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-
A ADOIU 

lF~KRA 

Bedbinin duası Şehir Dahili Haberleri 
Asım ismet Kültir 

Oıomobille uzak Hforlere giclerken ~·k: •••ut••ktaa lıoılaaaım. Her 
•• deAıı•n manzara ılı, tıbiıl bir filim gihl aaurlanau 6atladea geçer• 
ke" bu duru•da .a iyi koaoımayı gözleri•f• ... uHil• ııbiıtle 16ulOaGs 
yapı r. \ e 011larıa Lonuımalan •• kad.ar içttat1ir, De kaaar ıamimi&, •• 
kadu uf •e bauetlidir. ····-Defineyi bulan İa. Jo'akat bu tiirld kouuımalaıı pek as ia11nlır yaparlar. Beyit ltir k.111• 
iaıaalar lıu tllrll Hyabatlerde ı&zl•ial ibpu H biti• ltlldaiyıti yal-
111• diliae bırakır. G•çenlerde hö1I• bir Hyallıt&e idim, birıey di•l•••k 
utemiyordum. 

Fakat, yHı•dı kenataalaraa ıöüwi. malemek iltı• .. eklitime rq• .. 
kulaJımı dolduruyordu. SöyJiyealerden biri: 

-iten hayatı ı"miyoram, diyercı.. Ql•kl bot bir utrafaıktıa H aeti· 
eede bu kaciar çalıı•• .,.. '1icliameye rı&••• nan ... fıkmaktaa baıka 
ltir .. y deıil. Araularıaı tataiıa ıdemezlia. Baadaa baık• laıp arsalarıaın 
laıkikat olma• laiclile 1•1ora11L Çıbt. cllttb, •idi•, kor, :aeticede bir 
lliçlik de&il • ? Efft besı i .. aatar ma .. ffak olayer •• Jlflyorlu. Fakat 
ealara bak••, eaaH• talibli •ot•aılar .• 

mail, ortadan kay. 
boldu, aranıyor 

Büyük Gazi bul varı civarın· 
clı yanrın yerinde b"r define 
bulunmuıtur. Temel hafriyatın· 
da çalııan Beyşehir kazasının 
Enikler köyü hıllundan Meh· 
med otlu lsmaiJ, temel kazır· 
ken birdenbi e iki "üp görmü~, 
bunlara topraktan çıkarmış ve 
içindekileri alıua\c ortadan k·y· 
bolmuştur. fsmailin mühim m'k
tarda altın ve mücevherat bu(. 
duğu tahm;n ediliyor. Çünkü 
küplerin topraktan Ç1karald·tı 
yerde bir tencere ile müb m 
miktarda eski e•rakı nakdiye 
bulunmuftur. Z;ıbıtaca lımail 

Afiş ve Neon tüpleri h kkındaki 
tarifeler yeniden tedkik olunacak 

C6Dllmla •taltir nai•H• •ecd içinde kalmıı bir umaadı kataııma g•• 
ita ita ıhler glıel bir parçayı ilialerıen l>irdea kuııJaıılaa uundmcı bir 
paraa.t ~il.l içimi lnılıaduclı. Ve beai dilttlndörm•I• baıladı. 

l .. al .. tib H ı6aler4e zıbir• im laakibtin lfıll balaadata iaUr 
edi e .. L Bayat., laepi•ie içia, oaa l>llktıgıaıı iç göı16ltmftılll re•gi ile 
1iıe görGotlr. Oaı ıirah g6altlkle ltaktıtımıı Hmıa onu hayas ıörmemise 
1•~18 yotıu. Faklı parlak n bayu e11mtla lktialfl de •ııbttlll lı11• 
klclar. Ş6yl• bir ıuıl koyalım? La•alar neden betlbiD oluyorlar, 7ıbud 
Hdetl mHad olam ıyerlu? 

Buna hlylk Yanan 1 ilHofa EpikAr ıa cnıbı ftriyor: 
- clo .. .ıar ba dünyada •aadet iltiyorlar. Hep .... d ...... d(JttlDtl• 

,erlu. Fakat M mlWm flJl 4• anatuyorJaı: Vaııta yar1ımatı. lataalar, 
ıaa4eti ietlyeeekleriae l»Cltlll kanellerial •atlete gGtGreeak ftaıtalan ita· 
aarl•••I• fenalar aaadat k•diJitiadea ıalaaldıak •l•fı olur., 

Vaata'ı lıuarlamıyaa laaaa, HıdetlDl gk•••yiaee bedbba oluyor. Bff· 
blal • ltayıtaa .. tla ulOrlerlal onu• aaaannda kı,ıltıyor. Fakat b•· 
Juad-a- •••• .. olvaa olaaa •t.ıyada Y•flYH Lltea ia1Ulara •ba 
41••1• yada•• •• •ıyok k•J•ll ... irr• ... Udiji •aklı berkeela •••eeti 
c•tap ••1uıkkak .. elaeaktarı 

- Ba7anır. 
Jlafıt. .. elu• oJna fe•a elamı.. ÇGakl Mltla ••l6rleria byaıtı· 

•· Jıa'a feu ltir uyat ıekli Pli• ıa iyi Mr ilömd.. dalla a.&ladlr. Da• 
,.._ ,.. •ffi&ia 1ı1reeJ r••· Y .ıauı •• 171 •.ıı ....... 
lıllalyer .. 

38 r•tına gallnci1• kadar 
f (90) haatahl• 
r•ulanmıt adam. 
,. ... birk!ç fiia ..... (İA•= 

ıued) adaada 35 yqlaraacla 
Wr adam, o4a•da •••ta 
~lumapr. Ba adam, kiiçük ,.....beri mul.telif llutaltldarla 
.. ııdeiı ıtmif. Jfizlerce defa 
laana.,. flr•lı 91kmıı ve ta•, .... .. ...... ~........ ,.. ... , ... . 
........ , ..... 4artte 

19 .. _.ı. alt~lı •trılaıla p
tirait. btl ıJrılar4ıa kurtulmak 

. .... tok cWa lliilll ıö• ... ... 
HaJabada laal&Ük kolı.bl 

,... olarak ta••••ll olaa ba 
... •ıa öll•O. Pariate büyük 
..... iir u1udırmımııtır. 

Herkea: {Zavallı kurtuldu). 
O.aelsle iktifa etmiıtir. 

Kadınlar ratlarnnn aaklarlar, 
Makaika erkekleri da vergiyi 

Kadılllar, yqlanaı aaklarlar. 
Melcıikada bu idet, umumiyetle 
cmidir. Mekıikalı kadınlana 
biçbirl baltiki 1a11aı IÖy:emeıl 

Mekalb kaclınların ıa ruhaaa 
iflemiı olaa bu idet fibi Melt• 
llM!ı •k•lderded•. v•fİ ile 
alika.lar itlerde dotn ıöyle••els itiyadı vardar. Orada 
her erkek, vergi iıleriııde ya· 
I• ıöyle•eli, ideta bir Yaaife 

hat ta öldürmek, çok büyük 
utarauıluk ı•tirir, diye bir ka
aaa t vardw. 

Amapada • büyük ıebir· 
lerde, ıüvercinlere 1•• daitt· 
mata, la JIYlı " otara~ ıe
lildci ederler. B-., telakki her 
r•de ...... hem•• ıyaidir. 

Awıtw7acla milyonl1roa p 
v•ala vanalf. Hele Viyaaada 
pek , •.• 

Viyaaa belediyeli, ba•d• 

btt alb ay öaoe, ıelarl p•er
.cialerin ıtrriaden kurtarmak 
içia bu nvallı kuılırı, zehirli 
,.. verilmeli•i emrttmiı ve 
bu emirden ıoara, laer gün 
binlerce güverci• tılef olmata 
lıteılımııtar. 

Hitler, Viyana1a ıeldijinde, 
ba harekete derhal 80D veril
aeaini emret.ittir. 

Şi•di, gii•ercinleria öldürül• 
meaini iyi ıörmiyenler, Avuı· 
taryanın akıbetini, 11rf, Viyana 
belediye1inin ıüvercinler bak· 
kteda verditi rıyri inaani emir 
le allkadar r~rOyorlırl.. 

Hapi•ane;yi teltiı 
Şehrimi• Cumhuriyet •üddei

a•umiıi B. At.m Tuncay düa 
hıpisaneyi teftit etmi,fr. 

aranıyor. -----Veremliler 
• 

pavıyonu 

Bugdn temel atma 
t6reni oar 

Tepecik Emrazı Sariye ve 
lıtiliiye h at ıeıine ilave edi· 
lecek verewhler paviyonunua 
temel atma mor11imi buıün 
... t 11 de 1aaıtaaede yapıla· 
cakbr. Törene hükumet ve b1r 
lediye erkina ıle doktorlar da· 
vet edılmişlerdir. Veremliler 
paviyonu elli yatıklı olacak ve 
otuz bin liraya çıkacaktır. 

Miiddeiumumi M. 
Bn. Handan 

Bir otobuı a ınaa 
kaldı, yaralandı 
Evılki ıün Hükumet konıtı 

meydanında Bucaya ıitmek 
üzere otobüse binmek iıtiyen 
lı•ir Müddeiumumi muavinle
rindea Bn. Ha.dan, otobüı şo· 
flriiaÜ• dikkatıizliii neticesi 
olarak otobüıü ıeriye tahrik 
etmeıinden bir kaza geçirmiı, 
otobüıiln altana düımüıtiir. Bn. 
Hından, muhtelif yerlerinden 
15 günde iyi olabilecek ıekiltJe 
yaralanmıştır. Kazaya sebebiyet 
veren 517 numarala otobüı ıo· 
förü Mehmet oğlu lbsaa Adli· 
111• verilmiştir. 

TaJ"inler 
lımir Memleket hutıne1i 

dahili hHtalıldar 1Dütehass11 
muavinliğine lstınbul Guraba 
butanesi dahili aılıtanı 8. 
Dcrviı Taver, 

30 lira maaşla lzmir icra me
mur lutuna Muğla Müddeiumumi 
muaviai B. Hikmet Etinliothı, 
lzmir aza muıvinlitine · lımir 
icra memuru Bn. Abyye ~tun~ 
tayin ed lmiışlerdir. 

Şeh r mtc iai diln Öğleden 
ıonta beled yede reis Dr. B. 
Behçet Uzun re.ıliğinde toplan
mış, muhtelif meseleler üzerin· 
de müzakerede bulunmuştur. 
Belediyen:n yeni y 1 büdcesi 
üzerinde yapılmakta o'an tet· 
lulcler henüz nef celenditileme· 
diği için dünkü celsede büdce 
müzakere edilememit, evveli 
geçen celse zabtı okunmuş, ka· 
bul ediimiı ve Kültürpırkta et· 
lence vasıtalarının bol bir ıek l· 
de temini için bariçtea müra· 
caat eden Htmayedarla:-dan 
fuar zamanında oldutu ı'bi 
sair ıamanlarda da belediye 
resmi ılınmama1t baklcıada 
belediye re' slifinin teklifi, ni · 
zam encümenince tetlı:ik edil-, 
mui kaydile bu encümene gön· 
derılmiıtar. 
Ş bitler caddeıinde oturan 

mübendiı B. Sıdettinin, evinin 
önünde yaptmlan kaldırım üc
retinin yarııının kendiı'nden 
alınmam11ı lizımplditi hak· 
kında Şt\ ayı Devletten ıelen 
karar üze ıne artık bu zattan 
paranın aranmıyacatı, fakat 
evelce Şurayı Devlet tarafından 
bu gibi -kald1rım paralarının 
ahnmaıı hakkındı verilmiı ka· 
rarlar mevcud oldutu için 
muhtelif kararlar 1ra1thdaki tı· 
nakuzun bertaraf edilmesi huıu· 
•=••• -.....-,.. v..-..~~-·-
racaat edilmesi muvafık olaca· 
ğına dair nizam encümeni 
kararı olcunmuı, kabul olun· 
muştur. 

Daha ıonra tarife komiiyo
nuaun, afişıj İfİ, belediye itleri 
arasına alındıktan ıenra afışten 

50 kuruı resim ıhnmaıı karar· 
laşhrılmııta. O vakittenberi reı· 
min fazlalığı yüzüııden müessese 
sahipleri afiı şeklinde reklim· 
dan 11rf ınazar etmiştir. Tarife 
komiıyonu mazbat11ında bir 
metre murabbaı aenişliğ:ndeki 
afiıler için S kuruf; 1,25 met· 
redeo daha yukarı11 için iki 
metreye kadar 15 kuruı ücret 
alınma•ı, fazla afit kullanılma· 
1.n1 teminen de muayyeyn mik· 
tardan no"aan yap ıtmlacık 
afişlerin de ücrete tibi tutul• 
matı teklıf edilmiıtir. 

B. Münir Birıel, Faik bu 
mesele üzerinde batı miitalea· 
lar dermeyan etmişler ve net:· 
cede tar leıin tekrar tetkik edi· 
lcrek tavzihi için yeniden Ta· 
rife Encümenine ıö.adsil•eıi 
kararlaıtmlmııbr. 

telakki eder. 
'IHpln adalarında çocuklara 
•wall rUımayı tsaretlrlermlt 

Fal pia adaların da, dol'•• eo
euklara evveli yiiı•eti ve ıoa • 
ra yltiimeti ötretirlemif. O 
•nce iti, bir çocuk daha iki 
JlflDda alcea a6keamel ıurett• 

Tino Rossi 
yiler•itl 

Fılapia ıdalarıadıld bdanlar, 
lıtqka •••lelcıtl•cle çocaldata 
eneli 7Grl••ti ötrettilderiai 
llJl•yealerle alay ederler ve 
birle bir laareketia ııyri tabii 
oltl• ... na iddia ederlermiıl 

Güvercinleri öldürmek uaur-
auzluk getlf'lrmı,ı. 

Güvercın beslemek, çekilir 
btt derd detildlr. Buna rat
men, bazı memleketlerde güver· 
cıaleri evden kovmak v• v•· 

Yakan Buseler (Nae,tu aıı Bai••r cı• F•ııl 
MARINEU..A YI IŞITTJNIZ MI? ...• KlTAR D'AMURU DiNLEDiNiZ MI? ..• 

·TINO ROS~I~ ~ia Yakan Buseler Bütün bunları a•u.tturan hakiki bir 
en 10D çevardıtı zafer ,aneıı olmqtur 

DiKKAT: Tlao Ro11inin Ameribya ıiderlcen çevirditi eQ zengin ve en ıon filimidir. 

14NISAN Perı•mb•TAYYAREde 

Viktor 
Franceaia 

BUGÜN •e YARINKi 

A T' r:eş VE Da111 ve Muıik.i 
Ctl · ve Gençlık fılimi 

SEANSLARDA 

Nevyork Damları 
Filimleri görülecektir. Fırsattan ıst fede edınıa. 

Mağaza sah.pleri tarafından 
N~on tüplerilc yapılacak elek· 
trik rck am levhalarından sene· 
de alınan beı füa reımin, şeb· 
rin güıelliğini ve a7dınlanma
ıın1 temin edecek olan bu rck· 
lim şeklinin artırılması ıaye
ıile iki liraya indirilmesi hak· 
lcı11daki Tarife Encümeni teklifi 
de bazı itirazlara sebebiyet 
vermiı, 8. Ahmet Şükrü, iki 
liranı• bile çok oldutuou söy· 
lemiş, nefcede tarifenin bir 
defa dı N zam Encümeninden 
reçirilmeai ve orada tetkiki 
muvafık ıfüü,mU,, mızbata ve 
teldıf, bu encümene gönderil· 
mişfr. 

Daha bızı aıe11lelerin müza· 
keresinden ıonra Köprü·Güzel· 
yalı ıoıeainin ıökülerek parke 
doıenmeaiaden dolaya Göztepe 
tramvay cıddeaindelri bina ... 
biplerinden para ahnmaıı dot
ru olmadıtı hılclcında B. Mit· 
bat Orelin teklifine kar11 ni· 
zam encümeninin haıırlıdıtı 
cevabi maıbata okunmuıtur. 
Bunda henüz Şürayı Devletçe 
muhtelif mürıcaat ve davalar 
üzerine kat'i karar alıamadıtı 
için karar gelinceye kadar bek· 
lenmeıi lizımgolditi bildirili· 
yordu. 

Mazbata mecliıce kabul edil
mlf, Karıtyaka tramvaylarının 
936 seneıi kat'i hesabı ve mu· 
~ D V----•• 7:70 -~'l•rı 

kabul ve t11vib ohınmu1h1r. 
A11kerlik vasifeine batlıya· 

cak olın Karııyaka belediye 
ıubeıi müdürü B. K5niye, ••· 
kerde bulundulu müddetçe nı• 
ııf ücret verilmesi teklifi de 
kabul edilm't ve Pazartesi günü 
toplanılmak üzere celaeye son 
verılmiıtir. 

ödemi'ş gezintiai 
Yolca.ar tr•nde ue 
Ödemişte colı güzel 

eflendiler 
Devlet demiryollartnın Pa11r 

ıünü Ödemiı• tertip ettiti te· 
aezzüb ballı:m yükıek alilcaıile 
kır ııhımıı ve sabahleyin Al· 
Hr.caktan hareket eden tren, 
1olc11 atı alıp Ôdemite ıötiir· 
milıtilr. Tenezzüh trenile giden· 
ler, vagonlarda muhtelif şekil
lerde etlendilderi gibi Ôdemit
te de çok gGıel vakit geçirmiş· 
ler, ıezmişlerdir. Bir ktıım yol· 
culır, Bozdafı, bir ktımı da 
Birıiye gitmişler, parkları, Halk· 
evini förmüıl ,tdir. Ôdemiı be· 
lediyeai, tenezzühe i,tiralc eden· 
leri flldirmelc ve etleDdirmek 
için güzel bir prorram bızırlat· 
IDıf, ıada maddeleri 11tııla· 
rıaa aark koymuıtur. Stat 18,40 
da Ödemittea hareket edea te· 
Deuüh treni, aaat 21,53 de Al· 
••cak ıarına plmit, yolcuları 
ıetirmittir. 

Ôaümilldlki Paur pal Ti· 
re1e bir teaeızüb tertip olun· 
muıtur. Tren aabahleyia 1aat 
6,2S de Alıancalc prandan kal· 
lcacak, 9, 18 de Tireye varacak 
ve aqam üıeri de 19 da Tire 
iıtaıyonundan barelcet edecektir 

Gidip gelme biriaci mevki 
ilc:i lir1, ikinci mevki bir buç11lc 
Ur1, üçüncil mevki bir liradır. 
Tire belediyesi de tren yolcu· 
larını etlendirmek ve ıezdirmek 
için muhtelif tedbirler almııtır, 
24 Ni11nda da Ala,ehre bır. 

teneııüb tcrtıp ol.anacaktır. 

~iKlRLJ<H. 

Kövcülük ve z.:·· 
rai kalRınma 

Bugün ü aniamd kôyliinün 
kendı hayatını idame ettirebile· 

cek kadar zıraatlc meşgul ol
ması o memleketın ziraat mem· 

leketi addedilmesini icap ettir· 
mez. Zira• t, köylünün refahını, 

köyloıiıı şenlcnmesini ve mem· 
leketin zenginleımeıini temin 

ettiği takdirdedır ki içtimai ve 
iktısadi bir kıymet iktisap eder. 

Türkiye ıibi büyük itletme• 
lerin az o~duğu memleketlerde, 

müılerelı: çahıma f ikrinan lcöy
lüdo yerleımeıi iledir ki, ziraa~ 
ten azami fayda temin edilebi" 
lir. Zıraatin karlı olduğu kaclar, 
bazı ıenelerde ne kadar nan· 
kör oldutunu herkes bilir. Dai• 
ma miltehavvil bir kıymet arze-

den bir mataa mukadderattaı 
batlamanan tehlikeli olacağt b• 
dibidir. Küçük bir vaıi üze• 
rinde asgari hayat standardı 

yaşıyan köy!ünün mabıulünün 
~ıymeti düıük olduğu ıeaeJ.,.. 
deki vaziyeti de pek parlak 
detildir. Köylü mükelleftir; vergi 
verecektir. Köylü kredi almıı• 
tır; onu ödeyecektir. Talihin 
yüzüne tülmediği ıamaalarda 
ne yapacaktır? Demek evnli 
köylü, kabil oldutu kadar ııkın· 
tlh vaziyete düşmemenin çare-

lerini bulmalıdır, sonra da yar
dımını yakininde aramalı ft 

temin etmelidir. 

Büyüle işletmeler kadar kü
çüklerin de mahzurları vardır. 
Bu mıbıurlara önlemek içiil 
lcöylerde zirai teıekküller mey. 
dına gelmelidir. Bu teıekkül• 
leri i\içleıtireo amiller yok d .. 
aildi. k'.::ıır .m LJ-.t ~•J 
ibtil•fl gjbi e eplor köylü· 
ler ırasında daimi bir pçimıiz
lik kıynağıdır. Bu yilzdeo köy• 
lerde müşterek çalııma imlı:i1a• 
lara azalır. 

Kollektif itletme fikrini kö~ 
lüye yavaı yavaı aıılamak il· 
ıımdır. AHelerile beraber çılı· 
tın küçük çiftlikler kollek1if 
Ç1bşmanın birer örneğidirler. 
Ancak bu mefhumu daha geniı 
manada anlamak ve tatbik .el• 
mele: lizımdu. Çiftçi ailelerini, 
hatta bir köy aakinlerini ihtiva 
eden c;iftlıkler meydana ıeti· 
rilmeJidir. Bidaye tto araların da 
kın rabıtası bulunan köylüler 
beyninde bu nevi çahımalara 
başlanabilir .. 

lttirak ıüphe yoktur ki yılnız 
iıtıhsale inhisar edebılir. O 
zaman kooperatif bir işletme 
teıiı edilm·t olur. Yugoslav· 
yadaki Zadruıalar 40-50 nü· 
fuıtaa mürekkep cemaatlerdir. 
Ancak orada arazi cemaatin 
müıterek mülküdür. 

Kooperatif ıekilde kollektif 
işletmeler memleketimizin anane 
ve mevzuabna en uygun bir 
tekildir zannederiz. Serbest an· 
lıımalarla iıtihsal kooperatif· 
leri teıkil edilebilmektedir. 
Köylüler araanıda bu fikri aşı~ 
lamalc onlara müıterek çalaı· 

manan faydalarım anlatmalı: çok 
yerinde bir iş olur. Kuvvet, 
çoldutun beraber çal şması ve 
anlııınast ile mümkündur. 8J da 
teıekküller meydana getırilerek 
elde edilebilir. 

Köylü refaha kavuşur. Köy· 
)erimiz 11lah olur. Memlekette 
ziraatten daha çok ıst fade et· 
mif olur. Çünkü bugün ne top· 
rak ve ne de ziirra tam bır 
randman verememektedir. 

Zıraat kc'ylüye, köye ve mem· 
lekete fayda temın rd rse o 
memleket te tam manas11e b r 
ziraat memlf'k t f'> 11 • 

Bil.eııt ÜJiui.n:I_. 
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Eski ·hemşeriıer·i~i~. 
Pariste so~lar protesto nümayişi yaptılar 
ve fspan:va.va y~rdım edi.me.:;.,s-in.;;..ı-. _i_s_t._d-il_e_r 

Daladiye kabinesinin de tu
tunamıyacağı mütaleası var! 

