
( 
Yirmi yec'ircl yıl 

No 7481 

Cuma 
15 : 

Nisan 938 ; ... , ' • -~ f. ·, .. 1 .~... ' ~ : • • • • ",.. ' : • 

.. 

~ Rııı • Japon harbi mi? 
: Şi~~iyaya vize kalclırdciı 

6de11ecektir. 

Hor Belisa 
' Dan tayyare ile Pariıe vardı ve iki ıaat 

sonra Maltaya hareket etti 
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Londra, 14 (Radyo) - laıil• 
tere Harbiye Nazarı HorBeliıa, 
Maltaya hareket ederken gaze
tecilere beyanatta bulunmuş vo 
Malta ıeyahatinia fevkalide 
ehemmiyeti haiz olmadıtını 
vaziyetin iyi olduğunu vo ileride 
daha fazla iyileıecej'İDİ ıöyle
miştir. 

Pariı, 14 (Radyo) - lngil· 
tere Harbiye Nazırı HorBelııa, 
buıün saat 13 de tayyare ile 
Bu i• iıtasyonuna muvaıalat 
atmq ve Fr.aoaa tayyar• 

Nazın ( Kila Şayd ) ile 811-
vekil ve Harbiye Nazın Da• 
ladiyeyi temıil eden bazı ıene
raller tarafından karıılanmııbr. 

Fransa Hava Nazırı, lnıiltere 
Harbiye NJıırı şerefine iıta• 
)'OD salonunda bir ziyafet ver-
miıtir. 

HorBeliıı, ıaat lSde geld'ti 
tayyare ile Mlluya mütevecci• 
ben Marıilyaya hareket etmiıtir • 

HorBel.ıa muvasalatında kar
şılandıtı gibi azimetiade de 
merasimle uJurlaıımııtır. 

HükUınet 
Yeniden üç şilep daha 

ısmarlamıştır 

Havacılığımız mutlaka 
kuvVetlendirilme!f dir! 

Yurduna aşık Türk ulusunun 
cö~ertliği sönmemelidir! 

K alıraman /i lomazdan biri 
Tlrk Bın ~ram11 baıkual&tı• 

IUD lıir tamimi Dahiliye Voklletin• 
dea Ti lyete gelmit. baıracıcılığımı. 
•lll kutntleame ft iDlr.ipf.ıada mi). 

letimiıla fedaklrhğı takdir edilmtk• 
le lıerabH tailleria bu huıaıta faı. 
liyet g3aterme!eri bildirilmiıtir, Ta• 
mimde deaihyor ki: 

cB4Ula dbyada ehemmiyeti 
gandıa gine artmakta olan havacı· 
lı&ı ,mdumuada da kökleıtirmck •e 
pn\l ğİ açan lir Hail haline get r• 
..- 7ohuulakl çalıımalanmu beı 

gön ~ir az daha bıs •1•alr.taclır. Bu 
gaye ıçia kurulan Türlluıu tflfek· 
kfilf1 lıUyftmfiı ve raadımamm mim· 
k~n oldolu kadar artırmak ı•yuile 
bı~ ~enel direktörlftk baliae gelirli.. 
••ıtır. 

Milyonları eriten ve ıirekli ,.. 
u yardımına dayanaa. hıvacılı&ım1111, 
c~mbol'iyet Tdrki,-eaiııi koruyacak 
hır hale getirebilmek için uyanık 
c~merd "C"e yurduoa Atık cilletımi: 
zıo 13 yılda .. bP.ri deta m edea 

.Sonıı 3 iincil sahifede-
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· c·y ·v ekilimiZ, dün ak- ~~ai~! ia:,!;.; 
k Ankara, 14 (Huıusi) - Ye· 

ş S e erl•y d B t ni Zraat Vekili B. Faile Kurd· e en eyru a otlu, bugün bir toplantı yapa• 
ra( lkbscd Vekaleti memurla-

h k r le vedalaşmıı ve Ziraat Ve· 

are et tt • kileti memurlarilo de tanıt-e 1 mıştır. 
B. Tevfik_ Rüıtlii Ara, harek;ti~d~~·evel Mmr Baıoekilile usun mı~~~; Vkckil, buaün ite başla· 

. m ddet konaıtu. Miiteakıben resmi lir te li~ ç ktı Anla ya 
K~~ıre, 14 _<~.A.) -Türkiye -. konsolosumu 

~:;:~y~.~·k~~. ~;bur.::;,~ P zarhk,artlk tarihe karıştı 
10,45 de c:çilik binasında yeri Maktu f • f 1. l . -1 ~ 
ve ecnebi gazetecileri kabul et· 10 ıste erınuen Qf015I V!.)'G J U.~arı 
m'ştir. Türkiye Hariciye Vekili mal •= t lnlara afır ce~alar Var 

Dün vazif eıin• 
batl"'dı 

lıtınbul, 14 (Hususi) - Yeni 
Antakya konıolosumuz B. Celil 
Tevf.k bugü• vız.feaino baıla· 

beyanatında: A!lkara, 14 (Hususi) - Halkın aldanmaması için mal satışlll· 
Türkiye siyasetinin bir ıulh randa pazarlık edilmiycrck maktu fiıt üzerindo muamele yapıl· 

ve dığer devletlerin dahi,i iı· maaı huıuıundaki karar kafidir. Bunun için hükumetçe tanı m m.ıtır. 
Icrine ademi _mü.dabale ıiyueti ~luoııı liyibaya göre; maktu fiat etiketlerinden aşatı veya yukarı Mülayim 
Ol~UğJnU, Turkıyenin komşu· fıatte sattı yapanlar, beş bin ı;raya kadar para cezasına ve ticı· Londrada cldrt ma~ 
~~rıle. kardeşçe reçinmek iıte· rethanelerinin on boş gün kadar kapatılmasına mabkOm edile· 7 

bığ Dl b" ve ~alkan antantının ceklerdir. Ve ayni zamanda gazel erle de teşhir olunacaklardır. kaz2ndı. Kaı·a 
una ır delıl teşkil eyled ğfoi Alı·nı·n teklifi 

aza devletlerin bazılarında h~ 1125 1 d k 
kumct detiıilclikleri oldutu vagon ısmar a 1 lıtanbul, 14 (Husuıi) - Ka 
~ılde aradaki münııebatan da· v l l _, l ı. ., ra A:i, Tekirdatlı Hüıeyine gii-
ı~a d~b~ Zı)'ade ııklqtatanı .1 8Rİ IJtJgOn ar Q uOkBQR 0110mOfl .ret teklif otmittir. 
soylemıştır. yakındt1 geliJ·or Londradan gelen baberlerd 

Rüştü Ar11, Türkiye ile Mııır Ankara, 14 (Huıuıi) - HükOmet, 1125 vaıronla dokıan loko· de; Mülayimin, orada dört ma 
araı 0.d~ movcud ticaret mua- motif ıımarlamıştır. Bu vagonlarla lokomotifler, pok yakında kazandığı b"ldirilmelctedır. 
hedeımın yeoileJtirilmeai için memleketimize gelmit bulunacaktır. Belçikada 
müze kereler açılıcatını bildir· _____ , ___ _ 

nıiı v0 M1•ırı11 saadabat pak· Sıvas _ Erzurum hattı Devlet Şara•ı t•ıki' 
~~· iıtiralcinin yalcın bir ati ediliyor 
•çın d.crpiı edılmediti•i kıyd· ônamiJzdeki Cumhuriyet bayramında 
eylemıttır. Brülcael, 14 (Radyo) - Be 
• Kahire, 14 (Rad10) - Tü Er zincana varmış bulunacaktır çika pJrJimentoıunun bugüald 

lcıye. Hariciye Vekili Doktor; lıtanbuJ, 14 (Huıusi) - S.vaı • Erzurum hatb, Cumhuriyet içtimaında, Belçikada bir de 
Tevf.ılc Rüşdü Araı, bugün Ba~ bayramında Erzincan• varmış bulunacaktır. let §Qraaı teşkili baklandaki k 
v kil Mahmut p 1 ile tekrar inşaat, ıüratle ilerlemekte devam ed·yor. nun kabul edilmiştir. · 

nuımuıtur. onuıma an 
ıonra çıkan resmi teblitde, Mı· 
ıırla Türk.ye arasında akdolu· 
nan doıtluk muahedeıile iki 
oıemleket münaıebatınıa, çok 
kuvvetli ve aamimi bir aafhıyl 
girdiği bildirilmiıtir • 

. Kahire, 14 (Huıuıi) _ Tür• 
kıye Hariciye Vekili Dr. Bay 
Tevfik Rüı dü Araı, bugiln 11-
lc!n~eriyeye hareket etmiı ve 
buyük merasimle uturlanmııtar. 

Bay Tevfik Rüıdü Aras, lı· 
ken~eriyedea Beyruta tide. 
cektır. 

(Memel)de ki 
Almanlar 

Almanya, bunun için 
Litvanyaya nota 

v~recek .• 
Berlin, 14 {Radyo) - Al

manya, Litvanyaya bir nota 
verecek ve (Memcl)de ki Al· 
manların haiz oldukları hakların 
verilmesinı ıureti kat'iyedo iı· 
tiyccelctır. 

Romanya kralı 
G .. rp istihkam/arını 

teftiş etti 
Bükr s, 14 (Radyo) _ Ro· 

manya krala Karol, Romanya 
dah !indeki seyahat ve tetkilca· 
tını d vam ediyor. 

Kral, refakatınde Harbiye 
Nazırı ve birçok generaller ol· 
dukları ha'de bugün Roman· 
yanı? g P hududlarındakı ıs· 
tıhka nlar na teftiş etnıı· t" 

ş ır. 

Badoğlio 
Trablusgarptan /tal· .. 

umhurıyetçı er, arse o 
civarında istihkam yapıyo •...... ·-

Alonzonun kamıoda11ndak. 
kuvvetler, Vinıroza limanına 
beı le lometre yaklaşmııtır. 

Ali kadar Iar, bu limanın düı· 
mek üzere oldutunu bildiri· 
yorlar. 

Tango ralı 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde 

Bü ük fedakar 

Meksika 
cumhurreisi 
Petrol ıirlıetleri laa 

/andaki ıa,iaları 
yalanlıyor 

tdekıiko, 14 (Radyo) - M 
ıib cumhurroiıi (Kardenı), 
bancı petrol şirketlerinin aiy 
maksadlarla Mekaikadan koğ 
duğu hakkındaki haberleri t 
z;p etmektedir. 

Ar:şidük Otto 
Yakında ihaneti v 
faniye ciirmi le Be 
linde gıyaben muh 

keme edile:ek 
Berlin, 14 (Radyo) - A 

dük Otto, yakındı gıyaben 
· · cürmile bura 
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'Sağlk 
ba 

