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Bütün Vekaletlerle muhtelif dairelerin büdceleri 

Büyük Millet Meclisi, dün 
öğleden sonra açıldı 

Deniz, kara ve hava büdcelerimize bu sene 82 
milyon 232 bin lira tahsis etmiş bulunuyoru7-

N_ümune dostluk 
Hamdi Niizhet Çançar 

193U da imaılanan 1 Cir k·Elen 
doıtluk muıbedeti Bılkan &Ltautnıı 

lauarlıyaa bir mu.klddem• olmuıta. 
İlı.i gtin eul Aukarada parafe 

ec1iJen Tfl yıkın bir ltido Atinıda 
ima .. ı mqkar.rf'r bulanan yai Türk• 
El•n moabcdeai de tia1kan matlatı• 
aın 1eai bir ıaf hı ya teUmi 1 etme• 
ıino ~eıile tetkil edeuktir • .Hu teo 
k.6mCıl aaf hHının BilyClk. Şef imiaiu 
lJaı kao aıatbuııhaa •erdikleri b•ya• 
nana itaret lıuyurduklan Tf'fbile 
gitpde en ııkı bir tecriki 111eaaiye, 
yani Ltlld de lıiı' Balkan federH)O-
auna sı.Cloıehl olacatına ıtıph• 
ycıktor. 

1'Cirk·Elea doı&Jogu çok uglam· 
dır 'e bu noktadan bir ı•dı tali• 
maliktir. füa Elf11leı le ıdyatet ile• 
mi&Jde lıirçok euı1aliai 16rnıekte ol• 
duıumna giLl herhangi bir ıiyaal 
hldhenin u~•k •e ilcuilo doet ol• 
11Jadık. Biltkiı bu doıtlu~a gelme• 
den e"el uıuo, bıtta anrlarc:a ıürea 
bir (arpıırua, bir didi,me, bir aıCl• 
cıdde devresi ~etfrdik. Ô)Je cleTir• 
ler oldu ki ,.apu~ım11 harpler miJ• 
le ti• millete Lir i mtıa harbi luıJini 
aldı. 'l'arihia her 11t lıanada bor ... 
d1e 11e mubartobc ıbeyaaulanolla 
:rıoy cıJç acı ... J1llbHH eındoLuauac:ıa 

.... Mk 4i•YLa.rıa .. ~aia •ı. U. 
tiklll aaClcadeleılodea •oara l'uaaa• 
lılar t•krar bir bük4ınet baliod11 
tarih uhneeioe çıkııktlln ıoor• b11 
mftcad•le bemeaı beme.a. luılaua 

deusn etti. 

e. iri (le.dele b•kımıad111 iki 
•llletİD •niyeti Anup•aın garbında 
l'rantıdarla Almınlıırıa uıriyetioı 
çok bf..ıaaer. Türk Te Eloa mıl.eıleri 
lçin l>ir maabari1euir ki ml\cade .. 
•eki IMa lıure1iı ntticelerde a1al 
•l•ı•nıtır. Fnaııx1arla Almalar 
•• t •Gcadele, aaud llir mtıcadele 
llaliadedirler. Yana ATrapada bir 
lau-p felaketi aubar edoHe baaoa 

••tlaca •• belki de y•glae •G1ebo 
bipleri Fraa11:ılula Almanlar ola• 
aktır. Ualbı.ki Türklerle Elealer 
itfa T .. iyet deAitmittir. Bıribideri•1 
malıarebe •eydanlanad• anlam11o 
lakdir eımit •e DİL•>•' ••••etini 
•Jrenmit olan l>a iki •illet bugfta . 
attık tliaOlmes lııtlarla yekdıAe• 
riae lıa&laamıılar, cloıt ol111uıl1tdır. 

İki milletia bu bale gelmeleri 
içla lllayıaın ea ~etin bir •irade. 
a..iadoa. Tilrk btiklll harbiud•• 
NUra Tuiyeıio mCUekabilea cok iyi 
ltanaamau •e o kanayııl• mGtera• 
flk' bir tHfi7e yapılmHı Ufi ,eldi. 

Loaanda TGrk IDarabbH befeti• 
aln gtitterdiAI cidden emıal•İa ~~niı 
•lfCluce H aılatma araaıa 1930 da 
imıaluıaa ilk Tilrk .. Elen muahe• 
cletioia hm eli olm aıtw, Kerııhkh 
ala,ma, karıılıkh ber Ulrld buıa. 
met 11lıeplrrinİD eta~ı. Te klmil bir 
tufiyeıl Gacrine ittinad edtD bıı 
temel bunan içiudir ki iıte bu kı• 
cin Hğlamclır T• bunun içindir ki 
uman geçtikçe GetOne yeni yooi 
•oıtlulılar kurulmaıtaa, kurulmuı 

doıtluldann yeniden yeniye tahi)e
aine "e ııkl11ıınlma11aa imkla •er• 
•ektedir. 

İki gln enl Ankaucla parafe 
.. ilen H hu on 1eaodo hir otoma. 
tik Lir ıurcıttı tımdit eclilecolr. olu 
eoa T6r\ 0Eleo aıuabed•ıl bu bıkım• 
daa hıifalı.ımıs1a · bir cl6n6m aok&a• 
auıı toıUl flder. Seoelerduberi lif. 
lea tetriki metai etmelı.t• ol•D ;u 
memlek•I harldye1i bu muahede il• 
ba Hill Hai7ııi Jıukultan da tıyid 
etmekte H iki doıt memleketin 
•Cl•taLbel batlı hareketleri için mO• 
ıatore e.111111 ••>etmektedir. 

:Nuannıaıda itaitaktaa da yfik· 
Hk olao bu mPrlıaleyl Lfluuo& •• 
u71uala ıel&m la.rıa. 

Büyük Millet M !Clisinde Vek_illerim:z 
Ankara, 2 (Hususi m~hab'ri· miş, olan yeni yıl büdccsinio 

mizden: Telefonla) - Dürı Ma· Vc:kaletler~ ve muhtelif daire-
liye Vekili B. Fuat Ağralin ın lere aid kısmını bild riyorum: 
yeni sene büdcesi hakkındaki Büyük M. Meclisi 4,000,206 
(Anadolu) için dün bana ver· lira, R"yaseticumhpr 400,960 li· 
d .lcleri bey.matta ıöy:ed kleri ra, D. vanı Mubasebac 602,034 
gibi yeni yıl büdcesi248,300,000 lira .. 
lira üzerinden hazırhnmıştır. Başveka'~t: 1,234,992 lirı, 
Dün de telefoıla bildırd iğim SGrayı Devlet 250,911 lira, Is. 
gibi yeııi b:idce, 231 milyon tatis t k Umum Müdürli.ikü 
lira olan geçen seneki büdce· 338,224 lira, Devlet Meteoroıojı 
den 17 m lyoıı faz:ad r. Umuın Müdüriüğü 617;085 l.ra, 

Büyü .: M' llet M ·clisiııe veril· - Sonu 3 üncü sahiieile -

14 ya§ın"·a:J,·ıa:~:-lıir çocuk--d :Aa kaJJ_bol.du 

Devrıaıem seyahatine çı
kan üç ço.cuk ------Konya vapuruna binmişler, Fi-

nikede polis tarafindan 
yakalanmışlardır 

"trkek fü•ıi orta ku01ı talebeıindea Alp Aulan •e C11imin. Gç Jfl•• 
deıılıeri ortadan lıybold1ıUuıııı •e ulııran auttmlnıalarıoa lııtlaadıgıaı 
dCl11k.G 11yıa111.da yu.aıııtılı:. Haber aldı~ımıu !Öre bu tt.lobe' erle ber-bor 
erıa"aa :kıybolıa Nuri adında 14 1afınıfa bir çocuk daha uıdır. Nuri, 
kah•eci çırı&ıdır, fakat Alp Anlaa .,. CIL2imle aanıimf iruic. . 

.- Son11 4 ürıcO 111hifede -

OK.UYU·NUZ! _.._ ___ _ 
·Holivud·un esrarı --·-Marlen Ditrih tari:J.fından yırtılt · 

Jegaz pttrrl~nin maruf gıldızı Marlen, sinema şelı,inin 
esrarını, F'ansız meslekdaşımrza tJerigor 

Parl Suar ~ıHtui ınubari ı lerirıd<D lıirinin IIoli•udda ,Marlen Ditrible 
yapll~• r6portaj, dillerde binbir lece aıualı gıbi rlola, an Holi\udoo blHftD 
İ(' Clz011ft, ıır& İ~tloria hayatını, muaıakı, iadinç, kapriıı. ı.evk Te her 1•1· 
leriai &6•l•ı iyor. 

1 inci aahifede bulacaksınız! 

r ' Yunanistan 
Atina üniveraiteain

de Türk edebiyatı 
kıir•iisü ihdaa ecliyo-: 

lıtaobal. 2 (Hoıatl) - Yuea 0 

aiııaa Maal'if Nu rı, ıaaeıecilere 
nrdıli beJ nalla, Aciaa Ci11henite• 
•inde Tüı k edebiyatı k.Grtihtl ilı· 
du edilece~iol •e lıCIU•eti•İ•İa 
de, 1ıtaobul lniHniteeiDıte Y11nan 
.:debiyat' kGrıClıl açacıtım ı~yl•· 
mi,tir. 

Şair Danonçiyo 
Dün kafş seklesinden 

önlü 
Roma, 2 (Radyn) - ltıtya• 

nan en büyük şairi Danınçiyo. 
bugün mesai odasında ve m .. 
sasının baıında kalp ıekteıin· 
den ölmüştür. 

Danançiyo, 12 mart 1863 ta• 
r 'binde ' doA-muş ve 18 yaşların• 
da iken ilk eaerjni telif et
mi tir. 

Danonçiyo, tahsilini bitirdik· 
ten sonra evveli Napolide çı• 
kan Matino gazetesine intisap 

Şair Danonçigo 
etmiş ve 'bi.ihare Romay.a fide
rck. mubtelıf aazeleleıde çalıı· 

Çi1 . J · pon ha ... bi 

Japonlar;bugünlerde umu
mi taarruza hazırlanıyorlar 
Japon kabinesi, dün prens Konoyenin riya. 

setinde "oplanmış ve uzun müzakere:erde 
bulunmuştur 

Pekinden bir görünüı 
Hınkov, 2 (Radyo) - Ç To:Cyo, 2 (Radyo) - japo11 

telgraf ajansı 28 Şubatta bil· kab nesi, bugün Başvekil Preu 
dir yJr: Koaoyeııin riyaset.nde toplu-

Ç in kuvvet~e~ N 'lg·Çinh' m s w• nFun müddet .; ...... 
ı·nıalındo •trat j k ehemmiyeti rel.:rdo bulanmuftur. 

bulunan iki mcv"ıi zıptctmış· K binede göriişülen meaele-
lerdir. ler hakkında b ç b ir haber ııı· 

Ç n·G ıan cephes"nde kanlı m1m şhr. Maahna, Japonların, 
harpler devam cd ) or, d . ğer bugün erde umumi bir taarruza 

mıştır. cephelerde müb m bir ~aziyet karar verdiklerı ve bunua İçİD 
l_talyan şairi, 1897 de mebuı yoıetu ·• hazırlandıkları söyleniyor. 

~muş ve daıma sola hmayül !~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

etmiştir. v·ıa·yet Umum.Aı Mecı·ısı·nde Da 1onçiyo, umumi harpten evel 1 
Par.ıo ıürg:in edilmiş ve 191S • • k 1 
senıinde Romaya dönerelc; ltal· muza ere er 
yanın, iti .af devletlerile beraber 
harbe r"rmui için nutuklar ver· 
miş, az b r zaman sonra eme
line muvaffak olarak ltalyayı 
harbe solcmuıtur. 

Danonçiyo umumi harpte tay
yare zabili olarakorduyailtıhak 
etmiş ve lcumandasınd•ki küçüle 
bir tayyare filoıile Viyanayı 
bombardıman etmiş, barptea 
ıonra da Fiyomayı işgal ede. 
rek ltalyaya ilhak ettirmiştir. 

ltalyan şairi, bugün büyüle 
mcras mle defnedilecektir. 

Cenaze merasiminde, Musso
lini ve bütün Faşist erkanı ha· 
zır bulunacaklardır. 

Roma, 2 (Radyo) - Bütün 
lta'.ya, Danonçiyonun ölümün
den dolayı teessür içindedir. 

Paria, Belgrad, Varşova, Ber-
lin ve Loıdra gazeteleri ltalyan 
şairinin ölümünü teessürle bil· 
d.riyorlar. 

Roma, 2 (A.A.)- Yarın ak· 
şam toplanması mukırrer olan 
büyük Faş"zm kons"yi Gabriel 
Danorıçiy -mun ö ümü münase· 
betile 10 Marta talik ed lmi~tir. 

r 
lzmir vilayet 
makamından: 

A. HClteyia imaaeile Karııy•ka 
iıtaıyoqa poıta lı;atuıuna atılmak. 

•uretife adıma gOuderiloo mektubu 
yauq ile Selçuk nabiye1i mOdftrO 
haklnodı imuns ohrak adıma 

111ekı11p gOnderenia makama mGra• 
caat cımııeriai dilerim. 

İımir valhi 
Fazlı Gü eç 

938 yılı adi ve fevkalade büdce
ler yekônu (2,499,360) liradır ------. Vi'lyet Umamt meclııi, dua 938 

yılı bııd'cesini nıazaltereyc ba1lım ı1° 
ur. · Mcdırin dün:..il içti01110• vııH 
B. Far.lı Güleç riyaret eımi~, f!ıki 
aıbıt ıı serınde bazı ıuhihler ı-ap ı l. 

mıı; 21 imıa ile •erilen ve Halket. 
lerioe ihtiyacı kar11lamak ilaere vi. 
liyeı bOdceıinrleu )ard ım talep edıo11 
len · bir takrir okuomu~, bfldce tet
kik.İade bu yardıma Lir imkla aran. 
matı muufık görOlmn,ıar. 

· Bunu mGtcakıp 938 yılı maaraf 
bftdceıini bnırl•yao eocGmenio maı• 
bataaı okuomuı 'e hl1dceoin f~sıllır 
'he.rinde müzalı;ereeiae ha,ı11nm11ur. 

938 yıh ınuraf bililceıi yektina 
2499360 liraya baliğ olmaktıdrr. 
Fed,allde b ii dce 494149 lira. adi 
bOdcc de 2JJ521 l liradır. 

Büdce encOmeainin, diğer eocO• 
menler rei teri ve mazbata ınuhıır· 

rirlrrioin de işı irakile vapt ığı m üte• 

add.it toplaoıılarda lıauırlaau 93 
yı ' ı murcıl bilJceıiade auml talat 

rufa riıyet ed
0

1lmi:, idare kıdro11U1• 
da b ir takım . taruı!imat 7•pılmıf&ll'. 

Kadrolarda i11hiUl vo~ubuldak~a 

yerler.ne yeni 
1 
memur alıam1yank 

ı O ilcretli memur açıkta bırak1l•ıı· 
ur. Memur ve mübtahdcım maarah 
ola~ak {!cçea ıeneden 48 lira fulHı 
ile 2JN92 lıra ıyrılmııtır. 

Bii dcede nafıaya 98710 lira,· l•a. 
re işlo rioe 281 792 din, maarif itl .. 
rine 87Jl56 lira, draat TC . baytar 
i J lerioe 4382J 'ira, ıı hbı t jıleriu 
247556 lira tahıiı edilmiııir. 

Bu yıl yapılacak mllbim iıı. 

aruından baulan Ye banlar ifbt 
aarıedilcrek: meblA.! bıkk.ıada eael• 
menin mazbat&1ında ıo iaahat ... 
rilmekıedir: 

- Sona 4 üncü sahifede -

Sofya konuşmalarında Bal 
kan sefirleri de bulundu 

Milan Stoyad.'nov .ç, Ba.k:ın l onseyinde 
cere3·an eden mü::.akerelerden !Julgar 

Başvek!lin : haberdar etti ------
Sofya, 2 (Radyo) - Y gosLıvya Baş v! D ş Bakanı B. Sto

yadinoviçin, buradan geçerken Bu garista .ı Başvek l ı B. Köse 
lvanofla yaptığı konuşmalarda, Tü kiye, Yunanistan ve Romaııya· 
nın bura sefirlerini de i şt rak ettird iğı ve An karada top anan 
Balkan konsey:nde ce,eyan eden bütün müzakereler hakkında 
Buliar Bajvckıline m lumat verdiği bı ldı rıhyar. 
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F~K RA ı' Kazanç vergis 
San 'atkarların tanınması 1 Komi•yo-:C;,ann ru 

-----------0..--lro.R RahMi GOkçe :.. ..................... ~.l'ı~~/ ....... , ........................... .ıı s2fnaıne harçları 
8ıa lltaalarda, nk 11k htDİ• ve diler imaa fahihi arluoa,laruala beta• enı para• Q l:JfflUf •altŞI lam:ımon bor•OJIG alındı 3258 1111marah bnunfa 

ltM ,- .ıao Bahri Savcı. ı•çeolerd• bir yaıuıoı 1&a'atkiruı t.ınıumHıDa St yan ımeli milce11efler arall 
......... u ......... ·.ıurn• ta••···"· ••ttekkide dllwe• .... ,.yi ... şütler geldi.. andard üzu·· mlerı·mı·z idhaı ed.lrni, otan {idhalit 
laı11or. Ve bu Taaifeaio yapılmamuınıa. pal'lak iı&jkhllrr vadedea biı "h t l 
-~ L. 1 d b. :ır. 1 • • ı • • 1 raca tacir eri ticıret ve ...- ... ymet eri töo Gre ılecrr:ini 16' ft)°"· w b t •• d • • 

Bea ae, .. n'at namına bo me\IQ O•erfode uıınpb darmuı hir kalem Türkkuşunaa rag e gor u laire borauı bılanan re·lerd 
•WW,i-. Bı•ıa .,.r .. lık, bi•'• Hl'l••tU lana •ncek g•• .. •e drAmtl i(i•de, clers hazı, lılıları var bu borsalarda ahnıp satıla 
Jai Mt gu te •tmotfer ode kHdı ı• liyet nı eeaıyet• ıatıhl •e bb•l ~A mallar üzeriae lcomusyoncul 
lalnblldilioi a. yaım•ttım. Ankarad n gö:ıderllen yeni <r.ıayıstan İtibrıren bu"-daylarımız da yapanlar) ıa 1937 yılı biday 

••••l•r bir ..... ı ,.ı ... '"''.ı~ ... ifrat dereoe.ı. •esalılrtl ırlilki paraşütlerle itıava vaziyetini rös- 5 r d ıtc· 
.ıu.. l>a fikirleri, 'bug u aynen mubafaaa ediyorum. Bu c~miyetıe de f d d" d ·ı k s f l ın en eve 1 mükellefiyet ŞCI 
-···- pekllA do~abilır. Fakat maılılp olan d°'uma detil, ya•ayıı •• tu• te:-en ve rüzgin• 'ddetini 8 an ar .ze e l ece - a ış ar kitlerine göre. ilim' old:ıldar: 
.......... &a'atıa 'et~ .... ııeaelal llnelUl'lan ıiçiau bir çok htidel- ölçen anemometreler 1ebrimi1 ve c; l.rac"'f. TuMlt tMltereleri harçlarını 
im ü pekAll ı.,ımaktadar. Turkb~una felmiştir. .n w 193' n11esi kaıuruHae1i ayı 

P* at l'au, lm'kln, takdir •• •lll:ı dmt •n nnr'lltda11 ••h111• h1tı· lnılr Türldc:uşunda derslere Butdaylarımızın ıtandırd ze nızamnımeva :iıiloilln, ı..tenerd dan ıonra beyaanamelileri 
- lllidedıe, laem yaıamHı lı-.k•1'41e lıir ulihe. a.~m de hnınm .. ı aıak başlamak içia haz rlaklar yapıl· d I .. ,._ •" ~· tlbi olcfu L 
-n-a •efa •• ba1111iye&1ae lıa•hdıt. Bolanclnklan uman içinde ••kıh· e i mea karatlqhrılm ıtır. Ma• aablmaktad r. I'• aarca iblit ed" 
,_. " malcUdır. Bu a<..1e Tü kk•tuna t · b b m le • t c1·~· M ı· V 1 11ıa. laile .ı .. ,,_ .. edebi taltm• .. la TaNır ki, oal•n encek Lia uıyor. Y ı an ıti aren uğdayl•ım z HJSu5i t pler, çok ızalmışt·r. e ıı eıı '•' 1 ıye etea e 
1lılli ı..ı.,_ " aa1ıy•ltiliyenL (Mı-. ... ıar, bit&abi ba ferçe~e laarici11aedir.] y:ızıla'l üyeler çolc: fazladır. Sair ıtandard tipler ba:mde satı.. %•tea önüıniıdeki Hoeden tfnce an1qılraıı ve buna da 

•-- .. ..,,.....,., 16l nderl .. , ... ea Hak, .. 'arı• .,. ipaiıılei hat muayeoeun~e 52 Iİ ayrıl• cak ve ihraç edilecektir. A'i· itıbaren arhk bıııusi tipler al· Ve:cilettea viliyete bir 
.. ı,.a .ta\-lataada ••le ••lpl••• .. ,ık •n'atUdu, hadi •nirl•ri maştar. Bu devre dera.erini bu kadar Veki e\in emr• ._,108 bnda üzilrn U1taa•a .- tle gelmiştir • 
......, .. w.d IU n•reala 1111• •eyı. ••dili t•ltelyellnd• llııenuL g nçler hk n ıe ec .. lderdir. yakında boraada bqda, utan edilmiyecektir. ş m4i bile la. 32$8 namarah kan"° 'IDO 

labl ...... -. •••'•ltlt glderilli .. apeyuu·.a•• ..ya ,y.kıl••t •••· .b ed - l 1 1 d L bine~ venidea be-nname ... ıu 
.. .. ..... we1e1e. -.n .._ bt •••fe•Ur '" kadirtı ..... ••ra•· Anason ziraati •e ı raç en tuccar •r top.. riçt• Y•P an • parit1• • ·• ., r- .. 
•Y• • .._ ............ IM•a " takdir ..ıa ... .,._ •all6• wı .. ,.._..., narak batday ihracaaıa kont- Jelli tip iiliimlwiimit iM••• l~ne tibi tut11lanlar1n 19 
~ -.ıa• Urla lıavali•:ne de rolu laalckı ıdald aiıa nname tedir, IDİllt 11la ie nele kazan~ ft• 

ş.. ..... ...,.... ._ .. hhlır .... ,... •• ............ hlap bHl. l .ı l L eaaslanat tespit edeceklerdir. Me,,.11.,.,,,.ida eetıı lerinin 9fttld hikimlete f6 
•._id 91• " ..... , •• ı.ıtta-. " 11••- •llMkkı• 'l'el ., •• -.... •a teımi eai •ceR Tüccar ana rauta1ealannı illtiva .. lw119 anı tarh edilece~ Hrahıten be 
................ t ..... d... c~ıme havai • nde anason d 11 ·1 .. 'd 
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FotoGrafÇt lat kongreel 
e. Huiranaa 12 aiade 

W•Mla toplanacak n bir 
~ ... 1ıı: olan foto}rafçılar 

r-".11 ... 1181 dhyaara la• tara
l•IM ._it_. ıidecetl aöy-

t~ WediJ•": yılnıı Vi· 
M da iki Jb bin 

otrafca mevcad bulundutunu 
ldae retirerek, •ı· bir 

fOlr •emleketlerdea de ıelme-
Iİ •ukarr. b• kadar fototraf. 
~ •••,. JMeftfreoetılli .
«liclea cliiıilıunektetlir. 

...... rtda cloO um 
Nevyork beled yelinin yaphlt 

eoa l»ir lstatiıtılcte, nefsi N ev
,.kta cece• aen• içinde 
ıouaa clotu• oldutua ı.. 
pil ••i1tir. 

thtJDtlta, cfotam 1ılcfiaele
ria ba derece ço}'aldıtı, ıim· 
... kadar laiç rörülmem",tir. 
Keçi Abdurrahman Çelebl 

Heliwd admı taııyan ıu 
-.aa telariad• ne pribeler 
ılne•?. 

a.dan ,ırmt ,en e .. ı. Ho
lvad Ja çewilen bDyülc bir 

famde, bır ke9inin de rol al
ma11 ildiıa etm i ı " ıtodJ018. 
tam yüz elli keet ptirilerek 
tecr6be edl'diti halde, hiç biri
ainin melemul •uftfık r&il
memiftir. 