İngiliz Sosyalistler kabineye yardım etmiyecekler. 
gazeteleri vaziyeti takip ediyorlar 

Pari$fe nümegişler: Ramadiye radikal sosyalist, P. cek hatta hareket lı ısuıunda 
Pariı, 11 ( A.A. ) - Bastiy T. T. Mazırı Jul yen radikal soı· parlamento grubuna itimad be· 

mahallesinde dün öğleden son· yalist, Ticareti bahriye N1 zm yan eden takriri (Mücaharet ke· 
ra Halk cepheıi menıuplıra Sapdalen merkez partisi, Sıh· limeıi yoksa da Dormua takriri 
mühim bir nümayiı yıpmıılar hat Nazın Rukar radikal sos• bunu tazammun etmektedir.) 
dır. Eweli men ıonra müıaa- yaliıt, Tekaüt Nazırı Derib mer· 4330 reyle kabul olunmuştur. 
de edilen bu tezahürat esna• kez partisi. Paris, 11 (Radyo) - Başvekil 
ıında nümayiıçiler iıtihaalit ir Sosyalistlerin vaziyeti: Dalıdiye, gerek asayişin ve go· 
lerino sekte vermeleri protesto Paris, 10 (A.A.)- Sasyalist rek mali vaziyetin tehlikeye 
etmiıler, ıuHıun müdafaası için partisi milli meclisinin Blıımun düşmemesi için ciddi todbilor 
mücadele ve cumhuriyetçi la- izahatını müteakip partinin ıol almıştır. 
panyaya yardım edilmesini ta· cenah lideri Piver vo Ziremski Fabrikaların bir kıımını işgal 
lep etmiılerdir. Alayın önünde Sosyalist partisinin Daladiyo etmit olan işçiler, bülcümetin 
müfrit ıol cer-ab partilerinin li· kabinHino girmesi ve hatta tayin edec~ği müddet zarfında 
derleri ve bilbaua komüniıt böyle bir kabineye müıaharette fabrikaları tahliye etmezlerse, 
partisinin umumi katibi Jık bulunması aleyhinde ıöz söyle- derhal silah altını davet olu· 
Duklo ve Soıyıliıt partiıinin mitler. Grumba lıpa vaıiye· nacalclardır. 
müfrit ıol cenah temayüllerini tinin vahametine binaen Dala· lngilterede akisler 
temsıl eden Jın Zironslci ile diye kabineıine iştiraki tavsiye Londrı, 11 (Radyo) - in· 
Mırao P.ver gitmekte idiler. eylemiştir. giltere siyasal mehafili, Fransız 

Saat 14,45 de alay •Toroz Mecliı ıabab saat ikide ka· kabinesinin Daladiye tarafından 
iktidar mevkiine gelmelidir., aa· rar ıuretinin komiıyon tarafın· teşkil edilmesini iyi karşılamış· 
dalan 4rasında hareket etmiş· dan tanzim edilebilmesi için lardır. Bunun tes"ri, para bor· 
tir. Bundan nümayişçilerin bü· içtimaa fasıla vcrmi~tir. •asında da görülmüş ve Frasız 
Y'Ük bir lcıımının komüniıt ol· Bu komisyon saat 3,45 e ka· frangı derhal >'ükselmeto baı· 
dukları ınlaşılmııtır. dar müzakerelerde bulunmuş lamıştır. 

Londra, ı ı (A.A.) - lngiliz ve mecl s ko:niıyonun hazırla- Pariı, 11 (Padyo)- Baıvckil 
gazeteleri Fransız kabinesine d ğı metinler reye konulmuştur. Daladiye, Ha iciyc Nezaretini 
hususi bir ehemmiyet veriyor• Reylerin neticesi saat 4,45 tc Leon Bluma teklif etmi~se de 
'Q•• Tc,.-ua; • .ı~Tor IEi. ilan olunmuitur. kabul etmemiştir. 

•Daladıyo bükQmetinin muvaf· Partinuı akinci reisi ve genel Yeni kabinenin. yarım parla· 
fakıyet ihtimalleri pek azdır.Bu• ae\creteri Severakin kabineye mentoya isbatı vücut edeceği 
nun ıebebi bilha11a endüstride iştirak aleyhindeki takriri ve ve Mılli Müdafaa işleri için 12 
mütemadiyen artan endişedir. Dormuanın da bu takriri ta· milyar tahsisat ist;yeceğı bildi· 

Başvekilimiz 
Balkan payitahtla.. 
rında tezahüratla 

karşılanacak 
Bükreş, 11 (Radyo) - Tür· 

kiye Başvekili B. Celal Bayar, 
Atinadan sonra Belgradı ve 
müteakı ben Bükreşi ziyaret 

edecektir. 
Dost memleket Başvekili, 

Balkan payitahtlannda büyük 
tezahüratla karşılanacaktır. 

B. Celal Bayar, Balkan dev· 
letleri payitahtlarında sabırsız• 
lıklı bekleniyor. 

Trikotaj 
makineleri 
Gümrük resminden 
muaf tutulacvk 

Ankara, 11 (Husuıi muhabi· 
rimiıden) - Kalite ve kaoitine 
itibarile iyi çorap, trikotaj vo 
ipekli kadın çorabı imali lçia 
hariçten idhal edilecek malc: · 
nelerin gümrük re· m 1d 1 m -
afiyeti hakkında 1ktı11::I V ki· 
letince 1 a· ul eo:l < n ka ardı 
trikot ·i n'" i r de dahildir. 
ilk tebl t tr o'a makintle ı 
yan ış1. a • yaz. m..&.n ştt. 

Arnavudlakta kıı 
Tiran, 11 (Radyo) - Cenubi 

Arnavudlukta müthiş ıoğuk var: 
dır. Görice ve havalisi karlar 
al~mdadır. 

/ngiitere Habramut 
adasını illıak ettti 

İltan u 1 l l (Bueu~i) - 1ngil• 
ııre, cenubi Arabittanda Barb ı mu c 
bak\imetini ilbak ctmittir. S.beb", 
zeDgin petrol kayaaklarilc dolu olaa 
bu hükilmet arııziainio, ftalya tara• 
fındıo iılill edilmeıi koıkuıudur. 

Hele maden endüstrisindeki i h· mamlaınak üzere ittıhaz edile· ril;yor. 
tilaflar ciddi endişeler doğur• c . -. , . T t Balkanlıların yürüt. 
maktadır. Çünkü bunun ıebebi umhurıyetçı erın or o 
daha ziyade ıiyisi ve ekono-o ' • mekt~ oldukları dava 
miktir.. zayı tah•ı•ye ettikleri - Başı 1 ınci sahi/ede -

Deyli Telgraf ayni mütaleada 1 nüfuzu, mııhılı:lrak ki çok: mfihim• 

bulunuyor. Ve yeni kabınenin so·· ylenı·yor dir. Gazel~, Lüyllk bir millet yığıDl• na daima bir görü§, dftıüottı Te du. 
ne aağ, ne de ıol partilerinden yuı ufku açar n ouua hu hareke· 

hiç bir azayı ihtiva etmediğini İhtı•ıctlcı·ıer, c1·.J!.n v~ıanıi "G limanını bom- tinde, biual o millet namıoa iıleli• kaydeyliyor. U M .T miı bir it urdır. Ouu iyi taosim 

Deyli Herald Fransanın kuv· bardıman etmişler ve mühim hasarata etmedikçe, guııenio, nafi olacak 

ı• d D 1 d yerde bil ıııede•, aararlı bir unHlr 
Vetl 8 amı 4 a iyenİn pekaz sebebiyet vermiılerdir baJioe gelaıeti gayet tabii 1e DIU• 

itimad verilebi:ecek bir hükumet ------ı kadderdır. 
k l 

Burgoı, 11 (Radyo) - Dun -met teş . ettiğini yazıyor. l}J r Gazııe. bugliD •ı•ğı )Uk:an bü· 
Sllt 20 de çıkan resmi bir r ,-anın yfik b" kfi'tı"'r <'Cddi de olm t 

Niyuz Kronikl gazetesi de di· ır " ., ~ uo ur. teblitde, ihtilalcilerin, m ütema· k / Türk ml\buatı, kendi ceplıeıiode bu 
yor lci: diyen ilerlemekte oldukları ve urfU UŞU vaıifeJi ifa ederken, diğer üç milt· 

"Daladiye sol ve merkez par• Vıyelayı işgal eyledikleri bildı· v ld.. .. .. J t tefi/.; arkıdao •• kardcııio de ayni 
tileriııden mürekkep bir hüku- rilmelctedir. ı ı onumu s an. aaıoimiycıtini t;öı•müııtır ve kooıeyio 
met teıkil ederek milli bir ek- G l M k d k b ld k ti [ -1 bu ıcplaotıeı hiç ıflphısiz, dört mil· encra us ar onun u· ıı a ıı u ancı serıyetc dayanmak istiyordu. mand d k k l Ç Jet matbı11ıtıııın daha eııaıh, daha asın a i uvvet er, er· Jstanbul, 11 (HJsusi) - Bu· faydalı, daha ,nmullü ıekilde çalıı· 
Böy.e bir bükamet kurmağa mu· vera civarında yeniden bnı gün burada Urfanın kurtuluş muı, kunctlernai tazelemiı. yeni 
vaffalc olamadı.. köyler almı ... I d Bu kuvvet td' ·· - k 1 l b d imkialarıaı da hazırlamıttır. . • yar ır. • yı önumu ut u anmış, ura ı 

Pariı, 10 (A.A.) - Yeni ka- lerın, bır çok mühimmat aldığı bulunan bütün Urfalılar yapı· Si> asi aola§mamır.ın yanılııoıoda 
bine teşekkül etmiştir. Saat dvc bunlar meyanında tanklar lan meras"me iştirak e;miştir. ~ktıud dda •a~. hk.Oltfir, ~eıriyat •:· 
15 45 d B a mevcud oıduğu söylenilor. •şmuı a.. ,.e 

1
• artu~ y•ı•m• ' 

, e • Daladiye Elize il• T J ıni~crek, kardette yaıamak Ye mflt. 
rayına giderek reisicumhura ar· ortoza c~varmda i.e:rliyen Meksika tefiklcrimızi müıterekea korumak 

Metaksasa mektupla . 
Türk- Yunan anlaşmasından duy. 

dukları sevinci bildiriyorlar 
Anadolu muhacirlerinden mü· teşhire neden lüzum görd · 

teşckkil bir heyet B. Metakaasa herkesi düşündürmektedir. u~:: 
aıağıda~i mektubu yollamıştır: nun cevabını gene bizzat Mus· 

Ekselans Blşkan, ıolini vermiş ve Afrikadaki 
Dost ve ~üt~ef:.k Türkiyede kuvvetlerine rağmen, Avrup da 

do~muş ve buyumuş olduğumuz- da kafi derecede kuvvetli b • 
dan, günden güne ilerlemekte lunduğ'unu tebL'!rüz ettirm t~ 

l T 
· k y ~ ır. 

o an ur.· un an ~nlaşmaaından Diier taraftan B. Munolıninm 
dolayı bız de mmnettarlık vo bu ıözleri bazı deı,•letlere k~r 1 

te!ek~ü~lcri~iı~ sunanı. Türk bir ihtar mah·yetindedir. B~ 
mılletı ıle hıssıyatını herkeıten ihtar bilh-ssa hükumetlerini • 
iyi bild.ğim zden, bu dostluğun kıştıran lngiliz ve Fransız m ~-
faydalı olacağına iman ederiz. fellerine tevcih edilmektedir 
Ç~okü bu. d.ostluk iki. mille~i~ Eıaaen "Enformıciyone o;pı0: 
muıterek ıstıhsal faalıyetlerını matika. gazetesi de ltaly 

d ... b" k , nın te rıcı ır surette içine a 'au Banelon hükumetine yard 
bu milletlerin mazide o'.dl kan edecekler ... kara · · ,_ l ım ·b· b" d f .. vı ıeyırcı 111.a mı· 
gı ı, ır .. c a daha medeniyet yacağını bildirmişti. 
ve beşerı II!uhadenet örneği ltalyanın kuvvetlerini t h" 
olmalarını ıntaç edeccktır. . . .. .. eş ır 
B" l h . 1 etmeıının uçuncü sebebi do 

1 
ınado•: ley f"~lıze d yanız ıöz· arsıulusal hadiselerde sözüaİ 

o eaı , u en e ırzı te· d' t b'l k 
kk- t k ·ı "k' ın ete ı me gayesidir. Bu dar• 

ş~ ur e me arzusu ı c, ı ı k ı. 

d 1 ti
. ·· d 

1 
•1 4 ğ matı -.onıerde her halde ltal· 

ev e n on er erı e a ustos• • 
dan ıonra Türk-Yunan iş birli· nın da sadaaı ışitilm_iı_ti_r._. __ _ 

iino yeni ve şe hrahlar açan f;' 
hüı\lmetimize bir (Türk· Yunan r ırtınanın yap. 
dostluğu hatıra kitabı) ithaf tıg.,ı tahrı·bat 
etmoic kaiar verd k. 

Saygılar Afaçlar devrildi, 
(imzalar) K 

Türk Yunan dostluğunu kuv· iremitler uçtu •• 
vetlendirdiğinden dolayı 8. Me· Pazar gecesi çıkan fırtrne,1 n 
takıaaa tebrik: telgrafları gel· zarara hayli çoktur. Şehrin m'1h-
mekte devam etmektedir. Gaze· tel f yerlerine yıldırımlar düt-
teler ııra He neşrediyorlar. mekle beraber çıkım .. iddt ia 

'İ.talyan kuvveıı· r~zgi~. park!nrda baza :ğaç ara 
1. j ıokmuş, devırmiı, yukarı ma• 

M. Mussolininin . söz. hallelerde kısmen harap evleıı 
l 

rin duvar lanna yıkmıı, kirem t-
er İ, ihtar mahiyetin. lerioi uçurmuıtur. 

de telakki ediliyor. Fazla devam etseydi zarar 
Elefteron Vima gazetesi, •ltal· çok büyük olacaktı. Bardak a• 

yan kuvvetleri,, başlığı altında boşıaırcısma yağan yatmur c1' 
yazdığı bir başkalede diyor ki: bazı yerleri su istiliıına uğr t• 

•ltalyan teslihatı hakkında mııtır. 
Mussolininin !ıöylediği sözler, Güze/yalı deresi 
bütün dünyanın alakasını uyan· . ~üzelyala dercıinin bir ıw· 
dırmıştır. ltalyanan bu h usuıta rısanek kaynatı halin do bulu· 
hiçbir büyük devletten geri kal· nan yerlerı"nı·n t . 1 .. 

d ı 1 
emız ettınlme-

ma ığı an aşı mıştır. Maamafib sine v k k 1 
B M l 

• . k e ısmen urutu masına 
. usso ınının ·uvvetleri ni b l d. b I ........... - ........... ·------~ c e yece aş anmıştır. 

B 
~~;)::~~ --

_ al~an konseYıerf 
Dun komısyon ha[,·, .:le toplandılar. BugiJn 

BJ;yl rbeyi sarayında çay var 
lstıınbuı, 11 (Hususi) _ B Ik k . . 

halinde toplandılar. & an onseylcrı, bugun komisyon 

Murahh~slar, öğleden sonra tarih müzesini gezd,lcr. Yarın d 

bBey.erbeyı sarayında şereflerine verilecek çay ziyafetinde h a 
ulunacaklardır. azar 

. Y_ e~ihrrİ1ak taş 1 
Köylerın bır kısmı sular a.-tında kal 7 

• . aı. in. 
sanca za!ıat olduğu s6yleniyor 

lıtanbul, 11 (Huıusı) - Yeşilırmak nehri ta 
d 

.. b. d.. .. şmış ve Amaa 
yasa yuz 

1 
ın o.ıum arazi sular altında ka.mıştar. • 

on ge en haberlere bakılırsa civar köyle . d 

kadaşlarını takdim eylemiştir. ihtilalcilerin, ltalyan gönüllüle· J yolunu turmuıur.dor. 
Kabinenin l stesi ıudur: rilc birlikte hareket etmekte ngi/iz notasını Başvekil, Milli Müdafaa vo oldukları ve cumhuriyetçilerle reddediyor Güneş BeşikttJşı, Mu. 

H.ar. biye Nazır ı')aladiye, mua· ç rpışmağa başladıkları haber hafızgiicii Harbi "B· 
Ş verilmektedir. Meksiko. 11 (Radyo) - Mek· -' 

vım: otan · radikal sosyalist S k • ~ ·ı Adı· N p l R • on haberler cumhuriyetçi· sikadaki ecnebi petrol şir e!· yı yenaı er 
ıye az rı: o eyoo- mer· le · ··h· ' fh 1 kez pa f . H . . rın uıu ım zayiata uğradık la- leri meselcs:, yeni bir sa aya stan bul, 11 (Hususi) - Ala· 

B 
r ısı, arıcıye Nazırı:Jorj rını bild.rmektcd· girmiştir. lngi.teren;n, bu hu· ka ile beklenen Beşiktaş-Günce 

. onnct- radikal sosyalist, Dahi· B .r. v hye N S arselon, 11 ( Radyo ) - susta verdıii notıı, Meksika hü- maçı dün oynandı. Saha çok 
. azırı: arro· radikal ıos· C h · 1 k yalıst, Mal ye Nazırı· Marşand um urıyetçi skanya hükümeti, kümeti tarafından reddedilme • kalaba'ıktı, Oyun, aşağı yukarı 

radıkal sosyal st, EKonomi Nı· Tortoza şehri ile Vinaroz Hma· tedir. Hükumetlerinirı müdaha· tamamen denecek şekilde, Be· 

P 
oının tahliyesin: m t · t. 1 · · · t · la petrol şir· "kt h" k" t ve t k ·ı z rı.: a o ıetrc·cu nhuriyetçi sos· ,. · c re mış ır. esını ıs emış o n şı aşın a m ye azyı ı ı t 

1 H Alakadarlar· ıhtTI ı · ketleri, bütün haklarını kaybet· geçtiği halde Güneş, Beşiktaşı 
ya ıst, va Nızırı Gui Laaa- beş taburdan• "ıb8'rı atc. lerın, on 
mor-radikal ıosyalist, Bahriye h . e o an cum· m~ktedirler 1·0 yendi. 
N K · k" urıyetçilcri bu cephede muba· V p • f • Ankara, 11 (Hususi) - Mu· 

azırı ımpm 1 radıkal sosya· sara etmiş oldug"un b'ld . on apenın se ır-list Müsteml k N M u ı ırmıc hafızooücü ile Harbiye dün 
' e 0 a.zıra andel lcrdir. .,· lı.ğı· gerı· kaldı 

6 

e k t
. . z· oynadılar ve hiç umulmadık 

m r ez par 1sı, ıraat Nazırı p -
Koy radikal sosyal"st, Tıcaret . ~ns, 11 (Radyo) - ihtilal· lıtanbul, 11 (Hususi) - Ber- bir hadıse, bir sürpriz oldu: 

N 
cılerın, Valansiya ı· ı d b ·1d .. ·· M b f ·· - 2 H b' O ,zarı J nten radikal sosyalist, l ımanını tay· in en ha er ver• g ne gore; u a ızgucu , ar ıye 

ve köylülerden baz· ları boğulm~ştur. rı e sular k ... plamış 

'~::-===-=----=~~~==~==-=· Elhamra idaresinde Milli Kütüph ne Sineması 

Bugün c • . ..cnenın en muazzam, en 
nefıa Aşk, Heyecan, Maceı a 

ve harikalar şaheseri 

SEANSLAR: 
N f N F 

yare erle bombardıman tt'kl • (V ) · A k a sefare Mumafih bu oyunda, Muha· 
J ıa z rı rossar cumhuri· v -h· c ı en on papen rn n ar • 

yotçiler bırlıgi, Mesai Nazırı e mu m hasarata sebebiyet tine tayini keyj yeti, bazı sebep· fızgücü çok çal.ştı ve gale· 1 
verdikleri haber verilmektedir. lcrden dolayı ieri kalmışt r. beyi hak etti. q.ı-• 
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- Allah amlrler ..... P• ...... 
- Yok. chla ile it blblJor. - ,., ... .,.,.r. pacllta-
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murclanı,orlardı. Biitila bu mu
zaffer •lan ltir tü'' O 
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Çok ....... el..... -
"-dı ,.,..... • •• ~ 
1Hi•eti ............... .... 
dan bqlra, •otala dap•..,. 
yor, .uru.,,.a. elit 11aarda-
ta1orlarda. . 

Bir pu r••• icli. ~ 
bir taka• feryacll ylbeldı • 
Ya.u, •J .. ••1111 Yanuatlaki 
birçok zevatla berab• ohlnl
Jor, konutayorclL 

F.,,.tıar Jibeli11e• Yavu. 
deli tlbi o'ca.. ,.ı z 
•• idi: 

layanl. 
ÇIJ.ldl ..... klflk •. k,.... 

tekerriiril, , .... , ........ ı ..... 
•ettili ..,. ... ttti...W ... 

,...,.., .. ıJi,_da. 
• amlat 

- Piri. Pllll Pa P rtL 
O.ye hatrıpyorı.rclı. H lbakl 

Plrt p ... , PMtta• ,... ... ıa 
PacliJ&b blıdeablre 1-k• tflp
Wer e de diiftl. Piri .,.,.~ 
,....,.. fibi bir .. firlattl: 

- !tala adını batnf11ort.. 
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- 130 - Yazan: A.leksandr Düma 

ısad 
Mahsullerimizin 

tanınması __ ............ _ 
Sivrisineğe dair hura{e 

~=----------._. ..... ~~ 
ka ar aştırılan birçok iş erden 

Dahildeki sergi ve panayır· 
larm devam ve inkişahna ebem· 
miyet veren hükumet, hariçte· 
ki sergi ve panayırlara iştira· 
kimizi teminen de büyük feda· 
karlıklar yapmaktadır! 

uh p 
aa 

rl n 
avele. Porto 

Md nı okunara veda edere 
sonra 

ayr dı 
Hariçteki sergi ve panayır· 

lara iştirakimiz için lkt11ad Ve· 
kaleli büdcesine bir milyon 
küsur lira tahsisat konulmuştur. 
Bundan anlayoruz ki, hükumet, 
mahsuilerimizin hariçte teşhi· 
rinde, iktısadi büyük menfaat· 

---~------~-~----~~~ _ B lazım olan şeylerin en, _ 
ciaılerini bilınek istiyorum, çun~ 

k
- b. k tüccar hısımlarımız 
u ırço 1 . . d 

bulunduğu için o şey erı a ı en 
.. d • eks.~ine ıatın al • 

yuz e yuz ·• 

Nıhayet, lazım olan şeylerin 
IDÜtebakiıi de yni şekilde mü· 
nakaşa edildi; karar neticesi 
olarak, Madam Kokunar nakit 
olmak üzere sekiz yüz lira ve· 

Kitti çekine çekine dedi ki: 
- E~er Mösyo lö, Şövalye 

peşimden gelirlerse?. 
- Nereye istersen güzel yav· 

rucuk. 
- Geliniz öyleyse. 

' 'Desene Karş ya arın çe fili 

ti leri bu m vele e 
doğan birşeydir.,, 

b·ı· . ı arım.. k' .. 1 d' 
- Ah, ahf Mıdeın ı oy e ar, 

başka bir diyecok kalır mı?. 

recek ve Portos ile Muıketonu 
zafere götürecek olan at ile 
katırı da hazırlıyacakb. 

Bunun üzerine Dartanyınm 
elini bırakmıyan Kitti, onu ka· 
ranhkta dar ve döner bir mer· 
divene götürdü ve on beş ayak 
kadar ç&lc.tıktan ıonra bir kapı 
açh: 

ler görmektedir. 
Filhakika, birçok mahsulle· 

rimizin hakiki evsaf ve kıymeti 
hariçteki müıtehl,k piyasalarda 
henüz tanınmış değildir. Türk 
üzümü ve inciri bütün dünyaca 
tanınmıştır; fakat Türkiyenin 

Yaz geliyor. Sivrisineğin, şu
radan buradan kanatlarını çı r· 
parık faaliyete geçeceği gün 
yaklaşıyor, demektir. Tabtaku· 
rusu, pire, karasinek, yakarca 
ve emsali haşere güruhu, asır· 
lırdanberi , kınımızda devam 
eden müşterek haklarını bizim 
rızımız, hatta bazan yarım ya· 
malak tedbirlerimiz hilafına, 
yani bütün mukavemetimize rağ· 
men elde etmek için şu günler· 
de faaliyete geçecektir. 

