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llıtıaad Vekilimiz B. Şakir Kesebirin ma.him beyanatı 

Kont Ciano 
Bu ayın sonunda Ankara

ya gelerek ricalimizle 
temasa geçecek 

Çin.Japon harbi 

Ecnebilerin memleketimizde yapacak- Japonlar, <;in köy· 
ları işlerin bedeli mahsulle ö·denecektir lerini yakıyorlar ........ ,.. 
Ekonomik programımızın, ecnebi sermayesinin de yardımile 

tahakkuk ettiğini görürsek memnun oluruz 
Aakıra, 4 (A.A.) - lkblAd cek kııım bu itler dolayıaile 

Vekili 8. Şakir Keaebir Pariıte eaebi aruplann TOrkiyede ya· 
çıkan Ajanı Eıconomia Finan• pacaklan muraflara tekabiil 
ıi,aDUa Türkiye itleri direktö- edecektir. 
riae iki memleket arasındaki Münakaleıi yıpılacalc k•ıma 
ticaret muıbedeleriae dair •ta· plince, bu müeaıeaenia intihap 
tıdaki beyanatta bulunmuıtur: edeo•ti eıya taranda =cra olu-
-Birkaç aenedeaberi memleke- nacak, makine veııire l':bi pyri 
timizin Fransa ile olan ekoao- menkullere yaptırılacak paraya 
mik mflnaıebetleri uclır. Bu ve miieueaelerin normal karar· 
uabpn 1ebepleriai izalıa iham luına teadül edecektir. Bu mti-
yoktur. Herkeaçe baıün malGm nakıleyi yapabilmek içia ma~ıl 
olaa aebeplerdir. 192S tenberi TGrk •alı ibrıç olanabilmelidir. 
Franıa, Türkiye ile olan ticaret Her iki bükOmetia icraatı 
muahedelerinde üc;üncülilktea bittabi iıte ba 1Ahada müeair 
ıekiziacilife diittl. lbir tarzda tecelli etmelidir. Biz 

iki me.ı.ketin imkinlarına //ctısarl Velclllmlz Şalclr Keseblr kendi laeaabımıu Frum piya-
niıbetle ticaret mübaclelelerimi· d1n yapılacak ıleri Tirlciye ' Türk ihracat malları ile ödiye- A11nı tekrar kanamak iç• 
zha aiıbtini mebdede dütlk bir kıımen Türk lirası kıımen de bil rler. Türk pıraa ile ö4ene· ciddi bir ıayret ıöatermefe 
lladcl• iad:ren fiilt bir ••z·yet amad~ Eter Franu dal.izim 
brp•acla balaaayo~~ _T~k. Ankaralılar aeldi ekoaqmimiıcle faal bir rol o-r 
Frun maalledelenaı mkııaf e · aamak ill JOl'ıa herıef n w..-
ettirmeaia •i•küa oldata M h f . . . • b . . •klı iJi .i,.tle •wıebileocti 

Fraaıta a;raat ıiyaıetinclen dotaa U 8 ızgucu ugun bautiacleyis. 
•itkili•• ratmen ıon iki ıeae •• lj,I -.hu 6 ... -""*le-
içiad• teeyyGt etmiıtir. 1936 uço~ a oynıyacak -~ ....... ----.-
..... •İlbetl• 2,264,ooo ur.. Von Ribbentrop 
Jalt bir tea,at .ardar.Bu rakam A .. ·ı • ba Lal 
•IW olmamakla berabar7iae mator giJrefÇI erın miJaa " arı Sali •4ıld oeda için 
~"' \Uayit ifade eder. Pazar giJn'iJ baılıyacak, kır lıOfU• Londra,a ___ ,, 

IYllllıllMlll• 
u•k tedrid olabilecefiai b11 
bal ~erek bir tlraftü iki 
••alelret aruıadaki ticafet 
•l'*'eleleriai ve diter taraf· 
taa ~ran11a aermayeaile endüatri 
wya aafaa itleri ıekliDde it 
birliti imkialannı revaç ver .. 
Wl.c:ek ... mi bir plim tet· 
kike amade Wammaktadar. 

TMD,..U. ekoaomik propa· 
at, ... i• pJri ._lmlleri de 
_, tıttiamektedir. Tlrkiye hü
kl9•11 h proıra•a ecaebi 
.,..,.iade ,ardıma ile ta• 
laıkblı ettipi aörüra• buaclaıa 
IHak •••••• olıbiUr. 

Emebl •leueıeler tarafla• 

Voli B. F. Galeç 
Sılalaat mı1da1ri ile 
6irlild• Aniara,.a 

wicl~c.lı 
T.U & P..a. caı.ı 10 .. ,.... 

.... ....,.,. sW .. k .... ,.... 

......................... k ... ......................... ....,. 
~ ........ , ......... 

....... iri Dr. .. c..... s.r.. ......... ",...... ...... , .... 
,..., ••eeetdr. 

Bwgla ,.. yana Alaaneak ....... 

•illi ki•• •••ulat1DID - aeTkU 
iki .. paa •bu elaeaktar. 

D6a akı•• Afyoa poea.a ile 
,.ı.ri•İH r'•• hkuuwa lılalaafa .. 
Jlel hkı-. hglll IUI 15,3G da 
'090t .lika• ile kaıpl ... oak yana 
••• ,.. • .... Aleucak &ab•ı ile 
eyaa7aoaktır. Mi•fir takım, tam 
büonaa •üafua .a.nt teml•i
• pld ....... ..,. .... iki .ı .. 
.. kada .ıa • .,... '9 alaka a7q. ................. 

A.U ... ıa h takım ı..1r ... 
...... n• ••fa •J••••.aır. a .. 
.. , ..... ta.ir aa1ra.ı.,. ip ... 

dakfa .. wıtoll ft ı•..ı ..a.
lalr raklplir. lliNf iı taln•aa ıl•cli-
1• ıta•er y•pbla •GNbakalan ıet
lik etleeek olursak. kaqıJatbla .. 
ı..ıaru oıa .. kça mıftuil7et fi••• 
•ittir. Niıeki• İtlıablllda F•erle 
7•ptal& maçta iaıicamlı oy.a• .., .. 
..... gol ,..... ........ •yrJ ·-· 
•• •lt•balrayı hHMn W.U.lfllr. 
C.çeD laaf '• •• hkanu Gala .... 
np• tE•YY•tli tıamaaa u111 Wle 
..... •iriaa ••n... Ukia " ... 
ael ı.~ oyu ~brm.1t tlenoyl 2·1 
plip plarat bitlr•if iki8el •....a. 
••il4p olm•t1•'· 

- sona 8 inci llllıi/ed• -

llati idi artıyor 

lngilterede iş~i par
tisi parc;alanıyor 

Lanzbİırinin ri,aaati altında ilıinci bir iıçi 
p:ırtiai teı!lılıill etlecef i a6,leni~or 

Loaha, 4 (Ba•y•) - İtfi partili 
nkbl • .-.. ada •atgldena Uatilıf, 
Mıaa t1•••tile ..... ediyor. 

Daba ..... HIDID partili- İltifa 
.aoekJeri 167JHiyor. 

SUWye1tar ••hafll•• ftrilea 
........ 16n; itçl partili. lt•gtia• 
._.. ikiye aynlaeak •• lalkt••tia 

106 yaşında Bay Sava 
dün evlendi 

Refikası 43 yaıındadır. Nikahları, 
Karııyaka belediyeainde kıyıldı· 
K.tı,.U•a. ... tek ....... 

Wr Wi••t Mdileli ol•athl: 
....... b ....... ~ ... , .. 

a... ....... 106 , ...... itala~· 
wa Bay Sancbr. ~ıaıll il •iaç. 
..... all. itlai Wlir, ~aqıyakıtla 
- .~ •• n.._.k, llüçl• ... 
ilk ,.,.... ba.Uliai ... mı.u, .. 
..... ,..,. tik ••eeled aı. .. ıer. 

Jlilaa7• ....... 415 kanr. 

lattar... ft k••Wae. 4S JapH• 
.. , •• Stella71 arka4ıı edlamktir. 

Çlf tlor, cila .._ cl..tlanaıa 

la•ua ile, Ypyaka heU•iyeti al. 
Ula 4iainliH pcllp .aiktblanm luy-

dar•ıtlardar. .Niktlaa., pıek Bay S.wa. 
genkN refikaa tema Wr .. lilik 
kıyafe'i ile ltalaaayorlar•ı •• kea. 
clilerbal buır olulu Mrare&J. &ebe 
rik otıllei. 

M. Atlg 
lıi79Mtiaİ a.mp .... ., ..... 
araya ıelmeli ile. 1.uıbutaia ri~ ..t1... 1a1 •u parti lelkl1 ol•· 
aaoaktar. 

t.ruten Bııbakam B. Çe•b•• 
byaıa An• kamara11adıa ıürar 
itimacl reJi tılebl. 11ul.I mildefaa 
bldeeaiaia mldk .. liae blflaa••• 
du OHI olaeaktır. 

il. Rlh ... 
.... ' (Ba•10) - Alm•7 .. ... Loa•• .., .. la.. ........ ~ 

IWINo Halel,. N•uedae pdrila 
....... v •• Bib ... trep. gelecek ... 
,aaa LoaGaya ,Wink ilima ...... 
.. , geri alaeek •• - ... u. il• 
ı.a111en ..... , .ınna ..... . 
a.ra. bal .Altı.. jorj tarafla ... 
bW cıluueak " Sa llaj-.,. 
...._ edece\:dr. 

Topçu, muhabe
reyedek subayla 

••••• 
Bir lıı•mı •taja 

çafrılıyor 
l••ir aıarlllc 1•6e•lnde11: 

1076 aayalı kaaua•• 7 bacl 
.......... , .. ••PP ft ••laabe
ro ,..._ ..-,ıan••.. a..lalı ••· 
rilalniadea iki yal ~it oı..ı.. 
na '5 11Dlek etıj atr•ek a-. •. 
,.,.. 7"ek yanabaylaruaaa ı.. 

.,.. •nda •• mullaHH 7M.k 
,.... .. ıylanua •• •• aysa - , .. 
dW. .. ıaboye •bao&•I otaeleri 
Ula ....... 

• •• 
Elrad daveti 
lzndr nlc11rlllt ıalleslnden: 

116 na ıssı del•••• aewn. 
baftla •raıa.a okar yuar ol•ak 
tudle ...... aıddeılerial Wlir• .. 
•it olaalana acel• t•HY• •lrı. 
cu&1ar1 ua. oıuar. 

Çinli kızlar, askeri mD.e•aeaelerle 
hastanelerde vazife alı1orlar 

}•po• •eolclım 
l'ırle, 4 <8MJO) - Japea .... llM tafrıl• ,.,.ı ••,......rle ,_,,_. 

lan Şa Jl ···••kuıacla ll•llyarek. •• ••1•k .. .. __ .......... 
S.7'd ft ~ ........... lqıl .. , .... ,., . 
.,.. • ..,,...... Çi.U .. , luala. ••• • l'J il 

ÇlaJlejıl• .-..,.... l~ia ,..ı ft aekert •l•iM .. ler .. ...U. .a_. 
anea. .W.klan tifleai7-. .. ~••ıtlarclu. 

llereeal , .. .Ka,. ....... llJA al. - s... 6 llCI ....,,.. -

nin hududu müşterektir .. -Samapraoa ıazeteai, Balkan Kon•e,i m .. 
naıebetile mühim bir makale )'azmqtır •• 

•ı .... 4 (4-A.) - hkaradı topbaa~ oı.a ~- aa&aata. k..,ı• 
, ... llakkı••• a.6irlerde •aıaa• Sa••pran t6Jlo yamyer: 

toGlnlet lpa ı69lerl " ı..-•• l~a kulıklan .ı.. lef• .Altan .ı .. 
,__. Wır ... IOfkil --··· Bu kOllfeHH B~ ......... a ....... 
••Anma •lftenk ........ M .i>..a.ra dok••8f8 tim..eie -
....iJaa"liCJl teyW ehlltdr. a. koaferw ~,aı 11•••• .... ....._ 
.. •.W. Ba~ llatillf lar .. a utlf•li. eiealerı ..,. Wt .-... .. ,.. ......... 
Roman: 

"Ah, bu gönOI,, 
Salı giJnü ANADOLU •ütunlarında 

bu gazel e•er baılıyor 
Deprli yaza arkadaşımız S A 1 M E S A D 1, tize bir kal

bin en derin köşelerini, üç kalp a r asında ~çen büyük ve •••• 
dıkkıt bir rönül macerasını bu eaerinde ıöıteriyor . 

Ghitle mıılıarriri111İ% k 
••rlni oalctll• ANADOLU 
itırll•ri11e1 

''Hüsnü 
Abey,, 

Atlı altında lıuırla111ıı· 
tı. Yaptıfı buı tadilitto 
•nr• ... ,.. 6• iami ..,. 
mlştlr. Çiinlcii bıuJ•, 
•ıöniU,, oudır. 

"Ah, bu 
gOnOI,, 

Bugünün en nefis romanıdır 
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FD ~n~=n-k:h::~:~lar-· 1

1 Şehir Dahili Haberleri ltal:-;:-n°.~~::~;olu 
Dön11, mütemadiyeu neticni felakcı vadeden babı z h di ı ler aralın• 

da ya•arlanıyor. Bu yunrlanıı öyle dehıetli hır çalkaoıı t~wpo~on• uymu~· 

tur ki bu ııallanlı \'e idra~ hulantı11 ara ııula bütün cihanın giıziı mu bayyi· 
l'illukal bir kahramıuhk hidiııenia aıı:ametini kı.vramıya\·ak: kadl'lr ı•rkıolık 
•e gaflet bulutlarile kararmııtır. 

EM&; timal lı:utbuda, dayllllllmaz - k1il tartlar alt o.da all'f ili atkı· 
••• •erdiği enerji ilo tetkikler yıpan hir heyetin m11<'erılfao mücerret 
kabramaohk hiklyeei göuülledmiade kifi derecede hürmetkar bil' makea 
bulmadan .ltapudı giHi. 

Oaluın hikayeli arbk bıu eabraluı ıra da vçeıı bir re,..güz-ıt re • 
ıiai kaybettiAi i~in bir daha biıim kolıklarımı:ııo teceeeile mera.lonı oktı· 
yamaa. Zaten üzerinde yaşadıldan hua lı:iltleıi meçhul bir istikameıia; hu 
HıgGaeıte trajik bir netice hınırlıyan ölüm hansı dola olan ıiouine 

cJejra lı:a7mauydı kabramulık hldiaeımden bahtri bile olmıyak~ 
Şimdi de artık mademki hidiHain aırf macera olan kumı bitmiıtir; o 

.. la artık Papanin ~ruhundan ırelecek biitftn bavadiıler, ktılaklanmımı o 
i8ee urmı kaha kale du•adan. karııauı(fa dayulap bir acia içeriıiude 
.... lfat'Ak:tır. 

Medeııt dflnya iıauubğı; içinde yaıadıtı 9artlann eeb•nnam'.i manura 
Urf1"1lda duymağa mecbur olduğu ba •eya bunlar gibi olan diğer ilim 
bhnmanlamıa kar~ iııHnh ım, ilmin safari için çalıtanlara kup duy• 
mai• mecbar olduğa hürmeti mıaleıef hiıMdemamektedi.r. 

Bu kahraınların nia7an ufaklanna doğru hergilu bir as daha itiliıleri 

.. dbaht diayamızın en a~lanacalı: bir maosaraudır. Ba ıoıa hldiae olmau 
idi .BapaDiD gnab.uaa kutupta ç•Jııtıvnı.a bile farkına vuaauyacalrnk. 

:Niı.kim 'biH profea6r Pikal'dı ta111tanlar, onu bir as da elı:aaotrik bir 
adam olarak ptermeaeler onun ilmini (oktan uııutmoı veya hiç öğı'enaı• 
•iıtjk. (Alekıia ~ani) ia adım hayatiyet iç.in çahıan 't'e muvaffak olmuı 
tecrlbeler yapaa bir adamın adı olarak değil, nerede İM (Roboto) yapmığı 
kalka11 bir macerapeıtia ilmi olarak taıunuktayıs. İ•tiratoferleri.n Gat~nfl 
fethetme&• up8faa doktor (Goddud) ııa aduu bilmeyiL cEairİ> feıhedea 

(Markomi) yi •6yle b61le tamnL 
BCllaıa bu ganahlardaa ioıaahğı bel}i mual tatm ağa imkln yoktur. 

B• g4ualılana hakiki meıalleri belki foeanlana mukarlderatıuı. içinde bin• 
\ir ıehlikeaia mncadiyeli hiaaedilu bir istikbale ıGriikliyerek halk kltle
uiade ha blaramaalara kup lı~met hhli duyacak bir takat hualt• 
aayualaıa.2. 

Faka& .. de olN ıayle lr.ykı rmamak elclea ,elmiyor: cEy dtlaya; bir 
u da ~i ilim kahramanlarıaa çeTir •e g6alil.nde onlar içia dayacatm 
laanlaı tl•Jpl8 U. iııaaalı&uwa maaed boreaıua 6deme~e çalıı.> 

Faşistçe bir amir 
ltalyada Fqiıt partisi genel 

.ekrel*i, p~a hafta yeni bir 

.. ir vermiı ve ltalyada; bütün 
çoculdann, biribirlerine hitap 
ederken, cemi kullanmıyarak, 
(m) yerine (ıen) diye bitap 
•bael•iai ve yalnız, kendilerin· 
elen yq itibarile büyük olanlara 
lk ıöylerbn her zaman cemi 
bllmmalarıaı bildirmiştir. 

Kaptansız gemller 
Fl'M.da, deniz inıaat ter 

slhlanacla, 2500 ton hacminde 
ve JÜZ metre uzunluğunda ye• 
•I bir vapur lnp edilmektedir; 
Ba vapur, kaptannz ve tayfasız 
olduta halde, 3, 4 mil b dar 
telaizlo kendi kendine gi debi· 
lecektir. Bu vapuran manevra• 
lar eaa11nda hedef teşkil et
mek üzere yapılmakta oldutu 
söyleniyor. 

Zenci kadınlarm dileOll 
Cenubi Afrikadaki zenci ka· 

cbnl.rdan bir kafile; Yuhana
burı belediyesine müracaat ede· 

, ' rek, cenubi Afrikada ya,ıyan 
zenci kadıalu namına ıifahi 
metalibatta bulunmuş, bundan 
ıonra cenubi Afrilcada meyhane 
ve kahvehane açılmamasını rica 
etmif, kocalarının, bu meyha· 
nelere gidip içtik'erini ve ken· 
dilarini ihmal eylediklerini söy
lemiştir( 

Balıri SflflCı 

Belediye reiıi, ancak kendi 
mıntakuında bundan ıoara mey· 
hane açılmasına müsaade etmi· 
yeceğini ve fakat, diğer tehir 
ve kasabalar için vaidde bulu· 
namıyacaflnı beyan etmiş, bun· 
dan ıonra, kahvehane ve mey
hane yerine ıüdcü dülclcioJarı 
açılacatın1, kocalan bu dükkan· 
lara ıitaeler bile, her halde 
sarhoş olmıyacaklanın ilive ey
lemittirl 

Bir köpaftln marifeti 
Londranın maruf ai!eler.nden 

Bn. (Pauzen) in, gayet güzel bir 
köpeti varmış, köpek, son gün· 
lerde anıızın kaybolmuştur. Bn. 
(P.uızeo), derhal zabıtaya haber 
vermiı ve lcöpetiai bulup geti• 
recek olana büyükçe bir mü· 
kifat vereceğini vadeylemiıtir. 

Zabıta, her ne kadar aramır 
sa da köpeği bulamamıştır. Hal· 
buki köpek; hakikatte kaybol• 
muş değild • O, Bn. (Pauzen) e 
ulaştırılmak üzere metresinden 
gönderilmiş bir mektubu ağ
zında saklıyor ve tesadüfen, hır 
kaç gün için Londradan ayrıl· 
dığına vakıf bulundugu Bn. 
(Pauzcn) in avdetine intizaren, 
şurada burada dolaşıyormuş. 
Lakin, iki, üç gün aç kalan kö· 
pek, nihayet dönmek mecburi· 
yetini hi11etmi1 ve eve koş· 
muştur. 

Vilayet Umumi 
Meclisinde ····-Meclis pazartesiye 
dağılacak 

Vılayct Umumi Mecl si, dü:ı 
Vali B. F zlı Gu ec· r yase· 
tinde toplanmışt.r. E11cümen!er· 
den gelen evrakın okunarak 
kabulünden sonr , masraf ve 
varidat büdceleri esami tayini 
suretile reye konmuş ve ittifakla 
kabul olunmuştur. 

Meclis, pazartesi günü son 
içtimaını yapacak, büdce nizam· 
namesinin okunmasından sonra 
vilayet dami encümeni azalan 
seçimi yapılacak ve dağıla· 
cakhr. 

Vali B. Fazh Güleç, pazar· 
teıi akşamı, lzmirpalasta mec· 
lis ezalarına bir ziyafet vere· 
cektir. 

İnekhaneler 
Geri çi ftlitinde tet. 

kik.er yapıldı 
Ziraat Vekaletince lzmir ve 

Manisa Vilayetlerinde biner 
ineklik büyük ve modern iki 
inekhane tea:a ed leceğini yaz· 
mıştık. Ege mıntakası Baytar 
mütcbasııı müşaviri B. Nazım 
Uygur, Manisada tesis edilecek 
inekhane için Manisanın Geri 
çift'iğ nde tetkikler yaparak şch· 
rımize dönmiiştÜJ'. Haber aldı· 
ğım1za göre bu çiftlik, inekhane 
ittihazına elveriıli görülmüştür. 

Hazırlanacak rapor Zıraat Ve
kil etine gönderilecek, lzmir 
inekhanesi için Bulgurca çiftliği, 
Manita için de Geri çiftliği 
iıtimiak edilecektir. 

Mahkum oldular 
Kumar oynamak yüzünden 

kevga ederek Aliyi on gün 
ıııne mani olacak derecede 
yaralayan sabıkalı Ahmed otlu 
Hüıeyin ve arkadaıı lbaanm 
Ağ.rcczada muhakemesi bitmiş, 
Hüseyin bir ay dört pn, lb11n 
on bir ıün hapse mahkfim 
edil mittir. 

Bn. (Pauzen) köpetini görün· 
ce sevincinden aıçramata baı· 
Jamıı ve fakat, kuyruğunu sal· 
ladığı halde ağzını açamıyaa 
köpeğin tuhaf vaziyeti, dikkat 
nazarını çekmekten hali kal· 
mamışbr. 

Bn. (Pauzon), bir müddet dü
ıünmüş ve nihayet, köpeğin at· 
zını zorla açmata karu ver
miıtir: 

Bn. (Pauzco), köpeğin ağzına 
yapışarak kuvvetle hayvanın çe• 
nesini çekerken, kocasının met
resi taraftndan gönderıleo mek· 
tup yere düşüvermiş ve B. 
(Pauzen) in marifeti meydana 
çıkmıştır. 

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

Aşkın 

Sizlere hazır/adılı Bügük sü.rpri:··· . . 
tevlit ettiti nihayetsiz elem ve ıstırabı... Vatan ve evlat. mubabbetı ıtbi ali 

taıvir eden dünyanın en büyük fihoı 

Vatan Hasreti 
hisleri 

H A R R Y B A U R - G 1 N A M A N E S'in Muhteşem temsilleri 
AYRICA: . 

Nükteli ıözleri .. Kendilerine his etvar ve hareıe:etlerile nibayets~~ ze~~ heyecan İçinde bırakan 
ARMAND BERNARD - ANDRE LEF AUR tarahnd•n emsa sız ır •_::ette temıil olunan 

BAŞKASININ KJLJGJNDA Fi m bu hattantn zaferılli teşlcıl edecektir. 

· llA VE TEN : P A R A M O UN T ) O UR NA L 
alt kat localar tamamen satı!mıştır. N Jmar~ı kolt~ az kalmı~tır. 
Ansrajc için ac~le ~diniz. Fiatlerde zam yo ur. 

Brığdav stanclardı 

ihracatçılar dün Oda sa
onunda toplandılar 

Buğday standardının harmanda 
başlaması isteniyor 

--~~-----------~-
İktısad Vekaleti, buğday mah· 

sulümüzün standard olarak 
satışa çıkarılmasını kararlaştu

mıştır. Üzüm ve palamut stan· 
dard zasyonundan onra bu~
daylanmıza sıra gelmiştir. Ma· 
yı stan jtibaren buğdaylarımız da 
f pler üzerinden satılacak ve 
ibra~ edilecektir. Buğday stao· 
dardını portakal standardı takip 
edecektir. 

lkhsat Vekileti, buğday atan· 
dardma ehemmiyet verdiği için 
biJibare zorluklara maruz ka· 
lınmamak üzere buğday ibra· 
catçdarının da mütaleasmt al• 
mağı faydalı bulmuş, T caret 
Odası reisliğine bu huıusta d,· 
rektif vermiştir. 