Bunun üzerine, Nevyolctan, 
yedı yüz elli dolar verilerek bir 
keçi !diri ıaiı ve -.lod k it·, 
•~•İ olan bu lceç·, Hol vudda 
biylk Mr ntbtte mazhar ol
•~tta·I. 

Bahllyar blr sporcu 
Londra c:İftrında klin (Sto

ba Treot) kaıabaS10da Matyoı 
adıada çok •vilaiı bit •P•"* 
Yerel ar. 

Mıtyos, son ııman1ttrda, d·· 
ler bir kasabının spor t•şki· 
libnca kandmldıtındao, Stokua 
1'rentten ayrılmata karar veni • 
Kaaaba halin, Mat 011111 baŞka 
bir yere fitmemesi için tol)1an
dı ve büyü< bir miti"t alcdetti. 
Stokun Trent belediyesi, Mat• 
yosa oa bin lnıilis liraaı va
dettiti halde kendisini kud • 
ramıdı. F ılc:at kasaba halka 
b r türlü ıükünet b:ılmamıkta, 
Mat oı ın ayrılmuına 

••••• 
.. ~:ıtıı lcooperatili 
ha!ine gelıriliyor 

Vıliyetin muhtelif kızı, na
hiye ve köylerinde lcurulaa ta· 
wkç;ılulc kooperatifleri, yeni 
kooperat f kanununa ıöre (Ta· 
wk ve yumurta ııhş koopera· 
tifa) şekline aokulacaktar. Bı.1· 
nu11 için vilayet zıraat mOdür
lütü taraf ndan h1tırb1clara baş· 
aanm ş~ır. Bu yıl tavulcç!.llulc ko
operatifleri takviye edılecek, 
bir çok rerlerde n ümune tavuk 
kümeılerı yıpt nlacak, hatta 
bııı köyl ·de adi tava'clar ta
mamea uzakhıt nfmalt ve111 ıa. 
blma1c auretile cıns tavuklar 
yetııtirilecelc, bu köylerde adi 
tavuk

0

ar'a cins bvukJar bir 
ıuıtd' h rakı im v•C•~alct r. 

o. malt ıçin bınbir çare,. baf" 
•urmaktadır. 

Stoltun Tren't lcaaab•ıındı 
mevc ıd fabr ka talı pleri, recen 
haft• hükG11ete mlr.-c•ıt ede
rek protestoda bulan d ılar Ye 
Matyoı yilzündell başsröıter.,n 
kıynaşmınan tes rile fibrikaı .. 
nndılci a!'Delenİn, İl tÖremİye• 
cek bir hale geldilderlni bil· 
dirdaler, buaa aoo verilmta ai 
•ıt•dil~ .... 

Fedakirhk ... Zafer ••• Ve Rekor haftası 
iŞTE TAYYARE Sinemasının 

Sizler• lıazırladılı B!igiilc ail;prls... 
Allı• ••lit ettitl aiMJetaiı elem ve ıatırab ... Vatan va •••it. muhabbeti rıbi ali hiı!eri 

tasvir eden düayanıa eıı blyiit film ı 

Vatan Hası·eti 
bd dibi ıan'atkir H A R R Y B A U R - G I N A M A N E S'in Muhteşem tetuilleri 

A'VRICAı 

Nükteli ıöz'f'ri .• Kendilerine hl• etvır ve bare ... etterıle nibıyetıi~ ıe~ lae~can içinde bırakın 
ARMAND liERNARD - ANDRE LEFAUR tarafından emsalsıı b r IUrette temsil olunan 

BAŞKASJNJN KJLJGJNDA Fi mı bu haft.tnan 1 -te 1 "İ te,k t t"decf"ktır. 
iLAVETEN : PARAM O UN T J O U ı< NAL 

iti aq mkı raıa .çin alt kat localar tamamen ıat .ımııtır. N maralı koltaklar az kaımı t r. 
A.,eaj• ·çin 1tc~'• ~nin"z. F"atlf'rd.- z~m voktu ... 

aı ı..6 l / l kayıd. b• •iillellefl.;a 1939 
nıdıta1e t %mir imanı meselesi yılanda be1annaın leri Üzerinde 

Karşıyakalı rııemurların ~:=.yı-ç:~s *;;·kı~;ı~b .. 
Yari tar.ıfe meseles·ı fandtn itibaren bnanen t1it1la8I t• metbur o'dulcları deft- eri 

tıatik ettirmelerine ve muam• 

Denizbank, f u seneki fuarda Tarh •••erıni bu def erlere geç r ... 
..J l jerine matuftur. bu rnükellefw, 
uenizcilifin;n varı ığını R,Österecelı ancak 939 malt "" ptıduı .. - -DerıizbMal: •m•aın mldtirü B. FaarJa Den N-' ,,..lgorıa 
Z ya O iş f md lstanbulda bu• 8. Y ~•uf "kya Oa f şehri· 
lımuyor. Şehrimizdeki tetlcılderl •iıde ikft hHt ıezmit. tet· 
eanasındı müı.akbel tzrn·r li- kikler yıpaaıt. Kültürparla be· 
mamnao yeri ve burada vücude tenmittir. Ayai umanda ba 
ıettr- lecek modern teaiaat laalc- yıl Deoisbaralaa lzmit fuanaa 
le oda da tetkilderde ouhm· ittirak edecet •i. Türk deniz· 
muştur. Evelce de yaıd tumı c lijiai• vartıtıaı ve miistakb l 
aibi müstakbel lımir limanı A. denizcil 1timızın kıymetini bir 
aancak • Ha'kapınar istikeme- pıv yonda tebarGt tttlteeethai 
ti ıde kurnlacıkt1r. Müteba-.. •adetm tt r. 
lar, müstakbeı lıman haklnnda Ka,.ııgalcatlal:l •em.,.ıar 
tetkikier yapm·flar ve bll' proie Karşıya ada eturan llMIDtlr-

lar, ••iieadar ••kama. -.ta-
buırlaa. şiardır. tile Den ıbal\k ••u• müdltü 

Dünyadaki büyük liman mii- n•diade tetebbüslerde bulun
tebassısları tarafından hazırla· ••t. l.tanbulc:laki me•urlara 
nan ve D~nizbank umum mG· yapıldıtı rıbı Kartıyab vıpur
dürlütüne wrilen btl prote,. lanndan yanm ücret tarif..tn
rör• müatakbel lima2t lım ria den iıt.f•d• ettir,lmeler •i ilt• 
ikt ıadlelaemmiyetile •ütenalip mitlerdi. 
bilyü~liikte olacakbr. IC119 mil- Umum midir, ba d leli ,.. 
yo11 liraya ~lcacata laakk ada ria4e ltalmut. ICartıvıkada otu
la ii kat1 ı.a t ._ el ra11 me11uırlarda11 yarım Gc:ret 

en 1 ma uma JOıuta • alan•al'111 allcacl trlara •ret-
on milyo11 liradu ••il tak ... 
yıcatı tabmi11 edili1or. •iftir. Şehrim 1 liman ıı!etm• 

iclare.S, ba aydan itibaren ... 
ilk iki 111 içinde limanı• r;la- ma·lara ,. .... iicret ilıeriaclen 

tamı " doldın vı . dalplcıru PHolar •ermete batlara·ıt r.Ba 
yapbrılacılt, bundan evel de puolar i;er liteya tıclarık ecli• 
muauım taraklarla miatalcbel leoektir. 
1 manıa yeri teıaiıleneeelctir. ------
ileride l>aarada <camamı •ataza> Fa:ır t4tt aildtı 
lar da inıı eıt.ril~c•)'i ıtin li. Ba aeaeki Fuara ittirak ecle-
mına, biiyiik vaparlann (ıımamt oelt olanlarla teşhir edilecek e.
m ıtau) lann rabtualanna rr yaya devlet derairyollan •• de
naşıbilecek vüsat n derinlik niıyotlan vıpearlanndı yapı'acak 
veralecektir. Mastakbel lzm'r tenzi it milctın henüz biilcG:n~tçe 
limararnm. imlcin bulundutu teıbit edilrneııiştir. 8 ı yüzden 
takd rde bu yı 1 inşuına başla· Fuar b~oşürleri kom tece bas
nıcatı söylenmekte dır. Deniz• tırılamamıkt ıd r. Fuarın propa·· 
bank umum müdürü, lım r li· gandaıana aıt olan bu ıı içiıı 
man1Dda yıptttı tetkılclerde te ııilitın bir an evet tay n ve 
müstakbel lzınir limanın n bir tes >İti husus ın Ja .kora • re•• 
an evel kurul mut liiz~muna lit ıc · h:iıeilcbet nezJ ıJe tef!b· 
kau•~t ıot&ımiı. r. büıto buhıııulmuf u 

dan itibaren beyaaanıelilerİll 
tlbi oldutu 25 ltralılc r•Uet 

tu1tereıı al ık mfloebllri1et · • 
oldulclartadaft 1937 mı r ,. .. 
iein evellci bilcüml•e ıöre aJ. 
dıldarı rubıat teskereıı barçl .. 

rıma iknıali eıbetine ıi.t ı .... 
rnesi ~e ikmalen alınmıt olaa 
lnrç fırtdaraaın dı derlaal ıaclul 
lizımıelditi ltilclirilm · ıtir. 

1939 mal Jllı geimecfee etel 
iti:ıi terlcetmiı olan bu k•I) 
makellef er namına 1938 tak· 
vim yıb bışanch11 terk tar hi•e 
ka_.ar kanun'u 55 inci ••d4tli 
1Dwcibince v._.de~ beye 
meler itaritld&ft ver,; tattl~6 
leeek \fe 74 •hc11 ıbaddeftib F. 
hkraıı mucibince tabaı i ıktau 
ederse de ruhsat tez:Cereleri 
llarclannıa ela verı' ırtbi YÜll 
te:medea evet tahsiline dalt 
kanunda bit byıt bulunmam. 

tından tezkere barflan ikma• 
lea tabalc~ak ve talat 1 edilmi• 
,ecekft. -----Meyva ve sebze 
satıf kooperatifi 

1 Martta Hallcz•ind 
toplantı var 

hmir •e ei..,. me,.a w 
aebn •ab' ltoop!ral"finit\ sen• 
lik hı-yeti um1.1miye toplat\tı11 
1 Mırt Pazartt.s rünü Halke
"inde yapı ac1ktır. B.ı top••· 
tıdı kooperatiıi• bır aenelılc İf 
raporll okunacak 1t.. H tbttt alı

rlığı mıza f6re yi ıdı e ed len 
bu kooperatif, bir yıl iç nue 
ortaklar n 2600 lara kir temuı 
etm.f it. 



Hitlerin, yakında A vustur
yaya ikinci bir tehdit yapa

cağı söyleniyor 
Avusturyaya verilecek aon iJ.ltimatomdan aonra bir 

takım karışıklıklar çıkacağı da ilave olunu)'or 
Parb, 2 {Rad70) - Gazete

ler, Almanya ve Avusturya 
mün11ebetleriııde11 ehemmiyetle 
bahsetmektedirler. Ekodopari 
ıazeteıi, Almaa ıaJetelerini 
idare edenlerin, komıu mem ~ .. 
ketlere berıiin yeni hüc&am 'ar 
J•pmak huıuıunda direktifler 
aldıklarını, lcalemleriai ona 
ıöre kullaad1klann1, ,akında 
Almanyanıa, Avuıturyayı ikinci 
defa tebdid edeceti için ita'· 
yanın tedbir aldıtını, Brennerin 
mlda faaaile Hitlere bir ıafer 
baıırıandıtını yuıyor ve 
diyor ki: 

"İngiliz Bapekili B. Çember• 
layaın hayali devam etmiye• 
cektir.,. 

Epuk ıueteıinde yu· 
datı bir makalede M. Daladier 
diyor ki: 

•Almanya ile aal.,ma çqk ıü· 
sel. Fakat Hitlerin Avuıtur
yada yapmak iıtediti nedir? 
Göringin, Raybiıtırta Alman 
tayyarelerinin mükemmelıyetin
den babıetmeaine ne mana 
vermelL Büttlıı banlar bize 
r ..... 111a sillhlaa.. @_wet
ı .. nm• .aİ,H!tİne devam etmeai 

• 
diyor ki: 

. . . 

• Hitlerin yanındakiler, ıim· 
di oau tekrar lcııkırtıyorlar, 
Avusturya ile meııul ediyorlar. 
Bir hafta ıoara Avuıturyıyı 
bir lltimatom verilirse biç hır 
ret etmemelidir ve onu d. 
Avuıturyada karıı.klıklar takip 
ecleaektir •• 

lktısad Vekili 
Kızını tedaoı i~in 
Viyanaya gidiyor 
latanbal, 2 (H;.111111) - lkta

at Vekili Bay Şakir Kesebir, 
bara a gelaif Ye lnzuu tedaYi 
etmek üzere bem&a Viyaaıya 
hareket etmiıtir. 

Rasmf te6lif 
Aalcıra, 2 ( HıaıuJt muhabi· 

rimizden) - lkt•ıad Vokiletia· 
den tob it edıl~ir: 

935 • 935 1eneı'nde zeyfn 
mahsulünün azlıtı yüzilndea 
zeytin fab ,kılannan bir krımı· 
nın az, bir kısmının da biç c;a· 
lışmadıkları anlaşılmııtır. Bu 
itibarlı zeytin fabrikalar nın teı· 
• ki sanayi rub1atnamelerinin 
1pı.t ed lmemeıi ve mu. fiyetten 
istifade etmeleri kabul olun• 
muıtur. 

K-atahya oaliıi 
s:n~btı n ıkledilcli 

lstanbul, 2 (Hususi) - Kü· 
tahya valiıi B. Sedad, Sinop 
Yalıl t ne nakledi.mit ve yeri· 
ne d , poıta umum müdürü 
B. N z · f tayin ed im ştir. 

Hariciye Vekdle
t ·nde tayinler 

Is anbul, 2 (Hususi) - Hı· 
r c ye Vekaleti buıusi kalem 
direk ör u2t.iııe li. Abdullab 
Zeki t yin edilmiı ve ıimdiır.i 
h ' si ka ro direktörü de ; .. 

dırektörliitüne nak· 
lo rn ş r 

Amerika,deniz programını 
genişletmege karar verdi 

---------.--------~---A, an hariciye encümeni reiai, beyanatta 
hıılıınclu. 600 milyon dolar daha 

tahsi• olunuyor 
va,infton, 2 (Rıdyo) - Avaa h•riciye encümeni reiai s. Bit

man, muhtelif devletlerin ıilihlanması etrafında beyanatta bulıaa
muş ve tuaları ıöytemiftir: 

- Den·z programım1zı pntfetmek mecburiyetindeyiz. Zira 
b6tü1 Avrupa dev:etleri. mütemadiyen ı"liblanmakta devım ecli· 
yorlar. B z, mutlak ıurette ahvali . takip etmek ve icabına göre 
ha.eket etmek mecburiyetindeyiz. Şu itibarla bir milyar dolardan 
ibaret otan den z büdcemize alta yyz milyorı daha i ave edeceti .. 

. ' 
Atatürk filmi~ Şikagoda 
·tezahürata vesile oldu 
Sinemaları cloldaran binlerce halk, B'iJytJ/ı 

Şel:mizi dalı7k~larca al.1ıııladılar .. 
Laaabol, 2 (Buead) - Ş ik•pda Bl7ak Şef i.u. dıir ıldfrU.. Wr 

film, ı kıı •• tesahlrata Teeile olma~tu. 
DlaemU.n doldvr.a l>ialeroe laalk, AtaılrkA dakik.Sıra ft tok U. 

raretll bir 111rette alkıtl•mıtbr. 

Yen! rrı,,urla-r ;rf.., edivorıız 

Tersanemizi yapacak Al
man mühendislerj geldi 

Almanyada yaptırdıf ımız 12 vapur gelince 
on ıi'ep daha ı•m:ırlanaca~tır 

lataabul, 2 ( Huauli ) - Denizbank umum: müdürü B. Yuı:1f 
z·,a Ônit, buıiin lıtanbula avdet etti ve gazetecilere beyanatuıdaı 

- lam rde Deaizbınlc teıkilitına kat'i bir tek.I verclilc. 
Decli. 
De.-izbaak umum miid!ir muavinlitine tayin edilen B. Haraa, 

beraberinde Alman inııat milumdiıleri oldutu halde bupn bu
raya pldi. 

B. Harun, A!manyıda, deniz iqıatı tflk~k muallimi idi. 811-
radı, A'manlarl• birlikte ter1Aııeyi. vic11~0 getirec~lc ve bu ter
unedo be111en bet bin tonluk iki vapur yapıl•caktır. 

Aima!1yadaki 12 vapuramuz, bir Hııe içinde kinıilen meml .. 
ketimiıe gelecek ve müteakıben Oıl vapur daha yaptırılacakbr. 
A!ilcadarbr, bıı oa vapıarao loıilterede y.cpbrılmuı ibtimaliııdeıa 
bahsediyorlar. 

At:na gazeteleri 
Balk:ıı:t' kon~eyi halı. 
k:~a u.zun makale. 

· ler nefrediyor 
Atina, 2 (Rady~) - Atiaa 

Ajaa11 bildır,ıyor: Gazete'er, 
bal~ın antantı daimi konsoYi 
aeticeleri hakkında yaıılarla do
ludur. Hepsi de konıey nıijzı· 
ktrolcrinin fovka ide ebemmı• 
y•tioden b•baetmektedirler. He .. 
tia aazeteıi, Ankara toplantı· 
farının bütün Avrupadalci mii. 
him akiılerini kaydettıkten son· 
ra Pariı, Loııdra, Roma ve 
Berlin radyolarının bu toplantı 
ve müzakerelere busuıi bir 
ebemm·yet atfettiklerini yazıyor. 
Etnuı gızeteıi, Ba:kan antan· 
tın n Avrupa ıulhunun amili 
o:dıatu hakkındaki Yugoı:av 
Başvekili M. Stoyadinoviçio 
beyanatından bahsetmekte, Ka· 
timerini gazetos iıe Türkiye 

Fransız frangı 
Bir az daha clüş tı'J 
P.4r·,, 2 ( Radyo ) - Para 

.borsa11oda bupn ıot11lc1uk 
varda. Franı· z frı.,11 1 b"r· u 
daha dilfmüı, laailiz liraaı yik· 
ıelmiıtir. 

·Amerikanın Lonclra 
aelir:i 

t.ondra, 2 (Rıdyo) - Ame· 
·rilca bü .. O.:net nin yeııi Le>nC:lra 
sefiri B. J ozof Kenedi bupn 
Londray• ge'miştir. -----
Başvekili 8. Celil Bayırın doıt 
Yupımistana yap cağ' seyahat· 
ten bütün Elen milletinin bah· 
tiyar obca}ını yazarak diyor ki: 

"Türkiye Başvekili, Hariciye 
Vekili 8. Rüşdü Arasla birlı~te 
Yunanistanı z"yaret ettij'i vakit 
Yunaolalaren Türk doıtlutuna 
ne derecede ehemmiyet verdi· 
ğini görccelclerdır." 

Heyetimiz 
.. 1 .... 

DtJ.n Cenevreye· lıa. 
reltet etti' 

latanbul, 2 ( Huıuıi) - Ha
ric·ye Veklleti genel ıekreteri 
8. N11maıı Rifat Menemenci 
otlunun riyasetindeki heyet, ba 
akıam Cmaevreyı laareket • 
mittir. 

HeJetimiı, Hatay intilaabat 
nizımnamea ain muaddel .. kliai 
tanı: m edecektir. 

·Cenevre, 1 (A.A.) - lak .... 
cleraa intihabat prorramını ye
niden haz rlıyacalc ·olan kom· .. 
yoa 7 Mart P.aıı:iali pall 
ötleclen sonra toplanacalcbr. 

İran 
Hariciye Vezirinin 
oıfatı miin'aaebeti,le 

teati olanan tel. 
graf~ar·~· · 

Ankara. 1 (AA.)· - lrt11 
Harici ye Nazarı B. Sımyiaia 
vefıb dolayııile D:. Araala lran 
Saıvekili arası~da a .. tıclaki 
telgraflar teati oluamu,tur: 
-E · ıe l11ı B. C&m . 

· B11veka 
Tahran 

· B. SJmyinin Ye~b münaw 
betile darin tees .&rJeri mia ifa
desini kabul buyurmalannı a 
ıe'l:ıs•nızdan rica ederim. 

Hep· m z:n· b:ı mümtaz de~let 
adamına olan dostlupmaz onun 
zıyaıin bin acı bir ıuretta bi .. 
aettirm elcteClir. 

Dr. T. R. .Araı EJc..... ~ ... 
Hniciye VelUli 

Ankara 
Güzide meıai arlcadaıım ve 

her i~imizia doıtu Har·ciye 
Nuarı Eue iııs Samynin baki· 
katen elim z yıı dolııııile !üt· 
fen izhar b11yar11la11 muhabbet 
as1Mdan dola~ ikaliallnı&a 
clerin bir talauaiiale teıekkir 
ederim. 

Bat vekil 
ea. 

Çin- Ras 
ltildfntımeıi ~en~n. 

leıtiri leli · 
Leıf n~ad, 2 (A.A) ı- Hı· 

vaı AT4nımıa muhabiri biİdiri· 
JOr: 
· Çunfo Çekoılovalcya tarikile 
FcaııAyı ı tmek üzere Sovvet· 
ler Bir1itinde11 ayralmıttır. Çin 
diplomabnıa SovyetJer Birlituıe 
.yıptıtı aey iba:in ıaye ve ne
ticeleri hakk10da iaticvap edi· 
·leıa resmi malafeller ba aeyaba
-tin daha ziyade doatane b"r 
ziyaret old•pna be1u etmir 
lerdir. 

iyi hıber alan malifeller ıe· 
çen ıene Çin ile SO,,,etler Bir· 
liti ataaıada imza edilmif olan 
ademi tecavh misialamn daha 
aaüeuir bir yard'm itilifile zea· 
r alo,tirilmit oldut.aa11 beyan 
etmektedirler. 

l1tirak etl~cekler 
Londra, 2 (Radyo) - N yoz 

Kronakl. fizeteıi, lspınyadaki 
ıönüllülerin geri · çekilmesi ka· 

. bal edildıkten ve bunların mii· 
him bir kısmı' çekildikten ıonra 
hakGmetin, Frankonun muba
rip!itioi tAnay~ağa~ı ve ademi 
müdahale . komites nia ıelecek 
toplanbsıoa Alma~yı · ve ltıl· 
yanan da işti;ak· edeceklerini 
yazıyor. 

_ ... - . - -
Bütün Vekiletlerle muh
telif dairelerin büdceleri 
- Baıı 1 inci salıl/etle -

D:yanet işleri U.num Miidürlü
tü 608,241 lira. 

Maliga Velctlletl: 1,8S1,06S 
lira, Dlyunu U.numiye 51,654,481 
lira, Tapa ve Kadaıtro. Umum 
Müdürlütü l,~170,622 lira, Güm• 
rü;c Umum Miidürliip S,644, 160 
JirL 

Mıliye Ve~i~eti: 7,581,1S3 
lira, Matbuat U.num Müdiirlütü 
186,009 lira, Emniyet lıleri 
Umum Miidürlütü 6,916,967 
lir, Jandarma 1~469,000 lira. 

Hariciye Vekaleti, 3,554, 12S 
lira, Sıhhat Vekaleti 7,896,737 
lir1, Adliye Vekaleti 9,546,063 
lira, Maarif Veki'eti 14,540.371 
lira, Nafıa Vclcileti 7,667,607 
lira, llctıAt VekiJeti 5,466,316 
lira, Z.raıt VoKa:eti 7,152,960 
lira, Milli Miidaf ıa V ekiloti. 
Kara, Hava ve Den·z k ıım· 
lariJe Aıfcerf Fabrikam Ye Ha· 
rita~ar U nam Müclarlütii 82 
milyoa 232,004 liradır. 

