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;~~;~;~~~~:~1~~~~~ç~-~~;~;~-;~;~~~~~-i~~~:~~~=~P·-~i~;~-:~:~~~~~~~~~~~~-~~;~-~=~~i~ihi Türk-~ısır do tluğu 
Daladiye kabinesi dün Par- bütün varhğ nı gösteriyor! 
Iamentoda büyük' bir ekse- Muahed~ ... !~~ti edildi 

•. t) •t• d Jd Mısır Hariciye Nazırı zıyafette dedi ki: 
rıye e 1 ima 8 l Büyük Şefle muavinlerinin büyük eserlerini 

Daladiye diyor ki: B;~;· d~;tletlerin, bir anda ha· a ika ile taıtip etmekteyiz. 
ritadan silindikleri bir zamanda Fransız milleti· Aj•!:~!··~~;.i<~~~.bi-;;b;~;;;~:: Muahede,Akdeniz su hun
niq dahili ihtiliflarla uğraşması doğru değildir aor ~:;;.~:cek~a:!:'le~::D::~; :: da ı•ş bı•rıı•gv •ıne matuftur 

olıun., bütün devletlerle doıt taktı demiıtir ki: 
geçinmek istediğini beyan eyl•" - Tilrkiy•ııin dıı itlerini lıGyftk 
miştir. hir kudretle idare eden uta b4y0k 
- Sonu 6 ıncı sahi/ede - ae•i11ç içinde merbıba diyorum. Mı· 

11rı11 Milletler cemiyetine girdiği 
Hmın hatkanlık ettiğiniz umum~ 

heyetteki ıör.leriniı.i ha tırlıyarak 

it 1 
11lrorum artıyor. Ccnevredeki eözle• 

1 ngl· ıter· e- a ya riaiı kadar hiçbir eer biıi orada o 
kadar memnuD etmemiftir. Bize 

Anla~manın, önümüzd•ki· Cum. artesi giinü için ecnebi bir mi•afir aeıil, rakaı 
\ 

orada çok yardım ettiğiniııi, onun 

r l bir kardeı gibi merhaba diyoruz. 
İm%a/anacafl IÖY enıyor Rabıtalarımız çok kuvvetlidir. Tarih 

Lo.dra' ] 2 (Ra
rJyo) _ fo•iltere İtal'fa muabedeıinia, önümüıdekl CD• biıleti uzua müddet beraber yfirüt• 

Er"' maı mukadderatımızı birle~tirmiıtir. 
mart .. i gClnfl Romada im&1laauaıı ı6yJeniyor. d Mtııtakil Muır bu maziyi hiç unut• 

lnriltere Daınkili Çemberlayaan, per .. mbe ıtıntl A•am kamarama • Fransız pa_r_l~m-•ntoıu ~- 1 . mıyacak ve .ınutım1yacak. Aramız· 
P 

• u ~ muabedeaia metai hakkında lıeyuatta :buJuaacaJı 167 uıyor. • 
anı,. 12.(Radyo) - Fran- D .. ladı"ye ta-rafından okunmu•tur. ı 1 B bi N ll Beli dıki eull rıbıtalanu yalnız ruhi, k b .. v Mıl11ya tayyare ile gitmekte olan aıi ı.re ar 1• uı~•. or . • muıe1'1, dini deAil ayni aile hıyata• 

ıız a ıne~ı, _bugün ôkleden Beyannamede; Fransız mille• aaoın llıhltadan ıonra Romayı ıı:iyaret ederek, ııalya DatHkilı Muuoliai •ın rabııalarıdır. Yarın teati edile· 

evel Dalıdıycnın başkanlığında tine birlik tavıiye edilmekte ve ile bir mOUkat yapacıı• ıöylenitcr. k muabedenin kardeıligimiıi ıak· 
copi~umı~hr.. Bu toplantıd • b 2.l devletleri , bir and ha· Londra, lı (A.A.) - Ro1ter • jac ı bi\cliriyor: • • 'iye c1 ce incl m mıruı. Akcleniı· 
pkır amento ilo iyan rnecliıinde ritadan ailindilderi ir zamanda, İngiliz ·İtalyan itilUıma Cumart11i gnaODdea nel uD&a edı.lece&i. emil ele ıulbua idam .. ine çahtan ıark 
o unaca'- bev el ı b. edı'lmıLtedı'r. S"ylendı"ııı'n• •tir,, ıımomt itilaflı mfiıtereken.tapa ed.ılecek ail i1°DİD kı•metli büyQL uzvu Tür " .,aonam or tetkik Franıız milletinin dahi i i tı· • u " " e ~ 11. • edilmiıfr. (.. bir tarihte mer'iyet• konacak olen fiıt maddeler derpi! •d.ılme~~•dir •. Bu· kiyenia ıiı aais Vekilioi tekrar le• 

Ka . 1 
• .. liflarla utraımamlıı lizıme• DPD mıoau itillfıa :l.paayadaki "zi,.eıia lııgilteıenın utcdıiı ıelr.ılde UmlıyorDm. 

13 d b1Ee! o~eden ıonra aaat dili kaydolunmaktadır. uaaimiodıu ıoora :aıer'i>e&e koaulacaktır. Mmr Hariciye Naurı ı6aleriai 
h ~ . lıza aarayında Cum• Başvekil Daladiye, Fransamn ıöyl• litirmi9tir: 
t ur~eııı Lebrunun riyasetinde tehlikede bulundutunu ve bu Mısır parlamentosu açıldı - Sııiala ıyoi gaye, uim "' 
~p •nınıştır. Lcbrun, kabinenin itibarla, Milli müdafaa işlerine imanla •ulhun reıaaıtine ç.alıııyoruı. 
c~,n~ımesini tasdik etmiştir. ehemmiyet verilmesi zaruri ol- Mısır, bu·· tu·· n devletlerle Türkiyeyi bıgOokii metkie yüklel· 

1~rıs. 12 (Radyo) - Franıız duA"unu ıöyledikteıı sonra, Fran· ten Buyük Şefle muavinlerinin bftyök 

par aınentosu buıün (;!leden aanıo·, bir.bir zaman başkalarına dost geçı• n mek ı•st•ıyor eıerlerini alaka He takip ediyoruı. 
ıonra He y u • ti d • . . . d b'l.. Dou Tilrkiyeni.ı beyoılmilel aiyuet· 
t 1 on D rayuo o o boyun eğmıyeceğinı ve ı ı ı ıe io~~ı ettiji parlak medddcn Mı· 
oplan~ııtır. iıler:nde yabancıların müdaha· b l b • ii ıır lıftynk ıuinç duymaktadır. 

Hariciye Vekili miı Dr. Te•fik 
Ruıtü Araı Mmr Hariciye .Naıırıaıa 
uu\kuna cevaben •ıagıd•kl utka 
irad ctmi~tir: 

- Ekeel&osınır.ın memleke\im hak· 
1ınd ki doetıne beyanatlarına btıtlla 
• a bimle teıekkürlerimi takdiae 
müsaadelerini dilerim. 811 topraklar 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

" Türkiye· Fransa 
Hataya, himayemiz. 
de muhtariyet veril. 

m si konuşuluyor 
İ&tanbul, 12 (fü11111t) - AD• 

takyadau ı;elea ha lıalııeH gGre. 
B:ıtaJ mueleli, hGlr.Clmedmiale 
Fraofa aruında mtbakere eclil· 
melte ve Hataya Tark bimıyeıia.de 
lıir muhtariyet •erilmeei beria.Je 
durulmaktadır. 811 ihtimal çok 
kunetli dir. 

İttıuboJ, 12 (Buad) - Pa• 
riıten haber Teril.,...: 

Frao1& ile Türkiye btikGmetJerl 
araıında yeni bir doııluk mDIU• 
hedeı\ akdi için hıılıyaa m6Hker• 
ler devam etmektedir. Bu mluk• 
rt-ler ~akında eona erecek ., .... 
)Ula muahede imıaluacaktu. v,~nt kabiaeni11 beyan11amea;, lesini kabul etmiyeceğini, büyük Kraliçe de mecliste u unmuş ve ut n say. Kadehimi millelimiaio Hıcletine 

pır amentoda hiuat Başvekil küçük ve siyasetleri no olursa lavlar tarafından harareti~ alkıılanmıştır Jcaldırıvorom. 

Den iz bank parl~;~!rt~tu,ı~u~!~di;!1 ;:,.r~~·~ ~I;.;;;...;~. ---......-~h-t a-ç-o~l~d~""iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiibiiiiii.~ 
~~:..·~~=~:.~i· ... ·;:~·~.:!~~- zmır mu ugu ır 

lzmir faaliyeti ~~·!;..!'.-;:,::~:.~;İ.d~:·::: kavuşuyor! L.' - Sona 6ıncı .,,,,,,.,.- esere 
ıman inşası gelecek sene başlıya· r d 

cakt v l b.. . Osman Kölıtiirk ı'Jı: 
ır. ı ~pı ~n l~çok normal iş!erı meraıimle g6miildü 
.llenzlerı takıp edecekt "r Vefatı lıabtrial cldnkü o6ılaa• 

- mızda büyClk bir teuı6rle baber 

Da.ı.ı!:• ı. ll_aımet Diilıe arkadaşlarile berab r 
ıaaa k d •ır ıobeıi mfldtlr• Miiıtakb ı J • e . 
-rı a rota bagftnle .:ıı L- k e znıır llmaaıaın dı· ••am ld 1 rııııe UllD a ter a•an pr . . • .. 

• lr itince t&1d"k dil k fuıd 0Jeıı .uıgıliı ebperlet 
.... cekdt. l'ilhıkikı n.1.u-~--~r: tara . aa haaırlaııarak tktuad v •. 
.m ıcabeel •ı.:ıı•- -~ ııı:e k&lehnden Denlabıak •dClr 

.. '-111 B. Baımet Dille lllb• de . . umum mu • 
p. elki ftlllfwdaae •DTaffıkıyetiDl bel lımir Y?edıhııııtir. Y~ai mlıtak• 
ltpat ... ,.. 7 .. W.. de liyak .,_ it llmaaıaı Dıaııbaak yap• IJaela L..t- •-- ııraca tır. An . mut _. ldUeci•laclir. t' 

4 5 
a proJelerdea biıiacl 

Bir ••rr1ı1 ıp • mil1oa, ikinci ıip iıe allı 
'-ak telkllttı - re. i .dGa Dealı• ;'1~1yon .lira1e yapılabileceklir •• at• 
ll•am ile • na mtlatakbel -. e 1 ihtimal, ikiaci tip kabal ola• 

ı .-...,. lUIQeli b.Nrkuada ıa nacakbr. 
.. •ak -.ı ....... ,. .s 

--- - •na 6 ancı Hlai/•d•-

nrdijimiı Bolu 11ylan miltekai~ 
Albay Oıuıın Köktilrklla ceııaıı11, 

111er11imle bldınlmııtır. 
Meruimde vali Bay Fnh 

Güleç ile birçok ıeut, b6ttlD 
Bucalılar lıulcınm uf, bir mtlfreze 

d · · k et• 11ker, poliı, jao arma ııtıra 

mietir. . 
MerbumaD merarı baııadı hır 

hitabede bulunan B. Feıı:b Glleç 
dımlttir kiı 

- Merlıum, memlıkett• keD• 
dilini aaygı n .aefgi ile tanıtmı~, 
kıymetli bir ıakeı"dir. Onun .. hıı• 
1etiui, dtlnyanıa ea blyilk adam~, 
Atatfl.rk, en bQyftk .,.ri•de beter•• 
yet• takdim ellili içia beD ODUD 

hakkuacla daba fqla töylemiyecetim. 
B. Oımaa laakkuad• •illeti• 

gatterdili ıe•gl .,. ıaygı, lı•r fai• 
y• ııuip olaıı •ulaari71tleıdeo 
dı&ildir. • • 

Millet Meo~biDd• •11ifHıaı 
yapmak içba bısırlıaıp gic1eceli 
eırada Takaaıelea b11 bitli.., la•pl• 
•lal mlteenir etmiılir· Taancla 
t .. dillne rahme& dilerim. 

Merhamua mHırı•a pard. Bu• 
.. belediyıai, Baca geıaçlırl ııra• 
fındu çelenkler koa•uıtur. , ___________ _, 

Elli yataklı veremliler paviyonunun temeli abl· 
dı. Dileriz, · sağlık kaynağı olsun! 

-

Merasimde bıılıınanlar fiti Vali sözünii söglerkn 
Villyet umumi mecliıloin ayır• B. Adnan, nli muavini, eıhbiye aı6ı 

datı •• bha lira ile iaıawaa kanı .ıa~fl B. CeYde~ Saraco~ltı, \'il&'fe. 
"rilea, Tepeelk Emruı Mriye baı• claımt ı•ctlmeaı aaaluı, doktorlaı 
•- ...ı ı·ıer ntıTiyooaaun temel ıaaeteciler hahuıdalır. 
-··- ftrem • r- v·ıı . . l atma meraıi•i dlD 6tleden evel 1 yetımıı D en btıyak ihtiyaç. 
aaat OD birci• yapılcla. lanaaıa bitine kısmen ohun cHaı-

lıleraal• ele, t1ll B. Faıh GAleç. Hrebilecek olıa elli yataklı pni• 
tebriaiMlı bala•• Ayclaa u1la" )'••a• temel ~ukulan haaırlaamıı, 
•• TAık Spor ~nma lkiacl nkl arka kumuıda da l>ir etClT dalr•~I - Sona 6 ıncı sahi/etle _ 
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Beyoğluna bir balııf 

- Jstanbul intibaları -
Or i•a Rahai Gölı:çe 

Gece yeai haata. Beyetlaaaa yaya kal•an•Jan, ide&a kuıaca yıtıala· 
.uı Htbraa klf ıleleria ... , " k-.k yldylte içiacle utaI•ayer. Buad• 
.... IOl 7ok. Malıtelif dillercln koaaıaa, mulltelif kı7af•U• 0kadıalı _....,u. a WaJene kitJ. •Jai .._, e..nad.. ..... ..... INaraa ıe.k.,a .. 
rualr, tel ıilnek, itti•._ o•u ......... Tmrek gidip pli7er. 

Tebar ilk Hun tlillat• çarpan 197, ita koa•opelit pu.-ıa, hill 
111 M tlJll IU lalti7e& aap .. 118. Adela imaiyazla bir •ıataka gibı, lait• 
... ..., lüclıir .Wl7et •• tlll .. ,.. bua7a ginmiyor. Pate•lalı Balııil 
k.ı..L. Diflerimi p•rtlatarak gaPyor11& 

• • • 
.. ,...... gdHllili, yala11 biaalarıaıa yakaekliliatlta H .. adine la11 

•k .... atl-. ,.. .. a Titrialeriaia koaple we ... p. ol .. DDdu depldir. 
~ 1919 .. ......,.. werUi1or. Bol, klba, kan•lll laattaıla liJ• 
nmpae.. 

Aal ........ MIA " Wt, eeki WWipis •uhafnaklr karak t•iai 
-• ... ,..... •ar.. • .. Tlcatllal •lalak pçlD•• bir k..lıaıa rak ilati• 
.... Jt11 alili ile 1611•iyor. ÇaakCl ıatıı kayguı içiıuletlir: 

Gt. .. ,... lldfat ..... kaoatuu dnetl• apıı1e makaa.Laı H lal•i· ,.... ... ,.. ... .,. .. 
llaa..tU., ._ .... gaytt aalaK balaalu•••ua: 
Elbtae ki, b ..... k içi11 daleaip giyi.Decek, cioiMci olacaktır. 
Pub1e ...... ,. ua•I ..._.Uyet ftriltli&Di Jıep •iliris. Bana alllik b=-: W1e iılklr eclea ltlr ela•••i,.t.. Çoııki Paria, aacak ltu llll'ttlt 

• ~aıW. .. yal ft lftftliacle • belllbath rol oyaıyaa itle ltudar,. 

B. Adnanın 
tetkikleri 

••••• 

Dolaplıkuyuda kanlı 
bir vak'a oldu 

Gitreı ıalonunrla m~- Hüseyin bıcakla metresi Lütfiyeyi 
ıa6alıaları ••yrettı . , . 
~brimiıtle bulunan L S. K. sekız yerınden yaraladı 

aıbaıkanı B. Adnan Menderes, Dün ötleden sonra Dolaplı· teklifi kabul etmiş: 
dün de baza ıtadları ıörmüş vo kuvu mevlciinde Orbaniye ••· - Oh.. Nihayet evlenmek 
alcta• fudbol ajana B. Suad ile hallesindc Yuıufdede caddesin· emel me kavuşuyorum. 
lzmir preşc' lerinin çalqtaldarı de 1S6 numarab evde bir vak'a Demiş. Demiş amma, vaziyet, 
salonu ~ez ,, t r. . • olmuş, 40 yatlarında L'itfiye hiçte düşündüiü ribi olmamış. 

Güreş .u.rntelaf ııldetler11•~.e adıoda bir kadın, epey zaman· Hüaeyioira kız karcieıi ile çar· 
çalıpn 30 ica4ar ıenç antren~r dan beri 11· rarada yapdıtı Hü· ı ya &iden Liitfiye, alınacak 
Nuri tarafından takdim edı_I· ıeyin tarafından bıçakla ıekiz manto için pazarlık etmiş, dö
miıtir. Antrenör, lzmirin bar yerinden atır aurette yaralan· nüıte b:r arkadqıaıa evine uj'
ıüret .. &onuna olaa ihtiyacını mııtar. Vak'anıa kııkançhktan ramıı, orada lafa t•t•l•uı, ... 
da anlatmııttr. ileri g idili anla11laa11br. Hi- atler pçmlş, ı·kiyet meıeleain· 

Bundan s lnra gjreşçiler ara· dise, şöyle olmuştur: den ve kadının kaçacatındu 
11nda ıösterı müsabakaları ya· Hüseyin, bir müddetteaberi kqkuda buluna• HiiHyin, bir 
pılmış, B. Adnan gençlerin ça· Lütfiyeyi yananda metrea ola· müddet bıldeclilcten ıonra on
lııma tarzlarını ılika ile takip ralc alıkoymakta imi1- Lütfiyeyi lata aramata çıkmıı ve ujradık· 
etmiş ve gençleri an'aae~i ıpo- ıeven H jıeyin, kadını: ları evde bulmu1-
rumuu olaa ıüreıe gösterdik· - Seninle evlMeceı·m. Hüaeyinle kaz karclqi ve ıev-
leri allkadan do!ayı tebrik ot· Dıditi içiı kadın, ikide bir· ril· ıi araıında bir milnakata 
m.ıtir. de evlenmek vaidiai batarlabr olmuı, Hüıeyia fena balde kaz-

• ve evlenme muameleıi için mıt: 
Japon genci, kaya• /zmİr fuarı Pcele eder dururmuı. Hatta _ Ben evde bekleyip duru· 

aıa iizerine ayak baıtatı adın B'IJ!tin müesseselerin Lütfiye, Hüseyiain ovlenmeti yorum. Siz burada çene çaba. 