Dukak·n 1 

azını ıla 
med paşa, cam de sabah 

niçeri er yaka a ı ny 
Mısır intihabatının netice

lerinden doğan fikirler 
~~~~~ ..................... -..---~~~~-

Kendi lccnd"ae: 
- Acaba Dokakin ne oldu? 
Diye m rıldandı. O le yn; 

bir de ayne:ı kendis
0

nin v~zi· 
v ·fnde bulunan bır arkad.ı1şı 

vardı. 

Bir saat geçf, iki saat geçti. 
G•len haberler, Do'ıcakin Ah· 
med pışanm hiç bir yerde bu· 
lunmad ğ na bildin} o du: 

Padişah, onun bulunmayışını 

manalı tefsir ed yo.: 
- Gördünüz mı; meydanda 

yok, tab"i bulunmaz. Çünkü ••• 
Çünkü kabahat il.. Fesad de· 
nilen şey, onun yastığmın al· 
tında yumurtlamı~. Fakat ce
henneme gitsin, akıbet pençei 
kahrıma diışecektir. 

Yavuz, bu •pençeikahır., ter-
1.ibini pek güzel buluyordu. 
Hatta bir şürindo şöyle de· 
miştir: 
\lerclflmfl dideme bilmem H fiısun 

etti felek 
• jklmi kıldı faaua ıtryemi hun 

etti Colak 
•rlu ptnçei ••hnnduı olurken 

lersan 

Jıni lıir gözleri lbuyı •hııu etti 
felek. 

R"vayete göre, bu gazeli Ya· 
vuı, sevdıki bir genç delikan· 
byı idam ettirdikten •onra 
duydukıı ıstırap ve yeiı ile 
aöyl~ miştir. 

Az. sonra tekrar haber geldi: 
- Yok, bu amedık. 
Yavuz, ayağını yere vurdu: 
-Ben yatıyorum, hiç lakırdı 

dinlemem. Yakaladı~ınıı: vakit 
ıe:ip haber verecekshiz. 

-Fermanınız başüai.üno ıul· 
tanım. 

Zavallı Dokakf n Ahmed paşa, 
camide sabah namaz nı kı ar
ken yakayı ele vcrm"ıti. Ya· 
wıu, fermanı üzerine uyandır
dılar ve Do ;akini yakaladıkla· 
rını haber verdiler. Yavuz, 
ıırhnda gecelik kaftanı. başı 
açık, kışlan çatılmış bir v z. 
iyette. eski vezirfoin kar§ısına 
dik idi: 

-Neredeydin bu ge<:c?. Fe· 

Y.azan M. Ayhan 
- 121 -

Ben senin eteklerini büs
bü ün toparlıyacağ m.. Ucu 
~ıkıp ta ortıl ğı karışt rmasın .. 

Dokakin Ahmedin dizlerinin 
bağı çözülmüştü. Etrafına bakta, 
yeniçeriler ve padişahını ce' lat· 
la ı ... H ç, h çbir k mse. ona 
ş~faat edecek vaziyette değildi .. 

Yavllz, evi yağma edıldıği 
için o geceyı sarayda geçirirken 
hoca Halimiyi çağırttı: 

- Nizamı müıkü milleti ihlal 
edenlerin cezası nedir? 

- Kaydının bükülmesi ... 
Yavuz, cellitlarma bir işaret 

f rl ttı. O ı lar da be !erindeki 
yağlı kementlerc sarıldılar ve 
kemendi, dehşet veren bir sürat 
ve meharetle paşanın boynuna 
fırlatıverdiler. Eski pa~a: 

- Allah!.. Allah!.. ô:üyo
rum, Allahl 

Diye bağ. rdı ve ba~ka bir§ey 
söyliyemedi .. 

Ce.Iatlar. ipi çekince zavallı· 
nın yüzü morardı, gözleri ev.n· 
den fıı ladı ve bir küıçe halin do 
yuvarlandı. Arbk o da gitmişti. 
Ertesi gün, hadise iıiti.ince 
herkes t tremelcten ve düeün· 
melcten lcendini alımıd. Yavu· 
zun h"ç şakası yoktu. Bir şeyin 
sabit olması değ.l, onda şüphe 
uyandırması biJe kafiydi. O tak· 
dirde, o şüpheye maruz kal mn 
vasiyetnamesıni hazırlaması li· 
zımdı. 

Herse k'i, eski vezir arkada· 
şınm akıbetini duyu ıca titre
mekten kendini alamadı: 

- B.gün on , •nn banal 

Fakat bakilcatto meıelo öyle 
değ idi. 

BJgün onı, yarın Herıekl"ye, 
öbürgün do ki mbilir belki Pıri 
paşaya, belki s ·nan paşaya, 

belki Ha'im Çeleb.ye, be.ki ld· 
riı B.tlisiye .• 

Yavuz, kafasına koydu~u şey
den zor geri dönerdi. He:e biri 
hak~ında şüphesi doğsun, kiff 
i:ii •• 

nd ve meı•anet poşindo oy• • •• 
le mi? Gelen h1berler, Şah lımalin 

- Aman devletlum, kulunuz hiç birıay yapamamakla bera
sabaha kadar cami köşe1inde, ber, saltanatın en öte hudutla· 
duahan oldum. rmda faaliyette bulunduğunu ve 

- Kış gecesi. .• Cami köşe-- 'Hıiyeti. kendi halkı arasında 
sinde dua, öyle mi? ... Melunl.... takviyeye çalışt ğmı göster"yordu 
Haini. •.. Hocamın, Pıri paşanın Tam bugünlerde Amuyaya şu 
evlerine çapulcu gürühunu u· haber geld:: 
hverirsin ha?... Ş1hın heyeti geliyor. 

Ey Sult nı Rum.. O ar· 
hk düşmanınız değil, haliı bir 
dostu uzdvr. Teıkvr si bunun 
beyanı babındadır. 

Yavuz bir kahkaha attl ve 
sonra Ş hın mektubunu bizıat 
okudu: 

Mektup, fari i idi. 
- Demek ki, Sultan zovcc

ıini i ati yor ha?. 
- Evet ey hükümdarı zişan, 

bunu rica ed:yorlar. 
- Ve siz de bu maksatla 

huzuruma kadar gelmeğe cesa· 
ret gösterdiniı ha?. Acaba o 
benim zevcemi eı r etseydi ni· 
ce eylerdı? 

Vezirler, şaşaladılar. Divan· 
dek lcr de bir;birine baktılar. 
Yavuz, ne yapmak iıtiyordu? 

._.. __ 
Vef d partisinin organı, Krala hita

ben açık mektup neşretti 

Pad'ş:ıb birdenbire do~ruldu: Ordunun 6119/llc. .hlr reıml ıeçldln11 lıtiralc tHl•n t•nld•r, 
- Sizler ki, düne kadar ir A:idin catlcleıindt1n ıeçigor 

limiyeti tezlil ettiniz. Sizler ki, Mııır matbuatı ıoo Mııır m .. b. partiıi 
ıüla'.ei peygamb:riden.. usan ıeçimi hakkında tafs lit Sid pıtiıi ve Ahmet Mahir 

Yavuz, bunlara baA-ıraralc: ıöy· vermektedir. Seçim 31 M:ırt ve partisi 
lüyordu. Sözünü tamr mlamadan t Niaan gjoferinda yapılmııtır. Müstakiller pırtiıi 
fermanıot da bastırdı: Seçime dört parti iştirak etmiı· V dd putisi 

- Defolun buzurumdıa.... tir. Bunlar Hslk partisi adını S!çim so:ıunda ekseriyet 

92 

80 
61 
ıı 

Bunları z odana atın.. taş:yan hukumet partiıi, Sid hasıl olmadığından intihabı 
Bırdenbare, beş on pen9e, partısi adını taşıyan doktor tekrar edilecek mebuslar 19 

dört lran elç'ıinin eoseleriııe Ahmet M"'bir partisi, Müstakil- Yekun 264 
yapıştı .• Bu hareket, hakikaten ler par tisi ve Vef d parf sidir. Vafd pırtiıinin liderleri olan 
çok fena, çok taşkınca ve bü· Diğer üç parti Vefd par!"ıine Mustafa El.Nahaa paşa ve Mü· 
tüı usuller, bütüıı devlet hu· ka~ıı bir cephe almıı bu:unu- .kerrern Abed paşa vo arkadaş· 
kule ve şarlbrı ahkama muha· yorlardı. Bunların bellibaşh ları seçimde mağlOb olmuşlar· 
lifti. Yavuz, tarihte emsa"i az programı yoktur. Fakat Vefdin dır. Böylece Vefcl partiai inti· 
olan bir ho.ekct yapıyordu. idares'zlıjini to .kid iıiodo b:r- habatta tam bir inhiıama ut· 

E ç·ye zeval ge.mişt . I. Hal· l(ıiyorlardı. ramış bulunmaktadır. 
buki, elçiye zeval o!mamak Seç:min verd ği ootico ıudur: Vefd ıazetelerine ıöre, par-
gerelcti. Mebus tinio bu ıurctlo kaybetmesinin 

- Devam eclecefc - Halk partisi ve hükumet aebe'bi otoriteleri.a Veidci mü· 
flCi gg gg ;ı; .... n :: : : == : c r tehib)ere et i mu m p-

Rus güzeli polislere mslan ve intihabat• müdabıle 
ederek rey verilmesini kuvvet dayak atmış!. iıtimalilo menetme:or~dir. 

Partinin oraanlarıodıo olan 

----~---------~--~ 

'

., d .-1 b h ı · d k • • •El·Mısri,. gazetesi, kral Faruka en isi ae ir ay ı aya yımış. hitaben neşretti~i bir mektupta 

~imdi mahkutr ·yeti bek/eniyOT kralın milli bine tercüman o!a· 
"/ bi:ecek ıerbest intihabat yap-

~uradan bir ıigara alap gel.. masını iıted ti halde, hükilme· 
>im. diye evden çakmıştır. tin buna z d bir hattı hareket 

O umandan bu z.amana ka· tutmuş olduj'unu yaz•yor. 
dar iki ay g•çtiti halde Mösyö HübOmet dostu •Ei·Balaa. 

Patbe el'ın ıigara almaktan dön· • 
memiştir! gaıetesi iso M111r uluıunun Vefd 

partisine artık muhabbet besle· 

1 
Po isin müteaddit tah1rriyatı k 

neticeıiz kaldığı için, Madam meme te olduğunu ve buoa en 

1 

p benin bu perdenin artık ka· açık delilin ıorı intihabat oldu· 
pandıtına hükmetti~i bir ıırada tunu yazıyor. "El·Balag. gerek 

, bir gün kap111 çalınmıştır: kralın, gerek hükumetin bir dik· 
O, bu vakits"z müracaattan tatörlük vücude getirmek arzu· 

kuıkulınmıı, ve kapıyı açmadan: aunda bulundukları hakkındaki 
- Kimdir kapıdakiler? Ne ~ iddialara karşı da bu iadiaların 

istiyorsunuz? yanlış olduğunu ve mecliste üç Zavallı eıki vezir, ne oldu· Yavuz, h"ç renk vermed·lll, 
tunu bilememişti: merasimsiz, ihtişımsız olaıek t" Demiıtir. kuvvetli partinin azalan bulun· 

Aldığı cevap; kocaıındaa bir makla aabit olduğunu kayde· - Ben mı?... Ben kulunuz bu heyeti kabule karar veroi: 
ha? Fakat kafasında ıenc birııok 

-Evet, ıenl.... lnlcir da edi• ~eyler dolaşıyordu. 
y.o sun şimdi öyle mı?. Şah, Yavuza hılcikaten dev· 

- Aman padiıabım... Mer· rfo en kıymetli, en nadide. asa· 
hamet buyurun, ben dünya rmdao ideta hazineler det,crin· 
işlerinden eletek çektim. de muhtelif hediyeler, murbssa 

•ı----------•-111 kılıçlar, atlar, halalar, taç parANAD Q LU çaları ve bir yıtın eşya ;iÖn• 
dermiıti. ' 

vm1 ne§rlyat te yan jtJeri mudi> 
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Bıınlar, Yavuzun ayılclıır\ nıo 
altına ıeri di: 

Yavuz biç aldırış etmiyo•du. 
GeJenlere kim olduklarını t10r• 
da. Oalar da şahlarının nJek· 
tubunu uzattılar: 

K~dı· 
Şlilc

(Şf;yh 

Seyyid Abdü vahh p, 
paşa (Kadı ishak) Mo la 
rallah Müg1ni, Hamza 
Haydarın ahfadından) 

Bu zevat, lrantn en münt,V• 
ver, en tınmmış, en ıüzJde 
şahs yetleriydı. Y dVuz. onhılrla 
kısa birkaç söz teati etti: 

- Düşmanı canım ve di..-Jim 
şahınız n~ i emdedır? 

Kadı paşa, ycnnr'e b raı· kı· 
m.ıdad.: 

Güzellik kralıçeıi prenses 
Godienoff, M Patbe ile evlen· 
mit ve Madam Patho adil· Pa• 
riıte tanınmıya başlamışh.Onun 
birçok macera'.arına karışan şu 
so:ı hadiı:si gülünç olm ıkla 
beraber, •d'iyeco ir.zetınefiı 
meselesi tela 'ki edi'ece1c dere
cede ehemmiyetli görülmüş ve 
madamı derhal tevı<if ettirmiş· 
tir. Bu tevk fo ıebeb şudur: 

Ge~enlerde Mösyö P .ı.tbe lca· 
rıs· ı~ konuşurken anıızın dur• 

telıraf ıe.dij'ı, binaenaleyb an· diyor. 
cak kapıyı açtıktan ıonra veri· •El·Mokattam., gazetesi mil· 
leceli teklinde olmuıtur. lete ıülcilnet ve ıoğuk kanlılık 

Kral ço, kapıyı açmamakta tavsiye etmekte ve ayrıca neş· 
ıırar edınco üç beı kiti kapıya 
hilcum etmiı ve kararak madam rettiti bir makalede müstakiller 

P•htenin evıne rirmiştir. Bu te- partisinia ehemmiyetini tebarüı 
cavüz karıııında Kraliçe hemen ettirmektedir. Gazeteye göre, 
ıi!aha •arıJmış ve boş olan ta- müstakiller partisi, ilerde teıek· 
bancaaile dört adımı da ıüıolce kül edecek kabinelerde mühim 
pataklam ş. yüzlerini yırtmıı, bir rol oynıyacaktar. Bunlar, 
tabancanın kundığ.le baılarını lnıiliz avam kamarasındaki libe· 
yarmıştır. raller partisini andırmabtadır. 

Kraliçenin evine hücum eden· Yani diğer partileri daima 
lcri kimlerdir sanıyorsunuz? kontrol altaoda tutarak kuvvet• 

Hırsız detil, ıarhoı detil, ler arasında muvazeneyi temin 
çılgın işık da h" ç det.L eyliy~cektir. 

Bunlar madamın evi:ıde an· 
sızın taharri yapmak emrini •Et·Ehrım. ise yalnız hidi· 
alan poliılerdir. Kraliçe, mü.. seleri lcayd ile iktifa etmekte .. 
cadelesinde muvaffak olmuş, dir. Mısır ve hatta Suriye ga· 
fakat kendisi de epeyce yumruk zetelerine iÖre, Japon hükumeti 
ve tekme yemiştir. Tokyoda yeni bır cami inşa et· 

Paris gazeteleri, güzel krali- tirmitlir. Bu cami şimali Afrika 
çe iç·n şimdiden bazı meşhur ve uzak ıark müslümanlarının 
dava vekillerıni tavsiye etmek· yaptıtı teberrilıt ile ioşa edıl· 
tcdirlcr. Maamafıh kraliçenin mııtir. Japon bükQmeti, camiin 

muş: mabkQmiyeti bir emrivaki gibi açılışı merasimini Peygamberin 
- Scviilim, münadenizlo telakki edilmektedir. dotum ıöoune tesadüf eden 

Dıhill hHtalılı:lar m ı 1111aa1111 

Dr. • Şnld uı r dlfN ~i: 

D."zanteri 
-2-

Bu h stalığa en ziyade ço· 
cu ar, ihtiyarlar ve zayıf insan· 
lar çabuk tutulurlar ve hastalık 
tablosu bunlarda daha şiddetli 
seyreder. Hastalığa uğrıyanların; 
kendilerinde, hastalığ n seyra 
icabı, tam bir temizlık yapma· 
lırı imkan dahilinde değildir. 
Hasta ellerini, elbiseıini ve 
yatak çarşaflarını telvis eder. 
Bu mülevves şeylere dokunan 
kimseler do mikrobu ahmş olu· 
lar. Bahuauı temizliğe çok 
dikkat etmiyen insanlara dabı 
çabuk bulaşır. Bundan başka 
sinekler de hastalığın siraye. 
tinde büyük rol oynarlar. Çün· 
kü bu ıekildc telviı edilen ıey· 
lerden mikropları alırlar ve 
gıda maddelerine, içeceklere 
konarak mikrobu buralara ta• 
ırlar. Sinekler hatta insanları• 

) üıüne konmak ıuretile do bu 
hastalığı geçirirler. 
Hastalıim hafif geçen oeki(. 

lerindo, hastalar birıey yok· 
muş gibi temizliğe ehemmiyet 
vermezler ve böyle daha seri 
bir ıekildc ıirayetc meydan 
verirler. Muaab kimseler iyi ol· 
salar bile kazuratlarında pek 
uzun müddet bu m kropları ta· 
ııdaklan ıibi hasta o\mıyanla· 
rın dahi gaida maddelerinde 

pek c;ok mikrop bulunur. 
Hastalığın ıirayetinin, doA-ru

dan doğruya vaki olduğu çok 
görül:nektedir. Kalın barsatı 
hastalandıran bu hastalıkta 
amibler ve basiller amildir. 
Bunun her ikiıinin de had vo 
müzmin şekilleri görü mcktedir. 
Haatalalra utrıyaoların vücutle-

• • J jş İ uCl,it,...,U~"C 

başlır ve bunu ishal tak"p eder. 
Bahusus kırın ağrıları gi.tikc;e 
şiddet lcesb yler. Tag•vvut hissi 

artır, ıkınb ve buruntu çoğalır. 
Her karJn aA-rısında haıta şid· 
detli buruntu ve müziç ılcınta 
içinde astırap çeker, ıümftklü 
ve kanla parçalar dü~er, defi 
tabii bilbaHa akşam ve gece• 
)eri var kuvvetile sık s le gelir 
ve tiddetli ıkrntılarla yanma 
hissi fazlalaşır, hasta bir dak'i· 
ka bile rahat edemez. O dere• 
ce ki; defalarca tagavvut eder, 
halıiz kalır; düşkün bir şekilde 
takatsizlik artar. Büyük bir acı 
ııtırabı altında inliyerek vücut· 
ten düşer, uyıflar. Bu arada ha· 
raret derecesi de yükselir. 

-Arkası oar• 

Ur.Behçet Uz 
Çocuk haıtalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını 1 l ,30 dan bire ka
dar Beyler •okağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Muagenelıane tt1le/ona 3!J!J() 
Ev telefonu 2261 

s~yyah geldi 
Dün limanımızdan geçen Fran 

sız bandırala Tevofil Gotye va• 
purilc 15 ıeyyah gelmiş ve şehri 
gezmiştir. 

Gelen, giden vapurla 
Dün limanımıza bir Türk, bir 

Franıız, bir lngiliz ve bir Al· 
man vapuru gelmiş, bir Türk 
ve bir Fransız vapuru da git• 
miştir. - .. ı 2 Mayıı o arak tesbit etmıştir. 
Japon hüktlmeti, islim alem"no 
mensup bir çok müs.üman şab• 
siyetleri davet etmıştir. 

151 mümessil, bu merasime 
iştirak edecektır. Japon hükCl· 
meti, misafirlere şayanı dıkkat 
kol ylıklar yapmıştır. 
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Balkanlar, şimdi dört kan- 4000 kişi cayır cayır yandl! 
tonlu yeni bir lsviçredir Japon ordusu ric' atte!. .......... 

Ballan Matba11t konseyi bitti. Yancıni•tan, Romanya 11e Yagos. Alman gazeteleri Çin zaferlerini yazmıyorlar. 
laoy~ maralalıaaları lıaı:a~etli s6yleoler oe~tli~er Japonlar yeni hazırlıklardan bahsediyorlar 

