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Hataya, Suriyenin her tarafında~ müsellah Ermeni çeteleri gönderiliyor Avam kamarasında 

Büyük Şef dün akşama kadar Mersin .Lord Halifaks 
' beyanatta bulundu 

hükiimet ·konag" Jnda meşgul olduktan Harbin ictinabı nakabil olduğu yolunda 
ı.ö ;lenen sözler doğru defi "dir 

Sonra Sı· ıı· f ke' ye hareket ettı• ler . :::mı:;:.~· b::d:~r o~~~~· i::ı:l'm:: 
• ., •• e 

4
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Fransızlar, mülayim bir lisanla notamıza cevap verdiler. Fransa 
Hariciye Nazırı, bir itilaf akdini temin için temmuz içinde 

Ankaraya gelerek ricalimizle konuşacaktır 

olu ı telıf etmek lıızımdir. Harp ile 
l ul l tau bi in i tercih etmek iktl• 
eıtiA ı .aıoan u'ha tere b •hl•ll 
hem cı nslerime •ar~ı Tezaı fim el .. 
!etinden ud ıfe) leri m. Hariciye Naın

rının vadfeıi memlek.etio ın uia .. ,.,. 
d ı~ı eıulı jdeıller lıi :amel hhill 
tatbilı: olan hudud1an • tnc l: auıette 
ileri götürlllemiyecek ıurette eiyueti 
idare eı melıt'r, 

'Mer•in, 20 (A.A.) - BGyilk Ôn· 1 ,, ___________ "\ 

a.rimb Reisicumhur Atatürk dfia At t •• k 
lall 13 de huau&i tnn'erilıi gelerek a ur 
ldeıı'ne ııref nrmiılerJir. 

İ&t11yonda tlbıy, Tüm komutanı. 
tıcıuın lıilkflmct eıUnı, Hb:ri kıta• 
it ve me mnrin, parti '°e milli t•D•k· 
latıer menıup1an, mektepliler •e 
eaddeltri dolduran binlerce halk ta• ı 
ratı.od•n a.nir edilmiyecek derecede 
lıaynt -re totkDD götıtıilul• illik· 
lıaı edilmiolerdir. 

Atatürk hoıorlarında yapılııo ... 
l:etS kıtaatın f eçil reımioi ıltka ile 
takip buyurmuı ve 1;6rdtılr.lari in• 
ilzam ve dis 'p 'iadeo dol•p koma• 
&aıılın tebrik etmitl,.rd.ir. 

Kıa •• erkek ıaleberler de ge~ı 
-.miDe lıtirak etmiı ve heyecan Ye 
~·0 ıev ·,ioi Ulu Ôndore bir kere 

u gu• nr tıDJ 

Atatllrlc balkın ıGrekli Te içıen 
Keleo alkıtlan aruında kendilerine 
t.liıdı tdılıu k6tk11 teırif' Jnıpırmnf" 
laıdır. 

Merdn halkı g&rli'memiı blı 
Jaa1r•m Ye eeviuç içiodedir. 

Mf"ıtlıı. 21 (A.A.) - Diia t"hrl• 
llllae 'teref Tereo Btlyftk Şef imi& 
Atattltk aktım G&tll deııüde bit mo• 
ttt e&int ıi 7apmıttır. 

Avdeti de ldmanyardo cleala 
kola iıke ffindea ıehre çılı:mıılar Ye 

keıad iı'ni heLliytu lıCiytlk b:r kala• 
~ablı: tarafıudm harare&lo tlkıılaııe 
aıqlardır. 

Gece Hat 21 de bir fener alayı 
t.rıip olaamaş bilıfta ıeblr baııan 
be .. elektriklerle renkli ren.erlerle 
donıulmıı, denizde Te karada parlak 
'c&aLO.rat yapı'mı~tır. 

Ôn.de B .. lkevi bındoaa o1cI oğu 
b'de gençler, Pa tililer, Bılkevi ..... 

Flanden 
Belçika Baıvek:li 

Spakla konuı tu 
Brökul. 21 (R dyo) - Birk•o 

"1ıdeaberi borada bu uomıı\ta olan 
l"tınıa ıabılı: Be,vekili Piyer Flan• 
••o, ba~fin Belçika Baıveklli Spakla 
lill111a bir mftl&k:at yıpmı~tır. 

Bu mGltkahu, haıuı! mahi1ette 
~oğu t6vl,n'yor. 

Kermes l:ugün 11 de ba.f'lı O'f 

Gençliğin azimkdr 
ve §UUr lu tezahüra
tına teıekkar edi. 

yorlar 
Mereln, 20 {A.A.) - Rlyaıetf. 

1 cumhur umutni Utipliıillden: 
14. Çemberlagn ve sabık 

Hava Nazırı 
tondra, 20 ( A.A. ) - Lord'ar 

ıamıarııuo ( :ı J irnutuk ıöylemif olaa 
Lord lln ' ifakı dl'm ttir kı: 

-kimin I • rafı dan olurH o1ıun 
11al1aoıu Hıbec ı oıa fer hinin ıa. 

L ord B ,lifaks İngili• • ltaly .. 
iti lfifı nı bir kere d•ha muhik gll
termtğe çnlııtıkıao eooıa bunu• Ja. 
~iltert'nin h~ ya tarafından ae lıpaa

·y•da yapı lao mOdahaleyı fa ne Ü 
Habeti tındaki faali,ıtiui tuTip ... 
mekte olduğu mıınaaıuı taHmm• 
~twemakle bulaı·duğuou ı6ylewiılir. 

Lord Halifab sözle.iııo o6yle M
vıım daıittn: 

-Harbin fçıln~ hı nakabil •ld .... 
yohnda ıl.7 t:nı:n alıler telallkell ft 

- Sonıı 6 ıncı salıif•d.-

19 Mıyıı gii ıönün yıldönümG 

mlaa1ebetiyle ''!rdtın her wafın .. 
dan ••taadıılano he)eCaD ve Hmİ• 
mi h;alerini Te uimkir l&nçJiğin 
ıaorlu tnıbfiratJnı bildira liıfe».lc 
te!grıflar gelmektedir. 

AtatOrk bundan pek mflteh1B1iı 
olmaı ar ~e lttekldtieriyıe •el'gi• 
leı lııi ıleıi. eıine A dolu Ajaıı• 

~ me m e miılcr ıT.: 

Manisa Halkevlnde 

111eo up a ı \C b1n eıco la kın ıııi •• 

~r an ha kın nasıl korunactıfi 
hakkında konferanslar verilecek 

kiyle ta kıo •• LJn •e cotkun bir Manisı, 21 (Hususi) - Ge
ıel ha inde ,.ıea bu bGyilk alay lıtio çen sene Ankarada açılan kö
ynk b r inti• ıım a Rı:hicumhorumu• mür serg si filmi, Halkevi lara· 
zao ikamtt buyurdnk an bdediye fmdan getirilerek, bugünden 
parkının iç'odeki lı.ü~küu öıı üne gel• itibaren halka ve bütün okullar 
miı •e orada ıaualaia teıabiuall• ı talebesine gö:»ter lmt ğe bas· 
lıu'un1ı1uıtur. Janmışt r. FiJm ş mdıqcu büyük 
- Sonu 6 ı neı sairi/ede - bir ra~bet görmliştür. 

Mani111 21 (Huıusi) - Hal• 
kevı salonunda hukın ulürll 
gazlardan ne ıuretle koruaacajl 
hakkında bir ku ı ac;ılaufbr. 

Mütebau11lar, pızarteıindea iti
baren konferanslar vermej'e 
başhyaca klar dır. 

Kermesin, bu sene gör- ç'!k!)stovıkvada vaı; ;yet ıehlike. idir 

düğü alaka büvüktür. Almanların, bugün Çekos· 
C;var Vıldyetlerden ve bütün kasabalardan 1 k h d d d b • h 

Bcrgamı,~~rH~~.:a~c~:f ~~ akın edi;yor; ova ya U U un a ır a-
meı, yarın başlıyor. k t 1 h 1 

Bu güzel bayram haftasının gclşi dolayısile Bergama, bu re e yapma arı mu teme 
akşamdan doldn, her taraf• 
bayraklarla ıüılendi. 

V •li B. Fazh Güleç, matbuat . 
mümessilleri, lzmirin tanınmıı 
aimalarından birçok zev1t bu· 
raya geldiler. Kasabada bir 
fevkalidelilc vardır. 

Köylerden akınlar başladı. 
Büyük grublar halinde ve mili: 

Çekoslov2kya, Alman hu ;ıual .ırın;ı asker s~vkıyatına baılaclı. 
Lo:ıdrada heyecan var. lngi 'tere, aske. i bir harekette bulu 1dul• 
takdirde bütün Avrupanın altüst olac:ığını A.'m.=ınyaya ihtar etti 

Pariı, 21 (Radyo) - Çokos• ile 12 Haziranda cereyan ede- Çekoslovakya Başvekili Bay 
lovakya belediye iııtihıbatı, ya· cektir. . M lan Hodza, (Hayolan)n) ı da-
rın 250 kazada olacaktır. Diğer Çekoslovakya hüı iimetinin vet ederek kendiıile görüımek 
kazalar intihabatı da 29 Mayıı hüsnüniyetine rağmen Südet uzusunu gösterdiği balde, Sü· 

- Almanları, timdiden hiçbir ta• det Almanları lıderi ne bu dav .. 
Muhterem misa- mmamağı başlamışlardır. - Sona 3 iincll sahifede -

lirimiz yarın Alsancak 5-0 mağlQp Atatürk kupası 
Serbest güreş seçme müsabaka
ları dün gece heyecanlı oldu 

Gllnılerln 11apı ldıjı Halkeoi binası 
~ Y 11&11 Jediıaoi ıabıfemi&<ie 

Vali B. Fazlı Giilee 
kıyafetlerilo gelen gnnçlorin ... 
vinci payansızdır. 

Bu geco Halkevi bağc;eıinde 
bayram arifesi kutlulanıyor. 

Bergama, pek nadir görülen 
bir ıevinç içinde bulunuyor. 

Kermesin bu sene gördüğü 
alikı, hakikaten kayde şa· 

- Se»na 6 uacı aalıi/ed• -

geliyor Oyun iyi geçti. Bazı kimseler, sahadan çı· 
Orgeneral Bnamane- lıarken Alsancak takımına (yuha) çek!il•r 

de merasimle kar. lstanbul, 21 (Hususi) - Be· - B.raz sonra Beıiktaıtan Şerif 
ıılanacak ,iktaşla Alsancak maçı, çok ikinci go'.ü attı. . 

beu~canlı geçti. 1 · h ft d Ş ·ı· ..ı. Do't n aıtlıtefik Yugodavyanıa J t<:anc ı a aym a, erı ın •r•~ 
d~terli Harbiye va Bııhri)e Nazırı Alsancak 5·0 la Beş:ldaıa ğı ile üçüncü gol de kayded idi. 
Orgeneral Mariç, yum .. hah huuuS mağlup oldu. Oyun, çok güzel geçti ve biç 
trenle Aok.arıdan ıehrimlz• gelecdt• H ıkem, Tarık idi. bir mü11asebets'zlik olmadı. Be· 
tir. Orgeaera~ Ba1maoe iıtuyouundı Maçın ilk dakikasında birinci 
11kert meruiml• kaıtılanacakur. golü Beşiktaşlılardan Muzaf~er ıiktaş, gayet iyi oynadı. 
Muhterem nıiaafirimi• t•hrimizde yaptı. Bunun üzerine A lsan• Alsancak ise ferdi oynadı. 
lıirkoç gfJu kalacak, Milthhkem mev· caklılar hücuma başladllar. Fa· Alaancak, halkı selamlarken 
kideki tahklmab görecek, dıfl tay. kat, ö:ılerinde kims~ olmadığı lzmirde Galatasaraylılara !cartı 
ya re bataryalarıoıo atıo talimlerinde halde iki defa gol kaçardıl •r. ld ğ 1 
hulunacak.tır. Doıt devletin kıymetli "' Y'- P 1 ı rı vayet o unan mua· 
Na1ın ıerflfiue muhtelıf si)atctler Beşiktaş lehine penalh oldu. meleden muğber olanıarın ba· 
nrılecekı~. Kaleci tuttu. zı\arı (Yuha!) çektiler. 

' , 



Sahi~ -2 

ansa ve Hatay 
Orh n ahnıi Gökçe 

Fraa11nıu, §U bü~riyeıperver, idealiıt Fransanıa maeke1i, Hatay toprak• 
la ında y re düotQ • as un tD.b polit a , bOtüa baleti rulıiyeıi, 
IJ tan emperyalist fe istiUicı •brab ile tekrar göıüudil. 

Zayıf anında el etek öpen, kuvvetli ıamnn nda dieJeıini güUeren 
a:.rllU&ll- • ci .ı lari iııia u tır a '111 • ~ç k !bir bi~p İH iyew 
cek YO tıkındığı turıo, ço irdiği dalaverenin akıbet "C mesuliy l i kaY• 
ramıyıcak kadar gaflet içind .ytizüyor. 

B ıy :r:ıı J i, bfttDn idi ve fena tile, .Wm i'i ir bak 
• el id m e ef ey11~ t m l ·• 

Bir hak muelesidlr. Çoukü, Batay, tarihi ile, coğrafi nziyeti ile, Dil• 

ile, ldll&Gra. r.ı, u yi .ile bir Xürk IOJ>r• ıdır ve oouu, oe Erao• 
m m nafiine bir oy ca\, ne aı Sııriyeye lir uşak o mauna uhammöl 
güıt re yiz. 

Bir hayaiyeı Ye lueti ıliı 'nıe ile · ir. :rmırı'l:ii 

rindo bizi 1 uzun boyla teması ~ er e ı1, ı n er 
iyetiııo aka ttirmiı Ye gtiya, do ıtltJ\. ,.e ıa lrp?n :ı - iıleri göı-ıenzıiıtir. 

5' aı dwca .da, orıadaki hütiln il ili ,ğü, lı tün balrndı~. bJtüo kendi 
t [!~ nı • eıı ahafı tııı ·,01ıı. atay "ııcih 1 a"lloa meıhur par• 

mapnı takmıı "ve iazcıi D fümizl 1 yıiyeti id oynamak cilc'etine kadar 
yuıı ur. 

Frano, 'l'iit ) gibi vleua o ılu ona l'oyb•l e klrar 
Hrdiktı onra, · d dü i yapma ı mı yet tabiidir. 
B yapılacak iı i yukanda i§ar t ettiıiıniz ~eçbile, hak ve ba1ıi7etimi· 
z· aaodaC.awıdaa baıka hiı; ir e~ değildir. 

'Ne ~ idd.. ııuıl v e Üe olur ol :afaa .• 
Yani Fn~11nııı idra'k vo t.'kdiriDi aya ı bilec 
"Biıce, Bata1 icleıindeki Praoııs müiJ i ı da, 

kendi d 'bi'i icl rimize m6dohole ·nd'n i ar n arp 
lakayd kalmalı; İH, elimizile ol ıyao Lir k'e l ye :r. 

e'1etil C. H P. tar Fın f. n ta. 
dildi · çin ir 7azı mı'Jsab •a ı rı r.tip 

Ankara, 20 (A.A.) - Önü· .ı • • ..,. - -

müzdcki '29 Teşri~ie~veh!e kut· uar /ıazrrı ıfı
lalanacı olan Ttukıye Cumlıu· 
riy tinin ıs . ci yıldönümii Ü• larıı ·ıe li. or 

b tile C. H. Par • • 
n ilk. o li , ökr t " 
.. n" t 'Ve tic ret o uUırımızın 

t:elcbeıi r ıında birer y zı 
müsa ak ıı tertip c1 nmaştur. 

Türk çliği cu 11riyct re· 
ııo&a•w ........ k ti ay; t, . s-

• tik · içi vücudc 
e erl l'1e ona bracu 

ol Büy- Ş i iz 
kal'Jl duyda u eygi, 

s Y. ı v minn t b }l•l~t ifa 
mete d vet edilmektedir. 
Kül hriri 

\I& "fe.nin en flkolw larıa 
S • ci ıflarilc okull n 
bütün taleb sine verilerek ilk· 
olcullarda m yıs v di~er okul· 
larda haziran onuna kadar 
yudmlmasını teb1iğ etmişt'ir. 

u azif eler Tii , buıust ve 
ekafliye okulları ta1e\>eıine e 
ytıb ncı okaUardaki Türk v • 
tandaşı çocuklara da ıazdırı-
1 caktar. 

B lk 
·ı ti n a ültür ·• 

rektörlüklerine ayrıca bir tamim 
gönder i~tir. ----Or aokut m allimliti 

imtihanı 

Telefon idaresi, Fuar· 
da ekıpoza arın telefon ihti· 

cını zarı ild: te a mı,ş v 
Fuar sah sında bir ıômi oto· 
matik santr 1 karar 

rda e. i 
la bilecektir. 

fu sah d yaptır akta 
olan beton tur yolu k men ik· 
mal ~dı1m ştir. Bugünd ih'ba· 