Yeni büdce muvaıeae karar
nımeıine söre bu yal yeni h:9 
bir vergi ihdas : ediJmiyccek. 
bi.ik ı buhran, muvazene ve 
bıyvaalu werr·Jerinde tabf;fler 
yapılacak, bayat ucuzlutuna te
min içiıı verriJer üz .:rinde ted
kikler yapılarak ma•ul madde
lerin mıliyet f.atleriade müe.
ıir bazı ibtidaf m•ddeler üze
rindeki verg:lorin de tabfifi ci
hetine gidilecektir. 

Büyük Millet Meclisi, yeni 
büdce müzak•eleriae yalaada 
baılıyaaaktır. 

Aaicar., 2 (A.A) - 8. M. 
Mecliti kıt tatıli devresini bi· 
ti. erek bapn meaaiaine deva-
qıa b.,lamıfbr. Fikret S layua 
baıkanbtında yap· lan ba ilk 
ilk içtimada müzakereye pçif. 
meden önc:o Brükıel elçilitine 
~ . 
nü Tarıyıa Bolu mebea!utu
daaa iıtifuma aicl takriri ve 
buıa takiben do doktor Galip 
O~tüa (Sinop), S,abri Toprak 
(Manha) ve Raıi• Aktar (An· 
kara)n:n vefat etmiı oldulda-

. nnı bildire:ı bqvekilet tu'c• 
releri o:Cuamufbar. B. M. Mec
liai azaları üç dık"ka aüklt 
etmek ımetile ıaiiteveffa ... 
bulana babralanm taziz ..,. 
(emit~ir. 

Buadaa sonra ruaaamede b .. 
laıaaa maddelerin mlzakereaiae 
seçilerek Evkaf ıenel direktör· 
liiti 1935 mali 11h hoaabab 
hıkkınd.ıld mazbata tasvip ediL 
.miştir. 

Arzuhal encümeni kirar cet .. 
velindeki Recep Torotlunı ait 
kararın B. "M. Mecliıi heyeti 
umum yesinde müzakere edJl· 
meıi hakkındaki takririn müza
keresinde takrir İabibi Ref.t 
ince (Manisa) Recep Toro}lunun 
askerlıkten tekaüde ll!Vk ve b;. 
·libare tayin •dilmq oldutu 
. Adapazarı ortamektep muallim· 
litinden ihraç edilmeıinde milli 
müdafaa Ye kültür bakanlaldarı 
tarafındın alınmıı olan kararlar 

·etrafındaki noktai nazarını izah 
_ey(emit Ye meeliı heyeti UIDU

' miyesinin bak~mlitine müracaat 
. etmiştir. 

Mecliı b11 meselenin M:Jlt 
Müdafaa Vekilinin huzuru ilo 
ıörüşülmeaine kırar vermiştir. 

8. M. Meclisi yi:ıo bugiiııkii 
toplanbıındı memurin kanunu• 
nun 84 Ye 85 inci maddeleri 
hükümlerinin det:ıtirilmeline ait 
kanunun bir· nci müzakerelİDi 
yapıralc taıvib etmittir. 

S. yeni biikiimlere nuaraa: 
7 inci ve 011c:lan qata dereo 

cel•de bulunan memurlardaa 
(ıcadro dola,.lile açıkta lcalaıa 
memurlar dalaü) memleket dabia 
lindeki resmi Ye hulUi mü• 
seub ııbhiyecle teclı•.leri l 
nma feıaoen aablt ol .. Ian& 
tecla'i ve yol murafa ve d999 
letçe tecl vi ettirilmekte ik• 
vefat edenlerin cenaze masru 
meaıab uldaklan clairo bidoe
aindea verilir. 

Mem11riyetinia ilruı do1ayı.U. 
açalcta kalan m'murlann ilıaıua 
vukabu!dut ı ay ile aJDi miite• 
akıp ola11 aı zarfıadı maıılua 
tam olarak •e bu müd:ıetia bi· 
tamıada tekrar hizmete ta)'ia 
lcılınmarn f iseier yeaı memuri
yete tayinlerine kadar fiilt la z. 
met müddeti pdi seaeye kadar 
olaalua dörtte bir, on bet ... 
neye kadar olanlara iiçte bir. 
OD bq mened~n futa olaıalara 
yan oiıbetiade açak maqa ... 
rilir. 

Maaleti memuriyet olaa meb
uılar mü~dotleri bittikten ıonra · 
tekrar intihap edilmez!erıe meb
usluktan evolki memuriyetler·na 
uzaran haklarında ba madde 
tatbik oJunmr. 

Mecliı Cıama pal toplaza• 
caktar. 

Moskovada 
Canılar. n ma,lıalte. 

Moıkova, 2 (A.A) - Baı.; 
rin, Rıkoff, Y cıgo~ı, Kreatinıki, 
Rakovıki, Roteııgo!o, lva.cıof 
ve diler yirmi mazau•• ... 
bakemeleriae buriia atı. aw 
mam baılanacıktır. 

Moalı:ova, 2 (A.A.) - H.
Aj ıa11 muhabiri bildiriJon 

21 Troçkiat ve Atama qag. 
hıbmaine bagiha ö)Je tiUti 
bqlanmıftar. ltJaamna•eai• lcı· 
rutinden ıonra reiı U:rin 11 
mahko.ıaa auçlannı bb.ı edip 
etmediklerini aormaıtur. 

BunJudan Rikof Ye Y •ıoda 
biribiri ar•..a11na: •evet. demif
lerclir. 

Bundan aonra aabık hariciye 
lıallc komiaer muavini Kreati
mıki ı;ddetli bir ıaoauyon 
uya:ıdırırak yerindem ka.kmıı 
ve eneri. ile: 

- Hıyar, ben Troçkiıt d• 
tilim.. Hayır ben ca1111 deği· 
lim.. Leon Troçlcinia otlu Se
dov ile gö. ütme!erde bu.wıma• 
dım .. Diye bı}'ırm11br. 

Reia zabıtlarda mt11arrah iti
raflanaı hatırlatarak Krost inı· 
kinin ıesini keım:ıt.r. 

Kreıtinski: 

•ffJyır ıuçlu detiliml diye te\ 
rar etmlttir. 

D ter büıü11 ıuçlular ıaçlannı 
kabul etmiılerdir • 

ELHAMRA SiNEMASI 
Y artn aqilm ıaat 21 de büyük ıale müüme esi olarak ıcneniD 

en nefiı filmini iftihar ve ıerefle takd.m eder. 

Ateş Böceği 
JeaneU. Mac Donald • Allan }01111• 

D 1 K K AT: Yarın akşam gala mü;aaebetile iç 11lunda ııat 
19,30 dan itibaren 10 kişilik mükemmel bir ıalon 

qrkestroıu bulunacaktır. 
Knltuklar numaralıdır. Fiatlerde zam ap lmemış • ır. 
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elimesinde bir az daha 
da a kö ürüyor u 

~--------..... •om•~-.•~•••~••.-~~aa ....... --------~ 
- Ş b ne me1ctub nuzu al· Yıazan M. Aghan evel (18 Temmuz) akşamı, yanı 

dım. Harckitınıza muttali ol· - 92 - sefirin geldiği gününün ertesi, 
dum. F icat nedir, ne i tiyor• ~ Bir şehzadeyi kendi Yassıcimenin bir az ilerisinde 
ıun, ne diye bu :harbe ik Ua· elimle tes!im edemem. Kendisi lcurulmuş ' u. Bura ı artık hudud 
yo un? Benim ıne izinle, ne iıter e gidebilir. demekti. Hakanın çadırının et· 
de Zü kadir oğu.I rile hiç bir Demişti. E'çi de Mur dıo rafında nöbetçiler dolaşıyordu. 
hu umetim yoktur. 'faht cülfis ikametine tahsis edilen araya Çü.1kü düşman akıncılarmın 
etti~iniz g.ürıdenb .. ri ramızja gitm"ş, fakat genç ehzade, bü- nide bir b• k yapmalan 
hiç bir h" d se g çmcmişt·r. Bi· yük bir hiddetle elçiyi hançer- ımuhte eldi.. Pad· ıh, ordunun 
laki dostluk müo ebatı için· ]edikten sonra cesedini saray.• merkezden hedefini doğruca 
dey z. Ben bant n bozmak is- nın Acem uşakla ma parçalat• Tibriz olarak kararlaştırmı tı. 
temiyornm. Doğru nu söylemek mıştı. Hıkan da işle bu suretle Bir hesap yaptı: 

Pi asa durgun 
-------------üzüm fiatleri düşüyor. (lalamut, pa· 

muk piyasası müstakardır. Zeytinyağı 
Qzerine de muameleler azaldı 

~----..... ~----
~orsa, bu hafta durgunluk numaralar üzerinde onar para 

geçirmiştir. Hemen hemen bü- dü "ildük kaydedilmiştir. Haf· 
tün c\ns mallar üzerinde satış· talık satış, 3~23 çuvaldır. Mev
lar aıalmı~. yalnız palamut ve m bidayetindenberi bor.sada 
pamuk üzer.ine vaki mu"I mel~· yapılan sattş d 232911 çuvala 
•er hararetini kaybetmemi}tir. baliğ olmuştur. 

Üzüm: Son baltanın vasati f tleri 
Ozüm piya ası bu hafta b ir .şöy:cdir: 

z daha gevşem ıştir. Fiatlcrde No: 
enezıiil devam ıetm'ş. biitüo lfizımgelirse mektubunuzdaki i'a· intikam lmı bulımuyordu. - Sonu 0 ,. -

deyibn~~ekar~l dm.Çünkü Sd.m; bunu mü~abp T~~ ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

7 
8 
9 

12 00 
12 50 
13 00 
14 25 
16 50 

bu ifade, pad"şahfann vekar zon ocak beyine §U emri Vilayet Umumi Meclisinde 
ve a%ametile mütenas:p deği!· verdi: 
dir. Ôyle zanned:yorum ki, bu - lik Acem elç' 'ni öldü- • • k 1 
01cktubu afyon ~eke çeke sar- ren neferleri de getiriniz!. muza ere er 
hoş ol n k"t:pler y zm1ş1 rdır. Padişah, hiddetini bir türlü -----•-----
Bu sebep!e efçimle ize bir teskin edem yordu. Ş~ha üçün· 938 yıh adi Ve fevkalade büdce• 
kutu afyon hediye ediyorum. cü bir mektup hazırladı. Bunda 2 499 360) ı• d 

Korkmayın, müsterih olun, şöyle diyordu: Jer yekUDU ( ' ' Ira lr 
Allabtn irade ve daleti elbette •Ey Acem bahadırıL 
teıahür edecektir. Fakat ne Bu mektubu alınca, .ana 
çare ki, bu ·radenin tecellisinde evclce bild ırd'ğim veçbile bü. 
İi işten g~çmiş olacaktır. tün k ulbaş beldeler:ni çiğni· 

Acem şahı mektuhu un on y re" n layık olduğ •n ıcc· 
k·ı mlarında şöyle dyordu: zayı vcrm k için hareket etmış 

- B.ı mektubu, ( hban c·· oldıığJmu bahrlal Hjsrevane bir 
varındaki ormaniıklarımda ıav ş ·kilde seni çiğ1 .. meğe gelir-
yaparken yazdım. iyi düşün, ken bir mütegallibe g bi idare 
ıcğer bu ıcev b m nezdinde hoş ettiği l ve elinde buJundurdu· 
görü.1mez ve kabul edilmezse ğun r ziden oe hazırlıyacak
siıe karşı yürümeğe hazmm. san, ne kadar asker toplıyacak· 
Oilcd ğ niz gibi harekette ser- san ve ne yapmak lazımsa yap
bcı• siniz. m:ıklığ.nı bild rm "ş tiın. Mıkaa· 

Ha'.<an, melctubun her lceli- dım o idı ki bir kaç ay ve bir 
mcsindc biraz daha hiddetle· kaç g .. rı evciden baz rlanasın, 
niyor, biraz daha köpü.üyordu. kuvvctıni top amış bulunasın. 

Mektup bitınce: T .ı ki ben gelince-: 
- Kutuyu R.ÇinJ - Gafil el v•~n ' • :a l' 

Dıye bat rdı. Açtılar, bak· toplıyamad1m, bazırJı~mı ikmal 
blan edemedim, d : meyesin .• S!n bu 

Afyon!.. özlerimi tutacağana, bilalcis 
Şah, buna katiplere ~cfl Se· cüretkarlığa saptm. Ben şimdi 

lime gönderm şti. O da bilma· luerbaycandayım. Haftatarca 
kabele alay ediyordu. HJkao, yürüdüm. bu kadar mesafe ka· 
kutuyu kaparak karşısında el tettım. Fakat ne sen varsın, 
bağ ayıp duran elçinin kalas.na ne de nam ve nişanın!. Sanki var· 
tiddctle çarptı: h~ınla yo'duğun bir olmuştur. 

- Alçak K zılbaslarl.. Kılıç davası güdenlerin, göğüı .. 
Ve sonra yerinden ka'kl4 L:ı. lcrini siper gıbi bela ve kaza· 

hcını çekti. elçiye doğru yürü• l ra germesi, scrverlık iddia 
dü. Zavallı elçi, adım dım ge- edcnlerın tığtcber acı ve zab· 
riye çekiliyordu. Selim, yetişti metinden end.şeleri olmamak 
ve lcılıcı atladı, Şabku'u Akay, tazımdır. 
bir külçe balinde Y le11dı. Ça· Selamet için perde kuranlara 
dınn kapısındaki neferler ;sürat• erlik aaı. hata ve ö :ümden lko. 
le içeriye girerf'k onu çekti:er. kanlara ata binmek, kılıç kuşıın• 
EJç, dah" ö:mcm 'şti, inliyordu. mak yakışmaz. Ordumun bir 
Padişahın sesi iş"tildi: kısmını ihtiyaten S vas•Kaysui 

- Onu parçalay n!.. Yeğe- arasında bıraktım. Bunu senin 
nim Murat denıten edepsiz de lco-kmamaklığın için yaptım. 
ben· m sef'rimi şahın sarayında 'Hasmına meydan vermek bu 
<i}le parçalattı. kadar o'ur. Eker içınde zerre 

fuhak ka, bakan; henüz Edir· kadar hamiyet gayretinden eser 
nede iken Şah lsmaile bir elçi vn a gskerınle beni karşıla!. 
göndermiş ve b raderi şehzade "Mukadd · r ne ise o olacaktır. 
Ahmedin franda bulunan mah· 

'Y o'ksa mi"'fer yerine kadın baş dumu Muradın tes~imini is~emış· ı-; 
tir. Şah gelen e'ç\yi do~rudan örtüsü, zırh yerine 'Şemsipe! 
doğruya Murad•n buluııduğu sa· giyerek tahttan çekili .• 
raya göndererek: Mektup haz rdı, fakat kimin1e 

ANADOLU 
Ginlük ı; \'l\sal ga1ete 

babıb 'C hıocmuhunri 

Haydar Rüşdü OKTEM 
[Dıı.ıııı n~:rly•t '~ ;yuı leri m dllo 

u. . l:ı a11.1 di 1' ü :ı bet <,:Al' ÇAK -iDAREHANESi 
Jrn>ir İkiDci Beyler flnka!h 
(..} elk raui i lıinuı içincü 

Ttlftef: lrmir - ANADOLU 
1tltfoıı : ~776 - FoFta l.utu•u: 405 

ALonc {er,aiti 
1ıllılıJ H C:O. altı •)lıp 600 

kunı~tur 

ra!:snea mrmJekeıJ fçin leD lik 
d (ll'f' tut t i 27 lirodır 

Al\AL(;LlJ A11SAAhll\DA 
!JASlLMJ:;ıllH 

gönderec·kt? Çü ıkü mubak· 
kakh ki, Ş1h. Suıtan Selimin 
gö ,derec ği elç·yi de kendis • 
nin yaptığı g'ibi ö dürecekti. Bu 
tarihte bu şerait altında elçil ılc 
demek adeta idam hükmünü , . 
g"ymış bir bedbaht demektı, 
(E çiye zeval o 'msz) düsturu, 
hiç de cari değildı. Elçiler ço~ 
kere en feci şekilde can verı• 

yo lardı. .. 
Hakan, mektubu kiminle gon• 

dereceğini düşünmek:e beraber, 
orduyu muhtel:f cephelerden 
ileriye sevke hazırhndı. Os• 
m nlı casusları, Osmanlı akın· 

d · i sark· cltarı h J att n . ıçeı ye Ha· 
mışlardı. Vaziyet hakkında 
kana m ntazamaıı malumat ge
liyordu. 

Ordu karariibı 25 Cemaziyel· 

- Başı 1 nci &ahi/ede -
•Mubtelifo büdcemım zde bu 

sene yeniden yapılması icap 
eden bnzı zaruri işler için büd· 
cemıze tabı s t konulmakla be
raber vaziyetin icabı olarak ta· 
sarruf yapılmaktan da geri ka· 
lınmamış ve başkanımızın riya· 
seti ·alt oda toplan arak uzun tet· 
kikat netic~ iııde kendilerinin 
de müsaade ve taavibile büdce· 
nin bu kumandan da esaslı 
tenkihat yapılmıştır. 

Yeni yap l.1cık işler arasınaa 
Büyük Kurtarıc·m z ve Şef.m"z 
Atatürkün annesinin kabrinin 
tanzımi ve burada bir ab:ce 
te .. is içiıı lSJOO lira. yeni bir 
parti binası ve Hatkevi inşası 
için 15JOO lira konuldu~u gibi 
Hususi muhasebe kuyudat ve 
delatirinin tanzim; için de 300() 
lira tahsisat konulmuştur. 

idare kuyudatının yani arazi 
ve bina vergisine dair Maliyeden 
müdevv~r kayudıhn pek inti
zamsız bir teki'de olm::ısından 
dolayı hem memurlann mesai· 
sinin heder olarak iyi bir ran· 
dıman a1ınmadığı ve işlerin ak· 
sadıtı ve hem de halkın huku· 
kunun zıyaı uğradığı husus'a• 
rına muhterem meclis muhtelif 
vesilelerle temas etmiştir. Fil· 
hskika fili müşahedelerle de 
teeyyüd ve tabıkkuk eden bu 
zarureti lcar,ılamak üzere büd· 
cenia bu faslına 30JO lira tab· 
ıisat konmuştur. 

Ş.Jşal suyunun ıslahı, hem 
muhit için daha faydah ve s·bhi 
ve idare için de daha verimli 
b r şekle ifra§'ırıı temin en yeni 
ve müte1<ima t.-ı·sat yapılması 
ve ba 'm'akndı teminen bu ısu· 
yun varidatının ancak lcendiıine 
sarfı mec:~si 8lice b 'ddefat iz
har olunan noktai nazar ve ar
zu ic~pları~dao ~lıma~ı~a mebni 
Şaşal suyu masar.f.ne aid faslın 
iki madde olarak ta1zimi vo 
birinci maddeye masarifi daime 
olarak SOJ lira, ikinci m•ddeyo 
de masarifi t-esis'ye olarak ve 
asılabn bakiyesini teşk 1 eden 

450() i iranın konulması muvsfık 
göriilmüş ve bu muhauaaabo 
başka :fasıllara nakledilmesinin 
men'i hakkında da büdce ni· 
zamnamesine bir madde ilavesi 
muka"rer bulunmuştur. 

Muhtelife büdcesmin 84 üncü 
faslından cm ·ak, akar tamira· 
bııdan 500 lira, 95 inci faslın· 
dan 300 lira, 86 ancı faslından 
2000 lira, 90 ıncı faslından 
300 lira, 100 üncü faslından 
2000 lira, 107 inci {aslından 
300 lira, 103 inci faslından 500 
lira, 110 uncu fulındao SOOO 
lira tenıil adilmiıtir. 

Bu tadilat ve ilavat ile muh· 
telife büdceı" ni11 yekQJu 460177 
lira olarak tanz m olunmuştur. 

Nafıa fevkalade hüdceıi N l· 
fıa encümeninin tekl· fi daire• 
sinde 49U49 lira olar&'k encü· 
menim ıce de kabul ed.lmişt r. 

Masraf büdceleri yekUııu va· 
ri.:latla mütevazi ı o' arak iki 

milyon 2499360 lira '0°arık bcy
~ti umumiyenio tasvıbine arz· 
olunur. 

Mecliı bug~n do toplanaca'k 
ve madde er üzerinde mü.ıake• 
relerine devam edecektir. 
--~~--~---~----------

Devrialem 
seyahatine çı· 
kan üc cocuk •• • • 

-Baıı 1 inci sa'/ıi/ed!
Zabıta, esaslı tah c kat ve 

araş~ırmalara giıi tmekle bera• 
bcr bir tafaftın dı civar vila· 
yet. kazı ve iskelelere telgrafla 
ma ümat vermiş, kaybo1ıo ç~ 
cı.ıklarm eşlcilioi bild.rmitti. Dün 
Finikeden fehrimiz emn.yet mü· 
dürlüA"üne gelen bir telgrafta 
üç çocuğun da Konya vapu
runda bulundukları ve geri 
gönderilecekleri bildir lmiıtir. 

Zabıta talıkikabnda, b üç 
çoc.Jğun Konya vapuruna bin· 
dikleri tesbit cdılmiştir. Halta 
vapura binmek için bılet alır
ken memur. ~üph~yo düşmüş, 
bunlardan büv.yetlerini iıbat 

edecek vesika aram ·şt&r. Ovakit 
A'parslanla Cazim mekltp ve· 
ıikalarını göstermiş, Nuri bir 
eey gösteremeyince ona bilet 
vermemitt r. O vakit, üçii bir
den Nurinin anasına gidip, 
Nurinin lstanbula gideceğinden 
ve orada bir İJ .butdoğundao 
bahisle nüfus tezkeresini iste
mişler, icadın buna inaomıf, 
nüfus tıüviyet cizdanını ver 
miştir. 

Konya vıpurilo ha ·cketleri n· 
deo bir lcaç ıJn evol de bele
dıyeye gid p: 

- B:z talebeyiz. fakat artık 
tabsilimiıe devam edem·yece
ğiz, b'ze iş ~eri iz diye müra• 
caat etmişlerse de yaşlan kü· 
çük 1> ~ ığundaa kendilerine hiç 
bir 'it veri cm yeceği ..cevabı 
verilmi~tir. Küçak erin, gizlice 
teşebbüs cttıkleri ıdevıiilem 
seyab':lti 1(1) Polis tarafından 
f'inikede ya~a anarak geri çev· 
rilmeleri üzo.ine yar.da kal
mıştır. 

Fakat dün lzmirde bir çocuk 
daha kaybolmuştur. 841 çocuk 
Ödemişin Birgi nahiycıınde 
ot&&rao lnet ojl&& Abd&ıUah.o 

" 
• .. 
incir: 

10 
11 

Bu hafta incir satışı da kay· 
dcdıl n\ştir. iki g5nde 155 çu· 
val incir satılmış, 4, 7 5-8 ku· 
ruştan muamele görmüştür. 

z~gtingağı: 

Piyasa çok du gundur. Ge;en 
haftadan daha az olan aıtlş 
8411 kilodan ibarettir. Fıatler
de de sukut devam etmektedir. 
Vasa.i fiat, 26·'29 kuruş ara'lın· 
dadır. 

Pamuk: 
Piyasa müstakard-r. Satışlar 

ıgeçen haftadan b:r z ınoksan 
o makla beraber tatmin ed cı 
mahiy'!ttedir. 1702 balya pa· 
muk, 29·44 kuruştao aatılmışbr. 

Pamuı< çekirdeğinde geçen 
haf a ıg5rüleıı 10 paralık te

reffü bu haft~ ıda muhıfaıa edil· 
miş, 115 tC\rı pamuk çek rdej'i 
2,60 dan muamele görmüştür. 

Palamut: 
Palamut piyasası da sat'am· 

dır., Auncl l.n _ .. u.,.. Al.o. hu,_ 

makta müşkülat ç~!rnıemekted r. 
H .. ftalık satış 2999 kentaldi, 
f;atler de 275 • S20 kuruı ara· 
s·ndadır. 

