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ı(iın Hatay yollarında halk bağ-1 ~:yi:;~:

0:1~:. imarı 
t Y . A. t .. k' . dıtı meçhuldilr Bir komisyon işe başladı. Bele-

rış l e aşasın ta ur lıtanbul, 18 (A.A.) - Orta Ana· d.iye büdcelerinden bu işe 
• • do1uda ıtlrekli yığmurlar devam 

etmektedir. Kııılırmaktaıı toara tahsisat ayrılacak. 
Suriyede lehimize cereyanlar ::r~. ~~:.;:~?ı::;~::E;}~::: 

Nııfuıça zayiat olup olmadığı he• 

Roma itilafı 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Biı baftadaaberi beklencliAi ••ç. 
h1le lagiltere ile İtalya araımdaki 
itilif eNlları cumartui gbQ Roma• 
d& Kont Ciıao ile lugilia 1ef iri ara. 
ıında imaalaa mıı n bu miiJıuebetle 
İ•gilia Ye lıaly• Bıınkilleri ara. 
ııada tebrik telgraflan taıli edil. 
miJtiL 

Ba imHyı Akdeniz Tt hilmba• 
1tbe bGUin dünya ıulha içiıı mtıud 
bir h&4li1e olarak kaqılarıa. 

İki Hoedenberi dilnya ıulhuo• 
•il ciddi tebliblere marua buakua 
bir ihtillf membaı da ha ıuretle or• 
tadan kalkmı" liyed afuk binı a .. 
laı ıydualaamıı oluyor. 

iki hil&met araıuula i mtalınan 
itllaf e..UUıaaa bugla içiıa Lo11.d· 
ra Te Romacla ••peclibael.bae inli• 
•ar elıuaayordu. Şu dakib41a malam 
olq .., 7ılaıa itillfıa eaaılaaaaua 
ibere'1ir. Ba ••llar •• elerece,e be 
dar mlıpettlr Te iki laflk6meı areo 
euıdakl prgtall&i ne dtıl4.)9Je b. 
d .-. '-••· ed&Lu.- ti~?.. 

Dikkat Milir• ••AlaJeU... .. _ 
laerkt1çt ••lilm olan eıaılaıa iıtillad 
eltjli 1'e teferrAatuı beııla mıçlaultl• 
mQa olduta anutulmamalıdır.• gü
rtllt\r ki buglao kadar maldm olaa 
ha eeaılarcla bemea lıemen hiçbir 
mlıpel nokta yok gibidir. Gerek 

H • • v kil·mı·z ·Surı·yeden uııı bıber alıaıı maauıtar. SıyUpH• 
arıcıye e 1 delere 71rdım için bidiıe mahalli· 

ayrılırken hararetle alkışlandı n• beyeıı;;,,:;;;:ril~:~r • . 

1ki gön ıdren yagmardan ıon• 

; } r~ pazar ıunü aoğak çıkmıı, dHr 
;T;. dıglara kar -.l'ı;uıtır. Dün öAJıye 

Haricige Veldllmizin Mııırı ~lgar•tleri intilı•l•rıd•n 
Ltıubal, 18 (Buımi mahıbiri• Hniclye · Vikiliail Sul71~1D 

ı~-) - Mı r dau O rJaTe ile aynlıı ılk t tırat yıp•ıtt 
hft1•ye P"99 •• Balepte l'r•... luallW.i alkıfblaffllr• Bale.pce ff 
aıa Suriye FHkalldo komi1tri Kont glıergllataki Hatay İllHyoalan••• 
d6 Martel ile gGrDı•a Barioiyo V.. ellerin4eld ipekli Tlrk INyra~la~ 
kilimla Dr. B. Tnfik Rflıuı Ara1, ile Vekilimiai iatikbal edı• S.nyıb 
Aclaoa yolu ile Ank.araya dllnmDılilr. - Sonıı 6 ıncı salıi/ed• 

Gıda maddeleri 

kadar ban bh yaz gününü ındar0 

mıı,a· da akıama do&ru ban geae 

lı:apaamııtır. J 
\.;..· -~-------
Romanyada 
fevkalade 
tedbirler 

• • ı •az 

iki yiiz f ef tevkif 1 

edildi 

Dalıilige Vekilimiz 
B•g ŞiJk,a Kaga 

Ltaabal, 18 (Baauıt)- Şehide· 
rimiıia i•arı iti• Dılıiliyo Vakili 
B. ŞlbG Ka1uı11 riyaıetiacle •ır 
illİar k .. i.,.au tetldl eliilmek 
cı..reclis. 

Bu komiıyoa ıel irleaia im1r 
programlarını lıazırlıyacak, bel•diye· 
lerin gelirlerini artırma![ çarelerini 
araeııracakıır. Har.ırlanıcık ima~ 