• kllt ve o· 

Bor ve Mt-yerling fı1imleri K hramanı 
CHARLES BOYER 

ı a 
~~~--=:;;~-=--~~~~;::;;;~~~---=~~-=~~~=-==' 

Göcmen evleri A dl d • Felaketzede kar. rmu u a müt-
~. tı tleşı re yardım iş Jbi cin yef 

Bino.ları:ı firalle i1l- ıKır ehir ve Yozgat h reketi • • 
arz felaketzedeleri iane l steıi: Ahmed akrabasından 

mali i~in müteahhid- şılelar köyü okulu Lira Kr. F ir k dını k ma 
ler emrr ver.ildi öğr~ncileri 2 S5 

Sarık mış okulu .;öi-ren· 9 il öl ii.rdü 
Vilayet iskan işleri düzeninde cı·ıerı· 

kt ir.. t k"n ü· 
K'elnalp şa kazasının Ar-

dürü B. • z 
0 

a Ayge· Kayadipli 'Rıza v şerikl :ı4 20 ınuölu köyüna bir cıoa· 
Hnsan tutüncü ·ıe tütürı yet muştur. hlnet dan a 

ner dün Torbalı kaza ına git- · şçileri tarafından bıri, akrabasından aciye iı· 
mi:: ve inşa edilmekte olan u nıkimiy ti 'Milliv o ulu 2 minde gen~ bir ·ka nı kama 
göçme evleri in ıvazifet erini 

0
.. retmenl ~~1 ~ ile ırtmda... ~ar lıyara'- öl-

'tetleik etmiştir. Valayetin mub· 
11 

., '" Bugu··n toplanın 21 75 dürmüc:tür. Va'-'a co'"yle ol· 
telif yerlerind inşa edılmekte y " Y 

ola öç vlcri den ço_ğu Dünkü yekun 20220 20 m1trur:
0 1 bi iriJ i tir. u ların uvakkat 'Unıu kün 20241 ~ 

kabulleri de yapılmış, henüz 
tamamlanmamış o ar ·,Çin, 
müteahhidler izı g Jeıı eb· 
liğatta bulun11lmaştur. 

Göçmen evleri foş ab en 
kıa bir za da bitirilecek ve 
ondan onra evler göçmen ere 
dağıtılacak r. G6çmenlere vila. 
ketin her yerin e topra1c 'tevzi 
edilmiş, Sıhhat ve içtim i 
vonet Vekaletinden .gönderilmiş 
olan pul.uld r verilmiştir. Cöç· 
menler n u1lu ı z !an h" ç 
yoktur. ŞimCliye kadar gene 
vil y ti · d i öç lere 300 
~ift ayva l tevzi ailmiştir. 
Göçmenlere hükGmetin göster
diği ü f ~ d ok 
müteşekkir4ir r, 
VU4_ et isk~rı mühendi liği 

Vil" t 'ık !'1 mühendisli e 
• ıF: ik t y; dılmi v An· 

kar. dan rel r 1ç vazif y b • 
1 ıştır. 

lerin getirtilebilmesi için yeni
den ihdas edi iş yüksek güm· 
rük rü umun lci adde ~n· 
dirilmesini isl:emelcte ve b tün 
bunlar yapıld ı ğı takdirde hem 

ı he d bol lı b un '" 

Bir 

Ve güzellik ve zar fet tims i: JAN ARTHUR 
Tarafından temsil edilmiş Aşk... Heyecan... Kahramanlı e 
• Aynca: PIERRE RJCHARD WIL f - SEŞUE HAYA«AVA 

T raf odan b j yük bir kudret ve saıabivctlc 

V ,S..,ı· rin romanı 

Mavıs 22 

siitunlor: 

Fi ·z 
Yazan: Ô demiş ortaokul öğ· 

retmenlcrinden İsmail Tanh n 
!Basım yeri: F. Avkant Ba· 

ı evi Ödemiş IJ.938 
l~ bifelik bır şiir kitabı. 
Ş ır, emen hemen \)ütün 

benzerlerinB olduğu gibi ilk 
iş olar k kendini bize takdim 
ediyor. " IJ OM,, i ini taşı· 
ya b ·ık şiir, şair· ide liıt 
f .kirlerini kri tal bir yna par· 
la l k1ı~ile rgoz erimi2:itı ese· 
sin kıet Myor. Ş ir bu ilk 
şiirinde biraz heyecanlıdır. Fa· 
k t ne yazık lc:i hu heyec nlar 
daha fazla teb rü:z ettirilemi· 
yor. 1kinci şiir olar k 1. Tan· 
h nın okuyucular ithaf ettiği 
ıiiri ğel ktedir. Kitabın 

en be en b ı k o 
şiirde ben neşe, heyecan ve 
sevinç çığlıklarının yer alması· 
nı b klerdim. ilhlıssa ayni şi~ 
"rde r ıtl BıA'ıın şu sahrl r in· 
a n y 1i duyguyu, ayni fikri 
'h as diyor: 
"'Aram okuyucum ne k ~kaha 

n bir baz,, 
''Ben bir del't ortağıyım göz· 

leri yaşhlara,, 
"Bu Y•praklar gözyaşı cı 11• 

.zıdır biitün,, 
••.N güldü , ne gün göl'dü 

genç y şi da be ir rü " 
••Va'Zil rı o b hır unlerin· 

den bir demet., 
Hem en hemen bu tılirin b r 

atan şairin utıraphrınm dı ı 
1 iş bir eklidir di,y bil :i • 

ıEA-er bay 1 ili 11 ha ba iir &' • 
rine başka çeşniyi i bir · • 
·r koy ydı Claha fazla is ~etli 
d vr nmış b1urdu. 

Yapr tı çeviriyorum. Gôz • 
rim biraenbire levle yık nıyor; 

özJmü -önünde: 
11 v\ltıo 1 y a akty r •• 

acl r 
ru•n111; am ;yora çızcyor maç-

Ayıca: P A R A ı i u U N 
s-~ın~ R: Yn..vara. 3,10 vt> 7 ye 

~----------------~"' - n 



ANADOLU 

Mil i miidaf aa'mız i~in 125 mil- şark ve garp vi-

yon lira tahsisat ayrllıyor ·ıay;~:;!;:e-
ı.tenilen tahsisatla ağır aahiL topları alınacak, hava kuvvetleri- Yeni b.ir tayin ~ara~-

miz ziyadaleştiri:ecek ve donanmamız takvive eclile~ektir namesıle .becaJ·ış edı. 
Ankara 21 (Hususi) - Bü· • . • • • leceklerdır. Kararna. 

yük Mille.t Mecl. inin ~ug.ünk~ Muhterem mı saf jrımız ya- me çıkmak üzeredir 
1uınamesme alınan yenı bır la· • • lstanbul 21 (Hususi) - Da· 
yib.a ~I~ milli müda_f~a k~vv~t· rın şehrımızde bulunacak hiliye Vekaleti, yeni bir tayin 
ler.mızı arttırmak ıçın yuz yır· kararnamesi hazırlamaktadır 
~i beş ~ily~n b~ş yüz el_li bin Orgeneral M .ıriç~ Kayseri deki f abriktıla. Bu kararnameye göre; şark vi: 

lıra _tahsısat ııtenıl?1ektedır. Bu rım!Zl gezdikten sonra Ankaraya döndüler liyetlerindeki devlet memurları, 
tahsısatla ağır sabıl topları alı· . ·ı- ti · d le' • . b" Ankara 21 (Hususi) - Yugoslavya Harbiye ve Bahrıye N.t· gsrp vı aye erın e ı memur 
nac:ak, bava kuvvetlerım z ır ' .. . . ı ı b .· d'I ki d" 

zırı Orgeneral Mariç Kayserideki bütur f .ıbrıkalarımızı gezdılcten ar a eca)ıŞ e ı ece er ır. 
icat daha arttırılacak, donsn· ' . . K b - ı d k· 

d le
• x. h f f ·t"h sonra, refakatındeki zevat Ye mıhmandarlarıle bu akıam buraya ararname ugun er e çı 

UJam:z a ı &ı;ır vo a ' ıı a • d t t• m11k üzeredir. 
l k av e et ı. 
ar fazlalaştırıbca tar. • · · · D h•ı• V kil• 

M
. 1.. "d f . . . t ·ı 0 Muhterem mısafrimiz, yarın Eskışebıre g d cek ve oradak. 8 ) ıye e 1 
ı . ı mu a aa ıçın ıs enı e . . . . , 

b t b . t d b 1 •1 ceği fabrıka .a rı mızı da gezdıkten sonra doğ ·uca Jzmıre geçecektır. 
1
. b . d 

u a s.sa ın er a verı e atan u a var ı 

ıvo layihanın, hem_en t~tkik vo ltaluaya kar ııagv l''Or lstanbu1, 21 <Hususi> - o .. 
kabul edıleceğı soylenıyor. , , · , hil ye Vek l miz B. Şükrü Kayı, 

Jstanbul Hat·a, birde. b ·e fenalaşmış ve arkasından bu akşam Ankaradan buraya 
g( lmıştir. 

Elektrik şirketinin sa. ela ha n/J'mofa başlamıştır Ziraat kongresi 
tın alınması makave. Roma, 21 (Radyo) - Şima'i ' ta!yada bava b.rdenbire fen~· sonbaha•a kaldı 

Ankara, 21 (Husuii )- Z'raat 
kongresinin, sonbaharda top· 
lanması kararlaşt1rılm ştır. 

• • h rm11t r . Bazı ycrle·e kar y1tmata b~şlamışhr. Kar, 25 aantı· • 
lesı ım zalan ıyor • 1. yc kadar yü. l.!lmiı ir. M.ıhsulit, umumiyetle zarar gör· 
lstanbul, 2 1 (Hususi) - Is· uı.ış.ür. 

Fransız donanması 
tanbul elektrik ş rketinin aahn 
alınması hakkındaki mukavele, 
pazartesi günü imzalanr.caktır • . 

İtalya Akdeniz manevralarindan sonra aahiller .. ·• 
Ankarada yeni sefa. m!zi :ziyaret edecekmiı 

Pariı, 21 (Rndyo) - J8 parçadan ibaret olan }'rıınn• donınmasının 
ret h:ıne yapacak Alı:deroiz fi osu, Vi ın ini Dııbrıyalıa k:umındnaıodı 1 usan D Zf'rı a limı· 
Ankara 21 (Hususi) - Ya· n na vınl o mııııur. Donaomı, mAnevralardın aoora, Mı ı , l:"ugo.Iııvyı, Yu• 

tın ltalyan •cfaretbanesinin te- 11aaittan. Türkiye ve Rom.&nya FahiUerini • yıır• t • dt ctkıir. 

~:' atm• merasimi yapılacak- To a · r mem eketler 
Başvekilimiz Aleylıine bütün devletlerin iktısadi 

Ankarad:ı San'at okul 
ları aergisini açtılar. 

Ankara, 21 (Hıısusi) - Baş
vekilimiz B. Celal Bayar, bugün 

, San'at Okulları ser2isini açtı· 
lar. Kültür Bakanı 8. Saffet 
Arıkan kısa bir aöylev verdi. 
Sergi; kız ve erkek San'at tale· 
besinin fevkalade mahirane 
"erlerile doludur. 

Sergi, so:ı derece beğenildi. 

ltalya Kralı 
Dün Trablusgarba. 

vasıl oldu 
Trablusgarp, 21 (Radyo) -

ltalya Kralı Vıktor 'Emanuel, 
bu sabah buraya gelmiş ve bü· 
yü'c tezahüra .la karşılanm ştır. 

Kral, 21 pare top atılmak 
ıuretile aelamlanmışhr. 

M reşal Ba'bo, mahalli me· 
lllurları 'ilayet salonunda 
K·ala takdim etmişt: r. 

Vıktor E:nanuel, öğleden, 
sonra yaya olarak p.uara git• 
ıniş ve esnafla konuşmuştur. 

Bir Alman 
Zırhlısı 

harp. açmaları tavsıye olunuyor 
Pariı, 21 (Radıo) - O.doda top'anan beynelmilel amele 

kongreıi, müzakerelerine bugün de devam etmiştir. 
Fransız amd~ si mümessili L~on Jerad, kongreye bir takrir 

vermiı ve bütün devletlerin, totaliter memleketler aleyhino bir 
harp açmalaunı tavsiye eybmiştir. 

Japonyada bir facia 
Bir avcı, cvlan dönerken ansızın delirmiş 
ve birkaç dakika içinde 27 kiıi öldürmüştür 

Tokyo, 21 (Radyo) - Yohamada genç bir avcı, avdan dô· 
nerken ansızın delirmiş ve elindeki çifte ile raatgelene sald ırarak, 
birkaç dakika içind~ 27 kişi öldürmüştür. 

Ciiiriiltiilii celse 
Muhalifler tarafından eaki Hava Nazırı 

aleyhine hücumlar yapılacağı söyleniyor 
Londra, 21 (Radyo)-İngilte· B J .k-k l 

re bava kuvvetleri için Avam e Cl a ra l 
• • 

kamarasında vukubulacak mü· Babası kral Af berin 
nakaşa!ı celse, siyasi mehafılde h k l 
merakla beklenmektedir. Bu ey e ini açtı 

Brüksel, 21 (Radyo)-Belçika 
celsede, bizzat Başvekil Çem• lcrah Leopold, refakatinde 
berlaynın tenkitlere cevab vere· valide kraliçe Elizabet olduğu 
ceği söyleniyor. b .ılde (ipi r)e gitm ş ve babuı 

Istıfa eden aabılc Hava N1· kral A berin heykel.ni açm ı ıtır. 

Cebelü.:t rıka Vardı Ziri Lord (Zviton) hakkında Bu heykel, Jngiltere tayyareci· 
•iddetli hücumlar yapılması lcui taraf.ndı1n yapılarak, Bel· 

Ccbı. lü.ta ık, 21 (Radyo) - Y "k h d d J 
muhtemeldir. çı "V" • ive e ' i şt:,.. 

Amiral Vonşer, bugün Volf, • 
la s ve Tıçer destroyerlerıl-' M"halıf!er, ıabık hava nazırının 
buraya gelm ştir. ihmalkarlık gösterdiğini, vaz fe. Elhamra ~a~~u~.~~~ü.': 
kardinal Pace/li ıini liyıkile yapmıyarak lngil· 2 büyük fhim birden 

8 ' terenin yüksek menafiini dar· Bu•• y•• k A k 
ııdapeş"eye g diyor be ediğini idd.a t:diyorlar. U Ş 
Roma, 2 J {R dyo) - Kardi· Clark Gable • Mgrana Log 

nal Paçeılı B.ıdape~.ttd.~ t~pla· . Manisalı geneler Maceralar Kralı 
llac 'lk olan otuz dorduncu ka· • 
t~lık kongresınde papayı tem· Bugün Salihli genç. Bıı/ala Bil Türkçe sözlü 
ısıl eyl k ·· b - b d kl Garri Cooper 
h eme uz : e ugun ura an lerile maç vapaca ar 

areket etm ştır. "' l!ave olarak: B ışbakan Celal 
Kard nal Paçelli, Budape~te- Manisa, 21 (Hususi) - Halk· Bıyarın Yunaniıtanı z:yareti 

de kral naıbı A'lliral Horti ve evi ıporcuh.rı, Sal bli gençlerile SEANSLAR: 
Başvekil lmredı tarafından maç yapmak üzere yaran Salih· 3·7 de Bufabi'S·9 da Büvük Aşk 
krırşı.ancıcı1ktır. liyo aidccckiordir. • 

Atatürkle 
Ingiltere kralı 

arasında 
Ankara, 21 (A.A.) - Reisi

cumhur Atatürkün doğumları· 

nan yıdönümü müneıebetıyle 
lng"ltere kralı "le aşağıdaki tel· 
gratlar teati ol.ınmuştur: 

K1mil Atatürk 
Türkiye Reıs.cumhuru 

Ankara 
Doğum muzun yildönümü mü· 

nase betıyl~ el~e ettiğim fırsat· 
tan büyük sevinçle ist fade 
ederek siz ekse lansa en hara· 
rctl ı tebrikl::rimi ve aaadet ve 
refahın z hakkındaki en iyi te
mennıl:ri mi ıunarım. 

Kral 
Jorj 

Majeste vı Cl Jorj 
Londra 

Doğumumun yıldönümü mü• 
nasebet yle Majestenizin vaki 
temennilerinden fevk6lade mü· 
tehıtsttis olarak en hararetli le· 
şekkür lmmb b.rlikte şahsi sa· 
adetleri ve imparatorluklannın 
refahı huıuıundaki sami.mi di· 
leklerimin kabulünü rica 
ederim. 

K. Atatürk 

Başvekilim ·zin 
beyanatını 

Bütün londra gaze 
teleri tefsir ediyor 

Londra, 21 (A.A.)- Aoado. 
lu Ajansının buıuıi muhabiri 
bildırıyor: 

Başvekil Celil Bıyınn Parti 
içtimamda lngiltere~en istihsal 
edilen kredi h.skkında vukubu
lan beyanatı dün hemen bütün 
gazeteler tarafından tefsirlerle 
neşredilmiştir. 

Bugün de Taymiı gazetesinde 
buna dair bır makale çıkmıştır. 
M.:ıkalede Balkan ve yalcın 
şa. kta ıenelerdenberi sulh vo 
istikrar am.li o1an Türkiye bü· 
kilmctinc bu mali yard mda 
bulun ma11ndan naşi lngı ltere 
bük iimctınin hareketi takdir 
edilmekte ve bu muvaffakıyetli 
müzakerenin Türkiye ile lngil· 
tere arasındaki iyi münasebeti 
takviye edeceğinin muhakkak 
buluodu~u yaıılmaktadır. 

Çekoslovak yada • 
vazıyet 

- Başı 1 incisahi/ede -
te icabet etmiş ve no de cev&p 
vermiştir. 

Pariı, 21 (Radyo) - Çekoı· 
lovakya ile Alman hududları 
arasında mühim hadiseler ol· 
muştur. Hükumet, bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde denı• 
liyor ki: 

•20-21 Mayıs geceıi, (Set) 
ile (Kalizberg) araıında (Hof· 
man) adında bir köylü ile refa· 
katindeki (Ycbm) iıminde bir 
genç, motosikletlere binoıiı ol· 
dukları baldo Almaıı toprakla· 
rıoa geçmek iıtemiş~erdir. Hu· 
dud muhafızı, bem Almanca ve 
hem de Çekçe (Dur) emrini 
vermişse de, bunlar durmamış• 
lar, bilakis motosikletlerini mu· 
hafızın üzerino ıevketmişlerdir. 
Muhafız, motosikletlerin tekel" 
leklerine nişan alarak korkut• 
mak makHdile atm·ş olduğu 
iki kurşunla, Südet Almanla· 
nndan oldukları anlaşılan bu 
iki şahsı vurmuştur. Yaralılar, 
hastaneye sevkedilirkeo ölmüş· 
lerdir. 

Bu hususta budud muhaf,zı· 
nın mesuliyeti görülmemiş ve 
kabahat.o, kanuna itaat ctmi· 
yen maktu!lerdo olduğu to•pit 
edılmiştir. ,, 

Prag, 21 (Radyo) - Çcko1-
lovalcya kabines; hudud arda 
vukubulan ha::iiscler etrafında 
müzakerelerde bulunmak üzere, 
Başvekil M laa Hodzanm riya· 
ıetinde fevkalade bir toplanh 
yapmıştır. 

Südet Almanları partiai de, 
kongre halinde toplanmıştır. 

Vaziyetio dak kadaa dakika• 
ya nezaket keıbettiti söy· 
leniyor. 

Prag, 21 (Rıdyo) - Çekos· 
lov .. ya Harbiye Nezareti, iki 
sınıf askeri ıilib altına çağır· 
mıştır. Bundan başka, teknisi• 
yenler de silah alt na alınmıştır$ 

Çekoslovakya resmi mehafili, 
bunun bir seferberlik mahiye• 
tinde olmadığını beyan etmek· 
tedir. 

Prag, 21 (Radyo) - Südet 
Almanları partis:; fevkalade iç· 
timadan sonra uzun bir teb. ğ 
neşretmiş ve Südet Almanlarını 
itidal tavsiye ederek. biribirini 
takib eden hadiselerden dolayı 
hükümeti protesto etmiş ve bu 
hadiselerin tevaliıi hal.nde Sü· 
det Almanlarının müdafaai 
nefse mecbur kalacaklarını ilave 
eylemiıtir. 

Paris, 21 (Radyo) - lngilte· 
renin Ber l ın aef r i Nevil Hen• 
deraon; bugün ııem cı defa 
olarak Almanya hariciye neza· 
retine g tmiş ve b zzat bar.ci• 
ye nazırı Von R.bentropu ziya• 
ret ederek, Almanyanın hudut• 
larda yapmığa başladığı aske· 
ri barekit hakkında dikkat na· 
zarını cclbetmiştir. 

Pariı, 21 (Radyo) - Havaı 
Ajansının Londra mubabıri bil· 
diriyor: lng ltere Hariciye Na• 
ım Lord Halif aks, aayf iyeain· 
den alelacele Londraya döne• 
rek Hariciye N !Zaretino ıitmiı 
ve umumi ahvali yakından ta• 
kibe başlamııtır. 

Baıvekil Nevil Çemberlayn 
da, pazara geçirmek üzere g.t• 
miş olduğu hususi malikineain• 
den hadiaab takib edecek ve 
telefonla dakıkasa dakikaııaa 
haber alacaktır. 

Londra, 21 (Radyo) - Lon· 
dra ıiyHİ mehafıli, merkezi Av 
rupadakı vaziyetin, bu aon yir• 
mi dört aaat zarfında vebamct 
kesbettiği kanaatini göstermek· 
tedirler. 

Ayni mehafil, Almanyanın, 
yarın Çckoslovaya hudutlarında 
ani b.r baıekct yapacağından 
cnJışe ediyor.ar. 

bir hareketin, Avrupayı altüs 
edecetini, Almanya Hariciye 
Nezaretine şimdiden bildirmiştir. 

Ptag, 21 (Radyo) - Bohem
yadı bulunmakta olan Çekos
lovakya cumburreiıi Edvar Be· 
nes radyoda mühim bir söylev 
vcrmiı ve Çckoılovakya ıhali· 
sinin, hadisata ~Aemiyetle takip 
etmesi lüıumua.. bildirdikte 
ıonra Çekoılovakyanın, çok 
nazik · ve tehlikeli bir vaıi)ıet 
karşısında bulunduğunu, büku· 
metin, bütün devletlerle vazi· 
yet hakkında temas halinde ol· 
duğ Jnu, bidiaelerin, Avuıtur
yanın ilbıkındın sonra başgös· 
terdiğioi, bir tecavüz halinde 

Çekoslovakyanm müdafaaya 
mukted.r bulunduğunu söylemiş 
ve ballca ıoğnkkınlıhk tavsiye 
eylemiştir, 

Londra, 21 (Radyo) - Po
lonyannı bura sefiri; bugün reı· 
mi bir tebl ;ğ neşretm"ş vo Po· 
lonyanın, Çekoslovakya hudud
lannda tahşidat yapmağa bat• 
ladığı nı, Mareıal (R ç S.niğ~) in, 
Çekoslovakya bududları civa• 
rındı bulunduğuıau tekzip ey• 
lem ıti r. 

Roma, 21 (Radyo) - Prag• 
dan alınan so 1 bıberlere göre, 
Çekoslovakyı Erkanı harbiyesi, 
Alman hudutlarına askeri ıev• 
kıyat yap:nata başlamıştır. 

Pıag, 21 (Radyo) - Heye
canlı haberler neşreden birçok 
gazeteler, bugüa zabıtanın em• 
rile toplatılmıştır. 

Pariı, 21 (Radyo) - Alman• 
yanın, Çekoslovakya hükümc
tino ültimatom verdiği haberi 
tekz b edılmistir. 

Prag, 21 (A.A.) - Hodza
nın mensup olduğu cumburi• 
yetçi köylü partisinin reiıi Be
ran Hava Ajansa muhabirine 
Hududun bechangi bir nok
tas nı geçmeğe teşebbüs ede
cek bır müstevli teşkı liu mü
kemmel motörlü ve b reket ct
meğe hazır ıilihlı bir ku\'YctJ 
vaziyete tamam le bakim oldu• 
tunu kaydettiktea sonra Sü· 
detlerin bulunduğu mmtakada 
ıimdiye kadar istisnai bir tod· 
bir alınmamış olduğ.ınu ve aıa· 
yişin yalnız po.is taraf mdan 
temin edildiğini ıöylem"ştir. 

Seran bu busuıta ecnebi ga
zeteler ve bilhassa lngil iz mat• 
buah tarafından yalan haberler 
neşredilmesinden infial ile bab· 
ıetmiş ve demiıtir ki: 

- Yapılan mülakat esnaaındı 
anlaşılmış olduğu Alm!n mat· 
buatı tarafındın bildirilmekte· 
tedir. 

Prag, 21 (A.A.) ....) ilk ihtiyat 
kuvvetlerinden bir sınıf ile ikin· 
ci ihtiyat kuvvetlerinden bir 
sınıfın teknikcilerlc ikmal gdi· 
lerek iıtiınai bir askeri hizmet 
devreaı için ıilih altma alın· 
dıkları re&mi bir tebliğde bil
dirilmektedır. 