l.tanHJ, 14 (AA.) - Bal- ler neffetmelen nca olunma- B. SefuıyadUtea 10Dr• Ru- t 'bil aotaıib de~letlerıniıa mat- hdır. pıea milli kom teli ikinci reiıl Berlib, 13 ( :A.A1) - Havaı BöJ,le bir tabiyenia tatbık edil- ıöre 30 Japoa harp -paaili F• 
buat lıirliji konleran11nın b- Kamiayon Tilrlc murahhaa B. Livin Nuta IÖ& alaııtbr· Mıı· Aj1a11 muhabirinden: miı olmu keyfiyeti ıiddetli aov açıklarında Mia aebri -
palllf celaai bapa - 11 de B. Ekrem T.ıa,.. dikkatle din- maileJh reile lelekkiir otmittir· Gazetejer. Çinlilerin mUYaf- bir malıavemet kuvvetinin - ıabında tabınüt eı.aiftir. l)i. 
Yıld • urayıııda aktedilmiflir. leıDı ve B. Tala tllepleri ize- Miteakıbon Ballıaa te-üdil- fakıyetleri Ukkındı gilya biç- cadiyetiai ıöotermektedir. fer tııraftaıı 40 Japon ıa,,....ı 

K_oııferan reiııl Yunu Nadi, riae nlıaclqlaruıa Haıa,. me- nG daha ziyade tuoin etmek bi~'?. pzmamak için ~m r almıı Şmshıı1 beııiıutiadea beri Fusoc ve Kaato•a. ... ıLhıtı. 
f.ıcumeat Ekrem Tal..,a kon- ıeleliain ae IUl'etle tekewihı için wcude ıetirilmit olan te- gıbid• Ve ıazetel•ıa Ç9tu ilk defa olarak yeai Çin farka- bombardtman eylemıftir. 
leranQ 7 May11!a aı.t.dilea .ımit oldutaııu .. muhtelif rakkilerdea balıubııit ,,. ıöylo muvaffakıyetler bakkıada Japoa lanma milcııdele ruhuna• :reni Hanken. 13 (A.A.) - s.1ıW 
~lıt celaesinia zabıtaamelini aafahatuaı izah " tasrih et- demittir: tekziplerini aqretmektedirler. bir mukabil taarru icruıaa ve Çiıı Aj1.n11 bildirıyor: 
okatm.,tar. Tala baaclaa aonra mittir. -Tenakazua yerine ahengi ika- Yalaız Cermanya müıtuaa• Japonlann ileri hareketini dur Dün gece alınu NllllFJ 
•9111t ceı.e.i IOlluda koofe- Müttefiklerimiz Türkler içia meye muvaffak olmuı olduğa- dır. Ba gazete diyor ki: darmata kafi old11tanu tebarüz ıöre, Japonlar Yibliea ile T,ai-
ıaama verd ti karar mucibince hayati olan bu meaele hakkında anıza müphede ettik. litaabula •Cepheden uzak mıntalcalar ettirmek muvafık olar. Uzun eravanı arundakl bltia kq,. 
~ .~ d..ıet ,,. hik&- daha ııiyade -..,,,;;, ec1-ı. plince, beadea eni birçokları da mabarobeler vakaapimll miieadelelerdell _..., Suaow leri tahliJe emitlercllr. O., 
-!'-• re11'erinepderilea olan Eleıı, Ramea,,. Yuııolla• bara- diayaaıa ea pi aok· oldııila b"rdeahire haber alıD' ~· mewii heniz ÇialilorlD ~ iH V:ılılioa• . ...._ 
~azım telsraftanııa plea cevap- eflcin amumiyeleri baadan ba,- - oldaian• aöylomiflerdir. mıı "' HaııpaY ile Pekla 111111" eliade buluamaktadır.. sırmek ._.ılır. Taı....-& 
an obmqtar. Bu te1paflar le bu meselede daha iyi bir Büyük rei• Atatiirküa dibiyaae takalarıada birdenbire taarruza Şanıhay, 14 (AA. ) - iyi ma~ltıbiyetiad• ve düı .... a 
hararetle brplaamııbr. aala111 ve bnayatla mizah.. idaıeai altuıda Wcade ıetirılmiı ı~çilaiı oldutu ötreailmiftir. bir meabadan alınan haberlere 7 a1A11da bqh1u ricatia.,_. 

S..a aiitealup Talu konfe• rette bulıınacakbr. olaa mille•• eteri hayranhkla beri 1500 Jıpoa uked balla ru1111ıa ıiyui ko•ııyonaaua Komiayoa bu miinaıebetle temata fırı•taaa aail olduk. ıize tebrik ve tetekkürlerimi ve len konfor ve ıulh proıramıaa edilmiftir. Çia kawetleri S... 
raponma okumupır. Raporda müttefik memleketler matbaa- B. Naata ilivetea demiıtir kiı tah•alZID ve ıuetem haldan• ae kadar adak oldataaa bir Iİeaİn eimaliade klia W. k 
~I~ matlıııiit ~ ta- baıa ..,.ı. fenlen ve prek -Çok ;,;. calıııtık. Falıat yap- daki en hararet& temeunaerimi kere daba ~. mi-li .P'lıüiade lılla - · .... " ' 
~ ......._.... Aliaada ilMr miifler..._ keadilerial .ıaı.a- tıldamauı: w;· deiildir. Daba arwllyoram. Yıırdımı bizim Konfel1mamaıı maaiıılai W. il . ,...,.ı.. . elda ......... 
idil• telHMiaıa Yupilav ve dar edebilecek olan bütün birçok tefler yapmak, daha için pek çok kıymeti tirmittir· Size baaa t•ıalirle TllUll phriae laicaa ...... 
~ ~ blnfındaa me111eler ...,,_1ı..ııM1eki - büyak ... ı1., wiicade ptirmek olmllf olail ve barada J•pbloo haber ~ kıtalU taurıalanal pal .. 
._ 9 edilmit ol-aıa ~ t-üdiall kıı,..l we 1e1Ci1 et- iııtiyoraz. 'filiklyede ıörmBt ol· lanmızın Hfl'İllİ temi• -it s·Iİ aramızda pııuı.ı. o ~~amak ioia IJI. lllır, ...,_ 
JOD. tarafın.ı.. •~Jetle mek imkiaıaı b•lmDflm. datamaz 19yler bizde bu - balııııaıı Anadolu Aj1aa -- bür bahtiyar idik ki, ııili ~- -~~ ""'. -• ~dıiı • 1_'.irki~ ıle y.,. S.,.aai komilJOll raporaaa lektia düıı,..ta 1111 m&reffeh ve ~ B. Mawaffak Meaem- dalııı tok ahkormak -•• ic!n prba pldlmiııl8!clir. 
•••-- ela badce uakialan takiben difei komiayoalar tara- en medeni bir memleket HYİ• ciotlana en hararetli tepkkür biuediyoruz. Vazifemili yap- Haber ahndıtıaa ıore, ,J..,,. 
-~ ·~ olmu bıô ~.ı.. fıııdaa koar.ru. lıeJl'lf •- ,..U.e pleceji laıaaatlııi tnlid ""tebriklerimi anederim. Ş"mcli _._ mlWvellit bir U- 1"', 5utııapa _...,_ ...ı. 
ı.111 ~ ~ • edeceklen lıay- miJelİııe _..... raporı. 

0
...,. e1miftir. TilrkifealD uadetl lıepİllile Yaeııalılara, RomaaJI" ile aJnhJONL Yaptıtımıs top- ~kwiJO latalan ~ .... 

dedil .. kta ıcli. aarak tasvip edilmiftir. kunet ve heybeti içia temenai lılara; Türklere •e Yupala\'• laabllllr ve bu toplanblara hl- d1.r. Fakat bta katalaria 'Mdelt 
Erci•end Ekrem b•clan Raporlana tasvibini takiben lerde balunayoru. lar8 laftap eclİJO"IS kia olaa aamimi arbdaıhk, lerine varabileceldlri tok tir 

sonra Balkan antaab aatbaat Elen millt komitelİ ikinci reilİ Yupılavya milli komiteli re- B. ulu ifle bir anlarclır ld yapmıı oldapam fikir teatil• helidir. Zira Q"1iler •ilaıW.. 
0 rliii 1 atuı&ınua bir madde- Seferyadia bandan 10nra ıiyaıl, ili StoyadinoYio mitealuba ba aalarda nbiblardaa ka- ri aramızdaki kardetliii bir batlanm bozmaktaclır. 
1 

n 
8 

tefıir pkli üıerfacle ko- tebik ve idi tiir komiayoalan ıöz alarak töyle dem· ftin çandiak lbamclar. Balkuhı. kat daba kawetleadirllittir. 5-licleki Çia bwetleri Mı 
SJOO taraf ad• alaa•lf olaa redler111ia ıeleoek koafera•• -Aziz reilim, IDİHfirlitinizdm aruuada aedea dolalcİ •trllra- lltikbalia hali dewam ettirece- tok Jtaİ •uvaffaa,..ı.. 

loa ua ~Dl. ve P!'e k_.. larda lııır birlHe dawtli alaa clola71 biti• Ya..,.ı.v heyeti lar ,apıh,or. Harba de z..p. ti.., Jul Balkan .. tMtı ile -•• ,.. .....,. ~ · 
ah • ilk tedrıut kıta~ arının iio devlett.. biri taralıadaa aeıaıaa aiııo minaet ,,. ıilkraa bari Yuaaniotaaa -•ek ioiıı Ballıaıı mııtlıııatma dirt ,..ı. -alıeü Saq&ııe ft r.....,. 
a tebb l L----"' .. _. licl _.ı_ d hd ecl dea.:L Bizim memleketimizde ·.1 • , __ .1:_ .......... ... ccıw- 8"U e ilmeai hılckanda bir hiılırimi arzetmelde miibahi- •• memleketimizi biribiriae ~ JeDhıea aıptebailawuiı-. 
, ecele h . ..: dd deaildili ıibi kuıar laaliae •-- ,.._ bl Çi cl-L= J 

' ... e~ ,..,.. mera an karar preieai vermh ve proje ıl yim. Ba defa lıtanbuldan daha )'U •i1aal ve atkerl aataaba ""'nu11 ·a ..u.,... ~ 
atb " ıçae ıcab edea ••k••M. ·· . 
~.~:,..._. .......... 
aesı lıuauıundakı temennilerini 
"aydetm ılerdir. S. temenni 
E dimead Ekrem tarafandan 
okunan reporda ıö~ izala 
.edilmekte idi: 

&adan makaad 1•i allilleri 
Jlallcu m.aakı ve aataab zilmi

etiae laazırlamakbr. Yapılacak 
t•lthiial•ia ba aeYi kitapl•a 
Balkaa mWetleri aruanda doat
M* laialerinl u,aadaracak .. 
._. edecek metiam idlaali 
~Jeailli eldı etmetı iatiladaf 
et•el.d r. 

Kiiltürel miiauebetleri tMhil 
1J1ak1&4ilı Ball~aalar araa der• 
Hl' aepet1Delerl içim dirt mit· 
ttBk ve dost memleket tabW.. 

aiir.-t cclikaelidir. 
Türk taıila lcurume il• an
~- dala 1 eliler memleketler· 

·m&aeail'-deakeadime..-
etleria • t&JG• ile medeniye

.au.efikler • mattali oJa. 
lmeleri İçia dirt '-d• e..,. 

Bundan ioara konforaaı reİIİ 
B. Yunus Nadiye teveccüh 
ederek Türkiyede nail o:muı 
oldukları iyi bbaldea dolayı 
arkaAtlan aamma tepkidir ....... Se.._.. melAiJe bikim 
olak brele- hıvuıaaa ba 
meuiaia ea İJİ bir 1olda iler
beaiae meclar olmuı oldap. 
aa beyan ve tözlerille fU _. 
retle dıvam etmittit: 

- Türk miUetiDi çok •ilte
fal ve çalqkn buldum. Şimdi-
.ki Türki10Jİ culudırmak içia 
.-t•lraae bir arettıe _,.,. 
dilmekte olaa meaaiyi ve ayni 
zamucla topratanda alhnı P'" 
brır gibi ba memleketi kıy. 
aetlend rmete muvaffak olmuı 
lan Şefin biiJiiklütGnl ölçmek 
fır•'-• nail oldum. Do.tane 
kabu imden dolayı bir kere 
aha tepldclr et!Mkle tizi .. 
rnae hitam venyorum. 
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~~~--........... ~ .. ------~~- uş. Yaıan: Fransı% er~a::tL~n~:~makamlarından ı·r.kft3,';lô"~~j'" ler tarafından İş eti iyo" 
37 inci Fransız fırkası, Almanlara esir düşmek 1900 J b · maden e c, a ıs, an ihtiyar, o zamanla 
·· ·k 38 • · · " • d • k t ld ve aen erı uzere ı en ıncının anı yar ımı e ur u u . E · · ocakları nasıl keşfet .ğ .. ni anlatıyor. 

taarruza geçerek birçok da esir a .dı. . . . '1ır rmenının ___ _ 
- Rica ederim, beni rahat - 27 - yınızl Cıhana ıspat edınız lcı; /na n ayağı ·ba anamış tune//erde, k.edi ka 

bırakınııt Ben, hepinizin vatan· bancamda hayatıma son vermek bir Fransız, vatanı için ölmok.· dar beyaz f "?r ·er görünce._ 
perverliğindcm eminim. Demek için bana yarayacak kadar kur· ton h·ç bir zaman çekinmez .• 
istemiyorum ki, ben olmazsam, ıun vardır. Sizi temin ederim O.yordu. "' Ge e- z a ışan um ame 
siz vazifenizi yapmıyacakıınız. ki, aıhhi ahvalimde birşey yok· • • l k }t d ( 
Yalnız, cfradımın yanından bu tur. Vücudümdeki hararet, bu· Y ğmur hali devam ediyor. e er t aya ar 8 ID 8 D8SI 
sırada uzaklaşmak iıtemiyorum. ronşitten ileri geliyor. Yal va· B z, mevzilerimize yerleştik. p a anın Ş ardı? 
Vicdanım böyle emrediyor.. rmm Mareşılım; beni as erle- Efrada sı cak yemek yedirmek r 

·Baktım ki, farka kumanda· rimiıl yanmdan yarmayınız. :zarureti aşi kar. Fakat, herkes 
nana ıöz kir etmiyecektir. Ken· Maahaza ısrar edecek olur· yorgun ve sırsıklam bir halde •• 
disini bir an eve\ hastaneye sanız, emrinize mutavaat, benim Artık sab h oldu. Lakin yat· 
kald.rabilmek •ç. n, Mareşal için bir vazifed r. mur devam ediyor .• 
Petenin tesiri lazımdı. Hemen M..ı h vere, beş dak'ka kadar S aat tam 9. Birdenbire, top 
telefona koştum ve aantraldan daha dev m ettı . Fırka kuman· s sleri i ş tildi. Düşman, bütün 
Mareşalın karargahını istedim. danı: kuvvet le t u ruz geçmişti ! Biz, 
Uzun müşkülattan sonra, Ma· -Başüstüne Mareşalım: b·tnp bir haldeyiz .. Tam bu ıı· 
reşal Petenle karşılaşabildim. Diyerek mikrcfouu e.inden radı nlJığımız bir em:rde, sol 
Kumandan, öz söylememe mey· bı raktı ve sonra, asabi bir ta· cenahta, 37 inci fırkanın ter· 
dan bırakmadan beni tebrik vırl a bana bakarak: kett;ği yerleri tutmamız lazım 
etti ve kıta bmız • n muvaffakı· - Emriv.ı..- i yaptı nız! lst~di· g ldiki b !diriliyordu. 
yetinden dol&yı fevkalade mem· ğiniz oldu. işte gidiyorum. Bana Hemen telefo na koştum ve 
nun k ldığını beyan ettikten vekalet edeceksın. 37 iıı ci f rkayı nrıyarak, tuta· 
ıonra, b:rkaç gün iıtirah t Dedi. cağım·z yerlerin istikametini 
edebilmek üzere geri bati ra Ben cevap vermedim. Zira anlam k istedim. Fakat, tele· 

müteessir o~duğunu bil i yordum. fon ha Han bozuk olduğ J için 
çekilmemiz hakkında erkanıb r· Yalnız, vakit kaybetmemek iç n bir netice elde edemedim. Bu· 
biyeye emir verdiğini bildirdi. h b' . d d 1 hh" tomo " · k t at hareket .. . • .. emen ır ım a ı ı ı o • nun uzerıne, ı 

Go terdığı teveccuhden do- b·ı· ı"ıtedim emrini verd;m. Tam bu ıırada 
layı teşek~ür ettim ve bizimb~a· .. 

1 

~ırka ku~andanı, yarım Hat koşa koş gcl"n bir ıüvari, 
tanın tehl&kedo bulunduğu ır 8 k sevdiği aakerlerin· b ze şu emri getirdi: 

d b. • • b b 1 sonr , ço k 
1 

._ 
zaman a ırıncı atta u un· d 1 d B l •37 1 ·nci fırka, te ·mi rataa· ._ . d . • • . . h .h en ayrı ıyor u. u ayn ış, 
ma" ııto •kımızı, ıahra ate ı • ki 'd tile dıişmanl\ esir düımek ijzc· . ı d .. l d" acı ı o. u. k k tayacımız o ma ığını ıoy e ım. B"t" f ._ ka"'nı bilQ uum redir. Yetişin iz ve aponma ,.. u un ırKa er , 

Manışal, bu hususta icat ı b"t .. a•larile ve iadci üzere buluna-ı düımanın çem· 
• d' ııc.· • le d' . 1 za ı an, gozy ~ 

1 emır ver ı5 anı ve en 111 Ü· "'f t t nnisile müşfik peder- berini kırınız " 
zum gördüğünü ilave etti. 8

1 
ı~e. cğmel d 1 r Tahm:nime göre~ düşman ta· 

erını u ur a ı a • 
Fırsat bularak Mareşala d • F k" k danı iki ay bas· u f ndan ihat ed imek üzere d' • ı r a uman , 
ım ı: t pede k ldı ve bu müddet bulun n 37 inci fırk ile ara· 

reşı ım, um nclanı ız zarfında daima b izimle temasta mızda takriben dört kilomet-
yaralandı; buna rağmen ha tr bulundu. Gönderdiği mektup· reden ib ret bir mesafe vardır. 
neye gitmek iıtemıyor. Halbuki lırla her zaman Lizo cesaret lıtıkameti tayin ett.kten sonra, 
doktorlar, yarasanın vahim ol· b' kı aata au··r tle hareket cmri nı veriyor ve za ıtına: 
du§'unu ve kangren olmak iı· •Çocukl rı m, efrada nümune veıdim. 
tidadını gösterdiğini ıöylüyorlar, olunuz ve örı hattan ayn ima· 
arzı malumat ediyorum. ~ 

Arkası oar -

Mareşal, kat'i bir lisanla: Fasın meşhur b"r 
- Hemen h staneyo kaldı-

rınız VO benim de kendisini desi ev endi 
orada ziyaret etmek istediğimi 
söyleyiniz. ,, 

- Kabul etmiyor mareşalım. 
Siz kendiıile konuşuraanız bel· 
lci razı olur •• 

- Telefona gelmek için ye· 
rinden kımıldıyabilir mi? 

- ihtiyaç yok mareşılım; 
biz yatağına kadar telefonu 
nakledebiliriz. Yalnız siz om· 
rediniz. 

- O halde, ne yapmak li· 
ıımaa yapınız, 

liyorum.,, 
telefonda bek· 

Derhal koştum ve telefonu 
fırka kumandanının yatmakta 
olduğu çadıra naklettikten ıon· 
ra, mikrofonu vererek: 

- Mareşal Peteo ıizi tele-
fonda bekliyor; cevap veriniz. 

Dedim. 
Kum an dan, evveli telaşla: 
- Ne iıtiyor, acaba ne var? 
Diye ıord11 ve aonra mikro-

fonu alarak: 
- Emrinizo amadeyim ma· 

reşalım. 

D;ye ıeı1endi. 
Mareşal (Peten) le fırka ku· 

mandana arasında cereyan eden 
muhavere uzun sürdü. Kuman· 
dan, hastaneye gitmek isteme· 
diğini ıöyliycrek Marcşala yal· 
varıyor ve aıhhi ahvalinde en· 
dişeyi mucib birşey olmadığını 
tekrar edip duruyordu. 

Mareşal (Peten) ısrar etmiş 
olfkcak ki, fırka kumandanı nın 
atzından şu sözler işitildi: 

- Mareşalı m, kumandanlık 
ubdemde kaldıkça hastaneye 
gitmeme imkan yoktur. O va· 
ıifcyi de benden alınınız, ta· 