Buldag: 
Buğday satışları 5793 çuval· 

dır. Fıatlerde tcbeddfiı olm yıp, 
5 .15 • 6, 125 kuruş arasındadır. 
Pıyasa sıcaktır. 

Zahireler: 
A pa da dahil olduğu halde 

muhtelif zahire satışlan yekGnu 
ve vasati fiatlc şöy.edir: 

3,975·4, 187,S kuruştaa yedi 
vagon ve 449 çuval arpa, 4,375 
kuruştan 38 çuval çaYdar; 6,50 
kuruştan :366 çuval nohud; 
15,15 kuruştan 120 çuval au
sa:n; 4,25 kuruştan 12 çuval 
burçak; 7,75 kuruştan 24 çuval 
fasulya; 4,75 kurustan 156 çu· 
val m·sırdan; 7,25 kuruştan 
6 'uval kumdarı. 

Azılı hırsız 
Z :ıbıtaca yakalandı 
ve suçuna itiraf etti 

Zabıta, azılı bir hırs zı yaka· 
lam ştır. Adı, Seyd şehirli Mus· 
tafa o~-:u Al, 'Çetinkayadır ve 
29 yaşındadır. Çok çev:k olan 
Ali, müteaddit hırsızlı le v .. k' ala
nnı l failıdir. Bay Is na·ı Hık· 
kının ma}azısma üç <lefa gir.p 
muhtelif kimse.ere aid 36 lira 
para, MJstah a:lında birine ait 
bir saat, Şevki adında birinin 
araba muşambasını, Behti ad n· 
da birinin de caket ve yeie~ini 
çalmışt r. Suçlunun üzerınde 
bir asma kilıt anahtarı ve gü· 
müş paralar ç kmıştır. Ali, suç· 
!arını itiraf etm"şt . r. ------
12 yaşudaıCi oğb Ahmettir ve 
dilı zdir. Hastalığın n tedav si 
ıçin Ödemişten lzmire getir.len 
çoc.Jk, ıKemeraltında bir otdde 
kahyormuş. Otelden çıkmış, bir 
daha gelmemiştir. Baba11 Z.:ıbı· 
taya müracaatla araşt.rma ya· 
pılmasın1 ve çocu~unwı bulun• 
masanı iıtemitt..r. 

te ... 
1 

D&bm hnıta ılı:h· rult,ııauuı-. 
Dr. M. Şnlti :.ı t u Ji1 : ki: 

Ka ahi astma 
-3-

Asabi cümle h:ıstalık n 
betlerinfo do}masında önemli 
roiler oyn maı.t dır. Esa en 
hastalığa uğram·ş insanlar n pek 
çoğu Nevrastenik ve asabilir 
ler. Ha 'buki bu hastalık esasta 
asabi biT hastalık değildir. Asa• 
bi olmayan insanlarda da zu. 
hur eder. Astma nöb tleri pek 
mubtelıf fasılalarla vukua gelir. 
Bazı kimseler senede bir ilci 
nöbet g•ç'rir, bazı hastalar da 
haftada bir kaç nö.:>ete yaka
lanır. Bazılar1 ise günde btl' 
kaç nöbet geçirmektedirler. 

Nöbetler çok defa uzı.ın 11-
rcrler. 8 .r gece ve hatta bir 
kaç güo müddetle devam ed•, 
dururlar. Bazan nöbetler bir 
veya bir kaç saatte geçer. Ka-

. sabi astma nöbetleri eli.hı fazla 
geceleri tutar, hastalar büyak 
bir ııtırab ve şiddetli bir nefes 
darlığı içinde üzi.ilüp ezilirleıı 
yatakta duramazlar, yatamazl•. 
Kol:arını d ıyıyarak otururlar 
veyahud ayakta dururlar. Hava 
almağa çabalarlar, havaya ... 
samış gibidırler. 

Hastalarm yüzleri soluk bir 
renk alır; güçlükle nefes a:map 
ç1ılışırlar. Nefes almada ve 
vermede pek müşlcüıat çek
mektedirler. Göğüsleri hırı .. 
maktadır. Bu es a:la göiüsl.t 
geniolemiş ıolur, nöbetler ıe~ 
tikten sonra bu gcn :şJcme • 
ge~er. La'<in nö >etler yıllar• 
devam edeue, bu gô}'üs g!:Dİl
lemesi de artık hayat n sonuaa 
kadar daimi kalın~ olur. N;:fee 
darlığı nölieti zamanında hu. 
t11d11 l.Jlr 01'1.ır ıc vara 

Sazan bu öksürük olmıyabilir, 
nöbet hafifleyince hastalar Y• 
p şlcan bir balgam da çıkar-
maktadırlar. -..Sonu tJQ1'• 

Nöbetci 
t 

Eczaneler 

Haftalık cedv 
Bir h•fta ~arfıocla geceleri ol• 

betçi lbUlonan ec••neleri. pr:led 
,.e ilimleri ile yuı yoruz: 

Pazarlesi: 
Kemerahıoda Şifa; harata)ta 

Santo; Keçer.lerde Yeni İzmir; A,. 
"Yoklada Hılk. 

, ___ _ 
Salı: 
Kemeraltında Birlik; Gtlzel,.. 

••d• Güıelyal.; Tı i LiLı.- Faıl; ıt.i 
ÇP.~melilr.te lk.ıçe,melik; Tür .. p• ... 
rıod• AbdüuelAm. 

Çarşamba: 
Kemcrahıoda ~irlik~ K arand. 

oad• ~ref; Kemerde A i Hayreıl
din, Ejrefpaeada E,refpa~a. 

Pe,..şembe: 
Kemeraltıııd.ı S1hbot; K'. ar••aıa. 

Sacto; Keçftcilerde Y t'Dİ 1ımiq 
Turkpnarıuda Aarf; Ay\ulı.l•fJıa 
ll11lk. 

Cama: 
Kemeraltında Şifa; Tilki ljkfe 

Faik: Efr"IJ ııfaifa E,re pa a; Tu~ 
p•Hrında :i\l•t il•Pt>lunı. 

Cu71artesi: 
Kcmeralııoda Bili'; Gilıelvab• 

d, Güıe yalı; T ırl.. pıurında Asılı 
..k çe~meıilae fli:iç~mc:lil.; "ı .... 
cakta S.ıAlık. 

, ___ _ 
Pazar: 
K-em raltına• Sıhbaı; ~•rantı• 

aıda Al med Eşref; Kemerde K,e. 
mer; E refpa adı F..ıre p•;•; Alı,... 
cnktıt Ahmf'rl },Oıli. 

Ur.Hebçet U2 
Çocuk hastaiı.kl:ır: 

1nütehass1sı 
Hesta1arım 11,30 dan bire ka
dar Beyler sokağında Ahea.c 
m tbaası yanında kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3990 
Ev telefonu 2261 

~-w 
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Merdiven başına çıkan Dartanyan orada kendi

Mevsim kır koşuları 
yapılacak Sazendelerimiz şarkı güftelerini 

sinin sadık uşağı P,aşe ile karşı aşb 
- Beni tevkif için mi gel· ş~ seni yalancı çıkarmam; bir 

Önümüzdeki pazar günü saat 
1 l den itibaren Kültürparkta 
mevJim kır koşularının en ıon 
ser:si yapılacaktar. Bu koşular-rıretten dilim kuruyacak; oda· 

ıuza girip bir bardak su içebi· 
lir miyim, komşular arasında ku· 
ıura ba"umaıl,. 

Dartanyan ev sahibinin izııini 
beklemeden evine daldı ve he
mea yatığına gi'r gezdirdi. Ya• 
takta yatalmamıştı. Demek Bo
D&ıyö de geleli yalnız bir iki 
saat o!muştu; karısman götürül· 
düp yere, yahut ilk ind;rild ği 
mahalle kadar beraber bulun· 
muı olacakta. 

Dartanyan bardafl boıalta• 
ralc dedi kiı 

"Çok teşekkür ederim, Möı· 
JÔ Bon11yö, iıte iıtedit m buy
du. Ş mdı 1>dama çıkıp Plan· 
ıeye çizmelerimi temizletcce
iim, o bunu bi\irdilcten zonra 
iıterıeniz size eöndereyim de 
kunduralar·- zı da temizlesin.,. 

Dartanyan ba t elclifs z ıöz
leri ile ıaskın bir bale koy• 
dutu kumaşçman yanından gi· 
derkea bir az olıun ıüpbe!en• 
mi, olup olmadıiıııı düşünü· 
rord .. 

Merdiven bııına çıkınca Plan• 
weyi korku içinde buldu. P1an
P elendiıini görür görmez he
me• cöze başladı: 

- Ahi efendimi işte bir dert 
dıbal Sili biç gelemiyecek zan• 
aettiml 

- Gette ne var, Planıe? 
- Ahi Siz murada yokken 

buraya relm•ı olaa .. damı bi
lebilmeni:E icin size yü~ hayır 
l:tia kwe yakit veriri• efendim. 

- Ne zaman? 
- Yaram aaat evci, ıiz M. 

dö Trevilin yanında iken. 
- Kim reldi, söyle bakaLm? 
- M. dö Kava. 
- M. dö Kava mı? 
- Tı kendisi .. 
- Kardioaliıı mubaJız tabur&& 

lcamandanı mı? 
- T11m kendisi. 

miş? çeyrek saate kadar yola çıkarız. 
- Şeytanca tavırlanna ba· - Ben de ıize bir nasihat 

kalırsa öyle oldu~una ıüpbe vermek istiyordum, efend.m; 
yoktur. ne tarafa gidecel'imiıi ıorabilir 

ı - Nazik mi davranıyordu? miyim? 
- Bal g b iydi, efend.ml - Çok şeyi benim gitti~imi 
- Ôyle mi? ıöyledijim taraftn aksine. Bun· 
- S zi pek görmek istiyen dan ba~ka, Atoa, Portoı ve 

Kardinal bazretleıi tarafından Aram;se ne olduğunu bilmek 
gö .1derildiğini ve Kardinal sa· isted,t ' m kadar sen de Grimu, 
rayına kadar beraber gitmenizi M.uketon ve Bazenden haber 
rica edece~in söyledi. a lmak istemez mis n? 

- S.z ne cevap verdiniz? - Oh! Evet efendim, arzu 
- Gördükleri veçhile evde buyu duğunoz daki .... ada gitme-

bulunmadığm zdan mümkün ola· 1e hazıram; doğrusu efendim, 
mıyacı:ıtını söyledim. köy havası bize Paris havasın• 

- Peki, sonra o ne dedi? dan daha iyi gelecektir, zanne• 
- Bugün kendis'ne uğ·ama· d yorum. Şu nalde .... 

A't ihmal etmemeuiıi 5Öy~ed; - Şu halde, Pianşe, laum 
ve sonra da, 11K ıırd .nal hazret· olan şeylerimizi hazırla da yola 
ferinin ı :ze pek teveccühü ol· çıkahm. B.ına gelince, hiç bir 
duğuno ve istikbalin•n bu mü· ıey anlaş lmaması için, sokağa 
likata bağ bulunabileceğini e!lerim cebimde olarak çılcaca· 
efend ne söyıc,. dedi. ğırn. 'Siz beni muhafazlar kışla· 

Delikanlı gülerek cevap verdi: sındı bulursunuz; do~rusu, Plan· 
- Kudinal iyi tuzak kurmuşl şe, ev sahibimiz ha .. kındaki dü· 
- Ohl Evet, ben de tuzak ofocenizd ~ baklı5ınız, ve o be· 

olduA-unu anladım da gelınce rif şiiphesiz müth · ş bir habi stir. 
pek teessüf edecctin:.z cevabını - Ahi Efendimi Yüzü hak· 
verdim. lcmda sıze ne ıöyleraenı İnanı· 

- M. dö Kava nereye gitti? naz. Emin olunuz ki. ben çch· 
Diye sordu. •Şampanya vila· reden anlarım. 

yetindeki Troycı k11abasına. Kararları veçhile evveli B<>" 
diye cevap verdim. •Ne zaman kağa Dartanyan çıkh; sonra, 
ıitt? dedı. Dün akşam dedim. kendisinde hiç bir kusur kal· 

Dartanyan Plan~enio ıözünü mamalc için, üç arkadaşlarının 
keserek: ev eri 1in yoluna düzüldü. On· 

- Aıizim, Planşe, ıcn in· lar hakkı nda hiç bir hAher alı· 
sa arın cev er,aı 1 cielli. n11ıw.am tt ; .\>8 •uz Aram'• · çin 

- Bunu~ a beraber, efen· güzel kokulu ve çok güzel ince 
dim, eğer M. dö Kavayı gör- y. zıh bir mektup gclm şli. 
mele arzu buyu .. u H:11Z henüz Dar' anyan mektubu aldı. Bun· 
gitmeciğ nizi söyl yerck beni dan on dakıka sonra P.ınşe 
yalancı çıkarabilirsin z; o zaman kendisi ile muhef.z1ar k•şl sı 
kabahat bana yüklenir ve ben ahırlaranda bu. uşnı uştu. Dartan-
ise asilıade olmadı~ m .;çin ya· yan, vakit kaybetmemek ı çin, 
lan söylemekte mazur gö. ü· kendi at nı kendi h uırl adı. 
lürüm. ç ,nt.as nı da yükıediic.ten son• 

- Kalbin em'n olsun, Plan• ra P.anş •ye dedi k ı : 

d birinciliği kazan cak atlet· 
ler, bö ge ıampiyonu o:aca"9 
lardır. 

Koşular büyük ve küçük at. 
letler arasında ya'pılacak ve ku· 
lüp mens!lplarile betıber talebe 
ve kuliplcre mensup olmıyan· 

lar da iştirak hakkını ha•Z ola· 
cak' ardır. Kur ılar ferdi ve ce· 
mi olarak yapılacak ve fcroi 
koşularda derece kııanacık 
olanlara madalya verilece§'i g;bi 
takım halinde koşacak olan.a· 
ta da ayrıcq, kupa verilecektir. 

Koşııl r lcüçüklerin ıra ile 
koşacakları 2000, 2500, 3000 
ve 3500 metre mukav~met ku a 
ile başlıyacak ve bunu bayük· 
lerin 6000 metre koşusu takip 
edecektir. Kupa ve madalyıiar 
ayııi j;?'Ün vt.ril«-cektir. .. ... .......... 

- Bu o.du; ıen de öbür üç 
hayvanı. eyerle. 

- Efendim, ikişer atla daha 
hızlı gidcbiieccğimiıi mi zan· 
nediyorsunuz? 

- Hayır, şakacı efendi. fa· 
kat f&yet üç arkadaşımızı sağ 
bulursak dört atamızla onlan 
ıetiririz. 

- Buna çok büyük bir baht 
lazım, fakat Allahtah ümidi· · 
m zi kcsmemcl yiı. 

Dartanyan eyerine binerken, 
•Ambl,, diye bağırdı. 

Mubaf .zl ar kış as ndan ç 'kın· 
ca h• bari •olcaj-ın mu&c.bi\ 
"Ôjelerine aaph; biri Parııten 
La N let kapısı ve diğeri Mon• 
Marter kapısı tarı kıle çıkarak 
Sen o~nislt! birlcşeceklerdi. 

Bu manevra muntazam bir 
surelte ta b k edildıği için is
tenile-ı neticeyi vermişti. Dar· 
tany1n ile l> anşe, Piıerfite be
rab : r gi~ m işlerdL 

- Son!.& var -

Tdıilı No. 
9e Inkılab hatıralarından 

Erzurum kumandanı Yusuf Paşa, harbiden çıktıktan sonra bütün 
askeri hayatını Yemen taraflarında geçirmiştı 

Niıının on beşinci çarş:ımba 
rünü baş a hareket ordusu 
piıtar kumandanı erkl 1 bu biye 
binbaşısa Muhtu bey olmak 
üzere şehit düş•n üç dö~ ta· 
bitle Mek~ebi harb 'ye talebeleri 
ve kırk ela kadar neferin pek 
mutantan bir surette cenaze 
merasimleri yApılmıstır. Hurr. 
yetin ebedi kahramanları olan 
bu şüheda kafıles :, ke'ld ilerine 
karargah olırak intihap olunan 
Ş' şlide Kab y:>tun karşııanda 
buıün Hü rıyetı Ebediye tepcaı 
adını tıııva11 tepeci~e gönül· 
müı'erdir. 

Mütevazı abideıile her zama· 
nın ve her neslin b'pıyan hür· 
metlerine mazhar olacatı tabii 
olaa Hürriyctiebed ye tcpeıinin 
bu layemut bir avuç ıükkinı 
akıttıtı az:z kanlarile Hamt 
gibi bir şahı müstebidin saltanata 
ferd iyesine nihayet vermi,lerdi. 

Verdiği gavet cüı'i kurban 
ınulcabili on bir gün zarfında 
zaferini iktitftf eden hareket 
ordusu da; sultan Reşadın CÜ· 

16sunu müteakıp Niyazinin gö
nüllü taburile Bulgar çete.sini 
Ve bir ız fasıla ile de mürettep 
bir ıfırka n mı altında ahkoy
dutu ha- kuvvetten maada d ter 
kıt.ıah mahallerine iade etmiı 

ve lsta'lbulda a\ıkonu an bu şa svanı !!i!ardıktan so ıra Kara b r kaç gJ nde görür, görmez 
f rka dahi bir m:J Jdet ıo:ı ra Yus f paşayı d ..ı tevk f etm .:ğe Ada1aya y ldırım süratile ye-
birinci ord1 kadrosuna ithal muv H ~ k olm ı şt u. lstaı:ıbula t ıf n ~er ve kımıld y11n ift ırakcı 
edilın ek:e tar he nkı ip etm ştı. gönderi.en Kara Yusuf paşa başhrı polat eller le ezm ş icr 

Aareket ordusu ls.a ıbulda uı..ın ıı20J ıy ist c:v ıı p ve nıJ· ve Ayva ğa da gönderilen bir 
çıkan irt ca ile me$gu ike.1 h kemeden sonra diva 11 huli ta~ur kadar asker, itaatten 
b E d d• ~ · A · o"rf"ı karar'ı l e ı'dama mahku"m innirafa yeltenen P tlilcaryahua iri .. zu um a ve ı4 erı :ıa• 

güzel bir ders vcrm şlerdi. nada ve üçfocüs:i de Ayvalı kta o muş ve Beyaz d meydanında 
B r taraftan bu g' lelerle 

olma" üzere iki isy n ve b r de kurulan sehpada nsılmıştı. uA"raşılırken d ter taraftan da 
irtica harek · ti vukubulmuştu. lstanbuldaki hadisei ırticaiye lstanbulda büyük mikyasta bir 
Erzurum o tari hl~rde merkezi g bi f ı"satı 31nimet bilen H n· temizleme atnel yesi.ıe başlan· 
f:rzinc1cı ola, dö d incü orduya çık taraftan Ermeniler, İ!lltanbul mışt. Temizleme iki türlü olu· 
merbut d '. BıraJ.ı Kıra Yusuf vak'ası uzun sürer de ordu, mif. yordu. Divanıharbi örfi yalnız 
patı adında bir ferık bulunu· let ve padiş ı h b ri >irlerile bo- otuz bir Mart badiseııle ali-
yo~du. Erııncanda da ılanı ğaz bo~aza u~raşmağa b1ı' arlar. kadar mürtecilerle meşguldü. 
meşrut yet sırala ınJa Selinikte lam s rası bu uğraşma sırala· Sııltao Hamidin otuz üç aene 
bulunduğunu arzetti~imiz müşir rında müdahalei ecıebiyeyi in· süren fenalığı tamamen affe· 
lbrahım paıa ordu kumandanı taç ile ufacık bir Ermenistan dilmiş, hayatı kendisine bağış· 
ı di. teşkil ediveririz hulyasile Ada· lanmışh. Hizmet gördürdüğü 

Erzurum kumandanı Kara Yu. nad! Dör'yolda bir isyan hare• adamların da bağışlanması ge· 
ıuf paşa mektebi harbiyeden ketine teşebbüs etmişlerdi. Ay· rekti. Fakat bunların göz önün• 
çıktığı tarihtenbcri bütün askeri valıkta da sergjzeştcu Yunan de konaklarda, köşklerde deb· 
hayatım Yemende geçirmiş ve komitelerin 'n teşvik ve ikfalatile debe içinde ya,amaları da ada· 
olda ı.:ça o b walide nam almış Ayvalık RJmları da Sısam bey· lete uygun otamıyıcağ ndan 
bir kumandandı. lstanbulun 31 li~i şeklinde bir muhtariyete bunlarm cümlesinin tdcaüde 
Mart vak'asi.e beraber ayni nail olmak için ott.1z bir martın sevklerile !lccndilerinin deMcei 
günde Erzurumda d a mektepli tam münasip bir mevsim oldu· curum ve zulümlerine göre 
"?abıtan istem t' y ı z d ye b r as- ğtJ ka:ıaatile serkeşliğe başla· Trablusgarp1 Bingazi, Yemen· 
keri isyan başgöıtermişti. Yu· mışlardı. den haşl ıyarak nihayet Rodos 
suf paşa bu isyanı derakep Bu isyanlar, gerek Ermenile· ve M dil.i adasına kadar muh· 
basbrabilirdi. Gevşek davran• r in ve gerekıe Rumların arzusu telıf mahallerde ikamete memur 
mış ve Yıldız.dan emir bekle. hılafında neticelenmiş, yani edilmek surcti)e lstanbu:dan 
mişti. Yıldınm ıüratile E.rzu· araba ile tavşan avlayan Türk· teb'ıd olunmuşl ardı. 
ruma )'etiıen müşir İbrahim p.. ler mürteci sultanın hesabını -Sonıı var -

... 

ne hale sokarlar, bakınız 
Kadehleri üclediğ:miz aırada 

sahnedeki bayanlardan birisi 
ayat ka lkta. iki elini biribirine 
kilitliyerek vücudünün üıt kıs· 
manı öne eğdikten ıonra sura· 
tına atl ,r ıibi bir tavır verdi 
ve 01<umağa başladı. 

Mübarek okumuyor; a~lıyor: 
Kaşlar çat k, çehre as ık; ıanki 
cenaze bAşındı matem bavaıı 
teren 'liim ediyor •. 

Masanın birisinde yük.tek ıesle 
zeytınyağı alı,veriıi. 

- Otuz sekiz buçuktan ve
riri m. 

- Yapma.. Otuz alta kuruş 
iyi paradır. 

- Kaçardın mı ıen ya'bu? 
Bir buçuk asid yağ bu .• 

- Uzatma canam; asid üçten 
aşağı değ 1.. 

- Vallahi bir buçulc karde· 
şim •• 

Sanki biz burayı saz dinle· 
meğe d:ğ.l de zcytinya~ı alış· 
verişinde ş1h tlik etmeğe gel· 
miş z. Umumi yerlerde bö:1\e 
muhavereler cıdden nefis olu· 
yor. 

Bır taraftan bayanın ferya\ 
edip döğünmesi, d ğer taraftan 
zeytinyağcı arın avazesi; vatan• 
daş et eniyor •• 
Hoş .. aiz m Haf z Durmuşun 

·dünya umurunda değil Şaşturi 
gözlerini bayanlara dikmiş, ayı 
ntrde ise saldıracak amma b.ı· 
den korkuyor. 

Sahnedelci bayan şarkının 
meyamnı olCu en tavanfarıt :cfo~-

ru b ir • Aaaahhhh ,, yüks idi. 
Telaşla baş:mııı dö,ı dürlıp ba· 
kanc'a kimi görsek ıyı? 

Ssğ kolunu ha vaya dikmi ş. 
sol bac-ı~ ı u yerden k~ldırmış, 
göi ü5 bağır açık, 11çlar peri· 
şan; ç f çı Nt'cati •• 

- Söy.e ~mım, yandını Allf h 
Arş~med·n ma'ko•, m'lydanoz 
tohumu, V Jvazye naz:niy~si, 
ziraat kongresi. 

D Y,f". bernıutat. saçmllay p 
duruyor. 