Berlin, 21 (Radyo) - Süd~t 
Aloıanlırı lideri doktor Han· 
layn yarın Hıtler tarafından ka· 
bul olunacaktır. Bu mülakata 
büyük ehemmiyet verilmekte· 
dir. 

Prag, 21 (Radyo) - Beledi· 
ye intihabatı bütün Çtkoslo· 
vakyada yarın başlıyacaktır. 

Alakadarların verdiği malii· 
mata göre Çeklerle Südet Al· 
manian arasında mühım hadi· 
selerin zuhuru muhakkak sayı
lıyor. 

Çe lerden bir nefer, bugün 
Kenznoda bir Alman bandıra
sını yırtmıştır. 

Rgerde de bazı had=ıeleı 
vukua gelmiş ve Çek askerlerı 
Südet Almanlarile çarpışmıştır. 
Çekoslovakya Harbiye Nezaret 

lngiltercnin Beri.o sefiri, böyle. 
müessıf had selerın önüne g"ç· 
- Samı 6 ınc:ı sahi/ede -
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Nam z ılındıltta.n so ra Yavuz k pı du du. 
Halk kend.sinı çılgınca alkışlıyordu 

Gerçi ı femame!er yaıılmışh 
ammı, Yav ı. Cd r Çelebinin 
o abenklı, şaşaali ve kuvvetli 
üslubunu, ince i !arana bun· 
lard btsJam 4mışb. 

Yavut, ertesi g.ın; b .. tel 
tchri dolaşrna§'a ve t ribi eser· 
lefinf tetkike çıktı. · · 

Kalabalfk, caddeleri en:ş, 
etleri bol tŞ kli ve oldalcça 
y61csek yapılı idı. Mimari tarzı, 
Yavur.un iimdıy •dar gördülC· 
lerine biç benzemiyordu. 

Şehrin CSn ~ki büyük ana cad· 
desi vardı. Bu cad<lcler, on 
iki p~rçad n mürckk~~ tiiiyük 
mabıllclerln orta ından geçi· 
yordu. 

Hale bin tarihi Va vuzu çok 
allkadat etmişti. Timurlenk işte 
baradı, bu kale etr fınd uzun 
müddet kan dökmüş ve Haleb" 
alamamııtı. Ge~e Halep kalesi, 
bütün bir ehlisalip kavgasının 

ıeç d yeri olmuştu. Selçuklular, 
Emevl ve Abbasi hükümdar· 
da burada uğraşmışlardı. 

Halbuki Yavuz, buraya gayet 
kolaylıkla g"rmişti ve teb;r onun, 
11aklarma lc•paumışb. Bir za· 
manlar, her bükG u ete karşı kı· 
lıç oynatan Halepliler, bu lcuv· 
vetli Osmanlı padiıahı karşl· 
ıında boyun eğmete mecbur 
kalmıılardı. Oçüncil günü cuma 
hli. 

Yavuz, cuma namar:ını Camii 
kthirde kılacaktı.' 
Düıünmüı ve kararanı ver· 

mitt~ 
Kendiıini HadiMülharenaey· 

nüsşerifeyn il n edecekti. Çün· 
kü, Buna emur olan Mısır ıul· 
tanı ôlnıüştü. Bu vaıife de ken· 
liıine kalıyor demektL 

Hilafetin yolu da açtlmııtı. 
-:- Banı, ıeamiikebir babbini 

~atırınl . 
Dei:li. Ve hatip gelince, ona, 

ıayet manalı o arak şunları 
ı6yledi: 

- Hutbeyi yarın da siz oku· 
yıtılc~ nız tabii.. 

- [,.·et haşmetpenah, beni. 
- Bi~im Mısır seferimiız, sa· 

dece M s r e\ıltanmın göster· 
d ti badna,inash tan doğma· 
mıştır. Biz, . bır lıe memur edıl· 
tnedıkçe onu yapmay&z. Biz 
Haremeynüşşerefeyn bizıntiiıe 
Uy o;unm1Jşuzdur. Bizce bu 
muk"ddes vazife, Mısmo iıtili· 
ıttıdeo ço eve! gel f •• 

- A!ıl dam haımetpenab .• 
- Yarın, hutbeni ıona töre 

okursun hoca eft di. 

.... _.. ... __ ~~~~~ 
M. AYHAN Muha medi taltl.t etmişti: 

- 184 - ilk lslam şairlerinden Ka'b 
tiriliyordu. u mc· 

"rdenbirc •hadi111ülba· 
erefeyon r·biri auyul· 

Ya uı bile müteheyyio ol· 
u tu. 
Bütün ba lar 1ıvaş yavaş 

padişah ıı oldJ~U yeri! çevıil:li. 
Kılıncının zotu ile niha1et o 

l>ütün is:a lar aras nda büyük 
l>ir kıym t ifade eden o paye· 
yj ve o lakabı da al.nııtı. 

mat kılındıktan senr Va
uz kapıda durdu. Hilk, cami 

avlusunu doldurmuştu. 
Hat p te en arkadan geliyor• 

du. Yavuz, hemen orada, işle· 
meli kaftanını sırtından çıkafdı 
ve hatibe uuttı: 

-Sana bir armağanım olsun. 
Dedi. Şıddetli bir alkış, 

etrafı altüst etti. Bu kaftan, 
bin altın dolcadan daha fazla 
kıymette idi. 

Yavuz, Peygamber 

Borsa 
Uzüm !atışları 

Ç. Alıcı K. S. 
550 AlbayralC 15 25 
358 s. R Zil H. ıs 15 

22 A. Fesçi o. 16 25 
13 D. Arditi 13 50 
943 YekO.ı 

276128 Eski Yekün 
277076 Umum yekGn 

21·5·938 çokirclekliz 

Hazreti 

K. 5. 
18 50 
18 so 
17 
14 

üzüm 

ibni Z heyr, Pey mber içid 
ü~el bir kas dE yAz •$ ve l>u 

kasideyi oııa okumuştu. f-ey· 
gamber de çok rııütehassis 
olara" hemen bürdesini çıkarıp 
faİre vermişti. 

Selım CJma namazındari 
.Sonra dlvanr topladı. Ve Hale· 
bin idaresini tan:ıdm etti: 

Vali.iğe Karaca paşa, kadıll"' 
ka da Ç6mlekçizade Kemal 
ÇeJel>iyi tayin eyledi. 

Hemen ertesi gün, Hama 
yolunu tuttu .. 

- Sohli tlar -

Tırede bir citıa· 
yet oldu 

Henü• hapishaneden 
çıkmıf olan lıatil 

yakalandı 
T;re civarında Bahçe köyün· 

de bir cinayet olmuş, muhacir 

lbrahim iımlnde biri 6lJürül· 
müştüt. Zabıtac2 yapılan tah· 
kikat neticeıinde k1'tilin hapis· 
haneden henliı çıkmıı olan sa• 

bıkala b rs.zlardan lbrahim oğ· 
lu Muıtıfa olduğu teabit edil· 
miş ve yakalanmıştır. Aydının 

Köşk• nab;yeıinden olan Muı· 
tafa suçunu itiraf etmiş ve ta· 
bancasım da vermiıtir. 

Ziraat madariyetin-
fiat eri: 

No. 7 
8 
9 

00_,,e-----------•H---•lıi ı oalantı 
15 50 ' Vıliyet mülhakatında bulu-,, 

,. 
ıö 
11 

ı6 25 nan ziraat memurları, Vali B. 
17 50 Fazlı Gülecin daveti üzerine 
18 75 dün ııiraat müdürlüğünde top· 

Zahire aaJııları lanmı~lardır. Toplantıda mev· 
Ç. Cınsi K. S. K. S. •im müııasebetile ziraat itleri 

325 Ton bakla 4 45 4 5o üıerlnde g6rüşülmüş. cirllat 
1699 Kilo fepak 52 ~S memurlanna yıpecaktah iıler 
lOJ Ken. ı460 •- ı hakk oda d rektifl~r verilmiştir. 

,.;1"'-__....,.., ... _..,,.. _........_~ ~ tc:QC<::~~0::~ıı::ıı::o~==a:c_:.--------·----........ ._ _ _. .. ._._ ............................. _. • .__ ... , 

ÇiMDiKLER 

Bir ölüm korkusu 
Ôlüm korkus..ırıu tattınız mı hiç? Ecel.n g6.geıini gördü§ünüz, 

pençesini ensen zde h .ssetlığiniz var m1l? 
Bugün d z mde ve ayak biletimde te\rar kendini gösteren 

bir ıızı, bana, kendi baş mdan -g çeni habılattı: 

- H'ç şüplıtiİE pac!iıab 111 •• 
filhakika, rertesi cuma na· 

muında batib g yet inul..~m
mel bir jest yapb: 

Hütbtde Yavuıun elkabı, 
muhteıem bir şekilde ve ideta 

işgal yılları .. Şöyle bôy1e 16 ya,lannda idim. Fa'kat içime!~ 
büyük davalar, gal.:yanlar vardı. Mıl\i kuvvetlere Utıbalt eı.mek 
istedim. Başımı traş e\tirdim. bir zeybe -e1bısesı giydim. Gtce· 
oia saat sek zinde dai yolun11 tuttum. O gecelerde de ~şgı1 lcu· 
vetleri şeb ; (T reyi) herhangi bir zeybek taarruzundan masun 
k lmak ıçin, etrafta :karakoilar teıkil etmiılerdi. Saat ıelc:\z olun· 
ca havaya, kuru sıkı, ibafe ateşi açıyorlardı. Bir dere içinden 
g· d iyordum. Tam iki karakol arasını yaldaıuicen •iddetli bir ateş 
başladı. Bittabi havaya .. Uğursuzluğa bakın: 

811lutlar arkasındaki ay da dotuvetmiı ve kara\rotlann dere 
kenarındaki neferleri beni fÖraı\iflerdi. o~renio 'içine ve bana 
dotru bir atef baş1a<I•. Kendimi, sultnn bir telile teşkil ·edip 

ıilll•lllil••••llillll-•-•-111 dibini •ıındırdıldırı ve büyicek bir havuz teşkil ettikleri ;yl'lre ·ANADOLU attım. Gırtlaftma &radar auya girdım. Üstümdeki lcaya mükemmel 

j!'&zete 
~. lb '• lSa,ıouhunn 

ft'agd•r ıRü 'ili OKTEM 
(.. ... ••i •eıtriyat H ,... ifleri _. ı1o 

n. bamdi Nüdıet <;Ai'1w>Ad -IDAREH NESi 
ft-.tr llllld il!eylet ~ 
c.t11lk • •1'İli tıi.aa ifiade 

'J tlıraf: İımir - ANADOW 
'.h-lthıaı: 2?7G .. Foeıa ıkot•w •os 

teni&i 
l ılhlı lC C(). a1 1.yhgı 808 

1 tıır 

bir ı"per vn fffi görü.yord • Mavterler, makineme,. dere)e çev· 
rilmişti. Gölderdeo karfUG ya~yordu. Kayadan .parçalar uçuyor, 
önümdeki u, kurt•olarlı 'icayoıyordu. Hadise, 'bir kııı teaaaüf 
ediyordu. Ô üm, burnumua ıacu daydı. Korkudan, ıoğuktan titri· 
.-ordum. ö ümü cörüyordum. Ölüm. elini .. ıarıo içıne ıokmuJ, 
vücudümü rokluyord ... Tam üç çeyrek saat böylece kaldım. Belki 
de beni bir domuz UDDetmiflerdi. Ne bileyim ra, bir canavar, 
bir ayı, bir aırtlan, bir mab!Uk vaaselim. 

"Bu kadar ateıte ıg!berdi iıe geberdi.,. demiş olacaklar i, 
teıi kestiler. Ay ıgene k~\a bulutlarm arkaıaua airdi ve ıtifiri 1.ir 

karanhlc ortalığa çöktü .. Ben de ıudan çıktım Ye itin~f edeyim. ya· 
bir canavar hızı ile, ölümden dehşet duyarak, dereden lcot• 

m ğa başladım ıve dağ ~olunu tuttum. [Amma, ıoldaıı geri yap· 
tım, o da başka ) 

1 
O geceyi Jai i ve bili habrlarım. Hıtırlad.kça da ıene o 

gece aldığım romatitmarııa ağnlarmı d;ılerimde bisaederim 
.~~~~~~~~~~=~~~ - Domuz ııiyeti110 öldiirülecektim. 

11\:A'LlıtlJ ~AlliAA~.11\1).4 l:lASl.J..Ml~TlB D:ye yananm •• Dere i,ç"nde dom111 ıibi ölmek, bilmezainiz, 
ne ık&dar fec dir bir ioNn ~çinl.. Çimdik 

Atelvemd"n ~oz.lar: 

Harmandalı diyarından, Sepetçi 
oğlu diyarına binlerce selim 

Epey ıamand1r atelyemiz ka· 
pah kaldı.. Heşerılerim diye .. 
cekfer ki: (Gözden ırak olduk· 
sa, gönülden de mi ırak olduk). 
Aslı... BPy1e telakki etm finiz 
bem~erıler •.• 

ilerde pozlarıma uzak illerden 
Tefev ıyonla yoll ıyacağımı vat .. 
ctmiştitn. Lakin bu aletin he· 
nüz bizde taammüm etmemesi, 
beni sizlcte yalancı çıkardı. 

bugünden itıbaren atelremi 
güzel Aııado!unun, tamiı ıülun· 
luına kuruyorum. Bundan ion· 
ra. canımız olan Aoadolunun, 
Anadolusunaao iiitere, pozlan· 
mı sunaea~ım.ı .. 

Y ğitio Harman olduğuSepet· 
cioğlu ülkesi, burası sizce h" ç· 
te meçhul bir yer değildir •.•• lı· 
\iklal savaşında kurtulu~una 
kanını akıttıtıo güzelım bel
ded·r ...• 
Ş mdi ben, buranın her bir 

karıı toprağında mert bemıeri· 
lerimin temız kanlannı kokla· 
yaı ak yaşıyorum. 

Sinenôen nasıl ayrıldım, na· 
sıl oldu da ayrılabildim, nasıl 
geldim öyle mi? ihtiyar ;yollar
da ıoluk soluğa kamyonumuz 
yüce llgazı tırmanarken hasretle 
( Hacettcpesine ) içimi çeke 
çeke bakarak •.• 

(2500) Metre irtifalı data 
doğru kamyonumuz çıkmata 
çabalarken, gönlümde senden 
ayrılmamak için geri geriye ka· 
yarak ..••. 

Yeıil •isli Ugar 1anki fırtına· 
lar, boralar savurmak 111ret.le 
bicranıma qtirak etmek iati
yordu ... 
- Hırçın Ilgaz.. bir ın iç.in se· ........ ....,..~ ....................... ~-........... __ 
lim tehrinden uzaklaıacağım, . 

yol ver •... Kendim ileri, gönlüm 
geri giderek elveda .•.• 

işte böylece az gittim, ut 

gittim; dere tepe düz gittim, 
döndüm ar'kama bıktım üç 
buçuk karış yol gitmişim. Han· 
lar geçmiş, yoUar tırmanmıı. 
dereler inmiş, tepeler ,,km11. 
Otomobi4 tren, vapurla .•• 

E de i'la, yürekte eyrılığım· 
dan ötürü bir tasL.. Sepetçi 
oğlu diyannın ac sile Egenin 
güze\ ve Jirıin mkesibe gelmişim. 

Yemyeıil bir batde.. O:n·z 
göz\erımin Öıtünde alabılditine 
uzanıyor... Ya :çın, sarp lcaya 
larla deniz ortasına sıkıpvermi· 
şiz. Bazan Hrp !kayalardan ru· 
var1anıp kasabaya dalan, bazan 
denizden hücum eden lırlına· 
1at1a başbaşa evlerimizde be· 
t'kteymiş gibi uaanıp dwu
:yoruz.... Hava91 pelr nadı ıve 

ruf ka y'ür klidir. Sık 111k. hatta 
günde bir iki defa ağlay.verir ••• 

Karla11ar ıibi •Tarihin çok 
eıki çağlarında lcol'1IM korku· 
~la ,, kayalar aruııaa kurulan 
yuv.ıtanmızda: fo~ kıytl•mı, 
lhaf ıf •iıler içinde Çaaalb tuz 
memlebalaneı "e Köttenacla· 
yı da M)'retaıiyor .dfll'il ~ ıKar
fen rirea, çıkın lhet .. .,.. ilk 
ve 1011 •llmlarun bizlere ve
rere'lc uıaklaıır:lar ..•• 

Her giizeUik, 1 ıgaz, W. ••ğ, 
ve Gökçebelio bayaliai ıöde· 
rlnaiıde batıı1andırıyor. 

Oemek daj-lar bizim, biz dağ
an• ııçoculdarıyı ...... 
Saı aeıleri bili kula1c1'1naız· 

da, Çı1 Se,petçiotlu ( +): As· 
tan efem ıreliyor. Şimdi biz 
Sepetcioğhı ıdiyarınıa oğulları 
gön ümüıü •Harmanaaluıa. 
kaptırdık: Mehtabın nazla büz· 
meleri teli hicrandan pilmiı 
oLn sazlarımızı ı0kprkea,, zey. 
tin bıLçeleriode Limon, P.otta· 

i, Nar v_e tvaç •wman•n 

Sabri Tümkor 
altanda dlSnüyor, donüyoruz ..• 
Lakin yine gönlümüz sendedir, 
Haydi çal vur dizlerioif. Har: 
mandalı diyarından. Sepetçi· 
o lu diyaıma bini rce ıelamlar .• 
Y ssıl dı larım yaıısı1ll ..... 

Sabri Tümkor 

( +) Sepetçi oğlu Kastamonlli 
nun n 6nemli bir oyunudur. 
Egenin Harmandalı oyunu gibi ... 

S. T. 

z ... bıta: 

lı lu 
Dr. lıl. Şnkl uı it ı '': 

A abi işti ha ızlık 
BGny 1 11 Nevropat olan bti· 

yUl! çocukl tda pe ziy de te· 
sadüf dilen sinirden mütevellit 
iıtiha ızlık, ocukl tı munta· 
zam olmıyan hayatı nna fena 
tesirler yaparak vücutlerinin 
yıpranma! rın sebep olmaktr 
dır. Bu gıbi çocuklarda görü· 
len iştihasızlık muv fılc olmı· 
yan tedbirlerin kendilerine tat· 
bik edilmesinden tevellüt etmek· 
tedir. Bundan başka bazı ço· 

IJı,ak taşıyo,.mrış culdarda da asabi iştiha ızlığuı 
E,refpaşada dolatan Salih huıule gelmeıi, kendıaine veri· 

otlu Alı Geylinıo üzerinde bir len fena tedbirler net c si ıu· 
bıçak bulunarak müsadere edil- bur etmektedir. Bu g bi çocuk· 
miştir. aarda çolt defa kabızlı k bulun· 
/(ızını fena lıalde döjmüş dutu gibi kusmağa da tema· 

Hatay caddesiııde bakkal yülü fulıdır. Esasen bu çocuk· 
Ruşeıı oğlu As m, alta 1aıın· lar doğuı itibarile piskopattır-

lar. irsiyet do:ayısile uzviyet· 
da i kııı Emineyi fena halde ı 
d 

erindeki bu ainir ve tine( bo· 
ötmüş, zabıtaca yakalaamııtır. 

Yavrunun vaziyeti tehlikelıdir. zuldufa, tatbik edilen gayri 
m uvıfllc terbiye şekilleri de 

Çakı ile garalamıı inzimam edince çocukların ye• 
ServiUmeaeitte lzmirli Ya,.r meğe kırıı istekleri kesilmeğe 

oğlu on bir yaşında Osmaoı başlar. Böyle ruhi teşevvüşler 
çakı ile bacağından yaralıyaD içinde bulunan büyGk çoc:.ıklar 
Bur11lı Mebmed oğlu Hüıeyill iyi olmıyan terbiye ve tedbirler 
tutulmuştur. altında ezilip ka'ırlar. Çok 

Hır11zlıkla..r defa veraset sebebile bu büaye 
Derviı oğlu Mehmed, avukat anormalisine malik olan çocuk· 

Ahmed Remzinin evinden 15 larm gösterdikleri hallerin pek 
kilo ıeytıayıği, bir bakır tep•! çofu anormal bir şekıldedir. 
çalmı~tır. Vevropat çocuklarda çok g& 

§ Latif otlu 16 yaşında Yu· rülen aaabi ıiıtihasızlık ta eP 

ıuf, Bucada Çiçek solıtağmda evci çocuğun yidiği besinleri 
fayin etmek icap eder. Ço1' 

Oımanın evinden 6 adet altın d efa anne veya babalar çocuk" 
bilezik ve 12 lira pıra aıar· ların yidilıtlerini az görmekt• 
mışhr. olduklarından bazı fena tesir 

§ Birinci Abdullah efendi ler yapan tedbirleri çocukları.o• 
mahaUuia.de amele Hüsevinin ••• a..:ı,. 1.-11----•-- ,.._ ..... t,.t-~ 
evine gir n meçhul bir bıraıı, yemek yimeleri esnasında gos· 
6 lirasını çalarak kıç.mııhr. terdild ri faıtı ciddiy t dola· 

§ Hatıy caddesinde Ali oğlu yısile çocuklann iştıllalarını 
Kazımın evine kilidi kırarak kesmiş bulunurlar. 
giren bir lun&z bazı •tY•lar Ayni zamanda g e yemek 
qırm ,, firar etmiştir. &amanlar.nda her vakit teaı· 

-=-.....__......,, __________ ıı düf edilen aile ha leri de eyni 

/talya teairi ppmakta g ci.kmez. Bua· 
dan başka yeknas k gıdalalı 

Şarlıi Afrikada ayni ıekil yemekleri yidirmek ti 

aıkırr bir li- çocukların i§tibalanna fena te' 
ıider yapmaktadır. Çoculd•rl 

m2n yapacalı. asabi iştib11 ztıkta korum•~ 
Roma, 21 (Radyo) - Şarki için en muvahk tedb"r, tatbi~ 

Afrika Nezareti müateprı ge· edilen fena ıuller •e terbiye' 
neral Teroı, Şarki Afrikada nin tesirlerinden kurtarmaktır· 
inşa edilecek olan ıaske:i lima· Çocu'klara •erilecek yemekle' 
ntn ferini tayin etmek uzere ufak por-.iyorılar halinde olm•· 

lıdır. Yemek vakitleri haricindo 
Habeıiıtana !hareket etmiıtir. 

Serbe•t siifu:'llar: 

Filiz 
-&ı,ı 2 fnci .,,/aif•de

du} ga ve "fade itibarile ben· 
liklerinde aakladılclıtrı cevher bizı 
bilmeden. eayri ihtiyari arka· 

larıDdan ıürüldenme~e mecb.r 
eaiyor. 

lamail Tanbanın bu ilk eseri 
olan •Fıliz,, bize plece\te alu 
ataçlar yetiıtirece'k bir kabili· 

yetin karşısında oldutamuıu, 
ibsaı eliyor. Filiz piri prek 
liaan ve gere'k 'hayal u nıarlan 
itibarile buıiiniıa tanınmıı 

edebi ıimılan yanında daha 
yeni olmakta eraber lt'lbette 

yer a1ac.1ctır. Gn1111 b-a19lleri 
renkli ıve sami•ic1ir. Li-1 rda 
pelc a •1ttar ve n amt yayet 
ıado bir vuzu'b iGindedir. 

Duy111lanaıa ioce'lit\. aan'a· 
tının sevimlili.ti ile rub11maza 
llıitab eaen fımail Taabını bu 
'9MIU11ea ol'aJI tebrik ed. ve 
ifadeleriadeki ılwdrette rolcu4u· 
tum vaidlerini :ferine getirme· 
ıini, yani daha bir,olc eıer1e· 
rini beklecliiimizi, \aııilatmm. 

çocuktara :hiç bir vakit gıdl 
vermemek en müh m bir aar 
ıeledir. Çocuklara yemekte ce' 
bir göstermemek az mda". ço· 
culc ne kadar i~erse o kad•rl 
kifi eörmeği prens 'p edindi' 
lidir. Çocuklara kusurlu bi' 
terbiye .vermekten •ureti bt~ 
yede çekinmek ıicap eder. ly• 
terbiyeyi eneri k olarak tatbiki' 
aecilıcmemeğe çalışmalıdır. 

Feci bir kaza 
Cumaova11 nahiyesinde tütüll' 

cülük yapan Mehmet oğlu llr 
ahim, bir ayvan ınallarkea •' 
irdeabire üııkmüş, boşanmış"' 
ıva1Iayı sol böğründen ıağır bi' 

ıarette 1aralamışbr. lbrahiııı ı~: 
mir memleket hastanesine ki 
dmlm.,tır. ---Yani Neşriyat 

Haoacıfık vs Spot 
1 

Tıürlc . Hava kurumu ge11e, 
mer'kezi tarafından çıkarılın&~ 
olan (Havacılık ve Spor) rll fi 
muasımn 215 inci sayısı, ti• '$ 

ıebidlerimizin babralarını ~~' 
makaadiie s·yab bir kap iç•11 il' 
bol nıünderecatla intişar e1 
mittır. Tavı.ye ederiz. 



s 

Casuslar. n arasında 
nınmıyacak hale 

R•mi • 13541 Arabi • 13:S'1 
Mayıı 9 RWlMeftl ~l 

ı • 3 
8 

Ma,ıs 

22 
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l''Avrupa su unun a ıb ti, Pirene yarın1adası 
mücade enin netice bağlıdır- , 

--~....._..._..,..,..~-.~ ..... -----~~ 

Prav a, ngi tere ve Fransa-
yı niuahaze ediyor 