~~~~--~~~~ 

Yeni ve güzel karısı, felsefe 
etm:ş bir Arap kızıdır 

Fas arapları şey· 
binin oğlu Seyyıd 
Mohammed bin 
Gana, binbir geco 
masallarmda oldu· 
ğu gibi, büyük bir 
tantana ile evlen· 
miştir. 

Seyyid Moham• 
med bin Gana Fasın 
en tanınmış ve en 
eski bir ailesine 
mensuptur. Nişan· 

lı sı felıefc tahsil 
etmiş bir ara p kı· 
zıdır. 

Nikah meraaimi• 
ni, ecdadının riayet 
ettiği bütün dini 
adet ve uıullcre 
riayet edilerek ya• 
pılmıştır. 

Cenubi Faaın en 
güzel şehri Biskra, 
danslar ve şarkılarla 
çalkanmıştır. Kabileler, kadılar, 
ağalar vo baş ağalar akın akın 
bu şebro gelmişlerdir. 

Araplar şeyhini tanımıyan 
Afrıkab bir tele arap yoklur. 
Fas istila edi:ince, Bin Gana 
aileıi, Fransa hükumetine sa· 
dık kalacağını bildirmişti. O 
zamandanberi, bu ailenin hiç 
bir ferdi, verdıkleri sadakat 
yeminino aykırı hareket etme· 
miştir. 

Araplar şeyhin.o oğlu S!yyid 

Seggid Molıammed 

Mohammed bin Ganıt, tabsi'ini 
Fııst y.ı pmııtır. Fasın butü~ 
yüksek aileleri ve cemiyetlera, 
onu sofra larlnda bulundurmağı 
bir şeref bilirlermiş. Fakat o, 
en z ya de •Legion d'ho.n~eur • 
zab ti ve fakülte müderrısı Sey· 
yid Samaıd in evine gidermiş. 

Seyyid Sımaidin genç v~ 
güzel bir .kızı var dır. Çok ze~ı· 
dir ve felsefe tahsilini bıtırmış· 
tir. 

S c)')'•Q h~ vucauımc:d brn Ga:la 

... -
Madenin baetı•ı 

Karaburun, ( Huıud) - Ege 
lıavzasını an nlar ıöyl~ d rlcr: 

• Ege bir mücevher kutuıu· 
dur. • Bu" kıymetli ıöz~, çok .re
yer:nde kullanılmış bır vecııe· 
d;r diyebiliriz. 

H kik ten Ege b vzHı, top· 
raklaranın verimi, altmda Hk· 
ladıtı mnddeieriniıı bellutu, 
kıymet:irği it:bar.lc eıi bulun· 
mu bir yurt parçaaıdır. C va, 
zımpara, krom, kükürt, ~anıc· 
nez, simli kurşun, antımvan, 

Kömür, arsenik, be.kır, zırnık, 
boraks kurşun, çinko ve talk 
Egenin' ~elli b şla mad nlerin· 
dendir. 
Kıralurun ifçeı', bu luymetli 

m dcnlerin pek çoğunu •ine· 
sinde uyutmakta ve en önemlisi 
o'an c v madrnini de iılet· 
mekted r. B:ı cıva madeni ••· 
yesindo Egen:n mücevher ku· 
tusu anabtarhrından en kıy· 
metl isi, ilçem iı i n elindedir. Bir 
çok kazılar, ilçemiıde pek çok 
madenlerin bcrekttli d marla· 
rana göıtermiıHr. 

Türkiyenin biricik c·va ~a· 
deni ocak! ra, ilçe merkez.ın e, 
b:r aaatl k çakıllı bir )oaa 
bı§'lı ve Çullu· Manastır· Ka· 
lecı k adlarını ta~. yan köylcı in 
tam ortasındad r. 

Burasını g zmelc, görmek çok 
istifadelidir. Cıva madenini 
içinde aak~ıyan firzlcr ki, buna 
"mal. derler; bu yüce ta~ların 
yarılmoları, fabrikanın kı~an~, 
fırını ve sair tef errü tı ile ı~çı· 
lerin çal ımaları cidden göıül· 
meğe layıktır. • • 

Ve nihayet Türk ekonomıııae 
yüz binlerce lira kaıan~aran bu 
ıolir membaını, b11 t~.keam ~z 
para kaynatın• her Turk bıl· 
meli ve ötrenmelidir. 
· Her yıl yurda milyonlar akı· 
tan, do:•yısile ilçemizde pek 
çok kimselerin gelir ve kazan~· 
lar,m temin eden bu cevahır 
kutusu, sarp ve yalçın maden 
damarları ortasında yükselir. Bu 
sarp maden damarlrrınm gök· ----·- .. bu güzel ve munevver kız~. ~o· 
rünce ona karşı derhal buyuk 
l;ir meyil duymuştur •. ~u. ~enç 
kız da kendisini ıevdığı ıç . n o 
günden itibaren birlikte hulya· 
lar kurmağı, müıtakbel hayat· 
larmı düşünmeğe başlamışlar· 
dır. 

iki genç, nı hayet . ~viş~ilde· 
rini ebeveynleri ne b.ldırmış ~e 
muv~ fakatle: ini alarak evlenm ış· 

lerd.r. 

Röpori.c·;"ı yapan: S. T. 

M elenin 38 yıllık emek"'~" Karabu~ııncl li 
arkadaşımızla konaşugor 

:Ne yükselen heybetli durum• 
1 rına yarm deri r. 

Eskiden elelerln binhir 
müşkülatı (m akkapl r ) vur· 
duklan b a!yozl rlı ç karıl n bu 
filizlflr, geçwn yıl alın n (Kon· 
peısör) mak:nesi ilo pek kol y 
parça1-.n b. lmektedir. Bu ron
kine yes"nde, amele dedrn· 
de de iıt: f de edi'mi~ ir. 

Afaden occzklar.nda 
Bu kıymetli cıva den 

ocakl rını bah rın be rak v 
bol g:ineşli b"r günündo gez· 
d·m. Direktör. B. Mdımut Tar-
han, y nıma emektar maden 
çavuşu Osmanı verdi. Ş.mdı 
onunla birlikte m deni do1aşı· 
yoruz. O.aman çavuş anlatıyor: 

- Şu gürültü ile çalışan ma· 
kine, aş ğıdaki tünelde yarm 
içinde işl iyen amelelerin el;n. 
deki makkab:n rkasına kuv· 
vetli b:r tazyik yapıyor. Bun 
tab nca di)orl r. Makkaplar, 
m k nenin ttzyi<i İ ıe taş] ra 
y rıp geçiyorlar. Bir amele tu· 
tuyor, diğeri de idare ediyor. 
Ve işte böylec r i mele, 30-
40 amelenin yeptığı işi yapmış 
oluyor. 
8 ;.ırad kırı lan t ş1ar tünel· 

!erden dckov ı ller le taş kırma 
yeıi::ıe gö.ı deril ıyor. Bu oc k· 
ların pek çok tünelleri vardır. 
içinde yıllarca çnlı şmış o an 
eski madenciler de bazılar nın 
nerede vo n ... ııl olduğunu b.I· 
medikledni ıöy!crler. 

Osman çavuş tüneller hak· 
kanda şu hikayeyi anlattı: 
Kedi kadar beyaz /orelt1rle 

k11rıı karşıya/. 
- Geçeni rde yar a ç vu· 

şu Sait Ahmetle, tünelleri tet
kike girmiştik, o. ada bir auy 
r~stl dık, ben, S it Ahm da ı 
s ın b. "rek s yu gcçf . Et 
idi it:d.) er rpıt .. b ı 

i de de çok kuvvl! 
ı vudı. Ö.,, 

k' , lcıır şım z 

r yı . 
ıs c. ui sm ş 
y f reltr in n 
ı ed.klerind n bön 

ü:ıo bakıyorlar ve 
rdı. 

l • 

Şl 

bön yut 
ürkmuyor 

Kagalar aliınıl11 ktıl•n Ru 
am leler .•• 

- Oı n çavuş, burafard 
tehlike olmaz mı, amelelerde 
taş altında kalanlar var mı? 

- lıitti§'ime ıöre ilk araştır 
ma zamanlarında, tüne ı l" 
çıl ı rken 30 ıantimli1c bir ye 

15 lir ya açtırırlırmış. işin fa 
laca tamaına kıçın Rumi 
gece demez, gjndüz: demez çı 
lışırlarmış •• İşte böyle bir gec 
de, tiz erlerine yıkılan toprakla 
rın ltında sekiz kiıı kalmış v 
ölmüş .. 

Geçen yıl da Ahmet adınd 
bir genç, yarm:ıdan yuvar ana 
bir taşıp !tında k larak ö dü 
hamdo

0

sun başkaca bir 
görmedik. 

Madt!ncle çalışma 
O makineleri göıtermeie 

vam etti: 
- Şu kı~ml makinelerine g 

tirilfln taşhr, alt tarafta iki y 
dın akar, buradan d dekov 

·Sonıı 8 inci sahi/ede· 

Cı 11a iz.ah hanesi 



- , ~ --__ --_ --o-
r --- -

BaJ1iJnka program 
lstanbul radyosu 

Olle nsırigatu Saat 12,30 

Plikla Türk muıikiıi - 12,SO 
Hıvadiı - 13,05 Plakla Türk 
•lllİkİIİ - 13,30 Muhtelif plilc 
aefl'İyatı. 

AlfUI nepigetu Saat 17,00 
lnkılib tarihi derli: Oniveraite
MD aalden-18,30 Plilda danı 
muıikiıi - 18,45 Alman artiıt· 
(erinden Fritçe Kuvarteti tar .. 
faa4aa Beetboven'in E·Moll, op. 
59111 - 19,15 Konferanr. Ali 
Kimi Akylz (Çocun terbiyeai) 
- 19,55 Bor• haberleri - 20 

Muzaffer ve arkad .. ları taraf1aclan 
Türk muaikiai ve halk prkılan 
- 20,45 Hava raporu - 20,48 
O.er Rıza tarafından arapça 
aöylev - 21 Nihal ve arka· 
datlara ta,afından Türk musikiıi 
ve halk ıarlcılan ( Saat ayan ) 
- 21,45 Orkeatra - 22, 15 
Ajana haberleri - 22,30 Plilda 
aolollr, opera ve operet parça• 
t.ı - · 22,50 Soa laaberler " 
erteıi ıhla propamı. 

Malatelif Avrupa iıtu1onlan· 
aua bu akta.ki propam illa 
••fuil•: 

20,10 Pratt Çek fillıarmonili 
o ........... d .. Solo, ko-
r•, •httra. •• 
Ho/I/ h...,1.,, 

7, 10 &erlin kı• dal.-: Kon" 
- auta es. ıs devamı ). 11,45 
Btrlia in• dalp11: Orkeatra 
laot11eri, 13 B•lin kı• dalpıı: 
Haf f muaf ki, ( 14, 15 de•a•ı ), 
13.10 Biikret: orkeıtra tarafın· 
dan Rumen muıı ldıi(14,30Keza), 
11,45 8erlin kısa dılıası: Kon· 
•er wti, 18 BrüDo: Dini mu· 
sikiıi, t&OS Bülueş: Kom T-
din orkeatrası, 18, 10 Viyana: 
H f f çay saati konseri, 19, 15 

Bükreı: O rkestra konseri, 19 
Brat ılava: Yaylı sular orkea· 
truı, koro, 2010 Viyana:Baodo 
muzaka, 20,30 Praı: Radyo or• 
kesraıı, 21 Viyana: Büyük or
U.tra konseri ( WcLr, Mozart, 
'il r ıer 1 Pfitzner, StrlUIS ), 
21,45 Berlin kısa dalgu1: Büyüle 
orkestra konseri, 23, 20 Praı : 
P lk konseri2 23,30 Bükreı: 
Neşet pik muıikiıi, 23,30 Vi• 
yana: Gece mulikili, 23,30 
Yrat slavı: Plakla hafaf muıiki. 
Opera·.,, operetler: 
~.35 BôkreF Opera verilecek 

r>yesie nakli, 22 Pette: Opera 
o kestrasa ta afıadaa kouer. 

Ofla 1n115i/citi: 
9, 30 Bertin kıaa dalga11: Oda 

musık ı ( Beetboven ), ıs, ıs 
8crl h kısa dalga• : Oda masi
k si, t 7, 1 O Prag: Mozarba eser· 
lt"rinden Kuartet lcon1eri, 18,15 
Btrfin k11a dalgası:Oda konseri 
( 8 Jch ), 20, 15 Bükl'ef : Oda 
'f y< !l'J. 

Re si1.::ı I !~r: 
19 45li. rlin kısadalıas:Veda 

sarkıl ı. 

ı-ı .. ,.,. k ıryorua. h~ eey __, 
meon " • yor, fgkcıl N ı-tı 

err ""ıdcılıiler tt. p •M 
kı t ıd doıoy bııden .,, .. ._..'-' 

itte burada 

YALIDOL l"'dodımııo yetltir! 

VALIDOL dom a tablet w 
t "" hal nde her euanede lıoıılun"'. 

- - -.,,.....,. 

. ANADOLU Nisan 15 ,....,.. ____ ..,.::::;,,... 
Karahurundaki cıva 

ocaklarında bir 
ma· lngiltere-Italya anlaşması Lüzumlu notl 

den 
- s,,,ı 1 inci sahi/etle -

ferle civalaaaedeki izabe &nala• 
rına nakledilir. 

