad ğmm tay • 
nidır. Dıvanımuhasebat umumi 
heyetince de bu noktai naıara 
iştirak edild ği Maliye Vekale
tinden bildirilmiş ve mükerrer 
vergi alınmasına mıhı! kalma• 
ması için kanunun 55 inci mıd· 
desindeki hükmün nazarı dık· 
kate alınması cmredilıniıt•r. 
Gündelık gayri Sifi icnançları 
üzerinden vergiye tibi tutulan 
miikelleflerden iktıııdi buhran 
verg ıi de keıilm:yecektit. 

Ru:zvelt 
Almanya, Ruıya oe 
ita/yadan koğulan. 

ları Amerikayd 
alacak 

Nevyork, 26 ( Radyo ) -
Amerika Cumburreisı Ruz.velt, 
Almanya, Avusturya, ltılya ve 
Rusyıdın kotıılın siyasi adam· 
fara yardım edılmesi için 29 
devlete birer muhtıra gönde· 
rerek ricada buluıı muş ve bun· 
!arın Amerlkada iskanları içın 
yeni bir kan un hazırlanmakta 
olduğ'unu bild rmittir. 

lngiltere hükumeti, Ruzveltin 
bu muhtırası etrafında tetkikat 
yıpmağa başlamıştır. 

Brükael, 26 (A.A.)- Belçıka 
hükumeti, Amerikanın Avustur· 
ya ve Almanya mültecilerine 
yardım etmek için beynelm~lel 
bir komite teşkil edılmesi hu
susundaki teşebbüse muvafık 
cevap verm ştir. 

Varşovada 
Yahudi usulii üzerine 
hayvan kesmek yasnk ı 

Varşova, 26 (Radyo) - Ya. 
hudi usulile hayvan ke ,)m!"sı 

il 
yasak edilmiştir. Bir mebusta 
Farmasonluğun ilgasına matuf, 

ı::===========:I• bir teklifte bulunmuştur. 
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B it, küçü bir kız rüstiyesinden ciota ge en, 
m~aern, ao muş, taşmı Kız muallim mektebi: 

Profesör M. Pittardın 
seri konferansları 

Hatip, dün Prestorik devri san'at 
eserlerini anlattı 

ak aşkı herkesi 
sarıyor 

Okutmak için okumak lizımdır. Mektep müdill'ii 
B. R. Balaban 

Ankara, 26 (Hususi muhabi- Altamira mağaraıında Bizoa• 
rimizden) - Profesör B. Bit- lar koşar haldedir. Dotraıa 
t rd, H lkevi salonunda seçkin mağaralar sanatı harikulide bir 
ve k labalık bir kütle önünde şeydir. Hıkikıte bu kadar ya-

yürütüyor 8 rada da ayni kanun hükmünü beşinci konferansını vermiş, kın bir şekilde nasıl muvaffak 
prestorik devri san'atını anlat· oluyorlar. Mağaralardaki Mal'" 

Küçnk, b t bir ki% rüşti· 
yesindcn lcoıkoc , modern, dol
muş taımıı bir kız Muallim 
mektebi doğar mı; dotar. Ve 
biz, ay bmısda bir hakikat 
haHnde vcut o!ao bu hidi· 
ıeleri. batta biç fark etmeyiz. 

Ne idik, ae olduk? 
Neredeydik, nereye vardık? 
Bence, bunu fert ve cemiyet 

bayatınd mutlaka, bem sık 11k 
sormak. düşünmek gerektir. 
Taze kuvv tlcr, taze heyecan· 

Maktep müdür 11e mııallim· 
lerinden b1' grup 

lar ancak ba auallorin pqi 11ra 

mış ve ezcümle demiştir ki: dalenyen eserler, resimler ma-
- Prestorik san'atın ilk keş· ğaraların 7-8 yüz metre deriali• 

fi Cenevre civarında Fransız ğindcdir, Bunları yaparlarken 
izciler gürügiişte topraklarında Pcyriyede olmuş· her halde küçük kandillerden 

sene bir yenilik yapmıştır. Şim· tur, prcsto:ik devrin en mühim istifade etmiş olsalar ıerek. Bu 
di Gireıon maarif müdürü olan aan'atlıu buradadır. Presrorik resimler, bir kısmı çiz lerek, 
B. Rif t Necdet onu mütcakıp mobilye san 'ati eserleri iki mü· bir kıırnı boyanarak yap1lmı1tır. 
ta 3 üncü ve 4 üncü mıntaka zede bulunuyor, bunlardan biri Bu süsıü mağaralardan bir kıı• 
müfettişi maarif müşaviri olan Paris civarında Senjermcn, di· mını gezdim, insan bayraa oı .. 
B. Süreyya, daha sonra da ğeri Birtış Müzeomdur. Pres· yor ve çok eski zamaalücla 
gene şimdi Balıkesir saylavı torik san 'at iki kısımdır. bunları vücude getirmek içi• 
olan Bn. Sabih~ gelmi,tir. 1936 1 - Mağaralar san'atı, ne kadar çok zahmet İflDcle ... 
scncıİD e kadar direktörlükte 2 - Mobilycler san'atı. lışıldığı anlaşılıyor. 

Muallim mektebi, bol bir gü· için ağartmış olanların mukad· bulunan bu kıymetli kadmımızın Magdalyenlcr, oyma ve ka- O vakit manganezd• 
neşin ıaltmda, tenha ve sakin des 'ptililarmı kavramış bulu- artma bir takım z'ynet eşya· sal edilen ıiyah bo1a 
bir yarı kır havasına gömülmüş, nuyorum.. Daha fazla ıormık sanı pandantif olarak kutlandı· runcu boya kullanıy~ 
gözleri kamaştırıyor. istemiyor, birdenbire 21özü, mek· lar. Tahta, taş ve Ren giyiği boyaların tahlilleri yıpab9....,,. 

Uzaktan uzığd. aealer duyu• tebin tarihçesine geçirerek, B. boynuzlarından kabartmalar da Ş mıli ispanyada 14 aetn 
yorum.. Balabanm ıöyledilclerini not edi· yapmışlardır. Bunlarda temsil uzunluğundaki bir Pre• ,,.,. 

Nıhayet işte, melctepteyim. yorum. edilen reıimler, ekseriya hay· dır, bunun içinde Biıoe relim-
lnoe bir zevkle hazırlanan balı- - Mektep ilk defa kız rüı· vanidir, pek az nebat reımi lcri vardır. Çok şayMa iildcat l çede, ilkbaharın beyaz ve par· tiyeıi olarak 1915 de açılmış vardır. Hele insan resmi hıç olan bir nokta da, .,.. CI.-. 
lale güneşini, yudum yudum içi• ve fakat muallime ihtiyaç oldu• yok gibidir. Eğer bu san' ati Fransız ve lspanyol ..-.ı.i 
yor gibiyim. ğundan bu ıekildo kullanılma· heyeti umumiyesile tetkik eder arasında mühim farlds ....... 

Karıımda, mektebin çok kıy· dan muallim mektebine çevril· sek meşbud olan şey realizm· m ııdır. 
metli direktörü ve birçok güzi- miıtir. ilk talebe mevcudu da dir. Hayvanların, istirahat ha• Matdılenyen devre bitht 
deleria hocuı Bay Muıtafa kırktı. Günden güne artan ta• linde resimlerinin hiç yapılma· bu devreye aid eıerl• -. 
Rahmi Balabanlı, Bayan Reı· lebe mevcudunu iltisp edemi· ması da ıytı ve ı•yanı dikkat zaman eserler görillae-'lti.r, 
miye ve değerli üıtatlıramızdan yen binaya ekler yapılmış ve bir hadisedir. Ren giyikleri bunu takibeden Periyota. •ıRır 
Bay Hakkı Baba var.. nihayet mektep bugünkü halini koıır, ııçrar veya ölüm vazi· eser yoktur, bunua •"'9i .... 

Bir zil aeıi •• Bayan Resmiyo almııhr. Hatta buraıı dahi ih· yetindedirler, atlar dört nala dir? Bir harp mi, yokla 6 • 
d "d' lzcilertlen bir grup aiderler. Burası meçhuldür. 
uu~ ·~~ tipm ~~med~ind~ pnı· uyl"l~a ~çilme~ üurine ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bay Muıtıfa Rahmi, gözlük mııdaki bahoe alınacaki bu ben tayin olundum. - Evveli Jstanbul muatlimı· 

lcriain altındaki gözlerini, hı• kııım da ziraat ve liboratuvar• Hoca derin bir nefeı aldı. oi, müteakıben Cenevre üniver· 
yatı ıcven ve anlıyanlara mıh• lara tahsiı edilecektir. Okul Günc§İn ziyılarının yaptığı taz• ıiteıini bitirdim. lıkönce Ada· 
ıuı bir aşkla, etrafta dolaıbrı • ilk açıldığ1 vakit beı muallimi yikle göz k!paklarını sık ıık na, ıonra fstanbul daha ıonra 
yor vo ilk ıualime covab vo· vardı. Bunun üçü ıabit ikisi açıp kapadı vo de\lam etti: da lzmir Kız ve Erkek liıele-
riyor: muvaklcaUi. ilk direktörü de - Mektep 1915 te, yani ilk rinde muallimlik ettim. Biraz 

- Okumak ııkı mı •dediniz· bay Salihti. Bu halde iken okul senesinde üç senelik olarak evci söylediğim gibi de 1935 
bir alev ki, gün reçtikçe, ıar· birkaç sene tebeddülata uğra· açılmış ve 0 sene 18 mezun ıenesindo buraya geldim. 
dığı muhit geoiıleyip gidiyor. mamış; biraz ıonra direktör vermiştir. Altı sene oluşu da Üstada, muallim olmasaydı· 
Oumak ııkı, yani ıu insanı değiımiş, Salibin yerine şimdi 1932 tarihine tesadüf etmek· nız ne olurdunuz, diye sordum. 
inun yapan, inaanı hakiki var- erkek liıeıi edebiyat muallimi tedir. Güldü; 
lıtına ve kıymetiıai taıutıp öğ· Bay Süleyman geçmiıti. lıtir· Tekr•r sustu. Fakat; bu su· - Gene muallim dedi. 