Dün öğleden sonra Ticaret 
vo Sanayi Odasında toplanan 
buğday ihracatçlları lktıaad V c• 
kiletinio hazır) yacağı buğday 

ihracının kontrolu bakktndaki 
nizamname için mütaleaları nı 

tespit etmişlerdir. Toplanbda 
epey münakaşalar olmuş, bil· 
hassa buğday içinde buluoabi· 
lecek ecnebi maddeler meselesi 
üzerinde durulmuştur. Ayni za. 
manda buğday standardının aııl 
harmandan toplayış ve çuvallara 
dolduruş esnuında müstahsiller 
tarafından yapılması hususunda 
ihracatçıların noktai nazarları 
tebarüz etmiştir. 

Yani buğday standardının ilk 
yeri harman olmalıdır ve o\a• 
caktır. Oda umumi katibi 8. 
Mehmed Ali ve baıkatıbi 8. 
Osman da toplantıda bulun• 
muşlardır. 

ihracatçıların dilek ve miita• 
lealan baklanda Odaca hazır• 
lanacak rı por Vekalete gön· 
d erileıcektir. 

- w- w-~---.. .... '-""·---·---------·-~-
[zmir • Pire seferlerine 
15 gün sonra başlantyor 

Bu seferlere aid 
tarifeler de hazırlandı 

Karşıyaka vapurları tenzilatından bütün 
memur!ar istifade ettirilirse çok yerindedir 

Geçen hafta şehrimize gelen 
Denizbank Umum Mitdürü ile 
Denizyollan iıletme Umum Mü
dürü, tetkikleri esnasında ıon 
zamanda vapur bulunmaması 
yüzilhden miktarı az olan hay· 
van ihracatını, tekrar eski vız· 
iyetine gef rmek ve kolaylaştır-

-

ma le, bu ıuretle memleketimize 
mühim miktarda döviz girme· 
ıini temin makaadile lzmire 
gelen Denizyolları iıletme ida· 
resi vapurlarının Yunanistanın 
Pire limanına da uğramııını mu
vafık görmüşlerdi. 

Haber aldıAımıza göre latan• 
bul • İzmir ıeferini yapan iz· 
mir vapuru, lzmirden dönüşte 
Pire limanına uğrayacak, lzmir· 
den yolcu ve eşya, •YDİ za· 
manda ihraç edilecek hayvan· 
ları alarak götürecektir. 

Vaktile İıkenderiye seferini 
yapan vapurlarla ihraç edilen 
hayvanlar, ba sefer kaldınldık· 
tan sonra muntazaman limanı· 
mıza uğrayaıı Yunan vapurları 
ile ıevkedilmekte idi. Fakat 
soo yı1da Yunan vapurlanoa 
fevka'ade işler çıkması yüzün· 
den bu vapurlar da lzmir lima· 
nına utrımıı olmuştu, bu yüz· 
den hayvan ihracatçıları müş· 
kül vaziyette kalmışlardı. 

yolcu, eşya ve bayvın sevkiya· 
tı munt zam n başlanacaktir. 

Memurların pasoları 
Karı yakalı memurlar ya~ı üc

retle Karııyalca vapurlarından 
istifade ettil'llmişlerdir. Haber 
aldığımıza göre şimdiye kadar 
iki kuruı mukabilinde Jzmir • 
Kırııyalca arasında gidip gelen 
resmi elbiıeli belediye zabıta 
memurlarından tam ücret alın· 
mağa başlanmışhr. Belediye 
memurları da liman işletme 
idareıine müraca tla memurların 
istifade etmete başlad kları 
yara ücret tarifesinden istifade 
etmek iıteıniılerao do belediye 
memurlannın, devlet memuru 
olmadıklan için bu kolaylık ve 
ucuzluktan iıtıfade edemiyecek• 
leri bildirilmiıtir. 

Denizyollara umum müdürlü· 
ğii, memurlar için bir ucuzluk 
ve kolaylık ibdaı ettiğine göre 
bunun, bir lcııım memurlara 
tatbiki, bir kıımına tatbik edil· 
memesi doğru detil dir. (Mc· 
mur) kelimesi, umumi maaasile 
nazarı dikkate alınırsa bütün 
memurların bundan istifade 
etmeleri lizımgeleceği tabiidir. 
Bilhassa reımi eıb· aeli belediye 
zabıta memurlarından tam ücret 
alınmrst biç muvafık olmıyan 
bir harekettir. 

malzemesi alıyor 
Belgrad, 4 (Radyo) - Mü

nakalat Nazm B. Mehmed 
Spaho, ltalyada yaptığı tetkikat 
hakkında Vremc gazetesine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Dcmiryolu ihtiyacımız çok 
büyüktür. Bılhassa elektrikli 
trenler işletmek z ruretindeyiı. 
İtaJyada bu hususta retkiklcrde 
buiundum. 

Demiryol malzemesinin, diğer 
memlelıcetlerd ekindeıı farksız 
olduğunu gördüm. ltalyaya ya• 
pacağımız ihracata mukabil 
buradan demiryolu malzemeıi 
idhal etmek mümkündür, Bunu 
tetkik edeceğiz. 

Seyahatim, muhtelif şehirler· 
de memleketimiz lehine teza• 
bür\ere vesile olmuştur. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Dün 
ltalyadan avdet eden Mönaka• 
lit Nazırı B. Mehmed Spabo, 
gazetecilere beyanatta bulunmuı 
ve hülcumetinı ltalyadan vagon, 
lokomotif ve demir mübayaa 
edecekini söylemiştir. 

Polonya Hariciye 
Nazırı 

Kolonel B~k Pazar. 
teıi gii.nü Romada 

bulun :ıcak.. 
Varıova, 4 (Radyo) - Hari· 

ciye Nazırı Kolonel Bekin; 
önümüzdeki Pazarteai günü 
Romada bulunacatı ve orada 
oturiıcatı üç gün içinde, ltalya 
Hariciye N zır.ı Kont Ciano ile 
mühim konuşmalarda bıalun• 
duktan sonra, ltalya kralı Vik
tor Emanuel tarafından da 
kabul olunacağı, re.mi bir telit
l"ğle bildirilmiştir. 

v. Umumi Hıfzı • 
a•hha Mecliai 

Vi.iyet Umumi Hıfzınıhba 

Meclisi, önümüzdeki hafta için• 
de toplan1cak, vilayetin sıhhat 
iıleri üzerinde müzakerede bu· 
lunarık kararlar alacaktır. 

Taksiler ve radyo 
Şehirde işliyen taksi otomo

billerinden bazılarında radyo 
bulunduğll anlatd mııtı. Bele
diye reialiginin emrile, bu rad
yolar taks"lerden çıkarılmışhr. 

Devriten kamyon 
Evelki akşa Kaymakam Ni• 

badbey caddesinde bir kamyon 
fazla yüklü bulunmasından dev• 
ri:miş, bu y·zden tramvaylar 
yarım saat kadar· işliyeme
miıtir. 

Fuzuli ıagiller 
Şehrimiz milli emlak müdür• 

lütü, vaktile bazı kimseler tara• 
fıııdan fuzulen işgal cdilmiı 
olan metruk ve milli emlakin 
aeçen yıllara aid icar bedelle
rini tahaklıculıc cttirmiı ve ıüratlo 
tahsilleri için tedbirler a~ 
mıştır. Hükumetimizin, halkın ihtiyaç· 

ları nı kolay bir şekilde hallet• 
mek hususunda gösterdiği alaka, 
hayvan ihracatçıları için de gös· 
terilmiş, lzmirden lstanbula aö· 
nüşte vapurlarımızın Yunaniıta• 
nın Pire limanına da uğraması 
muvafık görülmüştür. Hatta De
nizyolları idaresi, bu seferlere 
on be, gün sonra baılıyacaktır. 
Yeni yolcu ve navlun tarifeleri 
hazırlanmıştır. Yalnız vapurla· 
rın Yunaniatana uğrıyacaklarıoa 
göre, yolcu ve eıya kontrolunda 
ne şekilde muamele yapılacatı 
hakkında talimatname henüz 
hazırlanmamıştır. Bu da yakında 
hazırlanacaktır. 

Alaşehir kazası dahilinde 
3 sil8hlı görülmüş 

On boş gün sonra denizyo:· 
lara vapLirlarile Yunaaiıtana 

------•• 
Bunlardan biri Odemisin Solaklar , 

köyünde tutuldu 
Şuöatın 19 uncu günü Ala· 

ıehir kazası dahilinde üç ıi· 
lablt adamın dolaıtaldarı gö· 
rülmüş ve köylü tarafından 
jandarma komatanhğma haber 
verilmesi üzerine takiplerine 
başlanmıştı. Yap.lan takip ne· 
ticesinde bu üç müsellih şahıs, 
b ribirinden ayrılmış, kaçmışbr. 
Jandarmalar, bunlardan birinin 
Ödemiş kazasında Solaklar kö· 

yüne gittitini teabit elmiş ve 

Ödemiş iandarmasilc birlikte 
tahkikat neticeıinde üç kişiden 
biri olan Yörüıeoğlu 27 yaşında 
Halil Yörük yalıcalanmıştır. Ha· 
lil Yörük suçunu itiraf etmiş 
ve Alaşehir %abıtasına teslim 

edilmiştir. Dığer arkadaşlarını 

bulmakta zabıtanın muşkü:ata 
maruz kalmıyacağı tabıidir. 



Japonyada dahili vazif et 
müşkül bir safhaya girdi ........... 

Bazı mehafı:ltle sıJylendiline g6re, bunclaR .anra 6a ın/Jf61'Jltttın 
bertaraf etlilmeai, tahmi11thn lasla gıJç olar 

Hayat ucuzluğu 
esasll olacak 

lsviçreden getirilen miJ:tehasaıs 
Lorjan tetkikata baıladı 

latanbul, 4 (Hususi) - Hük6metimiz; bayat ucuzlatu bakbacla 
alınacak tedbirleri teıbit etmekle meşguld6r. 

im çreden bu it için ıetirilen mfiteba11ıı M. Lorzaa, b.,a. 
lktısıd Veklletine fitmit ve derhal tetkikata bqlamııbr. 

Alikadarlırca verilen malGmata ıöre, laıyat ucaılatu, tedrici 
ve eııılı 1Urette temin olunacaktır. 

Maliye itleri için bir de, Hazine 
. Vekaleti ihdas olunacak 

~Bakanımız 
- ••• 1 

Mtlffı MCIJ'ISf ll ai,a. 
ret eclecelı 

J.t.nbuı, 4 (Huaul) - Hsi
c:ye Vekilimiz B. Tevfik Riitdl 
Aruıa, Ma71m M&.ıa sitPR•li 
takarrür eylemiftir. 

Kont Ciano 
Ba a.Jın .,,,...,.. 
AnAarada mı? 

latanbul, 4 (Ha....a) - ltklya 
Hariciye Nazırı Kont Cianoaan, 
bu ay ıonunda Ankara,. gele
rek ricalimiz) e tomaM bqh)'&• 
catı aöyleniyor. 

Ma%har Miilid 
Vergi tenzildtının, a 
maaılara mtlnlaasır 
kalmaaını iati'or 
l1tanbal, 4 (Haaali) - Bali

na ve muvazene ver,Ueriade 
vapılacak tenzilMaa, yalnız a 
maqlara lluredilmeai1 Denidı 
uylaYI 8. Mazhar Müfid tara
faadaa mecl;ıe vertlea bir tak· 

Tokyo, 4 (A.A.) - Son par• 
limento bidıse!eri raiU tefer. 
berlik kanunu proje.uüo m6n· 
keresi sebebile politik mehıfil
de bir gerginlik vücud bulma· 
.sını göstermektedir. Japonya• 
dairi dahi;i vaziyeti yeniden ta• 
kib eden mütahitler prenı Ko• 
noyenin bizzat bu müzakerelere 
iıtirak ve parlimentoda kendi· 
sini göstenae1i keyfiyetinin bu 
gerginliti izale edecetini tah· 
min eylemekte idi. Birçok ıe• 
vat parJAmeatodaki muhalefet 
ve endüstriyel ve fiaanul me· 
hafile karıı teminat vermek 811-

retile ordu ve donanma t.a• 
fından iıtenen milli ıeferberlik 
ve elektrik kumanyalanma 
kontrolu bakk•ndaki kanan 
projelerinia müıakereaiai kolay• 
laşhracat nı unıyorda. 

HJlbuki muhalefet ve ea
düıtri ve fiaan• mebafi li baıin 
öyle bir haleti ralaiyelerdir ki 
hiik6ıaetin laer teklifi kendile
rine ıüpheli ıörünmelcte ve 
prens Koaoyenin uzlattırıca nü· 
fuz ve tuirini kabul etmemek· 
tedir. 

Ziraat Vekct:etinin de gene eakiai gibi ayn rirle iatenmiıtlr. 
olarak idare edilec•ll o• B. ŞiJkra Alinin Almanyadan bi 

6a Veidlete getirileceli adyleniyor heyet geliyor 
Tataabul, 4 (Hu1U1İ) - Maliye itleriaia, biri Hazine ve diieri 

Maliye olmak üzere iki Velcllete aynlacatı ve Maliye Vekiletiae, ldllat8?~İ 4 tulMI;) .~iş Hl• 
it bankası genel direktörü B. Muammer Eriıin ptirileceti ıöy- I rti.:-~ e ık ~ ıor la•; 
leniyor. Maahua, ba haber bakkanda alikadarlar lcat"i ma~Omat Almer 8 udanmba. L zere ~ • .=_! 

_._ d' ı anya an ar aeJet .---.• vermem9&te ır er. n __ 
1
• ..ı_ b ıdiriı· 

D ter taraftan politik mebı· 
fil bu kanun projelerinin bey• 
eti amum yeli ile reddodılmmdli 
keyfiyet nin vereceti muhtemel 

Diter bir rivayete röre de, laıfen lkttad Vekileti ile bir- us ıaucsa f ıyor. 
lqtirilmiı olan Ziraat Vekaleti, eskiıi ~bi avn olarak idare ecir Paria 6niver-
lecelt ve bu Vekillete, B. Şülnii Ali getirilecektir. • • _J 

aıtesın"e 
arp Ursa, mıQe feri iaa- Bizim için oerilecelı m!ktedir. Çindeki Jıpon ordu

sunun bazı unıurları iıe orduda 
yüksek kumanda heyetinde soa 
zaman.arda yapılan deliımeler 
karıııında heyecan duymakta· 
dır. Bazılınnın dütüncesine göre 
bu detişiklikler yüksek kuman• 
da heyetinde yapılacak ıeniı 
ve tam bir detiştirmenia ancak 
ufak bir başlangıcıdır. 

re edenler mesuldür konleranalar 
Pari1, 4 (A.A.) - Bu ., 

Avuıturya Baıvekiti doktor Şuınig mii.him 
beyanatta balanmaı # sulhtan 'IJmid kesme

mek lcizımgelclifini •61lemi1tir 

Umumiyetle aaddıtana ıöre, 
bükGmetin iıtikran bundan böy· 
le prenı Koneyinin ba derece 
zıd vaziyetleri uzlaıtar•ak bu· 
uıaıaclaki •ebaretine llatlı 
bulanmakt.ıır. 

Tokyo, ·4 (Radyo) - Dahili 
vaziyette bqpıterea müıkü
fltın bertaraf edilmea~ tahmin 
oluadatandan fazla pç ola· 
cata ıöyleniyor. 

Emlak bankaaı 
Hiıae ••netlerini 
aatın alaca.lıtır. 

Ankara, 4 (A.A.) - latibba
rımıza nauran Emlak ve Eytam 
Banka11nca evelce tedavüle ça• 
karılmıı olan (8) tertibi laiue 
aenetlerine aabip bulunan ama 
ettiti takdirde bu hiueleri ban· 
kaya bedelile Htabilmeleri için 
bankanın 21/3/1938 de topla
nacak olan umumi laeyetiaden 
ıal ihiyet i stiyecoktir. 

Mal kom 
Makdonald 
lrlantla halıdmet re· 

iaile konuıtu 
Londra, 4 (Radyo)- Miiıtem· 

lekeler Nazırı Malkom M•kdo· 
nald, bugün lrlanda hükQmet 

Jlıi lıiıinin kafaıı reiai M. Dö Valera ile uzun 

Şanıbay, 4 ( A.A. ) - Yüı 
binlerce ıefil Çinli muhacirin 
ııbbi vaz yeti kötüdür. Salıaa 
hastaların önüne geçilmit iıe 
de öliim miktarı gene pek çok 
yükaektir. Kinunu11ni ayı zar· 
fanda 447 si Fransız imtiyulı 
mıntakaıında olmak üzere ya
bancı imtiyazlı mıntakalırda 9 
bin 637 ceıed topla 1111ıtır. 

Berlinde 

uçuruldu müddet k!onuşmuıtur. 

Bertin. 4 (Radyo)- Komünist B. Numan 
propagandası yıpan Edvar Fook a6 • lu B ı 
ile bir luzcatzı kaaden öldüren ır.ıenemencıof e • 
Artor Fop adındaki idam mah· aracldan geçti 
~Wıalırınm kafası bugün balta Belgrad, 4 (Radyo) - Tü ... 
ıle uçurulmuştur. kiye Hariciye Vekaleti müate• 

M. Dekanya ı~n B. Nu~an Meneoıenciotlu! 
dun akşımkı Semp1on ekıpreaı 

Badapeşteye d6ntl'/J. ile Belgraddan geçmiş ve Ce-
Budapeıte, 4 ( Radyo ) - nevreyo doğru yoluna devam 

Avusturya ricalile konuşmak etmiştir. B. Numan Menemen. 
üzere Vıyanaya gitmiş olan c·otlu BeJgrad garında Hari· 
Macaristan Hariciye Nazırı M. ciye müsteşarı ve Türkiye elçi. 
Dekanya, bu akşam buraya liti işgüderleri tarafındın le• 

lamlanmıştır. 

Viyana, 4 (Radyo) - Avua
turya Baıvekili doktor ~ınir. 
buıün matbuat cemiJetiade 
akdolunan bir içtimu riyaaet 
etmiı ve uz11n beyanatta ba• 
lunmuıtur. 

Doktor Şuıniı, cibaa 111Uıu 
için daima ilmidvar oldutuna, 
bütüa devletlerin, ıulb için ça• 
htbldanndan emia bulundutu• 
au ve fakat bir harp oluraa, 
milletleri idare edenlerin meaul 
Ayılmaaı lizımrelecetini ıöyle• 
miı ve Avusturya-Almanya mu• 
karenetiain, su:bun devamı için 
zaruri ıörüldüğünü ilive eyle
dikten so ıra: 

- Vatansever partili, Al· 
manyadaıa emin olmah, Almaıa 
Naı)toDal Soıyaliatleri de Aws
turyanın istiklaline sadık kal
malıdır. V aıiyet bu ıekilde 
devam ed4'rae, Avuıturya·Al
manya beraberliti daimi olar. 

Demiıtir. 
Awaturya B11vekilinin beya

nata alakadır mebıfilde dikkat 
uyııadırmışbr. -----

NegO.s 
Habeıiatandan bir 

parça mı iıtecli? 
Lcindra, 4 (Radyo) - Deyli 

Herald gazeteainin verditi bir 
habere göre, Habeşistan sabık 
imparatoru Negüs, Lord Hıli· 
faksı ziyaret etmiş ve ltalyanın 
kontrolu altında kendiıine ufak 
bir yer verilerek orada büküm· 
ran olmasına müsaade edilme• 
ini istemiştir. 

Pariı ün:verıiteaiode Türkiye 
arapma merkezince oa kon· 
feranı verilecektir. Bu konfe• 
raoalarclaa 8 martta verilecek 
olan biriDCiıi Demaportuaclur. 
Ve Malatya kımlan ltakk• 
dadar. 

Viyanada 
iki banker 
tevkil edildi 

Viyua. 4 (A.A.) - Poliı 
Avuıturyadaki ıiyalİ vaziy•tiD 
iıtikraraazlıtından ıüplae edea
lere aid pıra ve kıymetleri ya• 
huca memleketlere çıkarmak 
Hça ile Klein ve Torı iımiade 
iki bankeri tevkif etmiıtir. 

Yemen veliahdi 
Maı•olini ile gıSriiıtti 

Roma, 4 (Radyo) - Yemen 
veliabdi prenı Seyf iiliılim Hii· 
1eyia1 bupa ltal1a Haric:iye 
Nazın Kont Ciyanoya ziyaret 
etmq ve bir müddet koaur 
mu,tiu. 

Prenı, bilahare Muaolini 
ile de ıöriifmiiftGr. 

KiJçiik antant 
Ekonomik konleranaı 
B'IJkreıte toplandı 
Bükreş, 4 (A.A.) - Küçük 

antant ekonomik konferansı bu· 
rada meaaiıine başlamııbr. Tu· 
na itleri, bava münakalib it
leri, ıoıyal yardım itleri ve 
sıhhat itleri için 4 komisyon 
ile birçok tali komisyon teşkil 
olunmuıtur. Halen bu komiı· 
yonlar faaliyettedir. Umumi 
toplantıla ... a ayın dokuzunda 
baılanacık ve konferanı 15 
Martta nihayete e.recektır. 

C. H. P. Dolap;ıkuyu o 
ğındaki faaliyet 

Gençlerin bu çab albndaki 
saisi cidden takdire değe 

C. H. P. Dolaplıkuyu kama
au ocatı. Parti teşkilib içinde 
muhtelif abalardan iyeleriDe 
faydala olaa, 6yelerinin klltir 
ı~yeleriai Jiibeltmete çallfU 
ocaklanmızın bqbcalaruadandır. 

lzmiria mitekbif bir aemtia• 
de karalan ocak biauuada 
daimi bir f aali,.t vardır. a ... 
racla tevazu içinde çahf&ll pnç
ler, verdikleri milaamere ve 
koo ... lerle, bir taraftan bedii 
ibtiyaçlara cevap verirken, di
t•r taraftan yokaul ve •ııiz 
vaziyete dOt• üyelere it bul
mak, onlana hü"-ümet dairele
riDdeki itlerini takip w intaç 
etmek tibi laayarh itler de ıÖf.· 
t.mektodirler. 

Ocak binası aalonanda mub. 
telif mevzular üzerinde ak 11lc 
koqf•aaalar da verilmektedir • 

Ocakta bir maııld kurama da 
aç lmııtar. Gençlır, ıoa defa 

ÇiMDiKLER 

Dumlupınar bkoblan 
ıal çocuklar menfaatin 
fakıyetli bir konaer 
Muild kolanaa ba11atl 
kir B. Hayri Yen·ıGa 

Fototrafımız, muiki 
tetkil edon pnçleri 
)eri ile bir arada gftıı" .._ ... 

Belgrad, 4 (Raayo) 
midafaa proırammıa 

resi eaauıada aleyata 
kitlerde bulanmak i 
lanmıı olan Hırvat sa 
dan (Rakoviç), Skopi 
derken ıaikuta utr 

Faıi•t mecli•i 
ta planı' 

Roma, 4 (Radyo) 
...ı;.a.ı..~,---
toplaaaca 
bitirecektir. 

Bir kapı hikayesi 
Kıpı dediğimiz, pencere deditimiz. neınen·n hayatı 

aadtia roli hiç düşündünüz mü? Dün Kö fez vapurla 
riade, adeta kafamın üstiiae sık ıık devrilen kamara ka 
ba mevzuu babrlattı .• 

Kapı zaten bozuktu. Kenar aralıklarından fırıl fınl 
riyorda. Teıadiif, ben de kıpı arkuındaydım. B'r y 
Kapı1ı açık baraktı, kalkbm, ka.,.dım. Arkadan biri 
ve kapıyı yan açık bırakuak gitti, oturdu. Tam bu ıı 
flkİ kapı da ıçılmaııo mı? Sotuk bir cereyan ortahtı 
mata bqladı. Gene kalktım, evveli yarı açık olanını 
Sonra diterine dotru gittim. Tam onu da kapamııbm 
niye evel kapadığım kapıdan bir memur girdi. Memurd 
kapar, dedim. Fakat ne gaflet?. O da yan açık bara 

Benim ıinirlerim de tamamen ıaba kalkmıtb. Kö 
bir bayamn gözlerinde hafif b ir iıtihza kırpışıp duruy 
tım, o sotuk havada, kıpıyı ben de yarı aÇJk bırakır 
çaktım, bir sigara yaktım. 

Bayan kalkb, kapıyı kapadı .. Fakat tam o sırada k 
açıldi ve on yaşlarında bir çocuk morırmıı ellerini o 
daldı içeriye.. Bir iki ııçrayııta alt kamarayı boyladı. 
dına kadar açık kalmıştı. Bayan. bir müddet durdu, 
ruldu. kapıyı kapamak istedi. Ne gezer; kapı yerinde 
namayordu. Uğraştı, yapamadı. Evveli kıpktrm1zı 
rengi bozuldu. Hırsından ' kendisini yiyecekti. Sonra y 
etti ve alt kamaraya indi. Şimdi de ben gülüyordum: 

Nasıl, etlenir miıin beninılel. Men dekka dukkıl .• 
itte aize buit bir kapı b~kiyeıi .• Halbuki bu mü 

nenin daha neleri vardır, neleri?. 
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Yavuz Selim, Ferhad a a an ge en mektubu 
okuyunca neşeli neşeli gülmeğe başladı Balkan antantı 
Evet -diye· mırıldandı, 

her k ikan baş muhalcieak czil· 
melidir. 

Padişah dü -ndü: 
Bayburdu e e geçirmek lizım. 