Şiaınıaın pe buçlerı elln• 
verllmlf 

Vi,...da, ..... ıerdeaberl it 
f8P• ve Wiylk ,ahret kuaaaa 
Wr n.chnaa dllcklaı ftrmı1-
~en büyük adam· 
..... ita dilckladu ayakkapla• 

........... Dikkla aabibi
klclie••• söre. Holivad ti

- ,.ada.lan llile ilkarpı.ı. 
lllıl ... cllkklaclla temia ecler-
lll•lıl 

Çok llati,. ltlr -·•tk• 
.. cllklı:lma ..Wblı Awlblr

AJm .. ya,a dlaakıaclaa 
bir bhp kollebiyonu 

.... w; .._. Hitler oluk 

""_,... - biJlk 
............. kltill ,... •• 

.,............ keadilin• 
a.tıleı.. iclclia etmiı ve 

!ii'at ... lhl sl1dlti apkka pı.n.ıa 
....................... Ölter-

l>Mla uMbt, A...-,. 
..... Ş.itia, aac:ak 

.. ...._. lr•di•e bir 
pa"-9 ........... .a,ı .. 
ft ~lar biniti bide 

................. oalarl bir ka
ko1arak. ika..ıpı...1ca. 

tlu ........... Uiw .,ı.. 
llllltirL 
-..~ JOlcuıuau kolıy mı? ...,.,.ela epey volbalar 
.... ..... bir m.. ıelllrli 
..... ...... •• Hlktaet, bu 
..akaallna etrafaaa duvarlarla 
_..,, ve laalkm, voı-..... 
--••ta•mtaat.ra , ..... ••w JUak •tmiftir. iki balta 

...,. .. d. ..... olaa 
25 ,...._da Oka, aclaada pnç 
wolbalarua • teltlib&li olu 
(Har.ı) J• fit•İt ve davardu 
h ele, lelairli pllD itdi .. ettİfİ 
............ büJlk .. q. 
,. ..... beli ribl ••elik 

itibaren ibiret yolculutundan u1atmqı y:izüııden evden çtkıp Ben ıize bir ye ·e utraaıyacak1&· 
vu,.çmiıve orlda 24 uatkal- iıtiralıi isteniyor r :tmek iıtemişse de dostu tara· nız demedim mı? D.yerek bata· 
cbktu ıonra, rüç laalle duvara lktıud Vekaleti, lzmirdıki hadan tebtlid edi:mif, bu ni- np çat rmış, Lütfiye ile laemfi• 
.. uak, tekrar •Yine tl6nm6ftlr. bütün ıanıi müeueseler!e ibra· yeti den •arfınazar etmete reıini önüne katarak eviae 

DDnyada en 9ok telefon mu· cat evlerımiıin lzmir fuara•• •tcbur kalm11- götürmiif. 
havereal yapan ve mektup iıtirak etmelerıai şehrimiz T.ca· Lü fiye, k•diıin'n ölümle Löjlf ye, Hüaeyiaia huyunu 

1azan lavi9relllermit ret ve Sanayi odası reiılitine tehdid ediJditini müdde;umu· bilditi için kendiıiai tehlıkede 
Diinyada. ea çok telefon ma- bildirmittir. Ticaret Odaıancı, milite h ber vermete karar ıörmüı olacak ki, ondu evel 

laavereai yapan ve polta mlira· Vekiletin bu ta•imi, bütün verince Hüseyin yumuşamıı: eve g·rmıı ve kapıya arka11n· 
aelibada rekoru laraa tek •e•• ~caret müesseselerine ıönderil· - Beni ıikiyet edersen ev· dan ıürplemiı, dıtanda kalan 
Jebt nrdlr. Ba ... ıeket. ı.. miıtir. Vekiletin tamiminde, lcnme meselesi ıuya dü19r. Hüseyin de küfıirler savurarak: 
viçncllr. Her laviçreli; pacle, ftaara ittirak etm'yen miie11eae· Sen ıikiyetten vazreç te evle· _ Aç kapıyıl 
en .,.la 132 mektup yazar ve leria bir liıtesiain gönderilme· nelim. Kız kırdeıimlı buıiin Diye batarmıı ve bütün kuv-
167 defa da tolefoa •ulaavereai ıini bildirditi için Odaca, it· çarşıya ridia, sanı bir manto 

vetile ahfap kapıya yiiklenmiı, 
yaper. tirak etmeti kabul eden ve ~~h~· • f!at meselesi içia pa· bir laamlede lcapayı kanp içeri -... ...... ··-lif ~a~w·;-M·~·~;-~;;1Wr;ı-~~--~".; ••1ıbtler ataa dill "1 
mektup yazan dı, Rumenlerdir. Demiş, Lütfiye, ıcvinerek bu 

Bir Roman1ala1 pade, yaua 
7aua, ancak on mektup yazar. 
Bir klpel• 6 bin lnglllz 
llraaı mlraa bırakan kadını 

Am..tka milyarder&.i•dın 
(Mvıaat) çok aevditl beyaz 
bir köpek için alb bin latiliz 
Ura11 miru barakmıftır. Bu kö
pek Şikapcla ••• almııbr. 

Milyarcl• kachaın varialeri 
10D :u ... larda mahke•eye 
müracaat etmitler ve köpete 

lliraı IMralala•ıyaoatıaı iddia 
.,teaiılerclir. Malakeme, IManu 
r..ıcllbaif ve köpek itin ltarı· 
lala alb bia •anın, balen bu 
bayvaacatızı besleyene veril
... lill•plcliii• dair karar 
wraittir. -----Barnooa Ziraat 

melıte6intle 
lanOYa Ziraat •ekteW, et

raftan 600 dönüm arazi tıtlm· 
liki 1aretile renqlıtilecektir .. 
l.ti•llk ......... baıla ..... 
rilecektir. 

Yeni ihracat kararnamesi 
ve pamuk iplikleri 

·~·-Kararname ile takip edilen gaye 
ma•.sullerimi~in la~la ihracıdır 
Yeni ihracaat karırnameı"nin 

şebrimiıdeki alikadarlara teblit 
edilditini vo 7 Nisandan itiba· 
ren aer'iyet mevkiiae koauld•· 
ğuau dünkü .. yımızda ~umıı· 
tık. Yeni karıroame, ıbracat 
•ahaullerimilin ihracını utır· 
mak gayesile bazarlanmıı ve 
ona göre muhte 1 f bükümleri 
ilativl etmekte buluuıauıtur. Fa· 
kat bazı tiiccarlır, yeni karar· 
namenin iplılder hakkındaki 
maddelerinde• birpy •hJa• 
mamıılar, Ticaret oda• pael 
•knt•Utine müracaatla malü· 
mat iıtemiılerdir. 

Haber alclatımıza göre, lz•ir 
ıümrük Batmicliirliliii de b· 
rarnıJDede lplıkler haldcıacla 

mevcut hükümlerin 7 Nisandan 
evel ıümrü ambulanu relmiı 
olan ip,liklere teşmil edilip edil 
miyıcetiade tereddide dişmlı 
yapılacak mua•eleyi ıümriilder 
umum müdürlüiünden telıraDa 
aormuıtur. 

Bir mub...nrimiıin, alikaclar 
makamlardan Japbtı tahkikata 
göre, gümrük amltarlanu 7 
N ıı• 1938 tırilainden evel pi· 
miı olan iplikl•de ylai karar
namedeki bükü•lerclen iıtifado 
ettirilecektir. HükGmet, yeni ka
rana••• ile iplilc itlaalibaı kayt 
ve flrt albDa almıftar. 

Dıt •••leketlwclea hanıi
ıiaden iplik idlaal edslek, o 

bıçıfı çekerek Lütfiyenin üze
rine atılmış, on u11 rjcalıranı, 
yalvanılarına biç ehemmiyet 
vermiyerek telalikeli yerleriadu 
sekiz defa yaralamıı. 

Komıuları, kadının feryadını 
duyarak acele polia laaber vere 
miı!erse de poliı relinceye ka· 
dar iş iıten pç•i1t Lütfiye 8 
derin ve tehlikeli yara almııbr. 
Hüseyin kanlı biçafayle yaka· 
lanmış, karakola rötürülmı,, 
hldi1eclea müddeiumumilik ma• 
kamı da haberdar edilmittir. 

Müddeiumumi muavini B.Na· 
dir Ener, derhal bidiıeye ride
relc tahkikata bqlamıı, ıuç de· 
lilleriai teıbit ettir•ittir. Lütfi· 
J• 40 ya11adachr. Bana rıtmen 
pzelce bir kadındar. lfadui 
almmak iate11•i1H ele yaralaraa• 
dan çok fazla kaa aktıtı içia 
doktorlar ifaduiaia alanmua• 
•ü .. ade etmemiılerdir. Talaki
kata devam olunu10f'. 

Alır yaralanan 
çocuk 

Kam,on ia.s1111 oltla 

Tino Rossi 
memlekete P•mulc illrat ecle
cejil. J•I. •••leketiıaize pa
muk lplifl i41aal ed• •••le
btler, idlaal ettikleri iplil• 
makabil, biıclea pamak alacak
lardlr. Karar ..... - llik
•U. çok kawetlidir, .,a.kl 
p-uk ilaraeatı•ı elae•mi
,etl• alibciardır. Ve puaak
lanaı lçia mllaim •abreçler 
ıaraati etmtkteclir, 

548 ....... b•:ron. ıoför 
Halidia icllreliade Urlaclaa t. 
•ire ,.,._ Urlaam Me1ll
botm.U l 1 ,.,ında Se,icl 
Ali,. 9UP..., atar ıurette J•• 
ra1a ........ 

MARINEU.AYI iŞiTTiNiZ 111? .... KITAR D'AMURU DiNLEDiNiZ MI? ... 

·r~'!. R~cii11• Yakan Buaeler w. ~ .. :::r~ .. , '* 
DIKKA T: Tiao Rouilli• Aaerilsaya sfcl•ke. pvircliii en •••sia v. • •• filillidir. 

1 NiSAN p.,.,,.,,.T YYAREde 
BUGON •• YARINKi SEANSLARDA 

A T'E'C? VE Daaı ve Muaild Nı 1 
L D l 

., ve Gençlik fili•i•oyorırc om arı 
ralialeri görlleeektir. Fır•ttaıt ılt fa de edınız. 

Yalnız ,.. • ..ıaaallade 

delil. clitef ilıaraeat ••ll•ll• 
ri•izla ibra.tla da bu ... ilde 
aJld ve tedbirler varclar. M• .. 
leketla ea çok ihtiyaca olan 
oa madde: Pamak ipliti. balar, 
kalay, laa• deri. çuval, jut ip
liti. ip ••aucata. lcauçulc, ab
ra, lrebrako maclcleluial m• .. 
leketimiıe idhale ••kabil muh
telif ihracat malı,ullerimiı~ bi· 
ze idbalit yapan memleketlere 

Yarak tooak bir me•lelret 
baataa..uae kaldlrıl•ıftar. Kaza. 
Seyid Aliaia b•JOD önwulea 
geçmek iatemelindea olmuttur. 

aatacatız. Yeni kararaame ile 
Maar, Suriye, rıliatin, batta 
Hiadiatu da ....ı. mütteril• 
riaia arAllDa airaelctedirler. 
Tat.ti, M abtv9it miitelrabili,.t 
...... a da,..acaktır. Yeni ka
rarnamenin, mıhıullerimiıln faz
la ihracı bakımındıD bOyil~ 
fa1dalar te•in e deoej'i anla· 
•almaktadır. 

Kur• talebeleri, / :le 
okul mezunu k6y. 

lüferdir 
Ödemiş Hal"evinde bir ipek 

böcelccilıti kursu açılmıı, der• 
ltre bışlanmışbr. Kursun açıl
ma töreninde Ôdemış kayma· 
kamı da bulunmuı, Dcn"zli ipek 
böcckçiJiğı mektebi müdürü B. 
Ak"f ve Buna lipekböcekciliti 
kontrol memuru 8. Mesut ille 
deraleri vermiılerdir. Kura, iki 
devreden ibaret olacaktır. ilk 
devre bir buçuk ay ıürecek ve 
Sonbaharda iki aybk ikinci 
devre ders!erile sona erecektir. 

Kursta ilmi ve nazari ipek 
böcekçrntinia feant ıekılleri 
fÖlt.-ilecektir. Kurıa deva• 
edenler, bilbaısa ilkokul mezu. 
nu köylüler araıındu aeçilmir 
tir. Aynca haftada üç gün bi• 
rer ıaat köy kadınlaruaa da 
ders röterilecek, Paurtui p. 
leri yahaıı köylerde• ıelıoeı.. 
lere fenni ipekböcekçiliti it
retilecektir. 

Tire kazasında da haftada 
bir rü• ipekböc.qDiti bar 
kında konferanılar verilmeıi ka
rarlqbralmııtır. Ôdemiıte açı
lan ipekböcekçiliti kunwadu 
mühim iatifadeler bekl••k· 
tedir • 

Halkevinin yerin· 
de bir kararı 

Satıı maıa~cı•nın lci. 
raıını T. otlan oeri,or 

Şehrimiz Hallceviaia, çalıımak 
ve lcaıanmak için miaait f ır .. t 
bulamı7an Türk kuı ve kadınla· 
rana iı bul•ak ve el itleri (pp• 
ka ile nevi r - • 

' 1ir,:-;lli~ 

ven, çelen k, gelin bulc:lelerl, çi
çek, iç çamaıırlan, römlelrler, 
yatak takımları, oyu•cak ....
iteJİ) ihya etmek w bu itlere 
bir pazar bul .. k makaadile 
bir aabt •ataa11 acmata kit' 
ru vercliti•I yumıfhk. 

Me•nuaiyetle haber a ldıfa
mıu ıire bu mibim t91ebbia 
yalantla bir laalcikat teldincle 
tecelli edecek, 1ab1 •atau11 
açılacakbr. Şehrimiz Ticaret ve 
S..aJİ Odua reiıliti, Halkavi 
tarafuadan açalacılc aatat mata
ıaaaın 1enelik kiraıını ademeti 
kabul et•iıtir. Elleriade .. ,,. 
oud ve yapacakları itleri •rtır
mak iatiyen Türk kız ve kadın• 
lan•aa Hılbvin• müracaat.le
ri•in, İli• ve adreslerinin te .. 
imine baılanmııtar. Halkevi, 
ba llbı mıtaıuını açmakla 
köte, b11cakta kain, el emeli 
ile ıeçi• .. k i.ıfyen kıı ve ka
dınlanmızıa eserlerini utmak, 
oalara yeclım edebilmek 1a7e
ıile hareket etmektedir. Bu i,. 
dm laiç bir maddi menfaat 
ıöıetilae .. ktedir. Halkevi JÖB
lrand• ve batkaaı Bn. Ş.lai•• 
Yaa- ba miilaim te .. bbl.a.. 
rüadea dolayı fi•did• takclir 
ederiz. ,,.,,."",.. ..,., .... , 

MeH•eaia S.Jid Na..U.• 
mahalleliacle oturu Mebmecl, 
bir kıı kaçıraa mU6luiaclea 
dotu itbirar yldaclen dı•aclı 
Kadriyi bıçakla eliaden ,ara
hyarak kaç•ııbr. 

Kı• iepr•• 
Menemenin Ali ata nahiye· 

•inde 16 ylfında Gülaiimü, rı· 
alile kıç rın Halil iaadarar 
lar tarafında• tutul•111. acili
yeye verihaiıtir. 

K•..., 
Kemerde Kltıthaae cadde

sinde Hıaan otlu Mehmed Dün• 
dır ve Salih o.lu A.,lı k'IJD•r 
oy .. rkea zabıt ca tutul1'uf 
'••Aar 



Nisan 13 

Çinlilerin, zaferini kabul 
etmek lazımdır 

Çin orclusunun ileri kolları, Ş::ngha:ya 40 ki. 
9. lometre ;yaklClfmıı bulunuyorlar 

~.,.q"" • ~ ,__ 'R d Londra, 12 (A.A) - Çin- ediyorlu. Kuvvei maneviyeleri 

Ç ) ~ li •• ~ .. 1.::~ b • t t k • ı 8 yo deki bidiseler hakkında tefıi· yüksektir. Hankeuya kar~ı b ir o K ~Y_UK ·~-~~! .. ~_er.:v_.-. ~- eş 1 ıs· tasyo_n .• u ... muz ratta bulunan Taymiı gazetui Japon ileri harelt:etinin muvaf· 
_ _ -.;_ _ ı:;I'!! _;; . _ ~ •·• ~ ___ • _ diyor ki: fakıyeti şüpheli bir bal olmak· 

f d • d 1 b ld k •Dotuda veya batıda her tadır. 
e en Yeni ma en er U U /nftl'Jf bitiyor, mem. hangi bir erkinıbarbiyenin dürı Huliıa heyeti umumiye iti· 

lellıtimude ne kadar man ıayiataaı takdirde diiıebi· barile aıkeri vaziyet Japon 
J .-. m ••• v -.._..~ ... __ ..._. rad. ? leceti yaa.lıtlıldar röz öniiade emelleriae müııid telakki edi· 

Diorilı balıtr ııuıa..i, 15 •il,on ton tahmin olanuyor. Butıar• ............ 1~2 (H~J)- Na- tutuTlmılc auretile dabi Çialil.. lemeı •• 
___ VUt, ...... rin ayenv.aaıda mühim bir 

1 
fıntlaki altır.ı N Mml•ty•""'i demir madenlerimis ele çok sengintlir fıa VeklletiaiD Aalcwda Eti- muzafferiyet kazandaklarıaı bir Lonclrı, 12 (A.A.) -Royter 
~ 12 tffuuei) _ Ma· me1adda yaptırmakta oldutu gerçek olarak kabul etmek li· Aian11aın Çhıdeıa çok iyi bir 

den aram~ eMtitüaWıde Baş"" Den ı·z mu-tehassıs· büyik radyo iatu~OD118UD _ia1&· zamdır. Bu bölgeyi İltili edeo· membadan ötresıditine göre, 
kilimiz ıs. Celil Bay.-:ap iauz\I• ata 10Ba ermektedir. Bu •!tu· )erin elinde az ıimendifer ve Çin orduıunun ileri kollara ve 

reud~ıllma i~, .. ..-çokdHlt·yerı_i.t_:ti~letnr ları du-n toplandılar !:U-,•-~~ld~r•.mmuda. m. eraıı·m· le az iyi yol vardır. Çinlilerin Gerdalla akıncıları Şanghayua "' """' ••v - _,, aaça&M mütemadi çete muharebeleri 40 kilometre yakiniae kadar 
alınm•ştuı. Tutulan bir iatataltite ıore, Japonlarl pelc ziyade tazyik 1 ' mişlerdir. Şanıhay ve Haa• 

Yapılan ~I am~ffyetinde, •emleketimizde mevcut radyo· etmietir. Şüpboıiz yeni takviye .. ovdaki Japon ıarnizonlarınıD 
bllha ... Diwilc bak11 madeai, Japon,,.nın yapmak iatedifi büyilk harp. ı. 28 bini bıalmqtar. kıtaata göadermete ve tekrar ıayretleri Çıulileri11 ileri bare-
.ı~ derece mai beyıa ba- gemileri ;~;,. itiraz edili;yor Aoadur,anın •on taarruza geçmete çalışacaklar· kotlerini durdurmıya kili gel-
liade görill.a.," bu oevberia. L d r b. Jlf dır. Fakat J ıpon devlet adam· mediğiaden 9 Nisanda Paotunn-a 

L . . r on ra, 12 (Radyo) - lnıiliz, Franaız Ye Amerikan deniz Har ıva .ı~azırı ·-tok kıymetli a,,.ıan lffeÇ çe ı· .. b I -' lan ve isti\ı:bali düşünebilecek on bin Japon askeri ihraç edil· 
~• - .... ..t~ı oı..1....x... aolıt1l· muta ha1111lı11, bugün bir toplaab yapmıı ar ve uzun müddet 6l 6 l -1. k 
6 ne ~ V'Q\'111 at a anua askerler . 1 e i politik ve eko· mittir. Bualar balen bu mıat• 
uıı•w. müzakerede bulunduktan sonra Japooyaya verilmek üzere bir ~ 

Yahutı Dkırlk balar madeal, muhtıra tanzim eylemiılerdir. Bu muhtırada, Japonyanan yapmak Viyana, 12 (Radyo) - Avut- nomik harp yukünü altı ay daha kıya doğru ilerlemektedir. 
ıs ~ toa tahmin olunu- iıtediii büyüle hicimdolci laarp gemileri için itiraz edilmekte ve turyaDlD ıon Harbiye Nazm çektikten ıonra memleketlerinin Şanıhay enternaıyonal imtl~ 
yor. ~ belar, ~ otuz bu ıemilerin intaıı halinde, dört devlet araıuada meçhul mua· General (Veraer), bu,wa evinde ne VIZ·yette olacatını tetkik yazlı mıntakaıına iltica etmekte 
~. ibVJ&a...- fulıaailo lıedeaia iblil edilmif olacatı batarlatılmalctadar. ölü olarak bulunmuıtur. edebileceklerdir. olan Çinliler Japonların acele 

~!:ı.a t:~~ ;&r~ı Mı- c h ~ t•• •; • ••ı•• d 17 .. ~!:~i~~e=edebi!~ki:yd:~:d:o~ :::ttea!:~ki~:.ı:~::~!:~ 
;?~:~~!;-1>:·:!: um urıye çı spanya a f;~?~~i;~~~~fe;t-m·ç;·~-
d!i~:·~e~i:~d~~=~. ~:; yaşından 4 S yaşına ka: .ar berlayna hücum ediyorlar 
zengin oldutu talıakkuk etmipir. 