~ 
reten qlc... dadı mütcakıp ta şimdi fstan· ıuş biraz uzun olduğu için Ve tekrar etti: 

• Bay Hakkı Baba, baıı ile bul kız muallim mektebi boca· cevabının bittiğıni anladım. - Muallim kılmak ve daha 
• • tasdik ediyorı larından Bayın Melahat direk· y ·· 1 I" d" ekt.. on misli ömre sahip olsam Muhakkak ki, bugiinkii hak ıo goz e evve a ır ore 

müsavatını her sabada elde - Mübarek atkL tör olmuştur. Direktör değiş· sonra güneşe daba sonra şap· bile gene ayni meslekte bulun• 
eden Türk kadını, doktor da Şu bak19 kelime içinde, mesi müddetince talebe mik· kama baktıktan sonra, melde· mak ... 
oluyor, mühcndiı t .. - hikim da oıaçlırmı okumak ve okutmak tara da çotalmış; mektep her bin bugünkü halini sordum: Saçından tırnağına kadar 

~ ..., M kt d d' t k •~"f' tam bir muallim olan Balabana: herşey de. Fakat ona, galiba - e ep, e 1• ar 1 " 8 1 

.. k.. - l b l maktadır - En çok neyi ıeversiniz, kadınhA-ıo verdiği bir ruh ve yu unu a mış u un · 
incelikle, muallimlik daha çok Bugün 180 i leyli 'Ve 600 zü dedim. 

b .. I k - 780 t 1 - Kuvvetli dahilerin eser· yalcq yor. ne nn o ma uzere a c• 
besi. a d V b la b'I ,· lerini okumak,· fıkir, san'at ve Kız Muallim ektebine gi· v r ır. c un ra 1 g 

den bozuk yolda çukurlardan, bahşeden 25 kıymetli hocası tabiat hayatını bütün ruhuma 
siv ilmi.' taşlardan akına 1• kı· bulunmaktadır. Geçen sene okul s ndirmek ve daha sonra ço-
na ilerlerken, böyle düşünü· 106 talebe mezun etmiştir. çu\clarımın eserleri karşısına 
yorum. Galiba haklıyım da .•• · Üstaddan, kendi tahsil ve geçip bir çocuk saflığilo on· 
Çocul'u doğuranın, onu yetiş· meslek hayatını dinlemek iste· farı ıeyretmek; doya doya ıey-
tirmeıiode do apı bir hususi- dim. Mütevazı hoca, l>u suali· rctmek. 
yot var. Kız muallim mektebi mi kısa b'r cevapla geçiştirdi: - Çoculdarınızın eserleri de· 
~ ... !l!!ll ........ ~ .......... ....;;;;.~------~~-------~-........ _ ........................................................... ~!1119 

dum. Çünkü ıcınnıağa muhtaç ma aras nda, garıp, korkunç - Gördüm. 
olduğunu anlamıyor; mütecaviz, bir şekil alıverdi. Dedi. Derhal anladım; gör 
hadnaşinaı, megaloman geçini· - Sizi ·diye kekeledi· ıizi müş ve ondan sonra gelmişti. 
yordu. . . korkuttum. f,tc gene korkuyordum. Bütün 

Hareketımızden bir akşam Gayri ihtiyari, çok ileri git· evhamım, çckinditim, korktu· 
eveldi. Ev, altüst olmuştu. Pek tiğimi vc:ı bu hareketimle adeta ğum noktalar, birer birer aya· 

Yazan: 
18 

Saime Sadi 
az eşya götürüyor, büyük bir kabalık ettiğimi düşündüm: ta kalkıyorlardı. 
kısmını bırakıyorduk. - Dalgındım da ·dedim· - Eveti 

Annemle babam dışarıya ondan.. Dedim hafifçe.. Fakat bu 
tında yaşam k ve hor zaman, 

ç b"r mablak tarafındao bas· 
t rılmasını bekliyen bir tavuk 
gibi titreyip durmakf.. 

Doktor bir ar hk: 
- Namık, ncak iki ay son· 

ra gelebilecek ·dedi· çünkG 
dersleri v r. Malumya, bu sene 
o d bitiriyor mektebini •• 

Birden bire çılıvcrmişim. San· 
ki karanlık bir gökyüzü tam 
ortasından ilciye parçalanmıı 
ve oradan bol bir ışık yaA-ma
ğa başl mıştı. Gen iş bir nefes 
aldım. Fakat şu d v r ki, 
doktor, Namıktan b hsederken 
göz'erinin içinde m n lı bir 
tebea üm gezinir g bi olmuş u. 

Artık karar verilmiıti. Ara 
ıra balkona çıkmca, onu da 

kendi balkonlarında görüyor· 
dum. Fakat şimdi başımı çcvi· 
rip, perdeyi indiremiyordum. 

Beni görünce, ağzının kenar· 
lan iki tarafından derhal ku· 
1 ldarına doğru çekiliyormuş 

gibi, birdenbire gülüyor ve 
kaim dudaklarının arasmdın, 
iri, geniş, adeta insana beyaz 
baki lar hissini veren dişleri 
sırıta yordu. 

N hayetsiz bir çirkinliğin te· 
kasüf ettiği gözlerinde, o yarı 
deli parıltı ı da belirip geli· 
yordu. Ona çok acım ak li· 
zımdı. F kat bunu yapamıyor· 

çıkaıışlardı. Yalnızdım. Piyano· Birdenbire müteessir olmuştu. •evet. te ne demekti sanki? 
ma baktım; 0ndısn birlcoç ay Kimbilir, bu çığlığı atarken Niçin kullanmıştım bu kelime· 
ayn yaşıya~~ktıın. Gayri ihtiyari yüzüm, gözüm ona neler ıöy· yi? Gözlerini halıya dikmiş, 
oturdum, şoyle birkaç parça lemişti. duruyordu. ilerideki bir eski 
çalın ak istedim. Arkam, salo. - Sizi daima korkuttutumu koltuğu gösterdim: 
nun k•~.•aına karşı idi. Gene hissediyorum. - Buyurun, oturun rica ede· 
o eski koşedeki yerde... Bir- Dedi. ram. 
denbire, Piyanonun, notaları· Nezaketim. bunu tamir et· Bir göğüs ge~·rdi. Etini çı· 
mın yanlarına düşen mücella mekliğitni istiyordu. Kendimi ncs"nde ve göt'erini yuzümde 
kısma bir karalh akseder gibi topl 'dım, gü düm: dolaştırd: 
old~- Gayri ihtiyari başımı çe· - Hayır, nıçın korkayım, - Oturayım! 
virdım ve bir çığlık attım. O niçin böyle düşünüyorsunuz.. Dedi. O otururken ben de 
çığlığı hala hatırlıyorum. Buyurmaz mısınız?. Gerçi ev piyanonun kencrana iliştim. 

D .. ehşetten ınütcvellid, korku altüst ve rahatla oturulacak Fakat bır hamlede fırl yıp 
ile ci1·~Feraıiş acı bir çığlık.. yer de yok amm .. Annem, kaçm ta müheyya bir vaz;yettel. 

u m~k istedi, yapamadı. b bam şimdi bazı şeyi r al· Soldaki koridordan, aıka bah· 
Y :zü, hır Yarı tebessümle don· mat çıkmışlardı. ç merdivenlerine inecek ve 

Deyince gayri ibıtlYılrl.& 
hareket yaptım. He1·eaarüiılili.r~ 
evham ve korkularım 

- Sonu oar -
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Gökten ölüm yağıyor 
kale•i AlmanlaM ltttrşı nrısıl tlurJu? 

Yazan: Fransız ukmaıltarp /co,.,aJc..ıluırtda11 Tiirkt;efie çeviren 
A. Kimi Oral 

Jorj Londen -----------

Düşmanın ileri hatlarına gönderilen sekiz kişilik 
ketif kolundan yalnız ilç nefer dönebilmişti 

-12 -
Arui vnifeti, biıe çok mü

nittir. (DuOlllOll) en u: bir ku.
l vet tarelaodeıı da.bi müdafaa 
edihıbihoeic ve kolayca zapto
lu11-13 uık bir 1.Mlr. 

Yavat yavat .ktam oluyor, 
top atqi bir "ye dahi dur 
mıyor, buaaıuk bir faaliJetle 
ittlhlcimiaır ır.lıyor •• 

Top atetioin pdcMt keabet
litiıae bııkılıraa; taarruz rece 
ba,Lyccdtır. 

ICo:.Ordo lc• ... heıdın veriloo 
bir ellirde; dıtrbıal bir lceıif 
mG&.e.i cı'*"muı ve dür 
11a11ın ftliyeti ı..kkıaıda totki· 
kat )'llplleNk aamb mılQmat 
edina...i ebetıaalİ10tle bildiri• 
liyor, alaoatımııı tedbirlerin, 
ancak h mal6mat 6zorine toa• 
bit edilffetinden müfrezenin, 
Yaıiyoti müdrik bir ubit ku· 
1UDct.lnıda buluamuı lüzumu 
ilivı ediliyordu. 

Emri ahı almıı, ıekiz klıi1i k 
bir miifreze ayırdık vo bunu. 
bir ikinci mülbimin kumanda· 
11aa wrerolc bemeQ yola çıkar 
4ık. 

Milfroıe lı:umandını, iıin bii
ylk ehemmiyetini müdrik oldu• 
tundan, aüratle hareket etti.. 

Civar lı:ıtaatla hemen tem 111 
ıeliyoruz. Harp bııladıtı da· 
kilcıdın itibaren biribirimizlo 
aık 11lc buluşacak muhabere vo 
aııavualanın, bir dakika bile in· 
kıtaa •tramamuına dikkat ede• 
cet iz.. 

lcıteatımıaı• 
maneviyatı, ıon der ece yillı:aok .• 
Kıtaat kumandanları, tıırruz 
elllri verilir verilmez, harbe 
ablmata hazır bulunduklarını 
bildiriyorlar. V aııiyet çolc güz ol.. 
Ordular lı:umaodanlıtını Mare
tal ( Peten ) in rolmoai, kıtaat 
ii&erinde çok iyi bir toair yap
mııb. 

Bizi himaye edeo topçu lcıta• 
abadan sevinç verecek derece• 
de iyi haberler alıyoruz. Top
~muııı düımaıua bütün -v· 
ııiltrini adamakıllı tespit otmiı 
balunuyor. Ôyle ki, atoı emri 
batlar bqlamız. on lı:at'i ve 
mleııair eadabtlar, biribirini tı· 
kip edecek ve düımana kahbar 
darbeler vurabilecektir. Bu bu· 
auata verilen teminat, çolc 
kat"idir. 

Kıtaat, elde ıilih yemek yi• 
yor. Enalı:, çolc nefiı vo meb• 
ııal bir haldedir. Bizi üzen bir· 
fO)' varıa, fiddetle biikmünil 
ıilren ıotuktur •• 
Düımanın vaziyetini toapit 

i9:n yola çılcardıtımız ıokiz ki· 
ıililı: müfrezeııin ıvdotini dört 
rözle beldiyoruı. Kolordu kı. 
rarrlbı ıılı:11lc tolofoıı etmekte 
ve müfrezonia avdet edip et· 
aeditini sormaktadır. 

Saatlerdenb11I devam eden 
dliımaa ateıinin neticeleri bale· 
landı derli toplu malQmat yok. 
Yalını memnuniyete şayan bir 
.. , var11. Duomon bavaliıinin 
lı:anı kanı iıtihlı:aaılar la lı:uıa
blchtı keyfiyetidir. 

Diitmanın birinci hedefi, tak· 
Yiye kıtaatım:zın ıelditi yolları 
ı.brip etmektir. Aıılaıılan, uçan 
diitıaan keş:f tayyareleri, top
çuya yanyacalı: ıaalilmıt ver 
mittir. Zira topçu ateşinin Hyri, 
bunu böyle röıteriyor •• 

lıtibbarat teılcilitımızdan al
dıtımız raporlarda; dÜlmanıo 
taarruza baılar baılamaz, mobo 
Jul ııırettı . vo ıoniı bir 11bıd1 

--
i -

~ . -

Ceplııden bir ıörllnilş 
gözyap döktüren ıaılar kulla• danınıu ne olduğunu anlıyama· 
nacağı bildiriliyordu. Bu, çok dılı:larını bildiriyorlar! 
tehliltoli b:rıeydi. Ortalık, adeta Neferlerin ıfadoai ıudur: 
fdco utrıyacalı:tı. Bu haberleri, 
ıon derece gizli tutuyoruz. Zira, 
lı:iiçük zabitan vo efrat mılil111at 
alına, vaziyet fecidir .• 

Biz:, her huıuıta hazır bir 
haldeyiz. Beklediğimiz, düşma• 
nın ileri atılmasıdır .• 
Düşman hatlarına gönderdi· 

timiz sekiz kiıililc müfrezed'en 
üç kişi göründü. Müfreze ku· 
mandanı yokl Gelen neferler; 
kendılerini beUi ettirmeden, 
dGtmının ileri hatlarına kadar 
ıolı:ulmağa muvaffak olduklarını 
ve fakat geri dönerlerken, ar· 
lca daşlarının ve müfreze kuman· 

•Düşman, Duomon tepele• 
rinden, takriben beı kilometre 
me11fede bulunuyor. Bütün 
düıman hatlarında, hummalı 
bir faaliyet ve harp bazırlıtı 
vardır. Almanların, tank kul· 
lanmalırı ihtimali çolı: kuvvet
lidir. Tankları rördük. Süvari 
kıtaatı, hareket halindedir .• 

Bu ifade, çok mühimdir. 
Derhal, telefonla fırka kumın
danlıtı haberdar edildi. Fırka 
lı:umandanlıtı, daha fazla mı· 
lilmat olup olmadığını ıoruyor. 