Derhal emretti: 
- Bana Kurt Muıtafa beyi 

çağın o., 
Mu tala bey geldi. Ayakta 

duruyordu. Padişah kendisini 
tepeden tırnatı ıüztrelc: 

- Bana bak Mustah? 
- Ferman b yur Padiş hıml 
- Bayburdu muhasara ede· 

celcıio. Lamı, c"mi yok, ben içe· 
ride İJ görürken sen de Bar 
burdu almış olacaksın .. 

- iradeniz baı-stüne dev· 
letlilm •. 

- Biliyorsuıı yal. E§'er dö
nüşümde bu iş bitmemiş oluraı 
ıenin de, zabitlerinin de canını 
cehenneme gönderirim. 

Mustafa bey çadırdan ç11ctılc· 
tan ıon başını kaııdı. Kendi· 
ıine verilen iş çetindi. Doğruca 
kendi çadınna ilerledi. Kuman· 
dasındılci zabiti eri çağırdı: 

- Eteee ·dedi • ayaA-ımızı 
denle alalım, işler çatallaşıyor. 

- Ne var beyi. 
- Ne olacak, ya Bayburdun 

zaptı, yahut ta Padişahımızın 
lütufları.. 

Zabitler sustular. Mustafa bey 
ilave etti: 

- Bu lütfun ne demek oldu
tunu bilirsiniz. Sırbmızı tabut 
bile görmez vallahıl Haydi ha
zırlanın!. 

O günler Akkoyunlu beyi 
Ferhad şah da Padışabın mek· 
tabuna şu cevabı vermişti: 

• Azamet.i padişahı ruyizeminl 
Tarafı devlttlerinden gelen 

mektubu, benim caki emelctar.m 
ihtiyar Ahmed Canı vermişler, 
o da getirerek 21z ice b'na 
okudu. Her bir ıaat rım dinler· 
ken ruhum zevlc ve nişatla dol· 
du. Bundaki hikmet ve cevher· 
ler timamile malOmum oldu. 
Münderecabna benden ve Ah· 
med Candan başka kimse mut· 
tali olmadı. Mek1ubu getiren 
Fas tle cevabımı gönderiyorum. 
Ona, bundan kimseyi haberdar 
etmemeı·ni tenbib ettim. Ve 
Ahmed Can vasıtasile yeminler 
ettirdim. Allaha daima tevek· 
külüm vardır. Om tvarım ki. 
onun inayetile menzili makıu· 
domuza erişelim. emriniz başım 
üstündedir •• 

Padişah bu mektubu okuyun· 
ca memnun oldu. Padişah, bir 
kolordu ile Mustafa beyi ıağ 
cenahtan Bayburt üzerine sev· 
kettikten sonra derhal yola 
çıktı. Ertesi iÜn Söğmende idi. 
Askerin vaziyeti canını ııkıyor· 
du. Düşmanla biran evel icar· 

ANADOLU 
GünJük aiyasal s.razete 

ba.bib ve •tmuharrin 

Haadar Rüfllü OKTEM 
t:•uml 11epiyıt Ye y• itleri mid• 

at.; bımdi Nfidıet ÇANÇA.U -iDAREHANESi 
Jrırıir lkinc:i Beyler eo~ 
C.Eılk hrtili bina81 içinda 

T•ltıref: lnnir - ANADOLU 
hlt'fon: 2776 • Fcı11a lrntuıu: 405 

.Abone feniti 
1 ıllııı 1400. .ıu •1hla 80I 

ı.uru tuı 

1' al:uıo mt'mleketler için ~ 
al:eııe- (icuti 27 liradır 

şıla madığı takdirde askerin '"" 
yan etmesi çok muhtemeldi. 
Sö en vadisinde ileri kollar
dan bir haber geldi: 

- Kurdistan beyinin aefiri 
geldi, yanında da iki ıebzade 
v r. 

Hakan, derhal sefiri huzuruna 
kabul etti ve kendiıini güler 
yüzle karşılıyırak elini öptürdü. 

- Sizi kim gönderdi? 
- Canik bey.! 
- Çok güzeli. Kendisi ve 

kulları hakkında muhabbeti 
mıbıuıam vardır. Memnusı 
oldum .. 

- Kürdistan beyi ile halkı 
her zaman zatışabanelerine mua· 
venete hdırdırlat. Muvaffalcıya
tınıza dua cıyıı. 

- Yanınızda iki delibnh da 
varmış.. 

- Evet h11metpenah! Onlar 
Zülkadir hilıdml Alaüddevlenia 
oğulJarıdır. 

- Bir vakitler Şah lsmailın 
esir ald kt delikanlılar öyle mi? 

- Evet pad şahıml. Bu ıeh· 
zadeler, nas lu fırar ederek 
beşmetli Canik beyine iltica 
etmişler, o da huzuru devletle· 
rine gönderdi. 

Padişah bunun üzerine Zlil· 
kadir bikirn iniıı oğullarını 

huzuruna davetle ilffat etti. 
Hakan, genç bjlcümdar ço• 

cuklarını hususi sofrasına davet 
etti. Bunlar, zeki iki delikanlı 
idiler. Şah lımaile de mütb · ş 
husumetleri vardı. Bunlardan 
pek ala istifade edilebilirdi. 

Sultan Selim, onları tekrar 
Kürdistan beyinin yanına gön· 
der rlcen, kendileriae busuat 
bazı direktifler verdi: 

- Ben Oamanlı hükumeti· 
nin başında bulundukça s"zi 
daima himaye edecefim. Bali*" 
nız ihtiyardır, şimdi oraya git· 
meğe lüzum yoktur. S zde• 
yardım istiyotuııı. Kürdiıtan 
bey n ti yani nda oturunuz, va• 
ziyeti dilclcatle takip ediniz. 
Canlk beyınin Şah lsmalle mu
avenet etmesine mani oluauz. 
Bizim en büyüle ihtiyacımız 
iaıe mcvaddıdır. Zannederim ki 
babanczın aratisi üzerinde de 
bir harp geçecektir. Bu suretle 
iliz bitaraf vaziyet:nrzi muliafa· 
za etmiş oluraunuz. 

Delikanlda r, hakanın ba fi· 
kirlerini muvafık balmuşlırdı. 
Sultan Selımin, bilyük ordusunu 
ve kuvvetlerini gözler.le görü· 
yorlirdı. Buna mukabil ıah lsa 
mail de düşmanlarıydı. 

Şebıadeler ayrıldılar, elçi bir 
müddet daha kaldı. Halcaa, 
Kürdistın beyine hediyeler b'° 
zırlatti ve bilmukabele bir elçi 
gönderdi ki, hil'ati fahireyi il· 
büsti. Ordu, hazırlantyordu. Söt· 
menden kalkacaktı. Selim, o alc• 
şanı gene çadırların atalıkla· 

rında ıessizce dolaşıyordu. Bir 
saat sonra çadırına avdetinde 
gözleri dönmüı gibiydi. Dııleri 
gıcırdıyordu. 

- Asker, yarın hareket et
miyecek. 

Filhakika o alcıım çadırlarda 
askerler kendi aralarınd• ka· 
rarlaştırm şlardı: 

- Biz sultan Selimin arzu· 
suna kendimizi feda edemeyızl 
Bu bitmiyen, tükenmiyen yol
larda, bu kuru, vahşi sahralarda 

r-~~~~~~~~~~~~ı günd.. giiae harap oluyoruz, 
A1'AL(;L\J A'llsAA~il\DA çöküyoruz. Bundan sonra bir 

.. ---•lı•Jı•Slll1-•l~•'l•JR-•-••' adam ileri yokl Bu ne padifab• 

tır, bu ne çeşit askerlik, bu ne 
türlü seferdir yahu!. 

Her çadırdan a ağı yukarı 
bu se ler geliyord ve karar 
ayni katardı: 

- Gitmek yok!. Yarın kal· 
kacağız derlerse padişah ken· 
disl gitsin, Acemistanı fethet3 
sin, bizden pasof. 

Hakan o ılcş m sabaha k • 
dar uyumadı. Müdbiı bir buh· 
ran içinde kıvranıyordu. Eter 
orduyu yarın yürütemeısc, artık 
bütün planları sukut etmiş ola· 
caktı ve bundan ıonrı askerin 
elinde oyuncak vatiyetioe dil· 
,ekti. Bu kadar m11raf ve zıh· 
metler b6şa Ji decek; bundan 
bajka.. Şah lımail de kendisi 
ile ala1 edecelttJ. 
Sabıb olmuıtv. Taa yeri 

atanyordu. Padişah kalktı, 
kılıcını kuşandı. Sağ elinde bit 
lcırbac vardı. Asker de uyarr 
mıfb. Hayvanlar kitniyar, ça
dırlann üıtindo bir 1abib riz• 
garı esiyordu. 

Selim, çadırdan dıı .. ya 
çılcb. Dı,arada veıir]er. paplar 
dolaşıyorlardı. 

- Ordu bazırlınıanl 
- ..Sonıı oar-

.-........:.......-..--........ -------
Yugoslav gazetelerinde de ha-

raretle konuşulmaktadır 
Yugoslavya matbuatı, Türk, 

Yunan ve Rumen gazetelerinin 
Balkan antanh konferansı hak
kındaki tefsirlerini n retmek· 
tedir. 

Matbuat, dost ve müttefik 
memleketler matbuatının An
kara konferansından soora Bal· 
kan milletlerı araıındakl dost· 
lağun ve işbitliği arzusunun kuv
vetlen miş olduğunu ve şimdiki 
enternasyonal endiıeletin ara• 
sında Balkanlirda sulhun kuv· 
vet bulduğunu lllÜttefikan teı· 
lim ettiklerini kaydetmektedir. 

Vreme gazetesi, Ankarada 
Balkan antanta konseyinin ilk 
celiesi hakkında, hasuıi saretle 
gönderdiği muhabiri B. Svctov• 
kinin telefonla verdii'i uzun bir 
makalesini neşretmektedir: 

Mes1.1I dött naz r, antıo azaıı 
ile komşuları ırasında mevcud 
münasebetleri gözden geçirmi,. 
ler ve Bailcan antantmın mil· 
letler arasıodaa hakiki bir banı 
ve dostluk platforma haline 
geln.eti için yeni Silah imkan· 

ve Akdenizde sahili bulunan 
iki devletin hal ya ile daha evci 
mümasil paktlarla tesis ettik· 
leri münasebetlerle hem ahenk 
kılarken, bu düşünce ile hare· 
ket etmiştir. 

Diğer taraftan daimi konffy, 
bu esnada Yugoslavyanın yeni 

ltılyan kanunu esasisine tevfikan, 
Romaya majeste ltalya krala ve 
Habeşistan imparatoru nezdine 
teni bir elçi tayin eyledifini 
ve halen ayni vaziyette bulu· 
nan Romanyanın da biliteahbur 
yeni bir elçi tayin etmeğe ka· 
rar vermiş bulunduğ'unu müıa• 
hede etmiştir. 

___....::...._......__._....,. _____ ._, larmı tetkik etmiılerdlr. 

Z a b ı t a Daha l>u celseden sonra i,. 

Yukarıda mevzuubahis Ak· 
deniz politikası hakkında Balkan 
antanb azası arasında mevcud 
tam fikir mutabekatini bir kere 
daha isbat eden bu vakialar 
karşısında konsey Akdeniz hav· 
zaıında enternasyonal iş birli. 
tini kolaylaşbrmak için, Yuna· 
nistan ve ~ürkiyenin Habeıir 
tan meseleıindeki hsttı hare
ketlerin! ltalya ile idame eyle
dikten dostııne münaaebetlete 
tevfik etmek üzere icabını 
yapmalan liz1mgeldiği kaatin· 
dedir. 

1·aıla garalamak 
Çorıklcapıda Abdullahefendi 

mahallesinde H uın otlu Meh· 
med, hiçbir sebep yok iken 
Osman otlu Mebmedi taıla bı· 
şından yaralamıttır. 

So/örü dövmüşler 
Fevzipaşa balvıtında Şerafed· 

din otlu Eyüp ve Mehmed, 
otomobil ücreti meselesinden 
Halim otlu şoför Sıtk171 d&v. 
dilklerioden yakalanmıılar4lır. 

Dö,,,,,.lc 
Kemerde Y okaı :aekaj'ıada 

M J ıtıl• kızı 40 yatlarında Me
lek ve kızı 18 1•tında Halice, 
bir iı m ... leainden lsmaii kızı 
Saadeti davdillderiodea ;abo 
laomışlardır. 

Kumar oınamak 
Kestelli cadde1.nde kahveci 

Konyalı Mehmed otla Emin 
f,kri kira ile iflettiti Sılila. 
efendi kahvesinde malümib al· 
tındı Nazmi, Behçet. Ahmed 
ve Haıana kumar OJD8tltken 
su~üstü tutalıauş, Adliyeye 
verilmitlt!rdir. 

Ateı alon kız 
Şekerciler çarşııında 8. Rifa

tin tekerci dDkkitilftda çalıpn 
lbrabim kızı 11 )'•t·nda Leman, 
elle riııi ılıtmak için mangalın 
yakininde darurlcen elbiseli 
ateş almış ve kıı yanmata ba.
lı mıısa da dükkinda buluna..
lar tarafından kurtardmııtar. 

Otamohil lc•ıaıı 
Keçecilerde Aoaf artal• cad

desinde Ahmed adında bir 
ıoför, idareaindelci kamyonu 
yoldan geçen R.aim otlu Ce
mile çarptırmıı ve hafif ıurette 
yaralaamuuıa iebebiyet ver 
mittir. 

Ôdemlıte gangın 
ô::lemiş lı:izaaının Targud 

mahallesinde Mehmed otla 
Şerif Ôrselin evinden yang 0 

çıkmıı, bir oda yanmııtır. Yan· 
gın ocakta yıkılan ateıin oda 
içindeki eıyaya 1ıçrama~adan 
çıkmııtır. 

Sebepıiz yaralamalı 
Gaziler caddesinde Buraalı 

Oıman, ıebepıiz Hasan otlu 
Bedrıyi bıçakla bııındao yara
la~ıı _ve. Yakalaovak adliyeye 
verılllllttır. 

tikbal hakkında herkes nikbin 
görünüyordu. Balkan antanüaın, 
dof duğ~ yer olan Ank.,ada 
hayatiyetini, elastikiyetini ve 
Avtupadalci yeni vaziyetler• 
uymak kabiliyetini teyid etme
sine intizar ediliyordu. 

Mükemmel dolllar olaa dört 
nazır araaıaC:la ıizli celH<le ce• 
reyan etdiif olan görüımeler, 
dört s~ne mevcudiyetteD sonra 
Balkan antınb devletled içiı 
kendi aralarında hiçbir mesele 
meveud olmadığını göater•iıtir. 

Halen mevcud dHHleler yal.ı 

nız antanbn Balkanlar haricin· 
deki iıler karıı11ncla ittihaz 
edecefi hareket battlna taallGlc 
etmekted r. 

Türkiye, Yamstaa, Romanya 
ve Yugoılavyanın teşkil ettik· 
leri camianın nüveıi o derece 
mütecaniıtir ki, camianın her 
bit azı11nın hodudlin üserinde 
her t6rlü ıalih, her türlü şahsi 
kuvvetlenme, devletletden her 
hangi birinin pte1tijinde her 
türlü bfiyüme, ayni zamanda 
camianın bütünlüğünün preıti· 
jinde bir artma demektir. itte, 
konseyin devreıi böyle bir iti
mad havaaı içinde v• menfa
atleria tapkılığina tazammum 
eden bir idrak, ile açdmıftir. 

Gazete, doktor Arasta B. 
Metakiatıa söylediklerini nutuk• 
lara tekrar temtı ederek, Bal• 
kan ıntanhnın 1116mtaa mümet" 
sillerlftin Balkan politilc ve eko
nomik:iftiklili ideolojisine ve 
düaya ön6nde yanm adada hl· 
kim olan yeoi realilt veeheye 
tercümu olduklann1 bilhaaaa 
kaydediyor. 

Müstakil ticaret ve politik 
re•lizm Balkan antantının Av· 
rupa ile olan münasebetlerinde, 
iki karakteriatik unsurdur. Gc· 
risi bayaldif. Geniş toprakları 
üzerinde barııın teminiıae çala· 
pn Balkan antınb, başkala· 
rının iılerine müdahale suretile, 
halen Avrupada - hüküm ıürcn 
esasen nazik vaziyeti hiçbir 
ıekilde karaıtırmak istemiyor. 

işte Yugoslavya, ltalya ile 
bir dostluk paktı akdederken 
ve bu ıuretle kendi münasebet· 
leriai, aotant azaıındeo olaa 

Konsey, ltalyanın Montrö mu· 
kave'ecıımesiııe muhtemel ilti· 
hıkı yukarıda kaydedilen ent«* 
nasyonal iıbirliti sahasında 
mühim bir adım atılacatına da 
kandi bulunmaktadır. 

Balkan antantı daimi konaeyi, 
Atinada toplanan ıon ekono
mik konseyin kararlarını taıvib 
etmiştir. 

Konsey, ispanya işlerinde 
•demi müdahale politikat•• 
idameye karar vermiştir. 

Antant azası devletler, gene· 
ral Franlco hükOıneti ile temas 
tesia vo bu ıuretlo ekonomile 
menfaatlerinin mahaf azuıaı te
min m•badile, ajanlar yollıya• 
bilecekler ve kabul edebile· 
celderdir. 

Elcselanı bqlı:an Metakuı 
ve doktor Araı, Türk·Elen an• 
tant kord al paktından doğan 
işbirliğinin, mevcud taahhüt
ler çerçeveai dahilinde, genit
letilmeaisai muntaıammın bir 
Türk·Elen munzam muahede 
projeli tevdi etmişlerdir. 

Konsey, önümüzdeki iki içti· 
maının, Eyiul 1938 de Cenev· 
rede ve Şubat 1939 da Bük· 
reıte yapılmasını karar veril· 
miştir. __________ _... ..................... -.. ...... 
Sıtma mücadeleai 

başladı 
Belediye, ıehirde sıtma mü· 

cadeleıın başlamıştır. Geçen 
sene oldutu gibi bu sene de 
bütün evletde mazot kullanıl· 
ması mecburi tutulmıktadu.Be
lediye, batakhkiara, umumi yer• 
lere ve fakirlerin evlerine dö
ki!Imelc üıere Karşıyalcaya beş 
ton mazot göndermiştir. 

Gelecek hafta içinde Güzel· 
yalı, Mersinli, Alıancalc semt· 
lerinde de faaliyete geçilecektir. 

Borsa btidcesi 
Borsa idare heyeti, dün öğ· 

leden sonra toplanmış, Borsa· 
nıd yeni sene büdcesi üzerinde 
milzakerede bulunmuıtur. Vali 
Bay Fazla Güleç, bu toplantıya 
riyaset etmiştir. Borsanın yeni 
yıl büdcesi 551000 lira üzerin· 
den hnzırlanauıtır. 
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Kasabi astma 
-5-

Nöbet nöbet g len bu nefes 
darhğma müpteJa olan hasta· 
ların, kendilerini soğuktan mu· 
hafaza etmeleri icabeder. Ufak 
bir bronşit, :küçük bir nezle, 
adi bir anjin bile nöbetlerin 
sık sık gelmesine sebep olabilir. 

Birçok hastaların nöbetleri 
muayyen yerlerde gelmekte ol· 
dutu için daimi bir iklim de· 
fiıtirmeleri lizımgelir. Bunun 
için dahi muayyen şartlar vazet• 
mek imkanı yoktur. Bununla 
betaber bir mahalde gelen nö· 
betler, diğer bir mahalde büt· 
bütün gelmiyebilir. 

Kasabi astmaya uğrayan in· 
sanların bazıları dafda iyi olu,. 
lar. Bazı hastalara deniz k~nlt· 
lara çok iyi gelir, halbuki bazı 
hastalara da şehirler iyi geı.. 
mektedir. Bununla beraber en 
çok yüicuk ve daflık yerletde 
utuıan hastalarm nefes darbk· 
larırıdan kurtuldukları çok defa 
görülmüştür. 

Hatta gençlerde dahi hem 
nöbetler kaybolmuş, hem do 
v1icud biiyümeleri bilhassa ga. 
§'üslerinin neması oldukça mlişi· 
hede cdılmi~ vak'alar vardıt. 
Şu bale göre bu hastalığa 

duçar olanların, bu iklimleti 
ve makall~tı denemeleri lazım• 
gellr. Pek ıstırap ve bunaltılar 
veren nefes darlığı nöbetlerıni 
tevkif edecek i içlırımız var• 
dır. Müte hassıı bir doktor tara· 
findan K11abi astına oldutu 
anlaşıldıktan aonu, lazrmgelen 
tedavi yapılmalıdar. Nöbetler 
zamanında yapılacak tedavi, b11 
nöbetleri izale eder ve hasta da 
bu ıshraptan kurtulmuş olur •• 
Bir de nöbetler arasında ve 

-aı6bctler geçtikten sonra '"fapıe 

Jacak tedavi vardır. Bunu mun· 
tazam bir şekılde hastaların 
yaptırmaları, hastalık icabı ola· 
ralc çok ehemmiyetli bir mese• 
ledir. Bazı hastalar bu tedavi· 
letden çekinirler, onun için de 
çolc zahmet çekmi$ olurlar. 

·Bittı· 

Kendi et1ind•n hırsızlık 
Çeşme kauıının 16 Eylet 

mıha.lesinde Tahsin oğlu 16 
yaşında Rasimin, kendi evınden 
iki tencere çaldıjı anlatılmış, 
Rasim futu1aralc adliyeye veril· 
miştir. 

Nöbetci • 
Eczanele1' 

aft alık cedvel 
Bir haf ta &arfıada geceleri a6. 

betçi halun.a ecuaeleri, gllal•ti 
•• ilimleri ile yuızornt: 

Pazarled: 
«:•meraluada Şifa; Aar,.•ft• 

Sıato; K•~rJlerde Yeni fımir; Ay· 
Yoklada Balk. -----Salı: 

Kemeraltında Bırlik; Gnıotya· 

lıda GGıelyalı; Tililkikte Faik; Jk{ 
ç•.şmelikt• lkiçeı•elik; TarkpH•• 
rında Abd611ellm. 

Çarşamba: 
Kemoralttada Birlik~ Karan,{. 

aada Etref; Kemude Ali Bayrod· 
dio, E,nrpa .. da Etrefpaıı. 

Perşemb•ı 
Kemeraltıoda Sıhhat; K aralattı 

Suıto; Keçecilerde Yeni Jımır; 
TilrkpaMrıada Aerrı Ay•nlde4a 
Halk. 

Cama: 
Kemoraltıada Şifı; Tilkiıikto 

Faik; E~refp•t•da Etrefpa:a; l 'ürk· 
pn•nada Abdü1111elAm. 

Cumartesi: 
Kemeraltıod• UllA.; Güıelyı\h. 

d• Gu1.elyalı; Turkp11aıında Alfi; 
.krçeımelikte ıkiçeımelik; Alean• 
cakta Suğlılr. ----Pazar: 

~emerıltıada Sıhhat; .Karanti• 
nada Ahmed Efcef; Kemerde Kı· 
m r; E refpa,ada E~re•pa ı; AIHo· 
cn kıa Ahmed LOtfi. 
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Borsa 
4-3-938 

uzum satıtları 
C. Alıcı K. S. K. S. 

::.· 7,S Paterson 12 50 14 
112 lnbiıar lda. 10 SO 12 SO 

- 1O1 - Yazan: Alekaandr D'iima 65 Alyoti bi. 13 13 
•• •• • •• ... 62 P. Pıci 11 75 12 50 

Portos, sevdiği diişese yazdığı mektubu pos- 40 J. Kohen ı2 62s ı2 1s 

t ••t•• • • • h• f • • d• 21 Y. E. Ben. 12 50 12 75 aya go urmesı ıçın ızme çısme ve.r ı 621,s Yekün 

Oburluk nedir? 

Mide değil, 
yemek dolabt! 

