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Polonyada 
Müteaddid yangınlar ol· 
muş ve 200 ev yanmışbr 

Alman ya, Hududlara Asl~er mi Y ı~ıyor? 
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Hükumetimiz, Hatay hidisatını dikkatle takip ve lizımgelen MiJh!m bir aeyalıat 

tedbirleri almakta devam ediyor ........ ~- Miron Kristea Var-
Atatürk, yollarda muazzam tezahüratla şovaya vardı 
karşılandılar. (İeceyi, Seyahatlerinin ilk Romanya Baıvekili, Çe~o•~ovakya menlui 

merhalesi ol8n Mersinde get;irdiler etrafında Polonya rıcalıle konaıacai 

H'ii.kumetimizin. Franıa ile U.uslar Sosyeieşine birer nota vererek prote•to ettili •~Y· 
leniyor. H ... lepclen oe Suriyenin birçok yerleriaden 

intih ıbata karııtırdılar ve onlara ~erli ahaliden 
Hataya getirilen E:menileri 
imiı gibi rey verdirdiler 

Aaka11, 20 (Haıaı l mu4ahiri• 
•i d n) - Ula Ooder Aı.türk. haıe 
ıutl trenlnl'e don g"ce yanııuda• 

ıonra gGae7 Anadolu1a hareket ... 
taittir. 

Cumlıarnblaılıl Te ea lılylllle 
..., tnnle gıçt"li bııt&ı b.at boyuae 
•• llalkın f cTkallde eoıil. aa Ye içtea 
ıetea tuabGıat a. karplanmıtlndır. 
Ula Şef, ha geceyi. 1eyabılleriaia 
ilk merbaleıiai lefkil edea Jlerıiade 
Pdneeklerdir. 

Aatakya. 19 (A.A.) - Anadol• 
AJaanmm latııull ••bal.iri bildi iyon 

İntibahaı komiıyona geııel Mk• 
itleri ko•İIJOD •Jın araadH .,. ... 
leo111a idi'a etmif oldulılal'IM thü 
4lla11 haberi &ebip et••ktedir. 

AatÜ••• 19 (A.A.) - Gaseteler 
S.riyed• • ., .... ıt ) .. meainla Vat•DI 
.. tJe tan UMiAa ....,. lan .ı..er.1k 

para tla ~erilr.rek Batlı,. -·d• 
--..,.,.;;-•-••UV :]9w•--.. _,,,,.. • .__ 1 -- -1 .. J.._ 

..... Ye .. Urttketi• ailurı blfl 
ta d pull'leri taraaadaa illraf' edil• 
...... IMlludu&u• bydedıyoıllr. 

liatept• ıbmal •••!1 •• Ş.mla 
le1r11tt1ı prıjları laalaaan bayık bir 
aa.Ui1aı~ da iMi .. lıab ~-• i>a.a 
1t1id ettL Eendiıindea kiralaaan 
.. yGk etokarlara 25 ıer Ennfal ko
aalan~aoa •• •ulana ltkcatleranda 
lılı p ıufanü la•• alfaı dlireeia• 
.. Ja,.m de leleil baroeania ltlerial 
•ıtiı ek otokana geri c6nmekte oJı. 
t.p... a671fdi. 

Alltak7a. 19 (A.A.) - Dlıak6 
~ O. ban19 plen Ş.amda •in• 
"-Ilı BibNa gaetedala Aakaradaa 
'1aıak Mfrettiil bir habere ıır .. 
ta.kiye laakt•ed Bataydald ~~· 
"bıhda 7apalaa 7ohaal•l.lar •• 
'l'ittı •• kaqa tatbik Mil•• aaayık 
'- Wlalt .. reked ukkında lılalletl• .... 

Gandi 
londra,Ya mı gidiyor? 

a,,,,,,, 
'41-dra. 20 (Rad10) - HiatU 
L.~ ~aadiDi• Hiadiatu iıleıi 
~· lnıWa ricalile mülaim 
,._:alarda baluamak &zere 

_ -.,.· lava,. plecetJ aör• 

ce.;~eıine .. Fraq11ı. •cklmtlİ•• 
,.iıer aota •ernılıılr. 

Aıııak•ı, 19 (A.A.) - Dıa Rey
••Diyec1ı Turk eri yar .. lıyanlana elee 
ha~aaı Ba,d ar Ha ao M ıto bflk6met 
l.raf adan ft,.yhaniyedeo uzak •ıtırıl
ma.k için İı.kcnderuaa g6aderilmİflir. 

Haydama geçealerdt puaryeri ... 

de aila• ıttiJi iti• •tit I MiWlli 
uman ittihadı Vata f kartım , ... 
ıererek ıerbeat bmıkılaUıtı. O ... 
mındınberi de Reyhan 1•"• &alarık 
•• , .. , iklerioe tle•am «•it elıa 
Baydarın cimdi t\lunderaada aaaıl 
Ur la tı lıareleı lak p edeceli belli 
delildir. 

Dala diyenin beyanatı 

J Anlaya. 1' ( A.A. ) - Bitaraf 
l 1Dahbme ilk knınaı dün Teraalflir. 
llalaakeıae rdilenler A.ktepede parti• 
ıealırı• t"uTGıla• ağra,a• bet 
TAr .. tıır. MClddeiaınaml meTkaflar.a 
tecs y• edUmetiDi itttmiıtir. llabt .. 
•• buaıardaı Gçfhı6 hlcliee iıe .al• 
bh o mada& ndea beuetleriae •• 
dipr iAiıi hakluDda da mıka bir 
phitlerin diDltnmeü içia mab.ıakem .. 
aİD tehiıiııe karar nrmiflİr. Benet 
etluler Mrbe~ı bmkılm11tır. 

Anıılıya. 19 (A.A.) - Entld 
... Barbiye:ie bir kadınla INr eıke-
1•• 1ar:;lm••-il• netioeleaea Wr 
Mdi• .. ha '1'11k•balda. V.-k'• 0.
nuıi •• l'alıta kfi1lcd ar .. mda brele 
16-~ f ,...ıuaoda iki ka-J ... lt&üılıd& 

- S•- 3 .. eil Nlıif.d• -

lngiltere 
il milyon kredi ma. 
kabilinde memleketi 
mizclen tiJtiJn alae~lı 

Franaanın ül:imatom aldıfı va aelerberlik 
iltJn ettifi hakkındaki haberler yalanmıı 

l.tanbul, 2S (Huıuıt muhabi
rimizden) - M 1.i banka direk
törlerimizle laıiliz mali ve ıı· 
nat müea1e1eleri araıında ak
dolunan kredi itilafı Sah pal 
loıiltere Hariciye Nezaretinde 
imza ed.lecektir. 811 itilifaame 
ile lnıilizlerin açacaldan kredi 
16 mılyoD liradır. lnıiltere 
memleketimizden mühim miktar
da madea Ye tütüa alacaktır. 

Parle. 19 (A.A.) - B. Dalad ye m tb ah bı:, anatta bu uouak frnıN• 
n ueıred lmrkl• o&aa 7uıq b.berleıin al 7lainde Lulaum•t •• 96yle ele. .,,tin 

- Bau11 fa ~eya b11 me1D~ekttl11 teferbul k yapmıı olda~u. lıu11n da 
F.ran anın bir 6 tiınallım aldı~ı lıaLcr Terili,-or. B da.D da biH •açma b r 
&akım kararlar mculioaıae makeatbraaızla tab.ua ı •hıua ul kırarlar ıua& 
oluuu~ or. 

B. Da1adiye yaobı haber iıa• edenleda lanun a tecaiye edileoeklerilli 
lıcyıa eım flir. 

Rayiştag meclisi · 
Yakında içtimaa davet edilecek. Bu 

mesele, fii.phe uyandırmıştır 

Raglştal meclb 6inaı 
Btrlia. 20 (A.A.) - Siyaır melıafil Rayiıtapa yakma lç&imaa da ... 

Milmeei meeelni laakkmda ıtplae i•bar etmekte.tir. Balihımrdı 0hereaJ .. 
l>ergdeki maliUaedncle bulamakta olan B. Biller paaarteli gıtal BerllH 
plecekdr. fahredıı halk otomobilleri im al edecek olaa Faller.._I takibe 
luama t....ı Mp•ıa k01ualm .. •llla••ti7le bis •Dluk a6ylelMli •• ......... 

----~~~--~------~--· 

Kermes yarın 
başlıyor! 

Bergama 
6 gün, altı gecelik ıen. 
lilılere lıa~ırlanıyor 

Geeen ••llcl Kerm•de B/el• 
MS f•lıgerl.,. 

Bergama. (Buud) - U.gam• 
...._malı bir r..Ifyet •udar. Bllla 
••lk ltermeı ltaurbldan ll• ....... 
ilr. iZ May11 Pauı at•e. ,_t it_.. 
... ilk ı••• Berpm. ....... 
ki .. tu.ı.11811 ,.,.,_ ealleeekllr. 
Dı,mlud• ._... plealet eUik 
fflıldir. 

Ba 7111i prop• Ma .ı.ıa-. 
•ar. )lil;ı eynlanmu M ıperları• 
11111 a ... aa pı •• 1rı.c11r. c.e.ı.n 

•• Hdarla milll ha•al• oynanacak 
etleaceler lertip eclilecekt:r. labilare 
1u ldueli, bir batıra olmü ._. 
ü .................. .... 

V arşoNdan bir ıBrlnlı 
Bükret. 20 (Radyo) - Bar MirOD Kriıt-wmı Pol•,. 

vekil Miron Krııte., Polonya ile Romanya araaıncla ..... 
· Ortodob kilileai müme11ılinin olu ukerl ittifaka bi•••Dt P• 
ai1aretini iade etmek ve Po- lon1a ricalile 0..k•l ..... e 
loa1a ricalile konuımak üzere me1eleai etrafıada ...... lı 
düa ıeco V AlfOV•J• laarcket ve Poloaywa iMi ....... • . 
etmMittir. v_· t f ,_ • d dü1ı.üo~jlü~ii ..ı..a .. 1Jte5 

ron ıvıı eanın re 81'abn • ce ı aoyleruvor • 
Polonyaoın Bükre' maslahat• F ----
ı-ıara Kont Puniıki ile hususi rtınkOftllll 
katibi wı daha bazı yük.ek li 
•emurıar bulunmaktadır. mameaai 
M.roıı Kriıtea, Luçtan sonra 

Varıovayı ve Karakoviyayı ziyaret 
edecektir. 
Pariı, 20 (Radyo) - Batve

lcil Miron Kriatea, V1ıırıovaya 
muvasalat etmiı •• meraı mle 
karşılan mı ıtır. 

Ankaray:ı •iıli70I' 
lıtanbul, 20 (Huı•ıt .. ~illa 

rimizden) - General Fr_.. 
nu11 Balku miimeailliti•• ta• 
yia ettili Marki di Fıacia. 
bugün l.tanbula plq • 
An"araya hareket et•1iı1c 

Müttefik Vugoslavyanın 
Harbiye ve Bahriye· Nazın 
P.:ı.zar giJnıJ •aat dokuzda lzmlre_ ••lecdı 

oe parlc:.k meraa'imle karıılanacaktır 
Muhterem mi•afir ·miz Kayaaiy• '•ittl 

General Marit; 
Dua 'h •Gttefik Yagolluya 

Harbiye •• Bahriye Naun Orgeaeral 
lılariÇ:, ıefakat eriaıle Bayu Mariç 
•• Nesaret kalemi mabaaı mCldGril 
Albay YnrHit baluaila~n hatde P .. 
uıleti ubabı IUI dokuda tebıimle 
M gelecektir. 

lt.ardeı Ya,oalHYHID bGytk ... 
kerl te refikaları B .. mıDt İatal}Oe 

••ele Vali B. Fas'a GıleÇ:, M4••ah· 
k•• •••ki kematıuu Tlmgeaeral 
Ldm Aktota. BunoTa 'ft•e• ... 
..... T6mgeneral Nuri Yamat TD 

Beleiıye reiai Dr. 8. Belıçcl Ua. 
Tı11ar• alay " Deai• komatauları. 
•• ia lftirakil• Mked meıaıimle 
ldikbal Hlleeektir. 

lıaaıroacla bala111oalr bir kıt'a 
utar •• uked bar do Pellm rPımi• 
ai ifa edecektir. Mi11firler, E~epa• 
lada kendileri için aJnlaa haeu.S 
..... kelaoakludaı.. 

0rgf'ntral. iııa, _. a ... ıMI 
buEad 41aireleriDe gider k itil _.. 
ilet ietiı ahatt•• ...... .. • ..,... ..... 
.taa" ltelediye Mili ........ 
iadei •lyaret •yliyecekleulir. 81p' t1 
ral Marıç, ö~leuea eftl ııu..o..,. 

k11dar bir gezinti yap•~•k• ....... 
baıarat '• emras mı cııdele .....,.. 
aaau •• Barı.ora Zırıat ••ut' ıl 
r•ec kir. 

Otıe den ıoara Mi 1 K•tt"9-
ltadilekal .. i, Mls"!er " ~11111 
ı aı lı. ile .. bria g6r61 .... del• ,_ 
Jer ·m g .. •eeklerdlr, 

lt.lltCl pa k gulao anda .... , ...... 
Itır t•Y .iy11ft:ti •erılcoak ft afll 

••••• ... , 20,30 ela tali a .... 
Ga&~ç tarafıadu do.ı ft • ....,. 

Y ı gou•"J•naD Harbi•• ._ LlutJıe 
Nasın ıeref me E:(epaluta Wı .ı,.. 
ftl ..meet~lir. Ert .. ıi gta ...... 
•Ae•welerl Jtsecek olan Orı•Wll. 
Gas emirde Ta11an dafi ao,au.... 
sın ateıleıind• bo unaeak M • elma 
ta• Baudarm•1• b.ueket edeoeklil. 

- Son• 6 ı neı ••iti/""- -

Polon yada 
Madhiı yang?nlar 
Varıova, 20 (Radyo) - Po

lonyanın Voyvod ve Bi1aliatoa 
ıebirleriade müteaddit J&•ll• 
lar çıkmışttr. 

Son dakikada alınan haber
ler; bu yanrınlar aet ceıinde 
i(ğ 7iiz eY 1and.t1DI biJ,Mı ... 11ı 



., 
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Medhü sena~ bolluğu Şe Dah·ı.; Haberler· 
Saime Sadi 

D·Ldut buyıar lu or m bilme•; ~~;;;;;i;;~~~~~r~~====,===~~~~---i;::;;;;; ..... , 
Fuarda tenvirat y d 1. . Jki tren kazası Hol 'le ,;enle bır m•dbiyecilik, fikir ve ~aaife m.rbu larını çi~neyip 

•t'ı)arak ar•lı yukarı bir itiyad halinde, bir iptila ha"iode etrafı urmıotır. 
1fır "•mİY te, bu kadnr t blikeli bir ruh oucıpnı hiç HD ıyorum. Dil· 
ııtame, r, rme •e aıaetırma bhıliyeılerimJU. meauliyet •e •azife t 1 kkil•• 
riınizi par~alayıp geçen bu haıı:io iptila biç donııadan, inkıJibı,Cumburiyete 
V• mi1letcı fıJdah de&il, urarh olmaktadır. 

ar ım ı te ı 

İ feri K111 hiı ve Yozgad hareket· of du 

o.ki ortada, bir vuite yok; Jütfeaı yapllmıı bir iı Tardır ve aaaJd, onu 
yapa ... 1ı2i fedar, bGt a hıreketleri11.d• scrb. uir de, dcı uraca bir fare için 
Wu alkı;lımık bir ricdao, bir cemiyet borcudur. 

ili in• dom z Tur n köy mahtaı'ı i~ yttmi fidan diken oılıiye 6• 
iri!, dôıt kilometre yol 1apıp bir yeııi mekı p temeli atan kaymakam, bir· 
Jeobiıc göklere çıbrıhyor.Oolan ihata eden s uı •e vatandı§ arla biz gne 
ıecile:r, h•rtketimide onla:rdald vazife biılerini ö.düreceıimill. keııdiltrioi 

atal.t• 1e•kedeCl'ğimiai hiç dflJOomfiyorvz. Ve bu medhü ••nalarda o kadar 
•e••batli, o kadar eDmeıd da\1aıııyoıu1: ki, a l mımltket dnvalarıın bar•· 
ııp bize mtden·yetin, irfanın, tek.niJin. ıcrtet ve eaadttin kayııaklarıoı açan 
lilyilklere biı,.y bJmıy6r. Medhfi atna, doma& an il• b 1 k lıir iete de 
t.yoi k•limeler, ayni kU,.taıe ltalmıpır. 

Bence kalem •e dilimisi birH ıoparbyıp ıu ıimartıcı medbtl etayiı 

•iıte1Jıi11i bırak•ah. lnıoa 111ulubil 6IçilıQ takdire To taDınwaya ehemmiyet 
•~rıa.lidi r. , 

C.mhariye•I, iukıIAlıı, dlbı bucuk arıu>hk 701 tnmiri n b"r ktt~ k ha• 
tıkh~ın kor oto mau gibi iptidat vezife 11viyolerioe kadar ind rmeme iyiz. 
CumburiyeıiD rohaodı, LOyQk kıymet, lıAyak it eaa11 U\:imdir. 

Maktad yapılan i,i tamımık ı ... ya o • Jıak katea lriıT k oerji1erle. 
ba ıorla çahımalaıa •• 7oıpnluklaıa bedel tthakkıık etml1 olmaa Janm• 
~ıı. yabacl da :buDlan clerl topl• ,. yalnıa m.-ıılmıt fı la.llıad. g6ıteımck ... , .. .,. 

llıularımıu açalım. ıö1Jediklerimiai cllfla•1im .. 

Bir müteha ıa şeh. 
rimize getirildi 

Fuar komitesi, fuarın tenvi
rat ve de,korasyon gibi mühim 
iti rini birine; plana Jmış ve 
bu işlerin en büyük ibtisaa ı · 
bipleri tarafından yapılması 
es sını kabul etmiştir. Bu cüm· 
leden o!aralc 1937 Paris enter· 
nasyo~al sergiıi tenv·rabnı ya· 
pan büyük bir mütebasııı, kısa 
bir zaman için lzmire davet edil
mişti. Mütehassıs, şehri m~ze 
gelmiş, etüdlerine bışlam11hr. 
lzmirin tabii güzelliklerini, fuar 
sahasını çok beğenen ve fev· 
lcalide bulan mütebass ı, fuar· 
da yapılacak esaslı teoviratla 
bu tabii güzellite ve ıebre can· 
hhk -verileceğini söylemiıtir. 
Etüdler neticesinde yapılacak 
işler için fuar komiteıioce kat'i 
karar alınacaktır. 

DnletJıı •er yıl baıardı&ı yaaJ.rce maHsam, H'tt çok m auam ffle.r 
'Hrdır. Baalu IHriadeki ıa._dir n tetkikimia ae tnıayor; d nede luı ald 
fıu Lh belediye W ~ıme açmıı. dlrt kaldırım yapmıı, ftia köyde \iç 