-Deuam edecek-

Hitlerin peşini 
bırakmıyan kadın 

Ondan ·ne istiyor, belli değil. Bir 
gazete, ente.ressan bazı 

malumat veriyor 

Lordun kızı 
lngiliz Lo:dlarından Redes

dalein kızı olan bu kadın, Hit· 
lerin hiçbir yerde peşini bıralt· 
mıyor. Hitler, Viyanaya gidiyor, 
o da peı'.nden. 

M.llet Mecliıinde, olimpiyat 
oyunlarında velh!lıl her yerde 
bu icadın Hitlerin yanında bu· 
lunuyor. 

Bu açılı: mavi gözlü kumral 
kadınla Hitler, iik olarak Mü· 
nihto tanışıyorlar. O zaman 
Hitler, bu ltızın, lngiliz sigorta 
kumpanyaları sahibi meşhur 
zengin Lord Redesdalein en 
büyük kızı Unity Vallı:yrie ol· 
duğunu öğreniyor. 

Tanıştıkları gündenberi, bu 
kadın, kendini Naıyona ~·Sosy•· 

• 

lizmo hasrediyor. Faıiıtlerin 
yaptıkları toplantılarda, en ön 
aafta bulunuyıır. 

Diane ismindeki kız karde
ıile Nazilik için adeta yarış 

ediyor. H:tlor, kendine ıid· 
dotle taraftar olan bu iki kız 
kardeşi ıık sık evine davet 
ediyor. 

Londrada çıkın ıazetoler 
onun aleyhinde neşriyatta bu· 
lunuyorlar. Fakat, o hiç aldırış 
etmiyor. Geçenlerde İngiliz kı· 
dınları cemiyetinin kendiıino 

yaptığı bir ihtara sert bir ce
vap vermesi üzer n~. bu kadının 
Almanlaşmak iıtediğine kanaat 
getiriliyor. 

Babası bu bale pek müteea· 
ıirdir. Evine gelen gazetecilere 
kapısını bile açmıyor. Esasen, 
bu adamın bütün çocukları 
istedikleri gibi hareket edi· 
yorlar. 

Dünyanın her tarafında bu 
gibi ayrılıklar oluyor. Bütün 
bir cidiyet ve reımiyetle biri· 
birine bağlı olaıı ailelerde 
bile bu hallere teaadüf olunu· 
yor. Bu lord ailesinin vaziye
ti de buna bir misaldir. 

Şimal denizinde 
mii.dhiş fırtınalar 

Oslo, 2 6 (Radyo) - Şimal 
denizinde, şiddetli fırtınalar 
cereyan etmektedir. Son ha· 
berlere göre, birçok balıkçı 
kayıkları kaybolmu9tur. 

Demir ıiı ile Hilmiyi 
memeai tiatiinden 

yaralcımtf 
Keçeciler polis mıntalcası da

hilinde yanıın yerinde Hüıeyin 
otla Cemal Çöldoveıi, bir ço
cuk meaeleıinden Ahmet otlu 
Hilmiyi at memesi üzerinden 
demir ıiı ile yaralamış, kaçmıı· 
tır. Zabıtaca aranıyor. 

Bir beraet kararı 
Vazife eına11nda jandarma· 

ları tahkir etmekle maznun Ke· 
malpaıa davavekillerinden B. 
Hidayet Armatının ıehrimiz 
Atırcoza mahkemesinde cere
yan eden mubakemui bitmiş, 
zabıtanın manevi şahsiyetini 
tıbkir etmediti anlııılmış ve 
hakarete maruz !talan jandar· 
mıların da ayrı ayrı dava ır· 
zuhallori bulunmadıtından be· 
raetiııe karar verilmiıtir. 

Çakı ile yaralamış 
Eırefpaıada 365 inci sokakta 

Mebmed otlu Mustafa, çıkı ile 
Yahya ot:u 16 Y•ıında Mu· 
bırremi, ıol bacatının kabı· 
ıından yaralamııtır. 
Karııgalca Ortaolculıında 

bir oak'a 
Karıı ya Ortaokulunda ta le· 

be Emin otlu Emin, ıakı yii· 
ziindon çıkı ile arkadaşı Hüse• 
yin Hilmi otlu Muıtafayı 11t 
biletinden yaralamıştır. 

Kız muallim 
mektebi 

- Baıı 6 ıncı sa/ıi/ede -
fdelı:orlar vo nihayet kelebekler •. 
lıte kızların en çok muvaffak 
oldukları movzuun kahramanı •• 
Muhtelif renklerle ıüılenmiı 
olan bu yapma hayvancıklar 
11nki uçuverecek kadar cın· 

lıydılar .. 
Ben bununla meıııallı:en içeri 

tale belordon biri rirdi. Direk· 
töre selim verdi. 

- Hocam -dedi· çıkarıcatı· 
mız mecmuaya sizin do bir ya• 
zınızı lı:oymık arzuıundayız, lüt· 
federsen :z memnun olacağız. 

Yanımızda bulunan Tarih, 
coğrafya muallimi bay Kemal 
Alanbay Bay Rahminin yerine 
cevap verdi. 

- He le ilk aayınız intiıar 
etıin bakalım. Hem biz onun 
yalaız ıizi n ol m11ını arzu edi
yoruz. 

Onuncu ıınıfın lı:ondi arala· 
nada çıkaracakları bu mecmua 
mektebin şapografyasında bı· 
aılacak ive edebiyat meralı:lılı· 
rının zevklerini tatmin maksa· 
di'.e intişar edecekmiş. 

Pek çok eıerler telif ve oeı· 
rottiğ ni bildiğim üstad bu bu· 
ıuıtaki sualime ıu cevabı verdi: 

- Şimdiye kadar Türkçe ya· 
zılmıı ve birçok tercümeıi ya· 
pılmıı ve intiıar etmiş 54 ki· 
tabım vardır. En ıon eaerim de 
Fihtenin bita beleridir. İlk eıe
rim 1914 de çıkan Türk Yudu 
mecmuasında •Yeni mekteplere 
ait seri halinde yazılınmdır. 

Mektebin tertemiz ıülciltu 
içinde üıtattın 111 ıon malumatı 
alıyorıım: 

Kız muallim, ditor her mek
tep ıibi, muhtelif talebe ko:la· 
rına ve teşkilatına da 11hiptir. 
Kütüpbaneıinde, 200 ü ecnebi 
lisanında (4000) e yakın kitap 
vardır. Talebe, bu kitaplardan 
uımi iıtifado etmektedir. 

• .... 
Gene ayni sokaktan dönü· 

yorum. Bahar, rüneı vo hafif 
bir rüzgar esişi .• 

Kendi kendime mırıldanı· 
Yorum: 

- Okutmalı: için okumak la· 
zım.. Ni;ekim şu çatı altında 
da ayni kanun yürüyor .. 

Rıza Ugıunlar 

lngiliz bahçesinde öldürü· 
len talebe Fethi 

Maktulün babası, bazı şahidlerin 
celbini istedi, mahkeme, kabul etti 

~------~-~-
Karata ı mahallesinde lııgil iz müdde:umumi muaviııi 8.Şevld ' 

bahçeainde Fethi adında bir SJner ayağa kalltmış, bu ilci şa· 
talebeyi öldürmekle maznun bitle beraber vak'adan malumatı 
Amerikan Hasan i'e onu suça olan Ahmet adındı bir ıencia 
teşvik etmekle maznun Eııverin daha mahkemeye çatırılarak 
mubakelerino düıı şehrimiz A· dinlenmesini istemiştir. Mahkı· 
ğırceza mahkemesinde devam me heyeti bı üç şahidin celbine 
edilmiştir. Enver, geçenlerde karar verm7ş, muhakeme 1 lNi· 
elli lira para lı:e faletile serbeıt aaııa bırakılmıştır. 
bırakılmasına karar verildiği -----------
için bu celsede gayri mevkuf A iman 
buluııuyordu. Maktul Feth i nın 
babası B. Ahmed davacı mev· gazeteci/eri 
lı:iinde idi, söz alarak dedi ki: Polonya matbııater. 

- Muhterem haKimler, maı· 
DUO Enverin bu hadisedeki rolü kanile anlafacaklar 
mühimdır. Haıanı teşvik edeıı Berlin, 26 ( Radyo ) - Po. 
odur. Evelce mahkemeye gele· lonya matbuat erkinile tomaaa 
role şahitlik eden Fethin in ar· gelmek ve bazı meseleler halt• 
kıdaşı Osman, Enverin Hasanı kında bir itilifname akdoyl•· 
teıvik ettiğini bildiği halde mek üzere buradan bir Alma11 
ıöylememittir. Onun için Os• matbuat heyeti Varşovaya hare• 
manıo tekrar mahkemeye çatı· ket etmiştir. 

rılaralc dinlenmesini ve bu cihe· Surivede 
tin sorulm11ını iıterım. Hasan OT 

otlum Fethiyi yaraladıktan ıon· Bazı kabileler 
ra Enverin babası B. Mehmed biribirine girdiler 
Alinin evine iltica etmiş vo orada 
Enverin kondiıini bu ite teşvik Bağdad, 26 (Radyo) - Sıı
ettiğini B. Mehmed Aliye ıöy. riyede Fıra~ nehri kıyılarındaki 
lemiıtir. kabileler araıın da bir çarpııma S 

Onun için polıa olan B. Meh· olmuştur. Bu çarpışma aeticr 
met Ali do mahltemeye çığırı(· •inde birçok lı:imaoler ölmilttiiı. 
aın ve sorulıun. Kabile reialerindon Emir l .. 

Davacının bu talebi üzerine mail, ölenler araaındadır. 
iddia makamını işgal eden Polonya • LitoanJ'G 

Roma· Berlin 
Hava postaları Ma. 

yıata başlıyor 
Roma, 26 (Radyql - Mıyı· 

sın on beşinci günültien itibr 
ren, Roma ile Berlin arasında 

ıürat bava postaları başlıya· 
calctır. Bu poıtayı yapacak 
tayyareler, buradan beş saatte 
Berlini tutabileceklerdir. 