1 1 ke /ngiliz Başvekili, m~§rıı lspan,a hükume. 
Yugoslavya 0 an ar as r tinin müdafaa. hakkını reddedi;:ormuı 

A!manyadan iki J'iJZ •• Paris, 12 (Radyo) - Havu P.triı, 12 (A.A.) - Bu sa· Humanite pzetesinden: 
Tayyare alıyor. c . d Aj2nıına göre, ibtıli:c:ıe' P.· bahki gazeteler Franıanın ve "Çemberlayn meıru bir bükt· 

lıtaabal, 12 (Hu•uıt) - Y11· p 1uang05 un a rene dııtlarına doğru ricat eden l. ı gi. tcren .n ltılya ile lspanyol mete kedini müdafaa bakkıDı 
goalavya bGkGmeti. aoa yaptılı • , cumburiyetçi!erj tiddetle takib meselesi önündeki politikaları reddediyor. Kanlı bir harbi 
bir anlatma ile Ahaan7adan ek•ı ı en numara 1 ar ediyorlar. h~kkında tefıiratta bulunuyorlu. uzabyor. Ve mütearrızlarıa kem 
iki yU. tayyare 9Abll almıftll'• r Cumhuriyetçiler, ( Tortoza ) Pöti . Pari~yen gazetesinde valiıyonunu kuvvetieadiriJor. 

, ·------• cephesinde de tutunamamışlar dır. Burg dıyor kl: Hitleria yardımile MUJOlial 
Yugoslavya 200,000 lira 277 61 numaralı ta- Son haberler; ( Tortoza ) ile "Fransanın bıılıca hedefle- ,imdiki bubinde zorluluuz bir 

M 
• (Penikarlo)nun, ihtilalcilerin ali· rinden b ri Çemberlayn kabine- ıurette devam edebilir. Evelld 

acarıatan lihli bilet sahibine dü~tü ne geçmek üzere buluadutunu sile sıkı it beraberliği olan yeni harbi lcendisiae bağıılam11tar • ., 
Doatlııfunu kuovet. '3' bildirmektedir. hükumeti biç ıüpbeslz lngilte· R 

lıtınbul, 12 (Huıuai muhabi· 8281 8811 12372 12586 14616 k renin Habeıistan hakkında Co- G)1İffag., meclisi 
lenJirmelı için bir rimizden) - Türk iaava piyan.. 14865 15180 16392 18185 18218 Cumhuriyetçiler, ricat etti • novreye yaptığı müracaata mü .. 

--.LJ 20127 20555 22732 22932 22936 leri yerlerde.ki suian zehiıl.:· zaheret etmekten geri kalmaya· Viyanada mı açılaca6 
cemiyet t~l edildi ıoaunun son kefidesine bugün 23024 23222 24158 24227 25278 mektedirler. caktar. Berlin, 12 (Radyo) - Yeal 

Bud ... ~ 12 ( R d ) de devam edildi. Kazınan bü· Ih ·ı .. ' ·ı (T t ) · R · •r--e, • yo - 25490 25762 26213 26583 26616 tı aıcı er; or oza c .varm· Çünkü bu hükumetin dıt po· ıyıştat mecliıinde 813 saylav 
8 d M arı···- y --·• tün numaraları bildiriyorum: 9461 d · b · t ·ı · 51 · · 1 b ı k M el ura a, ae -- • Usu-av· 27191 27759 28844 28914 2 a cum urıye çı erın ancı litika programı da talya ile u unaca hr. e iıin ne Pli 
ya arasındaki doıtl11tun tam· 21761 31811 31832 32562 33244 33533 alay.mı eı:r ettiklerini iddia dostane ve normal müaasebet• ve nerede açılacağı belli de-
yui içio bir ce•;yot.teeıru et· //ci gliz 6i11 lira 33694 34584 35010 35367 35681 ediyorlar. lerio tekrar teıiıini derpİJ et· ği~dir. Bazı mehafil, Rayiıtatıa 
miıt•. · 31195 37933. 31955 38641 38678 39353 Madrid, 12 (Radyo) - Cum· mektedir. Vıyanada ve bu ayın otuzunda 

Macı•letan miinevverleri Yu- Amortiler buriyetçi lıpanya hükumeti, 17 Malumdur ki 8. Hitler Ma. açılacatuu iddia ediyorlana da 
goılavya lıır6 Piyer ile kral Yirıni ilin lira Son rakkımları tek olan bi· yqından 45 yaıan• kadar olan· yıı bqında Romayı ziyaret alakadarlar, bundaa haberd• 
naibi pr•n• Pola ve Milaa Sto- 33851 letler, yirmişer lira amorti ala· ları ıilih altana davet etmiştir. edecektir. logiliz • ltalyan doıt· olmadıklarını bildiriyorlar. Mu9 
yadinov.içe, YGfotılav,a miiaev• On 6111 6in U.. · caklardır. Yani onda bir bilet· Bundan başka, bütün fabrika· lutunua yenilenmesi dıba evel baza Hitler, bir May11ta Viya• 
verleri de, kr8l nübi amiral 11195 :)~;·ı· ler ikiıer lira alacaklardır. ların hükumetin emrinde çalıı· yapılmıı olacaktır. Fransanın nada bulunacak ve amele ba~ 
Horti ile baıvekil Oaraniye On bin lirtı . . . ' ması lüzumu, fabrika aahipler•ne böyle bir anda Romada muntazam ramına iıtirak edKektir. 
mütelcabilen teııranar ıönde..- Yeni bir kanun bildirilmiftir. bir ,ekilde temıiı editmeıiadc Bir facia 
miılcrdir. 1869 2612 Pariı, 12 (Radyo) - ihtilal· büyük bir fayda olacağı aşi· Müna•ebe taiz bir ••· 

Jlf ii . Üç b~n' ltra Mübadil, mahacir .,,. cilerin, Barselona doğru ileri kirdır .• 
1. Teg S IJın 6eş güz lıra lcazt1:nanl11r h "/ı d l tlı • hareketleri devam ediyor. Epok gazetesinde Donadio yircinin (yangın Var) 

T elu-ar protıato 8798 ı 1208 15122 1931 34064 arJ ze e er en ecrı lngilterenin Buaelon .. faret· yazıyor: diye batırmasından 
edİtJ01 38387 misil alınmıyacalı hanesi, şehirden otuz kilometre .. lngiltere Roma ile müzı· 

., Bin lirtı kazananlar lstanbul, 12 (Huıuıi) - Hü· uzakta kiin bir villayı nakle- kere ederken bizim de ayni neler oldu/ 
Londra, 12 (Radyo) - Ne- 2331 5602 27853 27997 31708 kiimet, mübadil, muhacir ve dilmiştir. zamanda müzakerede bulunma· Sao Paulo, ( Brezilya ) 12 

güı, Ulualar Sosyetesi genel 35002 35761 36525 harıkzedelerden ecr.miıil aba· maklıtımız çok teessüfe deter (A.A.) - Bir ıinema kapıl .. 
aekreterliğiae bir nota vermit 500 Lira kazamınlar mamaıı hakkında · b"r liyibı Arnavudluk • Yu· birıeydir. Fakat hükumetimizin nadaki itişme esnasında 30 ço-
ve Habeşiıtanın ltalyaya ilhakı 396 576 774 1804 2873 hazırlamış v~ B. M. Mecliıin• l ıerek ltalyaya ve gorok milliyet· cuk ölmüı ve lOO taneai de 

• L:I 3308 358 v a f__ yaralanmıftlr. keyfiyetini protesto ettiğinı un• 9 3758 3842 4022 vermirtir. aoa a 'v perver upanyaya karşl manbkıız 
4332 43 · L h d .. k re e .T Seyircilerden biri1tin ortada 

d rmiştir. JO 4402 4480 5070 iy a, bugünler e muza e ,.,. re nalılı·vatı we tehlike .. li bir vaziyete nihayet b" b b ı d 
!" 5521 5761 5770 6248 6468 edilecek ve kanun, 8. M. Mec· ~ ay ya " ' vormete amade bulundutu te· ır ae • oma an •yangı• 

6802 6807 7335 7401 7743 liı'. nin bu devre içtimaanda Kral Adlı·ye Nasırının min edilmektedir. iyi birıey yap· va 
1
• diye batırmııı üzerine 

Tefekkür 
A•le reisimiz Bolu saylavı 

emekli albay Oıman Köktür· 

1 

kün cenaze merasimine iştirak 
etnaelc lütüf ve zabmeti11de 
bulunan baıta lzmiıi 1 değerli 
valisi ve psrti ilyönkuul baş· 
kanı B. Fazlı Gülece, mföstah· 
kem mevkı ve hava s-.ıbay 
ve erkinma, poliıe ve diğer 
teessürümüze iştirak eden ze
vata muhteremcye ayn ayrı 
teıekkiire teessürümüz mani 
olduğundan, mJhterem gaze. 
ten izin tavassutunu rica ~deriz. 

Eşi N:ıriye Kö~türk 
Kızı Nezahet Kö'ctürlc 

Kardeş ş_vket Köktürk 

'------------~--~ 

k k halk afaa&nda bir panik olmut 

ı~:~ 1;~~~ ı~~ıı ~~~~~ ~~~~ ~Kaca tır. J ld istilaıını lıabal etti ;e~~i~:i:~.~abıolunca aıli ~=P~:::e~::~~taeçtımkı~ıt•ı·r". üzere;;_ 
12731 13355 13994 14278 14604 On)'dud sey p Tiran, 12 (Radyo) - Arna· 
1~26tM61t6U81~321~~ ~fusca.zay~to~ w~~K~hAh~tZ~~A~ -=~E~l·b~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~ 
16959 17486 18647 19669 20115 olmadığı malum liye Nızıranın iıtifaıını kahul &mr& ldareliDde Milli Kütüphane Siaemaaı 
20178 20842 21682 21703 22845 etaıiı ve bu Nezareti, Baıvekite 
22934 23246 23524 2SlSl 25354 değildir vermiıtir. 
25963 26436 2648S 26707 26744 lıtanbul, 12 (Hususi) - Son Tayyare aakliyatı hakkında 
26831 27281 27388 27713 28374 günlerde Konyayı ve Karama· Arnavudluk hükQmetae konuş-
28739 29207 29224 29510 29623 na şiddetli yağmurlar yağmış, mılc üzere Yuıoılavyadan bir 

buıule gelen seller bi:yük za· 
29937 30051 30496 30767 31297 r.ırları muc p o:muştur. Haber heyet gelmiıtir. 
3t334 31630 31119 32so133191 verildiğine ~öre baaar~t ~ok Belçika eı/ci mulaarip-
34488 33952 35057 35429 36657 mühimdir. Nüfusca zayıat 0 up ıeri Be~gradda 
37982 38150 38340 38364 38471 olmadığl henüz anlaşılamamıştır. 
39158 39273 39315 39403 1835 Marsilyada ıofuk Belgrad, 12 (Radyo) - Bel· 

200 L;ra kazananl•r B rika eaki muhariplorinden bir 
Mınilya, 12 (Radyo) - u· y ı · ı 

354 406 1273 1567 2096 rada, son derece müthiş ıoğuk grup, bugün buraya ge mıı er 
3856 4245 4824 5554 6233 vardır. Hararet, sıfır ıltmda 7 ve meçhul aıker abidesine çe· 
6249 6326 7033 7203 7207 derecedill' ~erıkler koymuşlırdrı. 

Bugün senenin en muauam, en 
nefiı Aşk, Heyecan, Macera 

ve harikalar pbeseri 

Hindiıtanda UDYPUR Mila· 
raceıinin himayesinde çevrile 

,. ~+. T iirkçe SiJzlti 
•02ru

1
lf\C~ç ~ T iirk musikili 

'" ~~ SEANSLAR: 
3-5-7-9 da 

Cumartesi ve Pazar saat 11 de 



y 
• 

nı 

en fena adetle.rinden biri kendi şerefi· 
u · armak için başkalarını feda etmesi idi 

~~--~-----.-.~-------~~~~-y vuz birdenbire, s rayl doğ· Yazan M. Aghan - Tez, diyorum, gidip ara· 
ru biıkaç k .nın telaşla koşu· - l 2J - ym on i arıl 
ş up: Başını, ağalardan birine çe· Pad.şab cevap almcaya ka· 

- imd t! virc.. i: - dar h ç ses oi çıkarmadı. Hıd· 
D ye b ğ rış~ıklarını işit ti, - Gidin; b kın; Hersekli ile deti devamda idi ve bu b.ddet, 

Yavuz, rlıni der ıal kdıcmm Dokakin nerede?. sanki ortalığı dondurmuş gibi idi. 
kabzasına att•. Bu emir çok müthiş ve çok Bir az sonra Hersekliyi getir· 

Sar'" y mu h afızlara, birdenbire, manidardı. Padişah, hadiseyi diler. Yavuz ona dik dik baktı: 
kap d an fı rlam ş ve yalan kılıç, yükletecek yer arıyordu. Han· - Nerede idin? 
bu . ' ç ıul eşbası yakalamış· g si yer:nde bulunmazsa, t ı - Fakir hanemde devletlum!. 
ie ı. . esld vezirden birinin başı ko· - N~ yapıyordun? 

Meçhul eşhas ise: pacalctt. - Duanızla meşğuldüm pa· 
- Soydu. r, soydular! Yavuzun en f~na adetlerin· dişahım .. 
D ye bak rışmakta devam edi· den biri de işte bJ · d .. Kendi Yavuz yeniçerilere ıordu: 

yor ıardı. şerefini kurtarmak için, guya - Nasıl buldunuz onu? 
Yavuz pencereden batırdı: her şeyin, her karşıl ığın aske· - Evinde, ıırtında entarisi, 
- Buray getirin onları!.. rin kendi içinden değ l, bazl· başında takyesi, kur'an oku· 

Çabuk! lar. nın teşvik"ndcn dokduğunu yordu. 
P ri paşa, zeki adam; işi kav· anlatmak düşüncesile ve ayni · Y avuziln keyfi kaçm1ıtı. Ar-

ram ışt: zamanda padişah ve saltanatla kasını çevirdi vo Heraekli de 
- Ben anladım padişahım.. asker arasında doğrudan doğ· bunun manasını anlıyarak etilip 
Hoca Hal mi de ayni cümle· ruya hiçbir hadise mevcut bu· selam verdi. Şimdilik yakayı 

yı tekrarladı: lunmadığı düşünce.sini uyandır· kurtarmıı demekti. Fakat anh· 
- Ben de hn,,mctlüm.. mak maksadıle, başkalarını or· yordu ki, azrail, amansız bir 
Yavuz başım çevirdi: taya atıyordu. şekilde, kocaman pencelerini 
- Ne anladınız? Onun merhametsiz kılıcı, açarak hiç durmadan onu takip 
- Kullarınızın evlerini soy• şimdi iki kişinin boynuna dotru ediyordu. 

dul r.. iniyor demekti: - Sona var -
~-=----·--Padişah, biç düşünmeden 

cevap verdi: 
- Şimdi anlarız!. ~inin Jan D'arkı 

Turgudlu mektepleri köy 
gezisine çıkıyorlar 

Turgudlu, (Muhabiri mahsusumuzdan) - Devlet demiryollan 
idaresi 31 mart 938 tarihinden itibaren talebe ve muallimler 
için yeni bir tenzilitfı tarife tatbikine baılamıtbr. 

Bu fırsattan istif ad eyi düıünon Turgudlu ilkokulları, yakın 
yurd tetkikleri (köylerimiz, köy kanununun tatbikatı, nahiyede 
hükumet teşkilatlı, 1-.öylerde kooporatif, köylerde diter milli 
teşelcL::ü ı ler gibi) ilçemizin fzmir·Afyon demiryo)u güzergahında 
bulunan Urganlı köyü ile Ahmedli nahiyesine ıoziler tertip 
etmişlerdir. 

Cumhuriyet, lsmetpaşı, Hilal okullarının üçüncü ve beıinci 
sınıf talebeleri öğretmenler ile berı ber çok neıeli birer kafile 
halinde münavebe ilo günü birlik Ura-anlı ve Abmedliye ıidip 
gelmiılerdir. • 

Bu gezilerin il merkezine, Sart harabelerine ve tSalibliye de 
yapılmaaı tekarrür etmiştir. 

Ve sofaya doğru yürüdü. o:. 
terleri de ağır ağ r, hatta tit
reye titreye onu takip ediyeıw 

Yaşamak istiyen Çin mil- Aydın haberleri: 

letinin bir timsalidir Bir tahsildar beş yll hapse lardı. 
Herifleri, yakapaça, karga 

tulumba getiriyorlardı. mahkUm oldu 
--~--~------~~ 

-Bu kız 25 yaşındadır ve bazı kuv-Padişah onları merdiven ba
tında karşıladı ve derhal tanı
dı; bunlardan ikisi bocasınan, 
biri de Pıri paşanın uşak•ann· 

vetlere kumanda etmek~edir Kocasını öldtıren katil kadının muha-
dand: 

- Ne oldu, ne var? 
- Padışahımız, pad şah• mızf. 

Kullarınızıa evlerini Y cnıçerı 
efradı bash, no var, ne yoksa 
hepsini yağma ettiler. 

