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Tilrk-Yugoslau dostluğunun parlak tezahüratı Antakyada kanii h8diseler 
Başvekilimiz, dün gece Belg- oluyor.· Yenigiin kapatlldı • ... .. . .. ·-
rada vardılar ve emsalsiz Müsademede ölen 2 jandarma Türktür 

tezahüratla karşıl3ndılar 
B. Celil Bayar ve 8. Tevfik Rüşdü Aras, Sofya
dan geçerken Bulgar Başvekili Köse lvanofla 

istasyonda uzun müddet konuştular. 
t.aa.bal, 8 (A.A.) - •ı••kil 

Celil Bayu A. •ala Aja .... ıa maha· 
biriai kabul ederek lr.•clilİae ıa be
)'U•lta Wu•llflat: 

- .llAtteflk •e•leketln •Am· 
ta clnlet adam Bet••kll B. Stoya· 

1 

diao~ tok •Aoa•el•Uraa• olaa 
uyantiai iade etmek mabacliyI.. aı
kaUta• Dr. .ha1 il• Yaıoalnyaya 
pamekl• bilbaı• .. lati7anm: Kem• 
lekeli8bcle bedii c1 .. ı •• •itte( lk 
millete Ş•fl• .Atadrkla T• Tlrk 
•Weliaia cloataae H haliuH Mil• 
mıu 10rdr•• gidiyoram. Dr.Ara1 
ile •eraber ~ aild laGktmeı Pnnı 
Pola tekrimabaın anetlece&imiadn 
"kralbim DiJaNa_.. .. ı·•a- mı-
laaı ...ıan u. ............. .ı .. 
lap a.1aa ti•"•- ...... .ı,.ı ••1· 
..üaara•· 

Şefi• Alatlrk ile olu •iracl .. 
naı • Mllla ......... ttir -mail •• ltlifakımaaa ••• olu kaba 
ıamıa kıahaıa HJakalll Tubi Ua1 
PJyuia •ealeke&ia• ,ııaeld• •• .... ..... .......... ... .., ... 
•••• laaoet yoktar. 

Si.U. ftlllaaaala batla aıil Y • 
ı•ıtla• ailleda• • malaliua• .. ıa .. 
lanmı g6Dderi7oram. 

Lt•baJ. 9 (A.A.) - Bat'Hkil 
C.W Bayar ft Barlciy• Vekili TH• 
flk Raıttl Ala" eltin akp m S.•p

-toa •bpr•ile Belgıacla laarekaı et• 
•itl•air. Ba a lll ... betle Sirkeci 
iltuyoaa lııaynklıarla eloaatılmııtı. 

Baıta lılr H•~o m usıka olmak 
lure bir albd kıt'a n. bir poliı 
•Afrenei •ltm reımlni ifa •lnı~hr. 

B1tTekil H Barjoi7• Vekilimi• 
iıtaayeacla Maliye Vekili F•cl Ağralı, 
Vali Mabicldia '011bcla1, Xomutaa• 
lanaı .. Uaa•t •lfetliı Elsı• Di• 
'dk Te Tıluin Uıer, Em•lyet direk• 
llRI, İıtab•lda lt•laaan uyl .. Jar, 
haıy .. bl76k •ifil!, Yagoıln Mfa• 
rati erktaı, Dealabuak umum mi• 
ıılld, dil• m...._ıeler m6dGrJ.ri. 
Ajaı •• •adN.at mlmHıilleri •• 
htaey•a dolcl•rn blylk bir hılk 
kltlai tarafındın hararetle ağadan• 

••eJutlır. 
t .... bal, ' (A.~) - Bıı•ekil 

Caltl Bayar BeJıracla •arekeliatlea 
••el Aaaula A.j•naaa qıtatlaki beo ,...11a Waamaılarclır: 

Bayak Millet 
Mecliainde 

ltalya, genel itlıaldt 
rejimimiz.den i•ti· 

iade edecek 
Aakan, 9 (Baıul miahablrialr

••) - Ba,-k Millet lıleoliai; bagta 
8. Bil•i Uram• niıUtia.te toplan• 
llaat. Elamı T• Diaarcla taa•mlclea 
eiaıy• itle•• ıatuclaa iki kiti 
~aada 'ffril• •e T .. ,u ••lak .. 
......... t...tlk edilea iu • kanr
la111q kabul et•lıtir. 

ftalya lalktm•tl tarar1atlaa Teri• 
lea ••na•• ko•hjaaa ••kıbil ltaı. 
)-.a ıuel itbaltt reji•l•iıdea itti• 
facı..t laakluadaki kınan hbDI olan• 
...... baıı bnaa Hyihalann n da 
lllı: •bakereleri 7ıpılmı1tır. lıleclia. 
c ... ıü•O top!aoacaktır. 

... .., ..... , ... ,,. ..... ,,.,.,., ..,,., .... 
talebe arasında. . 

- Balkaah ti•al mlttefikimi Ş.Oaia Atıtlrkla " Tlrkl7•ia 
.Ywptlnyum bly~k cle•lel a .. mı euaa ••ıi .... 11.ıaruıl _..,. 
Baı•eldll Dr. Stoyaclinonçia kıy• mek beaia için eidclea itiyat ldr 
metli hıtıraları ıibnimiade meakaı ıaadattir. Y agoıJ .. ya ıabtaaıa ~k 
olaa aiyaretiai iade etmek Gzere Hı· dejarli naibi Ahea Preaı Pola uyga• 
rWy• Vekili Dr. Ara11Ja beraber l>a lananu ıanmık farutuü bal .. klaa 
aktam S.Jgracla hareke& ediyorum. çek Mtiaiyorum. . 
· Doıt •• müttefik memlekete - Sona 6 ıncı ıalıi/ede -

·Fransa, Pariş kraliçeleri 
lzmire gelecekl~rdir 

~üzellik kraliçeleri fuarda dans 
ve teganni ae ede~eklerdir. . . 
1938 Pariı va }<'ranta gilr.ellik 

kraliçeleri, fuarımıH gelecekl•rdir. 
Franıa propıgıada Te turiam komi• 
teai hu haıu ta fuar komi teıi rriıi 

doktor B•y Bel.ıçet Uza milracaat et• 
mit H milracutı kabul edilmiıtir. 

Geleıı mekt~p ıudor: 
Bay, 

Baraa Parh 1938 \ ' e BayaaFra•• 
sa l 938, tamir Enternaıyonal Fuın· 
aıa aç.Jıııada buluamalda çok l ah· 
tiyar o'acak lanııı, ıize bildirmtkle 
l>lyilk bir ank d ayarıs. Bu iki ba· 
7aa bu ayı• iptidaıında ıeçilmiıler. 
Ba1ın Paris 1938, Par'• .. hriain 
ceefireıi> •e hıy111 Fraata 1938 b6· 
ıaa Fıu .. geaç kıd.rıa mlme11ili 
afatiJe Ne•york entcra117onal sergi• 
aiae g6ndderilecelderdir. 

Komiteoia fa mirde kendilerini 

kabul etmek İlte)İp iıtemedipıi bi· 
H ltltfeo bildiriniz. 

Matmazel J:>ariı •• Mıt•aıal 
Fnnaa fnkdido gilaeldirhr. Ayai 
Hmıoda mlkemmel ıaa •• daaı ar• 
tiıderidir •• fuarın mabtelif mlN• 
mereluiaden baıka, Ştlarill tiyatr• 
11baelerincle veyabat faarıa tiyatro-
1and•, bılkın znkiai tatmin etm•k 
11zere.. ıan •e danı etmeği reddetlllİ• 
yecekler. 

İlk poıta ile ce .. bınısı bıkler
ken derin .. y,ı'arımııı 1Dnaras. 

Maltepe aakeri 
liıesinden çıkanlar 

lıtınbul, 9 (Huıuıi)- Malte
pe aakeri liıeaini bitiren 250 
talebenio harbiyeye ıeçiıi m•· 
rasimi bugün yapıldı. 

Bugün 
Amiral Nelson 

''Anadolu,, sütunlarında 
BGy6k Jogilia A.aairah meıbur Amıral NelaonH b4ylk ba71t •• 

•ık mıceralarıa• ald olu bir tefrikaya batlıdık. 
Eaer, çok oasip, çok heyecınlı •• karikullde entere .... dır. 

7 inci sahifemizde bulacaksın 
~--------------------------------------,., 

• 

Bir Arap gazetesi:" Ey Alevi Türkleri, fitneyi boğ
mak için Tilrkleri öldiiri1n." hezeyanını savurrı)'or 

.Aataky., 1 ( A.A. ) - Anadolu 
Ajaaaaın lau1all mabalıiri ltildlriyoı: 

Aatakyaaa çak• Y ..agla gu• 
tellala •bkl Ar"• aa.laıa Oe ı.. 
k•üna•• çık .. Valaclet ıa•ttlliala 
•iı Ul.-ıinde delege Garo ile bq 
koneol .. •••••• Aakaradaa cl6am .. 
leril• allbuı elarak ida~• memarw 
Jarı ara1ıada mlbim de&ifikllkler 
yapılaca&• bildirilmekte idi. Ve Arpça 
Bllrlb• pseteai lae•en bir ilhe p 
kararık ba laıberi teksip •t•lıtir. 

YdigblD ba ubala ~aa T6rk• 
19 alabaaaela amam! ar ili• edile. 
eellt bıtkHMlotaa M)'aaatıaa atfu 
Te u .... Cebbar• ile kaymakamı• 
delife~i •e aüiye mld6rlerlaia 
U•ilen asleailee•&i •• iıtihbarabDa 
a1fea bilcliril•ni ..... Yeıalgiln 
g ... teei cleleg• Garo ıarafıadaa ka• 

patal•ıtbr. 
Delap Arapça Bllrlbe ıantt1İ• 

al .. k•pel•alı:tadır: 
Y eal... kapabl•akla beraher 

wrditl •a .......... ..w ....... 
.ı&kbte UpkCu. y........ ,... 
,...-.. ili.,uea iatiytı• eftl.tea 
alın••ı olu Batayyoı. _... ... ı fi• 
kacıktır. 

~ s.- 4 lacl ••lüJ•tl• -

lzmirlilerin 
amiyeti 

K.ır .. hir H Y oagatl fehketaeo 
cleleriae lamlrlileria yaptıklan yar• 
dualu cleHmdam. Dilıakl llıt• 
f6yledir: Lira Kr. 
A•akat Büa Nııab Y6rlk 25 
JJ judarmı koautam bfa· 
ba11 HalGai GClr 1 50 
h~ jıadarma komaı .. ı yas. 
ba11 e .. a Çeliaalp ı 
lfaklar kiyi! halkı. Om.er 
Y Hgan elile 11 48 
Eliuu Roditti 5 
Feleaeok tltla t .. ,.... 
yaaı itçileri 280 69 

· Kimyager Salllaed.tiıaôsyu 5 
ltarııyaka Balkni eoeyal 
ynclım komitelİaia kon• 
1tr haııJAta 59 55 
Kırııyak., Boıtaala laalkı, 
Bflıl Toaak elil• 12 07 
Kaı11yah K111Jay 1abe1İ 30 60 
Xa11ıyaka Halken ıoeyal 
yardım komiteıi 21 24. 
Glen tltla kumpu7aa 

•••ar •• itcileri 265 
Ahclallala otla Nari S.ftl 100 
Deai .... k •-arlan 11'1 17 
KıreıyabOnaokala ..... ,_, 11 
Tatlacl Ali K.•al 5 
F .. aipaea okula atnacileri 1 d 
Bueul llulauebe •-rl•n, 
lılehıut Peki• eW. '10 U 
Bagtak.G yek6a llM 9iJ 
Dlakı yekta 16310 ıs 

17505 05 

B. Hakkı Veral 
lıtan6aldangeldi, 6a. 
.-ın teltif• çıhcalc 

IMaop l&J'lan. ı..1r o ... b· 
na• ft uııı be,_81lf lerl lairlili 
pul clirektkA B. Hakkı Veıal, a1a 
laalr npulle ,.._..u.ia telari.._ 
ıelaif&ir. 

B. Hakkı Vera!, 1ta,aa Mut ... 
ya «i••cek. era•üi koeperadfleri 
t .. ldlttmı tatkikt• ... ra rna 
Turgudl•ya geçeoek. teftltleriae a .. 
"• edeoektir. 

Glizel Antalcgad an 6lr ıörilıılf. 

Cenevre müzakereleri 
Dan öğleden aonra baılatlı. 

de devam edecek. 
Bug/Jn 

Cenevre, 9 (Radyo) - Uluılar Soıyeteıi koue~ :r~ 
ötleden •onra saat 17 do, Dammuka Harioiye Na.a '11 "1 

riyuetiade toplaaaııbr. 
bk celM. buuat olmq ve yalaıı ıöriitiilecelc •11ılıliısls 

nazaamelİ tetkik edilmlıtir. 

laıiltere Hariciye Nazın Lord Hılifak1, ıöı aı-. ve ,..., 
Jnıiltere - balya a1alaşmı11 etrafında beyauttı bwaamak iltMl
tini söylemiıtir. 

Müteakıben, HabeıistaD murıbbaaının, konaeye ittirak edip 
etmemesi meselesi tetkik edilmiı ve Ruıya Hariciye komu.i 
Litvinof, Habeı murabh11lırınıı, kon11yde bulunmıta hakl.n 
oldat11nu ıöylemiıtir. 

Bunun üzerine, genel sekreter Avenol; Habeıiıtln muralabu· 
larınm, ancık geçe• konaeyde bulunmılan için karar verilclitüai 
ve bu kararan, müteakıb celselere şamil olmıdıt&Dı ıöyleaiftir. 
Münalcaıa uzaa sürmüştür. 
· Konaey, yana tekrar toplanlcak ve f ngiltereaia, Hıbe,iatu 
.meselesi hakkındaki teklifini müzakere edecektir. 

Lise atletizm bayramı çok aldkalı 
· ve güzel geçti. 

Alsancak, Harbiye takı
mını 2-1 mağlUp etti. 

Istanbulda Beşiktaş, Güneı ta
kımları maçı berabere bitti. 

Liı• atletizm bayramından bir intiba. 
Lı.. atletbnt 6agram ından 6lr lntl ba 

r 
Yauı ,.t1lncl ıtılai/••izdedir. I Ş 1 
&lir• ,.,.,,.,,,.. ald lıaber- en o , 

l•l de agni HlıiJetJe Çevik ol! 
6alacalc•ınu.. 



A1'ADOI l 

Realist siyaset r 
\l Jmtıhan günleri 

Şehir Dahili Haberleri Kültür B kanlığmca 
ı kararlaştırıldı Geçmiı de,irlerin birçok facidarı, balkları idare edenleria bızan mı• 

•uıa bodbialiklerı hazan da hiçbir ıebıp n laikmete dayanmıyao kapriıleri 
upruna oyuaomııtır. Balk toplululdarınıD • ç6okil ••ki devirlerde millet 
n milliyet menuu bıbiı değıldir .• Gö,ıüııde keııdiaino geııio bir aaboe 
balan bu drıımhrın m6cllif te rejiıörleti ibda ellikleri bu haileleri eket• 
riye kafalıuoıa nan bir fikri •o benlik daygGlarıaıo, kibir ve lapriı 
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H t Ucuz atma için Ya okullarının imtihan tar ı bleri 
aya ı - ~~:i~~ 8Ş:~:!!':dc:k~••:~u~I~~~ 

••11uları Ut meydana getirmiılerdir. . 
D6ktilco kHlar, yıkılan ocaklar, ceheaaemo dönen mamureler çok defa 

.. lklana aukadıleı laayat meafutleri uıru•n deAH b6yle lak bir ada•ın, 

.e.k adaaJarıa. kibir, gurur va tafrafuruıluk Jaiıleriui tatmın ugruua dü· 
klbalt, yıkalmıı •• ceaeoualeamiıtir. • 

Plıacak l•şJ~r.. yapılan tebligata göre liselerin 
1 ve 2 oci smıflarile ortaokul· 
ların 1, 2 ve 3 üncü sınıfların• 

Znalb ioaaolar, ıeneler, lıayır asuJırca · keadilerine hiçbir menfaat t•• 
mia etmiyea Mlıeplerle boğııımuı, clargaa kalaaııtır. . 

Bu bojuımalarıa "re dargın lalmalarıa yaratlığı infirad hiı i ile keodı 
ku11A• ipade çkekleaip kalaa Jıalklar, millet Ye •illiyet duygubrmın 

y•JJI•.. ıwaaalarcla artık idare edenlerin kaprieleri n yeraia idare ~ci· 
lik fikirleri Aeliceai l»iribirini bo&adamıkhu kartalmuıtur. Şahıt eıoıım· 

leıia n a.frafarQflaldarıa yeriae millt •enfaa,ler, idealler 'fe mıllt ıar•f· 
ı.r mnıuau ltalatolmuıtu. Milli ••f'aatlare kuııbk J.ir mnaae•• •eıilmek 
i ... aaiı •fili ıeref To h•J•İy•t duygularına mChui derecelerde mevki •y• 
ı.ı..ttır. Bu •auuıae yapılır ha möı&Yi dereceler •erilirken ıu göa öaln· 
4e .. tal••ıtar kl: Tek ıarafb •e laali• duygularla hareket etmek, aadeca 
ba.U •illet kaclroau içiıacle hoclglm ltir lıaaırgla rubu beılemelr.la blltGa 
milletler camiaııaın içiacle ıadeee ktAdiaiu u:ıatuf tek cepheli bir ıaadeı 
ıailakkuk euiraele lakb yoktur. Arıık aalaplmııtır ki bııkau kaD ağlar· 
k• • biaim dudaklarımı• gtilemeL Biaim dudalı.larıaızdaki tebe11ilm o 
bqkaaaaa da mayel elmeaM çok ~aedea o labbe.ailm bir ı:ztuap çiagilİ 
llaUai alu. MiJIS m•Dfaaılu ~~yle karııLkla bir munHae duyguıile aauk· 
ltttıril111eaıe ıaballuk edemez. 

Et, sebze ve meyvenin maliyet ve 
toptan satış fiatlerile perakende 

fiatler arasında yükseklik var 
----:--------

it&• ltuua iti• de kaqalıJdı •ufaat auHH••leri misi :kararlr.ea mui• 
aia k6&1 Adeıluia•aa, -·aaeleriDdaa o etki dnldaria idare aclicileriade 
ıhlllaa kibh, ıurur, agoia• n kapria au11ularıodaa kaadimiai aayırmak, 
ıpkla Wr caaı.. aydtahk bir fikirle, berrak •u mubakema ile ,ahımak u. 
uaıelii&i aalatılmıtllr. Y••i ;ıealill elmak, hldilaleıi• H menfaatlerin 
... ı iaaikamallariai khtekliyea Hıaaları •t••k t•rtf H bıyıiyat deyguJarı· 

•m, ... faaderi•fai k6r6 k61UH baltabyaa Wr imil yapmamak, ODiara 
kea.U kadrotu içindeki bakiki deteriui •ermek icap ettı&i J.ir bedalıat ola• 
rak knraamııtır. Şekiller Ye rui111elar de birer •••i .. ,., el•akta• çık• 
•all•ır. 

E•el artak Wyl• el•alıclır. l'akat; ıalb yola••• aahakbk ki iyi bir 
b&41iM .a.cak elaa İcaly•A Tt Fraaau ulat••aaa Yarmak içia 7apılacak 
•luk•eleria •• (Clç aekta11 aadir, iriliyor mueoaaa? Ba mt .. kerall idare 
es.ek itia Pariıte •ir i&alyu. Re .. da Mı fna•ı• Hfirin IJoluaamıyıııl. 

BaMt ilt.tillf'ıaıa .... ,. çlkardatı bu •ltekabil aefir lnıluaduramama 

•ulJed ._ iki .w.&ia •WS •eafaatiaiı:ı &alaakkukaaa •aai olayer. 
a..&itt Wr ... ,.. Iİyateliaia icapları•• laiç te aymayan lnı köta TiZİ• 

J•Ü• yak»da kalkaea&ıaı t.ildilimil içia 16&1mlal lba Tbiyatia do&ardağ11 
N71k IJir ı .. 11lrlt biliıaiyoras. 

Bahri Saucı 

-odem1ştekfm&ntaraan 
zehirlenme vak'ası 

Odemiıin Adagide nahiye· 
ıiade mantar yiaek Rretile 
ıetaitlea*ı 8 ldıfden 2 ıi öt-
miiftir. Ölınlerden biri çocuk, 
clileri kıdındar. Nahiye civa· 
ı ıoda deati ve bardak ocağın da 
çalıpn a•ele, ara11ra kırdın 
ma•tar toplıyarak yiyormuşlar. 

Ali otlu Halil lbrabim Uçde· 
• r ile Himmet otlu Ômer 
Karacan, Ali otlu Mehmet Uç· 
demir, lbrahim otlu Bayram 
Kamar, Mehmet kızı Nuriye 
Uçdemir, lbrabim kızı Kamar 
Uçdemir, Mehmet otla Nail ve 
Ômerin karısı Aıiye, bu suretle 
kırdan topladıkları mantarları 
ateıte piıirerek yimişler ve bir 
müddet ıonra midelerınde müd· 
iaiı aaaalar bisıetmişler. Derhal 
Ôdemiı Memleket hastanesine 
kaldmlarak tedavi altına alın· 
mıı1arsa da bun )ardan on ya· 
şıada Mıbmet Uçdemir ve 
Ôaer kar111 As"ye ölmüşlerdir. 
D terleri tedavi alhndadır. 