Sahnedeki bayan. ~:ftçiye gü· 
lümsedi. 

Sen m'sin gü!ümsiyen? Çiftçi 
hemen feryııdı bastı: 

- Mehmet A.i, Mehmet Ali; 
gördün mü Mehmet A.i; güldü 
bana .. Allah ne bahtiyarım Ya· 
rabb.? Sukut nazariyeleri, at· 
ropa otun.Jn keçi boynuzuna 
aşılanması mümkündür aziz'm; 
ziraat kongresine bir rapor ver 
M~hmet Ali, durma, bir ıapor 
ver •• Yandım A lahl. 

Çiftç• gülerek söyledikçe aal· 
ya, tükrük lca barcıkları etrafa 
yayılıyor, Meh:net Aliye ıem· 
ıiye açmaktan baı~a çare kal· 
mıyo ·du. Bereket v;:rsin ki bay 
Mehmet Ali de 'kendi aleminde 
yaşadığı içiıı iı:n farkında de· 
ğildi. 

Fethinin kanun çalıtına ba. 
kın.. iğnesini yere düşürmüş 
kocakarılar gibi iki büklüm 18• 

za kapanm ş, endahten masdt• 
rının muzari fiilini tasrif ederek 
savuruyor. Şarkm1n bestesi ta
mam amma gjf .eıi, Fatma ana· 
mızın donu g bi, binbir ya· 
malı •. •Leplerinden bir ıüz:ilse 
badeler gülfam olur• yerine 
•Dilberinden yer görünse kch· 
leler akşam olur. ~i bi gayet 
nefis terennümler vuıcubu :uyor. 

Bayanın feryadı bitti, bu d efa 
hanende Selimle bir başka ba· 
yan yanyana kalktalar. lama• 
rinaya çivı sürter g .bi bir ıesle 
c yak cıyak: 

Cürmümeşbat kanuna var 
Baya.,lara söz attlmaz 
Diye b.ığırdıkça bayana: 
- Vaşşa anaml 
Tertibi söz atan atana .• Hem 

bayancıkta bayağı j-!stler Cle 
var ha •• •Bayanlara söz atı: maz. 
derken sağ elın n şehadet par• 
mağ nı ka r n ına day.yarak kcn-

d sini işaret edıyor. Bak fır· 
t ığa .•• 

Kemani Refette cidd"yet. 
on ikiyi yirmi geçiyor. B z m 
evkaf daires.nden mütekaid 
cünbüşçüyü te ~ru ta ife b ıcet 
yok: Mıırabı vurdukça arab 
çeker g.bi öne, öne yükleni• 
yor. 

Kanuni Feth'ye hanım nine 
galiba iğnesini bu muş ki başı• 
na kald . rdı. Bu defa yi bildiği 
gufteyi serbestçe söylüyor: Sal· 
k mmı bu nel daneı bostanda 
kemali ..• 

Yani: S:ıkimi bu nevbadei 
bustani cemal n ..• 

Aman unutm yılım; şimdi 
Tafıında çalı~an udi Al de de 
gtfteler yamandır ha .. Mese!a: 
•Km olur ıor ıle maksuduna 
bibabı zafer. m nam •K1m 
eder cebir ile paçacı Maksuda 
ş'mdi .efe-,. şeklinde okur. • 
Bereket vcrs:n o ı u1 güfteler-
dekı bu dehşe\li endaht.n ı ba· 
yan Hüsnüye örtbas eder. 

Mesela gaı~nocu Ali Uğurum 
da mustalah konuşmağa merakı 
vardır. Müşter'yi memnun ct
m~k için ellerini oğuştura, oğuş· 
tura: 
- ·- Meaelilc bir dil lcebap 

ctt:reyim mi bay m, yo1csa bir 
kıslm dimağ salatası m ? .. 

Bu laflar •dını yüreği . w 
·b~yin. demekt r. 

Ali Uğur eskiden bö.,le de-
ğ id i; btı çeşid ko ı uşmatı 
meşhar •Yaver" den öjrendi. 

Kim mi bu Yavrr?, 
O u benden değil; bar mü

davimlerinden sorunuz. 37 ki· 
loluk bl nnac k bir ad smdır 
amma itleri daima boyundan 
büyüktür. 

- Buyur bak.ıl1D1 Bay M• 
rad Çınu, çekelim .•• 

...... Hep bana mı buyur be?. 
B' r az da Halid Tevf.k içsin.. 

Doğru amma Bay HaHd 
'tcvfi~e rakı içirebilmek için 
evve' i. ellerni ba~lamalı •• iki 
d inde iki çatal, piyano çalar 
gibi masanan üstünde bir aşa~ı, 
bir yukarı dolaşıyor.. Çenlt 
muttasıl faaliyette: lokmanın 
biri midede, biri yolda, biri 
at zda, biri dud l kla rdan bir 
parmak ileride. biri masa ile 
gö~üı aras111da, biri de çıtflla 
saplanmış henüz masada... Bü· 
tün bunlara rağmen iki göz 
mütemadiyen meze keşfetmek 
ve çatalı pcf emek üzere keşil 
vazifesile meşıul •• 

Saz. gazel, şatlct, gü~te, be• 
te Bay Halid ~cvfiğe vız geli· 
yor. Varsa da, yoksa da boğaz· 
lar meselesi.. Zaten ben daha 
mektep sıralarm da bile arka• 
daşlara: 

- Bu Halid Tevfik günün 
birinde diplomat olac1k. 

Derdim de inanma%lard ı. Ba· 
kanız, ne keşfi açık bir adam· 
mışı m. N tekim Kemal Kamil 
için de: 

- Bu çocuk Yahudiye ben· 
ziyor; muhakkak ya tenekeci, 
ya çerçi veya eczacı olacak. 

Der, dururdum; ded ğim ol· 
du. H erhalde •şiddeti zeka 
keramete kıç attırı r., 

dotrudur. 
derler; 

- Sona. V a.ıo -
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Bir in giliz gaze!!~inin yazdı k!arı .-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliii 

Çemberlaynın f e·lsef esi Holivudun Esrarı ........ ·-
l .ıgiltere matbuatlnda asabiyet var 

il. Çe111hrlag11 
Loodrada intipr eden Daily 

HeraJdın başmuharriri Fıaaciı 
Williamı, lnıilt~redeki IOD ka· 
b :ne dejiılklılderi dolayıails 
•şimdi balk kararım veraioL. 
bati ta altıada tiddetli bir mr 
kale yazmııtar. Pek entereHn 
bu:dutumıız ba makaleyi oku• 
JUCularamıza naklediyoruz: 

•Mbter Eclen iıtifa etti. Bu 
•emle~etia beynelmilel adalet 
ideallerine ehemmiyet verdiii 
iddia11 da onunla beraber ıit• 
miı bulunuyor. O idealler ki 
onlar için ayni memleketin halla 
•• bir çolc bükGmetler taabbüt
lve, aeıuli1etlere ıirmiılerdi. 

Milter Cbamberlaia bir •Jcuv· 
wt. po1itl:Ca11 yolu tutmuı b,.. 
laauyor. BJ politikanuı ilerle
tilebilmeai için, B:itanya men• 
feallerine Uiımemeleri ıartile 
..tenauyonal faıizme • batta 
J6- laurtıoa ela o!aa • iatuilea 
fmtiyazl.u verilecektir. 

• ... .. w.. • po ltlleaıi 
11ncla bile Mr. Chamberlainin 
falao yaptıtı ıörülüyor. O, Bri· 
tanya efkira umumiyeainin inan· 
data Ye bütün dünyanın ıulb11 
•vea demolcraaiierinia ıözettl;i 
•erşeyi te ke imade. .. 

Cbamberlain tamamile bir ta
ra8ı w her oibctçe faıiımia le
hiae ve oaun dıııodı ıelea 
laerkeae biiıbütüıa aykan olu 
prip bir pazarlıfa keadiai bp
taraıı bulunuyor. 

S. İşte, Mr. Edenin Muıao
llai,. feda edildit ne hiç ıüp
... ia olmasın .. Fakat korka• 
nı ki. Muuoliaiain doatlufuna 
•alaa dotruıa doatluk ıçıa 
venceti ıöıiie elde edebilmek 
it"• atı.ana bir Hariciye Nazı• 
nadan batkı daha bir çolc 
..,ı. feda etmek mecbur:yeti 
laa•I olacaktır. 

Mr. Eden, bu vahim neti· 
ceyi ıördütü ve bir çok b• 
kamla dan zay f ve mütereddid 
bir Hariciye Vek:li olmaıına 
rafmen, Bı i~anyının m11uniye
tia' d6rt elle batlı buluadutu 
içindir le~ buıün çelcilmiı bu
laaayor. Efkara umumiye onu 
ba kararındao dolayı alkıılıya· 
calctar. Fakat etkin umumiye
dea ıu ıırada beklenen alkıı 
detfl, hareket, icraattır. Ona 
müb• bir vaz:fe ve mesu'iyet 
terettüp etmiı bu?unuyor. 

Efıelrı amumiyede öyle fid. 
detli bir ıaleyan ve o kadar 
ku,yetli bar inf.al uyanmabdır 
ki. bu, bııfiinlcü hüldlm~ti ileti· 
dar mevkiinden ıüpürüvcrme
lidir. 

Bu kabine buhranının arka-
11nda ne vardır? Bu kadar 
mühim olan a11l bir politika 
detiıiklitidir ki, Mister Çeaı· 
berlayn, lnfilterede pelc tutun• 
muı olan bir vekili kaybetmeli 
ıöze almııtır. 

Daha Basvekaleti deruhdo 
.u&ii ilk ailııludcaberi u.aw 

lngilız umumi efkarından 
beklenen şey şudur: 

bugiin 

Kabineyi ~üpürmel« 
\ . 

Çemberlayn. fat~ıt idarelerilc 
daha yalan bir tefriki mesai 
tesilini iıtiyeo kuvvetli mrıli 

te19kküllerio teairitıe kapılmış 
bulunmaktadır. 

Bu teşekkülerin istedikleri 
~uclur: 

1 - Habeş"ıtandıki l talyan 
fütuhatının ta:unmaıı (Maksat: 

Habeıiıtantn ekonomik iıliıma· 
nna iıtiralc) 

2 - ispanya harbine mü· 
dıhale edilmemesi. (Maksat: 
Franlconun kazanması ve is
panyada paraya ıiddetle ibti· 
yaç duyacak yel'i bir faşist 

rejimin ortayı çıkması) 

Yazan: 

Francia Villiam• 
Cihamberlainin Milletler Cem• 
iyetine karfl bir aevgisi yuktıır. 
O, o cemiyetin temsil ettiti 
kollekt;f emniyete biç itimat et
memiıti. Mister Chamberlain, 
baıvelcileto reçtiti gündenbori, 
faıiıt idarelerile daba yakın bir 
teşriki meaai teaiıini iıtiyen 
kuvvetli mali teıekküllerin tesi· 
riae lcapılm·ı bulonmaktadır. O 
mali teıekküller, lngilterenin, 
ltalyanın Habeıiıtan fütuhatını 
tanımuını elbette iıtorler; çün-

0.. • memlel.etia ekoaoaailc 
iıtir.:aanaa iıtirak için onlara 
bir baılanı ç teıkil edecektir. 

Gene o ma:i teıekküller lı· 
panyada Fıankonun kazanma· 
ıını iıterlor. O rada hükumetin 
kazanması demelc, heryerde de· 
mokratik aoıyalizmin hızlanma-
11 demek olacaktır. Halbuki 
bükGmet taraftarları mağ lQb 
olduklara takdirde paraya şid· 
deli ihtiyacı ol ın yeni bir fa· 
ıiat rejimi ortaya çıkmıı ola• 
cakbr. O zaman bu teıelc1'üller 
ellerindeki vui ıermayeler'i iş· 
letecekler, bir kat daha zengin· 
leıocelder, ceplerini doldura· 
caklardır. 

lıte Britanyayı kendi menf ı· 
atlerine ıevketmek, onu daima 
o iıtikımete çevırmek iıtiyenler 

ba teıekküllerdır. Britanyanın 
buıünkü yeni ıiyasetile bu le· 
ıekküller maksatlarına eritmiş 
oluyorlar. 

Şimdiden ıoııra, eter bu bü· 
kGmet iktidar mevkıinde bıra· 
kılı raı, ec:ıebı ı;yaset: n in idaresi 
tamamiyle Mister Cbamberla. 
in'ın elinde bu:u ıacaktar. O 
zaman, dıı ıiyaıetim iıin, M l· 
letler C:,,miyetiyle, beynelmılel 
adaletle biç ilııiti olmıyan, 
Britanyanın uzun vadeli nıena· 
fi"yle ise pckaz iliıil'i olan iı· 
t kametlere tevcih edild ğ.ni 
ıörecetiz. 

Miıter Cbamberlain'ıa aiya
aeti açıkça nedir?. 

Miıter Eden, ltalyan elçiıi 
Sinyor G randi ile konuşma· 
lar nda, Britanyanm umumi ve 
beynelmi?el bir sulhu temin 
yo unda ahnacak her tedbire 
zahir olmata imade o!duğunu 
ıöy:emiş, lngiltere ile ıtaiya 
arasındaki münasebetlerin hak
kiyle düzelmesinin ancak ltal· 
yanın dıt ıiyasetinde esaslı 
değişiklikler yapmağı kabul 
etmesine batlı olduğunu pek 
kat'i olarak anlatmıştı. 

Miater Edeain Gr udi.ye ıa-

M. Eclen 
rarla ıöyledıği bıı dış ıiyaset 
değişikliğinin başında ltalyao 
askerlerinin ispanyadan çekil· 
mesi ve ispanya dahi:i har· 
b nde ltalyan müdahalesine b.r 
n bayet verilmesi geliyordu. 

Bundan başka, sade beynel· 
milel sulhu tehditle kalmıyan, 
fakat Britanyanın Akdenizdeki 
menfaat lerı ne dokunan Mcı jor
kanm lıalya taraf ndan işgali 
de Edenin ı ddetlo muar z bu· 
lunduğu b ir nokta idi. O, ltal· 
yan n Brıtanyan n aleyhindeki 
propagandalarına da bir ıon 

verilmesinde ısrar ediyordu. 
Bü.ün bunlara cevap olarak 

ltaiya matbuatı {Eden d ,iş nelı• 
di.) dıye bağırdı ve Eden düştü. 

• • • 
Mister Edenle kont Grandi· 

nin gö ·üşmeler;n i Mist ı:r Chaın· 

berla n kesti. Mr. Ed~nin Bri• 
tanya bü "Gmeti için elzem diye 
ısrar ctt iğ, üzerinde bilba11a 
durduğu noktalardan hiç birini 
iht va elm yon bir logiltere • 
ltalya anl,.şm ıı ortaya attı. 

Bu it ı ifa tem·n edebilmek için 
M ster Chamberlıinın, l~al yanıa 
H :1heşista na tecavJzünü tanıy .. 
cağı :u, lspanyıda olup b:tenleri 
unutacağ nı , İtalyan matbuatının 
ve radyosunun mütemadiven 
hayk ı rdığı hakaretleri yutacağını 
açıkça iı i n etti. 

Beynelmilel prensip ve adı· 
lete k .ırşı bu kadar büyük ve 
koyu bir ihanet, Britanyanın 

hayati menfaatlerine karşı bı.a 
d ·rece fl'yan ı hayret bir likıy· 
di Mister Edenin tahammül 
edenıiyeccği şeylerdi. 

Mr. Charnbcrlainın, ftalyan 
elçi sine yaptığı tt:klifleri ona 
ilh1m eden amiller, ıebepler 
neyd.? 

8ıJnlan anlamak kolay detil
dir. Bu teklif dışarı dan ltalyan 
emellerine kayıts.z ve şartsız 

tcaliJD olmak i1bi ~rüniiyor. 

Marlen tarafından yır ı dı 

Hello M ırlen, uğurlar olsun! Avrupalı erkekler 
nasıl, sakallı, kıvırcık bıyıklı mı? 

Holivud hakkında, ş:mdiye 
kadar, yüzlerce, batta binlerce 
yau yazılmııtır. Ba yazıların 
bemen hepıi, •Sinema payitah
tı.oda b:r müddet kalmıı ve 
b:ttabi bu kıu zaman içinde, 
Hol:vudun eıranoa nüfuz ede· 
mem·ı muharrirler tarafından 
yazdmıştar. 

Fakat ba esrarlı diyarın, en 
büyük yıldrzlann, aık ve ihtiraı 
kabramanlınnı banndıran iç
yüzü vardır lci, bu ana kadar, 
bu busuıta biç blr şey yazıl· 
mamışbr. 

Fransanın en büyük pzeteıi 
olaa •Pariı • Soir. · karilerine, 
Holivudun bu içyüzünü anlat· 
mak için, Marlen Ditrib'e mü
racaat etmiş, ıinemanın bu bü· 
yük yıldızı da. binbir nazdan 
sonra, nihayet, iyi bir muberrir 
göııderilditi takdirde kendisini 
ıezdi. ip, Holivudun bütün e .. 
rarını ifıa edecetini ve icap 
eden ma\uınatı verecetini bil
dirmişti. Bıınun üzerine, Pari .. 
Soir ıazeteıi de, en deterli 
muharrir ve röportajcılanndan 
Paul Bringubr'i Ho ivuda ıöo• 
dermiıtir. B z. karilerimize, Ho
livudun eıranru iıt• ODllD at
Z&Ddan ulatacatız. 

• •• 
Akşamın aaat onunda, Nev-

yorkta, Grand Central prın· .,..,,_v ...... ~~ 
lslak ıapkamdan ıalar, kol

ları mda tuttutum kocaman 
ıazete ve magazin paketine 
dambyor. Gıyriıuuri bir ıe
kilde, bitmez tükenmez •balls.· 
Ierdeo geçen, demir merdiveo• 
lerden inen, otomatik makioe
lerle biletlerimi zımbalıyan zenci 
bımmah takip ed yorum. Bir 
çan mitema:ii bir gürültüyle 
çahvor. 

O baıde bu muamm&D&D aaab· 
tarı nerede?. 

Bakın nerede: 
Mister Cbamberlain, bülcO

metin beynelmilel bir antipati 
uyandırmakta oldutunun fır· 
kındsdır. Memlekette bayat pa• 
hılılaımakta ve eko:ıomilc bir 
kriz korkusu baıröstermekted r . 
Dahili siyasette hü ümetin va· 
z yetini kurtaracak mühim bir 
muvaffakıyet baıarabilmelc im
ki.ıını bulamıyan Başvekil gö
z'ioü dış s"yas~te d ilemiştir. 

Umumt bir Avrupa ıulhii tesiıi 
için kıt'a bir hareket gı bi gö
rünebilecek bir iş bışarabild t i 
takdirde efıeirı umumiyenin tele· 
rar ona iltizam edeceti kanaa
tindedir. 

lıte b11 düıüocenin neticesi 
olarak Britanya Habeşiıtanın 
gazabına ve lıpanya patırdısı• 
nın başlıca elemaalanndan bi· 
rine hemen hemen bir ricacı 
gibi yanıışmakta ve ne ıartla 
olursa olıun ond~n dostluk di· 
lenmektedir. 

işte dünya 111lhuna M:ıter 
Chamberlainın bediyeıil 

Bu kadar maddi bir feda· 
lcirlılc mukabilinde Mr. Cham· 
berlainın acaba elde ettiti 
nedir? 

Britanyanın Avrupa iılerine 
karşı olan vaziyetinde Cbam• 
berl ainın amil oldutu bu ani 
tebeddül batta Romayı bile ıe
vinçte n ziyade hayrete düşür· 
m~ olmaJıdır. Çünkü bu. tam 

ifade edıyor. Bilhassa bu ıaze
tccilerle fotoğrafç lara, kıslcu\'9 
lıkla ve adeta kinle bakıyor, 
asabi jestler yapıyor ve çan 

çald ıkça ürperiyor. Ayaklan 
altında iki va liz var. Bu valiz. 

ini 1 üzer. nde, şiıphesiz eskiden 
ka.ma et ketler var ve etiket· 
lerin üzerinde $Unlar okunma~ 

tadır: "Holli vud Calif •• ,, Bun· 
dan baılca, bir az evci. baıal 
memuru tarafından yapıştırılan 
yeni etiketler üzerind! de ayni 
şeyler var:"Hollivud,CJlifornia.,, 

Bir gürültü, bir heyecan, bir 

N hıyet yeraltı iıtasyoaıında· koşuşma. işte Marlen ıeli) or. 
ki methal boyunca, içinde üç Göz.er nden biriıio i ye,il fötrden 
güıı ve dört gece seyahat ede· bir ş apka giz iyor. E.leri pard .. 
cetimiz tren bekliyor. Toz ve susunu.1 cep:erindedir. D&t 
dumandan siyab! anınış, koca- %enci, kan ter iç nde kalmaı 
man, iurm ızımtrak demir va· oldukları halde, beyaı ditlerile 
ronlar. ıır tara". onun, beyu "4ricleo 

Vago:ılarda11 biriıi nin önün· valizlerini taşıyorlar . 
de, fototrafÇ1larda:ı, sinema Marlen w ıazdeeiler: 
1ii~llftattWiMt~R~vw-~'*!fi~n-lF...;_-n,.-..~ - -r. ı.., 
kılıklı b r çok gençlerden mü· raralc, Amerıkalılana alr&arı..e 
teşekkil bir grup duruyor. Bun· karşı olan meşhur liübalilik• 
lar r gazetecilerd.r ve Marlen lerile isticvep ediyorlar. 
ıeciktiği için f enı halde bici- - Hello Marlenl iyi seyahat 
detl ı görünüyorl ar. yaptınız m ı? Avrupah erkeld• 

0 .1lardan b"r kaç metre öte. nası l? Hep kıvırC1lc aablla ft 

de, yalnız ba7 na duran bır ka• bıyıklı mı? 
dıo onlara bakıyor. Bu kadın Birib irlerinin omuzlanna ft• 

genç ve oldukça güzeldir. Fa· rarak güllüyorlar. Foto,tralÇalar, 
kat çehresi, nazarı dikkati mi arkadaşlarının omuzlarına tarma· 
celbeden bir b itkinlik ve elem nara'< res m çekiyorlar. 

Mu1101ınınin aczınin dereceı, 

onun dostu ve müttef.ki H tler 
taraf ndan oıtaya çıkarıldıtı bir 
ıırada olmuş'ur. 

lıpanya ha binin durdurul· 
ması için beynelmı lel teşebbüs· 
lerde bu'u11mak teki fleri hep, 
Habeş vak'aıında olduğu gibi, 
Muasolin yi kızdırmanın pek 
tebli'ı<e li ol dutu scslerile sustu· 
rulmu,tu. Fakat H.tler Avus· 
turyAyı nev'ama A .manyaya 
i.iveye karar verdı j"İ zaman 
Mussolin;nin b löfünü karş ılam ı ş, 
Mussolini de ağz ını bile açm a• 
m ıtır. O Av..astaryı ki iıtik ı i· 
li:ıin muhafazası ita 'yanın ha· 
yati menfaatlerinden birini tef• 
kil eder. 

Mussolini kınlan izzetinefsini 
tamir için ona koıa:1 M ster 
Chamber.aino karşı müteşekkir 
olmalıd r. 

811 memleket ne ltalya ile, 
ne de herhangi başka lir dev· 
letle harbetmek istemiyor. Fa· 
le.at, h l lya ile, M ster Chamber· 
la nin tek if ettıği kadar yüz 
kızartıcı şerait alfanda yapı la· 
cak b .r anlaşma hiç şüp'ıesiz ki 
ıulb bağlarını kuvvetlendirecek 
yerde harp ihtimallerini körük· 
liyecektir. 

Böyle bir itilaf Britanyanm 
pata va hız ve tecwüzk ir bir s·· 
yaset 2üden herhangi bir mil· 
lete liderlik rolünü terkedecek 
kadar zayıf olduğunu bütün 
a leme göstermekten başka bir 
i,.., yar~a.caktır . 

--· Bu af'laşma, şimd.den sonra 
lngiltere dış ıiyaıetiain beyael
milel ıulb ve adalet eaulanna 
batlı olmıyacağına bir ale• 
teşkil edecektir. 