-~ ••• '4 ..... 

8. Çemberlayn, Faş ·stlerin istekler, ·ne oyun egmi , 
fakat lngiltere ve Fransa difeF dev.lefler e Fa ist 

verebilirımi 

F.ranlco a.T,el'leri 
bulln mütecavizlere karşı ayni 
zamanda birkaç cephede, bel· 
ki de dünyanın birka& kıt'a· 
sında müdafaa etmek zarureti 
has1lolabilir. Bu takdirde, kol· 
lcktif emniyetin ademi mevcu· 
diyeti her ıki devlete de fıv· 
kalade müessir 1bir ıurette ken· 
dini hissettirir. 
Halbukı Lonôrada cereyan 

eden lngiliz • Fransız müzake· 
relerin1n neticeleri 'kollektif cm· 
niyetin :vücud c getirilmesiyle 
biç alikad.ır değilair. 

'Gayet 'mühim be,yıntlm·ıel 
me•efeJer hakkında 1ngiliz ve 
Fransız Nazırları urafrnelab ka· 
bul 'tdilen kararlar, dokruaın 
doğruya mütecavizlerin buna n 

nraki istila hattketlcri11i t 1· 
tıf ıetmektedir. 

Avrupadaki bugünkü vaziye· 
tin başlıca problemini lspan· 
yadaki lta1yan • Alman işgali 
teş1cil etmektedir. AytQ,pa ıul· 
hunun akıbeti Pirene yarımatla· 
ıındaki mücadilenin neticesine 
bağlıdır. 1ıpanya8aki aşilt 
i~ g ıli 1ngiltere ıle ransantb 
men'faaflerine amamiy e zıil 
o1malCla beraber, bu iki dev1e· 
tin Nazırlal'ı Berlin ve t>mının 
esas arzularına 'tamam iyle ıuy· 
gun olan kararlara bir daha 
kabul mrş bul.rn mltk'taiJarlar. 
LBa ıki Clevlet aaamları ')'Öz I• 

zartıcı "ademi müöahale,, siya· 
aetini temdiCI etmek busuıunda 
uzlaşmadıktan maada, bir de 
fTans,z • lsp nyol hududun a 
kon trolün ııyelli en ikameıine 
brmr verdıler. u lc:ontroliin 
yeniden ikameıi ise ita yab· 
Alman askerlerinin İapanya· 
dan geriye almmaımdan evel 
itmam ed lmit olacaktır. 

.... LonBr: da müzıken mev· 
z(Ju olan ikinci bir m-esele Cle 
Çelcoslovaky ki vaz:yettir. Bu 
:naeıcle etrafında müzakereye 
iltirak edenler arasınila gayet 
hararetli münakaşalar cere
yan ettiğini Fransız ve ng;Jiz 
gazeteleri giz!e emelctedirler. 
Çem'bcrlayn i'le Halıfaksın, Çe
koslova1c Camhariyetinin "~tta· 
raflaştmlmasını n iltizam ede 
bir plan teklif ettikleri Jlj'İa91 
clola~malctıdtr. B"'yle 'bir Pfin 
Çekoılovakyayı Franı'& ve Sov· 
yetler brrli ği i1e olan mukave· 
leli münascbatınC:lan tecric!i, ya• 
ni netice itibariyle Çekoslovak· 
yanın Alman mütecavizler tara
fından y11tlllmaaını .gütmektedir. 

••• Çindeki harp de müzake· 
renin mevzularmdan birini teı· 

il etmiştir. iyi alumıt alan 
Pariı bor11sı naıiri efkin •[n. 
formasyon,. guetesi lngiliz • 
Fra11111 röriişmelerinin n•tice· 

lerin-e baaredilen bir maka\~ e 
u aşağı ki malumatı vb mek• 

tedir: •Çine ıyar ım dilmiye
aelctir. lng:ltere hükumeti, mey. 
'tut müoakaş lı meseleleri Ja· 
ponyı ile halletmek imlcanınıo 
bolunBu~unu zannetmektedir .• 

Habeşiıtan meselesine gelin· 
ce, Habeş ıStiklalini üçüncü 
bir dcrcceClt gömmek için Loo• 
arada gayet uygun bir formül 
bulunmuştur. Lt>ndrada Mıllet• 
ler Cemiyetine Habeşiıtanın 
ltalya tarafandan zaptının tanın· 
masına dair bir karar sureti 
teklifine cenret edilemcdiğin• 
<len, alile dar devletlerin are• 
ketlerind ı rbest bırakılmaları 
teklifi i ileri ür e kararına 
v nlmıştır. 

Bil ibare ngiliz Nazırları in· 
.gil"z • ltalyan •nle.şm ına mü· 
abih bir Fransız "' ltalyan "An. 
lqmasının akdini tecil etmele· 
rını Franıız meılekdaşlarına 
ta vıiye etr.ı iılerôir. 

l\lmal\)'a ile 1talya, geniş ve 
tnüıterek nıüz lcer.elere girişil· 
meıi huıuıun a vaki olan lngi· 
hz .. Ftan ız ave "ne, Hi Jerin 
alebi .. terine u olininin ba • 

4 mış ian üza Meledi tat 1 
etmesi ıuretiyle vauh it cevap 
vermiılerdir. Bundan an1aşılı· 
~ot ki, Lon ra görüşmelerinde 
• ınn karar ar ne er nde, ııt 

e RomaCla u a bir,tesrr yan· 
rrmamıştır. 

Ademi Mii ahale 
Komifıesi 

Gelecek Perı mbe 
günu pla·n ca k 
Londrı, 21 (Radyo) - İtal· 

yanın bura sefiri Granöı, Fran· 
az aefiri Korben v,e Rusya ile 
Al a ya asJah tg' za l rı bu. 
gün Ademi müaahale Komitesi 
re"ıi Lord Piimot ziyaret et· 
miıler ve ~omitenin, gelecek 
Perşembe günü loplanması 
'ktmrstm~a ımutabık: ıkalmış. 
(ardır. 

Tunus 
HullaClltırıntlı ltalya· 

ının tah i a ,!Ya • 
tığı ya lanmış 

Paris, 21 (Radyo) - f'fansa 
Hariciye Nezareti, neşrettiği 
resmi bir tebliğde; ltalyan n, 
Tunus hucludlarmda askeri tah. 

şrdat ~apmafa başladığı hak· 
kmela Paris gazetelel'inin ver· 
eliği haberleri !tckzib etmekte. 
Clir. 



Sııhife 6 

Hatayaa 
Ermeni 

müsellah 
çeteleri 

- Başı 1 incı sah :ede -
D!nizden ve koradan havai 

fişekhr atılıyor, motörler dü· 
dük çalaraic bu şenlik :ero he
yecan ve hız veriyo:du. 
•y aşl.. Varol.. Atatürk .• ,. Ses· 
leri her tarafta akisler yapı· 
yordu. 

Bu candan tezahürat devam 
ettiği ıırada UILJ O.ıderimiz 
köşkün baliconuna çıkmışlar 
balla ıelamlıyarak iltifatta bu· 
lunmuşlardır. 

Büyüle halaskarlarına lcıvuıın 
•o kendisini neş' e içinde gören 
Meraioliler, görül memiı bir bay· 
ram ıevinc' ç'nde bulunuyorlar 

lıtınbul, 21 (Husu~i) -Hatay 
meseluinde bir itıliif akdini 
temenni etmek üzere, Fransa 
Hariciye NJzırı Oorj Bone)~ n, 
Temmuz ayında memleketimize 
gelerek ricılimizle konuşacağı 

Pariıten haber veriliyor. 
Merain, 21 (HJsuıi) - Bü· 

yük Şef, vali konağında akşam 
aaat 18 ze kadar meşgııl ol• 
duktan ıonra, otomobiLe S lif· 
ke iıtikametino hareket buyur· 
dular. Fuad 

lstanbu~ 21 (Hususi) - Su• 
riyenin her tarafından Hataya 
silahlı E~meniler ıevkedılmek• 
tedir. Bunlar, Tünderi öldüre· 
ceklerini ve haJ.ıeler çıkara· 
caklarını alenen söylemekte ve 
nüıoayiş'.er yapmaktadır. 

lıtanbul, 21 (Hususi) - Fran• 
sız1arın, notamızıı cevab ver• 
dikleri ve bu cevabın ıon de
rece mü:ayim bir lisanla yazıl· 

mış olduğu söyleniyor. 

Mareşalımızın 
teşekkürü 

Ankara, 21 (A.A.) - Genel 
Kurmıy başkanı Mareşal Fevz: 
Çıkmak lQ May.ı gençlik ve 
spor bayramı münaaebetile 
yurdun her tarafından ıldı~ı 
tebrik tel ve yazılarına karşı 

•eşekkürlerinin Anadolu Aj ınsı 
faııtasile ibla~ını rica etmiştir. 

Halkevi köşesi 

ANADOLU 

Ao.Jm kamarasında 
- Başı 1 incı sahifede -

Hlffn dogro de~ildir. 

Çekoslovak yada • 
vazıyet 

-----------Nuar.ınaı ilhımlor almak için mele için bir sınıf askeri slah ar sında teşriki meaaide bulu· 
bllytık Briıanyıya .çevirmiı olan kü· altına davet etmiştir. nulmasının Tuna havzasında 
çilk Avr"P" d<vletlrrinia lıalJ••lngi· 
''• iıi:ifı ı.arııoıoda ta;ırıp kalacak· Pug, 20 (A.A.) - Salahiyet· hasıl oldn ıon vaziyetin tabi 
larını ıöy:iyea B. :)nele cevap veren tar mahfeilerde söylendiğine bir neticesi olduğunu ve bu 
Lord Uaıilakı ıüyl• demio• r: göre Hanlayn • Hodza mülakatı teşriki mesainin başta A'.manya 
-Beıı Ceaey,,de Fran•• haltOmoti gelecek hafa zarfında yapılı· oloıak üzere alakadar diğer 

mOme• Hleri i'e .küç k ıtilif •• Bal· cakcır. Bununla beraber Südet büyük d~vletlere de teşmili 
kan it.lir. nıümeı"'ider ni hareketi. 

partisi Hanlııynın istirahat et· lazım "'eld ğ:ni kayJeylemiştir. 
miıe •e itflfımı11n a~ dtndeıı i!tilı· ııtt 
roç edilrcek m•o•ya ıaraltar buldum. mek üzre a'p dağlarına gıtı ğ ai Prag, 21 (A.A.) - Ostrava 
y,~/ioe üpho izhar ed•n devlet So•· hı.b~r vermektedir. Moravskada hllk Alman evini 
yet Rusya idi. O da itilafı iyi kuıı• Müstakil Alman matbuatı, muhasna etmiştir. Polis halkı 
1"mıı ır. e'<alliyetlerin statusuna ait mü· dağıtmak için g;:çl~lc çekmiştir. 

Bu nutuktan ıonra Snel takriri zalceratın Hanlayn tarafından Brnoda polis bır alay tert.b 
raddodi miı .,. Brockeıin taJ,ı t•k· idare edilmiyeceğinı ve bu mÜ· ederek milli marş'ar ıöyliyen 
ıiri reye koaulmakıızın kabul olun· zakerelerde S.idet partisine 5000 Ç~ki dağ tmağa teşebbüs 
muştur. 

mensup mebusların hazır buluna· etmıştir. Alman konıoloıhane• 
Kerm ?S bugün c .. ~•nı yazmaktadır. siy:e Alman evi ve Hanlayn 

başlıyor Londra, 21 (A.A.) - Südet- partisinın merkezi polislerin 
- Başı Birinci sah fede - lerin Pera~ hü:-umeti tarafından muhafazası altındadır. 

yandır. teklıf ed l!n müz~kerelere giriş· Prag, 21 (A.A.) - Resmen 
Bu akşam civar köylerden mekten İmtina etmeleri lngi ız bildirılüiğine göre diin ve 

davul ve zurnalorla gelen yüz· s:yasi mahfe.lerinde endişeleri evellci gün şimali Bohemyada 
lerce ge ç, kasabada tezahü· arttırmıştır. Hı,ılıynın Londra• bazı ciddi hadiseler cereyan 
ratla karşılandılar. yı zıyareti esnasında itidal ile" etmiştir. Evelki gün 60 Alman 

Gençler; H:ılkevi bahçesinde hareket edeceği hakkında bir Bohemyanın şimali garb.ıinde 
·ıı· 1 r oynadılar ve çok kanaat tevlid etmiş olduğu için 

m. 1 oyun a kain Somutovda Ç~k askerle· 
ık 1 d )ar son vaziyet karşısında s;yasi 

a ış an 1 
• rinden mürekkep beş kişilik bir 

M aaf,r'er ve ziyaretçiler için mahfeller hayret etmekten ken· 
g:izel tertibat alındı. dilerini alamamaktadırlar. Bu gruba taarruz etmişlerdir. As· 

Bayram, yarın saat 11 de mahfe) er bu Z•yaretin l.ıga:z kerlerden biri ağır surette ba· 
başlıyacaktır. efkarı umumiyesinib tayakkuzu· tından yarılınarak hastaneye 

B 1 nu aldatmaıt.a matuf bir manev· nakledilmiştir. D ğer askerl,r Manisa, alıkesir, zmir ve ıs 
civar kasabalarından büyiik zi• ra mahiyetinde olmadığını ve kasaturalarını çekmişler ve mü· 
yaretçi kafıleleri bekleniyor. lngilız ıef.ri tarafından geçen• tacavizler kaçm'şlardır. Vak'a 

Vali, Fazlı Gü!eç, misafirle· de Berlinde yap lan teşebbüsle- mahalline pol:s takv;yo kuvvet· 
rini bizzat karşılamakta ve izaz rin Südetler meseleainin musli· leri gö,1der lmi~tir. 
otmektedir. hane bir şekilde halline lngil· Dün sabah yedı jandarma te-

M,rniıa 21 (Hususi) _ Hal- terenin no derece ehemm yet cemmüü dağıttıkları eanada tev• 
kevi köıcüllik şubesi üyelerin· verd.ğ:nin Alma. ya tarafından kıf edilen üç Almanı kurtar• 
den 45 kişilık bir kafıle, Ker• a,ılaşılmasının kafi ge ecejini mağa çalışan tak iben 300 ki· 

ümit etmektedirler. mese işti·ak etmek üzere yarın ş den mürekkeb bir kütleyi so· 
B "d ki d' Ayni mahfeller nihayet Ber• ergamaya gı ece er ır. palarla dağıtmıştır. Jandarma· 

linin Sldetlero ihtiyatla hare• 

Ç • .l h b • !ardan birine hücum edilerek ın- apon ar ı ket etmelerini tavsiye edeceği 
Yere yatırılmıştır. Dığer bir ı"an· ümidini izhar etmektedirler. 

Hankov, 21 (A.A) - Suso- p 2 (A. B k I darma da nümıyi•ç !erden biri rag, 1 A.) - aşve i v 
van garp mahallele inde ıokak taraf.odan atılan tahta bir kutu Hodza &'JZetec !eri kabul ede· 
muharebeleri yapıldığı itıraf rck ekalııyetler hakkında bükii· ile yaralanmıştır. Vaziyet vah m 
edilmekle beraber Ç n harbiye .t..ı.. ...._..._,._ ·~- bir ...ı.;.ı .ı- _.,. ı,_,, ___ , __ 

nezare i mümes •lı oyter Ajan• Jarııiı anlatmıştır. Bışve'.dl te· dan biri ihtar mahiyetinde ol· 
ıı muhabirine beyanatında va· ferrüata il' r şmekıizio şuqu kay· mık üzere tabancasiyle bir eİ 
ziyetin öyle zanned.ld ği kadar 

detmişlerdır k.: ateı etm'ştir. Niimayişç !erden 
ciddi o!madığını söylem şt r. -Çtkoslovakyadaki ekall yetler biri bir kıza netices nde yara· 

E 1 son gelen haberlere göre · h · 11 · h 
f meıe.esı er mı etın mu tarı· • ınmış, üç tanesi de tevkif ı 

bazı küçük Jıpon mü rezelerı yet'ı•e istinat edecektir. Bı1 sa· 
b. " edılmiştir. 

S Jsovı şimali garbi ve ceııu ı h d · b ·· t ı • a a nıs et te goze ı 'cen:t r. Had·se mahalline polis tak· ' 
garbide•ı gelerek yaklıışm.şıar· H- 1 ü t b h t b'r ta' d Ak 1 - 2:l·5-9Jö Pazar gunü u.cm e u ~susa 1 (im viye kıt',ı.arı gön erılmiştir. • 
dır. Jıpon topç ısu şehrin yirmi · ı t b't t · t' k' 

akşamı 11at 20,30 da aalonu· pre ıs,p er es 1 e mış ır 1 •ama do:rru sükunet avdet et• 
kiiometro mesafes:nde bulunan h kk d k J k " " muzda evimiz ~ öycülült kolu bunlar ı ın a an un a• çı a- miştir. 

K 1 il -ğ t bö'.gelerin iltisak noktasını döv· cak ve ala' kadarlar:a da görü· namına ızı çu u o re men Dün dükka ıl~r bütün gün 
okulu tarafından bir müsamere mekted r. şülecektir. 

kapa:ı kı mış •. Fabrikalarda 
verilecektir. Akhı'sar Sulh Hukuk Hiikimli"i_n· Hodza demiştir ki: S 1 l k . . 

~ Jdet er ça .sm ı tın ımtına et· 
2 - 28-5-938 Cumartesi gü· den: -Eğer Çekos:ovakva toprakla· mis erdir. 

nü akşamı aaat 21 de ev,miz Akhi3arın Efendi mnhallesincle rında oturan 15 m.lyonluk hal· 
aalonunda Dil, Tarih, Edebiyat İ>ak çelebi sokağında 16/1 )[uma- kı, her m lletı memnun edecek Prag, '.ll (AA) - Brno ve 
komitesi tarafından tert.p edi- ralı evde mukim pabuççu Abdur • bir şekilde tensik edemezse d.ğer mahRlıer "vuku bulan ha· 
leo Bahar gecesi eğlentili var- rahim kızı Zühre tarafından Aklıi- devletin otorıtes sarsılınıya diseler Üzerine H • ılayn bükü• 
dır. sarda ikametgahı belli olmıyan es - mahku ndur. Hü~ u'Ilet Südet metle uıı1..~ erev · !!' rişmekten 

kici Manisalı Ali aleyhine açtıği 
3 - 23·5·938 Pazertesi gü• Sulh teşebblisü davasıııda müddei_ Almaniarile azami hiısnü niyet- imtina t'trn şt" lı ii kereye g • 

n6 11at 17 de ıpor ve müze, aleyh namına çıkarılan davetiye ; _ le müzakere edecekt r. Ancak rişmek ıçm S.ı. l< r tarafın· 
ıcrg: komitelerinin haftalık top· kametgahı meçhul olma ındaıı iade bunlar h:i :iimetie olan müna· d ın ileri .u·üien baş ıca ıart-
lantıları vardır. kılınmış olmakla tebiig uıakamuıa s :beterinde bütün mes ;lıyet.e· lar şu da " 

Harbiye yenildi c~as olmak üzere ilanen t ·bliğat ic- .ını müdrik olmal dırlar. 1- N ı n ve as1yişin yeni· 
ra sına karar verilmiş olmııkla yev- Ç k , k 1 M d 

l.tanbuı. 21 (Hususi) _ f1• e os.ovıı y1 ı e ac r;shn en tes s. 
mi muhakeme günü olan 10 6 938 F 

tanbulun alb muhteliti, An,<ara Cuma saat 10 da Akhisar Sulh Hu- aras ndaki münasebetlere d~ te· 2 " se. bestl ği. 
şampiyonu Harbiye takımını kuk mahkemesine bizzat gelme,; mas eden Başvek·l KuçÜ( An· 3 M buat serbe•tl:ği. 

Mayıs 22 ,, 

Devlet Demiryollarından; 
Brinci işletme ihtiyacı ıçiıı aşağ da c ns ve miktarı ile mU' 

hammen bedeli yazılı odun kapalı zarf usulüyle münakasaya çı· 
karılmıştır. 

Eks itme 6·6·938 tarih.ne tesadüf eden Pazartesi günü aaıt 
16 da Haydarpaşa Gar binası b rinci iş'.etme eks itme komisyo
nuna yap.!ncaktır. lstekl.ler; eksi:tme şartnamesinde yazılı muvak• 

. kat teminat ve evrak ve vesaikile teklıf mektuplarının eksiitıııe 
günü saat 15 e kad.u komisyon reis, ğ ~e verılmesi lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve mukavele projesinin Haydarpafl 
yol Başmüf~ttişliğ. tarafından parasız olarak verilmekte oldul• 
bildirilır. 

Odunun cinai ihale ed leck 
m•ktarı 

Ton 

Muhammen Muvıkkat Tutarı 
bedeli teminatı L. K. 

Beher tonu Lira Kr. 
Lira Kr. 

S fi meşe veya G'irgen 300 
veyahut çam veya her 
üçünün mahlütu 

12 60 468,75 6250,00 

Safi meşe 200 

mensucatJ 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri s~tış fiatı 

2886 

Tip No. Markas.ı Eni santim 36 metrelik bir topu 
aatış f.atı 

Kuruş 
4 At 85 717.-
4 At 75 655.-
5 Değirmen 90 832.-
5 

" 85 798.-
8 Geyik 85 800.-
8 .. 75 730.-
9 Tayyare 85 732 
9 

" 75 670.-
11 Köpekli 85 722.-

işbu fiatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj 
müşteriye aittir. 

25 top an aşağı satışlarda yukarıdakı fiatlere 
olu ,ur 

Bağ ve 

sair her cıns ve sistemde 
.ciıruuc ır.caRıneleri 

Hacı Davut Zade 

R.ıhmi 

Karadavut 
Halimağa çarşısı No. 31 

T~lı-fon: n809 - Tr graf: Karadııvut lZMIR 

lstanbuf N-:.ıfia müdürliiğünden: 
Kıpalı zuf usuli e eksiltmeye konulan 22959,35 lira lteşif 

bedelıi fstanbul umumi hap shane binası yıkılmuının 2tS/938 
pazartesı g in(İ saat 15 te ıhaiesi yapılmak üzere i an edilmiş 
ise de yap lan tenzilat miktarı haddi itidal görül n ~miş oldu· 
ğundan bu işin 2490 sayılı kanun.ın 31 inci maddesi muci• 
bince yen den eski şartlar dahilinde kapalı zarf usulile ekıilt• 

meye çı:Ca ılması ve eksiltmes nin 3/6/938 cuma g:inü aaa 15 te 
Nafıı müJiirlüğünde yapılmasına karar ver.imiştir. 

Mukave!e, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni , 
şartnamelerı, proje keş f hulas~sıb buna müteferri d.ğer evrak 
da resınde görü.ecekt.r. 

Muvakkat taminat 1722 liradır. 

3-1 yendi. iliin olunur. 1701 h'l drvlrt <'r ,. 'vl cır'stan 4 lop ~nmıı ' ne•tlij\'İ • 

.;;;;iiii;;;iiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiUir.i~~~-----------------------------~ .. - peııC:reye 00>{ U g.ıtı, sonra oıkta otuı 111 ık, b.r Mkadaş.a VotJoıııyor, gÔZlorı gozlerımc .s .. yorsu,ıuz? $,z.n de bır haıtl 
elleri cebınde; geldı gramofo- gece karanlı{pnda ko,ı ışmak, dikiliyor: taraf:nız var demek. Herkeıiıı 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az 15000 liralık bu it• 
benzer i~ yaptığına dair Nafıa Vekalet.nden alınmış ehliyet ve 
938 vılına ıııt Ticaret odası vesıkalarını havi kap~lı zarflarını 
3/6/918 cuma günü saat 14 de kadar Nafia müdürlüğüne ver· 
meleri. 10 15 20 25 2631/1525 

''Ah b •• •• ı nun başında durdu .. 8dna hiç bir çehreye k lfanlıkta h ıkıoak, - Gece ·diye devam ediyor· lgüneşi, ışığı, renk ve :r:evlci ara-

' 
U go n U '' mi hiç, bakınıyordu. Yalnız rüzgarı f>rtınJları gec · vakti meur taşlarını bile sevdiriyor. ması ile benim g-eceye 0 1a11 

kend sini dinliyor ve kendinden dinlemek.. Siyah serviler n altında dolaş· aşkım arasında, kendı kendioı• 