Ba fınnlann altt demirden ve 
iiıtü tutladaa yapıllBlfbr. Faran
dan ıonra ( Konteaat ) de nen 
borular ve oradan da (Tiimbe) 
den.. ve üzerine ardı arkaıı 
kuilmi1ea ıopk ıu aba bo· 
ruya ıeçer. Alt katta boruların 
aktıtı yerde birkaç tekne var
dır. Oalarıa içine çamurla ka· 
rııık cıva akar. Cıvı, teknenin 
birinden bçaraı, muhakkak di• 
terinde toplanacakbr. Bo tek· 
nelerdea ahun cıva ile karııık 

çamurlar toprak potalarla ayırma 
yerine getirilir. Cıva alınma ye• 
rinde kireç tozu ile karıttırılır, 
cıvalar ela lyrılmıı olur. Bura· 
dan ahun cavılar, muhtelif 
kıplarcla •fidan kilitli olarak 
ıaldanll'. Sonra 44,S kiloluk 
demird• fi .. lere ıüderidea ıü· 
ıilerek doldurulur, ıevkedilir. 

Ba avalar Türkiyeci• ibti,aç
lan br11ladıta ıibi, cliayuıa 
dört bir bacatıu çokça yol· ........ 
lltnl•• •ı•tdaıH• ,_,at 

Civa fabrikuımn demirha· 
neli, muaaıozlaanelİ, ambar 
ları, direktör, •ita. amele ev
lerile tahlilbanesi de vardar. 
Burada çalııaa amelelerin ucuz, 
•hlti ve 11cak yemek yimeleri 
i~in bir lokanta da yapılmı,tır. 

Buranın izabe fırınları eıki 
modeldir. Yıllarca evel ilk te-
8iaat yapıhrlren lnırulmuftur. 811 
fıt1alarla ahnan randıman yan 
yanyadar. Bu defa Amerikayı 
30 bin lira kıymetinde otoma
tik inbe hranlara ıımarlanmır 
•· a...-. Al""• .,_ .. -. 
yerlerine kurulmuş olıcalctır. 

Bu otomatik fmnlar 24 aaat 
içinde tamam 36 ton mal ya· 
kacak ve % 8 kaçırarak % 92 
randı man Yerecektir. 

FJwilıa ısl•lı edileeelc 
Bugün çahıan 70 amele, oto

matik fırınlar kurulunca "eı 
altı miıti artaealctrr. Ayni za· 
manda Tiirk ekonemisine veri· 
mi de günden güne artacaktır. 
Z ra ba madenin damarları çok 
zengin, aaırlarca iıletilse ıene 
bitirilemiyecek kadar bereket• 
lidir.. Baksar tepeıinden Kara• 
reise Ye Bozdata dotru uzanan 
damarlar, kalite ve randıman 
bakımından hiçbir cıva made· 
nine naıip olmaya• yilce bir 
varlıta ubiptir. 

Sarada ıimdilik günde 2 
veya 3 şiıe cıva çıkarılır ve her 
ay da 110 ıişeye yakın cıva 
aevkedilir. En az çalıııld·tı ay
larda alın•• mal, 60 şiıedea 
aıa fi düımez. 

Baranın uıtalara pratik olarak 
yefşmiılerclir. Madeni mühen
di11iı Ye makinistlİz olarak 
idare etmektedirler, çalaıma ve 
•akineleri c;alııttrma yönünden 
çok meharet aahibidirler. Hatta 
buradaki makinelerin çeıitleri 
ve yakımları da batkı başka 
oldutu halde. •• 

Madeni aramala ıelen Ermeni 
Ba madeaia buluouıa hakkın 

da türU.1 rivayetler vard1r. Kaaa· 
banın 1aılılannıa ve madenin 
emektar itÇilerinia anlattdda· 
nna rör• cıva madni iıletil
miye bıılıyah 38 ıeae ol· 
muıtur. 

lıte otüz ıelc·z 11nedenberi1 

yaoi araıtırma yıllannclan bu 
ıüne kadar ve hill da made
nin itlerini yapan dino ihtiyar 
Mebmed Çawı, buranın canlı 
bir tarıb' dar. O şöyle ıöylüyor: 
-• 1900 yıllarına dotru id. 

O zamanlar kasabamız ve köy· 
lerinde Rum, Erme.ıi azl ldarı 

saat 
Bir gün, lzmittm Karaburu· 

aa, terzilik yıpmak üzere (Ha· 
cı Nazar) adında bir Ermeni 
geldi. Bir ıonbabar gününde 
Manaabr köyündeki akraba11nın 
yanına gitmek iıtedi. 

Yolda Saip köyünden (Sim· 
yon) adlı doatu bir R11ma raı· 
lamı1- Konuşa konuşa yollarına 
dev.. ederken bir arahk Hacı 
Nazan 

- Ben çok uld bir kitapta 
görmüttüm, Karaburunu• unır 
Hm bu tıraflanada eıkidea it• 
letilmit bir cıva madeai ola· 
cak, ıuu bulak feaa olmaz 
demif.. Simyoala bunu bulma• 
ta karar YUmiıler.. Ora111n 
köylülerine aormaılar, ıöater• 
dikleri yerden birer parça taf 
abp dotruca lzmiri boylamır 
lar •• O uman laair ve çevre
ıiade Samıualu Oımaa Nuri 
efendi adında bir adam da 
maden aratbrıaaları yaparm11. 
Ona ba taıl arı vormitler Oı· 
IDatl Nuri efendi bu tqlarla 
latanbuldıki lngiliz Vıteller Şır
ketiae baıwrmuş.. 

Tapu kayıtlarına göre bu 
madeni Oıman ve Fettah adlı 
iki Türle bulmuıtur. 

Bu iki açık göz, belki de 
bulunmaı bir yoldan yürümek 
istemiılerdir •••• 

Vitler ıirketile kurdukları teıi
satla ( 1902 ) yıltnda imtiyaz 
alarak iıletmiılerdir. 

Büyük aavaıta iıleamemiı, 
biraralık (Nuri pap) Lehlilerle 
beraber iıletm·ı, ş mdi de bü
tün madeni aatın almıştır. Bu· 
raıua birçok tesi11tını da Türk 
mühendiıleri yap11uı ardır. 

S.l•dilıl a6ı 4-a'9er" • eok 
ecnetii direktö b r gelmıştır.-Su 
gün buranın direktörü B. Maıı. 
mut Turhandır. 

Madenin illıc araştırmalarında 
yarların albnda ve en derin 
tünellerden biriı.nin içinde bir 
altın yüiülc bulunmuştur. Bu 
efYanın bulunuıu, bu dat ba· 
ıında ev ve ıehir olmayııına 
IJÖr• çok eaki çağlarda da bu· 
rasının qletilaıekte oldutunu 
ıöıterir ves"kalırdır •.• 

Hayalimde 
lıiJye gittim •• 

- B•ıı 5 inci Nlıl/ede -
• • • 

Arıdan 3 ay geçti. Gene bir 
gün köyliilerle konuı~am ea
naaında onlara aü•ane köyle
rinden bahsedecetim; biraz ça· 
lıımakla bizim köyümiz6a de 
onlara biraz beaziyebilecetini 
ıöyliyecetim, yeni yap&laa eY" 
leri diterleriaden a~ık yıparalc, 
sokakları paiıletmek, herlıeı 
her pn evini• önünü süpü
rürse ıokaklarnı da temiı oJa. 
catıaı anlatacağlm. 

• . ... 
B r taraftan da mekteWmt 

inlciıaf ettiriyorum, çoculrları111 
bana tamamile ahtblar ve o~q. 
manın zeYlrini aldılar. 

Çocuklara ışılamak iatediti111 
2 fi)' vardır: 

1 - T ım bir Cumhuriyetçi 
olarak yetittirmelc. 

2 - Çalı~ma heveti. Der· 
aioi yapan bir inıanın duydutu 
ferablıtı ve bu ıuretle m:lletine 
yapacıtı ı. -zmel lerin büyüklil
pnü onlara duyuracatım. .ç.. 
lıımak: eo iıaiz zamanlarında 
bile baıkaıına yardım ıeklinde 
olsun gene çahımak; iıte bu 
prensibi onlara verd tim za· 
man, arbk köy için kurdutıam 
hulyalara vasıl o' abil r, kay 
çocuklarmı çalışkan hirer Cum· 
buriyetçi olarak ye iştir eb l'r m. 

Mü,.şide Ba •a 

yarın imzalanıyor 
- Baıı 1 inci sahi/ede -

tu marabhuı1UD rey• ittiraki liıum 
gelmekte ise de kon1eyde memlek•· 
Uaia clHuım mGtlafaa etmek ai
hayetiade olda~u lıeyaa edilmektedir. 

Roma, 13 (AıA.) -B. Hore 
BeliıanıD B. Mussoliniye 8. 
ÇemberlayaıD ıahsi bir mek· 
tubunu getirmekte oldutu haber 
alınmıtbr. lagiliz Baıvekili bu 
mektubunda lnıiliz • ltal1ıa iti· 
lifımn akdi ve iki memleket 
arasındaki ananevi münasebet· 
lerin yeniden tee11üıü dolayısile 
memnuniyet izhar etmektedir. 
Londrı, 14 (A.A.) - ltalyan 

lngiliz müzakerelerinin ıüratle 
inhç edilmesinin aebebi 8. 
Muuolininin geçen hafta B. 
Çemberlayna göndermiş oldutu 
şahsi bir mesaj oldutu beyaa 
edilmekted;r. 

Baıve kil ile yakın bir temaı· 
ta olaa mebıfilde Duçenia bu 
me11jında lıpanyad• bulunan 
gönüllüleri mümkün mertebe 
kııa bir zaman zarfında ıeri 
almak azminde oldutunu bil· 
dirmiı bulunduğu beyın olun· 
maktadır. 

lagiliz • ltalyan itilinnın şart· 
ları hakkında aşaj'ıdaki tafsilat 
verilmektedir: 

1 - ltalya tarafından lapın· 
ya topraklarında gözü olmadı· 
tına dair verilen teminat. 

2 - Gene ltalya tarafından 
Bingazide lngili~ Mısır Sud•nı 
yakıninde Tuna gö ü civarında 
gc; yri 11keri bir mıntıka ibda· 
sın 1 müteallik verilen tem:nat. 

Pariı, 14 (A.A.) - Başvekal 
Dalad yer dün Hariciye Nazı rı 
Bonne ile uzun bir mü:ikatta 
bulunmatbır. Ba mü &kat etra• 
.... 11111 :wa 
İtalya kralı ve Habeşistan in· 
parıt toru n t zdine deı bal b'r 
tlçi tayin eylemek mi, yo' sa 
daha önce bir delere göndere· 
rek iki memleket ara11ndaki 
bazı ihli'ifı halletmek mi mu· 
vahk olacatı meaeleai tetkik 
olunmuıtur. 

Her ne şekilde olursa olıun 
Fransa ltalya ile norınal müna· 
ıebe~ler tesis etmete ve ltalyan 
impapatorlutunu tanımak huıu
ıunda lnıilterenin Mılletler ce
miyeti nezdiade yapblı teıe b
büse müzaherete karar ver mit 
bulunuyor. 

F'an•• da athabrelere 
6aılııer 

Paris, 14 (Radyo)- Bııvekil 
Daladiye, bup Hariciye Na· 
z rı Jorj Boneyi kabul etmiı ve 
uzun milddet koıuqmattar. Bu 
konuımada, buaüalerde batlı· 
yacak olaa Franm-ltat,aa mü
aakereleri için Roaaya ıöad .. 
rilecek deJe111yon haklnada 
fikir teati edildili ıöyleaiJOI. 

Romaya aiclec.k Franm d .. 
leıalJOllua•, ealıi lqvekiller
dea Flladeaia fİ1Uetiad• ola· 
calt tah.ıa ediliyor. 

Lonclra. 14 ( Radyo ) - 1.
tilil p•teleriae ıire, laıilt .. 
r•ltalya ula ... 11, Akdeaiscle 
ta• bir emniyet hu.le ptire
cek ve lnıilteıe bu uyede, ya
kında pek büyük lal1iinlere 
uhne olacak Uzaktarkta me,. 
gul olmak fıraatıoı elde ede· 
cektir. 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli 
Telgraf razeteıi Fıansız vo ID· 
bakanlarının yakanda yapacak· 
lan ıörüımelerin iki memleke· 
tio müşterek müdafaaıına ma· 
tuf olması muhtemel bulundu· 
tunu yazıyor. 

Hava eksperlerinden mürek· 
kep bi r Frans z heyeti lng ite· 
ye gidecektir. Ve öyle tahmin 
f'diliyor ı. i Fras:ı yeni milli hü· 
kil '1etio .d .. reıi aituıdct lnı here 

-ile bütün menbalarıa bir arıya 
toplanma11 istikametinde iş be
rabeerlijine amade bulunmak· 
tadır. 

Deyli Ekspres iki memleket 
arasında bızır lanaca1c bir aıkeri 
ittif aktın ve iki erkanı harbiye
nin politik, teknik itbirliti pro
jelerinden bahsetmektedir. Bu 
ıazeteye göre, anlaşmalarda 
ezcümle Fransız ftloıo tarafın• 
dan bazı lngiliz kıyılarının hi· 
meyeıi mevzuu babıolıcaktır. 

Bundan baıka gazete Fransız 
bava üılerinin lngilizlerin em· 
rine teıkedilecetini yazıyor. Ni
hayet müzakerelerde müıterek 
bir baıkumandanlık ibda11 tet• 
kile edilecektir. Fransanın kara 
kuvvetleri kumandanlıtıaı ve 
lrıgilterenin de hava kuvvetleri 
kumandanbtını deruhte edeceti 
tahmin edilmektedir. 

Milino, 14 (A.A.) - · Ga· 
zetta Del Popolo lngiliz-ltalyan 
anlaşmasını umumi Avrupa va
ziyetinde bir sa ah bMşlangıCI 
olarak telakki ediyor ve diyor ki: 

.. Eter M. Ç emberlayn evel· 
emirde M. Edeni gönderseydi 
bu yaklaşma mümkün olmıya
cıktı. D.ğer taraftan M. Çem· 
berlayn Duçede de daha ız 
cesaretli bir barış arzuıu ile 
karşılamış değildi r. Fransa dahi 
yeni polit k temayüller göateı· 
mektedir ve bunun dellli de 
ltalyan imparatorlutunun tanın· 
ması hakkında M. Daladiye ta
rafından yapılan beyanattır. 

Loıdra, 14 (Radyo) - 1 ı I· 
tere Başvekili Nevil Çcmber
layn; bugün Avam kamarasında 
1 'giltere • ltalya an'.aşması hak
kıMa ~ ....... ,11· su . ....... 
m ·ş ve anlaşmanın, cumartesi 
gü lÜ Romada ftalya Haric·ye 
N zırı Kont Ciano ile lnfiliz 
ıefıri ıraaında parafe edilme
den imzaianacıtını söylemiştir. 

Nevil Çembelandao sonra 
Hariciye Neazreti müsteıarı 
Butler ıöz ıöylsmiı ve Fraakiıt
leri n, Cebelüttarılc civarında 
tahkimat yapt. kları hakkındaki 
rivayetlerin aıalıız olduğunu 
beyan eylemiştir. 

Yugoslavya 
Fudbol cemiyetinin 
Ba aenelci be,.nel. 
milel programı 

Belırad, 14 ( A.A. ) - Yu· 
ıoılıv futbol takımı cemiyeti
ni• 1938 senesine ait beyael· 
milel proaramı ıudur: 

8 Mayıı Bükreı, Romanya • 
Yuıoalavya, 22 May11 Cen ova, 
ltılJ& • Yugos!avya, 23 Mayıs 
Brükıel, Belçika· Yaıo-lavya, 6 
Ey:oı Belrrad. Yugo•lavya-Ro
••1a. 13 Teşrinisani Belırad, 
Yup.Javya- Mıcariatan. 

Almanyada 
Gisli radyo iataa,ona 

me7da.1a çıkarıldı 
Berlia, 14 ( A.A. ) - Mart 

nihayetinde birkaç aydaaberi 
· Alman1ada ne11iyatta bulun
makta olan gizli bir radyo ia
t11yon u m~ydına çıkmııbr. Bu· 
nun üzerine kırk kift kadar 
tevkif edilmiştir. 