Dunyanın diğer milleti.; 
bilmelid ırler ki bugünkü Brita .. 
ya hü~Gmeti mevkii iktidarda 
kaıırsa dü·aya iılerinde meydan, 
mütecavizlerin o l acakt•r. 

işte bunun ı ç nJir ki Britan1a 
ef.can umum yeıi ayaklanıp b• 
sakim siyaseti ortadan kaldır
malı ve bugünkü hü ı<Qmet ye
rine b"r h kiki •su .b. biikQ. 
meti ikame etmelidir. 

H akiki b r •su h. s iyasetini 
tes s etmek kolay ve kabildir. 
Bu, daha mü~sair bir Milletler 
Cemiyeti meydanı getirebilecek, 
mil ıet : erin hak 1 ı ş kiyetlerini, 
ham mevat7 müstemleke veıaire 
g bi stediklermi beynelmilel 
doı tane an laşmalarla bılled .. 
b lecek ve. imli bir ı yaset ol· 
malıdır. O takdirde milletlerin 
terakki ve inkişafıarı kolayla· 
şacak, kimse tecavüzden kork
mryAc~ğ için herkes n istifade 
edebilec ğı bir refah ve emnı· 
yet havası yaratılmış olacakbr. 

İşte sulh s ıyase ti budur ve 
.. iş Partisinin. siyaseti de ba
dur. Ancak ve arıcalc bu siya· 
setle kend ı m izirı ve dü ıyaoın 
menafi ni muhafaza edebiı r:ı. 
Ve· gene ancık böylelikle bu
günkü b :.ı kOmeti n boıdutuau 
düzeltebiliriz. Bu işi halk yap
malıdır ... 
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1RENLER: 
Buau .. nk -; pro ram Peşt : A~kcri Bando, 20 P.cşte: ı d ..,. - r en her ( 11 k lk:ı 1 rtt?J. 

1 Çiga l ork strası, 20 Berlin kısa Jf'rin hareket eantl 
stant:ut r2dyo u ddıgası : As :eri koıs~r. 20,'25 Aqdın hattı; Al n"ak: 

Og"le necrigatı: Saat 12, ~O K '- · 20 40 p Sc ı· 
r oro ..::onscn, , rag: S ı 1rmir·K rakuya· ke 1': 

Plakla Türk mu ik sı - 12,50 fi.m ve op ret musikı i. teııi. rnr~omha, cum., pu : 
u.vadis - 11.05 Pıakla Türk O ' ti 21 "5 d rw pera.ar, opere er: uat ,,. . 

musikisi - 13,30 M hterf pla~ 9,30 B li ı d:aig s: Mo- 1 ·r • Tuilli: ff eaaı 
neştiyatı. zartı o eralarından aşk şarkı· lS,4o da 

fnnir·Deniılc Sa ı. emb Akşam neşriyatı: Saat 18,30 1ar ı , 21, ,J B!rlin kısa dalgas.: 
M d k eomarte i J!iloleri .aat 6,30 da 

Çocuk tiyatro ;u: ( Koca serçe· oz tt operaların an aş ar- fnnir·Ti c.Ö c i9: Heraabıb ıuıat 
c k) - 19 R ıdilc ve arkadaş an kıbrı. 5.3~ de bir kntar; her ak7ım eaat 
tarafından Türk: mus.kisi ve ha1k Oda musik:s·: 17,3b O emişe ir trea, 16,30 da 

ı u\tıtan - t 9 ,30 Spor m sa• 16, 30 Par is Kolonyal : Oda Tire1e cı ay. 
babeleri: ıE5ref Şefik t rafından musıkisi konseri ( Beethoven, Afgon hattı: Basman'!derı: 
_ 19,55 Borsa haberleri _ Schumarın, Poulnec, F.aure ), 1Emfr·İeta bul·Anbra: Rtt ~h 
20 Cem l Kamil ve arkaş'arı 20,35 Varşova: Oda triyos , 23 nat 7 de fpaıar. camı, tntam~n 

Varşovs: ıf ranSJZ e.serler :oden günleri yatıklı vıı:;on·biife bulaıaarl 
t rafaodaa Türk mu~' kisi ve oda musıkiıi. lumir • Somı: Pı ur n puar• 
halk şarkıları - 20.30 Hsva Resitaller: tcai @Onlrri ıaat ıs. :ıs 4• 
raporu - 20,33 B. Ômer Rıza 1 • 'B 3 

- ı 16,30 Berlin kısa da1gas1: Emır- •tı•ıırm,: .rıuııır, n ı, o t• 

tarafından arapça Böylev- 20,45 Romantik piyano musikisi, 17 rttmbe ve <'Umarteıi gflnteri ııbah1'· 
s·men Şen ve arkadaşları tara· Berlin kı a dal as :Keman kon- yic at 7.20 de mabtelit btar; 

f d T .. k ·'I_ • h tk ruıı:artcti. (&rpmbı. cuma ~i 
ın an ur musııı;sı ve a seri (Brabmıı), 18,35 Varşova; ..-

s ektpres saat 12 de 

park y -ptırı'dı _._. __ _ 
lvf Jsam:!reler aldka 

·ıe kar zl~nıyor •• 
Bucadan yazılıyor: 

D.~kilide bir ka
dın yar.alandı 

Haiise esrarlı gö. . .. runuyor 
Dikili kazasında Meşrutiyet 

mahallesinde 10 numaralı evde 
esrareng"z bir yaralanma vak'1111 
olmuştur. Avni karısı 38 yaşla· 
rmda Bn. Hü niye geceleyin 
keskin bir aletle sol böğründen 
yaralanm ş olduğu halde kayin 
bırarier4 H lil tarafından bir 
otomobi:le Bcrgamaya doktor 
Ömer İhsana götürülmüş, orada 
ilk nıüdavatı yapıldıktan sonra 
hastaneye yatırılmıştır. Had"scyi 
haber alan Bergama ve D kili 
jandarma kom utanlık~arı tahki· 
kata başlamışlardır. Kadın, ka· 
zaen yaralandığını söylemişse 
de vak'a esrarlı görünmektedir. 
Hakikatın meyJana çı'lcarılması 
iQiıı tabkıkata devam ed.liyor. 

Cumhuriyet Hal:C P~utisi Buca 
aşakJ mabalI ocakında, kü.tür 
sahasında muvaff .tk•yet:er temin 
eden b;r çal ş u a tarıı görünü
yor. Ş:md ye kadar gençlerin 
verai\dcri mü a crelere hılk 
büyük bır ra bet göster ·ştir. 
Ş ~mdi de gençler (Canavar) pi· 
yesini tem iJ için huırlanmalc:
ta.iırlar. ldar~ heyeti reisi Bay 
Eyüp Son, okullardaki yoksul 
QOcukların i a esi ve açılın gece 
okulunda dcrs!ere muntazaman 
devam edilmesi hususunda ge· 
celi gü:ıdjzlü çı\şmakta:iır. 
Gece mektebine 170 kişi devam 
etmektedir. Buca belediyesi de 
bu makaada yardım etmek· 
tedir. 

şarkılan ( aat ayarı) - 21, 15 Debussy ve s·met1nanm şarkı· İmıi:.Somıı: Pııa: vo puartesi 
Tahsin ve arkadaş a . ı tarafın· !arından, 18,30 Berlin kısa dal- ~ole.ri ıut ı ,28 de h ,L 
dan Türle mus kisi ve ha'k şar· gası: M.:mleket şarkılan, 20#05 fler zaman lôzım olan tele- Bacada g~ni bir ,,arlc: Bir lTSlZ .... lR 
klan - 21,50 Bedriye Tüıün, ltalyao şarkıları, 20,50 Vi ıana: fon numaraltJJ' Buca belediycıi iııasyonun S::ı.ndıktan 
Şan: Orkestra refaka'tile-22,20 Yeni V.yana ıarkılaı a. 22, lS Tanımt ihban: ~22!. bir te'le-

p B h . b · o·- karflSI nda yeni bir park VÜcude 500 ı ·ra ;ra''fftm Orkestra - 22,45 Ajans ha· eşte : cet ovenın on mncı rona milraeaat nomarur. 2200. ,a. l -r ı: IJ 
berleri - 23 Piakla sololar, P yano sonatı. hirlerıratı tel fo11 milracut namı· getırmiştir. Parkın ağaçlandırma Cumaovası nah"ye4'"nde Ke· 

D ·k ·sı·· 2150 el_,_ .,_ • •- • 2onı & ic.i bitti:ı!ri için parte!ler hazırlan• h il opera ~e operet parçaları - ans musı ı · ras.ı: • ca;trııı: cır~etl! 7 • v 6 ma'.paşa ma a esinde mühim 
23,20 Son haberler ve ertesi 10 Berin kısa dalg sı: 18,05 bav•g•zı: 2326· polit: 2463 ·imdılı maktadır. Be!ed"ye reisi Bay bir h·rsızlık va:C'ası olmuştur. 

B~krec. ( 19,15 Devamı). 23,05 ııhbi: 2010 • Baamano iltatvonu: Naz·m Anı~ın teşebbüsile bu· v 1 iÜnün programı. y , 21u B. Salih "':ıy ıarın gtce sokak 
Peşte: 23.20 V.vana. 5638 • A1eancık 'iıtuyono: • raya bir do radyo konulacak, 

Ankara radyosu ----====--------ı,ı l'aaaport upar ;1keleıi: 2ss• penceresinde:ı giren bir hırs·z 
Ôlle neırigatı: Saat 12,30 z L halkın istif des· temin edJe- tara!md1n andıJC.ındalcl so:> 

~1 u r t a Şe'bir nakil aaıtalarınuı ııaba'ı• cektir. x 
Muhtelif pli;e ne~ryab - 12,50 Jeyio uıı: H gec'9 .o.a ıu.rcJı:ot lirası calınmı~tır. Sand kta ıaltm 
Plakla Türk musikisi ve halk Yttralanma uaıleri: Agdınlılc: para ~e kıymetli b.tzt eşya 
,arkıları - 13,15 D~hili ve ha· Gazi bulvarında TJrk lim.ted Tramoaqlar. Baca belediyesi. nahiye mer- bu1unduR"u halde hırsız, bunlara 
rici habe ler. tütun :rketınde kavas A i oğlu ller b GDze!~,11 h, ,.,, kez nin en kenar yeri ola;ı Üç· dok\lnmamıştır. 
Akıam neşriyatı: Saat 18,30 Zeynel, kap yı kapıuken Osman ıı~tte bir O•mvar barekot eder. kuyular civarındaki yeni mahal· Kı.lovat tarı· resı"' 

Muhtelıf P.ak neşriyatı - 19 kızı 50 yaşında Ayşcnio par- Banu P&at aluda hareket ed"ıı ikin· leye yakınd:a elcktr k ccryanı T 4 

T" k "k. h 11- '-1 ki '- 1• ci uamva1 ukib eder. .Bıındaa verecektir. D:relder dikilm c ve 1 ur muıı ısi ve a" şarKt arı ma anm Kapı arasına s K;1Şh· ıohra btt d&rı cıakika.:L& bu ua.:.a- .,. l 5 1, u:af 2 ,·ni:rildi 
( S et Ad a V kad 1 1 ) rarak yaralanmasına sebebıyet tellerin çekilmesine baılanmı•tır. erv n D e ar aş ar ••1 Tardır. "' Elelctrik k lovat tarif tıi 15 

19 oo S t vermiş ve zabıtaca tutulmuctur. G ,,..,. __ , 1 • .:1. B k ,. ı·ı· - ,;, aa ayan ve arapça y ece eoa anmva1 ~uaw1•"11.a uca oop ... ra ııı: kuruşa indirilmiştiT. yeni bnf ~ 
neJriyat - 19,4S Türk mus·kııi Yanmak 24,S dedir. Buca zirai kredi kooperatifi Nana Vekllctiılce tasd k edıl· 

11.. ıı. '- 1 ( H"k S Çakurçeşmede Muharremata Konaktan Cib:elnlın illı: ınm• ve na" şana arı ı met, er· J 1 ortaklınna para iiıeraz na bacla• m, ve tas.J k, _ _Ju"ı 11.e'gr .. fl,. 
ıoka~ın:ia zzet oilu Bay Meh· .. , 111bablcria S,26 dadır. kinci .,. -;ı -a L "' .... 

vet, M. Karındaş ve arkadaş!arı} med, evind yıkanırken manga\ tıam .. ,. bir""' 9'ıw: .. «J,ıta w &... mıştır. Bu !kooperatif, Buca, ' hr"miz Nafıa kom se. ıi ~ine 
- 20,15 Konferans: Selim Sırrı devrilm :ş, ayaldan üzerine dü· reket eder. Bozvılca ve K rabağ ar miistah· bildir 1 n ~ır. Ayni zam'\nda 
Tarcaıı - 20,30 P,i~la daııs erd y ralanmı~br. Ku.uak"la Cazdyılbya J;CCO eo s'iHC'rtnm ~ ne e ~ 1 '- k -.. ti · 
muıi'kiıi - 21 A·ıans baberlcr"ı y e eıı;trı ye su sa ennın aya.· K-oza ıum,.ar Hac birdo hareket edeı". iıtinatgihıdır. Bu sene tütün ı · · b 1 d 
-21,, 15 Stüdyo salon orkestrası tiunda11 .,cı 21' ~ W& aııwavaı a:ımaıı ıçın r onman ır a!l 

Kırıntinada İılönü caddesin· \ardır. müstabsiller:nin yüz~nü güldür ücret alınmaman da bildıri~· 
- '21,SS Yarmki program ve de Ab din kızı 7 vaşmda M::· müş olan koop:rat.f, ortaklanna 
iltiklil mar•ı. " v; l mişt r. 

v lihat, koşsrken yere düımüş, apv ar: otuz bin liradan fazla ihazat Ad"'• b • .J 
Mu'hte1if Avrupa istasyonlan· yüzünden yaralanm ~tır. bmirdeo K1111 abn nıc -npm yapıiacakhr. Sckız yıldıınbcri .ıye ınasına:ın 

bu •- ,_. " .. uat S,45 to P ... portta11 alkar. Gece /ı h ., 
nıa •~tam"ı proıram ozu: Yangın başlangıcı to• ••par uaı u.sa .ıa 1'."~ kooperat.fte ç 1 şan Bay Naz m açan m,,. J... Ü. . 
S.nfonller: Kemeraltı caddesi ıde Oska ııuı hareket eder. Anıı·.la Bay Salih C n ve iyi 

21,15 Bu"kr•ş·. Rum•n fillh•..... •. Nunti mahkeme!İnce sürgün 
"' "' •r ticarethanesinde bekçi Murad Karşıyakadaa u:mire ille ••pnr hizm~ti görülen koop~rat f mü· 'm hı· a d l ,.., 

mon•11•
1
• ,, '20 d :ı· ... -~. cezasına ı ,.. n e ı en ve ·na· 

oğlu Yaıar, yattığı odada pen· ıaaı "• eıur. "'0" upW' u. geı:o müd~rü Bay Mustafa Turanı ·ıı·d h · t ·~ le ffeb'J ions•rl·-. .ıutt 2.ı dedir. zı ı en şe rımı1e ge rı1ere 
ı•, ... ..,. ecre içine yanık bir siıara b·· takdir .-deriz. Adi' ·ı K ·ı· O 6,45 Pariı Kolonyal: Plak GDodh ller ,..nna ..atı• bit ıyeye ven en aysen ı mer 

rakmış ve ı"gara. yatak üzerine ••pıır nrdu. Akı•m ecki"Joıı ıoo.ar.a x.t Ahmet Adi ye d · · 
konıeri. 7 .. 10 Berl1°0 k1•• da'an•ı• le T.' AK v1·.'1 05 u • j aırcsın-• • - .-.. düşere f8ftgtQ çıkmtŞla da leierlet' ıtaetıe bırdir. n f. d k j d 1 a·· N--1: aa..ı-ıar, ( 8,lS devamı • e ı açmıştıT. ın arma ar, un 
..-. wa ,., r derhal yetişilerelc llÖociürül· k d · ._ ı ~ 

9.30 Paris Ktllonyal: Plik kon· müştiir. Yemen pre.'lsi Kumı. !,.,jj 1 ...... ..- ..... J.;~ en sinı yaKa amış ve teıLnar 
seri, l0,4S Pariı kolonya1: Piik. Hırsulık Şu.baı ıs ~.ıu.. 80 Adliyeye ıevketmi1lerd T. 

(11.30 Keza), 12 Bcrlio kısa B:rincilcordonda Turkuvazba· Romaya gidiyor MART Kömür bol[uifu 
da!gası: Karışık muıiki. 13 rında Ahmet oğlu 13 y ı~da 'forino. 2 (Radyo) - Yemen f- 3 1 Son zamanlarda civar lcöyler-
Puiı Kolonyal: Plak konseri, Yaşar, dört gün evci B. Feyzul· imamının oğlu prens Seyfülis- • 9 den İzm .re müb"m midarda 
13 Berlin kıu dalzası: Hafif labın çaldıA"t iki çift ayalcabtnı lam Hjsey n, bugü:a buraya 1 3 odun kömürü getirilmekte ve sa· 

gelmişt r. Prens, akşam üzeri ~ 8 
mu.iki. (14,lS <levamı), 13,tS satarken yakahnmıştır. tılmaktadır. Hııvamn zaman za· 

Romaya ~ areket etmiştir. Car· 
Bilkref: Plilcla orkestra, (14,30 Hırsızlığa uşebbiü dı Baıvelcil B. Musolinı ile gö· Perşembe man sokumaıına :rağmca kömü· 
devamı), 14, 15 P.ariı Ko'onyal: Kemerde K n;eşme civarında rüşecek ve müteak ben kral rün bol oması sebebile lcömar 
Piik konıeri, (lS keza), 17,10 Yuc:uf oğl Sabri. Yugoı'avya tarafından abul olunacaktır. fiatlerioio yükselmesine ihtimal 
Oatrova: Haf f musikı, 17,45 tebaalı Antonya Macarın su tu- Yemen prenıinin ref katinde ~ ı::-,.s2 6.lS ~· .&.J. 1 8,0 verilm"yor. Zaten bundan sonra 
Berlio lcwsa dal~ası: Hıilc kon.. lumbası borusunu çalm ğ:a te- Yemen ünivers;tesi rektörü d" """ 6•25 12.~6 l:'""' J.,Joi 9,3ı havaların llınmaıı da bekle• 

( O d Uw&Ji lıi,34.lS.3• lmuk ıo.53 4.fı4 

S Murt 

Yun::znist:ında ....... 
Yeni matbuat kanunu 

Yunan hü:Cum~.i yeni bir 
matbuat kanu:ıu yapmış ır. Mat
buat müsteşarı M. N koludiı 
e babı muc.be layihasında di· 
yor ki: 

• Matbuat hürr yetinin yan· 
l·ş anlaşılması memlekete za• 
rarlı olmuş ve anarşiye müncer 
olarak, tedbirler alınmas nı 
mecburi kılmıştır. Yeni mat· 
buat kanunu yapılırken bütiin 
meselc1cr incelenmiş ve mat· 
buat alemini ah!i' s ·zlıklard 
korumak üıerc hükii:ncte kafi 
11alahiyetler vermiştir. 

Keza yeni kanun hakiki 
suçluyu ct-zalandıracak şekiıde 

tanzim edilm'iıt r. Buna muvazi 
o:arak, ma~i durumlan müsait 

olmıyanlara gazete imt:yazı ve• 
rilm yeceki g.b·, d s·plinli ve 
memlekete ifaydah bir matbuat 
vücude getirHmcsi sebepleri de 
temia ediJm.-,,tı r.11 

Gazeteler yeni matbuat kı· 
nuounJ ilci sıttır yazı ile haber 
'1ermekte ve hiç bir m italea 
dermeyan ıe'C.,, •m Pkte 3irlcr. 

Hayvanlar 
kurlarzfmış 

Dikiii 'kaııısınm Meşrut yet 
mahal'es"nde Bıyram oğ u H.ı· 
sanın evinia bacasındın çıkan 
kı v.lcımlardan evine bıfş"k 
ahırı ateş a mış, tamımcn y.ın· 
mıştır. Ahırdaıei hayvanlar, g..aç• 
lükle kurtarı:m·ş•ır. 

Yoksul t:ı:ebeye 
yardım 

Şehrim "z Kültür Direktörlüjü. 
fakfr talebeye dağıtı-lmak üzere 
iakoku lara mühim m ktarda 
b:ri 1cı sınıf k'tap .ırrndan göa• 
de miş . 

Halk ev 1 

ı - Q,., u Türk ~om tam 

Atil.inın mozıyık büy:ik bir 
resm:ni savm Baş" ak nım z ve 
saylavı mız CeJal Bayar ev miıe 

ıöndermislir. Her gün Ö} eden 
sonradan it baren yurddaş,ara 

gösteri .ecele tir. 

2 - Evimiz göstent ıube
ıinin 5/3/938 tar h nde yı .hk 

aile eAlencesi vardır. Üyeleri· 
miı davet ıyelerini HalKevınden 
almaları. 

3 - Evimiz salonunda her 

hafta peışembe g:inü 'h"\mları 

ıaat 20 de b:ltün yur i şi ra 

kar.agöz oyunu oynanae&Atır. 

4 - 3131938 perşembe -günü 

saat 18 de köycüler komitesi 

ve ııaaat 16,'30 da le , ny 
ve yayın L::om.tcsi 
VJlrdtr. -..;•;en,~·~-l~8~,~S~D~e;v;am:;.ı~)~, .. 1;8~,•·~0~~$~e~b;b;";s;c;tt~i~:i~s;ı~rı~d~'~tu~~;·;lm:_;·ış~t;u;r·~.v;a;r~~~· .................... .;:ı:::::::::::::::::::::::::::::::::~n~iy~o;r~ ......... .. 
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lemmel bir yat beklemektedir. 
Cü:iyonunuz, Eannedıyorsuouz: 
ki ıizi kıçmrken bu yatta po-
liı arqbrmalar y paca k ve 
kurtulacaksınız. Ulcin aldanı· 
JOl'IUOUL 

Fo·Hi ayağa kılkb. Ocağa 
titti. Orada kaynamakta olan 
bir feyleri karııtudı. 

- Kamaranız belki pek o 
kadar rahat olrnıyacak. S z 
bunu hiaaetmiyecekainiz. Çünkü 
clünyada hiç bir fen adamının 
bilmediği bir Katalepsi usa1ile 
ıizi muvakkaten öldürecetim. 

- Allahıml.. 
- Bugün burada kalışımın 

ae'bebi artık ıizce de an]aşıldı 
_. .. ıaerim. Bu ocakta1ci tec:-

rübeyi b:tirmek istiyorum. Onun 
net.cesi sizi Çi ıe gô.ürece1c 
p_asaport olacaktır. 

Fo·Hi bir maşa ite ocaktalô 
bir küçük kabı alarak masanın 
üzerine lco\ldu. 
Hırtonun bütün vücudü 2an· 

gır zıngır titriyordu. Hakikati 
anlar g bi olmuşhL Beyni otul· 
duyor, göz:eri kar~rıyoıdu. Kor
kuyordu, ÇJldırmaktan korku
yorduL 

Fo-Hi buharlar çıkan 111ayii 
bir küçük platin kaba boşaltb: 

- Çinde, dolctor Harton, 
biz .insınları çaltştırm11nın yo· 
lunu biliriz. Sadece benim keş· 
fettiğim dört beş uıul vardır ki 
kifidjr. 

Elılc o..aanın bir kenarında 
duran bir insan iskeletini gös· 
terd: 

- Bu bir Hind alimi idi, 
ded. 8J görd jğjnüz h le gel· 
mesi için aadece altm.ş yedi 
dakika kafi geldi. Ben m mi'· 
yonlarca Siaf J ismi verılen ka· 
rıncam vardır. işte bu bıyvan· 
cıklar bu lcorkunç vazifeyi mü. 
kemmelen başarırlar. Bu odanın 
altında bodrumda bu karınca· 
lardan Üç sandık dolusu du· 
ruyor. 

- Ycterl.. Kes ulumanı, çıl· 
d:racağım1.. 