- •Yaşa P ril,. diye bağırı· 
ııyorlardı ya? 

- Her yiyecek buldukça alay 
ıdiyorludı devletlum. 

Yavuzun kafasına bir yumruk 
iom ı gibiydi. Bu kadarına 
tahammülü yoktu doğruıu •• 
Kendi kendis'ne söylüyordu, 
fakat gene düşü:ıüyordu: 

- Tahammül etmez de ne 
yapabilirsin a Selimi. Bu bir 
taşta, bin bir gürültü vermete 
hazır duran belaya nasıl yak
laşırsın? 

Sonra birşey aldına gelmiş 
gibi başını çevirdi: 

- Efradı muhakkak teşvik 
edıyorlar. Kullarımın bu kadar 
edepıizli'k yapacaklarını biç 
sanmıyorum. Onların kafasına, 
şeytanlar tohum serpiyor. Acep 
lcım ola?. 
Kımse cevap vermiyordu. 

Tekrar ıordu: 
- Kim ola, diyorum aizo. 
- .... 

ANADOLU 
Günlük ıiyaıal gazete 

babib ~c l:Saoıu'1harrın 

Hasdar Riiıdü ÔKTEM 
(ıuuml ııetriyat ve yuı itleri mildllo 

u.. lianıcli N'llzhet ÇAJ\ÇAJC -iDAREHANESi 
7, 11 ir İJı.iııci Beyler 10ka_. 
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1" t-J~raf: İımir - ANADOLU 
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A lJOn~ teraiti 
l .llı1.ı H C.C, ıltı •) lıp 800 

•uruıtur 

ı ,ı eıı~ ıumleketleı fçfrı ttrıelik 

ı 1 'a e Cit r.ti 27 liradıt 

Çinin /an D'ar'/d 
Yeni bir J '° d'Ark dokdu. 

Bu ufak tefek, zayıf, esmer, kı· 
aa keıilmiş sert ıaç.h Çinli bir 
kadısıdır. Nankin cepheıindeki 
Çin ordularınao hareketini idare 
ediyor. Mukavemet bayrağını 
kaldırıyor. Bu kadın 23 yaıın· 
dadır. 

1931 de Yao 16 yaşında kü· 
çük bir mektepli kızdı. Mançuri 
Japonlar tarafından istila ed,l • 
mitti. Kışın mukavemet çok 
müşkül oluyor. Japonlar ilerli· 
yorlırdı. 

Birdenbire Mukdenin ıaıkın· 
da J lponlar ani bir hücuma 
uğradılar. Bir yayhm ateşi j .. 
pon lut'alarının yanlarını aarıta 
ve Japon orduıunu durdurdu. 
ÇünkU savaşmak için ordunun 
durması lazımdır. lıte burada 
24 saatlik uzun ve inatçı bir 
harp oldu. 500 Çinli küçüit bir 
kızın kumandası altında bari· 
kılar yarattılar. 

Bu muharebeden ıonra Yao 
ölmek iıtcmiyon Çıoin ti mııli 
oldu. 

Ona Çinin her tarafında ras· 
gelüıiyor. Vücudü de iradcai 
kadar mukavemetlidir. Düşman 
tarafından işgal edilmiı dağlık 

1 

mıntakaluı geçiyor, kendisi için 
• ~l\ALl l l.. llı A'JhAA~il\iJA 

ı. . :- H 1' J~'J uc kurulmuı bütun tuzaklardan 
.. ___________ _. kurtuluyoP. 

1932 yılı bışlarken onu Şıng· 
hayı müdafaa eden 19 uncu 
orduda gl>rüyo uz. Vo·S.ng m1l .. 

tahkem mevk"inin meşhur mü· 
dafii general Vang onu, cephe· 
deki propaganda iıleriniıı ida· 
resine memur ediyor. 

Japonların ilhak harbi bitmiı· 
tir. Fakat Mançurideki teşkilat 
mukavemet ııdiyor. Yao bu İş· 
lerde üııivenitc talebelerini ça· 
hşbrıyor, batta bir aralık ken· 
disi de hazırladığı bir kıt'a ile 
bu mukavemete iıt:rak etmek 
için Valadivostoka ıitmek isti· 
yor, fakat pasaport alamıyor 

lar. Arkadaşları dönüyor. Yalnız 
Yao ortadan kaybo1uyor. 

Yao Mançuriye iirmiştir. Ora· 
daki faaliyeti yeniden canlandı· 
rıyor. Birçok tehlikeli itlere gi· 
riyor. Yaptığı işlerin en ttbli· 
kelisi Mukdende Japonlar tırı· 
fıodan ııkı bir nezaret altmda 
bulunan ç;nli maballeıindeki 
komitecilere 4000 dolar götür• 
mektedir. O bu vazifeyi muvaf· 
fakıyetle başarıyor. 

Bundan sonra genç k,z bir 
kız ıükOn ihtiyacı duyuyor. Er· 
kek elbiselerini çıkarıyor, 11ç• 
larına uzatıyor, evleniyor, iki 
çocuğu oluyor. Herlcea onu 
yeni ve tabii hayatına baılamı, 
11nmaktadır. 

Fakat ikinci Japon harbi baş· 
larken Y aonun kocası şimalde ki 
aıkeri k t' alarda çahıma\c üzere 
orduya giriyor. Genç kadın yal· 
nız mı kalacak? Kahramanlık 
ruhu yeniden uy.tnıyor, saçla· 
rını tekrar kesiyor, cumhuriyet 
ordusunun mavi üniformasını 
gıyiyor. Eski bir ırkadaşile be
raber kadınlardan mürekkep 
bir bölük teşkil ediyor. 
Şapey muharebesinde bu kıt'a 

çok fadakarlıkla çalıııyor.. Bu 
bu muharebeden sonra arka· 
daşı Yang me~aklcate taham
mül edemiyerek kıt'asından ay· 
rılıyor. Fakat Yao bili müca· 

1 dele ed yor. Uzun devam ede· 

kemesi. Avcıların ve B.alkevi 
genç er nın gezi eri 

Agdın aocıları 

Aydın, (Hususi) - Büyük 
Türk san'atkarı mimar Sinanın 
ölümünün 350 inci yıldönümü 
münasobetilc Hılkevimizdo bir 
toplanll yapılmış, Ar şubesi 
baıkanı Halit Ziya Uysal tara· 
fandan san'atkirm hayat ve 
eserleri hakkında bir konferaaı 
veri imiştir. 

Köy gezileri 
Halkevi bandoıu dün Balt• 

köye g:derelc köylülere milli 
ve ulusal havalar çalmıı vo 
köyliller milli oyunlar oynaya· 
rak akşama kadar etlenmişler· 
dir. Bu köy delıkanhları hatta 
altmışlık ihtiyarlara bile oriji· 
nalitesini hiç kaybetmemiş, ha· 
kiki zeybek oyunu oynamakta· 
dırlardır. 

Sürek a11ları 
Halkevi avc !arından otuz beş 

kiş lik bir grup dün Ortaklar - -cek bir harp için yeni kıt'alar 
yaratmağa uğraş yor. Çin köy· 
lülerini hep birden ayaklandır· 
mık içiıı elinden geleni yapı• 
yor .. 

K•1& ve sert saçlarile, Yao, 
Çin vatanperverliğ ini temsil 
eden yeni bir Jan d' Ark ol· 
mustur. 

Naipli kögind•· 
istasyonuna giderek Naipli kö
yü balkanlarını çakmıılar vo 
burada ıürek avı yapm11lardır. 
Avcılar dönüılerinde Ortaklar· 
da ilci saat kadar kalarak da· 
vul ve zurnalarla milli havalar 
oynamıılardır. 

Lik maçları 
Lik maçlarına dün de Aydın 

alanında devam edildi. DüDkü 
maçlarda Sümerapor Sökeyi 
bire karoa sekiz sayı ile yendi, 
Mendresspor sıelmediğindeo Ka
rapınar hükmen galip sayıldı. 

Mahkarn olan tahsildar 
Söke Huıusi muhaıebe tıb

ıildırı iken ihtilis surctilo 
zimmetine 256 lira geçiren Ha· 
midio muhakemesi Aydın AA-ır· 
ceza mahkemesinde bitirilmif, 
ıuçlu beş yıl on ay atır bapse 
mahkum edilmiştir. 

Kocascnı öldüren kadın 
936 yılı Şubat ayında Ortak· 

lar istasyonu karşııındaki evin· 
de sevgiliıile bırleımek için 
kocasa Rüştüyü gece yarısından 
sonra uyurken tabanca ile öl· 
düren SS yaşında Emir Hatice· 
nin Aydın Ağırceza mahkeme· 
sinde 18 y.la mahkum olduğunu 
evelce yazdım. Temy zin nakz· 

- Sonu 8 inci ıalaif ~de -

N arı l 

Sağlı 
bahis • 

rı 
l)ablll hastalıklar m ili ba11111ıau 

llr. M. Ş .. ki Uj ı diJH ki: 

D:zanteri 
-1-

Bu hastalık kalın barsak il· 
tihabıdır. Mülevves sular ve 

yiyeceklerle kalın barsakta baş· 
hyan bir afettir. Muntazam bir 

kanalizasyonu olmıyan şehir• 
lerdo bu ağır h stalık pek çok 

göriilür. Hattı birçok defa iıti· 
lii şekiller alarak devam eder. 
Sıhhi bir surette yapılmıyan 
helilardan, kazuratııı sularla 

karışması veyahut bu muzab· 
rafattn kara~tığı sularla ıulana11 
bahçelerde yetişen sebzeler ve 
battıı meyvaları yimek dizanteri 

hııtalıj'rnııa siray tine en mü· 
bim aobeplcrdea biı i olarak 

ıörülmektedir. Hakikaten bir 
ıebir, bir kasa ha veya köy ol• 

sun ııhhi helalar ve lcazuratın 
içilecek vo yinilecek sulara ve 
rıda maddelerine karışmamak 
için yapılacak lağım teılcilitı 

pek çok önemli bir meseledir. 
Satlam ve sıhhi kanalizasyonu 

olmıyan memleketler daima bu 
vahim haatalığın kurbana olur· 

lar. Esasen medeni bir mem· 
lekette en evel göze çarpacak 

mühim bir eser varsa, o da 
içilecek ve yiıiilecek maddele· 

rin sıhhi bir şekilde olup ol· 
madıj-ıdar. Mesken bir insan 
için zaruri bir ihtiyaçtı r. Me
deni inıanlar bu hususta ken· 
dilerine yakışacak bir surette 
ber huıusu düşünmüşler ve 

meskende beli meıeleıini de 
halletmişlerdir. Yaşamak jçin 
alınan yiyecek vo içecek mad• 
deleri de özden uzak tutma· 
mı laraır. u aye ar r • 
dcaberi inıaolar için büyük 

ölümler saçan bu gibi hasta· 
lıklardan kendilcrinı korumuş· 

lardır. işte dizanteri böyle bil· 
baaH sularla geçen ve bulaşan 

bir hastalıktır. Kalın barsalcta 
zuhur eden bu hastalık istila 
ettiA'i örgeni ezer ve batta ha· 
rap ve mahvına bile ıebep 
olur. D izanteri hastaltğına uğ• 

rıyan insanlar, pek müziç bir 
üzüntü ve ıstırap içınde inler, 
dururlar. -Arkası oar• 

N6betçi eczaneler 

Eczanelerin bir haftahk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazutesi: 
Kemeraltında Şifa; Gft11lyalıcla 

Gaulyala; Tililldktı B. 1'~allç; iki· 
çeomelikte İkiçeı••lik; Ahaocaktı 
B. Faad, A7Hklada Halk. 

Salı: 
l:ımeraltıoda Şifa; Karantiada 

B. E,ref; Kemoraı Kamer, Ahu• 
caka. B. Alamed Lillfi, Etr•fı>atada 
Etrefpaıı. 

Çarşamba: 
Baıdurakta Sıhhat; Aatataota 

B. Habif. Tilkilikte Yeni lımir; 
hgatpuaru:ıda .laıf; Giilol1alıdı 
Afiyet. 

PerŞflmH: 
Kemeraltıııda Bilal, GOıelyalı• 

da Güaelyalt, Tilkilik&o B. Faik; 
Etrıfpaıada EırefpaıL 

Cuma; 
1'.emeraltaodı htibat, Gftzely• 

lıda Ga.ıelyalı, ltgatpasarıodı Ani; 
tkiçeımeliktı 1k.içetmolik; Al1ao
c:akıa B. Fuad. '----Cumartesi: 

Baıdorakta Sıhhat; Karanti o .. 
da B. E,ref; Kımordo K.u.uor, 
~trefpaıada Eıretpa a. 

Pazar: 
Kımeraltıoda Hilal. Karata 9ta 

.B. liabı f, Koç cilerdct ) eıu lt.w ıt; 

lrı:a tpaııınn t Jı ıi 
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Amerika 
Deniz inşaatı kanunıı 

Nevyork, 12(A.A.)-Nevyork 
T ymıs gazetesinin Vaşington 
muhabirine göre deniz inşaatı 
hakkındaki kanun layihası bu 

131 - Ya.zan: Alek andr Düma hafta zarfın da ay n meclis:ne 
_____ ._ • ._.. ..... ~ tevdi edilecektir. Zannedildiğine 

Sapsarı ke 0 J Jşitt •g"' j •• eD göre layihada 1 Milyar 260mil· Dartanyan 
guru unun 

- De k ban inanmıyor· 

. ıuuuz?. 
- Öyle, itiraf ederim ki, 

ıöyleditiRizi ispat etmedikçe 
öyJe .•• 

-Peki, buna ne dersiniz? 
Bunu ıöyliyen Kitti göğıün· 

den bir puıula çıkardı, Dar
taayan mektubu kaparak ıordu: 

- Benim için aıi? 
- Hayır, bııkası lçf a. 
- Baıkııı için mi? 
- Evet. 
- lımi ne, ıd1 ne, diye 

Dartınyın haykırdı. 
.._ Adresi okuyunuz. 
•Müıyü lö Kont Varde.,, 
St. Jermen vak'asının hatırası 

matrur Gukonyalının aklıaa 
pldh Kıttinin batırmasına ku· 
lak vermiyerek zarfı yırhp açtn 

- Ahi Allabıml Mösyö Jö 
' Ş6valye ne yapıyorsunuz?. 

- Kim, ben mi? hiçbir ıey, 
di7erek Dartanyan mektubu 
oku dm 

• bk mektubum cevab ver 
media1-; rabatıız mı11nız, yokıa 
Madam dö Gui (Guise) nin ba· 
loaundı bau kartı gösterdi· 
jiıais atk bakıılarınızı un uttu
aaı mu? Şimdi fuıat oli1aizde· 
dir, KODd Kaçırmayınız .• 

Dartayan npıan keaildi; 
ıurun 1aralaam11tı; o lceadi .,. 
kına güveaiyordm. 

Kitti, delikanlıaıa eliai tekrar 
111.walı: çok hHİ bir teıle 
d di ki: 

ı..- Zavallı Mtsıy& Dartanyanl 
- Bana acıyor musua, ıef· 

katli pıel yavrum, djyo Dar• 
tın,.• •ordu. 

- Evet, bütün kalbimle ıcı• 

1oıum; ç.tinltü •tk ne demek 
olclatuau bilirim. 

Dutu yan kıza Ulc defa ola• 
rak dikkatle bakıp aorduı 

- Atk •• de• k oldutunu 
biliyor muaun? 

- Alı! evet. 
-Pek ilit O halde bana 

tcıY••tı•ız yerde banımefea
dinlıdoa iatlkam almak içia 
itana yardım ediniz. 
-N•sıl iDtlkam alacalcııaız? 
- Oaa galebe edeceğim, 

. rakibimin ayağını ke1ip yeriııae 
ıeçecetim. . 

Kitti öfke llo cevap verdn 
_ Bu huıusta biç yardım 

eduaem, Möayö lö Şövalye. 
- Niçin?. 
- iki ıebeptea dolayı. 
- Da aebeplor nedir?. . . 
_ Biriociai hanımımın ıızı 

hiçbir zaman aevmiyecağidir. 
- Bunu nıredea biliyor• 

ıuouz?. 
- Siz onun kalbini yarıla• 

jıaıL 
- Ben haf Ben onu naııl 

clanltıbilirim? Ben bal Ben onu 
taaıdıtım gündenberi esir gibi 
ayaklarının altında yuvarlını· 

TAKViM 
Arabi lüG Kumlı 1354 1 ~ .... ~J 

Mart iı Safer 12 
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Ev.kat .Eıu V"4 
Aqaül il; 1 U14-' 
l:IAWI l,a 6 20120 
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Z yon dol r kıymetinde inşaat 

Y lan lgı"' e ıı· o yapılması derpiş edilmektedir. ara yor Bu miktar mümessiller meclisi 
ederim dafaa edcbılmışti. tarafından tasdik edilen kanun yorum. Söy:e, rıca 

söylet. 
- Ben bunu k lbimin en 

derin köşcıini okuyabilen bir 
adamdan başkasın söyliyemem. 

Dartany n Kitti ye ikinci defa 
olarak dikkati baktı. Genç 
kız. o kadar güzel ve o derece 
taze idi ki, birçok düoeılcr 
onun bu halini taçları pahasına 
ıatın ıılmağa hazırdı. Kıza de· 
di kf: 

- Kitti, ben sizin kalbinizin 
derin köşesini okum ğa ne za· 
man isterseniz hazırım; bu hu· 
susta cıef etme. 

Bunu söyliycn Dartanyan kızı 
öpmüş ve zavallı kız kiraz gibi 
lazaroaı tı: 

Kitti dedi lc:i: 
- Oh, hayır, sizin ıevdiğiniz 

ben dekilim; siz benim hanımımı 
seviyorsunuz; bunu d ha ıimdi 
ıöylediniz. 

- Bu hal ikinci sebebi söy
lemenize mani olur mu? 

Evveli delikanlının öpmesin· 
den ve sonra da iö:ı.lerinin ma· 
nalı bakışından cea&ret bulan 
Kitti dedi ki: 

- ikinci ıebep, Mösyö lö 
Şövalye, aşk hususunda... her• 
kes kendini düşünür. 

Bunun üzerine Dartanyan 
Kittinin baygın bakıılaranı, ara• 
lık odadı, koridorda, merdiven 
üzerinde bor zaman lcarıısına 
çılcıılarmı, raageldikçe temaı 

di terini ve derin derin içini 
crı ı tır ; f .. 

nımefendiainin teveccühünü ka· 
zanmak emeline düşmüş bulun· 
duğundan kızı ihmal etmiı bu· 
lunuyordu. Kartal avı peıinde 
dolaıın, ıerçeye ehemmit ver· 
mez .• 

Ancak bu sefer bizım Gas
kooyah, Kittinin bu derece sa· 
fiyıt yahut, cesaretle itiraf et· 
mit bulunduğu, aşktan istifade 
edebilecekini bir bakışta anladı; 
Koıat dö V ardeye yazılan mek· 
tuplar ele geçirilebilecekini, 
bu huıuıta malumat edinece• 
tini, Kittinin, hanımefendisinin 
yatak odasına bitiıik bulunan, 
odasını her saat girebileceğini 
göı önüne getirdi. Pek açık gö· 
rüldüjü veçhile, vefasız, alda· 
tacı, mümkün o!ıun olmasın, 
Maylediyi elde etmek için za· 
va Ilı kızcatızı feda etmeğe kı· 
rar verrniıti. Genç kıza dedi ki: 

:-. ~ekili, aevgili Kitti, şüphe 
ettığınız muhabbetime aiıi inan· 
dırmık için ispat ister misiniz.? 