Alman bokı6rü d'iJnya 
fampiyonu oldu 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman 
bolcıörü Heurser Belçikalı Rot. 
bi 7 inci ravuntta nakavt et· 
mek suretile dünya yarım agı r 
ııklet ıampiyonu uıı vanını ka· . 

mdz.alcer•leri devam 
ediyor 

Varşova, 26 (Radyo) - Lit
vanya-Polonya arasındaki poata, 
telgraf ve telefon mubıboratile 
hava ve ıimendifer münakalib 
hakkında yapılacak muahedenin 
tanzimi için başlıyan müzakere
lere devam olunuyor. Bu mü
zakereler, m111id safhada bu
lunuyor. 

Pariate yaz aaati 
Paris, .26 (Radyo) - Pariıte, 

bu geciyarıaından itibaren JU 
aaati tatbik edilecektir. 

Asılsız haberler 
Pr11g, 26 (Radyo) - Çeko. 

lovakya hükumetinin, hududlar 
dakl Çe it ahaliye silil tevzi 

. ettiği asılsızdır. 

Türkiye palamutçu,arı anonim şir
ketinden: 

Türkiye paıamutçuları anonim şirketinin senelik adi umıaat 
hissedarlar toplantısı 29 /N isan/ 1938 cuma günü saat lS te 
lzmir Ticaret ve Sanayi odası salonunda yıpılacatından biı ... 
darların toplantı güıı ünden on gün ev eline kadar ıirkote miP 
racaatla topıantıya ıirme kartı almaları rica olunur. 

iDARE HEYETi 

Mnzakere ruznamesi 
1 - idare heyeti ve mürıkıp raporlarının olı:unma11. 
2 - B linçonun tasdikile idare heyetinin ibrası. 
3 - Nizamname mucıbince müddetleri biten ilci azanın yer 

!erine kendilerin in veyahut başkalarının ıeçilmoai. 
4 - Mürakıp intihabı ve tahıisatının belli edilmeıi. 
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Tabib alınacaktır 
Askeri fabrikalar 

lnğonden: 

umum mOdOr-

i ,· 
• 

' 8 
Ankara yakınında Kayaa ve Küçük Yozgatta 

üzere iki tabib alınacaktır. 
çalıştırılmalı: e 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın 
yirminci günü akşamına kadar umum müdürlüğe müracaatlan. 
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mış şiş keOP bı nuıuna.uı; .... -
bi seyd im hiç yermıydım ey ta\;p olın her müşteriye •••

cağız. Z rı kuyular istihsalde 

•'---r-- -
miı serinayt1i yirmi bir bın, 
· · esi de onaltı bin 

ısmauv -·--
!arı ndı da ıtrupl çalıım• 
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' Binbir gece masallarından 'ıl Sinema ı 

Seyyl•t Sendabadın Joa Hall ve Dorotby La-
Yeni bir filim: Bora 

mourun çok nefis bir çift ola-

ffarİkulide deniz sef erlerı· rak muvaffakıyetle tem•u ettiği 
(Bora) adlı bu filimde esaret 

Nakleden: irfan Hazar 
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- Amanl otunu elinden bı· 
rakmal Dedi. 

Kendisine yavaşça ıordum: 
- Otıuz olan 1rkıdışlır ne 

olacak? 
- Belki de bu ıece kebap 

olaca ki 
- Deme Seyyidı? 
- Evet; bu böyle Sendbadl 

Bakalım, sıra ne zaman bize 
gelecek! 

Hindlinin bu cümleleri ırenc 
içimi altüst etti. 

- Eyvah, dedim, desene er 
geç biz de kebap olacağız! 

Lakin Fakir beni duymaz gö
ründü. Sığına bali:arak bana 
tuhaf bir nesne gösterdi: 

- Kendini bunlardan aakın; 
dedi .. 

Hintlinin gösterdiği şey, kü· 
çük b 'r fil yavrusuna benziyor
du. Lakin bu filin başından 
buruna doğru inen kıımı çok 
kalın ve çok b:çfmıizdi. Fildeki 
gibi hortumu da yoktu. Ben, 
o hayvana bakar bakmaz, ya· 
nımda miithiş bir feryat koptu. 
Bir de ne göreyim; Hicazlı ai• 
lenin damatlarından Fethanna
sip baıka bir fil yavruıunun 
ağzında çırpınıp duruyor! .. Men· 
huı hayvan zavallı arkadaıımızı 
ta kalpgabındın yakılamıf, ince 
ve bıçak gibi lı:ealı:in dişlerini 
Fetbınnaaipin göğsüne tıkmıştı. 

Hep beraber bığırıımıta 
baıladılc. Ellerimizi ıökyüzüne 
kaldırarak Tanrıdan necat ve 
rahmet diledik. Bizim bu lcor
kumuu ve telaşımızı ıören ıi· 
yabiler ıene arkalarını, önle
rini, bacıldarıaı bir ileriye bir 
l'i l9t'ln f6tUre tepiamiye 
ve ellerindeki zilleri, darbuka· 
lan çalmıya başladılar. 

Ey Tınrıml Çıplak insanın 
bu kadar iğrenç ve menfur 
olanlarını ömrümde ıörmüı 
detildim. Ônler;nde el kadar 
küçük bir bez parçası bulunan 
ve diğer tarafları tamamen 
açık kalan bu adamların kadın· 
ları dı kendileri gibi üpüryıa· 
dıl Her yerleri kıl içinde, ha· 
yatlarında taharet yüzü görme· 
diği için fena halde kokan bu 
yamyamların yanında yaıımık, 
yıtamaktan ziyade ölmek de· 
meldi. 

Fethannasipin, o caıııvann 
ağzında nasıl parçılındttını, 
ve tıpkı kuzu etinden yapılmış 
bir pirzolanın atzı ıulandıran 
lezzeti ve zevkiyle arkadaşımı· 
zın nasıl fil yavrusunıan mide
sine gitfğini görseydiniz aklı· 

nızı oynatırdınız! Hain ve ılçık 
hayvan iki lokmada zavallı da· 
madı yutuverm :şti. Ş mdi göz· 
)erimizin önünde o mütemadi· 
yen yalanıyor, ve· siyah dilin· 
den yere damlıyan taze kınlar 
yüzümüze sıçrıyordu. Bu kan 
damla'arından bir parçası na· 
sılsa atzımı kaçtı. Dehşetle 
geriye sıçradım. Ağz • mı silmek, 
dilimi temizlemek ihtiyacile 
elimi yukarıya kaldırmak iste· 
miştim ki birden başıma ye
diğim demir gibi bir topuzla 
gözlerimi fal taşı gibi açtım .. 

Eyvah( Az !.alıın hayatım 
elden gidiyordu!.. 

Hin dlioin aeei bızır gibi ge· 
ne kulaklarıma çarpt.: 

- O u yere bıraktın( Çabuk 
ail çabuk! 

Bt n. r ğz: ma kaçan Fethan· 
nasibin k.ın n ı a ğz m ~l'l çı lı:ır · 

mak uterken, mukaddes otu 
yere bıraktığım için kendi ka · 
nımı yamyamlara teılim ed ı· 

yoıdunıl 

Her ne hal ise, derhal otları 
yerdtn aldım. Ve bana topuz· 
lı vuran yamyamın yüzüne 
doğru demetleri tuttum. O, 
benim tekrar otlara yapıştığımı 
görür ıörmez derhal yanımdan 
uzaklaştı . 

Bıı eınada boğazı mı ekşi ve 
tuzlu birşeyin yaktığını ve ya· 
kaıak mideme mütevecciban 
indiğini hissettim. Tuhaf bir 
kokusu da bulunan bu madde
nin ne olduğunu eyvah ki geç 
anladım: 

Evet, geç an lıdım. Boğazımı 
yakarak geçen, ve midemde 
fırtına koparan bu tuzlu ve 
kekremsi şey, zavallı arkada· 
şımın ağzıma düşen pelteleşmiş 

. kanıydı. Saatlerce başım dön
dü, saatlerce arkadaş kanının 
içimde ıçtıtı yara iltiyım bul· 
mıdı. 

Fakat büyük vak'alar, bu kü· 
çük hadiseyi unntturdu. iki eli· 
mizde ot oldutu halde tiken li 
yollarda ve her ın bize hücum 
etmeğe amade bulunan vahşi 
hayvan ve inaanlar araıında 
yürümek işkencesi, hepimizi 
derman!ız ve takatsiz bırak· 
mıştı. Şükür ki yamyamların 
merkezine ıeldik. Kafilemizi 
orada dı çalıile, oyunla, mü· 
teıddid marılarla karşıladılar. 
Fırtınadan sonra önümüze çıkan 
yamyamlar, timdi ortada yoktu. 
Bu defa kartımıza baılcı baş
ka mızraklılar dikildi. Ortalı· 
rında ıene uzun boylu, dudak· 
larında ve kulaklarında halkı• 
lar olan, baıında hayvan tüyle· 

riaden ıüalü püslü bir taç parlayan 
reiı vardı. Bizi görür görmez 
bunların hepsi yanımıza gel· 
diler. Yalnız otlulara uzaktan 
bakblar, otauzların ise· burun· 
lırının dibine kadar yanaştılar. 

Nihayet, aralarında birşeyler 
konuştuktan sonra ortaya küçüle 
boylu bir yamyam çıktı; garip 
bir dille bize ıöz ıöylemeğe 
b şladı. Bu yamyamların tercü· 
nıanı imiş. Konuştuğu dil, Arap· 
ça detildi. Farisi de değildi. 
Frenkçe de değ idi. Hepimiz 
biribirimız ın yüzüne bıkmağa 
baılamııtık ki fakir de ortaya 
geldi. Onlarda konuşma adeti 
böyle imiş. 

Demek Fakir keçük boy:u 
yamyamın dilinden anl umıştı. 

Bu dil, Serendip, Kakuş, Pa· 
meryıy adalarında da kullanı· 
lan H 'ndceden ve Çinceden 
azma bir nevi yamyam dıli imiş. 

Tercüman, rcisler:nden aldığı 
sözü Fakire söylüyor; Fakir de 
onları bize anlattıktan ıonra 
lcendilerine cevap veriyordu. 
Evveli tercüman söze başladı: 

- Buraya nasıl geldiniz? 
- Denizde ıemimiz battı, 

ıdan : ıa sığındık! 
-Sonu var-

Kuru üzüm 
İngiltereye ne kc:da: 

idh:ıl edilmis? 
tngil tere iktısad nezaretinın 

bir istatistğine ıöre muhtelif 
yıllarda Türkiyeden lngiltereye 
yapılan kuru üzüm idhalatı şu 
miktardadır: 

931 senesinde 5250 ton, 932 
de 20147 ton, 933 aeneıinde 
8783 ton, 934 ıeneıinde 7413 
toıı, 935 s'nesinde 11213 ton, 
936 senesinde 11696 ton, 937 
seneıinde 5449 ton. 

938 yılı idbalab devaın et· 
mektedir. 

hayatile gönül maceralarının 
ele le yürüdüiderin i görüyoruz. 

Bir beyazı kamçısi le patak· 
ladiği iç'n hapse mahlcüm olan 
bir zenci, doğd1ğu adadan, 
çıldırasıya sevdiği karısından 

ve küçük kızından ayrılmamak 
iıtiyor. Müteaddid defalar kı· 
çıyor, tekrar tutuluy.ır ve tek· 
rar kaçıyor. N hıyet son fira· 
rını tam 800 kilometrelik bir 
deniz ıeyahatile yapayalnız te· 
min eden zenci, nihayet ada· 
sına kavuşuyor. 

Lakin adanın valisi kanuna 
aykırı bir hareket yapamıyaca· 
ğını zenciye tebliğ ediyor ve 
tevkifi için em.rler veriyor. 