Hl ko•ıaı karalmQf, bir bilme~ n• olmuı, bGtaa boalar içio, o kadar Kazanç vergisi 
.. cUdye 1am11ısdır ki mtteerir •lmamık lakbı yoklar. Şu halde hem • 
Ali• lıncU YHilembi bil•lyoruı, ... de •uif• Gurindtkl telikkJmiı J&flo Beyanname mükellef. 
~~~m;.;~~~~u~da;t1~a~~~ı~~~~~m~.~~~~~~~~~~~~;1hri vi~yettet~~n~ 

Dilt••d• •n ~k ıarap içanler 
K•ll/•rniıalılar ır 

Diiayada, ençok 1&rap içen 
•••leketler araıında Kaliforniya 
ile NeyYork biriaciliti teşkil 
ederler. Bu iki tehir halka, bu 
sene içiado 125 milyon litre 
şarap içmitlir. Fakat, Kaliforniya, 
Nev1orldaa ela iatiaclür. Bu ıe
birde artık ıarap içmiyen kıl· 
mamıtbr. 

Rotlel/ Valantinonıın lcarısı 
dllıi% roliind• 

idama mabkQm olanlar, ko
calarına kartı dilbazlık eden· 
lerdir. 

lnıili% ha!Jrakları bundan 
•onra ip~lct6n ol acalc 

lngi ltere Deniz Lordloğu, do~ 
nanmadı olıun, dıtor gemiler· 
de oban bütün lngiliz bayrak-
la~n. b~ a · 
olmııı üzumunu te 'ğ ey • 
miştir. Gemilerdeki bütün ln
giliz bayrakları ipekten olaca• 
tına ıöre logiltcre, bundan 
ıonra çok ipete muhtaç ola· 
caktir. ipek yetiıtiren memle
ketlerin lştihaları ıimdidea ka· 
barmaj'a başlamııbr. ------

Gayri aafi varidatı 2000 li· 
radan fazla bina iıgal eden 
müeHeseJer ve ticarethaneler 
ubipleri dün . öğleden ıonra 
vilayette B. Fazlı Gülecln rİ· 
yasetinde toplanmış, Defterdar· 
lıkça namlarına işgallerindeki 
binalarm gayri safi iradları 
üzerinden vergi tarhedilmeıi 
münaıebetiJo ıikiyette bulun· 
muılardır. Kazanç vergisi kanu· 
nunun muhteU maddeleri üze• 
rinde görüşülmüı, Defterdar B. 
Nafi Demirkaya da toplantıda 

D1iliinmuılur. Netaccae .:r.:>-.:ı 

aen ıindenberi kazanç vergile· 

Rodolf Valintiaon un kartıı, 
koca11nı kaybettikten ıonra, 
tirikid6ay, olmata karar ver• 
•it ve evinden bir tarafa çık· 
m.-.ta baılamııtı. Dul kadın, 
Mil ıamaalarda Holiwt atüd-
101--du alcLtı teldiReri ka
IMal ederek, en meıhur film
a.de clibiz rolünü üzeriae aJ. 
.... karar vermiı vo ilk film
de, lurikulide muvaffakıyet 
rôttermiıtir. 

rini beyanname üzerin den ver· 
miş olan beyannameye tibi 
mükelleflerin ıikiyetleri haklı 
sörülmüıtür. Vıliyetçe, yapılan 
yanhşl t:n düzeltilmesi için Ma· 
liye Vekaleti nezdinde teıeb
büato buluoulmas• kararlaştırıl· 

Müstakil lrlanda mııt.r. 
ilk Cumhurreisi Ha- Ziraat memurları 

i11dldluula dU6a:ı lcadınlar11 
•fır cezalar Hl'ilirl 

Hiadiıtanda, dılbaz kadınlara 
ıok ajv cezalar tertip olunur. 
Soa zamanlarda bu aibilerden 
iki biD kad•nın cezaları tahfif 
edilmek iatenmiı ise de, bazı 
kabile Teiıl eri ban• muvafakat 
etmemiılerdir. 

Dilbaz kadınlardan bir lcıı· 
mtna verilen cezalar arasında 
idam da vardır. 

~irarıda oaziley• 
başlıyor 

D11blia, 20 (Rıdyo) Miiı· 
taka lrlandanın ilk Cumhurreisi 
(Duğlaa Hayik) Haziranın birin· 
de vaıi1eıine bııt yacaktır. Bu 
münasebetle bütün kiliselerde 
dini ayinler yapılacaktu. 

Cumburreiıi, milli lider 
(DovAlera) nuı partııine men
ıuptur. 

Menemende çekirge 
Menemende bir yerde çekirge 

çıkmış, mücadele tedbiri alın
mıthr. 

TAYYARE 
Rekor oe zafer ha/tası 

Saadet· . 

Gecesi 
Bora ve Meycrling fiiimleri Kahramam 

CHARLES BOYER 
ı 

Bug'iin bir toplantı 
yapacahltır 

Vilayetin ziraat işleri için bu· 
gün Vııiyet Z raat Müdür1üğü 
d ııiresinde bir toplantı yapıla· 
caktır. Ziraat Mü.:lürlüğü bu 
toplantıya mülhakatta bulunan 
bü ün ziraat memurlarını davet 
etmiıt r. Saat 14 de yapılacak 
toplantıda vilayetimiz de ziraat 
ve mahsullere ir z olan baata· 
lak arh mücadele qleri üzerin· 
de mühim görüşm~ler yapıla· 
cak. kendilerine direktifler ve• 
ril ·cektir. 

Ve gJzcllik ve zarafet timsali: JAN ARTHUR 
Tarafından lemsi{ edilmiş Aşk... Heyecan... K hramanhk ve seı gijzeşt filimi 

Ayrıca: PIERREi RICHARD WILM - SEŞUE HAYAKAVA 
TMafından büyük bir kudret ve salihivetle temsil edilmiş 

Y O Ş 1 V A R· A S 0 venlerin ve •evil0 nlerin romanı 
Ayıca: P A R A 1\11 O U N l J O U R N A L 

s •ttn~ ~ : Yc)S VAra : 3, 10 v~ 7 de... 5,.11de~ sr.-c•s; 5 ve 9 d" 
. : • .,,.: ' ,.~ "''·· .• ~. '! . 

zedeleri fa ne listeıi: 

Lira K. 
Karfıyaka Lüka ıi
nemasi sahibi Bay 
Kemal Karşıyaka Kı· 
ztlıy şubeai vasıta· 
aı)e. ıs 

2 

Karşıyakadan Hı· 
tem Ermaa'dın Kat
şıyalca Kız lay şube· 
si vasıtasile. 
Karşıyaka Cumhuri· 
yet ilkokulu öğren· 
cileri. 
Bugün toplanan 
Dünkü yekun 
Umumi yekOB 

15 
32 

20187 
20220 

94 
94 
26 
20 

------------------J Atatürk kupası 
güreşleri 

Atatürk kupası ıüreıleri ıeç• 
me müsabakaları için, Denizli 
takımı ıebrJmize gelmiıtir. 

Bu akşam, saat 19.30 da 
Hılkevi bahçeıindo lzmirli gü· 
reıçiler arasında ve muhtelif 
11ldetlerde ıeçm güreşleri ba,
lıyacaktır. jüri heyeti, Bay Se
dad Dıkmen, Bay Nuri Boyto
run, Bay Ahmed Sinoplu, Bay 
Muıtafa Gökb iden teşekkül 
etmiştir. 

Denizli grubunun aeçmeleri 
haftaya yapılacaktır. 

Feci bir kaza 
Bir mektep talebes·. 
nin ayafı aakatlanclı 

Kemer istasyonunda bir kaza 
olm_uıt11r. Kız lculludan ..uat 

1,30 da fı.emö 1ıtuyoaana 

gelen 316 numaralı katarda bir 
vagonun basamağına oturan ve 
ayaklarını aşağı sarkıtan Hüınfi 
oğlu 14 yı11nda Orhan, katarın 
istasyona girditi aırada aai 
aya~ı istasyoaun bekleme ye· 
rindeki taı duvara çarpmak ıu • 
retile a§u ıurette yaralanmış· 

br. Orhan, Kartıyakada Fevzi 
p·aşa okulu beşinci ıınıf talebea 
sindendir. Ayağı fena halde 
ezilen çocuk derhal memleket 
haataoeaine kaldmlmıştır. 

lzmir limanının 
Bir hcftalık ihracatı 

8 Mayıstan 14 mayısa kadar 
bir haftada limanımızdan yapı• 
1 n ihracat hakkında şehrimiz 
Tıcaret ve Sanayi Odaaınca bir 
istatistık hazırlanmıştır. Bu iı· 
tatistiğe göre lımanın bir haf· 
talık ihracatı tudur: 

Ozüm 316,3 too, incir 1,5, 
hurda incir 25, pamuk 438,5 
palamut 155,3, zeytinyatı 376,1, 
arpa 85, nohud SS, susam ıs, 
kepek 50, küspe 203,2, palı· 
mut hulasası 211, deri 34, ba. 
dem 7,4, tütün 735,4, defae 
yaprağı 20, 1, zımpara madeni 
500, meyan kökü 77. 1 ton, bala 
556 kilo, gök boya 592 kilo, 

18 Mayıı tarihiade Yuaıniı· 
tanın Pire limanına 643 11tır ve 
556 kuzu, otlak ihraç edilmııtir. 

Amerika 
Bir tayyareci;ik ba. 
ro•u ihdaa ediyor 
Vaıinıton, 19 (A.A.) - Mü

messiller mecliıi bir tayyarep. 
lik büroıu ibdaı eden kanun 
layibaaını 94 reye karıı 213 
reyle kabul etmiştir. Bu büro
nun başında üç direktör bulu· 
nacak ve ıimdiye kadar muh· 
telif Ne%aretlere morbut olan 
sivil tayyırecilığin bütün ıerviı· 
lerıoi bir araya getirecektır .. 

Adliyece tahkikat 
yapılıyor 

Dün Turgudlu istasyonundan 
saat 15 te Jzmire hareket eden 
1164 numaralı marşandiz ka
tarı, Turgudludan üç kilometre 
uzakta üçköprüler mevkiinde 
13 yaşında Mehmed ıdında 
bir çocuğa çarpmıı ve zavallı 
çocuğun bir ayajı kesilm"ştir. 
Turgudlu müddeiumumıJif nin 
iş'arı üzerine şehrimiz müc.ıdei· 
umumilıği, kaza tahkıkatına 
baılamış ve katar makioiıti 8. 
Hasip suçlu olarak iıticva p 
edilmiştir. Zavallı çocuğun hay· 
van otJatırkea kazaya uğradığı 
tahmin olunuyor. 

Blr trtJn kaza,ı daha 
Dün Gaz'emirde do bir tren 

kaza.ı olmuştur. Akıl ha1talı· 
ğına müptela Muıtaf a adında 
biri, ista1yonda raylar arasında 
dolaşırken manevra yapan bir 
lokomotif tarafındın ezilmiı, 
vücudünün muhtoJif yerleriodeu 
yaralanmış ve memleket hasta
nesinde tedavi altına alıomııttr. 

Şehir gazinoau 
Yunani•tandan mü. 
kemmel bir orke•tra 

getirtti. 
Uzun zamandanberi Atina 

(Femina) kabareıiade ça1ıımış 
ve en yüksek tabakanın takdir
lerini toplamakla Yunaniıtanda 
ıöhret kazanmıı olan (Mediyan) 
orkestrası, Şehir gazinoıu tara· 

t:firi ftey;J, "'Jü~-=~ ~İkk';Je 
vapurile şehrimize gelmiştir. 

San'atkarlar arasında (latan· 
bul yıldızı) diye anılan (Madam 
Mırino Palmera) da vardır. 

Orkeıtra, 1%mirin rubt ihtiya· 
cım fızlasile tatmin edecek de
recede yulcaek olup, bu akşam· 
dan itibaren Şch.r gazinosunda 
zevk ve net' e saçmağa baılt· 
yacakflr. 

B. Hulusi Gür 
Tire, ÔJemiş, Bayındtr ve 

Torbalı kazalarında janduma 
teıkilitmı teftiş eden vılayet 
Jandarma Komutanı Binbaıı B. 
Hulusi Gür, şehrımize dö.ımüı· 
tür. 

Düello 
Edvar Bordonun ya· 
ralanmasile netice

lendi 
Pariı, 20 (Radyo) - Müel· 

liflerden Edvar Bordo ile Anri 
Bersteyn arasındaki düello, bu· 
gün ötleden ıonra saat 12 te 
bir villanın bahçesinde olmuştur. 

Edvar Bordo, ikinci turda 
kılıçla kolundan yaralanmıştır. 

Şahidler, düellonun devamı· 
aa mani olmuşlardır. 

Müellifler, barıımamıılardır. 

Ademi madahale 
komite•inde 

Londrı, 19 (A.A.) - Lord 
Plimut ile B. Kobren araıında 
gönüllülerin çekilmeıi hakkında 
yapılmakta olan müzakerelerin 
bugün ademi müdahale komi· 
teainin diter azasına teşmil ed. • 
leceğini Roytcr Ajansı bu bab
dıki iıtihbaratana atfen yaz· 
maktadır. 

Paris, 20 (Radyo) - Ademi 
müdaba' e komitesi, gelecek 
perıemb,. günü toplanacak ve 
kontrol mescleıini konuşacaktır. 
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Orogııvay 
••• 

Jtalya imparatorlu
ğunu tanıdı. 

Roma, 20 ( dyo) - İtal)•a 
Haric ye NHır Kont Ciano. 
bugün Oroguvay sefırini kabul 
etmiştir. Sclir, OrogJv y hükO· 
metinin, ltaly impatatorluğunu 
tamdığını bildirmişt r. 

Belçika kab ·nesi 
Ayanda da itimad 

reyi ald 
Brüksel, 20 (Radyo) - Bel· 

çika ayın mecl.si, büyük bir 
elcaeriyetle Spak kabinesine 
itimad reyini vermiştir. 

ltalY.a Kralı 
Bugün Trablıı garpta 

Sarakoza, 20 (Radyo) -
ltalya Kralı Vıktor Emanuel, 
bugün aaat oıı dörttet refaka· 
tinde Harbiye Nezaret" müste
şarı general Baryani olduiu 
halde, hususi yatına binmiş ve 
Trabluıgarba hareket etmiştir • 

Kral, yann Trablusgarba mu· 
va11Iat etmiş bulunacakhr. 

Parıs, 20 ( Radyo ) - ltalya 
Kralı Viktor EmenueJ, L byada 
yapılacak manevraları takıp için 
Trablusgarba haıeket etmiıtir. 
ltalyanlann, L"byada yapacak
ları manevralara büyü.le ehem• 
miyet veriliyor. Manevr lar, Tu· 
nuı hudutları civarında cereyan 
edecektir. 

Bir Rus 
tayyresi 

Düştü, dtJrt kiıi öldü, 
ik~ kiıi de yaralandi 
Moıkova, 20 (Radyo) - Şi

mal kutbundan buraya dönmek 
üzere kalkan tayyare, bir kaza· 
ya u~rayarık yere düşmüş V<~ 

- • ---.---• •yuau\,,:•ll\;JI V"'• 

dört kişi ölmliş ve iki kişi ağır 
11rette yaralanmıştır. 

Sof yada 
Siyaal bir parti te. 

ıekkül etti 
Sofya, 20 (Radyo) - Sofya· 

da ( Kantarciyef ) tarafından 
ıiyaıi bir parti teıkil edilmiştir. 

Yeni partinin programı, Bof. 
ıeviklikle mücadele etmektir. 

Siyasilerden birçok kimıeler; 
yeni partiye azı lcaydedılmiıtir. 

. 29 Mayıs 
ltalyada lıpanya giJ. 
nii olarak kabul edildi 

. Roma, 20 (Radyo) - 29 Ma· 
yıs tarihi, ltalyanın her tarafın• 
da (ispanya günü) olarak kabul 
edilmittir. Bu münaaebetle o&ÜI 
ltalyada ıenlikler olacaktır. 

Viyan ada 
Bazı labrikatorlar 

tevk:f edildi 
Paria, 20 (Radyo) - Viya• 

nadan bildiriliyor: 
Papuç fabrikalara icralı Ya· 

hudi Zelinıki ile diter birçok 
fabrikatorlır, hulcGmete borçlu 
olduklarından, tevkif edilmiş.
lerdir. 

Katolik kongreıin• 
gidemiyen Almanlar 

Berlin, 20 (Radyo) - Buda· 
peıtede toplanacalc olan katcr 
likler kongreaine bükGmetİP 
muhalefeti neticesinde gideıni· 
yen Alman katolilderi, kongre• 
ain devamı müddetince her ta· 
rafta dini nümıyişler yapacak
lar ve kongrenin kararlarını 
tasvib ettiklerini bu suretle iz· 
har edeceklerdir. 

Olimpiyat glJnii 
Bclgrad1 20 (Radyo) - Yu· 

goslavyada 19 Haziranın Oli~· 
piyat günü o.arak ilam takarrı.ıt 
etwı~ur • 
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Asiler, mütemadiyen ilerle
mekte devam ediyorlar 

Çekoslovakyadan mü:hiirlü sandıklar içinde kam· 
)'onlar dolusu silah geçirilerek cumhuriyetçi 

ispanyaya isal edilmektedir 
hiı bir lafilik lauıule ritir· 
miıtir. 

Şilep, biribirinl takip eden 
lnf ider neticeıirde bıtmııbr. 

Roma, 20 (Radyo) - Fran• ral Fıanko donanma11, Cumbu
ıız hudutlarından, ıilihla dola riyetçilere ıilib götüren bir 
olaD yüzlerce kamyonun, · ı lebi takip ederken ateş açmıı 
Cumhuriyetçi ispanya toprakla· ve ıilebe düşen mermiler, müt· 
mad~ra~~c~ ~. -------~====~==~~--d--1----,ı;~~~~:rlınn yerdiii m• Almanya hudu ara 
l6mata göre, bu ıilihlar, k • v ft 
mühürlü aandıldar içinde as er mı uıgıuor-r 
Çckoslovakyadao gelmekte ve ~ ~ 
Franı ı topraklarından reçerek 
Cumhuriyetçi ispanyaya ıötürül· 
mektedir. 

S alamanlca, 20 (Radyo) -
Frankiıtler; birkaç sıündenberl 
baılıyan ıiddetl i havaya vo ceb
boye düımekto olan karlara 
rağmen, mütemadiyen ilerle· 
mekte devam edıyorlar. 

General Varela kuvvetleri Villa 
Franca Del Cid hattını geçerek 
yeni ve müstahkem yerler ~ 
dıiar. 
Franktıtlerin, bir bava mu· 

barebeıinde yeniden üç Cnm· 
buriyetçi tayyare dilıürdükleri 
haber verilmektedir. 

Saragos. 20 (A.A.)- Havu 
Ajanıı muhabiri bildiriyor: 

Teruol ceph:.s:ndo Franlco 
~t'alan Villa Franca Del Cıd 
1'-.,.. . .......... .,oı •'- IL.---1.~ -•r-
tetm şlerdir. Bu ıuretle beı ki
lometre aıunluğunda ve yedi 
kilometre gen iş i ğ'nde bir arazi 
parçaıı ellerine geçmiı bulua• 
maktadır. 

Dün akşam Frankiıtler Area 
Del Maeıtroya gi de11 yolların 
tellki noktaaına kadar ilerle
miılerdir. Diğer mantakalarda 
lıavalann fena gitmeai )'üzün· 
den harelcit durmuştur. Diir 
IDan tiddetle mukavemet e~ 

lbektedir. Yüz kadar Cumhuri• 
yetçiden mürekkep bir rrubua 
bir Bolokavsda tamamile mu• 
hasara edilmiş olmasına ratm•a 
teılim olmadıtı bildirilmek• 
tedir. 

Süngtl ıüngilye yıapılaıı bir 
Çarpışma neticesinde C umhuri• 
Yetç;ler tamamiyle telef olmuş• 
lardır. Cumhuriyetçilerin müda· 
fıa ıeklini göstere,ı bu misal 
birçok miaa,leria ara11adao 
lhnmıştır. 

Burgos, 20 (Radya) - Ge· 
lleral Franko; bugün matbuat 
lllümeaai.lerine beyanatta bulun· 
llluı ve bir barış için bazı dev
letler tarafmdan bir proje ba· 
tırlandıtı bakkmdaki haberler· 
den bahsederek, nihai zafer 
lahalckuk etmedikçe barışı Y• 
11•ırnıyacığını ıöylemiştir. 
Va linıiya, 20 (Radyo) -

Franlcistleria beı tayyareden 
lllürc l.kep bir hava filosu, bu· 
IÜn ıebrio :izerioe gelerek, 
llıuhtelif mahallere ve b' lhas· 
aa l ı mana bomba lar atm ışlardır. 
it Atılan bom balardaD' birçok 
•oııeler ö müştür. 
Burgos, 20 (Radyo) - Ha· 

~as Ai • nsı bil d ır yor: 
General Garçiya Valito ku· 

lllandaıındaıd ordular, ilerli• 
r~ek, general Aranda kuvvet· 
vrıl~ ı ltisak peyda etmişler ve 
l ı l.~ Frandelıid şebrini zaptey· 
,901 •ılerdir. En mühim ıilab 
1~1k.aları bu ş,hirdedir. 

'rtı, 20 (Radyo) - Gene· 

/ngilterenin Berlin aeliri B. Hsnderıon 
bu hıısu•ta izahat istedi İ•e de. anormal 

' birşey yoktur. cevabını altlı 
Berlin, 20 (Radyo)- lnıilterenia bura ıefiri Nevit Hender1oa; 

bugün Hariciyo Nezaretine aidorelr, müıteıar doktor (Veyıaker); 
ziyaret etmiı ve Almanyaoın, muhtelif budutlara aaker yıtdıiı 
hakkındaki haberlerin, ae dereceye kadar dotru oldutuau anla· 
mak iıtemiştir. 

Müıteşar (Veyaalcer). bu huıuıtı Erkiaıbarbiye ile koauıtuk· 
tan ıonra cevıb verecetiai ıöylemiıtir. 

lngiliz ıtfiri ayrıldıktan az bir ıamu ıonra müateıar fiey• 
ıaker). Alman orduıunun, ıraıara pr detiştird.tini •• ıayialana. 
bundan galat oldui11nu, anormal hiçbir vaziyet mevcut olmadıtıaı 
lngiliı ıefiriae bildırmi,tir. ----------------

Meksika ihtilali 
Reisicumhur, tenkil kuvvetlerinin 

kumandasını üzerine aldı 
Mekıiko, 20 (Radyo) - lhtili\cileria tenkil' İçİD aeferber 

edilen yirmi bia kiıililc kuvvetin kumaadaaı, bizzat Cumhurreiai 
miralay Kardona derubde etmiıı:r. Takip kıtaatıaa 6ç tayyare 
filosu yardımcı olarak sevıcedilmiıtir. 

Tayyareler, aıilere beyanaameler ıtarık teslim · olmalınaı 
tavıiye ey1emiılerdir. 

Asiler, (Sao Luyi) de top1anmıılardır. 

Harp halinde 
/ngiliz doktorlarının en çoğu, hii

kıimet emrinde hizmete hazır 
Londra, 20 (A.A.) - imparatorluk müdafaa komitesi reçeade 

lngilterenin bütün doktorlarına bir ıual varakaaı rönderorek ibti· 
lif bılinde millete hizmet etmık arza edib etmedılderiai ıor• 
muştur. 

Doktorlar elcıeriyetle hükQ nete hizmet etmete hazır buhııduk· 
laraoı bildirmiılerdir. 44,000 doktordan 1,500 ii menfi cevab 
vermiılerdir. 

Gündelikleri indirildiği takdirde bir 
milyon amele grev yapacak 

Nevyorlc, 20 (Rıdyo)- Amerika ıimeadiferler kumpanyalara, 
Hazirandan ıonra amele ıüodeliklerinde yüzde oa beı tıaıilit 
yapma~a karar vermitlerdir. Banu baber alın · ıimendifer am .. 
lesi, büyük bir kongre akdederek vaziyeti tetkik eylemiılerdir. 

Alikadarlıran verdiii malQmata gnre, teazilit yapıldıtı tak· 
d :rde, ıimeodıferlerde çalııao bir milyon amele ırov illa 
edecektir. 

Pa.riste hazırlıklar 
/ngiltere Kral ve Kraliçeaini~ Pariai ziya· 

ret/erinde yapılacak mera•im programı •• 
Paria, 20 (Radyo) - Bugün Otel Yatinonda Şotanıa riya ... 

tinde bir toplantt yapılmıı vo bu toplantıda Pariı poliı müdüril 
d e hazır bulunmuştur. 

Poplaotıdı. İngiltere kral ve kralieeainin Parill ıiyaretindı 
yapılacak iıtikbal merasimi bakkanda müzakereler olmuı ve be 
hususta renit bir program taaıim edilmiıtir. . 

Toplantıya yaran da devam olunacaktır. 
Fransa poıtalan, lngiltere kral ve kralieeaiai• Pariıl liyaret

leri mün11obctile hatıra olarak bir ıtri pul tıkaraoaldardır. 

Zelzele 
lıtanbul, 20 (Huıuıi )-latan· 

bul rasathanesi, dün ••at 19,22 
de çok ıiddetli bir zelzele kay· 
detm:ıtir. Z.:lıole merkez üssü· 
Dün l.tan bula 9800 kilometre 
uzakta oldutu tahmin ediliyor. 

. Çanakkalede 
lndiyana vapurun. 
tlan birisi kendini 
denize atmıf•tı da 

kurtarılmıştır 
lstaabul, 20 ( Huıuıi muba· 

birim zden) - lngıliz ban daralı 
a t yına vapuru lıtınbuldao 
laıreketle Çanakkalrye vard1tı 
s r.:ıda bir c:aa kurtaran ıimidi 
ile bir adamıa denize atıldıt& 
görülmiiş v~ derhal kurtarıhnıı· 
tır. Yapılan tahkikatta bu ada• 
mın Port Saitli Haıan Avad 
oldutu aalaıılmııtar. laticivap 
edilmi11e de denize Diçia atal· 
dıtı hakkında hio bir ıöz ıöy• 
lımemiıtir. 

Edirnede 
Bisik.'et yarııları 

neticelendi 
latınbul, 20 (Huıuıi muha· 

birimizden) - lıtanbul·Edirne 
toıeıi üzerinde yapılan 500 ki
lometrelik biıiklet müaabaka11 
aeticelenmiıtir. B:rineilili Aa· 
kıraıücünden B. Eyüp · ıekiz 
saat 112 dakikada, ikiacilifi 
Ealciıehir mıatakaaından Bay 
Halil kuanmıılardır. 

Atatürk 
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Çekoslovakyanın birçok 
yerlerinde ç~rpışma oldu 
Südet Almanları, Çekoa:ovakyanın temel. 
}aıası clefifmecl~kçe itilaf imkdnı buluna. 

mıyacafından 
Prag, 20 (Rıdyo)- Çekoslo· 

vakya Baıvelcili Milan Hodza, 
bugün matbuat mümeuillerini 
lcabul etmiş ve milli 1ıarekete 
dair ıöz ıöyledikten ıoara de· 
miştir kit 

- Fcaaıa aabık Hariciye N .. 
zın Delboı buraya ıelditinde 
Atman azhklıraaa karıı düıün· 
celerimizi söyledim. BuDua için• 
dir ki, timdı tuavvuratamızı 

kuvvedeıa fiile çtkarmata karar 
verdik. Südet Almanlarile ko
nuıacığız. 

Prag, 20 - (Radyo) - Sil· 
det A!maolara~,daa ıay!av (Er
aeat Kün) ıazetecilere bıya• 
natta buluamuı ve Çekoslovak• 
ya temelyaıuı detlımedikçe, 
Çekoslovakya ile Südet A lman• 
lan arasında itilaf imkim bu· 

balıaediyorlar 
l•namıyacağını söylemiıtir. 

Son gelen haberlere göreı 
Çekoılovakyanın birçok yor· 
lerinde, cumhuriyetçi Çeklerle 
Südet Almanları araııada mü· 
aademeler olmuıtur. Vaziyet 
amumiyet itibariyle nezaket 
keabetmiıtir • 

Perar1 20 (Radyo) - Südet 
Almıalaraaıa ıefi B. Hayalayn 

ile Çekoılovakya Batvekili 
B. Hodıa · araııada vapılacalc 
mülakat bir bafta ıonra olacak· 
br. 

Almaa gazeteleri, 8. Hıyn· 
lıynıo, Südet Almanlarınııa hu· 
kuku için Çekoslovalcva ile 
müzakereye giriımiyeceğini, bu 
müzakereleri ıaylıvların idare 
edeceklerini yazıyor. 

Avam ve Lordlar kamara
larında münakaşalar 

Muhalifler, lngiltsre.Jtalya anlaımasından 
dolayı hükum!te ıiddetle hücum ettiler. 
Tenlıidlere, Sir Con Siman C!Vap verdi 

Londra, 19 (A.A.) - Lord
lar kamarası düa akşam Amele 
Fırkaa.ndan Lord Snell tara• 
fından verilmiı olao vı hükü· 
metio harici ıiyaıetioi tevbih 
edeD takriri reddıtmiıf r. 

Lordlar lcamaraaı Mubıfaza• 
klrlardan Lord Borke tarafın· 
dan verilen ve • i kQmetin ıiya• 
.. ~ini t4ıvip eden takriri kabul 
etmiştir. 

ıarada Frankonun zaferini Fran

aaya kabul ettirmcte ve bu 
memleketi Sovyetlerle itillfta• 

dan vazgeçirmete çalııan laril• 
tereaia b&a tarıı bareketiol ten· 
lrid etmiıtir. 

Libral mebuılarda11 Griffitlıe 

iıe Cenova dutkuna daha ıid· 
~etl i bir Jiaanla itiraz etmittir. 

Sir Con Simon hü.dlmet 

Yollardamuazzamte. 
zahüratla karıılandı 

Lord Ha lif ıkı, lng l"ı ·ltalyın 
it&\&f,n\ müd11la trui ı 'I bu 
itilafın harb tebl ı lcc leriai ı.zalt• 
mıı oldutunu tfjylcmiıtir. 

Londra, O (A.A.) - Amele 
partiıi mebuı arı•:ian V .!fVUd 
avam kemaraııDda lngilterenin 
harici ıiyaaoti hakkında l1:11a 
bir müzakere yap1lmaaını mu• 

namına lngiliz • ltalyan itilifınıa 
dünyaca taavib edilen bir va• 
ziyet ibcl11 etmiş oldutuDu 
ıöylemekle iktifa etmiştir. 

-Baıı l inci aahifede
Vetuıicilni• Tflrldtık eleyh'ndekl 
t iddetli propagaodılanua mukabele 
e&melerioden çıkm· ıtır. 

lnanbul. 20 (Buauıi muhabiri• 
miıden) - Ankaradao bura,a ıelea 
haber.ere gm lafikdmetimis, Fraa• 
ııalarıa Bıtty i.atiba . atı mdoaıebe• 

ıile yırhkları aıhrlUtı adım adam 
&akip ederek icap edea tedbirl~ri .ı. 

••k sadır. cFruıaa, b6Ula &aabbCicll .. 
rial ifa7• mecburdar.> denilmek• 

Gü:mrük 
kaçakçılığı. 

eib olan bir müdahalede bu· Ankara, 20 (Huıuıi mubabt• 

trclir. 

lunmuştur. Veıvud, Cenovada rimizden) - Son bir hafta içia• 
ıöylenen autkun lnıiliz • ltalyan de Gümrük Muhafaza teşkilata 
ltilihnıa taıdik edilemiyecetini tarafıoda;ı 38 kaçakçı, 20 kilo 
iıbat etmiı olduğunu ıöylemiı· ıümrük kaçağı. 21 kilo inb· aar 
tir. Vegvud, Pirene hududunda kaçağı, 160 kilo uyuşturucu 
Alman kıt'alar& bulundutu 111 

- a:ıc::ı::ıı c::::ı<=> madde, 999 defter ıigara kağı dı, 

ıngiliz deiliZ""p"-rö-gramının 3 ıilib, 10 mermi, 2.ıtın lir .. 
58 lira, 8 kaçakçı hayvanı elde 

munzam blidcesi edilm:ştir. 

Amerika ve J:ı'f!onyanın hal.hazırda malik Elh • ı. Mılli Kütüp· 

oldukları biJyük deniz tayyareleri Q'!l_~CI_ _hane_ Sineması 
Londra, 20 (A.A.) - Dün Avam kamaraaında okunan tahriri 2 buyuk falım bırdeo 

cevaplarda amırall ic birinci lord11 1938 aeneıio• aid deniz proı- Büyük Aşk 
ramınıo munzam büdce tılimabaın parlamentoya Pantkut tatil· Cl le G bl 111 L 
l i d ı kd. · d"l t" i b"ld" · . ar a e - w6grana og er D en eve ta ım • ı ece ıa ı ırmııtar. 

Amiralhk birinci lord11 ıecen aeaedenberi lualhk hava kuv- Maceralar Kralı 
vetlerinden ayrılmıı olaa •• laalihazırda 1937 ıeaeaiadeki 204 e 
karıı 214 tanar•ıl buluua- dııaiz tanarecil ltinia vaziyeti laık· 
kında izabat veraiıtir. 

Tayyareleria miktarı 7eDi tayyare ıemflerlnia Ye tayyare nak· 
leden .lurb pmileriaia 11rviıe rir••li•deD avel arttmlamaL 

Amerika halihazırda 198 i ıemilerle aakledilemiyecek derece• 
de büyüle 705, Japonlar da 271 deaiı ta)'yareaiae malik b&alan· 

Ba/t1la Bil Türkçe sözlü 
Garri Cooper 

ilave olarak: Baıbakaa Celil 
Bayana Yuaaaiıtanı ziyareti 

SEANSLAR: 
~7 de BufabilS-9 da Biiyük Afk 

maktadır. --------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



C' ;t,. 4 
A 

C e ler arasında Mısırın büyük emirinin de ce· 
sedi bulunmu,, ihtifalle kaldırılarak gömülmüştü 

Milli edebiyat fikirlerine 
bir kuş bakışı 

Z~man, zaman fikir hayatı· 

mııa öyle mesel ler atılır ki, 

Ihsan Altıntuğ 
zamanamızda ba1ka milletlerin 
nüfuzu ıltmda bulunuyorlar ve· 
ya tarihin bir devrinde istiliya 
maruz kalarak milli varlıklarını 
muhafaıa •tmek endipıilo ken~ 
di gayelerine tdabiyab vuıta 
ediyorlar. Türk milleti anlı bir 
tarihe maliktir. O dıima üıtün 
olarak yaşamış zamanı•• ve 
baıka willctltre te1lr ctmiıtir. 
Binaenaleyh (Milli edebiyat] di· 
Y• bir11y taaımık batılıdır. 
Bizim her eıerimiz millidir. 

- Evet, odur padiıahım. ta 
~endi i .. 

- lyce tanıdın 111'1 iyice 
bıktın on? 

ç.vuş, hükumdarıo bu ıöıüne 
cevap ofarık elindeki kı.nlı 
bohçayL açtı ve kelleyi yere 
fırlattı. İhtiyar Mııır ıultanınıo 
kafa11, tam gırtlağından kopar· 
ralmışta. Beyaz sakala bile kan 
içinde idi. 

- işte sultınaml 
Yavuz birdenbire yere eti1di. 

Kanlı kafaya şöyle bir baktı vo 
aoora dimdik-, hiddetten ken· 
dini lcıybetmiı llir ııkilde çı· 
vuıa doğru yilrüdü. 

- Bre baia, bre alçakf. 
Çavuf ıııırmıştı. Y ıvuz, bir· 

denbire iri pınçelerile "vuıun 
rırtlağını yakaladı: 

- Bo• 1101 no decli•? Çit 
de ıultının cesedinden kafasını 
kopar a•I mi, dedim, yokıa ıit, 
bak. iyice tedkilc et, ceaed onun 
ıuu, değil mi, anla, gel mi de· 
dim ?. He, ıöyle, ıöyle alçı ki 
Söyle kraldan ziyade kral ta• 
raftan berif, söylcl 

Zavallı ~avuş, boğulmak Oze
re idi. Şaşarmış kalmışh. Ya· 
vuz. onu bil namlede yero yu· 
varladı. 

- Sen bir ıultıaın cesedin· 
den baştQı aa11l ıymurnl. Ve• 
levki düşmanım bile 0111, ıonin 
sibi bir herif, buna 01111 cür'et 
eder?. Düımına hürmet etmez 
miyim, aanıyordun •• 

Yavuz, çavufa ıiddetli bir 
tekme vurdu. Ve buau mütea
kıp palaıını sıyırdı: 

- Senin de başını öyle ko
paracatı m ki, cezam bulasın ..• 

Yavuz, tam çavuıa saldırı· 
yordu ki, vezirler, hocal•rı atıl· 
dalar .. 

- Aman pıdiıahımız. Aman 
.tendimiı .• 

- F akıt bu ceza ona tı bile. 
- Af buyurun. Böyle bir za· 

fer gününde, taliio zin şahane saa· 
detine bir kulunuzun kana ka
rışmaaın, aman hükümdarımız .. 

- Fakat, bu serseri köpek 
çok ıleri g:tmiştir. 

Zavallı çavuş da pıditahın 
ayaklarına kapaıumetı, athyor, 
yılvanyordu. 

Yav.ız, nihayet QD\I öldür
mo~ten vngcçti: 

-Peki, canı gökıünün içinde 
kalsın. Fakat o bonim kullarl• 
mın çavuşu olJmaz. Rütbeıini 
alınız, def edıniz kendiıin i. As· 
ker ocaklarıoda böylo birisini 
iıtemiyorum .. 

- Hay hay Sul~anımız, onu 
yapa1 ım, clvcr.r ~' ıiı hayatını 
bıi ı!ayın. 
Çavuş doiruldu ve kelleyi 

kurtard•ğında(1 Allaha şükre• 
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M. AYHAN bayrak ve sancıklarlı ıüılen• senelerce o konu etrafında söz 
- 147 - · JQitti. söylendiği halde içimizdeki dü· 

derele hemen çadırını koılu, Halk, önlerinde ehrin ayın, ğüm çözülmez. Bunun birçok 
çavu elbiıelerini ç kardı: eşraf, ul~mı ve meşayihi bu· ıebebleri vardır. Fakat o 11• 

- Hayabm bana kifi. Alıın lundutu hılde Ezralc meydanı· beblerin en mühimi belki her· 
çavuflutunu da, elbiıuini de. .nı ıelmitti. Halcb beyinin H· kesi tatmin edecek kadar et· 

Dedi ve baraktı ıitti. rayı, hükumet hazineleri olduğu raflıca inceleme yapılmamıt ve 
B:raı aonn: Yavuz da iti- gibi duruyordu. Hiç bir kimse oqa salahiyettar bir iliın adamı ta· 

dılini topladı. Vezirlerine: dokunmamıftı, Çijnlcü Y ıvuıun rafmdan meselenin kat'iyetlc izah 
- fyi ettiniz d elimin kına elinden kurtulmak imkinı yoktu. edilmemiş oJu~udur. Kın11enin 

bulaem111nı mani oldunuı. Keza Haleb valiıi Hayrbay dı kesin olarak idd adc bulunma· 
Dtdi. Ve hükümdarın cue· tOJlim olmuı bulunuyordu. dığı bu gibi işlerde yeni ve 

dinio buldurulmasını, harp ıı· Yavuz, büyük bir şa'şaa ve orijinal fikirleri taşımıyan bu 
baamdıki o ıetloriıı tetkild ile mehabet içinde Halebe girer· yazımda maksadım, bu .m~vıu 
içlerindo tanınmıı ıimalır vıuı, ken, bütün ıehir minarelerinde üzerinde bir daha düiünmek, 
hepsine ~ereflerile 111Uteo11ip tekbirler, tebliller ylikaeliyordu. düıündüklerimizi bir daha tek· 
bir cenaz:e mer11imi yapılma· Yavuz doğruca Hraya gitti vo rarlıyarak buluılırın ortaya 
ıım ferman etti. Bu ıuratle ıehir erkinını orada kabul ede· ıürülmesi için korıuşma kapısı 
düımanı hakkında bile hürmet· rek Oımanla bfikQmdinin ada· açmaktır. 
kir ve iliconab oldutunu aöı· let, ıevket ve kudetinden emİQ Bazı sorular v•rdır, kime 
termek istiyordu. ol&ıalarını ıöyledi. souanız içinden ıu cümle ıe· 

F.lbakika cesodler arııında Biraz ıonra vezirler fU malG· çer: (Bunu .-aııl anl•t.._alı?) 