pro gra mlarınd ı, beledi} derin gelirle,. 
eıaa iuibaz olun ara c ve ha prog· 
ramJarın tabıılı:.kuku için bGdcelt:r• 
den yGzıle ondan aeag1 olaıan11k 
lsere tahıi11t ayralıcaktır. 

~~~~~~~-

B. Hakkı Veral 
Dün lıtanbuldan 

geldi 
Sinop ıaylnı, lımir 'C1ıClm Jtao 

rumu •• Hlıl koopıutif leri blrli&i 
geael clirektörl B. Hakkı Veraı. •1a 
lsmir ••para ile lıtanbulclaa ....... 
mise gehniı, arkadaılan ._ Oa•• 
Karomu şefleri tarafıaclu ••puia 
karplıamııtır. 

i:•eleelae yaaaıııaıa gibi B. 
Balrlu Veril, Sfaep aaylHı el•allJıa 
benlteı lı:unm •• k•epuatiUa W.
liti fHel direktlrllkleri •Milednl 
lfua il•••• eyı17._k ılır. 

ya a halkının 
su derdi 

Uzun münakaf alar oldu, altı imzalı 
bir takrir verildi 

İtalya ,.. gerek İagiltere Akdtaisde 
yekclijerleriaia haklarım tanımakta• 

dadır. Ali, fakat bu haklar aeler• 
du ibarettirier ,.. bududlan aereye 
kadar gitmektedir? İtalya Akeleabcle 
lagiltenaia matlak hlki•iyetiDi lı:a. 
bul etmit midirY E&mifae bu blki· 
miyed UaW ........ içiıa .. gibi 
&aalabldl• a11D11w! Bilfar& ötede11.0 

beri • mlldm ibtillf aoktuı olaa 

imal tarzları hakiki bir şe~ilde 
kontrola tabi· ·tutulacak. 

Şelair Mecliıi, düll ötleden •ından altıaınm imz11ilo verilen 
aoara Belediye reiıi Dr. B. bir takriri konuımuıtur. Geçea 

Paatelada auıuulaki ltalyaa tahki• 
mata aeeeleai •• olacaktır2. 

1ıalyaya SClTeyt lı:mabaclaa Hr• 
...... milnlr aolıctaaaia temi.Dıt ~• 
..u...ı a. itillf eıaılarınclaa biriai 
tetkil ecliyor. Telgrafları~ Hrdflderi 
a.a•edeıe göre ba temıaat Sihe71 
kqeh laakkuadı 6tedeaberi mer'i 1'• 
em olu 1888 maabedeliaia ıene 
_, ,.. •ataber kalaca&ım tekrar 
etmektea ibaret kalmııbr. Gtlae1, fa0 

kaı bu lemlaatlD kunei mfleyyideli 
aedirf. iki ene e1'tl İtalya Babeıia. 
haa aaked aakliyat yaparkea ele bu 
.. alaecle meTCad ,.. mer'i lnıluaq. 
7orcla. Baaa raıme• kuaha ltalyu 
enkayatma bpatıl•au aaeıeleai bir 
aralık dbya 1'• bilhuaa Jngiliı dn° 
let •damlan ara11acla ci•diyetlo 
me•.uaı.alıa .ı.ottu. Bugb ayal 
tembıatıa ltalyaca klfl goretmut 
l~a ortada M pW ıebeddlllGr ol• 
m ... art 

E•tlce ltatya lıpaayaclald gaaal• 
la lıcanetleriai derhal ıori <•kmege 
, ... ol•Dt Te bu ha1uı içia kanto 
•aahk lı:o•iteliade temiaatı ta 
._,•itilen ıoa itilaf mucibince baD• 
ela ••clea wugeçilmif we halyaaı• 
ı.,..yadakl dahili laaılıia deYamı 
mUdotiaee lı:anetlerial era4la lcla• 
•• et•edae T• aacalı: berıey olap 
blttikteD IOllra geri çeltmeıiae ... 
dea muwafakat ••lll•lttlf!. 

Babeti1taa lıine gellacıe. t.pl• 
tere clabı •aaıere kadar İtalyan im· 
paraloılut••a ı .. ilk: •t•ektea içda•p 
ecli1or " lnuaaa '9iıı lılilletler oee 
ml79tl karının ldr puda gibl k•lla• 
aıyorda. Balbakl timti lı aklbae 
dGamtlıttlr. lagiltere lılk.4meti daha 

ı•çtD hafta Milletler cemiyeti ••amS 
kltipliAia• •Gracaat ecleralt ba 
1De1tleala kon1t1i.a lnlmtlaclek.t raa· 
•a• .. iae ıhumaanı talep •t•lttir. 

, - 3011G S inci nlıi/•tl• -

Afyon riıübayaası . 
inan bul 18 (Huıuti) - 1nbiaarlar VeUleıi • fyoo mnbayaat aactdcletiaı 

' . d f ı· tlealere Ziraat ag_u1to1a kıdar uutmııur. Bu müddet urhn a a yoa llı ım • 
bank.Hı yür.de 80 anaı Hrecektir. • 

1 · lıtaabul. 18 (Uuıuı~) - Alakadar mıkam, gıda aacldeleıi.Dia k•~0 11 

içfıı milbim bir DİHmaame haznlamıktıclır. . 
Bu niaamname ile gada mıddelerioia imıl &araJan da çok tıka bir 

lı:outrola tlbi &uıat.caktır. 

/soanya harbi 

Frankistler, Pirene 
·yolunu tuttular 

Behçet Uııan reiılij'iade top• celse zapta okunduktan 80llra 
laamıı, muhtelif meıelelerle Sınbiye V~kaleti tarafından 1.-
karııyaka auyu için mecliı aza.. - Sona 6 ıncı sahi/eti• _ 

ViYarla -iilkaramuhteıfti= 
: ni de S--O mağlQp etti 

Romanga lcr•lı Ktırol Aaç M• f• 1 b •• } 
öpme mertısi•i11de j ISB ır er UguD ge ecek, yana 

Bllkreı. 17 (A.A.) - Ytıbaıı ht Jitj • l 
CodrelDD ile mohttlif demir •aha· mu e mız e oynıyacaklar 
fı• tı .. kk.Olleriai11 19ft.riadea 20J 
kiti tnkif edilmiıtir. Bu tnkifıt 
BClkreıt• n memlıketia birçok 7u• 
lerinde yapılmııtır • 

Di&er cih•ll•• demir mulaafı .. 

- Sonrı 6 ıncı -1ıi/IHH -

(Valanai,a), (Kartaj~;), (Taragon) oe di. Atatürk kızı 
fer bazı . şehirler mukavemet u d ,. bu a 

Franıaga 

etmek iıtemiyorlar naua a~.: ır-: •• 
gıu•c•11 

iltica eden ltillc4metçilerden 6lr gıır•lı n•/•ri 
Franıız jandarma•ı tedaol edigor 

- Yazıeı e ınoı ••hifede -

Atatlrk. lıcııı Bn. SaWlaa G6kçea 
beraberiadeki Ttrkktııu 61rotmenlı· 
ılle puar gllııtl Aakaraya lıareket 
edecekti. Gerek pasar gtl•O. gerek 
dlo, rlea raaat rapedarıadaa ba•a· 
aıa fena oldu&a aalaflldalı•cla• ha• 
reket i •kbı buluamı•ııtır. 

B• ıa .. la .ıı ... iyi oldugu tak· 
airel .. de&ra••11 doıruy• Aakaraya 
laarektt edecektir. Atataık kım, t .. 
ml•deki Tflrlı:kaıaa•D tayyare ••k· 
tebiaüa pilot br6Hıi, almıı 
elaa ıeaçleriıı, oD b•ı ı.a. •arfıada 
aatraamanlaraaclaa çok llti ,.._1 et• 

tlklerilli ıiyleaiıtir. . · "'"'-
Ba. Sdılha Gökçen, ··e11•artHl 

gbtl hareket et•İf olHydı Çatak.• 
kale Aıeriadeo lıtaabula gidecek. Te 

ı ora••• da Aakaray• g•çecekti. Fa• 
kat h•aaı• mG11aclelidili ytllbdea 
programını degiıtirmittirt do&radaa 
tılo&r~ya Aakar•) a uçaoakıu. . 

936 ..,...bul. lanfr mıılıtelitinin Flrst Vig•n• 
Nku.wN 4-7 genmesi laatıralarıntlan 

Aakera, 18 (Bunu) - Flr1t 
Viyana takımı puar gl•Cl Ankua 
mallt•liti ile oya .. ı,au. Fntatt•e 
bir oyııa tıkaıaa vı,. .. takımı, 
mallteliti 5.0 ıibi bily6\ Mı faıkla 
7eamiıtir. 

.Aakara, 18 (B.....S) - vı,a •• 
takımı. ba alıım laaire uıtlteYecci• 

.' bea hareket etmiı ve ıporcular · ta• 
faadan aAurlıomıetır. 

• • • 
Alilafir takım~ .. &kf&•ki af7oa 

treni ile .. hrimiae ıeleoelı: 99 yaruı, 
Al11Dcalı: uh111nda t&aair mtabteliti 
ile oyaıyacaktır. Oyunaa hluai 
Oçolı:tan B. Multafadır. 1.air takı· 
m1a111 ıaaııl bir kadro ile çakıcaı ı 
meçlnılae de, afatı yukan talamııı 
ıu m1ZkeacJedir: 

Kalede Biı.i Teya Nej.tıd, mt • 
dafaıcla Ali, Fethi, •unin hattında 
Fn .. r, Hakkı, Adil, muLııcim hı ı. 
tın da Sait, Naaaı k, Fuad H • 
ıı d

, , aırı, 
ım ı.. 



J:Jır iht yar miacfain dedikleri 
.S.irrte S.di 

hıtiyar, köylü miHfirim, merdi•ealeri hakik:ateo batarı .. yılacak ••re· 
eede ~ t k olau .. i .. isin •D üat latıu •anacaa. jur9u. &kıık birkaç aefet 
alda. Batını arkaya do~ru atarak iki eli ile Julçalarını tuttu: 

- Yt:.kHklere çıkmak itHı paç •l•ıh .. 
Dedi •e g6ldü .. Oda kapuına yaklatnke• ilin etıi: 
- Y~.,ler, dİ-tl4j -... serlu olanlar ifim)ir. Etkidea oket'11 ,1,ir dağı, 

kttçik im tftwte k gibi gl>rtrdilm. Dibinden bati• , trpttiae nrır., orada ıo· 
0 uk •hrdım. Şımdi, küçük bir yokuı görünct, batımı kaldırıp ela ona ba· 
.. orı m. Goaler.m oDilade, ~ır ~u. yapııa tuıaua gidiyttl'um .. 

O • ıgirdi, otuftlo 'fi dıanm etti: 
ai kucaııma .ahz, y•,la,. ,wrırdım, ubı'Jar mnıA .kısam; 

- Tdl ii ·deı iaı· hice hatırlarım. 
-C~ ik J,afka t~ir ·diye r6zuoe de,..m etti· kuvut .,,,. fırıat denil•n 

,.,., o alda göıoldir. Gu~ ~ir laiJAlfi qrdır. ıı.r ergel, iter •iiıkll 
oııunla uıuo uudıya ~reıaaz. Sıaki brag6 aae bn>gmdar da hemen ltey• 
aunu e~iverir, yol •erir, g«çid Hrir .. Beqey geoçl kte oluyor: 

Okuma, , ... a, aclam o}m,1, .Mllgtn oJmP, fa,d 'ı olma. berıey, herıey .. 
~ f t nlie .ke11di celt"Diui tıhımı .kullanab leo; öliinı:lio kapma• kadar 
beyilft ~ yüHk olarak gidiyor. Bem de hiç zorluk çekmedea .• 

Fakat bu ç•I· bu .ı•açlik çagı ı•çtikten ıonra Jıer .. y o udar 9-

ti.Dlet'' - .iki. •• 
Miıafirimle baıb•t• yemek yimeıe bıflamııtık. SıAlamdı. Dirleri de 

tamamdı. ,lhhak:kak ..ki aidai u iallt lriitiatiL 
- Fakat -dedi· lıu ihıiyar, Hnin hıldiı u dehkaab degil kızltll.. Ye. 

mekte bıle belli ol.yer o .lurnea.. 
Ayrıldı, gi~iyonla. Mnd"•Jeri .;adiktea aoara: 
- Ba •er~ivaler .a.•i· eiaio iç.in ~ıkarlı:ea dı ltir, iaerkeo de.. Fa• 

kal demia - :aaaıi ............. , ıtak, IHlll .k91ay İıaiftrdim. 
• •• 

• ildiJ- H af AudeJu klyl'ltiilllıa ·-HS ..,. .. iki f'titl M• 

--- ..... UNı: 
1 - C..çlip-- ............ i .. 
1 - ~Mteelmek ..Nw. ıSokl9t •yet ıkol9y w 

Şlkago em-kıekleri güzellik 
kNltna ••ftJlar 

Şk.., .-b*kıi süzel ye .za· 
..................... Şika
.......... 'l9Ci ...... 
...... Jla1llk •ah -.eçilir. 
c.ı ı• blılı, &ima Karnaval 
INpa•adeD ltir._ evel ae,ÇiBr 
°"'9llk lirala H9i.U bta M••• •·+•• ~b ·~· M.Mıl ....... ls11ds, liolivut 

hava, bet~ 
yıldaz ........ 
Parle........,_I ... , ..... 

-çok .. ,..... Nrir 
Pari9 laeh~ir•i. a.-..ıldı ve 

ibtiyarla•ıt ataçlana ila911 
ioio btl • eki ~ ltir 
•ilyoa 7"1> bia lr•k ...._iaat 
.ko,.matt•I • .,, .. tle .._.. 
•P91•r -td.vi olae.O!Jk ve 
ibtiyarı..11 o1am.u. da ..kuna• 
maması temin edilecektir. 

- A ADOIU N 19 

1 
Şilepçilik 

Şehir Dahili Haber lerİ 1 • .::!m~~e0 .. ü~~::1•1.~·:! 
•-iliiiiill--liiiiiiim----liiliiil-~----------------~iiiiilli-----lliiiiiiliiiiil riznıden bir yazım zda bahset· 

Et Ucuzllyacak miıtik. Turizmin, zirai ve sınai Fuar hazırlıkları 
••••• 

maddelerimizin sınırlara h.ic. 
çılcmadan yabancı tarahn.W. 

Alman Firmalarından D . . I_ • istihlak olcluğuou iz8ha çalıı· 
flirço.fuiftiraJc edecek ahılıye Ve11aletı bu mesele etra- auıtık. ~ik te# aöüU.lyeaı 

Fuar -afiş " brotir&er• tevzi fında vildyetlere bir emir gönderdi ih~;;~~: ':~:.:d:e::~ .• 
eclihaete baılanmışhr. E f" • . 1- 1 b kk d D h"l" V'-1.~1 • d v· '- L:_ B e1c· fu da u.ı.· pa· t ıahnıa ucuz .. ta muı • ın a '.& ı ıye •uuetın oa a- •Utİaıen, oir lokant.da y~ 

. u 
11

• ,
1 

d'lar dil .1': b1ı liyete -bir tamim gelmiıtir. Tamimde, balkan en mühim •ruri yi,en aeyyab yerli ı.ı...ttea 
vıyo1111nMn a ı e .... , v • :L.&.! _._ ..J_ b" . l . beb -Lal t.-ı ı__ • • b" ı·L . ~-d d 

d M . Lt ı· f •ah· nn1,.~r1nuan wı o an etio emea ucaznnı .... ıı ı9m " 111.• ııt... e e er. B•a bir 1 ::..1 .. ra a anısaoın mua e ı . . . "719 

il . . L.m·· - • &;Jc." ile ler tetkıl olunmaıı ve .mezbaha reamı olarak kilo battna al1UD ,... biz laismeti.u.i _. _. 
u ermın v un zenrıalll]l~ı - t• .1. . . 1 b"I---'- ctb· 1 . __ 1 bil.:ı: · ı · L-- ~:.ı .._ h" . k 1 t 1 t ucre ın tenıı ı ıçın a ına ı ~ te 1r erın &'"9JC'J aırı me•ı •IJ onıruz. ,r.e~a:1c te ,. .... 
-ı ırı arar aş 111 mıı ır. ol ~· "' o-· bank .. .. e•r unmuıtur. caya bir hiz...tür. O..... , t.:J 
ı,- _k u b" •~UJD .~u Velı:ilet, lıtanbulda et fiatinin ucuzlablmaıı igia hirçok ted· at.c.jız, ıa.,b ı;._._. ~ 
~Iu ,_~'__pdavıydon. mcil~ ... ~ ~r~ ltirlv ahndıtı halde civs vilayetlerde et fietlerincl.lri yülıaellltlc yacatıı. Keza kM• --ıJ.J 
c~ ve vısm a oaız ı.ım•zın - •. _. 1 1 . ..._ ı-•- b ,_ ..l-· _.ıu__.,a b 

_ .. . _ . yuzunuea ce ep erın -•Pil' ayvan .. naı m1•a o vıa~•• • memlılkeMiıse wJ11de• 
~ut~ıı ~;ııtını go.~ter~cektır. götiiriip ..thldarı, ltaatan için •imlder tetkilhle kat'i ururet bu· cetiz. Bu .._eti, hiç şüph 

• 
1 ·~ a T.1.t~m;- . g~o h u 119• lundutu, Ticaret Odası ile belediyelerin bu huauata •ltterek yoktıar iti, lMclava ,._~. 

;•yon •. ~ -1ce~z da r•-:_~0• bir rapor lauarlamaları, WliY'tt V-'IMtaıHe Vekilete .a.-.....; v .. ıta ...... • ..... •Dil itlr 
arına •tt 1• ıta • :mu e· bildirilmiıtir tm ka11tnD, Ollltoa. pmacı da 
Uf~~~nduru~~~~ -----·--~=~-=====~-------~i·~~~~~ 

Filitiı • Mılar HJahat müea· Atyarıılan "Su t.arif esi T&rk ...... ;. ....... =ı 
!808Mİ fuar esnuındıa lı•ire şirMt ....... ,, ••• 1s. • 
..,.hatler tertip edeoeti•i hil- f'a•tır -a-A ~oi 2 i•af fMzilatfa f 2 i4'am9'i i9'a -ur1 tamirat 
dirmif, deniz ve karanki ••kil • ...... ~ -.-.ı.. 

;..,1• w#I ·L--a.11... u•lllai,__ meanleWğwi .. ,_ 
:.aaıtalarında kabul edilen ten- ., ••r.... !IRll"'~- pıl~Jc. .. jeel1611a 0 s&• 
silib ıorm"flur. f'1ar koaite- Yant ve hlah eacümeainin Vilayet Nafıa miclirii B. Mu· __ • .c~ı--ce _.ı__ ,..

1
•
1
.,u,.

1 
9nce Jizı.,.w ce~r n· üılDcli laefta atyarıfları p..., GilldiaiD reilllfi llllmdali • ;.;;-0 :;T, ola:,; --· 11 

rilmiştir. K -·~1 k h tarifesi komiıyoau, mesaisini 'D! 
ıünü ızıl~lu oşu sa U&Dda Litir" •ı"ttı"r. ...._.._e •'L•Lı 14 oiz. 1-tlaa mtHıtlerie ..... 

ılav;- demiryol&.r ideffai, ya J ... H .--ll.-1.. ol u ...,... _., .. !_ ..J :.-:.ı.._ ..ı_ ...1 L ...._ 
.... - pı • .., .. ır. avanın ....- • kurut olen MI tMifMiacle iki ..... ea -- eamHs •a:w 

lav'ÇN ilemiryollart11da w6zde -!L l--1- L l __ :_• ...l-ı..ı = 
J m .... n rqlMD tri.ün ...... w .a. .... _.. -.alit yaptlmua ~e.e ...... ı uo •••9f 

60 • 70 tınzillt lcab11l ettitini halia ..,., •Jİl'Cİ v.udı. &..t ._..1....,1._..r. Görülüyor ,ki hkmet iıl 
fuar koaiteliae bildirmiftir. l.s- 14,38 ela ı.•ıao ilk kotu, Su ıirknlliD k . _.ki ..aıı nev'iae ~ J1ir • 
viçre bükiimeti, fuar, konır• v• dört ._ dalaa ~llklrı J'llılhkl mm.W..1ı, ita t-:':..... ~tbr. laJiltere Ji1ıi •ıal kıt 
emaali iktisadi, içtimai ve .iter Y•• .. ı.rıbsn •-- atla- hl'dliantiaD lto•U.,.. relıi il hn. eillıMNllıtaiia LmzaJs•ı11 
nehüel miuebetlor igia Tir- ....., ._._.&ı&.. _L ....a.... ....... L!l~ nna ••h•ı ...... MfU'll) itll.-449 ........ ırt~ ..... paraaaa ~• .. , 
kiyeciea iltiNk •cleeek--ela· Birillci'f!i ......... "ıf,e•- ilriaeila.; wr "ıler4ir. Y•i ..,., N.ı. rıkbr. hı"1•r 
ballara ve .ttuirderle .kottlr• • • ... ... V:akilltiıt• tt1#lı8n - ltPlıar :t1e hhi il 

ı ..J_: .. tt layı" ~·e Naza• lıre•Ma 1 1 r,... .ata- • L __ .... __ B 
aza anaa WPmı ıure e r ,.. • ıa. • uuac. ialerGe mil --·· "1t 117 

demiryoltar•M fi.le 61 .._. çallanW.,ıa • (4111)-.,... r. ... N ... 4: ııeak "Y9 .... memt•W. 
zitit yapaottaaı bildirmittir. o'-acl ... s _... lalt'iliatle um - ----

w L h .. ..._.__ _..._ __ , ~-l~lrrf• ı• arsnzu, ••f, et ..... .... . 
Aı.aa}°&d• vır ço.. uauıı ......... ,. ~..... ..,._ ....... - .._ wd •ılır ... •,•ıs M 

•l••ıller 4e &..ir ~na i19 lüaoi kopa, iç JllllBMi ı.- Y•I ...._ ha _,,-11ise azM••••IR .... 
tir8k etmek ~D ,.au göıter· li.... Arap w ,.. rkn• Aap aid imLın•,. ... 7 Ntsaı ş;-.ıwae *iiia illt " 
mitlerdir. taylanna mallıultu. Ferruh bi- ._ ...1 Terkiye sl•rlk nı· maıılile. •n•I ....._.bu ,, ..... 

riaciJijj, Akuı jk;aciljji •ldı. badaraaa plmıt .Alan JM•uk çalaıa 111 :a 4ojlıD 411 6ııit ah Vali patleriatl• tle Wrtok kim ... 
Is •a•ze41Jk1-itai 'koymqlar 
" ...... ballltı ... , •• -. •• 
.,._ •lm .. lanlır. 

P-.;. \telffipu:ia;:in~lı:=~~~l 
Fenala. ı1•vutla 21 lir• ka- ipltkferiain m-.leMte idlaali nlmlf olar. Ahwll ~ 

._. .......... .-..... ~~--~·~~ ~~----l...~W ~rMl~,~~ulf!!~.,.._...;..~r-e _,,____ 
Üçiincii koşu. üç yaşm'°aaki ıuJta tereddücl etti.ii•hll ,.p.,. r•taebedfr. Şilepçiijk, ıMiM 

Şkaıo J'Iİzellik knll~ iMi Hne 
Holivut ıeaçlerinM. Kin C.
Jnpl aeçil•iftir. 
Abenk ve k•Nl•tllk hlel•· 

ai• çok ..uteufllı: 
oldutu k-u 

Bulıariıtanın ( 1.an.tıroad) .... +.... :alaeıık ve wcl.,lik 
hılleriMa eo ,;ok aiheUıis .ol· 
duju bir kua~a olmak üzer• 
tanı.amıfbr. Bu kualtaatn Di
fuaa. iki bin beş yüz kifidu 
iHrettir. Kuaba halka;'Bll~r. 
~ Aroavat. Alaaa, Çek. 

•· [.atar, 'Macs, 
Türk •• Leblilerden •meleke~ 
tir. F t tt.a rlJlime• :bim 
bu insanlar, daima kaıdet cibi 
• l&lll .bir abuk jçip4'e ,,... 
m6 ~.. Söy!endftine gô.e, 
t-.vnrpa lııat'aaa ii&.-iHe ~ 
brond) kad1r haTkı uysal :ıve 
aran z hiçbir yer yoktur. ..__ ........... ""'. 

hacUlllU 
... ...,.,. '8reme -. ._ 

..tıat.ıi mucad J.eler oltll'. 
& .:J-poaler; fal'e!.s- pİI bir 
...lalik • --- 2iyade .... 

% J. .. 
f •rdi h ..de. h ~bir J2-

-e 1! ~ ... del obmıyac4& 
,. ... - .. t :ıde bu aama japoaı.r, 

za••mda Ç.ade wb 
~ de _...._ ... 

~diyen tareleria 
,DcfWdll oıdutımu ıöriace telife 
Q ..-u,& r ve Ram hayra ali· 
m"t o madıjt na hükmedederek 
b 11 bı kaybddecek erinden en
c.u f'!Ye başbm 1 ıtrd1r. 

kentler he4Ckmclakl 
kanaattar 

/\vrupal Lir i'1n 1 •kamı, 
~ ... urllldur. AmerikalıLv, 
(13)ü. ....... bir .......... 
mak üzere kabul «•itleıdir. 
Ç Miler Ue, ~) i "fNf .. ,,.,ı.r. 
Ç aliieı . çın, diianda S türlü 

.ıi İDIMlan 1r1e,..... -tat
Jarile mamur biuları teıkil 
*r· S. iit , ... Pariıte evveli 
llinlara ._,. da •taçlara 
~ ••1met veri.lerl. 

••••• 
Ç«fm•de 
•iireltavla,.ı 

Kard ,,. domıulM 
_,., flflili~or 

Çetme, - l~emi-z bölıeıi 
dabiliae im olan mühim ..mik· 

Wda kurdJlirüleri IOla ·-· 
larda etrafta bulunan koyun, 
kuzu vo llü1ük lae,vanlan ı-r· 
"'1amakt. v.e köylümüzü mu· 
.tuawr ataeld.e jğ 

Bmam önüne geçmek ve ha). 
lu tıu dar.uu .lmrtar .. k ...C