Davi• kup:ıaı 
Belgrad, 9 (A.A.) - Daviı 

kıapaıı taıv,ye maçtnda Yugos· 
)avya 2 ye karşı 3 le Çekoılo· 
vaky' yı yenmi~t r. 

~~~~~~--ı~~~~~-·ı 

DUk Dö Vlndsor dUny•mn 
en. gUae\ "toaunu klr•latm 

Avrupada mevcut vHlilar 
içinde güzellik ve tertip itiba· 
rile birinciliti kazanan, sabık 
lnailtere kralı Edvard ve şim· 
diki Dük Dö Vindıorun, Fran· 
ıada kiraladıtı, Şato Takruadır. 

Diik Dö Vindıor, bu ııtoyu 
üç 1ene için üç bin beş yüı 
lıterlin mukabilinde (bizim para 
ile otuz beı bin liraya yakın) 
kiralamııtar. 

Şatonun, Dük Dö Vindsor 
için en mühim tercih nokta11, 
yukarı katındaki banyo tertiba· 
tınm, sırf ıümüıten olma11dırl 

Üç ay sonra doğuracak olan 
Düıes Dö Vındsor, timdi gün
de ıki defa bu banyoya gir· 
mektedir. 

Günde 
lOOb.n kilo elrmek 

İstanbul, 9 (Huıusi) - Var· 
ıovada ekmek ticareti yapan 
bir Türk, güde yüzbin ekmek 
çıkarabılecek bir fmn tesiıi 
için vilay.::te müracaat ederek 
ruh11t ıstemiıtir. 

Jiayat ucuzluğunun devletce 
bir ana dava olarak benimsen· 
diği ve bu işte belediyelerimize 
büyük vazifeler düştüğü bak· 
kında Dahiliye Vekaletinden 
alakadarlara mühim bir tamim 
ıöoderihaiıtir. Ekmek, et, yaı 
ve kuru sebzeler, meyveler, hu· 
lisa bütün gıda maddelerile ev 
kiralarıntn ucuzlatılmasanı emre· 
den bu mühim tamimi yazı· 

yoruz: 
•Belediye kanunu, belediye· 

&erimize bayat ucuzluj'u iıiade 
mühim vazifeler vermif, bu 
mevzular üzerinde tevakkuflır 
yapılarak zaman zaman karar· 
lar alanmıştır. 1935 yılanda dev· 
Jet merkezinde toplanan birinci 
Uraylar kurultayı ruznameaini? 
en mühim maddesini teşkıl 
eden bu mevzu üzerinde yapl· 
lan görüşmeler ıonunda alınan 
kararlar bütüıı belediyelerimize 
teblii eclilmiıti. 

Belediyelerin yaıayıı ucuzlu· 
tunu temin iıiaade alacakları 
müesıir tedbirlerin bilhassa it· 
da maddeleri, meskenler üze
riade temerküz eltirilmesi ka· 
rarlaıtınlmııtır. Baılıca üç gruba 
ayrılan esaılı rıda maddelerin· 
den ekmeğin, etin, her nevi 
sebze ve meyvının maliyet ve 
toplP •tıı fiatleriae nazal'an 
perakende aabş fiatlerinin ta· 
mamen gayri tabii olan yük· 
ıekliğıne icrayi teair eden imil
lor ve bunların izalesi çareleri 
üzerinde esaslı aurette durul· 
dutu halde bu i•Ye memnuni· 
yotl m•cip olacak derecede 
temin edilememittir. 811 vaziyet 
tedbir ve tatbikata aid noksan· 
lardan dotan bir neticedir. 

Pazar yerleri: 
En baait ve umumi tedbirler 

arasanda görüşülen pazar yerleri 
tesiıi, pazarların çojaltalması 
suretile müıtahıil ve müıteh· 
liğin karşı karııya getirilme.si 
ve yaklaştırılması, aradaki fazla 
ve fµzuli mutavaasıtlırın kaldı· 

rılmaıı tedbiri bile çok yerlerde 
e11sla ve etraflı surette teemmül 
ve plan dahilinde tatbik edil
memiıtir. 

P zar kurmak için berşeyden 
evel pazara gelecekleri ve pa· 
zarda satılacak maddeleri kar
dan, yağmurdan, güneşten ve 
sıcaktan koruyacak üstü kapalı 

il d ·1r· n 2 bii)·iik filim ... 2 büyük aan'atkar temaıaya efer ı ı eaer 

lngiltere Tacınııı 
incileri 

479 senelik bir rnazigi ilıga edttn 6rı /ilimi sagın midaviml•rimize tao•ige ederiz 

1518 - 1937 Avrupa tarihi 
Aynı z,manda Ş J R L E Y T E M P L E tarafmdan yaratılaa 

NAZAR BONCUGU 
ilaveten: P A R A M O U N T J O U R N A L 

B u G Ü N TAYYARE SiNEMASINDA 

pazar yerleri vücude getirmek 
lazımdır. 

Bu, o kadar basit iştir ki, 
belediye seşkilih olan hor yer· 
de ve hatta büyük köylerde az 
masrafla ve ko\ayhkla temin 
edilebilir. Halkımız, köylüleri· 
miz böyle pazarlara ötedonberi 
alışktndırlar. 

Yeter ki bu kabil teıislerin 
bayat ucuzluğunda yapacağı 
tHirler ve temin edeceti yük· 
ıek menfaatler gözönünde bu· 
luadurularak daima bu gayeye 
müteveccih e111lı bir battı ba· 
reket takip edilmiı olsun, müs· 
tahsille müıtebliğ'n kırııhlclı 
menfaati korunmuş olsun. Bu 
pazarlarda bazı yerlerde oldu· 
tu gibi dellil, ıimaar, kabzı 
mal vesaire elinde kalırsa pa· 
zarlardan iltifade:ye imkan bı· 
ralalmamıı olur. Pazar yorleri 
taze çeıidli, ucuz mallarla dai· 
ma besleameli ve fiat de bir 
taraftan ciddi ve makul bir 
kontrol alt.ada bulundurulmalı 
ve icap ederse beledıyeleri iı· 
tihsale yardım, sevkiyatı tqvik 
veyabud dotrudaa dotruya pa· 
zarı malla tenmiye auretile mü· 
dıhalede bulunmalı ve muva· 
zeneyi elinde tutmaladır. Bele· 
diyelerin bu hususta kanuni sa· 
lahiyetleri vardar. lcap eden 
tahsisatı d büdcelerine koya· 
bilirler. Ekmek, et, yaf ve kuru 
sebze, ıüd, yoj'urt, peynir, yıı 
ve kuru meyve böyle pazarla· 
rın emtialarıdır. 

Yol N nakil 1H1sıtal 11rı: 
Yalnız pazar yeri hazırlamak 

pıur açmak . maksadı temine 
kafi gelmez. Civardaki yalnız 
civardaki müstahıillerin pazara 
ıolmesini iıtihsalihnın kolay 
ve ucuzca naklettirilmeaini te
min edecek tedbirler almak, 
bilhassa büyüle şehir ve kaaa· 
balarda arz hacmini genişlet· 
mek için iıtihıal muıtakalarını 
bu yerlere muntazam yollarla 
bağlamak icap eder. En kısa 
bir zamanda inşa veya hüsnü· 
hale ifrağ etmelidir. istihsal 
nuntıkalarile ihraç iılceleleri ve 
istihlak merkezleri ırasında İş· 
liyen nakil vaııtalannın ücret 
tarifelerini devamlı mürakabeye 
tabi tutmak, nakliye ücretlerini 
azaltacak tedbirler almak, ayni 
makıadın tahakkukuna tev ... ül 
içia mütalea edilebilir. 

Kooperati/ler: 
Çok nüfuslu şehir ve kın· 

balara gelen yıı aebze ve mey· 
ve ribi kısa zamanda müıtob· 
lite arzı !izımielen gıda mad· 
delerinin sür'atle tevzi ve satı· 
ıında ve talebin artma11nda 
faydalı unıur olan mekezi bir 
hal yapmak ve teıkillendirmek 
istihlak kooperatifleri kurmak 
ve bunları çoğ•ltmak, hayat 
ucuzluğu tedbirlerinin eı .. , .... ·n· 
dandır. En rasyonel tr dbirlor· 
den olan tqkilitlandıru. i'i 
üzerinde idare imirlerimizia ma 
halli teşekküllerin eaaslı surette 
durmalarını bu mevzuda ciddi 
tedbirleri almalarını ehemmi· 
yetle tavsiyeye şayan görürüm. 

Ehmek narkı 11e fırınlar 
En esaslı gıda maddesinden 

olan ekmek üzerinde ötedeaberi 

her yerde durulmakta ve nark da ve ögretmen okullarınm 1, 
usulü tatbik edilmektedir. 2 ve 3 üncü aınıfJarında 28Ma-
Narkın gelir fiatine yalcın yıstı, liselerin 3 ünc:i sınıfların· 

olması lazımdır. Ekmek iıine da 21 Mayısta dersler kesile· 
iblidai madde olan buğdaydan cektir. Öğretmen okullarında 
başlamak, onlar üzerinde dur· muallim meclisleri 30 Mayıs 
mak ve nihayet iyi cinsten iyi Pazartesi günü toplanarak lca· 
gıdah ekmek haline gelinciye naat notlarını tetkik edecekler• 
geçirdiği nfbaları takib etmek dir. Uıe ve ortaokullarda ise 
icabeder. Borsa teıkilitı olmı· 31Mıyıs Sah günü toplanacak· 
yan yerlerde Belediye reiıleri• lar ve ıözlü imtihanlara aevke • 
nin devamlı surette bujday ve dilecek talebenin liıteıini hazır· 
un piyasasını takibederek ıatıı lıyıcaklırdır. Liselerin üçüncü 
fiatlorini buna göre tosbit, ilan sınıflarında talebenin kanaat 
ve murakabe etmeleri belediye notları için muallim mecliıleri 
aıaırlara dahilinde un değirmen 26 Mayıstı toplana calclardır. 
ve fabrikalarile yakından ali· Sözlü imtihanlara ıevkeilecek ta· 
kadar olmaları, belediye kanu· lebonin isimlari 3 Haziranda 
nunun verditi aelibiyetlere göre ilin edilecektir. 
tedbirler almaları muvafık olur. Liıe ve orta okllarla öj'ret· 
Mevcud fırınların çoğu bugü· men okullarında imtihanlar 8 
nün teknik ıartlarana ve sıhhi 9 Haziranda baılanıcık, 20 
icablarana uyğun değildir. Haziraada nihayet verilecektir . 
Gıda maddelerinin baıında Liıe üçüncü ıınıflannda sözlü 

relen ve herkeıin Amimiyetle imtihanlara 31 Mayıs Salı günü 
alakadar olan ekmetia el ve başlanacak, 24 Haziran Cumt 
ayakla yoturma ıekline niha· günü nihayet verilecektir. 
yet vorilmeai, fırınlara 11bbat OJıunluk imtihanlarına da 24 
ıartlarınan tatbik olunmaaı en Haziranda baılanacalc, 8 Tem· 
kat'i bir zarurettir. latibaalitı, muz Cuma ıünü nihayet verile· 
muayyen bir haddin, dununda cektir. 
olan fmnlarda asgari aıbbat 
ıartlarını tatbik etmek bilo im· 
kinsızdır. Büyük ıebirlerde ek· 
mele fabrikalarını kurmak, kur· 
durmik, itlemek ve itletmek 
düıüaülmelidir. Aabra, latan· 
bul ve lımir belediye ennia 
tetebbüılerinin tesriini rica .ede· 
rim. 

Et mrıl11ılclcalc acazlatılma
lıdırı 

Bu tesri, hem balkın, hem do 
bizzat kendilerinin meafaatleri 
icabıdır. Ekmek kadar mühim 
rıda maddelerinden olan etin 
ucuzlattırılmuında ve fiat iıtik· 
rannda ·büyük tebirleria• mü
tedavil aermıyeli ve teıkilitb 
mezbabalaran rolü mühimdir. 
Nüfus ve istihlaki çok yerler et 
itini sevk mıntakalarındaa iti· 
baren ele alıp tefkilitlandırmak 
mevki ve mecburiyetindedirler. 

Bu gibi yerlerde kurulacak 
•<>tuk hava depolarile deri, 
bıraak ve emsali tili haaılaba 
i len me.ine ve kıymetlen diril· 
mesine mıbsuı yerlerin fiat 
ucuzluğunda, et fiatleri üzerin· 
deki inilciıında ehemmiyetle 
durulmak lizımgelir. Sıhhati 
umumiye müe11eaeai olan mez· 
babalar ayni zamanda ekono· 
mik teaislerdea oldutuadın 
fazla iıtibaal edilip çabuk bo
zulan, tedricen piyasaya anı 
lizımgelea bütün gıda madde· 
lerini kıymetleadirir. Cotrafi 
mevkii, ikttaadi vaziyeti iıtih· 
salita elveriıli olan yerlerde 
belediyelerin bu teaiılerl ilk 
plana almaları ve bir an evıl 
kurmaları, gelirlerinin çoj'al· 
ma11 bakımandan, ayni zaman• 
da kendi menfaatleri icabın• 
dandır. (Sırf lıtınbutda alıaın 
tedbilerlc elde edilen ucuzluk 
et istihlakini yüzde 30 arttır· 
mıştır. Ucuzluğun milli ve ıos
yıl faydaıı çok miktard~ va· 
tandışın kafi et yiyebilmeıidir. 
Ucuzlutun temin edoceti fayda 
bundan ibaret 0111 dahi .. ) 

Aza1J1i /iat: 
Ete, ekmete doğrudan doğ· 

ruya diğer bavayici zaruriyeye, 
idare heyetinin taıvibile azami 
fiıt koymak, ihtikara mani ol· 
mak için icabında bu gibi mad· 
deleri alıp satmak, stoklar yap· 
maK, hayata ucuzlataca~ tedbir· 

Kadın yüzünden 
6 lıiıi biribirine 

airmiıler 
Aziziye mahallesinde Kemer 

köprüsü ônünde Bursalı Hatan 
oğlu makiniıt Sabri Gürkınat, 
lzmirli Hasan Talip lynem, iz. 
mirli kazancı Kimil Gülilaal r 
üınü o lu üeröer ıtaı, 

kadın •e1eleıinden Pazarlı fı· 
rıncı Ali ve Tevfikle kavga et• 
mitlerdir. Mitat, Aliyi ıol me· 
mesi altmdan bıçakla yaralayıp 
kıçmı1ı Sabri, Talip ve Kamil 
de Tevfiji tokatla dövmüıler• 
dir. Yaralı AH, hastaneye kal· 
dırılmııbr. Oç ıuçlu tutulmuı, 
Mitat aranmaktadır. 

Alaşehir 
bağlarında 

y;ii•d• 1 O zarar var 
Ala,ehir ve bavalisine yatın 

do1u ile karı~ık şiddetli yat
murlaran bağlarda yüzde 10 
niabetinde zarar verdiii ıebri· 
mizdeld alakadarlara gelen ma· 
lümattan aalaıılmışbr. 

ler almak (Belediye kanunu 
madde 15, fıkra 43) vızifeailo 
mükellef tutulu belediyelerimi· 
zin hemen her şehir ve bu· 
bada teıadüf edilen, batta •emt 
amt detişen gayri tabii fiat 
yükaelitlerine minı olacak eRıh 
çareler ve tedbirlere derhal te
vessül etmelerini, idare imirle· 
rinin bu iti yakın alaka ile de· 
vamlı surette tatbik ederek ta· 
balclculcuna ait ve mabilli im• 
kinlara uyrun tedbirleri bemen 
tatbik mevküne koydurmaları, 
vaziyetten cizilecek program• 
dan, vukubulıcık teşebbüsler· 
den ve neticelerden muntaza· 
man Vekileti haberdar etme• 
leri ehemmiyetle rica olunur. 

Belediyelerin, mesken, bina, 
yiyecek ve jçecek gibi hayat 
ucuzluğunda müessir vuiyetten 
çizilecek programdan vukubula· 
cak imkanların temin olunması 
hükumet programında yer aldı· 
tından Beledıyclerimiz n bu işı 
ön ptina almahn ayrıca kayda 
şa~•n 2örülmüştür .• 



Gene tal 
Karmoncı 
MiJıtemlekeler ıeya. 

laatine çıkıyor 

Hmtanelere kabul 
edilecekler 

Hitler, hareketiılden evel 
Floransada Mussolini ile 
bir kere daha konuştu. 

Yavuza 
19 M11yısta aancalı 

veri lecelı 
latan bul, 9 ( Huuıi ) - 19 

Mayııta Silivride Y awza me• 
rasimle aaacak ~. 

Bu miinaıebetle, b8'iD mo
muz orada toplaaıcakbr. 

Maktu liat 
Halelıındalci lıanan 
Myiluuı Mecli•• 

verildi 

Lizbon, 9 ( Radyo) - Porte· 
kiz Cumburreiıi paeral Kar· 
mona, ailesi efradı ve müıtem • 
lekeler Nazırt Mabado ile bu· 
günlerde Portekiz müıtemleke· 
lerlni ziyaret etmek üzere bu· 
radan laıreket edecektir. 

Filiıtintle vaziyet 
MerJ.sd. birt;alı 
miiaacfanaeler oldu. 

Vere•in talaribabnı önlemek 
makaadile muhtelif viliyetleri· 
mizcleki baıtaaelerde veremliler 
için daireler &}'l'tlmaaı ve mü· 
racaat eden hutaların bu dai· 
relere kabul edilerek halk arı· 
ııada dolaımalarının ve bıata 
bta qıhyaoak vazıyotte kalma• 
lanaı11 inüne 199ilmeıi Sıhhat 
ve fftiaat M..veaet Vekaletin· 
den allkadarlara bildirilmiıtir. 
V ere.&ileria bir tok defalar ı.. .. · 
tanelere kabttl edil .. diti ve 
keadllerlae y.ı.ıs saaatoryum 
v• aari emraı hutıaelerine rir· 
meleri tavılye eclllcliti piil· 
melde idi. Vekllet, bu tiki.yet• 
l•i eh .. ml,.U. uzan ltibare 
almıt. hutaaeleri• kadro va· 
ziyetl•iae ı&e pruaip dahi· 
linde veremlileri kabul et• .. 
lerlnl kararlatbrmııtır. 

., ....... . 
Berlinde, Hitleri karşılamak için yiJz binlerce halk 

hazırlıklara başlamıştır. Münihte de 
tezahiJrat yapılacak. 

Roma, f (Radyo) - ltalya 
•alı, refakatinde Muuolirıi 

oldut11 halde Hitlerle dün Nor· 
bara,. gitmifler ve dart yüz 
tayyteeba havı manevralarını 
ıepetmitlerdir. 

Aakara, 9 (Huauıt) - Pera• 
keode ıl11veritin, maktu fiat 
üzerine yapılmaıı hakkındaki 
kanun liyihaıı, bugin Biyük 
Millet Mecliaioe verilmiıtir. 

Kudüı, 9 (A.A.) - Filiatinin 
merkuiade blrtok miiaademe· 
ler ölmuıtur. Bu ha valide ... 
kert kıtaat m6ıelllh çetelere 
kartı barek&ta devam etmek• 
tedir. Karkur yakiaiacle birçok 
tediaifçiler ukerl kıtaat ile 
yapmıf old11lrları bir milaad .. 
mede bir9ok yaralı vermiılerdlr. 

Nabluada iki bomba abl•ır 
tır. Tul•kerim 19ı•takaaıada •Ü· 
him bir ıilih depoı11 meydaaa 
çıkarılmııtır. 

Borçlu kasabın 
yaptığı 

Tayyareler, hhail olduldara 
homb.Jarı bir uda atm11lar 
ve ıimdire kadar görN-emiı 
bir alaae yaratm1tlardw. 

Kral ve Hitler, m.Dt•kıben 
Sata MariHllaya ptmiıler ve 
ordu•u• yaptıtı manevralan da 

Üzerine etiket koaamıyacak 
eıyının fiatlerini g&ıterea bir 
liıte yapılmaıı ve b11nun, dük· 
klnların hallan görebileceli bir 
yerine talile olunmaıı mecburi 
tutulacakt11. 

Kanun, bazı maddelerin ev· 
aafının ıyr ca ilin edilmeai 
mecburiyetini koamuıtur. 

Arşidak 
Ottonan kardeıi 
t•vlıil edildi. 

Borç ıenedini lıapıp 
)'Uftu. 

Pariıin Reıar ıokağanda iki 
kişinin botuıma11 üzerine bir 
hidiae çıkmııtar. Hadileye pollı 
yetiımiıtir. Bot111anlardan biri 
kaıaptır. diterl noter memuru· 
dur: Poliain y•klaıbtını ıören 

kasap, yere diifen bir kltıt 

parçaaını bptatı İibi •la•• 
götirilyor ve onu çitai19rek 
yutuyor. Poliı derhal. araya 
,ırerek, ikilin• de Sea• T.
mea•de-Pre komi1erlitiae ptl· 
rlyor. Noter memur• orada, 
kuabıa, borouaa bildiren bir 

takip eylemitlerdiıı. 
Hitler maoevıalarclan ıoara 

Romada ıeaintiler yapmıı ve 
gece, ltalya Hariciye Nası KoDt 
Clano tarafından ıerefine veri· 
len ıiyafette lauar bulunauqtar. 

Ziyafette b.lunanlar, ıeoe 
ıtad,uau .ı,uet etmifler ve 
119 valdto kadar devam eden 
laawal liıelder ıealijiai HJHt
mJılerdlt. 11..M.•ıHllnl Rnmada lcerşılanıgor 
Ni~ r•Hti müteakip, r~ ı:-----=--,_;.=~~~~=-=~==--~~:.:....-----1 

fallUladekl batla ... taa iltU- s t d 
JOllA Wtmlt ve ytiz bialerce hal• ovye or usu 
lan alkıılara aruıada trene bi
aarelı floıanua et e ı.. ···-Floıu11, 9 (Rıdyo)-Hitler, 
M11a10Uai Ue birltkte aaat 14 te 
bara,_ ...... ve belediye Niıi 
taralandan karıalaamııbr. 

lltuyonda, yüz bin kiti ba· 
lanmattaı. 

Hitlu, Siri auarıada bir 
mllddet iltitabatt.en 80ll,., Mu .. 
aoli11i ile birltkte ama•i laarpte 
&le.lelia wılanaı ai1aret et
•it ft ..ı..wer koymafhar. 

Hitler, bu11 •iiteakip, Yu