Yazan: M. Ayhan 
takım küçük küçfüc böcekler 
varmış. . Yani, bu Kürt t ipi, 
Darvinin anlattığı bir yarı may
mun tipi imiş, hem de her t • 
rafı p ireli bir maymun .• 

E t .ziıiın Portos; me· 
- \le' . l" 
ı "" . on evol b11 at azım 

ıe a, ııze 
detil m~? 

- Evet, bir at. 

Bu şeyler kararlaştmldıktan 
ıonra Portos Madam Korkunara 
veda etti. Kad&n ıevdah bakı,. 
ları ile ?nu ~ ha ziyade alı· 
koymak ııtemışti; fakat Portoı 

_ Pok ali1 Bunu hemen ve· 

re bilirim. . 
_ Oh at 111eıelesı oldu de· 

v zife emri altında bulunduğun· 
dan gitmeğe mecbur olduğu 
gibi avukatın karısı da kral 
taraftarı olduğundan krala adam 

- İçeriye geliniz, Mösyö lö 
Şövalye, dedi: 

- Burada yalnız bulunuyo· 
ruz ve serbestçe konuşabiliriz. 

- Bu oda kimin, güzel yav· 
rum? .• 

ihraç maddesi üzümden, incir· 
den ibaret değild r. 

Hemen, hemen bütün dünya 

kt
. F, kat ilt için bazı ta• 

me 11. a 
k 1 1

,. ındır ki, bunları yal· 
ım ar azı • 

b
• ·ıahcıor ıeçıp alabilir, 

DlZ ır 11 v •• l' d 
ve bunlar ,iıe üç yuz ıra an 

ziyade tut111ıı. 
A k 

t karısı gene ıçnu çe• 
Yll 8 d' 

k k ,,ıap ver ı: ere ce 1. k ... 1 .. _ Oç yiiı ır•ı pe a a, üç 

.JÜZ lirayı )'8~~nız. • 
Porto• 1aı umıedı; hatırlardı· 

dır ld kendisinde Bukingham 
tarafı;daa verilea at takımı 
mevcut o~duğundan, bu üç yüz 
llra avıot• olarak cebiae ka· 
lıyordul Dedi ki: 

_ Sonra, hizmetçim vo çan• 
ta• için de bir at lbım; ıili.h 
huıusunda ılze yük olmam, ai• 
liblartm haz1rdır. 

- Hizmetçiniz için de mi 
at? Fakat, azizim, bu. iılori 
çok yükaekten tutmaktır •• 
Portoıun canı ııkıldı, dedi ki: 
- Fakat, madam, iz beni 

dı nci rine mi koyuyorsunuz? 
- Hayır aslal lyi bir katırın 

da baz an bir at yerini tutaca· 
tını dilfündöm de Musketon 
lçiıı iyi bir katır kafi aelir de· 
SDek iıtedim •.••• 

Portoı cev•p verdiı 
-Pek ala, iyi bir katır olıun; 

hakkınız var, ben eşyalarını ka· 
tıra yüldiyen birçok lıpanya 
Hilzadeıi gördüm. Fakat, katır 
olmalı. 

- Emin olunuz, diye avukat 
karısı cevab verdi. 

- Sonra yol çaataıı kalır. 
-Obl Bunu biç düşünm"yiniz; 
kocamın beş alta tane çantuı 
var k~ en iyiıini s~~p alabi
lirsiniz: Hele kendııı seyahate 
çıktatı zaman kullandığı bir 
tanesi var ki dünyayı içine 

ahr. 
Portoı uf bir tavırla sordu: 
- Bu çanta bot mu? 
Avukat karısı da hakiki bir 

ıafhkla cevap verdi: 
- Elbette boş. • 
-Ahi Fakat yavrum, benım 

ittediğim çanta dolu olmalı. 
diye Portoı cevap verdi. 

Madam Kokun r tekrar içini 
çekti. Molye (Moliere) daha 0 

zaman Lavar (Vavare) nanı.in• 
dairi ·eserini yızmamııtı. Bunun 
için, Madam Kokunar Harpr 
gao rolünü düşünmüştü. 

TAKViM 

kazandırmak mecburiyetinde 
idi. 

~ilibşor bir avcı gibi açicına 
evıne dönm" t" uş u. 

XXX ili Hizmetçi kız 
11e Hanıme/end i 

Bu 11radı, kendi vicdanınm 
uyanına ve Atoıun makul na" 
sihatlerine rağmen, D.artanyanın 
Maylediye olan aşkı her saat 
arhyordu; bunun için hergünkü 
ziyaretlerini biç sekteye uğrat· 
mıyor ve kendine güvenen Gas· 
konyalı. kadının da, ergeç, ken· 
diıine teılim olacağma kani 
bulunuyordu. 

Bir gün bıımı havaya kal· 
dırmış ve lcalbi, havaöan altın 
yağmuru yağma1ını bekliyen bir 
adam gibi, ümitle dolu olarak 
gelmiş bulunduğu sırada biz· 
metçi kırı evin kapısında bul· 
muşt. Güzel Kitti bu sefer onun 
)'anın dan geçerken aürünmek\e 
kalmıyaralc yavaşçacık elinden 
tutmuştu. Dartanyaa şöyle dü

ıündü: 
- Alil anla11lan banımefen· 

diıinden bir haber getiriyor; 
ıöylemcğe cesaret edemediği 
bir buluımığı bunun va•ıtaaı ile 
bildirecek olınalı. 

Bunları hatırından geçirirken 
en muzaffer bir eda ile güzel 
kızın yüzüne bakıyordu. 

Hizmetçi kız kekeler tarzda 

- Benim, Mösyö lö Şövalye; 
iU kap.dan hammefendimi11 ya· 
tak odasına geçilir. Fakat kork· 
mayı nız, bizim konuştuklarımlZI 
ititemez, gece yanımdan evel 
yatak odasına gelmez. 

Dartanyan etrafına bakındı. 
Bu küçük oda kendi zevkine 
uygun ve temizdi; fakat, gözle· 
rini Kittin in Mayledi11in yat ık 
odasına açıldığını söy '.ed iği ka· 
p:ya dikmekten kendini alama· 

mştı. 

Kitti, delik n lının fikrinden 
geçirdiği şeyi ani dığı için, içini 
çekti, sordu ki: 

- Haoımefendimi çok sev'.
yorsunuz, detll mi? Mösyö lö 
Şöv dye?. 

- Ah! söyliyeceğimdcn zi· 
yade, Kitti... Onun için divane 

oluyorum .. 
- Eyvahl efendim, çok yazık. 
- Niçin yazık buluyorsunuz, 

d "ye Dartanyan sordu. 
- Çünkü, efendim, Hanım· 

efendim sizi hiç sevın . yor, diye 
Kitti cevap verdi. 

- Yal S ize bunu söyleme· 
nizi mi emrettı? diye Dartanyan 
ıordu. 

dedi ki: 

- Oh, hayır, efendim; s"ze 
söylemek için birşt.y emretmedi, 
ben kendiliğimden söylüyorum. 

- Çok teşekkür ederim, sev· 
gili Kitti... Fakat yaln ı z kana· 

. - Size üç söz söylemek is· atiniz için; çijnkü bu haber çok 
tıyorum, efendimiz. boşa gider birşcy değil. 

- Söyle yavrum, söy!e; s :z.i - Demek ki, söylediğime 
dinliyorum. inanmıyorsunuz değil mi?. 

- Burada mı?.... Mümkün - insan sevince böyle şey· 
değil; söyliyeccğim şey biraz lere inanmak çok güç olur, gü· 
uzunca ve çok gizli. zel yavı um. 

- Peki naııl yapalım? - Devam edecek -
·~~----~~~==~======== 

Zavalll 
Tavşan emn!t 

öldürdüm, 

., 
ı .. 

ben de 
·yor 

Zavallı komşusunu öyle feci şe• 

L
. kilde öldürmüş ki ..• 
ıyonda m"h· k olmuıtur. Bu u l~ bir . cinayet lar anlamaz hemen bir bıç~ . 

d L Clnayetı yapan bulmuş ve madamm cesedını 
:r~m~aşheobiri;o~lini adında sekiz parçaya taksim etmiş~~r. 

vden ç lct ğ •.dır. Karıınnm Tabii bu faaliyet esnasında ys· 
el d 1 1 dı bır gün, komşu· tübaşı kan olan Collini, elbıse-
arın an ına ın M . C . . d h 1 d ğ" . '· uka· C 

11
. . . arıe origli· ıını er a e ıştarere11. y 

ana, o ı nı zıyar t 1 le H be t e e ge miştir. rıya çı mışt;r. 
oş ş en sonra C ili . . E t . - .. k' parçaya 

fi r madamı baht- . O Dl tnıH• rl e Si gudn~ Cıe}(~z . 
.. d yes.ne götür· ayra an cese ı, o mı bir çi· 

aıuş ve ora a k k "k 

~uıai .. 1354 1 Arabi .. ıjj(j 
Mart 80 Safer İı~_...,, 

NiSAN 1111 
1 
9 
3 
8 

12 tavşanlarını k d' ~o sevditi mento çukuruna atmış ve esı 
-iştir. Mütece:~ ıııne göster• kelleyi ise bir kızanın içine 
- ııı madam t l . . . 
anlardan birini . ' av· yer eştırmıştır. 

! ·n uğraıır'-en el ~ne almak Vak'a bundan sonra çabucak 
ıçı K • ev sah 'b" Col "k . · ı· · . . 1 1 • meydana çıkmakta ·gecı me· 

. lanı e ıne geçırdığı k 1 . . . . . 
i:.-.:;E;:;;::. ... ~ .. ,~Eza~n~V~a:ııa~t':TIE~ ..... ~~-..!=~ı odun parçasile zavallı a m bır mıştır. Pariate sarhoş bır vabzı· 

Salı 
.. - · ·· nın İlini yette yakalanan Collini za ı~ 

G;a.. ıo.48 s~s b:tirın ı şıır. . .. 1 

mahsullerinin vatanı olan Tür· 
kiycnin yetiştirdiği pek çok 
mahsul vardır ki, bugün birçok 
p azarlar bunlardan bihaberdir. 

Biz henüz mahsullerimizi ko· 
la ylı kla satmak için, şimdiki 
halde elimizde bulunan mak· 
reçlere ilaveler yapmak ınecbu· 
riyetindeyiz. 

Zaten, her yıl sıkıntısını çek· 
ti ğimiz satış zorlukla ı, hep kör 
değneğini beller gibi, birkaç 
mahreç üzerinde ısrar edişimiz· 
den ve yeni mahreçler elde et· 
mek için çnlışmayışım zdan de· 

ğil midir? 
Çok mal slan bir mahreç ye· 

rine az mal alan çok mahre· 
cin da .mı iyı olacağı unutul· 

mamahdır. 
Bizim için mahreç adedi11i 

utar mak zaruridir. Hariçteki 
sergi ve panayırlara ıştirakimiz 
için lktısad Vekaleti büdcesine 

K~nu\ n büyük tahsis. >.t da bu 
zaruretten geliyor. 

N. B. 
..... IE!iiliilJ~·· ......... llllii ... 

kü tavşan bana emrettı. Ve 
ben de onun emrini yaptım. 

Bu adam deli olmaktan zi· 

yade bir alkoliktir. 
Kuısmın ifadesi ise, koca· 

smın yArı deli bir hasta olduğu 
ve kendisinin tıpkı bir hastaya 
bakar gibi kocasına baktığoı ve 
binaenaleyh mahkemenin koca· 
sını affetmesi ~eklindedir. 

Filhakika tavşanları çok se· 
ven Co!lini bütün gününü kü· 
meste geçirir, onlara süt ve· 
rir, hatta karııını bile onlara 
yaklaştırmazdı. Hava iyi oldu· 
ğu zamanlar evin çatısına çıkar, 
üzerindeki tek bir gömlekle 
sabahtan akşama kadar orada 
kalır, boyuna düşünürdü. 

Hava yağmurlu iken de Col· 
lininin başında şems;ye bulundu· 
ğu halde yapayalnız evin da· 
mında oturduğu çok defa gö· 
rülmüştür. 

Katilin ikinci bir zevki de 
köpek, tavuk, kaplumbağa, ho· 
roz, karaca gibi hayvanlar bcs• 
lemeıi ve onları çıldırasıya 
sevmeıidir. Bir gün, çok scıv· 
diği dişi bir köpeğin üzerine 
atılmış ve oilU bağırta bağırta 
boğmuştu. 

lki sliat önce çıldırasıya sev· 
diği hayvanları, göz göre göre 
böyle boğan kocasından karısı 
korktuğu zaman hemen karı· 
sının dizlerine k!pınır: 

- Ne oluyorum! Ne oluyo· 

rum beni 
Diye mütemadiyen inlemiş. 
Geçen hafta, Pafisli bir mu· 

habirin hapisanede ziyaret et· 
tiği bu katil, muhabire dikkatli 
dikkatli bakmıı, kan çanağına 
dönen gözlerile şunu söylemiştir: 

s : vriı inek nedir' tarihi nere· 
den başlar? 

Nuh. gemisi kayaya çarptık· 
tan sonra bakıyor ki, bir delile 
açılmış ve gemi. su alm ktadır. 
Bulıanduğıı şnrtlar içinde, na 
tedbir almak lizımaa hepsini 
yapıyor, fakat n file; delikten 
yav ş yavaş su girmeğe başlı· 

yor. Nuh, ellerini göklere açı• 
yor, dua ediyor, gene nafilel 

Mantıksız ve garip bir sual 
amma, tarihin r:vayetler ve ef· 
sane kı sıın larında bunlara dair 
cevaplar bulmak ta mümkündür. 
Meıe . i bir vakitler, Evliya Çe· 
lcbiden naklen yazmıştım: 

Menemende evelce sivrisinek 
o kadar çokmuş ki, halk yaz 
vakti şehirde kat'iyen oturmaz 
ve şehri n bekçileri, davul ça· 
larak geıcr, ls!.ne\derin hücumun· 
dan kendilerini muhafaza eder· 
lerm ş. Hatta, canileri ve mah· 
ku rum, ş hirde bir ağaca, bir 
yere bağ ar ve bı rakırlarmış. Sa· 
hah' kao ar, sivrisinekler, adam· 
c.ığtzın ruhuna fatiha okurlar· 
mış.. Hiç şüphesiz hurafedir 
bunlar .. 

Fakat sivrisinek, tehtakurusu , 
pire ve emsali, yani insan kanı 

emerek, insanın sırhndan, insa· 
sanın damarından geçinen ha· 
şerenin de ayrı bir hurafesi var• 
dır ki, tarihin efsane kumı ıra· 
ı :nda kaydedil i. Ben de bunu, 
yaklaştığ mız günlerin bir ma· 
salı olsun d iye sütunlarıma gc· 
çırıyorum: 

Hadise, Adem neslinin ilk 
başlangı çlarında ve meşhur 
Nuh tufanmda vukubuluyor •. 
(Malüm ya, Peygamber N uha, 
tufanm başl yacağı haber ve· 
rilmiş) . Nuh, her çeşit hay· 
vandan birer çift alarak mcş· 
hur, büyük gen1isini yavaş ya· 
vaı kabaran sulara bırakıyor. 
Gökler boşanıyor, ıu kabarı· 
yor, ortahk gittıkçe ıuya boğu· 
luyor, artık topraklar gözuk· 
mü yor ve N ubun lekneıi, bu 
feci şartlar ltında, bucalamağa 
başl ıyor. 

Sular nihayet ovalar seviye· 
sinden aşarak tepelere, dağlara 
tırmanmağa kadar gidiyor. (Hu· 
rafe olduğunu unutmaymu). 

Bir gün, suların yükıelişi ile 
beraber bir rüzgar cıkıyor 
ve Nuhun, bugünkü insanoğ~u
n un ana ve babası nı taşıyan (1) 
teknesini yakalayıp Sencır da· 
ğının kayalarına çarpıyor .. 

Sencar dağı da, berbad, uçu· 
rumlarla dolu, her tarafı sarp 
bir yer.. [Evliya Çelebiye ba· 
kılırsa. burad vaktile ıekiz 
bıyıklı ve saçlı namı altında 
Kürtler otururlarmış.] 

Sekiz bıyık olur ıiıu, dimey· n, 
Ev;iya Çelebi ona da bir kulp 
takmış: 

Ağlıyor, 11zhyor; nafii el 
Ve çukurun dibinde oturup 

düşünmeQ-e başlıyor. Tam bu 
sırada, geminin içindeki her çe· 
şit mahlukat araamdı bulunan 
yılın, hıvrıla kıvrıla geliyor ve 
diyor ki: 

- Ben buna bir çare bula· 
cağım ve deliki tıkayacağım. Fa· 
kat bir şartla1 

Peygamber olduğu halde bu
na çare bulamıyan Nuh, yılanın 
teklifi karşıımda şaşmyor: 

Peki, şartını söyle, nedir 
bakalım? 

- Bana gemi kurtulduktan 
ıonra, daima insan kanı insan 
eti ile geçinmek hakkm'ı vere· 
ceksin ve bun dair de senden 
yemin i.ııt iyorum. 

Nuh, ne düşünüyorsa düşü
nüyor: 

- Pekit ·diyor· kabul ediyo· 
rum. 
. ye arkasından da yemini ge· 

tmyor. Bunun Üzerine yıl n 
sımsıkı çörekleniyor; deliği 
tıkayor. 

Gemi, sular çekilip te Cudi 
dağının tepesine oturduktan 
yani Nuhun teknesindekile; 
kurtuld~ktan sonra, yılan, Pey· 
gamberm k rşısına geliyor: 

- Yemin etmiştin. Haydi 
başla bakalım: ' 

Nuh şaşırıyor ve biraz sonra 
müracaat etmesini istiyor. Bu 
arad melek cebraili görüyor 
ve meseleyi açıyor. Cebrail; 

- Böyle b ir yeminin kıymeti 
olamaz ·diyor· o mahluku da 
tecziye etmek lazım. 

- Mesela, nasıl?. 
- San geldiği vakit onu 

yakalar ve ateşe at rsı n, ceza• 
smı çeksin. 

Nuh peygamber de b unu ka· 
bul ediyor ve yılanı , Cebrailın 
tarifi veçhile ateşe ahp yaktık· 
tan sonra küllerini hav ya sa• 
vuruyor .. 

Bu küller, havanın .. t . . k ... er ra ı 
ıçıne arışıp yok oldukta b" 

"dd t n ı r 
~u . • e sonra, karasinekler, 
sıvrısıneklcr tab tak . . '. urusu, pıre 

ve _em :ıh gıbi mah!ukat çık ı p 
~elıyor. Yani, yılanın kü leriıı· 

en bunlar doğuyor. Ayni za· 
manda Nuhu · · n yemıoı yerini 
buluyor: 

Çünkü bu m hluldar, ogün, 
bugün hala ve hala insan oğ· 
l ı.ınun sırtında geçinmektedir! r 

Bu sat ı rları karala k
0

en. mc:v: 
zuumu gören bir' ıı rkad11 ş ın: 

- D ese ne ·ded;. Kar , • 

u.aı... 5,30 12.15 ölünün üzerine ~·ı taya ancak şu cüınleyJ soy e· 
.- ı e~ı en cani · t· 

ık.illdi ,,,12 S.57 • 1yetio tamam ld .. ' mış ır: cın o uıunu an· - Niç:n mi öldürdüm? Çün· 

- Evet, tavşan bana emretti! 
(Öldür onu, öldürl) dedi; ve 
ben de öldürdüm. 

Bıyıklarm ikiıi duda klatmrn 
üstünden, ikisi burunl tından 
ikisi gözlerin in altından, ikisi 
dVe kulaklnrından çıkıyormuş .. 

e bunlaun vücud lar.nda b r 

l ı ların çekt kl · r", Nlllı P;>·g t ~· 
berle yalan a as ıJak 0 • 

m nli muknHL'-'e.ı ~O_,l)llıl "' 
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( Gezi notlan 

Yukarıkızılcaya! 

Halkevi kö,esi Jzmir fuarı ve hükUmeti-
ı - Evim.z resım aerfiıi 24 m. . 1 A k 

Niıaada açılacakbr. iştirak et· IZln a a 851. 

Karşıvaka tren 
Kazası nasıl oldu 

lzmirden mek iıtiyen ressamlarm 1 S • • • • • 
Ni1&n akşamına kadar eserle· Kemiyet ve keyfiyet itibarile ic· Yaralananların ı1çl'I 
rini evimiz Ar komitesine gön· ... Kadın -"ır maka•"• 
dermeleri. t• k• t J A d uı - .,. 

2 - Evimiz temsil kolu ta• ıra ın ar ması azım ır Hdld hayrette! 
Mukayeseli devr:m köşesi, cidden 

7 

göriJlmeğe değer bir fekilde 
tanzim edilmif ! 

rafından 12/4/938 sah akpmı lzmir fuın hakkında lktıaat ıördütü rağbot vo inkiııf il· Karııyaka istasyonunda lıtir 
•Yaşayan O:ü.. piye1i temsil Vekaletinden vilayetlerle· ban• nayiciterimiz için de bir mıı· tren kazııı olduğunu yızmıftık. 
edilecekt r. Biletler Halkevi kalara, sanayi birliklerine vo muvaffakıyet ve teıvik veailoıi Kaza hakkında zabıtaca yapılaa 

Yazan: O.tan Tanga sekreterlitinden verilmektedir. ticaret odalarına gönderilen bir olmalıdır. tahkikat neticelenmit ve ... 
Ben de: Kafam dört meçhullü isim Halkevinin tertip ettiği spor tamim, ıebrimiz beled ye ve fu- Herbanıi bir ııaai müeaaeae, kasçı Bay Sami Adliyeye •e-
- Nui Abriindiiz. muadeleaini çözemed .ıı.j içı"a be· barekitanda gün değişiklikleri ar komitesi reislitine de gel- muamelitmın tamamını Türki· rilmiıtir. Kazada yaralananlar 
1_. a ve harekata güreş te ilave edile- · t• B t · · b" ti" • yede 1&ttı& d .. u.. · · ı F mimler sıraıile dimax..mda · · · · · 1 d mış ır. u amı mın 11 sure nı a uş acesı 1 e uera evelce de vazdı.ıc..mız mbı" ·-k:• 

51 ııacıyı ıçıne a ama •· rek program aıa~ daki cekılde y iıtı"rakten uzak k l Ç" k.. 1 51 
a· - .. 

hekJeaeditim iai bir diifiince * 5 y azıyoruz: a amaz. un U kişidir VI yaralan flyet ufif 
d

-&.....11. K d" •- * • 1 d ld ~dil edilmiştir. lzmir Enternasyonal Fuın bu memleket sanayiinia tekimülü oldux..• ı"çı"n ıı·k~vetçı" •e da-ca 
vıJ_ ... _ en ı &oııuıma arına a ,. A- ıs Niı ,ndan tS Mayıı d 2 A 1 ve ·ıe · · · · F ı - ,.. •ı .. .... 