- Hangi muhabbet için? 
Diye genç kız ıordu. 
- Size karıı duymak üzere 

bulundu~um muhabbet için. 
lıpatanız nedir? 
Daima hanımefendinizle 

geçirdiA"im vakti bu ak • ~ ıam ıı• 

z~~e geçirmelditimi ister mi· 
llOJZ? 

--: Ohl Evet, çok iıterim. 
Dıyerek Kitti ellerini çırpb. 
Dartanyan bir koltuta yerle-

19relc dedi ki: 
- Gel öyleyıe, ıel ve sizin 

ö?1rümde görmediğim en güzel 
bır kız olduğunuzu ıöyl k·· 
). . . . eme 
ığımc ızın veriniz. 

Bunun üzerine biçare kıza 
karşı o kadar çok güzel dili 
döktü ki, kendisine inand eler 
. . f 1 b ırma 
ıçm az a ir söz beklem' • ıyen 
kızcağız, ınandı. Bununla bera· 
ber, Dartanyanm çok bü .. ._ 
t "b" } k }'U9' aaccu une o ara , güzel Kitti 
kendiıini ciddi bir halde mü· 

Böyle bahi lerde vakit pek layihasında gösterilen miktar-
çabuk geçer. S t on ikiyi ç I· dan takriben 140 milyon faz· 
mış ve tam bu aırada da May· ladır. 

. . Mezkur gazeteye göre 3Sbin 
lenın y t k odasındakı çıngırak tonluk kruvazörlerin yerine 45 
Ç lınmıştı. bin tonluk kruvazör inşası ve 

- Am n Allah mi işte ha· iki tayyare gemisinin hacimle· 
oımım beni çağırıyor. Git. hemen 1 rinin 15 den 20 bin tona çıka· 
gıtl Diye Kitti haykırdı. rılması için layihada tadilat ya· 

-Deoam edecek- p1lması iıtenccektir. 

Karataş cinayetinde 
gizli noktalar .. 

----ıııııııii9-

Ağırcezada dinlenen ş hidler ne
ler söylediler? 

Karataş m hallesinde lr:giliz rin de alakası bulunduğunu ve 
bahçesinde lise talebesinden kendisini teşvik ettiğini söyle· 
Fethıyi çıkı ile yaralıyarak öl· memişti. Bence Enverin teşviki 
düren H •sanla ve teşvik et· meselesi ıümmettedarik söylen• 
mekle maznun Enverin muha· miş b"r sözdü · 
kemelerinc dün şehrim"z Ağır· 8. Mehmet Al"den sonra 
ceza mahkemes nde devam edil· maktul fethinin mektep arka· 
m"ştir. Davacı mevkiinde Fet· d şı Osman dinlendi ve dedi ki: 
hinin bab sı B. Ahmed bulunu· - Ben geçen defa verdiğ'm 
yordu. 

Bu celsede maznunlardan En· 
verin babası polıs memuru B. 
Mehmcd Ah dinlendi. Şahid 
dıyor ki: 

- V k'a gece i karako!da 
nöbetçi idim. Evime g i:ierken 
Karataş mev iindeki mevr i· 
venlcri çıkıyordum, Amerikan 
Hasanla karşılaştım. Hasan, te· 
laş içinde idi: 

- Aman Mehmed Ali ağa· 
bey, ben lngilız b hçesınin üst 
tarafında otur n adını hatırlı· 
y madığım birinden nüfus tez· 
keremi almağa giderken Fethi 
ile Osmana rastladım. Fethi, 
beni altına aldı, fena halde 
dövmeğe başladı. Kendisile bo· 
ğuşurken Feth nin çakısı cebin· 
den düştü, canımı kurtarmak 
için bu çakı ile Fethiyi kası· 
ğmdan yaraladım. Beni kara· 
kola götürürsen döver}er. Sen 
beni karakol teılim et, döv· 
mesinler. ,, 

Dedi. Ben de kendiıini al· 
dım, karakola götürüp nöbetçi 
amirime teılim ettim. Evime 
döndüğüm zaman Enveri evde 
uyur buldum .. 

Gece s at birde şahit sıfatile 
ifademi almak için beni kara· 
kola çağırdılar. Enver de bana 
refakat etmek için birlikte ka· 
rakola geldi, ifade verdim. Oğ· 
lum Enverle tekr r eve dön· 
dük. Saat dörtte oğlum Enveri, 
guya Haaanı teşvik etti diye 
karakola ça~ırdılar. Halbuki 
Enverin bu işte alakası yoktur. 
Ben karakoldan aynlmcıya ka· 
dar Haaan, bu hadisede Enve· 

Mevlud 
Aydın vaii!iğinden mütekaid 

merhum Tevfılc Çobanoğlu ile 
genç yaşında vefat eden Dr. 
Nebil Çobanoğlunun ruhlarına 
ayan 15 inci Cuma günü Cuma 
namazını müteakip lzmirde Sa· 
lepçioğlu camiinde mevlUd ne· 
bevi kıraat edileceğinden a le 
dostlarımı7.ın teşriflerini saygı· 

larımızla rica ederiz. 
Validesi ve ailesi 
Şükriye Çobanoğlu 

Oğulluı ve kardeşleri 
Mecdi, Vec!ad, Çobauoğlu 

ifadede de arzettiğim gibi Fet· 
hi ile giderken Amerikan Ha· 
aan aıkamızdan ge!di: 

- Osman ağabey, ıeni Ah· 
met çağrıyor. Dedi. Ben geri 
döndüm. Bır müddet .ııonra 

F thiyi y r it vaziyette evde 
u u . ı e i diğ" g.bi Ha. 

sana ıki mecidiye veril p: 
- S•n Fcthivi vuracaksın, 

Enver de Ahmedi vuracak diye 
söylenen bir söz duymadım. 
Bildiğim bundan ibarettir. 

Dedi. Şahit Ahmet gelmedi. 
zorla getırilmeıine karar veri· 
lerek muhakeme başka bir gü· 
ne bırakıldı. 

Ayşe kadın 
Dayaktan mz ö:müş? 

Torbah kaz sının kazaıının 
K yas köyünde hal sı Ayşeyi 
döverek ölümüne sebeb:yct ver· 
mekle maznun Hüseyin oğlu 
Mehmedin muhakemes:ne dün 
şehrimiz Ağırceza mahkemesin· 
de devam edilmişti. Bu celsede 
ölen Ayşenin oğlu Durmuş Ali 
ş hıt 11f tile dinlenm:ş ve de· 
m ştir ki: 

- Anam Ayşe, Mehmedin 
çadırın d n eşeği alarak kuyuya 
götürmüş, sulamış. Sonra eşeğe 
binerek gelirken eşek ıineklen· 
miş, koşturmağa başlamış, ih· 
tiyar nam, yere düşmüşmüş, 
muhtelif yerlerinden berelenmiş, 
sonra ölmüş. Suçlu Mehmed, 
dayımdır. Anam1 dövmedi. 

Şahid Hatice ile Mchmed ise 
Durmuş Alinin kendilerine, Ay· 
şenin sopa ile Mehmed tara· 
fından dövüldüğünü söylediğini 
mahkemede anlatmışlardı. Dur
mJış Aliye mahkemece bu ci· 
het soruldutunda, Durmuş Ali: 

- iftira ediyorlar. Bize düş· 
mandır onlar. 

Dedi. 
Maznun Mehmed de: 
- Aloyhimde şıhidlik eden 

Mehmedle davalıyız. Bana iğ· 
birarı vardır. 

Demiştir. Mahkemece bu da· 
vanın mahiyetinin Torbah müd
deiumumiliğinden sorulmasına 
karar verilm:ş, muhakeme, bao· 
ka bir aünc bırakılmıstır. 
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Gezi tları 

Çocukların söyledikleri sarkı ve , 
öğretmenden beklediklerimiz 

Ark daşlarımm ellerini sıkıp 
okul k pısından dışın çık rken 
kul ki ra da yarı ın mcıuliyet· 
l rini omuzlarına yüldiyccek, 
kimbilir içlerinde kaç tane 
Türk kurt rıcıın yctişec k bu 
köylu çocuklarının §en cıvıltılı· 
rmı içime, ruhuma ıiodirerek 
adıml ramı atıyordu . Bütün 
hayati nnı köylülere vakfeden, 
fer gatlc fak at a~k ve sevgi 
ile çalışan Türk öğretmenleri .. 

Temel direğimiz köylüler ilk 
kuvvetli, imanlı hızı sizden ala· 
cakl r. Ula Önderin ileriyi gö
ren özlü direktiflerini onlara 
siz sunac kaınız. Onlar büyük· 
leri kadar sizlere inamrl r. 

Köylü dayı, iyiyi, doğruyu 
gördükten sonra canını verir. 
O Çanakkalede, Yem n çölle· 
rinde, Kafkas dağlarmdı, Af· 
yon kayalıklarında daima iyi 
olmak için kanını seve ıeve 

akctm ktan çekinmemiştir. 
Onları sevin. Sevin ki daha 

nurlu, dah aydınlık günler gö· 
relim... Okul... 

Artık bütün beklediklerimiz 
bu iki heceli kelime içindedir. 
Şu halde okul etrafını çeviren· 
]ere da ma iyi şeyaer gösterin. 

Çok konuşmayın. Çok iş ya· 
pın. Onlar fazla konuşmazlar. 
Fazl iş yapar) r. işi severler. 
iş isterler .. 

E inde tebeşir, ıırtında tale· 
besinin giydiği podyayı taşıyan 
genç, ateşin öğretmen. işte da· 
vamızın tahakkuku ancak bu 
suretle kabil olacaktır. 

Yumuk gözlü, p rl k yüzlü 
öy çocu rın ne biliyou n 

sun .. K fanın içinde ona ver· 
mediğin biç bır güzel fücir kal· 
masın .. 
Akşam okulundan çılctaktan 

sonra etrafrna delikanlılara topla. 
Onlar d çoc~klar kadar bilgi 
ist ·rlcr .. Köyde bir gençlik teş· 
kı atı ya P··· Tavla, damı, İS· 
kambi1 şakırtıları yuine, gazete, 
mecmua, kitlip yapraklarının 

ıesler ni duysunlar .. 
Rejim bunu istiyor. Önder 

bunu istiyor. Tü k milleti bunu 
istiyor. Vereceğine, kıskançlık 
göstermiyeceğine eminim kıy· 

metli öğretmenim. 

"' "' ... 
Ôğ'edcn sonra öğretmen ar· 

kadaşlara okulda ziyaret ettim. 
Bana güzel köylerini gezdirme
lerini, tanıtmalartnı diledim.Beş 
öğretmenle birli lctc yola çıktık. 

Yukarıkızı l ca: 
~~hmut sivrisinin ~i!Dale doğru 

gıttıkçe alçalan, b rı diğerin· 
den güzel üç küçük tepenin 
böirüne saplanmıştır. Sırasile 
•Yaren" tepe, .. Tufan,, tepe, 
.. Hisar,, tepe diye isimlendirilen 
bu tabii çıkıntılar başları gök. 
lerc değen koyu çam ağaçlarile 
örtülüdür. Yalnız üçüncü Hisar 
tepe eteklerini daha ziyade 
zeytin ağaçları gölğelendirir. 
Buraıınm üstü düz, yeşil ç\· 
menlerle kapla bir halıya ben
zer. Arkadaşlardan Akman: 

- Bu gördü~ün tepelerin 
her köşesine, her çam ve zey
tin ağacının dıbine muradına 
erm 1 aşıklar yuvasıdır diyorlar. 
Nasıl doğru değil mi? Diyor. 

Yu karıkızılcayı bu tepeler
den kuş bakışı seyretmek do· 
yum olmıyacak kadar zevkli. 
Köye düz bir kaldmm üzerin· 
den girersıniz. Bütün köylünün 
birleşerek elbirlığile getirmeğe 
muvaffak olduklara temiz. ber· 

rak, tatlı tazy kli bir uyu me\•· 
cut .• Membad n musluiuna k&· 

Yaza11: Üstün Tangu 
dır toprak yüzünü hiç görmez. 
Her köşede şml şırıl kan çeş• 
meler gözünüze çarpar. 

V ktıle kısmen Rumlarla 
meakiiıı olan Yuk rıkızılcının 
iıtirdat e n sında mühim bir 
kıı ı yakıl ış h r b olmu tur. 
Şimdi Cumhuriyetin uzanan 
elile bu y kılan ve yıkıl n y r• 
lert, anav tana k vuş n göçı 
men kardeşler için yeı i evler 
yapı !maktadır. 

Köy sokakları oldukça düz, 
gün ve kaldırmıh .. Yalnız uzun 
senelerin m h ulü ol n bu 
kaldmmlar çok bozulmu biı 
halde .• 

1800 küıur nüfuslu, beş y[b 
yaklaşan evli büyük ve he ba
kımdan güzel olmata elverişi 
köyümüz bir az himmet, biı 
parça imıriıtiyor. Ona istediğı 
verildiği takdirde lzmirin eQ 

güzel meıire yerlerinden biri 
kendiliğinden meydana gelmiı 
gözüyle bakılabilir. 

Köy kanununun müsaid çer· 
çevesi içinde; çalışkan, görgülü 
olduğunu köylülerden duydu• 
ğum fakat görüşmek imkanın 
·hastalığından ötürü· elde ede• 
mediğim muhtar bay Fevzi Yıl• 
mazın bu önemli köycülük da· 
vuında komşusu (Ören) v4 

Armutludan geri kalmıyaca~ın 
umarım. Vaktilc yaptırılan köJ 
odası cidden güzel ve yerinde., 

lktısadi flaziget: 
Köylü daha ziyade bağcıl le 

zeytincilik, son yıllarda dikm~ 
ğ~ . ba ladıkları tütünculuk e ge• 
çınırler. Bu yıl gerek uzüm ve 
gerekse tütünden çok zarar41 
u~ramıılar.. Kıloıunu yirmi ku• 
ruşa vcrmeğe razı olduklar 
halde elan mahsulleri i sata• 
mıyao tütüncülerin acı sızla• 
nışları teessürlcrimi kamçıladı. 

Toprak işleri için istedıkler\ 
kr~d. yi, ~Tarım Kredi Koopc
ratıfın elıle tem·n etmektedir. 
ler, Geçen sene kooperatif yıl• -
nız otuz beş lıra ikraz yapmıı 

Sıhhi vaziget: 
Ta~~i manzaraaı, kuruluş yeri 

emsa s z ol n bu köyde ha~ 
talık nadiren görülen ahvalin· 
d~ndir: _Daha önce de söylen• 
dığı gıbı bu köye göıterilece~ 
ufak b"r himmet Kemalpaşının. 
hatta iz.mirin p ha b çiJmeıı: 
bir sanatoryumunu temin ede· 
bilir. 

İçtimai hayat: 
, Yukarıkızılcada en ~ole n • 
zarı dikkatimi çeken kahveha ıe 
bolluğu oldu. Yan mdakilere 
hissettirmeden mevcudun do
kuz olduğunu sayabildim. Köy. 
lünün yegane eğlence yeri 0 n 
bu k hvehanelerin bolluğu da 
iyi birşey değil. Bunun yerine 
iki, hatta üç dıne, temiz, mo• 
dern •. ~üyük oturma yerleri y • 
pılabılır. Ve zannederim Yu· 
karı kızılca için bu d kifıdır. 

~adınları hiçbir cebri v ka. 
nunı tedbire ıhtiyaç h set ·r· 
medcn kendılıklerıııden p çc. 
p~ş~emal, ferace, k vr k g bi 
gı_yımleri tm şiar .. Onun y r ne 
bıze yakışan, manto eş p 
h ' , 

atta apkayı y rleştirm şer •. 
Köy sokaklarını do"aş rken, 

saçları kes k sa ş n, kum al 
köy kızları gozüın en k ç nud . 
Başla ı açık sok kta cıo ş p 
duruyorlar .. 

Köy düğünlerin n eski ev 
kıcı vazı~etten çoktan uz , 
tığ nı öğr nd m. Men' r f 
kanunu c nı .... ,- H 

•Sa"-' 8 .ncı .. ı.h.J ~ ~c· 
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bda alieclil• ' olH cloatluk 
Ye ikamet maalaedeleriDia •a
udclak ......,._ tcMi eıa· ... 