Mussolini 
Cenovada aiyaıl bir 
nııtalı iratl edecek 
Roma, 14 (Radyo) - ltalya 

Baıvekili Mussoliainin, Mayııın 
14 ünc.i günü Cenovaya ıide
rek, mühim ve ı yaıi bir ıöy· 
ltv vereceti ve n1üteakibe ı or11· 
da baz teft . şlerde bulunacat 
söy . enıyor. 

TRENLE& 
tamirden her gü11 blb11 tra 

terin hareket uatleri.. 

Agtlın lıattı: Alsaneai:t 
h111U.Karakuya-Ankara: Puaro 

ım. çarpmba. cama, puar glDled 
..., 21,35 de. 

tadr • Nailli: Bet p _. 
15,'0 da 

lsmir.DenisU: Salı. ~ 
eamarteıi gönleri aut 6,30 da 

lmüz.'llre-Ödemif: Hena&ahı uat 
5,35 de bir katar: her lkfam IUt 

11,so Odemi.. bir u-. 16,30 ela 
Tireye otoray. 

A/gon lıattı: Btumanetle11: 
lmnir0 f1tubql.Aakara: Der 8111 

..ı 7 de (paur, emıaı, ~-· 
glaleri yataklı Tapa.bilfe balaaaıf 

ltmir •Soma: Pesar Te pmur• 
ıeü gtnl•ri ... t ıs. 28 de 

Jmıir.Bandırma: Pazar, ulı, P9f> 
..... .. C!91DUteaİ ~· IÜalıl•· 
7k .at 1,20 de muh&eliı katar: 
puarteti. çarıam ba. cama glDlm 
ebpreı uat 12 de 

fnıir&•a: Pazar ft paUflell 
,e.Jtri IUI lS.28 de 

Her %11man lllzım olt111 tel• 
/on 11amaraltll' 

Y ••pn ihhm: 2W • telli! tlleo 
l'ona mlnoHI naaaanm: 22011 • .. 
birlwuuı telel'oıa m'ilracaaı ...... 
raıa: 2150 • eıektrik firkati: 209-i· 
.... g .. 2326. poli• 2'63 ·ı.Wl 
abld: 204.0 • Ba•m••• iltaayoaa : 
3638 • Al ... cak İlt..,oaa: 113-6 • 
fuaport npaı iakeleei: 285-a 

Şehir uP1 Taatalarıma •balı· 
Jeyia ilk ft lec9 IOD ...... 

uatleri: 

TramrJa!Jlar. 
Der •bala Gbet"abic11 .at 

bette im tram••J haebl eder. 
Bu• ual akada hareket eclea ildao 
ci lnlDT•J takih eder. Baadaa 
IODP ber dön oakikaıL. bir uaua-

••1 Tardar. 
Gece eoa uamYay GiiMJyahclaa 

24,5 dedir. 
Koaaktaa Ghelnbya i1t tra• 

••1 •babı.yia S,Z6 dHıı. İldMi 
uam11a1 bU IMC ._,.. o~e» do& a.. 
met eder. 

Koaattın CftHlywya gece 1011 
~ ... P."'119111t-,.· -.... ........ .... 

~.j de "'"" &ıaü& , ., 

v .,,.,,,,,,, 
la.iniea ~ ilk ..,.. 

1U11 i,'5 te P .. poıuaa kalbr. Gece 
eoa •apuı iMi ~ d& ~ 
&u hareket eder. 

Iupyabdaa ismin Dk Tapaı 
.... 6.20 Mdir. - • .,. ... , .. 
... h Wiı. 

Gladll bll ,_m .... Mı 
W.puı Tardu.~ Mıkiedea llODr• 

eeferler ıaatte birdir. 

Pol Bonkurun 
istilası 

/dilli birlilı 11ücude 
gelmeden lıalA cep. 
heai dağılmıı oldu 
Paris, 14 (A.A.) - Pol Bon· 

kuru cumlluriyetçi Soqaliıt 

birliti partisi riyaıetiadea iati
fumı bildirm •ektupta mebu

aa• .. ayan meeliılerinde reye 
•••aut edilditi zaman parti 
azaaındın bazılarının ittihaz 
ettikleri tarzı hareket tnkid 

edılmekte ve neticede milli 
birlik vücude gelmeden halk 

cepbeaiaia datalmıı oldatu 
kaydolun maktadır. 

Mektupta cuıaburiyetçi Sor 
7aliıt birliti aaaaıupl•ıq1p hü· 
kümet ve milletin vui1otleri 
dolayısile çıka ibtillf aeticr 

ıiodo S. F. L O parti.t•i ter· 
keden ıoıyaliıtlerden mür.kkep 
oldutu batarlablmakta vo töyle 
denilıaektedir: 

•fakat ıimcli hepi1aiıi lllka
dar eden mütterelc miio•cleJede 
Soıyalııtlerle yanrana bqlun· 
mamıı: liıımd&r.,. 

Mektupta bundan ıonra harbi 
intaç edecek o tt.n bir feragat 
siyı1tti takip edtlmeaini terviç 
eden bazı parti menıupları 
arasında haricl ıiyaıet hakkın· 
da part ıde ç kan ı ht lif ta 1;.y• 
ı ıca tebar~ c:ıt ırilaıcktodir. 



Lgda Rol>erli 
Fılim tebri o'an Holivut,· ma· 

tem iqindo bulunmakt~dır. Bu 
ıehirde on z;yado ıevılen altı 
kişi, ani bir 61ümla ·öbilr düa· 
yayı boyiamııl11dır. 

Radyo tirketinin kumral ve 
l'enç artisti Lyda Robertl, kalp 
aekteıinden ölmüıtllr. Bu paç 
artistin ö!ümünden birkaç allat 
sonra, ıenariıt Kubec Glasmon 

•da -tiddetli b ir a\nir buhranını 
müteakıp gözlerini dünyaya 
yummuıtur. 

Bir iki gjn sonra, yddız1arm 
diğer doktor:ara tercih ettiii 

Hory Blon d ile kadın elbiıelori 
reımetmeklo tanmmış re11ım 

Erneat Dryden., senarist Auıten 
Parker ve sahne vazilerindea 
Dear Appel muhtelif hastalık· 
lırdan ıırtı s raya ölmüılerdir. 

Sardunyadaki 
Italyan kıtaatı 
Emre amade 
bir v:ıziyette imiş 

Roma, 14 (Radyo) ....... ltalya 
veliahdi prens Omberto, bugün 
Musoliniyi ziyaret etmiş ve Sar· 
dunyadaki ltalyın kitaatının 
daima hazır bulunduklarını ıöy· 
)emiştir. · 

Muıolini voliabda tetekkür 
etmiştir. 

rflsan 15 

Binbir gece masallarından ' 
Seyyit Sendabadın 

Harikulade deniz seferleri 
Nakleden: İrfan Hazar 

32 -

- Etil bak, dedim. Zorlu· 
yorum, zorluyorum ç1karamıyo• 
rum; bunlar D.!dir Allah aı· 
kmal.' 

O da eti:, i Ataç gibi yap· 
raklı uzun değnekleri dııarıya 
çıkarmak istedi, fakat muvaffak 
olamadı. Karnımız dehşetli ıu· 
rıtto açtı. Günlerdt:nberi atzı· 
mıza bir lokma koymamıştık. 
Denizlerimiz Hfl, kırmlarımız 
içine çöküktü. 

Biz aıatıda utraıırkea, bir 
arabk kuvvetli bir saraıntı ile 
yerimizden ııçraddc. (Ne oluyo· 
ruz) diye yukuıya koıtuk. Ar· 
kıdaılarımız teliı içinde idi. 
Nasib reiı bir taraftan diter 
tarafa koşuyor, kııa sırı~ larla 
dı•izdeld s:yab bir noktayı kak· 
brıyordu. 

(Fakir) de faaliyete geçmiıti. 
Adadan kurtulduğumuu bam· 
düıenalar ederken şimdi yeni 
bir dırdlo karşılaşmıştık. Meğer 
ki bu aokta o~alarda ke1retle 
bulunan keıici kayalardan biri 
imif. Biiyük gemileri bile bu 
tatlar bıçık biçer gibi b"çcrler 
ve denizın dıbine rönderirlor· 
mi,.. 

Nasib bana seslendi: 
- Aman Sendbad; dedi. Sen 

de ıu ımtı al, Hindliain bu· 
lundutu yerden benim kaktır· 
dıtım gibi tııı kaktır. 

- Sırık nerde? 
- Görmiyor muıun?. 
Sırık dediği şev baıton gibi 

ince ve iıo yaramaz bir det· 
nekti. 

- Naaih reiı ·dedim· bun· 
dan baıka elimizde b.rşey yok 
mu? 

- Hayır! 
- Ya ambarda? 
- Orasını •rast rmata vakit 

bulamadım. Elime geçıtdığim 
ıu yelkeni ve yelken diret:ni 
güç hazırlay bildim Sendbadt 

Nasib reısın halckL vardı. 

Eter onun çekirdekten yetişme 
denizcilik kabiliyeti olmasıydı, 
ıimdi hep:miz vcf at etmiş 11yı· 
lırdık. Keadiıini ıevindirmek 
istedim. 

- Aş 'ğıda var Nasih reis! 
Amrü ile beraber gördük. Evet, 
uzu11 uzun aırıklar vır. Amma 
buolırm etrafında yeıil yaprak· 
lar da dizili f 

- Hakikat mi söylüyonun? 
- Evet reiıl 

- O halde hepimiz aııtıyı 
inelim. Bu sırıklardan yukarıya 
çıkaralım. 

- Naııl aevinmiyoyim arka· 
dışlar! Kaç gündenbori karnı• 
mız zil çalıyordu. Önünüzde 
ıördütünüz bu ağaçlarda asıla 
duran şu top ırlak meyveler 
yok mu, işte onlar dünyanı11 
en leziz cov.zloridir. Gıda iti· 
barile İDUQ& adeta bayat Ye· 
rir, k1ıvvet ver;r. Zımanı evıil· 
de birçok hükümdarlar sırf 
bunlardan üç beı adet ed ın ... 
bilmek iç.in büyük büyük dooiz 
ıefet leri yeparhrdı. O yle ıan ı· 
yorum ki bıı m~yveler, ayai 
zamında inıanuı g !nçliğini ya· 
ni erkekliğini do ebediyen mu· 
bıfaza edermiş! 

Ben reise ıordum: 
- Yamyamlar niçin onlah. 

buraya koymu,lar da, aaray 
mahzenlerine götıir memişlerl 

Sualime (fakir) cevap verdi: 
- içinde bulunduğumuz bu 

aala bıç kimse giremez. Yalnız 
yamyam hakanile, büyük ka· 
mandan ve bir de gemici her 
yalın haziranında buraya gelir
ier. Yanlarında kabilenin en 
ıenç ve güzel kızları da bulu· 
nur. Gezinti zamanında bu ne· 
f:s meyvalar hem yeair, hem de 
kz1 ırla zevk edilir. Çünkü, 
kaptanın dediği gibi bu mey· 
valar insana çok gençlik, çolc 
zevk ve çok şehvet verirmiı. 
Mulc:addeı otlara dair eski 
bir kitaptan okuduğum par• 
çada bu sıla ve bu meyvılara 
ait de epeyce malGmıt vardı. 

Hakanla büyüle kumandandan, bu 
tenezzüh eınumda gebe kılan 
kızların çocuklara yamyam ma· 
betlerindo ruhani reiı olurlar• 
mışl.. 

Naaih reia artık meyvalar 
üzerinde durmadı. Onlarda 
mevcut olon cevizleri toplauık. 
tan aonra ağaçlardan birini de
nize sarlcıttı; bize de: 

- Hep beraber, dayanmızt 
Dtyanınız, dedi. Bu •taçlar iki 
tarafla iıimize yuadı. 

Sal, kıktırmalarımız neticeıi 
yerinden oynadı. Bu felaketten 
de kurtulmuıtuk. Artık bayram 
yapmak 11r111 bize gelmişti. 

Hep beraber meyvaların ba
ıına oturduk. Bunlar Hindiıtıa 
cevizine benzemekle beraber 
renkleri aarıydı. içlerinde . çok 
tatla. ve çok lezzetli bir ıüd 
vardı. Onları yedikçe vücudu
muza kuvvet, neıe, canlılık ya• 
yılıyordul 

Ey Allabımf Sına n11ıl şilk· 
redeyim? Beni kaç defa aç bı· 
raktın, ve kaç defa en nerıı 
ve luiı taamlarla beni do
yurdanl 

Karnımız doydukça mazi· 

Von Ribentrop ·p.apa-

Dört kiJi aahn üstünde kal
mak üzere altı arkadaş ambara 
girdik. Bin zorlukia ç kardıtı· 
mıı uzun •taçlar bütün yolcu· 
ların hayretini celbetti. Çünkü 
bu •taçların etrafında yaprak· 
lardu maada Hindiıtan cevi· 
ziaı benziyen iri iri, top gibi 
birıoyler aıılı idi. 

mizi hıbrlıyor, ıalımız ufukla. 
rın sonlarında kaybolurken ölen 
zavallı kardeşlerimizi ve yam· 
yamların ellerinde kalan güie l 
kızlanmızı diiJllnüyorduk. 

nın mfJmeııilile 
konuştu 

Borlin, 14 (Radyo) - Papa• 
n1n müme11ili, bugiia Almanya 
Haric·ye Nezaretine gitmiı ve 
Hariciye Nazırı Von ~ibeat
ropla bir aaat kadar koauı· 
muştur. 
.. 1 ................ .. 

ağZ10, şu göz.erin, ve vücudum• 
daki bütün zevk uzuvlarının 
bıkkını niçin onlara birer bi· 
rer vermiyeyim? Niçin onlara 
zencirler içinde hapsedeyim? 
Tanrı diğer kulları için kac:IJnı, 
kadın ıeıini, ve üryan kadın 
vücudunu mübah görüyor da 
niçin bizi bu nimetlerden me• 
ned yor? Böyle tezad olur mu 
hiç Safrüsl Allah, (bütün kul· 
ları m benim nazarımda müıa· 
v:diı) diyordu. Hdni müsavat? 
Nerede mü~avat? 

- Devam edecek -

N11ib reiı kıbkıha ile gül· 
mete ve ıaho ortaıında zıpla· 
maja baıladı. Zavallı kaptanın 
akbndan şüphelen diki 

Acaba N11ib reiı neye ar 
YİPiyordu? 

Her halde ıalıo bu ıınldar 
vasıtasile karadan kurtulacatına 
memnun oluyordu. Öyle amma, 
Nasih Reiıin kablCabaaı bitib 
tükenmiyordu. 

Eyvah, onu hakikaten çıldır• 
mı.ş mı görecektik? 

Tanrıya bin şükıl-, böyle bir 
halle karşılaşmadık! 

Çünkü Nasib rciı atır ağır 
kendiae geldi. Ve kenarda du. 
rın ıeyyab:ara da yanına top· 
lıyarık şunları söyl ~d i : 

.-Devam edecelc-

Ameri/uı tayyare 
lahrilıaları harice 
tayyare •atmıyacak 

Va~ington, 14 ( Radyo ) -
Am~rılca hük6meti; tayyare 
fa~rıkalarıoın, bir müddet için 
~a .0 ız bülcuıuetin siparişleri le 
ıttıgal etmelerini ve harice 
tayyare 11tmamılarını tensip 
ve fabrikatorlara ona göre teb
liğat yapmııtır. 