Ne
-L•t Becerı·L.. lar AL-- 1 1 aene e O ğ•ıstoıta açı acık ı rısı ıçan uara e ve 10- olmadıklarını ıo·vıemı·-•erdı"•. 
-" "- • ..,....m top antı yapmıı ar. 938 ze kadar her haftanın pa- 20 E 1 1 le d .. 1-&.: aül bir litile iıtirak etmek ba· 1 wa •· 

Herıeydıa evel ,..ftk fazla na- venı· terı"mler uz· erı"nde fazla k ı H lk · ve Y ü e a ar surece&ur. Tabkikıbmızı ıöre, tren L _ _ 
Y- • 1 zar günü a ş•m arı a evı S d · aaai menfaatler kadar milli ..-

z·ıc L-dd• d · ad clab 1 1 b h · d A ı· ·· 1 · ene en seneye sevınç ve zııı ıo·yle olmuıtur: ı , ... • ea zıy e a ı ça ıııyor armış.. ı çesın e ma or ıureş erı ü • . . k"' -ı . ıc· f menfaatlerimizin de iktiıaaıdır. 
•••feret kaidelerine riayetkar Bıyan Turan Dinmez ba•o .. ğ· yapılacılcttr. mıt verıcı te amu ve ın 1P Kerim otla malciniıt Abidi• " ·· F b d h Bu itibarJadır ki bükümeçtn 
olmak zarureti var. Binaenaleyh tetmene: B- Atletizm seçmeleri 29 gostderen uara ~._sene 8 

• lzmir Enternasyonal Fuarına her nin idaresindeki 17 ıayılı baa-
b1111a da yarımyamalak değil, - Bu gök •Geometrin, Üç· Mayıs, müsabaka da (5 Haziran) ziya e önem verm~ istiyoruz. yıl daha tazla a laka ve ~hem· liyö katarı Karııyaka'iataıyonua 
ıdamalalh becermek icap eder. gen. konusunu vereceğim. Va· pazar günleri Alsa11cak stadın· Milii varl ığımı zı gerek kültü· miyet verilmekte ve ittirak gelmekte iken Alaybey İlt ... 
Ya kendimi unutur bir ıaf ytt- kit kalır1& Orantürün nasıl kul· da yapılacaktır. rel, gerekse sanai ve zirai nok· ede~lere her türlü kolaylıklar yonundın makiniıt sinyal almak 
panam. Ba kötü iıte; maama· lınıldıftnı anlatacağım. Evleri· C- Bu müsabakalar birinci tadan, gelen ecnebi ve yerli teman edilmektedir. Fuar mü· için düdük çalarak yol iıtemff 
fila fazla dikkatli olacatım .• Tu· ne de yeni ödev olarak bazı ve iki11cilerinin hediyeleri Hıl- seyyahlara göstermek çok fay· nasebetile bu yıl nak'iye tari· ve aerbeat yolunu alaD katar 
ran Dinmez ... Sabri Orhun... problemler hazırladım. Gelecek kevinde teşhir edilmektedir. dalıdır. Fuarın bu itibarla da feleri haddi asgariye iadirile- Karşıyaka iıtaıyonana perkea 

Bu iki ilim birlepk bir aok· derae Paralel çizgiler ile dört. D- Kayt muamelesine bar çok büyük kıymet ve ehemmi· cektir. Buradaki paviyonhrın Mehmet otlu mabıçt B. Sım 
ta etrafında temerküz ediyor. ren ve K1reler üzerinde meı· lanmtıtır. iştirak edeceklerin yeti vardır. kıralırı çok ucuzlatılmıştır. her naaılıa ambar yolu denile• 

Orhun kitabelerinin tozlarını gul olmak istıyorum. Halkevi sekreterliğine müraca• Türkiyeni11 yerine Enteraas· Bu münasebetle mıotakamız· kör hat makasını açık baakmıı 
1 T d 1 ti dl k d tt. ·p bır" ı F 8 ı ı · F da bulunan bütün sına"ı mu .. ea- le il d k k Iİ m, urla at arıaıa d ' nmez Geometri, üçgen, orantür..... • a a arııu ay e ırı er yona u rı 0

6
An z:uır uarım 1 . F ve ın yo a gi en atar ire-

..z-.ıirlın.. lnıaklık beıı·x.o, me· B"I d i . k 1. numara almaları. reçen sene 08,000 kişi ziya· sese erın uara iştirakleri . ve mit yüklü vaoona ... ••pmı• .. r:. 
•vii 5• ı me ı m yenı e ıme.er.. 3 E . . ,_ k da b" t t . t" B . t . bunun için de •imdiden haza· • ,,... ... 
deaiyet betili Tflrk yurdunun Aka: - vımız peK ya ın ır re e mış ır. u sene zıyart çı y Ani olarak yapılan firen üze• 

k k kt Ku h. ı b l"ğ ı lanma·arı matluptur. Fua da 
ö?meyea kucatı içinde yükse• - Görüyorsun •• Burada bü- na ış ur111 aç!lca ır. sa sayısının ır m yonıd a ı o•· teşh r kada· satışa da ebemm:• rine yolculardan Saffet otla 
len birer pbika ... Şu halde ta· tün çalıımal ıu biribirine eıit devam etmek istiyen'er·n Hıl· cağlı üm t edilmekte il-.F yet verild ğı cihetle herkeıı·a Cevdet, Ahmed kızı Fat••• 

kev·ı sekreteri ~·ıne mu .. rac :ı atları. zm r E t··naçyona uarının M ı S rihlb~kaqma o~naau~ ~düz~hui1~~d~~ -----•v··------------~.· -·~---••lr~~tini mucip~fuır hı~ iun ~u illeymM, ~~f 
ihtiyath davranmak iham. Kulağına etild:m: bovalı sındalyalar, bütün bu yur gidelim. rası olabilecek kıymette imalit· oğlu Adem, Raaih otlu idris. 

Nuri Akıpdiiz.. - Aman dedim. Ben bu• ko yenilikler hep onun eserleridir. Altı arkadaş ik"nci binaya ta bulunulması ve bunlardan Ali kızı 20 yqında Naime, ı .. 
Narinim Nuri oldufana bi· nuıtupauz dilden birıey anla· Bay Akman yeni geldiği için girdik. cam· arı siyah perdelerle mümkün o anların üzerine(1938 mail kızı 27 yatında Hikmet, 

lirdlm. Fakat ıu pzetelerde mıyo·um. Bazıları kulağıma ya· vaz"ye~i henüz kavramıı de- örtülü bir odanın kıtp:sı önünde lzmir Enternasyo.1al Fuarı ha· Abdullah kızı 6 yaıınc:la Na• 
diliae dolıdıtı iaaanı yuılarile kın Fran11zce hendese isimle- ğ"ldir. durduk .• Şimdr müzedeyiz.. braıı ) kelime!erinin konulması bide ve Mustafa otlu lbralai• 
allak-Hllak edea Abıündüz rini hatırlat.yor. Fakat aradan Geçen yıl eski başötretmen Duvarlarmda kurtuluş savaıı· ıayanı arzudur. hafif surette yaralaamııluchr. 
ıoyundan oldutunu bilmezdim. zaman ıeçtitı için unuttum. okulda çocuk vel lerine ve köy• mı zı basit fakat canlı ve se· Gerek küçük ve gerekse bü· Katar, kör batta nptıfı , .. 

O L A'- M . ..!J Gu .. ldu... yük aaoayi müeııeaeler.miz n rada bu hat u·zerı"nde ovt11yan 
&OCa "" llH•ı vatan• lü!ere iki defa müsamere verdi. mat k bir · ıek : lde anlatan bir h ı-... _ 1 T .. le k Ş d ._ 1 emen hemen istisnasız dene- ik1 kür.ilk ,.ocak varmıf. Kör 

utıf arı ur çe onuıturmata. im i o"u u geziyoruz. Aka Bundan coıan köylüler okulu manzara karşısı ndajız. Muka· bilecek kadar yalcın bir alika Y Y 

miraıyedilere dera vermeğe, sözü başötretmene bıraktı: daha çok ıevmeğe başladılar. y~ seli devrim köşesi cidden ve istekle bu yegane enterna.. hattı, katarın relmiyecetini 
ıofirlere çatanlara dillerini yut· -Okulumuz gördütünüz gibi Ve biraz sonra hemen okul görülmeğe değer. Dünle bıig:i- yonal fuarım z.ı iıtiraklerinin tahmin .eden çocaldır, rayları• 
turmata çahıırken; bizim Aka da bet ötretmenli, beı smıflı, 300 fakir çocuklar nı koruyacak bir nümüz ne enteressan bir ifade teıvi k ve temini velciletimce hu- üzerinde emniyetle oynarke• 
Yakarı Kızılcada, ktnıan yüzü- tılebeıidir. iki ayn binada ted- himaye heyeti meydana geldi. ile canlandırılmış: sas·yetle takib edilmektedir. etraftan tehlikeyi görenler, '11-

n açma ınnı ı ırıa~~ aiin tiısilerine bakmadaD bi• riaat yapıyoruz. Binalar ıörül- Ge~ ba · 
rilroi J•~·· ~-· ..... -.l~~ ....... ; .. .-. .... ...ı--........ -'i"""İliiliıiitlWiliıillll\I 
tndirllekle iıe baıladı. l,te aııl ihtiyaçlarına cevab vermiyecek killerde hayırlı yardımlarda bu· 
bu dOlttan korunmak elzem... haldedi... Dershanelerim"z dar. lundu. G11ne yı lbaşın da talebe· 
Şa halde.. Şu halde atzımı Çocuklan fazlı ııkııık oturtmak nin yatırdığı ufak b" sselerle b ir 

açmadu ııkıııp kaldıtam bu mecburiyetinde kalıyoruz. Htle talebe kooperatifı kuru d:ı. Y.r· 
Jerdea yavatça çıkıp gitmeli• geçen yı lı kadar ııra da kiti mi lira sermaye ile işe başlıyan 
Jim, fabt aereye.. Aka bara- relmiyormu,.. bu kooperatif ın bugün • hisse 
kır mı hio-. Burada Aka atıldı: tevdiatları hariç· elli küsur lira 

Nul olclu, ne ıeçti bilmi- - Evet ıeçen 71l talebe altı mevcut parası vardır. Talebeye 
10raa Bayan ezaketin bece- kiıilik çok eıki ve kötü sıra· d şarıdan daha ucuz, daha sağ· 
remiyecetim bi kablrıbası ku· larda oturuyorlardı. Bereket lam kırtas yeyi bu koop!ratif 
laldarım deldi: vers·n bay Akmandan önceki vasıtasile temiıı ediyoruz. 

- Ayol. Bizim aatabqı ne- bat öğretmen ne yaptı yaptı Okulun ıeçen yılk i caah faa· 
reele?. Ba vıkite adar bl· okula yirmi tane yeni, modern liyet ni duvan kültür darek ö· 
-zcla am•a?.. sıra temin etti. O, geldiği za. rümüz B"Y Ali Rıza Ôzkui:I iz· 

- Kim ba altlbaıı B. Akı.. man bu ıördüğüıüz bina da m r öğretmenler.nden müb m 
- Gelince göriirıün. bu halde detildi. Gelir gelmez, b'r kı smı :-ıı beraberine a larak 
Aralık kapıdan pzlüklerini hemen kollarına aıvadı okulıın b uraya kadar geld. Gördü. Se-

l:Nrnaaua üzerine diitiirea, ar• tavansız alt katını tavanlattt. v ndı .. . 
kunda biitün okul ötrencileri- Bozuk ııvalarını, yıkık bıbçe Bir aralık ba şöğretmen i n ku· 
aia siYdlti bir •önliik·podya. duvarlarını, iskemlelerini ta· lığına bir.şey er fısıluıyan Aka: 
ile ... i siren aanıın bir paç. mamladı. Geldiği zaman okulda - Şimdi göreceğin iş de 
Abaın seıi: üzerine oturulacak sağlam bir ulci başöğretmen . o doğrudan 
- Ustabqı, bqötretmeni- undalya bile yoktu. Bugün gö· doğruya kendi ei emeğiyie 

aiz Ahmet Akman.. rülen ıu · koltuklar, şu siyah meydana gelmiş birşevdir. Bu· 
1 lak ta var, o da gelmek üzere .. 

Ya~an: 
-28 -

- Dokter bana pdi: 
- Sizi burada etleadireme-

dim. Derhal sitmek iateyifi niz 
•na ba fikri verdi babL. 

Dedi. Babam ba cevabı ver· 
diktea 10Dra kendi k•dime 
cllfiiadiim: 

- Doktor, beaimle g;zli ve 
•ili bir m&cadeley• baflada. 
Ve ba micacleleoia biitiln pai• 
Dlojiaiai de bilıyoram. Fakat 
.alclan11or. Matlilp olacaktır. 

* • • 
Doktoru, yavıı yavaş daha 

•trafhca düıünüp tanımak isti· 
ıo um. Bu hkir bende sık sık 
dotuyor, fakat sonradan vaz· 

ı;.yorum •• Beni ea fazla kor-

kutan ıey ıudur: 
Doktor pn geçtikçe daha 

cüretli davranmata başladı. 
Elbette ki bunun bir sonu r
lecelc ve doktor, bellı;i biç ua· 
madıt m bir zamanda, bana 
birşeyler aöylemek istiyecek.. 
Mukavemetim kuvvetli, batta 
mukabele• ıiddetli olacak.. 
Fakat bidiH, bu kadarla plip 
ıeçecek mi? Böyle bir bidiae 
karflıında, benim bqka vazifem 
yök mudur, vana ne olabilir? 

Bu düıünceleri, kafamda 
fazla tutamıyor, onları söküp 
abyorum. Fakat tehlike bir 
detil ki... Uzakta, kanadlarını 
kımıldatınata baıhyan bir çay-

Babama, anneme: 
- Siz ne yapıyorsunuz, ben 

tehlikedeyim, beni ahp lıtan• 
bula götjrünüıl 

Diye batırmak istiyorum. 
Fakat ıeb.ebioi ıormıyacaklar 
mı?. O takdırcle bir skandal 
çıkmı1acak mı? Belki de be
nim bütün söylediklerimin, 
kendi kafamda büyüttütüm, 
ifadeleadirditim vab"melerden 
bqka birpy olmachtuu ıöyli
yenk bana ıülmiyeceld• mi? 

Neyi, •e ile ispat edeceiim 
oalaral .. 

Bir bala11n, bir bt kaldır1-
ıın, k&çiik bir jeıtia bir yıtıa 
mana• olabnecetiai clitiinmek 
isteri• mi? Buu benim ni
niyetime, fena ruhlu bir kız 
balundutuma atfetm ijyecekleri 
ne mal Om? Ş.. halde 1&bırla 
ıükOtu bir ldqia gibi ıada ka· 
rı np yudum yudum içmek 
liıım.. 

e ı m n rı an ar a
daşın öziü çalışmalara henüz 
yeni ge ld ğim bu okuidaki 
işie rim ko!aylaştırdı. Bir defa 
talebenin iyi bir d sipl n çe • 
ç v.:si içinde her nzibata alış
ması bt ni çok sev"ndiriyo~. 

Sonra burada talebe devama z· 
l ı ğı da görem yorum. Umumi 
vaziyet y zde ikiyi g~çm ·yor. 
Bu, ıtı barla d t er yerlerde izin· 
den ayrılmadığ ım devamsızlı lc :a 
m cade e iş de burada beni 
yormıy cık .. Yal ı ız bü ün is· 
ted k!er.m; bu dar ve s k şık 

e ece m essese· 
lerden teahhüd mektuplarının 
şimdiden alınmasını ve bunla
rın listelerile birlıkte iıtirak 
etmiyenlerin de adrealerinin 
bildirilmesini d ilerim. 

1938 fuarına iştirak edecek· 
ler in kemmiyet ve keyfiyette 
g '" t r~C!ği artış nisbeti te şekkü· 
lüm üzün bu husustaki gayret 
ve oıesaisinin de mıyarı ola· 
cıktır. 

Keyf ye' in ehemmiyetle takip 
edı im esini bekler yapılan işler 
ve bazırhklar hakkında malii· 
mat ver ı lmf'sini r ca ederim. 

okul y~ ine diğer köylerdeki T tınusfa 

yavru, ıüçlükle kendilerini b-
nara atmıt, muhakkak bir . 
ölümden kurtalmuılardır. Ma
kasçı B. Sırn, yolu dotra açbe 
ğmı zannetitini aöylemektedir. 

Ôlretmen:er 
Bergamada 

2S ki,ilik bir öğretmen b
fileıi Pazar günü Berramıya 
giderek muhtelif yerleri, 1'0. 
baaıa Bergama kalesi ile E.. 
külepyonu ziyaret etmiılerdir. 
Belediye reiı ili ve müze mii
dürlütii, ötretıbenleri ıezdirmiı 
ve onlara tehberlilc etmiılerdir. 

mode. n b.nala da!l birı sioe ve 
benzerine kavuşmak. . Bunda Ôrfi iaare ilan e ildi D k · ı 
da muvaffak olt c.ığımı umuyo· Tunuı, 1 ı (Radyo ) _ Son 8 il O aranıyor 
rum. Zira okulu sevmeğe b ı· güalerde vukubulan kanla hidi· 6 aylık muvakkat bir it içla 
Jamıı bir köylü ile karşı kar· ıeler yüzimden örfi idare ilan daktilo bilen bir genç aran .. 
şıyayım. edi lmiştir. . yor. Eski barflan da bilmeli 

Bu sırada ötretmenleri ders• D in vukubuJan bir çarpışma· lizımdır. Anadolu pzeteai ida-
lerine çağıran kuvvetli bir zil da, bir Fransız askeri ö müş ve re me•urlutuna aüracaat • 
sesi duyuYdu. O. T. halktan 15 k"şi yaralanm•şt r. meleri. D: 3 

F=i~ç·e~bi~le•n•e•a~,k-o•.s•u•nl!'J•~b~i~ç•ar•el!ll~t•, •v•a•r~b!lla~la·m~d~e· •. -llİlllİl~•d~a•._~f•.,•1.•yo•r•u•m.--H.iiüa~n•iiiıye•l•en•·•a 
• *• Nihayet karuıaa v•dim. kapıııoa ıelditim z,aman, oaa 

Bir aqam karanlıtı.. Arka bahçeye çıktım.. da ayni hızla kapıdan çıkarkea 
Kimse yolc evde.. HülDiyeyi Ah bu ilci kapılar; meter buldum: 

bekliyorum. Cınım sıkılıyor, zamanı ıelince, ne kadar da - Neredeıin Hüsniye? 
bahçe merdiveninin ııbulıtıa· lizım olurmuıl. Gözleri büyük büyük, ~k..-
da pııt ı .bi duayorum. Tıpkı insanın iki yüı;lü yaıı· ları deli deli idi: 

içimde bir karıun atırlı var. mık mecburiyetiade olmaıı - Geldil 
Uyutak uyıııuk, budala bacla- ı·b· •• lnıaa tek yüzi ile yap. Dedi. 
layım. Niçin, oedea ııkaldıtı· mık için, bizim kaymakam - Geldil 
mın farkında detilim. g.bi, ya öyle yarablmalı, yahad Dedim ve IOara dütjiadüm: 

Güaef batah az oldu. da cemiyetin bütün nizam, Ooua ıelditiai nereden cluy• 
- Bu ıece pzel olacak! bitin kaide ve batlannı, bil- mq. Dereden aalamııtı? Ben 
Diye diifünüyorum. tiia zahiri ıeylerini kaldanp ona, biç Namıkta11 bıbs.ıme-
Kapıdı bir araba durdu. Bir atmalı ve bayraa.. pervuızca :...: 1t· •• ....... ı ... 

fôlge •ıc;radı açmalL - Kafaıını traı etmit.. 
Ve ben, o ıörmcden kaç- Ben arka bahçeye girmiıtim Dedi. Demek ki Hüaaiye, 

tım: ki, orıun ıeıini duydum: Namıta çok iyi dikkat etmiıti. 
Gelmiıti... - Bey amcal.. Hanım teyzel. Bir dakika, onu kafa11 mat-
işte sıtma tutuyordu beni.. Cevap yok tabii: nq olarak tahayy61 ettim -. 
- Görünmeden arka bahçe- - Güzide hanım.. Güzide irperdim .. 

ye insem.. . hanım.. - Demek kt. gördün laa? 
Diye düıündüm. Ya görürse? Gene ıeı yok.. Bekliyorum, - Tabii caaım, tabii. .. 8ik, 

O takdirde ne diyecetim.. Yı· benim iamimi söylemiyor.. iki aen bile titriyonunl 
lanın ıözleri karşıaında manya- bahçeyi birleıtiren aralaktan Anlamadım. 
tize olmuı bir küçüle aerç• ıüratle ı•çi7or, ıobk kaoıaan· - S... ..,. -
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~I Gökten ölüm yağıyor 1 
, Vert"'un kalesi Almanlara karşı nasıl durdu? " AT KOŞULARI 
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Manisa kupa 
maçları ····-Salihli, 10-2 Ala-

Jorj Londen A. Kimi oral Bu haftakiler de çok alakalı 
Mareşal (Peten), düşmana tek kurşun atmadan heyecanlı geçti 

ve 
şehiri yendi 

Sal.hli, (Husu'ili) - Manisa 
bölgesinin tertip ettiği kupa 
maçlarından, Salihli · Alaşehir 
karşılaşması, Salihli alananda 
yap&lmıştır. 2000 seyirci bulu· 
nan bu maçı, Salihli Gürbüzler 
yurdu tak,mı 10·2 gibi büyük 
bir farkla kazanmıştır. 

kaçan üç Fransız fır~asına yazdığı yevmi emirde: 
Mes'uller! Kafile halinde .intihar ettiğiniz r 

haberini bekliyorum. Diyordu. 
Fırka kumandam, kıtaabn - 24 - 23 şubat 1916 No. 293 

batında bulunuyor, mütemadi· müntebi yolun istikametini tut· Vatanın kurtuluıu için hepi· 
yen cesaret veriyordu. mağa muvaffak oldu. nizi azami fedakarlığa davet 

Almanlar, muannidane saldı· Düşman, emeline muvaffak maksadile bundan evel verdi· 
rayorlar. Harp meydanı, iki ta· olmak için, süvari kuvvetlerini ğim emrin mürekkebi . henüz 
rafm verdiği kurbanlarla dolul harekete ..getirdi ve 29 uncu kurumadı. Maalesr-f, emram ye· 
O güne kadar bu derece kanlı fırkanın elind~ki köprüyü zap- rine getirilmemiş ve tekmil üç 
bir muharebenin vukuu yoktu.. tetti. Bu köprünün işgali esna- fırka, düşmana tek kurşun at .. 
Ba oınada fırka kumandımmız, sanda düşmanın, bin beş yüz madan cepheyi terkederelc kaç· 
aat ayatından yarılandı. Ku· Franıtz aıkerini kuşattığı ve mışbr. 
mandan yaralln&D sardırırken mühimmatile bepıini esir al· 72 inci, 69 uncu ve 29 uncu 

dıtı anlaşıldı. farkalar zabitan ve efradı! 
~~ kğ 

H d Esir düten Fransız neferle· Vatanı maruz bırı tı ınız - Çocuklara mi ~c~ma e· · y •• 

vaml Beni düşünmeyıaız, bana rınin bir kısmı, Alman cephe- vartadan dolayı ıizi mazur goı· 
hiçbir ıey olmadı. Yaram, çok sine sevkedilirken kaçmığa mu.. terecek tele sebep yoktur. 