Lakin madeni ve korkunç 
eeı devam etti: 

- Haklm:ız var. Haki katin 
pek açık ve basit olması sizi 
lcorlcutuyo·· fakat maaleıd bi· . ' 
tırmck mecburiyetindeyim. 

Avrupada büyük ve kuvvetli 
devletler var. Bu pevletlerden 
ikisi h rp ederken fennin en 
r& üdhiş ıilihları ile çarp.ş.yor· 

lar. Ve baı ioir erini güçUlde 
veniyorlarkeıı, bit kaç Çınl inin 
bir araya ge mcsi ne g bi bir 
tehi ke doğurabilir düşüncesi 
aklın zdan g.!çebil"r. 

Lakin şunu unutm::ıyınız ki 
o bir 'kaç Çinli arkas.nda bir 
işarete bakan •dört yüz milyon 
.ns rn, büyük bir servet ve 
dünyanın • en büyük a imleri 
var. Meseli bunlardan biri de 
ı.z o!acalcsınız. Hi;; bu son 
zamanlarda ölen büyüle adam· 
ların gömJldükleri mezarları 
açmakJ aklından ge,iren oldu 
mu? Eğ'"r açsalar Jı mezarla. 
rın bomb'lş olduiuııu görür
lerdi!. 

- Yeler.. Yeter artık .. Ze· 
birle.. Öldür be.1i fakat sus!. 

- Bir ole.in kalabalık ant· 
resinde, bir tiyatronun locaıın· 
da. bir evde, her nerede fırsat 
zuhur ederse isted:ğim şahsa 
ıu iğneni ı ucunu bir parçacık 
batırabildilc mi kafi .• 

El.n de tuttuğu küçük bır 
ıınng yı doktora gös'erdi: 

- işte şimdi hazırlamakta 
oldu1um ıcromu buna do:du
rac~ ğını. Bu ser om üstadım 
Fu-Man-Ça tarafından keıfedil· 
miıtir. Ha oe diyordum. Evet 
bu ttnngadan •tılananlar ne• 
men oldukları yere )ıkılıyorlar 
kaskatı kesiliyorlardı. Avrupa· 
om en meşhur doktor~arı o le 
bu:ıiara ölü raporunu vermekte 
tereddüd etmiyor. Sonra biz 
bunları .aıezarlarmdaa çıkarıyor 
birer birer Çıoe oaklediyoruL 
Yalnız maalesef bir tanesine 
~ilesi otop~i yaptırdı. Talii 
onu kurtaraın•dık. Ş mdi bu 
bü ük adaml r yarmki Avrupa· 
nan b ..iyük bir Aayalı impıra• 
torun emri a"boa grmesine 
yardım için bütün ,gayretleri 
ile çalışıyorlar. 

- Fak at bütün dünya ıelele 
verip s ize kar,ı duracaklarl 

- Butüa dünya değil, bütün 

kiınat bır o sa gC"ne vız gelır. 
E.r ksenia ıon kf".Şf ni bilmi

yorsunuz deA-il mi? Bu aletle 

reçenlerde ıizin ü.,tünüzde b r 
tecı ilbe yap1yordum. Neticede 
telefonu:ı11zu mahvetmekle kal
dı m. fşte bu ileti! ik1 dal-ika 
içine on kilometre sabada ne 
vır n-e yoksa mahvedi1ebilir. 
Buğday tarl ıları, ordular, ge· 

miter vesaire.. Bu itetin neş· 
rettıki ışıtın saha~nna düşen 
her şey o anda yok olur. Şim· 
dı bu ileti gıtmeden evci or· 
tadan katdırmalıyım. 

Fo·Hi masanın bir kenarmda 
duran mikro.ucopa benziyen bir 
ilet! alarak bunu havan gibi 
çu <ur b.r ş y n içine yerleş· 
tirdi. Üzerine b:iyük bir ,ş ·şe· 
den sarı renkte bir m:ıyi döktü. 
Hctf.f bir •paf.. sesi jşitıldi 
sonra bir duman sütunu yük· 
seldi, o kadar. 

- ~on" 111U" -



3 .lı(ara A"AnNIU 
F eei bir aile 1 ' * f ariht bOy{Jk hikct~e 

Cenupta ileri bir 
şehrimiz: Niz·pı 

Belediy~, şehrin imar. ve tezyinine hü· 
yok bir itina ile çalışmaktadır) 

N z"p, (Husuıi) - Nüfusu o:a ihya yolunda hayırh te,.bbir 
bini buıan güzel Nizip, bu yıl lere ıeçmit bulunuyor. 
flektr t e de kavuşmaktadır. N z pte maarıf hareketleri de 
Esasen mevcut olan teıiıat, be- canlıdır. Mevcut üç .ilkokulun 
ledlyece müteahhad e:i11den alın· talebe kad osu tımamile dol· 
mıı ve fabrika yeni m.ıkinelerle muştur. Ortamektebe duyu an 
takviye olunmuştur. Belediye; ilatiyaç büyüktür. Geniı ve kr 
mezbaha, bal, park, heykel, labalık kasab•da llkmektebi 

bitirenlerden çotu mali vazi· gaziao, radyo, paıaryeri · inıa· 
yetler·n·n müsaadeı:zl ;ği yüzün· 

abnı tamamlamış, c1dde ve den tahsile devam edcm!mek 
sokalcları açmıı, iyi ve temiz su z.ınıreti kanısında kaim ı ktadar. 
tesisata iç"n lüzumlu olan pa• ~ %"pte bilhHH Trahom h•s· 
rayı Belediyeler baııkuından taLtfba çoklukla rastlanır. O 
iıt kraz eylemiıt:r. derrcede ki, .nisbeti % 7S ıe 

N zipin ekonomile durumu kadar yükselmittir. Trahom 
iyid.r. Bilhassa fıstık ve ıeyt n• mücadele teşkilatı 1 burada bir 
yatJ sıbun ihracatı kasabaya d ıpanser ve on yataklı bir 
aeoede yarım milyon liraya ya• hutaJJ• açmıı ve faaliyetinden 
kın para bırakır. Nefıl ka... iyi · neticeler alınmııtır. Yakın 
bada bet aa'1uo fabr.kuı mev• bir atide bu salrandao da e1er 
euttu-. Hükılmetim"z f shkçıl tı kalmannş olaca1<hr. 
..- -,., .. cıcı oı::ı oo cıot1CI c; Glil cııo c:ıowcıo c:ıcı - •• 

Maniaa vila:yet Turg.udluda 
meclisi Ôfre:m!nlerin çay 

DiJ.n aon 6ir toplantı zJyalsti 
Turgudla, 2 (Husasi)- Şeh· 

ya.,,tı rimiı llkok•lan ötretmealeri 
Manisa, 2 (Huauti·Telefonla) tarıfıaclan yeni gelen maarife• 

V.liyet uaaumi medial clüa ver kaymakamımız Bay Adil 
yaptıtı aon toplınb ile faali· Ôzelei ile dah.a yakından ta-
yetine nihayet vermiıtir. Yapı· nıımak ve 1· örBımek mabadile 
lan dıimi encümen it babatında 
bayan Af şid, Bay Et.-m Polacl, terefine H .iJ." olccahında bir çay 
Bay Mıdıar Vaıar, Bay Mela- z"yafeti •eri !miıtir. Ortlokul 
med Ta)'lf meçiMt etw. _..._ı.,ı de bw toplantıya 

hadisesi 

Kadın 
Kocaa1nı öldtJrt!iJ 
Pariste, tam iki sene evli 

yaşadıktan ıonra, b ·r genç kr 
drn, sadakatsiz v ' goçiıns·z ko· 
caamı tabanca ile öldürerek, 
ıiJ P p~.;•: tes in olmuştur. 

Kadın n adı Mırt Saıadır. 
19.)8 ıenesinde Marsilyada dot
muş~ur. 

Kocaıı ~ojer Reytina ile 
uf;aktanberi tanııırlarmıı. Rojer 
Reytinan:n çabuk kı&ar ve kav· 
gacı olmasına ratmen buadao 
iki sone evel evle ımişler ve 
Rojeı İiı anoesinia ev,no yerleş· 
miıl erdir. 

Kocasının, dkerliğini yapıp 
ıe '.Jikten sonra gösterdili ah· 
lik boz:.ıklukları, kad nıo na• 
zarıdiklcatini celbetm~te baıla• 
mıı ve bııka kadınla ballan· 
tı11 o'dutu ılpbeı ·ne düımü,. 
tür. Bir kaç gün ıcçtikten ıon• 
,., kocatınan cebinde bulduta 
bir fototraf, b11 ıiipheaioi katı. 
le,tirmişti r. 

O ıündea ıoa•a, Pgeçimsizlik 
tahammül edamez bir bale ıir-

3icilya kralı Hiyeron ülkeai 
-_f.lde zekiya, bilıiye.çok ebem-
1.uiyet ..-eriyor; diter memloket
letdeo ıelen ilimleri bizzat 
kendi ..,rayında misafir edi
yordu. Onuıt en fuJa dete1' 
verdili bilginlerden birisi de 
Artimetti.. Zaten kral Hiyeronla 
Arti~et teyze çoculdarıydi. lpod· · 
romda, Aprada gençlikleri hep 
beraber reçmiıti . y alnıı ,.,.. 
laa iler:Jedikçe, •~ılek .ve br 
yat pluada birib,rlerLdea ay-
nlmıflarcla. ' · 

HiyerO. harbi çok anerclL 
Şaa ve ıöhrete fula meyli Dün ıkıam Cumhuriyet Hatlc davet edilmiılerdlr. 

-~--------M .. 9'iilJii·•-.ı· --•ıfliJHlıi ••Jliift~ 
üyelerıne Hal m ieloolannda maltta . olan Man u •'ylavı B. 
120 k:ıili~ büyük b;r ,emek T Ml'id Tiirketlu burada ba
ziyafeti verii mişt ir. Ziyafet çok luomakta oldutund.tn öiretmea-

ı..-.. .. .._'*"----- .. .,...,.. 
ehemoaiyet vermeı; kend ıini 
bilı ~. ve durmada · öpen- · 
mi)'e, anlamıya ıevk ederdi., 

neıeli geçmit. ilbay bakkmda leria davetiııi kabul ile ziyafette 
büyük tezahürler yap:lmııtır. . bul11nmuıtur. 

Kitapsang ıa,.alı Bu i9ti111ada Cumhuryet IJc. 
K"tapııray in1ııt1 devam onlu ötretmaıaleriaden Fatma 

ediyor. Binanın betoa itleri lç~a ( l lco,callarda ırup!a er 
tamamen ikmal edilmittir. Ki· ı.1~ ) meqq ilerinde llu r
tapsaray komiteai önümüzdeki ladıta bir t• ._Uf ve bu 
hafta Pazar P,nü baıdab biıaa teı iz•iade iltif Meli ve ali
masraflınna karıılik olmak kalı miiaakatıl• yap~l•lfbr· 
bere ıenit prorramh IMr deve BJbaila k&,.akamızın kır 
ıüreti tertip etmiıtir. Mania metli fik.r ve miiWlealmadaa 
1alan bir zamanda büyiilc ve 
.;ok modern bir Kitapsara,a bütün ötretmenler istifade et-
kavuşaca'aar. m·ı ve memnun kalmqt.rclır. 
Soqtıl g•rtlı• lllırelıellerl Maarit memuru B. Fadıl top-
K rlay kurumu idare heyeti lapb n laayetiade bir h ube 

ve halkevi sosyal yardım ıubesi irad etmiı Ye büna kaymaka1D 
Jloet m kurulile C 11mhuriyet ve Hy:avun•z cevap vermııler 
H-lk ,.Partiıi ocak balkanları ve Turgudl,ada kü türciiler ara• 
hallcevind~ milıterek . bir top- 1ında ıördükleri tam bir çalıı· 
lant yaparak, cezaeviodeki yurd· ma ft ahenkten takdirkar bir 
el aşla rım•ıa ,apılacalc m :ı dclt liHala -1kıflamıılardır. 
1ardımlar etrafında mübim ka· · Rıza Kag• 

nrı.r aım.,ıı.,d· r. Aliağa plajı 

Ze1tin budama Barada bir 
karalan g::ı~inoda yapılıyor 

Ô 
Menemen, (Husuıt) - Aliata 

Tire, demiı oa Birgi nah yeaindeki plijıD ıslahı ve 
de i ui neticelere burada bir gazino insa11 içia 

., faaliyete reç,Jmittir. Gazi. oya 
Oarıldı t imdilik döı t b" D lira urfedı4e-

Tıre, (Huaasi) - Tire, ôde· caktir. Bil•, ileride ıe-.iıleti • 
mit. Birfi ve Gökçende açı• m~te müsait bir tekilde yıpı• 
laa zeytin budama karaları, lacaktır. Ali•t• p'.ijındı, k.k 
sr.uhitte büyük alika ıörmüı. sqyunTa odaları da bulunacak 

ve iz mirin en r~zel p. ijı bu yüzlerce miistahail devam et-
aen e halkın iıtifadeıioe açılmış 

miştir. 
Kuralarda hilbıua ameit o~ıca'<tır. 

clersler ilzerinde dıırulmuı, mıq· 

taka bakım memura Gılip 
ta afında' mubteltf mahallerde 
budamalar yapılmıtttr. 

Bıı kazalarda berkeı delice
leri aş: I jmak, zeytinlik:erini 
budamak için mürac1a ta bu· 
lunn>aktad rlar. Kura arı kmal 
edenlere (Budama lVf~ • ..... 
kaaı V6'ruec.edü-

Alakamız yoktur 
1937 senesi için çılcardıtımız 

(Türkçe ve Fransızcı Ege Te· 
cim ve Endüstri büyüle klavu· 
zu) nu bu sene çılcarmata 
teşebbüs edenlerle hiç bir a.i· 
kam ı z voktu·. 

) h ı Tükel Kimi Oral 
Şahap Gökıal 

K.euı111 B!fll•• W111 

mlıtir. Koca11 çal11mamata ve 
eve ıelmemete b .. lamıfhr. 
Cene böyle bir pybubette11 
dQ8düta bir aktım. aral .. ada 
ıaitıba kadar süren bir kavga 
~iştir. Sabah• brp yatu 
kQPllnın, yastık albaa bir 
tıblıca koydıatuau gören ka
dın, bu t•baaca ile koea•aa 

öldiirmüı, gid p teılim olmuıtur. 

G. Garbo 
Bir orkestra ıeli ile 

evle.ıiyor 
Bir kaç gü ı eve1 Romıya si· 

don Greta Garbo, ıstasyondı 
kttodini gizliyen uzun boylu bir 
r•nç tarafından karıılanmııtır. 
Fakat. berkea bu gencin, bir 
m~ddet evel güzel bir villi lci• 
raJıyan orkeıtra ıefi Leopolcl 
Stokovski oldutuna söylemekte· 
dir. Bu villayı kim için ve .. 
için kiralamııta? 

AHiıtlerin takdirkirları, ortada 
dolatan bazı ıayiaların tekzip 
olunmadıtını nazarı itibare ala· 
rak Greta Garbo ile orkestra 
şefinin izdivaç edeceklerini a• 
lam11l11dır. ._ __ 
A tınyuvada temıil 

Bergama, (Husuıi) - TtJranlı 
nabiyeıiaıe baA'h Kadıköy Al· 
t•nyuva gençler , birliti temıil 
kolu a;izel bir müsamere tertip 
etmi,, • lıt:klal. piyesini ma
vaff akıyetle temsil etmiş ve 
alkıılanmııtır. 

S.?yohatten diJnd'IJ 
Brüksel, 2 (Radyo) - Be!çi· 

ka Krah Li-opold. Sto~bolm 
aey.ıbata.du döamuıtür. 

Maamaf b kra1, Arşimeti ken
di ıah11 nda da ma tepilc.te.n 
hali kalmadı. O.ıun bia. dere
den ıa retiren riyız"vatı ıid 
ıııai!eri, Hi1eroau bıkbr~ 
billkiı onu etleadirirdi. 

Kraila Artiaaet ara•ndla bir 
rill ı6yle bir konaıma oldu: 

- Oöriiyor11111 ki doatum. 
t_.,aam tam bir refalıı içinde; 
br•mla. ~ak 9ocufumla ben 
de mesudum. Fakat din relea 
ılmat haberleri beni bir u en• 
dlfeye Mvkediyorl .. 

Arıimet zaten dalgındı. Ortan 
hamam hiüyeıiai bilmiyen bo
men yok gibidir. Altınla lcur
tutadan mürekkep bir külçenin 
içinde ne miktarda altıa v• De 

miktarda kurfUD b"lundutuau 
Arpmet ıibaen aylarca beNp 
etmiı: nihayet meaolenin halli 
hamamda habrına relerek bir 
denLire keadi11ni bybettiti 
halde hamamdan dııarıya: 

- Eureka, Eurebl Yani, bal· 
elam. bulcl .. ı Diye_ çmlçaplak 
larlamıftar. 

Onun aaalGm olaa· ba clal11• 
lıtını bal Hiyeroa ·çok iyi bil
diti için Arıimete yaklqtı. 

- Gene utraıma o ayıla. 
rın!ıl DedL Saaa söy!üyoram. 
Gelen laaberter tehlikelidir. Tah
min ederim ki, Romaldar, ya
landa ıelarimizio · kap111Dda ıö
riioe~klerl harpten korkuyorum, 
anlıyor muıun Arıimet; harpten! 

Arıimet, krala dikkatli dik· 
ka .i balctı. Parmaldari!e ıene 
dazlain üstünde bir takım ıekil· 
ler çizlyo .. ; ve hesaplar yapı• 
yordu. Ansızın bu hareketlerini 
durdurda. Hiyeroau yeni ıörü
yormuı ribi ıüzdfi ve,. ona 
10rdu: 

- Roınahlar mı? 
- Evet.. 

YAZ~N: 
JREAN HAZAR 
hücumda olduj'u r bi kıle ka
palarına yaidaııvo l •r; tam bir 
ok menziline relddderi zaman, 
mazrıl deliklerinden ' . ddetli 
bır taı, ok, ve yatJı pıçavra 
yatmuruna tutuluyorlardı . Bunu 
yapın her h ılde on b:n, kırk 
bin Sic:lyala det· ı, bu seri ok 
atanlar, bu seri taı ve paçavra 
bulutlarını bıılana1n üzerinde 
eritenl• elbette (Cin) lor ola
caktıL. 
Romalı kumandanlar dahi bu 

ite akal erd:remem ılerdi. 
- DllflGm edecelc -------

Kolonel (Bek) 
••••• 

Pazar giJnii Ro. 
m2,a Ridiyor 

V arıova, 2 ( Radyo ) - Po
lonya lüriciye Nazın Kolocıel 
Bek, öıı iimüzdeki pazar giinii 

_ Ne zaman? Romaya g:d~rek, ltalya Hari• 
_ Bilinmez kil Ne zan, , ciye Nazın Koıat C ınoJll re• 

men ıiyaret edecektir. 
keyifleri iaterae 0 uman biicum Polo:ıya Hanciye Nmn ile 
ederler. Koat Ci ıno araı ada beynel• 
Arıimet tekrar laayali ıekille- milel vaziyet etrafında mühim 

rini çizmete baılıdı. Odaya konutmal• cereyan ecleceli 
ilci kızla, küçük bir erkek ço· ıcyleniyor. 
cuk rirmifti. Bunlar Hiyeronua 
çocukları, Sicilyaaua suç preaı Avusturyada 
ve prenaealeridi. .-. 6 lı 

Arıimet, onlara ıörmedi bile. UÇ İn dyt/e 
Gözleri mermer k11bbenia üıtüa· m:tingler olJa 
de ıeziyor; yanına yaklapn, Viyana, 2 (Radyo) - Oç bin 
önünde e}ilen ~e batta keıadi- köyde mitinrler o.mq ve Awı· 
ıiae hitap eden çoc:uklan ne taryaıu11 iıtik.ili için nutuklar 
fark ediyor; ne de onlano aör aö leamittir. M.tiaıler, bele~ 
--~~-~-.... ~cr-ı~~~~,.....,. ... ~~ ..... ~~~111111 

Biru geçt.ktea ıonra Arti- mittir. 
met kendine pi· r ~ bi oldu. M E ~ 
Ç.oculdann ellerini, yanaklaranı • aen 
okııdı. Fakat gözleri Kralda Vatington sef aretint. 
idi. 0.ıa gene da'.aın dalgın 
ıunlan · söyledi: . tayin ediliyor 

- Romalıları kartı · koyabi· Londra, 2 (Rıdyo) - M. 
lecek bir makina bulmak; on• Edenin, l ııi .tere .ıia Vaıinıton 
lana lcuwetiai karada, denizde sefaretine tayia edilec'ti hak
boıacak bir ıey ke1fetmek mr landa bir haber çıkm.ıu da 
aeleıi çolctanberi zihnimi kur- dot:ıa delildir. 
cahyorda. Belki harp hıwdi.. Alman matbuatı 
lerini11 as!ı çıkar da hayalimde 
tizdiklerim ıün yüzü görür. Balkan devletlerinin 

· M4ijdeye beoziyea bu söıterle •İyaıetlerini tlefişti· 
adeta aarhoı 01111 kral, Arli-
meti11 11çmalayıp aaçmalama- receklerini yazıyor 
dıtını anlamak iatedi. GôziinÜ Berlin, 2 (Radyo) - Alman 
dört açarak; matbuab, Balkan devletleringı, 

-• Bana bir iıtinat noktası bar"ci siyasetlerini detiıtirecek· 
bulunuzl icat ettitim manivela lerini yazıyor. 
ile dWıyayı yerindem ıöçü· 
reyim. Borsa· 

Diy• büyüle adıma laıyretle 2-3-938 

~~ Udm uh~~ 
- Aman, dedi; bütiiD Sicil- c. AbCI K. s. f(. ~-

, •• bitin s :raküze em:nol ki 19 inhisar iclL 5 so 12 75 
ba icıtlannla una borçlu kalır. 26 K. Taner \2 625 12 62 
HaDiya, kafanın i;iadeki hayalt 64 Alyoti bL 13 25 13 50 
makiular, bir defa hakikat 8 K. Celep o. 13 50 13 Sl 
oluL. 2 Şınlak o. 14 50 14 SO 

Arıimet bawını Alladı; 319 YelcGn 
- Görecekıin H iyeron: dedi. 32910,S Eski YelcGn 

Görecekıinl B;r haftaya kadar 33229,S Umam yekGn 
tecrübelerimizi yapacatız. Ve Piyasa flıllırl 
öyle sanıyorum ki bu tecrübe- 2 3-938 çekirdekad Gzüm 
lerde muvaffak olacatız. orta fiıtleri: • • 

• • No: 7 12 
Romalılar Siraküzeye bü~m • 8 12 50 

ettikleri zaman, bekledikleri ba· • 9 13 
zır m uıafferiyetin meyveler4ni • 10 14 
b"ç te tadamadılar. Sözde, dört • 11 16 
gün içinde f~tbedilecek olan Zahire ••htlıl'I 
Siraküıe, mulç.ıvem.:tiai tittikçe C. Cinsi K. S. K. S. 
arttırmış; Rom ılı k11mandaal•r, "40 Butday S 875 S 931 
her gün verdilderi bio~erce ve !33 Susam ıs 50 16 
onbinlerce ölü br11aaadı ıfafı· 86 Barçak S 37. 
rıp kalmıılardı. ıo > K~pek 3 

101 KentPalamut270 510 
Haftalardanberi Sirıküıe ka· 24 Toıı P.Çekir. 2 60 

lesi n"çin zapt~lunamıyordu? 60 8. Pam ık 33 50 34 75 
Maantazam Roma kıtalan. her ,._l!lllJ_._lllllj~-----
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EN G~ 
Konak-taksi 

Telefon ZEL 

i -:.miı" levazım am:rliği ilanları 
lzmar L•va1ım am rliği satın a.ma ko:n.syonundan: 

1 :... İhale günü talibi çılc:madığından lstanbul komutın1ıttnı 
bağlı kıtaat lı:ıyvanab ıçin altıyüz ton yulafın kapalı ıarfla iha .. 
lesi 18 Mart 938 cuma günü ıut 16 da '"p:lacakbr. Mu· 
hammcn tutan 34500 l ı redır. l'k ttminah 2588 liradır. Şartna• 
meıi her gün ö~leden evel komis onda girülebil:r. isteklilerin 
lk teminat m~kb z veya melctuplarile 249) savılı 1canuırnn 2 

ve 3 üncü maddeleri ıde yazılı v~s k1:arı ' e b rl ı kte ihale günü 
~a• i ıd.:o -en az b r :saat evve foe k,a ır te1dif me uplarmı 
Fındıki da komutanlık satan a '.ma ~om s .. oıurıa vermeleri. 