''Mavi muzıka,, -------
Kar ol Lombardın en son çevir· 

diği güzel bir filim! 

Maai mazıka filminden bir sahne •• 
Filimin ismine bakılınca, fÜ· ümidsizliğe düşürüyor, kendini 

lünç birıey olduğu tahmin edi· içkiye veriyor. Bir aün ıine· 
liyor. Bu, komedimsi bir şekilde maya girmesi tekrar tekiif olu· 
biten filimdir. Mevzu biraz lca· nuyor. Bu sefer, karısını olan 
rışıktır. ışkının kuvvetile, sefahatten 

Panama kanalın!n bir me- ıi kinerek doğru yolu tutuyor. 
muru, bir transatlantikte çalı· Filimi seyredenler, maceranın 
şın manikürcü kıza aşılı: oluyor. bllkiki olduğunu zannederler. 
Kızı çalgılı kahvehanelere gö· Halbuki fotoğrafçılınn mehareti, 
türüyor, onun için dövüşüyor, Panamayı Holivuda naklediyor! 
verdiği nakdi cezalar yüzünden Filimde birçok eğlenceıı uh· 
elinde avucunda metelik kalını· •eler var; fakat bazı kısımları 
yor. llciıi de adi bir gazinoya, şimdiye kadar gördü§'ünüz oyun 
çalışmak Üzt •e g.riyorlar ve az !ara benziyor. 
zaman sonra da evleniyorlar.. Filmi çevirenlerden Fred Mak 