Bir kabile efradının, mide
leri yemek dolabı gibi -- AbJ Evot efendim; aiz yetı"zliğia bize çok şeyler yap.. söylediniz. 233636,S Eski Yekun 

gittikten beı gün ıonra o gel- tıracağıaı takdir edorliaiz.. - Evet. fakat b11n11 kimseye 34264 Umum yekGa Buldukları zaman yiyebildikleri ka· 
di amma vaziyeti pek berbatb; - Ne yaptımz? söylemememi sıkı ııkı tenbih Plyaaa flatlerl 
anlaıılan yolda felaketler ge· - Ôbl Bir alacaklının yapa· etmiıtil or:·3fi::ıerü çekirclebiz üıiim dar yiyor, bulamayınca da aç ... 
cirmiı• benziyordu. Esef olu· bileceği ıeyden bqka bir şey - N"çin? • 
aar ki. o efendisinden daha yapmadım. - Beli, efendimi Çünkü, Nm 7 11 75 Oburlar neden çok yemek geçildiğı çatlarda cinai bahis· 
açıkgöz bir adamdır. Çünkli - Devım ediniz1 nerede iıterae ve her kim iae, • a 12 25 yerler? lerdeo ürkütülenlerin, kendile· 
efeadisi laeıabına bize meydan - M. Portoı bu düıeıe yaz· düello etmek üzere bırakbğ'ımız • g 12 75 Neden birçok kadın ve er· rine ilk zamanlarda 0• kabil 
okuyor; iıtediti şeyi vermek dıit mektubu postaya vermek o yabancının vücudünü dele- • tO 12 SO kekler diayaaıa yemepi ye- telkinlerin tesirile, büyüdükleri 
İltemiyecetimiz filcrile her iste· için bize vermişti. Bu mesele cetini ıöyliyerek övünmüştü; • 11 16 OO dikleri halde gene aıkadarlar? vakit böyle gayri tabii zevkler 
eliti ıeyi hiç bize 10rmadan onwı hizmetçili buraya gelmez· halb•ki, bütün kabadayılaklarana lnolr aabfları Ve gene, neden buı inaaa• peyda ettikleri anlaşılmaktadır. 
aLyor.. den evel olmuştu; ve odum- •ıı yabancı onu yere uzattı. ç. Abat K. S. K. S. lar yedikçe ıiımanlarlar ve tir Bundan yedi sene evel 34 

- Evet, do~ ben Mas• dan çıkmadığı için iılerini bize Şimdi iıe, Portos gururlu bir t24 Alyoti bi. 4.25 4 25 manladıkça daha çok Y•ler? Jafuıda bir kadm çok sevdi~ 
at..da .ı.cliaiae karp her ıördürüyordu. adam oldutu için, baıına ge- Harda N0tmal bir intanın mideli, kocası taraf.ndan terkedilmiş 

aman ıon derece itaat ve sa· - Sonra? "' len bu felaket aebebile fayda- 128349 Eski y eldia ıekli bozulmadan ve fazla ıifip ve 11kantı ile öyle iştahı açıl· 
clabt r&mift&mdflr. _ Bu mektubu, pek t• em• 11111 rörmık istedili 0 düıesten 12847 3 Umum yeldin ıerilmeden ancak bir litre ala- maıtır ki günde on, on iki defa 

- Ol•bilir, efeaclia; fakat niyetli olmıyaa, poetıya v..,. bqlaı, ldmaenia yaralandıflnı Zahire aatı,ıar1 bilir. Şimdi, oburlutan sel»ep• yemek yedili halde doymamağa, 
bealm ..... dört, hatta ,_ı. aetim yerde Pari10 riden deli- bilmesini istemiyor. C. Ciai K. S. K. S. lerini, tarifiai ve meıbar obar- ııhbati bozulmata. kilosu milte-
lllZ dart "-• böyle bir itaat kaalalanmdaa birilo ,oUadım _ Demek ona yatakta tutan 1048 Butday 5 4375 6 2S lardaa bazılanaı ıöyle bir pz- madiyen artmağı başlamıştır. 
ve aa~tlo kartılapcatım ve mektubu bu düteaia eline ı. yaradır. 33 Arpa 3 875 4 0625 den geçirelim: Fazla yemek yeme hastalığıma 
farzedi-.,... o halde miiSit tealiıa etmelİDİ emrettim. Ba _ Ahi Hem ele adamalcdla 111 Çavdar 4 375 Amerikada llinoYlda Siebert tedavisi pek müşküldür. lbmal 
bir adam oluruml yaptıtı• ..,., mektuba dikkat bir yara, bana iaaaın z. Doma· 12 Fasulye 1 815 adıada bir adam, bir otanttl edilditi takdirde bu hastalık 

- Hayarl Poıtoı borcanu etmemizi isti,ea. Portoaa ar aaıu• canı Yimdilae iyice ya· SO Suıam 15 75 kırk gölleme, dört büyük bar- gittikçe, had bir ıekil ahr. 
verir.. zuıuna da .wafıktı, öyle ele- pıpk olmalı. . 9 Nohat 6 50 dak b.lave, yarım kilo tei'eY•lt TtttiAtskl meılııır obıırlar 

_ Haal cliy_. otelci ıiip- !il mi? _ O zaman ıiz aeredey• 3 KentPalamat!OO 470 ve bir okka ekmek yemittir. Tarihte, meıburlar arasında 
W göründL _ ö,ı. gibil cliaiz? 39 Kepek 2 625 3 25 Kanaaa ıehriade Mailer iı· pek çok oburlara tesadilf edi· 

- Nua~ böyle Jiikıek bir - Peki, efendim; ı. IN,ük - Efendim, merakla onlana 75 B. Pamuk 33 42 mindeki obur iıe çok yemek lir. lngiltere kralı sekizinci 
laaaıman 1evgilisl ola11 bir acla· madam kimmiı bilir miıiniz? peıinden gitmiıtim, onlar beni , .. b•iJ•iy

1
0
1•,•aa•u-wa-uz•?----••'I yeme bahsinde Sieberti gölgede Hemi, zamananın en milthiı 

... llzo olu borca kadar az - Hayır; PortolUD oaclu ıörmediler amma ben onların - Hayır; o zamana kadar bırakmııtar. O bir otaruıta iki obuı4arından biri idi. 
IU .., ip taciz ec:lilmek İlti· balaıettitiDi itibaiıti-. 0 kadar. kavıalannı giıelce aeyrettim. kendisini ıörmemit oldatum kilo pirzola, iki tabak kapama, Meşhur ltalyan ıairi Giovan· 
receti alcluadan bile ıeomeL - Bu dqeı aamı verilea - Ey, nasıl oldu? ı!bi, ondu ıoora da ıörme- 23 dilim ekmek, dokuz yumur· ni Boceoccis de bir günde dört 

- Bu batuta düaündütümü madam kimmit bilir miaiaiı? - Ahi emin olunuz iş uzan dim. ta, iki tabak doluıu şeftali, on düzüne yumurta, sekiz kilo süt, 
llfliyebllaem..... - Tekrar söylüyorum, tana- aürmedi. Vaziyet aldılar; ya• - Pekala! Şimdi bilmek lı· ilci büyük paroa börek yemiş iki kilo kiraz, bir kilo şarap 

- Ne düfiiniiyorıaauz? mıyorum. hancı o kadar çabuk kıcuadı teclitim şeyleri ötrendim. Por· ve bastırsın diye bunlarm ÜI· ve alta tawlc yemekle muuftu. 
- O. ...,._ bllclilimi - Evet, Şatelede &ir ava· ve hücum ıöıterdi ki, Portot toaun odı11 No. 1 demiftiniz, tilne tamam oa beı çay fincanı Napolyon, yemek buıuıunda, 

.e,luem. kaba karıu madam Kokunu daha ortaya atıhr ablmaz kıbç detil mi? kahve ic;mittir. bırp meydanında matlüp ettiti 
- Ne biliyormnaz? •amında bir kadın; en azdan g6tıiine üç puı girmiı bulu.. _ Evet, efendim, otelia • Kolombiya üaiveniteıi pro· midesine düşkün ıenerallerdu 
- S,, katta emin balmau- elli yaşında olmakla berliber, da; hemen ıırt üıtü düıtü. Ya· filzel odası; ıimdiye kadar • fuörleriedea madem Ağne1 çok daha kurnazdı. O, ordu· 

,....ı laltl mlianotı~ peıincfe. Zaten baacı kılıcını onun gırtlağına kere kiraya verirdim... Konrat oburlutu tevlit eden laruı midelerilo harbi kaıa~-
- Pek llA; ıa emin oldatan bir renseıin O Or sokal!nda dayadı; Portos iıe düşmanının - P~i. peki, emia ol; Por sebepleri uzun uza• tetkik et- dıkları iddiuında idi ve aık•· 

4llllfl • otur•••• bana acayip aelmitti. •er metine aı nara mat toı düıea Xokwlarm paruı ile miftir. Ob•n etüdleri tu neti- lmllia ........ ,.,. ... 
- SIJlı,.,..._ ıu ki, ba - Fakat b111ları nasıl öf- oldutunu itiraf etti. Bıanun üze- borcunu öder. ceyi veraıiıtir: aana çok dikkat ederdi. Buq 

lllyiik madamı tanıyorum. r•diniz? rine yabancı ona iımini ıordu - Oh! Efendim, keaeaini aç- . Obtlrlar, ekseriya ebeveynle- rağmen, kendisi şahsen gayet 
- Si& mi? - Çüakii mektubu alınca ve Portos olup Dartanyan ol• 11n da ister avukat kan• ,.. riain yaellt telkinleri yüzünden, az yemek yiyen bir adamdı . 
._ E-. M. çok cam sıkılarak M. Portoaun . madıtını öğrenince yardım edip but İlter dltoı olıua. bence daha küc;ük yaıta biitia zevk· Nıpolyondasa evel Franaada 

{ .. Peki onq. llNll tan&e:lıaız? sebatsız vo mütelevvin bir adam ayata kaldırarak otele getirdi hepsi bir; fakat kat'i olarak lerini yemekle tatmin etmeği aşçılık pek ileride idi. Oa be-
- OlaJ Efeadim, aöylirece- oldutunu ve aldığı a. yaraaıa ve ıonra atana binerek ortadan verdiği cevaba göre artık Por- ötrenmekte ve büyüdükçe bu ıinci Lui zamaoında bir büyük 

liai llr o•k aaklı1acatuaıa da kadın yüzünden olacatını kayboldu.. toıun ihtiyacından ve vefuııb- onlarda devamlı bir itiyat, bir ilim halini almııtı. O Z&IU•aa 

ı..abillr miyim? ıö7lemiı. - Demek yabancı idam M. tından bıkıp usandıtı için bir haıtıhk haliDe girmektedir. en büyük şerefleri IHYh•DÜ 
- SöyleJiaiı; uilzadelik na• - Ne, Portoı yaralı mı? Dartanyanla dilello ettitini zan- santim bile göndermiyccekmil. Doktorlaran ifadelerine naza· sarayın awbqıhğı vardı. OA 

- 11s ..ırimı ıöyliyeceti· - 081 Allabaml Size ne netmiş? - Miaafirin"ze bu cevabı ran çocuta ber ağladığı vakit betil'ci Lui bu ifia ancak er· * mchia Pllm• olmauınız. söyledim? - Öyle anlatılıyor.. ıöylediniı: mi? meme veya yiyecek vermek oau kekler mafıadua miikeaamol 
- Pek ili. efendim, emni· - Port.-• yarala oldat•• ·. - Bu adımın kim oldupou - Sona var - daha küçük yattan obarlata btr tarzda ba..,ılabilecoti ka

lnkılib hatıralanndan 
dcbzda hareket ordusu zabitanı tarafmdan umumi bir toplan

h yapılarak bir askeri tasfiye kanunu hazırlamııb 
T ........ wliyeli yapı)u. ötekilerin kıdemlerine bakıl· nizamname ve kanunnameler ve bütün mevcudiyetiyle \Qaa 

... ._ lııilçok iıl• ele Y•p&t. mıyarak aldıklan maaı bir emri için de birer proje ihzar etmit maıai olmata çalıtm11tır. 
•fb. Yabncla da anettiiiıaiz vaki telikki olunarak hepsine ve bunlar da tasfiye kanunna· Böylece divanıharp irtica 
sibi Hamit devrinde devairde birer ikramiye verilerek ktpı meai gibi ayni ayaine kab•ll,,. meseleli!e alikadar ~mak üzere 
lüobir kadro yokta. Falanca P• drtllrı edilmişlerdi. taıdik olunarak mer'iyet mev· iki ay bclar ciddiyetle meıg•I 
fUlll da•aclı falu beyefeacli. Ciheti askeriye bu iti böyle lciine fitmifti. Hareket orduıa olmq ve com'aa altmıı üç kiti 
ayei atıfet vayei hazreti padi· 1apmaıa11tL Yıldızda hareket fibi bir kuvvei mücbire olmam11 idama mahkGa etmit ve ayrıca 
phide 11111tlak dolpacı bir orduıu tarafından yapdaa uma- olaaydı ne bu kanunlar yıpalu elli kadar da mürteeie muhtelif 
aaqa nail olmalı idi. Damat mi birtoplantıdahakı zyereterft ve ne de tasfiyeler icra edilirdi. cezalar hükmeylemiıtir. 
.., llanai aeurete mensup iıe etmiı olanlar için bir tasfiye kaau- Hareket orduau bunlann bepaiai Zabitanın siyasetle utrqma
llemea •Sadakat ve ubudiyet- nu projesi yapılmııb. Hiikaaette yapmıfbr. S.liaikte tqekkil malan baklanda Mabmad Şev
lmi zab .. hınece malGm olan... bu projeyi ayn• kabal eclerelc ettitiai •ıettitimiz (Zabitan ket paıa ile cemiyetia ara11 da 
Be,im IBUf&D'D ••• kuraıa iblağı Mecliıi Mebuaaaa ••mit ve Milda*i halaak) cemiyeti ele aoılmııb •. En nib•~et iltlfa ka· 
lnclei ıenlye iktızaamdandır. müstaceliyet kararile çakan ba Hamid bal' edildikten ve ordu- nannaııı.eııne t~vfika~ ~eah 
clİJe mabeyni bumayun baıkita· kanun üzerin• tasfiye maam.. a11a ihtiyaca olan kaaual•r ya• mü~deti aakenyelerıni ıkmal 
betind• JUllaa bir teskere 0 lesine Pitil•İf icli. Ferild;ktea pddıktaa aonra vazif11i hitam etmıyen buı fODÇ zabitan oı
bey içlla • 4aired• •ttl• ltir bymakamhta. bymakamhktaa bulmut oldutundaa keadi kea- daea mezun addedilmiı ve 
dadro idi. ,Umaıılıta iaenler çok oldup dini feabetmişti. banlar da murabbaı namı al-

Mülki ıevat için biiyilk kadro gibi, paşalaktan mülizimievel• lttihad ve Terakkiye mensup bnda sivil elbiselerle Villyet-
ŞGrayı Devlet: uahtile Maarif lip inenler de görülmiqtü. bazı zevat divanıharbi örfice lere gönderilmiş ve ihtilaf ta 
N~~ tetkik komiı~oau ar Yıldızda içtima eden sıl,,itan lttihad ve Terakkiye muhalefet kısm~n izale edilmişti. 
lıta ıda. Buralarda birçok ~ tadiye kaouanasirıd• maada: edenlerin de tecziyeleri ıiddetl• lttibad ve Terakkinin çalqma 
tarat bıriaei IDillet aı.ylıiae t - Tekaüdü ukeri kanun- talep edilmiı iae de Mahmud devrelerinden biri de bu dev· 
ıetinir plulerdi. Hareket or- namesi Şevket paıa ordunun ve ge· redir. Bir ınüddet için gürültü· 
duaundaa IODra umumi bir t... 2 - Harcırah nizamnamesi rekae divanıharbin ıiyaai fırka• süı patırdısız vakit geçirilmiştir. 
fiye yapddı. Mebaıandu ıai- 3 - Yemende bulunmq olu lar lceaaatine deiil vatanın Bundaa ıonraa vebyi henüz 
rekkep bir heyet bütün neza• erkin, ümera ve zabita için nefine hadim olacıtını beyan teıpit edilnıelcte oldutıından 
retleri birer birer dolqarık bir bir nizamname ile bu talebi reddetmişti. Mah· teıpit iıi bittiti vakit gene de-
kadro yapmıılar ve bu kadro 4 - Tahdidi ıia kanunu mad Şevket paşa divanıharbi vam olwımalc üzere şimdilik 
dahiline liyık ve müstahak olan 5 - istifa kanunu örfiyi hiçbır veçlaile htibad ve batıratımıza ıoa verilmiştir. 
llleaaurlıra alıkorduktan ıonr• Ordu için pek elzem olan Terakkinin baziçeıi kdmamaı 8 1 T T J 

sevketmek detildir. Böyle bü- aaatinde idi. Halbuki madam 
yüyen insanların mideleri ıe- Dil Bari öyle bir kaclan afÇlll 

aiılemekte, onlann bütün zevki bulmuş ve krala o kadar mü. 
boğazlarına inhiur etmektedir. kemıııel birçok yemekler haaırla· 

Y~ınek müpı.liları mlftı ki, o yemeti yedikten 
Çocuklukta, bütün zevk ver• ıonra kralın kadanlaruı aeçalak 

hialer atızda temerküz eder. fenn 'ndelci meharetleri hakkın-
0 çağda emmekten ve yemek· dalci düıünceai tuıamea ~ 
tea abnaa zevk pek fazladır. tiımiıti . 
lnaanlarm büyüdükleri vakit Mitle delil, gemelc dola6ı 
karıllaıbkları sıkıntılar, ekse· Dünyanın en meıbur obur· 
riya onlan, çocukluklarından larından biri de Almaa Feld 
kalma •a;ız. zevkine riicu et· Mareşalı Nathiaı Gallos idi. 
tirir. Sıkınblarıaı böylece unut· Bir karilcatürcü onun şi§manlı· 
autğa çalııırlar. Siıara ve içki ğuıı göstermek için yapbğı 
iptilisı bu gibi buhranların bir karikatürde ona karnına 
zayıf iradclilerdeki tecelliıidir. el arabaıile tatıtmııtı • 

Birçok kimaeler vardır ki Medeni ilemio oburları ol· 
tıpkı kokain, eroin müptelilara dutu gibi vahıi kabileler ara• 
aibi yemek müptellsıdırlar. On· ıındı da oburluldarile moıhur 
ların yemekten aldıkları zevk kimselere tesadüf olunur. Me· 
herhangi bir kokaioomanın ko· aeli Afrikada Kalabari kabilesi 
kaindea aldıtı zevkin aynidir. d 

efradı mi elerini bir nevi ye· 
Bu gibi adamlar bir perhize mok dolabı gibi kullanırlar. 
tabi tutuldukları takdirde, on• 
lardaki yemek arzuıa o kadar Oıalar yiyecek buldukları vl• 
ıiddetlidir ki bu tatmin edil· kit 1iyebildikleri kadar. yerler 
m yen ıiddetli istek dimağlarına ye ondan IOAI'& da belki gün
dokunabilir. lerce yemek bulamıyarak aç 

kalırlar. 
Temple üniversitesi profe.ar-

leıinden doktor O. Spurpon Birçok oburları kurtaran Jfr 
ve Gerald Pearsoa, oburhıfml ıine ıey, insan vücud&Düa eza 
vücuttaki nvmelc anuıu v• ıelr ve cefaya çok mütehammil olu-
vani zevk yerine kai• olan ıudur. 
gayri tabii bir iıtelc oldutunu 
ıöylü.yorlar. 

Küçük iken oyun gibi çocuk
lara baa zevklerdea mahrum 
edilenlerin, çoouklulctan bülOta 

Dolalfflırıeılılt 
Kemerde Hamam sokağında 

Ali oflu Eyup, Mehmed otl• 
Mostafantn iki lira11nı dolandır· 
dıtı için Adaiyeyo verilmışttr. 
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Çekoslovakya, bir taarruz Hayatın garie_ bir cilvesi: 