•dile toplanan avcılar, köylü 
avcıl1rımızın da iştiralcile süre· 
ie ~tba--lerdır. Birinci hafta 
80 VCttUD İftİrakile Celtae 
kiyi artlaraoda ,-pelaa dk 
avda 1 kurd, üç çakal, ikiae 
..da 130 A\'CIDID ift rakile 4 
9*al ~lmiat ve lııM'mm ... 
J.Mfet:iedea prj dö ıihaiittir" 
3 .ialcii w da 200 &\'CUllll 

taplıanauale K :z kaya ....U.r.
c*tl."' 2 :kurd ve 8 çUal 
.............. Ôaiimüzdek laafta 
;s-e .llirekavıu çakalacaktw. 

go kralı 
Edv .ır Biy:ınlıo geldi 

Mqbur Taawo krala Edvar 
"'Biyanka dün İzmir vapurile 
pbrimize ıelmiıtir. Yanoki Çar· 
ıamba aqamı birınci kaueria i 
Fuar .-ziaOllUlcla v,orf.Cr:ktir. 

tabi .-aıtomo.bill.inin F.taar 
gaia•a ötsille k..t. .plip 
rlmesi için belediyeden 'lllÜ· 

•aede almmtftlr. Saat 2111 e ka
dar hususi otobüı servisi temin 
edilmiıtır. 

Oç pe11enberi Bergama ve 
ı...,...tle .ltuıu.. ve auhte
Jif tetkikler 1..-ı ftli B. Fada 
G~ llı•'5••de • ..,_da· 
i•i .-:ıla•ai ....... huluıdtatu 
baltlm._ .. ı.i.m dön-... 

.Berıı n Arsam Kualk •· 
lıi}'UÜlde v-...-. .. ilci 
k fiam ,.r.a&umMile •ti..._ 
oın bir kaza -o ...... Yubrı 
1MlaaHede oturan Yehya ojlu 
Ahmet Dolma, •vdeki ah rda 
hayvanlanna ot verirken belin· 
de iaşıclıit brovDİy ~nCMa 
yere d.,_ -:pıatlmnlf, 'Clkan 
mermi ile .. ğ "SDeıDMi albed.n 
ve yetaınch duran Mustafa otlu 
16 yışmda Mehmet Kabala da 
••i elinden y,1ralanmıştar. Ya· 
rahlar lzmir llemlakct .buı.ae· 
ıeiae ıetiril•itlerdir. 

bali.Jr.an lnıiliz taylarına mah• Jaealc: mt1...a.yi Gimriilder l1. ~ lııer ;mı•ni.ıt .ilia • 
•uttu. lirinciliti Rows, ikin· M.Würliipatl• .... ,ı... He- rilMle •ını'm• iclllt ... Mr 
~lifi Ftor,a n:nadı. Diz bu h .... lta .Mliriailtleki ,... ........ 

Dört ve daha yqkan J'._ni alibdarlara ..... ıınh *•mir NMll ı• r imh.-1 ••nlr 
rerli laaül.a ı..- ...... .....ittir. Oauı itila birçek ıkii ..... • 'nil•k - .... _ 

L tiiccarlar&D fÜmfÜkte bulaaaJI ................... dilii ··-mablUI dördüacü AOfU heye· 
paauk ipliklwi çak.dawk- nin ••..W.ette isp111 i-

..ıa ttldu, .biriaciliii Baylan, lrlMlar. Maa...fih .., .. ll•ıiw etler. ıw.n iı• ı_. ~ 
ikinclliji Tomro aldı. imi• 

19
_. IMJdaıaiıor. Alallada _.,._. Mffnk:. 

Son k.- dkt w tla1- yu· 10 ..a .1-__ aA- _ı_ (18P9•at• yei•lal• luıılıiıll et. 
karı yqta vo bu ıoe wfıad. AL .AlllHNI lf'l8ft~.. d.ia ı.der w•l.,aii .. ıililı • 
kazandıtı Ucraaiyıaler 1*h• Tirluper •maa ildaci reiai c;tiakii bymet, el.elen ~ 
300 lirayı geçmiyea Mliskao Aydın aaylaYt B. Adaan Men· tikçe çopbr. 
ln,gliı atlarına mahsustu. Birin· 'Clereı .a,ggüa Aydnulan ,elnimi:ze Kr .... lleli••iMlea •la4t-
ıcilıti bir sürpriz yaparak Noviı, gelecek ve yaran Fint Vıyıoa • jımız ..... bu kıymet ...... 
ikaciliti D.andi JaualUlı. bmir •ubteliti mi•lt.ı.ha- Jarwwla ID az e...,.._ .en .büjılk 

h ft k. ft ruu avreclecek, öbir siiD Ar k~· ..---:-.:...Jı.:r. Bu a • ı çi e hahiıte kimıe 1 
- ..,..._..._ 

kazanmamış ve toplanan 400 karaya phcektir. lbncat ile itbalit •anatWa 
ıw. ,arif ~ &alala .acii••iae Yeni Ra• •e1iri UJuvazeHaio lelate ttM»Uifi için 
k.lmııtar. ltu ~-..:........ ibr.""C= .. n L±ı latubul, 11 (Hasuıi)- Sov- .--_,- -~ ~ 

Önümüzdeki Pazar Jiinü ya· yet Ruıyaaıo Ankara 1efirl;tiM hwa iltit.de .. lil••li.tiı. Mr 
raş w ..a.h eac:üm•iDin dek· tayiı edilea B. Treatiıef Moı· b..t JU .. suinaedea ,.~•et••• 
düeeü hafta ve öteki P.zar kovadan buraya get.iştir. An· iht~nı temin ederek pva 
JÜDÜ de JIUlbaaWei lu.am..,Mia ""'1a,. _si41ıeNk R.isic .. hurt kuanaektır. f.kio lÜtltd:iP.fe 
ilkbahar lroıtuları urdw.. itimatnaıaeüai tllkdi• edecektir. bük.a.-tiaizia *aizc lwe v• 

dili ..._;çek kıymetfü6tr • 

Y alaız neı~ "- uadet ~eren ... Yelnız alaeok vo u.ı-ıae duyuraa MAR1NEJ,..LAnın mucidi 
Büyük mu.aiJci iittadı 

bayet tleaizcilik: ,.mı bır prettij 
iŞdir. Türk bv.r•ın _,.aa.ncı 
;s*da .-ı ........ ıaıa aeyriae 
dôfuİıa o1 .. L Tino Rossi 

HAK11'1 BiR ZAFER GÜNEŞi DAHA YARATTI 

Yakan Buseler 

. Bülent OstiM4af 

Greo bitti 
Fı-ansatla 6ıı6iin ytls 
elli Miriz 6in amele 

telrer İf taliuyer 
Pariı. 18 ( Radyo) - Grev 

Uan etm , -olu yüz elli akiz 
b:a •mele, yarıadu iübanm it 
bıta:aklarilır. 

Bazı patronl,r; hülcOmetin ha· 
kem ııfatile vermiş oldqğu ka· 
rara itirAz ed,yorLaua da, bwa· 
lana da d4ğer patronlar .gibi 
nih;\yet 11uılllf"ŞaUi mecbar ola• 
celıdarı bvvede camid oed .. 



Gauu N ~ii.,, iit;;ları i;1,, ltallamı.. 
lıdtHll•111 •ti..,.6' re...U "'6ili,or 

B k •J• • 8 J Yeni Uluslar 
aşve 1 ımız, cumaya a - aoayetesi mi? 

,kan seyahatine çıkacaklar .:=·!~if:ı;.;::ı 
.. Kont. l.sflWe• franıa ve Ruya 

• • t • • • •• • •• • • tarMladan )'Hi bir Uluılu aoı· 
B. Celdl Bajların ıeyal&ati yirmi gün aürecelı ve Hariei,a Veki" y•ai tofldl odllmelioi .v• bu 

limiz de lr.endikrine refakat edecelıler 1e•ır• illi)'Oa d_e~Mler111 ıir· 
AnlMıa, l8 (H•uai) - Ba.- m .. i teklif ot.mlftir. 

vckiUmlı B. Çelil Bayann, Bo~bayda rbede .Lllt; teail ~lecek olu~ai d~t S.lkan devletleri paytaht· a Ut .. ~tellDin mihecavıı• 
larınd• yapıot.lduı ıeyabat için lero klrfı tiddetU tedbirler 
hazırlıklara ~•\Mtr. Yı ti• k · . l .. . L.: • la ıfltl'. alaa•ırıı teıDiD edecek 1Urette 

BMv•il· t1 , Hariai,e Velci- e ı tfı 6 muf, yetmrf 1nfl ytıra nm ~etli o1 .. ıını ve akıi tık· 
llmiz Dr. B. Tevfik Rüştü Araı Hülıümet ••nİf tertibat tılmııtır dirde, dan1••• b\lıünkü. i~tik-
ve ~ zevat refakat odecolc· 89mbay, 18 ( Radyo ) _ Mü.lümaalarl• Bramanlar ar~ncl~ raraızbpu devım e~cetıaı ve 
lef4ir. bir arbede olmuı, ,imdiye kadar yedi kiti öl•iı ve yetmıı kitı Uıp korblunun ıaı~ ol•ı1 .. 

,. c.ttl BtJtrm, evveli yiralaomııtır. ~un ileri ıüraelatedır. 
Atin•Jt_ ıl~kJ,rl ve müte- Hük6met, arbedenin öaüno ıeçilmeal için eNılı tertibat al-- B. Taluin Uaer 
akıben l:Jtlırıtla 8ikreti ziyaret 
edtceltlori bHdirifi.)ıor. mııtır. Lıtaabul, 18 (Huaaei) - T .. 

BAJveWli.aıia, doat devletler Ankara ma~ı 6'vi .. Vtyaaaya Klmit oı.n payiı.btlaııada ,apacakları ıe- 1)6rdtiaoü Umaai rfiiettifi B. 
ya~at, F•i ıün ı6recektir. Tıhain Uzer pbrimiu dön· 

Aa1W1. ıa ~li) - e.,.. Anlıaraattcii il• Malaafızbirlifi muhtellti •iitülı Uau•i MilMtiı Viya· 
vekilim 8. Celtl &.r•"• refa· e endi ..da·. İkı ... uyat ıeçirmiı ve 
katleriadıe .H.Wre Vekilimiz ViyantJJlıltırı J.O ~ .... en iadei Miyet etmipir. 
Doktor Q. '.ovftk Raşdü Aıu lıtanbul, 18 (H1»uıi) - Ankaraıücü ile Mu~h~ birlitf _.. hattı hareketi bu Nbabld p· 
ve dalte buı ~t oldukları teliti Viyanahları ikiye karp •ıhrla •ıt10p etmtıtar. •telerde de taf.Hit .. vzua 
bald•, öa6-r.deki cuma pnfi Muhtelit, fevlcalide psel bir oyun 91kar••f1'· . ...-.... - olmakta t,ercl.-tıa•ckr. EpM ... 

-:=r~:=;r;:; -- --Fransa:Tr8iia Sf~;!.~::~ 
IGio Btdk• aa,1laatiM çıka- L •ndaa dolaJl ....._iai bil-
~. Maaohreleri, ,akında hG1lıJH1ca1e • .a. rcltlıtNk difor n 

.1 · ·• ~ _J~J-i., J'Jlfttll eoel aona ermiı olacaletır _ •Bu dotna c1....-.dJ; .. ,. 
""°t!llOda 8'TDR ._ P.,la, 18 (Radye) - Habe· riao gare, ltalya·Fruaa muza- evveli ..-.vel(Mt .aa-
ıt._~t,,.-li-- -1VlllBf il•• .. aeı.li Ulular aoıye- kerelerinde konu....., ..... radan boyan 41iile• ~~ dtii-
r,111' "'' ,.,... .ac,-T ~ t.Mc:e a..11ecii1İr edilmez, Fra.. leler lraMD d• Taajerde h.lyan ae ıidiliyor ıibi titmff va M. 

. E< 1e6f 6a.6...,ler de 0 _ Mfina · tayin edecek laukuka, 1'•auaald ita~· Httleıin ...... tiadea 80llfA ..,. 
~ ı~ 11• lllO.. . 1 

• i ltel a rıA vaıiyeti ve Tunuı • Ub,a ••f o&acattL" 
,,.,,..,..., w .Hm itimataa~llD' 1 la..dut llattlifı ile Cibtati ti1M•· Ştıe~ill 1~1'/,.ul 

i1t11ı-..ç t~ ~)-Atina- llrab ve Habetiıtan u~paratoru dlhrlori işi de varclır. C}Ok iM • ,... • 

~i ~de. Atina aı•n• vermek aaaretile haiya Bundan başka ltal,adaa Fr ; aıı· lngiliz, kalyan M\etWll 
·_t,Mlnk~ B. gfD ref · ratorluğunu lıahul ed • ' ti Fat*\e ~ıkkırula Doaadio ıt.l,111b 

!f --. ...... •t · llY cre't • ıimdl Almu1aya lwll Mr ... 
f4't( ~: r.e... rin •eziyeti, Akdeniz ~aleri ve laımaya ...ı-.ı--aaNai .._, ... L.11 1 ~ ile Fr•• .,. •• ela t.af· L:.. __ , ı_ de tdkik .- ı-· • 
""' lr ı'li ~-· • dau IHIZI me ... o ... r ...,or ve diyor lıia • ....... al. olan Iİ,..İ müaaketeler --L L.-.ı.. hb ••T 

· &•llM,·-.·Ş. l~aebfr • - "" ıaü-o onwec•=•· B. M-----11-.=-ı.. .......... ıt r.,.., ... n Ro.a miilleııili Bloa· f ........- ~ 
di._ __ u.:_ ParİI, 18 (Radyo) - JMSIZ ler paktana döamektir. D. 

cW tllahndaD idare• '119U91i•n• matbvata, Fraaaa ile lalya aıa• Hitlerl bu idib .. t• •e,let-
l~IMll, ıB (Maıad) - Bir Müulr.areleriD May11 iptida• 11nd• bqlamaıı mukarrer olan tirmeto çılapcalnır. 

: tl'lclıjılttı .. ari v;,..v blllu- ••• kadar IODa .... ı, bmuna• ıiyut müıabre&oria, Hitlari• Bir dörtıhr paktı fikri, Pati 
ai;.a &a.Mt Vekm B. Şi.kir I<,- cııta ~oluau)IOI'. ' Roma 1e~batittdea evel ıOlttl jurnal 1aıetffİade Mlrael Ru· 
a.W, ~ va ıktam Aalla- lOIMlta. 18 (Radyo) - Deyi ermeai lüzu•unct.a l:ııehsetmek· .., tuefnwlan da bahiı mevıuu 
raya ~-ellet ebaiftir. Meyi :azeteainin_ Roma mubabi· d" edilmektedir. Muı..rire p•, --------------·:·--·! -----·ı te lfo ı c;I J 

1 T~o, 18 (A.A.)- Matltua~ ~ale~=>;°~:Jd~:. n - apon latiKz • l'8fpn itilihıuD akdiJaı 

-

• • 

1 

• _ lapizler-itffa mihi• bir ıi)laıi 1 - lqiiiz • ltalyan aalaı· 
- ... - •u~J,et olarak pster•ek· maıı. 

ı.,.,. -""~,..·~ Kanton• attılrları tedir. Gazeteler Çembulaya•• 2 - Bir iapiı, Fr•••Z. 
6ont6altır ....,., lalari.hat vapmıf tır realiat ıiyaıetiaden bahsetmek· ltalyan anı. ...... 

Londra, 18 (Radyo) - Ror 
t er ~i~nıına göre, Japon tayya· 
1 elerının Kantona attıklan bom· 
balar, büyüle tahribat yıpnaııtar. 

Verilen haberde, ablan bom· 
balnrdan yüzlerce inıanın öldüğü 
ve birçok Llinılann yılcıldıtı, har
bın başlangıcından bu,üoe kadar 
bu derece feci bombardıman ıö· 
rülmedıği bildirilm~khdir. 

Japon tayyareleri, (Ha.kova)e 
da giderek kırk kadar ı,o•ba 
atmışlar ve fakat, zarar yıpmığa 
uıuvaffak olamamışlardır. 

' te · ve l.ıiliı Iİ)'••tinin aidatı 3 - Bir lnailiz, Fru111, Al• 
Jeni iıtilcametln teıirlerinin. u7ak man, ta&,a• aalaıması. 

Şan.hay. 18 (Radyo) _ J 
ponların, Hınlcov• ile Kanton 
araaandaki şimendiferleri bom·' 
bardıman ettikleri ve köprüleri 
yakbldarı aöyleniyor. 

Londra, 18 (Radyo) _ (Sar 
trM Niyüz) lıtiltbarat acentası; 
}lpooların, 51 tayyare ile Kın· 
tonu bombardıman ctt•lderini ve 
mekteplerin buhındutu mahal· 
leye, attıkları bombalardıa baı· 
ka •itralyöz dahi kullandıkla· 
naı, ukaz altaaclan şimdiye ka· 
dar 36 cesedin çıkar1ldıiıo1 hı· 
ber vermektedi.r. · 

ıarkta da ıörülecotini ve lıı ,,: .l· Ruar, Streaa cephesinin 1e· 
terenin japonyanıo vaz;yetiai niden tefkilini tavaiye ederek 
daha iyi takdir edecatini ümit diyor ki: 
etmektedirler. "Avrupa aacak 1933 Niaanı 

Pariı, 18 (A.A.) - laıiliı • laavaaıaı tekrar buldutumuı ıa· 
ltalyan anlışm111 ve Pranıız man nefeı alabilecektir.,, ·-Tango Kralı 

Edvar Biyanko 
Şeh~zde 

Büyük fedakarlıklarla lnair• 
getirilmesi temin edilen dün· 
yanın en meıh11r au 'atkirla· 
randan, Tanro Kralı EDVAR 
BIY ANl<O arkadaşları ile 
birlikte, Çarşamba günü akta· 
mından itibaren Fuar ıuüao· 
sundı konserlerine bqhya
cıktır. 

-----
Kısa bir zaman için anıajc 

edilen bu meşhur ıan'atkira 
dinlemek fıraatam kaçırmama

nızı tavsiye ederiz. 

Ao••· \8 (_ A.A.) - l if.' • ~~i.l;Jf ••kk~ · 
Mecatia .,..._ Milli u.-... bar 9'•u fotıı .a~ ,_., . 
bak .... toplaaaralt .,_ı ucl- Milaleriaain ~ 
delerin ıa.Nk rHi.ıorit..Wna· ~ br., ... _,. ele-... 
da.._ ... ,. ittihaz olaHa ..., JıA -''-' ..,... ••• 
rarlıann taaclilrine ait kenun llJi· tlaü bu ••.to.W t+
haıını .üıalHııe et•iltir. iM ka· dire ..,_ .-ea- i ae,l Ilı 
nwavn hükümleıioe ıör• 2294 M demittir illi: 
NJlia DaUDWI biriaci ~ıile - Bil_......_. _.. ea-
vetiha alilbiyete ••'-: ........... --.. ..... ıl 

A - Guetelerin ve Maarif buaUD keocli •••h a lrlO: 
Vekaleti tuahadaa ı..- kitap kendi \W'Wdll F'sJr ı wiı i 
liltaaia• idMl eclllen .. ktep ...... aiflticili bir lılllt .._ 
kitapt.ıam baıılmaaaaa mar.- artaraeeı.r. 

taı ki_iı*r ile dipr aevi ki· Matla .. bmu • i/ r i4-l 
ttdlara•. oluan bira fileleri •inr ... 

B - Kömür yakan veMik tile ele bha iltihlikiaia ..._. 
beynelemilel Hrıiıi müaa1ebe· 1- Se11u 6 ••• --~ -
tile ıetirile n .. ,anın ( • n l 

C - Kap teker ••~lajıada JŞJN ALA Y J 
INIMılmak izere Türkıye .. ker _ .1 
NıbriUları anonim ıirketi tara· tt.vagaaı 
hndu idbalediMn kerelteleria. Havaıız; t - Hava, 2 -

O - Matbuat umum mü· •z ol•alı: ü..,e iki keli ..... n 
dıMiitii tarahadan Alaanyada aürekkeptir. Biauaaleyla •ı..va
bubnlan fotejrafh Türkiye pa1" dedijimiı aa..an llava 
adlı albüm den ... ıeket datai· ile ıazın bir MM• ltulad ... 
liade tevıi edilmek üzere SOOO au anllaaaıı liamrelir; be4--
adedieia. •• o .. kiw. dlitin .... izi wı. 

1. - Orman Çlftliti ttira -... ne. Merim. 
W>rikuı iç~ bir defaya .. b. Hot; benila ne... da ._.t 
•• olmak ii•re ,.tirihtcek bi- yok a.. B•~mWn IMa ille 
ra tifeleriltill. .likaclar ..... .ıarı n 

; - Hlriçten M.al eelileeek wa ha"t41Uı ~ 
.......... priik relimleri t.ak· u•yı ito ..... ak i ... _.. 
laeda ı.. Vekaler M,etiace ee aıaz IMlıh•ıdtkluı itim ı.
.-M•lf tarillleıde aı...ı olan VIJl da iM ftattae ıaua lutır 
._idi art.an tudiki iıteeil••kte ba .~..,i -.a aıız ınmiı· 

· •er. ... ...... attıaız •; .ı.v. 
Kaauıa lleyeti ••u•iyeai üze- lwtn baruet aqret .. JllDleriM 

.. 8iı Man Hhnü KitaPÇa nt-- ... t 91tır, çatır ifl• 
tMaıila), ... te, ••cmua ve yoı • 
... .., ldtıapları itin kuUaaıla- a.J.aitaaisin dikl&at Dwrı 
cak lllıtatludaa allun ,._rGk itiraz ela itu i,. '9Yeaiih eUia; 
111•hia teuiline clair lııarar· alııi takdircle •l.liı:ö..r.a ı.,. 
... aia çok ,_.41• oW\apnu riin miaellaavapZI. defip bu 
tlltdirle kaydederek bu tenıilin iıten Yaıaoçeceklw pek çotA· 
...., ~ap k&tıtları• ela t... lacaktır. 
.. elll .. •i• ._a.Jret icia Lendr•· RCNIMI 
• ,..ıı mikya.ta klialr 1•1•· latiitere ile kalp ..ı..-
.... ,. •• eGeC ... Dİ aiyte• talar. 
-'t*ir · A .. a bayat ha vMiı Yed· 

Hltib baclu aoara kip şe- 1• da .. yiaia; vaziy•t ~t 
lııeır ambalajı için dııarclaa idbal eidclidir. O kactar ki, iaun 
adii.cek kereıteler hakkıadıki ııyri ihtiyari! 
...,........,,. t .. aı eclenk - Kime karıı. 
bc;,le bir zaruretle kuıılat- Sualini soruyor. latffter• He 
•a••• üziici birşey ol.Ula ltalya anlaımıı; ıüel.. Kema-
ber~lter kabul etm•••te Berlin milaveri •• ol•ot?. BiHa 
imkan bulunmad1tıa& ıöy· diplo..thtı• olaa)'clı ıae bu 
lemiı ve bu tarzı illtiyaçlardan bicliaeyi ı.fsir eder: 
vıreate kıhnmaıı iç'n tedbir· - Brennere inen Alaaayı, 
ler aı. ... a11 teaennia:nde bu· ltalyanıD uykusunu bÇ&rıyor. 
lumqtar. Derdim. Mıamafib teliıa 

Hüuü Kitapçı ıeae bu •il- hacet yok; .,_diıalalar patlipbı, 
aaacbetle feker fıbrikaları111zıa Habeı imparatoru lau i~ifı 
butünkii vıziyetlerile iıtilasal protHto -etmiş. Bu MNce mü· 
kıbili,etlori ve memleketia şe· bim ve etraflı lıtir proteH8nun 
lcer ibti,acı üaerio•• durm&af, . lng:ltereyi de, ltalyayı de, te
bariçten getirilen ıekorlerin life düıürmemeıi i.a.iaı yok 
ıiimrük reımioin zarftan da ıibidir. 
alınma11 dolayııile torbalard·a Hikayeyi belki Dilininlz: 
ıetirilmeai yüzünden birçok Sivris.nek f.lin iatüne konmu1. 
zararlar ıelmekte buhındutuna Hortu•unu filia •rtına aoluaM 
itaret ederek ıümrülc tarifeain· iıtiyor•uı. O arada fıl kulak. 
de yapılacak ufak bir tadilatla laruu oynatar.k ıeel;, ıesli ea· 
ha .. bzurm ÖDÜne geçilob.le· neyince aivriaiaek: 
celiai kaydeylomittir. - Canını mı acıttım cicia· • Hleaü Kitapça gene ~arar· kua11ra bakma. 
aa .. &er ara..-da bulunan ve Demiı. Dünya aWtilditine 
matbuat umum müdirlütü tara· ıidiyor, Hiih Seli•ye hili 
fı•d&D •emleketimiıi tanıttırmak ea.,iiitinde devam ediyor. 
için wtip edilen ve hariçten * 
~ ' Elhamra idaresinde Milli Kiitüpbane Sineması 

BUGÜN 
Geçen .lufta takdim ottitimi~ Mihracenin Gözdeıi şabeaerinin 

ikincı ve son k11mını teıkıl ed~n ve ıon derece kuv et · 
h . ı b ı · b v ıı, i tıraa ı, eyecan 1 İr •ık ve macera b;kiycsi 

Hind Mezar-o 
TÜRKÇE SôZLO eıki ve yeni TÜRK MUSıKIU 

S.anılaı: Her gjn: 1-3-5-7 ve akş mluı 9 da ba .. a 
Cumartesi ve panr 11 de başla r. 

• .... umı•a ............................ ~~ .. l:.lll 'QIQ::s; ~ ..-.. 
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- 135 - Y:Gzan: Aleksandr Diima 
~~~~-----~.-.~-------~~~~-