bola bahpleriae fİtlDit ve ON· 

da wtip ohanın F-eativala Jer 
reylemiftlr. 

Fübrer, reee ıeretine verile• 
büyük baioda bulunmDt ve mü• 
teaıben havai fiıelcler A te•litini 
ıeyretm ittir. 

Alikadar mehafılio teminab· 
na göre, H itlerla Mu11olini Vi· 
liyet konağında tekrar konut· 
mu,lardır. 

FJoraoaa, 9 (Radyo)- Hitler 
ve refakatindeki zevat, gece ya• 
r1111ndan ıonra A lman .hadutla· 
rına dot ru barelcet etmiı ve iı· 
taıyonda büyiik bir kalabalık 
tarafından uturlanmııtır. 

• 
Vulcabulacak herhangi bir taarruza 

defetmeğe muktedirdir. 
Moıkova, 9 (Radyo) - B. Kalenin Sovyetler aendikalan mer

kezinde, 1 Mayıa bayramını kutlulamat• relen ecnebi memle· 
ketler iıçileri müme11illerinl kıbal etmiş, kendilerile görüşmüş ve 
ıöylediti nutukta hürriyetleri için büyüle bir savaıa giren ispanya 
ile Çinliler ioln zafer temeaniyahnda bulunmuştur. 

Kalenin, Rusyaya yapılacak bir taarruzu, her cihetten defet· 
mete Sovyet orduıunun muktedir bulunduğunu ve mutıarnıı il· 
Jik oldutu ıekilde kabul edecetini bild irmiştir. 

Alsancak 2-1 galip 
Ciineıten Melihin, Beıiktaı lıaleci•ine tek. 

me vurmaaı, as Jalia arbedeye 
sebep olu.Yordu. 

lıtanbul, 9 (Hususi) - Alaancık takımı, 2-1 Harbiye takı· 
mını yendi. 

Giineş ve Beıiktaı, ııfarla berabere kaldılar. 
Güneıten Melihin, Beşiktaş kalecisinin ba~ıni tekme ile vur

man üzerine maç, çok zevkı" z bir safhaya girdi. 811 hareket, 
az daha arbedeye sebep olacaktı. 

<;in ordusu 
Pekin •• Sü,,an demiryolu üzerinde bulunan 

Sangpinge hücum ediyor. 

Kanunwı akklmıu riayet et· 
miyenlerden elli llra aakdi ceza 
alınıaaıı ve bu gibilerin -dilkkin
larının üç günden on bet ıüne 
kadar kapatılmuı kararlaıtırıl· 
mlfbr. Bu tekilde cua g6ren· 
ler ayni zamanda gazetelerle 
de teıhir edllecekİerdir. 

Cesalandırılacak olanlara 1608 
ıayılı kanunla itiraı hakkı vr 
ribnittir. 

Etikette• ekıik veya fazla 
aatarlarsa, on liradm n bet 111 
liraya kadar ceza 16recelder 
ve tekerrüründe ilç ay hapiı 
olun acaklarc:Lr. 

Bu kanundan mfitevellid ıuç• 
lar, methud cürümler kananan 
c;erçivesi dahilinde muamele 
görecektir. ------
lstanbulun imarı 

latan bul, 9 (Huauıi) - Bat· 
vekilimiz, Belgrada llıreket et· 
meden eve), lataabalun imar 
plinmı Viliyet makamıada bir 
daha tetkik etmiıler ve 6 mil
yon lira aarfile fftirde y ıpı la
cık imar itlerini alikadarlarla 
konuımutlardır. 

Bqvekil; Baaakalardaa derhal 
6 milyon lira alınarak atad• 
yomla daimt aerri binaıının ve 
Atatürk kBprüıünüa iki baıın• 
daki geniı caddelerin açılma• 
ıını emretmiflerdir. 

Yanan kralı 
Lari,aada 
muazzam te~a. 
hüratla lıarıılandı 

Atinı, 9 (Radyo) - Kral, 
bu aabah Tırlıaladu Lıriaa,a 
varmıı ve bialerce halk 
tarahndan bGyilk teulııllratla 
lcar11lanmı1br. 

Viyua, 9 (Radyo) - Viyana 
harbiye mektebinde talebe Ar 
ılclik Ottonun kardeıi hakkın· 
da tevkif müzekkereli kesil· 
mittir. 

Orgeneral Mariç 
Yalıında memleketi. 
mi~i siyaret edeeelc 

lıtınbul, 9 (Huıuıt)-Yuroı· 
lavya barb~yo ve balariye aaaın 
orpaeral Mariç, b11 ayıa 17udo 
Aakaraya sideoek ve diler baıu 
ıehirlerimisi de a•zeoektir. 

GeaeraUa, ba meyaadm lzmirl 
de ziyaret etmeleri muhtemeldir. 

Orıeneral Mariç, memleketi• 
miıde ayın yirmi sekizine ka• 
dar kalacak we muhtelif mle• 
ıelerimiıi ıesecektir. 

Yenidiinya 
Radyo aerviai 

Vafinrton, 9 (A. A.) - Pm· 
amerikan Onyon bir radyo 
neırlyatı aerviai aomııbr. Bu 
n8frİyat ıimall ve oe•ubi Ame
rikaya mallauatur. Bu notriyatta 
Amerika cumlauriyetleri bariei· 
ye aazırları ve1a mllmeuilleri 
ıöz ıôyliyecektir. ilk protramı 
açan B. Hul Amerika milleti .. 
rine B. Ruzveltin bir meaaj11u 
lbllt etmiıtir. Bu meaajda ez· 
cGmle ıöyle denilmektedir: 

S imdiki dü ayının manzarası 
dünyada yeni bir nizam vü
cude getirmek için mütterek 
bir sayret aarfememiz ıırureti 
ıntiba11u basıl etmektedir. lkta-

ıuedl, IMri• ablarak almak 
iıtedifial we bu aebeple, ,.,. 
düıea Maedi polilia yaklqbtJ· 
na ıarerek yuttutunu ı6yl1Jor. 

Kaaap baklaada talaldkat 
a9ılmı1br. 

Havrdelıi ••micilar 
grevi 6ıralıaralı İf ta. 

tacalılarmıf 
Havr, 9 ( Rad10 ) - Grev 

illa etmif ola p•iciler, lcum
panyalarla ualqmıtlar n yana 
it tat•atı kabul •Jle•iılerdir. 

Gemiciler, baaclM IODra kap
tanlarla p•i zabitlerine b-
yıtaız ve tartlız itaat edecek· 

leriae ıöz vermiılerdir. 

Mahir pafa Saray 
Nazırlıfından çekildi 

Kahire, 9 (Radyo) - Mııar 

iyan mecliıi riyuetiae Mıh• 

mud Karildik ıeçilmiıtir. 

Saray Nazıra Ali Mıbir paıa, 

bufiin iıtifa etmiıtir. 
ı adi meaeleleria hallinde tetrl· 
ld meaai yolları edilmeıi dünya· 
nıa ifa etmeai lhımgelen vazi· ı.-----------.. 
feye dotru • ameli yollan Jtisar 
rlatermektedir. Amerika bükü· Arkadqımız Hamdi Nüzbe-
metl be1aelmilel iktıaadi teıri• tin Tıyatro tenkidi yazısı, 
ki .... ı yoluna ıirmiştir. Ve mündericat fulalıtı dolayııile 
ba li1aıete lhlhklrane devam giremedi. Y•rınki aayımızda 
için hiçbir ıeyi esirgemiyecelctir. bulacak11nız. Ôzürdileriz. Berlin, 9 (Radyo) - Yüzbin• 

lerce ahalı, Hıtleri karıılamata 
hazırlanıyor. Münibde de, Hit· 
ler için bOyük tezah6rat yapı• 
lacakbr.· • 

_H~nkov, 9 (A.A.) - Sabarli Seyyar Çin kolu seddi Çini geç· 
mıştı r. ~u k~l ıimdi Pekinin ancak 35 kilometre ıimali garbiıinde 
ve Pekın-Suıyan demiryolu üzerinde bulunan Sangpinge bilcum 
etmektedir. 

Yirmi blıa bomba n._ 

Aziziye tünelinde 
Elektirik tertibatı 

,apılacak 
Ankar•, 9 (Huıuıi) - Aydın 

demiryolu üzerinde1'.i Aziziye 
tüneliDin dik olmaıı münase· 
betile bu tünelde elektirilı:le İf
liyecek teaiıat yapılmaıı taka~ 
rür etmiştir. 

Suoaklıtanbula vardı 
lstanbul, 9 (Husuıi) - lzmir

den yola çıkarılan Su vale: v · puru 
bugün bur•ya ıelmiıtir. 

Resmi _Çin membalarından verilen bu haberlerde diter bir 
ıeyyar Çın kolunun Tiençiain ancak 14 kilometre garbinde ve 
Tiençin·Pulcov demiryolu üzerinde bulunan Yangliuıinge hücum 

r•'• aeolcedili,or 
Londra, 9 (Radyo) - Roy

ter Ajan•n• göre, Flidelflya
dan hareket ed• bir ~•par, 
yirmi bin bomba yiklemiıtir. 

ı=-~==ı===ı=~==========~~~======~==~~===:, Bu bombalar, Bremene gidecek 
lıtan bul Belediyeli EJh Sinemaıındı ve oradan meçhul bir yere aev-

etmekte oldutu ilave olunmalc:tad11. 

Şebir Tiyatrosu amra Bu akıam kedilecektir. 

T O K A Komedi S perde tTJıı&üt Btlldi.,n1 Amerikanın 
11 • Çarşamba Ateş böceği Komedi ~rhirTUjatıeosu biidce açılı 
12 • Perşembe Sözün kııııı ,, lllJlllllllllll Vaıington, 9 (Radyo) M. 
13 • Cuma Kral Lir Dram Ruzveltin kalkınma programı 
14 • Cumateai • • ,, lll 111 kabul edilecek oluraa Amerika 
15 ,. Paıar .. • ,. devlet büecesiaia açıtı 3 mi 1-

D"kkat: Y ıt lnız Kral Lirte-mıili saat 20,30da başla r 1 ... yar 78S milyoıı dolara balit 
• 

1 nmnn olacakbr. 

Şehir Gazinosunda 
Perşembe akıamı 

Konga Dans Müsabakası 
Tango Kralı Edvar Biyanko 
tarafından tertip edilmiştir. 

Birincilili lca.zananın, iiç bin lira mükô.Fat 
lcazanmaaı ihtimali vardır. 
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A AOOJ.f 

Antakvada kanlı ~Sağlık 
bahisleri 

., 

Yavuzun hocası Mehmed Paşanın reyinden son· 
ra sonra herkes Mısıra harbı kabul etti 

hadiseler oluyor 

Yavuz, di vanan bu toplantı· 
sındı, herkesi nyinde hür 
bırakmak, ekaeriyeti temin ede· 
rek, taarruz kararıaı almak 
istiyordu. Yavuzuaı korktuğu 
nokta şu .idi: 

Böyle çok uzun ve çöUer 
katedilerek yapılacak bir ıcfc· 
rin müıkülatı ço1'tan ve bu 
yüzden her hanri b ir mağlG· 
biyette batıra relebilirdi. işte, 
b6yle bir vaziyet karşııtnda 
bütün mesuliyeti kendi ııhıı 
etrafında toplamak iatemiyerdu. 
Çünkü ordu ve millet, yalnız 
ve yalnız onu itham edecekti. 
Bp yüzden baıka feliketler 
ıelmesi, devletin zaıfa düıme
ıi de akla gelebilirdi. 

Padiıa1un divanı açma11ndan 
ıonra, ıu şekilde iki fikir daha 
belirdi: 

l - M11ır aeferinin bıolca 
bir zamana bırakılması ve o 
vakte kadar daha iyi hazarla
mlmıaı. 

2 - Mııır üzerine sefer açıl
madan, Şah lımailin daha 
esaslı ıuretle tedibi ve lranıa 
tamımile ortadan kaldırılmııı. 

Birinciler diyorlardı ki: 
-Padiıabımız, gerçi bir mik• 

tar hazırlık yapılmııtı? ve ordu, 
hududu boylamııtır. Ancak, 
gidecetimiz yer, lrın değil, 
Mııırdar. Oraya harpsiz, darb· 
111 gidip gelmek bile bir mea
eledir. Çöllerde çok m laab 
çekeceA- z. Düımanlarıaıı ile 
fırtata mutazırdır. 

lkiac lerin ifadesi iae ıu mor· 
bıde idi: 

- Seferi tam bir emniyet 
ve selametle bqarmak için, 
evveli. en korkunç düşmanımız 
lıma\le karşı olan harekatı Şab 
tamamlamahdır. Çünkü, orda· 
aun kısmı küllisi Mısıra ıefero 
çıkınca, o da bize saldıracaktır. 

Yavuz, kırk dereden ıu ge· 
tirerek ve bugünkü müzakerede 
azami yumuıak ve mültefit dav
ranarak her fıkre karıı mantıki 
cevaplar veriyor, h"lifetin ele 
ıeçmeainin haromcyai tcrifi de 
idare etmek ıJbi kudli ve Al· 
lab nezdinde çok mübarek b ir 
ışi de Osman\ılıran eline ge~i
receğini, şah lımaitin mubte· 
mel bir macerasına karıı kifi 
miktarda kuvvet bırakılıbilece
tini söyledi. 

Nıhayet Mebmed paşaya 
döndü: 

- S z ne dersiniz hocam, 
işte herşeyi dinlediniz: 

Yavuz, kasten son sözleri ona 
bırakmıştı. Yani kendi fikrini 
ima ettikten ıoııra onun reyini 
alması daha muvafıktı.. Y vuz 
iaabet etm ışti. Mehmed paşa: 

- Düımana yar olan düş· 
mandır. Mısır seferine çıkma\c, 

ANADOLU 
' 

Gtinlük aı)asal gazete 
bablb n ba,m utıarnrı 

Hagdar Rüıdü OKTEA1 
laıamı acpiyaı •• 1uı itleri ••d• 

il l:iımdi ~Gabeı ÇANÇ.U -fDAREHANF.Sl 
fnı ir b iııct Beyler ~ 
t.halk J artiai biııuı içinde 

'J ,ı,rat. 1uou - ANADOLU 
1 dthııı. ~'i76 - Fcııta kntuaa: 405 

Al ere 4t:ı-aiti 

l ·ı · ··' h ( c, ıJtı •)'lığı 800 
kG111fllS 
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Yazan M. Aglıan 
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devletin izzeti, şan ve ıerefi 
için evla bctariktir. Cenabıhak· 
kın inayet ve keremi ile Mıstr 
bizim olacaktır. 

Bu Hydeo ıonra. d.ğer zevat 
da birer birer oaa iıtirake bq· 
lad11ar. 

Yavuz ilk planda muvaffak 
olmuş demekti. Bunda herhalde 
hayır olacaktı. 

O akşım Yavuz, hemen bo.P9 
sini yemcA"o alıkoydu ve yataı 
namazından sonra dağılmalarına 
mü11ade etti. Geceyi, geç va· 
kite kadar kitap okumakla ıe· 
çiren padişah, ertesi sabah 
gene erkenden kalktı. Sabah 
namaz1nı kılacaktı. Fakat Ha· 
ıan Can, meydanda yoktu. 
Hasan Can, onun huıuıi haya• 
tmm en yalanı idi. Hatta, pa· 
dişahın bu genç ve güzel er· 
keği sevmeı"ni ifrat tekilde te
lakki edenler bile vardı. Ha· 
ıan Can, Tibrizden getirilen 
Isfahanlı otla Hafız Mebmedin 
oğlu idi: 

Ktta zamanda serpilmiş. bü
yiimüt ve padiııbm buıuıi 
hizmetlerine bakar olmuştu. 

Hasan C.n, gece erken yat
mıştı. Çünkü yorgundu. Sabah
leyin de kalkıp, namaı;dan evet 
ve namaz esnasında padiıahı 
bir hizmette bulunamamıştı. 

Yavuz: 
- Yorran galiba bizimki! 
Demiı ve aldırmamtştl. 
Güneş epeyce yükseldikten 

sonra H111n Can huıurda ıö· 
ründü. 

- Hasın Ata, devlaıtlu biraz 
enfiye arzu buyurmuşlardı. 

- Şimdi getirecekler. Ben 
de onu bekliyorum .. 

- Fakat sende bir ha\ var? 
Filbaki\Ca Hasan ata çok dur· 

iUD, çok düşünceli idi. Ara 
ııra bir heyecan geçir.yormuş 

g ibi, rözlerini kapıyor ve du· 
daklaranın arasından bir~ey 

okunuyordu. Hasan aj'ı, öte
denberi daima ıükütu tercih 
eden bir adamdı amma, bu 
derecesi biç görülmemişti. 

- Hayır, birıeyim yok ..• 
- Yok, ıiıliyoraun. Sen de, 

bea de fevkalade birşey var. 
A~ba bir f elikct mi seni 

böyle ıaıırtb? 
Hasan at•nm yerine Haziae

darbaıı Mehmet Ata cevab 
verdi: 

- Ey Hasan C.o, o düşün
mesin de kim diifünıiial. Ba 
gece, öyle bir rüya ıörmüı ki, 
hayret ve heyecanı bi i zail 
olmamaktadır. 

- Ne rüya11... Ne rüya•··· 
Mebmed ata, başını etdi: 
- Hem de öyle bir rüya ki. •• 
Haaan Caa, cok merakla• 

mı,tı. 

- Bana da ıöyleyin ıunu. 
Daha demin zabşab1ne baaa. 
gece ae rüya ıördü~ümü ıor
muştu ve ben do rörmeditimi 
ıöyleyince ııkaldı .• 

Haaan ata. Haıaa Cana 
baktı: 

- Yani, benim rüyaynaı pı· 
dipbımıza arzedecekıin.. 

- Olabilir?. 
- Sonu v•r -

- Başı 1 inci salıi/~de -
Antakya, 7 (A.A.) -Anado

lu Ajansının buıusi muhab:ri 
bildiriyor: 

Dün bildirdiğim Aktepe vak· 
asında ölen iki jandarmınan 
Türk oldukları anlqılmıştır.Bgn· 
ların kimler tarafından öldürül· 
dükleri henüz meçhuldür. 

Dağ, kır, ova göıün eritebil· 
diği yere kadar götün, ıuların, 
ağaçların kızıl gelincik tırlala· 
rile yeıil buj'day aabalar aın 
renklediği ve ıimdi Türkten 
başka unsurlarla meaküıı olan 
bızı köylerin bile en zarif Türk 
iıimlerile çatarıldığı bu gü2el 
Türk ülkesinde nisbi ve forse 
bir ıiikG.ı büküm sürmektedir. 
Bununla beraber tazyık hare
ketlerinin doturdutu heyecan 
ve ubır11zlak mabıQı bir ıekil
cle ıorülmekte ve Türk aleyh· 
tarlarına• baıa kimseleri .ilih· 
luchrdakları ıararla ı6ylenmek· 
tedir. 

Zabıt• ıilib t11ınmuına kar• 
fi tid.detli bir mücadele açmıı 
göriiaüyor. Şobir \le köy kapı· 
!anadan fire• ve çakanlana 
üıtleri •rnm•ktadar. Şehrin 
mübia bazı •evkileri aii&en
l•le tutalm.,tar. Bu aüa• ... 
betle buı tiddet hareketlwi 
haber verilmektedir. Tir"ler 
biik4metia -alacata t.dbirleri 
beyecuala. fakat ıiikü ı ve v .. 
karla beklemektedir. 

Antakya, 7 (A.A.) - Aaı· 
dohı Ajanııaıa baıuli •uhabiri 
bildiriyor: 

Milletler Cemiy.U aeçi• ko
mi ıyonu genel ıekreteri i•ti· 
habat 11ruıadı vukub11lacak 
bir cürmü• 7erli m•lakemeler 

Yavuz ona muhabbet dolu 
bialerle baktı~ 

- - - ~•ww ____ __ 

ÇİMDiKLER 
- Hasan Can neredeıin, bu 

gece görünmedin, neredeydin? 
- Padişahım, affedin, yor· 

gundum. Birkaç gecedir de uy· 
kusuıdum. Bu yüzden efendi
mize hizmet ıerefinden mahrum 
kaldım.. 

- iyi uyudun mu bari Ha
saa Cani 

- iyi uyudum devletlum. 
- E, ıuraya otur da ne rüya 

gördüğ3nü ıöylel 
Hasan Can ııkı ldı: 
- H çbir rüya ıörmedim 

padişahım ... 
- Nasıl olur?. 
- inan olsun efendimiz. 
- Hafızanı iyi yokla; mut· 

laka görmüşsündür. insan kos· 
koca bir geceyi uyku ile geçi· 
rir de bu müddet zarfında bir 
rüya görmez mi?. 

- Alla hın büyük nammı 
)'emin ederim, gö medim .. 

- Acayip .. Peki, neyıe!. Git# 
lcapt atuı Hasını gör, ona 
enfiye tenbih eylemiıtim. Bili· 
yorsun; getirmiş mi, anlat 

Hasa~ Can çıktı. Haaan atı, 
odasında yalnız detildi. Hazi
nedar başı Mebmed ata, kilircı 
b'ı•, saray ata11, bepıi yanında 
idiler. 

Haau Cu aelim verip firdi. 
Herkes doA-ruldu. Çünkü Hasan 
Can, Padişahın en yakanı ve 
gözdesi idi. 

- Selimünaleyküml 
- Aleykümselam Hasan Can. 

Buyrun .. 

Dr.Behçet Us 
Çocııi lıaatalılclan 

mütelaaısuı 
Hasta [aruıı 11 ,30 dan bire ka
dar Beyler aokatand• Ahmak 
matbaası yanında kabul eder. 
Muo!Jeneluın• ule/onu 3990 

Eu telefonu 2261 

incir ağacı ve sinir 
Bizim Orhan RahminiA sinirleri, bugünlerde epeyce ıaha kalk· 

maş. Dün, uık bir auratla maıaaınua bıflnda romanmı yazıyordu. 
Y uaaa yaklqbm: 

- Havalar naııl gidiyor doıtum. 
Dedim .. Gözlerini, hiddetle yüzüme dikti: 
- G t -dedi- bak pencereden ıöklerel. Güneıe bık, bulut 

vır m•, yok mu; arafbr, tem•t• et!. Sonra, eczahanelerdea birine 
gir, hem kendınj tartbr, iaem de barometreyi tetkik eylet Kifi 
gelmiyorsa, yatmuru, havayı bildiren kitaplar, batta hayvanlar 
vardır, onlarla da alakadar ol. Evet, onlarla da temas et. 

- Çok asabisin bugün; 
Demek istedim önündeki bir yığın notu yırttı: 
- Görmüyor .;.uıuo -dedi- hava berbat iıte.. Oturmaı ta be-

hardan bahıedıyorsun.. Hanri bahar, söylesene, bahar nerde? 
K ş bir sıçradı, yaz oldu. Sen masa batında biç d11rmabızıa, 
zeytinyakh dolmadan, yumurtadan, maruldan, atıç altıacla kilim· 
lerden dem vuruyorıun .. 