Yazan: Saime Set.di 
- 55 -

Bütün meaamatımdan lirik 
bir haz sız•yor. Saçtarımın üs
tünde tıtriyen rüzgar, bana, bır 
gönül mr cer asının ilk yaprak 
ıeılerini hatırlatıyor. 

Fakat bu adam kimdir? 
0111 baktım: 
Göz'.er ni kapamış, bışını 

meşin koltuğun aralığına daya· 
mış, trenin aarsıntıs· ıle bera
ber ağır a~ır salınıyor. On•ı 
tetk.k etmeğe çalışıyorum. Va· 
g:>nun el •ktrığı ş mdi dah 
kuvvetli: Profi den olduğu ka· 
dar cepheden de güzel bir 

erkek •• 
Parmağında, siyah iri taşlı 

·bir yüzük var .. 
P.ak bitmek üzere iken başı· 

mı gene pencereden dışarıya 
uzattım: 

ilk defa biraz üşüyen ben, 
şimdi rüzg-ar ıstıyorum. Ç'.ildi· 
min üstünde, gecenin ıerı~lığ, 
ve rüzgarı tatiı bir okşayışla 
eıiyor. 

Pla~ın arkasını çevirdi. Ge· 
ne ona baktım: 

Ayni vazıyet! 

B rdenbıre doiruldu öbür 

başka hiçbir şey görm1yordu. iç ni ç·kti, b~şını peııçereye makta1 zevk alıyorum. Gündüz· . koyJuğum bir teşhis vardır: 
Butün a'.emle münaıebetıni keı· doğru çevırdı: leri ağ'r ağır kokan mezarlık· Nas 1 ki bir daüss.la vıra• 
miş gibi idi. - Nıhayetsız bir ınsan ru· !ar, geceleri bana adeta bir bende d, bir geca haıtalıtı 

Onun bu lakaydiai, yavaş huna benz yor gece.. İbadet bahçe hissini veriyor. var. Yarasa geceyi ıeviyor. fa• 
yavaş, beni üzmeğe başladı_ oradadır, sükuıı oradad,r,' vgi, Ve birdenbire sözjııü değş· kat o, g-ec,ye ıı:albi ile aşı1' 

Yerime oturdum. O da otur· mahrumiyet, şiıı, az~p. cchen· tir.yor: değ ld:r, Gözleri z yada gör!' 
du ve gene gözlerinı kapadı: nem, herşey oradldır.. - Fakat size bunları niçin mıyor, ışık, gözl!rıni söndürıl' 
Kendi kendime: Gece vakti, hayvanların ne• ıöylediın? Sizi daha ilk defa yor zavallının.. Halbuki be• 

- Uyumak isti:ııor gllibal fes alışlarını dielediniz mi h·ç.. görüyorum. Bu manasızlıkbrla görüyorum. Benim geceye olall 
Dedim. Fakat p!a< bit nce Gece vı!:t'• tehlikeli, sarp sizi meşgul etmeğe hakkım aşkım, hatta ihtıyacım, içimde~ 

gözlerini açtı. Şımdı lk defa, bir yolda l·r' vış" n ·.1ecın ve nedir? g~I yor içimden.. RJhumun ta 
gözlerıni bana çev:rmışt. Ye· korkus•rnu ld'lınız m? Başımı eğerek cevıp ve• der.nl ğ.nden kaynıyor. Anlıyor 
şil mavi göılerinin içinde bari· Karanlığı , adeta avuç iç ne rıyorum: musunuz Aferide hanım, orr 
kulade güzellıkler ve manalar al.nıp sıkıl tı c ·~ b r K~~ ıfete - Devam edin, devam ediıı da~. ruhı1mdan ... 
vardı. B.rdenbıre söze başladı: geldiğıni Öooırıınud~ f ır,etti• Hüsnü. bey. B:rdenbire soruyorum: 

- B lir mıs niz Aferide ha· nız mı? Ayagı kdkıyor.. Acı acı Brnun sebeb.nı hiç ar•; 
nım ·dedi· ben geceyi ne ka· S!s yavı y~vaş, •ç;ıd n ge· ili iiyor: dınız mı Hüs.ıü bey? Ç;io1'11 

dar çok severim. Gece karan· len heyec •. ıl• yukseı.yur, kuv• - G ceyi mi anlatmak'ığımı - Sonu var -
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ANADOLU l\l•11• n 

Orman krallarının dehşeti •' 
mır 

Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. karşısında titriyen haşmetler 
12 

Mari, birkaç gün sonra kızı 
Emm i!o Londraya gitmişti. 
ille iıi, Emmayı yerleştirmek 
olmuştu. Bunda güçlük çekme
lbişt i. Dururilayn tiyatrosunun 
aahibi, Emmayı çarçabuk be· 
imıcmiı ve mus" kişin slardan 

Sinleyin y nıaa vermişti. 
Emma, bundan onr yavaş 

)' vaş artistlcrlo temaslara ve 
tiyatro1un ne demek o ldutunu 
aıılam~ğa başl ımıştı. 

Güzel kız, patronuad o izin 
&l rak ar ıır tiyat. oya gittik· 
Çe, (aşk) sözlerini do işitmeğe 

b şlamııb. 
Dilber kız, Londrad birkaç 

ıy süren hayatından memnun 
kalmışb. Bir gün Portmuttan 

elen s n saçlı ve çok yakı· 
tı\dı bir bahriye z b iti, tedri· 
cen onun saf ve berrak haya· 
tına zehir katmağa başlamıştı. 
Ba gencin musiki üıtadı Sin· 
leyin oğlıı olduğunu, Emma 
ıonradaa anlamıştı. 

G ! nç, b briyeli Samuel, ara 
•ıra Emmaya tuhaf nazarlarla 
bakmağ yeltenmişti. iki güzel 
genç, az zam a ao.ııra t mamcD 
•nlaımış'.ardı. 

Aradan günler, ylar geç-
llliıti. Samuel Emm y on dee 
rece gönül vermiştL 

Sarı saçlı delikanlı, yüreğini 
Yak n aşkın günden g "lne ço· 
ğaldığını vo kendisini tamamen 
ihata ettiğ.ni nlamıştı. Bun 
ratmen ne yapacağını bir tür 
lii keıtirememit. bir çıkmaza 

'-tın işti. 

lJir gün, ev lı 1kı ra ınd 
ıu haber duyulmuştu: 

- Samael hasta! 
Eveti Samue'.; Emm y ayl r· 

danberi vurulmuş olan nn saç· 
lı genç, hast lanmıştı. 

Doktorlar, h kikat hali sarı 
aaçlı gencin ebeveyninden ak· 
lamağa ·lüzum görmemiılerdi: 

- Zavallı genç, ö lümo mah· 
kGmdur. 

Bu meşum ve kara haberden 
sonra güzel Emma kendisini 
büsbütün kaybetmişt i. O, sabah 
akşam Samuelin başından ay• 
rılmamağa ve ömrü her gün 
lcısalan aevg l sbi doya doya 
RÖ ·meğe k rar vermiş ve ek· 
•eriya iğilerek dudaklarını Sa· 
llluelin dudaklarına vererek, se
llleresiz şkm zevkini bu au• 
Fetfe lmağa b şJamıştL 

Bu acı levha, gittıkçe çoğal· 
ata ve çoğaldılcç d , facia 

itki ni almağı yüz tutmuştu. 
Aylardanberi babasının evinde 
Eaımanan muhabbet .car nazar· 
ları altında ümid do:u gözlerle 
hayata bakan Sımuel, bir aa· 
hah, son nefesini vermişti. 

Bu acı akıbet, Emmayı, de• 
rlQ bir yei e düşürmüştü. O, 
lrtak ö!meden mezara girmişti. 
licie, musiki üstadı S.nleyio 
tvinde daha fazla kaim ığ , bir 
~~ap telakki etmişt i. N ı ekim 

1 
ır~aç gün, kın ağl yar k S .n• 
eyın ev n ı bırakıp gıtmişti. 

Zavallı Emma, a~ k n ilk cı 
darbesini bu suretle t ttıktan 
•onr , bir kiliseye çeki lmeğe 
karar verm işti; fakat talii buna 
mani olmuştu. Gerçi güzel Em· 
illa iç"n bayat, müşkul bir saf· 
haya girmişti; fakat, buna r .. ğ
llıen ümidi önmemişti. Buoi 
•dında bir doktor, derhal Em· 
kıyı ngaje etmek istemiş ve 
cnd .sıne hab r göndermişti. 

. _Güzel k z, ışs z kalmamak 
~Çın _bu teki fi k bul etmişse 

e bırkaç gün son ra Buninin 
t .. 

Vana nefretle bırakmağa mec· 

--bur kalmış ve b.ıyalinde bite 
olmıyao yeni bir ite aü:uk et• 
miştir. 

Güzel lc:ıı, • bir meyvecinin 
dükkamna katip olmuştu. Bu 
vazife on başka bir revn · k 

Nakleden: Kami Oral 

vermişti •• 
Çarşının pırlak ziyaları al· 

tında güzel Emma bir yıldız 
l'ibi parlam ğa ve umumun 
nazarlarını çe\cmeğe baş~amııtı. 

- Sonu aar -

' •• e• ••••• 

Telgraf· manuplesi, ansızın şu işareti vermeğe baş
ladı: (S.O.S). Arkadan da, kurtarın! Arslanlar is· 

tasyonu bastılar! f eryad[ yükseldi 
mıştı. 

Lokomotif, b ir saat soma 
Mapel istasyonuna vual ol
muştu. Lotomotiftekileri par-

Pari -Basra u~uşu 

Cenubi Afrikanın 1111z ve me· 
kenıiz bir yanı, bundan yirmi 
g:in evci, az göı ülcbileo bir 
dehşet ve hcyecaııa bao ol
muştur. 

lngiltere Münılcalit Nezareti 
cenubi Afrikada Mapeh ile Bi· 
foy; ara11nda demiryolu ioıa et• 
mek ihtiyacını duymuı ve işe 
başlamıştır. Bu yolun, Simba• 

maldarı, ıilahlarıa tetiğinde old 
tu baldo te i graf;ıyı çağırmağa 
başlamıılar ve fakat cevab ala• 
mamışlardır. Bunun üzerine loa 
komot.hen inmeto ve iıtuyo• 
na girmeğe karar vermiılordir. 
Müıellab amele, arılan avcıla• 

Madmazel E:isabetb Lion ile 
madam Dup •ronun iştirak ettiğı 
t · yyare rekoru, son saatlerde 
end işeler uyandırmaktadır. Çün· 
lcü Orandan saat dokuzda kal· 

........................... 
Kızılayın konseri 

25 Mayıs 1938 Çarşamba 
günü saat 20,.30 da Tayyare 
ıinemas•nda ver ı lccek olan lcon• 
er hıtkkında bugün öğrend ğ.· 

miz bazı taf ilah a ağıda gös· 
termekteyiz. 

Program şu şekilde tanzim 
edil miştir. 

1. Vals: Maritana • Uvertür 
orkestra. 

il. Şubert: Nokturno .. Trio 
keman, v;o'a, Pıano. 

lll. a) Bnch: Aris 
b) B. ahms: Ninni viola 

orke tra ile. 
iV. Mozart: Konçerto La Ma· 

iör keman orkestra ile. 
V. a) A lbeniz: S ereoat 

b) Martuçı: Tarantella 
piyano ~oto. 

VI. W ..:ber: Frayşüz: opera· 
dan Şena ve Aris Şen orkes• 
tr ile. 

VII. Mozart: Ko11çerto Ro 
minör p yano ork~stra ile. 

Bu progr mın tanz· mindeki 
zevki selim cidden takdire şa· 
yandır. 

Bunu icra edecek olım isim· 
leri şağı da yaz la zevata ge· 
lince, işbu musiki tezahürünün 
tam biı muvaffakıyet.e netice· 
leneceğiaden asla şüphe edile· 
mez: 

Bayan Dr. Roggenbuck (pi· 
yano), bizzat çalışmakla iktifa 
etmey;p, müteaddit repetisyon· 
lar ıçın de arkadaş .arana ıe• 
vimli misaf.rpcrvcrl.ği izhar et· 
mişl ir. 

Pcofesör Bay Ch. Rosati (pi• 
yano), tanınmış bir üstad olan 
mumaileyhin scnasına ihtiyaç 
görmemekteyiz. 

Bay P. Beroviç (keman), bu 
gruba cidden gayret vermiştir. 

Baylar Abdi Aksuner (alto), 
Hamdi Akay ve O. Rodittı 
(keman), M. Körber (Violin· 
cello), J. S avrides (icontrabasso) 
C emal Candoş (flüt l ve G. 
Skarpa ( enor) . 

H. - Fıatler 100, 75 ve 50 
kuru~tur. Biletler, Kız . l y İzmir 
merkezinde ve T yyare ineması 
gışelcr.ndo aatı maktadır. 

kan ve arkadaşı El.aabetb Lion· 
dan yirmi dört aaat ıoara uçan 
madmazol Duperondan el'a11 
haber alınamamıştır. 

Bu iki kadın tayyareci rasın• 

da ötedenberi müsabakalar ya• 
pılmış ve bu son müsabaka 
berkesin a likasını uyandırmıştı. 

Madam Duperon çok gençtir. 
Biri kız, d ğeri erkek olmak 
üzere iki çocuğu vardır. Ko
caaı da kendisi gibi tayyare· 
cidir. Bihassa ·tayyareci l iğe ko· 
cası tarafından başlatılmış, 
gece uçuşl arını bizzat kend;ıi 

idare ederek karıs na tayyare
ciliğin bütün tehlikelerini öt· 
retmiıti. 

Bundan maada, mad m 
Duperon uzun u~uşlar için çok 
iyi bazır:anmış bir kadın tay· 
yareci id. Bir tehlikeye maruz 
kaldığı ' rivayetleri tahmin de 
olsa teeyyüd edecek gibi gö· 
rün me ktedir. 

Atatürk 

vati havalisinden geçmeıi kırar• 
laştırılmıştır. Fakat, bu havali, 
baştan baş ani nlarıo nüfuxıı 
altrnda kalmış bir yer old11ğun· 
dan, demiryolund çalışan ame
lenin müsellah olması tensip 
edilmiş ve on göre tertibat 
af anmıştır. 

Demiryolu inşaah ilerlemiş ve 
Mapeledo ilk istasyon binası 
yapılmışhr. lstısyon biter bit· 
mez derhal bir telgraf makine1i 
yerleıtirilmit ve bir de telgraf 
memuru getirilmiıtir. 

Makine kuruldaktan 48 ıaat 
ıonra, c·var te'graf merkezleri
nin maniip'eleri, aca scı (..:i.0.5) 
işaretini vermeğo baılamıılardıl 
ne olmuştu? 

(Mapcle) istasyonundaki telg-
raf memuru •kurtarın. diyo 
feryad etmeğe ve: 

kupası 
Serbest güreş seçme müsabaka

rı n gece eyec nlı o du 
Atatürk kupası için yapıla• 

cık serbest güreş grup müsa· 
baka 'anna iştir k edecek gü· 
r .!şçilerimiz ın seçme müsabaka· 
ları dün akşam H ılkevi bahçe· 
ıinde yapıldı. Ve zevkle aey· 
red.ldi. 

Müsabakalar 79 k"loda Al· 
s ncaktan Zeynel ile Demir· 
spordan Tahsınin k rş laşmas"lo 
başhd. z~yncl r kibioe naza· 
ran daha kuvvet li ve daha tek· 
nik gü ·eşti ve rakibini S inci 
dakikada tuşh ma ~ lıip etti. Bu 
güreşi, 72 k loda Demirspordao 
Fehmi ile Üçoid n Ziuanın karşı• 
Lışm sı takip ett ı. F hmi raki· 
bine nazaran dah l ç::vık gürtş
ti ve 3 üncü dakikada tuşla 
ga l p geldi. 

65 K loda Alsancaktan Is
mail ile Süruri güreşı. ler. Sü
ruri, 5 i.1ci dakıkada tuşla Ga· 
1 p gr ldi. 

61 kiloda ilk güreş, Doğan• 
spordan Narin ·Mustafa arasın• 
da y11p ıld ve Mustafa o daki
kada rakibini tuşla m ağ:ub etti. 
Bu g .ı reıi ayni kil od l olan Al· 
sancak an Mebmod·Fı kret kar· 
şı laş n.ısı takib etti. Mehmed 5 
dakıkada rakibini yendi. Ondan 
so:ıra ayni kiloda güreşen A l· 
sancaktan Arshn, Ateşten Me
lih karş laştalar. 15 dakika aÜ· 
ren ç.etrn bir mücadeledeo ıoa
r ekseriyetle Melıh galıb ıa• 
yıldı. . 

56 kiloda Demirspordao Bür• 
han·MLlbaırem gürcştıler. Eski 
hir güreşçi o an Muharrem ra• 
kibınin s rbna yere getirememe• 
sine rağmen faik g:ireşti vo 
mün bakayı hükmen kazandı. 

Ayni kilo::la Şefik • Emin kar· 
şılaştılar. G::nç güreşçilerimiz 
arasında mümtaz bir mevki iş· 
gal eden Şefık 4 dlkikada ra· 
ı<ibinin sırtını yere getirdi ve tuşla 
galip geldi. Bu gü. eşi ayni kiloda 
olan Demirspordan Fst .h • Meh· 
med karşılaşması tak"p etti. 

3,30 dakikada tuıl 1 kazandı. 
Bırinci devre müubakalarının 
sonuncusunu teşki l eden Demir
ıpordan Şer aft> ddin • Alsaocak· 
tan Hüseyin k rııl 1m ıı 3 da· 
kikada Ş ~rafeddinin galibiyetile 
neticelendi. 

ikinci devre "Alsancaktan En· 
ver, Dc:mirspord ı n Fethi güreşi 
ile başladı . T jrkiyc ikincisi ve 
milli güreş takı mımızın en kuv
vetli namzedi olan Enver 40 
saniyede r kibini tuşla mat~up 
etti. 

66 kiloda Demirspordan Fe
ridun, Alsancaktan Süruri kar
t }aştılar. Fcridua milli takımı• 

mızla beraber çalışmış tek· 
nik bir güreşçi olduğundan 
zahmets.%ce 2 inci dakikada 
rakibini t , ş ' a mağ'up etti. 

61 Kiloda Doğansp ordan Na• 
rin, Aisancıkt8n Mehmet karşı· 
la~~ılar. Mehmet yeni güreşci· 
lerimizden olmasın rağmen 
kuvveti sayesinde daha teknik 
güreşen rakib:ni 10 uncu daki· 
kadı tus!a mağ!üp etti. Ayni 
kiloda Demirspordan Ali, Do· 
ğanııpordan Mustafa karşılaştı._ 

Torbalının merkezi olan Te
peköyde 19 Mayıs bayramı te• 
zahüratl te it edilmiş, bütün 
köy,üler merasime ıştirak et• 
miştir. 

lzmirin Yiğ:tlcr ocağı muzt• 

•lmdad; bulunduğum iıta~ 
yon, korkunç arslanların muh · 
sarası altındadır. Kurtaranı. 

O .ye işaretler vermeğe baş· 
lamışta. Ar dan beş 011 dakika 
geçdikten ıonra, manupleden 
şu cümleler alınmıştı: 
"Ş.mdiye kadar dört arslan 

öldürebildim. Fakat kıırtulaca• 
ğım ihtimal vermiyorum. 
Zira iıt aayonun etrafım ihata 
eden arslanlar, kükremeğo baş· 
!adılar. Neredeyse, pencerelerin 
demirlerini parçalayıp içeriye 
gireceklerdir! Kurtarmf,, 

Bu vaziyet üzerine, bir loko· 
motif hazırlanmış ve ameleden 
mürekkep bir müfreze ıi lih la• 
Darak yola çıkarılmışt .r. Ame
leye üç te arslan vcısı katıl· 

lar. Bu ikı gürcşci, kilolarında 
bölgemizin en iyi güreşcileri 
arasında yer alm·ş vaz yette 
olduklarını bir daha ispat etti· 
ler. 

Çetin ve teknik noktainaza· 
randan fevkalade bir güreş çı· 
karan bu gençler hakikaten ıo-
yircileri heyecana düşürdül er. 
Neticede daha faik ve daha 
güzel bir oyun çıkaran A i, 
ittif alda galip ilan edildi. Keza 
Alsancakt n Arsl1n·Fikret kar· 
şılaşm sını Fikretin gelmcmcıi 
dolayısile Arslan bükmen ka· 
zandı. 

56 kiloda A!sanc lctan Şefik, 
Demirspordan Bürb o karşılsş· 
tılar. Şefiğin çetin ham'elerine 
mukabele eden Bürhan 3 ünc:i 
dakikada sakatlandı ve güreşi 
terkederek Şefik galip iliirı 
edildi. Alsancaktan Emin • Ha· 
san karşılaşması Eminin gel· 
memesi yüzünden yapılamadı 
ve Hasan galib ilan ed idi. 

Yan ağır kiloda A 'sancaktan 
Mebmedin rak bi Yamanı rdan 
Musa h ıta olduğundan gel· 
medi ve Alsancakt n Mebmed 
seremoni ile lcaznntJı. 

k sı ile gösteri kolu da bay· 
ramda bulunmuş, pehlivan gü· 
rcşleri, cirid ve sair milli oyun· 
lar la halk coşmuştur. 

Belediye reisi, Başöğretmen, 

rmı talcib ederek iıtasyou biaa• 
ıından içeriye girince ortalalt 
altüst bulmuşlar, zanlh tclrral 
memurunun, duvarlara aaçramıı 
k nlarından başka bir 1e7 ~· 
rememişlerd ir. Bu korkunç mao
zar karşısmd müaellib amele 
lokomotife binip kaçmakta 
başka çare bulam mıılardır. 

Amele ıon ıüratlo ilerli7 
lokomotifin lçiodo korkudan 
titriyerelc eski yerlerine dönila~ 
ce orada da diter bir facia 
.le karşılaımıılardar. 

Amele için teai• edilmiı ola 
revirde yatan bastadaa ikili. 
ansızın hücum etmiJ ola11 an
lanlar tarafandan yataklarıDCbıla 
ahnarak parçılanmııtır. 

Ayni gece, demiryolu aer•B• 
hendisi Aınsper, tel örgülerile 
ihata edilmi olan çadırında 
mışıl mışıl uyurken bir arıla• 
nın pençeleri arasında C&D ver• 
miştir. Bu vaz"yot kar111ında 
lngilterenin muhtelif yerlerin
den arslan avcılara toplanıp 
cenubi Afrikaya gönderilinci,. 
kad r demiryolu inşaabnıa ta
t' li z11ruı i gö ü1müstür. ---56 k ıloda Demirapordu 
Fatih· Şerafeddin lcarşılaımuı 

oldukça 'ikalı geçti. Neticede 
Şerafeddin faile güreştitiadma 
hükmen ra'ip ilia edildi. Ayal 
kiloda A 'sancaktan M~bmet 
H jseyinle k!ı ·şılaşması oldu. Ve 
Mehmet, Hhoyini 2 inci dald• 
kadı tu~a getirmekle Delice: 
lendi. 

Üçüncü devre 72 kiloda Al
sancaktan Enver, Oçoktan Ziya 
karşılaşm s lo başladı. EQverin 
kuvvetli hamlesine mukabele 
edemiyen Z ya 1, 30 dakikada 
tuşla mağlup oldu. 

66 kiloda Demirspordan F .. 
ridun Alsancaktan lsmaili 20 
aan·yede mağ Qp etti. 

Günün e11 so.ı güreşi 61 kJ. 
loda Ateşten Melih ile Demir• 
spordan Ali arasında yapıldı. 

istikbalin en· iyi güreş;.ileri me• 
yanında yer almağa Damzecl 
olan Ali, çevikliti aayeıiado 10 
uncu dakikada rakibini tufla 
mağlub etti. 

Seçme müsabakalanna bupıa 
a at 14 deo itibaren devam 
edilec,ktir. 

gençler ve minimini yavrular 
söylevler vermişler, manzumeler 
okumuşlardır. j ı mnastik bırce 

ketlcrinden sonta güreş ve cirid 
oyunları başl mış, gece müsa· 
merc vcril...W..M-. 
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i!:!=::=:S;:S!!!52:!!!fı haıır bulunmaa;na .wı ilinon 

üzumlu notlar 
TRENLER: 
lrm rdeıa IMr ~h lı.alkH .... 

..,Jfı ..... ~k:• l9dletf. 
Agdın hattı; Alsancafu 

1rmir°Karaknyu•Aakara: P ... r. 
t•ııl. çal'famba, C'ama. puar ,anled 
Mit !1 :13 de. 

Jaaıir • Nazilli: Her "9 1111 
u •• 15;40 .. 

f rmir0 DenuU: M. perıe•k 
tumutoJİ ~tiııleri aaal 6.IO • 

lımir0Tire.Ödemi1: Benaball .ut 