Y saat vaffak olmuşlar ve kıt'alarana Fransız ordusunu bu, hicap ebemmiyetıizdir. arım ı · k 
iltihak ederek, üç fırkamızın, veren vaziyete düşüren erın, a· ·aç"ınde düımanın tuttutu tepe· f "h tt.'-l ı· La 
eci bir surette ric'at ettiğini file halinde intı ar e '"'er n • 

leri zıptetmeliyizf anlatmıılardır. berini bekliyorum. 
Diye haykırıyordu. . .. Düımına en uf ik bir muka· Meıuliyetleri ikinci derecede 
Kumandanın 1ara11, ben.• _du· 1 1 . . hr 

K d vemet göstermeden ric'at eden kalanlardan apu et erını mu 
'u .. ndu"rme~e ba•lıdı. en ıııne: d ki · · zannedenlar • ,. 72 inci, 69 uncu ve 29 uncu faza e ece erını _ Kumandanım; kan kay• 

1 S farkalardır. varsa aldanıyor ar. 
b tmek tehlike1i vardır. izi k ı · · du· cmına 0 22 ıubat 1916, Franıız or Franıız 11 er erınm ,. 
ha.tinoye 8 aldedeliml d- · sebep olanlar 

duıu için menhus bir tarihtir. eıir uşmeııne 
Diye teklif ettim. 1 O günüo pilançoıu, Franıız ve mühimmatımızı, Fransız or· 
Kum•ftdaa bu tek ifimi ıid· ··~ - .. d imek i~in 

- ordusunun aıkeri şerefine ya· duıunun go~ıunu e " 
detle reddetti ve: ktımıyıcalc derecede feci bir Almanlara peşkeı çekenler, i.-

- H·ı"" bir tehlike yoktarl - çok 
" m11.ıı.IQbiyetle kıpanayordu. !edikleri cürmun cezaıını, 

8 De donem onu yapınızl ıs b" k"ld ·· lderdir 
en b"k d" · ı Verdun cepheıi umum ku· atır ır ıe 1 e gorece • 

Emirlerimi tat ı b ~ mız mandana Mareıal Petenin, er• Almanların eline esir düşen· 
Dedi ve sert ır tavır aldı.. teıi günkü yevmi emri, vazi· lerden kurtularak kıt'alarına 
F rka kumındanuun emri, ki 1 .. t iltihak eden aıkerlerimizin mü .. 1 b"ld" ·ıd· yeti bütün çıpla ıti e goı er- d 

derhal kıta.ta ı ırı ı.. d bedatı aı"zlen· ·ıtbam e •• en mektedir. Bu emir, aynen ıu ur: ıa • 
Muharebe tiddetle devam Biitiin kıtaat kumandan· kuvvetli amildir. 

ediyor. Aaıkerlerimiz, düıma- lıklarına • Senrı var-
nın elinde bulunan tepelere 

koşulCU'dan 

Yarış ve ıı!ah encümeninin 
ikinci hafta at yarışlara da gü· 

1 bir havada, Kızılçullu ala-
ze T ·b·· 1 nında yapılmıştır. ıı un er ve 
saba binlerce seyirci ile dol: 
mustu, seyirciler ~rasında v_~h 
muavini B. Cavit Ünver, Muı· 
tabkem mevki komutam g~ne~al 
Raıim Aktoğll maiyetle~ı, ı_uel 
erkanı ile şehrimizde mısafırc· 
ten bulunmakta olan !ürkk~.ıu 
başöğretmeni Bn. Sabıha Gok~ 
çen ile Türkkuıu ötretmealerı 
de bulunmuşlardır. 

ilk koşu, üç yaşındaki yerli 
yarım kın ln giliz taylarına mab· 

ıuıtu. Bu haftaki koıuya Baıve• 
kilimiz B.Celal Bayarın Bintepe 

d daki tayı girmemiştir. Üç 
a ın d L'"k 
at araıında geçen koşu • . ~ ~: 
bar b;rinci, Kayanban ıkmcı 
gelmiıtir. 

Şimdiye kadar girdili koıu· 
larda aldıAı ikramiyeler yekü· 
nu 1000 l i rayı do\durmıyan ve 

------- - -

bir intiba. 
daha yukarı yaştaki haliıkan 
İngiliz at ve kısraklarana. mah· 
sus ikinci koıuda birincil.ti 
Springport, ikinciliği Andıran 
kazanmııhr. 

Üçüncü koşu, haliıkan lngi· 
liz taylarına mahsustu, bundı 
altı tay koşmuş ve çok heye· 
canlı geçen bu koJuda Komi· 
ıır birinciliği, Ôzdemir ikinci· 
liti almışlardır. 

Dördüncü ve beıinci koşular 
handikaptı. Haliıkan lngiliz at 
ve kııraklarana mahıuı dör· 

düncü koşuda Prens Halimin, 
(Sönender) birinci, (Novis) i 
ikinci gelmiılerdir. 

Beoinci ve son koşu yerli 
yarımkan ve hal'ıkan Arap at 
ve kısraklarını mabıustu. Bi .. 
rinciliki (Can), ikinciliti (Al· 
derviı) kazanmışlardu. Haftaya 
yarıı ve 1alah encümeninin 
üçüncü hafta koşuları yapıla· 
cakttr. 

Oyunun hake mi Mani11dan öt· 
relm .rn b1y Eıver. maçı çok 

güzel idare etmiştir. Salihli ta .. 
kıını her iki devrede de bakim 
bir O) un çıkarmış ve Alaşehir 
kalesini şüt yağmurunda bırak· 
mı ştır. 

Fürst Vıyana 
20 nis:ında /zmirde 

oynıyacak 
Dün Ankaradan şehrimiz 

Türk spor kurumuna bildiril4i· 
ğine göre, Fürst Vıyana takı· 
mının 29 niıanda lzmir muhte
litile bir müsabaka yapmak 
üzere gelmesi kat'i ıurotte ka
rarlaştı rılmıştar. 

Arslan takımı 3· 
Şefik takımı O 
Alaanccık 
Seremoni yaptı •• 

Pazar günü Fener takımı 1. 
mire gelmediğinden Alaaacak
lılar usulen seremoni yapblar 
ve bükmen oyunu kazandılar. 

tttttt" "***'takti. Cephe· ~-.. -'""-· Hayabn garip cil~si: 
ıteı ve kan içinde .• Kıtaatımaz. 

tiddetli bir hücum aetieeainde ı • k t• ı 
tepeleri iıgale •• vaffak oluyor. Ko·· r ve de 1 a 1 Bu parlak mavaffakiyati, derhal 

fırka 1cuınandanına bildiriyorum. k u rt u 1 d u 
Farka kumaadanı; kıtaabmı• 

taarruza nihayet vermele-

Bu ne iştir?. 
!zmirli as oyuncular ant- , 
renmanlara gelmiyorlar!. 

Seremoniden evel lzmir p 
reşçilerinin tertip ettikleri tii1 
ııklet Anlan takımı ile atar 
ııklet Şefik takımı ara•acla 
tam 90 dakikalık bir maç , .. 
pıldı. Ve oldukça zevkli reçea 
bu müsabakayı tüy 11klet Aı .. 
lan takımı 3-0 kazaada. O,. 
nun ıon dakikalarıacla ap 
ııklet Şefik takımı lehine pea
alta oldu. Fakat Şefik takı•ı 
bundan da istifade edemedi. 

Bisiklet koşu~arı 
zın, k- d- "b. . . ve ~n u uımanıa, mu un 
rlDI 'jY • • 

kuvvetlerle tekrar yukleame11 
muhtemel bulundutunu bildirdi. 

Farka kumaadanımın bu tala· 
·ai ~ole dotru idi. Zira Al. 

Haklarında ted
Sevgilisini öldiir'!-ü~ten ~onra kapa· bir. ahnacakbr 

nan gözlert, şımdı açıldı, Paz.ir günü Alıancak stadın· 
mı " •·- b. lllAlllar, baki ... tea ır uat son-
ra çok faik bir kuvvetle tekrar 

ükleadiler ve ıid.detli mitral· 
~öz ateıi karıııında bizi fena 
halde ııntılar .• Efrad, mevzi· 
leriae ııtındı. Kafa11D1 kaldıran 
kurtulamıyor •• 
Düımına, biraz ilerile~eıine 

fıtaat veriyoruz.. Vaziyetı, da· 
lcikaıı dakikasın• fırka kuman· 
danın• bildiriyorum. Kumandan, 
yerlerimizi muhafaza etmeğe 
çahımamızı ve iler!e~~kten 
parfınazar etmemizi bıldır.ıyor •• 
Düıman, biraz daha ılerle

yince, müdafaaya ~alkı~ıyoruz. 
Bu, artık harp detıl, bır mel· 
bame idi •• 

Kıtaatımız, bir kere daha 
kahramanlaklarını göıterd: ler 
ve namatlup olduklarını düı· 
mana iıpat ettiler. 
Düıman, yarım ııat zarfında 

püıkürtiil dü. 
Sat cenahta da harp devam 

ediyor, fakat orada, vaziyet büs
bütün baıkadır. Zira arızi, bi· 
zimk.lere hiç müaait detildi. 
Bu ıebeple ıaf cenahta düşman 
bili tutuaabiliyordu. 

Diiımanla çarpıştağımız bu 
ıırada cephenin umumi vaziyeti 
ıu idi: 

Sal cenalı: 
72 ine, 29 ve 69 uncu farka· 

lar bulunuyor. 
Düşman, bu cephede dört 

kilometre kadar ilerlemeğe ve 
Verdun cepbe1inin yan kısmına 

• • d k b ld da beyaz ve mor mubtelitlerine delil ığı e ay o u. . Di· ayrılan lzmiriD meıbur futbol· 
ksrşııma çakmak ııtıyorum. culara bir antrenman müaaba-

yor. • eli· kaıı yapmışlardır. Çok ıa~a?ı 
Dıhı bırkaç ay evci, ebe teessüftür ki futbol ajanlığı ıçın 

yen ima ve deli kalacağı bak· davet edilmelerine rağmen Först 
kında doktorların kat'i rapor Vana gibi en mühim bir takı .. 
verdikleri bu adamın m~ceraıı mı karıı lzmir muhtelitinde yer 
hakikaten tayanı bayrettır. .. alacak oyunculardan birçoğu bu 

27 yaılarında bulun•~ M~110; antrenmana sudan bebanelerle 
Nancyde oturan cidd! hır ı~le~·- gelmemiş, bir kıımı da ge.ç 
menıuptur. Çocuk~ug~n? aıle ek gelmiılerdir. Geç gelenler tabı· 
nin yananda geçırmıştır. P k· atile oyuna alınmamışlardır. 
çalışlcan olmadığı .h~l.d~ mo lzmir futbolunun diıiplini na .. 
tep notları gayet ıyı ım•f· mına bu mesele karıııında fut• 

Fakat bu çocuk, on bet ~ak bol ajanlıtıoın harekete gelmeli 
şına geldiği zaman, başarı 1 

,.. - .. lmüı ve ilk tedbir 
etmeğe başlamıştır. Bir çok ıe· zalruıık ıoFr~ t Vana takımının 

Vı le' k la tl ı · . . . okakta o ara on 
t1 anın a ramanı e ı celer evme . gıt~eyıp 1 • bu lzmire ıefütilmemeıi düıiinül· 
Kör ve deli bir katilin, işle- yatarmış. Bır gun 'ebeveynDı k .. d bundan vaz ıeçilmi ıtir. 

d d k ·· t ·yor o • m uşıe e 
ili cinayetten dört sene sonra, çocuğu o tor~ ~oı er

1
• .. m~ti bu· Stadyoma gelmiyen sporca· 

hem gözleri açıldı hem de aklı tor onda delılık • 1 lar, Alıancaktan Cemil, Ali, 
baıına geldi. luyor. Enver, Basri, Mehmet, Dotan-

Franıanın Nancy şehrindeki Yirmi yaşana ıelditi zaman, ıpordan Mehmet, Oçoktao Sait, 
hapiaaneıinde yatmakta olan artak çekilmez bır in .. n oluyo~. N d t Ma 
b k "-kerliti müddetince, tekmıl Adil, Namık, ec e ' ı· 

u atil, birkaç gün evel, bir ft8 d . maruz bardır. 
aabah yatatından kalktığı za· zabitlerinin tek irıne Dün bir muharririmiz, lzmir 
mın ıöz!erinin açıldı.ıı.ını, aklı· kalıyor F 1 A. Belediye reiı 5 "-ke.rlı"kten dönüşünde, Lar· udbo ıanı ve nın yeniden başına geldiğini na 

1 
x. B. SJad Yurdkoru ile bu me-

hayretle farlcedı·yor ve bu bal vil şehrine yerleşip ça ışm•a~ - ·· - t• 
. d ayna sele hakkında goruşmuş ur. 

karı.sı ndı şaşırıp kalıyor. başlıyor. 1933 ıeneıın e, b" Fudbol Aı" anı demiştir ki: 
T d .. t h · R ·· l'k sokağında ar ım or ıene körlüiün ve •c rın epup 1 b l't t kım kadrosuna 

y d . • k" al yor ve - Mu te ı • deliliğin zulmeti içinde yaşıyan apartman aıresı ır b yden e 1 
b b.b. . 20 yaşan· giren genç er, erşe ve 

ma pus, ııılcın ıaıkın etrafına apartman sa ı ıııın İzmir futbolunu temsil etmek 
bakınıyor. Herkeı onun yeniden dalci kızına kur yapmığa d ~ş~ şerefini üzerlerine aldıklarını 
delireceğini zannediyor, fakat lıyor. Bu ıaradı, Raymon k el ıdrak etmek mecbur "yetiııdedir· 

ı 1 M•• . . b" d l"k lı bu iZ a yanı ıyor ar. u110 isminde olan ısmınde ır elk•. ang;nç 1934 ler. Bu şereUı vız.fcyı yapabil· 
bu katil, derhal söze b••hya.. ni•anlan yor. ı ' , d ntazam çalıtmak 

k d - Y • • ll Şubatında ev.en· mek için e mu ra gar iyana: d h ok 
- Haydi, derhal hekimin ~:;~:: 8 inci sahifede - ve kıbiliyctlerioi a a ç ar· 

B. Suad l'urdkoru 
tırmak lazımdır. Nitekim, ku· 
lüp temıili müsabakaluında 
dahi ıporcular, kulüplerinin 
kendilerine verditi vazifeyi ayni 
dikkat vo ba11aaiyetle yapmek 
mecburiyetindedirler. Bir dere• 
ceye kadar iyi oyun oynıya• 
bilen ıporcularımızın bazıla· 
rıada: 

- Benim antrenmana ihtiya
cım yok. N11ıl olsa beni 
takıma alırlar, tarzında vazifeyi 
benimsememek düıünceıi var
dır. Kıymeti ne olursa olıun 
bizim böyle ıporculara süve
aimiz yoktur. 

Son antren mana gelmiyen 
ıporcular içinde bir takım kıy
metli elemanların bulunmaıı 
bidiıenin ehemmiyetini artarmış 
ve lzmirdo teesıLir uyandırmış· 
tar. Bn bal karş sında Förat 
V:yana ile tema .i bir mıç_ 
yapmıta kalkışmak elb~h~ 
doğru olamaz. Eğer bu müsa· 
baka için vaktile federasyona 
ıöz vermemiı bulunsaydık fut
bolcularımızın alikaıızlı2ı ve 

devamda 
Bisiklet feder&!yonu tarafı• 

dan tertip edilen 8 haftalık bi• 
siklet koıularının beşi nci hafta• 
olan 50 kilometrelik koıu düa 
lzmir·Urla ıoıesi üzeride yapıldı. 

Evelki koşulara iştirak eden 
muhtelif kulüplere menıup 14 
bisikletçi arasında yapılan koşu 
neticesinde; 

Birinci Doğanspordan Cihat 
Parlaksu, rekor 102 dakika, 
ikinci Alsancaktan Bayram Adı· 
var 1 tekerlek farkla, Üçüncii 
A 'sancaktan Mllstafa Caodq 
104 dakik~ dördüncü Ateşıpor• 
dan Salabcddin Karagöz 108 
dakika, beşinci A!!fancaktan la. 
mail Gocar 112 dakika, albacı 
Doğan ıpÔrdan Ahmet Ôzpulat 
115 dakikada ve diğer koıaCU'• 
lar ııra ile koşuyu bitirmiıler• 
dir. Puantaj listesine nazaran 
bö ge bisiklet ıam·piyonluğuna 
Bayram ile Cihat namzet h11· 
lunmaktadar. 

Ôniimüzdeki hafta yapılacak 
ol~n 7 5 kilometreli~ koşu iz. 
mır-Bergama yol" Üzerinde ola• 
cak ve koşuya 'Karşıyaka Ahır· 
kuyu mevki>·ıden baş anacaktır. .. ~~ ............ . 
vazifey-, benımsememezl kleri kar
ş sın~a der bal müsabakada11 
~arfı nazar edecektik. Şimdılili: 
bu def ya mahsus olmak üzere 
antrenman müsabakuına iştirak 
etmiyen futbolculara başka ce. 
za ar vereceğ z. Tekerrürü h .. 
linde muhte l.t takım k41droıun
dan çıkarılacakları gibi 
cek cezalar da teşdid 
cek ir. 



BrıqiinlıtJ propam 
l•tanbul radyoau 

Of le neıriı•tı: Saat 12,30 
Plikla Türle muıikiıi - 12,SO 
Havadis - 13,05 Plllda TGrk 
.,uaıkisi - 13,30 Multtelif plilc 
•etriyab. 

Alc,.m neırigatı: Saat 17 ,00 
lotı 6ip tarihi dersi: Oniveraite· 
den naklen - 18,30 Konferana: 
Şehrem ini Halkevi aamına: Re-

tad Ekrem Koçu (lıtaabala ait 
ıesicalarda'l Boltancabqı def. 
terı) - 18,55 Plikla dana mu• 
ı k si - 19, 1 S Konferanı: Beyot
hı Hıllcevi namına Ahmet Ham· 
di Batar (Buhranlar ) - 19,55 
Bor• bberleri - 20 Vedia Rı· 
.za n arkad .. lan tarafından 
Türk muıikiıi ve halle prkılara 
- 20,45 Hava raporu - 20,48 
O.. Raa tarafıadan arapça 
liJley - 21,00 Tabiin Kara· 
kat ve ukadqları tarafından 
Tlrk muikiai ve balk ,arlolan 
( Sut a1an ) - 21,45 Orkeatra 
- 22,15 Ajanı laaberleri -
22.30 PWda aololar, opera ve 
operet parçaları . - 22,50 Son 
llaberler ve erteli ıüaüa pror , ... 

M•latelif Avrupa iatu7oalan
aan iN akta.ad proır.. öd: 
S.•/•niler: 

20,35 Bükret: Senfonik rad
JO orkutraa ( Ri•aki • Kor•· 
kel, ( 21,30 Devama: Brakaerio 
.. a.n.clea ikiaai 1eafooi, 21 
vı,...: S..fonik takı• tarafm· 
s,.. •MikİIİ. 
He/il •-1121.,, 

7, 10 S.lia lala dalp11: Halk 
--•a-. ( 8, ıs devamı ), ı 1 
... ka• dalpıı : Neıeli ma
eiki, 12 Kar111k kon1er. 13 Ha· 
f f ••liki (14, 15 dew .. ). Ut, 10 
16ret: Sandu Mırcu orke1· 
lr•, ( 14,30 Devamı ), 14, 15 
Pariı kolonyal konser nakli, ıs 
mı, 17 Berlin lu• dalpaa: 
Bulprlar tarllfından Bulrar 
m11 ikili, t 7, 10 Bratiılava: Rad· 
yo orkeatruı, 17,45 Berlin kı• 
dılpuı lı ıoaa konseri, (18,50 
Deva•). 18,25 Pepe: P1iklarla 
konaer. 18,30 Praı: Çek Mad· 
ıiı ıliatleri tarafından konıer, 
11.!0 Bratillava: Plik muıilcili, 
19, 10 Prar: Malik.ili Almanca 
Dttriyat, 19,20Bükret: Lilonua 
plildarından, 20, 10 Liypzig : 
Aıkeri bando, 20, 15 Prar: Et
lenoeli niun ka hareli programı, 
21,55 Praı: Radyo orkestra11, 
22,45 Bülcret: Lokantadan hafif 
maliki nakli, 24 Peıte: Çipıa 
orkeıtruı. 
o,,.,..,.,., operetler: 

20 Berlio la• dalıaıı: Opera 
•uı kiıi, 20,20 Pqte: Poldinia 
•H mf !J. ilimli operua. 
Oda ••rilci•i: 

ıt, 15 Bükret: Tıiyo lronaeri 
lleeılaoveo), 21,SS Ostrava:S.. 

-1• k•teti (Çek eserlerinden.) 
a..u.u .. : 

ır, ~o Berlia kı11 dalı••: 
So " "oue11 (Keman), 17,15 
Betlia kasa dıl1111: Keman 
res tali, 18,30 Oıtrava: S.ovak 
'> lk şarkıları, 19,55 Bükreş : 
5 chubertia ıarkılarından, 20,20 
15 Jkreş: Kem an resi tal: (Kreiıler ). 