Erkek kısa bir zamandı şöh· M~rllyın ve Carol Lonbardın 
ret sahibi oluyor. Bradvay si• tabii ve aade hallerini, Şarl 
nema kumpanyası onu anıaje Buttervordun şahsına mahsus 
etmek istiyor; fakat, tam bu tuhaflığını ve Dorodi Samurun 
sıralarda, meşum bir kadın bu ıüzelliğini hatırlı mak, filmin 
adamı karıaından ayırmağa uğ· mükemmeliyeti hakkında insana 
raşıyor. Bazı hadiseler onu bir f.lcir verir. 
~~~~ -- ... ........ .._.,~... ~-...;.,.. -~-~-----·~----

''Casus Aşkı,, 
------

Bir lngiliz zabitinin Alman kararga-
hında geçirdiği heyecanlı va~'alar .. 
f • • 

• .. 
Dolereı del Rio Casus aıkı /iliminde •• 

Gııli bir kuvvetin, en iyi ta· ı tebdil ettig •• 1i tasavvur ediniz. 
n'.dığınız bir arkadaşınızı bı_şka B.unda ki h.ileyi farkedebilir mi· 
bır adamı benz:yecok ıekılde ıın : z? 

işte bu tevkif sıralarında adıyı Talibin bir eıeri tesadüfü 
baıtanbaıa mahveden ve sula· olarak ıenç zenci ile güzel 
rın içinde kaybeden meşhur lcarıaı ve biricik kızıl.. 
hrbnı vulı:ubuluyor. Mevıimin çok alaka uyandı· 

Bu fırtınadan kurtulan kim· ran bu filimi Amerikan filimleri 
!erdir dersin iz? iniede en cazibeliıi dir. 
.,~--~----......................... .. 

Bir Fransız gazeteainde okunan çok 
garip bir lıdrliae. 

Bir Türkü ~'Sen Maren,, d 
niçin hapsetmişler? 

Biz hu koçok devletle 1914, tenbeı·i 

harp halinde bulunuyormuşuz. 
"Paris·Soir. gızetesi şu garip den 1918 senesine kıdar mu· 

haberi veriyor: hariptiler. Sıint·Marin cumhu· 
Türkiye, büyük harptenberi, huriyeti ltalya ile müttefikler 

•Saint· Marin • cumhuriyetile sulh tarahndaydı. 
imzalamış değildir. Türkiye iae, Almanya ile mer• 

Ankaralı bir tacir, kendi za- kezi imparatorluklar tarafın· 
rarını olarak, bunun farkını daydı. Büyük harp bitince, dov. 
varmıştır. ler aralarında sulh imzalıyorlar 

lki Avrupa devleti , büyük ve iyi kötü ticaret maltavelelerl 
harpten ıonra, arılarında ıulb yapıyorlar. 
imzalamağı unutuyorlar. lsmıil ihmal, likaydi veya ıldırıı 
Galeciyın isminde muhterem et moınek yüzünden• Sain· Marin" 
bir Türk arkadaı, bu yüzden cumhuriyeti unutulnyor. Onlar 
müessif bir tectübe görüyor ve da, her nedenıe, eski düşmen. 
bu s.beple, lı:üçülc "Saint·Mırin. !arı Türkiye ile münasebette 
cumhuri:ıı~tinin hapiıhaneıinde bulunmağı ihmal ediyorlar. 
48 saat yatıyor. Harp ıonundınberi Sainl·Ma· 

Bu memleketle Türkiye, 1914 rinc ilk ıiden Turk lsmail G&· -----------•! leciyan oldu. ltalyada bulu:ıma· 
T abıi, dıyorsunuz, ne kadar sındın istifade ederek, oraya 

değiı miş olursa olsun ve ne iş için gidiyor. İdare merkezi• 
derece temkinli bulunursa bu· nin en iyi otellerinden birine 
!unsun; evelce aramızda söyle- yerleşir yerleşmez bir polis me• 
nilen hihayelerden veya hare· muru karşısını çıkıyor ve lı:en• 
ketlerden birinin tekerrürüyle diı : ni vitiyete davet ediyor. 
derhal katıla katıla gülmeğe lsmail Galceyan, resmi bir 
başlar ve onun bu gülüşünden muamelenin yapılması lazım 
hakiki şahsiyeti meydana çıkar!. gelditini sanarak itiraz etmiyor. 

"Casus aşkı. senaryosu, İşte Fakat işin iç yüzünün başka 
böyle bir inanılmaz bir 1111a olduğunu öğrenmekte reçilı:mi· 
istinaden kurulmuştur. yor. Vilayette elindeki pasaport 

1917 senesinde bir Alman alınarak kendiıini hıpıe tık. 
zıLiti, lngilizlerin eline esir yorlar. lsmail Galceyını, Sıint• 

Marinle "harp bılı' nde bulunan. 
düşüyor. Bundan istifade etm~k 
iıtiycn bir lngiliz zabiti, eıir bir memleketin vatandaıı ol· 

maaı münısebetile, küçük cum• 
Alman zabitinin kıyafetine ıl· huriyetin hudutları dahiline gi-

1 
1 

rerek, Almanların yeni ve bü· · · h 1 d remıyeceği ızı o unuyor. A amı e 
yilk taarruz plinlannı öğren• cağız bu vaziyetten haberi ol. -
mek için Berline ıidiyor. mıdığını boı yere söylüyor. 

Bu şüpheıiz ki harikulade Eni konu kırk aelı:iz 11at ha· n 
cesarete istinat eden casusluk piıte kaldıktan sonra, ltalya 
maceralarının tehlikeli bir aaf- konıülünün müdahalesile ıerbeıt 
hasıdır. Casusluk işlerile meş· kalıyor ve askeri nazaret altın· 
gul olanlar, bu bıli tabii ve da Saint-Marin cumhuriyeti hu• 
doğru bulurlar. dudu haricine çıkarılıyor. 

Onlar, casusluğun ve muka· Bu ıebeple, yaptığı seyahat, 
bil casuıluğun büyülı: bir iş zevlı:ıiz ve istifadeden uzak 
göremiyen karşılıklı birer blöf olmuştur. 1smıil Ankaraya dö· 
olduğunu bilirler. Fakat filimde ner dönmeı, memleketinin ha· t 
canlandırılan bu sergüzeşt, ric'ye vekaletine başından ge· 1• 
bımbaıkı bi rşeydir. çen mrcerayı anlatmıştı r. ~ıl 

Oyunun başlangıcı, eararen· l 938 seneıinin acayiplikleri lal 
gizdir ve mahareti• çevrilmiştir. şarkta, iki büyük m;llet biribir·~ 
lngiliz zabitinin Alman zabiti terine harp ilin etmeden bo-~ 
kılığına giriş tarzı oldukça jt:ışu yorlar. Avrupıda, iki dev· ıl 
güldürücü ve eğlendiricidir. let ise ı~lh içinde yaş ıyorlar~ 
Fakat sonları biraz tatsızdır. Siyaset ve d ı plomasi, bazıı 

Güzel fotoğraflarla süs l en ~ n gülü nçı ü~ün en yüksek mert e 
bu fiHmde San dersle; gi.i zelliği besine çıkıyor ve bir f !im me 
ve meharetile tan ınm ış Doleres ZJU teşkil edebi '. ecek vaz;yc: t 
del Rio baş ro!leri a lmış lar dır. ' arz ediyor. 



Iznıir sici ili ı ·car et 
memurluğundan: 

Tescıl edilmiş olan (Anadolu 
inkişaf ticaret şırkctı Jımitcd 
lzmi şubes)niı 3-2·1938 ta· 
rıhilc trsdikli sirküleri ticarot 
hı~unun un hükümlerine göre 
~iciliı 2228 numarasına kayıd 

ve tescil edi d ği i laıı olunur. 
Izmir sicili t carct memurluğu 

zesmi rnühürü ve F. Tenik 
imzası 

1: S'rküler 
SiRKÜLER 

Umumi müdürleri bulundu~umuz 
ANADOLU iNKiŞAF TiCARET 
ŞiRKETi L1MlTEDin lzm·r ~u· 
bu n;n müctemi.an vaz'ı imz~ya 
müdü leri bulunan baylar RAUL 
ALALUF ve NESiM SIMSO· 
LOya ılaveten bu kere iki mü· 
dürlerden birisile müctemiın 
vn'ı imzaya mezun olmak üze· 
üzere baylar KEMAL JLKUL 
... e NESiM NAONa salahiyet 
\erdiğimizi beyanla kesbi tercf 
eyleriz. 

lını·r sicili ticaretinde lzmir 
ıubcsi müdürleri için mahfuz 
oulunan umumi vekaletname• 
deki salôhiyet dairesinde müc
temian vazi imzaya mezun olan 
mumaileyh Baylar Raul Alaluf 
N sim Simsolo imzalarından 

b
0

ris le vaz olunacak Baylar 
Kemal İlkul ve Nisim Naonun 
imzaları şirketimizi ilzam ede· 
ceğinden :zirde mevzuu imza 
nümunelerinden kesbi ma'umat 
buyurulmasını rica ve saygıla· 
ram.zı sunarız. 

Anadolu inkişaf Tıcareti 
Şirketi Ltd. 

lki imza da okunamadı 
Bay Kemal llkul ou ıuretle 

imza edecektir: K. flkul 
Bay N sim Naon fU ıuretle 

imza edecekfr: N. Naon 
Anadolu inkişafı ticaret şir· 

'-ti •iMlw\eri. B. Ru bea Ka
pc uto ıle B. Ben iyon Menaşe 

bizzat lconsoiosluğumuza gele· 
rek huzurumda vazı imza ettik· 
lerioi taadık ederim. 

26/1/1938 
Konıolos 

Cavid Ulvi Erçin 

işbu suret Konsolos:uk idare 
defterinin 56 .ncı sahifcs·nde 
yazıla atl na uyıun olduA-unu 
ta dılc ederim. 12/2/1938 

Turk ye Cumhuriyeti Rodos 
konsolosluğ'u resmi mühürü ve 

C. U. Erçin 
imzası 

Genel sayı: 2319 
Özel sayı: 1/29 

İtbu 26/1/938 tarihli ıirküler 
alt ndaki •w.. işaretile göste· 
r len imzanın zaf- ve hüviyeti 
da rece maruf •ANADOLU 
iNKiŞAF TİCARET ŞiRKE. · 
Ti LİMİTED,, İzmir şubesi 
namma imzaya mezun olduğu 

İ.Jbu sirkülerin altında RADOS 
konsolosluğumuzun tasdiki va· 
kıasma mebni ş rketi mezkfire 
tarafından verilen salahiyete 
müsteniden bay NfSfM NA· 
ONun olup münderecatını ay
nen ve tamamen kabuıden son· 
ra huzurumda bizzat vaz ettiği· 
ni tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz otuz sekiz yılı şubat ayınm 
üçüncü perşembe güuü 3/2/938 

T. C. 1zmir ikinci noteri res· 
mi mührü ve aoter E. Ercner 

imzası 

Genel safı: 4356 
Ôzel savı: 1129 
işbu sirküler suretinin daire· 

de alıkonulan 3/2/938 tarih ve 
2339 numarala aynına uygunlu· 
j'il tısdık kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz sekiz yıh mart ayının yir· 
mi be~inci cuma günü .. 
lzmir ikinci noteri resmi müh· 

rü ve E. Erener imzası 

75 kuruşluk Himayeietfal pulu 
10 kuruşluk Tayyare pulu 
21 kuruş1uıe damga pulu 

DOU 
lzmir 1 ... ncı i~c Mem~~lu· _ .. , ·ı;;ır icı a memurluğundan: İzmir A~I ye mahkemesi hu• 

ğundan: Açık a tırma ile paraya çev· kuk dairesinden: 
lzm rdc Kahraman Mescit rilecek gayri men:<ulün ne ol· lzm rde Tepecikte Ncvküşat 

mahnllesinde Turan sokağında duğu: Tahtani ve fevkani 4 sokağında 6 numaralı hanede 
58 sayı ı hanede iken h:ılen oda iki sofa bir taraça bir mut· Mehmet Ali kızı Meryem tara· 
ikametgahı malum olmayan Na bah müş.emıJ bır bap hane. fından kocası lz:mirde l§ıklar 
zife tarafına, Gayr& menkulün bulunduA-u köyünde mukim iken halen ta· 

Emiak ve Eytam Bankası iz· mevkı, mahalles;, sok §'ı nu· gayyüb ederek ikametgahı meç· 
m·r şubes ne T. L 998 SS bo·- marası: Alsancek Mesudiye, bul Yetim oğlu Mehmet aley-
cunuzdan dolayı namınıza çıka· Akdeniz sokak 4 No. lu hane. bine ikame eylediği boşanma 
rılan ödeme emri ikametgahı· Takdir olunan kıymet: 1300 davasının dava rzuhal surctile 
nizı terkeylemen z hısabile b li bin üçyüz lira. d vetiye varakası müddcialey· 
tebliğ iade edilm ı rabıtaca da Artırmanın yapılacağa yer, bin ikametgahının meçhuliyeti· 

l b 1 d gün, saat: lzmir ikinci icra bi· ne binaen mübaş·r tarafından 
aram manıza rağmen u un u· rinci utırma 4·5·938 Çarşamba 
ğ "t.. 1 · 'd bilatebliğ iade edilmiş ve zabı· unuz yer o6renı emem.ş o. u· saat 14 de 2 inci aıttrma 
ğundan ilanen tebligat ifasına 19.5•1938 Perşembe saat 14 de. taca yaptmlan tahkikatta da bu 
karar verilmiştir. 1 _ işbu gayri menkalün cihet anlaşılmış oldu~undan 

Tarihi ilôodan jtibareo yedi artırma şartnamesi 21·4-938 keyfiyetin ilanen tebli~ine tah· 
gün içinde mezkur borcu öde· tarih ndcn itibaren 38·6668 No. kikatta 7/4f)38 saat 10 a tali· 
meniz veya diyeceğinizi ayni ile 2 inci icra dairesinin mu· kine karar verilerek dava arzu· 
müddette şifahen veya yazı ile ayyen numarasında herkesin hali suretılc davetiye varakası 
memuriyetimiz.:e ( Dosya No. görebilmesi için açıktır. ilanda usulen mahkeme koridoruna 
38/1668 ) c bildirmezseniz rchi· yazılı olanlardan fazla malumat asılmış olduğundan müddcialey· 
nin paraya çevrilmesi yolu ile almak istiyenler, işbu şartna· hin tayin olunan gün ve saatte 
icraya devam edileceği ilanen meye ve 38-6668 dosya numa· mahkemede hazır bulunması 
ihbar ve tebliğ olunur. 999 rasile meaıuri yetimize müracaat aksi takdirde muamelei gıyabi 

Jzmir ikinci icra Memurlu· etmelidir. icra kıhnacağı tebliğ makamına 
ğundan: 2 - Artırmaya girmek içın kaim olmak üzere i an o'uz:ıur. 

yukarıda yazılı kıymetin °o 7,5 _.,.-.--------••••• Meserretçi oğlu Bay Adil tr 
lzmirde Kemeraltında Meser· nisbetinde pey veya milli bır 

bankanın teminat mektubu tcv-
ret otelinde ve lzmirde Peşte· di edilecektir. (124) 
malcılarda 88 numarala mağa· 3 _ ipotek' sahibi alacaklı-
zaoın sahibi ve halen ikamet· 

larJa d ter alikodarlarm ve 
gahı malum o!mıyan, irtifak hakkı sahiplerinin gayri 

Emlak ve Evtam Bankası menkul üzerindeki haklarını 
lzmir şubesine T. L. 383B üç hususile fa z ve masrafa dair 
bın sekiz yüz otuz sekiz borcu.. olan iddıalarına işbu ilin tari· 
nuzdan dolayı ll&mımza çıkarı· binden itibaren yirmi gün içinde 
lan ödeme emri ikametgahınızı evrakı müsbitelerile birlikte 
tcrkey!emenız hasebile hıla teb· memuriyetimize bildirmeleri ica· 
liğ iade edilmiş zabıtaca dı beder. Aksi halde haklan tapu 
aranılmanıza rağmen bulundu· sicil le sabit olmadıkça satış 
ğuouz yer öğrenilememiş oldu· bedelinin paylqmaıından bari ç 
ğundan ila 1 en tebliğat if 11ına kalarlar. 

karar verilmiştir. 4 - Göıterilcn günde artır-
Tarihi ilandan itibaren yedi mıya iştirak eden.er artırma 

gün içinde mez lir borca öde· şartnamesini okumuı ve lüzumlu 
meniz veya diyeceğinizi ayni malOmat almıf ve bunları tama· 
müddette şifahen veya yızı i'e men kabul etmiş ad ve itibar 
memuriyetimize ( Dosya No. olunurlar. 
38/1520 ) e bildirmeueniz rehi· 5 - Tayin edilen zamanda 
nin paraya çevrilmesi yolu ile gayri menkul üç defa batml-
icraya devam edileceği ilinen dıktan ıonra en çok artırana 
ihbar ve teblit olunur. 1000 ihale edılir. Ancak artırma be· 

deli muhammen kıymetin yüzde 
fzmir İkinci icra Memur· yetmiş beşini bulmaz veya satış 

c: .=:! 
a .s 
E ! .... c 
~~ 

Eüman k .. ılemi 

. .,.. ·-
lz mir levazım amirliği ita ! . . 1r ! 

lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs den: 