Milyonerin üvey oğlu bir 
zından köşesinde! 
Böylesi de olur mu olur! 

~~~-+-1•9-41--~---

Ana değil, taş yü-
rekli bir mahluk! ....... 
O bizim bahçe
vanımızdı, diyor 

Pariıten bildiriliyor: 
Peronne ıoseıiode jandar-

malar ıüpbeli bir ıabsa tesadüf 
etmişlerdir. Bu adaman üst ba· 
şınm kirli olmaıı vo yırtık el· 
biıeıi nazarı dikkati celbetmiş· 
tır. Kendisıne ıorulan suallere 
muntazam cevap veren ve 
Alber c Ritecher adını taşıyan 
bu garip yolcunun hüviyet va· 
rakası muntazam çıkmıştır. Yal· 
nız üzerinde iki metelikin bu· 
lunması hapishaneyi boylamuına 
ıebep olmuştur. 

Alberic Rltcher jandrmalara 
it raz etm ş, kendisinin bir mil· 
yoner zade olduğunu söylemiş· 
t r. Tabii bu ifade dinliyenleri 
güldürmekten baıka bir netice 
tevl d etmemiştir. 

Hapishanedeki hücreıinde ken· 
diıinı ziyarete giden bir gazc· 
tec;ye A. Ritcher ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Evet Bayi Ben bir milyo
nerin çocuğuyum. Likin üvey 
babamla ve annemle çolC iyi 
bir hayat geçirirken nereden 
düştü bılmem, annemin piyan· 
gosuna bir iÜn büyük ikramiye 
isabet etti. işte o gündea ıonra 
iı, baştan- baıa detiıti. Babam 
bana ıurat aımafa, annem de 
arkasını çevirmeğe başladı. O 
bale geldiler ki, nihayet beni 
bir gün kıpı dışarı ettiler. Be· 
nim kendilerine variı olmam 
end şeıi onları çıldırtıyordu. 
H pishaneye girecek adam de· 
tılim amma görüyorsunuz ki, 
beni burayı tıktılar! 

Muharrir, bu tuhaf hadiseyi 
incelemek lüzumunu duymuş, 
ve milyonerlerin bulundutu Ar· 
dcntteki şatoyu ziyarete git· 
miştir, 

Muharriri biraz da endişele 
kabul eden üvey babayla mu· 
barrir arasında ıöyle bir ko· 
nuşma olmuştur: 

- Çocuğunuzdan havadis ge· 
tirdım. 

- Hangi çocuk? 
- Albert Biberi 
- Nerededir ıimdi o? 
- Hapisbanedel 
- Hapishanede mi? 
Bu ıırada anne de mülcile· 

meye karışmıştır: 
- (~alıın varsın hap·ıbanedel 
Muharrir, çocutunun kendi

ıini görmek iıtediğini, (Annem 
beni sormaz ve aramazsa uzun 
müddet hapiıhanede kalacağım) 
dediğini bu tış kalpli anaya 
ıöylemiştir. 

O ise ıotuk kanlılıkla muhar· 
rire şu cevabı vermiştira 

- Onunla ne kocamın, ne 
benim hiçbir alakamız yoktur. 
Burada bulundutu müddetçe 
kendiıini bahçıvan olarak kul• 
lınıyorduk, (günde de eline beş 
kuruı kadar bir pıra veriyor· 
duk. Sanki rabıt keadiıine 
battı; bir ıünı 

- Gidecetim ben buradan, 
dedi. Biz de: 

- Güle güle, dodilc. Hatta 
ben, belediyeye müracaabnı 
bile lcendiıine sıkı fıkı tonbih 
ettim, bu suretle bir İl bulması 
tein çalıımaıuıı da tavıiyeden 

Milgoner karı lcoco 
geri katmadım. 

Muharririn oturdutu 11londa, 
çerçeveye konmuş güzel bir lev· 
ha vardı. Bu levhada ne bir 
şaheser resim. ne de güzel bir 
kitabe vardı. Levhanın içinde, 
58441 numaralı meşhur piyan· 
ko bileti bulunuyordu. Şimdiden 

vasiyetnamelerini h ıızı rlıyan karı 
koca, üvey çocuklara olan Al· 
bert Bibere ancak bir lokma 
ekmekten başka birşey bırak· 
mıyorlır; diter huıuaatta her 
türlü yardımdan ve ona para 
vermekten ictinab ediyorludı. 
No buyurulur? 

Moakovadaki muhakeme 

(P opuler) gazetesind~ çı
kan mühim bir makale 

Fransa sabık Deolet Nazırı M. Pol For 
Rusyada tam bir cinnet hük'IJm 

sürdüğünü yazıyor 
(Son poıta ile gel111 bir luıabul 

gueteıi, mohakemeain ıoaa erdiğini 
haber nrmekıe ve yirmi bir mat• 
ouodın, yalo11 bır kitinin l:crut et· 
&itini ill •• eylemektedir. 

Halbuki, daha dan geceki radyo 
haberleri, dıunın devam euiılni 

haber Tcri,ordu. Bunda bir yar.ıhı• 
hk olH gerektir.) 

Moıkova, 3 (Radyo) - Dev· 
lct i cali ne suik asd, Rusyayı 
parçalamak ve rej imi yı' mak 
töhmetile maznun olan 21 kiş i· 
nin muhakemesine bugün de 
devam olunmuştur. 

Kretiniski isticvap edilmiş ve 
bütün cürümlerini itiraf eyle· 
miştir. 

iddia makamı, isticvap olu· 
nan Rikofla Çerkofu mücrim 
görmüş ve celse tatil edi lmiştir. 

Saat 18 de, celse tekrar 
açılmış ve Rojenklovun istic· 
vabına başlanmıştır. Suçlu, Po
lonya hesabına casusluk ettitini 
ve Rusyayı parçalamak için 
muhtel.f şekillerde çalıştağanı 
itiraf eylemi ştir. 

Bundan ıonra, maznunlardan 
Maranlcoviç ile Koçalef iıticvap 
edilmiıler ve onlar da cürüm· 
lerini itiraf eylemiılerdir. 

Marankoviç, casusluk yaptı· 
tını, Koçalef te, Ruıyanın pa· 
mulc planını alclm bırakbrma~ 
için her veıileden istifade etü· 
tini beyarı etmiştir. 

Moskova, 4 (Radyo)-Caıus• 
lulc davaıı müoaıebctile zabıta 
tarafından fevlcalide tertibat 
alınmı ştır. 

Davanın cereyan ettij'i, ıen: 
dikalar sarayının etrafındıkı 
büyüle caddeler ıi ıli zabıta me-

murlarile askeri müfrezeler ika· 
mc edilmiştir. 

Mülhakattan ve Rusyanın her 
tar fından Moskovaya relen 
trenlerde de ubıtaca araştırma• 
lar yapılmakta ve bütün yol· 
cular kontrol edilmekted r. 

Pariı, 4 (Radyo) - Populer 
g zetesinin bugünkü nüıhasmda, 
sabık Devlet Nazırı (Pol For) un 
bir makalesi intişar etmiştir. 
Muharrir, yazdı ğı bu makalede, 
Moslcovada cereyan eden caıuı· 
luk davasından bahsetmekte ve 
Ruı inkılabını başaranların, bu 
gün alelade suçlular gibi mah· 
kemelerde sürük enmekte ol· 
dukları nı kaydeyledikten son· 
ra, Sovyet Rusyada bugün tam 
bir cinn~t hülcüm ıürdüğünü 
ıle ri sürmektedir. 

Muharrır, makalcsınin sonun· 
da diyor lci: 

•Bugünkü ithamlar ve idam
lar, Çarlıkın inhi damı nı mütea· 
~ p. olsaydı, bunu tabii görebi· 
lırdık. Fakat, aradan yirmi yıl 
g eçtikten sonra bu gibi hadise· 
lerin vukuu, aklı ıeli min kabul 
edeceği bir hal değil dır.,. 

Fransız 
parlamentosu 

Milli Müdalaa miia. 
takil •andık kanunu. 

nu kabul etti 
Pıriı, 4 (Radyo) -Milli Mü· 

dafaa için teşkil olunan müı· 
takil aandık hakkındaki kanun, 
Parlioaeotonlln bugünkü celse· 
ıin de •uyü~- bir ekseriyetle 

1 kabu~ olııl." n.uıtur. 

karşısında bütün kuvvetile 
mukabeleye azmetmiştir ............. 

Çekoılovakya Başuekili Milan Hodza, Parlamentoda m'ii.lıim 
beyanatta bulunmuş, Çekoslovakyan~n dahili iı /erinde kimaenin 

müdahalesine tahamtnülii olmadıfını ı6ylemiştir 
Varıova, 4 (A.A.) - HükU- dan kaldırılması zamana ıel· r.esi Fransa Baıvekili ve Hari· 

met partisine mensup gazetele· miştir. Almanya ile müzakere• ciye Nazırının ıon beyaaatlaruıı 
rin büyük bir lcıımı bugün bir· lerdc bulunmaj'a amadeyiz. Yal- büyük bir memnuniyetle t~likki 
denbir~ Çekoılovakyaya ve nız bu müzakerelerin tam mü· etmiştir. Fransa, Sovyetler Bir· 
Prat hükumetinin Polonyalı savi iki taraf arasında v11lcubu· liki ve Çelcoılovakya arasında· 
ek•lliyct baJııinde takip ett .ği lacak müzakereler olmuı ıart· ki muahede iae ıulbaever bir 
politikaya karşı pddetli hücum· tar. politika ileti mahiyetini aöıte..1-
Jara başlamıştır. Çekoslovakya efkara umumı• miştir. 

Prag, 4 (A.A.) - Başvekil 
M. Hodza buıün mebusan mec
lisinde dahili ve harici politika 
hakkında mühim beyanatta bu· 
lunmuştur. Mebuasan meclisinin 
bu toplantısı c ddi bir hava 
içinde cereyan etmiş ve Çekoı· 
lovık birlitinin bir tezahürü 
halini alm ıtır. 

Diplomatlar locasında bu top• 
Jantıda lngiltere ve Yugoslavya 
elçilcrile Çekoslovakyanın Berlin 
elçiıi de hazır bulunmuştur. 

M. Hodzanın kürsüye çıkışı 
Nasyonal birlik partisinden ko
müniıtlere kadar bütün gruplar 
tarafından alkışlanmış ve mu• 
hılefet vaziyetinde bulunan 
Slovak muhtarıyetçileri dahi bu 
alkıılara iıtirak eylemiştir. 

M. Hodza ezcümle demiı· 
tir ki: 
-Çelc:oılovakyanın hududlan 

detişmez bir mahiyet arzet• 
mektedir. Çekoılovakyının da· 
bili itlerine biç bir yabancı 
müdahale kabul olunmıyacak· 
tar. Çekoılovakya ıulh arzuıua· 
dadar. 

Fakat kendimizi müdafaa mec
buriyetinde ıördütümüz zaman 
bütün kuvvetlerimizi cumburi· 
yetin emrine vereceğiz. 

Hükumet ekalliyet meselesini 
tam bir iıtiklil dahilinde ve 
lüzumlu gördüğü tarzda halle· 
decektir. B. Hitlorin Avrupadı 
bir ınlaıma ve süküıı ihtimal· 
leri hakkındaki söz\erine iıti· 
rık ederim. Esaıen Çekoslo
vakya ile Almanya arasında ih· 
tiliflar politika olmaktan ziyade 
pi ıikoloj i ktir. 

Bu pıikoloj le engellerin orta· 

• 

lktısad Vekili B. Ş. 
Keseb:rin beyanatı 
- Başı 1 inci sahi/~dt1 -
Size ıunu söylemek iıterim 

ki ı bracat siyasetimize yeni bir 
şekil vermek üzere bulunuyoruz. 
Bunu ihracatımızı arbrabilmek 
imkinlırını ıördütümüz bazı 
memleketler ve bilh111a Fransa 
lehine yapacaı'IZ. Fakat müba· 
deleleri artarmak iıtiyorsalc her 
şeyden evel bloke edilmiı bu· 
lunan altı aydanberi meriyette 
bulunan yeni anlaşma huıuıi 
takaslar sayesinde vaziyeti dü
zeltmiştir. 

Misalde rösterir ld topu topu 
dört milyon lirahk sürünüp gi• 
den bir kliring açıtı yüzünden 
Franıız • Türk ticaret miinaıo-

betlerinin bundan ziyan rör• 
meıi dotru detildir. Bu bakı· 
yayı tasfiye için baılca vuıta• 
lar da yok delildir. Ancak bir 
miul vermek içia fUDQ ıöyli· 

yeyim ki, Frınıa aenede 23 
mily:on toa kömür id 1 etmek
tedir. 

Çin- Japon harbi 
- Baıı 1 inci so.lıi/ed• -

şaaghayaaa alıaaa laaberler; j• 
ponlına, geçtikleri yerlerde btlla 
Çin köyleriol yakmakla d .. am eltik· 
leriai bildirmektedir. 

Bank.en, 4 (A.A.) - Çi• mcm• 
balarıadaa bildirildigioe göre, Çia 
kıt'aları Sarı nehri ıepıiıJerdir. Bir 
ç .. irm• hareketinde balanan bo 
ltl&'alar j•pon bt'alarıaa uııaıa 
bılcum elmiıler •e 2 mart tari.JWade 
Uey.Uey ile Bıicianga ı•d alanı• 
lardır. 

Cumhuriyetçiler, lngiliz ve 
ltalyan gemilerini 

bombaladılar 
Cumhuriyetçi ispanya Başvekili (Negrin), 

ailahıızlıktan endişe ettifini aayliyor 

Franko topçuları 
Pariı, 4 (Radyo) - Cumhuriyetçi ispanyayı aid harp tayya• 

releri, bugün Lapılmaıı bombard.mao etmiıler ve bitaraf limandı 
bulunan lngiliz ve ltalyan harp gemilerine birer bomba atmıılardır. 

Son haberlere göre, ihtilalcilere mensup bir tayyare filosu dı, 
bugün Valinıiyayı bombardıman etmiş ve ağır bombalar atmış· 
tır. Atılan bombalardan birçok evler yıkilmıştar. 

Baraelon, 4 (Radyo) - Cumhuriyetçi ispanya Başvekili 8. 
Negrin, bugün gazetecilere beyanatta bulunmuş ve rönüllü me· 
ıeleaile cumhuriyetçi lıpanyanın alakadar olmadıtını. yalnız ailib 
ve mühimmat fıkdanından endiıe ettifini, Teruelin bu yüzden 
terk edUditini ıöylem'şt i ... 

Balkan 
lktııadi konae,i 

NisanJa lstanbulcla 
toplanacak 

Belgrıd, 4 (Radyo) -Balan 
antanb iktısadi konseyi, Niaaaın 
yedisinde lıtanbuldı topla11a· 
caktır. Konıey içtimaı 14 Ni· 
unda bitecektir. 

Mısırda 
Saylav aeçimi baılaclı 

Kahire, 4 {Rayo) - Saylav 
intibabıtana burün baılanlDlfbr. 

Başvekil Mahmud Paıa, ozan 
bir nutuk irad etmiı ve ıelefi 
Nabaı paşanın takip ettiti ıiya· 
ıeti tenkit ederek, bu politik .. 
nın, Mı11r için zarulı oldupnu 
ıöylemiıtir. 

Cami hademeleri için 
yeni lıiJk'/Jmler 

Oç ıene evet yapılan c:aıai 
hademelerioe aid nizamnamenin 

bir maddesi det' ıtirilmiı ve Dİ
zamnamenın devlet ıGruıa 

tetkiki bitmiıtir. Buna rör• bir 
camide birinci, ikinci ıibi ara 
takip eden ve birdea f&z1a 
adam tarafından yıpılaa .biz· 
metlerde yer açıldıkça 01adan 
sonrakiler ııraaile yürütülecek· 

tir. Ancak vakıfiyeleriade a.,. 
rıca bir şart bulunma11 ve ilmi 

hizmetlere imtihanlı alınmıı eD 
az alta sone çalaımıı olmalan 
lazımdır. 

Ôlenin yetiımlı otulluı ·mü
sabaka iıterlerae o camide v .. 
ya diter bir camide o dereeeye 
muadil oluık açılacak hizmet 
için mutlaka m&11baka yapıla· 
calctar. 

Müddetsiz izin almıı ve niyı· 
betle Üzerlerine evelce cihet •e
rilmiş olanlar yerlerinde kala
ca klardlr. Yalnız bu vaziyet 
Nisan ayının ortaıından aoan 
başlıyıcakbr. 

Sökelilere teıeklıtJr 
Genç yaşında Sökede ôlea. 

otlum ve kardeşimiz diı dok· 
toru Nebil Tevfik Çobanotlu
nuıa cenaze merasiminde bulan-

mak ve bıraktıtı pek küçük 
çocuklaiıaın hukuklarının mu• 
haf azası huıuıundı röıte~dilderi 
alaka ile ve Sökede bulundu-

tumuz müddetçe hakkımızda 
ibzal buyurdulclın teveccabat 
dolayııile Sö lce Halkevi pnç
lerile bütüa Sölcelilere ayn ayn 
teıekküre otlumun ve kudefi
mizin zayii ıebebile hU1l olan 
teeısüratımıı imkiıı bırakma· 
maktadar. Kendilerine kartı de
rin ıaygı ve bürmetlerimizin 
gazeteniz vaııtasile ilinana de
laletlerini dileriz. 

V aldeai Kardeşleri 
Şükriye Çobanotlu Mecdi 

Çoban otlu 
Vedad 

Çoban otlu 
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Holivudun Esrarı Mühim bir casu•====== 

şebekesi bulundu. Krahn oğluna hi~ 
Marlen tarafından yırtıldı 

-2 

Marlen, hürriyetin hasreti ile kıv.ranıyor •• Sıcak 
bir ekmeğin üstüne biraz sucuk alabilmek 

bile onun ~asretini çektiği birşeydir 
S. tren; film çekmete elve- 1 

ritli. bir aenarya dekoruna ben· 
ziyor. Burada. müuid bir muhit 
bulmak ve pek az bir tabay
Jiille bir clramıa eauını teıkil 
etmek içiD biraz kıvr&Jlf kifi 
plecek. .• 

8-imkJne bititik kabiaede, 
o büyük yıldız, o cuip kaclıa 
makyajını ikmal ediyor. Bütün 
treadekiler ona düıünüyor, her
keı ôDa takdirle, hayretle ve 
OD iki aaatteaberi dotmuı bir 
ibtirula bath. 

Bu derin vaıonda, dört gün 
için Ditrib ile kapak yqamak 
diitünceıi, dün bu trene binen 
talihlileri bir uda ıaıırttı. 

Maldniıt, ocata kömür atar
k.ea. •Güzel Anni. havuıaı , .. 
lakta IÖyliiyor. Trenin berberi, 
bir remici r"bi bacakları ayrık, 
aallanan atölyeainde ayakta dur
mut. mütterilerİDiD her birine, 
artiltia tnadeki bayab haklan· 
imada amalmadık tafıillt veri• 
yor Ye mcak laavblarla, içlerin
dn laayret nida11 kopuınlarıa 
atıılarını bkıyor. s., rarıon, 
iıtaayoaua birinden alelacele 
aatıa ahnm11 bir muaaaıa Gıe
riae çiçekler koyuyor. Araba
mıaıa utrelörü, yani ukert 
maclal,a -..,.a S..epllı, lru
luvara matrur bir tavırla ~kı· 

ı==tlili'*"~Miııııla ır-.-Di• .....-1r1an 
Bay re B11ın vay'kokı, rene 
ıuvare elbiılerile, cazip ve ter 
tu kadının içeri firmeaiai be
J9C&nla bekliyorlar. 

Karaua maatolu kadın, yani 
muvaffak olamamıt Mırlen, 
yalaız, ıöbretıiz, umumi vı go
nan bir köteıine oturmuı. bu 
lcarıı)Afmuın pek zalimane 
oldutuaa ve böyle bir dene
mete layık olmadıtanı düıü· 
aüyor. 

BölGntlnlD arkaıında, keskin 
bir lcahkaba iıitiyorum. Gür61-
ta,. ntmea, trende bulunaa
larm, blabba11 ititip duyanla· 
rın kalplerine aebebini bilme
clilderi birf81İn nüfuz ettiğini 
hiuettim. Halbald bu tren de, 
ll.,an Nnyorktan Kaliforaiya· 
1• itli,.n trenlere benziyor. 
Şlb•enan •ırru 
Şilcapda dört aaat kalacatız. 

Hava, aaayip bir ilkbahar ha
vua.. Şikagoaua bütün iıçi 
kıllan, dudaklarını rujhyarak, 
ıea delikanlıların kollarında, 
çahfbldarı matualardan çıkı· 
1orlar. 

Bqmda. alnına kadar etil· 
mit bir fötr IAPU tqıyan, 
ıklsiai ıiyab rözlüklerle riz· 
lemiı bir delikanlının kolunda 
ft, bpla ODiar fİbİ fÜnefİD 
zi1uau aeviaea eamer koıtüm· 
lii bir bdıaa, kimae bakmayı 
akJanclaa fOÇİrmiyor, kimse OGU 

taDımı1or. 

Marleaa 
- Uzun müddetteaberi, hür

riptiD ba zevkiai tatmadım. 
DedL 
•Senelerdenberi, bemeD lıe

mea ilk defa olarak kendimi 
bir ıebirde yılnız ve yabancı 
laiaaediyorum. Bir aolcakta baı· 
bap dolapbilmek, bir came
kiaın önünde durmak, takip 
edilmeksizin bir parça ekmetiD 
içine ••cJk ıucuk koydurmak, 
kalıbt.htaa toplumı••• m•7"' 

Marlen 
dan vermemek ıartile müıkülit 
çıkarmak, gülebilmek, hoıuma 
giderae naz ve iıve yıpm1ı1k, · 
fototrafçıların tasallGtundan kur· 
tulmak beni zevke rarkeder. 

•Düşününüz ki, Amerikada ve 
bilhassa Holivudda gözetlen· 
mebizin.-..b.il..Mbm..hile atamam. 
Avrupada, bu bal, büıbütün 
berbad. Bu yaz. Salzburgta, 
evim muhasara edilm• şti. Ve· 
nedikte, fototraflarımı almak 
iıtiyen, mantomu çeken taıkın 
bir kalıbahtın takib:ndc:n kur
tulabilmek için ıokalc aralaruaa 
kaçıyordum. Bir ikindi vakti, 
gene böyle bir takipten, Tinto
retta reıim sergisine dalarak 
kurtulabiıdim. içeri girmek on 
lira oldutu için, takdirkirlarım 
kapının dışanda kaldılar. içeride 
hemen hemen ziyaretçi yoktu. 
Bu aaırdide ıarayın salonlara 
ıerindi, milliyim bir ziya etrafı 
luplamııta. 

Bir köıeye oturdum; orada 
ıükünetin, ıesıizlitin, iıtirahatin 
zevkine doymak için tam üç 
aaat kaldım. Hatta, biraz uyuk· 
ladıtımı bile zanned yorum. 
Tintoretta kuıurumu affettin .• 
Durmadın yürüyoruz, Şıka

pnua merkezi ·sıoop.un et· 
rafında dolqıyoruz. Fakat,Mar· 
lenin çok haaaaı taıkınlıtından 
biraz endiıe etmete baılıdı m. 

- Hakikaten, ıu kaldırımda, 
bir parça ekmelin üzerine kon· 
muı ııcak ıucukla mı karnınızı 
doyurmak niyetindea n · z? 

Marlenin heyecanla heyecanlı 
anlattı• kesildi, o'dutu yerde 
durdu. Ona görünüşte iyi bir 
kikkinın camekinını ıösterdim: 

- •Viyey Haydelberr •• Bir 
Alman birabaneıi. Kendinizi 
evinizde ıanacakıınız. 

Bu birahane, Alman lokan· 
talannın en tanınmışı idi. içe· 
ride çeşit çeıit kızartaıalar 
vardı. Hizmet e dea kırmızı gö
tüılüldü kadınlar, omuzlarında 
açık renkli mua örtüleri taşl· 
yorlardı. Masaya oturur otur
maz yemetimiz önüaıüze geldi. 
Mırien, ıarap kupasının içinde 
memleketinin mavi semasını 
görüyormuş gibi, derin bir ta· 
hayyüle daldı. 

o aüa. lütufkar bir vaziyette 

Dluiclı 
kendınden geçmit gibi idi. 
Onun için berşey tatla bir he· 
yecan mevzuu olmuıtu. 
Şimdi, geçmiı fiinleria de• 

koru içinde, maziıioi düıüne
rek müteessir oluyordu. 

- Babam Rus b:.ıdudunda 
öldükten sonra, annemi c ben, 
Berlino gıtmeıc üzere Vaymarı 
terkettik. Orada akrabalarımız 
vardı. Üç ıene elem ve ıstırap 
çektik. Ekmek yoktu; berşey 
kıttı. Yal nız huduttaki aıkere 
az çok yiyecek veriliyor, onlar, 
izinli ge ıirlerken, aileleri ne kon· 
aervalar getiriyorlardı. Bır müd
det sonra, mütareke ila ı edild". 
Kcurfunstendeki mitralyözlerin 
şaklrtısı evimizden iş tiliyor. Bu 
vaziyetten korkan annem, beni 
siyasi gürültülerin yetişemediği 
aakin bir taşra olan Vaymara 
götürüyor. Ancak birkaç sene 
ıonra tekrar Barline dönüyoruz. 

- Deoam edecek -

Hollanda 
kralicesi • ····-Taç ue tahtı kızına 

terkediyor 
Amıterdam, 4 ( Radyo ) -

Hollanda kraliçeıi Vi:helmita· 
nin istifa edeceği ve tahtı, kızı 
veliahd Prenıcs Julyanaya ter· 
keyliyeceti söyleniyor. 

Kraliçe, tam kırk sene hü· 
kümdarhk etmiş bulunuyor. 

Prenses julyına kraliçe olun· , 
ca, ıeçen l crde doğurdutu lcız 
da veliahd ilin edilecektir. 

Amiral Redor 
Devlet Nazırı olarak 

kabin ~ye girdi •• 
Berlin, 4 (Radyo) - Amiral 

Redorla General Von Preşidin, 
Hitlerin emrile, Devlet Nazan 
olarık kabineye dahil oldukları 
bildirilmektedir. 

Bir oalc'a 
Ödemiş kazasının Meşrutiyet 

mahallesinde Süleymaa oğlu 
Abdullah Aydln ile gelini 22 
yaşlarında Hamide, mahalle 
bekçisi Mebmed Çayıra hakaret 
ettiklerinden meşbud ıuçlar ka
nununa göre mahkemeye sevk· 
od& lm~ler dir. 

Vaıingtoo poliı müdürlütü, g u•• ı mu-yor! 
askeri otoriteleri fazla endiıeye 
ıevkeden mühim bir caıuı ıo
belceaini meydana çıkarm11tır. 

Guıtav Gunther adlı Ameri• 
kala cuuı poliıe verditi ifade· 
ıinde, kendiıinin filhakika müı· 
tabkem mevkilere ait askeri 
plialara Avrupaya lcaçırdıj'ını ve 
ıimdilik iımi ıaklanan bazı dev
let büyüklerine bu veıikaları 
teslim ettitini itiraf etmiıtir. 

Pollıin tahminine göre, tay· 
yare ıarnizonlarına ve yeni inşa 
edilmekte olan tayyare!ere ve 
tayyare remllerine ıid de bazı 
planlar a~ırılmı ıtır. 

Erich Gl11aer adlı bir Amc:· 
rikah tayyare neferi de tevkif 
edılenler meyanındadır. Caıur 
lardan yirmi altı yaşında genç 
ve güzel bir kız olan Yobanna 
Hoffman da bu ıebelcfJde büyük 
rol oynamııtır. Bu kadın ıon 
zamanlarda bir Alman tr:anıat· 
lant tinde berberlik yapıyordu. 
Poliı tahkikatı ilerlemektedir. 

M. Haver 
M. Van Zelantl gibi 
iktıaadi ve mali tetki. 

kat için dolaııyor 
Bal, 4 (A.A.)- Sabık Ame· 

rika b'rleıik devletleri reisi M. 
Hoverin Avrupadalci ıeyahati 
hakkında ötrenilditine röre M. 
Hover, dünya ekonomi ve fi· 
nanı vuiyeti baklanda M. Vaa 
Zeland n tetkikine çok müıabib 
bir tetkikte bulunmaktadır. 

Önümüzdeki ıeçime reiıicum· 
bur namzedi olarak iıtirak et· 
meti düıüneo M. Hover • ıim
dide11 bu lıuıuıta lrendi•ia• 16o 
zumlu bütün malQmatı topla· 
maktadır. 

M. Hover, ıimdiye kadar M. 
Van Ze and, M. Bonney ve 
M. Avenol ile görüşmüştür. 

Halen kendis nin Viyanadaki 
ikameti de gene bu tetkik itile 
alakadardır. 

Ôğrenildii'İne göre M. Ho
ver, paraların iıtikrarına taraf• 
tardır. Yalnız bu meıelenin 
müttefiklerin borçları meaele
ıini kıpatm111 lirım gelditi 
fikrindedir. 

Viyana, 4 (Radyo) - Ame
rika 1abık cumburreiıi M. Ho
vere bugün V yana üniversitesi 
fahri profeıörlüiü tevcih edil
miıtir. Bu tevcih için yapılan 
meraaimde, cumburreiai Miklaa 
da hazır bulunmuştur. 

Avusturyada 
Milli birli lı ofiai teı
kildtı ıılah olunuyor 

Viyana, 4 (A.A.) - Stirya 
valisi Stepanın istif aıı resmen 
teeyyüd etmektedir. Onun ye
rine ŞQraya devlet azaıından 
Rudolf Trummer tayin edilmiş· 
t ir. Yeni vali Şuınigin takip 
ettiti ıiyaaetin taraftarıdar. 

Viyana 4 (A.A.) - Seyı in. 
guart Grazdao döner dönmez 
milli birlik ofisinin faaliyetıni 
ıılab etmek için lizımgelen 
kararlar itti baz edilecektir. Eya
letlerde ofiıe tayin edilecek 
müşavirlerin bir kısmı baıvekile 
batlı, bir kısmı muhtelif cemi· 
yellere meoıup, bir kıımı da 
nazi taraftarıdırlar. 

laveı; • Mançuko mii. 
zakereleri yalandır 

Stolcholm, 4 (A.A.) - Hari· 
ciye Nezareti lıveç hükumetinin 
Mançuko ile müzakerelere ıi· 
riştiği balckında dolaşan şayia· 
lar. tekzip etmiştir. 

Son hoppa karısı da bir zabiti 
sevip ayrıldı 

Kral ~adenin •on karısı 
Hayatta; çok ıevip tc, h ç 

aevilmemek, cidden acı ve zarar 
veren birıeydir. Bu talibsizl ği 
tatmıı olanlar, dünyanın en 
bedbaht insanlarıdır. 

Sabık ispanya kralı Alfonıun 
otlu, her güzele gönül verdıti 
halde, b'ç ıevilmedığinden, bed· 
bahtlar 1eriıine ithal ed lebilo
ceklerin birinciıi sayıl1a seza· 
dır. Zira;; lıpanya Veliabdi, renç 
ve yakııııklı olmasına ratmen, 
karakteristik kuıurlan yüzünden 
sevilmeme ktedir. 

Sabık kral Alfonsun oklu. 
ilci aene evel Nevyorkta b ir ai'c 
baloıunda ilk defa konuştuğu 
bir fÜZe(e gönül Yermiş Ye ba· 
baıının itirazına bakmıyarak 
kendiıile evlendikten bir müd· 
det ıoara, kanı bozuldutundan, 
ajluca Jıaata yatmııtt. U.ıua ve 
çok müşkül tedavideo ıonra 
ayağa kalkabilen zava lı kont 
Kavantonka, tırn mesut o'.ııcağı 
bir zamanda, kendisi için Vc
liahdlık baklandan ferağat ettiği 
güzel, onu terketmiştir. 

Kont Kavantonka talik ka· 
rarını alır almaz, N evyorkun 
en güzel kızlarından Marta Re· 
kafort adında bir kızla ıevişm ış 
ve onunla cvlenmeğe karar ver
diji b ir sırada, babası sabık 
kral Alfons, düğüne mani ol· 
mak makaadile Vat•kana kadar 
gitmiı, papaya yalvarmış ve 
fakat, biç bir şey yapmaj'a mu· 
vaffak olamamıştl .. 

Kont Kavanton ka; bir fotoj-· 
rafçıda görüp, derhal ıev şmiı 
olduğu Marta Rekafortla aşıka· 
ne münasebetlerini keımemiş, 
bir müddet ıonra, onunla da 
evlen miştirl 

Her güzele gönül veren 
veren ve aosyete aleminin en 
yüksele tabakasında yeri olan 
Kont Kavantonkan ın, aakin ve 
münzevi hayattan son derece 
boılanmaıı, garip sayılmaz mı? 

lıte; Kontu, Nevyork dilbe
rinden aaylfın ıebeplerdea biri 
de budur •. 

Marta Rekafort son fiinlerde 
mahkemeye müracaat etmiş ve: 

- Kocamın, karakteriıtik ku
surları pek çoktur. Kendisini 
bu yüzden aevmemcte başlı· 
dım. Hele, sade bir bayat ya· 
ıamak istemesi, beni büsbütün 
çaldırtıyor. Kendisi le bir arada 
yaşamamı imkin yoktur, bizi 
ayırın! .• 

Demiştir. 
Nevyork gazetelerinin, kulağı 

delik muhabirleri, ıevgi si bol 
olduku halde kendisi biç sevil· 
miyeo zavallı Kont Kavanton· 
kanın başına gelen bu ikinci 
t•I ak hadisesini haber alınca 
işi n içyüzünü anlamak istemiş· 
ler ve bütün kctumiy.etlcre rağ· 

men, Marta Rekafortun; hiçbir 
eğlenceden ek•ik olmıyan bir 
ıubayla ışi p ş rmiş oldutunu 
ve bundan sonra kocası Kont 
Kavantonkadan avrı lmağa karar 
verdiğini tesb t etmişlerdir. 

Nevyork güzeli, b rkaç rün 
içinde mahkemeden ta lik ka· 
rarı almış ve fılvalci kend ıi 
gibi eğlence diı~künu subayla 
derhal evlenmiştı r. 

Daha bır y ı l önce, ölümün 
pençesinden kurtulan Kont Ka
vantonka, sevilmemek tılihı 'Z• 

l i ğinden y.akayı ııyı ramadıtua• 
dan dolayı , dilbun ve nalla, 
derdine y 111 n yo 1. 

Belçika sosya
listleri 

Kabinenin aiyaaetini 
tasvip ettiler 

Brüksel, 4 (Radyo) - Bel• 
çika Soıyaliıt partiıi, bupn 
grup halinde toplanmıı ve hü
kGmetin harici ı·yaıeti etrafın· 
da uzun ıüreo müzakerelerde 