Baktriyoloğ 
Zühtü Ergin 
Her tiirlü idrar, lıan, 
balgam oe ltlİn tala. 

lilleri ~ 
eaat yeri: 

lldnelbeylel' ~okak o. 25 

Telefon 3869 

ANADOJ,U Nisan 12 

==veili ihfaç kal-arnamesi 1~1•1-rııi;r,;ı büyü1ı Avam k.ama-
----·----- tezahüratı d 

Malttelif memlelıetlerin, Türlıt malı almalıt y; • ·•· rasın a 

• • lngilız:italyan 
zalıereleri 

mü. 

m•lıa6ilinfl• ,apa6ilecelclcri idhalat aşasın Atatiirk BQfuelıtil Çembcrla,n; 
fea6İf o/antla B•ıı 1 inci selıi/etl• - h ı·~ı . ,_ 

1 
Elmaıkattam, "Bü1ük miıafir,, mu G Zı-ıerlft nıJ:am. 

lcb•tl Vekileti, döYiz ... ler, ıülya...,, biıküvi ve hamur· • l 15 1 •(hğ a altındaki yaaımada diyor ki: arına ceoap verdi 
vazeaemili korumak ve ilıraç ıuzlar. cffarptea •• ,ıup fiku, dokt•r· 
ihraç itlerinin yeai ioaplarıaa iV - Suriyeye: Mafien kö- lana tifa balmu de.Werl hasta Loodra, 11 (Rafiyo) - Avam 
göre tanzimini te•ia etmek mürü, linyit, taze meyva ve ada• b•gil• hyael•ilel eiyuıtia, kamaraıı burün toplanmıtbr • 
üzere Vekiller Heyetince kabul sebzeler, her türlü meyva ve Balkan Ye Saadab•d pakılannıa ra· Saylavlardan b1Zılan; hikt
oluaan 8273 numarala karana• ıebzeler, fındık, üzüm, bab ve badur. AıatürkCa deı. .. dil• deYleı metin, ltalya • Habetiıtaa me1-
meniD i.zaboame1ini laazırlamıt kilim, iıpirtolu içkiler, ıülyajı, teflerinia kane&leria~ pek geride eleıinden dolayı Uluılar ıoıye
ve reımi cnızete ile aepetmiftir. biıküvi, eliti danteli, brodeti, bıraktı. Bu Bdydk Şefıa bagQD Mı· teai ıonel ıekreterlitine verditi 

•- ıara gelen bilyük milmeuillai andan ht .1 hb l'k tt"~ • 
lzabname aynen ıöyledir: kaclaa çuaqırları, ıofra ve ya· Mlamlanu mu ıra 1 e re er 1 e 1a•nı 

•t5/3/938 tarih 8273 sayılı tak örtül•i. Kahire, 10 (A.A.) - Ana· ıöyl ~erek Bq~elcil .Çemberlar 
branameDİD ikinci maddeıi· Madde 3 - M•'i ticaret ve dolu ajanııoın lauauıi mubab. . na hucum etmıılerdır. Başvelcıl; 
ae iltinaden aptadaki laükiim· klerillr aalaımalanndaki, yaka· bildiriyor: ırı lngiltereoin, bu meıelede reh· 
ler ilin olanur: nda birinci maddede mevzuu· Hariciye Vekili Dr. Tevfik berlık etmed ij'İn : , bililcis ltılya 

1 - Bu ilin tarihinden iti- bahs maddeleri• itbalitma aid Rüıtü Aras bu aabab ebram· lmparatorlutunu ~ınuaakta, b~zı 
baru Türki7e7e pımuk ipliti, hükümler mahfuzdur. ları aezmi• ve bu civarda a 1 •• devletlerden ren kald ıtını ıoy-

• y YP · ı ·r 
bakır, kalay, ilam deri, çuval, Madde 4 - Yukarıki mad- makta olan hafriyatı tetkik et· emıı "· 
jüt ipliti, jüt menaucat, kauçwk, delerde yazıla ilaracat ve mu· miıtir. ltalyının Habeşiıtanda ne 
kobra, kibrako ithalib atatıda kabili ithalat muameleleri Bu sabahki gazeteler Hı ·• dereceye kadar hikim oldutu 
ikinci maddede yazdı ihracat 7005/2 aayılı kararnamenin dör· ciye Vekilimizin dün laken:~ hakkında diter baza saylavlar· 
ıarbna bıtlldar. düncü m•ddesi abkimıaa tev· riye ve Kalaireye ıelit!erini ve dan '';;ultn ıuale hükQm~t na· 

2 - Yakarıda biri•cl .. c1- fikanyapılan muameliho tibi buna aid haberlerle iıtikbal m ~a ut er cevab vermıı ~e 
dede yazıla mallardan: tutulduklan hükümlere tibiclir. m eraıimine, halkın c()fkuo te.. l.aıyan aıker~erinin, ~abepı· 

A - Pa••k ipliti. Aacak: zabüratına ıid tafsilat ve resim· tıım tamamea ıııal etmıı bulun· 
1 - Bulllarıo •e.,.i olan A - ihraca takiben, fakat lere genit !Ütunlar ayırm f bu· du~~ı~ beyan eylemiıtir. 

me•lebte, ihraç edilen malıa kartı mem· lunmaktadırlar. uza er~lor, reç vakte kadar 
2 - Veya 7005/2 •yıla ka- lelcete bilfiil itba l olundutunu N m reımi Elbelirat •Tür- devam etm. ~t r. J 

raraameaia dördüncü maddeıi tevsik etmezden önce itba itta kiye ve Mısır. baıhtı altındaki . Cencvr_e, .. 11 ~Radyo) - o· 
hiikimleriae tibi olup eaterpn· bulu•mak is~enditi takdirde yazısında Mısır n kardeı Tür· g . lt er~ hukumetı; U~uılar aoı· 
iiblited• iltifade edebilen mem· ithalat ve ihracat ayni tacir lciye ile dostluğu takviye ic;·n yetbsı ge~el . sek~eter.itbine bir 
leketlerden her laangi bir veya tarafından yapılmak şartile it· Türkiye D ş J1· eri Bakam Tcv· ~u ra ıon ~e ~ış vele u •~ne 
bir ka'"ın• llal malınlD S. 1. F. kıymetine flc R"" t·· A K b" . . ay s a top \naca o an ,,. _, rı . . uş u ra~ın ıreyı z Y•· ~ us r Sosyetesi Konseyinde 

3 - Vey•at FililtiD ve Su- miaavi bir baaka teminat mele· etını mesud bır fı ıat uymakta l.a a • Hah 1 ıh&n mealeıinio 
ri1eye, tubu, itbalit ve ilaracatın ve ve Mııırlıların ıevdikleri Türk e11 )ı ıur ı t e müzakere edilmesi 

lbraç edilecek pamuk •uka· ayn tacirler tarafından yapıl· m · ı eti ile nefret elfği Osmanlı l .. z mg d ;ın i ve bu meselenin 
bilinde ithal edilebilir. maıı bali•de, ithal malanın C. hükumet ni biribirinden ayırt ruz .ıomeyc konmasını bildir· 

Pamuk ipliti: Ayrıca, lkmad l F. tutarı nakdea, etmiı oldutunu ve baadan .do- miştir . 
Vekiletiaden bu buausta mü- B - lbracattao önce it ha· layı dır lci Büyük Şef .n baıar· Roma, 11 (Radyo) - Gaze· 
aude abamak tartile, .Af&tıda litta bulunmak iıtediti takdir- dıJI inkıiiplaı m Mısırlılara da teler,al ırilteren;a, Uluıiar Sos· 

Londrı, 11 (Radyo) - Tay· 
miı gazeteıi•e göre, İngiliz• 
ltalyaa •nlatma11 metaiai a.
zırlımatı memur komite buriia 
Romada işe başhyacalcbr. Arr 
laşma bafta1a tamam olıcakhr. 
Her iki hükumet, anlqma11 
imzalarken ayni zamanda ... 
talar teati edeceklerdir. Bu no
talarda ltalyaa imparatorluğu· 
nun tanınmaaa ve lıpanyadaki 
ıonüllülerin ıeri çekilmesi ka
bul edildiii bildirilecektir. 

Pui" 11 (Radyo) - lnıiliı• 
ltalyın aolatmaıındaıı bahir 
de• Matea gazeteai, bu aalat· 
ma ile iki tarafın neler kabul 
eyliyecokleriııi m ufaualao ra· 
zarak diyor ki: 

•Ak denizde beriki tard laa• 
r•ket aerbeatiıini kabul edecek 
e Akdenizde yapacakları her• 

b ınri tahkimattan biribirini 
haberdar eyliyeceklerdir. 

ltalya, Adea üzerindeki la· 
giliz hakimiyetini tanıyacaktır. 
Filiıtiain, loriliz idaresinde ol· 
dutu ltalyaca kabul oluna· 
cak, orada lna'İliı idareıiai 
bozmak için radyo neıriyatı 
yapılmıyacağı gibi2 ıair auretle 
de çalı11lmıyacaktır. 
Anlaşma mer'iyete g irdiktea 

sonra f talya, Libya da ki askeri• 
n:n yarısını geri çekecektir. 
Habeıiıtanın ilhakaaı, tanamak 
meseleainde Milletler cemiy .. 
tinde aza devletlerin eski taala
hüdlerini feri almalan Hrb .. 
tiıi hakkında cemiyette kıru 
abnm111 ic;in lnailtere, teteb
hüste bulunacak, lıpanyatla 
top:ak ve ı· yaıet bakımınd .. 
laikimiyeti, her iki hük6met te 
kıbul edecektir. 

B hluuında üç sayıh bendinde de, ithalat ve ihracat ay.ni tacir Türkler kadar daima ıevindir· yetesı ıenel ıekrcterliğine ver· 
.. vzuabahı ihracat mukabilin- tarafından yapılmak ıartile. diğini kaydeylemelctedir. Ve bu miı oldu}u muhtıradan babıle 
de de ithal olunabilir. ithal •alının C. 1. F. kıyme· meaud ziyareti bize Türklere uzu l makaleler yazmaktı ve bu 

B - Birinci maddede •ev• tinin iki mis:ine müsavi bir karşı muhabbet ve Atıtürke muhtıranın veriimesi keyfiyetini Al b ıwd etr i ec~aneler zuubahı diter mallar: banka mektubu, ithal it ve ih- karşı sayıı la~ ımızı izlııra veıile mem .ıuniyet;e lcarşılamaktadırJar. ______ T _______ 
11 

ı - Ya bunlann menıei racabn ayn tac rler tarafındın voraiıtir. Demektedir. 
.... .......... ...:.~~..-..-.~--..-~-------~~ ....... 19.!!tl!l'~~~~t;ı:;ıq-flt-.;~::t"-U::ff~:!;f~~~~~~~--, 
rıcıt, 

2 - Veya 100512 ıayıla kı· 
raraameDin dördüncü mıddeıi 
hiikümleriae tibi olup enterıın· 
jibliteden iıtifade edea memle· 
ketlerdeo berhanıi bir veya bir 
kaçana yapılacak ilarıcat. 

3 - V eyabut ta aıatıda ya· 
zıh memleketlere hizalaanda ıös
terilea maddel•den 7apılacak 
ilaracat mukabiliade ithal olu· 
aabilir. 

1 - Amerika Birl01ik dev· 
letlerine; yün, tiftik, hala ve ki· 
lim, fındık, incir ( yalnız ayni 
tacir tarafından Ye bu ilinın 
netri tariltinden ita•arm bir 
ıene zarfında ihraç edil•ek ,ar· 
tile) F.0.8. kıymeti üç JÜZ bin 
lirayı pçecek ihracat fazlası 
içi•, llaruk, itpirtola içkiler, 
ıülyatları, laer türlü meyva ve 
ıebze bnıerveleri, eliti danteli 
broderi, kadın çamaıırı, ıofra 
ve yatak örtüleri, yumurt• tozu 
ve karuıu. 

2 - Mısıra; mıdfn kömürü, 
kasıpl le hayvınl1r, pastırma, 
aucuk, taze meyva ve ıebze ve 
laer nevi konserveler, reçeller, 
tütü.a ( yalaız ayni tacir tara
fand an ve bu ilinan neşri tıri· 
b"nden itıbaren bir ıene zırha· 
da lhraç şartile, F. 0.8. kıy· 
meti S00,000 lirayı pc;ecelc ih· 
rtıcat fazlası için), hah ve ki· 
lim, zeytin ve zeytinyal", pey· 
nir, taze ve her nevi konserve 
balık, iıpirtola içkile , gülyata. 
pekmez, ıüt tozu, b;ık6vi, eliıi 
daate li, broderi, kadın çama· 
ıuı, aofra ve yatak örtüleri. 

111 - Fıl i ıtine: Kuaphk can• 
la hıyvanlar, (yalıuz ayni tac;r 
tarafıodaıı bu ılinın netri tari· 
binden itibaren bir ıeae zar· 
fanda ihraç ıart le, fob k ymeti 
200,000 lirayı geÇ(cek ilaracat 
fazluı için), kümeı bayvaniara, 
yumurt•, kabu du • toz • kuru, 
taze meyva V.! sebzeler y e ber 
aovi ko.a•ervcıer, ııpırto;.. ıçk,. 

sif tutarınm iki miıli nakde.ı. 
Türkiye cumhuriyeti Merkez 

bankaıına yatırılır. 
C - 1 bılit veya ihracat mu· 

amaleleri veyahut her ikiı·, 
7005/2 11yıla kararnamenin dör· 
düncü maddesi hükümlerine ti· 
bi tutaian memleketlerle ya· 
pıhr.., ihracatın F. C. B. kay· 
met le itba:itın C. 1. F. krymeti 
denldettirair. Aksi halde C.l.F. 
kıymetile kaf1ılaştırıhr. 

Madde S - Yukarıdaki mad· 
delerde yazıh hükümler itbu 
izalınem enin Reımi Gazete ile 
netrinden muteberdir. ,, 

Hayatın gar.·p bir 
cilvesi 

- Başı 7 inci salıi/Mlt1 -
mete karar veriyorlar. 

7 Şubatta, g !Cenin feÇ vak
tine dotru, Madlen ismindeki 
bu genç kızla nişan. ıı Ray
mond Vek ebcveyn ler . ni .ı evine 
g:diyoriar. Kapanan ö ıüne ıel· 
diklerı zaman, g~nç kız, bir:
nin kendilerini gözetleditini 
farkediyor ve nişanhs ndan ay· 
rılaralc odasına çıkıyor. Fakat, 
ocla11nm kapı11 önüne p lir 
gelmu, kartı81na biri dıkiliyor. 
Bu adam, kendiaine icar yap1n 
Müaodur. 

Genç k1z1, Rıymo'lddan vaz 
reçmesı ıçı n, tazytk dmete 
baıhyo . F •kat MadJenin ret ce
Yabı vermeıı üz.:: i:ıe, tabanca· 
1101 çekerek, kızcağı zın takatı 

üzerine ateş ediyor. Madlea 
kanlar içer sinde yere uzanıyor. 
Bu manzara kartı• oda donap 
kalan Miiuonua elindeki taban· 
ca yere dütiiyor ve tam bu •· 
rada tabanca ateş a ıyor ve nam· 
ladan çdcan kurf&ID katiiia kafa 
taaına dalıyor. 

Müuo ba yaralanmadan öl· 
müyor. Fakat kafa1 oda~i kur· 
ş ınu da çıkarmak kabil olmu
yor. Bet aıb gün kadar has~a
... yattıktaa ıo ıra, Müuoıuıa 

dolu t jansının hususi muhabiri 
bildi riyor: 

Hariciye Vekili D:. Tevfik 
Rüştü A r11 bug:in saat 12,30 
da Majeste kral Fruk tarafın· 
dan kabul edi miıtir. 

Hu·c·ye Vekilim"z ı•raya 

gelirken saray c varında birik· 
miş olan kalabalık b jr halk 
kütreıi taraf ndan: 

-: Yaşa11n Türkiye, ya,aıın 
Atatürk .. 

·Avezeleri içinde tezahüratla 
alkışlanmıı ve saray k1rı; ıında 
başta Majeste Kral F c1rutun 
Başmıbeyncisi ve uray erkim 
tarafından karıılanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz öğle yır 
meğioi Kral F.,utun davetlısi 
olarak sarayda yim:ı ve y• 
mekte Başvekil ve Dış itleri 
Bakanı ile Ali Mahir Paşa ha· 
z r bulunmuştur. 
~ ....... ! .......... .. 

: özleri kör oluyor. Haıtaaenin 
doktoru, onura dimaği hastalı· 
ğa u-' duçar oldutunu teıhia 
ed.yor. Bu ıebcplc, bakimin 
karşısında konuşamıyan katil, 
Marevildeki tımarhaneye yatırı· 
lıyor. 

B r ıene eveline kadar, ki mae 
bu ad•m1n tedavi olabilecetiai 
üm:d etmiyor. 

Fakat her ıüı tımarhanenin 
operatörü oaun vaziyetinde bir 

det:ı.khk farkediyor. Sekiz on 
giin eve 1 bir •bab yatatındın 
kalktıtı zaman, tamamen iyileş
tıtini g8ren katil, kendi arzu
ıuyla, bikim ·n buzuauna çıka· 
ralmuını iı. iyor. 

Ha.cim kend ıine: 

- Şimdi bayatta ne yapı. 
cakıın, aana naııl bir ceza 
vereıim? diye soruyor. 

Mü110, b"ç cevap vermeden, 
bıııııı eğ yo . 

Bu sabık del ye nasıl bi ceu 
Yeıilec:eta bCD&lZ weç.h .. 1dw • 

hudiseleri 
- Başı 1 inci s«lıi/•tl• -

dikhti celbeylemekıedir. 
Çekoslovakgadalci ald•ler: 
Prag, 11 (A.A.)- Çekoslovak 

ıazete leri A" man pleb stini mev· 
zuu bahsederken bilhassa Çek 
ekalliyetinin Anşluı lebi.1de rey 
vermit oldutunu yazmaktadır. 
Gazete:er, plebisit münasebetile 
Çekoı:ova~yada tahrikat yapı" · 
madığına v~ her tarafta asayi· 
tin kal'ıyen bozulmadıtına dair 
Çek matbuat bürosunun tebli· 
tini memnuniyetle kaydedi· 
yorlar. 

Ammo:ıtar razetea· p~ebiıit 
nefceıi hakkında d"yor ki: 

• Ant!as ıayet tabii birteymiş 
r ibi ,.apslıverdi. Ba tarihi an
da l:nıoa kaydetmek lizımd1r •• 

Berlin, 11 (A.A.) - Piebi
ı tin neticeleri ilin edildıkten 

ıonrı HitJer Viyanada Burkelio 
kendisine ıöylediti ıödere bü· 
ro111ndan cevap vermiıtir. Hit· 
ler alınan 11eticele in ümidinin 
fevkinde oldutuau ıöylemit ve 
demiftir ki: 

- Hıyatı•d• en çok iftilaar 
ettitim 1Ut budur. 

* • • 
Alman konaqloabaae ı' o den 

bildirilditine göre, 4, ~ 8 ı, 795 
kiti reyini kllllaamtfb r. '"Evet,, 
reyi verenler (4,270,S36), •ba· 
yır. reyi verenler (9081) kiıidir. 
Muteber olmayan reylerin ıayı11 
6178, müıpet reylerin niıbeti 
ele % 99,15 dır. 

iki Bayan aranıyor 
Müe11eaemizde çılaımak üze

re ikı Bayana ibt yaç vardır. 

istidadına göre yevmiye tS0-300 
kurut verilecaktir. Taliplerin 
aalonumuza müracaatları. 

Manisa: T caret oda• altın· 
da +I numarada ıpor ve 

eğ1eoce ıajonu aabibi 
Kimil Yar 

Pu.n.•b 
~emenlba.. ŞUa; Gaselyıll•• 

Glselyalı; TilWdk .. B. i'aik; :W. 
çeımelitae lkiçepaelik: Aluac:akca 
B. lf aıd, Ay'taklada Balk. 

Salı: 
ICemeraltında Şifa; Earaıatlaacla 

B. Jir•f; Lmeru .Ka•er; AJua. 
calı:aa B. Alam.. Latfi. Bfnfpaeada 
Etr•lpata. 

Çuf1Uft6a: 
Baıdorataa S.blaat; untaıta 

B. Böi( Tilldllk&e Yani l.•lı: 
lıptpuan•d• Allf; CSlael7alada 
AliyeL 

Per,.,.,,_ 
Lmenlcaa•a Billl. Ge•l,aı.. 

da Glaelyal.. '11lldlik&9 B. i'ai&; 
Etr•fpatada EpefpAIL 

CIUllC 
~alla•d• İUillat, Gluly• 

lada G1ael7ah. hptpuanada Alll; 
lkiptt•elik.. lkitetaelüi Al... 
caka. 8. load. ---c ... ,.,ı..i: 

Battl•rakta S.lalua; .K:araati .. 
u B. lpef; ~-•• ~ .. r, 
Jı:enfp ..... F.tıefpafa. 

Pastil': 
K.11........ 8IW. baaatu 

B. llabi( .ltıgsau.de JllM ~ 
lr,a&puanmdı Ast. 

lzmir 6elediye•inden 
iki bin üç yüz on lira mubam

men bedeli kefifli Tevfik Riiştü 
Anı caddesinde Montrö mey• 
danından baılıyaralc Cumhuri· 
yet meydanındaki aaa kanali· , 
zuyooa bat lan mak üzere yıp
tlrılacak 480 metre boyda ka· 
nal izaıyon baımübeadialiktea 
bedeli mukabilinde tedarik edi
lecek keıif ve ıartnameleri 
veçbile 19/4/938 Salı güııü ıa· 
at 16 da açık eksiltme ile iba· 
le edilecekt ı r. lıtıralc etmek iı· 
tıyenler yüz yetmiş üç lira yırmi 
bet kuruşluk muvalclcat teminat 
makbuzJ v: ya banka teminat 
mektubu ıl • söylenen gü., ve 
aaatte encii ı e ı · gel n ır. 
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Arti tler arasın- ' Binbir gece 
da boşanma ar e yit Sen ab -···. Jan Kravfor kocasın. Hariku ade deniz 

a 
sa ? • e 

Rumen b aını, Alm n Tuna· r------------------------------,, s·· ·· Tu-
na-K 

det ee uz e 

• •• • 

·? ı. 

n-
ının skerile tirilmeıi ile mey• 

d na gelen v ziyetten b hset· 
mektedır. Gazeteler, ıkeri ve 
iktasadi bakımd n pek büyük 
ehemmiyeti haiz bulunan bu 
me ele hakkmda yaptıkları 
tomanterlerde, H tlerin bu mu· 
accel karar nı, Romanyanın 
atisi için eodışeli görmekte
dirler. 

Rom 
27 /3/1938 tnrıhli •Universul" 

gazeteıi •Tuna ve Karadeniz 
mihveri. b şlığı altında neş· 
rettiği bir makalede ezcümle 
şöyle diyor: 

•Tunadaki beynelmilel rejim, 
Avuaturyanın Almanyayı ilhakı 
işinin tamamlanmasından sonra 
b şka blr saf haya dahil ol· 
muştur. Tuna, bugün membaan· 
dan Bratishvaya kadar Ulmdan 
aşağı beynelmilel kısım da da· 
hil olmak üzere • Almanyadan 
akmaktadır. Mu bedeler ve mu· 
kaveleler mucibince bir Tun 
devleti olar k tanınmamıştır 
y a~nız alakadar Alman devlet: 
len • Btwar·s ve w·· t d ur eng ur 
~ak t. halih zırda onlarca, Rei~
b~n bır cüzünü teşkil etmekto· 
d~~ler. H tırımızda kaldığına 
gore, Almanya, kendi toprak· 
l~rı d hilinde bulunan nehirlı· 
:~~ ?eynelmilel rej mlerino mü· 
k nır h rpten sonra akdedilen 
ararları, muahedeleri .. 0 

k l 
T m~ 

ave eleri feshetmiştir. 

Anşlu un tab kkukund n ıon. 
r ·Avusturyanın Rcich ile bir• 
leşmeai do ayıa uı ·ı 
B • 1 ı e 
b rahs av arasındaki kııımda 

eynelm lel komisyonun kazai 
~akkından ç kmışbr. işte mey· 

ana gelen v ziyet budur. Di· 
ğer taraf tan Reich hük A t" 
Tunad b. ume ı, 
k·ı a ır harp filotillası teq· 

ı etnı k . . y 
k e ıçın geçenlerde bir 
arar almıştır. 

Şunu kaydedelim lci lb 
mu?hedelerı, Avusturya ~e ı~a· 
~arlııt~na Tunada harp gemileri 

m:~~d~;.01~:na müsaade etme· 

devletlere kara~:t~:~efle~, _iş~.u 
k zı esını go· 

rece muayyen ton . 
b h • b u ve eılı .. 
ıyı vı ulunan yalnı 

b f ·ı . z mu. 
a aza g mı erıne müaaad t 

k d
. e e. 

me te ır. 