Mısırın büyük emiri Sodan mata verdiler: işte bu gibi sorulardan müte-
Acemi ile bir momlOlc beyi ve Haz:neler dolu.. Bir milyon baasıslar çekinir, öğretmenler 
daha bazı zevat da vardı. dolca para ıldı.. çekinir, talebeler çekinir. vel-

Erteıi gün öğlo namazında Yavu.ı: güldü: h111l kor~ulu rüya ıibi birıey• 
cesedlcri kaldmldı ve ihtifal - iyi para, iyi parı .• Baıka? dir. Geçenlerde hem ııy111, 
ile defo d:Jdi. - Vııık vı 11mur kaplı, en hem do kıymeti fazlı olan bü· 

Öğleden sonra da ordu ıü· iyi kumaştan üç bin kat elb se.. yük bir tuplanta vardi. Naaıl 
rıtle H:tlebe dot: J yürüdü. Za· Mühim miktarda crıak, ıılab, oldu da bir arka dış; (Mılli 
ten Mısır ıulta:ıının uğradığı hayvanat... edebiyat nedir? Bizde m.lli 
feci akıbet duyuımuş VO Os· - Oh, oh, çok iÜzel.. edebiyat var mıd.r'?) diy• bir 
manla-SJriye hududunda, •ıa· - H.ızineyo vazıyed edilı"o ıoru ortayı attı. 
tı yukarı Mıııruı ille müdafaa vo bunda itina &östcrilsin.. içimden: 
kaleleri olan bütün tehirlerde H.ılebin ıukutu ve işaali demek - Güzel... Şu meıeleyi bu .. 
panik doğmuştu. Suriye yolunu!l açılması demek· rada konuşabilsek .. 

Hepsi de teslim olmak kara• ti. Nitekim P.albin ardı ııra Dedim. Bu içten iıtetim ar-
rını vermişlerdi. bu mıotakada bir çok kaleler kadaılarım tarafındın k•bul 

Ordu da Halcbe karşı işti. de hemen kapılarını açtılar vo edıldi. Orada uzun .. boylu k°" 
yak gös eriyordu. Çünkü Ha- bayraklara çektiler. nuştuk. O iÜnden ıonra daha 
lep zamanm en güzel, en zen• Yavuz bunu, zafernımelerlo evel yıpt tım gibi bir sürü ki· 
gin şehirlerinden biriydi. oğlu ıehıade ile P.ri paşaya, tablardao günlerce notlar al· 

Ha\eb, kOT\ıua1m, devrin lna Hen* ,..\u11vd ., •• -.,..... .... .. elam. uoruııerıae ınmaa euı· 

en şiddetlı hülcümdarmı p rlak re, ecnebi devletle.o bı diriime· ğim salahiyetli ıahsiyetlere •n· 
merasimle rşı!amağa karar ini isterken, bird nbireı ge. e ket çtam. Uğraştım, aradım, 
vermiıti. Aşağı yukarı Tıbriz· içi ıızladı: taradım. Neticede ne buldum 
do Şah lımailin mat:Q!:>iyetin· - Ah Cafer Çelobi ıh, ne bilir miııniz; kocaman bir 
den sonra yapılan iıtıkbal no div• ben aana klydım? Sonia (acaba?). 
ıdiyıe, Halebde hazırlanan is· y~zdı~ın zafernamclorin bir eti· • Belki herkes, bu kadar uğ· 
tilcbl\I de öyleydi. Padişahın ni şimdi kını karalayacak, kim rışılan ciddi bir mevzuda kat'i 
ve ordunun geçeceği yollar• hazarlıyıcak? bir hükme varırdı. Onu kuvvet· 
halılar serilmiş. her taraf da - Sonu tıal' - le müdafaa etmek için okuyan· 
__._. -·--~~ ~--------- ·~ • lan da inandırın bir lisanla 

Ç İM D İ K" L E R fikirlerini yazardı. Fakat beQ 

Aldatmak ve aldanmak 
insan dediinnız mahlıi", toprak yüzünde, kılıı .ve kuyruklu 

dolaıtığı ıı zamandın baılıyarık buiÜQO kadar bıç durmadan 
aldatmış ve aldanmıştır. 

Bu ezeli vo ebedi oyun, aramızda bcrgürı ıu veya bu şekilde, 
kadınla erkek, alıcı le satıc. imamla cemaat, kara ile koca, 
u~akla patro.ı, hulasa herkes mutiak olara herkes arasında de~ 
vım edegelmiıtir. 

Ben, aklımı ba1ıma aldığLm gindcnberi şunu kabul etmişimdir: 
Herkes beni ald .. tınaA-a çalışacaktır. Ç~uılcü beni aldatmak, 

beni aldatmağa çalı~ma:C, onların mevkilerınin, menfaat, ruhi ha· 
let, zevk ve berşeyler,nin en tabıi icabıdır. Bunun içindir ki, ha· 
yatta hiçbir defa: 

- Eyvah aldanmışım, aldatılmı11 m. 
Şeklinde bir acı, içime düşmemıştir. Aldanmata merdce gö· 

küs germek zevk.imi okşuyor. dotruıu.. • 
Ben, karşımdakınin benı aldatmasını kolaylaıtırmatı bıle 

aeverint. 
Hiç unutmam; bir doıtumla konuıuyor~um. Kafam, olanca 

be raklığı ve yezıtliti ile iıliyor, ooun benı naııl aldat p atlat· 
mak ;ıted ğini kavr yor, halta yıpt.tı zeki, lilcır~ı .oyu!'lırın!, 
iğne ile bir yere sırtlarından çiviienm:ş haşereler ııbı, bırer bı· 
rer tesb t ed yordu. 

Y vaş y va , benim kafamın mukavemeti, iotilc~I ve _idralc"min 
} 1 ti kar, ıındı to ıedıi ni, yo .. düıecek bır vazıyet takın· 
dığını ca. anın ıık ldıiını, berııyini kaybeden bir •.dam botlu· 
ğuu d jşmek üıero bwuodutunu fırkettim •• Bircenbare lcafamın 
mukavcmetıni bırrıkt m, onun alJatınık iıtemesı hoaabına çal t
mata buladım .. Evet, oaı yardım ed yordua. Nıhayot bil• bile 
aldanmı tım. Fakat o, birdenbire durdu: 

aczimi pek iyi bildiğimden bu 
cüreti gösteremiyecetim. Y almz 
bende bu (acaba) yı doturan 
zıd fikir halkalarını anlamak 
iıtiye:ılc:r bulunur ümldile bu 
satırları ynmaktu da &Ctadimi 
alamadım. 

Bu tıpkı bir bahar günü 
haftanan )Orgunluldarmt ıider
mek ietiycn birçolc kimuleria 
karhra çıkmasına benier. Ara· 
larında tabiatı ıt venlcr çok ise 
her adım bııındı durarılc. bi
yük bir heyecan vo zovlıde: 

- Ay... Ne aiiıel detil ai? 
Diye sorarak başkalarını da 
kendi fikirleriae uydurmak v .. 
yahud bir manıarı karıııında 
yanındakinift z.ıvld•i 6lç•ek 
merakile ıualler ıorarlar. Bea 
böyle şeyler yapaaak ai,.thıc:le 
delilim. Ben bu gezintinin pro
fııyonel bir rehberi detil, a.., 
tör fedıiıi rıbi barek•t et••te 
çahşacağ m. Maamafib kendi 
fıkirlerimi de .. klımakta mah
zur olmadatındaa aaraaı ,.a. 
d.kçe ıöyliyecetim. Bilmem bu 
işte no kadar m\lvaffılc olacr 
tam? Yokıa bıo de buar•tli 

- A'ıy odiyoraun b1aiıalo ·dedi· pyaıu hayret bir oyun iddiacılar ara11na iıteaaiye, iı· 
oy- temiye lcar11aralc 11ta ıola 

yumruk mu ıallıyacattm? 
nuyorsun .. 

Vaıiyoti kavramııtı. Oıuı omuılvuıdu tutttt• ve ıu cevabı 
verdim: 

- Fena mı yapıyorum, fena mı yaptım? Sen, beni aldatmak 
istiyorsun. Bugün beni aldatmak:ıtın, hom de dost olduğumuz 
halde aldatmıkl ğın, senin için ururi bir keyf yottır. Bunu kolay· 
laıtırmak, sana yatdım etmek te benim borcum do~l m_idir?. 
Haydi, git, müıterib ol, aldandım İfte.. Çımdilc 

Her ne iıe, ıimdilik beri• 
berce ıöylenilea fikirleri ıöz· 
den geçirelim: 

1 - Bizde millt edebi7at 
davası yoktur. Buau mesele 
olarak ortaya atan milletler J& 

Eğer bu fikir berlceı tarafın· 
dan kabul edilmiş olsaydı bu· 
gün [Milli edebiyat] diye bir· 
tey bulunmazdı. B ı konuıulıo 
ve var olan bir milli edobiyat 
karıı1111dıyız. Hor fikre oldutu 
gibi buna da hürmet eder ge• 
çobiliriı. 

2 - Keadiıilı iftihar edece
timiı her eser edebi olmak 
ıırtile [Miai edebiyat] •n mıh· 
ıulüdür. Bunun için fU kaydı 
koyalım ICi [dünya edebiyatı 
içinde mevki •lmıyan mahıul· 
ltre •Milli edebiyat. diyoaıeyiz. 

Milli mimarinaiı var mıdır? 
Varlıtıaı hepim:ı ka11aat letir· 
mişiz. l,te Süleym111iye, iıte 
Sultan Selim cıqaileri, diye 
eserler aöıterebiliyoruı. Bı.a 
binaların yap ldıtı tarihte ayni 
110 'at kıyaıotini taııyan hattat· 
kk, çinicilik ıibi ıüıel nn'at· 
larda da büyük kabiliyttler 
göıtor111i1iı. , Acaba bunlarla 
boy ölçüşecek edebiyatamız yok 
mu? Evet .• O zamanın da meş· 
hur ıimılarını tınıyoruz. Fuzu• 
lıJer, Bakiler, Nedimler gibi. 
Haklı olarak bu ıdıml ardan 
bahsederken rı sanlarını aolıya .. 
mıyoruz.J ı~uı\aa~uıuarı Kanolar 
biz;m degil.] (Ayni mazmunları 
kullanmıılar.] (Ayni mevıuları 
tekrırlamıılar] diye tenkitleri· 
miz de vır. Bunların hepli 
dotrudur. Gözlerimizi Avrupa 
klasiklerine çevirsek hemen he. 
men bu gibi ıeyleri onlarda d.ı 
ıörmek mümkUn detil mi? 
Fakat niçin onlar bakkanda 
böyle seıler yükselmiyor. Çün· 
kü her millet kendi kliıiğini 
işlemiş. Zamanın aalayacıtı 
hale getirmiıtir. içimizde bil· 
günkü reıim yeniliklerini anla
m.yanlar çoktur. Bütün bun larlı 
beraber bupa kime ıor1&nıı 
ıi11: [Artık r•ıim ıao'atı kal· 
mıd ] deıaiyor lar mı? Acaba 
hakikaten resim san'ah kalma• 
dı mı yok11 tekamül mü ediyor? 
Bilbaua edebiyat r:bi DHilden 
nesile detiıen zam111 ve meki11 
lı:ayıdların• bağla bir mealekte 
röıetilıaıai liıımrelen ıeyler 
)Ok mu? Elimize geçen her 
edebi eseri okurken yapaeaıı
auz iılerin ltelli baılı k111mlar1 
ıunlardır: 

Bu kitap ne uman yazıl-
mııtaı? O ıa•a• ae sibl fikir 
cereyanlan varmıı? Huıi malc
aatl• 1ual•"? Buıün meıbur 
cliye clillerd• dol ... n b:rçok 
eaerlv vırdlf. Buı\iııkii zovld
miıle oalara •• kadar baıit 
buluyoruz. Öyle ise bilim mitli 
edobiy•b•ız içia dünya ede.
biyata itiode yer almamışbr, 
diye bilkmetmemiz dotru d.
tildir. Belki oala" diiayaya 
taııatı•adak, clımeliyi.L 

3-Türkler islim medeniyeti 
teıiri altına kalmadan evel b•· 
ıit tarzda edebi eaerlere ••· 
ilktiler. Bu eaerlerdoe hir kaa· 
mandanla aefer ayni zevki alır
dı. Ba tt&ait edebiyata milli 
diyemeyiz. Dahı ıoaralan lıli· 
miyeti kabul ettik. Acemler-

. den aldıtı•11 kalplarla liMAı 

o.wıı hutalıldaı m ....... . 
0r. . Şıfkl uı ı, .. ı; 

Süt çocuklarınd 
iıtihası~{ık 

Uzviyetfndc lı ç bir afet 
madan müzmin şekilde gör· 
iştiha1ızlık, bünyesi nevre 
oJın süt çocuklarında müş 
de edilmektedir. Çok kere 
olarak ıubur eden bu bü 
hali, ıüt çocu~larmda çok 
yük roller oynamaktı, kü 
yıvruyu, vücudünü buliye 
niıbet1eri almaktan geri bır 
maktadır. Büyük bir iştihası 
11bebile ııdasıoa alamıyın y 
ru tab:i geli,ememekte, cı 
laımaktı, vücudünün teıek 
litı ufalc kılmaktı, büyüme 
çok müıkülit çekmekte 
Velidi olarak buıulo ıe 
nevrepati, çocukluk devrin 
bile pek mühim tesirler yap 
büyük bir amildir. Böyle dot 
yavrular iştı ha sız ka hrlar. 
ıen velidi nevropatik diyat 
lerln belirtileri, ıüt çocu 
devresinde tezahür eder ve 
cuğun nesvünımasını boıma 
iecikmez. 

Bununla beraber, süt çoc 
lırında ani olarak husule gel 
ittihuızhk, birçok had soy 
den hastalıkların bir belirt 
aibidir. Boğaz haatıılıkları, n 
le.er ve barsak h•stahkla 
dıter birçok hid h l&talıklar 
i~tahsızlığa pelc çok te11d 
edılmektedir. Lakin bazı d 
da harici ıebcbler dolayıı 
ıüt çocuklarında iıtahııı 
vukuagelmektedir. 

Yemoldcrin hararet derec 
ve ,tatları bile çocukta çak d 
fı iıtıbsızhjı mucip olur. K 
çük yavruları bu iıtahıızlıkt 
ı..--·---•- . . - . . , 
lalaranı düzene koymak ç 
iıtifadelidir. Bazı yavrular k 
miktarda ıüt almadan uyurl 
Bunlara da ıık ıık meme ve 
meği unutmamalıdır. Fayd 
götülünce de, meme adedi 
yedi, ıelciz defadan beşe i 
dirmelidir. -----.. --1-ıılod.k. Kuvvctlı eserler veıdı 
Ne çare ki kendi varlıtım 
için delil bütün lılimlık iç 
çılııtılc. Bu zamandaki eaerl 
rimize (ümmet edebiyatı) de 
lir. Bunlardı milli hayat 
ruhumuz yoktur. Tanzımıtt 
sonraki edebiyat birşey yap 
mıdı. Edebiyatı ccdidecilor A 
rupı mukallidi oldular. Biz 
bu yüıdo11 milli edebiyat yaıı 
mıaıııtar. 

Bu iddiayı ileri ıürea lerd 
buılara baıka 11erlorinde 
vaa •dobiyatımız Acem 
Arapçadan mütee11ir olma 
beraber onları ne Acemler 
de Araplar anlarlar. O kalp 
"killeri kendimize mal etmi 
oolarda11 ald aımıı kolimo 
kaideler.i tamamen kendi li 
ve lcabiliyetimız dahilinde 
liffuz ot•iş z.) Diyorlar. Ay 
ıabıılu andı ımlerini bat 
baıka •aerlerile cerhed:yorla 
Belki bu iki zıd fikirler için 
haklı oldukları lcııımlar vard 
Fakat bir kelemde Divan, t 
ziraat ve edebiyatı cedid~ 
baltalıyaa izıbıız cümleleri bi 
lclfi miktarda ikna etmi 
Buolan etildlerle iıpat etm•l 
dirler. 

4-Türk'yo nüfuıunun yUS 
ıekseoi köylüd.ir. Bu ekıeriY~ 
ihmal etmek do}ru detild1 

(Milli edebiyat) b:iyük bir ~ 
ıeriyete bitap eden, köy aşkı 
aevriıini aşıhyın giizel eıerlef 

Bu tözler köylü için ed• 
yat yapmak fikrini müdafaa d' 
yor. Bu çok lium bir şef 
- Pna 8 inci "lıi/•d• 
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artanyan Minime gidince, üç arkada ta yata
cak yerlerini hazırla ağa b 1 dılar 

1 • Evımız n Bcıgam gezısı
ne iştirak ctmak üzere isimleri· 
ni kaydettirip te pıralarım ver· 
m:yen arkadaşların bu akşam 
saat 17 ye kadar evimiz sekre· 
terliğine alelhesap birer buçuk 
lira yatırmal rı lazımdır. Para· 
!arını yatıranların adedıne göre 
otobüs temin edileceğinden sa

t 17 ye kadar yatırmayanlar 
geziye i tirak edemiyecekferdir. Dartanyan dedi ki: 

- Bu plan hoşuma gitti, f •· 
t onu nasıl ve nerede bul· 
alı? 
- Vakit, azizim, vakit ele 
aat düşürür; fırsat insanın 
adi elindedir; yolunu bekle· 
ele şartile, cesaret eöıterdik· 
kazancımız artır. 

- Evet, fakat beklerken et· 
ımızda katiller vo zebirleyi· 

ler var. 
Atoı dedi ki: 
- Adam sen del Allah biz1 

zamana kadar korudu, bun· 
o ıonra da koruyacaktır. 
- Evet, bizi; buadan baıka 

· erketiz; ve her ihtimale 
atfı bayabmızı tehlikeye kv-y• 
•le bizim işimizdir; fakat o 
elan. diye yavaı .. ıle ilive 

- Huri kadın? diye Atoı 
rdu. 
- Konıtanıl 
- Madam Bonaayö mü? Ahi 

il dotru. Zavallı arkadaşım 
ha lfık olduğunu uautmuı· 

•• 
Aramiı dedi ki: 
-Pek ili, fakat katilin üze

• buldutunuı mektuptam 
· •aaaıbra kapıtaldıtını öğ· 

mediaiz mi? O mınaıtırda 
le rahat olabilir, ve La Roşel 

11h11ara11 biter bitmez ben 
llldi beaabıma ıöz veririm ki .•.• 
~tos batırdı: 

• 1 ... ıı 1 ı:..... Aramia. 
iaiD düıiiocelerinizde dini bir 

ka oldutun .ı hepimiz biliriz. 
Aramlı tevazu ile cevap ver• 

1: 
- Şimdiki halde bir ıillh· 
rum. 
Atoı 1avaı seıle dedi ki: 
- Ey, metreaiadea haber 

duberl epeyce zaman reç· 
~ fakat aldırma, biz herıeyi 

0

liyoraz. 
Portoı dedi ki: 
- Bana berıey kola1 ıörü

Gyor. 
- Ne ribi? diye Dartanyaa 
da. 

- Onun bir Mın11tırda bu
•1adutanu ıöylemiyor muıunuz? 
i1e Portoı cevap verdil 
- Evet. 
- Pek ili, mubıaara biter 

ez oau muutırdu kaçı· 

- D*udw, diye Portoa 
k etti. 

Atot dedi ldı 
- Fakat zaııaederim ki ben 

il •nladım. Onu manaıttra lca
kraliçedir demek ilte• 

IJor muıun, Dırtanyan? 
-. E•et; bana öyle geliyor. 
...... Bu halde f ortoı bize 

'1dun eder. 
p ._ Naaal, rica ederim? diye 

Grtoa 10rda. 
._ Ne demek, marklziniz, 

TAKViM 

·-· .... -düşeainizt prense iniz v sıt siy
le; onun li uzundur. 

Portos dud klarma bir par· 
mağmı koya·ak cevap verdi: 

- Su!anuz! Zannıma göre 
o Kardin&l taraftarıdır, ve onun 
bu huıuıta bir şey bilmemesi 
lazımdır. 

- O halde, onun hakkında 
malumat almağı ben üzerime 
alıyorum, diye Aramis söze 
atıldı. 

- Siz mi, Aramisl Nasıl? 
diye üç arkadaş batırdılırı 

Aramiı kızarak cevap verdi: 
- Çok ahpabım olan krıli· 

çeriin papazı vaııtasiyle. 
Bu teminat üzerine hafif ye· 

meklerini bitiren arkadaılır o 
akıam tekrar buluşmak üzere 
ayrılmışlardı. Dartanyan Mıni· 
me gitti ve üç silahşorlar da 
kendi yatacak yerlerini hazır· 
lamak üzere kral.o karargahına 
g.tmiılerdi. 

XLlll 
KIZIL GÜVERC.NLIK MEY

HANESi 
Bu sırada kral yeni gelmiş 

olmakla beraber düşmanla icar· 
ıılaımak için acele ediyor, ve 
Bukiogbama karşı kin besle
mekte Kardinalden da ha baldı 
bulunduğu için, evveli bütün 
ordunun logilizleri Re adasın· 
dan aürüp çılcarmasını ve on· 
dan sonra da Ls Roşel muha· 
ııraıını ııkıştarmaıını iıtiyordu; 
f kat, onun bu ciddi arzusuna 
karıı M. Bassompıe ı e M. 
Şambörg taraflarından Diik 
Dangulem aleyhinde ihdas edi· 
len nifak yüzünden herşey geri 
kah yor da. 

M. Ba11ompie ile Şımbörg 
Fransa mareşalları bulundukları 
için orduya lc:ral emri altındı 
olarak kumanda etmek kendi 
baklan olduğuna iddia ediyor· 
)ardı; fakat Kardinal, Basıom· 
pienin kalben proteıtan olma· 
ıından çekinerek din kardeıleri 
olan lngiliz ve Roşellılere kar· 
şı daha zay.f harp edecefini 
düşündütüaden kendi iltiması 
üzerine krala ·f erık ceneral yap· 
tırdığı Dük Dangulemi kuman· 
dan yapmak iıtay.ordu. Bunun 
neticHi olıralc, M. Bassompie 
ile Şambörg tarafından ordu· 
aun terkedilmesinden çelcinile· 
rek herbirine ayrı kumanda ve· 
rilmek mecburiyeti batıl olmuş· 
tu; Buıompie ordusunu ıehrin 
,imal tarafıadaa La Lö ile 
Eampio araıına; Dük D.1ngalem 
fAl'lcına ve Dompie ile Perinyi 
ıraıına; ve M. dö Ş1mbörg de 
cenubun& ve Perinyi ile Anı.,.. 
ton arasına yerleıtirmişti. 

Veliabd orduıu Dompiede 
yer tutmuştu. 

Kralın kamanda ettiği ordu 
i1e bazın Eıtrede ve bazaa da 
La Jari de bulunacaktı . 

Nihayet Kardinalin lcararga· 
111 dı La Pier lcöprüsünde ba-D;:-----------... 1 lanan sırtlardaki basit ve ma

"'llni • 13541 Arabi • 1357 Ma
1
u 8 RebiCllnel 20 hıfaıastz bir evde bulan1ıyor-

M 
du. 
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ayı• Bu ıuretle veliıhd BHIOIB• 

21 1 pieyit kral Dang:.ılemi, ve Kar-
9 din'1 da M. dö Şambörgü göz 
3 altında balwıduracaktı. 
8 Bu teşkiller yapılır yapılmaz 

Cumartesi ıngilizleri adadan çıkarmak tr 
~ şebb5ıüoe girişmiılerdi. 
'- 'i:aaaaVan~ E~k.ı EunVasaı Tahminleri müsait gidiyordu. 
Al.·~~~4 14.2 818

0 
-'ktam 12 19,24 iyi aıker ol:nak için iyi yemek 

ııact , Yaıaı 1.53 21,l J ~~44 16,09 fmuk 1,06 2.sı mecburiyetinde bulunan ngil z· 
ler ralnız tuzhı etle feaa pek-

.simet yedikleri için kar rgab· 
larında birçokları ha t lanmış· 
b; bundan başka senenin bu 
mevsiminde Babrimuhıt sahille· 
rinin her yerinde pek fena of4o 
deniz, he gün bir iki tane ge· 
mi parçalıyor, ve Larguyon 
burnundan hendeklere kadar 
o!an sahil iıe met ve cezirde 
fılikı, kotra ve sandal parça· 
lan ile doluyordu; işte bu se
beplerden dolayı, kral ordusu 
harekete geçmese bile, adada 
sırf ınat scvkile tutunmakta bu
lunan Bukinghım, ergeç muha
sarayı loldırmak mecburiyetin· 
de kalacaktı. 

F kat, M. dö Tuarak tara• 
fmdan verilen mtlumıta göre, 
düşman tarafında yeni bir hü
cum iç"n büyük bir hazırlık va· 
pılmakta bulunduğu anlaşıldı· 
ğmdan, kral da işe nihayet 
vermek laz• m geldiğine kani 
olmuş ve kat'i bir hareket em
rinJ vermişti 

Maksadımız muhasaranın bü· 
tün safhalarını söylemek olma· 
yıp yıbız hikayem ze münase· 
beti olın vak'aları bildirmek 
olduğu için, kralın taaccübüoe 
ve Kardinalin iftiharma olarak 
aderiıı muvaff kıyetle netice· 
lendiğini iki kelime ile söyle· 
melde kanaat edeceğiz. lngiliz· 
ler, her hücumda adım adım 
geri çekilmiş ve Lua adHı ge
çidinde münhez m edilmiş bu
lunduklarından gemilerine kaç· 
mağa mecbur olar le adadaki 
harp meydanında bıraktıklara 
ilr.i. b~~ caae.t.. ~ınd:ı. -beş mi. 
ralıy, ·üç kay mı kam iki yüz elli 
yüzbaşı, ve yirmi tane rütbeli 
asılzade ile beraber dört par· 
ça top, altmış bayrak d bu· 
lunmuştu ki, bunlar da Klut dö 
Sen Simon - tarafından Parise 
götürülerek Notr Dam kilisesi 
kubbelerine büyük bir alayla 
uılmJıtı. 

Orduda zafer şarkılara okun· 
muş ve bu şarkılar bütün Fran· 
saya yayılmıştı. 

- Sonu oar -

Otobüsler pazar sabahı tam 
saat yedıde halkevinden ve 
7, 45 de Karşıyaka iskele mey· 
danından hareket edeceklerdir. 

2 • 24/5/938 Salı günil akşa· 
mı saat 21 de Evimiz 11lonun· 
da Is tan bul konservatuvar mu
allım lcrinden Vıolonist bay Jı
kcnder Ardan tarafından bir 
keman konseri vetilecektir. Gel· 
mek iıtiyenlerio H1Jkevi ıekre· 
teri ğine müracııat etmeleri. 

3 • 21 / 5 / 938 CumArteıi 
günü vimiz bahçeıindr., güreş 

vardır. Bu güreşe herke• davet· 
lidir. 

4 • 21/5/938 Cumartesi günli 
saat 15 de Müze ye Sergi ~u· 

bemizin umumi toplantısı vardır. 
5 • 21151938 Cumarteıi günü 

saat 17 de Ar komitesinin ve 11al 
l Sde temsil lc~miteıinin haftalık 
toplantısı vardır. 

Karşıyaka Halkevin. 
de 19 Mayıs 

19 Mayıı geceıi, Karşıyaka 
Halkenine de büyük tezahürat 
olmuş ve bu meyanda, baytar 
B. Sıdkı Ş"lcrü bir söylev ve
rerek, 19 Mayısa tekaddüm 
eden beş lcaragünü tesbit etmiş, 
Mondros mütarekesinden ba§· 
lıyarak mcmlelcetin başından 
geçen ahvali anlatmış ve Ata
türkü Samsuna götüren küçüle 
vapurun, Pcyaamber Nuhu Cu· 
di dağına indiren kıyık gibi, 
bir memleket halasını hazırla· 
ığrnı ve AtaturlCün, omuzundaki 

apoletleri sarayın yüıüne fırla· 
tarak, bundan ıonra, sarayın 

bir generali değil, Türle mille· 
tinin bir nf'feri olarak ça!.şa· 
cağını bildi d ğini tebarüz ettir· 
mış ve ı l:Cışlarımıştır. 

Müf ·ttiş geldi 
Kültür Bakanlığı müfett i ;le· 

rinden B. Kadri, dan Anlcarı· 
dan şehrimize gelmiştir. lzmir 
okullarında tefti~lerde buluna· 
cıktır. 

Casus değil, fakat 
bir aşk kahramanı 

Onun yüzünden düelloda şimdiye 
kadar yedi kişi can vermiş! 

Bir Leh!i kontean Almanya 
tarafında tevkif olunarak casus· 
luk ıuçu ile ebedi bapıe mıh· 
kam edildiğini, koca.sının da 
Hıtlere müracaat edeccğ;ni yaz· 
mı,blc. 

Varşovadan verilen malum•· 
ta göre, Almanya kocasının 
teklifi mucibince lcoııtea Vielo· 
polıkanın Lehistan• iadeı"ni ka .. 
bul etmiştir. Yalnız. buna mu· 
kabil. Lebistıoda mevkuf bulu· 
nan Alman caıuslarındın ikiıi· 
nin Almanyaya iade _ cdilmeai 
istenmektedir. 

Ayni zamanda Almanya ta· 
rafından bu kararın verilmesin· 
de konteıia kocuındaa ziyade 
altı yaşındaki kızının tesiri söy· 
niyor. Kontes Vielopolska Al· 
•anyada tevkif edildiği •ıralar· 
da yani buadan altı ay evci, 
koca11, kızının ağzından, Hitle· 
re bir mektup yazmıştır. Bun· 
da küçük kız, ıöyle diyor: 

(Sayıa Bay Hitlor; 
(Lütfen annemi ıerbeJt btra· 

kın) 

Diier taraftan lcontua dı, ka· 

rıımı kurtarmak için, bütün ıer· 
vetini feda ett ği haber .verili· 
yor. Karısı tevkif olunduktan· 
beri mütemadiyen uğraşan kont, 
bu uğurda bir çok para ba·ca· 
mış, muhtelif kimselerin tava1-
ıut:1nu temin için Almanyaya 
adamlar göadermiıtir. 

Bundan batkı, kont Vielopol1-
ki gene lcarıaaaıa tevkifi dola
yisile Vartova civarında iki dü
e!lo yapmıştır. Düello yaptıtı 
kımsclcr Leh asilıadeleridir. 
Kontun eakideaberi rakibi olan 
bu adamlar, koatelia Ah•a•y• 
da caauslalda ittillam edilerek 
tevkif olunmasına Yetile bilerek 
Vielopolılciye lliic;um etmiılcr 
ve karıııam terefiai reacide 
edecek ıözler ıöyle•iılerdir. 

Kont, bunlara lcızarak, ikiıi
ni de düelloya davet etmiı ve 
ikiıi ile de ayn ayn çarpıımıt
tır. Bu diieUolarda konteain 
koca11 galip çıkmıştır. 

Koate• Vielopolıka V arıod· 
nın en ıüzel kadıalanadan bi· 
ri olarak hıaıa mıttır. ( Kırmızı 
aa"tla tüzel ) di7e maruf olu 

l JSJ S il 

Bulga ve Alman gazetelerine göre 

·· nasya pakti, Türkiye 
ve lngiltere 

~ --~---~~~-
Mısır Kralının memleketimizi 
ziyaretinden neler bekliyor ar 
Türk -Yunan • Mısır paktı ycıini takip etmektedir. 

ari/eıinde Bu kombinezontun tahakkuk 
11 Mayıı ~atibli_ Bulgarca dip etm "yeccği benuz m lum 

Dııes gazetesı, Kurıer Varşavs· değildir. Fakat bu huıuıtaki 
ki gazetesinin 3. Mayıs tarihli bütün projelc; hazırlanmıştır 
sayısında doktor Rüıdü Aras· ve bu Foreyn Ofısin kabili in· 
ın Mıs11 seyahati münasebetiy· kir olmıyan faaliyetlerinin bir 
le İstanbul muhabirine atfen netice idir. 
Çıkan yukarıki başlıklı yazııını Alman Basını : 
iktibaa etmektedir. Bu yazıyı ("Arnst dter Anzeiger,,, Arn· 
aynen a1ıyoruı: tadt • S.S. 1938) gazeteıinden : 

• Tü_rlc diplomasisinin, bir Başvekil ve Hariciye Vekili. 
ıamanlar Osmanlı idaresi mü· mizin ıon ıeyahatlerind n bi-
relclcebahndan sa yalın devletler· hiı bir yazıda, Ati nadan Bel· 
le umumi mc:nfaatlerinin bağlı grada ve oradan da B "kreıe 
bulunduğu dığer komı;ı mem· geçmek mutasavver iken bun• 
leketler ar~ı_ın_d~ po~it~.k bi! ya· dan lcaaden rfmazar edildiği, 
kınlık temını ıçm buyuk bar fa· çünkü Atinada imıalanan hudut 
ıliyct sarfettiği malumdur. 1934 emniyeti hakkındaki munzam 
de imzalanan Balkan paktı ile muahedenin Balkan Antantı 
geçen yıl meydana getirilen ve dahilindeki tıahhJtlerlc alakası 
Şark Pakta adını taşıyan Garbi olmadıiından Yugoslav 8 8 k • 
Aıy• devletlerinin anlıımıları, fi bir aaygı göze iler:k y Ati:~ .. 
hep bu politikanın neticeleri· dan Anka d'" · · ı-· A k 
d

. Ş I raya o ıu up n a• 
ır. ark Pakt~nı Türkiye, ran, radan Belgrıda g.di ldi i, so • 

Irak v.e Afganııtan ~evl~tleri baharda da Bükreş" gıdı lec , 
dahıldır. Bu Pakta Surıyenın de b k - . ' · • · -· 

1 
. d b aş aca H mc ye Ve k ı lım z n 

gırecega soy enıyoraa a u, C bA A · 
A 1 1 T ·- ki d k''k enu ı merıkıy da bıı s~ya· 

rap ar a ur er arasın a o · b -
leşmiş bulunan münafcrct· yü- ~tı mukarrer olduğu v o a la 
:z:ühden henüz tahakkuk ed~me· bır Türk sefareti açılac•g Tür· 
miştir. Bununla beraber bu pak· kiyenin Cenubi Amerıku le 
ta M:sırın girmesi meselesi, Mı· emtca mübadc!esini artırrı a • 
sır bummda bir çok kereler istediği kaydedıl yo . 
mevzuu bahsolmuıtur. Prensip Bu yazıda Saadabad Paktı 
olarak umumiyetle k bu\ edi- h kkında şöyle deniyor: •Tur· 
len nokta, Mısırın bu pakta kiye· lran • Irak ve AfganisUn 
girmesinde hiç bir menfaati ol· arasında aktedilen bu pı kt, 
mad ığı ve fazla olarak memle· rejiyonal bir pakt olup BıU an 
keti üzamsuz ve kendi kudre· antıntanın ıarkta da bir nazireıini 
tinin fevkinde bazı mükellefi· teıkıl etmekte ve Ôııuya dev· 
yetlere sokBcığ cllr. letlerinin müstakil dıt politika· 

Buna rağ'meD Tükiye • Mııır larının müştereken tanzimini 
arHındalci iki taraflı bir yakın· istihdaf eylemektedir. Mııırın 
lılc mevcuddur. Ve bu yalnız bu pakta iltihakı, paktın reji. 
Rüşdü Arasın bış'ıcı ileri sür· yonıl karakterini ihli1 edeceği 
düğü ekonomile esaslara müste· için bundan vazgcçilmittir. Çün· 
nid değHdir. Bu iki memleke· kü Mısır bu pıkt akidelerinden 
tin, Akdeniıio şarkındaki Sta· olup da birbiriyle müıterek bu· 
tüyü muhafıza için daha yakın dutları bulunan Ô1111ya dev· 
ve daha samimi bir dostluk letlerinin hiç birisiyle hemhudut 
yaratmak isteyecekleri şüphe· değildir ve Afrikada bulu· 
sizdir. Türldyenin bu mıntıkr nuyor .• 
daki politikası, gerçi müttefiki Rüıtü Araaın Kahirede Kral 
bulunan lran ve lrakı ilgilen· Faruk'u Tdrkiyeye davet ettiği, 
dirmemekted r. Fakat bu pol • bu davetin kabul olundutu, 
tika ötedenberi Mısırla doıtane öaümüıdelr:ı yaz içinde Atatür· 
münasebetlerde bulunan Yuna· küo lıtanbulda bulunduğu sıra· 
niıtanı ciddi bir surette alaka· da bu ziyaret.o vukuu beklen· 
dar etmektedir. Hakikat olan di~i, Kral Farakun da mutevef· 
ıudur kı, Rüşdü Araa Mıııra fa Yugoslavya Krala Alektander 
g .derken Atinıya utrayıcak ve ve ııbık lnıiliz Kr ah Edvard 
bu uğrayışı, hiç şüpheıiz, ale· gibi gayri resmi merasimle ka· 
ilde bir ziyaret olmıyacaktır. bul edıleceği, bu kabul gayri 
Bu seyahatin ıayeıi, Akdeniz resmi olmasile dej'"şmiyeccj'i, 
meselesinde bir Türk. Yunan. nitelrim zikri geçen Krallaıua 
Mııır y•kınhtı meydana getir· lstaobulu ziyaretlerinde bakla-
mektir. rındaki merasimi• reami oim .. 

Bu iiç memleketin kıpladıfl mııına ratmen ve belki de 
reniş deniz mıntakaıının hemen mahza böyle hususi mahiyette 
ortasında Kıbrıs adası balan· olduku içio siyasal münasebet· 
maktadır. Bu ada Türklerle ve ler üzerinde geniş mikyasta 
Rumlarla mukGııdur. Buna mu· müıbet tesirler husule getirdiği 
kabil bir batka devletin idar.. yazılıyor. ____ _ 

ıindedir. Esasen bu itin brak· Balkanlararaıı 
teri16k ola11 ciheti de f(ldw: deniz hattı. 

Atina ve Ankaradı bi7iik 
bir nüfuza malik balana• Bri· Balkan ittifakı ilrbaad k011fe· 
tanyı hülcümeti, bu yeni poli· ransının verdiği karır 6zeri11e 
tik kombinezona da idareli al· Balkanlararaıı hattının ilk se· 
ttna almakla AHiioaunl Hiodis- ferini yapın Yugoslav band rala 
tın yolunu ııilamlaştırmak gı· Zetsko Plovdbo A. D. Ko or 

•---•••-----.. kumpany11ının Lovgen vapuru 
koatea, kızkeo de bir çok genç· bugJn limanımıza gelecek ve 
lerin diello etmelerine ıebeb hatho açılması münasebe tıle 
ol•uıtu. H•tta onun içia düel· yann 1aıt l 2,S d• vapurda me· 
lo edealer ırasında yedi kiıi rasim yıpılıcak, bir de ziyafet 
hayatını bu uturda feda etmiıtir. •erilecektir. 
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a ya- ransa muza ere erJ•nrn Harbiye oe Bah· Lüzumlu notlar • kk f L d riye N3zırı pazar TRENLER: · 

Kcmaıpaşa İcra oaıreııudeo 
Ulucııktan Abidin vereseli 

den 50 liraya borçlu Puıada 
Akçalı lbrahimin Eylül • 927 

nın teva u u on rada g::a:.!z2~~~~ .. ~e~~~::. . rm.1h~"; ~==·~- blbo .... 

rimizden) - M.:mleketimizin Agdın lıattı; Ahaneakı 

rib ve 142 No. tapu aeaedi • 
namında kayıt .ı Parsanım Y• 
calık mevkıinde şarkaa tari 
garben Suıoğlu Süleyman, 
malen hafız Ali, cenuben k'" 
çük Kostı Salim vereseli 
Kisendağlı oğ~ u Süleyman o 
ile mahdu t 150 lira muba 
men kıyme 1 1. 25 aşı viıme, 
şe f tali ve 20 kadar vişne ficla 