A kadaşım, durmadan ıöylilyordu. Bir arılık:. 
- Şey ·dedim· yazılarıaııda hayatınızdan akııler, parçalar 

var mıdar? 
- Yani? 
- y aniıi ıu; meael4, p liair bozuklutu da ranlanaııda 

kendisini rösterir mi? 
- Tabıi, tabii!.. Bir bdınıa himile oldutu zamanlard-. na• 

ııl ki biitün varhtı detifiyora, biz de öyleyiz. 
- Amma Necip Fuılın •Bir adam yaratmak. 111n.clekl teı 

tamamilo başka röriiaüyor. . 
- Belki.. Fakat ne çıkar aıili•, •• ~kar? Herlauıt Wr 

muharrir, bir ıair, akıinl iddia etmit olabilir. Bu.•• dotnı ol
dutunu kabul etmek için de aebıp yok 1a? Baaa blaa, bizzat 
Necip Fazıla ıi der, sorardım. 

incir atıcı ile piyes m•harririnin bayatı aruaada m&a ... bet 
arayan ıııeteci diyelim ki, hata İJlemiıtlr. Piyeateki mecnp 
filozof ta bir tarafa, 1 fakat Hain hayatuıda, evıt, biaat .. i• 
bayabada bir laair atae1 var mıdır, yok mudur, ıuau aö7ler mi· 

IİA •zir.im? 
Evet. ona b•nu aorardım. 
- Sea ele incir atıana pek tutulmqıun, dedim. 
- Ona ne ıüpho? -dedi· aetafiıik kudretler, rublar ve Al. 

lahla karııtmlmıı en buit inıu hatalarını, ver ... tin bayrak as· 
mış kepazeliklerini bir tarafa bırakıp ta oalarıa lıtlao incir 
a~acı dikmek te ne demektir, yani? 

Dedim ya, arbdapm, çok uabt icli. 
- y etifir .diye ilive etti· HD de bu havada uıbımın iiatiiae 

incir atacı dikmef. Bak, 1örilyor111n; ae haldeyim? Bende de 
IMyaha, verasetin tuirloriai aramabaıa.. Allaha giden yol çok 
uzaktır, beo varım, ben. itte, banı bak, kifi?. 

Çiacdllı 

de mi? yokıa bitaraf mahke
melerde mi? görüleceği hak
kıada tereddüt hıstlloluraa bu· 
nu bitaraf n;ahkeme müddeiu
mumisin n tayin edeceğini bil
dirmiıtir. 

lılcenderun, 7 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajanıının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

intiha batta reylerini kulla 1· 

malc üzere Türkiyedelci Hatay· 
lıların gelmesi devam ediyor. 
Dün gece relen 300 Türk is· 
tasyonda coşkun tezahüratla 
karşalaıımıştır. B..ı suretle bu 
hafta içinde gelenlerin sayısı 
yedi yüzü bulmaktadır. 

Antakya, 7 (A.A.)- Anadolu 
Ajuııaın husuıi muhabiri bildi· 
rıyor: 

lalcenderun ve Kmkban kaza· 
luında kayıt ve tescil büroları 
faaliyetleriae devam ediyorlar. 

Antakya, 7 (A.A.)- Anadolu 
Ajaaıının baıusi muhabiri bil· 
diriyor: 

Dün g.Ce Antalcyanın Dört• 
ayak mahalleaiade bir kahvede 
buluDan Türklere kartı jandar
aa tarafından ateı açılması 
iizeriae mühim bir müsademe 
daha vukubulmuıtur. Bu çar· 
pıımada iki ;andırma ölmüpür. 

Antakya, 7 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajanıının huıuıi muha· 
biri bildiriyor: 

Yenirün gazetesi Fransızca 
nepettiti dördüncü sabifesin· 
de Hılepte mukim S"riyeli ve 
Lilbnaablann kamyonlarla Ha· 
taya g6nderilerek nüfuıa kayıd 
ettirildikleriai ve ittihadı vatani 
cemiyetine dahil yabancılara da 
hem Antakya IMm lakenderun 
dairelerinden nüfus kitıdı ve· 
rilclitiai ve b\& cemiyetin köy· 
er il la a m r gön rer 

tedbit hareketleri yaptıklarını 
itiraz ıötirmez vesikalarla iıpat 
edecek vaziyette oldutunu yaz· 
makta ve buna ehemmiyetle 
komisyon reisinin dikkati çe
kilmektedir. 

lıkenderun, 7 (A.A.)- Ana· 
dolu Ajansının lıusuıt muhı· 
biri bildiriyor: 

lskenderun ve ~mkban ka· 
zalarında teacil muameleıi de· 
vam ediyor. Türk eazeteleri 
Türk yuılmık iıtiyen Eti Türk 
lere karıı tehdid ve taıyik 
barekotleriaia devamıadaa çar• 

ba ıüaü 1ıkeaderundı Türk· 
lere tecavüz ederek beş Türkü 
yarahyan Usbeciferin bili ıe· 
ltlrde ve bükGmet daireleri ko
ridorlarında serbHtçe dolq
malaraadu, iaadarma ve poliı 
bmaadanınıa m•taarrıdar aley· 
laine takibatta b•l11aacatı uk
kaaclaki IÖliinii tutmam11 olma
aıadan ıct acı tikiyet ediyorlar. 

Aatak,a, 7 (A.A.) - Aaa
clotu Ajauıaıa h11nıi muba· 
J,iri bildiriyor: 

Falk Türk .... tarafmdıa ha 
abala Ampir U.maıında Türk 
dili iakılibı laaklaada verilmesi 
mubrrw ve llilkClmetteD iılali 
kODferau liaema civarıada za.. 
bıta kuvvetleri ikamMi ıaretile 
yuak edilmittir. 

Evelc:e vukuuau bildirditim 
..,ı&ptaa yavuaz lkalaalara 
1ardım iÇln Halk partiıi tara· 
fuadu bir komiıyon teılril edil· 
miftir. 

Antakya, 7 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajaaaaaıa lauı•Iİ muba· 
biri bildiriyor: 

Delege Garo ile Ba,konaolo
au•uı Celil Karaaapın dün 
pce Ankaradan buraya geldi· 
ler. Son hidiaolerdea heyecana 
ve aabınızbta diiten halk bil· 
til• alaka ve clikkatiai Gar onun 

Dahili baltalıklar mlıelaaı11aaıu 
Dı. lıl. ŞtYld Utı" dit ı ıei: 

Mikzodem 
-2-

Kahil insanlarda görülen lciı· 
bi ve muahhar mikzodem haa· 
tılığı her yaşta huıule gelebilir. 
Bunlar da saydığımız birçok 
belirtilerlerle beraber tinel bir-

çok tagayyürleri mucip olmaktadır 
Zekida uyuşukluk ve hafızada 
zayıfhk yüz gösterir. iradede 
birçok bozukluklar olmaktadır. 
Duyg11larda tagayyürler husule 
gelir, vücut lcasıları çok gevıek 
bir hal alır; dermansızlık baı· 
lar. Bunlardan maada bu has· 
tahğa müptela insanlarda ahlak 
tahavvülleri de zuhur edebilir. 
Konuımılara çok batidir. Çok 
defa kendilerinde bir likaytlik 
husule gelmektedir. Bundan 
başka kendilerini kudretsiz ve 
takatsiz hissettikleri için, tem
bellik halleri de başlamakta 
gecikmez. Gündüzleri bile uyu· 
makta devam ederler. Bunlarda 
kanın kırmızı yuvarlakçıkları 
tenakus eder. Kırmızı kanın 
rengini veren Hemoglobin mik· 
tarı da çok azalmıı bulunur. 
lttida hali de bu hastalarda 
bozulmuştur. Bunlar çok az 
miktarda kalori ile muvazeneyi 
temin etmiş olurlar ve kolay· 
lılda vücutlerine yığ örgüleri· 
nin birilcmeıine sebebiyet ve• 
rirler. Bu baatalığa uğnyanlarda 
vücudün hararet dereceıi düşük 
bir haldedir. Bunlar pek müş
külatla ısınırlar, idrarları da 
azdır. Bu ıayalan bozukluklar-

dan baıka daha mühim tagayyü.ı 
lore deveran cilae.ıırıda teaadüf 
olun11r. Kalb bastalakları liuıul• 
gelmektedir. Barsaklarda vebaı 
çoktur. idrarda albumin de gCS. 
dlmektedir. HHtalılc ,,.u • .._ 
ıürebilir, ıinıi sinıi başladıta 
ve fiddetli alametler gösterme• 
diği için çok defa aldırış edil· 
mez. Likin yüzde ve ciltte şi,. 
likler bıılayınca iı detiımit 
bulunur. O zaman baatalata 
bir ehemmiyet verilmete b..
lutr. Halbuki bu b11talakta 
herhalde erken teıbiı konarak 
tedaviai .. baılanılmak İcab eder. 
Geciktirmek, baıtalıtı uzat•ak 
demektir. Esasen Jıaatalıtaa 
kendisi müzmin seyreden baıta• 
laldarclaadır. Birkat daha uzat• 
m k ve aeyripi 11llarcı ıiriia
cemede bırakmak doğru delil
dir. Vücut makineıinde maddi 
ve manevi boıuklulda!ı göıöaU. 
ae ptirmek icap eder. 

·Arka•ı .ar• ........................... 
Aakaıa ıeyahıtinden ıoora va· 
ziyette ia11ıl olma11 icab eden 
ıalalaa tevcih etmiı görünüyor. 

Garonun Ankarad•a harele .. 
tinden evel Hatayda Ceaevre 
anlatmaaıaın harfiyen ve kat-ay• 
yen tatbik edileceli laakkında 
Türk pseteoileriae yapblı ~ 
yanat memnuiyet \lericl ft 

yıbftancı mahiyette kıydıdil
mekle beraber l>a beyanatın 
fiili aabalardald tenbiirleriae 
intizar edilmektedir. 
• Deleıe Guo katı emirler 

almak üzere yar&D abab BeJr11t• 
laareket edecek ve vaıiyet pa
nrtui ıünü tamamea a1dı•· 
luamıı Olacaktır. 

Ankara. 7 (A.A) - Anadolu 
Ajansının buıuıi muhabiri bil
diriyor: 

Arap gazeteleri tahrikltlanna 
devam ediyorlar. Bu meyanda 
Antıkyada çıkın Elüriibe ıa· 
zetesinde •Necip Alevi mille• 
tine. başlağı altında ve Sancak 
Arap teıkilitı ili komisyonu 
imzaaile nefredılen beyanname· 

- So11 8 inci sahi/ede -
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su keudilerini bekler vaziyette buldular Lö Fi1rued1& Vltıdimir Der•· 

- Emrinizi tutmata çal ııa· 
eatam, efendimiz, diyerek Gaı· 
ko.,ab bl,tik bir iti•atla ce
tap werdi: 

Rit..,o ciddi bir tavır takı· 
Mnk dedi ldı 

- il.lele Ye laer hangi bir 
••••da ..... bir dert geli11e 
••• -ı tlifiiamüı oldutu· 
• " bta eler.. hine ıeç· 
•ek~· elimd• ıel~i yap· 
... ......... babrlayaaız. 

DutaaJM .U.i ıötıüae ko
,_, ltiler.k cledl ki: 

- Ne ..._ ıelirH, efendi· 
................ , balun· 
... teftocilat• dola71 laiıHt· 
..... ebedi •İllHttarlıta .... 
.. Mbrllyacatı•· 
-Pelr.lll, declitmiz ıibi olaa, 
Mll,i o ...... ,..; laarpt• ... 
n ,..e prifWz; bea de ora· 
4a Waaacatı• içi• ıöılmi 
••• a11r•,ac:atım, diye 
Kar•ıll .a.aa siyeoeti ıü· 
ael mla elbiMJİ parmatı ile 
111terdiı 

- tt.ptea d6aüace, evet .... 
O .... a laualta•ızı ıörirlzl 

- MI Ef..di•iıl Beai ıa· 
uluaaclu ••af bltuaa; beaim 
Wr Miba4e aiW b._muhk 
ro••bildittmi ı&rünoniz bi
.... W... efeadi•iz. diye 
Dwt11,.. ............ 

Rt .. ı;. 4edi ldı 
- Dıllzııla, Jnaria -öıdedi-

1111 w r Mlaa .e,Jir-1» 
..- ...ı, oluna,6yleppll&lı ........... 

llie•IJ••• .,. ıon ıözl deh

-- ... 
nına riderek artık nöbet bek· 
lemelerine lüzum kalmadığını 
haber verdi. 
Atoıun evine gittik.eri zaman 

Aramiı ile Portoı bu acayip 
buluımanın 1ebebini merakla 
sormuılardı; fakat Dartaoyan 
onlara karşı M. dö R şelyonun 
kendisini keadi muhaf zları üze
rine bayraktar yapmatı teldıf 
etmek için çatardığını ve fakat 
kendiıinin kabul etmeditini 
ıöyli1erek övündü. 
Aramiı ile Portoı bir atız· 

dan batırdılar: 
- Çolı: dotru yapmı111nız. 
Atoa derin bir düıünceye 

dalarak hiçbir cevap vermemiı· 
ti. Fakat yalnız kaldıldarı za· 
man Dartanyana dedi ki: 

- Dırtanyan, sen yap1lmaıı 
liıımgelea ıey; yaptın ....• Fakat, 
belki de yaalıı yapbn. 

Dartanyln içini çekti, ç&oldl, 
IMa ıöz, keadi kalb nden ıeçea 
ve b6yiik bir belbın kendiılni 
beldeditini laabrlatan, •izli ıCS· 
ze u71un dlıiiyorclu. 

Erteli ıün tamamile 1efer 
haarhtdarile ıeçirilmiıti; Dartaa· 
yan, M. dö Trevıle veda içia 
aitti· O güa kral mıclilini top
hyarak erte1i pnii 11fere çık· 
•ak kararanı bildirditındea 
arbk lilllatorlarla muhlhzlana 
bir zamaada yola çakacaktan 
adlud~ ö Tnvil, Dar 
tuyaaa bir py p 
dijiai ıordu, fakat Dartaayan 
her ııyinin bızır bulunduAıa 
ce•abını verdi. 

~ ...ı..:-

IMr, İcleta bir taladit oldatu idetlen o aı, 
ltla. Dlrtuyam pek irkitalt- taburuaun bütün muhafızları 
t1s K.._.a keacllnf kor- ile il. d6 Trftth lekail aill• 
k 1 11k Wr ... ,. karta m• plan bir araya topluulılu. 
..,_ fAltllİ' araclata ......... Allah aalip ederM tekrar bir 
,_._ Atmaı cevap ver•ek arada bulUflUk iUl'e IJiribirleri 
iti• acaoatı 11rada Kardiaal ile weulapyorlarclı. T •HYYUr 
..e ....... çakıp Jitli. eclileoeti ... le o pce epeyce o.._,.. .. ocladu çıkb, INhraala bir rece idi; iM sibi 
füat •••• iaillcle kalbi laalJerde rörütilecek ..,ı. laep 
.................. bybe- kallr .. aaca laarbetaek ıözleriae 
••• Jirdlti içi• ld.. milaba•r olu. 
ta ... 4•ıctk liW. oı..,tu. S.Mb bonuun•• b·riaci 1eli 
A.'Dlk Alo•a uil n ..... ifitiu..ce arkadatl• ayrılarak 
&I •'*fiıll &al• ıeldi; eter .ilü8rJ- lııf. dö Trenlill ve 
ICari'r alilı a.ldifiai bb•I ede- muhafızlar ~ E._._ 
oek .a.. At. artlk - eliai koati'ına kottular. Bunu üze· 
wr'li; 111k. Atoa k .. fii.iai reci- ri• ku .. adaıılardan her biri 
••lı11k•. badi taburuau alarak, bal ta• 

ı.. iN korku •llebile, -· ıafaaclaa ıörülmek için, Lavr 
•• • ı'k·lk ._11 olaa wayına götiirdü. 
Wr a.. tlı•~ bwedi Kr•l neteai&di ve h11ta gibi 
~.-•• ~ ·allkaYMaet pründüjü iç"n mutada olan 
..,.....,..,......_ vakur hali biraz dilfmilftij. Ha· °"' .............. el.... kik••·· bir •kta• evel •ec-

Wn Ol .._.tilini lilte mizabre e1au1Jda kea· 
......... ouları 11lal•ta dilin• f•al• plaıifti. He•en 
... -ili oa.. M.. ile diter o akta• Nf•e çduaak kararuu 
~ ••ı ııc br.-cla balet.. vermit ve keadiliae br11 Japt• 1111•,.. oa.. tefi kıaca an- iM •i ... •t teki fleriae brıı 
latb Ye ...... ile efucliliain atkederi teftiı et• lwa .... da 
K..... 11ra,.claa "limetle ••• göstor•ek açık havaya 
11lr=ıı Waa~a prtiac:e çakınca kendiıine ael•ekte ola• 
L- ... hlla. .. l.ta JAlebe •t•eL Üllİdi• ..,.. ı r poltallın ya· ·wıu ~ 

Di iJla• •Jl•mittt. 
TAK V J M T eftit bitmif, muhafızlar ye»la 

~ .... --.... ~-----11 -. •• , ve aillbtorur iM luab 
Rlllll • 15541 Arabi • 1S'57 beklemekte bW....._ oldatv 

.... 11 •+a•...ı ' .,ada Portoa ta, •iikea..ı 
M•7U takımları ile boy göıtermelc içiq 

1 O Ur aokatuaa aadip pl•ıto 
.. yMıa bulmllıtu. 

Avukat karı .. onu 7eai for· 
... ı ve ili ab üwriade ıeçoı· 

Salı kın gördti. Portoıun bu ai-
Mıl.!~"1111~~~~~----ill kemmel kılıkla vedu ıelmeıi 

bclıaın pek aoıuaa aitmiıti; 
.tından ioerek içeriye gelmııini 
itaret etti. Porto.sun vaziyeti 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii..;iiiiil hakikaten mükemme Jeli, aah· 

muzları şıkırdıyor, ve kılıcı aza· 
metle topuklar nı dövüyordu. 
Arhlc Portos c· ddi b r lı:ulak 

keıi en vaziyetinde bulunduğu 
için bu sefer katipler gulümae· 
mete cesaret gösterememiılerdi. 

Sılibşor M. Kolı:unara takdim 
edilince akrabas m bütün yeni 
ıeyler içinde gördüği iç"n ufa· 
cık lı:urıuni renkli gözleri öfke 
ile büyüdü. Bununla beraber, 
bir ıeydee teaelli buluyordu; 
herkes barbın çok şiddetli ola· 
catını söylemekte bulunduğun· 
dan aevgıli alı:raltasanın ölmeıi 

imidi keodiıini teskin ediyordu. 
Portoı, M. Kok.anıra hür

metler ederek veda etaiıti; 
Möıyö Kolcunar da ona aaadet· 
ler temenni etti. Madam Koku
aara gelince gözlerinin yaılarıaı 
zaptedemiyorsa dı, onun akra· 
baıına karıı çok merbtatiyeti 
malum olduta ve bu lausuatan 
dolayı her zaman .. ki.ımekte 
buluadatu cihetle, ıtlama11 
feaa Wr fakir uyandarmayorda: 

Fakat laakiki veda Madam 
Kokuauıa oclaaada yaptl•ıfta; 
caalan pek yan ••ıttl 

Alaçatı gençleri 
çalııııyorlar 

S.l.tli,• reiaind•n 
• or aahaaının temis. 
• t r ;,,,, 

Alaçata, (HuHıi) - Alaçab 
Gençlerbirliji, keadi muhiti•· 
de, maddi mahrumiyetlere rığ· .... ......li ....... ılar temin 
etmektedir. Her temliUnde 
allat ve takdir topla1an te.lil 
imi•, •• 4iefa olarak • Atatir· 
a i. kurban. pireaiai .. vaf. 
f alayetle te1D1il et mittir. 

Birlik. bir de • uliki kolu 
tefkil et•iftir. Şimdılik en bi
,ak aok-ı 1por aalauacLr. 
S..dua dört yıl evel lıelecliye 
t.rafaadaa i.timlik edilerek 
temi.ı..e••JİP yarıda btralalM 
geaiı araziden iatifacle eclile
••••ktedir. 

Gnçler, bu sahanı" bir an 
eve t • il~ temmeni 
eylemektedirler. 

Teltiı 
Menemen Polil teıkılitaaı tef· 

tit eden ,.brimiı emniyet mü· 
dflrii B. S.liheddin Arllu Kor· 
kucl, lzmire dönmüştür. 

son guıgor: 
Loadra görüımeleri neticeıin· 

de nefledileu teblii •lafiltere 
ile Franıaaın biribirine aıkı bir 
01enfaat biri ğ'4 ile baih olduk· 
farı. nı ilin etmektedir. Geae 
bu teblit iki bükümıti• kur· 
mayJan araaıada Lok•ao pak· 
tanın çitaeameai erteıiude teaiı 
edilmit olan temu1ara devam 
ctmete karar vermiı olduldarıaı 
tasrih ediyor. Buadaa böyle 
teknik ıabada kara, duiı, ba· 
va ve ekoao111i kuvvetleriaia 
biribirino batlan maları en tam 
bir şek ide tahakkuk edıceti 
umulabilir. 

loıiliz • Fransız birliti böy
lece oıühiirleıuaip. Londra 
koauımalaraadaa çakaa bariı 
aefce budur. Bunu m'aıaalı ve 
şüm11lü azimdir. 

Gita-ide daha aarihle,.a te· 
zahürleriae ratmea Fıauaz • 
laa-iliz aaltımaa)nın realiteclea 
ziyade bir zevabirdea ibaret 
olup olmadıtı hariçte eberiya 
ıorulaplmiflir. lagiliz politika.. 
bazan muhtelif temayüllerin te· 
airi altıada görülüyordu; diter 
taraftan F ranıız politikua ela 
zaman zamıa içten ve d ştaa 
ideolojik tazyiklere iakiyad eder 
gibi ıorüadiitündea, her iki ta
rafta da temevvüçler rörüldiitü. 
batta biriltiriae zıd imlwaetler 
tutalclutu ileri ıilriilebili1ordL 

Budaa böyle her tarafta 
hakikat ........ INr fikir ... 
laibi ol•nabllir ve ol•••la• 
dL Tam, matlak Fraa•z· laıi· 
liz tesanüdü belirtilmiştir ve 
Mraılau bir varüktır. 811 te
auücl iki memleketia politika