. Al~on Tunasının askerileşti· 
rılmesı, Merkezi Avrupada y · 
b

. cnı 

ır vaziyet doğurmuştur. Düne 
k dnr munhedelerle tesbit edi· 
len ve bu nehrin statükosunu 
tanzim eden beynelmilel Tuna 
rejimi bu şartl r dabilinde gc· 
niş bir tadilata maruz bulun· 
m ktodır. Almanyanın kemmi· 
yet itibari e n zara dikkate alın· 

Aie 

Budapeşted~n 7 una nehrinin geçişi 
mağa değer birçok gem.lerden hur Fransız müverrihlerinden 
mürekkep bir harp filotillası ve iktısatçılarından Luoien Ro· 
teşkili karıısmda lakayt kala· mierin birkaç sene evel Tuna· 
mayız. yı da naz rı dikkate alarak 

Bilhassa bu nehirde skeri, Akdeniz münakalatına dair ne~· 
iktısadi ve K raJenize çıkış rettiği yazılardan ve Almanla· 
bakımından pek menf atlcri bu· nn harpten sonra Amerikadan 
lunan Roma için ehemm·yetli istikraz ettiği paralarla Rhon 
olan bu mesele, pek yakında nehrini Vesser ile ve Ren neh· 
Tuna devletlerinin merkezle- rini Elba ile batlımak için 
rinde mevzuu bahsedilecektir. yaptıkları kanallardan ve pek 

Bir taraftan Avusturyanın ta· yakında Tunanın da bu kanal-
bakkuk eden vaziyeti de nazarı lar ile birleşmesi ihtimalinden 
dıkkate alınmak suretile haliba· ve Garbi Avrupadan Karede· 
zırdaki Tuna Statükosunun te· nize kadar uzanan bu müna· 
emmül edilecek yeni bir rejimle kale yolund pek büyük kıy· 
t dili, diğer t raftan Tun d ki mcti h "ı o\ cağından babıct· 
harp filomuzun tıakviyesi icap tikten ıonra makalesine şöyle 
etmektedir. nihayet verme~tedir: 

ş·mdi ayni nehirde iki bey· .. Bay Romier Akdeniz ile mer· 
nelmilel komisyon bulunmak· kezi Avrupa beynindeki m üna· 
tadır ki, bunlardan birincisinin kaleye ait bağlantı yollarını 
U,m ile Bratislava arasındaki ucuzlatmak şartile Tunn· Kara· 
mıntıkada kazai hakkı aaklt de.1iz mihverine muarız bulun· 
olmuştur. ikincisi de, 1856 da maktadır. Fa:Cat, iktuıadi ve 
Pariate aktedilen muahedenin jeopolitik vaziyet, dünya mü· 
bakiyeıini teşkil eden C. E. D. nakalatını Tuna· Karadeniz mih· 
(Tuna Avrupa komisyonu) da veri üzerinde temerküz ettir· 
bidayet teeısüsünden bugüne meğe çok müsaittir. 
le.adar Tunada seyrüsefer tanzim işte bu kuvvetli mülahaza· 
edemediği gibi balıhazırdaki lardan dolayı doğrudan doğruy .ı 
terakkiyatın icbar ettiği şart· alakadar bulunan Romanya, 
lar dahilinde de Tunaya çıkışi iktıaadi inkişafı ve elıem olan 
ve Romanyanın büyük iktaaadi emniyeti için her türlü mümki· 
menfaatlerini temin edememiştir. na tın tem nini istemektedir.,, 

27.3.1938 tarihli Curentul 
Yalnız bu kadar değil, Tu- gazeteıi .. Reich Tunada bir 

nka, ieopolit:k ve iktisadi ba· fılotilla teşkil etmektedir" baş· 
ımdan beynelmilel münakalat· 

ta pek müh"m bir rol oynıya· lıklı makalesinde, büyük harpte 
caktır. Dünyanm en büyük mü· cephane noksnnlığı pek büyük 
nak ı insan zayiatına malolduğuna ve 

O 
8 e yolu Tuna olacaktır. 

nu k yeni nesli bu fecı akıb tten 
G b~ •nallara da Merıcezi ve korumak için teslihatın bir an 

l 
lr 1 Avrupa n birlerini bir- · 

eştirecektir evci itmamı liiz•mgeldiğinc ışa· 
Muh rrir ·" ret ederek şöyle dıyor: 

.. Alman bahriye kadrosun• 

. ~aatta (1) kuruş masrafla mutbahınızın 
ıhtıhacını temin etmek istersen z vakit 
kaybetmeden t yeni model 

mensup Tuna fiioti .ası, bir tica· 
ret fılosu değil bir harp filosu· 
dur. Kararın muacceliyeti ve 
verilen emrin kat'iyeti bize şu 
sualleri sormağa icbar etmek· 
tedir: Führeri hangi hareketler 
böyle bir tedbir almağ~ icb~r 
etmiştir? Tunanın hangı sahı.· ·den·a 
leri teşkil edilecek bir askeri 
filonun kontro ü a ltana konm"· 
sını iltıznm c' mektedir? 

Tun üzcr·nde bulunan dev· 
letler şunlardır: Çekoslovakya, 
Mac;nistan, Yugoslavya ve Ro· 
manyadır. Alman Bahriye kad· 
ror!Jna dahil bır T Jn a fil ot li· 
sının teşk lıni kaı'i surette ic· 
bar eden ve cndışe veren dev· 
let hang si 'ir? 

F "at ladad ettiğimiz bu Tu· 
na de•letleri lüzumsuz endişe· 
lere meydan vermediklerini b;ze 

dan ayrılıyor ' · .. ··· ~tı~ .. ·~~·· ~,~ l•-ı.t:.; . \ . . .. ·.• Nakleden: İr/an Hazar ~ .... 
29 

Kimse yılnımıza y klaşmıy 
cesaret edemiyor; ncnk ölü 
kaplanın [yani küçük bir file 
benziyen ı~mini b.lmediğicıiz 
hayvan.o] üzerine hlıyor, ağl • 
şıp bağmşıyor, ve onun kanını 
yüzlerine gözlerine sürüyorlnrdı. 

Böyle nereye gidiyorduk? 
Şimal sahilinde ne bula

caktık? 
Siyahiler, mukaddes bayv n· 

ları aralayıp bize yetişebilirler, 
ve hepim ze güzelce bir s tır 
at bilirlerdıl 

Derken, ikinci bir kaplan bu 
defa Hintlinin başına doğru 
sıçradı. Ve tam başını yere dü· 
şürmek üzereyken ben yerimde 
duram dım; çünkü (fakir) in 
hayab tehlikedeydi. Ôıüm kor· 

Lakin, elımizdeki otlar buna 
mani olluyordu. 

Sonra, mukaddes hayv nl r 
şimdi bizim düşmanımız değil, 

adeta dostumuz olmuşlardı. 
Onl rın y nın y khşm&k, on• 
ların elinden bizleri alın k: 
büyük Hirman bir nevi teca• 
vüzdu. 

kusile yerlerde sürüklenen seyyah 
ark daşl rıma döndüm: 

]an Krav/or ve kocası 
Jan Kravforl kocası Franşo 

Ton ayrılıyorlar. 
Esasen, kendileri çoktan rıyn 

olarak yaş makt dular.Ş.mdiye 
kadar birlikte &okağe çıkmama· 
larıodaki sebep, dedi kodular& 
meydan vermemektir. 

Diğer yandan Alis Fci ile 
Toni Martenin de bu ıene zar· 
fınd ayrıl c klımndan bahsolu· 

nuyor. 

Be'ediye arsa 
atışları 

Belediye arsalarını a ·an bazı 
kimselerin, arsa satışlarını bir 
nevi iatif ade mevzuu edin dik· 
leri görülmüştür. BtJlediye, bu· 
na mani olmak için belediye 
arsa satışlarında baza şartlar 
ileri .aürecektir. Arsa satın alan· 
ların tapu senedleri, ancak bina 
inşa ediıdıkten onr verile· 

ce\ctir. 
= göstermektedırler. O halde şu 

ıuali sormağa nlahiyettar de· 
ğiliz: Biran evel teşk liitiandml· 
m sının tesriine lüzum görülen 
Tunadaki harp fil osunun arka· 
sında saklı bulunan amiller 
ned:r? 

Hitlerin, herhangi bir darbe
nin ihz randa ve icasmdn ga· 
yet müdebbirane hareket ettiği 
ve enerjik siyui bir adam ol· 
duğu bugüne kadar pek çok 
gö ülmüştür. O, arzusunu gayet 
iyi tesbit etmektedir. Bilahare 
herhangi birşeye karş• indire· 
ceği kat'i darbe için de teşki· 
lat yapmaktadır. 

H tlerın, herhangi bir icraata 
bidayette en ufak noktalarına 
verme ya kadar teşkilatlandı
rıldıktan ve sureti kat'ıyede 
muvaffakıyetindcn emin olduk· 
tan sonr t tbik sabasına koy· 
duğu herkesçe mnlumdur. 

Tuna devletlerinden hiçbiri 
en ufak mikyaıta bir korku 
tevlit etmediği halde Tunada 
bir harp filosunun teşkili başka 
bir maksadı göstermektedir. 
Evelcc de birçok defalar teı· 
bit ettiğimiz Almanyanın bari· 
ci s·yasetinin gayesinden bizi 
yakından alakadar eden ciheti 

ıudur: 
Rumen petrolleri ve Tunanın 

ağızları .. 
Motörleşmck ·benzin vesaire 

gibi- büyük mikyasta mahrukat 
sarfıyatına vabeste bulunmak. 
tadır. Rusya hariç olmak üzere 
Avrupa kıtasında petrol istih· 
sal eden yegane memleket Ro· 
manyadır. 

Bo~ u k ş yo d . 
- Ne duruyorsunuz? Hepi· 

rniz p rç 1 nm k üz ley;zı Hü 
cum, kaplana hücum! 

D ye bağırdım. 
Hepimiz kan ter içinde • J. 

mıştık. 

Kafılemizden tam sekiz kişi 
benim bu sözüm üzerine ok 
gibi yerler:nden fırladılar. Kar· 
nımın aç olmasın rağmen bana 
bu kuvvet nereden geldi bile· 
miyorum, Hintli yere duşeceği 
mrada onun işlemiyen elinden 
hançeri aldım ve (fakir) in bo· 
ğazına ke~kin pençesini geçir· 
mek üzere bulunan kaplanın 
baıı na olanca kuvvetimle iki 
kıhç darbesi indirdim. 

O da birincisi gibi inliyerek 
yere yuvarl ndı. Ve yuvarlanır· 
ken etraf kanla bir köpük 
saçtı. 

Gene etr fımızda bir çığlık· 
tır koptu! Kargıla siyahiler ve 
reisler yüzken bcşyüz, beşyüz· 
ken bin, binken bin bışyüz ve 
iki bin oluyorlardı. 

Siyahilerin tcbdidleri ve kar· 
gılarını salhyar le bizi parçala· 
m ları o derece şiddetli bir 

şeki\ \m1 tı ki tarif edemem. 
bütün ufuk. 

- Val val huuul, Val val 
huuul Nidnlarile çınlıyordu. 

(Fakir), Hayvanın hücumun· 
dan kurtulur kurtulm z benim 
elimden kılıcı kaptı. Sağa sola, 
ıola sağa sallıya sallıya hay· 
vanlan bir araya topladı. Bun• 
ları yaparkrn acaip acaip bazı 
kelimeler !Öylüyor, hayvanlara 
bağırıyor, onların gözlerinin 
içine bakıyor. bazılarım da kı· 
lıç dnrbelerilc korkutmaktan 
ve lıatt yere sermekten çekin· 
miyordu. 

Bizim (fakir), bambaşka bir 
adam oluvermişf. Belki o, ma· 
bedde iken tırn ğı üzerinde 
.. huddamN toplamış ve bu vc
kayii evciden kesfetınişti! Ben 
bundan kuvvet alarak arkadaş· 
ları elimden geldiği kadar teşci 
etmekten çekinmiyordum. 

Nasıl oldu bilmem, kudur· 
muş gibi üzerir.ıize ahlan kap
lanlar, (fakir) in garip ve anla· 
şılmaz sözlerinin ve h reketle· 
rinın teıirilc birdenbire vahşet· 
lerini teıkin ettiler. Adeta kedi 
gibi uslandılar. 

(Fakir) bu sırada bize dön· 
dü; olanca seıile kafileye hay· 
kırdı: 

- Bütün huvvetinizi bacak· 
rıııızd toplayınız arkadaşlar! 

Fak t, kan ter içinde k f· 
mak, b tt b yılm k, p rç • 
lanmak, yakl rımızd n, elleri 
mizde n kan akm k ölüm kor 
kusu muvacehesinde hiç k h· 
yordu. 

Y şama\c istiyorduk. 
Yanan büyük teşler üzerin· 

de kız ran zav Ilı ark daşl n· 
mızı hatırladıkça hepi~izin 
canına bin can ilave olunuyor, 
mabeddeki biçare seyyah) rıo 
iskeletleri gözlerimizin onune 
geldikçe ç karınl rımıza pi • 
m1ş kuzular, tepsi tep i bak· 
laval r, ııcak aıc k somunl;ı 
konuyordu. 

Böylece dereler ştık, tepe· 
ler şlık, ardı arası kesilmiyen 
ormanlardan, kuş uçmaz kervan 
geçmez ormanl rd n kuş g b 
geçtikten onra nib yet denize 
kavuştuk. 

Denizi Denizi Mavi deniz ı 
Bizi, güzel gözlerini kırparak 
uzaktan karşılıyan ilihi deniz, 
en sonra işte sana lcavu u· 
yordu le. 

N sih reis deryayı görür gör
mez, avını bu1muş avcı g.bi k. 

pırdamaya, gözlerin} açıp yum· 
mağa. uzaklara doğru dikk tli 
dikkatli bakmağ b şladı. Ben, 

lca~.g~lıl~rın_ ayak seslerini, kargı 
gurultulerıni gittikçe arkamda 

duyuyor ve artık ölmek isteme· 
diğiuı için boyuna Hindliye ba· 
ğırıyordu m; 

. -:- ~man Seyyidi, aman sey· 
yıdıl Sıyahiler bize yetişiyor! r. 

Hindli benim bu endişeme 
kulak asmayordu. Soluk so~uğa 
kay larqcı şağıy in;yor, san· 
ki birşey ar yormuş gibi endı· 
şeli endişeli küçük körfezin ara· 
larını tetkik ediyordu. 

Üç dört dakika geçmişti ki 
(~akir), elmas damarı bulmuş 
bır madenci gibi sevinçle bızc 
doğru atıldı. 

- Nasib reis, Nasib reis, 
nerdeıinl Yanıma gel! Dedı. 

Naıih reis, koşarak Hindlı· 
nin yanına geldi. Hindli ona 
deniz n üıtünde duran bir ı; 
gösterdi: 

- Oray yetişeceğiz! Çabuk 
011 Artık ümidimiz sende! O d" 

Benim arkamdan geliniz! Ko
şunuz, ko~unuzl Belki Tanrı 
bizi himaye edecek, deniz kı· 
yıaında sabili selamete ereceğiz, 
dedi. 

N "h e ı. 
ası reis yeniden bay ta 

kavuşmuş gibi sıçrıyar k sa ın 
bulunduğu yere uçtu. 

B· " ız de onun rk smdnn y 11 
sur ti k"" f · . e or ezın dibine ilerı c· 

Zavallı arkadaşlarımız, müjde· 
ye benziyen bu emirden sonra 
Hindimin havaya kaldırdığı kı· 
lıcın ğölgeıi altında seğirtmeğe 
başladılar. Ben. (Fakir) in 

dık. Sal on kiş;yi alac k kad r 
b~yü~_tiı. Kargılılar artık go· 
runmuşlerdi. Başl rınd bizz t 
büyuk hakan da bulunuyo. du 

Almanyll için hayati ihtiyaç· 
ların neden ·baret olduğunu 
teabit ve bu husustaki şüphe· 
lerim ·zi izale etme ... için mua· 
hedeleı i, daha doğrusu Buftea· 
da dikte edilen petrol bahsini 
tetkik etmekliğimiz lazımdır.,, 

rkasmd n eliyordum. Sağım
da, solumd , önümde ve ge· 
rimde kaplanlar d bulunuyor 
ve onlar da b.zimle birlıkte 
ador.ın simal sahıline mute.vec· 
cihen '<o,uvorlardı. 

- Sonu var -
--------------~---------
ı; m an hareketler· 
Dün limanımız 2 Türk, 

lsveç vapuru gelmiş, l Tur 
vapuru lımandan hareket et· 
m şt r 



'zmıt •evaaım amirlifi ildnlan 
Jzmır L~vazım AmirJiti NbD alma komiayoaaadaa: . 
O du baıtaneleri için 24000·27000 metre patııka 19 Nııan 

938 Salı runu uıt ıs Tophanede lstanbul Lev111a Amirliti 
satan alma komisyonunda kapılı ıarfla ekıilt•eıli yapılacaktır. 
Tabmia bedel 16200 lira ilk teminab t21S liradır. ş.tnaao 
ve nümunesi kom;ayonda görülebilir. l.tekliler1n kanuni vesi
kalar le beraber teklif aıcktuplannı ihale aaatiacl• ltlt 1Ut 
e\lel komisyon• vermeleri. 2 7 12 17 1070 

lım r Levazım amirhji Sat. Al. Ko. Rı.denı 
Miktarı 

426 Gebtı 
133 Yem torbaıı kadına 
143 Ye• torban mekklri 
80 Zincir yular HJM kadana 

143 Zincir ,.tar upı meWri 
82 Paybend 
95 Tamu liiaıeri 

1 - Müıtabkem MHki katan bıyvanıb içia yak"1clı e~nı 
ve miktarı yuah yedi kalem mutabiyı pızarhk aurotile 
11bn alanacakbr. 

2 - İbaJeti 16 N ıu 938 CumartMi gilnü -t 10 da kı .. 
lada lzmir levazım amırüti •tın alma komt.yoauadı 
,.pılacaktır. 

3 - Teminat muvakkata akc;eli (SS) liradır. 
4 - T Alip1- teminat1arıle bırlikte ibaJe ••tinden ev~I ko-

miıyona müracaatları. 1217 

Jzmir Levazım amir 1 k• Sat. Al. Ko. Ra. den: 
P.yade atıı okulu Mıltıpe ve Baraa askeri li1eleri için alı· 

aacılı: w beheri üç parçadaa ibaret yıkama sıkma ve ütü nıa· 
ldaeleri olmak üzere üo adet çamaşır yıkıma makirıeıi mü
teahhit nam ve hesabına 27 Mayıı 938 C11ma ıünü uat lS 
buçukta Topbıaede lıtınbal levazım amırliti ıatın alma ko
misyonunda açılc eksiltmesi yapılacaktır. Ba makinenin tahmin 
bedeli lstaabal iç n (4300) Buraa ıçiD (4700) liradır. ilk temi
aab (997) lira 50 karaıtm. Şartname •• katalotu komiıyonda 
Prülebilir. isteklilerin kanuni Yesikılarile beraber belli aaatte 
komisyona relmeleri. 12 24 8 22 1216 

lzmir vakıflar mttdttrloğıındeo: 
Sabhk akarabn 

bedeli m. 
Lira Cinai No. Me•ldi Vakfı 
300 Ev 99/ 139 Hutane c. Arnacul ot. m. 

Yukarıda mevkii cinai ve muhammen bedeli yazılı ev mül
ldyeti aablmak ilz•e açık arbrmaya çıkarılmııtır. Müzayedesi 
!0-4-938 Cumarteai ,Unl aaat ondaclır. istekli olanların vak f. 
tat idarealne mürıcaatlan ilin olunur. 12 17 22 27 1214 

Dahiliye Vekiletinden: 
Edremit aa işi u· .. ıı ... ilidıii~ ....... ~ 

Edreaite 10,9 kilometre mesafeClen s11 isalesi aptaj Ye mı~· 
laklar intııı su depoıa tamiri tehir şebekesi yapılması ve mu· 
teferri malzeme ted.rıki kapab zarf uaulilo eksiltmeye konul
••ıtur. 

1 - l,in ... men bedeli 57390 lira ~8 kuraıtur. 
2 - lateldiler bG ip ait tutname proje veıair evrakı 287 

karuı mukabilinde DabiliJ• Vekileti S.ledıyeler ımar heyeti 
fea eeflijhaclea alabilirler. 
J - Ekli tme 30/Niaao/938 Willine raatı.,.. Cumarteli 

pDii aaat on birde Ankarada Dah iye Vekikti bınatıada top• 
iaeıoak Belediyeler imar heyetince yapılacaktar. 

4 - Eksdtmeye ı·rebilmek için isteklilerin 8ptula JUrlı t .. 
.mat ve vt1Aild ayııi ılıı ııat 011a kadar komisyon reial tiD• 
tesli• etmiı olmaları lizımdtr. 

A - 2490 sayılı lı:aaunıa11 16 ve 17 inci maddelerine uyrua 
•• 414552 lı:wqlu maYakkat teminat. 
8 - Kananan taJia etti ti vısikıl ar. 
C - Ka6uınn dördllacü maddul mucibince ekiltmeye gir· ••Je bir m•İ b•lua11aciıtıaa dair imzala bir mektup. 
D - Belediyıl• imar heyeti fen ıeflitınden müctak111ya 

pmek için alauklan •••.lrL 
5 - Teklıf mektupları ihale giinl ıaıt ona kadar makbuı 

•akabiliade kom ıyoa reialitine •erilecektir. 
Poata ile ıöaderilecek telclil mektuplannıa iade& teahhütlii 

ol•a11 ve niha1et bu ıaate kadar komisyona ıelmiı bulun· 
... ı lizı mdar. 

Bu iı bak:cındı fazla izaha al111ak iıtlyenlerin Belediyeler 
.imar boyeti fen .. flitiae miiracıat etanelerl. (990) 

12 17 22 27 990/ 1189 

lzmir memleket hastanesi ba,ıa\bip• 
·nden: 
lzmir Memleket haıtanelinde 1/10/937 tarihinden 31/lı/9!7 

.. rihiDe kadar vefat ede~ eıba•• etJalan 1141938 tarihiaden 
?:1141938 tarihine bdar 20 aün mlddetle açık attırmaya ca
brtlmııbr. Artırma ıilnü olaa '!7/4/938 tarihine raıhyı çar
flmba paG aaat 9 daa 12 ye kaclat Meıaleket haltaaeaiade 
heyet lauzlh'uadı satılacaktır. lateklilerita mezldlr giin ve 1Utte 
laat•e19 müra~aatlm l lra olunar. 1 12 16 22 l 142 

ilin 
Nafia mftdarltığanden; 
Suatlar okulu demirhane Japııı ikmali in,..ta 8794 llra 70 

brq açta tun ile ve 15 ıüa müddetle açık ebiltmeyek O• 

aulmaıtar. 
lateklıler 2490 sayılı y111 hükümlerine gCSre b111rhyacakları 

ve peken belgeleri ile birlikte 19 Nisan 9~ Salı paü saat 
1 ı de nafta mldlirlütündı aaütetekkil komiı1ooa batvurm .. 
lan llia ol11nur.. 3 12 1096 

A ADOW 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esıı No. Yeri 
A.20713,4,S Ref8cliye Tramvay caddesi 
A.330 Bayrak& Kanarya 10kak 
A. 1135 Bayrakh Menem• caddesi 
A.305 Yolbedeatanı Servili ban 
A. 702/'J Hıtuniye mab. Dellllbaşı ıo. 
A.702 .. ,. " 
A. 702/1 " " it 

A.976 Kuyamcalar ÇUflll 

A.231 Osmaniye eadclui 
A.629/1 Karataı Dolc• eylül aokak 

No. 
831 

4 
23 

SS/11 
6 
2 
4 

8.3/1 Mi•,- Ke•al.nin cad. l1taabul han 
B.S/3 s.... ilkeleli Saliabata haa 

41·43 
31 

157 
11 

7,8,9,10,11 
12,14,15,16,22 

Nevi 
Hanıır 
Ev 
Ev 
Oda 
E• 
Ev 
Ev 
Dükkla 
Mafua 
Evin alt kata 
Kahvehane 
Odalar 

De pozitoau T.L. 
28.44 
3.36 
9.90 
5.43 

19.20 
19.20 
19.20 
8.10 

1&90 
8.10 

12.60 
90 

, , 
~ .... ' ı' J' . ·,; ~ 

Teknik 

Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarşuı Nm 3 

Telef on: 3435 
Muhasebeye ait bütün i~lerin:zi 

tım bir itimat ile tevdi -
edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif uıu lerdc: 

Muhasebe tesis eder 
8.314 Sımu iıkeleai Salihata ilan 4,S,6, 18 Oclal• ti7 

65 C.25/3 ikinci SGley•aaiye Nezaket 1. 6 Ev • 

• 
Dzfter tutar 

C.203 S.maa iıbleli 19 Mataza 46.80 Pldnço tan%im eder 
Hnabı tetlıilr, taaf iye 
oe ihtildlları halleder 

C.149 Katıda• Alacameıcit EtrikBllb ıobk 2 E• 10.80 
C.260 Göztepe Tramvay caddesi 6-l.S EY 

6
7

1
2..SO 

C.203 S•maa iıketeai 19 Dtpo 
C.201 T·ıkilik Baımabane 271 Kahvehue 93.60 -C 5212 ikinci SultaaiJ• mab. Nezak.t 1. 2/2S Ev 7.80 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
C.202 Samın iıkel•i lıtanbal laao 

1
9 Oda 1

1
°
1
·80
40 C.185 Mıniıı Atik cami Karabiaarh Alibey ıokak 11 9 Ev • 

C.S6/2 Birine kordon 1 Dükkla 67.SO 
C.202 Saman iıkeleıi latan bul bıa 7 Oda 9.4S ikinci Beyler sokak No. iJ 
C.153 Ahmetata mab. Şamla aolcak 35,35/t Aile evi 121.80 
C.5611 Birincikordon 62 DüUcia 61.25 
C.63 Yemiş çarıııı Kapalı aokak 23,25 Matara 19.80 Mücellit 

Ali Rıza 
C. 144 M•niıa Gazibulvarı M•ammerbey 1. 198 Mıtaaa 57.30 
C.96 Urla caddesı 985 Ev 37.37 
C.197·197/A Aydıa Ramazan p1f8 mıballeıi 42·43 Dükkia 21.60 
C.202 Saman lıkeleıi 21 Mıtaza 46.44 
C.217 Kuaba eıki hflkGmet caddeıi Ev 11. 70 ••• En temiz ve en zarif işleri 

ıüratle yapar. 
A. 1t151 Karşıyaka Donanmacı mab. Çılurotlu ıokak 12 Ev 27. 