larını hav; ve bir dönüm J ef 

Iek mıktarmdaki bahçe utalm 
üzere müzayedeye kon11lmuıt11r. 

d e d le t1 • · f · y 1 İzmiz0Karaknyu•Ankerı: Pınr-en işe Uyan ırmıştır ~~::,~Y; •e~.~:~;;ye r:~
0

:1 ~ci; :; :~~;m;: cama. paar g6Dleri 
general M ırıç ve Mıllı Muda· 

İzmir • Nuillls Bet p •ıı 
faa Vekilimiz Kiz m Ôzalp, Bn. 1% Ye JS,40 da 
M.:ı rı ç. L:a.emı mabıuı müdürü İmıir·~niztl: ~''• ,,.r,emk 
Albay Yevremiç ve mihman· nımırte~i Jfiolerl ,.., 6,31> d• 
darlara bulunduğu halde ıeya• lı:mir·Tire0Ôdemir. Hersabıb ıunt 

Çember/ayn, bizzat müdahalede bulundu. Pol Reyno 
hatine tahsiı edilen trenle bu ıı:,!15 de bir utar; her akıam nst 
sabah Ankaradan Kırı kkalcye l'l,SO ôdemiıe bit &rea. 16,30 da 

ile Halil aks arasında mühim konuşmalar oldu 
Parla, 20 (Radyo) - l"i gün• zakerelerindeki tevakkuf Lon· ıız müme11ili Blondele malumat 

ve o~adaki askeri fabrikalarda Tireye otoray. 
tetkikler yaptıktan ıonra akşam A/gon hattı: Basmaneclt11ft 

denberi tevekkuf etmiş bulu• drada büyük bir endişe uyan· vermiştir. 
aan ltalya • Fransa müzakerele· dırmaktadır. Bunun lpanyadaki Alikadariarca iddia edildi· 
rinin tekrar başlaması için in. gönüllülerin gerı alınmasını ge· ğine göre, ispanya meseleıinde 
siltere Baıvekili Çemberlayn ciktirmesinden korkuluyor .. Çün· logiltere ile Frasındaki hilaf 

üzeri Kıyıeriye hareket etmiş• İı:mir·İ1taııbn1°Anbra: Her c'l!I 

t• 11t 7 de f puar, ~amı, f•r,ambta ır. 

23-6-938 perşembe glaii i 
ra dairesinde müzayedeıi ,.,.. 
larak birinci arttırmada teldif 
edilecek bedel muhammen lcıJ• 
metin yüzde yctm ı betini b.a. 
duğu takd rda ihale edi.ecektir. 

Muhterem miaafirimiz, yann gGaleri yataklı •agou0 b i1'a bıllaHrJ 
bizzat tavassut etmiıtir. kü bu tekdirde lngiliz • ltayan 
Çemberlıyn ispanya me11le- anlaımaıı da dolayııile mer'i· hasıl olmuş ve Fransa, Roma 

ainde Franıanın, lngiltereyi ta• yete giremiyecektir. . müzakerelerinin devam edebil· 

İOmir • Soma: PaHr Te pıtaar• Kayseri tayyare fabrikasa ile 
teli ,anleri uat JS. 28 dı 

bez fabrik11ını zıya.et edecek· 1ımir·Bandırn,.: Pa:m•, ıııııılı, n•fw 

kib etmeıini ve fazla ıırar et• Roma, 20 (Radyo) - lngıl- mesini temin için bazı fedakar- t ir. "mbe n nnnarteıi gftnleri aabıbl•· 
Orgeneral Mariç, aaat 9,30 yic •aat 'l,20 de mabteliı katar: Noksan bir bedel teklifi lar 

linde müşterinin mülıemi,.ti 
memesiai muvafık görmüştür. terenin bura ıefiri Lord Bert lıklarda bulundu§'u gibi, Cum• 

Londra, 19 (A.A.) - Havas Kont Ciano ile yaptığı müli· buriyetti lıpanya ile alakadar 
da Ankara iıtasyonuridan hı· paurı .. ı. far9amb .. cama (Cbılerf 

k ekıpret uıt U dıt 
re et ederken mer1imle teşyi İznıi:.Soms: Pan! " pazartt!I 
olunmuştur. ,enleri aaat 15,211 "" 

Ajanıı mubabirindenı katın neticeleri hakkında Fr11n· olmamağı da kabul eylemiştir. 

~ö~:~~~·K!~~:=;t:~iü~~:: Suçeunun Japonlar tarafın-
baki kal nak şartile arttırma 15 
gün uzatılacaktır. 

Her zaman lazım ola11 teli· 
fon numaral~ 

,.pmışhr. iyi bir membadan 

8-7 ·9. 8 cuma günü aJlll • 
atte yap lacalc ikinci artbrmr 

· atrenild;tine göre Lord Pört d • 1 • d w d w • ı e? 
bu görüşme eınaaında lıpanyol an ışga 1 ogru egı mı 
meaeleai yüzünden çıkan müş· • 

Y.agıa µıban: 222Z • .. lıl• tal9' 
fonu mtlracaa& namaruı: 22()B • ,,. 
hirlerarı•ı 1eıero11 mtlraeaaı nam .. 
raıc 2150 • elektrik tir keti: 20~ ı • 
b .. agazı: 2326. pollıı: 2463 • imddı 
11hhf: 2046 • Baımaııe htaı101111 ı 
8638 • Alaancalıı: lıtaıyona: 21.U · 
Paaaport •apar iıbleei: 28i & 

aında yapılacak en son ve • 
fazla bedel mıakabilıode iW• 
edilecektir. 

Satış peşin para ile olup ya. 
de iki buçuk deliiliye reımi 

ile ihaleye il ıak od lecek pal 
paraları masrafı mütteriJe aicl
dı r. 

külit ıebebiyle tevakkufa uğ- •~ •• ..... ••-•~--------
ramıı olan Franıız·ltalyan mü· Japonlar, f:ehrİ zaptettiklerİDİ İddia ediyorlarsa 
ulcerelerinin yeniden bıılama• ~ 

ıını temin m kaadiyle lngilte- da Çinliler aksini bildiriyorlar 
ren:n hayırhah bir tavassutta 

Şehir Dakil nıllalanma sahalı• 
leyin ilk T• ıece iM baroke1 
ıaatleri: 

A lmak istiyenlerin muba• 
men kıymetine göre yüzde ,.. 

di buçuk nisbetiode depo ak• 
çeıi ile ihale vakitlerinde dai
rede hazır bulunmaları ve fala 

bulunmak tasavvurunda oldu· Tokyo, 20 (Radyo) ..!.. Erkanı 
ğunu Kont Cianoya ıöylemiıtir. barbiyei umumiye reiıi Prens 

İtalyanın Fransa tarafından Kanin, Ç 'ndeki Japon kuman· 
Bar1elona esliha ve mühimmat danları Teroşi ile Hataya birer 
vermek suretiyle ademi müda· telgraf çekerek Suçeu ıehrinin 
bale prensibini ih~al etmekte zaptından dolaya kendilerini 
oldJğunu behane ederek gene- tahrik etmiıtir. 
ral Franko lehine yeni bir mü• Şangay, 20 {Radyo) - (Loı:ı · 
dabalede bulunmasından lı:or· gıy) ın son hattında karaya çı· 
kulmakt dır. karılan Japon bahriyelileri, 

ltalyanan böyle bir hareketi Çinlilerin ıiddetli mulcavemetile 
lng:liz·ltalyan itilaflarını tehli· karıılaşmışlardır. Burada kanlı 
lteye düıürecektir, Lord Pörtün bir muharebe baılaJ!Pıtır. 
INa noktavı Kont Cianonun na• Japonların, yakında umum1 

ıırı dikkatini celbetmiş olduku bir taarruza geçmek iıtedıkleri 
ıöylenmektedir. ıöyleniyor. 

Londrı, 20 (R!dyo)- Fr•naa Tokyo, 20 (Radyo) - Suçeu 
Devlet Nazı rlarından Pol Reyno ıehrinin işgali haberi burada 
Franaız ıefirinin miaafiri olarak büyük tezahüratla karıılanmır 
dün buraya gelmiştir. Sefir, tır. Bütün Japonyada ıenl.kler 
dün gece Pol Reyno ıerefine tertip edilmiştir. Rusya sefareti 
bir &iyafet vermiıtir. önün de nümayişler yapılmak 

rini işgal edemiyeceklerini an· 
layınca 250,000 lcişi ik bir or· 
du ile Ç n kuvvetlerini çevir· 
me hareketine başvurmuılar· 
dır. Çin kuvvetlerinin kuvvei 
maneviyeleri çok yüksektir. 

Japonlar, bu cebhedeki mu· 

barebelerde zehirli gaz kullan• 
mışlardır. Bu muharebeler eı· 

nuında Çinliler boğucu gaz 
ihtiva eden 19 demir kutu ele 
geçirmişlerdir. 

Tokyo, 20 (Radyo) - (Su· 
çeu) şehrinin, Japonlar tarafın· 
dan işgali, Hankovan müdafaa· 
ımı işkil etmiştir. 

Son haberlere töre: Çin hü· 
kOmeti, Hankovu terkederek 
dahile çekilecektir. 

lzmir levazım amirlili ildnlan 
lzmir Levazım &mirliği utın alma lcomiıyonuadını 

&.aıal:Mal ı-w ...... ~· ' ... :;ı_.a - ••v•w t••~••97 
kilo yoturdun kapah zarfla elcıiltmeaine talip çılcmadıtından 
pazarlığı 27·5-938 cuma günü saat 15 de Topbanedo levazım 
imirlığı satın ima komisyonunda yapılacaktır. Hepsine tah· 
min bedeli 18130 lira 56 kuruş i.lc teminatı 1359 lira 79 ku. 
ruıtur. Şa tnameai komiıyonda görülebilir. Yojıardun beplı 
bir müteahhide verilebileceti gibi Anadolu ciheti ve aur harici 
ve aur dahili olmak üzere üç guruba da ayrılabilir. lsteldile
rin kununi veı .kılarıl~ beraber belli aaatta komiıyonıı gel· 
meleri. 21 25 1684 

Tramvaylar. 
Ber aabab Glzebıtıin qıt 

hefte bir lrımny barek.. eder. 
Banu auı albda hareket edeıa ikiıao 
ci tramYay talib eder. Bun.Jıııı 
aonra her d6tl aakikaı.i• bit t • .&ıAo 

•aJ Tardır. 

Cece ıoıa tramH7 GGMl7alıcla11 
2~5 dedir. 

~onaktan CGaelyaltya lllıı: tnm
qy eabahle1i11 5,26 dadır. İkiııci 
aram.ay bir Na& HDra. ô,tci d.ıl ıu. 
nket eder. 

Koaakt111 Ga..Jyıhyı ~ '°" 
tramTay 11a& birde barekoı eder. 

__..&.1. __ .,.;a_.. ... ... ti ..d.. hu •• • •••••• 
uıclı.ı. 

z1ha stiyenlerin bugüad• ld• 
baren açık bulunan ıartaam.,ı 
tetkik etmeleri ve bu milli 

üzerinde bir güna bak ve ala• 
cak i ddiasında bulnanlana 20 
gün içinde vesaikile birlikte .cı. 
ireye müracaatl~rı akai laalcM 
nıacıarı tapu ııcılile ııbit Oliii 
yanların paylaımadaa barit ı. 

Vapıulan tula cakları ilin olunur. 935-561 
lamirda ltapyıb}'t ilk ftpın ı ı------------

... &.•Sa. Puaporttaıı kalkar. Gece 
eoe ftJHU ... , ll,U u ~ 
'-- llareke& eder. 

Karpyaudaıı !amire lllıı: Tapıu 
aaa& 6,20 dedit. ~ ••pıu iM ,.~ 
Wııa& 2 1 dedir. 

Diı Doktora 
Cevad Dağlı 

ikin ci Beyler ıokalc No. 2S Londra, 20 (Radyo) - lngil· iıtenmiş iıe de zabıtanın mü· 
tere Hariciye Nazırı Lord Ha· dahalesile bu teıebbüı akim Jzmir L !vazım amiri.ti satın alma komiıyonuadın: 
lifaks, bugün Pol Reynoyu ka· kalmıştır. 1 - lzmir Müstahkem Mevki kıtaatının 16920 kilo aadeyatı 

GClDd1t bor yarım Hltte blı 
Tıpuı Tardu. Aktam IOJÜWta 1111.U:A 

Kıerler Hatte birdiL 

bul etmiı ve ltalya·Fraoaa mü· Hankov, 20 (Radyo) - Amoy ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muğla Heled iyesi ndeu: 
zakereleri ile bütün meıeleler adasında Japon ve Çin kuvvet· 2 - ihaleli 8 Haziran 938 çarşamba günü aaat 16 buçakta H .. .. • .. 

1 aziranın uçuncü cuma güııü saat on dörtte MJğla be ip etrafında Uz .... mu"ddet konu•• lerı' arasmda muharebeler ol· kışlada lzmir Levazım amirliğı aataD • ma lcomiayonun· E · d "b 
1 

• 
1 

...._ 
.... .. ncümenın e ı a eıı yapı mak üzere altmış ton mazot etli .. 

muştur. maktadır. Japon tayyarelerinin da yapılacaktır. meye konmuştur. Talip olanların ve fazla izahat almak iatP 
Pol Reyno müteakıben de muhtelif ıeh.rlor üzerinde yap· 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 15556 lira 40 kuruıtur. yenlerin her gü.1 M.ığla belediycıine müracaat eylemeleri ııa. 

Müıtemlekeler Nazırı Malkom tıkları bombardımanlardan 2500 4 - teminata muvakkate a!cçeıi 1167 lira 48 kuruıtur. o' unur. 21 25 1690 
Mıkdonalt ile de bir mülakat kişi ölmüştür. ' S - Şa rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
yapmıı ve öğle yemeğini Robe Tıyençin • Suçeu demiryolu 6 - lstekl iıer Ticaret odasında kayıtlı olduklarana dair ve- Ueuizhak lzınir şubesinden 
Vanıtiyarla bir arada yimiştir. henüz Japonların ellerine geç· ıika göstermek mecburiyetindedirler. Alaybeyindeki terunemizde mevc..ıt üç bin k ı lo kadar laartla 

l..ondra, 19 (A.A.) - Royter memişti r. Çı n kuvvetleri, bun· 7 - Ekı itmeye iıtirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve demir ile bir şat ve mavna tnkazı ] Haziran 938 çarp_... 
bildiriyorz dan evci geri aldıkları 34 mın· 3 üncü maddelerinde ve oırtnameıinde yaz ılı ves'ka· günü ıaat on beşte pazarlıkla aatılıcakhr. Herbıri için temiMI 

lspaayol itin den ileri geldiği takayı ellerinde tutmaktadırlar. larile tem "nat ve teiclif mektuplar1m ihale Halından en akçesi yirm şer liradır. izahat a :mak iıt;yenleria şubemize _., 
ıınnedilen Franıız·ltalvan mü· Japon kuvvt- tlt- ri, Suçou şeh· az b"r saat evrl komisvon" vermeleri. 21 26 31 S 1695 r c atl arı ilin olunur. 21 24 1689 ıd .................................. ~--------............................ ~ ............................................................. __ 

Y a:ıan: Saime Sadi 
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Sa defa HüsnG be1 ıusayor.. ıesi, umulmıyacık kadar tatla 
Doktor, muhakkak ki, bu ve müzikle dolu .. 

zattan çok yaşla ve büyüle. Fa· Profılinin kıranlık tekli, man-
kat ona •Hüsnü ağabey. diye lazam bir çehrenia hatlarını 
hitap ediyor. Hiç kimsenin malı haber veriybr. 
olmıyan, h erkes tarafından se· Kasketini çakırdı, çant11ının 
vildiği söylenen bu adım, bu üstüne attı. 
meçhul, esrarengiz erkek kim· Tren hareket ediyor. Hepsi-
dir ve oedı r? iıin ellerini sıktı, hafif bir ba,-

llk defadır ki, teıbiılmde la da onu ıelimladı. 
hiç yanılmadan kalbimin üıtün• - Hüınü ağabey, bizi uaut· 
de birşey b ssediyorum. mal. 

ilkbahar aabahında, yıprak- - Hüınü ağabey, bekliye· 
ların üıtündeki ıebnemlerin te- cetiz ıeni .. Belki de kırlangıç· 
bahhur ediıine benziyen, hafif, lar dönerken geleceksin. 
ae11iz, vuzuhsuz, fakat hi11e· lıtasyonun lambaları, yüzüne 
dilir birıey.. vurdu ve onu daha iyi görür 

Cayet kıaa konuşuyor, fakat gibi oldum: 

Kcı~ın, kıvırcık kaşıarınıo dıın, Aferide hanımefcodı.. O ıun baş n ı çevırip konuş· reyı sıze terked yorum. 8"8 · • 
altında, yeşile kaçan mavi ve Dedi. Şaşırdım: masıoı bek,iyorum.. Fakat o, şurada, müıaadenize güND .. ~ 
kuvvftli bir bakış.. Alnındaki - Birşey mi var Hüsnil be- yerinde duruyor. Sanki gecenin g~amafonla bırkaç parc;ı ..ar 
hafif çizgi erin ortasıııda ve iki yefendi.. ağırlığını. karanlığın kesafet ıni cağım.. Bu benim idetimclii• 
kaşın arasında hafif ve buru-- Ellerini pencere1e ıötürdü: ve rüzgarların uçuıuau ö!çüyor.. ekseriya dolaıtıtım içia I'"' 
ıuğa yalcın bir kabarıklık var.. - Açık bıraktım peocereyL Çantamdan rasgele birkaç mafo11u da kendiıue arkacllf 
Biraz seyrekleşmiş aaçları. ıır Uııutmu111m efendim. Bolki kitap ç .kanyorum: edindim.. 
tizamla arkaya taranmıı.. üşursünüı... Yakup Kadrinin •Yaban. Ben pencereye ridiror_.. 

Bana bu çehre, esrarlı bir Yüzüme balcmasiyle ıözlerini Ahmed Haşimin •Göl saatleri. içimde, birşeye itaat et .. 
tablo hiaaini veriyor.. benden uzaklaıtarmuı bir ol- Şekıpirin •King Lear. ı veaaire. birşey iç"n berıeyi yapmak flf 

Pencereden bir müddet ar muştu. . Birer, ikiter yaprak çeviyo- herıtıyi ve.rmelc ribi rarip. 
rllmadı. Ben de onu rahat ra· - Hayır. bayır, bilikiı böyle rum .. Tren çolc ıars ıyor, aars· ve bir duyıu v.u •• 
bat tetkik ~ttim. Çok aade ve daha iyi •• Gecenin aerinliti be- masiyle eaaseıı birşey anlıyabi· - Teşekkür ederim. 
zarif giyinmiş. nim de hoıumı gider. lecek vaziyette değılim.. Mu- Diyor •• Ay dotmak ...... 

Bir aralık, ne yapacağını dü- Cevap vermedi. bakemem bütün teksif kabili· Parlak ve g i müsi bir foa 14! 
~ünüyormuş gibi, bir vaziyet D.rseklerini pencerenin ken• yetini kaybotmi~, dağınık vo göüü:Cen ufuktaki dağları• 
takındı. Başını evveJi bana, rına dayadı. S.ğaraıının ateşi, bomboş.. bı nde, köy ıtıkları titri 
sonra çantalarına çevirdi. Elini hazan, rüzgarla beraber kızıl Kompartıman pencereıinde Kompartımanların pencerel 
pardeıüsüne attı. Piposunu par• böcekler gıbi karanlığa dotra duran gölgemin bir tıpkısı veya den dö:Cülen ışıldar, parça, 
deıüıüaün cebine koydıJ ve uçuyor •• Trenin ıürıti rittikço ti kend.si, kafamın içinde net· ça ve ıüratle bizi t ,Icip ecl'• 
oradan bir paket .ai~ara çıkardı. artıyor.. leş 'yor, koyulaşıyor.. Gramafon başladı: 
Gene pencereye gitti. Bir hey- Kendi kendime düıünüyorum: Bir aralık onun aeaini duyu· Bir melodi çalıyor .• 
kel gibi hareketsiz durdu .. Göz· Bu erkek, bu ilk defa gör· yorum: Ben bunu hiç duymacll 
lcri, karanl kların köşelerine düğüm ve yaşı benden epeyce - Aferide hanımefendi, gc· Gözlerimı kap yarak dinlıy·_.~,,,. 
doğıru uzandı. Birdenbire: b~yük olan bu erkek niçin beni ceyi görmek ve dinlemek iıte· H.ıyalle doluy ım. 

- Af buyurun, düşünemt· bu kadar alakadar etti?. mez misiniz? BJyurun. pence· - ~onu o"' ..-
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Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan a~k. 

11 
Emmı, ertesi ,tn, ev iılerile 

meşgJl olmata baılamıı, Ma· 
dım Toma1ın lıimayelcir kanat• 
lan albndı ev kızı olmak mu· 
1aari1et1De kavaımuıta. 
M.ıdam Tomaı, ıüıel Emma

" her ıü• biraı daha fazla 
•vmete ve ona olan ıefkatini 
ibzal etmete baılamııtı. 

Aa zaman ıonra, dilber Em• 
-. yeni elbiseler giymiı old&&· 
la laalde, Madam Tomaıın ya• 
lıı11kla bir muavini olmuştu. 
Hele kabul pnlerinde miufir
lwi ~k tüzel karıılamata alır 
mııtı. 

Gazel Emma; pazarlara, ana
llal ıörmek üzere Lord Hıli· 
fak11a Yillbna ıitti'=çe, mutfa
lı• panceresinden Londradan 
ıelea miıafirleri 11yretmeti ve 
aatleree hayran hayran bak
••tı ldet edinmitti. Tomaı ve 

ltYCelİ Emmayı Pazar akıamlan 
-. d6nerken, yüzil, raht laaleti •• 
\ütüa maneviyab bqkalıımıı 
tlrmete ahımııludı. O, Lord 
Halif&ban miaafirlerl araaında 
rutlam11 oldutu urif delikan• 
•ıana babraaıaa 1aıatmaktan 
laall kalamamak clerecelİlae ıel• 
•itti. 

Zama 19çml1t ıüzel Emmı 
Myüyerek on beı yaıına re~ 
•itti. Güzel kız, bir Pazar ıü. 
'-1, pne aaneaiai ıiyaret lçiı 
Lord H alifabın köıküae ıit
•itti. E111 ma. bahçede, mada· 
.. Dl s&ilrmek üzere ciçek top• 
'-a.ata koyalmuıta. 

U. nuada; iki köpolıs, s\iHl 
'1za &DIWD hücum etmiıti. Em
•a korkuaundaa. çiçekleri ata
rak bçmafa baılamııh. Kızın 
iN lıeyecanını, Madam Halifak
•• poç brdeıi Lord (St aley) 
J»abçenin bir kenar&ndan ıeyre 
dalmııb. Emma, Lord (Stanlcy)i 
taı ımııh, batta, kendiaine çok 
aüzel ıörinmüıtiL Lord (Staa
ley) bazlı adımlarla dilberin ,,,. 
llaa dotna yüriimete bqlamııta. 
Köpeklerı onu ıörünce, laavla· 
aaatı keamiıler, Lord (Staaley)in 
•Jaklanna ıürünerek kuyrukla
flaı ullamata baılamıılard?. 

Lord (Staaley) Emmaya r•k-
tatmııtu 

- E.. Sut 
Diyerek kaılanaı ptmıfb. 
Emma Lord Stanleyio önün• 

el. bareketıiı ve çok mabcub 
lalı vazivette kalmııta. 

Lord Stanley, ıüzel kızm 
•ııaııda bir aa ukit kalmıı 
,. ıoara, aat elilı km çeae
... du tutarakı 

- Güzelim 1ea kimıia? Or· 
••• perisi olmıyıl&A1 

Diye ıormqta. 
Güzel kızı 
- ismim Emmadar. AKaaas 

\tariaiıı kız yım. 
D.ye cevap vermiıtl• 
Bu 11rada, Lord Halifab ta 

~kıp ıelmitti. Keyınbiraderi 
~ı.,. Lord Hal.fakla ıörünce: 

- Olur 18' detilainl Burada 
~yle bir timuli melibat uk· 

Yorawa d.. laiç laaber veımi-
1orıunl 

D'1enı. 1erıeniıt• balan
lla11ft"' 
• l.ord Halifıb, Lord Stanle

r_~ ba ıöıleri üzerine bir kab· 
...._ lcoparmıı veı 

- Köşkte kalmıyor. Galiba, 
laizlDetçilerden birinin kızıdır. 

Diye cevap YermiıtL 
ıt _ l.ord Stanley, biı kere daha 
..,...IDaya baktıktan sonra: * - Sizi temin ederim ki ıim· 
'• kadar bu derece ıüzel 

kız görmedım. Bu kız, Lond· 
rada olsa, kendi tal.bini mü· 
kemmeleıı keodiıi yapabile· 
cektir.' 

D:ye mırıldanmıştı. 
Lord Ha lif aks: 

Nakleden: Kdmi Oral 

bir mub"t olmadıkmı ıöyliyerek, 
Emmayı alıp gö.ürmemesi için 
çok yalvarmışlardı. Fakat, Mari; 
Lord (Stanley) in ~özlerine iyice 
kanmış, ıöyleoenleri duymaz 
olmuştu. 

- Evet, Londrada olıaydı, Emma gibi çok ıüzel b:r 
ıimdiye kadar açlıktan sokada kızı olduktan ıonra, Londrada 
can vermiş olurdu. is~ editi g bi bir mevki temin 

Demişti. edebileceğine, kendiıi do inan· 
Güzel Emmı, biraz sonra an· mıştı. 

aeıile karıı karşıya ge miş, bü· (Tomas)ın kendiıi ve zevcesi 
tün bunları ycgin yegan ken• 0 gündenberi Emmayı tepeden 
disine anl•tm ıştı. 

tırnağa kadar ıüzm•ğe ve on· 
Emmınm annesi Mari, iki gün 

dan naaıl ayrılacaklarını düşü• ıonra, yıldırım gibi ve çolc 
mağrur bir tavırla Tomasın ma· nerek teessür duymağa başla· 
likineıinden içeriye iİrmişti. mışlardı. (Tomas), akşam üzeri 
Lord Halifaksın lcayınbiraderi karısile köşkün balkonunda 
Lord Stanley, Emmanm anne· otururken, Emma bahçeye çık· 
ıini kandırmııtı. Bu sebeple m ştı. (Tomas), kızı bir kere 
Mari, kızını al.p Londraya ıit· daha süzdükten ıonra, zevce• 
mete karar vermişti. ıine bakarak: 

Gerek (T omas) ve gerekse - Hakikaten bu kız çok 
ka111ı, Mariyi fikrinden vazge-
çirmek için çok uğraşmışlardı. güzel; ayni zamanda bir asilza· 
Emmayı, iyi bir delikanh ile deye benzer. Onda, yalnız bir 
evlendireceklerini vadederek unvan eksik.. 
taahhüdl:rde bulunmuşlar; Lond· Demiıti. 
ranın, köylil kızhu, işe yarar - Sonu oar -

....-..w- __ ..... 
........ --"""""""·~--

Boy değil, Adeta 
baş belası 

Dili de hDyQyor. Boyu 4 metreye çı
kınca mafsalları ayrılaTak ölecek 

Zaoal lı adam lıaıtabakıcıları 
arasında 

Amerika ile Mııır araaıada 
acaib bir rekor mücadeleai d:s· 
vam etmektedir: 

Dünyanm en uzun boylu ada· 
•ına .ab p olmak. 

Kötü bır tesadüf bina boya• 
JIClll Said Mehm~d Gazi i .. 
miade bir Mıınlıyı, uzunluk re
lco·u kırab lec!k bir bale re· 
tirmiıtir. Bu on dokuz yaşın· 
daki Mııırh bugün 2 metre 97 
ıantimetre boyundadır ve eter 
her sene 20 • 30 aantimetre 
uzadıtı nazarı itibare alınacak 
o'uua Mehmed Gazi önümüz· 

1 
deki Temmuz ayı zarfında 3 
metreyi bulacaktır. 

Mebmed Gazi 13 yqıada 

iken bir bina çıtııınıa üçüncü 
katından düşmiiftür. Bereket 
verain düJtütü yerde bulunan 
bir kum yıjıaı 001111 aukutunu 
haf fletmiıtir. 

Bu kaza unutulmık üzere 
iken birdenbire Saidin uzamak· 
ta oldutu farkedil .yor. ilk ıene 
20, ıkınci aene 30 untime re 
uzamıştır. 1936 yılında boyu 2 
metre 28 santimetreyi bulmut
tur. Pek saf olan bu delikanlı 
ilk önce böylıs uzamalctan boş· 
lanır gibi olmuş•.ur. Fakat bir 
gün, kuvveti uzun yapııını kal· 
dıramayınc" boylu boyuna uza· 
nıp ka mııhr. 

Nadra kasabasında aileaile 
beraber oturduğu küçüle kerpiç 
- Sona 8 inci sahi/ede -

Memleket Haberleri 
Köy )illerimizi sevindirecek bir haber! ........... 

Manisa vilayetine altı aded tohum temizleme 
makinesi getirtiliyor 

Elenmiı tohum ekecek olan Tencber, bundan bôyle 
daima temiz mahsul alabilecektir 

Man:11, (Hususi) - Viliyeti
mızın çiftçi tohumluklarının 
paraaız olarak ıeçılip temizlen• 
meai için faaliyette buluadurul· 
mak üzere mıntakamızda altı 
tane tohum temizleme evi açı· 
lacaktır. 

Bu evler için lıtınbul Ziraat 
mektebinden Manisaya alta tane 
ıelektör gönderilecektir. 

Selektörlerin dördü ubit 
röber markalı, ikiıi do ıeyyar 
ı:ber markalıdır. 

Makine\er bu ay içinde aev"· 
edilecek ve Manisadao da faa· 
liyette bulunacakları köylere 
gönderilecektir. 

Makineler her aene Sonba
har zeriyatına bazarbk olmak 
üzere Ağustostan itibaren ihti
yaca göre beı aya kadar ve 
ilkbahar zeriyab için de Şubat, 
Mart aylarmda olmak üzere iki 
ay faaliyette bulundurulacak ve 
makiniıt kadroıu ile iıletme 
maaarifi Ziraat Vekaletince 
temin edilecektir. 

Bu mıkiBeler uıtte bir ton 
tob~m temizliyecek kudrettedir. 

On uat çalıımak auretile her 
biri l'üade oa ton temizliyece• 
ti cihetle bu randımanın mut• 
laka temin edilmesi de matl6p 
oldutundan tobumluk"arın her 
halde makineden geçirilmeleri 
lllıumuna dair çiftçi nezdinde 
ıereken teıvikatan yapılm111 ve 

.... buıuıta icabe dea tedbiri .. 
rin alınma11 lazımdır. ' 

Makineler için faaliyet mer 
kezi olarılc fazla hububat zi· 
raati yapan köylere merkezi 
vaziyette balunan köyler Hçi
lecelctir. 

Makinelerin iki tanesi 1eyyu 
oldutundan bunların v11iyet ve 
icap:arına göre mıntakalarmda 
1eyyar olarak çahıacaklardır. 

Makineler için faaliyette bu· 
laaulacalc köylerde iyi bir bi
nan.o yapılma11 lazımdır. 

Diter vilayetlerde oldutu 
aibi bunların malzemeaiain ali
kadar köyler tarafından Ye ib-

Manisa valisi Dr. B. Lütfi · 
Kırdar Kırkağaçta 

Elektriğe kavuşan köyleri gezeli. Ba· 
kırçayın tahribatını tetkik etti 

Manisa Valisi, Generallerlmls Kırbl,,,,. 
• Kırkığaç, (Hususi) - Vali B. Lütfi Kırdar kuab.- .... 

miş, kaymakam Sdahedditı Kıpc;ık, Puti ve HalkeYi baıkaal• 
ile büyük 11ntraldan cereyın verilea Kayadibi, Balar klf&.W 
ıezmiı, muhtel.f iıler etrafında tet~ika tta bulunmaıtv. · 

8. Lütfi Kırdar, ıu meaeleıl ile de allkadar olmut. .. ,..,. 
reiıindea izalaat alm ı ıhr. Bakırçayın K rkatao owuaaclald t.W. 
batanı tetkik edea ilbay L Kırdır: hülcGmetce yapılacak._; .. 
me amelıyeaiain çayın membaı oha Karkataç • Karabrt kiJlıa• 
deıı baılamlması iç 11 teşebbüste bulunacatını vadet•it. aot .a. 
mıştır. !.bay, K r:Cığıçta bir ilkmaktep biaa11 iap• lbmıeWP 
ğini de ıöylemiş ve h~men tahsisat gönderilecetini beyu .,te. 
miıtir. Dr. B. Lütfi Kırdır, Kırkatac;taki faaliyettea pis ... 
aun kalmıştır. 

Ôjleyin ilbay şerefine bir ziyafet verilmiş, Orgeneral la.• 
Çalışlar, Korgeneral Muıtafa Muğlalı ve G,neral R~til ele air• 
fette bulunmuşhrdı r. 

tiyaç görülecek paranın da köy 
11ndıklarından veyıhud v liyet 
huıuıi idare büdcesinden temin 
edilecektir. 

Bir binanın malzeme ve inşa 
maarafı ·750 lira olaralc tahmin 
edilmektedir. Binalar için ve· 
kiletten bir plia gönderilmek 
üzeredir. işin ehemmiyetine bi· 
naen takip ve intacı ve bu hu· 
ıuıtaki hazırlıklar h,kkında 
acele vekalete maıumat veril· 
meli Zıraat Vekil.!tinden vHi· 
- Sona 8 inci sahifede -

Kuşadası 
belediyesi 

••••• 
Ada lıulübılne 4 ••ne
dir yardım. ediyortnUf 

Karaburunda 19 mayıs gençlik 
bayramı te1.ahürab 

Kuşadası belediyeaiain İJİ ça
lıımadıtı etrafında kar.lerimUia 
bir ıikiyet mektubunu •etr• 
m"ıtık. Bu mektubun Ada im• 
lübünü alakadar edan kıı• 
hakkında mezkur kulüp baıka .. 
lığından ıu mektubu aldık. Ay· 
nen neşrediyoruz: .. 

ANADOLU gazetesi JUi it
leri m&idür .üğüııe; 

S ıyın g ızeteniıia 17 ·S • 9!8 
tarih ve 7 ~07 sayılı Ye yecliaci 
ıahifesinin 4 üncü 1iita11•acla 
(Ku,adaıı Belediyesinin vazi,.tı) 
baılaklı yazıyı ok'ldum. Ba , .. 
sının ıoa kıaımlannda k•lübl
müıün faaliyetila belediYHİlı 
b ç alikHı olmadıtı •e milaı... 
ııran idare b~yetinin ,.bli ••• 
ıailer.ls bapralmakta oldup 
z kredılmektedir. Kuliibümiid 
•likadar eden bu yazı mulataa 
tavzih rörüldütündca hakikati 
ıöy emeti vicdan borcu uy .. • 

Biıgramtl• 6ıılantınlar, lcöıetl• Bn. Lıgli laitallede 611l11nııgor 
Karaburun, (Huausi) - ilçemizde 19 Mayıı ıenç'ik baytamı 

her ıeneki.1den çok ıüzel ve beyecanh olmu,tur. Merkez ilkoku· 
lu ile Sa p A lbaraeki okul11 ötrencilerİ!lin iimıuıt ı k bareketıeri 
büyük bir alika uyandırmııbr. Bilbaıaa Saip Anbaraeki köyü 
okulu ötrencileri \arafından oynınaıı zeybekler ve yapılan mub· 
telif hareketler, ritmik danılar ve okudukları tiirler ve ıöylevler 
çok canlı olmuştur. Halk (Y qaaaa köylülerimaz) diye küçükleri 
alkıılamıılardır. 

Meruim ve pnliti, reami reticli müteıkıb Saip Anbarseki kö· 
yii okulunun bu aeneki mozıaııl•raaa P.ırti baı"anımız tarafından 
muhtel f hediyeler verilmiıtir. 

Gece de ft'ner ala1laıı yıpı!mıı ve bu mulcıddeı gün heye• 
canla yaıanmııtar. 

Kulü~ümüı 935 aenelİacle• 
beri faaldir. Bundaa evel bir· 
çok defalar teıeklcü. etmit. w. 
mayes z ik ve tabii jfbirarlar 
yüzü ıden yttş yımamıı ve bittabi 
ıönmüştür. Halbuki ı md ki be
lediyem ız gençliğin her arzula• 
rıoa imkan niıbetinde çahımtı 
ve bü foesine koydutu taluiıa• 
tını da kulübün ıhtiyaçluaaa 
11rfetmekten çekinmemiıtir. 

Ada kulübü, dört senelik ya• 
şayıı tar bınde şimdıki kadar 
belediyeden yard.m ve himaye 
görmemiştir. Bp itibarla tetek· 
- Sona 8 inci sahi/eti• -
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RADYO Boy değil Adeta 
Bul!ünkf.t program baı belası 

lstanbul radyosu -Başı 1 inci sahi/ede-
öı s neı,igatı: Saat 12,30 ev, bir ıüı bu uzun vücudü ih

r ak la Türk musık ai _ 12,SO tiva edemiyecek kadar ufak 
f \/Adıı - 13,05 Plakla Türk aralmııtm EYiı birduvarını yık· 
mt.ıı kıwi - 13,30 Muhtelif plik mak mecburiyeti blıı l glmuı· 
,,, )ılı tur. 
Akşam neıriyatı: Saat 18,30 Bu vaz yet karşısında, Sayi· 

pi la dans musikisi _ 19, 10 din tanıdıklara evvıli ıaut ... 
Kon "rans: O ııversite namına, fere, ıonra salahiyettar maka· 
un \era te ta im taburu ıubıy· mı bu gayritabii hadiseyi bil· 
arından onyuzpaşı Ihsan ı<oca· diriyorlar. Kral Farukua hima· 
man(Bayram, Sıncık,Mılli mart) y11ile Sıid küa:Qes ıibi ıviqdta 
- 19,55 Bor.sa haberleri _ 20 çlkartı lıp bir hutaoeyo yerleı-

Ntcmclt n R za ve arkadqları ta· tiriliyor. 
raf ndan Türk muıikisi ve halle Bol rıda ve dok orlırın ih· 
şarkı ları - 20,45 Hava rıporu timamile Sıtid bir müddet 
- 20,48 Ömer Rızı tarıfwıdan ıonra yüıüyebilecek bir hale 
arapça ıöylev - 21 Selma ve ıeliyor. Doktorlar onun 2 met· 
arkadaılırt tarıfmdın Türk mu· re 85 ıınt•metreye kadar uza· 
sikiıi ve halk şarkılara ( Saat yınca amudi bir şekilde dura· 
ayıra ) - 21,4S Okestrı _ nuyacatmı ıöylüyorlır. 
22,15 Ajanı haberleri _ 22,30 Fakat asıl garıbı şu ki Said 
Plilda aololar, opera vt operet mükemmel bir harmani içeri· 
parplıra - 22,SO Son laaberler ıinde uıuyor. Yalnız dili bu 
ve ert.ıi ıOnun proırımı _ 23 harmaniye uymuyor ve hariku· 

S ilde ıekilde büyüyor. O dere· on. An•• rcdl/o•u cedelci, uvalh adam küçücük 
011• ıt•ırlıatı: 12,30 Kın· atunı• içinde koca dilini ııiç· 

ttk piak ••triyata _ 12,50P.lk: liilde lcımıldatabiliyor. 
Tirle muıildıi ve halk ıarlıtlan Said Mebmedin 4 metreye 
- tS,15 Dahili ve barict ha· kadar uzayıcatı ve en nihayet 
wı.. mafıal ayrıl tı haatııhtından 

Aile• M1rlgatı : 18,30 ôlıceti tahmia edılmektedir. 
~~~~~---...._ ..... ..._,....._~ 