.,..., iahiraf lar a i•kin vs•i
yea INr iıtikamet taalalaüdü al· b•• lcoymu,ıur. Böyle bir b
rarıa akiılen yalaıı Avrupaya 
inhiaar etmiyecektir. Bu ald • 
lenme iki Amerikaya, yaka• ve 
Uzaktarka kadar uzaaacaktar • 

811 haberleria bize Yerditi 
biiytik 11vioci fizlemiyecetiz. 
Bıze bu neticeleri getir-.· f olu 
lna-iliz ve Fruaıa d,vıet ad ... 
larmı tebrik etmekte baaiı dav· 
r .... 1acatız. Bu Fruııı·laıiliz 
birlik politikaıı bizim dıima 
dü1ündütümüz ve müzalaaret 
ettitimiz politika olmuıtar. 
Gerçi •ki memlekette laatalar· 
du muua olmamattır. Bazı 
laallerdo her ikiai de alclaam11· 
larclır. Eusea her biri içia 
maataki bareket.io delili, keodi 

Şehir Gazinosunda 
Edvar Blyanko 

DlaJU•• bu taaı•••ı •• 
çok HVİlmİf olM rldde 
aao'ıtkin, FUAR GAZIN0-
1Hda, -.......... devam 
etmekte "••'•ttaa aaLyaa, 
yükaek zevk ulaibi Jımir 
aile ve 1aayoteleriaia alkıtla
r181 toplamaktaclar. 

E. Biyaago 
Siu eıa ,.._,.canlı 
mazik ve dan• zeo. 

lıini tattırır 

Fiatlerde hiç bir zam yolıtar. 

ıörüılerioi ve mesuliyetlerini 
daha iyi laeaaba katmaları de
ğil midir?. 

Leadra tebliti ltalyaya karfl, 
ıon Roma aalSaım .. nan laıiliz· 
ltalyan münasebetleri•de laH•I• 
ptirditi ulih1 memnuniyetle 
lı:aydedıyor ve bu •libın Fraa· 
111· ltalyaa mün11ebetlerlade de 
buaulü ırzuıuau tebariz ettiri
yor. Bu arzuya Fran•m• bü· 
tün makul düıüaealeri iıtirak 
eder. 

lıpanyaya kartı Fraaıız • la· 
riliı daru•u makGldür. Bu lau· 
huıuata da iki memleket ara· 
... dald rörüt birlitiaia macera· 
p•eat politikalann ortaya ~ı· 
kardıtı ve ideolojik ibtiraılarla 
yalula dola polemiklerin iltİl-
mu ettiti auik problealeria 
laalliae yardı• edec:etini düıl· 
aüyoruı. 

Nihayet orta Avrupa ve Çe
koalcwakya huuıaada, Fru1a 
ve larıltreeaia hukuki tubhüd· 
leriaia malaiyeti ayai ol•ua 
bile, meMlenin •anevl tarahm 
iki •••leketi birlettiritliti iti· 
klrdar. 

Fran .. ve laailtere, ortadaki 
davaların 11ılbc11 ve manblci bir 
..,ette laalli•i temeaai etmek· 
teclirler. a... kolayl .. brmak 
içia .u.iad" aeleai yapacak
larclar • 

Bu ka71cllara rat••, Alma.
ya, Çelc.lovakya .... laiai, 
ct.vletler ve i••• h•blm•• 
• •alra.Li• taraftan• .,aklar 
akana al•ak .. etile laalletaep 
bllapaa, o ...... yiqai d6rt 
aeae evel olan ıey, tekrar öoüıe 
ıeçilmeı bir ı&&relte vık.aa ı .. 
leceidir. 

Lvwt içiade ... bk 4-ek 
Faua&-lafilia birliiiaU. Avr•· 
~,. itidal •e ıu6r telkia ecle
cepaiıi ve . böylece .. ı .... 
fikrini ve dua iyi zuaaalan 
doiaracatıaa .... 1c Wi1oru. 

• •• F,._ N ,.,W.rl .,..,-.ıı; 
..ı.,.,. 

Fiunıiaal T aymia yuayor: 
•l.pten ile Amerika iç ta

rafh para itilifaaa Halil et .. clea 
&aag • yeaiclea kay .... cl• 
dipMliae .. Qfabt ~ 
clir. El.a••y•ti pek Wyilc 
olu bu laicliae icab ettiti IA-

m• frup Fraaanıa ~ 
ria4- yarda• gördüğial ıat
ter•ektedir. 

Daladiye projuiai Fru111 
llalkıaa kabul ettirebil.liti tak
clircle memlekettea Pd•• FrM· 
•• ..,•ayaiDia avdetiDi temia 
etait o&.caktar w. ... ...... . 
,.. ,..We• ......... .. 
elzemdir. 

c • ..,.,,. 1et111;,,., 
Dep Telepaf E.4 Moralar 

P•t dıyor ki: ·1>11a•,. --jik t.lllirler 
ittilau edilmek ıuretiyle fraaıaa 
iatikran temin edilecelini be
)'M etmittir. Frank lnıiltere 
ve Amerika ile ~m bir itilif 
hul olduktan 10ara diiflrül
•lftür· Dalacliyeaİll eliae Fru· 
11z ildtıadiyab ve mali1..-. 
dai•i bir kalbama a.-. et• 
mek lçia •ıjn .......... ltir 
fınet recaiıtir .• 

Deyli Meyi yqyer: 
•Dalacliyo .. ...,_ •6irler 

ittibu ederek Fran1Anın büt&a 
dOltlanam ümit ettiti beyaıl· 
milel eb•iyeti ,.Diclea teeiı 
ecltcek YHirettedir •• 
lllıl•a tl...U .. n•walfırı 
Biti• rueteler, biyülc ltal· 

,. 4Hi& •IDeYıalaruaa IC81f 

Sanlı mernuranan 
lıataı 

Aldıtımız bir 111ekt•ba ı•e, 
Menemeade kredi lkooperatifi 
idare heyeti ile ziraat bankaıı 
memuru aıuaada bir ilatillf 
çakmıı ve lleyet, memuru• ha
reketiai alikadarlara ıikiyet 
ebalıtir. Nizamaıme mucibince, 
kooperatif memurlutu heyetia 
inhı11 ve bulwaın kabul •• 
taıdiki ıwetile olur. Banka, 
ilterH reddebilir. Fakat inlaa 
laakla, heyetiaıdir. Çünkü kaaa· 
dao, p..-aclao, muamelat, defter 
ve1aireden lleyet meauldür. lir 
miifettiı, me•aacl ve vekil bir 
mub asebeci •11laasebeci mua
viaiae illveten ortaldann •• 
•••ellba artmuı ta ... bile. 
m•basebeci ltayiai zaruretini 
ginllf, laeyet te buakaclan bir 
auhuebeci tavliyeli i•temiftır. 
Baak •-ura, kendi vezaeda• 
r.aın ka11abiraderini tecrlibe 
edilmek ilzere vermif., fakat 
bu ıucla, eıki vekil m•aYİa 
kadar muvaffakiyetiai ıörem .. 
diti içle heyet oau iaba etme• 
iıteae•iı, billldı elkidenber 
orada çıltıaa genci daha ... 
vlf ,k ıör•iiıtür. Hatta, mur• 
kıp bıle ba aitaleada bu~a
••ıtur. Fakat bank memuru. 
i•ar etmit, b91eti a kar ar ve 
muvafakatini almata bile lizu• 
ıörmedea (45) lira maııla tayi• 
yapmlf ve mubaıebeyi ODUR 

eliae vermittir. Ortada bir me-
ıuliyet ve aizamname oldup 
ic; a, bittabi heyet derhal laare· 
kete ıec;ip itirazda bulun
•Ufbar. Dotruıu, b"ı de, me· 
... ,.. yapbtoa akı l erd reme
dik. Baaa kotrolir, taymlerı 
taaclik, iateamiyealer halı:kındak 
kararı iptal et•ek laakkına da 
..Uktir, amma, a11I iaha bey .. 
tilldir. Çaaldi ... ulayet ODUR 

omuzlarındadır. Ortada inha 
olmadıtuıa aöre, heyete r•t
.... "oa• riza• lailifaaa 
böyle INr tayin ola•u. 

Biı de allkaclarlarıa aaıara 
clildrati•i oelbecleriı. MeMleaın 
r•IMa da buau 1-'rdir. 

ıitwalar tahaiı etmekte ve bü
yük laarflerle bu maaevralana 
fe•kalide bir intiba llll'aktataaı 
kaydeyleaekteclir. 

Fölkifll Beobabt• eliyor ki: 
• ltalyu cleaiz kwvvetleriai• 

İDllDI• iı•iacie biyilc bir t • 
air barakan bir taalaiiriu ,.. 
bit olduk. B. Muuoliai, ltaly• 
doau••••· biriaci ıuaıf bir 
harp aleti baliae ı•tirmiftir. 
ltalya, deniz kuvvetleri muva• 
zlMlinde ÖD afta yeriai al•ı 
bulunmaktadır. Buau artık ki•· 
H iaklr eclımez. Hiç bir ki• 
... dit• taraftan bu taulalrü 
politik •alaiyetiai ele rizliy .. 
mez. • 
lltıl..,a ............ ..... .... 

Berliaer Bör- Z.yt•r di-
1• ki: 

•fafiıt ..... Al ... mm .. 
tiain ıefi laa1ur11ada diıiplinlı 
we 111•• 11911... lılir bwet 
tezahlirii yapmııbr. Napoli ol
vıntcla gözüken biitüa ıemller 
f.,ut ltalyuıa ltirer ""belii ........ 

Berliner Tageblat diyor kı: 
•Jtaıyaa barp don••taeaa 

bu büyük ıiioi, ıörül•e•f 
bir ibtiıam içinde cereyan t• 
mittir. Modwn Ubitia • 
yiibek noktuau waraıı buJa. 
nan bu ıenç va kencliliadea 
e•in cioeıamwa kuwetiai 
1örcfik. S. clonUMDlll .... ,. 
l•ı ile eıleriDia Wılere brfa 
ıa-erclili derlll ve ... ıat ar. 
bdatlık •iyetini • biy&k 
sevinçle miipbede etlik. h 
arbdqlak, l>açenin kudutu 
clo.tJup teyıd .,&tmtkted r. • 



ANADOLU 

TiJ.rk-Yugoalav dostluğunun parlak tezaharatı .......... 
Başvekilimiz, dün gece Belgrada vardı 
lar ve emsalsiz tezahüratla karşılandılar 

Yıldırımın Arabi Ve ateşe - S.,ı 1 Ülcİ •alai/ed• - ne bawetleaea, aar11lmu Tir- müddetini arbrmak için iıtida 
Me•leketimizi biribirine bat- ki19 • YapaYJ• do9tlak ve İt• ile hükOmete müracaat etmiıtir. 

Verl.lecek kadılar 11,.. 90k aatıaa •e .... i.ı tifakı••• ,..ı bir •ulamı ola· Kaa•nen ı.uducl haricine çıkı· 
• dOltlak ve ittifak mii .... bab catı•ı n1detmelde çok bah- nl .. ıı l&zımgelea iıtida ıabi· 

Arap, bir kafilenin idamını da 
nasıl durdurmuıtu? 

içiade İlakiflf eden 11İ7Met •u- ti,..._ binin, ojlunua Yugoılav ordu
ay~. ~ -~ı.ner laMtı laar.. S.,., 9 (Radyo) J... Tiirkiye ıuacla vazifai•i yapmakta ol· 
ketia ZID ........ ,. Balkaa Bapelcili B. Celil Bayar ve dutu nazarı dikkate ılanmıı 
antaab müttefikimiz Yuımla.. Harim,. Vekili B. Riiftii Araı, bizzat bqvekilin reyile Türki· 

Blriael ••ita• Maracha aıcr 
.a.clen IOlll'a Jm'İ•e otlu Yd
dlra• Bey .. d Oı...ıı pacli-
.... ol•ı.- O ••••• lmdar 
.... cloke• .. .,e rakı• 
bir ••• ..otitl llalde dev-
111111 •tltada.. Balbalarclu 
Otta Aa.-...,. bdar ,..it
...... AMclola Selpldlertai• 

·--- .. ,. (1308) iter 
tarMıa tlcldetli bn111ddrlar 
içiacle W..111, llir dril ... 
ültt ,av.&p.&erin türeaesi ilk 
..... a.düi o •••• ı. üaki .. fı 
iP. lait dı laayırh alimetler 
delildi. Faket Oımın beyde• 
itibant OrU. ve Murad laii
cla ... deklr myuette mahir, t• 
aiz Jiireldi, ~ kimıelerdL 
S.alarla ileri lla•lelwi iledir ld 
ilk ıamaaluda kl96k bir ., .. zi,. •laip olaa o...... bey
liii pn ıeotikte ilerlemiı ve 
) 300 de ._. ..... laalde 1J89 
da ,.karıld imdada •a•I ol
m111t.. Yaldln• padif&la oldata 
zımaa ftlaa Sanllaaa, Ayda., 
Germiyıa, Karamın aibi ma· 
laalll bir tala• töval1eler dalaa 
bili mevcadi1etleriai ıa11laafau 
ediyorlırda, fakat ltualar ilk 
bnal.. 11maalanaclaki kuvvet 
ve kuclretleri•den bir laayb 
miktar bybetmiılercU. Biuaı 
imparatorlqu İM ODd&dilDci . .......... .. ..... . 
~•sa~ · laltaaat mllaadeleleri, ha-
ri~t• yıpdu ıouu tecavüz· 
- ylziiaU. ook ıayıf düımuş, 
Audo~aclaki •iatalakea mev
kileriad• Mıniaa, Sarclea, Bar
aa, IDik tilti mlhim mevki
leri de Tirk kuvvetl•ine teı• 
im eta•te •ecbur kalm11, 
yıln z Alqelair Philaclelphiyi 
Ayclı• laak4metiDia iltima11 11· 

,.. •ele ancak malaafazaya mu· 
nifak olabilmifti. Yıldırım e .. 
.ıuad paclitü olduktan ıoara, 
.Maaiaa Ye Birıicle karalmuı 
olaa Ayda., Sanua beylikle-
1'1• IOD kat'I clarbeyi wrmuı, 
ve -.. tok 1111f bir laalde bu· 
laaaa a.. laiik4metler araziaini 
bqtaabqa aptetmitti. Yıl
clmm clıter taraftan Karaman, 
Genaiya•. ~··diyar ıibi kü
çlk '-ildlmetlerle mücadeleyi 
:elclen ...,.._..,tta- em ..... 
._İİI bnetli bir h•lde bulu-

Ya.l'•n: Hagtl•r Bulıös JMıa dHil oidtatu Wçik _. refakatleriDCleki zevatla birlikte yede ikameti temdid edilmittir. 
nan Karamaalılula mütemadi tuba IOla itti .. ıclea koaaeyi ebpreıle aaat 15 te Sofyı1a Gazete, B. Celil Bayarn ıon 
mulaarebelerde bulHuyordu. mabnwetaaa ~ealwde Aıı· gelmifler ve ilbllyo.da Balıar Myahati ile ilci memleket ., .. 

Bizaaı ia bu ıaralarda (1390) karada topluaa Bılka11 utaab Batvekili B. Köae lnaof ile 11adalci cloıtlulc batlanaıa ku
Yıldınmın elinde bir oyuncak k0111.,aia mubrrerabaa ae el.- way Nazan w kral aiipviri, vetleaeceini yamaktadır. 
ieli. Franıız miiverrilderiadea rece a1dutu pzöalade bltalr Balkan aatub •Yletltriaia Nevoati ıazeteıi ile diler ı•· 
Gönıiio •oımaalı imparatorla- cak ol~r1a iki •emleketiD ıi1• Sofya elçileri ve Tiirldye eltili zeteler, bu ziyareti• iki mem· 
tu•un kuruluıa. iıimli ueriade aetleriain .. kadar lae•alaeak taraft .. nclaa iatikbal eclilmir leket araıındald aamimi miia .. 
pek tarafıir bir vuiyet takıa.. olcl.ia bir defa dalaa sörül•üı lerdir. Ebpruin, iatu1oada 1ebab takviye edecetiai, Tlr-
rak dediti ıibi Yıldınm, Bizar ol•r. ,.... aaat kalma11 üseriM ilci kiye Bqvekiliaia, biitla Ya-
118 claltili iıleriae ele müclaha- Bu Mferld HJahati•iı çok btlkümet S..•ekiUerl ve B. palavyada çok ıamimi karıa
ı.,e baflamıı ve bir zımaalar •~ter ... • ve ~· yolun~• Rüıtü Arlı iıtaıyon•a kral ır. luacatıaı kaydetmektedirler. 
ıarbi Avrupa ve kW;iik Alya birook memleketlena aarfettik• loauacla multtelif meseleler Belgrad, 9 (Radyo) - Tiir
laavaliaiai kimilea elinde bulan• l~i faaliyet ve teati ettikleri ÜS•iade ıöriifmüılerdir. B. kiye BqvekiU B. Celil Bayarla 
daran ba koca imparatorlup zıyantler umanıaa teaadüf edi• Ka.e lvaaof Belırattan döaiir Hariciye Vekili B. Rilıtü Araı 
kudreti brflııada boyun et- Jor. Tıbiatile Hariciye Vekili• leriade B11~liaizle Haricire ve refakatlerindeki heyet, ba 
••te mecbur etmiıti. Bu ..... •iıle Belıradcla btal•adut11• 0 Vekilimizi matantaa •erulmle pce aaat 22,40da bu1111i trenle 
lerde bilhaua Yıldınma Bi• mlldclet zarfında mittfi~mi• i.tikbal edecetini ıöyliyerek Belıraclı ıelmiıler, fevbllde 
zanlta ne kuwetli bir otorite YupalaYJa•ın 90k laymetb lal- k•dilerini teıyi e:rlemiıtir. parlak tezalairatla iıtikbal edil
temin ettitial, baaclaa 10Drakl kamet pli doatu•az B. Stoy•· Belpacl, 9 (Rael10) - TIP mitlerdir. Yaıotlavya Huiciye 
maullabe• olan •Bi•aı hapa- diaoYiçle mlteamU uaa.ak kiye BatvekiU B. Celil S.111 Ne111eti tepifat •••• müdü
ratoruaan Al ... biri Bizaahlu- ve9laile cllaya ahvalim bir 11.. ile aelli arkaclqı HlriciJ• riiaün tlyiaetindeki heyet ile 
daa uptı. rua•da tebariil clalaa psden re~tiz. Vekili B. Tevfik Riitcll Aru, Türkiyuin Belırad elçili B. 
ettİr••t• çalııacatım. Ba ela liJantimiu a1nca bir aabar•dalda bıka..i1orlar. Şe• Ah Haydu Akta1 ıabahleyin 

• kıymet vermektedir. Daima hir. ı..t-bata Türk n Ya- Bulıır • Yuıoala• la•clada•cla 
Yıldanm S:y:..cl feftallele ibenktar yirip• Iİy&Mtiaaİlde ıOlla.,a barraJdarile llale• Türlci,. Bqvekill ile refakati• 

aNbi, tiddetli, kararlara kat'I memleketleri•ilİD refah ve ... leamiflir. rindeld zevıb karFlımıtlarcLr. 
0 .. ., bir ia ... dl. Kafallu koy. aclıtial Balbalarda aalb " Belpacl.. 9 (Radro) - Po~ Niı •mumi valili, belediye reiai, 
duta laerlaangi birıeyl ae pala• •elaİ t .. rilriai Ye alellaa• tika ıuetell, Türk • Y•soala• kamudan ve llalk iatuyoııcla 
1111a olar• olau• yap•••••• ko ........ ısla cloat ptla•elcte cloatlatuu elae•..,....clea laamr balu•Uft amamt vali: 
imklD yokta. Onun aacak b• ı&mekle ,aaıl•aclıiJmıza ..... balaaeclwkH bir ele ..... lllr - Hot 19lclialz. Demiı ve 
tiddeti ve irıdeai aayeaiadecffr lercleaberi cle•ı• ecleplmekte neliyor ve diyor ldı B. CeW "Ba1ara• refiki••• bir 
ki Oıaaala ordalan her tittik- olu vekayi 9ok belit olarak - Yupıla• ordaıwada ... bukıt vermiftir. 
leri yerde galip plmiıler. ,.. iıplt etmfı balua•aktacltr.· lc.Hk YUifeıial ıörea bir...- Yapala.,a laülcGmetiace bii-
nilma bir k•w•t oldakluuu Ba ı.,.hatimiıcle flad• a+ cin babu TGrldyecle ikamet ,ak miaafir tanfiae tahıia edl

ı .......... ll!mlllllİİml .. Iİİlmıiı .. ~ .. 11!!11!~~ .. ~~~ ı.. lauaat~·~ laallaa ve•r 
Aaaclola n BaHı•larelaki diip ._.._. «llılli •• if•M ti••* 1ll&t ........... ..... .. 

imin ....._.-... ıl • ıamuma ıe cewıı lan rilıvet y&lüadea zahir oldu.. ... ___ L da L---L-
zıd ıiyı•tten artan ıamıalarıaı ı- 'NAJIÜlab aruın 111111NU1t ete kadar bclılar medrıae talulli Tabii ba •ui,.tlır Wk... 1..a1. Tr la -..aa.: Mı tat 
Durudaki aarayıadı nak HY. ••-ada lra.ı.ı--a '---.Jı-ım• bir a._... - • .,,.... _. 

r- ıörmlf, Arabi ",., .... ım.. -· ...... ~ TilrL y 1 b ldaril dıM cüce arap mukarua ile li ı... --L--L u JOD •• ap ıv ıyra e •• vetli ki ... ler aruuaclu iatilaıp ha1 · balt .... .,, .,-vVI' um... -n-• · ti b · el 
-J•irdi. Şıvanı ba .. et b:• ·- ..... eamıa ve • ııtaayoa • 
•-- ı- ,. .. -- ol•aarlarcla. Vuife atar ve bir ler oalara 1a1r .. t et•e•ete, ı balL laü tla · 
klya .Ulk olaa ba aralu çok wieclaat ... u,.t1 de makal ıa.l.-i• bile iau... top.... ... teza ra ... 
bovu bir metreden laaa idi. 1 el u:L aafirleri allaılamııtar. ı- ••cip oldatwulaa ek..-i oka· mata batlamıı ar a. nmayet 
Hmr cevaphtı, orij ınal nükt.. • ........ lcaclalatı bbUI ... ekte bu feaa haller elöae clola1A Huaai tren aaat 22,40 ta 
leri ile padiıahın eD kızsın bir kendileriai aıza vek.l•cli. F.. Ydclan• 8eJU1cla• ela blatana Belıntd iatuyoa•a plmiı. 
umanında ıüldürmete muvaf. kat Çuclarlı Kara HaBI Har ıitti. Alabl ve laakaevs padi- Bqvekil ve Hariciye Nuan B. 
fak olurdu. Arabıa bir ıözü iki reddin paı••• otlu Ali p... .. .. baaclu feftal&cle lücldet• Doktor Mim Stoyadinoviç ile 
olmazda. Lütfi Plfl•ın •Tarihi ıadnuam olduktan IOllra leadi ve cl•W ıadrauua Ali llikhaet erkim, Ayan •• 11 .. 
Aü Oıman. iıimli uerinin 47 inci (1387 M] vaziyet baıb bir p ... JI busw•a ptartap, ba baND Meclialeri azalan, Tirki
aaltifeıinde dediti gibi • Ned m- ıekil almıfb. Lütfi paıının kötl laalleri waktile k•cliaia• ,.. Yapal&VJa doatlak aemi19ti 