M ıt ' / 

4 /Ni!ar;/938 pazartesi günu s8at 16 da kışlada İzmir 
Levaıım amirliği sabo alma komisyonunda ka pah z rflı ihalesi 
icra kılınacağı Aoadolu gazetesinin 19, 2A /M rt/938 tarihli 
nushalarile ilan edilen lzmir Tayyare alayına ait Gaziemirde 
yaptırılacak (13813) lira iki kuruş bedel keş · fli yol inşası ila· 
nında sahven eksiltmeye iştirak edecekler teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden evel komisyona vermiş buluna
caklardır diye yazılmıştır. (Teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evci komisyona vermiş bulunacak· 
lardır.) Tashih en ilin olunur. 996 

İzmir Levazım Amırlıği satın alma ko;n syonuııdan: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen f ati iki yüz eUi kuruş olan 

on altı bin kilo yün çorap ıpliği kapalı zarf usu\ile a\ı. 
nc..caktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz kuruş bedel mukabilınde satın alı-
nacaktır. Talipler her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 ille teminata üç bin liradır. 
4 ihalesi 31 Mart 938 Perşembe günü s1at 11 dedir. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yaztlı vesikalart ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden en aı bir saat evvel 
Milli Müdafaa Vekaleti satın alma komısyonuna verme· 
leri lazımdır. 12 17 22 27 772 

lz:mir Levazım amiri ği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiah (400) kuruş olan 

(5500) metre lacivert kumaş kapalı zarf usulile satın 
almacaktır. . 

2 - lhaleıi 7·4·938 Perşembe günü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminatı (1650) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi almak istiyen bedelsiz olarak her 

gün öğleden sonra satın alma lcomiıyonuna müracaat. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 1canunun 2 ve 3 

ocü maddelerinde gösterilen teminat ve teklıf mektup· 
larile birlikte ihale saatinden en a:z bir saat evci M. 
M. V. satan alma komisyonuna vermeleri. 

22 27 31 s 902 

lzmır Levazım amirl.ği Sat. Al. Kq. Rs. den: 
l - Hcrbir snetreıino tahmin edilen fiatı (425) kuruş olan 

(19000) metre haki şayak kumaş kıpala ıarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 11·4-938 Razartesi günü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminata (6056) lira 25 kuruştur. 
4 - Evaaf ve ıartoamcsi 404 kuruş mukabilinde M. M. V. 

Htm alma komiınonundan alınır. 
S - Eksiltme1e gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde ıöıterilen vesaikle teminat ve teklif mele· 
tuplarile birlikte ihale saatinden en •z bir saat evci 
komisyona vermeleri. 22 27 31 S 903 

lzmir Levazım imırliti satın alma komısyonuııdan: 
1 - 22/3/938 günfl mflteahbit mim ve besan ...... ·- l'IJIH'1rn 

alı nacalc: olan 12000 meb'e ktıhk elbiselik kumıt1 
talip çakmadıtından yeniden açık eksiltmeye kon• 

luğundan: isf yenin alacağına ruchanı olan 
Abdüssettar oğlu kunduracı d.j'er alacakl:lar bulunup ta be· 

bay Ahmed, del punlaran o gayri menkul ile 

muıtur. 
Satıı g•ri: Kemeraltı 2 - Tahmin edilen bedeli 27080 lira olup ilk teminat 

Etiman KitapeıJi parası 2781 liradır. 
Mısırlı caddesinde Kurtuluş temin edilmiş alacaklarının mec· 

sokağında 7 No. da iken halen muundan fazlıya ç kmusa en 
ikametgahı meçhul bulunan, çok artıranın taahhüdü baki 

Eml~k ve Eytam Bankası ka'.mak üzere artırma on beş 
fzmir şubesine T. L. 349 bor· gün daha temdid ve on beşinci 
cunuzdan dolayı namınıza çıka· günü ayni saatte yapılacak ar· 
r&lan ödeme emri ikametgahı· tarmada, bedeli aatıı iıtiyenin 
mzı terkeylcmeniz hasebile bila alacatına rucham olan diğer 
tebliğ iade ed lmiş zabıtaca da alacakhların o gayri menkul ile 
aranılmamza rağmen bulundu· temin edilmi~ alacakları mec· 
§'unuz yer ötrenilememiı oldu· muundan fazlaya çıkmak şartile 
ğundan ilanen tebliğat af asına en çok artırana ihale edilir. 

Böyle bir bedel elde edılmezıe karar verilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren yedi ihale yapılamaz ve sattı telebi 

düşer. 
gün içinde mezkur bercu öde- 6 _ Gayri menkul kendisine 
meniz veya diyeceğin"zi ayni ihale olunan kimıe derhal veya 
müddette şifahen veya yazı ile verılen mühlet içınde parayı 
memuriyetimize ( Dosya No. vermezse ihale karan fesholu-
38/1776 ) e bildırmezseniz rehi· narak kendisinden evel en yük-
nin paraya çevrilmesi yolu ile sek teklifte buluna11 kimse ar· 
icraya devam edileceği ilanen zctmiş olduğu bedelle almata 
ihbar ve tebliğ olunur. 1001 razı olursa ona, razı olmaz veya 

bulunmazı hemen oo beı gün 
Buldan Asliye Hukkk hakim- müddetle artırmaya çıkarılıp 

liğinden: en çok artıran•. ihale edilır.lki 
Buldanın Hıdır oluk me halle· ihale araıındakı fark ve geçen 

sinden Berberpaşa oğlu Hasan günler için % S ten hesap olu· 
kızı Ayşe vekili davavekiller:n· cak faiz ve ditn zararlar ayraca 
den Ahmet Cemalin, yine Bul· bükme hacet kalmakıııın me· 
danın Vakıflar mahall~ıinden mur'yetimizce alacıdan tahsil 
Sarı Ahmet oğlu Mustafa alcy· olunur. Madde (133) 
bine ikame eylediği boşaoma Y,ukarıda gösterilen tarihte 
davasının icra kılınmakta olan icra memurluğu odaaında işbu 
muhakemeıindc davalı Mustafa ilin ve göstcrileo artırma ıart· 
seyyar tCccar olup ikametgah namesi daire•iade aatılacatı 

ilin olunur. meçhul bulunmasından dolayı 
ilanen tebligat yapı im ısına da· 
ir verilen karara b naen S Şu· 
bat 1938 tarih ve 7424 numa· 
ralı gazetenizle yapılan tebligat 
üzerine tayi.1 olunan gün ve 
saatte mahkemeye gelmediği 

cihetle y;ne gazetenizle ilanen 
gıyab kararı tebliğine karar ve
r .erek muhakemeleri 8 Nisan 
1938 C\.lma günü saat 9 a telik 
ed.ln.iş oldJiu ~.an o:unur. 

DOKTOR 
M. Şevlci U fur 
Dahili hastahklar 

mutah••••Bi 

lkincibeyler sokak No. 82 
Telefon No. 326 

3 - ihalesi 4 Nisan 938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Zayi ciJzclan 4 - Şartname parası 186 kuruş mukabilinde M. M. v. 

Cami parası buabatını tas· sabo alma komisyonundan almabilir. 
fiyeye memur müteveffa Bayın· 4 - Eksiltmeye ıireceklcrin 2490 sayıh kanunun 2 ve 
dır belediye reisi Kini Bayındır 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
mirifetile Türkiye Cumhuriyeti ıün ve saatinde M. M. Vekileti satın alma komi .. 
Ziraat bankası Bayındır ajan· yonunda hazır bulunmaları. 27 1 976 

ıından alman 57 /52 numarala lmıir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
tasarruf cüzdanı her naıılıa zı· 30 /N11an/938 çarşamba günü saat 15 te Ankara Levazım 
yaa uiramış olduğundan bulup imirliji satan alma komisyorıunda kapalı :zarfla ihalesi icra 
ibraz edildiği takdirde hükmü kılınacağı Anadolu gazetesinin 13, 17, 22 Mart 938 tarihli 
olmadıtı ilin olunur. d. 3 nusbalarile i'.iıı edilen (50000) kilo koyun etinin ihalesi tehir 

C. H. Partiıi Bayandır edilditi ilin olunur. 997 
yönkurulu başkanı k--.......----1--

Şükrü Başar Gtımrllk muhafaza genel omutan ığı 
-·D·r-.B•e•h•ç•e-t_U_z_ Istaob~l satın alma komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 1135 tak m elbııe· 
Çocuk hastalıklan nin kapalı zarfla eksiltmesi pahalı ıörüldüğünden yemden 

mü~el..-saıtı 14/4/938 perşembe günü saat 11 de pazarlığı yspılacaktır. 
"

1 
RU 2 - Tasanlanan tutarı 17,025 lira ve ilk teminatı 1278 

Hasta larmı 11,30 dan bire ka- liradır. 
dar Beyler .obtında Abeak 3 - Şartname ve evıafa komisyondadır görüleb lir. 
matbauı yananda kabul eder. 4 -:- lıteklilerin gün ve saatinde ilk temınat makbuzlarile 
Mıuıgenelum• t•l•/onu 3990 birlikte Galata Eıki ithalat gümrüğü binasındaki komisyona 

Ev ule/onu 2261 ıelmeleri. 27 31 6 12 1583/967 

Teıekkür 
23/3/938 günü çahşmakta 

bulun dutum bir sırada dereye 
düşerek yaralanan oğluma çok 
büyük bir ihtimamla ameliyat 
vo tedavi ederek muhakkak 
bir tehlikeden kurtaran Askeri 
hastane operatörü bay Arifle 
otlumu kaza yerinden alarak 
ilk tedavisini yaptıran ve ben 
gelinceye kadar evimde ıefkat .. 
le çocutuma nezaret eden Ka· 
rantiDa inzibat memurlarından 
No. 239 Necati Tuncer ve No. 
S Ali l11lmana minnet ve şük· 
ranlarımın tebliğinde değerli 
gazeteniz;n yardımını dilerim. 

Necatibey okulu öğretmeni 

ismet Peran 

Izmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Bedeli 

Muhammeni 
Ura 
800 
250 

Cinıi 

Ev 
Arıa 

No. Vakfı Mevkii 

38/40 Hacı Mahmut Noman zade 
15 PekıimetçiH. Saçmacı hama· 

İbrıhim mı karşısında 
Yukarda müfredatı yazılı akarat satılmak üzere açık artır· 

maya çıkarılmııtır. ihalesi 13/4/938 Çarşam 1la günü saat on· 
dadır. Tal.plerin Vakıflar idarcsıne müracaatları. 

27 30 5 10 978 
--~~-~-~---~~~-~-------

1 z mir inhisarlar lıaşmüdürlOğünden 
Altındağ lmevkiinde yaptırılacak ka psüı de pos..ı inşaatı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 487,31, muvakkat teminatı 36,55 liradır. Kc· 

şıf, ıartname ve proje Levaz m şubemizde göriilebıJ.r. istek· 
lilerin teminat paraları ve ehliyet vesika arıle 8/<i/938 günü 
saat ıs te başmüdürlüzümüzdeki kom.syoııa gelmeıerı lazımdır. 

ı1 30 988 



Sa hif., 11 

F ratclli ~perco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES., vapuru lim~n·

mızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
için yük almııktadır. 

"GANYMEDES,. vapuru 31 
Martta beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük ıolıcaktır. 

SVENSKA ORIENT 
l!NIEN 

"ISA., vapuru ~O Mzrtta bek· 
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANiMARKA ve BAL
TIK limınları için yük alır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA.. vapuru 13 Ni-
11nda beklenmekte olup MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

"ALBA JULIA., vapuru 9 Mı· 
yıstı beklenmekte olup MAL· 
TA ve MARSILYA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tariblerile ve 
rıavlunl rdaki değifikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha feıla tafsilat için 2 nci 
korda FRA TEU.I SPER CO 
yapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE · LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

A, \DOLl 

• 

TÜRKİYE ~ 
CUMHU RİYETİ 

"DERtNnjE,, vapuru 31 ı.lllllJ::::::::::::::::::::::::::::::::: Martta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN içın yük alacaktı. 0 lİVİer Ve kokularını 

"SAMOS,, vapuru 10 N san· ur•• ekas""' l 
ıyor. HAMBU G, 

BREMEN ve ANVERS liman· Limited 
!arından yük çıkaracaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT • ,,-apar Acenta11 

HAMBURG Eirincikordon Rees bin-. 
"FORTUNA,, vapuru 12 Ni· Tel. 2443 

11nda bekleniyor. ROTTER· THEELLERMAN LINES LTD. 
DAM, HAMBURG ve BREMEN "ASSYRIAN,. vapuru Mart 
limanları için yük alacaktır. nıhayetinde LIVERPOOL ve 

SERViCE MARITIME SWENSEAdao gelip yük çıka· 
RQUMAIN racaktır. 

BU C A REST "TRENTINO,. vapuru 5 Ni-
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni· sanda gelip LONDRA ve 

11nda bekleniyor, KOSTENCE, HULL için yük alacaktır. 
GALATZ ve GALATZ aktar· "FLAMINIAN.. vapuru 15 
aıaaı TUNA limanları için yük Nisanda LIVERPOOL ve 
alacaktır. SWENSEADAN gelip yük çı· 
JOHNSTON WARREN LINES karacaktır. 

LIVERPOOL "CARLO., vapuru 20 Ni· 
" AVIEMORE,. vapuru 27 sanda gelip yük çıkaracak ve 

Martta bekleniyor. BURGAS, ayni zamanda LONDRA ve 
VARNA. KôSTENCE, SULI· HULL için yük alacaktır. 
NA, GALATZ ve IBRAIL li- THE GENERAL STIM NAVl-
JDanlın için yük alacaktır. GATION Co. LTD. 

l>EN NORSKE MIDEL- "AD JUT ANT., vapuru Mart 
HAVSLINJE nibayetınde LONDRA için yük 
O S L O alacılctır. 

"SAN ANDROS .. vapuru l 4 DEUTSCHE LEVANTE· LINIE 
Nisanda bekleniyor. ISKENDE· "DELOS., vapuru 24 Martta 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ gelip yük çıkarac k. 
umum limanları için yül.' ıla· 
cılctır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
•·EXCF.LLO,. vapuru 22 Mar· 

ta dotra bekleniyor, NEV· 
YORK için hııreket edecektir. 

"EX AMEU A,, vapuru 3 N • 
aaııda bekleniyor; NEVYORK 
için yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
.,TISZA,, motörii 23 Martta 

ISKENDERIYE ve PORTSAID 
için hareket edecektir. 

• 
Mücellit 
Ali Rıza 
____ ... , ....... ---

-
En temiz: ve en zarif işleri 

süratle yapar. 

Hakiki çiçe 
Bntnn tabiiliklerile yalnız 

·s. Fe id czacıbaşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

. .. -r· ~· -~~~~i·,..~ Tabii, Latif ve çok 
~,·: · ··f · sahittirler. 

,1::· ·· f:, Aynını yapmağa 
~~~.g (·imkan bırakılma· 
·~ t ... ~· " 