ANADOLU 

Denizbank Ziraatimize yeni 
lzmir faaliyeti 

• • Memleketin sahibi ltöyla, b·~ 
Lıman ınfası gelecek a~e b11,lıya• k . t · ,_ J ,_ 

'- v ı b · k l . l ongreye ıf ıra« eaece« 
CGrcfır. ~ apı an IFÇO norma lf 8FI Ankuada toplanacai:: biiJGk • iki köyJGrli •MN.-

"enilerİ takip edecektir zB:aat ko~ır~ıi~d~ ziraat iıl~ri· Vi':'yet Zi~aıt Müdlriafln !İYa-
.,. mııe yeaı bır ııtıkaMt Y•jle- aetiDd• ZV..t tclMI nili ile 

- B"ll 1 lıaci uld/,,. - mek için Kar117abda bir de cektir. Baytar Miidürhd .. •et.ım.p 
Bugüo latubal liman itlet- yüzme havuzu yapbrılmııbr. Ba Zi t V klleti d ·ıa te bir komı11on r.ıkil Olaaıra.\i:wi • 

•elİDİB ftnclab, dipr yerler- arada Bayrakh npuruaua ite _, '-:_. te . J:, ea ••1ı• ti- P11111rılc llllllcla.Z..I 
deki tetkillttan daha yüksektir. baılam• ela vardır. •7•• . ır ~~Hm .. m.. e Huad meYaımi a0a.a ı. 
Onun için her sene fula temin Almadyaya siparit edilen Efea '!~ ·~~~tinm, __ ,_

1
8•"! ~ader dell.rı ödeDmek aıe..-~: P'*' 

edilen vuıdatla lıtanbal lima· ve s~r vıpulartnın İDf& masrafa ~tür~- DUtU& ana ıgnt mültabıilleriae pamıık ~ 
.-ısac:\a bwçek yeaililder, muhte- Jizde 70 a ıbı;l ad, ödeaaıiı- ettild•n ellalara ık• • ma• leri .. pamuk ~J>a maltip 
lıf t81İllt wcude getiriliyordu. tir. Beııaci takııtte bu ıki va- vafak b"r feki'de kallanma••• veriltn•i lçia Z rut \' ........ 
Ş mdi latanbul l marı if etmeıi punın par111 tamamıa öde. temin itin bir propam lluır- den Yillyete bit ftlir , ..... 
de bitiila •Uidatile DeQizbaa 1ca miş olacaktır. Bu iki v:apur laod t• bıldirilmi1t büyiilc ziraat tir. lia ukiltl..t; *-' 
devredildiii için aal& varidat Temmuzda lımammıza getirıl• konsreı"sade laaair HDUaa biz. kaıı vereo.tltir. 8'i..rciya ela 
7a1ıuı btaabula aarfeclibaiiyecek, cektir. zat köyli aaarahhulann b11h- tebl td• &~ 811-.. 
•alebıtia _...., liıau ve Aluncak ~afındaki rıhb• aacalclan, köyde otur• ve rede maki• ile f_. __.. 
ilblelerindeki ilatiylçlanl urfo- fa- Dl 7000 lir~ masrafla pat- haJvancıliktaD da W)'U, .... aeri,.b teıvilc ec:lihmt ~ 
laanacalctır. Buadaa ·d. memle• b ~öıenmektedir. Antrepolar• MYVW iki tiftçiaia meçilmeli llljll,. laer tirli lloıa;.i -p 
k9till muı.telif liman ve ;.kele- clakı ~~ eıyaıınıa mulaafa- bildirilm.,iftir. terilecekfir • 
1 · 'bt ç1 • b .:-d• : ... :. Dil ıçm Jatmurdan akacak 
erı, 1 ya •n . ma e- - bir la11• çablar ba eeae tamir 

iade. edecelcleicbr.. . ettirilecek, ilaracat antrepola· 
. Mutald>el- ı...... limunun nada da elektr k vinçleri teaiı •P••• b*tfaau•, plecek oluaacaktar. A•harlardan bir 
seae1• lcat.c•kbr. Habrluda laımıaın ıe•iai beto.ı dö,.tti
olacata ._..taıle J8Dİ liman için rilec.ac, böylece •İlllami iltif. 
on milyon lira arfedileceli lerinde kullaaalaa el arahala• 
tahmin olunuyordu. nada ıür'at temin eclilecektiı • 

lımir ter11aeainia ı.ıahı ... Yaz mevıimiode tatil gtialerla· 
nlui de ille hamlede nazan de lnciraltına vapur aef•leri 
dikkate alınacaktır. T-er1&aede, temiai cliitiiaülmektedir • 
civar 1 mulara, ilkelelete, M..- r. lıi 6 . sin •• Antalya •attaaa ifli1e• .-ran•a ç ır .zaman 
motörll vaatalarua tamiri ifia ba,lualarına 6oıYan 
t81İ1at Yi•cle ptirileoektir. •fnai,ecelı 

a. H .. met Dllae ilatiJaçlua ..,, 1 ,,,., .-uL-.1. 
ıepaı.de .......... plea De- - ~'fa• -
•balak u .... mld&ri & Yu- &e,maa~ olaa~da~ soara 
-' z;,. O.iıe illill etmit. 161 ala~ muteaddıt laatibl .. 
1fta, te......ıaıa ıalalaı ve ~··~kıl, derlaal •• fok mute
modern teliatla teclaili kabul dıl bar ilanla cevap vsmiı .,. 
oluamuıtur. .. nntle k&çilk laer taraftan alk~.ı.mıtbr. • 
motörli vutaıana ulaipl~ hu allteakılt, Hldlmeti• 

unmuıtur. 

Parlamento, rece tekrar top
lanmıı ve kabinenin malt pr~ 
jeleriai •iaak•• .-.1c lnıe 
~-tuıil edil~~ 
I• 12 (Rtdyo) - • 

•elli: barla itlfdd ... 
P.41 ~ ....... ri,.MliH. ..................... .......... ~ ...... 

vekMet .. awDi ~- biikGme
tia befUat ..... Ye 
laararet&i •rette allcaflaaalft r • 

Par a. 12 (Radfo) - Dalacli
ye bbiaea nill. pul&m•toda 
ldSuclata W,lk ........ 
..,. topl .... aaliy• eaeiP 
meni, kabJHaia mali prOiele
riai tedkik ... , " •• , ..... 
kabul etmittir .. 

u.liye Encil••I. clerlaal _. 
a·• ettiii eıbab& mUeibe •• 
bataile projeleri Parllaaeate 
H.,eti •uDliJeaiae _.. 
.ıtt1r. 

ParlllD•to, ıeoe 199 ;falcit 
topla..,wpr~ •'*' ....... .,. .......... ~ 
....... bclar ...... ...... 
~i,..,. 

merbailı .......... 
:aH•ftl• sa..--- ........ ................... 

........... ,..li. .......... 

.. direldlll B. Mmet~ 
lar ile .,. tetkilltm ..... 
... --~· tap.111...
L e..a.t •,.ae. Alla lsmir ................ 
t.rdir. 

Müalaal bul ..... l.anir ıat.i 
örektirffilla• i MalalJ'•clt ... 
laiaebecililiu ele tah•• ve 
•t•li~i ... leM• 
.... Şerlae_qi -.. .. ,.. ......... tr,,. ...... , ..... ... 

1 - lngiliı bükOmetinia ni
yeti Habet' atamn hal• .-woat 
..a,,.._c1 .. ..ıiceler illiluca 
balaiiacle kon11,.U atıf Wr fi

Jdt tntilin• W.wıclw. Ba 
ttkc&rde evveli koa..,ıa, bila-
heeı Mill..ıw cemiytthtia •• 
.... ........ ti•dlct• ,.. 
.... olcl.... ...... i.tecliti .......... ~··· 2~ı.,tlt*e ........ 
~ GtaifdaaA Jlvkaa 
......... bit:lar••• 
...... k ... hi iatelli 

llliaa ıbt ..ı teti:ll ettMktet 
••• t.W .. it çel ılftlr. 
M•d• Cemiyeti Kea..,ı .... 
Mlll bir •laiiU nmital bula; 
bilMıeri ip koa..,ı.i ._ ... 
tlriM- ..., t Mayaaa ~·ar bil* 
.. h \Ui,.ıte ........... .. 
~ ............. ... 
...... C..i,etiDia ... ..... 
olclala tibi H.-t ...,_.. de 
biWiilaiftit. Eler ıı.-. ... 
• .... 1r ... ,c1 ........ 
•••••cla lt•clima • cWCeae.-. 
rede b ..... ~ti 
lilli"iade M. k-.., •liıflar ............... ., 
• ... 1c ......... i-. ...... .. 
~ cltbUeo.lcı.r~ 

1- ••• ı• (A4)~1Al 
& ç. .... ,. ......... 

11acla. Habefiataada ..._ -.ı 
vuiJ8tiit DetaJici ........... 
Milletler C.mıJeti .... ,.. .. .. ~itti•••···· iclhal eclılmtli lltldnMa L IJr 
...... ....., .. laiildldMli ....... ....................... __ _ 
•••••• WWi_,. _, H 
mektup metnilMa , .. ...,t-r•.-cl• 
...-edi~Jini ~Y• e,&e.,..r. 

Bu ~ıaat b •tH pıote•b. 
ı.4a Y• ıaubalof.W. tla.lat r b 
malo-t taleplerile w.ı.r ... 

Ub•al mebaaı.daa Sk ı_. 
ci Kani-._.S.Yekil ... __ MWlıı 
metiDia- Habeıiatao Lla•w• ._,..,,,...,,.~.
-•ı•mua bakkuıda ılk teteb- : .... ._ • 
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' • ~~areşal Peten teb ıği e "Fransız askerleri 1870 
,. .,. ~ mağlôbiyetinin inti amını alınız diyordu Doktor, iki sene evel şöyle diyordu:" Ah şu binayı ya· 

8 &nı Alman cephesi de - 25 - dördü!~ü fırkalar yer almış bu· ka/ayıp kollarımı gere gere, gen ·ş/etsem, büyütsem 
lr o l r le bulunan yüzlerce man ay ğınm koparılmasını ıiı· lunuyorlar. O gün, sabahtan • ''JU / l b • · 

.f: SIZ aı i, milletin vicdani den bekliyor.. akşama kadar düşmanla çarpı• de •. ,, yanı -,asta arı Q Q ılsem,, dıyordu. 
randa ıizi m kum echce Fr nıız skerleri1 ııldı ve mareşal (Peten)in emir· 
üyülc delildir. S t cenahta, zaferden zafere namesinde yazıh olduğu üzere 

·r kum nd onuz aıf til , bu koşan ilah rkadaşlarmızdan düşmanın bır adım ilerlemesine 
te düşeceğiniz ve tek ibret alını z! O arkadaşlar ki, meydan bırakılmadıtı gibi, va· 

.. _ UD tm d n Fraoı z toprak· · h · b k k k kit vakitte muvaffakıyetle neti· .. aız cep eyı ara ıp açar en; 
• taı düşmana temdcceğiniz,. yandan fohlikeyo düşmüşlerdi. celeoen taarruzlar yapıldı idi • 
. t an bil babrıma gelmezdi.. Franıız askerleril Hattı, 37 inci fırka, takviye kı· 

lediğioiz büyilk cürmü tah· Fransaya layık olduğunuzu ~aüa;~a:ld~:~~~uzaoc~~~ veü!:~: 
ii tmek için elinizde fır at gösterinizi O dakik ya ıabıuız· muvaffakıyetler kazandı. 
va~dır. V kit geçmemiştir •• Bun· bkl bekliyoruml 37 inci fırka yaptığ'ı taarruz· 

evelki emrimi bir kere Peten lard bin kadar da cıir, düş· 
« ı hatırlayınız! Şu hakikattir ki, harp devam manın tekmil bir top batarya· 

Oü ününüz ki, sizin bu hare· ettiği müddetçe, hiçbir kuman· ını, ve hayli mühimmat aldı. 
lc"tiniz tevali ederse, vatan için dan, bu derece kuvvutli ve Bu mühimmat arasm da çıkan 
felaket, vo sizler için de, zillet ayni zamanda acıklı bir emir gaz bombalan, muhtevi bulun· 
v~ esaret mukadderdir. vermedi idi. Bundaa sonra gö- dukları kimyevi mürekkebatan 

Fr nııs bayratına sarılınız rül ceji veçbile, (Peten) i11 bu neden ibaret oldutunun tedkiki 
ve onu. Alman kartalına pır· emri, yıldırım ıüratile tesirini için Pariı liboratuvarlarıoa gön• 
Qalatm yınızl gösterdi. derildi. .... 

Milletimilin tarihini bıtırlayı• Şimdi, 22 Şubat 1916 da 37 inci fırlc•nın en büyük 
nız 1870 m ğlubiyetinin in• biraz da bizi.m cepheye ıöı muvaffakıyetlerind~n biri de, 
tikamı nı almata çalııınızl. gezdir lim: bir Alman müfrezesini, bayra· 

Zavalb vatan, ıizden istimd d Sal cenah tile beraber eıir almaıı idi. 
diyor ve göt üne basan düş· Sl nci, 38 inci, 37 inci ve on ·Sona fltu• 

Gökten insan yağıyor! 
usya a 15 milyon para
şütçü bulunmaktadır 

Stalinin 6 yaşındaki kızı bile ku· 
l tl ı ! ) e a 

Ruıyad bugün paraşütle at• 
lım yı bil n 15 milyon insan 
var. Bunlardan on milyonu ma· 
bir paraşütçüdür, beş milyonu 
bu ~i öğrenmek üzere ol n• 
lardır. 

Kanun, on iki yaşından aşa• 
iı olan çocukların paraşütle ye· 
~ inme ine izin vcrme'z. Fakat 
miniminilere tahsis edilen bir• 
çok p rklarda ve b hçelerde 
beş ynoınd ki çocuklar, hususi 
yapılmıı tlaoıa k l l . . -.. d u crınm u • 
tun e~ ve küçük irtifalard n 
P raşutle iniyorlar. Çocuklar 
C1Velden açılmış paraşütler bağ· 
!a?ıyor. Bu yav f yavaş yere 
ın ış y vruların çok boşuna gi· 
diyor. 
Ruıya içerisinde 4000 para• 

şüt kule i vardır. Bunların yük. 
ıcldikleri 40 metre ile seksen 
metre arasında değ:şir. Büyük· 
ler için yapılmış olan bu kule· 
lere her paraşüt altından uf ak 
bir ç ubukle raptcdilm iştir. At· 
l mak i tiyen çubuğu eliyle 
tutmak ve kendini boşluğa fır 
lnlmak k"fidir. 

14 yaşından itibaren berk 8 

ilk inme imtihanını verebilir. 
Bu imtihanı veren 8 sınıfına 
geçer. Bugün Ruı mekteplerin· 
de B sınıfından diplom lı 9 
milyon talebe vardır. 

Bu diplomayı alanl r ipek 
bir par şüte malik olmak bale· 
kını kazanırlar. Bu par şütle 
b raber bir de kırmızı mahfaza 
hrlar ki, bunun üzerin. . . 1 . • k d e unm e-

rını az mrl r. Bu ·ıpek - para· 
utler, orduda kullanılan mo-

dele yakın, çok hafif vo ok 
ı ğl mdırlar. ç 

B. sınıfının t lebesi, halkı ha· 
vacılağa te vik itine de ya 
B _ b. rar. 
eş yuz veya m talebe m h· 

telif tezahürat y p rlar B u • azan 
2?0 yahut 300 parıışütçü birden• 
bıre atılır. Bu teşvik tez'"hu" 1 . 

• Q r ert 
ıayesınde son üç l!lene ·ıç • . d R erııın· 

. e U•f ad ki para~ütçülcrio ıa· 

yısı üç rnisline çıkmıştır. 
. Mektcb" gidecek çağa gelmiş 

bır çocuk, insanın paraşütsüz 
olarak yaşıyabileceğini düşüne· · 
~ez bile. Rivayete göre, Stali· 
?'n kızı 6 yaşınd yken par şüt 
ıl~ at!ıyormuş. Bu küçük kıza 
bır gun yeryüzünde kendi ya· 
şınd paraşütle atlıyabilecek 
pek. az çoc11k bulunacağını Öy· 
lemışler. Kız biraz düşünmüş, 
sonra: 

• - Onlara çok acıyorum, de· 
mış, demek ki tayyareden dü· 
ıerlerae ölecelclerl 

Paraşüt, memlekette hava 
sporlarım Y8pmak, b lkı hava· 
cılığa alıştırmak için hem en iyi 
hem de en ucuz vasıtadır. Ço· 
cuğun kuvvetini ve cüretil)İ 
arttırır. Yetişmiı inaanlara za• 
ruri olan hav.ya alııma kabi
liyetini genç yaşında verir. As
kerlik noktainazarındın paraşüt 
korkunç bir silahtır. Bir mem· 
leketi isti laya kalkışan o7du, 
eğer o memleket kendini para
§Ütlo müdafaaya hazırl nmı~sa 

I 

Solda, 1934 de 3000 melreclen 
atlıgarak o zamanın erkek pa· 
raşütçülerini bile şaşırtan Nina 
Kemne110 (Bittabi hu reko 

s n senelerde kırılmıştır) 
birkaç Sll&t içeriaindo bütün 
taarruz kabili yetini kaybeder. 
Her biri bet veya on kişi ta· 
şıyan yüz kadar tayyare düş· 
m n askerlerinin üzerinden 

geçerek düşman hatlarının ar· 
kasına inebi lirler. 

Bu makaadla b şt Rus or· 
duıu olmak üzere birçok or· 
dularda erlere par şütle inme 
talimleri yaptırılıyor. Bunlar 
4000-5000 metre g ibi çok yük
sek irtifalardan at!ı yorl r ve 

ncak yeryüz~nc birkaç yüz 
metre kalınca paraşütlerini açı· 

yorlar. 
Bu 5uretle beş dakika içeri· 

sinde düşmnn hatlarının geri· 
s inde silahları ve cephanesile 
beş bin kişilik bir ordu teıkil 
etmiş oluveriyor • 

Rus hava ordusu bu es11 
dahilinde techiz edilmiştir. Beş 
dakika içerisinde düşman hat· 
ları 'gerisine indirilecek olan 
bu erlerin düşman topçusuna 
bir hedef teşkıl etmemesi için 
askerler paraşütlerini mümkün 
olduğu kadar geç açmağa al ıı· 
tmlmıştır. 

Rusy yüksek irtifadan para· 
şütle atlama rekorunda ikinci· 
dir. Birincili le 10, 700 metre• 
den atlıyan Fransız paraşütçü· 
sü Cm Vilyamsdadır. Kaytanof 
ismındeki Rus para~ütçüsü de 

fi! ziga/ett~n 6ir intiba. 
- Yor yok; ·dedi· her gLin 

geliyorlar. İnsan tahammül edo
m:yor vo şu hastane binasını 
yakalayıp koll ranı gere gere 
geniıletmelc, büyültmek, t bia
bn k nunl rını çiinemek ıı· 
t:yorl. 

Sılılı•t mlidlJrii ıö~ söylerken 
iki ıene evel; ı: cak bir ey:ul 

günü .. Üstünde uıua zaman en 
ufak bir detişi klik görülmiyen 
Kemerin tozlu yollarından ıeçe· 
rek, Tepecikteki Emrazı sariye 
hutaneıine gitmiıtim. Turında 
oturan vo her ökaürüşünde ci· 
ğerl rinden birkaç par~iıını 
çıkararak aile yuvaıına mıkrop 
aaçın, çoluk çocupna •tabii ki 
iıtem "yerek • felaket aıılıyan fa• 
lcir bir dostumun baıtaneye 
aluınıuını iıtiyeceklim. Doıtum, 
damla damla eriyor ve bu p~ 
rişanlık, kendi muhitinin içinde 
dchıetli bir şekil alıyordu. 

• • $ 

Dün gene ayni yollard n ge· 
çerken, iki yıl cvelki feci tablo 
ıöılerimin önüno dikildii bu dü· 
ıünce ilo hastaneden içeri gir 
dim. Fakat tozlarla örtüiü fıç· 
ların yerinde, şimdi yemyeşil, 
terütaze çamlar, ç ·çcklor vardı. 
Baıhekimin da yüzü gülüyordu. 
Vil yet büdceıind 11 yrıl on 
bin lira ilo yeni bir varemlilcr 
pavyonu yapılacak, müraca&tc 
niıb tlo pek ufak ta ola , elli 
vatanda~ın daha b yatını kur• 
tarm k mümkün olacaktı. 

Arab d n inip te k ptd n 
lçc.1 girerken, oracıktı; lcoyu 
toz t bakalan ile örtülmüş ye· 
şilliklerin, ufacık çam · ağaçla· 
rınm altında birkaç haata iÖr• 

düm. 
Güneıin yakıcı ııc klıtı, on· 

ların yüzlerindeki sarılığa hiç 
tesir etmemiıti. Elmacık ke· 

Genç bir doktor, bana pıv
\un ark kısmınd inıa ed . 

uıiş yeni ütü dairesini gezdin. i 
- Harabe halindeki es~ , 

ütü d ireıinden artı le kurlu .
duk, dedi; ve ilave etti: 

- Yeni daire çok munta· 
z mdır. Hasta, bu gördüğü ılı . 
k pıd n girecek, soyunup y • 
k ndıktan ıonra t miz lbisele· 
rile arkı kapıdan çıkıp bas ta 
neye geçecek. Şurada da üs· 
tünden çıkardığı elbiseler ütü· 
lenecok. 

Sonu 8 inci sahi/edt1 -

mikleri çıkık, dudakları çatlı· 65 
mış, gözleriaio feri uçmuş ve· 
remlilerdi bunlar .. 