likte naziri yogidi, Yıldırı• laa- • Tarihi Ali Oımıa. eaerinia haber vermeclillaclaa ~ola11 erlwu, Balku Aataab deYlet-
nın ıuabı vaktıade anclu pyri 46-47 inci aahifuiacle dediti ODU ıiddetle ııırlaclaktu IOll- leriaia Belırad 1efirl•i, bl,ak 
kime111e söz ıöyliyemezdi.. fibi: ra f'I emri wrcli: miaafirleri kar1&li•ıtlardar. 
Arıp mııkarı sarayda büyüle •Ali pqa ki vezir olcla. lıia - Ne kadar icada ftl'la der· B. Celll Bayar ve Riiıtü Arıa. 
bir ıölareti haizdi. Padiıah ta· r•gi detifti. Ve bem aameın hal yakalabp Y .. i,.lalrcle bir ~enden iaerkea ukerl budo 
rafından kafalarını• keailmeıiae iıler..ulair olda. Mabbap otlan- eve cloldualcluktaa aoara, evle mumb Tlrk latildll IDll'flnı 
emir verilmiı pek çok kim... lar hi•metlenmek gıbi ve rilf- berab• laepalai 1abaabıa... ~ .. ., iltikbal meralİIDinde 

ileri, ince nükteleri ile bu ceza· vet al•ak ıibi ve laalla biribi- Kadılar aruancla Ali pquı• bal•anlar, Tlrkiye BapeldU 
lardan kurtarmıta muvaffak riae tezvir etmek sibi yeni ve eliler clmet rlcaliala JAlan •• Hariciye Vekiliae takdim 
olmaıta. Bazan ud ıa11m bile akçeJi k•p, .ki üte ile p.. abat.lan .-ela. it tok kati eclilmittir. 8. Celil Ba11r, llto 
onun yardımına muhtaç o1urda. 11r etmemek, ol telif etti. Ve - S..a 8 l•I Mld!N• - tiram •ılifelini ıörea bir kıta 

veriyorlar! 
Aanem, tath bir rU,a içinden 

bakıJor•af ıibi gillmaiiyor •• 

Yorpa •• bitap kar1olaya 
clfiftl•. Den., ralaat w la•• 
• aıaldara ti*- bir aJb1• 
claldam. 

Sabalala ........ .. ,. ... 
.wı .. ile .,.. ........ .... 

laam• pıükea evler vs. 
Balaçe ile ul ..a.aua ... 

••clald c1 ..... 1an. illtl. ~ çl
tekli aabalarla dola. 

Bircleabire çocaldata•• M 

llati,ar •1beli laabrhyora& 

Y aan: Saim• Sadi 
-46 -

Banla•a açtım. Orada, ı .. 
taabulclaa ptirditim yedi, ... 
kiı parp kamat varcla. Belki 
de Tirede ba mevabalik kr 
•lflara bula•ır::ta- dltla
IDiİf, oalan balclu al-

.-.c11. D..aia 1a .... -.... ............... .., ........ . 

...... ... .... d. .... . 

- Baba. ıu balaoe kuma 
ld• acaba? 

- EY nlalbinia olaoık.. 
Malmafilt, birdenbire pzel 

ltir,.y balda& Hatamı clüzel
teoektim. 

- Gıı. ·dedim- benim de 
.... aa,&,eceklerl• var, fakat 

~ aalüpl•i biıe bol bol 
,..aek laamıa.111ar.. Talata 
..... lcl.n• JUıada, •atlaka 
phaac:a "lercl• Wuap .... 
tlrihlif klqlk. k.11 .. ı1 ... 1, 
tMalllr ela varch. Tıhta ka
fllmr ela nakli • panltab iclL 

alata bealc ta parlablanaat ........ 
.Kaclaköycle, biiyik dört eviai 

iiraJı nrip pçiaen eıld bir 
-- kara• taaıyona• ld, oaaa 

çelareai, ıa tahta kıııktaa daha 
berbad, daha Hrt ve oaua 
yaıı, ı• talata lcqıtıa •tıcaa· 
dan çok b&yiilc oldutu halde, 
yülü panl paraldı ve çelıreaiain 
çiıfileri tamaaile artühaiittL 

Oalar, erknce aittiler. 
Ben ıecelikleriai IİJlliflim. 

Babam ikide bir: 
- Bakalam, beieaıcek •l

Iİll? 
Diyorcla. 
Beteacllm bile.. Şa elen 

içinde akfam da gillel olacak, 
•bala da.. K ı vakti de ct... 
lerl• deri•, euar lı alini diall
yecetiz. Kimltilir ataçlar n•ıl 
ötii1or, • ...ı..., ae ~thklır 

mıttlm. 

Gil.U. çelareaial cliitin .. k 
latedim. S.na hacet 1okta. 
aynaJa, keaclime baktı.. Aa· 
nem farlaaa YUda: 

- Ne ,aul bir ,...,., clıtil 
•i Afericle ·dedi- küçilldlllaele 
.. • tapla -· beuiyor
da.. 

EtJa ..... c1aa clikit .. ki
aeıial 91karcL& HUl9Jİm ha· 
mch. 

Gece ,.nlarmı 9oktM pç
alftik.. Galerin elblaeli, bald
bten iltedilim sibi olmapa. 
Babam ve an••• ele beni bek
liyorlardı. Nılaa19t tamamda. 

laaylarqayorcla. 
Ne kadar ela J91İI, • lraclar 

nakli, •tatla " tlteldl bir 
,.ı 

Evimizia aYlaaaada ki~ 
bir talata bpı var W. .._.,. 
dotra •latatll ....... ..... 
... dar, fabl uıuD ve balam· 
m bir hahoeJ9 ..... ,.. 

Güler clotn .a,ı.-... 
Köıedeld oda, belki ele .,.. 

hamun bütün iDlivuna, batka 
bir llem içinde ta•ia edecete 
benziyor. Derenin kar11 1a .. 
manda, çanar ata~.. clal
lın araudan, tq claftrlar 
ve oalına iiatGD• karulmuı •e 

- Orunı ela ttdaayclalr. 
- Vallahl lam-. ewl t.tu, 

... bir ubclapmchr. Eter 

.,... clalall cletil n batbmaa 
ela ............. cl•clitl• 
olw. 

Balaoecl• .. .,.. ... d ... 
nin içine do kapı şeklinde, 
parmıldakh Wr '/fJf açı:m:ş ... 
A. Gll• pllpr.. He• de 
oraelaa •• 

Ş...nyor ve batanJOfllm: 
- Bonjur Gller •• 
Küçik ell•inde pae bir ta. 

tam çiçek ... Söylecliiimi .. 
h1amada: - .a;,,., •• li1leclinb? 

aıkerin önünden geçmiı ve ... 
keri teftiı eylemiıtir. B. Celil 
Bıyara, müteaddid baktftler 
takdim olanmuıtur. B. CeW 
Bilyar, kendilerhae tabaiı ecli• 
len ikametgiba gitmitlerclir. B. 
Rüttü Aru, Türkiye elc;iıiala 
biaa11nda ikimet edecektir. 

Belırad. 9 (Rad10) - Bel 
ırad radyo merkezleri. B. C.. 
lal Bıyar ve Riqtü Arua a.ı, 
pacl ıeyıhatleri müauebeti1Je 
iki hükGmet aruaclaki aa..; 
•betleri bildir• Türk dllilule 
koaferaaılar nep'ebHldedirl& 

Belıracl. 9 (Rael10) - B. 
Celil Bayar ve B. Ra,dl Aru, 
J&n• ıııt 10 ela Kral ... ,.. 
ıiderek Kral Majeate Plıer ile 
Ana Kraliçe Mari. Kral Na1111 
Preaı Pol ve Alt• Pr•ı• 
OJgaaıa zi1aret defterlftl 
imza eeleceklerclir. Soua IW 
hiikOmet Bq •• Dıı S.a.lm 
Belırad Harici1• Nuaretl w; 
nuaadı ilk konf•aaalanmla~ 
edeceklerdir. Ba konf• ••• 
mütealab B. C.W S.,. • 
B. Rütdfi Ar11, Kral Nailli 
Prenı Pol tarafın claa bW 
edilecekler, terefleriae itle 
zipfetincle balanıoaldarclar. 

ôtleclen IOlll'a Gbel Su'• 
atlar akaclemlm ziyaret edi._; 
cek, aktam .._i 8. Sto,a...
Yiç, ToıÇllcl.. zabıta ., ... 
linele miaafirler f8refiae blflk 
bir ziyafet Yerecek " aiJahıll, 
bir kabul reami takip .,lir .. 
celdlr. ZiJ.afet -••da.Belpaa 
Opera -'atklrları bir .._,. 
vereeeklerdiı.. 

Carf&•ba ataı B. Celil .. 
yar ve Riittl Aral, kral ~ 
_.._ me~iir1nı •• • ... ~ 
clat-clald ....... ..... 
.... ,.... e ....... ... 
koyacaktır. Miaafira., ille 
kari AYala clatmcla T ..... 
otelde Yapalav1a Batftldll 
taraflaelu Yerilecek si,..._ 
balanacaldarclar. 

Ayni p.a. akt•• .. Tir~ 
Dİll Belırıd eloilik bl-da 
b~ ziyafet Yerileoektir. p.,,. 
be giiaii iki laiiktmet .. " 
Dıı Bakulan, lldaoi ~ 
larıaı akclecleceJderclir. P .. 
... be gliaü ana kralip 11-. 
~ miaafirl• .... Wr 
ta1 dyafeti, B. Milaa ..,.._ 
aoviç ikametıllalanaada ....... 
bir ziyafet verecektir. 

o ... B. Celil .,., .. 
B. Riitdl Aru, Sofr.,a ~ 
ket eclecelderdlr. 

Hamla- ,,.,... "" 
Y•pala91a Mebua w A,la 
meeliıl.. de m,..e eclilııllt 
tir. 

- Bo.jar, cleclia - Gll-. 
boajar .. 

Yild lawcll. Bir .-.. .. 
aaaı ile bqa öaiiade. nl• '
pı11ndaa ıeP n ,._.,. 
bakmıcla eewap "'6 

- Dedijini .. ..,. ........ 
ul ablal 

Bu defi ela bem •lalcla• 
Ne diye oaa baıb Wr tlrll 

bitap et•••lf t• .......... 
• .... bllmıfb&. o.. -; 
retleaclir•ek lohu 

-Ça'b.kpl .... ~ 
cllll. hıycli kopu aL. 

Dedim.. C.Dl•ncla. .. , . ..... 
leihai ıöaten• temi-. · l'llllil 
bir ıülitle kott&. U•ma;.€ 
,... ,an .,. ........ Glle 
ıiJclirdim. Gazı.lala ipaa 
taif eclilmu bir •Yiaı 
fGran JUIP bdafll10'.... Gi.
lite, .,..,a ela balaJorcla. ... 
......... ,..i ...... -
elem kı,.tet içiade aadWal 
tetkik ettiti•i ......... -.S..• ..,._ 



Amiral Nelson 

ErW ,...., ,,,,... ,,.,,,...,,,,.,, fil lıılllll 

Lüe atletism 
bayramı 

Cidtlen çolc parlalı 
••çmiıtir 

Erkek Liaui atletizm ~ 
aı puar .... w,tk Wr b
laW.taa lmmr•da, p.ı.k ... . ... ....... 

arapınardaki glJreı mlf•ab 

Cekirdağlı başp 
livanllğı gene a 

Edirne 
,.. lv.m~ ... , 

• 



ANADOLU 

"ml"- ... (firımın arabı ve ateşe Halkevi kö7esi 

Baıdnlıii propam 
Mtalatelif Avrupa Mtaıyoalan· 

.. IMa akta•ki proıraıa özü: 

verilecek kadılar 
R•ll/ ,_,...,,.,, 

7, 10 Berlill lata dalpau Etle•· 
..U prop .. , ( 8,15 devamı ), 
t,JO a.ru. ima dalpaa: Soliıt 
ba-1, 12 Berlin kı1a dalı••: 
IWif •uild. 13 &erli• kıla dal
a-: Ha&f •uild, ( t 4, 1 s d .. 
... ), 13, 24 Blkr .. : Ra•• 
•lilü k ... , (14,SO Keu), 
16,45 Berlin kıaa clalruı: Ka
r11:k halk •aıikiai, 17,lOBriao: 
RM,o orblarua. 17,45 Berlia 
..... .ı.ı,.. 1 İf ... koueri, 
( 11.50 devamı ), 18, 30 Peıte: 
IMyo orkutru, 19,02)a&laep 
A1k.t *do. 19,IO Praı: So· le......., koa..t, 20,20 
K.e laa•larl, 20,40 Praı: A..
bd ........ .... Rapwll 
........ 21,tS Praı: L•• 
IMwalan, 21,15 Blkret= L•en 
•likW. 21,SO Blkret: Koro 
•.ıan, 22 Berlin la• dll,..ıu 
it.il .. llld, 22, IO Prar:Ratlyo 
orkeatrua, 22,45 Bikreı: Hafif 
... w ..... uos , .. ı ç;. .. .......... 
0-•NI•, .,,.,.,,_, 

22 a.Ha lua 4alıu:Kantek 
.,.. ....... 20.!0 ·-·ft& 
m.t•-C.r.-• .--. """ ...... .,, 

21,JO ..... lala clalpll : 
"91.ı.t ... .. .,,,.,,.,, 

16,!0 ...... .. •• cJallea 1 
,.,_. .-... ıa,so o.ara. °" ........ 2S.05 Prq:Ra .. .......... ,.,... ........ 
o- ••.MI• 

lO .... - ...... : 17,45 
... o= Klçlk kabare aqriyab, 
21 Ylpw 22 v.,.ıı: 2S,JO 
ViJl•ı 

AntaA,acla ianlı 
/fljdiM• olayor. 
... 4 .... NIKla._._ ... 
• T••ler• .ıa4'etl9 : · iılwm 
...... IODfa: 

•!1 Alevi Tirlderi, kur'anı 
....... itiyle b_,..yor; ••• 
•• litae ol .. •ak içia oa• 
len lldlrla. ÇHkl fİta• ka
tlhlta ••• , .... , .• 

D.ili,... ve Eti Tiirkleri 
ta. •ttta kıtale tetvik etli· 

liyor. 
t.t..clennada pk.. Evliya 

.-•••il de •Hı,...ıin cuuı. 
.... 81baclald 1amaacl• 

,... dlJea Alevfleria IOD lal• 
...... auıl 61cllrllclllderi, 
,. ............ tecaiye edildik· 
Itri ... Eti Tlrkllrine ibret el••••r, cliror. 

.......... 9 (Huı•ll) - Ha .. 
.............. tecllütıiy .. 

....... ...., •. a.,a. iki 
,... .......... 61dklldi. 

Mıllıll Wlr4•ıt, (Y •i Gia) 
... tllial bpatb. 

- .,, 1 inci Nlıi/e4• -
icli. Eari iara et .. •ek clerlaal 
kela..ia uçma11aı iat_. de• 
••idi. Sadnuam •• lraclar 
1alvarJp yalcardıyaa 4a paditalaı 
bir tirli fikri••- vaıpçir ... 
le m11vaffak olama4a. Nilaapt 
bitia ı.clbirı.taia bota pktı· 
ta•• ıöriace padi .. laaa uap 
••lkaruaaa m6raoaata ve omu 
vuıtuile bu iti• 6nilae ıeç• 
••le kar• vetdi. Ve derhal 
mana,. lıuz.arana çatır•ak: 

- Ama arap badini p 
tw, eter kidıları affettir•efe 
...... ... .... i"9cli
liai ..,,celim. Pacll,.llıa Wd
cletiai telkin et, ba kadar 
Cl91• ............ ,et •• 
v• ... 

Dedi. (t] 
/inip bir middet dfitiiadlk· 

tu aoara ba dileti lr.abal etti 
ye ls.cliliH bir lraftaa, bir ele 
birek ptirilmeaini aöylecli. Ve 
....... riJip, ........... a 
lrtllkt•• ve Wr llildar ela kon 
.... cllkt• ...,. dotıw Yıl
cluaa Beyaaclua 11-.aa ttktı. 
Arabt biyle ...... ........ w~ 
ı••.-. olaD pacliı•ll, •za• 
ltlr bhkahaukv•6tea ll08ra: 

- Ne o ha1rola _.., dedi. 
• 11ı,.ıet •• ?. 

- Paclitalu•claa llir arsum 
vu•. 

- Nedir ..... . 
- Beai ......... elçi ı• 

Mrl•İK. 
- l.ta.IMllda ae yapacaban. 
-Biuaa U.parat_...claa lark 

elli kadar ufİI ilti1ecetim. 
- Bire Arap aklanı mı ka· 

çırclıa, bu kadar ketiıl ne 
yapacakila •• 

- Sultuı• itlttim ki biltüa 
bdalarıa upaedU .. leriai emir ...,... ... ~ ~.., .... 
relim, bu lceşiılorl de kadı 
yapalım. 

Bu iace tariz Yıldın m Beya· 
adla çok botua aitti. Diri 
diri yalalaalanaı e•ettiti ka· 
dıları bir daha böyle kötii 
laallere düımemek tartile af· 
fetti. Ve ayraca buadaa IOIU'a 
ıöreceld.-i itlerdea biıae alma· 
lanaa ela miiaaacle ilıl&JI bu· 
yurdu. 

• •• 
Yılciarım Beyazıd ile Ti••r• 

lenıin arumın açaldıtı ve iki 
tarı&. da biribirlerine pcldetli 
mektuplar yızclaklan ııralarda 
idi. Beyazıd ea bulıranlı zı· 
manlanaı · ıeçiriyor, ıiddet ve 
... bifetten ayku bile ayaya• 
mıyorclL S.aada laum•aL bir 

[1) Miinecci• l»qıude • Ala· 
•et: Salaeif· 11-alallar tair Nedim 
t•ciaelİ cilt 1 Sahife SOS 

Kanlı Mendil 
c111..-. ,,...... iorb, .,le .. lcWanu111lc/ı ~"" 

Yaıan: irfan HezM' 
- 1.5 -

• • • 
iÇ.pi. aaloDda yalaız bbr 

...... cebladen defteriai ça

... ve iace, likia okwaakb 
Mr )'811 de fQ notları küçük bir 

lf•ia üzeriae pçirmete ....... : 
l - Mirtonua •Çıplak ka

._._ mieueaeıi. ae dair ba
M wrd•ti ııahat ile, motoıik· 
lettea kurtarılan kadın ve aabte 

doktor Miller ara .. ada b:r mü· 
auebet var mıclar, yok madur? 

2 - Doktor Miller çeteai, 
banıer Şiyaptan ae iıtiyordu? 
Onu 6ldlrmekle ne kazana· 
caktı? 

S - Bu oy11aa matmazel 
Jumia do karııtmbyor muydu? 

4 - Mirtona ateı edenler 
kimlerdı? Demek ki, otomobil
dclkilerden maada Jaamini ıö
zetHyoa b•zı meçhul adamlardı 
1&tonua etrafında dolıııyordu. 

5 - Niçin Mirtona ateş edil· 
mitti? 

6 - Ateş edenleri takibe 
çakan müfreze ne haber getir· 
miıtl? 

7 - Ş ıedeki kuvvetli bayılt· 

pkilde laarb bazırbtı ıorülü· 
yor, berıüa laariçtea ıılı• aı· 
ara... Buu aokaklarıaı dold.a· 
rayorcla. 

S.oak bir pndii. Yıldırım 
Ti••l•k orduau de ~ııa
cak olu orduuna teftiı edi· 
JordL B.raaaıa laariaiadeki bü• 
ytik meydaaLkta ordu la11m 
ima• toplaam11, Padi1&h ö• le· 
riad• geçerek oalan tetkik 
ecliJorda. işte bu teftiş ııra· 
lanada Yaldınm bir kı•m .. 
keria .ı .... 11.uiz llir Mıek• 
tiae çok aiairlınmit ve bu ha· 
roketi ,.paalarıa divanın orta• 
ıında l»atlarıaın vuralmaııaı 
S.clnaH .. wetmiıtl. 

Padifala tidclatli bir uabiyet 
içinde idi. Suaah elbiaeli, UZUD 

aablh ftzirlerde• laiçbiri ona 
aöz •öyı..ete ~ut, •na· 
met clile .. te cuaret ede•İ
yorl•dt. Akli taköcle kendi 
Mfl.-an llÇlalll İfte8 bife 
detilcli, Nilla1et ._ kartaluı 
çarul olarak 2ene arap .... 
karaya bat~rd•lar: 

- Aman arap, aea bilirain, 
bu zavalh yititleri ölii•de• 
ancak HDi kurtarabiliraia, ıörr 
lim HD, dediler. 

Arap, ötle namazını kıldık
tu vıe yemek yidikten aonra 
dotnaca Yıldırım• h11zur11na 
lirdi w pervaaız ltir tekilde: 

- Hay gicii Sultanım, laay, 
dedi. Baalan ölclir, aman ver-
me, •• laaia Karaaaabı.dır 
t..alar ••• 

- ~- arap, yokla bqka 
bir kabahatleri de •i var? .. 

- bihi Sultaaım, bu arılan 
yapalı erler aiçia biJi sat du• 
rayorlar? Ti•arlenk bütiia kuv• 
vetUe &zerimize geliyor. Bu yi• 
titleri bir u evel öldfiriin de, 
... ıancajt al, bea ele tabi ça• 
layım, Jidelm Timurlearia or· 
d- ile lki•iz lmbeclell9'1.~ l2J 

H .. dsr lief1HıJlı -----(!) Lltfi Pa,a: Tarihi Ali 0.. 
mlD, 1341 tı~'a Nlllfe 47 • 48, •I• Meal••• sa•• Alamet: Salaalfll i ... 
... Cil• S, ..Wfe. I09. 

(2) U&fi Peea: AJai ..... ... 
IPI• 67. 

Tetekktlr 
Dl• kiyiialze Kar.yaka Hal

kevi bıadosile ve JC.111.b 
fırka heyeti•iz IUliyederinde 
ecucı B. Ômer ve doktor ve 
ıir .. t f• memuru v• baytar 
beylerle köyümüze ıelmiıler 
ve lizımıelen •amullerdoki 
butalıldarla köyii•iiz basta· 
larma . ve fakirleriDe yardımdı 
bulunduklarındaD ve B. Ömer 
kardaıımızın lbm olan iliç· 
lan bizzat köyümüze kadar 
retirdikleriad• bütün köy halkı 
Damana tetkkür ederim. 

Hacıhüaeyinler laeyet üyele· 
riaden: Ramaz•n Çavq 

ma mayii•• karfl laayduduo 
aldıta •idafaa tertibi ne ola· 
bilirdi? 

- O, nasıl b;rdenbire orta· 
dan yok oluvermith? 

9 - Mirtonu herhalde gör
mek lizımt 

10 - Şatodaki telefonun mu· 
vaklcaten abizeaini alan ve b.a 
ıuretle merkezle muhabere mi 
kateden kimdir? 

t t - Şiyaptın vaziyet bak· 
kınd• yırıP malamat alacıtım. 

Kançof, defterini kıpadı. 
Uzun uzun diiıündü. Sonra, 
merkezden ıelen do\torun elini 
1 ktı. 

811 doktor, ıözde zehirle 
ölen ıabte Milleri muayene 
edecek ve gömülmeıi için rapor 
verecek olan doktordul 

Poliı bıfiyui fıraattaa iıti
fade ederek, merkezden relen 
tab plc birlikte Şiyap n oda.sana 
girdi. 

Hasta iylleımiı ıi~i idi. 

1 - Evimiz gezi kolu Bergamada yapıl•cak Kermea mü
naaebetiyle 22 Mayıs 938 Pazar günü bir gezi tertip etmiıtir. 
Bu ruiye ittirak edecek arkadaılar aihayet 20 Mayıı caaa rii
aü ak,...ına kadar evimiz Hkreterlitiae isimlerini kaydettirmeli· 
dirler. 

2 - Evimizin açtığı reıim urıiıinia halk tarafından ıöriilen 
ratbet izeriae 15·5-938 tarilliu kaclar deva• edeceti. 