bulunduktan sonra, kabiaeoia 
takip ettiti 1olun, Belçikanın 
yüksek menafıine uygun oldu· 
tuna kırar vermiştir. 

Soıyalist partilinin bu karan 
Hariciye Nazırı M. Spalaa ik
tidar mevkiinde kalma11aı te• 
min eylemiı ve ikinci bir lcabi· 
ne bubranma m ni olm111tur. 

Fili•tinde lcanlı latJJi. 
aeler devrım ediyor 

Kudüs, 4 (Radyo) - Cenin 
bavalisinde, buıüo de yeai ve 
kanlı hadiseler otmuıtur. 

Mahalli hükumet, hidiaeleria 
cereyan cu:iğ aahaya ulcert 
kuvvetler sevketmıı ve çetele
rin tedbişine maruz kalau köy
ler abaliı ni başka yerlere 
nakleylem şt • 

Son h er; Filistin in muit-
telif yerlerıııJeki çetelerin, , .. 
niden faaliyete geçmek üzere 
bulunduklarını bildiriyor. 

Halkevi köşesi 
1 - Ünlü Türk !<OGıutaoı 

Attilanın büyük bir reamüıi .tayı• 
Başbakanımız ve saylavımız Cc· 
lil Bayar evimize gönc!ermiftir. 
Her gün ötleden itibaren yı,art
taşlara gösterilecektir. 

2 - Evimiz göıterit ıubeale 
nin 5/3/938 tarihinde yıllık aile 
etlencesi vardır. 

3 - Evimizde her cumartui 
günü saat 15 de ilkokullara 
Karagöz oyunu oynatılmaktadır. 

4 - S/31938 Cumartesi günü 
akşamı saat 15 de temıil ve 

saat 17 de Ar komituinin haf· 
talık topl antı ıı vardır. 
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RADYO 
Bu11ünkü program 

ls&anbul radyoau 
Dile neırigfdı: Saat 12;30 

Plilda Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 13,05 Pllkla Türle 

auilöai - 13,30 Muhtelif plak 
aeıriyıtı. 

Alc1•11t JWfrİg.tn Saat 18, 30 
Plikla danı musikisi - 19 
Mandolin ve gıtara: Zekeriya 
Tavaıan ve Gitariıt Flarder -
19,30 Konferans : Üniversite 
profeıörlerinden Ziya Cemal 
Aboy ( Diı ve atız bakımsız· 
hlaaın zararları) -19,SS Borsa 
haberleri - 20 Sadi Hoşseı 
ve arkqları tarafından Tôrk 
muikiıi ve halk prkıları -
20.30 Hava raporu - 20,33 B. 
O.er Raza tarıf mdan arapça 

lev- 20,45 Semahat Ôzden • 
.. ve arkadqlan tarafından 
Tük ... ikiıi ve halk ıarkıları 
(Saat ayan ) - 21, tS K asilı: 
t&rk mldikiai ve halk şarkılara 
- 21,50 Orkestra - 22,45 
Ajana haberleri-23 Plikl• solo· 
:llr, opera ve operet parçaları -

Son haberler ve erteıi 
pnün pro,..aıı. 

Ankara radyeau 
0,le nepigatı: Saat 13,30 
hMlt p111ı. ••ll'IJ•b - ıs,.so 

Nida Türk muikiıi ve balk 
prlalMı - 14, 15 Dahili ve ha· 
lid &ôerler - t S,30 Müzik 
Otret-- okulundaa aalden 

mWar Batbnlıtı filarmonik 
~Dlstra heyetinia konseri. 

Ai,aaa •plgatı: Saat 18,30 
Rllr Detriyab - 18,SS Çocuk· 
.... braaöt(Küçük Ali)-19, 10 
Tlrk muıikiıi v• balk prkılan 
(llakbale Çakar ve arkadqları) 
..,. 1'-U Sut ayan ve arapça ••ifat - 19,50 Türk muaili:ıli 

WSt prlaları ( Hikmet Rıza 
w•-'acfatlan) - 20, 15 Hukuki 
~--a: Hakak ilmini yayma 

.,. .... 11. ş.n.,. 

t.-ı-.· Wul kua-20,JO Pıikl. 
.... aaN ıi - 21 Aians ba

leri - 21,15 Stüdyo AfoD 

lallllllm-21JS Yarıald proı· 
-~"' lltiWll marıa. 

'·.,,:1111111.&f Avrapa iatuyoııları· 
.. llia aktamld protfa.aa özü: 
6-fe-il•ı 

21.25 Viyana: s-fonik koa• 
w (Oavalcl Kabutaaıa idare· 
lilMle) 
a./ll ,,....,,.,, 

6,4) Pw Koloayaı: Plllc 
~i. 7,10 Berlia kıaa datpaı: 
tWta ıonu konaeri, 12 Berlin 
lua lalıua : Mizahi neıriyat, 
13 a.m. c111, ... : Hafif 
.... M,ıt .... ), lJ..1-J 
.... Bljllc kompozıtirlerin 
..... lllad .. ptlkl•· 16,30 Bet• 
• .._. • .._ 2 Otkellta ile 

t kem• •lo,. 17, 1$ Var10Y1 : 
• ......, ..,,.., 17,45 Berlin 

kısa dalgası : Halk orkestrası, 

18 05 Bükreş : Askeri bando, 
18, 1 S Betlin kısa dalıaaı ! Bie .. 
dd meier zamanına ait musiki, 
18,30 Peşte: Opera orkestrası, 
20,20 Prajl: Radyo ialon orks~ 
trası , 21 VAr$O'VI Karışık küçük 
orkestra, 22,40 Peşte: Radyo 
orkestrası, 22,4S Bütreş: L.o• 
kantadan konser nakit, 23 Var· 
ıova: Halk kOlileri. 
Operalar, operetler: 

20, 10 Viyaaa: •et.iılia,,isiıali 
oper t. 
Re•it•ll•rı 

17,3.S Pariı Knlonyal:Şırkılar 
19 Ostrovat Halk ıarkılan, 
19, 10 Varto•• : Plakla tarlalar, 
19,30 Berlin kısa dalras :Lauta 
refakatile şarkılar, 20,10 Peıte: 
Macar ıarkıları, 21, 1S Praı: 
Çıyıkovıkinin sonbahar ıarkılan. 
Da ıu muıilıiıl: 

1 O Berlin kısa dalıa11: 21, 15 
Bikret: 21,30 Berlin kı• dal· 
fHı: 23,30 Prag: 23,35 Viyaaa. 
~------------1~--------M ahaf ız~ ücii geldi 

- Baıt 1 lnd salıiJed11 -
lzmirın ilk defa olarak göre· 

cetr Muhıhıgöcö takı mr lıtan• 
bul talamlantnn ayanııda bir 
kuvvettir. Mılli k&meye firen 
takımlarımız, bu te1Mıl1rda oe· 
tin bir imtilian ıec;trmiı ola
caJdardır. 

Ghıltır 
Mi Hi talı:1111 gireıçilerimizden 

Nurinin ikı leftedenberi çalıf'" 
btdıtı genç pf:şçiler. bi&re 
b1rıilciliklerine hazırlık olmak 
üıre yarua aralarında rami tef" 
vık müAbakaları yapacaklardır. 

Güreşler saat 13 te Alsan
akta Devlet demiryolları da
hilindeki Demirıpor kulübüaün 
salonunda yapılacak, ge'ecelc 
lııafta Pazat giinil ffnal 111üsı
bablarile neticeleııdcektir. Mlf-
11bakalarda iyi derece alatak 
olan flretçilere •adal19haıt ft" 
rilecektir. 

Ati Mis• 
Patar Abıbt KOltltparkta 

Ser.on11n Mil ktr kotulırt yapa· 
lacalHat. Atletiz 11 ile ellkltdar 
bütün ıelltlik, kuiüpte '-rtb 
olHn olmaıın bu kot11lara iıt • 
ralc bakkuu haizdir. Kotular 
cem'i ve fordt olarak yapılacak 
ve küçilderia ko.-cakları 2ooa 
!500 metre ile baılıyacak ve 
küçüklerin koıacakları 6000 
metre ile hitama erecektir. 

FranNda aoğıık 
H ~r tar al kar altın ela 

Pariı, 4 ~ye)- Fransa•·n 
her tarıfında müthit bir ıotuk 
biiküm sürüyor. Par ı ve civa· 
rındaki ıeb:rlerle muhtelif vi.i· 
yeder •o bavıliaine miite-.di• 
yen icar Gütmektedir. 

Bu mevaimcle havalarda ati· 
ıabede edilen ıertl k, yirmi bet 
yıldaaberi görülmem=ttir • 

KIZIL AKREB 

•tirlf- Ye ....... bir ilit
fa ela ttrkr• diriltiyor, inam· 

musun? 
llutowa ıözlerine baktı. 

adam bira nel iıittik· 
ll:M- laatarlamaıb. 
~ ....... detli. .... Bili,.,... demek pellili., 

f.11•ı•tün hadi lıeai Kahirede 
onun huuruna çıkar· 
Hatırlıyor .. usun ana 

r·•••.ı.m. qt• o gün.. 
kız titredi. Baımı dok• 

-4t~-•· t6iı6ne dıy•dı. Kerku 
• ı ••tet ltillüa b••llW ar· 
...... lletlua Mdlranın .... 
llllt .ı.,.,..... teaelli eclayor, 
a.ııı•fllll! .-.iyordu. 

.... O sla.. Bir tine ile ..• 

ÇEVlD'N: 

Suai Yatta 
50 -

Ban• da bw ilic;ta. 
- Ali.. MiıkaJ 
Hartoa ıarardıjıaı biuetti. 

Bütün kaoa kalbine hücum et· 
mitti. 

- Dahuı var. Bu iğne ile 
bana her alb ayda bir fU'ınga 
yaptı. Ve ıonra yeıil renkte, 
lazeti acı diier bir mayi daha 
Ylr. işte bu mayii de her hafta 
bir gün kaçırmıdaıı vücudüme 
trrmga etmek lazım geli)'~· 
Akıi ükditde o i6yledltılll 
öliim geleaelc. Odun ic;i• bu 
J•ıil ıaıyiı muntaamaa fff'IDP 
Miyontlll. Hazan kendisi aıdll 
ldlctdet az.Watcla bulaout. Fa· 
kat bfta her hflfta tam yete· 
celc kadat • meyıckb ,aac1.-

ANA noı,o. ~ Mart 

Subayların sicıl L.. I ti G6çmenler için yeni t•dbirl::1r uzumu no ar • . . 
müddetleri TRENLER: Getırılecek çıft hayvan a-

• 
Alt l c ydan bir se-

ne ye çıkıyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Hü· 

kunıetçe meclise verilen bir 
layiha ile ordu subaylarının si
cil müddetleri altı aydan bir 
ıentye çlkarılmaktadır. Bu su
bayların kıt'alarda daha fazla 
kalarak mesleki bilgilerini ve 
tecrübelerini arttırmak ve ayni 
zamanda sicil amirlerine de 
subaylan daha esasla tetkik ve 
tecrübe etmelerine fırsat ve 
taman vermek iıtenilmiıtir. 

Jandarma subaylarile mühen· 
dis subaylar mesleki busuıiyet
ler ıebebile kıt'a stajlarını gene 
altııar ay yapacaklardır. 

Liyibamn maddelerini aynen 
aeştediyoruz: 

Madde 1 - 2900 sayıla ka· 
nanun 1 inci maadesi 8fatıdaki 
tibi dtıt· ştiri lmiıtir: 

Hiç bir subay meo111p oldu
ğu ıtnıf kıtasmda rütbesine aid 
asgari müdde!iıı en az üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etme 
dikc;e terfi edemez. Bu miid
detler kurmay subaylara için 
hırpten basıl oı.c.k ihtiyaca 
göre Baıbuflukçı lüzumu ka
dar azaltılabilir. 
Aıtttmen v• t4'1mea rütbe

ainde olan havaca ıubatlana 
terfıleri .çin rütbelerine mahsus 
atg•ri müddetin hesabında kara 
ve bav11 •mf1.arı kıtalatııMla 
yapacalıilan hizmet nıüddetlr 
ria in mecounı bilfiil kıta hiz
metleriddea sayıl1r. 

Sımflarda kadro m\ıci biace 
ritbesiaift •ulrailili lnta•t b .. 
mnaıı1• ..bayların tarfiieri 
•fevklerind•* alaoaklan •i· 
cilltr ilerine yapıl1r. Harp au• 
deıaili ve yükaek ı.vaıun melc
tebi tabailiıu.le bulanaa aullay· 
t.la karmay ıt.aiyerleri v• k•r· ·. 
.., ...ı.aylartaua akademik ve 
Jilcaek levazım mektebine r. 
rectkl•in de bu ftMktebe g~t

meıdea evel ı.bsil esnuuufa 
ve tahsiıden sonra memur eGi· 

~-=:~~!1ı~:~~! mv:ba~~va::: l 
11Dth için kıta sayılan yerleı· 
deki bizmetleri dahi ens ııaıf· 
laı kıta bizmeliaden say,lar. 

Alelumum muavin ıart1flar 
naeaıuplarıadan harp akadem-. 
lioi muvaffakıyetle itmaa eden· 
ler, p yade ıan .f na naklodilir
&.r .ı İşbu nakilden evel muavin 
11nd ıc.talamda aeçu hizmet• 
leri kıta hizmetinden Nyılu. 
A calc terfi için piyade aı"4· 
fmda , · cil müddeti olan bir 
aerie (jaıular•a staj"yer subay· 
ları ile mübendia aubaylan altı 
ay) bulunup muyafrk licil almak 
tarttır. 

Mütehassıs tabip ve baytar 

meti unutmaz. 
Hattod inledi. Genç kız ko· 

Iunu a~mıı bir ıüri şırınga yeri 
göıtteriyordu. 

- Göriiyotsan ya, dedi. 
Eter k~m ölira enhıwktıı&. 
Oaud i9i11 hea ka1M6ltyım.. 
Rioa e4trilli N6' git.. Kı~ 
kurtull. 

Geat ktz111 göıleri y•ı•dt. 
Hı~kıtıklınnı tutmata utı'lfa· 
rail yal.,.,da: 

- S.nim relditim lcapu:lan 
gidecek8in, Haydi çabuk ol. 
Uzun bir koridor gtteeeksili. 
Koridorun •OO•ftda biriıine
ra1gelecselciin. 

Şanda LtH 
- Evet Şand• Lıt beeim 

e~ _ıada.k dGatumclur. Şu bile
ııjı ona ver o •eni selamete 
çıkaracılr, benim iein korkma, 
anahtarları tekrar yeriıı• koy• 

tatuu. Fo-Hi bir bile ile kilitleri 
açtıtıaı zannedecek. 

- M.acaı 

leri•'-:.~: =~~~- k.ıt .. "'~ r1na prim ve gümrük mua-
Aıdın hattı; Al•ncakı • ı 
İimir·Karakoyu·Ankara: Pazar· fiyeti verı ecek 

teei, çaroamba, aııaa, p•u güaleri 
•aat 21,:i5 de. 

.lıımir • Nazilli: Her gün uaı 
15,40 da 

fzmir-Denizliı Sah." perşembe. 
cumafted ~eri Hat 6,30 da 

lzmir0Tire0Ôdemiş: Heraabali saıt 
5,35 de bir btu; bW alı .. • ldr 

ı 7,30 Üdemi~e bir trea, 16,30 da 
Tireye otoray. 

A/gon hattı: Basmaneclen: 
İ&mir0İ1taabuI.Aokara: Her gil11 •t 7 ff f P"''• camı, çawambı 

pleri yıtakb vagon-bire baloaaıf 
I· İG•i• • Seını: P••• .. ..,. ... 

tHi gilDl•ri .... ıs. 21 de 

f amir-Bıadırme: P ... r, uı., p..
ıembe •• CUIQtteli ghlfti aahalılı. 
yic ud 7,20 de mabceliı beıu; 

pum..ı. çal'flı•ba. cı-. gbleri 
eklpret IUI lZ d• 

1z....SO.. Pau Ye ,........ 

gluleri ..a IS.2! '.de 

H• _,,..,, lbım ola t.l• 
fon llllllllll'aler 

Ympa iJIMft: 2222 • tRir ı• 
fona mlneMI ........ noı. .... 
hirltrann uWoe _..s r .... 
naı: 2ll0 • elekSrik ... 209•. 
la•••g .. 1126 • polU: 2463 • i ... ılt 
11hhl: 2MO • ....._ --, ... 
3638 • Al•wk i....,... 213' • 
Paıapotl ftpat i1.ltelell: 28Sıa 

Şelaiı aakll ............... ... 
leyin illi •• ....... .._... 
natled: 

TramNql11r. 
Hw 11'bala Gbel~1tiH •al 

bett• bir ıralllftf haıete& eder. 
Banu ..ı eltıda banket edea ildao 
ci tıamny taktb ed-. Baadaa 
IODra h•r dört oakikada bir ırao 
tay •ardar. 

Gece eoa tntbnt Gazet1alıdam 
24,5 d.ıair. 

~. Konaktan GMlftlı" ilk tllla. 
•• , ldahl.,U. 5,26 ....... lkiaai 
traıa.., liir IMC .._.. ~6 Ü Ja• 
nk•t eder. 

KoaaktlD GIHlyabya pce toa 
tnm.•ay N&l birde baffkoc eder. 
Jlmad&o cvol :t-A de ~ir UIUDHf 

Ankara, 4 (Hususi) - Ro· 
manya ve Bulgariıtandan ve 
diğer memleketlerden iskan 
kanununun yürürlüte girDleıi 
tarihi olan 21 Haziran 1934 
tarihine bd4r ymdamuza ,.ı. 
mit muhacirlerden henüz ev ve 
diter ihtiyaçları •temi• edilme
miş bulunan muhacirler ile 
önümüzdeki senelerde plecek 
muhacirlere yapılacak kanuni 
yardım ıeklini va tesbit edile
cek kararlar1n tatbik ıuretiai 
görütmek üzere bir komiıyoa 
teıkil olaamulha. 

lakin genel direktörü B. Cev· 
detin reiılitinde iç Bakanlıktu 
nüfuı iıleri genel direktörlütG 
ıube d rektörlerinden B. Akif, 
Finaaı baWalıl'lndan Mil1i e• 
ilk ıube direlstöri B. Hiillli, 
Bayındırlık bakallhilndan bq. 
mübendiı 8. Galib, Ekonomi 
bakanlıtmclan ilıracab teıkilat
landlrm• direktörü B. Servet, 
Gümrük ve lnhiıarlar bakanlı· 
tından fiimrük itleri direkt&ii 
B. Fazıl, Ziraat balcanlıf1ndaD 
mücadele mufettiıi 8. Reşad, 
iıkb ıenel direkt6r muavini 
8. Mabliı ve iıkin laalau: mii
şav ri B. Sabriden mitekkep 
o.an lcomiıyon birkaç toplmb 
yapmıştt. 

Bu toplantılarda ıimd:ye ka· 
dar gelen muhacirler miktarları, 
bu muhacirlere yapılan yırd m• 
lar ve yıptlm111 zırari bulunan 
yardı miat hakkın dil iıklıı genel 
direkt6riinün verditi zıhat d n • 
l~nmiş, 'fetbeft lıki:a aaretiyfe
ydrdumuıa relmek istryen mtı" 
haci rıer için tatbik edlien ıe• 
killer ılt kanunen yspıl ması il· 
zımgelen yardım şekli üzerindfJ 

Vapurlar: ıörüşülmUı ve bu hususta karar 
hmirden K.aqıyabya ilk apm lar alınmıştır. Alınart lcararlar 

••I s,4Ste P ... porttaG kalkar. Gece iakan genel direktör.ütü tarafuı• 
ıoo •apar aut ıı.30 da KoUkt darı ha11rlataıcak bir kanun 
taa hat:ekeı eM. 

Kartftakaiu t..aiıe illı: ..,... projeli ile t~iıt edil~celc ve ba 
eaat ~ oedit. t;G.a •apu da ,..,. proje iıkln kanunun11n bııı 
Nil' u dedit. maddelerin ini değiştirecektir. 

GbdGr. her yanm ...as. biı Alanın kırarlar ar•smd• ıerbeıt 
•apıcr nrdır. Akf-m aekUdea ııoaı.a .. k L l t ek i · · 
eeıerler •aatt.ı birdir. roomea ıvu e 111 vaz yetnıı 

1::::::~====:::~~==::tl tıkyid eden iıkin kaaununun 
ve kimyager.erin hastanelerde 
b'akterilojıhane ve aeroloj ıbane· 
lerdekı ıbttıaa hizmetleri kıta 
hizaıetı olar•lc kabul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita ıı· 
n1flarına mensup sublylar, ... 
nıf ar na aid kadro dahil nde 
aaafevklerinden alacakları ıi•il 
iiıerine terfi ederler. Ancak 
birinci fıkrada llleakGt kıta sa· 
baylarındaıt gayri mezkur fıkr• 
daki emsali anbltlarclan evel 
terfi edeımealer. 

- Yeter artık kuzum, çabuk 
olalım .. 

Doktorun kollarından kurtu· 
lırak kapıya dojru ilerledi. 
Hatton da peıiaden takip 
ediyord11. Genç kız kapıyı 
açarak karanlık koridoru ıö•· 
terdi: 

- işte l:turadM.. Biraz ile
ride birle:~ b•••H: merdi~•• 
var. Oııun n bayetinde Şanda 
Lala bdlacaksan, haydi! 

Doktor H•rton büyük bir 
harıl• ~ kızı koli.,. ara ... 
aldı, d8daldan birl-.ti. Soara 
birdenbire fırlıyaak lcaranlab
larda kayboldu. Mifta bit iki 
saniye arkasından baktı ve ~ 
pıyı kapıyarak: odaya dcladü. 

- Yarabbi bize aca., diye 
kendi lcerıdine aöyleniyord& 

Tam o ıırada öbür kapı 
açıldı ve Fo·H ı göründü! 

... 
*"' 3. J1'411n~ 

M rılt.a g•ft1 ibtıy .. ti bir çıt· 

muafiyetlere dair olan otuz ikffa.. 
cf madduinin det:ıt irilmesi ile 
lhakal olmıyan muhacir malla• 
tnun tttfi)'eli sıtrıtile veya ben· 
kadald pM'alan k111il l'lnda mal 
ptlrece" ıervet ıabibi muhı• 
cirlere 12 bia lrraya lc:adar mu· 
afiyet veril.rdeli temin oluna· 
calctır. 

Herhangi bir ıuretle fGt
kiyeye relen ve kabul edilen 
muhaeirlerin ıetirecekleri çift 
bayvanfann• (hilk6metin yırd•m 

lık kopardı. Korltudı&n oWuf• 
yerde doaatu.IMııtı. Eliact.n 
anahtarlar dişti. Etleril• )'Ü· 
ZÜllÜ kapadı. 

- D.tmtll ~nlwiMd• _.. 
daamamıpa, Doatama Hwtoa 
bizim güzel Madma..t MiRa 
ile itini çolcta11 aydur•Uf.r L&t 
kin bittin bualan eveldes dl
ıünmed ıa mi zaanediJOtlUD. 
Şanda 1AI timdi oaa debliaia 
başında brpllyaoık. 

- ôlclirecek mi? 
- Bililciı elinden ıelditi 

kadar iyi muamele emelini 
tembıh ettim. Doktor Hartoaa 
karşı hiç bir fena fikrim yok .• 

- Liliin oa• Çiaae göeirmek 
iıti yarıa11 uz. 

- Evet ondan istifade ede
ceğim. Mad•mlci kendi atzutile 
gitmek iltemiyor, kaçıyor ben 
onu götürmeaini bilirı m. Fakat 
sen niçin onu kurtarmak iste
din? 

- Lakin sızo bir fenalık 

ettiği adet dahil indekilere) prim 
verilmesi ve bunların üç sene 
müddetle sayım vergisinden 
muaf tutulması imkan a tına 
abomıştar. Kom isyoo p rimi bir 
çift ha,.an (ınaada, öküz. inek 
için her baş başına 25 lira, 
beyg re 3S lira, aıaba için 20 
lira, bir pulluk içio S lira prim 
verilecektir. Gelmiş ve gelecek 
olan mahacirlerio hepsine ev 
y•pbralması komisyonca çok 
mühim ıörülmüştür. Romanya
dan getirilen muhacirler hariç 
olmak üzere iıkin kanununa 
istinaden Bulgariıt.an ve diter 
yerlerden gelen mubacirler. yal
nız kereate, kiremit, cam ve 
bardavat gibi muhac·rler tara
fından ted.riki imkinı bulun
mayan inıaat malzemoıinin ve
rilmesi ve uıfa tedariki ile ev
lerinin muhacirler tarafıadan 
iı\cin genel direlctörlüjünün ta• 
limatı dairesinde yaptırılması 
temin o'unacaktır. 

Romanyadan getirilen muba· 
c"rlere gene eılcia gibi ev yap 
bralıcak, dıter yerlerden gelen 
mulıacirlere hükGmet lüzuıa 
gördiifü yerlerd~ gene ev yapı 
tırmata deV11m olunacaktır. 

HükGmetten yard m iltetne
mek ,artile yaln zca serbe.t 
muhacir g ibi gelmek iMi,.ale
rin verd idari taabhüdleri Y•P9' 
bilip, yapamıyacaklar nut w 
mali lardtetlerinin Tü kiyede 
alakalı ülilelerd• yapılacak bir 
nizanl99ae ile te.pit olu•aealıbr. 

Ankata, 4 (A.A.) - BiİJIS 
Millet meeliıi buıüo Refet C.· 
nıtez'n başkan lığında toplamıı· 
br: Celıe a9ahr açdnıu _.. .... _ 

~~.__,,,, 

eTrak ara1111a bulaan oımaa 
ve isisin kaaaalanna müeyyel 
kanun liy basından. •-• k• 
nununa ili olanmıa ;velee 
ornıan kanununu tetkik etmif 
olau makavvat encümene ..., 
vale edilmeii Ye bu eocW... 
lktiıad ve Ziraat eaaiıa•I• 
rinden a,.,oa beşer ••• illve 
olunm 81 tuY:b oıunmqtur. 

lakin luonana aid müze,,_J 
baua llyibaıı da Dabilı:re. IJc. 
tıud, Mıliye, Mı lli Müdafaa; 
Haric"ye ve büdee ve Sıhhiye 
encümea&.rinw ıeçilecok üies 
azadaa miteşekktl mw.klui 
encüllleD bu'afından t.Wk .... 
maıı ten11p edilİaifN'. 

Bunden soıva ruzn....- ı• 
çilmiı ve ıl!!Çen cctlMda Eylult 
lkillcitqıio 936 aylarına ait 6' 
vanı mubuebat raporunun mü
zakereai esna11nda mezkar r• 
porun ikinci fı kraı• üz.erinde 

- Sonrı 1() ll'lcıı salıi/ede -

yapmak iıtememiıti ki •. 
- Evet aadece beaı öldüt

•ek istiyordu. Ve aen !;öyle 
bir herife lcartı zaaf daya. 
yorsun. 

- Vallald detir, ona ta11ı 
hiç bit alft:•m yolt •• 

Fo-Hi yıvaı~ duYCtdaftt 
•ıh latbaca aı-..dt. IJuııu ,a. 
ren M ıkanın ga.leri debtetfe 
parladı. isyan tıtti: 

- Yeter bu c;ekttklerim •• 
YalvMırım ırze.. Yeter bu it
lcence.. Ben s"ze ne yaptım. 
Gene beni dövecek, ban• iP 
tim e*eluitlitl. 

F o-Hi kw.baeı aklı r•ç ktzıa 
yanana geldi. M ska on un ay• 
l1rm• atılıralıı: atl•Jıp ,....,.. 
mata baflMı: 

- Beai öldirü11. yok ectiir. 
La.<in ifkeaoe yapmayın, d•y.
namıyarum br1 acqa.. a ... siaıe 

ne yaptrm. Si1ieyi11 ne yaptım? 
•Akrep., ses ni çıka madaa 

- .:..On•.,. -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



F &JWWWZ ' -
l\t~en1leket Haberleri 

Tarihi büyük hikaye 

Arşimet nasıl öldürüldü? ın San' t kulu zengin bir 
YAZt\.N: 

iRFAN HAZAR 
• 

sergı haz 1 r 1 ad 1 ' İşte bundan so:ıradır ki, tı· ......... ·- rihin büyüle keşJlcrinde~ biri 
olan ve maaleıef nasıl yapıl· 
dığı, nasıl ve ne şekilde bir 
ayna kullanıldığı henüz meçhul 
kalan meşhur (adese) ye dair 
Arıimed şunları ıöy:edi: 

azar azar alev fışkırdığı, sonra 
da bu alevin yalnız bir yerden 
değil, gem.lerin muhtelif yerle• 
rinden zuhur ettiği hayretle gö· 
rüldü. Kalyonlar, sanki kendi· 
liğinden tutuşmu~; kralın, mai· 
ral ve ceoerallerin önünde ca· 
yır cayır yanıyorlardı. Bazı saf· 
diller, bu ani ateşin sebebini 
araştırmak için sağa sola koş· 
turmıya başladılar; söndürmek 
için tertibat aldılar. 

Sergide teşhir edilen eşya, san'at ve zevk ba-
kımından takdire mazhar olı.nuştu.r 

Romalılar üç yılda alabildi 
Bu uzun mııhasarada, Rom 
laran verdikleri ölü sayısı h 
siz hesapsızdı. Onların Sira 
zeyi almaları, ancak güzel 
tal b eseridir: 

ve bina vergileri taksit müd· 
detlerini kararlaşbrmıf, Bozdo
ğanda Sala günleri bir hayvan 
pazarı kurulmasını kabul et• 
mittir. Meciis ticaret maksadiJe 
kullanılan binek otomobiilerin· 
den 120, kamyonetlerden 150 
ve kamyonlardan da 180, se· 
petli motosiklerden 50, sepet· 
sizlerden de 25 kuruş aylık 

rüsum alınmasını uygun gör· 
müştür. 

Meclis yarın gelir büdceıini 
konu~acaktır. Büdce encümeni 
gelir büdcesini 914 lira olarak 
tesbit etmiştir. 

- Bugün artık geç oldu! 
Yarın, Tanrı müsaade ederse 
gene burada, bu çürük kadır· 
galar üstünde ikinci bir aletin 
tatbikatını size göstereceğim. 
Eğer güneş olsaydı, buıün de 
bu tecrübe yapılabilirdi. Lakin 
görüyorsunuz ki güneş yokl. 

Kral H :yeron, meseleyi kav· 
ram1ştı. Birkaç cümleyle yangan 
hadisesini prenslere va ümeraya 
anlattı. Arşimet gülüyordu. Bu, 
biç gülmiyen ve daima .somur• 
tara'· düşünen büyük ilim, kal-

yonların ateş saçan yalazaları karşı· 
smda gü:iiyor; evet, dudaklarına 
gere gere, yaya yı.ya gülüyordu. 

Arşimedin harikulade m 
nelerile sonsuz bir sevinç 

Konferans 
Halkevinde dün Etem Men· Sergide küşad merasim ind~ hazır bulunanlar 

Kralın bir işareti üzerine biç 
kimse Arşimede itiraz etmedi. 
Heyet, hep birlikte saraya 
döndü. Kral, Arşimedi yemete 
alıkoydu. Tam üç ıaat süren 
yemekte, Arşimcd tek bir ke
lime söylemek için, atzını aç· 
madı. 

ıı: 

il<* 

Dört günde zabtedeceklerini 

yası içine atılan Sicayala 
Sıraküzeli muharible .. , ertık 
hasarayı bile düşünmüyorla 
Kale mancınıkları mütem 
yen düşmam kırıyor; deniz 
Roma kalyonları, ·Arşimed 
nası ve adeselerinin· güneş 
topladığı cehennemi harar 
cayır cayır yanıyor; deniz 
cınıkları da Sicilya önleri 
tek bir düşman gemisi b t 
mıyordul Şu halde Sirakü.zeli 
nasıl bayram yapmazlar; n 
sevinmezlerdi? Aydın, (Huıuai) - 19 Mayıs çok takd 'r edilen es~rler a r - deres tara fmdan ortaokul tale· O, mütemadiyen düşünü· ümit ettikleri Sıraküze şehrini, - Sonu Var Atatürk günü Ankarada açı a· ımdadır. belerine Parti mevzuu ve Dr. 

Şevket Kır baş tarafından da 
(bulaşıcı hastalıklar ve sebep· 
leri) mevzulu konferanslar veril
miş, Halkevi orkeıtraıı da bir 
konser vermiştir. 

yordu. 
cak Kız ve Erkek San'at okul· Muallimleri ıeyircilere izahat Eli bazaa aökyüzüne kalkıyor; 

hava boşluğu içinde meçhul ve 
esrarengiz bir takım şekiller 
çiziyor; hesaplar yapıyordu. 

Or,man kan nund 
değişiklik 

lan sergisinde teşhir edilmek verirken: 
üzere Aydın bölge San'at okulu - Bu e.s,-,rlerin en büyük 
tarafından hazırlanan enalar, kıymeti, talebelerimizin kendi 
Hılkevimizde teşhir edilmiıtir. buluşlarını da ihtiva etmeıidir. Kral, o giin kendisini hiç ra· 

hatsız etmemişti. Biliyordu ki 
teyze oğlu Arşimct gene büyük 
bir keşfin eşiğindedir. Bu 'eşiti 
aşm111 ve keşfin husul bulması 
için lcimbilir o, Arşimeto neler 

Serginin açılma resmi dün il· Demektedirler. Yeni De/lerdtll' 
bay Ôzdemir Günday, sayla· Zegtin~ilik kursları bitti ilimiz Defterdarlığına tayin 

olunan Erzurum Defterdarı Naci 
Sirel gelmiş işin~ başlamıştır. 

Köylüye ait mecburiyetler yeni 
kümlerle hafifletiliyor 

vımız Mazhar Germen, bütün Halkevinde açılan ze ... tıncilik 
memleket güzide ve münevver· kursu dün bitti, kursa devam 
lerinin ve kalabalık bir halk eden 42 talebenin imtihanları Aydın Vakıflar Müdürü Ah· 

med Yüce de Adına Vakıflar 
Müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Ahmed Yüce Vakıf gelirlerini 
artırmak ve bir çok mektum 
Vakıfları meydana çıkarmak 
auretile iyi bi zmetleri görülmüı 
bir memurdur. 

kütlesinin buzurile açıldı. yapılarak dördü muallimlik, 26 sı vermezdi neler... Ankara, 4 (Hususi) - Ka· maddenin birinci fıkrasile 
Marangozluk Lcaımında yapı• ustalık ve 12 si de çıraklık be· 

lan yatak, yemek ve oturma legeleri aldılar. Muallimler Çine 
Fakat icatlar; para ile, pulla, mutaya verilen bir layiha ile uncıı maddede yazılı kims 

odaları en müşkülpesent zevk· ve Sökcdc de kurı açacaklardır. 
ıınla, şöhretle, (kadınla, kızla Orman kanununun yediflci mad- ihtiyaçları için o maddel 
satan alınamıyordu. icat, masal· deıi değiştirilmekte ve bir mu· gösterilen bedel ile keres 

leri tatmin edecek kadar san'at- Aydın Vildget Meclisinde (ardaki kuşlar gibi, birdenbire vakkat m:tdde de ilave edil- veya mahrukat için •kaç 
kirane ve en son modaya uy• Vilayet Umumi meclisim z 
gundur. Bu eserler şıklıkla bir• dünkü toplantısında yol, arazi 

insanın tepesine konuyor; ona, mekiedir. rilir. 