Y iı!arma yaklaıarak burada 
ne beklediklerini ıormuıtum • 
Hepsi de: 

nda be ar 
b·r s tan 

a 
ka n 

- Sıral. 
Dediler ve ellerindeki nume· 

ralı b:r kağıdı gösterdiler. 108, 
95 vesaire .• 

Bunlardan birini , hem de 
pık genç bir kadının numar sı 
113 idi. Bckliyccekti; 100 kişi 
yatırılacak, sonra on üçüncüde 
sıra onı gelecekti! 

(13) c meş'um rak m derler. 
O andı, bu feci manzara k ır· 
şııında (13) rakamı b na da 
pek uğursuz gelmişti. 

Çeşidli çiçeklerin süslediği 
bahçede ilerleyip, mermer 
merdivenleri aştım. Vicdanımd 
bir tereddüd vo kargaşalık var· 
dı. Ayakl rım aaoki i lerlemek 
istemiyorlardı. Dostumun hi· 
mayesını dilemeğe giderken, 
geride yüz vatandaşın sıray 
durmuş haklara bana bitap edi· 
yorlar gibiydi. 

Hastanenin değerli sertabibi 
B. Lütfi Sabriye vaz yeti an· 
lattığım zaman, 11tırabını yü· 
zündeki hatlar o kadar açık 
olarak ifade ediyordu ki .. -----Lcnıngrad üzcrrnde 10,500 melre 
irt;fadan athyarak bir dakik 
içerisinde yere in mi, tir· 

Paraşütçülük bütün yeryü. 
züne yayılacak gibi görünüyor. 
Bir gün gelecek ki, her köyde 
bir paraşüt kulesi bir mektap 
k dar esaslı bir ihtiyaç sayıla· 
caktır. O gün de çok uzak 
değ ldir. 

Şimdi d''ny nın en 
D. Lamura 

güzeli artist 
""' k' aşı .• 

/ 

B 

Birkaç gün evci karısından 
boşanan Lahor sult na; meşhur. 

sinema yıldızı Doroti Lamurl 
evlenmek istemektedir. 

Lııhor sultanına: 
- O evlidir, diyorlar. O da: 
- O halde onun benzerini 

bulun, d iyor. 
- Peki, niçin Mao Veatlc 

evlen miyouıunuz? 

Sultan g~yet lakaydane şu 
cevabı verayor: 

- Pek tombul olduğu için .• 
Bu cevabı Mae Vest haber alı
yor ve sabileşiyor: 

- P k ~oJJJb.ulJ B.cui çok 

Doroti Lamurun iki po~u 
tombul buluyor ha? 

D iyor. 

H iddetten sesi bkanan Mac 
'V_~ .~· korsesinin kopçalarını 
çoıuyor. 

* * "' Bu hadise, bir iki haf~a eve) 
Hol'vutta ge .. iyor. M e Ves; 
şimdilik, zahiri b ir SÜ unc~ 
göstermeğe başlamıştır. 

Holivutta herkes bu hadise. 
den b ahsetmekted r. 
- Sonu 8 inci sahijt;de _ 
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p;~isin meşhur delile~i, Hz. ş;•%:;/finde Seyyi~=~~~:;:; 
Musa Ve Napolyon! "Çanclarlı açıkları,, HarikuJ.ide deniz seferleri 

ner•aitlir? Nakleden: irfan H11zu 

b lımiria iılek oldutu derecede 
Biri ·;ı~di ki: ~ ~" Asilzade kadının ceva ı: bakımsız üç yolu var .. Hiç ba· Bea onlara bak· -

30 
-

kıldıtı yok. Boyuna araba. oto-

şı•mdı• Madrı·d- Sevı·ştı•gV ı·m Kralların isim· mobil ıuatılırı kırıhp daruyor.. maktanaa geri ka· 
Ve bu yüzden birçok kazalar lan arkadaılarımı 

deD geliyorum lerı•n•ı ben bı•ıı•r•ım'. oluyor. Dediğim yollırıa hır tqvike ve Nııih 
üçünii de bilirıinir. reite ulqmata çı• 

• ' 
1 

' sa k t ı - Ankarapalıııa önün· l:ıtam. 

Vaktile at uy-k Napolyon ise o o- de~ ~1K ••• ;köpri1İI• d••İI" ı.!;;m~:1·.:! '. 
ruğu tıraş edere b · ı . de' yolu arısındaki ufalt (l) yol, idi ki arkadan,.. ~~<tt 

• • d • m o 1 p eşı n • 3 - Tepeciti ıeçip Bucaya tiıea bir kargılı , ~;s~i 
geçınır lm kıvrılan yol (ki buraya Ha1Mm zavallı Hyyahlar· 

" .. Çi~lc9l """ 
Pariste ortahk k ranncı, ayni 

zamanda endiıeli ve aeıldı bir 
vaziyette bulunan bazı acayip 
kimseler, karulık inzivagihla
randan çıkarlar. 

Bunlar yırbk elbiHleriae ve 
ıefalet içinde geçen hayatlarına 
ratmea bedbaht değildirler. 
Onları herkeı tanır ve, tamı• 

• men bayili bir hayat içinde, 
Pariı gece hallıunan lütufkarlık .. 
lariyle yaıarlar. 

Bunlar hakkında röportai ya• 
pın bir Fran11z muharriri "Vü. 
gazetesiıade ıanları yazıyor: 

Çiçek ıatarak geçinen Lı 
FJeur Auguıte, Pariain •Hallea. 
mahalleıindo "'Otur getirici. 
bir adam diye tanınmııtır. Ol· 
dukça ihtiyarlamıı baıını dim· 
dik tutarak ve elleri lalelerle 
dolu olduğu halde, taş üıtünde 
oturur. Her gün biraz daha 
yenilenen macerası, bir intirika 
romanına benzer. Kendiıine 
raagclınce sordum: 

- Ehi Auıuıte, ne bavadiı 
var bakalım? 

- Bu sefer Madritten ıeli· 
yorum, dedi. Orada, Franıa 
hesabına harbettim. •Halles. 
mahal esinde hemen hemen on 
senedenberi çalıştığ•mı biliyor• 
ıunuz. Ben esas Montpellier 
maballesindenim. Orada at kuy· 
rutu tıraı etmekle geçinird;m. 
Sonraları, Havre şehrinde hım· 
mallık ettim. Bence İft herşey· 
den üstündür. Kadınları aevo· 
rim. Ş.mdiye kadar tam altı 
çocuğum oldu. Her zaman te· 
tikte yaıarım. Ve herıeyi gö
rürüm ..• 

Hakikaten berıeyi görüyor. 
On metre ötede bulunan yere 
düşmüı bir çengelli ipeyi, aya• 
tına üıen meden g· der alır. 

Sözüne şöyle devam etti: 
- Bir gün kolera bastahtına 

tutuldum. Fransada dolaşmadı· 
tı m hasts ne kalmadı. 

ıokıtı diyorlar). dan en ihtiyar 
Sen aııl ıu üçüncü yolu ta• olanını, kaplan

nıtmak iıtiyorum, çünkü hep· )ardan en azı h· 
ıindın kötü ve hepıiaden lü- aına tutturdu. Kap anlar, ar· 
zumlu. tık evelki ıükuoetlerinl kay• 

Senılerdenbtrl hep böyle; betmiılerdi. Azılı kaplını:ı ır• 
kııın çamurdan, yazın toz t~p· kadı"mııı ıaldırııını gören 
raktan ıeçilmez, çukurlarla ıuı· diler kaplanlar da bizim etra· 
leomiı bir ) ol... hmızı çevirdiler; tıpkı Hiraan 

Bucıya ıelip ıiden yolculara mabedinin önünde oldutu gibi 
bir soruverin bu yolua halini!. bize hücum ıtmeğe bııladılar. 
Oraya Dir iıim do takmıılar: Ne yapacaktık? 

- Çandarlı açıkları.. Henüz sala yetiıen ve onun 
Diyorlar. Otobüı buraya gir· içiadeki büyiik kürekleri eline 

di mi; ıtır ağır, aata ıola, alan tek kiti bizim Naaihti. 
ıı•t• yukarı, dalıaya tutulmut (Fakir) bile sala atlıyımamııtı. 

.· 
koptu. Bu çıtlıtı koparan Na· 
ıih re" ıti. Biıeı 

- Hazır olunuıl Sah yaaıt
tırdım. Kaçahm; diyordu. 

(Fakir), el'an kaplanların 
içindeydi. Ben, yaralı olan ar• 
kadaıuaııı kıplıa ceaedleri 
arasından alarak sala doğ'nı 
koştum: 

- Naaib reiı, buau ali Y •· 
raladır, dikkat eti. 

Diye batırdım. 

\ 

Aıilzatlelllc luutasile /ile%o/ 
bir vapur fibi, yalp• vura vura, Biçare arkadaıımıs önden ve 
yolculann içini altüıt ede ed• arkada• kaplanların pençeai 

Likio, Naaib reiae yaralıyı 
verirken arkamda gene kıya• 
met koptu. Kaplanlar, dört 
tarlaftıa (Fakir) i çevirmiı' ucii. 
Ditor arkadaılara: 

• • • 
Bu kadının iami Fraaıızcada 

cevahir maaaaıaa pleD •Biju. 
dur. Her akpm, gece yan11na 
dojru, Fon ten ıokatıoın dört 
yol ağzını relip oturur. 

Belki bir delidir. Fakat en 
ziyade pırlak bir maıiıi oldu· 
tuna inanan ve laayal peıinde 
kopa bir kadındır. Kolları 
diraoklerine kadar cam bilezik· 
ler!o örtülüdür. Parmakları ve 
gerdanı, gene camdan yüzük ve 
pıntıntiflerle kaplıdır. 

Yani, tam mınaaile panayır· 
lardakilsahte cevahir camekanı. 
Yüzü Mu11oliainin yüzüne ben· 
ziyor. Dudaklarında rujunu hiç 
elcıik etmez. Elinin serçe par
matını kibarlık alameti olarak 
daima biçimli bir vaziyette tu• 
tar. Yanına yaklqarak: 

- s; ı meıhur bir kadınmış
llDIZ, diye sordum. · 

- Evet • dedi • meıburum. 
Be~i tammıyao yok. Romada, 
Berlinde, Nevyorkta hep ben· 
den babsolunur. Ben gece pe· 
riıiyim, Montmartor mahallesi· 
nin kraliçesi ve cevıhiriyim. 
Namla bir kumandanın kızıdım. 
On beı yaıımda iken, aık için 
ailemi terkettim. Konaervatuva· 
rın birinci mükafatını kazandım. 
Gayet zengindim. Atlarım, ara· 
bılarım, apartman ve cevahir· 
lerim vardı. Hepsini at yarış· 
larında kaybettim. ş;mdi yalnız 
eı dost sahibiyim. Moriı Şova• 
liye ile Jozefin Bayker, beni 
ıık ıık ziyaret ederler. •Birçok 
kralların metresi olduğumu söy· 
lüyorlar. Onların is! mlerini sade 
ben bilirim. Kıbarlık bunu icap 
ettirir, değil mi? 

Fotoğrafımı çekmek iıtiyor· 
ıunuz amma, buna mukabil 
beı yüz frank alırım. 

- Ben bin frank vereceğim. 
- iki bin frank verirsen aail· 

,,,, pegıamber :Mıısa 
veıini içiyor. Uzun saçları ve 
yajlılıktan yekpareleımiı piı 
bir sakalı var. 

Leıua-Criıt M.:»ntparau bul· 
varının müneccimi, ressamı, 

filezofu velhaal herşeyidir. Aııl 
ismini •ordum: 

- ismim Soun Voa Roung, 
dedi. Gobi çölünü geçmekte 
ola• bir kervan deveaiain göl
ıeainde doğdum .• 

Sihir ve müneccimlik hık· 
kandaki l\k bi\gim\, Tibelin 
Budba rahiplerinden edindim. 
Mukldderat beni bir gün R· 
gıya ıürükledi. Orada ta~ın~ı~ 
bir ressama model vazıfeıını 
g~rdüm. O zamandan beri Av· 

hapolgon otomobillerin n ... · 
marasını kagdetmekle m•şıal. 
rupada bulunuyorum. Fakat 
düşüncelerimin anası olan As· 
yaya sadıkım. Baş şişirici m.e· 
deniyetinizi takdir ederim. Bıl· 
bassa kalabalığın ortasından 
görülmeden geçmes"ni öğren• 
dim (l)... Uykuya ihtiyacım yok. 
Gözlerim aç k olduğu ha!de, 
uyuyarak yürümenin yolu~u 
bil irim. Burada kadınlarla bıç 
bir münasebetim yok. iki .. yı 
kızarım: Elbise ve şapka. 

Soun Van Rong, göziiaü ÇA_! 
çay fincanlna dikerek tefekku· 
ratına dalıyor. Bu ıırada yol· 
dan geçen biri: •Ehi Bonıuvar, 
Jeıuı· Triıtl,, Diye batırıyor. 

* * * Napolyon, yani bir hayı~p.o-

ıider. albndı eziliyordu. Oaun: 
Bu kadarla kalsa iyi. Fakat - Ama• imdadl Amıa im· 

kırılan dinsilleri, çatlayan ıuı· dıdl Beni bırakmıyıaızl Çoluk 
taları, yağmurlu günler~• etraf· çocutum varl 
tan ıeçenlerin üzorlerınHe .!1~lı· Suretindeki yalvarmaları yii· 
yaa çamurlu ıuları da duıunur· reklerimizi yakıyordu. 
aok... Bu esnada gene (Fakir) hıı&r 

Bu yol itlek bir yolan a~zı· ıibl imdadımıza yotiıti. 
dar. Tireye, Torbalıya, Ôdemııe, - Seyyid Sındbadt Seyyid 
Bucaya sidoıa bütüa vesait bu· Sendbadl Dedi. Şu hançeri 
radaa roçiyOI'.. Şi•di de k0tu eli•• ali Artık ıoa demdeyiz. 
pn:eri.. Daha fazla ipiyıcek.. Ya ölüm, ya hayati Sen öndeki 

Bıt altı yüz metrelik ~u 1°1 ıralanı, ben de arkandıkine 
yapılmakla bu zararle.rın onuno 
acrllmez mi? Eralp saldıracatım. Yamyamlardan 
• .. Hkın korkma! Ancak, mukad· 

Tunusta 
Siilıunet lcıırn•n iade 

edildi 
Tunuı, 12 (A.A.) - Tunuı 

ve Suıda dün ban karı ... lık· 
lar olmuf iae de T~nu~ beyi.~· 
tinin heyeti umumıyeaınde su· 
kunet tedrice• iade edilmiştir. 

Kudüste tedlıiı 
Kudüı, 12 (A.A.) - Ted· 

bişçiler kalabalık merkezlerden 
uzak kasabalara· hücum etmekte 
berclevamdırlar. TedhitÇiltr Ta· 
beriye yakıninde kiin Tur~nda 
bir ~ok evleri yatma etmııler, 
bir poliı memurunu dıta kıl· 
dırmıılar ve bir çok alıçları 
kökünden söküp at•ıılardır. 

des otları elinden bırak, ve 
oaları atsına ali 

(Fakir) in emirlerini laemen 
yerine ıetirdim. Onun bana 
uzattıtı up·uzun bir hançeri 
alelacele elinden kavradım. 
Dotruıunu iıter11niz, bu ikinci 

hançerin nereden çıktatıDt bir 
türlü kavrayamadım. Acaba 
(Fakir) Lkendi kendine hançer 
mi imal ediyordu! Öyle yL Biz 
dımdızlak gemiden çıkmııtık. 
(Fıktt) in üzerinde alimallah 
böylo büyük hançerler görme
miıtiml 

Her ne İH, ceak meydanına 
ikimiz de atıldık. Her tarahmaz, 
vabıi hayvanlarla ve kargılalarla 
çovrilmiıti. 

Ben fakire teveccüh ettim: 
- Seydi, dedim; hakkıaı lae· 

mıfbr. lil eti -----------•! O da bana hazla haıia baktı: 

Hayfada bir çok bombalar 
atılmış ve üç Arap yaralan• 

bll huıuıta karakollara rapor- - Helil olıwa Sendbadl 
lır verir. Bazan, hızlı ıiden Haydi hazır oll 
otomobilleri durdurmak için Cevabını verdi. 
düdülc öttürür. Aldanıp darın Allaha ııtınarak, arkadaıı.; 
otomobillerin numaraaını almak mızın bacağına diıini ıeçirmiı 
iıter. olaa kaplıaa ö1le bir hançer 

Yanına yakllfl"k koa..-ak havale ettim ki, ey kari, vallahi 
istedim. ıiz de hayret edersiniz! Kaplan 

-Su1, dedi. B'zi kimn din· ıikirını ioide bırakıp al kan 
lemeain. Bir~ok hafi iıleri ben d ı d ı 

11' için e yere yuvar an ı 

idare ederim. Fakat benim bamlem (fıkir)in 
- Evelce ne iş Jıpardın? d k hamlesi vanın a arınca men· 
-Modern dınıör idim. Alay besinde kal yordu. O, yaloaz 

etmeyiniz, timdi bile oldukça arkadaki kaplanı detil, dişle
iyi dansederim. . · · .. t k h.. h la 

Sonraları, Ahmed Hasan ıa· rını ıos erere ucuma ızır • 
minde biriyle fakirizm işleri nan iiç kaplaaı da yere ser· 

mitti. 
yaptık. k k l 

- Hakiki ismin nedir? Gere yamyam ra ının, ge· 
rekıe vamyam kumandanlarının 

zade oldutunu iıpat etmit 
olursun. 

rest daha!. Latin mahalleıınıD 
hayalperesti! Hem avcıdir, be~ 
de kapı açıcıdır. iki sır~al~ bır 
üoiforma taıar... •Denız ıuvari 

-- ~:m:i~:· ismin oedir? Is· batmıları gök yüzünü tutmak· 
tikbale ait projelerin var mı? taydı. Gene karıılar ıakırdayor, 

üniformaaı,.. . 
Bu adam da meşhurdur. Bır 

· Bel 'k ve Avu.. ziller çalınıyor, tepinmeler de· - Mevsimı Ç• 8 

turyada geçirmek iıtiyorum. vam ediyordu . 

- Dikkati. Dikkati. Ne aru• 
yoraunuyl Bari yerden taJ op• 
lıyıralc canavarların üzerine 
atınız; dedim. 

Onlardan zate" bir medet 
umamızdık. Hepıi açlıktan ve 
1111uılulcta11 caAll a.naeye dön• 
mitlerdi. 

Deditimi yaptılar amma, bu• 
aun hiçbir kir tevlit etmedijial 
kendileri de anladılar. Artık 
duracak zamasa delildi. 

lkiacl defa olarak .,.ya ben 
atıldnn. Sata sola, aola ••t• 
yaptıtım laamlelerle Fakiri mı,. 
idil vaziyetten kurtardım. O, 
aanld benim bu yardımı mı bek• 
liyormuı gibi ölü kaplanlarıa 
iizeriae buarak halkadaıa fırluı. 

N•eye jidiyordu? 
Ben, yapa yalnız kıplanlarıa 

orta11nda kalmııtam. 

Hem miicıdeleme devim edi· 
yor, bem de göz ucuyla Faki
ria gittiti yere bakıaordıım. 

(Fakir), koprak bakanın bu• 
lundujıa yere vardı. Onlar, 
(Fakir) i görür görmez karrı• 
larına davrandılar. Amma it 
itten ıeçmiıti. 