Almanyaya giden 
ltalyan çiftçileri 
Roma, 14 (Radyo) _ Şim· 

d~ye kadar ltalyadan Aimınyaya 
gıdcn ltalyan çiftç lerin .n, on 
beı bine baliğ olduğu bildiri:· 
mektedir. 
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bahçe ... Tüfün ve Sebze... Fidan ve Mı.hsul 

Kimy evi Gübreleri Manisa şube inden: aluıa komisyonu başkanlığından: 
Mazutlu Macar Trakt6rlerf. Manısa z raat bankası bınasının dahil ve har c"ndeki ta· fzm irde Antikite mÜEesinde ıÇJk eksiltme i e yaptırılacak 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburları mirat işlcritc banka binasınrn ittisal nde'<i arsa üzerine yapı· l053 ii 8 92 kuruş keşi fli kaide ve onnrımın 12-4·938 tarihin· 
lacak depo, garaj, duvar vesaire işlerinin eksiltmesı 1114/938 deki eksiltmesinde teklif edilen bedeller haddı layık görülme· 

Oı·ak ve Harman Makineleri tar.binde şube b"naaında yapılmış ise de taliplerin teklif mek· d.ğinden açık cksıltmesi 26·4·938 Sah günü SQ t 16 da kültür 
1 direktörlü~ünde yapılmak üzere uzatalmıştır. 

sair her cins ve sistemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

R:ıhmi 

Karadavut 
Halimağa çarşısı No. 31 

Tf"l,.fo": ~809 - T f' grnf: Karadavut 1ZMIR 

Jzmir vilayeti ~muiyet mildllı'lü
~ünden: 

1 - Emniyet müdürlüğünün şimdilik ihtiyacı olan maı 
kasket 303 çeket ve pantolonun ya nıı kumaşı müdüriyetce 
veri mek ve ditcr murafı ve le\08%.mt ve d kışi müteahhide 
aid olmak üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Beher takımın tahmin bedeli üç lira elli kuruı olup 
muvakkat teminat akçası 80 lirad r. 

3 - Jhalcsi 25 N ~an 938 pazartesi günü s,at 15 te Em· 
ı;ıjyet müdürlüğünde yap lacaktır. 

4 - ls ekliletin hale günüpe kadar şartnameyi gö üp oku· 
mak üzere her gün Fmniyet müdürlüğü hesap ı şten muamelat 
memurlu~una müuct1at etme'eri i an olunur 9 13 15 19 22 1169 

. . . . ., :~ - .. · . 

Aile sahiplerine müjde 
Saatta (1) kuruş mısrafla mutbahınızın 

ihtihacını temin etmek iıtersen ,z vakit 
ka} betmeden 1 yeni model 

Heidenia 
Mazot ocaj'ı alanız. 

Sessiz. duman ve koku neşretmez, teh· 
likeı z olan Heidenia mazot ocakları dün 
yanın en ekonomik oca lclarıdır. 

Bir telefonla evmıze kadar mazotunuz 
temin edilir. 

Toptan ve per"kende satıı deposu: Gazi bulvarı Ziraat Bankası 
karşıs DUNLOP m5ğazasıdır. Telefon 3737 Posta kutusu 275 

Hiç yaomıyan "·e bozulmıyan Amiyant fitilli Heidenia 
petrol ocaklarımız da vardır. 

Taşra için ba.vilikler aranmaktadır. ,_ 
1"'ahib alınacaktır 

Askeri fabrikalar umum mndnr
loğnnden: 

Ankara yakınında Kayaa ve Küçük Yozgatta çalııtmlmak 
üzere iki tabib atanacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanan 
yirminci gi.ınü akşamına kadar umum müdürlüğe müracaatları. 

27 30 1 3 5 7 9 11 13 15 968 

Denizbank Izmir şubesinden 
Karş1yakanın Osmanzade mevkiinde b"ri erkeklere diğeri 

kadınlara mahsuı olan deniz banyolara bir mevıimlık kiraya 
verilecektir. 

Artırma N·sanın 18 inci pazartesi günü saat 15 te ıubemiz 
binas nda yapılacaktır. Artırmaya gireceklerın muvakkat te
minat olarak 170 lira vermeleri lazımd r. Şartnamuiıi görmek 
ve izahat almak iıt:yenler ı~vuım serv s ne müracaat 
ets"n er. 7 15 1133 

Isıaobul Naha müdürlüğünden: 
2·5·938 Pnarteıi günü saat 15 de 1ıtanbulda Nafıa müdür· 

lüğünde (22959,35) 1 ra keşif bedelli lstanbul umumi hapishane 
b.nasının yıkılması kapalı zarf uıuJile eks.l.meye konulmuştur. 

Mukave:e, eksiltme bayrndarlık iıleri genel Lususi ve fenni 
şartnameleri, proie, keşif hu.asaıile buna müteferri dij'cr evrak 
dairesınde görülece.ctir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
lıtekıilttrin teklif mektupları ve en az (15000) liralık bu iıe 

benzer iı yaptığına dair Nafıa Vekiletınden alınmış eh iyet 
ve 938 yılına ait ticaret vesikalarına havi kapalı zarfları 
2-5-9.)8 ıünü saat 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne vermeleri 
lizımdır. 10 15 20 25 1914/1188 

Türk Hava Kutumu 

Büyük Piyangosu 
25 inci T E R T l P P LA N I 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
.1ayı 

1 Mükafat 
ı it 

1 ikramiye 
1 
1 
1 
2 
4 

• 
it 

.. 

.. 
• 

(20110) 
(1000) 

L"ra 
10000 
20000 
40000 
15000 
12000 
10000 
4000 
4000 

Sayı Lira 
30 İkramiye (500) 15000 
60 • (150) 9000 

100 • (100) 10000 
400 • (50) 20000 
600 • (30) 18000 
800 • (20) 16000 

2000 203100 

tupları eksiltmenin tamamını ihtiva etmediğinden ve aranı an 
ltk teminat 80 liradır. Keşif ve şartnamesini görmek isti· 

b • zı vesaik noksan bulundu~undan eksiltme yapılmıyarak tehir yenler her gün Gaziler mahaHeıinde müze diıcktôrlüğüne mü· 

edilmiştir. racaat etmelidirler. 1263 
1 - Ayni iş yeniden keşif bedelleri mecmuu olan 9682, 12 

lira üzerinden ekıiltmeyc konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1814/938 pazartesi günü saat 16 da Ma· 
niaa Zirat bankası müdüriyet odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işlere ait teknik şşrtııaıneler, planlar, keşif hüli· 
saları, mukavelename projesi Manisa ve lzrr.ir Ziraat banka· 
larma nı üracaatla paras z görü:ebilir. 

4 - Eksiltme lcapah zarf usulile yapılacaktar. 
5 - Muvakkat teminat akçoai 726,16 Yediyüz yirmi altı 

lira on altı kuruştur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mahalli Nafia idarelerinden 
alanmış eh:iyet veıikasile bu yıla aid Ticaret odaıı vuilıca· 
farını ve muvakkat teminat makbuzlarına kapalı zarfın içine 
koymalara ıarttır. 

7 - Bu ekıi!tmeye girecek olanların kapah zarflarını 
18/4/938 paza .. tesi günü saat 15 şe kadar Manisa z ·raat ban• 
kaM subes· müdürli~Ünf'! vermeleri lizırndır. l 258 -Bayanlara Müjde 

Bu sene her Bayan arzu 
ett ği g bi 4 şapka g yebi!e· 
cek. Çünkü meşhur üniversel 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayata ucuz·atmalıe inkı· 
librnda bır hizmet göstermek 
için Bayan yazl k şapkalarını 
150 kuruşa maktu oıarak sat· 
mağa başlamıştır. Bu fırsatı 
kaçırmadan almasanız dahi 
bir defa ıon medet panama 
şapkalarını gô me}i gec.ktir
meyin çünkü şapkalara kapı· 
ş:yorlar. 

Toptan alanlara da ayrıca 
tenziıat vır. 

Abbaa Azer Üniversal Şapka Fabrikat6riı 
Telefon 3811 iz.mir 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Bedeli mu. 

Lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 
800 Ev ve dükkia 38·40 Numan zade Hacı Mahmut 
Yukarıda yazılı ev ve dükkinan mülkiyeti satılmak üzere mü-

zayedeye çıkarılmış ise de talıbi zuhur etmediğınden müzaye· 
desi 25·4·938 Pazarteıi günü ona kadar temdit edilmiştir. lı· 
teki r olanların v1lcıflır idareıine maracaatlan ilan olunur. 1259 

lzmir helediyeainden • 
Senelik icarı yirmi beı lira Mu·· cel ı ı·ı 

bedeli muhımmenli ve icar be· 
deli peşin verilmek ıartile Kar-

ııyaka Sotuklcuyu tramvay cıd· Aıı· Rıza 
desinde 127 sayı la <lükkinın 
önünde 60 metreden ibaret yol ••• En temiz ve en zarif işleri 

ıüratle yapar. 
fazl ıı baıkitipl kteki ıartna· 
meıı vtçhile 26/4/938 aalı gü· 
nü saat 16 da açık artırma ile 
ıhale edilecektir. iştirak etmek Yeni Kavaflar 
istiyenler iki liralık muvakkat 
teminat aıakbuzl ırile ıöylenen 
gün ve ıaatte encümene ıe· 

lırler. 8 15 19 22 1106 

çarş?sı No. ~ 
.. ·'••· ... -~- .. . : . ' .. .,. ... ·" ,,.....-,".'. .. ::. 

lkı bin üç yüz on lira muham· -
men bedeli keşifli Tevfik Rüştü 
Aras caddesinde Montrö mey· 
danından l>aşlayarak Cumhuri· 
yet meydanındaki ana kanal • 
zasyona bağlanmak üzere yap
tırılacak 480 metre boyda ka· 
nalizasyon başmühendiılikten 
bedelı mukabilinde tedarik edi· 
lecek keşif ve şartnameleri 

veçhile 19/4/938 Salı günü sa· 
at 16 da açık eksiltme ile iha· 
le edilecektir. lıtirak etmek is· 
tiyenler yüz yetmiş üç lira yirmi 
beş kuruıluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat ' 
mektubu ile ıöyleneo gün ve 

.. 

• ••••••••••••••••••••••• , aaatte encümene gelinir. 

izmir levazım amirliği ilanlar! 
lzmir Levazım Amirliti satın alma komisyonundan: 
1 - Bayram:çdaki kıt'aların 210400 ki:o un iht .yacı kapıla 

ıarf uıul le eksiltm~ye konmuştur. 
2 - ihalesi 20 Niaan 938 çnşamba günü saat 15 te Bay· 

rr m•çda Jandarma satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmın edilen mecmu tutırı 27352 l:radır. 
4 - Teminata muvakkato akçesi ~051 l.ra le rk kuruştur. 
S -Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Tica?et odasında kayıtla o~duklarını dair ve

ıika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekı.lımeye iştirak e-decekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

l ü.ıcü maddelerinde ve şartnames.nde yazıla vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat eve 1 komisyona vermiş bulunacaklardır. 

31 5 10 15 1057 

lzm r Levazım am rliği satın alma komısyoauadan: 
1 - Heyeti umum·yeaile tahmin edilen fiat 21000 lira olan 

beş mi;yon tarıc muh~elif ebat ve numarada mibi kapah 
zarfıa eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 5 Mayıs 938 Perşembe günü aaat 15 de 
Anka ad;ı M. M. Vekaleti satan alma komisyonunda 
yapılaclktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak mezkur komiıyondan ılımr. 
4 - 1.k teminat 1575 liradır. 

5 - Eksiltmeye g recelder kanuni. teminat ve 2490 11yılı 
kanunun 2 ve 3 ncü mıddelerınde yazılı belgelerle bir· 
lilde teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir 
saat evci Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna 
ver met eri. 12 31 l S 30 770 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 

no. Llra 
1304 2:ci Karantina · ıkelc c. 92·94 kıpı no. lu 518,25 190 

M. M. müfrez arsa 
1305 3:cü Karataş Halil R fat paşa c:. 651 ada 1 par· 30 

sel arsadan müfrez 62 M. M. arsa 
1306 3:cu Karataı Halil R fat paşa c. 651 ada 1 par· 25 

sel sayılı arsadan müfrez 53, 75 M. M. ars.ı 
1307 3:cü Karataş Halıl Rifat plşa c. 651 ada l par- 40 

sel say lı arsadan müfrez 83J 25 M. M. arsa 
1308 Bayraklı Bü bül s. 32 eski 30 tej no. lu ev 100 
1309 Salhane Şetaret ı. 38 kapı no. tu 1725 ada 5 30 

parsel sayıla 89,50 M. M. bir odalı ev 
1310 Salhane Envcriye .s. 125/ 1 ı<apı •• o. lu 687 ada 13 

13 pars~l uyıla 63 M. M. arsa 
Yukarıda yazıla emvalin mül ciyet i 15 gü ı müddetle ve açık 

arhrma usulile müzayedeye konu muşt ır. ihalesi 28·4-938 tari· 
hinde Pl!rşeml:e g .nü saat 15 aediı. T plerin M •. i Emlak 
müdür.uğüne rnuracaat ı ar. 15 21 1230 

Teknik 
Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarıısı No. 3 

Telef on: 3435 
Muhasebeye a .t bütüıı itlerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun ıekilde ve 

muhtelif uıullerdc: 

Muhaaebe te•is eder 
D:lter tutar 

P ... dnço tanzim etler 
fleaabıtetkik,taaliye 
ve ihtilafları halleder 

Kema.paıa icra memurlutun· 
dan: 

Armutludan diıçi Ferhat ka· 
rııı Sıbabata. 

31·7-931 de vadesi biten 
22·3-930 tarihli ıenetle Armutlu 

kooperatifine olan bakıye alt· 
mıı dört lira masraf ve faiz 

borcunuzdan dolayı halckanızda 
poliçe, çekler ve emre muh1r· 

rer aenetler uıulile yapılan icra 
takibi o de namınıza çıkarılan 
ödeme emrinin ikametgibmızm 

lzmir Ahkamı Şahsiye Suıb 
Hukulc mahkemesinden: 

Seydiköyündo mukim'er iken 

ölmüş oldukları anlaıılan Aziı 
baba ve karısı Fatma ve ojlu 

Raifin Seydiköyünde gayri men"' 
kul malları vardır. 

Ölenlerin varisleri varsa ta" 
ribi ilandan ltı haren üç .a'/ 
içinde ııfatlannı mahkemeye 
bild rmed kleri takdirde ölenle
rin metı Gkatlarm hazineye devit 
edileceğı alin olunur. 1261 

lzm ır Ahkamı Şahı.ye Sıılb 
Hukuk mahkemesinden: 

Karş yakada Bostanlıda y,:ı 
caddesinde 145 sayılı evde roıJS 
lc:im ı ken Darülacizcde ö icn 8 
yaşlarında Ferhat ile lcar111 AY' 
şenin varisleri varsa tarihi ilil1" 
dan itibaren üç ay içinde sıfat
larını mahkemeye gd p bildlr" 
medı kleri takdirde olülerin aıet' 
rukitlarman haz"neya devredile" 
ceği ilan olunur. ı 2fJJ 

belli olmadığından teblik edi· ,,. ___________ "1 

lemediği c ihetten bu tebligatın Baktrİyoloğ 
gazete ile ilanen icrasına karar 

Zu. · htu· · Ergı· .. verilmiotir. Tarih i.i.1dan itiba· 1 , 
ren 15 gün içinde borcun ta-

mamına veya bir kısmına bir Her türlii idrar, kafi 
güna itirazınız olduğu takdiı de bal a-m ve saı·re ta,., 
bildirmeniz o!madıtı talc:d rde ew 
bu müddet içinde borcu öde- lillai yapılıt 
meniı veya mal beyanı yapma-
nız lazımdır. Aıcıi halde haciz M~racnat yeri: ~5 
yolıle cebren tahsil cdiJeceğ lkiocibeyler 11;ok-ı'- :'.'0 • 

ilin olunur. Docya nunıaras. Telef on 3869 
933/112 d .r. 
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Sahife n 

ı: ratc ili Spereo 

l ·apur A centası 
l\OYAL Nl:ERLANDAIS 

KUMPANYASI 
uJUNO .. vap ıru t 7·4·938 t~· 

rihinde beklenmede olup vu
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
lima'llae ıç n 'ük alacaktır. 

.. GANYMEDES , vapuru 18· 
41-38 ta· hinde b_klenmekte 
ol p ROTTERDA \4, AMSTER
DAM ve HAMBURG lımaııları 
• çin ük a ııtc ıktır. 

!. \ ENSKA ORIENT 
UNIEN 

uAASNE,, v p ıru 28 4-38 
ta h n e b k · e rn ~ •e o up 
ROTTERDAM. HAMBURG, 
GDYNIA, DANZfG. DANI· 
MARK ~c bAL'l IK limanlara 
çin ,·ii'· a'acaktır. 