~~~l~~ ıaf amlık da dikkate ~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

narak yapılmıştır. Tesviye kıs· Osmanı·yede pamukçulu. -
yepyeni bir göz ve yepyeni bir Ormanların yakamda yaşı· Yukarıki fıkra mucibince 
a\CıUa kimsenin göremiyeceti, yan, odun lcömür satmakla ge- ihtiyaçJanna mah•u• ol 

m•nda da fennin ve ıan'atan 
kimsenin akıl erdiremiyeceği çineo köylüler buralardan fay- üzere köylülerin 39 uncu 

bütün incelik ye tekniklerini g· a e· hemmı·yet veriı·ıyor. 
kavrayan talebenin yaptıkları 
eserler arasında makine aksam1, 
çıkrık makinesi, marangoz pi· 
reıeıi bu ktımın teşhir ettiği 
eserlerden bir kaçıdır. Sıcak, 
soğuk, gerek makine ve gerekse 
elişi demirciliği ve her çeşit 
kaynakçılığı öğrenen demirci· 
lik kıımı talebelerin yüzlerce 
eserlerinden merdiven parmak
lıkları, parti altı oku, parmak· 
hklar, saçtan oyma tam mik· 
yash endüstri ve çubuk demirle 
yapılmış yurdun zirai haritaları, 
portreler, avizder en göze çar• 
pan' arıdır. Yapıcılık kısmının 
fenni çatı ve duv r modelleri de 

k 1 ki · · t " dalanabı·tme'- ı"çı"n artırmalara denin ıoouncu fıkrasını! aran ı arı göstenyor; en çe ın " 
düğümleri çözdürüyordu. iıtirak etmek ve mukavele yap• gör ist.fade edecekleri en 

Nihayet ıofradan kalkıldı. m•k mecburı yetinde idi. Bu dan maada ormanlara 

........ •ı ...... 
Turgutluda •... -

Köy mııhtarlarına 
ikramiyeleri veril. 

. ' m.yor mu. 

Yeni bir Çırçır fabrikası kurulmuştur. 
ııortakalcılık ta inkişaf ediyor 

Arşimet, bu akşam hakikaten mecburiyet, köylüye birçok vder
1
memek şartile mevc

1 
ud 

K 1 A'I h zaman ve emek sarfmı istiyor· 8 ve kuru çalı çırpı arı dalgındı. ra ı, ( • a a ıımar· layıp çıkarmalarına orman 
ladıkl) demeyi bile güç hatır· du. Hükumet kanunun ilk tat· iresince izin verilir. Ve 
ladı. Sarayın taş merdivenlerin· biki yılmdaki tecrübelerden lardan bedel aranmlyacağı 

Osmaniye, (Hususi) - Cebe d~n yavaş yavaı inerken bir bilbaasa köylüye aid mecburi· sırtta nakledildiği takdirde 
libereket vilayetine Erzinden taraftan ıeniı ihramı yerleri yetleri hafıfletmeği yerinde bul· liye tezkereıi de istenm 
sonra tam dokuz yıl merkezlik süpürüyor; Diğer taraftan, par• muştur. 18 inci maddenin 2 inci 
yapmıı olan Osmaniyenin nü• makları gene havada, baıı öne Bazı fakir köylülerin kendi rasloda yaztlı geçimleri 
fusu sekiz binden fazladır. Ka· etik, küçük adımlarla ıözden ihtiyaçları için istifade edecek· denberi kendi vasıtalaril 
aabayı dağlık ve ovalık namı uzaklaııyordu. leri orman enkazından msada pazara getirip sattıkları ke 
ile iki kısma ayırabiliriz. Dağ· "'"' • ormanlara zarar vermeden top- odun ve kömüre bağlı 
lık ICıımındı zeytin ve Ameri· ikinci tecrübe, daha munta• ladıkları ve köyleriae götürdük· köylülerin iştirak edebileco 
kan fııtıtı külliyetle yetiımek· zam ve dıha kalabalık bir be• leri kuru çalı, kuru çırpı ve miktarda kerestelik ağaçla 
tedir. Ova kısmı Adanı ikli· yet önünde cereyan etti. Birinci döküntü halindeki dalcıklardan tışa çıkarılacağı gibi köy, 
mine tabidir. makinenin y ptığı tesir, bir çok da para alınmaması ve sırtta saba ve ıehirlerde satac 

k müteceısiıleri oraya toplamııb. nakled; ldiği takdirde tezkere odun ve kömür için de ta · Pamukçuluk gittikçe tera ki 
G Arıimed, kral H.yeronun yanın· aranmaması da hükumetçe ye· rife bedeli ahnarak izin v ve inkışaf eylemektedir. eçen d ._. 

k k l da yürüyor: arkasından da bir rinde görülmüştür. Liyiha •Ki Orman kanununun muv sene ilci buçu milyon i o olan 
rekoltenin bu yıl artac!j'ı umu· arabayı yüklü, tulani demir- deA'iıiklik bunu dı temin et• maddelerine aıatıdaki 9 

f lerle bağla müdevver büyüle: bir mektedir. muvakkat madde ilave luyor. Mevcud üç çırçır abri• ~ 
ayna, yabud adese, binbir iti• Ormanlara bitişik olmıyan miştir: kasma bu yıl birisi daha ilave 

k l 1 k nayla aetiriliyordu. sahipli arazi üzeriodeki ağaçlar Orman kanununun olunmuştur. Portı a ç . ı da in.. • 
Harp sahaı ndın bile, prens• ve a"açcıklar ormandan ıayıl· mıddeıinin ikinci fıkrası lcişaftadır: Hali senede beş a b 

b lert kumandanlar ve amiraller mızıa da bunların kesilip nak· ince orman sayılmıyan s milyon portakal alma iltnckte· · ·· · d k' ~ l 
tecrübeyi görme~e oelmiılerdi. (edilmesi umumi ormanların arazı uzeran e ı aiSaç arın dir. Dağlık arazide milyonlarca a • · d · • · 
Heyet, kalyonların ve eıki kıdıre korunmuı bakımından bazı ka• mesı orman aireıınm ı zeytin aıı.acı varsa da aıısızl k O • • Jı bağlıdır B "b" ı · 

5 $manıgenın arap çarşısınau. l b l d .ıı. t f ti vıtlar konulmu•tur. B lbassa or· . u gı ı yer erın 
Yüzünden bunlardan istifade ıa ann u ıın Uall ara a ıec; • ,. v e 8.ıı.açla 

1 
k · ı es· ·

0 k- ı bir bayram günü Arıimedin yanında, ancık üç mıo teşkilatı ve koruma kıta· v 5 r n eıı m ını 
temini m üm un o muyor. sahibi bulunan kıymetli doktor. işçi ile muavini Adn~yun kal· al1rı bu gibi ağaçların nereden bağlanması için sahipler 

Osmaniye, maarifteDileri git· Osmaniyeyi mezbaha, hal, park nıııtı. Büyüle ayna, ona batlı nıaıl kesildiğini ve nerelere hiçbiri. masraf alınmaz 
miş bir kasıbadır. okuz yıl· ve nihayet elektril.e de kavu•· b b" "k ro""tu"ru .. ldu"" .ıı.u-ııu·· kontrol etmek mamu at, meccanen ver ~ y ir çok teferruatla mı te, ara• a k ı d 

cereyan danberi faaliyette olan ortımek· turmuş, esasen geniı olan yol- badan indirildi. Güneı, haki· mecburiyetindedir. Bunun için tez ere er ile n:klc ilir. 
neticesinde masumiyetleri anla· tepten yüzlerce genç çıkmış, ları açmış, müteaddit menfez katen insanı kavuruyor; kralın ııbipli arazide keıimdtn evel T ki • • 

Turgutlu, (Hususi) - Kaza· 
mızan on dört köy muhtarı ile 
on üç mahalle mümessili, mek· 
tum kalan sayımda ihmalleri 
görüldüğü iddiasile ve kaza 
idare heyetinin kararile 936 
ıencsiode mahkemeye verilmiş; 

eden muhakemeleri 

ıılarak beraet kazanmlşlardı. bugünkü mevcudu da yüz elliyi yapmış, Ortamektep için gü· bile yorguolutıı gözlerinden keşifler yapılmakta ve nakliye ür ·ye cumhuriyeti bük 
Beraet kazınan bu muhtar geçmiştir. Ayrıca birisı tam zel bir bina inıaaına baılat· akıyordu. tezkereleri verilmektedir. Bu ile Romanya kralhtı bük 

ikisi "nakıs teşkilatlı üç ilkokul• O ı d" b" b' arasında imzalanan tica ve mümeasiUeria müktesep hak· mııtar. ç yı önce ye ı ıa Bu sırada Arıimet arabanın muamelelerin iı sah plerine ır tediye anlaşmasının tasdi 
ları olan kanuni ikramiye, bura la dokuz köyünde köy okulu lira olan belediye büdceıinin üstüne çıktı. Evveli ayaAile, külfet tebmil etmemeıi yerinde layihası hükumetçe Mecli 
maliyesince verilmemekte ve vardır. Gençlik hareketleri git• on dört bin liyaya çıkmaıı, bu sonra da elile baıtırdıta mani· görüldüğünden liyihaya bu ke· rilm =ştir. 
937 senesine aid ikramiyelerle tikçe canlanmaktadır. müeııesenin iktisap eyledik velinın teıirile büyük ayna Cer• ıif ve tezkereler için biç bir ı.-~-------~~ 
birleştirilerek bundan kazanç Uzun müddet Valilikle idare canlılığı ispata kafi bir delildir. yo deresinde akisler yaparak masraf alınmaması esasını temin Başvekilimizİ 
tutmak istenmekted;r. edilen 0Jmaniye, ne kadar ya· Osmaniyede ııbhat işleri de güne,e doğru ağır ağır çevrildi. eden bir madde konmuştur. • 