3 - Güalerdeaberi köıemizde yanlmakta olan aeyyahlara 
rehberlik yapacaklara •erilecek ol4a dersi• 12·.S-938 Per,..be 
rüaü uıt 20 de baılayacaktır. Prorram aptıda yazalmıfbr: 

DeraİJI mevzuu Deni verecek Tarih Gün Saat 

Me•leketimiziD ilbay Bay 12-S.938 Pe;;:;be 2o 
pro~arındaıı Fazlı Güleç 
lzmır Bay Rabmi Bılabu 13-5·938 ea.. 20 
Berrıma • • • 14-5-958 Cumarı.ı 20 
Berrıma (S.rı .. ada) Bay O•a• 1.S-S.938 Puar 20 
Sart Bay Raluai Balıbaa 16-S-938 Puarteai 20 
Efea Bay Aaıa Kültür 17·5-938 Sıla 20 
lzmir, Aıora, 
Müze, Kadifeble Salalaettİll Kantar 18-5-938 ç.,.mbl 20 

TRENLER: 
t..lnen ber g811 blka11 iN• 

lerbt .__.. ualleri.. 

A§ılua lıattı; Alsaneala 
LmU.babyuoAatara: Paa11o 

..... ~ auaa, ,... glaled 

- 21,85 ... 
1-lı • Nailli: Btr • 1111 

lS,40 da 

........... s.ı.. .......... 
nawleli gl.ı.d 1at 6.30 ela 

Jsmir0'J'inoÖdemif: Benaball IUt 

S,35 ele lılr blar; Mr akfem ...a 
l'l,11 o .. -.. lür ... 16,10 da nr., ...... ,.. 

A/gon """" Ba111.,,..1P 
ı....tllaJtal.Aabıa: - ,.. 

lal 7 ele (paar. auaa, pqa.U.• 
pmled yıt.tla •.,_.bir. w--w 

lımı~ • loaa: Paar •• ,. ... 
... gt.lm iMi J5.28 •• 

ı..u.u..mn.a: ..... r,•t .. pn. 
..... wcalWtell,....ı .......... 
yk Mal 7,21 de aala&elil b'8r: 

........... IGPlllb-. -- ..... ....... Wl ll de 
4 - Evimizi• daktilo br1Una iç ay clevamdu IODl'a ıınava 
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T.. re çömlek parça arı üzerine 
kiremit r~cle ol•p ~- ,.. ••• , Jirlli 1c.- mektubu 'dıı. 
rında muhtelif renklerden mtl• FilistinClc 'birkaç ay eve) Jceş· Vapur/an 
rekkep bir rozet vardır. lk; kö- fet•itti. lu.irdea ~yakaya nt tıq11t 
•••i•de madalyonlar i..-.inde 10 d k 1 1 .. 5,üte Pa•porttaa kalkar. Goı;,s 
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vardır. Ata tada ( 1 t HHiraa tuplar oldqjıanu aöylem · şlerdi. euc Cl,20 decfu. ~4a 'MJhU &U ~ 
1930 tarih vo 1715 n.amarala ...ı H dedir. Tanınm·ı arkeoloji ilimi M. 
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reıiai baau altıada .. i n.amı· ·- ..,.. -. ....-• - .. .-ı• muharririne bu husıaıta ıuaları .. ıerıer ıaatt• biNiı. 
raları, banka umum müdür ve ıöylemiştir: 11:==========:1 
midir •uavialeriaia imaları 
vardır. - Pek o ~dar mübaleta 

Arka Jidi, ili ık rea,U.ia ebaiyelia Eski Sakit kaliauun 
ayaidlr. iki 1c ... c1a ( 10• Türk bul•duğu yerde kftfedilen 

bu ~·ktuplar üemya Peyram· 
liruı) Jazılan, ortada ( Ankara beri• keDdi eli,le yua!mış 
kalesi ) nia re•i •evcuttur. mektuplar detildir. O 11-n aör Zi,.,a blt.ıaca Atatürkia fili- leyip yazdarmıttır. Bu mektap
r,.• ...... ... rlrla•elc- lar, bakikateo, •illdi tarihin· 
tedir. den 527 ı•e evetine aiddir. 

F ci 6ir icı.sa K•dü1, muhasara edilditi 
Ankara, 9 (Huull) - Gazi zamaa, Y ala•diler bik4metleri· 

ealtitüail IOll 11aıf talebeaiaden ae kattı iayu ediyorlar. Hü· 
Ba. Necmiye, attaa d ... ek kGmet reisleri, ft&iyeti biribir· 
öldl. leriae bildirmek içia, mehtp· 

K.açofu km-11daa ılrir ıör· ben, ötloden sonra Nat ikide 
mez elleriae aaralclı: burayı ıolıcetim. Siziale uun 

- Tetekklr edeti• doltam, boylu ıörüıecotiaa. Jumiai de 
dedi; oda•ı detiftirelideaberi beraberimde ıotiririm. 
yeniden bayata gelmiı ribiyim. Kaaçof, 1&todan çakmadı, 
Hatta yann filla dııaraya çtk· önce, merkezden 1ö11deril•• 
•ak iltiyonam. dört hafiyeyi evin muhtelif 1•r-

Doktor, Şiyap'ı muayene etti. lerine yerletdrdi, Eıki lüzmet
Teoefftiı eibazıoda ve clter• çilercleD b.tzılaruıa ODiarı tak· 

lerinde bataet oldatunu, bunua dim etti 
da b r tesemmüm neticeai bu· Haatabakacılardan fiplaa et• 
aule i~lditiAi, maamafib o fil- miyordu. 
n• kadar tamamea iyiletvek Maamafib, bualan kontrol 
dttarıya çıkabilecetiai söyledi. etmek ve icabaada telalikeli 

Kaaçof, Ş.irapla yalaız kal· barek,tı.riae IDa&İ olmak içi• 
dıjt zaman banker Olla •eli- do, bir kadı• poliı hafiyeaini 
ıeyle bakb: hutabakıca aıfatile ıatoya aoktu. 

- Ktzım nerede doıtum, Ancak, kap daki ıeaç kapıcı 
dedi. Oau bir aaatteaberi ıö· Kınçofu çok tüpbeleaJiriyoıdu. 
remiyorum. Eaki laismeh; ierd• biriaile 

Kançof saatini koatrol etti. aralarında şöyle b.r muhavere 
Merkeze gitmek iç'a kaybede· r·çti: 
cek zaınanı yoktu; B90kerin - Şu sarı Hçh kapıcı, ne 
e:an sar ola' elını tuttu: za-.ndenberi Mfsyö Şiyap n 

- Dos'um, dedi: merale hizmettnded.r? 
edecek h çbırşey yo 1 Yarın - O ı pndenberi Mösyöl 

J,pan;,adalıi 
alacaklarımız 

Ankara, 9 (Husuıi) - lapan· 
yadaki alacaklarım zan tuf yeai 
baklandaki kınua meriyet mev
ki ine airmiştir. 

latıyorlar. Bulman bu mektup· 
larıa da, Yahudilerle .ara11 iyi 
olmayan peygamber Ere•yaya 
aid oldatu bu aebeple zaaDo
lun malrtadır. 

- Oa ,a. •ü? 
- İhtiyar kapıaa da • pn· 

deaberi mi çalı111or? 
- Hayır. O, ıeldz aeaedea· 

beri .. toan kapıcı•chr. 
- Madam, lltfn ona bua 

ptanr mlltDll? 

- Memn.aaiyatle möay61 
iki dakika aonra ihtiyar U. 

ptCI pldi. ICançofa. 
- Earia&. m6ıyöl 
Dedi. 

- Sizdea birııy ıormak 11-
tiyorcl .am. 

- BaJVQnUL 

- Arkadatıaız ıe11c; bplCP 
nın adı oedir? 

- Revani 
-N: zameodaaberi IMraller 

çalıııyorHn uz? 

- Oa gihcMobari möıyöl 
-Keadııiaden .,.,tefler tip-

be edıyor •uıutauı? 
- Ne ıib~ Mösyö? 

- Sena..,. -



Edirne, (Hususi) - Doıt ve 
mtittefik Yuna istanın Atina 
üniv rıito talobe.i den yüz ki· 
tiUlc btr kafile, General KAzım 
Oir1~n daveti iizerl e huıuıi 
tre o Ediraoye geldiler. Kafi 
lede altı profesör de bulunu• 

$irin bir kazamız 

Kuşadası 
• •e•. 

ANADOLU 

yordu. General Kizım Dirik, Ünivcraitelilcr Kız Muallim vesile teşkil ettL Samimi ıöy· 
gençlere karşı büyük bir ala· mektebini gezerken, talebe ta· levlerle Türk· Yunan milletlerine 
ka gösterdi. Kendilerine şehri rahndan Türk ve Yunan milli saa.detler temenni olundu. Bu 

gez:dı.rd·ı. Trakya mınta'-asının 1 ·• 1 • .. 1 ziyarete aid bir filim çevrildi. 
K marş arının soy enmesı uzer e• y 

k ILınma•ı hakkında ı"zahat . d b k b' . b k Resimde, unanh gençleri Ata· ~ a nn e üyü ır tesır ıra tı. türk anıdına çelenk lroyarken 
verdi. Yunanlı gençler At türk Bu ziyaret, iki kardeş millet ve General Kazım Dirilde gö· 
anıdına çelenk koydular. ar smda dostane tezahürlere rüyoruz. 

---·------------------·~---------------

Kuşa ası köy erinde ·tam bir 
kalkınm~ . .s.~rülüyor .. 

Adada gençlik hareketleri - Köylerde imar f aa
liyeti - Yolların ikmaline çalışılıyor. 

-
Kqadaıından 6lr göriinilf, 

Menemenlilerin 
feldlıet~odelere 

yardımı 
Menemen, (Huıuıi) - Kır· 

şehir ve havalisi felaketzede
lerine yardım için faaliyete 
geçen komiteye üç gün zar· 
fında 310 liralık teberrü vuku 
bulmuştur. Menemen balkının 
yardımı, merkeze bildirilmiş ve 
para da gönderilmiştir. Teber· 

· f{ ıüat devam etmektedir. 

Kuııda11, (Huıuıt) - Kaz.. -------~==-========--------
mızda saıe çarpacak bir ımar Akhisar bu yıl birçok yeni 
fııUyetl vardar. Kaylerlo kaıa 

meıkeıi arasındaki yollar ,... esere kavuşacak 
pılm•lcta, her köy telefonla m• . • 

keze batlanmaktadır. Şimdiye Halkevi, Belediye binalarının temeli atıl. 
Çamlılr, Selçuk·Şirince, Davud-
laı-Kutada11, Kuşadaaı• Yeni köy, malı iizeredir. Alıhiaar lıların yardımları •• 
Çamlık-Yeaiköy, Tarba·Kuta• 
dUt, Caferli·Kuıadaıı ara11n
dald yolların teıviyel tilrabiye• 
l•I ikmal ve bir kaımı da inıa 
eclilmittlr. Bu yollar üzerinde 
buhıaan muhtelif uzuDluldarda 
o• abıap köprü n. 2 kirgir 
k&pr& yeniden kurulmuıtur. 

Burgaz, Selçuk, Oamıniyo ve 
Acarlar köylerine demir boru• 
larla ıu getirilmiı, köylerin için
de oeşmoler ve ıu depoları 
yapılmııtar. 

Kıza kaylerinln bepıindo 
Akhisarda istasyon caddesi. 

Urla küçükleri
nin müsameresi 

Urla, (Huıusi) - Urla ikinci 
okul talebesi, Halkevinde zen· 
gin bir müsamere verdiler. Kü· 
çük yavruların muvaffakıyetleri, 
ebeveynlerinin ve bocalarınan 
göğüslerini kabarttı. Y avrolar, 
(Küçük şehid) piyoıini temsil 
ettiler. 

Rondlar, hareket, m üıik, el• 
biıe çok mükemmeldi. 

- Mıyıı 10 

Hikaye 

MARTI 
di? Marta köhaemiı glifını ya· 

ı.------------·ıı rap havada serbest, ıimşek gibi 
yazan: çakan bir kılıçtı. 

-4-

Hall.karnas Yukarı çıktı. Köyden gelir 
ken ıırbna gıymiş oltluğu, el· 

Balıkçısı biaeleri giyerek; arkHına bık· 
madan kapıdan çıktı aitti ve 

Tam bu ııralarda sokak ıata· 
cılarınıa biriıi dışarıdan •tatlı 
Bodrum mandalinil. diye ba· 
tırdı. Ayıenin gözleri kavuşmuı 
dalların titreıen yaprakları ara· 
11ndaa sızan zümrüt ışıklar gibi 
aydınlandı. Satıcı bir Ereli idi. 
Kıpkırmızı içi ve neşeıiyle ka· 
buj'unu olgunlu,undan patlatan 
bir nar gibi, Martıdan bütün 
ıpirtmanları kompartımanlara 
berhava eden bir kahkaha çan· 
ladı vo odadan dııarı atıldı. 

Marta ıokak kapııında duru· 
yor; satıcıdan harıl harıl, ıun· 
dın bundan bavadiı ıoruyordu . 

Çünkü Eıeyle müuasebetini 
keımek için B. Şefik Martının 
babasından, konulcomıuıundan, 
gelen mektupların kaffesini riıli 
olarak yırtmış bulunuyordu. 

Bay Şefik Ulualp komıuların 
kendiıini göremiyecekleri bir 
tarzda kapının aıdına gi.zliyerek 
•Martıl Marhl Ne yapıyorıun? 

Senin bir ıokak satıcısile laübali 
konuştuA-unu bakkal (Andon) 
görecek. Konukomşu ne diye· 
cekler, yahu; aklını mı kaçırdm?. 

Diye kısık ve heyecanh bir 
aeıle fısıldıyordu. Görümcenin 
büyiitü B. Şefik Ulualpa "Ço· 
kil çekil. 

bir daha dö:ı medi. 

* • * 
Geceydi. Deniz kıyııındı, çi• 

çekleri de, yaprakları da, yemi,. 
leri do kokan mindalin ağaç• 
ları ııra ıara uyuyorlardı. Koı· 
kocaman bir ay ufkun üzerinde 
doj'du. Bembeyaz çiçekli man
dalin ağaçları tepeden aşatıya 
doğru ağudılar. Çünkü ayın 
nuru ev yaparmış gibi temel· 
den detiJ, alemi gökten inp 
ediyordu. Ağaçlar . duvatını 
başından çözüp yere aalıveren 
ıelinler gibi ağardılır. Ataç .. 
lann üzerine kar yağmıı gibl 
idi, fakat mis gibi kokan bir 
kar. Çiçekler filvaki ayni za• 
manda yerlere de karlar gibi 
yağıyorlar, topralcları da ışıtile 

· örtüyorlardı. Rüzgarın her esin· 
tiıi cennet ufuklarında geliyor· 
muı g;bi bir koku sağanağı idi. 
Düşünceleri, bütün yeryüzünün 
bilinen her günkü dünyasından, 
dıha güzel daha öte bir dün· 
yaya götürüyorlardı. Bahçeye 
nur inmişti. insanın gönlünü de, 
bu nur aydınlatıyor, insan 
.. acaba mafevkattabii. güzel bir 
alemin mi mahlukuyum?. di· 
yordu. Sanki lahuti bir musiki 
ötmüş ve yeryüıünde misli ol· 
mıyan adalar, denizler, ağaç· 
lar, bir cennet teşkil etmek 
üzere, tam bir ahenkle yerli 
yerlerine gelmişlerdi. Denizden, 
deniz şıpıltısilo beraber bir ka~ 
dın gülüıü duyuldu. Marta idi 
gali bal 

•-Baksana neredeyse herife 
urıhp öpecek. Elime karşı re
zil vo rüıvay olduk. Sana bu 
çirkef t11mayı takacak dime· 
dim mi idil. Diyordu. Şefik 
•Evet hakkın vır bu artık tüy 
dikti •• Fakat bu ıözleri ıöyli· Nöbetçi ec2aneler 
yen, görenete tabi olan, ve Eczanelerin bir haftahk 
vaziyete mutad reaksiyonu ya· 
pan e. Şefik Ulualptı. B. Şefik nöbet · gUnlerini gösterir 

cetvel: 
Ulualpın ti derininde kalmış, 
ve büsbütün boğulmamı~ insan Pazartesi: 
Şefiğin damarları ise bambaş- Kemeralcında Şifa; Gtlı: lyalıdı 

GQıelyalı; Tililkikte B. iıik; lkı· 
ka bir telden ötüyorlar, ve be· çeımelikt• 1kiçeı••lik; Alaaocakt• 
yecanla göğüs kabartıyorlardı. B. Fuad. Ay•oklada Bılk. 
Marbnın hakkı vardı. Onda Salı: 
vahşi bir kedi gibi, bir Pars Kemoıalt.uıda Şifa; Karaatlaada 
gibi çok cevval ve canlı bir B. Eıref. Kemerde Kamer; Alu.a· 
birşey vardı. Heyecan veren cakta B. .ümecl La&fi, F.frefp11adı 

dipdiri birşey, dinamik kuv· Etr•fı>-ta· 
vetinde dinamit bataaıı vardı, Çarıamba: 
infilak edebilirdi. Bafduakta Sıbba&; urataıtı 

Fakat B. Şefik UJualpta, bir B. Habif, Tilkilikte Yeni bmir; 
an için yüze geleo hakiki ve lrgatpuarıacla Miti Gtıul7al&da 
tabii Şefilc, güneşi görünce göz· Af iyeı. 
lerl kamaşarak, topraktan çıkar Perpmbe: 
çakmaz: gene karanlığına dalan Kemoraltmda Bilal, Gıaeıyalı· 
bir böcek gibi, kayboluverdi. da Gibelyılı. Tilkilik&• B. i'aik; 

Etr•fpaoacla Etrefpa11o 
Oau gene yalan ve görenek 
örttü. Cama: 

konuk odaları ve um'ümi heli 
yapılmıı, mektepıiz tek köy 
blmamıı, bilhassa Selçuk kö
yünde 20 bin lira sarfiyle tam 
tetkilith bir ilkokul inşa edil· 
mtıtir .. 

Akhisar, (Hususi) - Beledi· 
ye elektrik fabrikasının tevsii 
işi ikmal edilmek üzeredir. Al· 
manyadan getirtilen Lok om obi· 
lin montajına başlanmıştır. Ha· 
ziran ayı içinde yeni makine· 
ler faaliyete geçecek, kasaba 
nura garkolacaktır. Şebeke to• 
ıiıatının ikmalinden ıonra gün· 
düzleri de cereyan verilecektir. 

den ancak 19 u telefonsuz kal• 
mııtır. Şimdi Akhisardln Balı· 
kesirle telefonda görüşmek ka· 
bildir. 

......................... , •Evet evet btt tüy .diktil. dedi. Lmeralbacla luibat. GDaelya• 
Satıcı ıabahtanberi ıokalc ao· lıda G1aeı,.1ı. uııtpaunad.a Alıli 

lkitetmelik&e lk:içe11110Jüi AllaD• 

Kaza köylerin de salma uıulü 
kaldırılarak kendi varidatlarile 
idare edilebihtıeıini temin için 
yeniden 13 köyde zeytinlikler 
teıiı edilmiş, Davutlar, Çamlık 
ve Kirazlı koyleri akarıta tamir 
olunmuıtur. Selçuk, Davular 
klylerinde okuma odılarile 
kütüphane ve Yavuz köyü odası 
Y•niden yapılmış, Soğucak kö· 
Yilnde de okuma odası, kütüp• 
hane, içtima salonu ve konuk 
odaıını ihtiva eden köy konağı 
lı111ına başlanmıştır. 

Köy ıığırlarımn cinslerinin 
ıılahı i~in Burgaı, Belevi, Gü
telçamlar, Davutlar köylerine 
bir boğa alınmış, D vutlar kö· 
>'Ünde bakılmakta olan bir de 
.. trkeb aygırı getirtilmiıtir. 
.. Sona 10ancasahiJede -

imar /aaligeti 
Bu yıl Akhisar bir çok yeni 

eserlere kavuşacaktır. Halkvi, 
belediye binalarının temelleri 
yakında atılacak, Cumhuriyet 
meydanı açılacak Atatürk an• 
dıcının kaideıi hazırlanıcaktar. 
194, 518 liralık yeni belediye 
büdceıinde imar işlerine fazla 
tabıisat ayrılmış bir de beş yıl· 
lık imar prof esi hazırlatılması 
kararJaştmlmıştır. 

Akhisar kısa bir zamanda 
telefonla her tarafa bağlanmış· 
tır. Şimdiye kadar 412 kilomet· 
relik telefon teli çekilmiş, bu 
ıurtle kazı dahilindeki 90 köy-

Felli.ket.zedelere yarım 
Akhisarlılar, Kuşebirde fela· 

kete uğrayan kardeşlerimize 
yardım ellerini uzatmışlar, ter 
kil ettikleri komite vasıtasile 
şimdiye kadar 1200 lira topla· 
mışlardar. Bu miktarın daha da 
artacağı muhakkaktır. Teberrü· 
atta bulunanların bir kıımının 
isimleri vo miktarları şöyledir: 

Tahtakale han kahvecisi ibiş 
51,50, Seydiköy halkı 21,55, 
Paşa hımamcısı Ferid 45, Bele· 
diye me morları 58, Belediye 
80, Tütüncüler Bankaaı müdürü 
Halil Herman 5, Ahmet Kan• 
tarcı oğlu 5, Boncuklu Ahmet 
5, Hilmi . haca Tevfik oğlu S, 
Fuat Ôzyaka 15, Belediye kah· 
vecisi Hamdi 37, 15, Ecıacı 
Esat 5, Tayyare Cemiyeti me· 
morları 45, Noter Recep 5, 
Kahveci Ali Uslu 23, 70, $ne· 
macı Subhi .3, Keresteci Nuri 
5, K h veci Çakır lsmail 3, Ec· 

z:acı B11ri 10, Eczacı Hayri 5, 
Yuıuf Kenan 5, Manifotraca 
Adil 10, Manifaturacı Seyfullab 
S, Kunduracı Halil 27, 75, Kara• 
burunlu Mustafa 2, Belediye 
muhasebe1inde Hakkı t, Mat• 
baacı Şevket 1, Diıçl Yusuf 2, 
Tepeköylü Şark otelciıi Mu .. 
tafa 2S, Dr. Cevdet 10, Keres• 
teci Halil lbrıhim 5, Bakkallar 
26,25, Kahveci Şaban 31,30, 
Fahriddin Mısırcı 20, Kasaplar 
10, Manifaturacı Kırcalı Hatan 
5, Yemişçi Hacı H11an 15, 
Bakkal Adem· S, K111p Halil 
Abud otlu 5, K11ap Süleyman 
5, Belediye tanzifat müteahhidi 
Mehmet Girgin 25, lbrahim 
Kuluş 5, Bakkal Ziya Karamın 
5, inhisarlar müdürü Cevdet 5, 
Süleyman Sırrı 10, Tahsin 5, 
Nuri Nalbandoğlu 40, Tuba· 
fiyeci Receb Ali kardeşler 5, 
Maliye memurları 6,25, Tuha
fiyeciler 14,50, Ortaokul 25,60, 
Dayıoğlu köyü 11 lira 5 kuruş. 

ŞUkrU 