12 tai numaralı ev .. _ • . 
lzahab yukarıda yazılı gayri menkullerin kira'an 21·4-938 perıe•be gunu ... t oa bırde ıha· Yeni Kavallar 

leleri y~ptlmak Ozere artırmaya konulmuttur. . . . . 
İıtek i olanların h zalarıada yu lı depoz-tG akeeleriaı veanem ı~{al7rarak arbrmaya 11;-n~· çarıısı No. 34 

............................ ~~~~~~~~~ .. ,.~~~~~ .. ~ ... -..................... . 
lzmir 2 nci hukuk mahkeme- il ' 

Bal ve Bahçe... TUtUn ve Sebze... Fidan ve Mahsul 
Kimyeı:i Gübreleri 

Mazutlu Macar Traktörlert. 
Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalbuf'larl 

Orak ve Harmao l\'Jakioeleri 
sair her cını ve ti stemde . 

avut Zade 

R .hmi 
Karadavut 

Gomrnk muhafaza _genel komutanlığı 
Istanbul satın alma komisyonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza memurları için 1135 tak m elbise· 
Din kapala zarfla ekıiltmeai pahalı ıörüldiitündeo yeniden 
14/4/938 perşembe iÜnü Nat 1 l de pazarlıtı y:ı pılacaktır. 

2 - Ta11nlanan tutarı 17,025 lira ve ilk teminatı 1278 
liradır. 

3 - Şartname ve evufı komisyondadır ıörüleb &r. 
4 - istekliler a ıüo ve Nat~nde ~.lk teminat ~akb~zlarile 

birlıkte Galata Eıkı ithalat gumrOtu bınaıındakı komıayona 
ıelmeleri. 27 31 6 12 1583/967 

Devlet demiryollarındsu: 
Bayraklı iıtuyonuııda ıalbaae cıbeti seçi dikurbaadı, eakam lca
cü bir 1 ıh sa ait tütün baraka11nıa idırem 'ıe ait alta metre 
mutabbaı arsası 27/41938 Çırtımba gilnü Mat 15 te Al•ncalc 
8 inci it.etme komiıyorıunda ·~ le ekı it•• Hretile 3 .ene lçia 
kirayı verilecektir. Muhammen Ü9 ffnelilc kira ltedeli 54 lirad1r 
isteklilerin yOzcle yedi buçuk niıbetinde •uvıkkat teminat yll

tırınalart ve ite ıirmeye ma11ir lcıll11at bir halleri ol•adıtana 
dair beyennaaıelerle maayyea pa ve ... tte komi11ona mira· 
caıtları llz mdıt. Şırta11Del• ko•i.,oa4• paruaı abııınr. 

12 16 (1211) 

Izmir defterdarlığından: 
Birin4:Kordoada 168 D811larada icrayı ticaret et•iı olup Ba

cada Kamalpa,a cıddeliade 6 numarada oturan Yeni111be ml

lrel efleriedea Davit Levinre 1/1/933 sGniiaden 31/121933 p
alne kadar olan maamelltı içia •enniı olduta kazanç beya· 
mıaialn müateııidıb olaa mezkGr seae defter ve veaaikinin ib
rua laaldaada teblipt yapılmak üzere yapılaa arqbrmada ma• 
maileybia iki HA• evel terki ticaret ederek Midilli adUJaa 

gittiii anlaıılmıı olup acla4aki adreai llakktatla yapılaa talald· 
kat nıtieeaıincle de ••kir adadaki a4r11i teabit edllemeditfa· 
dea 2!95 ıayalı k.aaunua , 4 l ia ci maddesi ':11acibince ya!'8rda 
zikredilen defter nıaild Mitıtpqa cadde•nde Bahçelı han 
ikinci kaU. defterdarlık ttttkik biiroauna ibruı için keyfi1et 

mezkG · kaa••u 86 acı maddesi mucibir&ce illne11 teblit 
olunur. 1221 

sinden: 938/936 
lzmirde 2 ncıkordon eıki ıu 

şiıke~i aile 6vinde otaraa Ra
ı· ye tarafından koeaıı lzmirde 
Kemer lröprüs6nde Saman ha
nında Salih otlu Ali aleyhine 
açt;tı boşanma davasından d~ 
layı müddeialeybe çakanlıa da· . . . 

kapalı o'.duğun<lıa nerede oldu
ğu meçhul bulundutu derken• 
rile iade ıa:ıa•ıı Ye aıbıta •a
r.fetile yapılu tahkikatta iH 
miiddeialeyhia ibmetıihı meç
hul oldutu gibi taaıyaa ve bi
len de olmad1tı ve balen ika· 
metıibıaaa teıbit edile•eclitia .. 
bahisle tılakikat evrakı iade b 
bnmıı oldutaadaa davacı111a 
talebile bu baptaki ı.bliıaha 
iliaen icrası•• ve ara11bal •• ,.. 
tile devetiye varakuuua mala· 
keae .tivanbınesiae taliki•• ve 
tahkilrabn 14/5/938 C.mı siiaü 
aaıt 10 a talikine karar v•il
dijinden yazalı pa ve saatte 
müddeialeyh·a tahkikat hiki•i 

buzur•da buluama11 V.Mra ta- ı .. 111111!1_. ...... ~~-----• -,, s:.: ... ci Sınıf Mutahusıs rafından vekil göndermeli lü· .... . 
aumu aklİ takdirde bıkkında IJr. Demir Ali 
ı ya ben muamele yapılmak Klllllfl ofl• 
iz•• ııyab kararı ittihu olu· Cilt ve Tenaalll h•ataltlca 
nacatı hukuk aaul muhakeme- lan ye elektrik teclaviat 
leri kaDUDUllllD teblipt ful111a Laair • 8iriaci beyler .... 
teYlikaa teblit makamma kaim EUıım• Sinemaaı arkuanda 
olm k üzere ilinoluaur. 1215 Telefon : 3419 

Orolo• • Operat6r 

Doktor Fuat Soyer 
Gillaaae baataaeli eaki muallim bqaauavini ve lzmir Merkez 

laaltıalli lclrar yolları hastahkları mütalıa11111 

l~lb.,ter, Alaenk matbaası ka11111nda 36 numaralı mu
yeaebu•liacle ..... fiin saat 15 ten itibaren bastalarıaı kabul 
ve tedavi eder. 

-lnhiıarlar umum modorloğonden: 
ı - Şartu.e ve niimu11e1i mucibiace 115,000 adet beyu 

pi •Ntı hatlı. pazarlıkla ıatın ıbnacaktır. 
2 - Pu•lılc 25/IV.938 tarihine rasthyan Pazartesi ıü11ü 

.. t 14 ele Ka..._a levuım vo mübayaat ıubeıindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

S - t:'8am.ı.r param• olarak: her gln ıözO pçea ıube· 
den " ir ba1111&dfirlltü•dea alınabilir. 

4 - lsteldlleria pazarlık için tayin edilen tün ve uatte 
% 7,5 gücenm• paralarile birlikte Kabataıta kiin levazım ve 
müba1aat .. beliDcleki alım komiıyonuna plaıelni lan olu-
••· ·1952. 12 14 18 2J 1952/1210 



~ ---~a....;h;.;;;if;..:..f':_~l,;;..l ------ ~ 
1 rHtcHi ~perco 

l ·apur A centası 
F..OY /J L NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
''JUNO., vapuru 16·4·9~t~~ 

r:binde beklenmekte olupENCE 
GAS, VARNA ve KôST 
için 'ük alacaktır. 

~VENSKA ORIENT 
LINIEN .b. 

''ISA vapuru 9.4.38 t:\rı n· 
" ROTTER· 

de beklenmekte olup YNIA 
DAM HAMBURG. GD ' 
DAN°ZIG, DA~l~A~.K vj ~AL· 
TIK limanları ıçın yuk .. 8 

•. · 
14 "BIRKALAND.. motoru • 

4-938 tarihinde beklenmekte 
olup HAMBURG. ROTTER· 
DAM, GDYNIA, DA~ZIG, 
DANIM ARK ve BAL TIK laman· 
ları için yülıc alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 26·4·38 
tarihinde beılclenmekte olup 
HAMBURG, ROTTERDAM, 
GDYNIA, DANZIG, . OANI· 
MARK ve BALTIK lımanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA., vapuru 9 MA 
yıata limınımııl ıelip MAL!. 
ve MARSIL YA limanları ıçm 
iik olcu kabul eder. 

' ilin~ hareket blriblerile..ı~~ 
1 d ki detifiklilderuan 

•••lun • a • abul etmez. 
acente meıalıyet ~... . · 2 · Dalaa fazla tafti .. t ıçan ncı 
kordonda FRA TEiıJ SPERCO 

acentabtıaa miracaat vapur 
d"J elİ rica olunur. 

~e;:,oa: 411 t/4221/4142/266S 

-DEUTSCBELE. 
,. ANTE • LINm 

G. m. b. R 
HAMBURG 

cEVTSCHE LEVANTI!; 
tJ~UE. A. G. HAMBURG, 

~fLAS LE~::JiN LINIE A.G. 

u~MOS,, vapar• 16 Ni• .. 
da bekleniyor. ANVERS, BRE. 
MEN ve HAMBURG liıaanla· 
rıadan 1ük takaracaktır. 

•ARTA,. vapuru 12 NiMndı 
bekleniyor. ROTTERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN içia 
Jük alacaktır. 

~ERVICE MARITlMI 
RQUMAIN 

BUCA REST 
~URO STOR. vapura 3 M•· 

yııta bekleniyor, KôTZSTEN~ 
GALATZ ve GALA ar.1ar-
ma11 TUNA u.-lanaa JÜk 
,ıacaktır. 

DEN NORSKE MID~ 
HAVSUNJE 
OSLO 

••SAN ANDROS,, vapuru 14 
Nit1nda bekleniyor. ISKENDE
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limanlanaa yük ala-

aktır. 
AMERiKAN EXPORT UNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
1XCHANGE,, vapuru 15 .. 

Nit1oda bekleaiyoı, NRVYORı.. 
1 in yilk alacald'1. 
ç •-EXMINSTER,, vapuru S0 
NillDda bekl•ipr, NEVYORK 
. i yik alaclktar. 
~rE ROYALE HONGROISE 

oANUBE MARmMB 
nszA. •otaril 15 Niaaada 

.. , __ ; Olı' TUNA u••• Ji. 
bek .... J 'L11eket edecektir. 
maa Jara•• 11 hareke tarilalerile 
Va~i ~tiklikleriad• 

navlular - -1"~ kıbal etmez. 
acenta •;; ufti11t almak lcill 
D~ -~-• V/. F. HENRY 

Bin.ci~ • Co. N. v. VAN D:::- ~ 
•apar ~· 
&cıU.eli rld No. 200712008 

Telef o• 

O l(TOR 
D ~_ ... ı.ı uııu 

M. ~.aaııkl•r 
Dahirt ~...... 82 muta~ fllo. 6 lkincıbeyler1~ a-to. sı 

ANADOl,u 

ızmır gı11nı·üli nıunata.lu laiJuı·u ~atın almd kowİS)"O· 
nundaıı: 

Umum tah- Muvakkat 
Miktarı T h F. a . ı. u.ın tutarı temınatı 

Giin Saat Tarih 

Cinsi K lo G... Kr. S. Lr. Kr. Lr. Kr. Pazar-
10 Un S369 000 7 50 702 67 53 00 18·4·938 tesi 

Sade yıığ 266 000 65 00 172 90 13 00 ,, ,, l0,30 
z ... yi:inyağı 806 700 30 00 242 Ol 19 00 ,, " l0,4S 
Zeytinya;ı 111 900 28 00 31 33 3 00 ,, " l l 
Arpa 1351 000 ı 00 13 51 2 00 ,, " l l,l5 
Köhne fotin 403 çıft 15 00 60 45 5 00 ,. ,, . ll,30 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ile muhammen f at ve tutarları yazılı alta kalem muhtelıf erzak 
ve eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde açık artırma ıuretile satılacaktır •. 

2 - lsteklllerin 2490 sayıh kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yazılı. veııkalarla m.u~a~" 
kat teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte ihale saatlerinde lımır Ah ancak Bırınc.• 
kordon 364 sayıda tabur sahn almı komisyoıuna müracaatları. 2 7 12 16 1085 

Olivier ve 
Şürekaisı 
Limited 

Vapar ACMta11 
Elrimcikordoo Ree1 bİDlll, 

Tel 2443 
THEEU.ERMAN UNES LTD. 

"TRENTINO,. vapuru S Ni .. 
Anda ~elip LONDRA Vf 
HULL için yük alacaktır 

"FLAMINIAN •ap~ ıs 
Niaanda LlviRPooL ve 
SWENSEADAN ıelip rült ça
karaca,tar. 

"CARLO,, Vlpuru 20 Ni· 
ıaHa1 ı•lip Yiilc çıkaracak ve 
•111 za•uda LONDRA ve 
HULL içia yGlc alacakta~ 
THE GENERAL STIM NAV~ 

GATION Co. LTD · 
. "AD JUT ANT,, vaJ>Uru. Mart 

aıhayeüade LONDRA 9a ük 
alacalcbr. y 

DEUTSCHE LEV ANTE.. LINIE 
"DELOS,, vapuru 24 Martta 

plip Jiik 91lcaracalc. 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adrea: Beyler NlllDM _. 
katı No. 23 

Kabul aaatleri: Ôtledeaı evel 
•aat 10..12 ötleden IOIU'a 

lS,30 • 17 Tele. 3434 

Devlet Demiryollarından: 
HalkapıRar istasyonunda ve etki tramva~ mabal~i ~~r~unda 

idaremize ait 135 no.lu dükkan 25/4/938 pazarteıı gunu ııat 
ıs te Alıancık 8 inci işletme komi.ıyonunda açık artırma ·~· 
retile üç ıene için kiraya verilecektır. Muhammen üç .•eno~ık 
k"ra bedeli 180 liradır. isteklilerin yüzde yedi buçuk nııbetan· 
dı muvakkat teminat yatırmaları işe girmeye maıii kanuni bir 
h:lleri olmadıjıDa dair beyaanamelerle muayyea pn ~~ uatte 
komiıyona müracaatları liza'8d11. Şartnameler komı11ondın 

8 12 1153 paruız ahnır. ı 
" 3 Si -

Doktor 
A. Kemal Tonay ..,.,,,.,., ... ,,,,,.., .. ,,.,. ,, . .,,,,.,.,.. ........ . 

(Verem ve ulre) 
Baımalaane Çorakkapı caddeıi poliı karakolu 1anıada 

251 uyıh ev ve muayeaebueıiade sabalatM akta•• 
kadar 1auta1annı kabul ed•. 

Teı.fllon: 411$ 

Izmir orman bat mflhendisliğinden: 
fzmir merkez kaıaııam Boraova aabiyui civanada Koea S. 

ğaz ormanından bet J11 altlllt dokuz keatal pınal çalall .... 
her kentalı beı kuruş muhammen belle ve pae merkez kaza• 
nın Çelebi karlağı ormaaıadan 11kiz yliz on dokuz kental ke• 
resteliie gayri salib kuru çam odunu lbeher kentali alb k111111 
muhammen bedelle 2490 .. yılı artırma ekailtme ihale kaaua~n 
hükümleri daireıinde 31/3/938 tarihinden itibaren 15 ıun 
maddetle serbest artırma ile ıatJıa çıkarılmıfhr. 

Çalanın muvakkat teminatı 285 kuruı ve od•un da 492 

kuruıtur. 
ihale lzmir Orman bat mülaeodialijiad• 1414/938 P•ıembe 

ıüaii ıut ikide yapalacatı ilin olwaur. 8 10 1 ~ 13 1157 

1 :on l? 

llakiki çiçek kokuların 
Bntnu tabiiliklerile yalnız 

S. Ferid Eczacıbaş 
Kolonya ve Esan 
larında duyarsını 

Tabii, Latif ve ço 
sabittirler. 

Aynını yapmağ 

imkan bırakılm 

ve etiketin 
dikkat. 

Şifa Eczane 
HflkOmet sırası 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1,0rk Anonin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 

45·35·2.S.20 beygirlik: Her huıuıti garantilidi 
Fiyatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harman, biçer hatlar, aaman ve ot preseı 
toh•m ayırma makineli. kalbur makiaıi, pat 
tu ça~arma makiaeıi ve bilumum alib ziraiy 

RUT .. SAK - Traktor pullukları, mibzerler, diıkaro, brmı 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharla kazu ve loko•obilleri. 
Tam Dizel mot6rleri. 

Her türli fabrika teaiıatı iılwi deruhte edilir. 

Bdyiilı Kardiçalı Han 55 Na. da EG 
mıntalıaaı umum acenteai TALAT Ki 
llOGLUNA müracaat. 

Aaabiye miiıelıa••ı•ı 

Dr. Ismail -Ziya Tregul 
Jkincibeyler ıokatı Fırın karıııı No. 2S 

Telefon: 4178 

lzmir Pamuk men&ucatı Tork 
Anonim tirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. MarkHı Eni santim 36 metrelik bir topuo 

ııtbı fiatı 
Kurut 

4 At 85 717.-
4 At 7S 655.-
5 Delirmen 90 832.-
5 " 85 798.-
8 Geyik 85 800. -
8 ,, 15 730.-
9 Ta11are 85 732 
9 " 75 670.-

11 Köpekli 8S 722.-
-~ıbu. fiatl~r _fabrika teslimi sattş fiab olup ambalaj ma fı 

mutterıye aıttir. sra 
2.S toptan aıatı abılarcla yukandald fiatlere % 2 

olunur. zam 

lzmir Vilayeti Defterdarlığında:' 
lamail Hıkkının bzaaç veraiaindea ol b 

tahlili için mülkiyeti tahlil emval kanua:n ör:rcu.:.un te_mi~ 
olaa Ketea ıobtıada kiia 3 ''Jlh dükkan 1 . czeddml 
ettirilen 1500 lira kıymet Bzerindea taribi 

1 
ul.d:!en. "btakti 

tekrar 21 2'1• müddetle müıa d ıb are 
25/41938 Pazarteli pai , .. r• 19/•t çVı~l nlmı!br. Talipleri 

1 1 . e ı iyet ıclare heyetin 
ıe me en. 2 7 12 21 104 

lzmir Vakıflr direktôrlOğflnden 
Sılepçiotlu hanı içinde mevcut tabm" 300 . 

hurda çinko 11blmak üzere açık artarma ıne~ ·400 k~ı 
ıunun muhammen bedeli yedi buçuk k Y~ çr i'l:'l mı.ıtır. K l< 
uh gün6 aaat ondadadar. Taliplerin ~a~ıf~; "dalesı. 19141~3 
c:aatları. 7 ı aresınc mutı 

12 1134 



Edlfe JJ ANADOLO Mart 

Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak E Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, işti havı arttırır • yapan en iyi mQshildir 

; . . . . .. ' ... ~ .· 

Elbise ve Manto 

meraklılartna müid e 

Zabitan Baglu oe 

Bayanlar •.• 

En müıkülpeaent müş· 
terilerini memnun eden 
bu fırmayı unutmayınır:. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 

r hi K ş 
Bu lcue yeni açtıtım matazada zenain 

çeıitler. Maatolulc, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumqların envamni, yerli ve Avrupa. 

1 - Msğaum dabi!indo açtıtım terzihancmde 
huaulİ olarak bay ve bayaDlar iç;n son moda 
zarif, ttlc: manto, rop, tayyor, etek. bluz, turvakar, 

.uvalet, aoelin lik, ıivil ve aalceri elbiıe ve ksputları 
iıtonilditi ve bcğenilditi ıelcilde imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve .kredi ile de yapılır. 
3 - Bu ıöılerimin dopulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifidı r. 
Adrea: Odunpazar: Sümerbanlun çıktıtı eılci Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Topttın fiti ,,.,.akend• oltıralc lıariçlen sipariş kabul edilir 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz \1erilen gonde 

Makine tamirlaa
neıinde yapılır 

/z,mlr Keıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 

DIŞ· 

maeanana 
:ıcwo:> 

bllanınız . 

Telefon: 3993 

Toptan 
• 

1Gltfyerı 

Alıt.nc•lcıwtltı 

Lütfi Kro 
Ecztı d•poıa 

Model 
Tamamile çelik yaylı •••l•iz ıomyalan mutlaka ıörünüz 

Si M ONS C OM P AN Y Mukuına dikkat ediniz 

Yegane sabş yeri: 

.. 
,--------------------------------------·-----------------~ Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hertiirl ii tuvalet c;eşitleri 

Hamdi Nüzhet an çar 
h at za 

Başdurak Boyok Salepcioğlu lianı Karşısında 

Harac;çı kardeşler 
oltlly ve mef t 

e 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbiıe ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, miaafirlenni kabul edecek bir ılonaa 
rahat yqıyacak eıyaya muhtaçbr. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirıiniz. Evinizin eıyuı hayab4 
nızın etiketi olduğunu unutmayıaaz. 

Memurlara 10 tak.itte vereıiye muame. 
lai ,apılır. 

Kahve ve 
Gazi ocul ral 
Kullandığınız tahta sandal

yalara bmir Taıç· lırda 21 numa- mi!t:lllliii 
radaki Sanlaya Yapımevi M. 
Alidea sağlam ve ucuz fiatle 
tedarik edebiliuiniz. 
Toptan ve perakende aatıld·iı 

ribi sipariş kabul edilir ve 
süratle yet ıtirilir. 

Foto Köroğlu 
mz -sıe---

En meıhur rabrikaların fototrz f ma'!o.inelcr , füim, cam, kitıt, 
kart vo bilumum fototrafçılıkta müıtamel eczalar, fotoğraf allt 

ve edevat:, font ve ıelııpalar. 

Fotofrafçılıfa m'IJ:teallik her neoi malzeme 
Zevki olqıyacalc: resim ve •trandiımanlar, aenodat ve evrais 

İltin•hlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerude çarıt1ı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

-=--=----~-- T.l. _, R-· 

• omo _____ erı 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 
en beğenilmiş otomohilleridir 

r 

Oldsmobil otomobilleri de her tarla evsafı haiz, ıağlam, elverişli, 
~ güzel ve loks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 

1938 ModeO 
Haliı çelikten mamul mobilya renk ve ıiıtemi. Şılc • Zarif ve Nil•• boyalar kat'iyyen dökülmez, aomyaıı rıcırdamu 

emulaiz kaıı._oladır 

1 1 

Birinci Kordon Telefon 2704 

v 

1938 MocfleD 
Çelik lamalı ıomya ve ayaklı divanları hiçbir fabrikuua Japl_. 

)'acatı evaaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavaflar Çarıı•ı orta yerde 
No. 29·36 Hdaeyin Hüsnü Uziş 