O, tıpkı Hazreti Alin·n ıe
caatial habrlataa bir kahraman• 
hkla, bapnda tüyler ve göt .. 
ıünde binbir renkli aitanlar 
buluua yamyam aaltanınıa 
batna• öyle bir kıhç hamlesi 
yapb ki, ey Tanrım, banu ha· 
tuladıkça ıimdi bile tüylerim 
ürperiyor, vücudum diken di~ 
ken oluyor! 

Ortalık lihzada kırıştıl 
Hayvanlar bile bu karışıklık· 

tan ürkerek bana yapbklıra 
müdhiı hücumlarına aeyrekleş· 
tireliler. 

- Deınım edecek -
~~~----... ~~~~~-
Flandenin 
bir makalesi 

Paris, 12 (A.A.) - Sabık 
Başvekil Flandeo Entranıikeam 
gazetesinde neırettiği bir ma• 
kalede Franko ile ltalya ara• 
sında çok çabuk bir ıurette 
normal münasebetlerin teıiıi 
lüzumu üzerinde ısrar eylemiştir. 

. Biju vaziyet alarak: •Nasıl; 
güzel duruyorum, detil mi?. 
Dedi ... 

* * ... 

_ Ahi Hitleri gôrecekıin, Çünkü mukaddes hayvanlar 
? birer birer yere devrilmekte de ıen e, onu tanır mııın 

Tabi ben zenginlerden, mar• 
1 rden kimse tanımıyordum. 

Leıus·Cr"st, yani Hazreti Mu· 
sal. Tıaçaya oturmuı ~ü.lü kah· 

tek arzuıu var: Polis olmak. 
Ş mdilik, bu mesleğe girmek 
için, durmadan talim yapar. 
Onmakta olan bütün otomo· 
billerin numaralarını kayded p, 

_ Hayır, fakat ne olduğunu idi. 
Yan·mda k ... skin bir çıtlık biliyorum. 

Mebuıao meclisi hariciye en· 
cümeni reisi olan v"' Ro1na 
büyü" elçiliğine namzet gibi 
gö•tcrilen B. M stler de gaze• 
tecilere verd:ği beyanatta ay i 
tarıda fıkrini bildırmişt r. 





.Sahift" _1_1 _ _ _ 

J· ratelli ~perco 
l "apur Acentası 

l'.OYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

''JUNO., vapuru 16-4-938 ta· 
ribinde beklenmekte olup BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için )Ük alacaktır. 

~VENSKA ORIENT 
LINIEN 

••ISA vapuru 9-4-38 tarihin· 
de bekl~nmekte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DAN ZIG, DANIMA~.K ve BAL· 
TIK lim•nlara için yuk .. a~~r. 

"BIRKALAND,, motoru 14· 
4_938 tarihinde beklenmekte 
olup HAMBURG, ROTTER· 
DAM GDYNIA, DANZIG, 
DANİMARK ve BALTIK liman· 
ları için yük alacaktır. 
. "AASNE,. vapuru 26·438 
tarihinde b~kleomekte olup 
HAMBURG, ROTTERDAM, 
GOYNlA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK liman lan 
içi• yük alacaktır. 

SERViCE MARmME 
ROUMAIN 

"ALBA JUUA,, vapuru 9 Ma· 
ııtı limanımızı ıelip MAL!~ !o MARSIL y A limanları ıçın 
ak ve yolcu kabul eder. 

>' llladaki hareket t~~ih!erile ve 
aaYlunlardaki detıııklıklerden 

ente aıeıuliyet kabul etmez. 
ıc Daha fazla tafıilit için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPER CO 
vapur ıcentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 
TeleU.S 4111/42ll/4142/266S 

DEUTSCHE LE. 
\

1 ANTE • LINIE 
G. m. b. H. 

ANADUl..0 

Kum...., 
' 

Bayanlara Müjde 
Bu sene her Bayan arzu 

ettiği gibi 4 şapka g"yebilc· 
cek. Çünkü meşhur üniversel 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayatı ucuzlatmak inkı· 
labmda bir hizmet göstermek 
için Bayan yazlık şapkalarını 
150 kuruşa maktu olarak sat· 
mağa başlamıştır. Bu fırsatı 
kaçırmadan aJmasanız dahi 
bir defa son medel panama 
şapkalarını görmeti geciktir
meyin çünkü ıapkaları kıpı· 
şıyorlar. 

Toptan alanlara da ayrıca 
tenzilat var. 

Abbaa Azer Üniveraal Şapka Fabrikat6rii 
Telelon 3811 lzmir 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi baştabip
liğinden; 

Hastanemiz için alınacak olan 2260 lira muhammen kıymetli 
(40) kalem alit ve edevatı tıbbiyeoiıı bir ay zarfmda pızar• 
lıkla vilayet encümenine• temin ve tedariki her ne kadkr ga• 
zete ile ilin edilmiş ise de bu müddet zarfında iıtekli çıkm .. 
dıtından vilayet encümenin olbaptıki kararları veçhile yeniden 
ilin tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye çık .. 
rılmııtır. isteklilerin nümuneleri 2örmelc ve şeraiti anlamak 
üzere her gün haatane 1ertebabetine ve eksiltme günü olan 
18·4·938 PızartHi ıüoü saat dokuzdan on ikiye kadar "Layet 
encümenin müracaatları ilin olunur. 1 5 9 13 1307 

Tahih alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum mftdftr· 

IOğtlnden: 
Ankara yakınında Kay11 ve Kiçük Y ozgatta çalı,tırılmak 

üzere iki tabib abnacaktrr. 
Kabul şartlarını öğrenmek fstiyenlerin istida ile Nisanın 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVAN~ 

LJNIE, A. G. HAMBURG. 

~~======~==~~;;;;;~~~~~==:::::: ykminci ~nü~p~na ~daruaum mü~rlü~ mürau~uL 27 30 t 3 s 7 9 11 13 15 968 .. .:::::::;;;;;;;;;;;~~~-:-:~~---=----;-~:-~~------------------------------------------------
Olivier ve 

ilr_ekası 
Hakiki ~içek kokularını lzmir orman baş mah"endisliğinden: 

A'lLASLEVANTE LINIEA.G. 
BREMEN 

'-SAMOS., vapuru 16 Nf11n· 
da ~kleniyor. ANVERS, BRE
MEN ve HAMBURG li•nJa. 
rından yük çıllaracaktu. 

"ARTA., vapuru tı Nieanda 
bekleniyor , ROTTERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

~ERVICE MARITIMI 
RQUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. v~puru 3 Ma· 

yıata bekleniyor, KOSTENCE. 
GALA TZ ve GALA TZ aktar· 
maıı TUNA li ... ._ıaa yilc 
alıcaktar. 

DEN NORSKE MIDFL-
HAVSUNJE . 
OSLO 

•'SAN ANDROS,. vapuna 14 
Niıında bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
uıau• limaaluıaa rük ala-
cıkbr. 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
••EXCHANGE,, vapuru 15 

Ni1&nda beklealyor, NEVYORı< 
için yiik alıcakt,r. 

uEXMINSTER,, vapuru 30 
Ni•nda bekleniyor, NEVYORK 
i i a yük alaclktar. 
;TE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME. 
.. TlSZA,, moUSrti ıs Niaaada 

t.ekleaiyor, TUNA ••um Ji· 
aaı.aai laareket edecektir • 

• v~· hareke tarilalerlle 
avlll•l•daki tl ... kUldıriadea 8 
ce ... mealiyet kabal etmez. 

• .,. ,.. ..Wllt almak lci" 
Birilli ..... da W. F. HENRY 
VAN DER tD 6 Co. N. V. ................... 
calJmell rica oı-. 

Telefon No. 2007/200& 

DOKTOR 
Jf. ~olü Uffa 
Dahilt haetaltklar 

mutahase1sı 

~~--....... 
Limited 

Vapar Aeentaa 
Blrilllikordoa Re• ._ 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LINES LTD. 

.. TRENTINO,. vapuru 5 Ni-
ıanda gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

.. FLAMINIAN,, vapuru ıs 

Nisanda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN aelip :vük ça
kara caktlr. 

"C ARLO., vlpuru 20 Ni· 
ılllda ı•lip yiik çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA .ve 
HULL için yük alacaktır. 
THE GENERAL STIM NAV~ 

GATION Co. LTD. 
••ADJUTANT,, vapuru Mart 

nihayetinde LONDRA için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE· LINiE 
..DELOS,, vipuru 24 Marttı 

gelip yük çıkaracak. 

Göz Hekimi, 
Mitat Onl 

Adres: Be,ler Numaa SO: 
katı No. :13 

Kabul aaatleri: Otleden evel 
aut 10.12 6tleclen soma 

15.30 • 17 Tele. 3434 

iki Bayan aranıyor 
Miie11eumizde çalaımak üze

re iki Bayana ihtiyaç vardır. 
latidadıaa ıöre yevmiye 150.300 
kurut verilecektir. Taliplerin 
ulonumuza müracaatları. 

Manita: Ticaret od111 altın· 
da 44 numarada ıpor ve 

•tleqce aalonu sahibi 
Kamu Yar 

Daktilo aranıyor 
6 ayhk muvakkat bir iı için 

daktilo bilen bir genç aranı· 
yor. Eıki barflan da bihneai 
lazımdır. Anadolu gaıı:eteıi ida· 
re memurlutuna müracaat et· 

~ lımir merkez kazısının Bornova nahiyesi civarında Koca B• 
D abiilik e İ e ya DiZ taz ormanmdan beş yüz altmıı dokuz kental pırnal c;al111 'be· 

her kentah beı kuruş muhammen belle ve ıene merkez kıza• 

S F r·ıd Eczacıbacı nın Çelebi karlıtı ormaıundan Hkiz yüz on dokuz kental k .. . e "'I' restelite gayri salilı .kuru çam odwau [beher kentali altı kuruı 
K 1 Esans- muhammen bedelle 2490 sayılı artaraa elcıiltme ihale kanunun 

0 ooya ve hükümleri dairHinde 31/3/938 tarihinden itibaren 15 fÜD 

larında duyarsınız müddetle serbest artırma ile 11tışa çıkarılmııtar. 
Çalının muvakkat telQİData 28S kureaı ve odunun da 492 

kuruıtur. 

Tabii, Latif ve çok ihale lzmir Orman bat miiheadialitinde 14/4/938 perşembe 
ıünü saat ikide yapılacağı ilin olunur. 8 10 12 13 1157 

sabittirler. 

"' Aynını yapmaga 
imkan bırakılma· 
mıştır. 

Benzer i~imli tak· 
)itlerini red edip 

isim ve etiketiae 
, .... ~w· ;~~l'!T-.~~- dikkat. 

!l.i_..,;ıı,,,. .... ~ 

M. • Depo: s. Ferid ŞUa Eczanem 
HftkOmet sırası 

• • 
Bilumum çiftçilere, m~yva,_ ıncır 

balaç••İ ve bal aalaıplerın• 
htJytJlı m'IJjdemiz . . ele 

Mazotla müteharrik (5) bedı 8beyıirli~ tr:törlA:C:ti.:!".ıa (1 1/2) hektar yani onbet _ ÖD m ar .. ızı 1 er. al ecl•· 
birlikte ea atır itin döaümunl azamı ot~ :~:-.;. boyuna 
Dilnyauın hor tarafıDd• utli•latı 1 ve rr (~erD) traktörle 
niabetle büyüklütü ile aaaa 11 mıı 0 an u "li•İ çapalamak 
ağaçlıkh arazide çift ıürmek bat ve pamuk arlll 
zevkini tutacaksınız. k makinenizi ve 

icabında lcuyunuıdan ıuyunuzu çe er, deıttr~ . L:. -• _ ... _r . . s b" k"l mbi au.m ...... . 
bir küçük detirmeDiaizi c;evırar •• !~• ır 0 • •· aktörün fiati 
D "rt çift öküz dört inun yerını tutacak bu ~ k .. 

o , iz h l k . arıt verme ıçın de her keseye elveriılidir. • at ama ve ııp 

ıcele ediniz. ~ 7'ı ıat Kılcıof !a 
lzmir. Bll.11ilc Ka,.dlçalı han No. 55 a• a 

lzmir vilayeti Emniyet müdOrlü· 
ğOnden: • 

1 - Emniyet müdürlüğünüıa şimdilik ihtiyacı olan maa 
kaıket 303 çoket ve pantolonun yalJuz kumaşı müdüriyetce 
verilmek ve dij'er masrafı ve levazımı ve sJ.ikişi müteahhide 
aid ol•ak üıere açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Beher takımın tahmin bedeli üç lira elli kuruş olup 
muvakkat teminat akçası 80 liradır. 

3 - ihalesi 2S Niaaa 938 pazarteıi güaü ıaat 15 te Em· 
niyet müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihale rününe lcadar ıartnameyi görüp oku
mak üzere her gün Fmniyet müdürlüğü hHap ışlerı muamelat 
memurlutuna müracaat etmeleri ilin olunur. 9 13ıs19 22 1169 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Hammalbaıı Ômerin kazanç vergiıinden olan borcunun te· 

mini tıbıili için mülkiyeti tahıil emval kanunu• iÖre haczedıl· 
miı olan ikinci Sultani70 maballeaiade üçüncü Nezaket soka· 
tında kiin 5 11yıla evi yeniden takdir ettirilen .. 300 lira kıymet 
üzerindeD ilin tarihinden itibaren 21 rün muddetlc müzaye
deye çıkaralmıştır. 

Taliplerin 25-4-938 Pazartıli ıünü uat 15 te vi.layet idare 
heyetiae müracaatları. 3 8 13 20 1047 

lstanbul Nafıa modtırlOğQnden: 
29 Nilu 938 Cllma ahi Mat 15 te lıtanbul Nafıa müdür· 

lütinde ekliltme komiayo11• od~ın.da 29667,58 lira keşıf be· 
clelli latubal Eclirae yolaau• Salıvrı kaıabHı dabihne isabet 
ede• lm•ı•da 1apılacıak beton ufalt kaplamala ıoae ve tef er• 
nab lapab kapah urf \11alile ekailtıaeye çıkualmııbr. 

Mukavele ekailtme. Ba1ıadırlak itleri g•nel buıuai ve fenni 
prtaamelm betoa ufak fenni ıutaıamesile keşif ve silsileyi 
fl•t eıtvelleri ff bua müteferri diler evrak 148 kuruş mu· 
kabiliacle daiıuiade vwilecektir. 

M•vakbt temiaat 2225 lira 07 kun11tur. 
lat.lriilerin teklif mektupla" ve en az 20,000 liralık bu iıe 

benzer it yaptığına dair Nafıa Vekaletinden yazılmıı ebl:yet 
ve ticaret odaaı veıikalaranı havi kapab zarflarını lu~" ~ ul r . •• 
fıa müdürlüğüne 29 Niaan 938 cuma günü saat 14 de ka.ciar ,._. .b 1 ıokak No. 82 

uoncı ey er Telefon No. 3:26 ---------- meleri. D: 3 
voımtlori lizımchr. :ıs66. 8 ~3 18 23 1860/1150 



-

Eıblf'e JI 

Şahap 
ANADOLU 

Tesirini tabii olarak Ek .... sı·r 
yapan en iyi mOshildir Şahap 

lıılut 

Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, iştihavı arttırır • .. 

. ,, . 1-) ! •• 1 .•ı •. li •• • .. •• ~ : ... • 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müide 

Zabitan Baglu oe 

Bayanlar ... 

En müşkülpesent müş· 
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 

K r ... -.-. 
Bu ke.re yenı açhksm mağazada zengin 

çeıitler. M&ntolulc, Tayyorluk, Truvakarlık 
lcumaıiarın envaisini. yerli ve Avrupa. 

1 - Mığaıam dahilinde açtıkım terzihanemde 
huauli olarak bay ve bayanlar için son moda 
11rif, ~le manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

.uvalot, relinlik, ıivil ve askeri elbise ve ksputları 
iıtonildıti ve beğenilditi ıekilde imal edilir. 

2 - Muam lem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu ıöderimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidır. 
Adres: Odunpaıar: Sümerbınkm çıktığı e ki Bayraklı 

mağaza Num r 12 • Telefen 3276 
Toptan ve pel'alcentle olarak Jıariçfen sipariş kabul edilir 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz verilen gnnde 

r-=======::-z"r;;.'~m • Makine tamir ha
n sinde yapılır 

iz.mir Keıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

macununa 
:ıoı:::D 

luıllanınız 

Telefon: 3993 

Toptan 

Pt1ıt.m•lcıl•rtla 

Liitfi Krom 
Ecza ılepoıu 

Taze Temiz Ucuz Iliiç 
Hertür.ıü tuvalet (ieşitleri 

Hamdi 
Sıh 

Nüzhet an çar 
<I 

a zanesı 
Başdurak Boyttk Salepcioğlu ltanı Karşısında 

----------------------------------..---~ Haraççı kardeşler 
Bü ··k mobilya ve mefrufllt a

ğazalan emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

'• • ,· ' ' ,•' J I• ' • ı • '" •• •' ' ,ı! " 

Kullandığınız tahta sandal. 
yalan bmir T şçılarda 21 nuına- ~

--~ radaki Sanlıya Ynpımevi M. 
Aliden sağlam ve ucuz fialle _.ıııiıiili 
tedarik edebilininiz. 
Toptan ve perakende satıldıtı 

gibi siparit kabul edılir ve 
ısüratle yet ıtiri lir. 

Foto Köroj u 
a za Rustem 

En meıhur rabrikaların fotoirf•f ma ineler., fium, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

• ve edevnt:, font ve sehpalar. 

Temiz, zarif eşya, elbiae ihtiyacındau evel gelir. Herkes kendi F otoJt.rrafrılı"'a miiteallik her ne••: mal••m• 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir ılonıa lS r IS "" MV a 
ı bat yqıyacalıc eşyaya muhtaçbr. iyi bir mobilya içinde kendinizi Zevki oqıyacalc reıim ve aj'ra ıı diımanlar, ıenedat vo ovraJs 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirıiniL Evinizin cıyuı bayatı- iltinaablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 
nı ıın etiketi olduğunu unutmayınız. A M A T Ô R J Ş L E R J 
Memuı·lara 1 O takaitte veresiye mua11N- IZMlR: Emirler:ıado çarııaı No. 28 4. 5• 1• • 

l..i ~apdar----~-~-~~~1-~r-ett"°" e gra : ust'e""'""m~z·~m-c:-ir~-

e o 
Kuvveti çok, fıati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

r r 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks makine erdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

Ameri n Simon Komp ni K ryola ve Somya f ahrikası lzmir ·ve lıavalisi 

Model 
TamamUe çelik yaylı emaa1ıiz ıomyalan mutlaka ıörünüi 

S 1 M O N S C O M P A N Y Mukaııoa dikkat ediniz 

Y egine sabş yeri: 

1938 MocdleD 
Haliı çelikten mamul mobilya renk ve ıiıtemi. Şılc • Zarif vo 

utlam boyalar kat'iyyen dökülmez, ıomyaıı ııcırdamu 
emaalaiı kar~ladır 

ola Salonu 

11938 MocdleD 
Çelik lamalı ıomya ve ayaklı divanları hiçbir fabrikuuı 7apama

yacıtı evaaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavaflar Çarfı•ı orta yerde 
No. 29·36 HiJaeyin Hüsnü Uzif 