c ~5 ele ıbir kaJU; ber akta• ... ı 
11.30 Ödemı,. bit tren, 16.JO a. 
Tfrey• otway. 

A/ıon hatlı; .Btumanetlert: 
ı..m.1itaabalo.bbr• e. ~il 

• 1 .. (paar. eaaaa. prpm\ı• 
~ yataktı ••paehlfe l».taamf 

ftlldr • SôtH: Puar ft ..... 

,.,. ,eaı.r1 ... , ıs. ıs .. 
ı...,_a-an••• P•91t. llt1t.,.,. 

....... .-nt ... ,...... ........ 
,. ... '7.20 .. •.-...ıll kata; 
p rt11I, ~ba, ........... 
...,.... ..a ız .. 

ı..m.So ........ ........ 
,.... ... 15.28 .. . 

Her dnlGft lbım ola fıfl• 
fon nıımtll'altu 

t ıapa DalNıft: 2121 • ,.Mı ~ .. 
MD• •lneaaa a .. uua: UOG • ... 
lahfelaw ... .,.. •INeMI ..... 
1Mıc 1160 • e1ebftlt _... IOH· 
.. ..,_ 2326. ,.U• 2'6S ·blclaia 
.w.ıı 2046 ....... ....,_ .. , 
..., ....... .- .... .,.. ıu~ · 
l'uepon nper lebleai: 2li& 

Mil Mkil w•&alanaua •ba"ı· 
a.,ı. il& ,. ... .. ...... 
... &1eri: 

r,....,ıarr 
e. _.... GtMl,ahi•• _. 

a..ae bir namnJ lwek.. eMı. 
...... a1ta.ıaı.u.t11 .._lld• 
• _ _, laJdla .... ... ... 

..,. - d6ft 4•kikwk .. ... 

"' •arclar. 
'-- .. .. ... , GfıMlrküa 

M,$ ..... 
~- "-11ahya ilk ..... 

•• , aüableyia $.26 claClar. lkiaai 
.. ,., Wı ........ U6 a. ... ......... 

.... 1o- GMll,.,. - ... 
U&aftJIMI .......... ..... 

•••• .... M ... - ... ...... 
v..,.ıflr. 
...._ ~,....,. ft .... 

... "" ............. ikıaUı;s. ~ 
-..-...au .. »a•~ .......... 

btpyabdu ..... ilk wp• .......................... 
.... 2' ....,_ 

c.aMaeiMr ,... ......... 
•p• TeNu. Akfam ee!de.d.e .-U 

......... ıbiıd.ir. 

Akbı .. r Asliye Hakuk ba
kie\itincl•: 

AkW.raa ... ••re aalaiyeti
llİll C..i oedid m.abaiemaclea 

lbr•him kıza E-. Filia taraf-.clan 
• ...,_ .. ta.ui,. ••laalle
ainclea Ouıaa otlu Veli aleJ
bine açbj1 botum• davuuada 
•iidde'91eyh namına ç kanlan 
davetAyeıain likametıibıoao meç· 
laal otmaudan dol.yı teblii 
ma amına kaim olmak üzere 
28-J.9!8 tariluee •Üıadif ~ •• 
nrt.i ghi ... t 10 ela AkW· 
•r aır.c laubtk .. hkeme•de 

davet oldut11 halde yine mU. 
ke•eyo nlmemit ve bir vekil 
de bulundurmamış oldutundaa 
srıyabında duraımaya •evam 
oluaarak mlcldei Emlae Filil 
tarafından gönd•ilen .. bitleria 
dinleameleriae ve elan arzu· 
halinin okunma11aa vo gıyap 
pr•ınıa tebliğine n dantm• 
nın 6·6-938 tarihine müsadif 
Pazartesi saat 10 a talikine •• 
gıyap kararuaıa tarihi iliDdu 
itibaren beı gön zarhnda itiraz 
etmedikleri ıuretto mahkemeye 
kabul olaamıyacatımı malG
mnn olmak lzer• byfiyet 
Hane11 teblii oluo•r. (1700) 

D lcıli ıcra memurl•fuadam 
Djkiliaia Sali• bey ••Jaal. 

leliade elli •umaracla tarkaa 
fimalen cea•bea yol, prbea 
Nazıma K.•al m• ile ..... 

. dut kalavelaane •GttemiliblldaD 
bir bap depon• takdir edil•• 
Gç yiı lira kıymet üaoriaclM 
açak artırma ilı eabıana karar 
verllmif ye bir.aci artarma 
1 S.6-938 taribiae rutlaraa Pa
Wtelİ pi ... t oadaa on 
iki,. kadar iMi rGade mütteri 
çakmaı .. ,a muhammen kıy· 
aetiaıa % 75 ini bulmana 
ikinci artırma 28-6-938 tarihine 
raatlıyan Salı günü ıaat ondan 
on ikiye kadar D kili icra da· 
ireı.lnde yapılacıtı ve mezldlr 
depo hakkında daha fazla ma
lumat atmak iıt yenlerin 938/124 
.. yılı Dıkili icra daires ne mü· 
racaatla bu baptaki sataf ıart· 
namesini ıörmeleri ilin o\unur. 

(1709) 

N6bet~i ecsanel er 

Eczaneierin bir hattahk 
nöbet gUnlerinl gösterir 
cetvel: 

Pazartesi: 
~raltaaCla Şifa; Gbel1•ltdı 

Cbelyallö nıUldkte B. Faik: iki· 
set..uk&e lkitetm•llt; Alılaacab. 
B. ı..a. Ay•D~İh Halk. .,., 

~mettlboclı Şifa: ıtaraıati ae(la 
B. ~ Kemerde Kamer; Ala&a· 
.... 8. .Alua.. Ll&fi. Etr•fp ... J ... 

1i4re1 ...... 

Çarıamba: 
... •• ,. S.W.t; ...... ". 

8. IWaif, l'ilkilib• Y1•i lamir; 
lrp~ Mı1ô Gibel1aüı:&. 
Atip&. ,,.,,. ... : 

ICa•aril1t•da Bilal, ~Cli*IJ&bo 
.. ~rala. Ti'LkHikl- M. 1'~ 
•••••• Epe!j)AIL 

Cw: 
~.......... htiba&. ~7•. 

JaCla Gbelyılı. lrgatpaaarıada ~ 
lki11taelikait İki'9fUUU.. Aıeaıao 
cak&e 8. 1 aad. ----c.. .. uM.: 

....... k.. Sebla&&; ~raDllDA' 

Ü & ifr•f; Lauıi• ~1.ııı1,eu, 

~pqaıla Efni~a. 
Paor: ---~ercllUIM .liaa1. üraua ;& 

ıB. liabit Eeoecil•M Yem batı; 
hıatpaz&n"da All'I. 

Kanii Mendil 
Cinaget, Jıa.-a11, *-kıı, aılc •• ..,,,.,,..,,lılc .._ ... ., 

Yazan: trtan Hazar 
-24-

-E"et te.çof. deci': beta de 
~ ... keeia biyiklitiai ... ,~ 
n• am..... bw komit.i• maea·..- ._.... ı.n;.-.. 
•• Şiipdi .. ... Wiaqe 
dair bildiderimi •W.atıa. 

Ceçıe. t...- .... - ,_.ci 
p.i icli. l•b.4-ki ••••sn 
iıeMde bir ............ 
Be .aekapta pOlta •ilri n 
poa ..... yokba. z.f. çok 
blltm~t-.. .. ,at.od çok cepte 

. tca,mıµ benziyordu. Derhal 
•ek.tubu 9Çbm. Me:Ctubua için· 
deo un bir kijad çaktı. Mü· 
ıekkep kalemile yazılmış satır· 
lara şöy, e bir ıöz ıezdirdim: 

Dehşeti .. 
~ Çünkü bu mektup, battan• 

bata bl9i w ha• Mdel itti· 
lau ecliy• ... 

ICaltÇOI. '-bri. .cirilli 
kesti: 

_ ............ .a.pö Şi,.p, 

dedi; mektwbtald W.Weri .,.. 
_ ..... tekr ... .-...mKa-
bia.. .... bu ...... ~? 

- Şğplae.liz pıirıiak. Fa
kat. ...ktab baıabdaki a.. .. 
4a kilitlidir. Ea emİD ,_ or• 
atdar eli,. mektub. b••• 
lcifitledim. Mumah1ı c:imlehri 
hatırlıyorum, size mektubu ay
nen okumaya çalışacağım. 

•Mö.1ö Şiyapl 
Kıaau Jasmin, müessese· 

mizce ilci yıldan beri takip edi · 
l mekted'r, Ya, kendi rııaaı&la 

A "A.DOLU 

· lzmir levazım amirlifi ildnltm 
lzsnir Levazım imirliti Sat. Al. Ko . .-anclan: 

Miktarı 
Kilo 
1620 Taze kaltak 
7020 Taze f .. lya 
5400 Patla can 
2160 Taze bamya 

11S20 Kırmazı domat• 
576 Taze biber 

J - lzmir Miiltahkem mevki Seferihiaar mıntaluııı k•taatmın 
yukarda cins ve miktarı yazalı alb kalem 1ebze ihtiyacı 
açılc ekıiltme suretile münakuaya konmaştar. 

~ - ihaleli 3-Haziran-938 cuma pnü ıaat 16 buçukta kı,. 
lada lümir L~•azua imirliği aatan alma komi17onunda 
1•palacaktır. 

9 - Tahmia edilen mecmu tutan 1765 lira seksen karuıtur. 
4 - Teminatı muvakkat• akçe•i 132 lira 43 kuruştur. 
5 - ŞartnalDelİ ber pD komiıyoada förülebilir. 
6 - latekUler ticaret och11odı kayıtla oldaaldanaa dair vr 

ıika höıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 •yıh baan•• 2 ve 

3 iiDcü maddelerinde ve tartDamelinde yuah valikalan 
ve temiaat muvakkatelerile birlikte ihale -badanevel 
~omiıyoaa müracaatları. 18 22 27 ı 16S3 

bmir levazım am.rlıti Sat. Ai. Ko. Ra. den: 
Mktan 
Kilo 
4356 Tue kabak 

19468 Taze faaalya 
15112 Batlıcaa 

4400 Taze banmiye 
22800 Kırmıza domati• 

140 Taze biber 
1 - lzmir müıtabkem mevki merkez lcıtıabaın yukarıda cinı 

ve miktarı yazılı alb kalem »ebzo ihtiyacı açık eksiltme 
sur.et le müaakasaya konmuftur. 

2 - ihalesi 3 Haz·ran 938 CJma günü saat 15 de kııtada 
Jzmir levazım amirliti ıatın alma komisyonunda 1apı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3S86 lira20 kuruıtur. 
4 - Teminatı muvakkat• akçaaa 268 lira 96 kuruştur. 
5 - Şartnamesi ber gün lcom tyonda rörülebilir. 
6 - lıtekliler Tıcarct Odasında lcayatlt olduklarına dair Yesi· 

ka göıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekıiltmeye iıtirak edecekler 2490 saydı kanuau11 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve ~ırtname1inde yız,lı vesikaları 
ve temıoet muvakkatalarile birlikte ihale Aatandan evel 
komiıyoll• miiracaatları. 18 22 27 ı 1652 

Jzaıır ievııtZı m amirliği Sat. Al. Ko. Rı. dea: 
Miktarı 
Kilo 

· · ~re aıu ya 
Bati can 
Taze bınm iyc 
Kırmızı domatis 

480 Taze biber 
1 - lzmir müstahkem mevki Foça m111takası latHbaın yaka

nda cias ve m ktarı yaulı altı kalem Mbze ilatiyaca açık 
elcıiltme suretile miaaicasaya konmuştur. 

2 - lbale9i 3 Huiraa 938 Cwaa pni uat lS 0.Ç.kta 
ışlada bmir levazım amirliti aatı• alma komiıyoauada 

yap•Jacaktır. 
3 - Tıhm'.n edilen mecmu tutara 1931 liradır. 
4 - Temıoat muvakkata alcçu 144 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartname•i her gün lcoaı "yonda görülebilir. 
6 - 1ste\d.1er Tıcaret odasın.da !kayıtla o1du\danna dair vesi· 

ıika göstermek mecbu iyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iştirak edeceklet' 2490 sayah kanuaan 2 ve 

3 ıncü maddelerinde ve 1arteamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvaklcatal•ile birlikte ;bıle saataad.ua ev.i 
ko•isyona müracaatları. 18 22 1:1 1 1651 

haur ıevazım am.r.ıiı 
Mıktat1 
Kilo 
450 

t9SO 
lSOO 
600 

Sat. Aı. Ko. Rs. den: 

Taze kabak 
Taze fuulya 
Ba lıcan 

Mayıı 22 

2400 K11mıa domatiı 
160 Taze biber 

1 - Müatabkem mevki Abdullabağa mıntakası lutaatıaan 
yukarıda dnı va •iktarı yazıla ala kalem sebze ihtiyacı 
açık eksiltme ıuretile münakasaya konmuştur. 

2 - lbaleai 3 Haziran 938 Cuma ıüaü aut 17 de laflıcla 
lzmir levazım amirliii satın alma komisyonunda yıpt
lacalcbr. 

3 - Taluaia edilen mecmt1 t.tarı 4SO lira 50 kar11fbn'. 
4 -:- Teminat muvakkate akç11ı 33 lira 79 kuruıtur. 
S - Şartnameai her gün komisyoaıda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret oda•ada kayıtlı olduklarına dair veıi

ka göıtermek mecburiyetindırdirler. 
7 - Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 MJılı kanana• 2 ve 

3 acü maddelerinde ve prtnameıinde 7azıb veıikalan 
ve temiaat mavalckatalarilo birlikte ihale ıaabndan evel 
lcomiıyona müracaatlın. 18 22 27 1 16SO 

lzmir Levazım imiıliji Sat. Al. Ko. auadu: 
Miktarı 

Kilo 
1620 Taze kabak 
7020 Taze fuulya 
5400 Patlacaa 
2160 Taze bam1a 

l1S20 Taze domate1 
576 Ta~ biber 

1 - lamir Mibtahkem meYki ada mıntaka11 kıtaıbaıa yu
karda ciaa ve miktara 1azıb alb kalem ıebze ibtiJ• 
acık eksiltme 1a1et.le münakuaya konmqtur. 

2 - ihaleli 3-Hamu-938 cıama pü aat 16 buçukta kar 
lada lzmir Levazım imirliği aatm alma komiıyoo11Dcla 
Japdacalctar. 

3 - Tahmin edilen mecmu tatarı 176S lira 80 karuıt11r. 
4 - Temiaat mavakkate akçesi 132 lira 43 kı.aruıtur. 
5 - Şartıaameai her pD komisyoada aörülebilir. 
6 - latekliler ticaret oduında kayıtlı oldWdanu dair veaika 

f aöstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayıla kanununun 2 

ve 3 üocii maddelerinde ve 1&ıtnamesinde yazıJ •• 
kaları ve temiut mavakkıtelerile birliltte ihale ıaabD· 
dan evel komisvona müracaatları. 18 22 'I1 1 1648 

lzmir ikinci bukuk dairesin· lzmir asliye mabkemeai ~ •Cİ 
den: 38/1453 laukuk dairelindea: 

DavKt Alsancak Şehitler ll09 lzmir Kireçlikıyıda Barc; IO" 

katında 1 nnmaralt hanede katında 11 namarah hanede 
Halil kızı Ayşe tarahadaa müd-
deialeyh kocası ayai buede mukim Hasaa kızı Ayşenin Se· 
mukim Nazif aleyhine açtıtı feribiıirın Cami.kebir mahallr 
boıanma dayası üzerine müd- a:.Ode 73 aumarada imam otlu 
detaleyb n zabıta tabkikab ile Ahmeclin evin4e otururkea tr 
akametrihıaın meçhul lcalmua ••YJÜP ederek el7evm nerede 
üzerine müddeialeybia 19·.S.938 olduğu bilinmeyen Hacı oj'al·, 

miiMdif U::;;:a:.;.t""'"_~l:o,;;0~da~,l-M---- A1: .;ı- 'l' • .....1:1. .-l~f 
m em • ıÇMa ..._ bine açtığı boıa••• ela.-... 
ile ılancn tebligat icra edildiği 
halde gclmediğıoden hakkında dava arzuhal 9al'eti •e daveti• 
gıyap kararı tebl ğine ve tab· ,. •tidcleialeyhia ibmetplaa
kikatıuda 3·6·938 tarihine mü· nın meçhul b•lanmasına mebni 
aadif Cuma günü saat 10 a ilanen 18-S-938 Çartamba .. at 
bırakılarak bu baptaki gıyıp 10 da lzmir ikinci hukuk mıh
lcararının bir saareti de mabke· kemeıiade tauır bulunma• a ... 
me divenhaneaine talik edilmiş nında tebligatı kanun·ye ifa kı• 
olduğundan tayin edilen gün d 
ve saatta müddeialeyhin bizzat lındığı hal e gerek bizzat v• 
veyahut tarafından maNddak g~ek tarafuulaa bir vekil .clabi 
•ekiletna•e ile bir vekil gön· ıöodermemiı oldutudan Jaak· 
dermesi relmediti ve wkil da- klıada aalakemece gıvap bran 
bi pdermeditc takdwde bu· teblitine karar wer1Jait .-ıe btl 
kuk ulUla muhakemeleri kanu· baptaki talak bt 6· 5-938 p.,. 
nunu n ol baptaki madduioe zı.rtesi Aat 10 a talik kıh•• 
tevfikan müddeialeyhin bir da· 
ha tahkikat ve muhakemeye oldutaadao mezkir gİİll N _. 

kabul edilem iyece ti gıbi dava• alte mahke•ey• bizzat ,.a... 
ca tarafandaa .dermiyan edilecek d fi veya bir vekil gö!ldermr 
buHn vakıaları icabul ve ikrar -<lifi takdirde bir daha taWDW 
addedi\m~ş sayılacat• gibi ay· ve mahkemeye kab.l edilm• 
nea ceHyt tl~kdi ile de mab· yerek gayabuada •uhak~ıaesiD• 
kim edilecefi tebl ıt makamına devam we Ur. fteilecet& ..r 
kaim olmak üzere işbu . llJaP lit makamıaa kaim olmak ar 
karan iliıı olanm. l'e ilin 0'11n•. Teı:e baam·ye .......................................................... -

ı\u gece .ç n f JZel kerimeoizı 
bize tesl m ede ıini;; ya da, 
oma mukabıl ki yüz b.11 Fraoıu 
,fran,rına gösterr c ~~İmiz adreıe 
teslim e:lerain z. 'Ieldif erimizin 
reddi ı zin için mucibi felaket· 
tir. Sizi öldirmektee ııerrece 
ltowlraayı&, ,,. lcerimeaize bu 
•ntle taabab. badimiı için 
..._ emia bir pi telikki ede-
m. Hinatıder •.• 

(Qpllık bdutlw •iewaeli) 
Dıelt.i .. alet.it• bu. not· 

.. d• ao:ıra ~ktaba. evelce 

• ~·· ... w baya kilit· 
ledila. Tabıi .,_., ıizei bir 
......... le telim .ai,ordum. 
la ,az bin &aara• ddatea ve· 
nlmesi beoim içi• Dl:• mu· 
h~ldi. Bôy,ece üç gün mürur 
ati. Dotru1aDu söyl .yeyiıa KH· 
çofl Ceaıar bir •elam olmama 
raj'men bu me1ctup. benim neşe· 
mı b erbad etmiş ı . fakat, h ç 
k imseye tek bu kelime açmı· 
yordum. S z birkaç dela teic· 

fonda aracl.10. N hayet Nı:vyorııt· apaydınla" old11. Fakat odada 
'ta olduj-unuzu ıiz1i teıkıllttan kimıeler yokta. Deli aibi dı1&· 
rüçlök\a ötreaebildim. Kntm, rıya fırladım. 
benim ba ani teenariimi far Teb.ike zilini çaldım. 
ketmiı o1acak ki bç defa bana: Elektrikleri yakbml 

- Baba, ıeoch bir hat varl Bütüu ev hallcı, adamlarımla 
Neye üzülüyorsun. birlikte faaliyete aeçti. 

Demete başladı. Hatti polilİ de haberdar 
Tabii, O'l'D tatmin edecek ettim. 

yalanlar bulma\ta güç' iitt çek· Şato, tam manaıile elekten 
medim. Fakat bir ıece yans•, aeçirildi. 
odamın içinde, bpkı mezardan Evet, ne bahçede. ne alt, ne 
i'elır gibi botuk b~ .elin çı• orta ve ne üıt katlarda tek 
!ladığınt dayuncı anıızıa şaşır• biT 'insan iz.ne tesadüf edi· 
dam. Bu Hı hakikaten mev- lemedi. 
'tiiydı! Art• ( sabaha kadar uyuya· 
MaPUa ise ondan daha yık ca ma&m. 
idi. Şükiir kı kazım evde değildi. 

Gece yar111 odamın huzuru· me\ctep'teydi. 
nu bozan bu ıu bana ıunu Sabah1ey.n ban\ay 'I güç bal· 
söytüyordu: le g tt m. 

-*Mösyö Şiyap, Mösyö Şiyapl Ban\ada ikinci bir me\tup 
ô ümü:ı yı1claşayor, öfümün daha masay- bırak lm .ştt. 

yakl ı $ıyo·. .. 'Bu mt:lktup da d *erimn ayn 
Derh 1 karyo1amdan ıodıwı. ;eli. Liıe n b u de a nedense 

E\ek\re >< ~~tneı·ne bsstım. O.:ıa da'\ti!oyta y zı1:nış ı . 

Cüm.eJer bemeli hemen ar 
niydi. Ancak eskisinden yalad 
bir yeri ayn!ıyorda. O da (-lr 
kıt yaklaıtUktaı!ar. Sonrad .. 
pişman otacabın·z) ciimleler4r 
eli. Her ne iıe, gene metaar 
timi mabafaza ettim. 

Poliı, tabarriıine devam edi'" 
yordL 

Geçen .rin iao ma1Gmua_. 
oldufu üzere banbdaa eve ol" 
mobille ıelirken birdeabir• 
kulaiımın dibinde gene ar 
ni ıesin \ud•rmaş gıbi flı• 
k1rd1tına sabid otdum: 

o rene, 
- Mösyö Şıyap, Mösyö ş ... 

y1tp .. 

D ye ban& 1hitabe\mek üıet'tJ 
;di ki ~na\ fren yaptım. 

Auama döner dö:ımez, e..,de 
oldatu gı bi otomobilde de " ' 
ki .. !leyı bu\amadım. 

S s 'n~r arlen g . ı o du? 
ç, d rac 'lkt .ın .. 

- s. .1111 'll'l, ..,.,. 



Stüdyo çılgınlıkları 
Aclo!f Menju ile Andree 

film Hol,:vudda det 
Leed'in çevirdikleri bu 

a aka uyandırmıştır 

_..... - ·~· Mııyıs 22 

Biraz da gülelim 
Şarkı 

Niçin böyle naz neye 
Aş'<a itiraz neye 
G zl ce ıöylediiin 
U.slu dur biraz, neye 

K 0 rkma 'ıoldurmam ıcni, 
Velev çalsam buseni 
Yaktıktan sonra beni 
Böyle ihtiraz neye?. 

Çimdik 

''Süt hemşirem!,, 
Hanr i G.:ırat yeni bir 

film çevirdi 
- Biz ona daima madmazel Di-yejen deriz •• 
- Neden?. ve bulamaz da ondan!. 

- O da Diyojen gibi adam arar!. 

--------------------ya cübbenin içinde 
ben ola_yclım •• 

Hızmetci daha 
• 

güzelmiş! 

1 

~dolf Meju ve Andre Leed tediğim ve istediğin gibi bir mektup tim rejisörü Oliviyer Marlen bizim Bir gün Nasl'addin hocanın cüb-
~W.dyo çılgınlıkları> isminde bir fi- yazıyorum. konuştuklnrımızı dinliyormuş. Bu ~ bcsl nrkasındnn uçuvermiş! Bayan Metahat hizmetcisine yo 
1inı çevirmişlerdir. Bu filmin mevzuu Vernevili nasıl terkettiğimi biliyor- dam, filim çevrildikten sonrn bana: Öyle hızlı uçmtuş ki, birkaç dam '·ermişti.. Hizmetçi, eşyalarını to 

--·--&ir Fransız muharriri, dilber sinema 
_ dızı ile görü tüklerini anlatıyor 

.\tıdree Leed, kendi hayatını bir mek- sun. Her şeye rat:rmen, Holivuda hn- - Güzel kız -dedi- seni katibem yap. geçtikten sonra bir dud ağacının lndıktun sonra salona girdi. Bir kr 
aşağıda okuyacağını mektuptur. An- reket etmezden eve!, seni kucaklamak mak istiyorum. Görüşilnüz, anlayışı- ~ivri dallarından birine konuvermiş. tuğa gömiilmüş olun genç bayanıı 
clteeLeed, kendi hayatını bu mektupla imkanını bulmuştum. O sahne bala nız, zekanız sinema san'atında aran- Hoca bu hali görünce yere yat- - Size veda etmeden bfrsey ,., 