Çocuklara karaıöı (Kuçük Al) ıonu kon1eri, 20,30 Mılino·To-
- 19 Türk muıikiıi ve halk rino:Haf f musiki konserı, 20, 30 
JUkıları(Servet Adaan· ve arka· Roma-Bari: Cetra orkestrfsı, 
4aflara) - 20 Saat ayara ve 21 Peıte: Orka1tra, 21 Viyana: 
uıpp aeıriyat - 20,15 Türk Orkeatra, Sopran, tenor: 21,55 
muikiıi vo halk ıarkıları (Hık· Praı: Fok o.kestaraıı, 22,45 
met Rıza vı arkdqları) - 21 Bükreı-: Hafıf muıiki nakli, 
lllcbıbar at yaıılarının ikinci 23, ıs Prag:Pıik muıikiıi, 2->,30 
Uftaaaaı• koıuya ittirak ede· V yana: Hd.f muıilı:. 
oek atlar ve kazanma ihtimalleri O,,.raf tır, O/Hrel/er: kaklu11cla koauıaıa; Abdıırrah· 
•• At.;a)'- 21, 1.5 Stüdyo u. 12, ıs Roma kı11 dalgası: Q. 
loo orkutrııı _ 22 Aiaflı hı· peralardan bir perde, 20,30 
btfleri - 22,lS Yarınki proa· Bükreı: Operet musikiıi, 21,30 