D artan yan ile Portos a kadaşları Atosun evine 

Türkiye-Ameri
ka ticareti 

Amerika ile yenı bir ticaret 

anlaşması y•pıyoruz. 

Memleket lehine ~i neticeler 
vereceğine şüphe bulunmıyan 
bu an aşmaya neden lüzum gö-

Anş1ustan sonra MacarislE 
tanın vaziyeti. 

-----
gider.~k onu kandırmağa ça ı ıyorlardı Almanyanın komşunuz olması ho-

Bazen altınlar~ gorunce alı_k: k_oydu ve kalanları da, kendi- bu hususta bir.şey söylemeyi· rü:m üştür? 
Amerika ile olan ticari mü· 

şunuza gider mi?. "Hayır,, 
-----laşmış olduğu cıhetle, Aramısı ııne tılsım v zifcs görmüş bu· · . b. d"" n kocası tara· 

- k · · d·ı · · k" nız, ız m uşes 
gorme ıstıyen ı encının ım lunan mahut mendilin bulun· fından bize karşı oynanan deh-

nasebatımızın daima pasif bir 
durumda bulunduğu düşünülür 
ise böyle bir anlaşmaya lüzum 
olmadığı, Amcrikaya sattığımız 
mal mukabilinde bu memleket· 
ten pek ,az mal aldığımız için 
mevcut durumu bozmamak icap 
edeceği gibi bir düşünceye yer 

Macaristanda Yahudi meselesi. 
ol~utunu merak ederek Atosun duğu, sedef iş.emeli abanoz ,şetli b"r hile sebebılel 
evınd•n çakınca doğru oraya kutuya attı. N .b. b" h·ı Mus· 
gelmi§ bulunan Dartanyanı hı· iki aTkadaş Atosun . k - e gı ı ır ı e, 
b evıne cton? 

er vermeğe unutmuştu. :gitmişlerdi; sokığa çıkmamak .. . d dü-
Halbuki Bazenin gecilctitini için misakında hala sab·t b - Yuksek bır ma am, d 

.. D "f · 1 u- dö Tarafından ~ar ım 
ıoreo artanyan tcşrı atı bır lunın Atos ~emek bazı l v şes ··· ff d · · 
tarda bırakarak kendi kendi· kendine bıralcılmas nı r_ ıgt mı~ görüyordok; fakat, a e erlsınız, 
· · b·ıd· · · · · · · ıs emış efendim bana ketum o mamı 

sını ı ırmıştı; ıçeraye gırmce ve kendisinin bu husustak· • . . b. d"· 
dedi ki: baretini bilen D rtanyanl~ .::. emretlmıştkı. Hanı~. rı:.e ta b~r 

- A--- Ali h 1 r. T • · b _ . . gir o ara verecegı guze 
,....... a ım e5 er ur .mıs te u muhım ışi ona ha· I .1 b" Enıı-r· k 

dan gönderilen şey bu :erile- Yale etmekte müşkülat göster· span~~ abtıl ı e ır. . _u us :; 
leı .. topl yAn bahçıvmıa ~en• memişti.. tı~ını Ad~ k~ "ke~~edmız ıkçınb·ç·~mr ıı· 
den de 

1 
I"' ilama . goster ı ı ı ısı e ço ı ı 

d • 1 am yo oı Taca P-ortosu bulmağa gittiler ve şeylerdi; kocası bu meseleyi 

e ;::.. ·br atki ol Ar • S.clc . o~ğımo köşesinde, çok duymuş; bize gönderilen o iki 
mi cled. ~-." r an a kede~.ı. bır halde bir katır ile güzel hayvanı yolda çevirmiş 

1 IYıı 
1
1• • • Atı surmekte olan Musketona ve onl.arm yerine bu iki müthiş 

- anı ıyorıunuz, ılzızım tesadüf t · ı d" D ·· d · Dartnyae bunl. d ğ b" . -e mış er ı. artaoyan, hayv•nı gon crmış .. 
, r yaz ı ım ır ıevınçle k k b. - ı heceli kelimelo d - kk arışı~ ır taaccup e - Z.annederim ki -siz de ge· 

. r en mure ep bağırdı: . ıımn bedelı olarak kitapçım· _ B . . . rı yolluyorsunuz? . 
dan geldi. ık, Aramıs, ışte benım - Öyle, efendimi vadedı· 

- Amul ıclOğru mu? O bal· aarı atım, şu ata baki lenler yerine böyle miskin şey· 
de Jldta~ıoız pek cömert b. - Ohl Ko~kunç hayvani leri kabul etmiyeceğimizi pek 

d 
_,_ 1.. ır - Ben R•rısc bu atla gel· ali bilirsiniz 

a a• unıca~ d" · 
&.zen •ÖZ• kırıştı: ım. . - Hayır, asla; .. Po_rtoıu ~e-

N 1 f d
. b' - Nasıl, efondım, bu atı nim sarı atımın uzerınde gor· 

- ası , e en ım, ır ıiir ta ? · d. b bu L-d h 1 
1 

h 
1 

nıyor muaunuz meği ne kadar ıster ım; u 
~ ar -pa a ı satı ıyor ıı o· : .. ıı .. ı. t du A·a- · b. · 1 la k . .ye 11YU1ll'O on ıaor • ' ' bana Parise gelırkcn ne ıçını 

b:~nı ca ıey dMeğıll O halde mis dedi ki: ıöründüğüm hakkında bir fikir 
~111aa .JUıp . Vuatur ve b · · l d M. Benaerad k d . l - Görülmem·ş İr re..ngı vcrecektır. Fakat senı yo un an 

biliraiaiz.. a ar .ıengın ° a· var. Bu tonda bir at ömrümde ahkoymıyalım Musketon; git, 
- Bazen d t 

1
!!_

1
___ görmedim. efendinin emirlerini yap. O 

01 gm, AIW"dl• d 0 ? 
mızı ıkanttıny Dartanyan: ev e mı 

Buen •-aL-arbaut.0
: 

1 
d - Görmediğinize emiaim ve - Evet, efendim, fakat çok 

A u. • uu .an a ı· u- 1- d d" ·o···ht 
lim wrerek dıprıya ç.ıkb. 'o.,.. onu üç krona atabildiğimin t9C· öf~- ı ek ı ~c so~ra. t uı h;. 
tan.yan .ıülümıiyerek: bebi de buydu; bu donkişot o ıyere ran gus_ end .. rı bı 

.,AL .ı -d· '- . . . kadır para etti, yoks biçimi mın doğru atlan sur u; u 
~ vç ı, ~n;rmrzı \' · ıtar:bkl.uaca altıaa un.. ve göv eaı on se ız lra e mez. e.an da ikı ar · a ta ıs 

•• ,.ora..- Fakat, M\Qkcton, bu at elınize P · · d" k nuz, domek; çok kunaetliainiz, ortosun evın~ gı ıp apısmı 
azizim, fakat .kitapçınızdan pt· nasıl geçti? çalmışlardı. 
d"AP" •L"' 

1 
- Rica ederim, efendime - Sonu fJar -

ı.ı •tı.:ar o an ve mantonu• ---- -- ..... ----·~-~ .. -
zun cebinden ucu görünen R 1·ıila.A ~ı Mussolini 
mektuba dikkat ediniz de kıy· oma ~j 
bolmaaın. - Baır i inci sa/ti/erle -

Yjizü kıpkırmızı kesilen Ara• Eğer Çm ile Sovyetlerin mu· 
miı mektubu ccbüıin içine itti vafakatiai temin :ede.bilirse in· 
ve ,.ıötaiinü ilikledi. ailtere, bu meıeleyi Mı ilet ler 

- 'Haydi arkadişların ya· cemiyetinde mevzt1u bahsedecek 
nıııa -aidel11D, rica ederim; ar- ve her devletin 1talyaya ve Ha· 

Almanyanın Roma 
seFirile konuşta 
Romı, 18 (Radyo) - ltalyP 

Başvekili Muuolioi, bu sabah 
Almanyanın yeni sefiri ( Von 

~erilebilir. 
O halde, hükumeti yeni bir 

anlaşmaya sevkcden saik nedir? 
Buna ilişmeden ovel iz.ah ede· 

Um: 
Amerika bizden çok mal alan 

ve bize az mal satan bir dev· 
lettir. Daima paıif kaldıj'ı için 
bize bu memleketten gelecek 
mala gümrük kapılarımız açık· 
tır, tahdide tabi değildir. Diter 
memleket mallan için yaptıjı· 
mız tahdidat ve takyidattan 
Amerika menşeli mallar azade· 

dir. 
Fakat, ötedenberi devam ede· 

gelen bu vaziyetin 937 yıh iı· 
tatiıtikleri tetkik edilince detiı· 
tıği, bize karşı paaif bir du· 
rumda olan bu memleketin ak· 
tif vaziyet aldığı görülmüştür. 

Araştırılınca bu v,a.ziyetin iki 
sebepten ileri geldiği anlaşıl· 
mıştır: 

1 - 937 yılında, Amerika· 
dan ıfapılan ithalit hep Ame· 
rilca pıenşelidir, fakat çoktur. 
Bittabi Amerika menşeli oldu· 
ğu için hepsi tahdide ve tak· 

yidc t bi tutulmadan mcm\e· 
kete sokulrauftur. Halbuki ıeAe 
sonunda yekunu kabartan mal
ların hepsi Apıerika emtiuı 
değildir. ~Amerikadan yapılan 
ithalat asbest olduğu için bu 
memleketle ticari münasebeti 
olan memleketler mallarım ev
veli Amerikaya satmışlar Ne· 
soradan Amerika menşeli yapa· 
rak memleketimize ihracatta bu· 
lunmuşlardır. 

2 - Başka memleketlere yap· 

tık beD zon.rio oldqğt1m ıçıo beıutana karşı hareket hatbnı 
bugün tekrar birlikte yelllek tayi~ etmekte serbest bırakıl· 
)'i1DCje 1>11lıy•biliriz; yakuıda masım, yani açıkçası Milletler 

Makenzeni kabul ~hniş ve!uzun 
müddet konu§muştur. - -aıek için Akdeniıde i(olları ser· 

tığ mız ihracat tr,ansit merkez· 
lerinde hedefini değiştirerek 
Amerikaya çcvrilmi~tir. Halbuki 
b zim Amerika ile olan ticari 
müoasebetimizde lehimize kay· 
dettiğimiz netice, doğrudan 
doğruya Amırikaya yaptığımız 

ıizin de zenıin almıoı.zı ümit cemiyeti kararının geri alınma· 
ederim. llnı talep edecektir. Bundan 

Dattmyao -çok memaam gô- sonra bittabi fiilen -artık bir 
rüneı.k -Meli :ki: emrivaki olan halyan impara-

- Çok ~kürl Çoktanbeô torhağu hukukan da tasdik~dil· 
bitlikte ,emek yidifimiı: yok· miş olacakbr. 
tu; ..bu 'llilraam tehlikeli ar ..- Buna mukabil lngilterenin 
r~ petiae rideceğim jçia ltalyadan ialihıal ett'ti şeyler 
birkaç bdeh ıaefuı Bıırgandi nelerden ibarettir? 
,...,ı i9erek cu~tlenmok u-- itilaf ıeıasları diye bildiri len 
z._nda 'Oldapau ialcir •de- teYl~ri ş_öyle bir•z yakından 
..._ tetkik edınce ictc ·· ··1- k. T goru uyor ı 

- Eski Burpadi ~ok miiaa- ortada hakikaten halledilmiş 
ıip. b- itira erlemem. hemen hemen hiç birşey JOk· 

Di,- .Aıamia, mekbabun ve tur. Herşey olduğu gibi dur· 
• ......_ reı...i üzerine, ;pa· makta, mahiyeti aeliyHini mu· 
paz olmak fikri, ...Ci ıihirlon· hafaza etmektedir. 

best kalmak mecburiyetındc idi. 
ltalyaya gel nce son anşlus ha· 
diseıine kadar Roma·Berl n mih· 
verine çok sıkı bir surette mer· 
but olan bu hükumet, Alman 
orduları Bronner hudutlarına 
dayanınca vaziyeti çok başka 
bir zaviyeden görmek zarure· 
tini duymağa başlamı.şbr. M. 
Hitlerin, ltalyan Başvekiline ver· 
diği teminat oe kadar ciddi 

ihracatta idi. 
lf te hükumeti, yeni bir anlaş· 

maya ıevkcden nik. 
Y:eni anlaşmanın, Amerika ile 

olan ticari münasebetimizi eski 
durumuna sokacatına şüphe 
edilmemelidir, çünkü yukarıda 
arzedilen mahzurlar göz önüne 
alınarak hazırlandığı muhak· 
kaktır. 