Hükumetin ve milletin \in zık ki umran sahasında hemen yolunda gitmektedir. Vilayet Bu hareketin ikinci devresini, Layihanın maddelerini aynen en SOD reSIW 
bir işini yağmur, fırtına, sokuk hiç bir terakki gösteremem ştir. mekezi ilcen yirmi beş yataklı Arıimet ancak sekiz adamın bildiriyorum: Büyük eb'atta Başvek 
demeyerek yapmağa çalışan bu Göze çarpan yenilikler son bir olarak kurulmuş Memleket has- yardımile ve oldukça büyük bir 3116 sayılı orman kanununun 

l h 1 k B. Celal Bayarın fotoğr mümeu.Jlerin haksızlığa uğra· kaç yı ın ma su ü ve hassaten tanesinin yatak kadrosu ona eme le neticelendirdi. muvakkat 7 nci maddesi aşağı· 
tıl m ları do v m o:masa ge· Şaı bayhğa atanan yaşlı doktor indiril mi tir. Bu miktar kasaba• Tam o dakikalarda ise, de- da ki şekilde tadil edil mi ştır: yalnız Hııcı Ali paşa ot 

~~~--"~-==::.::.:.==-:.......-.. ....... --.. ................ ~-=~-'--"-~.;._~--~~~~~~~--------""'"-~-"-.O...:.....~~~~~~~_._~--~~..._;.;;;;._;_;;,.;;..;;.;..~~~~~---~~ ...... ~~~~~~~---~~~·~·--~----·- u )_ ı • 
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~abife J(I 

Göçmenler için 
yeni tedbirler •• 

Başı 8 inci sahifede -
Em"n Dr m n (Yozgad) t rafın· 

dan ileri sürülmüş olan miita• 

leal ra karşı divanı muhasebat 

encümeni m zbata muharriri 

tarafınd n verilen iz b t d ;nfen· 
miştir. 

Müzakere sonund mezkür 

fıkranın bir defa da Adliye 
Encümeni tarafından tetkik edil· 
mesi b kkandaki takrir reye 

konul rak rcd otunmuş ve maz
bata tasvip olunmuştur. 

Mahsuller ve yabani zeytin 
ğaçlarının aş1lanmas1 ve zeytin 

mahsullerinin iyil,.ştirilmesi bak
L,,nd ki kanunun müzakeresine 

geçilirken Gümrük ve inhisarlar 
Vekili A1i Rana Tarhan lay • 
banın hükUmet ziraat progra· 
mile telif edilebilmesi için bazı 

maddelerin yeniden tetkiki İcab 

ettiğini il ri sürmüş ve Ziraat 

Encümeninin t&lebi üzerine mez

kdr kanun lay ba encümene 
iade olunmuştur. 

Kamutay pazartesi günü top

Janacakhr. 

DOKTOR 
M. Şevki Utar 
Dahflt hastahklar 

mutahassısı 

lkincibeyler o kale N o. 82 
Telefon No. 3286 

Beyanname def terleri 
Müe eaat ve oteter için po

lis beyann me defterleri Marifet 
matbaasında sabloısktadır. 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehas ısı 
Hasta lannı 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahentc 
matbaası yanında kabul eder. 

Mııagenelıane telefonu 3990 
Eu telefona 2261 

ANADOLU ------ ~ı~ 

gv il lmir Birinci fer.& memıırlu" lzmirE naf ve hali banka 1 idare mee ... 
ğund n: 

Aydın incir is asyonu 
eksilt e komisyonundan: 

ttd1lrl 

1 - Ek iltmeye konulan iş Aydın ilinin Erbeyli iıtasyo u 
civarınd inş edilecelc meyv C1hk ı ist syonu bina· 
1 ıdır. 41806 lira 68 kur f b d 11 dir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A- Kapalı zarf usulile eksiltme aartnamesi. 
B - Muk vele projesi •. 
C - B yandırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartn me. 
E - Keşi f, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 

istiyenler bu evrakı Aydın Nafia müdürlüğüade göre
bilırler. 

3 - Eksiltme 25 Mart 938 Cuma günü saat 15 de Aydın 
hükumet konağında nafıa dairesinde toplanacak komis· 
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf unlillo yapıl caktır. 
S - Eksiltmeye girebifmelc için isteklilerin 3136 liralık mu

vak~at te:ninat vermesi , .e Naf.n Vcl:atetmden alınmış 
y pı mütaahhitlıği vesikası göotermcs.i yaptıtı en hüyük 
işin bedeli 350JO lir dan aşıtı otmaaıası mülaahb,din 
bizzat dip omalı mübendıs veya mimar olmasa veya 
hunlard m birisile müşterek teklıf yapması ve mukave
leyi b.rfü~te imz etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukanda 3 ncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat eveline kadar naf.a da.resine getirilerek 
eksil me komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ve· 
ri1ccektir. Post ile gönderilecek mektupların o bayet 
3 ncü m:ıddede yazılı saate kadar gelmiş o'ma ı ve 
dış z rfm mühür mumu ile ıy'ce kapıtılmış olması Ji· 
zımdı r. Postada olan gecikmeler kabul edil•mez. 

Şark Sanayi 

Fen r Tip S. 

Bozkurt Tip 6. 

Kelebek Tip 9. 

5 9 13 17 

kumpanyasından: 

90 cm 

85 .. 
80 n 

15 H 

70 ,. 

Kuruş 
832 

756 
721 
690 
657 

85 ıl 732 
80 ... 701 
15 n 670 
70 " 639 

l- Yakandaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peş 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top içio olup asgari 
1 balyalık (yani 25 top) sabtlara mabsuıtur. 

2 - Beher balya mbalaj ve pre ın rafı olarak 100 
kuruş müş.eriye ittir. 

3 - lst syona veya mağuaya naklini istiyeolerdeıı beher 
balya iç"o 30 kuruş ara~a nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabil rler. 

Yuk nda gösterilen bez fiatleri Vekaletin tesbit ettiği 
fiatlere uygun ambaıaj ve nakliye masraflarının da muvafık 

o.duğu tasd k olunur. 

G .. ZEL .. 

a11i111. 

Adil MeserretçioğJunun Em· Jj İnde mf he et• "" J S 
l"k ve Eytam B nkısından tak· D umu }' ID çagıı•ı ma 1 
aitle satın aldığı g yri menkul· Esas mukavelenamemizin 56 acı maddesine tev~ikan, hisse· 
den mütevellit borcu için ban· darlar bey ti umumive toplant 51 24·3.938 t rihine müs dif 
kaya ipote eylediği İzmirde Perşembe günü a t 14 de lzmir ticaret ve anayi oda ı içtima 
Akdeniz mahallesi Büyük tuba- saJonund icr edilecektir. 
fiyeciler ıokak No. 83, ada981, Esas mukavelenamemizin 61 nci maddesi mucibince saleten 
pırael 16 de kain iki icatla, kar- veya vek"leten 50 hisseyi tems 1 ede:ı muhterem ortakları mı· 
gir olup 1500 lira kıymetinde zın ruznamede yazıb hususat h kkında görüşmek ve karar itti· 
olan bu mağ zanın mülkiyeti haz etmek üzere mu'lyyen gün ve saatte bu toplantıda hazır 
açık artırma suretilc ve 844 bulunm ları ve toplantı gününden la kal bir hafta evci mer· 
numaralı Emlak ve Eytam ban· kez ve şubelerimize müracaatJa duhuliye k rtı almal rı rıca 
kuı kanunu mucibince bir def· olunur. 
aya mahsus o'mak şartilc artı~ Toplantıya vekaleten iştirak edeceklerin de ortak olmaları 
ması 5141938 Salı günü saat meşrnttur. 

14 te İCf'. dairemiz içinJe y • Müzakerat ruznamesi: 
p lınak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. 1 - idare meclisi ve mürakip raporlannın okunm sı. 

Bu ırhrma neticesinde satış 2 - 1937 planço.sunun tetkik Ye tasdiki ile id re mecliıi 
bedeli her ne olursa olsun azasının ibrası. 
bo CiJn öedenmesi 2280 numa· 3 - Vi ayet umumi meclisi tarafından idare meclisi azalıtı 
ralı kanunun meriycto girdiği için namzet gösterilen Bay Talat Mu~w nın intihabı

nın icrası. 
tarihten sonraya miiıadif olması 
basebile kıymetine bakılmıya· 4 - Kanuni müddetini ikmal etmiş bulunan idare meclisi• 

mizin intihabının yenilenmesi. ralc en çok artıranın üzerinde 
ihalesi yapı1ııcakbr. Sahı 844 S - ıc·~!:::_ıeri bitmi1 olan miirakiplik için seçimin y İ• 
numarala Emlak ve Eytam ban• 6 - idare meclisi raporunda gösterilen kazancın tevzi ek· 
kası kananu hukümlerine göre lini ve müddetini tayin. 
y;ı pılacağından ikinci artırma 7 - idare mec:isi azasına verilecek huzur baklannın ve mu 
yoktur. Satış peşin para ile rakip ücretlerinin teabiti. 
olup müşteriden yıılnız yüzd 2 ır kal · · k d kl · f h 
buçuk dellal ye masrafı alınır. " e eten l ştıra e ece erzn se a iyet. 

ipotek sahibi alacaklılarla nameleri, şu suretle tanzim edilecektir 
diğer alakı:iarl rın ve irli~ ak İzmir Esnaf ve Ahali bankası Türk Anonim "rketini 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 24· 3·938 tarihinde ve şayet ekseriyet basıl o1mazs talik edi· 
üzerindeki haklarını husıııile fa· lecek tarihinde lzmir f caret ve sanayi odası salonund kdi 
iz ve masrafa dair olan iddia· mukarrer veruzname müza"eresi malum akla8c hisıed ran heyeti 
larım işbu ilin t rihinden iti· umumiye toplantısında beni te silen azır bulunarak müzake-
baren 20 gün jçinde evrakı bizi 
müıbitelerile birlikte memuriye• reye iştirake ve bu bapta rey vermeğe evrakı lazimeyi im 
timize bildirmeleri icab eder. etmeğe velh~sıl bu heyeti umumiyede his edar sıfatile yapıla· 

Aksi halde hakları tapu sici· bilecek her türlü husuıat ve muamelab n mıma salahiyeti 
lince malam olmad1kça naylaş· namımıza 
madao hariç kalırlar. 25/3/938 tamme ve mutlaka ile imzaya ........... de mukim ........... oğlu 
taribindeıı itibaren şartname .......... ı vekil nup ve tayin eyledim. 
herkese açıkbr. Talip olaularıo eyledik. 713 
yüze 7 buçuk teminat akçcıi 
veya milli bir banka itibar 
melctu bu ve 38/27 63 dosya nu • 
maraıile lzmir birinci içra me-
murluğu a üracaatlan i " 
olunur. 1020 717 

İzmir Birinci icra memurJu· 
ğundan: 356 

Zehra Sabriyenin Emlak ve 
Eytam Bankasından taksitle ıa· 
tın aldığı gayri menkulden mü· 
teve.lit borç için bankaya ipo· 
tek eyled ği kmirde Güzelyalı 
mahallesinin Şaban zade Kasım 
ef. sokağında 5. No. lı müfrez 
302 metre murabbaında ve 500 
lira kıymetli arsanın mülkiyeti 
açık artırmıı suretile ve 844 
11umaralı Emlik ve Eytam ban· 
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak ıartile ar• 
t1rm&11 5·4·938 Salı günü aaat 
14 te icra dairemiz içinde yapıl· 
malc üzere bir ay müddetle aa• 
tuığı konuldu. 

Bu artırma neticesinde abş 
bedeli tahmin o!anao kıymetin 
yüzde 75 ini bulursa en çolc ar
tıranın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Aksi takdirde 2280sayıh 
kanuna göre satış geri bırakıla• 
caktır. Sataş peıin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde 2buçuk 
delUUye ma1rah alınır. 

ipotek sahibi alacaldılarla 
di§'er alikadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 

üzerindeki baldannı busııs le fa· 
,z ve masrafa dair olao iddia· 

larını iıbu ilan tarihinden itiba • 
ren 20 gün içinde evrakı müs· 
bitelerilc birlikte memuriyeti· 
mize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay· 
laşmdan hariç kalırlar. 25-3-938 
tarıbinc.ien itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde 7 buçuk teminat akçesi 
vey milli bir banka itibar mek· 
tubu ve 38/495 dosya numara· 
sile lzmir birinci icra memurla· 
tuna mür caatları ilin olunur. 

716 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal .. 

gınlıklarına ve a{lrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu~unu' 

isbat etmiştir. 

AS Pİ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar
kasına dikkat ediniz. 

Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eni santim 

4 At 85 
4 At 75 
5 Değirmen 90 
s ,, 85 
8 Geyik 85 
8 " 15 
9 Tayyare 85 
9 " 15 

11 Köpekli 85 

36 metrelik bir topun 
sabş fiatı 

Kuruş 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

işbu fiatlcr fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj masrafı 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda .yuk rıdaki fiatlere 0o 2 zam 
olunur. 



S Mart AN.AD T.ıU 

Pari, Lo dr 

ve 
Hlyesi 

dal ının yuR~~eR m~sae 
ri takib ve t b · k edilir 

Yıld1z atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bay nları mem· 

nun etmektedir. 

.. Etiman ve 
- ..... ·, .... \;# Ô r n 

P ri Dikiş ~ d mi indcD 
Diplom lı 

Hükum t caddesi 
Şamlı sokak No. 28 

1 Z MIR 
Tele/on: 2535 

Askeri fabrikalar Umum Müdür-
10'" o satın alma komisyonundan: 

679 ta ı azll 
erat e bis,_,__,_...._· 

Tahmin edilen bedeli 5635 lira 70 kuruş olan 679 takım 
yazhk er t elbisesi Ankarada Askeri fabrikalar Umum mü· 
dürlüğü satln ima komisyonunca 16 Mart 938 Çarşamb 
günü aa t lS d kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyond o verilir. Tal.perin muvakkat 
tcmina o n 422 lira f8 kuruşu havi teklif mektuplarmı 
mezkQr günde aat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kcn· 
dilcrininde 2490 No. lı kanunun 2 ve ncü maddelerindeki 
veaaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

27 1 3 5 597 
~ • • t • • • - '. • ~, ........ ~~ ··,~·.'' ...... ,,. .. ; -Türk Hava Kurumu 

• 
pı Bü •• u 

ınci .,ide 11 
Büyük ikramiye 

ngosu 
art 938 dedir 
50,000liradır 

Bundan b ka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Aynca: (2,000) liradanbaşbynrak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

. i· :. . ' -~ • . .. 

Manisa t.:umhuriyet Halk partisi 
ilyönkurul başkanlığından: 

18-3-938 Cuma günü saat 14 de Manisa Cumhuriyet Halle 
partiıinde 6657 lir 50 kuruı keşif bedelli stadyum ihata du· 
varları inşaatı açık eksiltme usulile ihale edilecektir. 

Şartname plan ve diğer evrak partide görülebilir. Muvakkat 
teminat 499 lira 32 kuruıtur. Jıteklilerin ticaret odası vesikası 
ile Naha müdürlüğünden alınmış ehliyet ve ikasını hamilen 
yukında yazılı gün ve saatte hazır bulunmal rı ilin olurıur. 

1 5 10 15 640 
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Frate11i p rco 
apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 5 Martta 
gelip BURGAS, VARNA ve 
KÔSTENCE limanlarına hare· 
ket edecektir. 

11MARS,, vapuru 7 Martta 
beklenmekte olup ROTTERDAM. 

AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 17 Martta 
beklenmekte olup vükün Ü tah· 
liyeden SO'lra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük :ılır . 

SVENSKA ORIENT 
LlNlEN 

" GUNBORG .. motörii 1 
MArtta beklf'nmPkte olup ROT
TERDAM. HAMBURG. GDY· 
NIA. DANZlG, DANiMARKA 
ve BAL TIK limanları için yük: 
alacaktır. 

"ISA,, vapuru 'iO M "rtta bek· 
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNJA, DAN· 
ZIG, DANiMARKA ve BAL· 
TIK lim nları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA jULIA,, vapuru 11 
Martb beklenmekte olup MAL· 
TA, CENOV A ve MARSIL YA 
limanları için yük ve yolcu 
alır. 

ZEGLUKA POLSKA S. A. 
"LECHIST AN,, motörü 15 

Martt beklenmekte olup AN
VERS, GDYNIA ve DANZIG 
limanları için yük ala ktır. 

ilandaki hareket tariblerile ve 
n avlunl rdaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için FRA· 
TELLİ SPER CO vapur accn· 
tahğına müracaat '"edilmesi rica 
olunur. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentaıı 
Birincikordon Rees binu 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO. vapuru Şubat orta
sında LONnRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON· 
ORA ve HUU. için yük ala
caktır. 

"GITY OF .EXFORD,, va· 
puru Mart iptidasınd LONDRA. 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HUIL için yük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
11MARDJNIAN,, vapuru 20 

Şubatta gelip LlVERPOOL ve 
GLASGOW ~çin yük alacak. 

"LESBIAN,, vapuru Şubat 
ortasında LlVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
calc. 
CEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

"ANDROS.. vapuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERSTEN gelip )ük çı· 
kar cak. - -- - --------~~___.~~~~-

~ Çeşitleri Ge i ~ 
~Zarif, Fevkalade Sağlam ve çok ucuzdur: - -- -1 Şifa Eczanesini § 
~ Çok zengin çeşitlerini görünüz = 
§111111111111 uııııııııııııııı111nı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
! ıııırıııııııı111111111ıııııııııı1t. Doktor ,ı111111111111mııııııınınııı111~ 

1 A. Kemal Tonay · ; 
~ Bakteriyolog oe baltqıı:ı, saltın · hastalıkları mütelıesnıı ~ 
;::::::: . ) -;§ (Verem ve saıre :: 
;:::§ Jııı•nıalıa fııtaırvonu k---...1.1r; Dibek sokak başında 30 n11ıa = 
~ ~~~ -
~ n tc wuayenehaneliııde ti8hah aaaı 8 d ~ ıtMI 0 

/ .& S§ 

1 kaaar 1 uıalanoı bhul 
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Akhisar bele
diyes • nden: 

Y.rmi sekiz bin üç yüz on 
dokuz lira keşifli ehriu elek· 
trik şebeke işleri 15 Şubat 938 
tarihinden itib r~n bir ay müd· 
detle kapalı zarf usulile eksilt· 
meye çıkarılmıştır. Keşif ve 
şartname ile icabeden proje ve 
resimler 150 kuruş mukabilinde 
verilir. Eksiitme 17 Mart 938 
Perşembe günü saat 14 de Ak
h sar belediyesinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 2123 
. ıra 92 kuruştJr. Teklif mek· 
(Up .arı en nihayet 17 Mart 938 
Peraembe günü saat 13 e kadar 
kabul edilece~i ılao olunur. 

18 23 28 s 

EDEBi, TERBiYEVi, 
SOSYAL ECMUA 

En yeni terbiye cereyanla· 
rını, ilmi neşriy tı ve dünya 
edebiyabnın en güzel p rça· 
larını neşreder. 

Hiçbir münevver, bir çocuk 
babası KÜL TÜR ü takipten 
uz k kalamaz. 

Yıllık abone bedeli 240 
altı aylığı 7 30 dur: Sayısı 
on kuruştur. 

dres: lzmir Kültür 
mecmuası 

-
G. m. h. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE· 

LINIE, A. G. HAMBURG, 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"ACHAIA,, vapuru 28 Şu· 

batta bekleniyor. ROTTERDAM 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"SMYRNA,, vapuru halen li· 
manı mızda olup ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracaktır. 

11 HERAKLEA ,, vapuru 7 
Martta bdcleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracakttr. 

KYTHERA vapuru 15 Mart· 
ta bekleniyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG n BREMEN i~n 
yük a lacakhr. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"GLUCKSBURG,, vapuru 8 

Martta bekleniyor. ROITER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacakbr. 

"NORBURG,, vapuru 23 
Mertta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN iç;n yük alacaktır. 

ARMEMENT DF.PPE 
ANVERS 

11 ESP AGNE ,, vapuru \5 
Martta bekleniyor, ANVERS 
için yük alacakbr. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

11BAGHDAD,, motörü 1 S 
Martta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limanlarına yük ala· 
caktır. 

SERVlCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
• DUROSTOR ., vapuru 8 

Martta bekleniyor, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve GA· 
LATZ aktarması TUNA liman· 
ları için yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
"DUNA,, vapuru 2 Martta 

bekleniyor, BUDAPEŞTE. VI· 
YANA, LINZ ve BRA TIS· 
LA VA lim nları için yük ala· 
caktır. 

''SZEGED,, motörü 15 Martta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, VJ. 
YANA ve BRATISLAVA li
manları için yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT UNES 
1HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EAPRESS,, vapuru 4 Martta 

bekleniyor. NEVYORK için yük 
alacaktır. . 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
• A VIENO RE ,, vapuru 27 

Martta bekleniyor. BURGAS, 
V ARNA, KôSTENCE ve GA· 
LAZ için yük alacaktır. 

Vapurlann hareket tarihle
rile n vlunl rdaki defişilc.lik· 
lerden acenta mcsuliyet k&bu& 
ttmez. 

Daha fazla tafsilat alma1' için 
Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
, apur . a~ntalığına müracaa' 
u111mes1 rıca olunur. 

Telefon No, 2007/2008 

G muhafaza ge el k mu· 
tanbu satın a ma o i · 
• • 

1 - Gümrük muhafaza memurl rı için 1135 takım elbise· 
nin 22·3·938 Sah günü s at 11 de kap h z rfla eksiltme11 
yapılacaktır. 

2 - Taaınl nan tutan 17,025 lir ve ilk teminatı 1278 
liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - isteklilerin o gün eksiltme sa tinden bir saat cve lıne 

kad r 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre h.a
zırlıyacakları teklif mektuplarını G lat da eski ithal8t güm
rüğü binasındaki komisyona vermeleri. 1 5 10 17 1053/642 

Dev Jet emiryollarından: 
Muhammen bedeli 8250 lir ol n 25 ton t iye edilm'ş pa· 

muk y ı 16-3-938 Çarşamba günü s t 15 te kapalı zarf 
usulıle Ank rada idare bin ıında satm hnıc ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 618,75 lir lak muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesi· 
kası ve tekliflerini ayni gün ve sa t 14 de kildar komisyon 
reiıliğine vermeleri lazımdır. Şartnemeler p rasız ol rak Anka· 
rada •malzeme dairesinden Haydarpaşada tesellüm ve evk 
şefliğinden lzmirde Alsancak mağazasınd n Adanada 6 ncı iş
letme müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 1 3 5 7 506/641 

Milas belediyesinden: 
1 - Milis Balçık çayı üzerinden dört yüz doksan yedi lir 

yetmiş bir kuruş keşif bed ili de ir su geçidi yapılm ı 
25·2·938 tarihinden itibaren yir i gün müddetle ekailtmey 
konulmuştur. 

2 - Teminat akçesi yetmiş beş liradır. 
3 - İhale 19 Mart 938 tarihinde saat on beşte Mila bele

diye encümeninde yapılacaktır. 
4 - ihale eksiltme ve rbrma kanunu hükümlerine göre 

yapılaca kbr. 
S - Şeraiti daha ziyade ani mak istiyenlerin belediyemize 

müracaat[ rı lazımdır. 2 5 8 11 656 
:;,. ·; • • .~. • • • • •• 1 

Taksi 

Basma e 
Telefon 

Konak-taks 
ele fon 

3456 3353 
Gece gündüz bir telefonla 

derhal emrinize 

LÜKS . UCUZ • SERi 
Otomobillerimiz gece ve gün· 

daz emrinize hazırdır. 

. . ~ .. ~-· :.... .. .. .. ~ ...... ~. ·. 1 .... 

Izmir Emrazı Sariye hastaneti baş· 
hekimliğinden: 

Hastanenin üç aylı yevmi ihtiy cından koyun eti açık • 
siltmeye konmuştur. isteklilerin şeraiti anl mak üz o her gü 
vo eksiltme günü olan 14-3-938 Pazartesi günü saat on birde 
900 lira tahmini bedel üzerinden % 7 ,5 muv kkat te inat 
makbuzlarile birlikte Tepecikte Emrazı Sariye bBStane inde 
müteşekkil komisyona müracaatları. 18 26 S 12 507 

lzm·r Yün Mensucat 
Türk A. Şirketinin 

. 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolıyısile yeni çıkardığı kumqlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulib tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordo d 186 um da 

ARK BALI T. A. Ş. 

lzmir vakıflar modnrlügiinden: 
Bornovada açık bulunan müezzinlik ve k yyumluk imtıham 

Martın 7 nci Pazartesi günü saat onda vakıflar dairesinde ya· 
pılacaktır. 714 

. .i.. -;':~: 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası k rşısında No. '35 

Garod oıomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir k ç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pr tik, kuvvetli ve emin 5.Jetlcr 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalnrınıza ve müesseselerinize güzellik verecek b1J 

t ,.s·sat ayni zamanda ize büyüle bir rek· 
lam vasıtası da oiacaktır ~r:'lln':l:...._,_..r1 



Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gtınde 

Malcine tamirha· F e h .... i n•ind• yapılır 

lzmir Keıtane pazarı demirciler 
No. 16 - 18 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
::DO> 

lcull•nınız 

Telelon: 3993 

Toptan 
ıatıı ;yı,ri 

Peştemalalarda 

Lıitfi Krom 
Ecza tl•poiıı 

oto öroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fototraf makineleri, film, cam, kitıt. 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf alit 

ve edevatı, font ve aehpalar. 

F otofraf çılıfa mtJteallilı her neoi malzeme 
Zevki okşayacak reaim ve atrandiamanlar, 1enedat ve evrak 

ııtinaahlan ve kopyalara kemali dikkatle yapalar. 
AMATÔR iŞLERi 

Developman, kopya ve her nevi atrandiaman aürat ve nefa
aetle yapılar. 

IZMIR: Emirlerzade ~rıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
TeJefon: 2675 . Tel af: Rüstem lımir 

Hara~~· kardeşler 

yük mobilya ve mef~ 
Mfiiia arı rinize jlfad 

Tem iz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kfndi 
lı aline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir sd~'.1~ 
ı hat ya~ıyacak e~yaya muhtaçtar. iyi bir mobilya içinde ken ın:ı 
ve ailen izi mu bite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası baya • 
ıı zan etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balılivağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştiir. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

. ' 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavallar 

çarıısı Na. 34 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler aolcak No. 5~ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her t'iJrliJ idrar, ian, 
balgam oe saire ta it. 

lilleri yapılır . 
Mftraeaat yeri: • 

İkineibeyler sokak No. 2 

Telefon 386~~ 
Birinci Suui M'::1t·x11 

Dr. Demir Ali 
K.,,. ofl• 

Cilt ve T enasUI h••l•l•k· 
laM ve elektrik tedavtel 

lllDir • BiriDci beJ1er ... 
Elbamra Sinemall arkuıncla 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat 0r,ı 

Adres: Beyler Numaıa •• 
katı No. 21 

Kabul ... tleri: ôtledea cwel 
aaat 10-12 ötledeD ..... 

15,30 • 17 Tele. 3434 

• 
erı 

Kuvveti çok, fiaıi · a~ masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek paırçaDar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her ıorlo evsafı haiz, sağlam. 
elverişli, güzel ve loks makinelerdir 

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