ANA.DOLU" 
=r :ı 

Milli edebiyata KöyliJlerimizi •evin-
kuı bakışı diren bir haber 

- Baıı 4 ÜRcli sahifede- - Başı 7 inci sahiJede-
Köye bitab eden b ir edebiyat yete bıldırilmiştır. 
o malıdır. Nitekim çok eıki· Çiftçilerfo faydasına olan bu 
denbari köylü tarafından oku· İfİ• bir an evel neticelenerek 
nan Ferhad ve Şirin, Leyli ile Atuıtoıta Sonbahar zeriyata 
Mecnun ve bunun gibi kitap· tohumlırıqın temiılenmeai i~in 
lar vardır. Bu anca~ hılkın bir icap eden tedbirlere Yiliyeti· 
lc11mına bitab eden edebıyattır. pıizde de baş vurulmuştur. 
Mılli edebiyatın bütünü değil· Valimiz, sabit makinelerin 
dir. Zira dünyanın her tarafın· nerelere kurulması, çiftçi için 
dı zevkte birlik yoktur. Şekı· daha ıiyAde kolayhkı mucip 
piri lngıliz köylüıu bir Lon • oJacatını alakadar memurlar ve 
drah kadar anlıyamız. Göte de kaymakamlarla araştırmaktadır. 
Alman köylüıü için tahsil gör· Mayıı içinde Manisaya ıele· 
milı bir adam kadar mühim celc olan makinelerin gelir gel· 
detıldir. Kôylümüıün zevkine mez yerlerine gönderılebilmHi 
hitabeden eserl~rı yaratmağa ic;in malcine konacak merkezler 
çalışırken san'at endlşesile zevk· bu günlerde tHbit edilmiı ola· 
feri yukselten eserleri ihmal calctır. 
edemeyiz. B naenaleyb bu tarif Çıftçimiz tımizlınait tohu· 
bir t.araflıdır. Bütün mil.i ede· mun fıideaini cok rü11I takdir 
biyat davalarını ıçine alamıyor. eder. B naınıleyh hükumet bir 

S - Millı edcbıyat mubalc· çok masrafla yıpacatı maki•e 
kJk cemiyetin bugjnkü dava· dairelerinde parHız olarak to• 
larile ra batıla ve milli heyecanı hum temizlettirecetine röre, 
taşıyan edebiyattır. çifçilerimizden hiç bir kimsenin 

Cu tarifi yapanlar kasdettik- tem zlenmemiş tohumu tarlaya 
leri mefhumlara tasrih etme- atmayacakları mubakktır. 

dıklerinden anlaşmada ayrılık· Kuıadası belediyeıi 
lar oluyor. Meıeli: bu ıözlcr· - Baıı 1 inci salıl/ede -
den edebıyahn yalnız inkılib lkülümüzün varlığı ünriDde idare 
hareketleri içinde büyüle kahra· heyeti arkadaşlarımızın mesaisi 
manlıldardan babsed ı leceğini kadar belediyemizin ve partimi· 
ıöyliyenler vardır. Şüphe yok zin manen v maddeten yardım 
lci bizım g bi istiklal ve inlu· laranı eı rgemedilderiai kulübün 
libı beraberce başaran büyllk minnet ve şülcran duyrularına 
hareke.lerin lcsbramanlarını yaı· terd fen bildirır ve ilk çakacak 
malc ediplerımizin vaı feıidir. nüshanızın ayni ıütununda tav• 
Kend ısini bu kayıdlardan zihni rica ederim. 

uzak gören biç bir yazıcı lca· 
bul edemeyiz. Gelecek Qeıil· 
lerde inlcıllban ruhunu canlı 

olarak tutabilme~ içın bugü l· 
kü hayatı tesbıt eden, gençle· 
re buyüklcrimizin harikalarını 
anlatan eıeder verecej'iz. Fa· 
icat buıünkü cemiyet hayata 
içinde muhtelif ferdlerin, aile· 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve en urif itleri 
ıüratle yapar. 

lzmir Memleket hastane i haştabi 
liğindeo: 

lımir Memleket ve Eşref paşa hastanelerinın 938 mali yıh i 
tiyıcanı karıılıyacak olan aıaj'ıda miktar ve kıymeti muha 
mineleri yazılı erzak va saire 13/5/938 tarihinden 2/6/938 t 
rihine kadar 21 gaa müddetle ekıiltmeye çıkaralmı§tır. 

Bunlardan 94000 kilo ve 9635 liralık birinci nevi ekmek 
40000 kılo 18400 liralık koyun eti, 5200 kilo 5070 lıral 
&adeyaj'ı, 260 ton vo 6240 liralık kok kömürü ve 14800 liral 
ilaç kapalı zarf uıulü ilı; 42000 kilo, 3360 l iralık inek ıli 
ve 24500 kilo, 2940 liralık inek yoğurdu ve 664 lırıhk evrı 
matbua açık ekıiltme ile 2/6/938 t•rihine raslıyatı perıem 
günil saat 9 dan 12 ye kadar İzmir ili daimi encümemn 
ihaleleri icra kılınacaktır. Gene bunlardan başka 5500 ki 
ve 1650 lirahk beyaz sabun, ı2700 kılo ve 2794 liral 
pirinç, 8250 kilo ve 181S lirılak makarna, 225 kilo ve 7 
lira 25 kuruşluk çay, 10000 kilo ve 2700 liralık toz ıek 
11440 metre 2745 lir• 60 kuruılulc yerli kaput bezi, 2 
metre ve SOO liralık kefeallk ince yerli kaput bezi, 300 me 
ve 660 1 ralık paltoluk kumaş. 2500 kalıp ve 1250 liral 
bqz 13151938 tarihinden 6161938 tarihine kadar 25 a-ün m(i 
detle açık el'9iltmeyı konul•uıhır. Ve 6/6/938 tarihine ' 
hyaq paıart11i JÜqÜ 11at 9 dan 12 ye kadar ihalesi icr• kd 
nacağıodan iıteklilerin yüzcle yedi buçuk niıbotindo temin 
makbuzu '1eya mektubu ile mezkur ıaatte iz mir i fi d~i 
encümenine müracaatları va kapılı zarf usulü ile cksıltme 
iıtirak edeceklerin de ekıiltmenin icrasından evel bedeli m 
bammenın yüzde yedi buçuk niıbetinde teminatı muvakkatesi 
lzmir ili muhasebti busuıiye müdilriyetine yatırat•k alaca 
mık~u~ veya bir banka mektubunu bir zarf içine, dıgcr b 
zarf ı~ıne de teklifnamesini ve üzerıao sarih adreıinin yazı 
ması ve bu ilci zarfın bir zarf içine konularak üıtü muhürl 
aerek zarfın üzerine hanfi iş için ekıiltmeye İft ralc edilec'i 
ğinin derci ilin olunur. 15 ıs 21 24 1616 

Ankara, Birası lzmir, 
Manisa Aydın, Denizli, 
Muğla vilayetleri acen • 
teliğinden: 

Bu kere Ankara Bira Fabaikıasından 10, 
l 1,12,13,23,24,25,26,28,49,S0,51,52,53, 5 
litr~lik muhtelit hacimlerde bira tu;ıları cel. 
bedilmiştir. Esas bayilerimizin bu tı~ılar 

, •• " iıtiklil mart•· ş.,.... ~. ~ -
AVRUPA RADYO NEŞRiYAT- Jsimla operet piyai, 22 Bclgrad: birlerimizin buıuıiyetJerioi, •ık· 

LARINDAN MÜNTAHAP Muhtelif operalardan parçalar, larını yazmıyacaj'IZ. Bugünkü 
•ni Kaoallıu 

~ ....... ~ . .__...., ........ ~-..-. .... .-...-~i Jr:o-.da .. r.: ; :&a -.ıoa> 

aat i o eaktıl'. Bilba• a 10 litreden ıs lit 
reliğe kadar olan kOçQk fıçılar aile eğlen
celerinde kolayca earfedilehilir. 

PARÇALAR 22 Roma·Barı:Tıyatro aeıriyatı. gençlik na1ıl okuyor? Bu&ün 

J.11/onil•: Oda ma•lkblı seyahat nasal yapılıyor? Buıün-
çarıııı No. 34 

22 Milin~Torino: Senfonik 17,45 Roma kıaa dalıaaı: kü ıpor tolilckiıi nedir? Bun· mılıi ideallariml&I akHt\İr•H• 
konter (Vaper). Oda muıikiıi programı, ( 18,15 lara ötrenmek lizımıelse nere· itibarile bir çok fikirleri toplu· 

Biralar gayet taze ve çok güzeldir. Bil
ba a soğuk hava depomuzda muhafaza edil· 
meıi zevk ve net'e ile içilm ini teınin ede 

Hafi/ lconıerler: Tıiyo konıer), 23,55 Peşte:Caz ye müracaat edecetız? B'z pı yor. Yalnız burada iki fikir da · 
7, ıo Berlia kııa dalr111: Hafta triyoıu. yaşıy şımız, g yinişimiz, düşijnü· ha kendıaini hi11ett riyor: 

IODU konestri, ( s,ıs devamı ), Resitaller: şümüz, varlığımız hep buıünlC:ü L ı 
d d B ı d A - i11n mıse eıi: Y azdıtı· 

(9,30 Halk muaikiıi) 13 Berlin ı3, ıs Roma kısa dalgHı : bayatla alaka ar ır. öy e ü· m ı eserler bundan evellcilerin 
ceklir. 

kısa dalaa11: Hafif muıiki(lS,15 Şarlcı resitali. 14,4S Roma kısa §Ünen bir insana ne cevıb ve .. 
e uj'r . dığı batıyı düşmez mi? Geldi 

Geldi 
clew,•ı) 13,25 Bülcreı: Tandın dalıuı: Şbrlcılı program, 20, 10 receğız? 
•~•ıtraaı (14,30 devamı), 17 Vıyana: Şarkı reaitali, 21 Bol· 6 - Mev.zu bakımındın Türle B - Yurdumuzun hudutlara 
Berlia keaa dalpeı: Etlenc:eli grad: Halle sarkıları. ıçtimıi bey~tinia bütün v sıfla· dııında ıeçen vık'ılua ait yap 
hafta aoau proırıau. 17,05 Danı musikisi: rını ta~yan bizim coarafya ıar~- zılıaıı ıüzel uorlerımııı ae ya· 
Pıaı: Klbik duılır ve •arı· 10 Berlin kııa dalgası: 20,20 la-ımıı içinde ilhamını halktan pacacıı? 
17.4S Berlin k1aa dıl1111: lııo- Brüno: 21, 15 Bükreş: 21,30 alan ve fakat halk için deiil Şunu itiraf edey m ki [Milıi Geldi 

Fotocana Geldi 
•• lconMrl, 18.30 Peıte: Radyo kısa dılıaaı: 23, 15 Bolgrad: san' at için yazılan •ibda. edil· edebiya 11 tarif edenler bize 
Ofkt1trua, 18,SO Belin lcııa dal· 23:30 Prar. miı güzel eaerlerdir. kat'i bir fıkir veremiyorlar. 
ga11:iııonu konHri, 180ıtrıva: Mıılateli/: Bu ıoauncu tarif en uyıun Bence bu tarifi yapmak iıtiyen· 
G tar ıauikiıi, 19'17 Bükreı: ı9, 10 Bari-Roma kısa dalgaı: gibi görünüyor. Mılli eserin bi· lor dünün ıartlarını, buıünkü 
Atkeri bando, 19,20 Praı:Ban· Musik li Arapçı neıriyat, 20,37 zim ıünlük badıselerimiz içinde iokılib bamlemiii baıaba kata· 6 Dalukada (6) çeıit fototraf (30) kuruşa çeken ıon ı ıte 
do •uailca. 19,30 Peıte: Ç gın Bari: Musikili Türkçe program, geçen vak'alara benzemesi, ralc ıeniı bir düıunce ile yeni malunemiı pldi. Bilhassa vesika işlerinde çok elverişlidir 
orkutrua ve piyuo, 20 Btrlin 21, 15 Bıri: Muıikıli Rumcaa içindeki bütün had aeler bizim tarifler yapmahdırlar. Kon-le civara •fQTOCAN. müessesesi • Jı'llir 
lia luıı dalıa11: Neteli hafta projıram. duyıularımııa uygun olması, Jlt•an Allıntal -elıraf: lımır. CAN, Tel, 3033 

========================~~~ı~•ı~d~ı~ıd~: .................. ~~l~a~h~t~o~p~u'.~kJ~a~n~a~a~ka~d~a~ı~i•~ı~y~or~d~~~~J~ıı~m~ı~n~d~en~b~a~ı~k~a~k~am~ıo~d~et~ld~i·.~.~ı~nd~ı~,~k~ı~ı~ta~b~a~b~a~n~an~b~i~rı~b3i 
Kan 11 Men dl• ı -Evet belki de, ded. Güzel Kısa aaçlara ne kadar r..ıııl, •• Gece uyuyam9mıı olacak ki, rine sarılıılannı büyük bir 

Cinqet, 1aeı•can, kor/cu, .,Jı N lcaluam•11lı/c 

Yuan: lrfen Hezar 
- 23 -

Kaeçofa• pnç kalan tarafı J odallDID bpıaanı açtı. 
iti " ıanmek bilmiyea Hvmek Salon t.kiitealaayd.l 
iMiyae1yclıl ~ E}er O. OG ıüa daha Nev-

Poliı haf,yeaiain kan11 al· yorkta lulmıt o 11ydı JHminl• 
dikte• IODre. onu11 evlen meme- ıatoda kaıtılq•yıcak. ooun 
li•İ• aebebi ıönlüıae deok ola· ıçı delen, insanı aUalc bullak 
tak kimaeyi bulamaaaua ve ook eden ve yakan ıazlviai ıör-
.. .ctıtı tıki karı11aın yerini mıyecektil 
ıutacak bir kacl&a ae~emo- Poliı bafıyesi ke11di kqdiae 
•oai idi. düıün dü: 

Ju111in, onun aeredoa kar11· - Evet, Nevyorkta biraz da· 
llD& çılcmııtı? ha k•lsaydım, muhakk"k ki 

M. Ş yap, bu haydudlınn Jasaıini tanımıyacalctımf Çünkü 
Aeredea tebdidiae maruz kal· banker Ş yap. tedr.ci zeb r en· 
mıf ve dolıyııile Kançofuo bu mek ıuretıle çoktan öbür düa· 
meeoleyle ılikıdar olmıaına yayı boyhyıc le, belki de.. 
.. bebiyet vermiıtal Biraz durdu. 

Hay Allab böyle teıadüflerio Cilmlesini ikmal edemedi .. 
b n türlü bellııoı veraeydıl. Sanki göğsüne bir •trı rir-
/oliı bafıyeai, ialıye inliye miı aibi, elıni kalbinin üzeriade 

Jumin de haydutların ellerinde kadar rayilaadardı. o da poııı bafıyeaı r bi aalona zünle seyredıyordu. O,ılar 
kim bilir ne balo airecekti.. Acaba bu lcımdi? çakmak iıtemit. fakat Kınçofu bayet ayrıldılar. Gerek bab 
E\'tt.. Kim bil r... Rüyada dalai olaa, 1c .. c1iıiai• röriir ıörmez, ona acımıt. ÜI· ıerek kızın ıözlerindı biri 

Salondaki büyük aaat, ikiyi ütümemeai iç n ibwiae batt.. tüu bir battaniye ört•rtk oda• yaş damlalara atır atır y• 
çeyrek reçiyordu. niye örten bu güzel meleli ta· ıana kaçıp aitm şti. dü~üyordq. 

K nçof ıöılerine inanııaadı. nımak iıtiyordul Niç n lcaçmı,tı?. ~aıımin, odadan çıkmak 
Demek üç buçYk saatteaberi Gözlerıni açmılc iıtıdi. Pol s haf;yesi ayaklarının ucu- zu"'uau d'1ydu. 

L d d Çünkü, babaıile pol"ı h• ayaktaydı.. Açamadı. na uaaa basa o aııaa ı·r ı. b 
KabaL b yeai uıuai •rette ıorüp-

Oç buçuk aaatl.. Uylru, tanımalc ırzuıunı ıa· aıt yapan ir melctep lerdı. 
OlJr ı•Y detildi.. lebe çalmııtı. çocJğu gibi utua utana oda B 

b 
L kıpııuu k 1 tledi. u iki adam, odada yahi 

Kırk üç ya, ndan ve iki ço- Tekrar, üyü& bir 1•1rotle En çok ihtiyar mürebbiyeden kalaı lcalmu evveli söze ~ 
cuk babası olduktan sonra aş· ıöı kapaldarını kaldırdı. çekiniyordu. çof b şladı: 
ka yakayı kaptırmak! Ouun işte bu eınada beyaz bir Yüzünü avuçlarının içine ılı· -Mösyö Şıyıp, otomob:ld 
elinde ç rpınm1k! Saatleri da· gö aeoin sa ! o .ıdan kaçt:jmı ve rak Ye aiz i oizli gül•rek yata· ki hidıse He hasta! ğın za d~ 
k k t l!:tkk" t '· bu '"t b d 1·a ·· • t ' • • mü•ahedeltrin1·z; bu- u··n etrafı a e .. ı e mea., ne mu .. ır o ın o " paıını sur a o tının içint gömüldü. .., • 
b d k d ,. h tl - d" 1 bana anlatınız. Siıe •u kad ş şey ı.. açıp ap 15 nı ayre e gor u. çinde ıimdı ıonıuı bir hu· .., 

Salondaki ko.tuklardap bıri· Bu kim olabil rda? ıur vardı. söylıyeyim kı çarpışacağ dl 

•• uzandı. Çlcuklarıo bakan ihtiyar Bu huıur nereden ıeliyordu?. ada mi r c · dde:ı tehlakelıdir. 2 
ten bunu ılk nazarda hiı14 

Art le uyumuıtu., mürebbiye m? Snt, üçü on ıeçe idi k", po b 1 mit u unuyordum. 
R1.1yasında biranin kendiıine Hayır o, çocuklarla beraber li' h fiyesi ve po ıs tah r ı da· ş d iyap. arkasını yastığa ~y 

yaklaşta~ını, üzerine battaniye kendı odaııoın yanandaki bü· ireıi müd u môıyo Kauçot m 1 0 du~u h ide p lis hıfıv 
&ibı b r şey örttüj'ünü &ördül. yülc odada yatıyordu. derin bir uykuya da d . sine bak v d 1• G ç d 1 

Bunun e lcrı çok beyud vo Şu halde!.. ,.. * 
boyu uzund11. Be7u bir- maş· u ha.do bu ı-c:ı meliti, Kaaçoi, baokc. Ş y.ıp.a oda. 

bır ıe c 
- Soo" vaı .,,. 
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·~~~iiiiiiiiiifii~~ar. 'V. C:hurchill'in nutku 
Mayıs 21 

n en çok Almanya, ltalya menafii ve 
20.5-938 

tizam satı,Zarı 
ç. Alıcı K. s. 

413 O. Kuru. 14 50 
K. s .. 
17 5 
16 so · 
16 so 1 beğendiğ: ~~ldız gayeleri ayrıdır, diyor. 

e Darıyo . •· ·· · ..... 
30 F. Solari 16 
14 A. H. Nazlı 16 50 
457 YekCiıı 

75471 Eski YekGn 
76128 Umum y k\ln lngiliz diplomatı, iki bii.yiik demokraainin Y ugoalavya 

Yeni f .. lmi ile bütan nazarları üze- Romanya, Macariatan, Çekoslovak~a, TIJ.rkiye, Yuna· 
20-5-938 çekird biı 

fiatl ri: 

No. 7 
8 
9 

14 7S 
ıs 2s 
ıs 15 
16 75 
18 00 

ilzüm 

r ·nde toplamış bulunuyor . nistan ve Bulgaristanla bir lef meaini istiyor • 

Dang11l Da,lgö 
Onlv ı 1 film atüdyoıunda 

6ulunuyoruı. l>anyel Darlyö; 
Jeni çevireceği •Pariaio Göı· 
bebeği. filmindeki ıaallerio 
Amerikanvari tecrüb : rioi ya• 
pıyor. Bellibagh oyua arkıdar 
ları ıunl rdın 
Duglaı Ferbanka, Miıa Aver 

Ve Helen Bradcrik. Bunlardan 
baıka, •Devrin üç genç kızı. 
lıimli f 1 ni mo ydana getiren 
Henri K ster da orada. 

K atar, Amerikanlaşmak hu• 
ıuıunda Avrupanın d ğer büyük 
•rtiıtlerinin uğradıkl rı güçlük· 
leri Danyelo hissettirmemek 
için iyi bir usul keşfetmiıtir. 

Fılmin çevrilmesine baılan• 
lll dan evel, Danyel Dariyö 
•enaryoyu okuyor. Kuter ona, 
Franııı zarafetine halel retir
llleden, Amerikan zevkine ıöro 
ll&ııl harele t edeceğini uıulü 
daireıiodo tarif ediyor ve tec
rübeler yaptırtıyor. Daniyel, 
hemen hemen hiç itiraz etme
den, bütün tarifleri muniıiyetlo 
iera ediyor. 

Kasterin düşüncosino göre, 
Danyel. bu suretle, yabancı 
bir dille ve zevkle fılm çevi• 
l'irken, kendı öı Fransız zevk 
~e zer af etini kaybetmek korku· 
•undan kurtulmuş oluyor. D • 
nyel senaryonun uzun lngilizco 
tlıiikalemelerini ezbere ö~ren· 
dl :i için, Amerikalıların kulak· 
l rına çirkin gelen Fran ız ti• 
~e inden kendini korumuş ola· 
taktır. 

Fılm çevriliyor •• Ougl s Da· 
nyel.e çene yarışı yapıyor. 
~ek mükemmel anlaııyorlar. 
b er~anksın 11Pari11in Gözbe· 
tkı. filiminde rol almasını 
~ . .ın yelle Dökuvan istemişler 
~~r .. Faerbanks onl rın bu iate· 
•nı k bul ettiği iç n, ilci genç 

l t" 1 ııt te ıon derece memnun· 
durl r. 

1 Pek kısa aüren sahne f sıla· 
&randa, D Jglasl Dan yel Fr n· 
•ızca konuıuyorl r. Miş Avcrlo 

son 61r /il minele 
Döku van d , yanlarında bulun· 
du~ları zam n. onl r&o koouı· 
malarana lıtiralc ediyorlar. 

Holivutta oturan Fran11z ar
tiıtler, bilbaıaa doıtları Jak 
Teri onları ıık aak ziyaret edi· 
yorlar. 

Dany Un Amerika mod11ana 
ıöre yapılmıı çeşid çeıid elbi· 
aelorl vardır. Fakat o, bunlar· 
dan hiçbirini giymiyor; çünkü 
Danyel, aadeliğl ıon derece 
ıeven bir artisttir. 

Oniverıel film kumpanyası, 
en mühim filmlerindeJı bıri 
olan •Pariıin gözbebeA-i. için 
k t'iyen masraftan çekinme· 
miıtir. 

Film bitmek üzeredir. Oyun 
hakkmda bir f.lc:ir ed:nmek için 
filmi çevirirlerken seyrettik. 

Amerikanın en iyi fotoğrafçı· 
ları, Danyel Dar yöde, z yının 
tekmil oyunlarına ve bisa.n bü· 
tilcı tebeddü:itına uyg~n gelen 
bir aima bulmuşlardır. 

Oyunu h · çb:r noktada tenkid 
imkana bırakılmamış.. Şimdiye 
kadar çevr.bn f1.mlerin hemen 
hemen en zarifi ve en mükcm• 
melidir. Bu fılmden anlaşılmış
tır ki, Danyel D riyö, Holi· 
vudda çalış n Fr nıız artistle· 
rine göre en fazla himaye gö· 
ren bir yıldızdır. 