Nttjatl Bötlirtl•tı ------Y'8ni Natrlyat: 

Vrunlerimi~ 

Yazan: 
Maksim Bofor 

lötanm Peşte muhabiri 

Orta Avrupanın .sahne oldu· 
ğu ve bin senelik bir tarihe 
nihayet veren hidiıe, Macıriı· 
tanda, zihinler üzerinde çok 
muhtelif reıkıiyollar yapta. Şim· 
diden bu tezahürlerin !bir b· 
lançoaunu yapmak, yeni vui· 
yatiD bu memleketin politikası 
üıeriDde icra edeceki muhte· 
mel teairler dolayııiyle, fayda· 
.aıı olmıyacaktır. 

Senelerdenbori, fakat bilhassa 
birkaç aydanberi burada Anş· 
lusa önüne geçilmez bir .keyfi· 
yet nazarile bakılıyordu. Müs· 
takil Avusturyın n büyük hami
lerinin emrivaki karşısında ıü· 
kut etmeleri ve bunların başın· 
da ltalyaaın hadiıe yi alkışla· 
maaı burada birçokları için 
acı bir inki11r teşkil etti. Ben 
burada, bqka türlü yap4mıya· 
cağı için, ilk önce Almanyayı 
tebrikc acele eden resmi gö· 
rüşten değil, fakat diplomasinin 
işe ~arışmadığı dostane konuş· 
malar arasında izhar edilen his· 
lerden bahsediyorum. 

kabele edilebilir? lktısadi ba
kımdan Macaristan ve onunla 
beraber meşhur mihverin tar· 
kında kalan birçok devletler, 
ltılya, ikinci plioda kaldığı ve 
lmıntılarla iktifa ettiği için, 
Almaayanın arzusuna tabidirler. 
On ..aıır müddetle Almanlaş
mağa karşı ve iıtiklali uğrunda 
.,müc.adele otmiı olan M•car 
milleti için bu, düıüaclürücü 
bir v.aziyettir. Diğer taraftan 
unutmıyalım lci Avuıturya. 

Macariıt.an imparatorluğun un 
dağılmaaı MacariataDda yarım 
milyona yalcın Alman bırak· 
mıştır. Senelerce müddet pro· 
paganda vasıtasile mükemmelen 
işlenmiş olan bu Almanlar bu· 
gün yukardan .almakta ve ait 
gide endişe verici tavırlar ta· 
.kın maktadırlar. 

Bu Alman azlığı, Almanya· 
ya, kaleyi içerden fethetmek 
iç.in bir vasıta rolünü görüyor: 
Hükumet tehlikenin farkındadır. 
Macarist nın "A'zas·L'Oren,, in· 
den biri olan Burgenland nasıl 
olsa şimdiden kaybedilmiştir. 
13 Mart gJnü, müfrit sağ par· 
tileri tarafından yağdmlmış olan 
beyannameler, bu vilayetin ıa· 
desini nezaketle Almanyadan 
istiyorlardı. 

Bu vilayet halkının ekseryeti 
Alman olduğun göre bu ha
reket mantıksız fakat ac bir 
inkisaran ifadesi olmak bakı· 
mıodan chemmıyetliydi. Aklı 
başında Macarlar, bilakıs, garbi 
Macariıtanın Almanca konuşan 
birkaç tehr,inin de plebiıit is
temediklerini ıörmekle kendi
lerini bahtiyar his.sedeceklerdır. 

... Bu inkisara mukabil yeni 
ümidler belirmeğe başlamıştır. 
Macaristan gözl~rini Çekoslo· 
vakyaya verilmiş olan şimal 
vilayetlerine çevirmiştir. Çakgöz 
Macarların kayıdsız şartsız 
Macaristana ilhakını istemekle 
iktifa etmiycrek Çekoslovakya· 
nın Slovak unsurlarının iktısadi 
aebepler dolayıaile, Macaristana 
~ağlanmağı arzu ettiklerini aöy. 
lıyen Macarlar az değildir. 

Bununla beraber, müfrid sat 
demagojisi memlekette seri te. 
rakkiler yapmaktadır ve Anş
luş bu harcketı hızlandırmıştır. 
Programlar henüz müphem ve 
Führer namzedleri birçoktur. 
Bu da harcktin zaafına sebe· 
biyet vermektedir. Fa kat bu 
fikre taraftar olanlar kalaba
hkt1r. Ve bu kalabalık içinden 
bir isim daha sarahatle belırir 
gibidir. 

Bugün hükumetin takibatı 
ait gibi, .-;ip P.iPL .Fikrimizce_ lngiltere ile ltalya 

ait J.y.betaemek İtWİll 1120- 11.rasında detııen yalnız birıey 
bine .ilci iç ialle ikilik r:altt11 vardır. Bu da iki bükihnet ara· 

ıındaki havadır. Düne kadar 
iki hükumetin karşılıklı müna
ıebetinde emniyetsizlik hissi 
bakim b_ulu?uyordu. Bugün 0 

bava değıımış yerine karşılılcb 
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bir itimat kaim olmuştur. 

olursa olsun Brenner te~lerin · 
den Alldeniz"n cilveli ve ı0ekici 
sahillerini ıcyretmcğe başlamış 
olan Almanların Akdeoiz hır 
retine daha JJZWl müddet ta· 
hammül edcmiyecekleri de mu· 
bakkaktır. ltalya bunu şimdiden 
düşünmeğe ve Avrupayı kendi 
zararııta ikiye bölecek olu Al· 
man tehlikesine karşı kendisini 
sigorta -etmeğe mecburdur. 

işte iki hükumeti daha itilaf· 
kar hareket ctmeğe ve araların· 
daki ciddi ihtilafları şimdilik 
bir tarafa ve atiye bırakarak 
bugün için daha uysal bulun· 
mağa ıevkcde.n haleti rubiyenin 
hakiki sebepleri bunlardır. Ve 
ancak bunlar olabilir. 

Ulusal 'E.kononai ve Arttırma 
Kur.umu, memleket mahsulleri· 
nin istihlak ve istihsalini arttır· 
mak makaadile seri eserler acı· 
rine başlamııtır. Bunlardan il .. 
ki, portakal ve limonculuğa 
aiddir. B.ol ,reıimlcrle aüalen· 
miş ve renkti bir kapak i_çine 
alın mıı olan bu eıerde, porta· 
ıkılcılık hakk\Dda kıymetli mi· 

lumat vardır. 

Evveli harici tehlikeden do· 
ğan endişeleri gözden geçire
lim. Burada birçok nüanslar 

farkedilir. Evvela Yahudileri ba· 
biı haricinde bırakalım. Yahu
dılerin, Alman dalgalarım Pet· 
tenin üç •aat yalanına kadar 
gelirken, bir yandan da kendi 
etraflarında Yahudi kininin git· 
gide daha şiddet keabetmesini 
nasıl bir gözle seyrettikleri tah· 
min edilebilir. o:ğerleri, yani 
Yahudi olmayanlar da tehlikeyi 
hissediyorlar. Gerçi, Başvekil 
B. Daranyi memleket utiklili· 
nin tehdid altında olmadığını 
ıöylemiştir. Fakat bu beyainat 
da gizli tahminlere veya umu· 
mi bir endişeye cevap teşkil 
etmez mi? Bir ıene evci, Al· 
man Führerinio büyük hayranı 
olan müfrit ıığ cenah mümes· 
sillcrindcn birile yapmıı oldu· 
ğum bir konuşmayı hatırlıyo

rum. Ona birdenbire; •Aıman
yanın komşunuz olması hoşu· 
nuza gider mi?,, Diye sormuı
tum. Hiç tereddüd etmeden 
.. Hıy.ır" cevabını verdi, fakat 
buna karşı koymak için kimıe 
birşey y.apmıyacaktar. Alman 
dinanizmi Kar•denize kadar her 
şeyi :silip ıüpürecektir. Bu iti· 
barla onunla anlaşmamız bizim 
için ehveni şer olur.,, lıtildil 
tabirinin çok eliıtiki bir ma· 
nası vardır, ve, birkaç gün 
önce liberallerin gazetesi Esti 
Kur:ıin ipret .ettiği ıibi, bir 
memleketin iıtiklilini tehdid 
etmek için birçOk şekiller var· 
dır. "Ekonomik hulul,, bunlar
dan biri ve eo tesirlisidir. Bu 
cenubi -tarki Avrupası devletle· 
rinin birçoğgada bu huliilün 
vücudu hiıaedilmektedir. 

binbaşı Szalsiye bir nevi kur· 
ban manzarası vermekte 
. "b ve 
ıtı aranı arttırmaktadır S . . , za sı-
nın memleketinde şimd ki lİ· 
barı, iktidar mevkıı"ne . d geçne· 
ıın . en birkaç yıl önce HıtL:rın 
aahıp olduğu itibardan faz.a· 
dır. Szalsi KatoliKtır, kılıseJen 
kend · · h ısını maye etmesinı ıste· 
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Salı 

lngiltere olıun İtalya olsun 
buna ıaruret duyuyorlardı. Çün 
kü lngilterenin Uzak Şarkta bü· 
yük ve bayJati menfaatleri var• 
dır. Japon müdahalesi Çindelci 
bu İngiliz menfaatlerini büyük 
bir tehlikeye maruz bulundur· 
maktadır. 1ngiltcre Uzak Şark 
iılerile daha yakındın ve daha 

Maamafib şuraıı da mubak· 
kakbr ki sebepleri ae oluraa 
ol1&&n logilt~ro ile ltalya /Ara· 
sındaki havanın düzelme.ti dün~ 
ıulhu için çok büyük bir ka· 
zan.Çtar. B•iia için bu da ki· 
fidir. 

Limanlar IJ. Müdürü 

Avuıturyayla birleştikten ıon· 

ra Macariıtanın harici ticaret 
tablosunda % 50 den fazla bir 
mevlcie ıahip olan Almanya, 
ona fiat prtlarını {dikte etmek 
iktidarını haiz olmıyacak mıdır? 
Ve bu derece kudretli bir dos· 
tun hafiften tazyikine tebes· 
•ümdeo başka -ne suretle mu· 

miş, fakat red cevabı almış· 
bununla beraber devırJe ka: 
naatler de değışeb .ir. 

Yahudi olmıyan hal·, y-.hud· 
düşmanlığı propagd:ı J s v; 

______ _.._;.;....;;..;.Jl fNl lıtir ıul'ett.o meaJırul olabil· 

lktıaad VekiLeti Umanlar U. 
Müdürü B. Müfid dün Anaf arta 
:viij>urile Mersiaden tebrimize 
$elmiştir. Bugün lzmir vapurile 
lataablila ~idecekti.r. 

çılgınca vaidlerle · nasyona •MI • 
lizme doğru sevkedılm~ktc:- . 
Bu yahudi d .~ r. n 
- Sonu 8 inci sahiİ-l.: 
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aska ya günü Filistinde 
kanlı hadiseler oldu 

Filistinin kab:li taksim olup o.'madığını tesbit etmek ve bu husus. 
ta rapor V!rmek üzere Londradan b ·r heyet Kuclüse hareket etti 

Kudüs, 18 (A.A.)- Paskalya 
günü burada kanlı hadiseler 
cereyan etmiştir. Mezkur mınta· 
kada vuku bulan kanlı çarpışma 
eanasında 50 kişi ölmüştür. Ak· 
flm Kudüıün yabudi mahalle· 
ıiade bir bomba patlamış vo 
bir ihtiyar ölmüştür. 

Hayfada bir arap kahvehane· 
sinde de ·bir bomba patlıyaralıc 
müıterilerden birini öldürmüş 
ve yolda~ geçen 8 kiş:yi yara· 
lamııtar. 

Portalral toplama zamı· 
aına tesadüf oden kırıtLkl. k· 
larıa vehamet keıbetmesinden 
korkulmaktadır. Bununla berı • 
ber bu ayın sonunda· yeni bir 
kral1yet komiayonu buraya gel· 
dili zaman vaziyette bir gevşek· 
lik baııl olacatı ümit edilmek· 
tedir. 
Komiıyon eaaıen tellcin edi· 

len fakat tatbikatta müşüldatı 
mucib olan memleketin taksimi 
imkinlarant tetkik etmete mo· 
ıundur. 

Londra, 18 (Radyo) - Filiı· 
tinde yeniden tabkikat yap cık 
olan buıuıi lcomiıyon bugün 
buradan Kudüıe hareket et· 
miıtir. Bu komiıyon, Filiıtiniıı 
kabili taksim olup olmadıj'ım 
~ir raporla bildirecektir. 

Romanyada f evka. 
iade tedbirler 

- Başı 1 inci salıifed~ -
larla bilba11a ııkl •ihluebıııler ida• 
me eden •• Alman taraftan mQfrİI 
uğ ctaabın naıiri efkln olan Cu• 
rentual gazeteli kai•ı ıuretıe ka,pa· 
ıtl ııı,ur. 

Rumea hak ılmeti bfitfin eyalet· 
Jerden gılen b aberlere iıti11ad tele• 
rek dımir •uhıf.z hareketine karıı 
bu t~dbirl~ri almak liisuma hiuet• 
mi,ıir. Polis bundan baıka pntinia 
Bilkroı et e bir •ilrüyüı hazırla· 
d ğıoı ö8l ... ..ımiıtir. Dıla yapılau bir• 
çok arıııırmalar oeticeıiadı külli• 
yelli miktarda ıilAh. cephıao n ri· 
ıalelor ele gı~irilmi~tir. Bükret rİH• 
•anodaki yııil eY ile demir muha• 
fıalara ait birçok ocaklar ve koope• 
ratHlır poliı tarafıadaa itgal edil· 
•ittir. 

Pariı, 18 (Radyo) - Yirmi 
clllrt uatteoberi Bilkuıten haber 
ahnamamııur. Yalau, demir mu• 
hıfıalar partiıi nluk: lireri General 
Kodreanonun, iki köa kiti il• te•• 
kif eclilcliji EAbit olmuştur. Kodrea• 
oo Ye arkadaılerı, bilkılmeıi de,ir• 
mek için Bllkr•ı üseriue yilrümtğo 
luzırluıyorlardı. 

Sabık Harbiye Nazırı ( Jan 
Antonesko), bir ay müddetle 
meı\ID addedilmiştir. 

Çiftçi partiıi aabık lideri 
(Bayno) da aayfiyeıinden Bü~· 

reşe gelmemiştir. 
Paris ıiyasal mehafilinin ka· 

naatine göre, demir muhafızlar, 
hükümeti devirdikten sonra 
Romanyayı, Almanların bir müa
temlekesi haline kayacalclardı. 

jaa Antoneskonun mezun ad· 
dedilmeıinin sebebi de, ihti
lalin tertibinden vaktile haber· 
dar olmamasıdır. 

Bükreş, 18 (Radyo) - Ge· 
neral Kodreanonun hareketi 
doğrudan do}ruya nazırları 
öldürmek ve kralı tahttan in .. 
dirmekti. 

Bir ay mezun addolunan 
Harbiye Nazırı reneral Jan 
Antoneıko, mezuniyetini Ro· 
manya haricinde geçirecektir. 

Bülcrrş, 18 (A.A.) - Dah:· 
ı:ye N .:zareti tarafından neşre· 
dilen bir tebliğde Cumartesi 
gününü pazara baklıyan gece 
ve paıar g:inü •Herşey mem· 
ı~ket için. isimli f rkinın bü· 
tün §H;erinin e\in<le pol.s ta· 

Karşıyaka halkının 
su derdi 

- Başı 1 inci sahifede -
mir Çocuk hastanesinin inşası 

için yapllan 60,000 liranın büd· 
ceye ilavesi v~ sarf şekli Lçın 
hazırlanan riyaset teklifi okun• 
muş, nizam encümeninden geç· 
meıi kabul edilmiştir. 

Sinemalardın alınan Be'ed:
ye resmmm yarısının lubiyat 
resmi, yarııının da Darülac:ze 
hiu11i olarak ayr.Jmuı teklifi 
kabul edilmiş, Karşıyaka tram
vayları iç:n yeni hııyva11lar ıa· 

tın 'alınmaaı, işçilere mahsus 
bazı lııaat yapılması iÇin büd· 
cedcn tabs"aat ayrılması bak· 
kandaki teklifin büdc~ encüme• 
nindcn geçmeıi muvafık görül· 
müştür. 

1936 Senesi zat ve zaman 
ve mali hesaplan Beled:ye he· 
sap işleri müdürü B. S minin 
izahatı dinlenmek suret le ka· 
bul olunmuş ve sıra mcc.is aza· 
ıından 6 kişinirı imzasını taşı· 
yan takririn okunmasına SLra 
gelmiştir. Takrir;n hulasası şu· 

dur: 
Yamanlar suyu kurak mev• 

ıimlerde ihtiyaca kifı ge me· 
mekte, sair zamanlarda boşuna 
akmaktadı r. Su, ıs afının önü· 
ne reçilmesi için: 

1 - Su fiatiniıı 10 kuruş 
olmas, 

2 - Heziran, Temmuz ve 

ağustos aylarında ve kurak 
yıllarda su az geldi~ i zamanlJr· 
da bir aile ıhtiyacı ı çin üç ay· 
da asgari 50 ton suyun ton 
başına 10 kuruşta.o sarfıne mü· 
ıaade edilmesi, elli tondan 
fazlası için tonu ıuD 25 kuruş· 
tan hesap edılnı t! s: h.ısusunda 

bclediyo re.siııe mezuniyet ve· 
rilmeı!. 