annesine bildiriyor ve bu mektubun 1 gözilmlin önünden gitmiyor.. Merlen dığından fazla.. mış ! rnuk istiyorum, dedi. 
~Stüdyo çılgınlıkları> filiminh1 mev- sinema kumpanyası, memleketimizin Ben iltifata son derece sevindim. - AJlahım! Sana bin şükürler ol- Benim sizden daha giizcl olbu• 
luunu doA'uruyor. gölU kenannda bir oyun çcvirmeğe Yaptığı teklifi derhnl kabul ettiğimi usn ! mu söylüyorlar.. Acaba doğru rn 1 

Sevgili annem, ' ' gelmişti. Kiiçük Mng ile beraber saz- söyledim. İyi, veya kötü bir iş yaptı· Demiş.. - Kimler söylüyor'! 
.. Efsanevi bir rfiya içinde yaşadım; Iann arasına saklanmıştım. ğımı tahmin edemiyordum. Karısı hayl'etlcr içinde lıocnyn - Bayanınız ! Hem sizden akıı. 
l>Yle muhteşem bir rüya içinde ki' m. Bu sazlar arasından. sinema artisti Bidayette Holivudun kötülüklerin- Hanrl Garat son fil mlnde ~ormuş: olduğunu da .. 
knlını Danny bana hayali kadın diye Ôlganın yaşlı bir jöııpröniyerle filim 

1 
elen bahsederek, verdiğim sözil geri al- cSüt hemşirem> isminde yeni bir - Ne ol el un hoca 1 Niçin secdeye - Evet, <'Yet .. Fn kat dahn n •• 

bağ-ırmağa başladı. Nişnnlandığımı 1 çevirdiğini seyrediyorduk. O kadar 
1 
mnmı ve tuttuğum yoldan vnzgeçmemi fılim çevrilmiştir. Filimin senaryosu- kapandın! him biı ~ey \'ar.. Erkekler iizer· 

'ana telefonla bildirmiştim: fakat u- gQlilnç oynıyorlardı ki, Mag ile ben istemiştiniz. Nihayet arzunun yerine nu yazan ve onu tahakkuk ettiren jan - Allaha şükrediyorum karı! Ya sizde dahn iyi bir tesir bıraktıı.; m 
ıtu:ı bir mektupla bu saadetimi anlat- kahkahalarımızı zor znptediyorduk. gelmesine razı oldunuz. Buvayer isminde bir san'atkardır. clibbeııin içinde ben olsaydım, dud da söyleniyor .. 
ltlaka vakit bulamamıştım. Şimdi sn- Bir iki artist hakkında zalimane fikir- Holivuda varır Yarmaz, M. :-ıı:erlen Oyunun mevzuu şu şekildedir: Zen- ağacının tepesinde şimdi ne hallere - Ya!. 
kin bir sabahtan istifade ederek, is- ler yOrfitüyorduk. Tam bu sırada, fi- beni bir aile yanına pansiyoner olarak gin bir bankerin hilr yaşıyan Mnnik girerdim!... - Evet .. Şoförünüz daha dinı sJ:>.' 

1 yatırdı ve elime de, peşin olarak üç ay-ı Dilnas isminde genç bir kızı, sinema lemişti •• 

Marlen Parl•ste lık maaşımı verdi. ilk kaz~ncım ~l~n artfstijakSorenegönlünilkaptırıyor. A-rkadaım1f am"1a A-"'abe'.U. daha gi e. 
bu paranın yansını sana gonderdıgım Fakat bu artisti pek çok kadın ve t I 5 ~ 
zaman ne büyük bir haz duymuştum. kız sevmektedir. anımıyormuş. ce kmiyi%? 

J·ı' Hatta sen, böyle birdenbire sana Manik Dümns, artistin elit hemşi- Bir gün şair Yahya Kemal, aske- Kemeraltında gezen iki gen(·. r , 
• • yardım etmek imkanını nasıl buldu- resi olduğunu söyliyerck, onun evine ri kıraathanede arkadaşlnrile otu- nifntuı n mağazalarından b 

1
• 1 

ğumu benden sormuştun. ghmeğe muvaffak oluyor. Fakat ara-' ruyordu. İçeriye kelli felli bir znt gir- çok rüzel bir bayana rasgd " 
.~aha ilk gti~den itibar~n. M?rlen~n larındn bir benzeyiş bulamıyorl r.. di. O da halkaya dahil oldu ve ilk v, kit k~amdı. 

studyosuna bır hırsız gıbı gırmege Bu filimin çevrilmesine Hanrl Ga- sözü, Bayan bu iki gence tebecıcıii 
bnşladım. Patron beni stüdyoya gider rnt, Meg Semoniyer, Olga Valeri,Sil- - Yahu nerede bu ndam; demek Demek muvaffnkıvet nizde 
ken, .ar~~nın içincle gizlerdi ve. içeri- 1 siyen Garu gibi birkaç şen ve şatır oldu. ~· 1 Neden sonra güz~l lı;yan • 
ye gizlı hır kapıdan .80lmrdı. 1 alnız- artistler iştirak etmişlerdir. - Kım bu adam! . . onlnr arkada kordonu boy! ı 
lık canımı sıkmasın <lıyc de yammu 16 - Yahya Kemal! tzmıre gelrnış 'l'am Denizbankın önüne , , 
yaşında güzel bir hizmetçi vermişti. _ Siz benim perimsiniz; dedi. Se- diyorlar. aradım aradım bulamadım ı !eri zanrnn gene kız. ansızııı • ı 
Holivudda herşey btişünülüyor. nin sayende filimlerin günden güne onu! dondü: · 
Şu stüdyonun havnsı ııe acip ve tu- revvaç buldu. Artık halk arasında iyi- Bu sırada bir muallim sordu: _ Ağabey dıı ha gidecek 11 • , 

haf birşey. ce tanındım. Her arzunuzu yerine ge- - Tanıyor mu idiniz kendisini? Dedi. 
Evvela biraz korktum. Kendilerini tirmek isterim. Şüphesiz yıllardnnbe.rJ ar-, Gençlerden birisi az ka 11 
kumpanyaya yazdırmak için l\Ll\for Patronumdan bu sözleri Jşitince, o- kadaşlık yapmıştık! ı:: yıf~caktı. 
lene sık sık musa11at olan iiç kardeş nun üzerinde yaptığım tesirden isti- Orada b.uı.unan1ar~n .b~zzat şair Çün.lcü bir snattenberi nrk . 1 

vardır ki, beni pek '.fazla ürkütiiyorlur- fade ederek, Danni isminde sevdiğim gülmemek ıçın kendılerını güç zapt valadıi:'1 bayan 0 gün yeni ~:. 
dı. M.erlen onların kabiliyet ini kufi bir gençle beni nişanlamasını kabul ettiler... roplarln ilk defa çarşı) a çıı-. 
görmüyordu. Vembndnn kaçnrcıtRına ettirmeği düşündüm. Dannf Bişerle Eski araba kız karde:.i idi. 
onl?rdan kaçardı. Bir gün bu üç kar- nasıl tanıştığımı biliyor musunuz? ----
deşın ~a~~ıklar.ı maı-ı~a~al.ıkhıra o d~- Onu aile pnnsiyonumun karşısında- Dünyanın ı.~uv 
rece guldum. kı bu guluşüm Merlenın ki bir lokantada tanıdım. Yemeklerimi 
ho~una gitti. onların üçünü de angaje ekseriya bu lokantada yirdim. Bu lo- Si b O Z U U · ı .'1-· · 
et.tı. Bu arkadaşlar. hemen hemen be- kant.anın mutfak işlerini Danni görO- Bir gün Nasreddııı h '•ı. 
mm. ~ayemde sinemaya girebildiler. yorbu. Çalışırken öyle güzel romanlar muşlnr: 

~m:macılık ncheyecanlı ve eğlen- söylüyordu ki, onu işittikçe kalbim a- j;~~" 1 - Hoca, niçin herke. ı-: 
~~lı hır ~~ya~mış. Bir gün cRomeo ve tıyordu.Dnnni yalnız güzel sesli değil- ~.: • ."' i evinden çıktığı zaman bi 
Jblyeb ı~n:n!ı eserden mülhem· bir ba- di; ayni zamanda kibar bir gençti de.. sola gidiyor da, hepsi n;\ 
let ~ahııesmı :M. Merlenle bcrnber ~ey- Nihayet aramızda karşılıklı bir sevgi - gitmiyor? 
ret~ık:B~ snhııe h~~k~ında biişiındük- uyandı.Danni ile beraber arasırn ge- Hoca kaşını sallıyarak c 
lerımı soylemem ıçııı lmnn müı:ınade zintiler yaptık. mfş: 
~tti. Bu ·özümle benim bir diihi oldu- Vaziyetimiz bu safhada iken, kum- ~ ~ - Sebebi var hemşeri ! ı.. 't 

1 g~ı~u ~aı~~etme. Ben .yalnız kanaatle- pnnyamızda çalışan Glari isminde bir 'O 1,i@ ~ Jarın hepsi bir tarafa gitmi-: hu•t 
•ı . . • d b rımı soyluyordum. Bılhassa balet he- artist rejisörle çekişerek işini terketti SOtni B ki ,. b bizi dünyanın muvazenesi bozuhu', tcıx 
marlenın son r!srmlerın en iri ~eti.arasında devam edip giden husu- Merlen onun yerine Dnnniyi angn·e - ne.. u es aıa a taklak olur! 

ı~lr Fransız muharriri Pariste bu-ı ten sonra, Rudolf Sibel' yanıma ge- n:ctın doğru olmadığını, nncak hoşnu- etti. Ben sevgilime Merlenin katib~ nnsıl geçiyor •• Hayret değil mi'l.. B .. t 
ttı n Marlen Ditrih ile görfişmfiş- lerek: • ıtıyetle o~·nnn~.n .bir sahnenin iyi neti- olduğumu söylememiştim. Bu yüzden Bir g6zümü çıkar . enı unu nıa, 
~0~· lıuharririn rcipartajını nakledi- - Marlen sizi odnsında beklivor; c~ verebılecegrnı Merleııe işaret et- az kalsın herşey bozulacaktı. Nihnyet - İmkanı yok kocacı{,l'Jm, l 
~: dedi. ~ tım. . .. .. heı·şey yoluna girdi ve patronumun Bir gün hnzreti 1sa Balkan dev- ce gelemem. Süheyla yalnız J.ı 

Bonjur, mösyö Siber~ Yıldızın otuı·dugru od . kt n.u göruşum patronumun hoşuna müsaadesiyle nişanlandık. Ahı Anne, !etlerinden birinin toprağına inmiş. beni bırakmıyor . 
...... Bo · d .... aya çı ım. tı Bnııa- b'l · · R ld'~ b 0 d 
._ "'"" DJur, ma am. 1\larlen beni güler yüzle karşıladı , · • • ı sen şımdı ne kadar bahayarunı asgc ı~. ır a ama, Allah rahathk versin, sakın bPnı 

.ı.~asılsmız? '"· . . - Dile benden ne dilersen, de- unutma!.. 
- ?dersi, çok iyiyim~ ~ :L... -;, RöportaJ );~pmnk için .geldiııiz- ı miş; ben İsayım. Her dediğini lih· ------
-Ya zevceniz? : ..... ~ : se, oşuna yoru unuz; dedı. zada yapanm. Sıkılma, ne .istiyor- Dikkatsizlik! 
....._ O da iyidir. · ~ ... - Fakat ne de olsa, bir iki sunle cc- san söyle ı 
- Onu görebilir miyim? ' " vap vermek istersiniz. Hazreti !sa, bakmış ki bu adam 

~o - Maalesef, çünkil istirnhat edi- - Size sadece bir fotoğrafımı he- sıkılıyor, utanıyor. Sözüne şöylece 
l'.. diye edceğim ve hediyemi ispat et- devam etmiş: 

ıa;- ~1~rlenin uyanışını ne zaman meniz için de üzerine imznmı ataca- - Çabuk muradını söyle! Şimdi 
ebnırım? ğım.. tekrar uçacağım ve komşun olan 

~u~i!la~·. e~:Yiniz. Yorgun oldu- 1 - Teşck~ür ed:.rim .. Projeleriniz devletin toprağına ineceğim. Orada 
tabii b. bu nz ıstı rahat ediyor; bu pek hnkkında bırşey soylcmıyccck misi- sana şimdi yaptığımın iki mislini yn.-
llezıe • ır şeydir. Pnrise her gelişinde niz? pacağım. Tereddüd etme, söyle! 

~e tutuluyor. - Benim iki sene için Colombiyu Balkanlı adam ezilip büzülerek 
:: ~~ ! ~.~·:ını tee~silf birşey. filim kumpanyasııın muka\•ele ile bağ- ı:ıormuş: 

Siniz? ımuılık bir ey icmek ister mi- lı olduğumu biliyorsunuz. Bu mukavc- - Ya İsa! Hakikaten, komşum 
_ lçer· ı le nihayet bulmadan hiçbir proje ha- olan devlete de ba.Jla yaptığının iki 

Y rı m. Na ıl ol a Marlenin u- zırlıyamnm. mislini mi yapacakmn? • nı, ın b . 
n - Paristen ne vakit gideceksiniz? - Evet! Al ı {' 

1 1 ız. - Sizinle bir kere dalın konuşmak - Şu halde ey büyük peygam-
cesaret aldı- zevkini tattıUnn ~om·n. ber ! İki gözümden birini heme.n çı-

1 Artık birşey sövli) emiyect>ğini bil- kar. ~ . .-~ 
~mhteşem ve diren dilber yıldızl'ı yanından pek de Madamld komşum olan memle- - Ne kada~· diklrnt,ıiz ve nez 

k ka bekledik- 1 istiyerek ayrılmadım doğruRu.. kette ilk rastgeldiğim adama bana kc-siz ·iniz.. A va.-,m1 1 
yaptığının iki mislini yapacalwn ı 1 yeri göı-mil\·or ~ 

-
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1 3.7 

ı. 1,48 

~ ı Ali ver i r ı. solu Meh
met h:ın i, ar ı ve önü tnrik 
Sağı Snhibi mülk hanesi, solu Abi
din arsası, arkası ve önü yol 
Şaı·kan Hasmı ülazim bağı, gar
ben Kozncı Yetimleri, §im.al n Pan-
ye yetimleri. c nub n Hacı Hasan 
Mehmet bağı. 
Şarkım Yavaş l\I usta fa, gar ben Sa.
kızlı lbrahi~ inınlen Yavaş Mustn-
ra ve çarşak, cenuben .hncı Halil 
l.nığlari le malıdat. 

2 66 Şarkım Knra Hasnn oğfu lltisPyin 
bağı, garben Dudu bağı, şiımılen ce
bel, cenuben hncı Murnd oi/;lu ?!fos~ 
t.afa. 

2 2.97 

1,90 

2 7, 6 

1 

arkan Dudu, gnrben Murad şirna.. 

1 n Ç'uITudnn J urum nh an, cc-
nuben Hacı Murad oğlu Mustafa. 
Şarkım Feyzullah 1\Just.afıı. garbcn 
ç~y v J( • ·malen çny. cenuben 
cebel. 

2 Agaç 

.... a yol, lu il Zeyb evi, onu 
y-ol, arkası ofu Alımın; kahve i. 
ffiı". •· l Aföd'i. Iıaııımı, arluısı 
yol, önti Abidın h r.ıım, müştem·l~ 
tiyl bir D p ya hanenin d6ııt.te llır 
hl 

A C 

ı ,38 ~ı'k ıı: Herti~ bl.\hk~ auı ünı, 

l 8,38 

.69 

ı 

1 

2 2-; 7 

ar fi .A:dil Zeybek. şimalen: K'OZll· 
cı val'is1 ı•i, centlben bnllkçı Gaı

suın .. 

ve btf patayı Koopeı .ttfrıifüz vezn in- yatırmı 

1426 

ılnrnk i tı~ eıll rin 12 6 938 tari
(A m krooi koo ı·iitifiırn mtha-

Fratelli Sperco 
Vap r Acenta 

OY L EERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"DEUCAl:..INUS,, vapuru 16-
5-38 tarı nd bekl nmekte olup 
AMS:t'ERDAM, ROTTERD M 
ve HA B URG limanlarına ha· 
ı eket c ccktir. 

uVENUS., p ı 26-S.3 e 
li anı ı:zda ekt olup 
yükünü 1 y elli onra BUR· 
GAS, VARNA KOSTENCE 
lim nlan ic;b yü caktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIE . 

"BARDA A D,, o oru 20-
5·38 tarihinde belC:Jenmekte olup 
RO'FTERDAM, H MBURG, 
GDYNIA. DANZI~ D NI· 
MARK v BALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

"NORDLAND,, vapuru l& 
6·38 de lımammızd kl n· 
mckte olup ROTTERDAM, 
HA BURG, GD~NIA, DANI· 

v BA~TIK li nl rı 
için yük alacaktır. 

"VINGLAND" motörii 16· 
~38 de beldenmekt o!up 
ROTTıERDAM, HAMB URG. 
GDY NIA. DANZIG, DANI· 
MA:RK v BALTIK li anları 
içi yük 1 c lctır . 

SERViCE ~ARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA V ~. vapuru 6-~38 
tarihinde lim 01m1u gelip MAL· 
TA, MARSILYA ve CENOVA 
lim oları içıa yolcu ve yük 
alır. 

Yolcu d kabul ed r. 
il"ndalci har et tari 1 tile 

11avlunlnrdaki de§'işildiklerden 
acente mtsuliyet hbul etmez. 

Daha fula tafıiUit için 2 nci 
ordonda f. RA TEı..ıJ SPER CO 
ıpur: ac nt lı ına müracaat 

fdilmeai ri olunur. 
Telefon: 411114142/2663/4221 

HAMBURG 
DE.UTSCHE LE.VANTE L.lNlE 

A. G-. H~MBlJRG 
AL.LAS LEV AıNTE LlN IE 

A. G. BREMEN 
"AKK·A. ''apuru 24 Mayıs· 

ta bekleniyor, ROTTERO~M 
l=IAMBURG ve BRE.MEN li· 
manlarıns yGk alacaktır. 

ARME.MENT H.SOHULOS 
• MARlTZA,, v puru Haziran 

iptidıılannda bekleııiyor, ROT· 
tERDAM HAMBURN V8 BRE. 
MEN limanl n için yü al .. 
cılttır. 

SERViCE MARITlME 
RGUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. v puru ı 

H.-z·r nd b kleniyor, KÖS. 
TE CE, GALA TZ ve TUNA 
li 1 n için yük 1 cakhr. 
LlE ORSKE MIDDEtHAV~ 

LINJE OSLO 
··sA:N ANDRES. 26 Hazi· 

t ndıı bekleniyor, DIF.PPE ve 
Norvtç umum lımanlarına yük 
alacalctır. 
JONSHON WARREN L.INIES 

LIVERPOOL 
•JNCEMOREn vapuru 5 Ha· 

zırın a bekleniyor. Burgaz Var· 
na, Köstence limanlarına yük 
al~cakbr. 
STE ··RoY AL.E HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
"BUDAPEST,, vapuru 23 Ma· 

yııt b kl n yor, T na li anla· / 

rı içf n tük al c ktar. 
•1 ISZA,. v p r 21 Mayı • 

ta b ki niyor, PORT • .SAIT ve 
1 ke deriy ya reket edecektir. 

ı andaki arcket tariblerile 
n vıun ardaki deği ildikl rınden 

nta e ulıy t kab l tmcz. 
Oa t ıJ f t l" t atmık için 

E:it.1ıcı ordonda W. F. HENR '{ 
AN iD l:.R ZEE & t:.o. N. v. 

\6pur ıcentalığına m· r•Q.1.-! 
u.ıinıeai ıka olunur. 

Telef on No. 2007 !20J'3 

Mayıs 22 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
r ndeu: 

Ci 

o 

111 duğu yer 

rııma ilim evi 
ımada kain İlim 

s da il olduğu 
ullanılmak üzere 

i kir.a 19--'-938 
ı n çık artırmaya 

• • m yva, ncır 

balıçeai oe bat ahiplerine 
biJyiJk müjdemiz 

t arrik (S) ey irlik traktörlerimiz gün de 
(1 1/2) cidar yani onbeş dö fim arazi sürer. Amortizmanla 
birlikte n ğır iı n· dönümünii anm1 otuz kuruşa mal eder. 
Düny ın her tarafında aatl l ğı ördüfü iıin boym1a 
nisbetle büyüklüğü iTe n m aalmıı olan bu (Modern) traktör e 

açlık arazide çift ıür ~k b p araziıiai çapalamak 
zevkini tutacalesınız. 

le l:>ınd: kuyunuzdan ıuyun zu çeker, destere makinenizi ve 
bir küçük detirmeninizi çevirir. Size bir köle gibi hizmet eder. 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacalt bu traktörün fıati 
de her keseye elverişlıdir. l~abat almak ve ipariı vermek için 

1 d. . • ce c c ınız. 

lzmir. Bü ük Kı rdiçalı an No. 55 de Talat Kılcıol'• 

Seneliği vlHi Cinıi 
300 Akdeniz ikinci kordon Depo 

No. 
88 

tarihiadn 
açık .mr-

Yukarda üfredatı yazılı yri enkul 1·6·938 
itibaren bir sene müddetle iraya verilmek üzere 
maya çı\canlm:Jtır. 
lha.esi 26·5·938 perıemb günü sa t 15 dedir. 

Vak>flar idaresine müracaatl "· 19 22 25 
--- - -~ - . . ' . 

Ankara, Birası lzmir, 
Manisa Aydın, Denizli, 

en: 

aca tır. 

kadar olan 
olaya 

ter 

1 - lzmir ıebir d bili poıta hyat v şof«lu IAW 
laoılmak üıore şe bri altmıı lira ücretle orta veya ilk 
tahs lıi beş şoför alın caktır. 

2 - Taliplerln şo~örlük h iyetn 1 rile ektep dıohl-. .. toll 
müıtashibcn nıhay t bit fta ı rfında lzmir 
müdürlü~n:e ür caatları. 21 _2_,4__.2_~_. ____ _. 

lzmir DefteııdarJığından: 

344 

345 

o. l 
o. 3-80 

23 taj No.la dükkilt 

Dok.or 
Salih Sonad 

C" ld, Saç ve zührevi ha.ul• 
mütehaass• 

1kinc beyler ıokak No. 8 
Ht.-rg j \ ö~ eden left • 



... lzmir Defterdarlığından: 
o CJo c z 

;j K z c ;; V"I aı •::::> ~ 
~ ismi 4i Yeri ıpı -f ., '&ı .,... ~ ~ - ~ 
t'l No. e! ~ ~ Qo cii ~ tj > 
35 Süleyman oğ. Ahmet Marangoz Kemer cad. B 241 9 00 1 35 2 07 12 42 10 94 

Teknik 
Muhasebe Bürosu 
Musta a· E. Çelebi 

35 .. • • " .. B 241 18 00 2 70 4 14 24 84 4 91 
35 Mustafa Tahmis · .. 188 248 6 17 O 93 1 42 8 52 10 96 
5 lsmail Marangoz Tılkilik cad. 157 5 11 50 O 2 30 13 80 1 8 

Ahmet Kolacı Basmane C. 7 135 3 54 O O 71 4 25 1 27 
34 Nuri oğlu Adem Kömürcü Sürmeli Sok k 60 177 15 00 O 45 3 09 18 54 11 73 
5 Ali otlu Haydar Aşçı Ba,durak C. 87 50 11 5J 1 72 2 64 15 86 16 5 
5 AbdulJab oğlu Hasan Çarıkçı " 91 52 20 00 3 OJ 4 60 27 60 ,, 6 
5 Ali oğlu Hayri Yorgancı .. 131 62 26 00 3 90 5 98 35 88 " 7 
4 Ali • Jsmail Eskıci " 177 78

9 
12 50 1 87 2 87 17 24 ,, 10 

5 Hüseyin oğ. Mehmet Kömürcü .. · 183 I 18 08 2 71 4 16 24 95 ,, 11 

Kapalı Yemişçarşısı No. 3 
Tele/on 3435 

Muhasebeye ait bütün işlerinizi 
tam bir itim t ıl tevdi 

edebilir iniz. 
Bü o. kanuna uygun şekilde ve 

muhtelif uıullcrde: 

Muhasebe teais eder 
Defter tutar 5 Ahmet " Hüseyin Terzi 4 cü Kıraosman 11 184 45 60 6 84 10 49 62 93 .. 53 

5 Ali oğlu Fuat Köfteci 2 Çeşmelik c. 192 98 8 89 1 26 1 93 11 58 l7 3 Planro tanzim eder 
lbsan Bakkal Sürmelı So. 25 2 54 O 38 Ö 53 3 50 l 5 62 7 

Mehmet oğ. Muıtafa .. Melez C. 7 /2 11 4 41 O 66 1 01 6 07 11 15 Hesabı tetkik, tasfiye 
~~~~~~b oi. ~~~al Kun~uracı ~o~~~:e~~. 2~ıı ;~~ i~ ;~ ~ 75 ~ ~i ~~ ~~ ı~ ~i oe ihtildfları halleder 
Resul oA-. Abdülkadir Kömürcü Kahraman 32 44 1 56 O 23 O 36 2 15 26 58 -