3 8 12 17 692 

lzmir Levaz m Rmirliği satı 1 alma kom syo.ıundan: 
1 - Çorlul !I f. T p iki ba,gar ha marn mutfak su tesisab 

ve 6 eral pavyon:ı ile yo! meydan tesviyesi elektdc te· 
ı satı kan izası.on cephanelik ıo:ıd j ve tesisatları ILa
palı zarfa d s lmeye konmuştur. 

2 - işbu İnşaat ve teı.sat o um .. munun keş"f bedeli 852522 
fıra 89 kuruşt ır. 

3 - t..cs itme 21 M rt 938 Pazartesi gÜ'lÜ saat 15 de An· 
kara M. M. V. SJtın alma komısyoııunda yaptlacalctır. 

4 - 1 k tem n t 3785l liradır. 
S - Ş ırtn me keş. f proj • vesair evrak 42 lira 63 kuruş M. 

M. V. satın a ma komisyonundan alın r. 
6 -.. :E .sı tmeyc girecekler lcanu:ıi t,..minat ve 2490 say.lı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde jazıh bdge!cr ıle 
idari şa· nameain dördüncj maddes.nin F. fıkrclsında 
y zı ' ı belgeler ile birli:Cte tckU me:Ctup ar nı behemehal 
ilıa e s 'atinde'l hır sut evvelin'! kıdar A:ık rada M lli 
M ... dafaa Veka'eti satın alma lcom syo ıun1 makbuz ku· 
şı ' ı~ı ol"' r"k vı-rm~ler. 3 8 13 18 690 

1zın r Lev 'Z m amırlıği satın alaıa kom s o ıundan: 
Askeri okullar içın 30350 metre bakı popl"n vömfe:kl le bez 

tl Mart 938 P.uartcsi g ünü saat 14,30 da Tophar.ed .: leva• 
zım amir1 ği satın alma komisyo'lunda kapalı zarfla eksi:tmeıi 
yapılacaktır. Tahm in bedeii 267 8 lira ilk teminatı 2J03 lira 
10 kuruştur. Şartname ve nümunesi kom syonda görüleb lır. 
lstck:ilerin kanuni vesilcalarile beraber teklıf mektuplarım ihııle 
aaatinden bir saat evvel kom:svona verrnclrri. 3 8 13 18 691 

Urla Tabaftnzbanesi müdürlüğün
den: 
1 - Ekıiltmeye konulan iş: Urla tahaffuzhane.sinde bazı pa· 

viyonların tamiri ile tahaffüzha· 
neyi 'osaya bailıyao kordonun 
betonlanması. 

t - Mubammen 
deli 

keşif be- 4323 dört bin üç yüz yirmi üç 

3 - Eksiltmenin şelcli 
4 - Muvakkat teminat 

ı liradır. 
ı Açık olarak yapılacaktır. 
ı 325 lira olup makbuz mu1cabi· 

linde Urla tahaffüzhanesi vezne· 
•ine yabrılaca1ctır. 

5 - ihalenin nerede ve han• 
ıi iÜD yapıleca~ı 

ihale 16 Mart 938 Çarşamba 
günü ıaat 11 de Ur a tahaff üz· 
hanesi binasında yapılacaktır. 

6 - işe gir~cekleri n kanunun tayin etmiş oldutu vesaiki ib
raz etmeleri t.Jizımdır. 

7 - istekliler kcşifname ile şartnamtyi görm"lc üzere her gün 
Utla tabaff üzhaocaine müraceııt ectbilirler. 

3 6 9 12 681 

3456 
LOKS • UCUZ • SERi 

Otomobillerim ·z gece ve gün· 
düz ~mri nize haz•rdır. 

iştah ilacına 
lüzum kalmadı! 

Sıhbatiniıi korumak. bayati· 
nazın ııluntılanna atınılt, ye· 
melinizi iştahlı, lezzetle yemek, 
~uvvct ve kudret sahibi t)\mak 
ve bilhassa keyf ve neş•e ile 
bir bayraın geçirmek istiyorsa· 
nız Kabadayı fabrikasının bay· 
:ram ıerefioe, en iyi, en ıılıbi 
anason ve en muraddi ve ne· 

fis üzümlerimizden çıkardıtı: 

KABADAYI 

Kordon 
Yüksel 
Rak1lanndan almata uutma

yınız. Bunlır rıda. ıifa ve aefa 
~aynalıd•r ... 

Uavas belediyesioden: 
1 - Davas belediyesince ıa iş1erinde kallanılmık üzere açık 

ektiltme ile 1500 metre müstamel bonı almacaktır. 
2 - Borunuo 1000 metresi bir inç bir çeyrek 500 metreli 

bir buçuk inç kutrunda at kullanılmış Avrupa malı de
liksiz, çatlaksız, ve yıpranıaamıı olacak ve tef.nuab b• 
raber bulunacaktır. 

3 - B.r heyet tarafmdan muayenesi icra •e Danıta teslim 
bir ine; bir çevrek borunun muhammen kı meti 70.,...,b=ir=.-.,_, 
buçuk incin tahmin ltlymeti 8S kuruı olup ihaleden bir 
lıafta sonra teslim ve bedeli • petin verilecektir. 

4 - % 7,5 teminat •"çeıi 84 l"ra 38 kuruıtur. 
5 - Eksiltme 21/3/938 P.u:arteıi gana aa .. t 15 de Davaı he

ledi}eıi encümeni huzurunda yapılacaktır. 
6 - '1' lip olanların m\iracaatlan. ! 6 9 12 670 

lzmir Y iin Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

iarahndan meYlim dolayısile yeoi çıkardıtı kum.,lan 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni )aptırdıtanız elb.aeler için bu mamulah tercih ~ı 

SATIŞ YERLERi 
Bırincilcordonda 186 numuada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

ilan 
Teşviki sanayi kanunundan istifade 

eden sınai mOessese Hhiplerine 
lkt1sad Vekaleıioden: 

_ 21153 ıayıh kararname hı.:kümlerine ıöre, Teıviki aıaayi 
ruhsatnamesini haiı ı nat müe11uelerin 937 mali •enui me· 

vaddı iptidaiye ~mrülc muıfiyetindeıa iıtifade edebilmeleri 
için: 

1 -Mezlcür mali ıeae Mart nihayeti .. kadar mahalli en biyük 
mülk ye amirine mürauat etmeleri. 

2 - 937 Mai aenuiain ilk do1cuz ayı zarfındaki mevaddı 
irtidaiye 1arfiyatlarını lalikadar memurlar vasıtaıile tetkik ve 
tesbit e\trrmeleri. 

3 - M~racaal evrakının iıtida üç talep cetveli, rapor ve 

ıümrülc veailcaıı nihayet 15 Nisan 938 taıibitae kadar vekile
timize gönderi:meıi. 

-1 - Gümrük vesikalarında 1·6-937 tiri binden 28· 2-938 ta· 
rihine kadar d ıırıdan getirilen mevaddı iptidaiyenio imrar 
tarihleri, tar:fe numaralan, kilosu kıymeti 2ümrük resmil• 
aıuaaıcle verg"ıinin kayıt ettirilmesi. 

S - 15·"1-938 tarihinden ıonra geçerek müracaat evralcınm 
nazara itibara alıomıyac"" tı tami men ılin olunur. 684 

Resnıi ilan 
lktı ad Vekaleti sanayi umum mü
dorlnğonden: 

1055 sayılı teşviki sanayi kanunundan istifade eden sınai 
ıtıüesscselerin mczkür kanunurı muaddel 30, 36 ncı maddeleri 
mucib:nce 937 yıh iş cetvellerini işba ilin tarihinden itibaren 
ilci ay içinde bulunduklar& mabaUin en büyük nıü kiye am·rinc 

Yermeke, mecbur oldukları, müddet geçtiti takd:rde m ıaf yet 
ruhoııatname'crin i n g•rl alınacağ i l irı olunur. 683 

:
Şark Sanayi kumpanyasından: 

Kuruş 
Fener Tip S. 90 cm 832 

8S ,. 756 
80 ,. 723 
75 h 690 

Bozkurt Tıp 6. 

70 .. 657 

6S ,. 732 
Kelebek Tip 9. 80 " 701 

7Ş ,, 670 
70 .. 639 

ı- Vukındalc:i fıat'er, fabrikada teılim ve bedeli peş 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top İçin olup asgari 
1 balyalık {yani 25 top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher 'balya amba ij ve prese masrafı olarak 100 
kuruş müıteriye aittir. 

3 - lslasyona veya ma~azaya ınalclini istiyenlcrden beher 
balya iç·n 30 kuruş ataba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak iıtiyen müıleriler yukandaki fiatlerc 
yüzde 2 zamla mal alabil;rler. 

Yulcandı ~&terilen bez fiatleri Vekiletiıa tcıbit etf ği 
fiatlere uygun amba.ij ve nakliye maaraflarmıD da muvafık 
oldutu tasd k olunur. 

Ticaret edası resmi miihürü -

• 

Çünkü ASPİRiN senele,.. 
denber• her türlü so{aukal· 

gınhklarına ve aorı,ar• kar$t, 
tesiri ,a~ma'2 b1r ille; olduQunu 

isbat etmiıt~r. 
A S p 1 R 1 N ih tesirinden 

emin olmak fç1n lütfen E1' m..,_ 
kaatna dikkat edinlt. 

Manisa Cumhuriyet Halk partisi 
ilyönkurul başkanlığından: 

18-3·938 Cuma ıünü aaat 14 de Maniıa Cumhuriyet Halk 
partisinde 6657 lira 50 lcorq k~tif bedelli stadyum ihata da
varlan inşaatı açık ekıiltme usulıle ihale edilecektir. 

Şartname pİln ·ve d~er evrak partide görülebilir. Muvakkat 
teminat 499 lira 32 kuruıtur. lateldilerio ticaret odası vesikası 
ile Nafıa müdirlütünclen abnmıı ehliyet vesikasını hamileo 
yukarıda yazılı rün 'Ve ıaatte hazır bulunmalan ilin olunur. 

Bıyıadır Asliye Hukuk mah
kemeıinden: 

Baynuhnn Cami maballea1n· 
den Müılih o§'ollarmdan Mua· 
tafa otlu Hasan Selçuk tara· 
fından Cami mahallesinden 
Muatafa otlu Ha.eyin Selçuk 
ve Muıtafa kızı Rafet kan11 
Mükerrem Parmaksız aleyhlerine 
Ergenliköyü bmarında ıarkan 

yol, garbeo ve fİmalen Mth· 
med oğlu Emir Hüseyin, cenu· 
ben çapkın o}lu Mehmed tar· 
lasile çevrili 9200 metre ve 
gene ayni mevkide şarkan ve 
cenuben Mehmed oğlu Em r 
Hüıeyin, ıarbeo Ayd.nla vere• 

l 5 10 15 640 

seti, fiaaalen Topçu otlu vere
sesile çevrili 3690 metre IDU" 

rabbaı tarlalann tapuda kaydı 
olmaytp otuz aeaedenberi zilyet 
olduklarından ikame olunan 
teıcil davası üzerine yapılan 
d11rGşmada yukanda bududları 
yazılı ilci parça taria üzerinde 
bir hak iddiasmda bul11nanların 
bir ay zarfıııda Aıliye H.ılcuk 
mahkemesine müracaatları ilin 
olunur. 671 

Beyanname defterleri 
Müessesat ve otel:er için po-

1.s beyannnme defterler; Marıfet 

matbaas.nda ıat. maKtadır. 



erco 
centaaı 

.:19oıı::.1',LANDAIS 
ANYASI 

"""uu,US " ftpara 21 
ANVl.RS (defni) 

AM, AMSTERDAM 
HAlllBURG liman)an iç·n 
Mc l:tw. 

'IUIRlllE.S" vmpu .. J Martta 
telip BURGAS, VARNA ve 
kôSTENCE ~- ,W elecıkhr. 

.. MARS,, va~ru 7 Martta 
Wdenmekte olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
a..1an i"8 yiilc 8'1tnktır. 

svENSKA ORIENT 
LINIEN 
vapuru 21 Şuba't.a 

TTEROArt, HAU. 
GDYNIA, DANZIG, 

.. ,,. ... ARKA limanlar' BAL
" NORVEÇ tmanlan iç a 
alacalctır. 

"GOTLAND,, motöra 1 M ·rt
belde ı melch olup ROTTER· 

AM, HAMBURG, Gt>YNIA, 
~~.ZIG. DANiMARKA ve 

... 1~\'EÇ lia .. a.. için yük 

... ca1m,. 
..... 14 

a ikkame'lrıte olap ~T
TERDAM, HA~URG. GD~ 
NIA. Nz.G. DANiMARKA 
.,. 8 fimaelan için ,ak 
alacaktır. 

IERYICE MARnıME 
ROUMAJN 

•ALBA JULIA., wpura 7 
ALtA, CENOVA ....... ---·-· ..... 

V cıpar Acentcm , . .,.iDcil. mrioa Reea W... 
TeL M4I 

LONDRA HAm 

Tflllı Haa Kunun• 

BGyOk piyangosu 
5 .nei lıqide 11 Mart 1931.clir 

Büyük ilıramiye 50,000liradır 
Bundan ba,&ca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve l 0,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
A'1JTI* (2,(JO(t lradanbaıflıyank (20) liraya kadar ~ 

Ye küçü" birço:c ikramiyelerle •mortileri havi olan bu zengio 
plandan iı-t;.ftM ,t111rk ~·" bir Wet .Ln1ctn çdc;lt"""'i11ia. 

dm ·ııe 
ppkalan atilyea 

Parla, Lontlrtı, Vi,ana ......... 
........ ~--- naoılall 
ri tallil, .,.. tCllfrii edilir 

.... "61 ti ... 
"ı olaa a.,.aı.n .... 

•D .tmekbtdia. 
M. Eıiman oı 

Saime Ô.zgıSren 
PaN Dilcit 1\lra&I • ela 

Oiplomala 

Hiilctimet catltlsıl 
Şamlı solc2k No. 28 

IZlllR 
1 ele/on: JSJJ 

EDlat TERmvEVt 
SOSYAL MECMUA 

Ea Jeni terbiye eereyanla
n111t Umi IM!ll'iyab ,.. dünya 
e41ebiJabaın ea rüEol parça
lar:n neıreder, 

Hiçbir mün~wer, bir çocuk 
baltaaı KOLTOR i bikp• 
uzak ka~amaz. 

YJlılc e/Jo•• htl•ll 240 
altı aglıiı 130 dar. ~ag..ı ..... ,.,,,,,. 

Adres: lzmir KUltUr 
mecmua sa 

...... 
SERVJCE MARITIMI 

ROUMAIN 
BUCA&i.ST 

t>UROSTOR. varnare s 
Mda .. kle..,or, KOSTENCE, 
SWN GAIATZ •e CA
LATZ ıllt•••• TUNA .._. 
ları için yük alacakhr. 
~1E ROYALE HONGROm 

DANUBE MARmM! 
.. DUNA,, vapuru 2 Martta 

beklen.yor, BUDAPEŞTE, VJ. 
YANA, UNl ve BRA TIS
LA VA li .. aian için yük ala
caklar. 

O. vapuru Şubat orta- ı•-------------------LONnRA, HUU. ve 

"~ZEGED,, mot6rü 15 Mar•ta 
beldeoiyoı, BUDAP~TE. Vi
YANA ve BRATISLAVA li
ıunl•a için vü < alacak tar. 
AMERICAN EXPORT UNF.S 

VElllSt• plip )ük b· 
w ayni umncla lJ 
w iiULL ıc&a Jir. aw i 2 HE EXPORT STEAMSHIP 

E CORPORATION 

ruıııuuuııııııııuııııııııııuın111111111 nnnıınmınııu ıııuııııııuıııuuuıııııııuı 

KIRILMAZ 
§ "EAPRESS., •apuN 4 Marttı 
§5 bekleniyor. NEVYO~ içio yük ........... 

1 Çeşitleri Geldi 
~Zarif, Feokalitde S3fl:ım oeço1l a_uzı/rna 5 

1 Şifa Eczanesinin 1 
- ·ok .zengin çeşitlerini görilJJ07. ~ 
iilDIUmuı UIUllllllllllllWIUUWHlllUUlllllUllllllllUlllllllUUllllllJUlltlllllllllllllllllUa 

JOHNSTON WARREN UNES 
LIVERPOOL 

" AVU:.NO kE ,, vapuru 27 
M t:tta ~em'°'. BURGAS, 
V ARNA, KôSTENCE ve GA· 
LAZ aç n yük alacaktır. 

Vapurla lft haa.~et tarihi• 
rtı. 111~ deJjti.clik
&erden acuua a.cauliyd k&~.aA 
umez. 

Daha f•zla tafıilit almak için 
Bir.ne lıordonda W. F. HENK'i 
\AN üER 2EE & Co. N. V. 

11 
11tn•m-..... Dokt A,1••11••1111. 

1 A. Kemal Tonay ii 
Bdı.ri••loı w hla,ıcr. Mlııa ,,_,.lc/cllll'I ıniteAe.uua 

(Verem ve ulrel 
lı••'•ı .. ..,_ kuı ',,_.. .... • 1 b • ..,. 

e\ .. ....,. ....... bı:dı ....... - ............ ğ ,. 
Udu la•"-- bhl .. 

lllllllllllllllll lllllllllllllllllllUUllHlllllllllllll IHllU T •le /ora: 4115 1111111 

inhisarlar lQtQn fabrikası modorlQ· 
ğOndenı 

Fabrikamız ihtiyacı içia muhtelif eb'atta bir miktar beyaz 
lt'rinci zınıal kereste birer miktar muhtelif bombe bqh civıt1, 
itkeace, at-o •id-, .-pıra kitıdı, tel çivı., muhteLf kofre 
teli, demir deatere, çekiç, kup.ten açık eksiltme ile laba aJa. 
aaca'ktır. 

ihale 14 Mart, 938 Pazartesi pnü saat on dCSrtteclir. 
isteklilerin bu tarihe kadar paraıız prtnameaini Alııncalctaki 

fabrikada müteıekkil komiıyoaandan almalan ve adı geçen pa 
•e ıaat~ müracuıtlan illa .-er. • 24 17 3 

Askeri fabrikalar Umum Mfldflr• 
loğo utın al a komisyonu dam 

679 takım y 
erat elbisesi 

bmr 

an: 
bıfiye edilm ı par 
1 S te laapalı zarf 

a'lınıcıkbr. 

Şirketimiz biı!led.._ _ _. .. ,... in as Mart 1938 Cm
•• pi •at 1 ı de ....... . de BUrilNılaadald ....... 
kn&adı ale1icle olarak teplubJa pfuılmakta old•a illa 
elnar. 

Ea a Jir•i ta·- ..... ..&ile ol• topt..tldı buar .... 
amale ilteJ*D •i11!darlana eDerindeki hiıse aeaellkiai top 

...bd• Yr laafta eftt ıiriel'- idare mer'keZtae vefa bll' b• 
bya yabrmaı oalaamaları va laıue seaelleriaila aia.t lliddeti 
iciade yabrılm ı bulaadu.t.aa• röıterea Wr ilmülaa..._i laa.U ..... ,, ..... 

Rumamei 111Gza-..~-
t> lcl1re me9lisinin ve besa'bab tetkike aMDar marakip ,.. 

por annın okunmı11. 

2) 1937 •••• ltüi"'9•• ile kir w tlrar ı...a'-1a tanlp • 
kabala ve idare mecliıinin ibdlı-

S) lclan mteli .. azalarınd• buallt nıa ae11ari teedidf 
ve id*- meclieı azalan huz11t baklarıam teıbad. 

4) 1'931 lenli ioi• •eaplan tetk b ••• Wt ........ 
..,. - .... aa.. icNtieiD tesb ti. 

5) T"eant ---- 523 ineii .Melesi• ... _ ..... •· 
ticari ..... ... t.ıp...- .. Ware mee.m .... 

......... .....U--'. 

Mi .. IC•alıılin a•dlli -Ali- - ... 1rm1-, 

Garo arı 
Entül-. • ...., .............. 1a ..... ..,. 

alori ~l'e8İ atı 
E.ıa biiyük müeue..-rd• itibarea bu bç odalı evı.. 

kadar biJ'buıal ..,tmular ipo kıt kaleriforlorı 

Cihe Antenleri 
Feania ea soa laediyeıi, pratik. bwet.li va ..- .iletıler 

N.on tüpleri il• tea"iMl 
Matazalannıza ve müeaseeelerinize pellik verecek bı 

ayni zamanda an bliyü'lc brr rf"k· 
lim vuatua da olacaktu 
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Hassas ve temiz iş 

~1utedil fiatle 

Fe 

Sözverilen gonde 

• MakiniJ tamirha
neainde yapılır 

/zmir Kestane pazarı demirc,·ıer 

Na. 16 .. 18 

Septolin 
DIŞ 

kullanınız 

Foto 

mza 

Toptan 
atış yeri 

Peş!emalcılarda 

L ·itfi Krom 
Ecza depoıu 

e 
En meşhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve L .umum fotoğrafçıhkt müstamel eczalar, fotojraf u!it 

ve cdevab, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılığa müteallik her nevi malzem! 
Zevki okşıyacak reıim ve ağrandismanlar, senedat ve: evnı; 

iltiniahlan ve kopyalan kemali d ikkatle yapıl.r. 

AMATÖR /ŞLERl 
Developmau. kopya ve her nevi ağrandisman iÜrat ve ocfa

aetle yapılır. 
1ZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ' 
Telefon: ~ 675 · Telgraf: Rüstem lzmir -, .. :cY•· •• • ~' ' '. ( I -f • t· ;~ ' ""' ~ '(;_ .. }J• .. . . _!<;, '• 

ara~fll kardeş er 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Her~es kendi 
haline göre temiz bır eve, mısafirlerini kabul edecek bır 5 1.0~~ 
rt bat yaşıyacak ewaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendın ı11 
ve aileu izı muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayata• 
nı zın etiketi olduğunu unutmaymıx. 

Memurlara 10 taksitte vere iye muame. 
lesi J'apılır. 

Sıhhat Balıl{yağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
amdi Nüzhet Çan çar 

Sı ıat ez lıanes· 

HAYRE1Tilt 
ç,izu 

~ 

-- ----.,,,.-----------. 

biri 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

~!" · .:· ·' •. '' ~· ... • 
Mücellit 
Ali Rıza 

' •• 1 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere müracaat 

ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarşzsı No. 34 

• . " . ·, ·. .. .. . ~ . . 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler okak NO. il 

Telefon: 305) 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire tala. 

li ileri :vapılır 

·-~aDalll!lml--· --~lllll[llg 
Birinci Sınıf Mut.abassıı 

Dr. Demir Ali 
Ka~ı ofla 

Cilt v TenasUl ha ta'ık· 
ları ve el ktrik tedavisi 

lzmir • Birincı beyler ıokajl 
Elbamra Sineması arkuında 

Tc-lefon : 3479 
.. ·.;!JJ .: ~: " ••• ,,' ~ . 

ı.a~~~~ll!lml~~--

G öz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan s11ıo 
'.kııiı No. 2j 

Kabul s atleri: Öğleden eve) 
aaat 1(}.ll öğleden ıonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 ~-1 

Ku,.,Yeti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridr_i 

V dlek parçaDar mevcl\Jl<dldu:r 

Oldsmobil otomobilleri de her torlo evsafı haiz, sağlam, · 
elverişli; gOzel ve lüks makinelerdiı· 

lzmir ve· bölgesi bayii : O.. Kutay 
Bir·nci kordon telefon 2704 

" . "' . 