3 - Hamamlarda halkan 
yıkanması iç n sadedilen su 
için ikinci madde hükmünün 
tatbik ed;Jmemcsi, 

4 - Belediye reiıinin, kurak 
mevsimlerde e li tondan fazla 
su sarfiyatı için ton ba_şma 25 
ku ~uş alanacığmdan halkı muh· 
telif vas talarla haberdar etmesi. 

S - Sın i mÜesseselcre ve 
vapurlara su veıilmes h ı susun· 
da belediyenin serbest ol maıı. 

Takririn müzakeresi ruzna· 
meye alanmış, İonra B. Sadi 
takriri müdafaıt ederek bundan 
evelki karara göre üç ayda 25 
tondsn fazlı su srfedenlcrden 
toı başına 25 kuruş alınması - -rafrndan yapılaıı araştırmalar 

neticesinde t jfekler, bombalar, 
hatta mitralyözler bulunduğu 

zikredilmektedir. B:ı silahları 
evlerinde bulunduranlar askeri 
mahkemeye sevkedllmek üzere 
tevkif edıı mişlerdir. 

Herşey memleket için, eski 
demir muhafızların resmi u11· 
vamdır. 

Tebliğde tevkif edilenlerin 
miktarı zikredilmekte bütün 

maznunlırm profesyonel tahrikçi 
oldukları ve bu teşekküle men• 
sup aza elueriyetinin bu hare· 
kete yabancı kaldıkları ilave 
edilmektedir. Araştırmalar bü· 
yük bir ıükuııet içinde yapıl· 
mıştır. Bükreşte tevkif edilenler 
eyalette bir Manastıra ıevke· 
dilmişlerdır. 

Cedrcanu Predoal sayfiyesinde 
muhafaza aıtına alınmıştır. 

yüzünden Karşıyaka halkının 
çok ıstırap çektiğ ini, evlerinde 
temizlik yapamadığmı saylemiş, 
takririn kabulünü arkadaşların· 
dan rica etmiıtir. 

B. Faik, bundan evelki kara .. 
rın eıbabı mucibe.si hakkında 
söz ıöylemiş, yazın halkın ıu· 
ıuz lcalmaıına mıni olmak için 
kar•rın a:ınmış olduğunu ıöy· 
m iş ve demiştir ki: 

Asıl s;k ınh yaz: aylarındadır; 
binaenaleyh takrirdeki mütale
aaın Haziran, Tem muz, Ağus· 
toı, Eylul aylarına teşmili 
liz ı İllielır. Normal 11rfiyatın 
bir ay için lzmir su şirketi 
tarafından bile dört buçuk ton 
olarak kabul edi ldiğini nazarı• 

dikkate alı rsak Karııyaka hal· 
kmın su ihtiyacını göz ö nünde 
tlıtmak suretile üç aylık ihtiya· 

r 
cm eıtuz tona iblağı ...muvafık 
olacakbr. Fakat ellı ton foz. 
la dır. 

Diş tabibi B. Halim Bayer 
ayağa kalkarak en kurak za· 
man:ardal bile Yamanlar kay· 
naJClırındaıı su havuzuna Mitte 
600 metre mikabı ıu aktığını, 
aboneman lırın yüzde 60 şanın 
üç ayda 25 ton ıarfettiklerini, 
24 saat içinde 600 metre mik· 
aLı ıu toplandıtma göre üç 
ayda 1500 aboneman için 
2200 ton •u liız11ageld\ğini, ha-

vuzda top lanın suyun ihtiyaca 
kafi ge!d ğıni ve ıelecej'ini ıöy· 
lem '. ş ve demiştir ki: 

- Elimizde hesap var. 1500 
abonemana üç ayda (50) ton· 
dan d ha fazla dü~üyor. B. 
Ahmed Şükrü, kuraklığm bazan 
uzadığını nazarı d .kkate alarak 
ona göre karar verilmesini is· 
temiş, B. Faik; 

- Kurak:ık k1bili vezin de· 
ğ:Idir ki, diyerek ıu kıtlığının 
kışın değil, yazın mevzuu bah .. 
so.duğunu ıöylemiş, iklimler 
hakkında tabiata aid bazı ma• 
lumat verm i ştır. 

B. Münir B.rsel, Karı ıyakada 
günde bir to ı su aarfoden ev· 
ler bile bulunduğunu söylemiş, 
üç ay zarf.oda bir aile için 50 
tondan aşağl su sarf iyab kabul 
edildiği takdirde halkm s~ ib· 
tiyacının tazyik edilmiş olaca
ğını anlatmış ve: 

- H l ddi asgari olarak Wç 
ay için 50 ıon kabul etmek Ya· 
zımdır. BJnu arkadaşlardan rica 
ediyorum. o~miştir. 

8. Faik tek rar ıöz almıı, 
açık görüşeceğini ıöyli,,erek 
Karşıyaka suyunun ton batına 
on kuruş o lm111 yilzüodoa iıraf 
edı ld .ğini, bazı aHeleri1a bah· 
çelerini bile ıuladıklarıaı anlat· 
mış, B. Hüınü Tooak ~- Faitin 
sözlerine cevap verıaif, B. Sadi, 
bahçe aabiplorini11 kendi vaıı· 
talaril• kuyu ıuyunu toa blıına 
bir kuruşa mal ettilderiü 'aa• 
latmıı: 

- Böyle bir lcolayhlc ·vır• 
ken tonu on karaıtan su •arfet
ı:İaezler. Arkada.şiarım yaıılıı bir 
fikre zabip olmaıınlar. 

Demiıtir. Daha . b'azı azalar 
söz almLşlar. B. Muıtıfa Bul• 
danlı, takririn uey,!ıinde bulun· 
muş: 

~ Karııyakalılar fazla Sil 

sarfediyorlar. Demiştir. 
Müzakere daha uzamak ist;.: 

dadı gösterm i şse datı reiı, bu 

ispanya harbi 
Salamanka, 18 (Radyo) - Fran• 

kiltler Vileruae tanare iıtatyoaunu 
bombarclı•an etmiıler ff mlbim 
tahribat yapmıılardar. 

lngiltere - ltalya 
Anlaşma mün:ısebetile /ngiliz, Fransıs, 
Alman ve Mıs r gazetelerinin yazdıkları 

Bombardıma• eıaaııacla. cum• 
huri,.ıçileriıa altı tayyaıelİ imha 
cıd.ilmiıti.r. • 

Pari1, 18 (Radyo) - K&1telyoa 
Dolapana tehriaia, Fraııkiıtlere ıeı· 

lim olmak G11re olcluAa Te bunoa 
içia, General Arandaya bir heyet 
gönderildili ıöyleniyor. 

Hariciye Ve
kiimiz döndü .• 

Kahire, 18 (Radyo) - Mısır 
Başvekili Mahmut pa§a, bugün 
Mtıır parlamentosunda boya• 
natta bulunmuş ve lngiltere·ltal· 
ya anlaşmasını, mühim bir ıi· 
yasi hadise olarak tavsif ettik• 
ten sonra, bu anlaşma uyeain• 
do Akdenizde emniyetin teeaiiı 
edecetini ıöylemiıtir. 

Alikadarluca •erilea maldmata 
göre; Valinaiya, Kartajen •• Taıagoa 
tehirleri ahaliei de, muknemeı göı• 
terilmeaine taraf tar cleğilllfr. 

Saragoı, 18 (A.A.) - Fraakiıt• 

lar Freginabi iıgal etmiılerdir. Şim• 
di Tortoza htikamt.tiade Ampoıtaya 
dtğru ilerlemtktedirlar. 

Saraıoı, 18 (A.A.) - BnH 
Ajaaııuıa ıa uhaLiri bildiriyor: 

Franko kunetleri Pireae huda• 
dona deArıı yürümoAe devam et• · 
mekıedirlu. · 

Neıredilea reami teblitlerle ••• 
llltiyettar •alafeller ba huauıta bB• 
yük bir ketumiyet göttererek miip
hem baaı m aldmat nrmekle iktifa 
•yleaektedirler. 

Akdeuia ceph .. iade Fraa~iıtler 

don Tortoxa iuikametiade pddede 
bir taarruza ge~rek qteye clogru 
Lagalera ve Mu de BarbeH•o ka1&• 
balanaı işgal etmi,ıerdir. Giledea 
biraa ıonra hu ku•Htler l'rbanıa 

manubıncla kain Ampoııa ci•uma 
ilerle iılerdir. 

Roma, 18 (Radyo) - Frank; 
aitlerin, Torto'zayı ihata ettik· 
lcri bildiriliyor. 

Sank rlo, Freciaales ve An· 
posta kasa0alarmı D da l11al 
edildiği söyleniyor. 

Muharebe tiddotli surette dı· 
• 

vam ediyor. 
T ortozanın diiımok üzere ol· 

dutu ıöyleaiyor. 
~açcan genert1l lcıuşuna diaildi 

Pariı, 18 (Radyo) - Cu•· 
buriyetçi renerallerdea Galo, 
iltica otmiı oldutu F'rauadan 
tekrar Baraelona ıönderilmit 
ve oraya vanr varmaz. Cam~u· 
rivet.Çi ~7• lll&kO-·ti•

kurşuoa dizilmqtir. 
Saragpı, 18 ( ·Radyo ) -

Frankiıder, (Setr) nelariai ıe~· 
miıler ve nehrin şi•al ıabilinde 
cum buriyetçilerle bar be tutuş· 
muşlardır. 

Frankistler, (Koanarasa) iıti• 
kametinde ileri harekele geç· 
mişlerdir. 

Pariı, 18 (R•dyo) - Cumhu· 
riyetçilerin (Torıtoza) önlerinde 
Fraokistlerle barb ettikleri ve 
(A,.nda) kuvvetlerinin ilerle-
mesine mani olmak için fedı· 
kirane çarpıştıkları ıöyleniyor. 

Hod Dritnota ~ Barselon 
limanına rJardı 

Bluselon, 18 (Radyo)- lori· 
liz. DritnotuZI Hod, Repols zarb· 
l.r.una iltica etmiş bulunan Bar· 
selondaki lngiliz tebaa11111 al• 
mak üzere bugüo limanımıza 
gelmişfr. 

Frankonıın Pap•!J• teşelclıürü 
Vatikan, 18 (Radye) - Ge-

aeral Franko, Papaya bir telg· 
raf göııdermiı ve yeni ispanya 
için gösterditi hüınü teveccüh· 
ten dolayı teiOkkür etmiıtir. 

Papal•k Hariciye Nazırı, ce
yap vırmiı ve Papanıa, Fran· 
kistlere cha etmekte oldutunu 
bildirmiftir. 