Dr.Behçet U.ı 
Çocuk lıastalılılan 

miitehcı ııı 
H11t ! rını l 1,30 dan bire k .. 

: dar Beyler aokatuıda Ah°"" 
matb atı yanında kabul eder. 

aagenelıane telefona 3991) 
Eo tslefona 2261 

.. • ·.. r .... • ı fi • • -.. ~ .. 
DO({TOR 

M. Ş vlıi Ugıu 
Dahilt hastahklar 

mutahassısı 
lkincibeyler sokak No. 81 

T elcfo ı No. 3286 ., ................. .... 

(•Times. - 10 mıyaa 1938) devleti ria bir harp ko•bia• 
ıueteıinde •lariltereaia Avru- aoau yapmalara tabii bir cina· 10 

11 
• 

padaki rolü ve B. Churcbıllia yet olur, m11htemel bir müt .. 
nutku. bqbtı ıltuadı ıualar cavize karıa •iitolcabil bir •ii-

., 
ZaAir satışları 

yazılıyorı dafaa kombinezonu kurmak iıe Ç ~ioıi 
148 Arpa 

K. s. K. s. 
B. Vinıton Cburchil, Man- ıadece cinayet olmamakla kal· 

cbeaterde verditi aaatuktı •Mil• · d -•-ı •- lOJ Ton Bakla 
Sl Nohut 

4 4 2S 
4 4S 4 475 
5 15 6 25: 

. · ·ı .. mız, aynı zaman · •• 1u~ es 
letlor Ccmıyetı ı e muşterek .. "f f ·ı t ı 
h k 

· ı lb L- • manevı vazı •e azı e o ur. 
are et ıuretıy e ıu •• 1111rn• 

yetin müdafaası_, prenıibine Eter n ı.i A!m nya a!e!icele 
sadık kalarak lngılterenin bir bir harbe girişecek olar11 hal· 

15 Susam 
55750 K lo P. çekir. 

16 
3 

S10 
tarı.ftan ıiliblanarken, diter ta. yan•n ne vaziyet alac:ıtıaa kim· 
raftan Milletler c,miyetl ko- 1e tahmin edemez. Fakat tas-

1518 Ken. P1lı. 350 

venaotınan sadık bir miidafii vir ett:tiıu ıekilde bir birlite 
olarak kalmaaıuı tavı ye etmiı, ltalya çok kıymetli laiımotler 

Münakaşa 

celsesi emniyet, hürriyet ve ıulb ümit• ifa edeb.lir. Merkezi •• ceag. 
B. V. Clızırı:laill 

lerinia ancak ·bu ıaaretlı temia 
vetlerdeıa detildir. E}er bu 

edilebilecetini · iıaret etmiı, 

Milletler Cemiyetiıain feıaa ıe- !:v~:!~~:i i~: b~~:,e::~p 0~: 
kilde idareai yüzünden kaybol· l na iatikr ra do}ru muazzam 
muı olan otoritesini iade itin 
de 

111 
mühim vazifenin lnr:ltr ve batta kat'i bir adım atılmıı 

olacaklar. Vakıa bu meselede 
reye terettüp ettitini tebarüz 
ettirm · ı. daha ıoora Uzık Şark· Sovyet Ruıyaya avuç çm·ya 

veyahut Rusyadan kat'i bir ha· 
t ki mücad leye tem.as ederek 

reket leklemeğe lüzum yoksa 
J ponların idd tli tecavüz ba· dahi etr fımızı saran tehlikele· 
reketleri lc:arşıııuda muazzam 

rin azameti karıııındı, renit 
bir kütle lıal nde toplıDmıı Ruı ülkelerinin vasi ioaan küt· · 
olan Ç alilerin topralclar.nı ko-
lay kolay Japonlara teı lcetmi· 
yeceklerioin aşikir olarak ıö
rülmekte oldutunu kaydetmiş 
ve Romada biribirloriai kucak· 
lıyan diktatörlere relince, bü· 
tün bu dostane tenbürata rat
men gerek kendilerini, ıerekıe 
bıılarında bulunduldarı millet· 
l rİ ayıran menfaPt V~ f&ye 
ayrılıldarıaın berkeıçe malum 
oldutunu bildirmiştir. 

B. Cbamberlaiae röre Fran· 
11 ile lngiltere araıında yeni· 
den tauin edilmif olan müdı· 
faa ittifakı kollektif emniyet 
yolu atılmı ilk vo mühim bir 
adımdan baıka b:rşey değildir. 
Emniyetini. iki devlet arasında 
y palan bir müdafaa anlaşma• 
ıında rıyan bu iki devlet ni
çin bu teklifi ıulb iıtiyen ve 
ıulbun korun.masanda ellerinden 

leleri nazi tecavüz~erine muka· 
Yeıpet ıöıteronlore iltihak ot• 
mek isterler10 onların önüne 
bir aürü lüzumsuz maniler ~ı· 
karmak bizim için çok abdal
cı bir hareket olur. Bütün bu 
meml ketler bir maksat etra· 
fınd toplanal bil rso Po,ony • 
ya, Balblc ve Skandinav dev· 
Jetlerine ıulb utrunda ıiliblı 
bir mniyot v dedilebilir. 
Eğer bu raddeye varabilinek 
harp tcblikeıi hiç o'mazsa bu. 
ıüokü neslin ömrü müddetince 
ortadan kalkmış olur ve böyle 
bir hareketin Amerikanın teş· 
vik ve ıem patisine mazhar ola· 
cafından da ıüpbc edilemez. 
Biz.m, trafına çember çevir· 
mek iıtediğimiz Alm nyı değil, 
herhangi bir mütecav.ıdir. Bir 
tele devlete karşı diğer birçok 

ı!len herteyi yapmağa hııır Nıöb · / 
bulunan diter devletlere teşmil : . etçz eczane er 
etmiyorlar. 8. Churcbill Çekos· 
lovakya mes.~lcıine de temas 
ederek büldl:netinin Ç!koılo· 
vıkyıya bazı laakb gördütü 
tavıiyelerde balunduğunu, fakat 
Çekoslovakya, bu tavıiyelere 
ittiba etmcsino rağmen tecavü· 
zo uğrayacak olurıa lngiltere· 
nin de bu iıte manen methal· 
dır aayılacatıaı itaret etmiıtir. 

Hatibin kanaatine göre lnıi· 
liz • F raa iZ ittifakı mçbir ku· 
velin kolay kolay taarruzu dü
ıünemiyeceti bir mebabıt ar 
zediyor, fakat bu ittifak, aazi 
iıtibdadıaın erreç birer birer 
yaatıcatı küçük d vletlere teı· 
mil edilirae, mütecavize karıı 
koym ta azmetmiş i1ice mü· 
ıellih on Avrupa devletinin 
bu ittifaka dahil oım .. iyle ma· 
azzam bir lcyvvet tııekkül ede
cek ve Avrupaıuıa ıulbu emai
yet altına alınmıı olacakbr. 

B. Cburchill çok lüııımlu rör
dütü bu ittifak meaeleaiade 
~öyle diyor: . 

• Avrupıda böyle bir ittifaka 
, davet edil cok renç memleket• 

ler ıraunda Yuıoılavya, Ro· 
manya. Macariatan ve Çekoı· 
lovakya vardır. Bunlardan mı· 
ada Bulgariıtan, Yunanistan ve 
Türkiye de ihmal edilecek kuv· 

Eczanelerin bir haftaltk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

· Pazart ~i: 
~t era1bacla Şira; Gdıetyıluh 

GClaelyalıi Tililldkte B. :Faik; lJd. 
~•elikte lkiçea elik; .Alwaoak&a 
B. ' il. Ay•aklaıla llelk. 

Salı: 
• albaclı fa; Euaad a. 

B. •ft ~--a. K.ellllll A.laa9ı 
eakla 8. Ü•M LCUll, ~ 

~-·....-. 
Ç4uof11171baı 
Bafdmü&a • ._ ~ftlı 

a Bab1~ 'IUkWkle ~- ı..u. 
lıptpuenada ..... a..&,8'&411 
A&i7eı. 

p_.,. IHı 

ualtuacla ll11ll. ÇbeıJ&b. 
ela Gkelyab. t'Wdllk&e il. .... 
itnfpaıacle fp&llo 

Cama: 
Lıaaralb11ch htUw. G selya • 

hu G1ae111ıı. Jıgaıpuana4a Aad9 
lkiveta•WU• Woat~ Abaa
cu .. u. ı .. a. ---Cam ar toaiı 

Batciuak&a 8tbbac; garati• .. 
a B. ı.,r.r; ude ~ıaer, 

Eaıetpqada ~ fpap. 
Puan ----Ke altıaıla lil111. Kaııusıı 

.U. liabif, Keçecil rdı tolli laaıit; 
lr~tpaısm,da Asri. 

buıarki Avrupa11nıa ıulbunu 
mubafaza için bütün b.a mem· 
leketlerin dostça ittifakı kadar 
lngiliz·halyan aalaımaaını tam 
bir re lite yapar.ak hiçbir ıey 
yoktur. Buna belki de asili ıe 
bir rüya denilebilirse de ayni 
zamanda pratik bir plandır ve 
eğer tam bir cesaret, anlayış 

ve azimle takip edilirse bütüa 
ıulbaevor Avrupayı etrahna 
topl1 yac!j'ına eminim. Almanya 
ile doıtane müna1ebat ıçiııde 
ya~amamamız içia hiçbir aobep 
yoktur; biJikiı bu auretle hı· 
reket biz m için bir vazifedir. 
Nazi Almanyaıı il laasuü bir 
pakt yap lması lüzumundan 
bahsediliyor. Bu paktıo ne ma
hiyette olacağ:nı ve kimin za
rarına yapılacağını bilmek ia· 
terim .• 

Gelecek Ç.Jrfam6a 
güniJ 

Londre, 20 (R dyo) - lngil
tere Maliye Nazırı Sir Con Si· 
mon, avam k maraaında hava 
iıleri bakkınd ki müa kaşa cel· 

ıiDin gelecek Çarşamba giiaü 
olacatını öylemiştir. 

Beraet 
SeferihiHr hilcimi B. Bıki 

Koc batlı ile Kemalpaşa eski 
be:ed ye rei i 8. Sıi d Pın r 

araıında bir ıenedenberl Urla 
Aaliyeceza mahk me1inde cer•• 
yan etmelct olan hakar t e 
lftirı dav 11 eticelenmia, bir 
ıaat süren bir müdafaadan 
sonra mabkem oe b raet kararı 
verilmiıtir. 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Modtır lüğttnden: 
Senei 11bık 

lcira bo. 
Lira K. 
175 -
30-
60-

Numıraıı 

33 Dükk .. 11 

31 Dükk"• 
28 Ev 
85181 Fma 

Bulu dutu yor 

ikinci belediye caddeai 
B lıkban çarıııı 
Karııyaka iktııat .a. 

" . . 
24 - 22 Dükkb S üncü Karaoımaa ıokaAoa 
50 · - 17 Diikkin Bekir p ıı haoıDcla •• 
5 - ıs dönüm tarla Emrezde 

ldarei Huıus:y• akarabodan olup yukarıda yer " cinalerl 
hösterilen akar kiraya verilmek üzere 19·5-938 güoüodea iti• 
haren 10 ıü müddetle temdiden açık aıttarmaya çalcarılmııtır. 
Şutları ötrenmek iıtiyenleriD ller rüıı Mubaıebei Hu1111iy 

müdüriyeti Varidat kalemine Ye pey ıürmek iıtiyenlerio d 
ibal rünii olan 30-S-938 pazartesi ıönü saat 10 da depozito 
makbuzlarile birlikte Vıli7et Daimi Eocümonino üracaatları 
ilin olunur. D. 3 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
M odorloğandeu: 

M11bam •11 Jı1Wı 
kira bedeli 
Lira K. 

Balucluta ,., 

SOO - Otel • B rııma m m 
lclarol Huıuıi1ace J8Dlcl• lap eclilma Berramada bia hım 

evi t friı dil iı bir •ui1ette elektrik teıiaatı dahil oldutu 
hald mülc mmel bir vaziyette otel olarak kallıaılD1ak &zer 
bir mOteha1111 tarafuadaa idare edilmek t1rtil kiraıı 1g..5-938 
aQnlnden itibaren 10 ıGa •ücldotlo te diden açık artırma1a 
çakanlmıttır. 

Şartlan ötre11mek ı.tı,..ı.rı. lı ıüa Mııhasobei Haıuslye 
üdüriyeti Varidat kalemi•e •• pey ıürmek iıtiy nlerin de 

ihale ıüoii olan 30.S-.938 paırart .. i aüaii ıut 10 da depozito 
makbuzlarile birlikte Vıi&,et Daimi Eıacümenine müııcaat!Ara 
ilin olunur. D. S 

-=~-=-=---=-~------------1 z mir Vakıflar Mndarlnğnnden: 
·Sen liti . 

Lira Cinıi No. Mevkii 
120 Ev S81/9S Medine yokuı 
48 • 352194 Uzun yol 

Yukarda yazıla kiralık evlere tal p çıkm dığından ib lesinin 
23·5-938 pazartesi günü saat onbcıe talik cdilditi ilan olunur. 

., 
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zmır e terdarl ğınaan: LiseJer alım, 
o t> c z ·; K z 12 ;; •::> ..w 

~ İsmi işi Yeri apı ..c: '° - ~ l: ~ ~ ~ 
~ No. ~ ~ ~ cc dl ~ B > 

Cınsı Mıkdarı 

omı yonuodan: 
llk teminatı EksHtmcnin y pılecağı 
Lıra Kr. gün ve sa t 

atım 

935 S ileym ı oğ. Ahmet Mar ngoz Kemer cad. B 241 9 00 1 35 2 07 12 42 10 94 Ekmek 
935 • ,, .. • • " B 241 18 OJ 2 7u 4 14 24 84 4 91 

Kılo 

420 000 

Beher kilo 
tahmin B. 

kuru~ 

10 3150 00 6161938 Paznrt ıi 
saat 14. 30 da 

935 Mustaf Tahmis " 188 248 6 17 O 93 1 42 8 52 10 96 
935 lsmaıl Mar ngoz Tilkilik cad. 157 5 11 SU O 2 30 13 80 1 8 
934 Ahmet Kolacı Basmnne C. 7 135 3 54 O O 61 4 25 1 27 
934 Nuri oğlu Adem Kömurcü S:ir neli Sı>kak 60 177 15 vO O 45 3 J9 18 54 11 73 
935 Al i oğ.u H yd r A çı Başdurak C. 87 SO 11 50 1 72 2 64 15 86 16 5 
935 Abdullah oğ.u Haaao Ç rıkçı " 91 5_ 20 00 3 O 4 60 27 60 • 6 
935 Aıi oğ.u H.,yri V'organcı • 131 62 26 00 3 9J 5 8 25 88 ,. 7 
934 Ali " lsmaıi E:sk cı " 177 78 12 5) 1 87 2 871 17 24 

11 
10 

935 Hüscy:n oğ. Mehme Komur~u " 183 79 18 08 2 71 16 24 97 ,. · 11 
935 Ahmet " Hüteyin Terzı 4 cii Kıraosm 11 11 1S4 45 6J 6 84 :O 49 62·93

1 
,, 53 

935 Al ı oğ:u FıJnt Köfteci 2 Çeşmelık C. 192 98 8 89 1 26 1 93 11 58 17 3 
936 lns n BJkkoJ !iurro·li o. 25 . 51 O 38 O 58 3 50 ıs 62 
934 Mehmet oğ. Mustafa · 11 M ez C 7 /2 11 4 4 ı O 66 1 01 6

1
07 11 15 

O ğl· ç eti 
K ra ao ti 
Kuzu 

" Sığır ,, 
Sadeyağı 

61 LOO 
61 500 
20 500 
23 250 

37 500 

47 
40 
47 
35 

100 

) 4802 13 
) 
) 
) 

2812 50 

Toz şeker 72 000 28 ) 19S6 38 
Kesme şeker 19 750 30 ) 

kalem yaş 274 700 kilo) 31927 L. 2394 53 
sebze. 399 800 det) 

S8 300 demet) 

6/6/938 Pazartesi 
aaat 14.45 de 

6161938 Pızırtcui 
aaat ıs de 

6/6/938 Pazartesi 
saat 15.15 do 

6161938 P .ııarteıi 
aaatll ele 

l 

Eksiltme· Şartna 
nin ıekli bcd 

Kıp lı zarf 

,. " 

,. ,, 

" " 

" " 

kur 
21 

355 

188 

130 

160 

936 Ab fol • .ıh ,, H lıl " 2 ç m ık .255 lU:l :l3 ~6 o 4 79 ' 8 76 8 44 
936 Me',m t oğ. Ctm l Ku dura(;ı l ık p SJ 38/l 374 18 :14 2 75 4 21 25 m l t 51 
9~6 Res 1 o Abdiılhıd·r K rc.ı 1... m n 3... 4 1 S6 O 23 O 36 2115 26 58 

Tüv n n M. kömürü 2 070 ton 1100 ) 1867 13 7161938 Sah .. 
935 Musl fa \'C Mehm t M rangoz T Le ;k C. ..,45 47 17 (J 3 451 20 70 1 14

1 

Kr ple 100 ,. 1500 ) nıt 16.30 da 

934 Ômer ot. Ş:m i 1 '• " 348 1 1230 185 283 1698 1 291 
Türk Antrasiti 25 ,, 2500 ) 
Komisyonumuza bağlı yatılı D,-.......ı.-1---0---lliıııııiıl..._ ........ 1•1----d------

934 Iskender Oi· Do an kı.;.al K m"t C 5~ 1 7 I 42 O 1 48 8 9J 1 45 
934 Hüsnü Kömü cu H cı AJ C 29711 13 1 44 O () 28 ı 72 1 73 l ı :lerin Mayıs 939 ıonun ka· eV ef emİryO &rlD &D; 

d r iht yaçları olan yiyecek ve · Birinci iıletme ihtiyacı için aıatıda clnı ve miktarı ilo mu 935 Süle)m n oı. Ni}'ati Man v 2 ç şm · ık C. ~2S 1 2 ıs 94 2 39 3 87 22 20 15 14 
9S5 Rebeka Terzi 1 cı H. Süleyman 11 /ı l 13 7 50 l l 1 72 lOI 4 .. 15 
934 • .. '1 J1 /1 113 2 s 34 4 5 3 04 7 71 

yakacakları eksiltmeye konmuş· hımmen bedeli yazıla odun kapalı zarf uıulü1lo münak aaya çı 
tur. Bu hususta gerekli durum karılmııtır. 

935 Hal l H imi Srı t tamirı 2 çe~m ... lılc 6J 2 16 66 2 SU 3 83 23 00 ., 16 
936 R Kaden Terzi " 13)/1 57 4 J O 67 1 03 · 6 20 ., 18 

yukarıya yazılmıştır. Ekı !tmo 6-6-938 tarihine tesadüf edeô Pazartesi günil ıaa 
Eks itme lstanbul Kültür O.· 16 da Haydarpaşa Gu binası birinci iıletme ekıiltme komiıyo 935 A c~mal Kunduracı " 13611 6l 1 5 ı 1 8'.l 2 86 17 13 .. 20 

935 Bohor Mır hi Terzi A7. zl •r 67 lJl 26 S 3 94 6 04 :6 23 ,, 22 rektörlüğü binası içinde Liseler nuna yapılıcalcbr. lıteldiler: ekailtm prta•meaiado yazdı muvak• 
muhasebeciliğinde toplanan Li· kat teminat ve evrak ve veaaikile teklif mektuplarının ekıiltm 
ı lcr al ni, ıatım komiıyonunda günü aaat 15 e kadar lcomiıyon reiılifine verilmeıi lazımdır. 

935 Fettah ok· Veli Bakkknl G ı Jıiz So. 9 5 9 83 l 47 2 27 13 55 S 87 
935 Nuri oğ. Meht.Ued Kunduac r ,, 33 10 4 5 J 67 1 Oı 6 20 S 91 
934 Yako Kö:nürcü Ç r n 18 14 6 67 l OJ 1 53 9 20 5 95 
35 Hısın oj. Z•y K ~nduracı 2 Ç '$m lik 25 1 ı 3L Jü 4 8 7 j6 44 16 .. 5 97 

Y p·lıc.l.:tar. Bu huıuıtaki prtaame ve mukavel projeıinin H ydarpq• 
lftekli.er ilk teminat mak· yol Baımüfottiıliği tarafaad•n paruııı: olarak verilmekte oldut 

~3S Jbiş oğ. H an Fı"ıncı T 1" l k C. 192 188 128 33 19 '25 29 52 117 10 15 2 
935 HHın ol Hüseyin Ec;kici l"'at p Çe.eoi 6 '27 18 00 2 70 4 J4 24 4 3 20 

buzu vo 938 yılı Ticaret odası bildirilir. 

935 Mustaf yıkıımu Manav Tılkil.k C. 192 107 15 31 O 3 06 18 37 13 43 
vesikal rile 2490 aayıb artırma Odunun ciııi 
ek itme kanununun tarifatı dai• 
reaindcı hazırlıyacıklara teklif 
zarflarını yukarıda yanlarında 
göıtcrilen belli ıaıttan bir aaat 
evveline kıd r komııyoo baş

kınlıtına makbuz mukabiliado 
teslim etmeleri muktezi olup 
postada olacak gec kmelet ka· 

ihale edilıck 
miktarı 

Mahammea Muvakkat . Tutarı 
bedeli teminatı L K. 935 Emin oğ. Şerif K dayıfçı ,, 47 152 3 6 J O 54 O 83 4 91 2 9 

935 Mehmet Rıhmi K•rndu acı 2 Çeşmelik 75 35 S 7S O 86 1 32 7 93 () 16 
K36 R ta oğ. Em n Manav .. 209 98 9 O 1 35 2 u7 ı 12 42 6 57 
936 .. .. " " 209 98 7 55 o 1 50 9 00 8 40 
935 Muh rrtm oğ. Mustlf Ktı"nduracı ln',iıfip 16 /3 346 80 O 12 O 18 1 10 9 5 
9:3C> Mchmed oğ. Hüseyin • K ... mcrallı 226/21 138 9) O 13 O 21 1 34 12 15 
935 L:.ıtfı ğğ. lor ahim Bostancı 'f.jkilik C. 31 144 S 33 O 8 J 1 23 7 16 13 1 
935 Mustafa Maraııgoz Ş n S. 27 148 10 2l.I 1 53 2 351 14 03 15 27 
915 M. Mıhmut Manav Türkp~zarı 94 261 3 ı.>O O 45 O 69 4 15 15 34 
934 Avram o~. isale Kunduıacı G z!i So. 6 /4 "J.15 6 05 O 91 1 39 8 35 15 36 
935 Y'1suf o. Rahmi " ,, 6ıS ~ 76 7)3J 1'9 1 68 10 07 15 37 
935 H J;j •..-e Mchmed " lnkil"p So. 16/4 847 9 OS 1 36 2 f 8 12 49 15 48 
935 Ekrem Makt1acı ,, ,, 24/2 353 14132 2 15 3 29 19 7b ls 49 
935 Şükrü v~ M .. hmed KJnduacı ,, ,, 32/2 36tl 10188 1 63 2 50 15 O ~ 15 53 
935 M. S dık Terzi 1 irc· Karosman 3 124 6100 O 9J 1 38 8 28 15 86 
935 M. A'ı K11nduracı 2 nci ,. 9 151 l8

1

9J 2 88 4 35 1 26 08 15 89 

bul edilemer.. 
Teminatlar lstanbul Liseler 

muh ıebecilikino yatıracaktır ve 
ıırtnımcler L;ıeler alım, ıahm 
komiıyonu ıekreterliiindeo be· 
delleri mukabilinde alınabilir. 