· kak ıüründüğü halde pek az: cak&a e. Fuad. 

birıeyler aatmıı oldutunu ıöy- Camar-,.-.-i-: --
leyince, Marta .. Kaçı kıç oluraa &fdankıa Sılalaa&; ~ıaatia .. 
olıun alırım. dedi ve cenuba ela a. ifnf; ~mercii X..mer, 
ne zaman döneceğini ıorda. Epefplf&da Etnfpaoa. 
Adamıa ertesi ıüaü vapurla dö· Putu: · 
aecetini anladı. Kemeraltuacla WW. ~••ıt 

Mıadalinciye vereceği parayı B. Habi~ Keçecilerde 'Ioai lamlı; 

almak üzere içeri girince, öfke· l~lı•ı•••''•u•ı•rı•acl•ı-Aa•rt•. ---·•-._t 
den beti benıi atmış olan kü· J 
çük görümceyle karıılaıtı. Gö· zmir belediyeıinden: 
rümce Martının üzerine atıldı; Beher metre murabbaı dört 
etetini çekince Martının etej'iae yüz kuruıtın alta yüz yirmi do· 

kuz lira · bedeli mubammenlı' doldurmuı olduğu mındalinleri 
hep yere kilimin üzerine de>ktü• 25 inci adanın 157,25 metre 
ler. Bu hareket dolu bardatı murabbaındaki 44 ıayılı araası 
tıııraa damla oldu. Bııkitipiikteki ıartnamesi veç· 

Marta nedense katıla katıla bile 20/5/938 cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 

atladı. Çok ıürmedi, yavaı ya• edilecektir. iştirak etmek isti· 
vaı irkildi. Kendiıine giydiril· yenler kırk yedi lira yirmi beş 
miı kırmızı rop dö ıambra, cart kuruşluk muvakkat temınat mal:· 
curt. üst başından paramparça buzu veya banka teminat m"k
yırtıp yere çarptı. Deli mi idi tubu ile söylenen gün ve saatte 
ki •Akıllansın. diye sırtına oku· encümene gelirler. 
tu1muş deli hırka sa ieçirm · şler· 4 1 O 13 17 1461 
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1-· ratelli Sperco 

Vapur A centast 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"RHEA, vap..ıru 12-5-38 ta· 

rihinde beklen melıcte olup yü· 
künü tahl yedn ıonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
liman· arına yük a ac1ktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINJEN 

.. GOTLAND .. vapuru 19-5-38 
tarih nde 1 ma,•mızda beklen· 
mekte olup ROTTERDAM, 
HA MBURG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
için y "ik alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 9· 5-38 _,, 
tarihinde limanımıza gelip MAL· 
TA, MARSILYA ve CENOVA 
limanları için yük ve yolcu ahr. 

iliodaki hareket tırihlerile ve 
aaYlunlardaki dctiıikliklerden 
acente mcsuliyet kabul etmeL 

Daha f ula taf silit için 2 nci 
kordonda FRATE.LLI SPF.RCO 
vapur acentalıjına müracaat 
~dilmeıi rica olunur. 
Teleron: 4111/4147/2663/4221 

DE\JTSCHE LE. 
,. ANTE . LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANT!; 
LINIE. A. G. HAMBURG, 

AtLASLEVANTE UNIEA.G. 
BREM EN 

•'ACHAIA,, vapuru 25 Nisan· 
da bekleniyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITlMI 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. va_puru 3 Ma

'"ta bekleaiyor, KOSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ aktar· 
maaı TUNA için yük alacaktar. 

8EH HORSKE M~ 
HAVSKINJE 
OSLO 

"BAGHDAD,, vapuru ı S Mı· 
yııta bekleniyor. ISKENDE
RIYE, · DIEPPE Ye NORVEÇ 
için yük ala cakbr. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
''JESSMORE., vapuru 5 Ma· 

yıı bekleniyor, BURGAS, VAR· 
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve BRAILA için yük 
alacaktır. · 
AMERiKAN EXPORT U

N ES INC. 
PiRE AKTARMASI DOGRU 

SEFERLER 
.. EXCALIBUR,, vapuru 6 

May.ı PIREden, BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIMR 

"BUDAPEST,, vapuru 30 Ni· 
•• bekleniyor, PORTSAID Ye 
ISKNDERIYE ic;ia yük alacaktır. 

"DUNA,, vapuru S Mayıs 
bekleniyor, TUNA limanluı 
için yiik alacakbr. 

l.indaki hareket tıriblerile 
navluDlardaki detifikliklerinden 
ıcenta mesuliyet kabul etmez. 

D... fııla tafaillt almak lçiP 
8iriacikordonda W. F. HENRY 
\'AN DER ZEE 6 Co. N. V. 
•apur acentalıjma ~ 
•cHlmai rica oluam. 

Telefon No. 200712008 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tiirliJ idrtll', hn, 
'1algam oe ltlİn ta/ı. 

lilleri ~ 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vcıpar Acenta11 
lirincikordon Reel bU.. 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"POLO., vapuru 29 Niıanda 
LONDRA ve HULLdea gelip 
yük çıkaracak. 

•QPORTO,, vapuru 7 Mayıı 
1938 LIVERPOOL için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN., vapuru 17 Ma· 
yııta LIVERPOOL ve SW AN
SEADAN ıelip yük çıkaracak. 
THE GENERAL STIAM NAVJa 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS,, vapuru 20 

Mıy11ta LONDRA için yük 
alacaktır. • 
DEUTSCHE LEVANTE- LlNlE 

"ACHAIA,, vapurıı "limanı· 
mızda olup yük çıkarmaktadır. 

Mftracaal veri: 
lkiacibeylQr ~okak No.l 25 

Telefon 3869 
--

biri 

Menemen Bel vacı köya. nauhtar-
lığındanı 21 ı s ıo 
3798 lira 20 kuruş muhammen keşifli Helvacı köyünde inşa 

edilecek olan köy kouiı 25/4/938 tarihindea itibaren 20 
rün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 16/5/938 pazarteıi günü aaat lS de Menemn kay

makamlak makamında möteıekkil komiıyOD h•z•r••da icar 
edilecektir. Taliplerin yevmi mezkOrde müracaatları, keıifna· 
meıini proje ve fenni ve huıuıi ıartaamelerini ıörmek iatiyen• 
lerin her zaman Menemen ilçeıi köy bür01una müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Hu. fal'Uar: 
1 - ihaleye ittirak edecekler ihale •atuıdan iki uat evel 

keıifnamenio tutarı üzerinden % 7,5 teminat akçuını v~ya 
muteber llanka mektubunu makbuz mukabiliade tellim etmiş 
bulanacaklar dır. 
2 - ihaleye talip olaalarm belediyeden veya Nafıa lteyeti 

fenniyeıinden musaddak veaikayı, ve iktidara maii (ticaret 
odalanndan muaaddak) ve bu gibi itleri hüsaii suretle yap
mış olduğunu göıtarir belediye veya salahiyetli yerlerden ve 
rilmiı birer şehadetname ibraz etmeleri mecburidir. 

Natıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kuçilk Menderes ıslah sahasında yapılacak büyük ıiit 

Baş yatak bııındıki -tüt ve • 5" küçüle köprü inıaata, keıif be· 
deli 213.989 lira 48 kuruştur. 

2 - Ekıiltme 20/5/938 tarihine raıtlıyan Cuma günü saat 
16 da Nafıa Vekaleti ular umum müdürlütü ıu ekıiltme kcr 
miıyonu oda11nda kapalı zarf usulile yapılacaklar. 

3 - istekliler: Ekailtme prtnameai: Mukavele proieli. ba
yındırlık iıleri genel şartnamesi, fenni ıartname ve projeleri 
10 lira 70 kuruı mukabilinde Sular Umum müdürlütiiaden 
alabilirler. 
4 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 11949 lira 47 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafia 
Su iılerini veya buna muadil nafia itlerini teabbüt edip mu· 
vaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia iılerini batarmakta 
kabiliyeti oldut11oa dair Nafia Velciletiadea alı11mıı müteah· 
bitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı aaattan bir ıaat eveliae üdar Sular 
Umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan geçikmeler kabul edilmez. 

30 s ıo ıs 1211-1390 

inhisarlar umum mtldflrlağonden: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 250,000 metre düz 

beyaz kanaviçe pazarltkla satan ahnacaktır. 
2 - Pazarlık 13-5-938 tarihine rasthyan C•m• günü ııat 

14 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubeıindeki 
alım komisyonunda yapılacaktar. 

3 - Şartnameler parRsız olarak her gün ıözü geçen şube· 
den ve lzmir ba~m idürlüA"ünden alınabilir. 

4 - istek! lerin pazarlık içın tayin edilen gün ve ıaatte 
0 u 7,5 güvenme paralarile birlik e adı ieçen komisyona 
gelmeleri iliD olunur. "2351. 28 30 5 10 2351/1379 

sinden: 
Tork Hava Kurumuna ısp~kter 

muavinleri alınacak. 
Türk Hava Kurumu içia 150 lira ay.ık ve aeyabatlerde S lira 

yevmiye verilmek üzereimtibanla iıpekter muavinleri abaacaktar. 
AraıulaD vasıflar şunlardır: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vaaıfları 

haiz olmak. · 
B - Yqı 35 den yukarı olmamak . 
C -. Yüksek mektep mezunu olmak Mülkiye ve Yükıee; 

Ticaret ve lktaad mektebi mezunları tercih edilir. 
Ç - Fili askerliğini yapmış olmak. 
D - Yapılacak tahkikat neticeaiııde ahlak ve ıeciyeıi müaaid 

bulunmak, 
istenilen vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyası, 
B - Kendi el yuııile terciimei hal büliıası memuriyette 

buluaaalar içio resmi vesikalar, 
C - Tahsil ve askerlik veıikaıı, 
Ç - Türkiyenin her taraftnda yolculuta mütehammil oldu· 

tuna ve basta\ı\dı olmadıtına dair tam teıekküllü hüldlmet 
hastanesinden ahnacak fototrafh rapor, 

imtihan proıramı: 
A - Ticari he1ap, faiz, iıkoato, faizli cari haaaplar, 
B - Ticari uaul defteri 
C - H11k11ki bilriler, 
Ç - Tahrir, 
imtihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat 15 de Ankarada Türk 

Hava Kur11mu merkezi•de, lstanbulda, lzmirde Türk Hayı 
Kurumu şubesinde yazılı olarak yapılacaldır. 

lateldilor yukarada yuah vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
hemen Aııkarada Türk Hava Kurumu bııkaal.tıaa müracaat 
etmelidir. 4 10 1452 

Akhisar belediye,inden: 
1 - Aklaiaar elektrik fabrika11nın dört aylak ilatiyacıiçin 

20625 kilo motorin, 500 kilo vakum yata, 37 S kilo 
diıol yatı eksiltme ıuretile ve kapalı zarf ullllile alı• 
nacaktır. 

2 - Dört aylık yat mocmuuauo mulaaamea bedeli 2235 
lira SO k11ruttur. 

3 - Muvakkat teminatı muhammen beclelia fiizde yedi IHa
çutudur •. 

4 - ihale 16 Mayıı 938 Paartui paü aut 16 da Alakiar 
belediyesinden yapılacakbr. 

5 - Gene elekUik ,............ ,.llık illtiyaça içiD 250 t011 
ZoD111ldak ••41• kimiri., 730 Ka-. bn t.llar lili .. 
dir ya19, 915 Kg. loln• .. il yatak Jetı ebilt .. ._ •• 
tile Ye kapah zarf ulÜle •l•aacaktar. 

6 - Yılltk r•t YC kömürün maummea bedeli 4317 lir~ 
1 - Muvakkat teminat muhammea bedeli• yiıdo yocli ı,.. 

çuj'udur. 
8 - Kapalı zarflar tarifab kaauaiye4ilireliach rapılacaktır. 
9 - IW.li 2J Ma,.ı 938 Pazartui ..- 16 da Aldiiıar 

belediyuindo yapılacakbr. 
10 - Evraka ber pa AklaiMr elektrik labrikallaclaa ~ 

nilebilir. 5 6 10 15 1448 

Sağır Dilsiz ve Körler mftessese•i 
direktörlflğonden: 

Cinsi tvaah 
M.kkap tezgibı Üzerinde alektromo 

törlü ve maa tefer· 
ruat. 
"6 milmden t 7 milime 

KıJIDeti % 7,5 
M•hammea Teminab 

Lira K.ruı 

kacl• delik delecek. 62S 4700 
V ukan da ciaı ve evufı " pey akçeıi ,.zıll bir adet İaak

kap tezgahı satan ahnacatından talipleria •ilakua pai olan 
14-5-938 cu .. rteai rüni ... t 10 da lzmir aılalaat •üdürlü· 
ğündo mii~kk 1 aaan alma koaiıyoawaa müracaatlara ilia 
olunur. 3 6 10 13 1418 

Turgutlu Belediyesinden: 
Kefil bedeli 737 lira 22 kuruştan ibaret çocuk bahçeli oyun· 

caklannıa yapıl•uı ve boyu111a11 ve yerleriae k011ma• ııi 
3151938 tarihi•clen itibarea 20 pD •iddede açık ebilt•oye 
konmuıtur. llaale 23/5/938 Puarteai giinü aut 15 te belediye 
daireainde yapılacaktır. 

l1teklilerin yevmi va aaatı mezkurdo Turıudu belediyeıinde 
bulumaları. (1484) 6 10 14 

Turgutlu beled\yesinden: 
Keıif bedeli 439 lira 49 kuruıtan ibaret çocuk bahçeıi 

tesviye iıi 3·5·938 tarihinden itibareıa 20 gün müddetle açık 
ekıiltmeye koamuıtur. 

ihale 23-5-938 ~azarteıi ıünü uat 15 de Belediye tlaireainde 
'apıl acakt&r. lıteklilaria yevm ve saati mezkurdeTurgutlu be· 
lediye daireıinde bulunmaları. 6 10 14 1483 

lzmir vakıflar mOdtırlOğOnden: 
S...liti 

400 
300 

lımetpqa caddeainde yeni yapılan gazinonun üstü 
,, .. ,, Köıebqıoda yeni yMpılan alth 

üıtlü diikkia 
72 Büyük Satepçiot111 hanı İçinde 27128 no. lu dükkin 
42 ,. ,, ., ,. 29,30,31,32,33,34 no. lu 

altı dükkin beherinin ıeneliti 
Yukanda yazıla vakıf akarlar 1939 mali ıayeıine kadar 

kiraya verilmek izere açık arbr .. ya Çtkarılmııtar. ihale.eri 
16·5-938 Pazartesi saat on beştedir. lıteklilerin vakıflar ıdarc· 
ıine müracaatları. 28 3 10 ıs 1389 



•• • 
urıen ahap Tesirini tabii olarak 

yapan en iyi müshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, işti hayı arttırır. 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baylar oe 

Bqanla. r ... 
En müılcülpeıent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtağım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 
kumaşların enva.sini, yerli ve Avrupa. 

l - Mağazam dahilinde açtığım terzihancmde 
huıuıi olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

<.'\IYllet, gelinlik, sivil ve aakeri elbise ve kaputları 
iıtenildiA"i ve beğenildiği §ekilde imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin dojruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpazar: Stimerbınkın çıktığ'ı eski Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
•Toptan w perabnde olara/c hariçten sipariş kabul edilir 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
Mt'RKEZ ŞUBE 

lfMIR ANKARA 

Tem iz, ıarif eşya, elbise ihtj. 
)'acından evel gelir. Herkes ken. 

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s 1· 

looa rahat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt 
abilirsiniz. Evinizin 
eşyası hayati zıo eti· 
keti olduğunu unut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mııa. 

melesi yapılır. 
. . • . . . ; 

. Hacı Ali Zade Abdullah 
TicarethanJ!sİ 

Her cins koatümlük yeni çeşit kumaşlar 
Yaz mevsiminin yaklaşması münaaebetile yeni getirdiği 

·ooRMôY. FAYN •vULEN,. ve "FlŞERn kostümlük ku
ponlara koıtümliilc ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş aıortimınları rekabet kabul etmiyecek 
derecede sablmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticaretbane~ini mutlaka ziyaret ediniz. 

En sıığlam, en sık ve en ucuz kum11şları yalnız bu mağa· 
zadan alabilirsiniz. 

Peıtemalcılar EsnaF ve Ahali Bank1sı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 2698-

- -
Taze Temiz Ucuz Iliç 

Hertiirlii tuvalet c;eşi 1 • 
rı 

Hamdi Nüzhet an çar 
Sıhhat Ecza • 

Başdurak Boynk Salepcioğlu Hanı Karşısında 
, , ı • • 11

1
':; • '. ·~r , • " · -'fJ, ' 

Septolin 

Diş 

macununu 

kullanınız 

Toptan 
satış yeri 

Peştemalcılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

Foto Köroğlu 

Ha z 

T.İ5-BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

ikrami'i~ . planı~ 
l 
\ 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 .. 500 " 4000 " 

16 " 250 ,, 4000 " 
l 76 " 100 ,, 7600 .. 

80 .. 50 ,, 4000 " 
200 " 25 " 5000 ,, -384 " 28600 ,, 

Kur lar lmart, lbaziran 
1 eylul, 1 biriocikanun 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hel'laplar kura• 

Jara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Bakt~rigoloı w halt11ıeı, salgın lıutalılcluı miilS!ıeum 
(Verem va saire) 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yananda 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sababtan ak~ama 

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefnon: 4115 ·--.. ·· . l ~ • • ı.. • o.ıı -----:11-Birinci Sınaf Mutahassıs 

Dr~ Demir Ali 
Kamt;ı oğla 

Cilt ve TenasUl hastahk· 
ları ve elektrik tedavis• 

Jzmir • Birinci beyler ıokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

G .. H k. • oz e ımı 

Mitat Oral 
Adres: Beyler Nwnaa s~ 

lı:ağı No. 21 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

aaat 10-12 öj'ledcn sonra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

" ............................ a. ................. .. 

Ferid Kuvvet . Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Sevrole Otom o bili eri 

Kansız 

iştahsız 

Verem 

istidadı 

olanlara 
Romatiz

malı ve 

Bel gev· 

şekliği 

olanlara 
111•;!~.!- Şifası tec-

' 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, ~ukavemeti pek çok ve cihanın · 

en beğenilmiş otomobilleridir 

Yedek mevclYlcdldlYlır 

Oldsmobil otomobilleri de her tnrlft evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
güzel ve lüks makinelerdir . . 
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