Kont Ciano 
Londraya davet 

olunacaA 
Eaadd. 18 (Radyo) - lnıil

t'" H.iciye Nazırı Lord Ha· 
}Uabın, ,akmda tt.l,a H.rieiye 
Nuırı Kont Cinoyu buraya 
dav.et edeceil bildiriliyor. 

~~~ 
...:C..elo balızkıDda .bel Ji~ - ··~a 
mübeodiıliğ;nin mütaleaaıoao da 
alınmuı muvafık olacaiını, on· 
dan sonra müzakereye devam 
edilmesini bildirmişJ azalar, bu 
teklifi kabul etmi.,lerdir. 

Pertembe günü saat 16,30 da 
toplanılmak üzere celseye eon 
verilmiştır. 

- Başı 1 inci sahifede -
'le Hatayhlar: 

- Ya:aeı• Atatürk! 
Diye ba&ırmı§, Rüıtü Arın ıid· 

cletle alkıılaaıılarclır. Gerek Hatay. 
daki yabancı anıaır ve gerekıe Su• 
riyeliler araunda, Türkiye lehine 
büyük •ir fikir d•Aiıikliği mtioabecle 
edilmekte •ir. 

Trabluı·Şam, 17 (A.A.) -
Anadolu Ajansının buauıi mu· 
babiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüıdü Aras, Previdanı vapuru 
ile Beyruta gelmiştir. Lübnan 
Hariciye Nazırı, Beyrut ve An· 
takya baı konsoloıları, lıkon· 
derun konıolosu ve ali komi· 
serlik erkanı tarafmdan motör• 
lerle YApurda karşılanmııtır. 

Rıhtımda bir bölük aıker 
selim reımini ifa etmiştir. Ve
kilin geçiıinin resmi mahiyette 
olmamasLna ratmen Beyrut halkı 
hazırladığı ipekli Türk bayrak· 
larile, Yapsın Atatürk ve ya· 
pmn Araa sadalarile coık:uo ve 
kalbi tezahürlerde bıalunmuı· 
tur. 

Paris, l& (Radyo) - lnıiliı
ltalyan anlaımasııından babr 
eden Franıız razeteleri, bu sa• 
yede Streza cephesinin tekrar 
kurulabileceğini yazıyorlar. 

Roma, 17 (A.A.) - ltalyaa 
gazeteleri lagiliz· ltalyaa miiut 
kerelerinin neticelenmelİ dola
yııile ıevk vo aeşe içiodedir. 
Ve bu müzakereleri ltalyan dtp
lomaaiıiain bir m11v.Halayeti 
addetmektedir. 

Berlia, 17 (A.A.) - Almu 
gazeteleri ltalyan-lorilis itillfı 
hakkında müaaid mütalealar ..,. 
detmıkto ve bu itilafın 8. c;..: 
berlaynla B. Mu11oli•İJaia ,..~ 
liıt zihniyetini gôatormekt:e ol-
d11tunu llivo eylemektodiıler. 

BiJyük Mill•t 
MecliaiııtltJ 

Ali komiser vekile köşkünde - Btııı 3 iincii «1.lıi/ .. -
bir ötle yemeği verdi. Gençli· aını temin için buudu ahaaa 
tini ve tahsilini burada geçiren reaimlırin indirilmeliaia faydala 
vekil birçok eıki doatlarmın ve 1 halk mümosıilleriain ziyaretle· 0 acatı noktası iizeriade ele 

durmuı ve pne hariçtea ldlaal 
rini ba,konsoloslukta k•bul ve oluoacak küb " to. ,.._ler 
necip bi11iyata teşekkür et- resimlerinde yapılan teulllt 
mittir. 

Saat 17 do Kont dö Martel vesllealle de memlekete teker 
lron10loıluğ• ıelerelc vekili ihtiyacıaıa ren• memleket iıpnde 
uturlamııtır. Otomobille Trab- temini içlu M•sı lcabeden 
luı Şa.. hareket eden vekil tedbirlere lıit diiflinee&.iıal iMia 
folf&rda, köylerde ve bilbaua eyle•iftir. · 
Trabluıda coıkun tezahürlerle Ahmet lhth Toböa (Onla) 
kar11lum11tır. Haillon doat ve Hüuü Kitapçının kitap ldıa 
ko•ıu millet vekiline röater• tatlan rellmlerioin iacfirU...i 
dili bu alaka çok ıamiıat ola• huıuıuDClaki aoktal •uarlH it-
·-'- --~ L..--1.6~- L-..Ja • ._, ~a.:...L ....:.~...: T- lr- ruW- J. 
devam etmiştir. nacak kararların bayırla ..... 

Dr. Arıı sabah Halebden ler verecetlni ıöylemiftir, 
pçecek ve Toroı ekıpreaile Hatiplerin mütalealarıaı fAki. 
yoluna devam edecektir. ben Baıvekil Celil Ba,.r llliı-

V11lcilimiz Ankartıda aiiye ıttlerek izahat wrmpi._ 
Ankara, 18 (Huıuıi mubabi· Bu izabab müteakıp kam 

rimizden) - M11ırdan dönen liyibaaı reye k011uluık kabul 
Hariciye Vekilimiz Bay Tevfik edilmiıtir. 
Rütdü Araı, beraberindeki ze• Gene bugüa~ü toplanbd.a 
vatla Toroı elcapresile bu ak• Türle gayri mübadUleıibe tall
ıam şehrimize g~lmiı, iıtaıyon• ıiı edilen m11lların verıUeriJ• 
da Hariciye Vekaleti vekili, . ve iskan kaauo ta,ibalarile L· 
Adliye Vekili B. Şükrü Saraç· mir telefon telİMtıam ..tı•Mr 
otlu, bütün vekiller ve hüku· maıı halckıadaki bllWI ..... 
met erkim tarafından hararetle kere ve kabul edihnittir. 
karşılanmıştır. B. M. Meclisi çaqa•lta _. 

Borsa 
18.4-938 

UzUm ••lttl•M 
C. Alıcı ((. S. K. S. 

121 A.R.Ozümcü 12 13 625 
90 Albayrak 13 75 14 SO 

78 11Tor. M.J.T.14 50 17 SO 
76 Pateraon 14 15 
54 ş. Rıza H. ıs ıs 15 
46 K. Taner 13 50 16 25 
27 Alyoti bi. 14 75 14 75 
26 Esnaf ban. 12 13 50 
11 Ş. Remıi 13 14 25 
ış s. Bayaait ıs ıs 50 
1~ ~. Klark ıs 15 
15 <:. Bencuya 14 SO 14 50 
7 J. Tıranto 14 14 25 
S94 11 Torba YekGa 

264841 Eaki YekQn 
~65435 11 Torba Umu• yelctn 

Ply••• flatlerl 
18·4-938 çekirdekli• irim 

orta fiatleriı 
No. 1 12 7S 
•. a t3 25 
• g 14 00 
: 1l> 14 75 
• . 11 16 
Zahira satıtları 

C. Cinai K. S. K. S. 
~80 Buğday 5 87 5 6 0625 
~28 Arpa 3 8125 4 
~00 KentPamut380 480 

93 Kilo Acı Ba. içi 58 
329 B. Pamuk 31 34 50 .......................... 

nü toplnaca kbr. 

Halkevi köşesi 
1 - HalkevİDİA tertip ettili 

Spor barekibQda pa detf ıii
llkleri ve ı..ekıu .... 4't 
ilive edilerek prowua •ri' 
daki .. kildo tadil wlil.aitöaa 

A - 1, 8 ve 16 Ma,M. pr 
zar giiol•i elsıamlıarı ..- ~ 
de evimiz ~ _ _.. 

güreflerl ,..,. ıaca1mr. 
B - Atı.mm -v .. teri il 

Mayıı mü.abekıwk " ... , 
pazar pleri AllDcalı: t d?ı· 
da /,.pilaCllldır. 

'C - Bu aiiılabalallarwn-1 
ve ikiacileriaisa laedi,.&eri Hw. 
kıvinde ıepir edH .. ldıeclir. 

D - Kayıt muaaelniae bar 
lanmııtır. lttirak edecekleri• 
Halkevi 1ekreterlitiae miraca• 
atla adlarına birer DU.IDM& ,.ı. 
mlları. 

2 - Evimiz aakıı br•d 
açılmı~tır. Kursa devam etme~ 
iıtiyenlerin Halkevi 11kretırla
tine müracaatları. 

3 - Evimiz Temsil kolu ta• 
rafından 20/4/938 Çarpmb• 
günü Nat 9 da (Canavar) p~· 
yeıi temsil edilecektir. Bu P1

" 

yeı ailelere mabauı olduğund• 11 

çocuk ve talebe alınamaz. aı
letkr Halkevi ıekreterıiğındeO 
v~l'ilmektc dir. 



Sahife ı A~AOOtU 
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Gökten ölüm yağıyor 
Ni,. ~ n 
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Y•z•n: Fran•ı:ı er~~;tl:n~:~•-tılc-am_ı_ar-ınd ... o-n .._.___ Ttkf<l~ıfQ";;ıc rim ve buradaki çalışmalar 
142 inci Fransız alayı mevcudunun y~rısım 
feda ettikten sonra, Almanları ric'ate icbar ede- Karagöz oyunu 
rek hakim tepeleri işgale muvaffak olmuıtu 
Eair aldık, o emri ifa etmekle - 30 - bütün mevcudiyetile çarpıııyor Çok biJyii:k faydalar getiriyor 

mükellef.z..Derbal zabitanı top- Manzara gayet acıkh. Derhal ve fakat mütemadiy•n püskür· 
lacltm ve keadilerine tebliıatta doktoru celbettim. ilk tedavis"ni tü1üyordu. Bu eaaada, karar• Bu çab albncla birçok işler ba-
balaadum. Fakat. anladım ki, yaptıktan ve onu muayane et· giba bir süvari noferile haber • k A d 
hepli eacliıe içinde. Bunun tikten sonra yüzüme baktı ve: gönderdim ve maruz kal dıtımız fBrmak im BDI V&r lr 
üzerine: - Ölmesi müreccahtır. zayiatı bildirerek, sii1atle tak· 

- Kuvvel maaeviyeai ıaraıl· Dedi.. Y ırahnın ağzından viye kıtaatı istedim. 
mıı kimae varsa, harbe iıtirak kan gelmeğe ba,ladıl Ansızın Biraz sonra ple ı bir emirde 
etmiyerek reride vazife alması· yüzüme bakta ve: iki alay takviye kıtaat ) ola çı· 
nı, kendisinden çok rica ede· - ô:dürünüz hainil karıldığı bildiriliyor, olanca 
rlm. Ba arkadaş şu anda orta· Diye telcı ar bağırdı.. kuvvet.mizle yerlerimizi mu ha· 
ya çıksın, ıira kaybedecek vak· Bunu bu halde bırakmaktan· faza etmemiz lüzumu ilive olu-
tüaiz yoktur... sa, bir lcurıunla öldürmek daha nuyord~ 

Dedim. Sözlerime cevap ve- iyi idi.. Gelen emirde, sat cenabın 
ren olmadı. Hiç bir zabit, vaz· Doktor, tekrar muayene etti diğer aksamında da taarruza .. 
iyettea korktutıanu söylemek ve •onra: başlandığı ve m:.ıvaffıkıytt ümit· 
cesareti.de bul•namadı.Hemen - Bu zavallıyı hastaneye lerioin çoğ.tldığı zıkro.uou· 
taarruz emrini verdim ve ken· aevkedelim. Lakın öyle zanne· yordu .. 
dim de &a safa reçtim. Asker· derim ki, hastaneye gitmeden lki tar1fın topçusu, mütbit 
lerimiz, kükremiı arslanlar gibi ölecek!. b"r faaliyet içinde!. Duomon ha· 
bize kat kat faik Almanlua Dedi. valisi, baıtanbap mermi ,yat-
aalcLrmatı batladalarL Filhakika· imdadı sıhhi oto- muru altın dal. Denilelti.lir :ki, 

- lıeril mobiline ~ötürülürken acı bir m lyonlarca ton bakır ve demir 
Di,. la•ykaııyor ve askerleri· çatlak kopardı ve sonra, gözle- yatıyor, ölüm uçıyordul. 

mize ceuret veriyorum.. riai ebediyen bayata kapadı! Harp, akurane devam edi-
Almaalar, bu ıavletimiz üze- Sanki onu yerinden kaldırdıtı· yor, iki taraf ta cansiperane 

riae tiddetli bir mitralyöz ateıi mızdan dolayı iıyao etmiştil çarpıııyor.. • 
açıyorlar! Askerlerimiz, biribirini Fraaaanın bu kahraman evli· Terazinin iki gözünden nan• 

mütealab düılp can veriyorlar! dını, bayratımızı diktiti yere gisinin atır ba11catını tay:n et· 
Zayiabmız •iidlaql ıömmek, çok isabetli olacaktı. mek. ideta imkinıız.. Buna 

Allabıml Frusayı korul.. O, kendi ebedi ikametgahını raj'men muhakkak olan bir 
Askerlerimiz, boğucu ıazlar- kendisi tayin etmişCi.. ıey varsa, Almanların, erkinı· 

dan feci bir ıurette ölenlerin Derhal emir verdim ve ka· harbiyelerinin planını tatbik için 
ceMtleri Ü&eriade harp ediyor- zılan mezara, bir mülreze!'in her ne pahasına olur•• olaun 
lar ve aillb arkadaılannıa in- vaz'ı ihtiramıle tevdi ettim.. taarruzu bırakmak fikriade ol· 
tikamıaı almak lçia diiımana Harp devam ediyor. Düşman, mıd.lcJarıdır. 
arala ribi ıaldınyorlardı. z.. terkettiti yerleri stirdad iç"n 
bitlerimiz lataabn baıında: ..:::.::=~~:.:.:..-.:.:._ __ ....:.....-;;..;;;;;--=--=-----~--=---

Sonrı var -

[;,.lıı~~~yorlU, .,,.cı. ör. Bir lngiliz dansözünün ba
:~'°'::.~ d .... laücu. şından geçen hadise .. 

Fraaaız ord111uaaa, o andaki 
kahramaaLpnı un11tamıyacatıml 
Aslcerlellimiz; arbk inıaa deti~ 
ejderlaa idiler. 

Bu manzara kar111ında bir 
daha aaladım ve kaai oldum 
k~ w,.ı. mülaim aDlarda ha· 
yaba zerre kadar kıymeti yok· 
tur. l.ualar, ölüme yaklattıkça 
ODclan korkma7orlar .• 
Almuı., .-.ı.a.mia kab

ramaalıtı karpMDda, fazla i11at 
etmiyerek. yerleriai terkediJor
lar ve prl hatlarda tatunmak 
üzere kaçıyorlar. Biz. buadaa 
imfıde ederek, ıüratle eaki 
mewileriaaiıl iatirdada muvaf. 
fak old111k. F abt, mevcud11mu
ıaa yan• 1okl Y•ım saat evel 
hadan•m cansiparane müdafaa 
edea kahramanlarımızın mülıim 
bir kaamı, pmdi hayatta detildi. 

Bayraktan•z. o dakikaya k• 
clar bayabmda ıörmedijim bir 
aaldıntla kotayor ve. bayratı· 
mıza ea ,.akaelc tepeye dikiyor! 
Sevi•oimdea ODU öpmei• ıitap 
ettim. 

Elleri ve üatii baıı kan için· 
deydi. Kendinden o kadar geç· 
mifti ld. rözü ileride oldap 
halde: 

- Defol yanımdan korkak! 
Di7e haykır d. 
- Ben kumaoc:lanıaızım. 
Diye •ılen dim. 
Şqbn ve atzı köpürmüı bir 

halde yiizüme baktı ve: 
- Tutunuz, kurşuna diziniz 

aefilil Şimdi yakaladım. Bu he· 
rif Almandır, tayyareci, tayya· 
recil. 

Diye batırdı ve yere düıtü. 
Etrafıma bakbm, kimse yok 

leli. Mopr bayraktarın kafasına 
iaabet eden gayet ufak bir ıe
rapııel parçası, cümlei uabi7e
Iİ11i saramıı ve zavallı delir· 

-------
üç delikanlı 19 yaşındaki kızcağızı 

ormana kaçırmışlar, paraları
nı da almışlar .. 

lngiliz dansöz. 

Bakınız, etlerim bi'i mosmor. 
Bir müddet eğlenmek iç.n Pa· 
rise relmiştim. Buraya arada 
sırada gelmekten boşlanıram. 

Vak'a geceıi, vakit rcçirmek 
için Şanzelizede bulunan bar 
lardan birine ıitmiştim. 

Orada bulu.nan kumral bir 
delikanlı, 1->eni ev.me kadar 

götürmeli teki f etti. Tabii ka· 

bul ettim. B r otomobile atla· 

cLk. Fakat otomobilde iki genç 

daha görerek hayrette kıldım. 
Biraz sonra, bir ormanı girdi· 

ğ:mizi görünce hayretim büı· 

bü•un arttı ve bığ.rıp çatır

maya baılıdım. 
Bunun üzerine, gençler oto

mobili durdurarak beni iyice 

dövdüler ve çantamı elimden 
alarak beni otomobilden dışa· 

raya attılar. 

Ertesi günü Mis Elenin çan: 
tası bulunduğu zaman içiadekı 
(1693) frangın yerinde yeller 
esiyormuş! .. 

Liman harek!tle:i 
Dü11 limanımıza 2 Türlıt, 2 

Felemenk, 1 Yunan, 1 Alm:m, 

1 lnga z v.lpurJ olmak üzere 7 
vapur gelmiş, t Tück, l lnr·· 

tiz, 1 Felemenk ve 1 ltalya va· 

puru olmak üzere 4 vapur li· 

manımızdarı hareket etmiıtır. 

7000 Çrıoal ıelur 

H•lkni i'•r• ....,, 
Röportajı yapan: 
Şalaap Göksel 

lımir Halkevi yönkurulu, bun· 
dan evelki zamanlara nazaran 
verimli ve ıiıtemli bir çalışma 
yolu üzerindedir.) Bu ~tib~rlı· 
dır ki, Hılkovi mevzuu uzerınde 
durdum. 

Körfezin bu glizel kenarındaki 
binının bir odasından karııık 
muzıka sesleri aksediyor. ller· 
ledim, bir kapı açıldı, Müstah· 
kem Mevki muz~kaaanın ıefl dı· 
ıarı çıktı. Selimlaıtık: 

- Bak ·ded;. gençler çalışı· 
yorlar. Halkevi bandoıu teşkil 
ed imek üzeredir. 

Yan taraftaki odıda daktilo 
kursuna devam edenJu.n ma· 
kinelerinden çıkan gürültü j'ee 

liyor.. S hnede de bazı genç• 
ler p ova yapmakta.. Bu · ne 
faal yetti böyle? 

Üst kattaki locaların yanı ba• 
ıında bir bisiıdet ve sporcu· 
lara aid muhtelif eıya gözükü· 
yor. işte bir vitrin ki, mil.i k.• 
yıfetim ze aid muhtelif tiplerin 
küçük mode ;1eri ile doiu .. Ken· 
di vazifes.nden başka Halkevine 
bir çalışma hissesi ayıran ve 
ötretmen okulu memurlarından 
B. Ekrem izahat veriyor: 

- Bu spor levazımı Halk· 
evinin tertip ettiti spor müsa· 
bakalarında birinciliğ ve dij'er 
dereceleri kazınar!ak gençleri· 
mize hediye edilecektir. 

Vitrindekiler de Hılkevinin 
kıyafet müzesine aiddir. Müze 
henüz tamamlanmadı, maama· 
fib yakında onu zengin bir ıe· 
kilde göreceksiniz. 

Güzel bir teıebbüs dotruau •. 
Vitrinler de efe, zeybek ve köy· 
lü kadın tipleri yanında Hki 
Rumel ı köy:üsüne Mid tipler 
de var. 

Bu saatte, Hılkevi aoıyal 
yardım kolu, reis Bn. Şehime 
Yunusun riyıaetiade toplantı 
halinde imiş. Biraz sonra Hal• 

ev nin tuttutunu kopar~n,Hıl· 

kevinde yilksek bir varlık yara· 
tın deterli rei.&oi ziyaret ettim. 
Beni mesai arkadqlarile tanıı· 
t rdı ktaa sonra: 

- lı mıumızda yer alma· 
aızı rica ederim. 

Dedi. Memleketin münevver 
kadın ve erkekleri baıba1& ver· 
miıler. Halkevi faaliyetini daha 
hızlandırmalc için faydalı mühim 
kararlar a: m:ıkla meşguldüler. 

lılerin den ayırdıkları kıymetli 
zamanlarını Halkevi için harcı. 
yan lzmir güzidelerine arala· 
rında bana da bir yer verme· 