21 24 28 4 2915/1680 935 Meh. o~. H. Haydar ., Tılk lik C. 1513 134 13 5 ı 2 02 3 ıo 1 18 62 14 23 
9J6 Remz' Yoru maz Faniıe omi,l Bıııdur k C. 183 69 6 30 o 94 1 45 8 69 2o 48 • 1

--•·-----•

1
-

917 A\ı v: hm il K:unduracı K meralta ~S~~ı ~ı~ 1\~~ o
0 
~~ g ~g'1 ~ ~! 1~ ~ 9J7 ., • " • ,. -ıa: t .. 

9 ~6 Ahmed oğ. KaaıiJ Bakk 1 ,, 1J8 5 5 78 O 87 1 33 7 98 3 16 .,.. .... 
936 Sa h o . A ıf Kahvccı Tılk lık C. 174 98 30 33 4 55 6 98 41 86 1 77 ~ :=....... ~ ·~ 
934 Mehmet Yılmaz Bakkal Karak~pı C. 57 914 8 63 ı 29 J 98 11 90 9 19 ..,: "' ~ 
935 Hasan KundurJcı Haıı 5,,. 21 18 8 ~O 1 23 1 89 11 32 • S5 :::: Q.;> U ~ 
935 M. C b'r Tulumb t. M z C. 28 7 3 60 O O 62 3 6g • 64 ~ ..... u el.. 
935 M!hmet oğ Ah- Gazoz ba. Tılkilik C. 203 '17 10 63 1 59 2f44 14 66 • 71 ... § ~ ta 
935 met Berber • 228 39 8 35 1 31 2101 12 o7 .. 72 - .., ~ ~ 
934 lbrah m z~ki Bakkal T hir So, 711 27 2 8J O 4 O 6~ 3 85 1o 27 .~ m t; ~'j 
~~; ~~~~y Rı ~~c.m brah"m ~a~~~cçi K~we. c 18~· ~~ ; ~~ ~ı:~ ~ ~~I ~ !~ : ~~ a ~ f!! ~ 
935 l ı .. h .m • S.ııeyman z hı (C " 215 67 7 76 ı 161 l 78 JO 70 

1 
• 57 .S ~ • ~ 

935 Do ~an lfost ncı " 16 1 85 S 66 o 85 1 30 7 81 O 62 a = ~ (G 
935 Alı oğ. Hüseyin Kepekçı " ~8 93 9 94 4 49 6 84 41 '1.7 " 6) c: """ ~ e 
935 Yus.ıf Kemal G uozc'1 " 38 98 8 61 t J29 1 98 1J ~8 

1 
• 61 .,. •w •-::= 

935 O.im1n oğ. Rasim Kasap Kaathane C. 36 36 lS lU 2l27 3 47 20 84 2 1 .! e § = 
934 C·m l " Ali Kahvccı " 96 65 21 ıs 3 17 6 49 30 81 • 8 .,:: •- t: ~ 
934 M. Ah .. " 96 65 B 17 1 63 9 80 • .. ..rı ,_ .-.. 
934 .. .. .. • 96 65 11 38 1 71 2 62 15 71 .. 9 ti ..... ~.:.: 
935 H. Naz:f Berber " 110 69 8 :t9 ı ~5 ı 91 ı ı 45 • 13 t ~ .5 t 
934 S. Fa.k Kunduracı " 18/l 74 1 79 O ~7 O 41 2 47 • 19 E ,_,. u. ~ 
934 Mehnut oğ. Yu uf • .. 1811 74 4 80 o o 96 sı1 .. 41 ... 
934 • " Kahveci .. ı:.o. 128 79 2 17 O O 43 2 6') " 22 E ~ ! ~ 
935 At ot. Veys~l • " 128 79 l ? 6J ı 98 2 90 17 39 • 23 - -. -
935 AH • hmail • ,, 128 79 15 19 21 8 3 49 21 16 • i 4 .,.! .S : ~ 
934 M. lam l Fırıncı • 13.! 81 70 69 10 61 16 26 97 56 11 2S ~ CO c;::, 1 
934 Ş. Behlül Kahveci Yuk rı Sın idi 1 Sil 5 14 92 o 3 oo 17 92 • 35 ~ 
934 N. Must fa Bakk 1 " " llJ 10 8 45 1

1
69 9114 • 37 - 1 

935 M. Ramazan Kun durncı 1 inci Yüksek 5 1 8 25 ] 24 1 90 J J 39 14 7 4 , 
934 Ali oğ. Ha 

0
an Köfteci A ay B. 32 24 12 97 1 95

1 

2198 17 90 • 81 • 
934 Abm t o . ner Kolacı " 44 31 5 83 O 87 1 34 8 04 " 82._·---·--·----•ı 
934 • " Faı~ " 44 .31 5 4 o Bg 1 11 7 89 " 62 111 ı 
936 • .. " Furuncu H vuzlu · 4 29 62 50 9 37 14 37 86 24 17 74 Baktriyolog" 1 
936 Rauf ve z~ki Kunduracı Kemeralh ~88 /47 ?63 9 80 1 ıı7 2

1
25 13 52 5 55 

915 Hulusi w· Musftafa • lnkilap ~42//64 33670 9 92 1 49 2128113 6915 S4 zu·· htu·· Ergı·n 1 
935 Ali oğ. u t a • .. '*' 5 O O 78 1 20 7 18 15 57 
935 M. Sabri • • 3418 372 s 20 o 78 · 1120 7~18 ıs sa 1 
935 Mehmet oğ. Oi an • Tamaşahk 19 3 4 98 o 75 ı 'ıs 6 88 11 13 Her türlü idrar, kan, ~ 
934 Mustafa Bakkal 4 CÜ Ermeni 7 12 11 4 40 o 66 1 01 6 07 11 ıs balaam oe aaire talı. ·,: 
935 M. Mustafa • Aacı Ali C. 87 8 7 14 ı 07 l 167 9 85 11 22 6' 

935 A ı Manav 2 çeşmelık 155 172 20 83 3 12 4 91 78 92 15 7 lilleri yapılrıa 
935 K. Ahm. t Kömürcü : 167 78 16 67 2 5 l 3 83 23 Ot"I 15 8 

Et m Zıva Kundur Cl 175 /1 80 3 00 o 45 o 69 4 14 15 9 . o~ t ye~: 
934 Oım n N yazi • " 175 /2 81 8 00 1 20 1 84 110415 lo lk.incibeyler ıokak. No. 25 
935 Ke:ıan Kadri Terzi Dikil.taş So. 21111 65 ı 37 o o 27 ı 64

1
26 43 Telefon 3869 

936 84ruh o~. Bobor Manav Al"p ~ C. 116 56 7 51 1 12 1 72 16 34'12 60 
936 Memi , Şevki Man alcı Türkpaz rı 8

2 255 3 75 O 39 O 83 4 97 10 58 ı----------·-
937 Halat o}". Hasan .. " 8 2 255 38 70 5 8) 8 90 53 40 14 39 
937 " • " Kömürcü ç:rkın l8 14! 38 75 O 11 O 17 1 03 7 69 
935 H s.ın oğ. Gılip KunduracL Keıne11raltı 188 /3 82 11 31 1 70 2 61 15 61173 81 
936 Mehmet oğ. Faik • 188/S 84 7 20 1 08 1 66 9 94 ?3 83 
93S • " " • 2 çeşmelik 73 34 27 25 4 09• 6 27 37 61 7 100 
936 Ah et oğ. Alptekin 

Basmahane Mliye şubeai mu· 
kclleflerinden yukarıda iıimleri, 
iştigal nevıleri ve ticaret mı· 
ha leri ya,zılı 107 müke lef na
m na \nth olunan ve her birinin 

isimlerı hizasında göster:len 
kazanç, buhran vergilerilc zam· 
ların10 ve mükellellerin ~ildir· 
dıkleri adreslerinde bulunama· 
malarından ve yenı t.caretgah 

ve ikametgah adres1erinide 
bildirmem ş olduklarından mat• 
ruh ve. gi ve %am lıırının kendi
lerine tebiiğ'ne imkan buluna· 
mamıştır. işbu ilin tarihinden 

itibaren 30 gün zarfında itiraz 
edilmediği takdirde vergınan 

lazimüttahsil bir bal alacağı 
2395 numarala kanunun 86 ncı 

adde.si dc:iletilo bu ulc uıulü 
muha~emeleri kanunun 141 nci 
maddesi mucibince teblit ma· 
kamına kaim olmak üzere ili· 
nen tebl.ğ olJnur. 1699 

Ton 

300 

Beher tonu Ura Kr. 
Lira Kr. 

Sdi mefo veya Gürıeıa 
veyahut çam veya ber 
üçünüa m•hlGtu 

12 60 468, 7 s 6250, 

Safi meıe 200 
20 23 26 29 2886 

il Daimi Encllmeninden: 
Makam Hizmet otomobilile Nafi• kamyonları için beı 'taae 

700X16 abadında iç ve dıı beı tue 600X17 abadında iç ve 
dıı ile altı tane 600X20 abadıada iç ve dıt dokuz tane 82SX20 
abadında iç ve dıı lastik satın alınacatından iıtek\ilerin 30 Ma· 
yıı 938 Pazarteıi saat 11 de Daimi .Encümene baı vurmalara. 

12 21 (1568) 

e 
Mndorloğaodeu: 
Muhamn eıı bedeli 

B.:hor mo.re 
murabbaı Adaıı Numar11ı Bulunduğu Me11hai 
Lira K. yer ıatbiy ;:si 

4 - 55 19,20 Gazi Okulu 493. M2 
civarında 35.D. 

ldarei Huauıiyeye ait o!up yukarıda cinı ve mevkii gösteri· 
len ıkarın mülkiyeti satılmak üzere 19·5·938 &ününden itiba· 
ren 10 gün müddetle temdidea açık arttırmaya çıkartlmııt~r. 
Mülkiyetine talip ol•nlarıra ıartları ö}reamelc: üzero her gua 
Muhaıebei Huıuıiye müdüriyeti Varidat kalemine ve pey ıür· 
mek iıtiye ılerin de ibalo aünü olan 30-S-938 pazartesi günü 
saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Eıı· 
cümenine müracaatları ılan olunur. D. 3 -Şot6ı ve Otomobil sahiplerine müj 

Engürü Boya Evi 
••• 

Tenezzüh otoları, otobüı1er, kamyonlar, sair her nevi güreJ. 
liği arzu edilen ve zevki okııyan madeni eşyalar: Elektrikli 
piıtonla (Tabanca) ile . boylDar. Cıli verilir. bozulan kııımlar 
tamir edilerek biç belirsiz bir bale getirilir. Boyalar, macunlar 
Avrupa \ 'O Amerikanın en iyi boyaııdır. 

BOYA EvlMIZ: Memleketin duyduğu bir noksanlığı ikmal 
etmekle iftihar duyar. 

USTAMIZ: Avrupanın en iyi müe11eaelerinde çalışmıı bir 
Türk reocidir. 

FIA TLERIMIZ: Rekabet içia det il, nef uet içia müşterileri
mizin gö•terectkleri rıtbeto ba§'hdır. 

Cumhuriyet cocldeai (ikinci kordon) inhi
sarlar Baımüdüriyeti karırsınJa No. 111 

Armutlu belediyesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorin 
70 Teneke makine yatı 
20 Beyaz gaz 

Armutlu belediyea:nin bir .. •enelilc ihtiyacı için S ~ıy11 93' 
tarihinden itibaren on beı gun müddetle ve açık ekııltmo ıar 
retile alınacak o~an yukarıda yaıı:ılı mevaddı vermeğe talip 
olanların ihale günü olan 20 May11 938 güall 1aat 16 ya kadar 
muhammen bedel olan 180J lira üzerınden % 7,5 muvakkat 
teminat alr.çeıi ilo beral,er Armutlu belediye daireıiodeki kcr 
misyona müracaatları ilin olunur. 4 8 12 16 
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~- ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
''DEUCALINUS .. vapuru 16-

5·38 tarihınde beklenmekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
~e HAMBURG limınlaıına ba· 
reket edecektir. , 

"VENUS .. vapuru 26-5·38 de 
limanımızda beklenmekte olup 
Yükünü tahliyedn ıonra BUR
GAS, VARNA ve KO'STENCE 
liınanlatı için yük alacaktır. 

SVENSKA "ORIENT 
LJNIEN 

''BARDALAND,, motörü 2(). 
S.38 tarihinde beklenmekte olup 
~OTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
İçin yük alacakhr . 

.. NORDLAND,. vapuru 16· 
6-JI do lımanımızda beklen· 
tıılcte olup ROTTERDAM, 
liAMBURG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
İçin yük alacaktır. 

••VINGLAND,, motörü 16-
6-38 de beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANJ. 
MARK ve BAL TIK limaalan 
içia yOlc a1acalchr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 6-6-38 
tarilıiade limanımıza ıe1ip MAL· 
TA. UARSILVA ve CENOVA 
'li .... lan içia yolcu ve yilk •• •ALBA JUUA.. vapura 2· 7·38 
de t..ldeamekte o\up MALTA. 
MARSILYAveCENOVA limaD
a.,. lcia rlk alacaktır. 

Yolcu da kahul ıder. 
lllnclald U..ket tarihlerile ve 

•a.laaı.dald detifikliklerdea 
•~te meıaliyet lra&al etmes. 

Dalaa faale tef.ait itiD 2 aai 
9-doada FRATEW SPERCO 
'-par aceatahfma mlracaat 
~elİ rica olunur. 
l'etefOG! 4111/4142/2663/4i22\ 

DEUTSCHE LE. 
\'ANTE-UNIB 

G. m. b. R 
HAMBURG 

l>EUTSCHE LEVANTE UNIE 
A. G. HAMBURG 

ALLAS LEVANTE UNIE 
A. G. BREMEN 

•ANDROS. vapuru ıs Ma· 
Y1ıta bıldeaiyor, ANVERS ve 
liAMBURG limanlanadan yük 
çıkaracaktar. 

•AJCKA. va~ 24 Mayıa
t. bekleoiyor, ROTTERDAM 
liAMBURG ve BREMEN li· 
.._larana ,ak alacalcbr. 

ARMEMENT H.SDHULDS 
. •MARITZA. vapuru Haziran 
'l>tidalaranda bekleniyor, ROT· 
1'lRDAM HAMBURN ve BRE· 
t.IEN limanlara için yük ala. 
'-lcbr. 

SERViCE MARmMI 
RQUtlAIN 

BUCAREST 
91>UROSTOR. vapuru 1 

~~~randa bekleniyor, KôS
~ IE.ftCE. GALATZ ve TUNA 
~ları için yü~ alacaktır. 

NORSICE MIDDELHAVS
LINjE OSLO 

''SAN ANDRES. 26 Hui· 
~da bekleniyor, DIEPPE ve 
~~ .. eç umum limaalanna Jik 

caldar. 
JoNSHON WARREN UNIE.S 

Olivier ve 
Şürekisı 
limited 

V cıpar Acentaa 
llrillcilcorcloa Ree1 W.. 

TeL 244S 
THEW.ERMAN UNES LTD. 

.. LESBIAN,, vapuru 17 Ma
yıata UVERPOOL ve SW AN
SEADAN ıelip 1iik cabra ak. 
THE GENJ:RAL STIAM NAVl-

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS., vap11r• 20 

Mayıata LONDRA için yük 
alıcakbr. 
DEUTSCHE LEV ANTE· UNIE. 

"ACHAIA., vapuru limanı· 
mazda olup yük .çıkarmaktadır. 

Telınilı 

Muhasebe Barosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarıısı No. 3 

Tele/011 3415 
Muhasebeye ait bütün iılerinizi 

tam hir itimat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Büro, bnuaa uyııın tekilde Ye 

muhtelif uaullerde: 

Malaaaebe tai• •ar 
Deltw tatar · 

Pldn~o tan3im •tl• 
lle•abıl•tlıii,toali,e 
" ilatildlları laalleder 

UVERPOOL Dolıtor 
'it ·INcEMORE ... ,.. 5 Ha· saıı·h Sonad '-da bekleaiyor. Bmpz VaP ___ _ 

~ Köıteace limaaı.n.. ,111 Cilcl, s.ç w ziiuevi lautaLW. 
S C-.kbr. • ......... 
lEROYALE HONGROISI 

baacibeyler iokU No. 81 
DANUBE MARITIME Her n ö leden aoara 

) "BUDAPEST,, vapura 23 Mr .. miiıiııiılıiiıl••--llıiıı-•11 l._ bekleaiyor Tuna li••n'·· aceata mnaliyet lıahal et1Mz. ta • • lit 
!~ )'ilk alacaktır. Dalaa fazla tafai almak içiD 

tt TlsZA. vapuru 21 May11· Biriacikordoacla W. F. HENR1 
1lit belcleniyor, PORT-SAIT ve \IAN DER ZEE & Co. N. V. 

1
•Qderiyeye laueket ed~cektir. wapur accatahtma ..._... 

..._!ladaki bueket tarihlerile cailmeai ıica olun•· 
-•l11alardald cletifiklildlrinclea T.WoD No. 2007/200i 

biri 

Askeri Liselerine talebe alınıyor 
1 - 938 • 939 dın yalı için lıtaabalda bulunan Kuleli ve 

Maltepe ııkeri lisclcrilc Burıa askeri lisesi Kmkka\ede 
IMalanu uktrl ua 'at lialİ ve Ko_11_1a lrliacu ulceri 
orta olcallanu talebe alıaaoaktar. KaJdikaltal tartları 
baklanda mal6mat aakerlik ıubeleriad• ve okullarda 
vardır. 

2 - Kaydillcabul için müracait zamanı 1 • Huiran ile 2S • 
Temmuz araıındadır. Talebe hangi okula girmek iıti· 
yoru bir dilekçe ile dotrudan dotru1a o okul mildil
rüae müracaat edecektir. Dilekçeye iki fototraf ile hir 
taae 6 kuruıluk poıta pulu iliıtirilmiı buluamah ve 
meaıub oldutu aıkerlik şııbeai baba11m11 adı ve me1-
leki ile kında adı okudutu okulun illDile llaaıi 11nıfta 
buluadup yabanca dil ok1&JOrM laaaı:aiai qkuduğu ve 
okul•daki kayt numara11 boyu yaıı atırhta ve otardatu 
yel'İll aclrui vuila olarak yazabaalıdır. 

3 - Mekteplerin bulandutu ıebirler haricinden müracaat 
edecek talebeler aynca ikinci bir dilekçe ile de uker· 
lik ıubelerine bat vuracaklardır. Askerlik şubeleri 11bbi 
muayenelerile lüzumlu kaydükabal kiğıtlannı tamam· 
latbracaklar ve bir Temmuzda talebenin rlrıceli okul 
mldürüne yalnız kitıtlanaı ıönderecekler •e talebeler 
mekteb müdürleri tarafından çatnlmadalcça mektebe 
gönderilmiyecektir. . 

'4 - Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaıesiiıden baıka 
riydirilmesi teçhizatı okul tarafından temin edilir ve 
her ay bir mikdar da maaı verilir. 

1 3 5 7 8 ıı 13 ıs 17 19 2ı 22 2S 27 29 31 1415 

inhisarlar Umum modorloğandeo: 
L - idaremizin Patabahçe faltrikauadaki pıtıaam• ye pro· 

jeıi mucibince yaptırılacak kirgir ve betonarme istinat duvar 
larile Filitre daireıi inıaab 9/V/938 tuibinde ilaale edilece
lioden yeniden kapala zarf asalile eb:ltmeye koamuıtar. 
il- Keıif bedeli 16730 lira 37 ..... YI muvükat telDİr 

1254,78 liradır. 
111 - Eksiltme 3(). V·938 tarihine raıtlıyan Puarteai pnii 

saat ıs te Kabataıta levazım ve mübayaat ıubuiacleld ahm 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 84 karat bedel mml>iliade 
lnhiHrlar levazım ve mübayaıt şubesile Ankua ve lzmir bıı· 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Ekıiltmeye iıtirak etmek iıtiyenlerio feaai ewak ." 
veıaikiai inhisarlar inıaat ıubeıiae ibraz ederek a,,..a ,,..ka 
almaluı lizımd r. 

VI - Mübiirlü teklif mektubunu kao uni •iMiik ile ._ 
ıubeıinde• alınacak ehli1et veıikuı ve % 7.5 ••vakbt ... 
venme paruı wya •ektubunu ihtiva edecıek olu ...... 
zarfların eksiltme günü en ıeç ıaat 14 de kadar yukarıda adı 
geçen alam komiıyonu başlunlatına makbuz mukabilinde veıil· 
mit olmaaı lazımdır. 13 16 21 27 2714·1574 

Çeşme Ziraat bankasından: 
Çeıme tlıcalarıada dört oda. hir .alon. bir •9tfalr. bir -.,o, 

bir çamaşubane ve 160 metre murabbaında avluıa bulunu 
bir bap banyolu hane ı/6/938 tarila aclea 30/9/938 tarUıiM 
kadar mevsimlik kiraya verilecetinden ilteklileria T. C. Zinat 
bankaaa Çeıme ajanaıaa müracaatlara. 13 17 21 25 1569 

SAZMAŞ 

Sanayi ve Ziraat makineleri 
1'ork Anonin şirketi 

LANZ - Mazotlu Dizel tarla · traktörlerı. 
4S-3S· 25-20 beygirlık: Her huıuıta garantilidir. 
Fıyatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harman, biçer hatlar, saman ve ot pres~ı ı , 
tohum ~yarma makinesi, kalbur makinıı , p~ta· 
tes çıkarma makineıi ve bilumum alita aıraıye. 

RUT-SAK - Traktör pullukları, mibıerler, diıkaro, tırmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharla kaıu ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motörleri. 

Her türlü fabrika tesisata işleri deruhte edilir. 

BiJyülı Karıliçalı Han 55 No. da EGE 
mın talıaaı amam aeente•i TALAT K/L. 
llO~LUNA müracaat. 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPiRİN senefer
t 

denberi her türlü sogukal· 
gın l ıklarına ve ağrılara karş: 

tesiri şaşmaz bir illç olduQuny 
isbat etmiştir 

A S P İ A İ N in tesirınden 
emin· olmak. için lütfen EB m•rkaı· 

. sına,.dikkat_ ediniz. 

Devlet Bavayolları Umum Madar. 
IOğOnden: 

1 - Şimdiki kadromuzda •Jlak ücreti iiçyila lira 01111 f •• 
teflij'i müabaldir. 

2 - 86yük Millet Mecliıiae ıunulmuş olan tcşkilit kaaun• 
liyihasına göre üç mühendisten teıekkül edecek fea 
heyetinin reiıiDe HU. dij'erleriae yetmiıer lira aılit 
maaı teklif edilmiı ve icabında bunlaran em1ali haııl· 
lua ücret olarak ta verilebileceti kaydı konalmuıtur. 

3 - Taliplerin Tay1are mülıeadiıi olma11 ıarttır. 
4 - Taliplerin: 

A - Mektep ıabadetaa ... i 
B - Sı bhat raporu 
C - Pohsteo muıaddak hü1nülaal mazbatu1 
D - Şimdiye kadar çalıştaldara yerlerde• aldıkları 

ve1ikalar 
E - Nüfu• tezkereıi sureti 
F - Üç adet fototraf 
G - Askerlik voaikasa 

ile birlikte Havayolları Umum miidiirlüte mir• 
caatlarL 17 19 2ı 23 1450/ 1628 

lzmir inhisarlar BaşmOdGrlOğüoden 
Bet aüdiirlüğimib tütüa 1a ... ile titiia fabrikuaaca 938 

mali yıla içiade yap1ıacak mamul yaprak tütiia ve makine ak· 
umı ile boş zuruf veaai malzeme nakliyatı 30-S-938 günü 
uat ıs de ilaale edilmek üzere kapıla zarf uıulile ekıiltmeye 
koaulmuıtar. 

Mubuamen aakliJe bedeli 14868,53 muvakkat teml•ata 1115,1• 
liradır. 
ŞartaamHi Levazım şubemizde ıörülebilir. lıtekli~erin 249< 

uyala kanun hükümlerine ıör• hızırlıyacaklan teklıf mektup· 
laruu. muvakkat teminat aakit makbuz veya banka teminat 
mektuplarile taJia ol•an .. atten bir .. at evel Baı müdürlü· 
pmüzdeki komiıyona vermeleri liztmdar. 18 21 1645 

T. C. Ziraat Bankası Jzmir şubesinden: 
Memur alınacaktır 

a..b•mcla eimdilik muvakkat olarak iatitula• edilmek üzere 
U.. ve Tacaret liasi mezunluandaa üç ••••r abnacaktlr. 
Billhire liyakat göıterenler daimi kadroya geçebileceklerdir. 
Evsafı haiz olaalarıa vnaiklerile 24 Mayıı 938 öğleye kadar 
ıube mulaueltesine mlncaatları. 19 21 1631 

Bayındır belediyesinden: 
Bayaadlra bütü11 kOllförü ve demirbq .. ,.,ile mevki w 
mınurw müıteaaa ve çok kuUuııla olan belediye otel ve 
pzinOlallUD üç senelik ican açak arbrmaya çıkaralmıştır. lstek
lleria 6-6-938 Pazarteıi Aat 16 ya kadar belediyeye müra-
caatlan. S 10 12 14 17 19 21 1466 



-.- r • . - .. -
Tesirini ab·i olarak • 

sır a Basur memelerini giderir, 
Knvveti, işti hayı arttırır. 

. 
yapan en iyi müshildir 

--..-... .... aw'!~amm:::ı:::mmı::DElllll!lllii:iiiKillii~miii11&1 .. llD5illmii!liilll ....... m. ıa.':Dl-.11111aaB111 .. &l!l .. lillll .. limE3amlil~!!:\m ................. ,. 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baylar ve 

Bayanlar ... 
En müşkülpesent müş· 
terilerini memnun eden 
bu f rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
lbrahim Ka akaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeşitler. Mımtoluk, Tayyorluk, Trnvakarhk 
kumaşl rın envaisini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mıağaz m dahilinde açtığım terz,hanemde 
husuıi olarak bay ve bayanlar için son moda 
z1rif, şık manto, rop, t yyor, etek, bluz, tu~vakar, 

ııuvalet, gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kaputları 
İbtenildıği ve beğenildiği şekilde imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılar. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu olamak için bir defa 
tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbankm çıktığı eski Bayraklı 

maA"aza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan oe pe,.akende olarak lıa1'içfen sipariş kabul edilir 

Ha a.;c;ı karde e . ı 
Büyük mobilya ve mefru atma

ğazaları .emrinize amaded·r. 
MERKEZ ŞUBE 

1ZM1R ANKARA 

Temiz, zarif qya, elbise ihti· 
yacından evel gelir. Herkes ken. 

di lıaline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s ı
lon r~hat yaşıyacak 

eşyaya muhtaçbr. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 

abilirsiniz. Evinizin 
eşyası bayatı zm eti· 
keti olduğunu unut-

- --..._ 

Septolin 

DİŞ 

macununu 
.:::ı::x::::> 

kullaııınız 

Taze 
ertür O 

• 

Temiz 
tuv 
•• uz 

Ucuz 

1 t 
ı aç 
eş·tıeri 

e a çar 
hhat .~

1

cz ____ n esi 
Başdurak Bovok 

ol 
Salepcio~ u Hanı Karşısında 

Toptan 
atış yeri 

Peştemal er larda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

• 

T •• 5 BANKA~I ~~'~ 
1938 

Küçük Cari H<ı&cıplar 

İkrcımilie plöı.nı= ' 

4 det 1000 L 4000 L 

8 " 500 " 4000 " 
16 •• 250 " 4000 " 
76 .. 100 ,, 7600 " 
80 " 50 " 400J ,, 

200 " 25 " 5000 ,, 

384 " 28600" 
Kuralar lmart, lhaziran 
1 ey 'ul, 1 birincikanun 
tarihlerin de çekilecektir 

En az 50 lıra mevduatı 
bulunan he~aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
mayınız... ~~ --·-~·•iiı-..-.iiiiim. 

Memurlara 10 tak. 
itte veresiye mua. 
melesi yapılır. 

Hacı Ali Zade A 
Ticarethanesi 

Her cin ko tümlük yeni çeşit um:ışlar 1 

Yaı mevsiminin yakloşması m üna ebetile yeni getirdi~ 
•DuRMÖY. FA YN •vULEN,. ve "FIŞERn kost'imlük ku· 
ponl ra kostümlük ketenler, pardesüiüKler ve he tı.ırıü YERLi 
ve AVRUPA kuma§ sortimanları rck bet k bul etmıyeceK 
derecede s tılmaktadır. 

Elbise ihfyacmızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarctbaneıini muti k zıyaret edın z. 

, En ı :ığl m, on aık vo en ucuz kumış rı yal ız bu m· ğa· 
! zadan alabilirainiz. 

Peştemalcılar E naf ve Ahcıl· Ba~k ,sr 

civarında e ki Suraski mağazasıncia N. 70 
·. . ~ .' . . . . . . . . ·. . . . . . . :• .~·- ;.,"~ . rELEFON 2)9>~~-· 

IS T ., 
Teefo 

19 

Eıı meşhur fabrikaların lol05r. t ma"ineler., fiıım, C8m, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve a~raı d smanlar, senedat ve evru 

istmsahlan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERl 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, t 

Telefon: 2675 Te gra{: Rüstem lzmir 

l\ia 'Yazasın a ) ıiabi ir·siı iz 

ADRES: 

o 

Atatürk Caddesi No. 
TELEFON No. 3f/42 

s 1 
o 

38 

Balcterigoloa w bulaşı(!r, salqırı lııutalıklan miitehesıuı 
(Verem ve saira J 

Basmahane Çoraklcapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar hastalarını kabu, eder. 
Telefnon: 411 S ••--••m• ........ .., .. ~MU=mmıı.:ıa=11 ... 11111 ......... ı 

---!!mlllZiiilC; ---- •ı ____ "öla ____ _ ,. 
Birinci Sınıf Mutabassıs 

Göz Hekimi Dr~ Demir Ali 
Kamcı oelrı ~ Milat Orel 

cm ve TenasOI hastahk· Adres: Beyler Numaa S(Jıo 
ları ve e.ektrik ied3vısı kağı No. 2j 

İzmir • Birıncı beyler ı;ottagı , ~ Ka:a:~ ~~~~~n~g.~J::~~ır:vcJ 
Elhamra Sineması arkas nda B ı~.30 . 17 fe.e. 3434 

T defon : 347 ~ cılıı IE!'IS.:1111!1 _______ _ 

e , v e .. t rub 
' k J v ve , k u d r'e l ~ e ç . i , veri r 

Kan ız 

' i~tahsız 

\ eı .. em 

i~tidadı 

o~anlara 

l{onıaı İZ"' 

ınalı ,.e 

Bel trev• 
~ 

şeklı~i 

olan lii,rf.J 

~ ~ fa~ı ıec· .. 
IJ9~N~~• rüt7,e t ,J1l· ve Şevro e 

O omobi leri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için Büvii k 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. .; 

' . . 
şışe~ı 

nı i~t i r 

kıırıı ~ 

,._r.--·----------------------------------------------------..-.aU.depo • Fe . 