S Mustafa ve Mehmet Marangoz T,l~ilik C. 245 47 17 25 O 3 45 20 70 1 14 •·---------
4 Ômer oj'. Şemsi iş evi · .. 348 7 12 30 1 85 2 83 16198 1 29 
4 lakender oğ. Dotan Bakkal Kemer C. 58 107 7 42 O 1 48 8 90 l 45 
Hüınü Kömürcü Hacı Alı C. 297 /1 13 1 44 O () 28 1 72 1 73 

S Süleyman <>A'· Niyazi Manav 2 çeşmelik C. 225 · 10t 15 94 2 39 3 87 22 20 15 14 
S Rebeka Terzi 1 ci H. Süleyman 11 /1 113 7 5J 1112 1 72, 10 34 " 15 

• • " 11 /1 113 2 25 34 45 3 04 7 71 
S Halil Hilmi Saattamiri 2 çeşmelik 60 22 16 66 2 50 3 83 l 23 00 " 16 
6 R. Kaden Terzi " 130/ı 57 4 50 O 67 11031 6 20 " 18 
S A. Cemal Kunduracı • 136/t 62 12 50 1 82 2 86 17 18 " 20 

Mücellit 
Ali Rıza 

• • • 
En temiz ve en zarif işleri 

ıüratle yapar. 
S Bobor Mizrabi Terzi Azizler 67 101 26 25 3 94 6 04 36 23 .. 22 
s Fettab ot. Veli Bakkkal G:indüz So. 9 5 9 83 1 47 2 27 13 55 s 87 Yeni v avallar 

35 Nuri ot. Mebmed Kunduacır • 33 10 4
1
50 67 l 103 6 20 5 91 Aı 

4 Yakp Kömürcü Çirkin 18 14 6
1
67 1 00 1 531 9 20 5 95 

35 Hasaa oj'. Ziya Kunduracı 2 Çeşmelik 25 12 32100 4 80 7 36 44 16 5 97 
S ibiş oğ. Hasan Fırıncı T. lkıl k C. 192 188 128 33 19 25 29

1
52 177 10 13 2 

35 Hasaa ot Hüseyin Eskici Katip Çelebi 6 27 18 00 2 70 4 14 24 84 5 20 
ı.. S Muıtafı yıkalmu Manav: Tilkilik C. 192 107 15 31 O 3106 18:37 13 43 
P3S Emin ot. Şerif Kadayıfçı n 47 152 3 60 o 54 o 83 4 97 2 9 :3s Mehmet Rahmi Kundaracı 2 Çeşmelik 75 35 5 75 O 86 1 321 7 93 b 16 

9
36 Riıa ot. Em'n Manav ,. 209 98 9!00 1 35 2 07 12 42 6 57 
36 .. • • • ,, 209 98 1

1

s5 o ı sol 9 oo B 40 
~3S Muharrem ot. Mu1tıfaKunduracı lakilip 16/3 346 80 O 12 O 18 1 10 9 5 
1736 Mehmed ot. Hüseyin • Kemeralte 226/21 138 90 0113 0121 1 24 12 16 
t3s Lütfi tt. lbrabim Boıtancı Tılölik C. 31 ı44 5 33 O 80 1 23 1 16 13 1 

9
35 Mustafa Maraagoz Şan S. 27 ı48 10

1
20 1 53 2 35 14 03 15 27 

3S M. Mahmut Manav Türkpazırı 94 261 3 00 O 45 O 69 4 14 15 34 

çarfısı No. 34 

• Diş Doktoru 

Cevad Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 25 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

miitelıaauı 
Avram ot. lak Kunduracı Gizli So. 614 275 6 05 O 91 1 39 8 35 15 36 

3S Yuıuf ot. Rahmi • ,, ,, 615 276 7 30 1 09 1 68 JO 07 15 37 Haıt.lannı 11,30 du bire kıto 
3S Halli ve Mehmed lakilip So. 1614 347 9 05 1 36 2 08 12 49 IS 48 dar Beyler •okatıada Ahenk 

Ekrem Maklııacı ,, .. 2412 353 14 32 2 15 3 29 19 76 ıs 49 matbau1 yamada kabul eder. 
S Şiikril ve Mehmed Kunduracı ., " 32 /2 360 10 88 1 63 2 50 15 Ot ıs 53 Muanenelıane telefona 399() 

M. Sadık Terzi 1 inci Karosman 3 124 6 00 O 90 1 38 8 28 15 86 ~ 
M. AH Kusıduracı 2 nci ,. 9 ısı 18 90 2 88 4 35 26 08 15 89 Eo isle/ona 2261 

.93; Melı. oğ. H. Haydar Til ilik C. 15 /3 134 13 5G 2 02 3 10 18 62 14 23 ,&;ı~:ııe: 
Remzi Yorulmaz Fani)~ amili Baıduralc C. 183 79 6 30 O 94 45 8 69 2 48 -AU ve laaaail Kunduracı Kemeralh 278/29 245 144 O 07 O 10 O 61 5 35 

7 • • • • ,, 278/29 245 1 25 o 19 o 29 1 73 14 67 
6 Ahmed 0 1'· Kamil Bakkal ,, 108 2 5 78 O 87 ı j33 7 98 3 16 

Salih 0 1'· Arif Kahveci Tilkilik C. 174 98 30 33 4 SS 6 98 41 86 1 77 
Melamet \'ılmaı Bakkal Karakapı C. 57 914 8 63 1 29 1 98 t1 90 9 19 

S
S ~~·c.bir KTalndubracı Han So. 21 18 8 20 1 23 1 89 ı 1 32 .. 55 

A u um • t. Melez C. 28 7 3 60 O O 62 3 68 " 64 
S Me1ımet ot hmet Guoz ba. Tilkilik C. 203 27 10 63 1 59 2j44 14 66 • 71 
s lbrahim Zeki Berber .. 227 39 8 35 1 31 2 01 12 o7 .. 72 
Hacı Rüstem Bakkal Tahir So, 7 /1 27 2 80 O 42 0

1
64 3 86 10 27 

S Hüteyio ot. lbrahlm Kepekçi Kemer C. B. 51 2 73 O 41 O 63 3 77 .. 49 
S lbrah:a • Süleyman Kaıaycı • 187 51 5 42 O 81 1 2S 7 48 • 53 
S Dotan Zahireci • 215 67 7 76 ı 16 l 78 10 70 • 57 

~S Ali ot· HÜ88Jİ• Boıtancı • 16/1 85 5 66 o 85 ı 30 7 81 10 62 
i~~ Y uauf Kemal Kepekçi • 28 93 29 94 4 l 49 6 84 4 ı 27 • 65 

1..ı.ı3 Oamaa ot. Raaim Gazozcu .. 38 98 8 61 1 29 1 98 il 88 " 61 

93 
S Cemal • ~H Ka11p Kiıthaae C. 36 36 15 10 2 27 3 47 20 84 12 1 

•~~ ~- A1i Kahveci • 96 65 2115 3 17 6 49 30 81 • 8 
..,.. " • 96 65 8 17 o 1 63 9 80 .. .. 
~ H. N~ıif • • 96 65 11 38 1 71 2 62 15 71 .. 9 

9 
S S. Faık · Berber • 110 69 8 29 ı ~ ı 91 t ı 45 " 13 

933
4 Mehmut ot. Yasut KUDduraca. • 18/1 · 74 1 79 L 2 O 41 2 47 " 19 
4 • • • • 18/l 74 4 80 o o 96 5 76 " 4] 

~3.t Ali ot. Veysel a<abve~ • 126-128 79 2 17 O O 43 2 60 .. 22 

9~S A\i • lımail • .. 128 79 12 60 1 89 2 90 17 39 " 23 

9 S M. lamail " • 128 79 15 19 2 28 3 49 21 16 " 24 

9 34 Ş. Behlül Fırıncı • 132 81 70 69 ı O 61 16 26 97 56 • 25 

9~4 N. Muıtafa Kahveci Yukarı SU.ekli 12S/1 5 14 92 o 3 00 17 92 • 35 

9 4 M. Ramazan Bakkal .. • 110 10 8 45 ı 69 9 14 .. 37 

9~S Ali oğ. Hasan ~:~~au!acı 1 inci ~iikHk 5 l 8 25 ı 24 ı 90 ıı 39 ı 4 7 4 
9
3 
4
4 

Ahmet ot. Omer n;ou.e Alay B. 32 24 12 97 1 95 2 98 t 7 90 • 8t 

9 • • Faik Kolacı • 44 31 S 8~ O 87 1 34 8 04 " 82 
934 • • • • • 44 31 5 84 o 8g 117 7 89 .. 62 •-------·----
9% Rauf ve Zeki ' FUl'llllcu Havaılu 24 29 62 50 9 37 14 37 86 24 17 74 B kt • I "" 
9~ Huluıi ve Multafa Laduracı Kemeralta 288147 263 9 80 1 47 2 25 13152 s 55 8 rıyo og 
935 Ali ot. Maatafa • lokUip 32/4 362 9 92 1 49 2 28 13 69 15 ,54 zu·· htu·· Ergı·n 
93 M. Fahri • " 34/6 370 5 20 o 78 1 20 7 18 15 57 
9~ ıltebmet o.I'· 0..u • • 3418 312 5 20 O 78 1 20 7 18 15 58 
~: "Muatafa • rama,.tık 19 3 4 98 o 75 1 15 6 88 11 13 
9~ M. Muatıfa · Ba~bl 4teii &meni 7/2 11 4 40 o 66 1 oı 6jo1 11 ıs 
935 Ali • A8CI Ali c. 87 8 1114 1 07 1 67 9 85 11 22 
93s K. Ahmet Na.av 2 çeı--1ik ıss 172 20 83 3 12 4 97 28 92 15 7 

Her tiirlii itlrtll', kcın, 
'1algam ae 8aire tan. 

lilleri yapılıJa 
93.ı 'Etem liva IC-ömürcii • 167 78 16167 2 5') 3 83 23 on 15 8 
93

5 
Osman N'ylıi K: ndaraa • 175/1 80 3100 O 45 O 69 4 14 15 9 MOracaat yeri: 

936 keau Kadri • " liS/2 81 8 00 1 20 1 84 l 1 04 15 lo lk.incibeyler eokak o. 25 
936 Baruh oğ. Bohor 1terzi Dikilitat So. 21/11 65 1 37 o o 27 1 64 26 43 Telefon 1~869 
937 Memiş, Şevki Manav A1~a C. 11.6 56 7 5J 1 12 1 72 10 34 12 60 ;;, 
93'] Halit oğ. Haıu Muplcı T~ 82 255 3 75 O 39 O 83 4 9110 Ss •-----------.ııı 
gls .. • • • .. 82 2ss 38 10 5 so 8 90 53 40 14 39 
93() liaaan ot. Galip Kömircü Çirkia 18 14 O 75 O 11 O 17 ı103 7 69 
93s Mehmet ot. Faile Kndaracı Kemera1ta 18813 82 11 31 1 70 2 60 ıs 6iLl23 8ıt 
936 • • • .. • 1.8815 84 7 20 1 08 1 66 9,94 23 83 

.\bnıet ot. Alptekin • 2 çeşmelik 73 34, 27 25 4 09 6 27 37161 '7 100 

ıc.~•ımahane Mliye ıubeai mü• is1mlerl bizaaında iÖster.Uen ve ·ıw.etgih ad..ta erioide 
İtti e~lerinden yulcanda isimleri, bzanc, buhrao Wl'gilerile .znı· bildirmemiş olduklarından mat• 
~r:~ nevileri ve ticaret mı· tannın ve mükclletler.in bfldir· ruh vergi ve zamlarının kendi· 
-._ rı rzıh 107 mükellef na- dikteri adreslerinde bulu.uma• lerine tebliğine imkan buluna· 

• tada oha••• ve her birini• ma18nmlan ve yeDi ticaretaah ıaamfbr, ııı itin tarihinden 

itibaren 30 rün zarfında itiraz 
edilmediği takdirde verginin 
lizimüttahsil bir bal atacağı 
2395 numaralı kanunun 86 ncı 
maddıli delitetile hukuk utulü 
muhakemeleri kanunun 141 nci 
maddeıi mucibince teb1if ma· 
kamına kaim olmak üzere ila-
DeG ubLi oiıuuır. 1699 

f: 1avıs 2 
. 

i Hu ısı e 

b deli 
tre 

urabbaı 
Lira K. 

Adası Numara1t Bulundu u Mesahai 
yer tbiyesi 

4 - 55 19,20 Gazi O ·ulu 493.M2 
civarında 3S.D. 

Id rci Hu uıiy ye ait olup yukarıda cio ve vk ı g-öıteri· 
len akarı ülkiyeti at&lma\t üure 19·5·938 gu u den it 
ren 10 gün müdd tlc temdiden açık arttırmaya ç.ı arıl ııtır. 
Mülkiyetine talip olanlarm ıartları ('j rcnmek ı r her ün 
Mub eb j Husuıiye müduriyeti V ridıt kal mine e pey ür· 
mek istiyenlcrin de ihale günü olan 3°'5·938 pazartesi gu ü 
saat 10 da depozito m kbuzlırile birlikt Vilayet D i t En· 
cümenine üracaatl rı ı l n olunur. D. 3 - . .; ~ . ·-. -- . 

Şof 6 • v Otomobil sahiplerine mfJj e 

Engürü Boya Evi 

Tenezzüh otoları, otqbüs~er, kamyonlar, air her nevi gürel· 
liği arzu cdıl=n ve zevki okııya madeni oyalar: Elektrikli 
pistonla (Tabancı) ile boyanır. Cila verilir, bozulan kısımlar 
tamir edilerek hiç beliniz bir hal getirilir. Boyalar, acunlar 
Avrupa ve Amerikanın en iyi boyaaıdır . 

BOYA EViMiZ: Memleketin duydu u bir nokıanlı a İkmal 
ctmeld iftihar duyar. 
USTAMIZ~ Avrupanın en iyi müe11e1elerinde çalı ış bir 

Türk gencidir. 
FIATLERIMIZ: Rekabet için detil, nefaaet içi müıterileri· 

mizin gösterecekleri ratbete batlıdır. 

Cumhuriyet caddesi (ikinci kordon) İnhi
sarlar Başmüdüriyeti karşısında Na. 111 

lzmir Vilayeti Muhasebej Hu usiye 
Modn lttğünden: 
Senei sabık 

kira be. 
Lira K. 
175 -
30 -
60 -

Nuıuıraaı Cinsi Bulunduttt yer 

33 Dükkan ikinci belediye caddeıı 
31 Dükkin Balıkhane çırı111 
28 Ev Karııyaka iktısat ıo. 
85187 Fırın • • • 

24 - 22 Dükkan 3 üncü Karaoıman ıokatı 
50 ...:.. 17 Düklcin Bekir paıa hanında 
5 - 15 dönü r'la E reıd 

Jdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinılcri 
böıterilen akar kiraya verilmek üzere 19·5·938 gününden iti· 
baren 10 gü müddetle temdiden açık artbrmaya çıkarılmıştar. 
Şartları öğrenmek iıtiyenlerin her fÜD Mubasebei Huıuıiye 

müdüriyeti Varidat kalemine ve pey ıürmek istiyenlerin de 
ihale gfinü olan 30·5·938 pazartesi güoü Hat 10 da depozito 
m akbuzl•rile birlikte Vilayet Daimi Encümenine müracaatları 
ilin olunur. D. 3 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

Şark Sanayi 

Fener Tıp S. 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelebek Tıp 9. 

90 cm 

85 ,, 
80 ,, 
1S ,, 
10 " 

Kuruı 
832 

156 
723 
690 
6S1 

85 " 732 
80 ,, 701 
15 " 670 
70 ,, 639 

• 

t - ~ukandaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peşin 
ödenmesi meşrut 36 metrelik h.ir top içio olup asgari 
l balyalık (yani 25 top) aa ra mabaustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve preae aaaırah -o1arak 100 
ıkuruş müşteriye aittir. 

3 - lstaıyona wya mağazayA naklini istiyenlerden beher 
balya içi• :30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak istiyen müıteriler yukarıdaki fiatlere 
fiizde a ı:amla al alabilirler. 

Yakanda psterilen bez fiat1eri Vekaletin tcsbit ettiği 
fiatler.e y~un ambalaj ve na1Cliye masraflarının da muvaf.k 
oldutu taıdik olunur. 

T carct ochısı r .. smi miihüri 



- - -
Pürjelı Şahap Tesirini tabii olarak 

yapan en iyi mOshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 
Kuvveti.. işti hayı arttınr. 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglu IHt 

Baganlar
En mü§külpeıent mür 
terilerini memnun eden 
bu f rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mıntolulc, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envaiain~ yerli ve Avrupa. 

l - Msğazam dahilinde açtığım terz~hanemde 
huıuıi oluak bay ve bayanlar için son moda 
E,r;f, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

~-uvalet, golinlilc, ıivil ve aıkeri elbise ve k~putları 
iııtenildıji ve beğenildiği tekilde imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin dopuluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafidir. " 
Adru: Odunpaıar: Sümerbanlcın çıktığı eıki Bayraklı 

mıtaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan ve perakende olartıfc lıariçlen sipariş kabul edilir. 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize ·amadedir41 
MERKEZ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti-
1acından evel gelir. Herkes ken

di haline 
1 
göre temiz 

bir eve, misafirlerini 

1 
kabul edecek bir • ... 
lona rahat yaşıyaca\c 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinızi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 
abilirsiniz. Evinizin 
eşyası hayab zan eti· 
keti olduğunu wıut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mua. 

ma 1 esi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdu lalı 
Ticarethanesi 

Her cins koıtümlük yeni çeşit kumaılar 

YıE mevıiminin yaklaım111 münaıebetile yeni getirdiği 
•ouRMôY. FAYN •VULEN. ve •FIŞER. kostümlük ku· 
ponları kostümlük ketenler, pardeıülüklcr ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaı uortimanları rekabet kabul etmiyecek 
derecede ıahlmaktadır. 

Elbiıe ihtıyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULI.AH ticaretbaneıini mutlaka ziyaret edinız. 

En utlım, en aak ve eo ucuz kumaıları yalnız bu mnğa· 
adan alabilirsiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank1sı 
cioarıncla eıki Suraıki mağazasında N. 70 

TELEFON 259-> -

_ ..................................................................................... . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

Hamdi Nüzhet an çar 
Sıhhat Eczanesi 

Salepcioğlu Hanı Karşısında Başdurak Boyok 
.............................................................................. 1 

Septolin 

DIŞ 

macununu 
:x::cı 

kullanınız 

Toptan 
I • 
ıatışyerı 

Peıtemtıleılarda 

Lütfi Krom 
Ecza depoı• 

En meşhur. fabrikaların fotoğrd makioeleıı , filim, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılığa müteallik her neai malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, aenedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyalan• kemali dikkatle yapalır. 

AMATÔR /ŞLERl 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir -moda yazllk elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark İlah Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari H<ı&aplcır 

lkra.miı.ıe. planı- ' 
4 adet 1000 L. 4000 L 

8 " 
16 .. 
76 " 
80 ,, 

200 .. -384 .. 

500 .. 4000" 
250" 4000 .. 
100 .. 7600 .. 
50,, 4000 ,, 
25" 5000 .. 

28600 ,, 
Kuralar lmart, lbaziran 
1 ey'Ql, 1 birincikinua 
tarihlerinde çekilecektir 
En az 50 lıra mevduata 
bulunan bewaplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
,,A. Kemal T:onay 

Bakte,fgoloı .,. balaşıeı, salgın luutalılcl1111 ınıiteuau1 
(Verem ve saira J 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yananda 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar hastalarını kab11 i eder. 
Telefnon: 4115 

..... ! ...................................... ~ 

·------------------ ,,., ... _._. ................ .. Birinci Sınıf, Mutahassıs 

Dr" Demir Ali 
Kamçı oğla 

Cilt va Tanasuı hastahk· 
ları va elektrik tedavisi 

Jzmir • Birincı beyler ıokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

G .. H k. • oz e ımı 

Mitat Oral 
Adres: Beyler Numao se»

kağı No. 2:J 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

aaat 10-12 öğleden sonra 
15,30 · 17 Tele. 3434 

, ...................... , .................... , .. ~ 
·Ferid Kuvvet Şurubu 

1 

Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

TELEFON No. 3942 j ........... _. ............ __ ....................... ----.--.................................... , 
Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 

Roma tiz· 

malı ''e 
,Bel uev· • 

• • 
1 ş TAl{SI 

Telefon 

1938 
Oldsmobil 

40 40 

1938 
ve Şevrole 

" şekliği 

olanlara 

Şifası ıec 

rühe edil 
• • 

Otomobilleri ile rahat . ve sarsıntısız seyahat için m•~•·r 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. Büyük şişesi 60 kuruş ._ _________________________ .. u. depo S. Ferid Şifa eczanesid• 