r 

:,. mıştır. 
f 

Benzer iÇ\imli tak
.~ )itlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
HnkQmet 

•Sinir Hekimi 
smail Ziya Tregul 

lkincibeyler sokağı Fınn karşısı No. 25 
Telefon: 4178 

Ürolog - Operat6r 
Har ket tarihlerile rıavluıılar· 

deki deyifiklik 1 erden accnta ı Doktor Fuat Soyer Bir kere müracaat ı 

mcıuliy kablli e tmeı. 
Daha fııla tafailit almak için 

Birıııcilcordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
opur ıccntalığına müra~ 

t"ıınıcsi rica olunur. 
1 deıon No. 2007 /20uö 

ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 3 4 

• . ~\ ........ "/-•''<,~ 

Gü,hane hastanesi eski muallim başmuavini ve lzmir Merkez 
hastanesi idrar yolları hastalıkları mütahasıısı 

lkincibeyler, Ahenk matbaası sırasındaki çıkmaz sokakta 
17 numaralı muayenehanesinde her gün s .. t 15 ten itibaren 
hası.o a•ını k•bul v,. ı,.ci ., ,.der. 

vay---- J 
mış şiş keb~bı bu uncıugunu lan her muşterıyo ••·•· 

.. 

1 • -
'l'orhalı llalnıUdürlüğüntieı : 
Mukavelesı fesıh edılen Celıad gö.ü balık avl:ıma >ı ı.kı 

16· '·9'38 tarh ndcn ı .ıba ren lS gıin ın•ıddctle açı"c at rın a 
koJu'.muş old,ığundan ıa.iplerin 30·3 938 tarıh•'le ınusaJ,f 
Çarşamba g' nü saat 16 da 112 1 ra 50 kuruş depozılo mak· 
buz ar"le bırlikte Torbalı mal müdürluğüııde mıiteşekKil kumıs• 
yooda hazır bulu~maları ılan olunur. 

26 27 29 30 

lzmir Lise ve Ürlaokullaı· alım sa
tım komisyonu başkanlığından: 

lzm r Antikite müzesinde açık eksiltme ı le yaptırılac k kaide 
ve onarımın muhammen keşif bedeli 1053 lıra 92 kuru tur. 

Açık eksiltme 12·4-938 Sılı günü saat 16 da ktiltür dırek· 
törlüğünde top'.anacak komisyonumuzda yapılacaktır. llıc temı· 
nat 80 liradır. Keşif ve şartnamelerini görmek istiyenler her 
gün Gazi.er m

0

ah.allesinde müze direktörlüğüne müracaat emc-
lıdir. 23 27 3 10 

Kuşadası Şirince Belediyesinden: 
Kôyümüz ilkokul binasının 29 pencuesinın demir çerçeve 

işi ile antredeki çıtı tamir ve ilavesinin keş;f bedeli olan 994 
l ı ra 48 kuruş üzerindeki eksiltmeye ıncMk bir istek çıkmasın· 
dan açık eksiltm~si l 5 gün uzatılmıştır. Bu işin 829 lira 40 
kuruş demir çerçeve ışı ile 165 lira 8 kuruş keşiflı çatı tamir 
ve ilave işin.n ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. istekliler şartnı· 
meyi lzmir kültür direktörlüğünde, Kuşadası kültür işyarlıfında 
ve Ş rince be~ ediyesinde görebilirler. 

İhalesı 2 N.san 938 cumartesi günü saat 13 te Şirince be
led:ye meclisı huzurunda yapılacasi"ı ilan olunur. 24 28 894 

Uyuşturucu m:ıddeler inhisarı bedellerini 
5 sene zarfında ödemek üzere aldığı J 934 
ve daha eve/ki seneler mahsulü konsinye 
afyonların bakiye ılç senelik taksitlerini 
defaten ödiyecektir. 
Uyuşturucu ıriaddeler inhisarından; 

Senelik satışlarımızın % 30 na iştirak ettirilmek ısutetile be
delleri ödenmekte olan 1934 ve daha evelki seneler mahsulü 
kons.nye afyoııların iki seneden beri verilen taksitlerle takriben 
nısıf bedelleri tediye olunmuştu. 

Mezkur afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere 
geri kalan üç aenelik taksitin 1 Nisan 938 tarihinden itibaren 
defaten ödenmesine karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra no. la· 
rına nazaran aşağıda gösterilen tarihlerda lstanbulda idaremize 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

lstınbul haricinde müeasesct oldukları için bizzat müracat 
edemiyeceklere ait olan balciye bedeller bundan eve! yapıldı~ı 
gibi banka vaaıtas:le kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlanııı ibraz edemiyenlerin müra• 
caatları tediyatın sonuna bırakılacaktır. 26 27 29 31 3 6 969 

No. Tarih Gün 
1000· 1015 1 Nisan 938 Cuma 
1016-1030 4 ,, Pazartesi 
1031-1045 S ,, Salı 
1046-1060 6 ,. Çarşamba 
1061·1075 7 ,, Perşembe 
1076-1090 8 ,, Cuma 
1-091 · 1105 11 ,, Pazarteal 
1106-1120 ·12 ,, S'1ı 
1121-1135 13 ,. Çarşamba 
1136·1150 14 ,, Perşembe 
1151-1165 15 ,. Cuma 
1166-1180 18 ., Pazarteıi 
1181· 1195 19 ,, Salı 
1196· 1210 20 ., Çarşamba 
1211· 1225 21 ., Perıembe 
1226-1240 22 ,. Cuma 
1241· 1255 25 ., • Pazarteıi 

1258-1270 26 " Salı 
1271-1'.<85 27 ,, Çarşamba 
1286-1300 28 .. Perşembe 
1301· 1315 29 ,, Cuma 
501-520 2 Mayıı 938 Paıarteıi 
521-540 S ,. Salı 
541-560 4 ,, Çarsamba 
561·580 5 ,. Perşembe 
581-600 6 ,, Cuma 
601·620 7 ., Cumartesi 

lstanbul 'Telefon ' Müdürlüğün

den: 
lıtanbulda Şışlide yaptırılacık 66558 lira 60 kuruş keşıf 

bedelli telefon santral binası ınşaatı lcapalı Z1rfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 2·4·938 tanhine müsadif Cumartesı 
günii ıaat 11·30 da lıtanbul Tahtakaledeki merkez b ınaıında 
toplanacak alım satım komisyonu huzurunda yapılacalctır. 

Bu işe ait eksiltme, hususi ve fenni şartnameleri, projeler 
keş f hu'asasıle buna mütcferri diğer evrak 335 kuruş m.ıka· 
bilinde her gün levazım dairemizden alınabilır. MuYlkkat 
teminat 4578 liradır. 
lste:.lilerin teklif melet uplan, en az 50,000 liral k bu ışe 

benzer iş yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden alınm .ş t.)8 

takvim ıeneıine aıt müteabhıtl.k ve T carelodası ~esıka arııı: 
diplomalı mühendis veya mimar oldu arım VC'fl bunıarJa 
birinin inşaat ve teıisatın fenni mes'ul yetıni deruhte elt ğ ı 
ve ın_ukıveleye bu şartla imza lcoyacağını havi b.r leı.h ı t
nımeyi ihtiva eden kapalı zarflarını mezkur tarıhte at 
10,30 za kadar satın alma kom:syonuna veımelerı az mJ r 

12 17 22 27 l~& 



.. 
• 

f'dJJft! '2 A ADOLU 

Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!!I söktürür, öksürıiğ11 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir -1 

Elb:se ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baylar fle 

Bayanla'"r •.• 

En müşkülpesent müş· 
terile•ini memnun eden 
bu f rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Tür p:ızarı 

lbrahim Karakaş 
B.ı kere yeni a~tığım mağazada zengin 

çeşıtJer. Mantoluk, Tayyorluk, Trnvakarlık 
kumaşların envaisini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mağazam dahi.inde açtığım terz hanemde 
hususi olarak bay ve bayanlar iç n son moda 
zarıf, şık manto, rop, tayyo-, etek, bluz, turvakar, 

.uvalet, gelinlik, sivil ve askeri elbise ve lceputları 
istenildıği ve beğenildiği şcki'dc imal edılir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafid r. 
Adres: Odunpazar: Siimerbankm çıktığı eski Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toplan ve perokentle olarak hariçten sipari kabul edili 

'~''.J7 ._ ... olı,"'VI '! ... • .. ·~. •9ı.•'f' ;- .... ~~ . ~•· . ,,·"i.Vı!-~"!', - .. ·'*'·,. ıİ't...1' '"'"~ .. .,,"i..._., ·-' · --· ~n··· · ·· ·• • ,,.,, .. (' • 
' • • ' ·• • • I ,1 ' '• ı '' ~ '" • ~ • "' 

Hasas ve temiz iş 
l\1utedil fiatle 

Söz verilen günde 

................. . 
Makine tamirha
nesinde yapz..ır EHMI 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

. 
o ın 

DIŞ 

macununu 

kullanınız 

Telefon: 3993 

Toptan 

satış yer: 

Peş!emalcılarda 

Ecza depo5u 

'ı.~N: MÜKEMM.f·L ~'OiŞ MACUNUDUR ~· 
... ~ .. ·-

Sevrole Otomobilleri ., 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Oldsmobil otomobilleri de her türlO evsafı haiz, sağlamt 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

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

Haraççı kardeşler 
ı Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

1ZMiR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ıhtiyacından evel gelir. Herkes kcndı 
halıne göre temiz bır eve, misafirlerini kabul edecek bir slon1la 
rıı hat yaşıyacak eşyaya muhtaçbr. İyi bir mobilya içinde kendinızı 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinızın eşyası hayatı· 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır . 

... lmlfj ......... i ......... 

Kahve ve 
Gazınoculara! 
Kulland.ğ.nız tahta sanda.· 

yalara fzmir Tasçılarda 21 numa· 
aradakı SandaJya Yapımevı M. 
Aliden sağlam ve ucuz f ı atıe ı--.lıiııııııl 
tedarik cdebilirs"niz. 

. ..-...--....._..-ı Tcptan ve perakende satıldığ ..,......,.....:ı,ım,ı 
g.bi s pariş kabul ediJlr ve 

süratle yetişti 11 r. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların "' fotoğraf makineleri, film, cam, lcAflt, 
kart ve bilumum fotoğrafç1hkta müstamel eczalar, fototnf a1it 

ve edevatı, font ve ıebpalar. 

Fotofrafçılığa mütegllffr. ıw~~i ,....,_._~-~• 
Zevki okşıyacak resim ve akrandısman)ar, aenedat ve ..... 

ıst:nsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

A M A 1· Ö R İ Ş L E R l 
lZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, S. J 
Telefon: ~ 67 5 Tel af: Rüstem lımir 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 1 

Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta h. 

Sıhhat Balıliyağı 
lilleTi .Yapılır I 

Mnracaat yeri: 

1kincibeyler ~ok k No. 25 

Telefon 3869 
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
lkinci Beyler sokak No. )j 

Norveçyanın halis Morina balıkyağtdır 
lki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 
Büyük Salepçioflu lıanı karıısında Baıdıırak 

I . ...,, ... ._. . .• ·:< • , ' 

Amerikan Kompani Karyola ve Somya fabrikası lzmit ve ha valisi 

11938 Model 
Tamamile çelik yaylı emsalsiz somyaları mutlaka görünüz Çelik lımah ıomya ve ayaklı divanları h çbir fabrikamn yapaJJ.t. 

S 1 M O N S C O M P A N Y Markasına dikkat ediniz yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Yegane satış yeri: 