~ER\ ICE MARITIME 
ROUMAIN 

•·ALBA JULIA,, vapu u 9-S-38 
tııi::ı.nde beki ·nmekto olup 
WALTA, MARSILYA ve CE· 
NOVA limınları ıçin yük ve 
yolcu alır. 

ilandaki hareket tıriblerile ve 
rıvlunlırdaki değiıikliklerden 
acente meıuliyet kabul etmez. 

Daha h zla taf silit için 2 nci 
kordonda FRATELU SPERCO 
vapur ıcentalıtına müracaat 
,.dilmesi rica olunur. 
T t'e on: 4111/414212663/4221 

flEUTSCHE LE. 
'A TE-U IE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

r fUTSCHE LEVANT!~ 
t J~ IE, A. G. HAMBURG. 

1.1 LAS LEVANTE UNIE A.G. 
13REMEN 

.. SAMOS,, vapuru 16 Niua• 
da bekleniyor. ANVERS, BRE. 
MEN ve HAMBURG limanla· 
rından yülc çık racaktır. 

.. ARTA,, vapwu 12 Niaıada 
bekleniyor , R01ı'ERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN itila 
yük ılacakt r. 

~ERVICE llARl11ta 
RQUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. v~puru 3 Ma· 

yııta bekleaiyor, KOSTENCE, 
GALA TZ ve GALA TZ aktar
ma11 TUNA limanlarına yük 
alıcaktır. 

l7JEN NORSKE MID~ 
HAVSLINJE 

11SAN A'A OL •fNf 14 
Niıında bekleniyor. JSKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
uaa._ limıalanaa .,.. ale
ca~r. 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXCHANGE,, vapuru ıs 

Niaanda bekleniyor, NEVYOR.< 
'çin yilk alıealrt r. 

.. EXMINSTER,, vapuru 30 
nda bek enıyor, NEVYORK 

için yülc alaciktır. 
STE ROY ALE HONGROLSE 

DANUBE MARmME 
''TISZA.. aao• örii ıs Niıaada 

oeklen yor, TUNA amam li-
manlarına hareket edecektir. 
Vıp•rlann hareke tarihlerile 

JavlunJardıki detiflldilderinden 
ıce9ta •...t yet kabal ..... 

0-. fnla tafllllt almak lcl1I 
BiriMi._... W. F. HENRY 
VAN DIR ZEE 6 Co. N. V. ..... ............ ...... ............. 

...... No. 2007/2008 

TOR 
M. $eılıl Ufıa 
D•hlft heatahkl•• 

mutah•• .... 
t.yler aokak No. 8J 

Telefoa No. 3.6 

Diı Tabibi 
Cevat Dağlı 

11.iMi letler IDbk No. ,; 

Olivier ve 
ürekcisı 

Limited 

Vapar Aeentaa 
Blırmcikenl• ... ..._ 

Ttıl. MO 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

11TRENTINO,. vapuru S Ni· 
sanda ıelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 15 
Ninnda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN ıelip yük çı
bracakttr. 

"C ARLO,, vlpuru 20 Ni
•llre4a r•tip yik ~~arıcık 1• 
•)'Dİ zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacektır. 
THE GENERAL STIM NAVI

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

nibayetınde LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHELEVANTE-LINlE 

11
DELOS,, vapuru 24 Martta 

ıelip · yülc: çılcaracalc. 

G•• H I_.! • oz eKJmJ 
Milat OnL 

Adrea: ., ... Na.. ~ 
katı No. 23 

Kaid aaatl-5: Ôtleden evel 
aaat 10-ı2 öileden IODn 

15,30 • 17 Tele. 3434 

iki Bayan aranıyor 
Mile11eaemizde 9alıımak üze

re ikı Bayana iht yaç vardır. 
l.ticladıaa ıöre ,.._iye tS0.300 
kurut verilecektir. Taliplerin 
ulonumuza •iiracaatlan. 

Mania; Tacaret oda11 alhn· 
da 44 •••arada ıpor ve 

•ilence Alona ııhibi 
KlmU Yır 

Birinci Suuf Mat91ae-
Dr. Demir Ali 

KG1t1efl• . 
Cilt ve TenaaOI h•ablhk· 
lan ve elektrik ledavlai 1 

1anir • Birineı be,ler •katı 
Elbamra Sinemua arkuıada 

T elefoa : 3479 

4. ADOJ U 

- 1 

Hakiki çiçek kokularını 
BDtlln tabiilik:lerile yalnız 

s. Ferid Eczacı başı 
Kolonya ve Esans-
larında doyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabittirler. 

.., 
y 101 yapmaga 

imkan bırakılma
mıştır. 

Benzer i~imli tak· 
litlerini red edip 

S. P. Eczacıbaıı 

Aaa6iJ'• mıJt elaaıııaı 

Dr. Ismail Ziya Tregul 
iL• ca"bevler sokalt Fana br1111 No. 25 
&ID ...._Evi s 2SOS 

Te1efo
1
n: 417~ 

lzmir VilAyeti Defterdarlığından: 
k. Jlar emlak takı t bedelinden olan 

Mustafa Kiz1man el 
1 "fi. . h y lb daıteni•de lciin . . h T ıçın ma cuz o e " 

borcunun temını ta s 1 kd. tt' .1 2SOO lira kıymet 
1 eaiden ta ır e arı en 

61/63 ııyı ı mıtaza Y • • L b tak •---ıra mucibince 
. d ·ı.. ·d e beyetaaıa ıaıu ap ı ıuu d üzeran en vı ayet ı ar k 21 nlı ilddetle müzaye eye 

illn tar.hinden itibaren te rar ... n m 

çıkar1lrnıtt1r. . . d iJlvet idare 
T 1• • 2/6 931 puartesı günü saıt ıs e v , ftA 

• ıp.~ran 15 20 26 ll;rw 
heyetaae mürac:aatl.m. 

Bilumum çiftçilere, m r va, t ir 
balıçe•i ve bc.:ğ sc.h pleı·ıne 

büyiJh müjciemız 
Mazotla mütebırrık (5) beş beygirlik traktörlerim z günde 

(1 1/2) hektar yani onbeı dimim arazi sürer. Amortizma 
birlikte en atır işin dönümünü azami otuz kuruşa mal ı!Oe . 
D'ünyanıa her tarafında satlamlığı ve gördüğu ışın boyu .• 
nisbetle büyüklüğ'ü ile nam salmış olan bu (Modern) traktör e 
ataçbkh arızide çift sürmek bağ ve pamuk ırazıa ni çapalamak 
:ıevkini tutacaksınız. 

icabında kuyunuzdın suyunuzu çeker, destue makinenizi ve 
bir küçük detirmeninizi çevirir. S!ze bir köle gıbi hızmet eder. 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacak bu traktörün fi•tı 
de her keseye elverişlidir. lzala~t almak ve sipariş vermclc ıç n 
acele edia z . 
/zmir: Büqük Kardiçalı han No. 55 de Talat Kılcıoğlu 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa Memleket haatanesinin ııhhi tes"satı 48709 lira 

SO kuruşluk keıif bedeli üzerinden eksiltmeye konul• 
muştur. 

2 - Bu işe ait şartname, keıifname, pJin vesair evrak An· 
kara, lstanbul ve lzm'r vilayetleri Nafıa ve S hhat 
müdürlüklerinde mevcuttur. Daha fazla tafsilat Maıı u 
Nafta müdürlüfündeo iıtenebilir. 

3 - Eksiltme 28-4938 Perşembe günü saat 11 de Manisa 
vilayeti daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat 3654 liraslır. 
6 - Talipler:n 1937 yılana ait ticaret odası vesikası ile Ol 

bin lira değerinde yüksek taıJikli buhar kazını tes s.ıtı 
ve çamaşırhaneyi memnuniyet babş bir şekilde yıpmıı 
olduklarını dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

7 - 2490 aayıla kanunum 32, 33 ve 34 üncü maddelerine 
tamamen uygun olmak üzere hazırlanacak kapalı zarf· 
tarın Nisanın 28 iaci Perıembe günü saat 10 na kadar 
Maniıa valılitine verilmiı veya gönderilmiı olmı11 
lazımdır. llio olun~r. 10 15 20 24 1152 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

IJMtel'ipl .. • hl.,.., .ı,.. A..ı.lılclOI ........... 
(Verem ve ulre) 

Basmahane Çorakkapı caddeai polis karakolu yanında 
251 sayıh ev ve muayenelaueıiade aabahtM ak.tama 

kadar U.talanaı kabul eder. 
Tel•lıt•11: 41 IS .. 

Urolo• • Operatiir 

Doktor Fuat Soyer 
Güihane haıtıneıi eıki muallim ..... uaviai ve lzmir Merkeı 

hastanesi idrar yollsı baatalaklan •itabaı•• 

(lı.incibeyler, Ahenk mathaall bl'flaada 36 numarala mu .. 
yenebanesinde her ıün ... t 15 tea itibsea hastalarını kabul 
ve tedıvi eder. 

Devlet Demiryolları 1 inci lşleime 
mGdOrlO.ğOnden: 

Birinci ltletme mıntıkaaanda apjada mevkii miktarı ve ma
bım men bedeli yazılı Balast kapab 11rf uıulile münakaıır' 
çıkarılmaıbr. 

Ekıiltme 15/4/938 tarihine raıtlıyu cuma günü saat ıs te 
Haydarpaııda Gar binası dahilinde Birinci işletme ekıiltıae 
lcomiıyonunca yapılacaktır. lıtelcliler eksiltme ıartnamesinde 
yazılı muvakkat teminat ve evrak ve veaailcle teklif mektup
larının eksiltme rüaO aat 13 e kadar komiayoa reiılitine ve• 
rilmeıi lazımdır. 

istekliler bu husustaki ıırtname ve mukavele projelerini 
Haydarpaşa Yol baı müfettiıhtinden parı111 olarak alabalırler. 

Bala..tJa ihale ed lecek Metre mikap Muhammen Muva~lrat te-
MtvkİI Miktar ihzar bedeli Bedeli miaıt •ıktarı 

Klm.148·150 15 BiiaM.3 Kurut 130 19,500 1462 lira SO 

Kırkağaç 

dru: 

Lira Kuruş 

27 2 7 1 ı 15 1581/966 

Bakırköy muhtarlığın-

Kırkataf b lediyuiai• Elektrik Nntralıadaa Bakır kayüne 
elektrik cereyanı almak ve lc6y ioerili11i t•ftVİf etaıelc için ke. 
ıifıaameı •• ıöre lbım olan elektrik t11iaatı malıemeai açık 
ebiltae ile utıa ahaacaktar. 

llaale 25 Ni.an 938 pııartlll ıü•ü .. ,t 17 de Bakır köy 
oclımncla yapılacakbr. Keıif bedeli 431$ liradır . 

Şartname ile alınacak mılsemenia liıteıini daha evel gör· 
mek .. .ımalc iıti7e1a talipl•in Karkatac; beled YHi f'ı r.. 

1 
ıc 

iclareli11e mCifacaıtlan " ıiaıle ııatiade de tımiaat ıaeıctup 
•• ,. akçellle lalar kly oclaıında huır bulunaaıluı na.. o ...... r. 

) 6 10 1J 20 y\8 

Bozdoğan belediye riya etiııdeu: 
Boldotn kualtaba•nın ele!ctrik ile tea ...... unr ., ... tlaıiı 

oldupnclan ta lmwetile iltihıal olunara" el•"*'•k ••atrah 
1 
• • 

,ebeke projeıi tanzim ve keııf ıı&mcli yap ta ı•••~ktar. 
Talip olanların ihtiaaı veai~alarile biılı~te B::d~tan ı.-·~ •·ye 

riyaHtine m6racıatları illn oldnbr. - u 

13 15 17 19 21 2J 26 27 ~9 l l21i 



-----------~ ANADO~U 

Şahap 
Mart 

Pürje Şahap 'je~ıı •. uı l.:ibıi olarak 
sır 

Basur memelerini giderir, 
({uvveti, işti ha~·ı arttırır. )apan en ıyi mü~hildir 

Elbıse ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar ve 

Baganlar ..• 

En müşlcülpescnt müş· 
terile ıni memnun eden 
bu f rmnyı unı.ıtm yıntz. 

Tüccar Terzi Türkp.:zarı 
rah· ara a 

Bu kere yenı açtığım magazada zengin 
çeş tler. Mantoluk, Tayyorluk, Tn vakarhk 
kum aşlar n enva s ni, yerlı ve Av upa. 

1 - M ğazam dahiıinde açtığım terz hanemde 
hususi o arak b y ve bayanlar ıç n son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyo·, etek. bluz, turvakar • 

• uvalet, gelinlik, sivil ve askcıi elbise ve kPput.ar 
istenildıği ve beğenildiği şeki de imal cd 1 r. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ıle de yap lır. 
3 - Bu sözlerım'n doğruluğunu anlamak ıçin bir de'a 
tecrübe kafid r. 
Adres: Or'uııpazar: Sümerbankın çıktığı eski Bayrakl 

ma ;ıza Numara 12 • Tel fe • 3276 
Toptan ue peN kentle o arak hariç en sfoarİ<:. kabu' ecliliı 

Hasas \1e temiz iş 
~lutedil fiatle 

Söz 'erilen gündt:. 

Makine tamirha
nesinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

luıllanını2 

Toptan 
satış yeri 

Peş~ema1cıiarda 

Ecza depo~u 

Taze 
er ür 

Temiz Ucuz ilaç 
tuvalet çeşitleri 
•• d. z t an çar 

z l ne 
MERKEl 
İZMIR 

a 

~UBE 
ANKA!{A 

'I emız, zarif eşya, elbise ıhtiyacından evel gelir. Herkes kendı 
balıne göre temiz bır eve, mısafinerini kabul edecek bir slon aa 
nhat }aşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aılenizi muhite d ha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası uayau· 
nızan eta .eti olduğunu unutmayınız. 

Men u ra 10 taksitte veresiye muame. 
leai ,apılır. 

ev 

<J 

ı 

Kahve 
oculara! 

Ku.Jaıı ıığınız tnhta .saııdaı· 

lla.a ı lzmirTaşçlarda 21 nuına- ~~IC'Wii...11 
rJdaki Sanlaya Y pımevı M. 
Alı den s ğlnm v • uc..ız fıa le 
tecıarık edebı.ır·i ıiz:. 
Topta:ı ve:: peca .. ende s1tıld ğ 

............ __...-......;~.......,.. g.bı sipar.ş kabul edııır vı: 

'i ııtle y .. t s' r 1 
r 

6-'( • • .. • : . ~ - • ·,. ·• :: .• 

•• v 

orog.ı 

mza - tem 
E. meşhur faorıKcHdClll 1v O.{. 1 llld ııl; Cf ' ııum, cam, kiğ' 
k.ıı t ve bi1umum fotoğrafçı ıkla mustamel eczalar, fotoğraf ala 

ve e evat', font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nev~ malzeme 
Zt:vki okşıyacak res m ve ağra d.smaal u, senedat vo evru 

istinsahları ve kopyaları kemali dıkkatl... yapılır. 

A M A 1· Ö R l Ş L E R 1 
IZMIR: Emirleı zade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, » 

-·-··-··· 7 1 cı r f: 

Kuv\'eli çok, fiati az. ınasrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğeni m.i~ otomobilleridir 

Oldsnıo il otomobilleri de her türlü e\@ai ı haiz, eağlaın, el\1 erişli, 

g··zel 'e liiks maki elerdir 

lzmir ve bölgesi ha) ii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

Si OD 

ModeD 
Komp i K ryo h v H. 

:amamile çelilc yaylı cmaalsiz somyaları mutlaka görünüz 
S l M O N S C O M P A N Y Markasına dikkat ediniz 

Yegane satış yeri: L 

1 

Haliı çelikten mamul mobilya renk ve ıiıtemi. Şık • Zarif ve 
ıığlam boyalar kat'iyyen dökülmez, somyası gıcırdamaz 

emsalsiz karyoladır 

ol lonu 
1 

41938 
Çelik lamalı ~omya ve ayakh divanlara h çbir fabrikanın yapam .. 

vacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavaflar Ç.ırş .. sı arla yerde 
No. 29·36 Hüse·ıvin Hüsnri Uziş 

-