lerinden mütcveliit şükranımı 

burada kaydetmek iıterim.Üye· 
ler, muhtelif meseleleri aörüı· 
tü.er, kararlar aldılar. Bunlana 
son ve en müh:mi köşe, bu· 
cakta kalan Türk kadın ve kız· 
larının el tmelderine ait mah· 
sulleri b"ç bir menfaat güdül· 
mi yere k satmak için b:r satıı 
mağazası açılması idi. 

Nihayet üyeler, çekdiler ve 
üç 

0

kişi kaldık: 
Reiı Şehime Yunus, zevcı 

Doktor Osman Yunus, ben. 
Mektepdeki meaaisi:ıden sonra 
bu çok yorucu işe kendini ve• 
ren Bayan Şehime, H1lkev:nin 
başındı şimdi, geceyi gündüze 
katarak çalışan değerli, olgun 
bir Türk kadını dır. Bir sene 
içinde Hal'<evin"n içyüzünü ta· 
mamen değiştirmiştır. Bana 
dedi ki: 

- Evim"z, haki:Caton çok 
mesai istiyor. Burada pek çok 
şey:er yapmak, iyi randıman al
mak mümkün o'duğuna kanaat 
ıetirdim. Memleket ve yurddaş· 
lar için faydalı olacağını ka· 
naat ••tirditimiz işlerden müm· 
kün olanını yapıyoruz. 

Bayan Şehime, muhtelif mev
zular üzerinde konuıuyordu. 
Tam yerini buldum ve aor· 
dum: 

- Kızlarımız nasıl yetiıiyor, 
onlar hakkındaki düşünceleriniz 
nedir? 

Ba~.,. ~,,,,,.. y.,.... 
- Çok müb:m bir mevzaa 

temaa ettiaz. Maaiyi tlatü•eli•: 
Kıaluımtz iadivac9 nM1l buar
lanır, çe1izleriai kentli ellerU. 
nual bazularlardı. Mailnef • 
nemalarda ıöaterilea baa feaa 
filimler, kızlarımızın terDi,. " 
ahlikluı üıerinde tesirden laal 
kalmıyor. Beyaz perdenin f ... 
nunı aldanarak buıüo ~-
yollara gidsn, evlenmeli bit 
te düşünnaiyen kızlar gör-üyoraL 
Ben, kızlarımız üzerjado feaa 
tesirler bırakan filimlerin çok 
il kı kontroldan aeçiri)meai 
mütaleaaındayım. istikbalin an .. 
ları, bazı filimlerdo bıyaba 
açık ve çirkin taraflarile k&rfl
laşmamalı dırlar. 

Bunu g3z ö .1:in;ie tutarak 
HaUcev· m z çin aesli ve ao11 
sistem fiJim mılcinesı re irtmek 
üzere bulunuyoruz. Bu makine 
ile halk'\ ve tab.Jeye abiikl, 
terbiyevi, güzel mevzulu tilim
ler gösterec t:ı. 

B.z Karagözden bile çok i .. 
tifade ettik, me,hur Ali Ka• 
buli beyin ot u B. Hayri, haf· 
tanın muayyen güalerınde laallca, 
talebeye ve çocuklarımıza Ka• 
ragöz oyna ıyor. Fedaıeira• 
çalışa11 B. Hayri için 1-talkewl
mizde vesa r yerlerde oyna .. 
mak üzere faydalı mevzulu ıc. 
ragöz oyurılarına ait küçük~ 
ler butırd ı k. 

Bn. Şehime, biraz sonra HaJlıı. 
eviniD yaptıtı ve yapacatı tıleri 
anlatıyor: 

- Bir senede arkeojılc •••· 
lerin tanınma11na yarayacak r• 
ber, kültür bakımından ka,. 
kılkmma programı ve daha biı 
çok bröıürler, eserler baatanlch 
Halkevi Kitapsarayı muhtel~ 
eserlerle zeaıf nlqtirildi. Multt .. 
lif yerlerde okuma odaları 
açıld, Ha:lrevitlde birçok far
dalı koaferanılar verildi, reıi-. 
Türk el emekleri ve arkeoloji 
serıileri açıldı. Bu •rsilerl 
25434 yurttaı ziyaret etti. Mu ... 
telif törenler, ihtifaller yapıl& 
Biliyor~nuz, balolar, bahçe ... 
lencelerı, çaylar da tertip ecliWi 
- Sona 8 inci uılti/etle _ 

•itti. 

Load:-ada re11amlara model· 
lik yapad ve barlarda, gazino
larda şarkı töyliyerek hayatını 
kazanan on dc,"'uz yaşlarında 
Elen isminde bir daMöz, eğlen· 
mek makıadile Pariae gelmiı 
ve bir gece otom~bille ormana 
kaçaralmıştır. Dansöz hem da· 
yak yomiı ve hem de paralarını 
kaptırmııtır. Başından geçen 
macerayı, Fransız gazetecilerine 
şöylece anlatmaktadır: 

- No korkunç bir macera! 

Dün ltalyın bandralı lzevo 

vapur le Triyesteden fima~n~ııa 
70JO çuval teker getirilınıttır. H, ke ,: müzik kursuna devam ea-enler 



H kevind 
Bu:günkfı program 

- Başı 1 inci alıi/ede -
ve ediliyor. 'Bu yana Hal· 
kevi salon1arında nişan ve dü· Mubtclif Avrup istasyonları· 

nan bu ak ki program özfu ğünler de y pıldı. Muhtelif piyer 

Senfoniler_: 
20,45 Bilkr : Rady.o ,aenfo· 

me,,,ai. 
Oila musikisi: 

opera· 
Bratis· 
•Salo· 

19,20 Bükreş: Oda musikisi 
konseri (Becthoven), 20,45 Ber· 
lin -kısa dalgas: Düet konscrj, 
22,40 Prag : Y yla ıa zlar kuar
tet (Ondricek kuarteti). 
Resitlillar: 

10 Berlin .kıs dalgası: Bari· 
ton tarafmdan ş rkıl r, 10,30 
Alman g mçliği tara fan dan şar· 
kıla·, 10,45 Ç n ıpiyanisti Çin· 
Şio·Yao piyano çalı~or, JS, 15 
Aşk şarkıları, 18,30 Brüno: 
Pıyano üitlcri, 19~10 Prag : 
Piyano· keman konseri, 19,10 
Bratislava:Piyano musikis", 19,30 
Peşte: Bra,çe solo (Piyano re· 
\a atile) .20,30 Var.şov..a: Fr n· 
aız ıark1ları (Oupark, Bordes, 
Rousscl ), 20,55 Bükreş: L•Jpcs• 
ku şarkı söylüyor (ağır hav • 
lar), 22, 15 Ostrava: Şarkılar 
(Schnmann, Mcndelssohn, Schu· 
bert, Bectboven), 22,40 B:üoo: 
Schubcrtin piyano sonatları. 
Dans musiki si: 

23 Varşova, 24 Peşte. -------
Konferans .serisı 
K.ı, ııyaka 

Halkev7.ncle 
Yarın 1ıeşam s at 20,30 d 

Kar ıy ka Hılkcvınde öğret
men B. Hakkı Baha tarafından 
(M za,ç ar) mevzulu bir konfe· 
ra1s verice ·, 21 Nsan Per
şembe akşamı d ayni s latte 
av kat B . Süleyman Fak (Y.urt 
sevgis ve s vri s i:ı e k mücade
lcs) hJkıeında bir konferans 
vcrcc~.ctı . 23 'N ısan Cumartesi 
a' ~Jm ı Halkt v .nde Dilı z, S .
ğ r v~ Körıer müessesesının 

lörıer orkestr ı tarafından bir 
konser verılı: ccği haber ..alın· 

m tar. 
7 N .sın Çnşamb akş'· 

m ua Dr. B. Fikret Tahsın 
S ydam n (Nüfus· davBsı ve 
ç >cu'<) mevzulu konferan ı din
lı nı:c ktir. 

Vi,·ôJ·et J:zndarma 
omutanı 

Berg ml!lda bulunan ve jan• 
dırml t ş i a mı teftiş eden 
Vi ayet j·rndarmııı komutanı bin· 
başı B. Hu'. ü ı Gür şehrim ze 
dönmüştür. 

Jer tem ıil ~c bir ktımı Aydın, 
Bergama Ye Koz kta tein r 
edildi. Halkevindeki temıilleri 
25923 yurttaş seyretti, sahne
mizin eksildikleri t m ml ndı. 
Verdirdiğimiz kon erleri -6000 
yurttaş dinledi. Şimdide Hal• 
kevi ando u te :kil ediliy r. 

inkılap fikirlerini, m ~ret 
dabını, bl"ki, çalışkanlık ve 

vatanseverlik hasletlerini (Kar • 
göz) dilinden, en kolay anl • 
ıılır tekilde halka duyuruyoruz. 
Karagöz oyunu gerek · Halk
evinde, gerek mekteplerimi-zle 
köylerimizde ço makbule ge· 
çen bir b şarımızdır. 

Bay le: evgisi b kkında bir 
müsabaka .açbk_, z n n ra 
hediyeler Y rdik. H lkevi m r ı 

için de bir mü b 
27 tal beye enelik pur ık r
Desile tramv_ay bonem nı te· 
min ettik. 23 ilkokuldaki rok· 
ıul 800 t lebeye hergün ~ıcak 
öA"le yemeği verilmek uretilc 
5434 lir lılc yardımda bulunul
muştur. Yüksek tahı lde bulu
Dan yedi çalışkan ve muhtaç 
talebeye 940 lira kadar yardı· 
mımız olmuştur. o,tamektep ve 
lise talebeıinden muhaç olan· 
lara 920 kitap vet'i ! miştir. Çok 
çocuklu aılelere münasip ay
lıkl küçük yardımlar yapıyo
ruz. Muntaç bazı talebelerı giy-
dirdik. Cczaevinde bir kurs ç· 
tık, bur da mahl um ve mev· 
kuflar okuyup yazın öğreti

yoruz. 
4lkmektep defterlerinin icap· 

larına çocuklarımızı irşad .. d ci 
fıkr 1 r, vecizeler bastardık. 
Orta tahsilde 27 talebenin yurd 
ücretleri olmak üzere 1640 lira 
sarfettik. KurslaTımız büyük 

fa liyet gösterd ıler ve gö,,teri· 
yorlar. ilk, ortaokul ve lise 
bütünleme kursları açtık, lıalk 
dershaneleri kursuna devam 
edenler de çoktur. Ayrıca ec· 
nebi dili, daktılo, motör, ıke· 
man, mandol.n, Tcsım, Şan 
kurs! n aç ık. B r senede i>u 
kurslara 62,9~4 talebe devam 
etmiştir. 

Müze ve se.rgi komitesin\n 
araştırmaları neticesinde Urla· 
da Klazümen adasında moza· 
yikler bulundu. lzmirin Agora 
b friyatına muhtcl.f yardımlar 
y pıldı. 'Spor kolunda avcıla· 
rı mız siireka vları tertip ettiler. 
[{akında büyük bir spor bay-
ramı da haztrlıyoruz. Köycülük 
faaliyetimiz ı n netıccleri çok ve
rimlidir. Bayrak mevzuu üze
rinde ehemmiyetle duruyoruz. 

Müstahkem Mevki -Komutanı 
Gcnera l Rasim :c\ktoğunun yük· 
sek "Alakasile bu mevzu üzerın· 

de konferanslar verdiriyoruz ve 
bu konferans .ara devam ede· 
ce'ğiz. Aallcev m z, bu mühim 
konferan ları bir broşür halin· 
de b stmp dağıtacaktır. Spor 
b ~ramımızô iyi 8ereceler ala· 
cak gen9lerımize bisikletler ve 
muhtelif hediyeler vereceğ z. 
Bu hediyeleri, ~imdiden Ha.k
evi salonund teşhir ediyoruz. 
Tah ıllerine devam imkanlırmı 
verdiğimiz gençlerim zden bi· 
rer t hbütname alıyoruz. ile
ride iş tutup kaz nmağa b.aş· 
yınca şimdı kcıı dilcri için :ver· 
dığ m z P raları Halkev:mi2e 
ötliycceklerdir. lım·r civ nnda 
b Zl 1l anatilı:ayı göster.en bir 
rehber h zırlatıyoruz. (200) k -
dar res m çektirdik, b.u rehber· 
leri, seyyahl ra dağıtacağız. 

Bn. Şehime, Karagöz için 
yenı baz rlanan mevzuları an
lattı. B. H yrinin ~e:ıdi clile 
deve derisinden yap ığı model· 
lerde şun '.ar vard.: 

- .... ' 

Ôzdemir köy çocuğu kıyafe· 
tile, ker oldu'kt n sonra on· 
başı kıyafeti le, skerden dö· 
nünce köy muhtarı kıyafetile .. 

H lkevin.\n Karagözü, eyyar 
bir hne eklinde, köy köy, 
mektep mektep dolaştmlmakta, 
inkılap, yurdıeverlik duyguları, 
dabı ua ret, ablak evzu· 
rı Karagöz agzınd o ika, 
kt-epliler duyurulmaktadır. 

Vakit \ÇOk gecikmi ti. fzmir 
H lbvini ,bir gençlik yuvası 
haline getiren, çok ~ ı kan Bn. 
Şehimeye ve onun mesaı -arka· 

ı• zevci B. doktor Oıman 
Yunusa teşekkür ederek Hal· 
ıkevinden ayrılırken, kendi ken· 
dime bende, Bn. Şehimenin 
şu cümlesini tekrarladım: 

- H kik ten İzmir Halkc· 
Yinde ok i ler lJ pmak müm· 
kün oldu un 

- Başı 5 inci ahi/ede -
Almıny d olduğu gibi, din 
bakımındın değıl, ırk bakımın· 

d n ileri sürülüyor. 'Üstelik bu 
cereyan yeni değildir, fak t 
§İmdi şiddetlenm.ekte ve dişle· 
rini göstermektedir. Y ah.udiler 
~n dokuzuncu asrın ikinci ya· 
rııında burada güzel aer'1etler 
edinmişlerdir. Y hudi meseleıi 
bugün M cari nd günün d 
wa ıdır. Hüku et partiıi içinde, 
~ hudilere .le roı hnıcak ted· 
birleri üzak re etmek için bir 
komisyon teşekkül etmiştir. Y. • 
budilerin memurluklara altom • 
lırı hususundaki ni bet esasını 
ticar t, endüstri, serbest mea· 
leider ıvc m tbuat sahasına da 
tesmil etmek mevzuu bahistir. 

l • - ,., •• • • .. • ' • • • ·: ......... • • • ., 

h" pler ne mu1de 
5 atta (1) kur.uş :masrafla mutbahınızın 

ihtih cını iemin etmek istersen· z v kit 
kaybetmed'n l yeni model 

..... eidenia 
Mazot .ocağ ı ahn·z. 

Ses.siz, dum n ve :koku neşretmez, teh· 
Ukes z olan Hcidenia muot ocakları dün 
~anm en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telcfonl evrnıze kadar mazotunuz 
temin edi:ir. 

Toptan ve pcrı1kcnde satış deposu: Gazi bulvarı Zi ant Banka ı 
karşısı DUNLOP mağazasıdır. Telefon 37',37 Posta kutusu 275 

Hiç )&wnıyan \'e :hozulnııymı Amiyant 1 itilli Heidenia 
, petrol ocaklarımız da :\'al"dır. 

Tasra ·ç~~ bayilikler ar:ınmaktıa1ır. 
.~ . ' '· 

'· 1 ·, ,..,..fi.i'! .·~ ··~~~ 1 .~a.. , ·,,· .. ,'112':~·- ı. "~"'· ...... ~·' .• . ' 
... ••• • • ~~- ...... , ... '. ı_ ~·:·~ ...... :' r:ı.. ~-. :.~~ '1 ~ ., .~ • ·_ • .'•. 

Jzmir levazım amirliği ilanlar! 
lzmir levazım amirliği S1t. Al. Ko. re . sl iğinden: 

Ordu ihtiyacı için alınacak O"l bin k o boz renkte 
çorap iph,ğinin '2 Mayıs 938 p :r.u esı günü at 5 d la ~ 

bul levazım miri ği satın ima kom ısyonunda kapah zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli (15300) lira ilk teminab 

11~7. buç~k ~ira~ır. Şart~ame. ve ~ünıunesi komisyonda görü· 
lc.bılır. ls.eklılerın kenunı vesıkalarıle beraber tek;iflerini ıhale 
• ıtından bir saat evci Tophanede levıu!ftl ıamıt"liği satın alm-a 
komisyonuna vermeleri. 14 19 24 28 1257 

lzmir vilaJeli Ue terdarlığından: 
Şekerci Mehmet 'Bedrınin eski y,llar kazanç vergisinden olan 

borcunun temini tahsili içil mahcuz Hacı Mahmut mahallcs ndc 
Num.an z~d.e sokağınd~ kain 16 eskı 26 yeni s yılı ev yeniden 
t~~:dır ettmleo lODO lıra kıymet üzerinden wilay~t ,idare heye· 
bnın bu baptak k rarı mucibince i!in tarihinden itibaren 21 
gün müddetle te.kr.ar m üz~ycdcye ç·k r lın ı,Şhr. T:alip ·erin l0·5·938 
Sah .gü 1ü saat 15 te vilayet i.dare bcy::tine .mürac atları. 

19 25 30 7 1179 

satış 

er· birliğinden: 
Ödemişte inş ed le.cek· hır pavyon, ha lalar ve bir aundurmıı. 

ile diğer miitderrik inşaat v.! amehyat kapalı zarf usuli e 
ek iltmeye konu mu_ştur. 

I~~ at ve ame!~yat~n muhammen keş f bedeli 29.142 ltra olup 
vahıt fı t esası uzerındcn yaptırılacaktır. 

Teminat miktarı olan 1.916 lir nakit, banka mektubu de • 
lct tahvilleri olarak ~atır lır. ' v 

Eksiıtme 29·4·938 Cuma günü saat 15 de lzmirde B irine . 
kordo1da iş hanmda genel direk1 ör: ük odes nda yap lacakt r 
.. Fe.ı .ı i evrakı gö~mek istiyenler lzm r e Bi ın c kordonda g .~: 

ruk karş s ndakı ışletme hanında biwk fen m ş vırmc m.ü . 
caat etmelidirler. r .. 

• nra ca ıs· 

Bütün mesele, yahudilere 
karşı lmacak tedbirlerin mer~ 
hale merb le ve ihtiyatlı mı 
ol oagı, yoksa müfritlerin il· 
bır11zlığıoın tesiri altında şid· 
detli bir har ket mahiyetiJ1i mi 
alacağı bilinmemektedir. 

B. Dar nyi birk ~ hafta ön· 
.:e geniş bir silahlanma ıosyal 
reforml r progr mmın tatbikine 
ba~landığıoı h ber vermişti. 
Son seneler zarfında geni,ş öl· 
süde silah bulmu~ olan Maca· 
riıtanın mali vaziyeti bu cara· 
rın tatbikine müsaid bulunm k
tadır. Ayrıca iç ıükı'.lnu temin 
etmek lazımdı r. Amiral Horti 
ordunun bitaraflığını muhafaza 
edecek sedlcri vücude getir
m\ştir. Buna el uzatacaklar çı· 
kacak mıdır? 

Nisan 19 

I 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: lzmir elediy, ·ndı n 

iki bin dokuz yüz -elli lir be· 
deti keş;fli bayındırlık sahasın• 

da Celal Bay r caddesile K • 
zım Özalp bulvarında yeniden 
f aptH"ılacak 490 metre poy da 
kanalizasyon başmühend~slikten 

beçlcli mukabilinde tedarik edi· 
lecek keşif ve şartnamesi veç· 
hile 29/4/938 Cuma günü saat 
a6 da açık eksi.tme ile ihale 
~dilecektir. Bedeli artırm ya 
çık rılacak arsa ile ödenmek 
iizerc iştirak etmek i tiyenler 
iki yüz yirmi bir lira yirmi be 

1rmirden er gilıı blku tren 
Jerin hareket ııantleri •• 

Aydın hattı; Alsancak: 
lımir°Kıırakuyu·Anlcara: Pnzar. 

ıeııi, çartamba, camı, pazar giiı:ileri 

ııat 21,35 de. 
2zmir • Nazilli: Boı gillı utt 

15,40 da 
f ımir0Denizli: &ılı. per~e.mb~ 

<'Uınartcsi günleri nat 6,30 dı 
1ımir0Tire-Ôdemiı: Heraabalı l!Ul 

' ~.a:; de bir i.katar. he.r ak~m nat 
17,30 Öd mite ıbir troa, 16,30 da 

'Tireye otoray. 

Afyon hattı: Basmane.den: 
Ümir·lıtaabpl·Ankıua: Per ~nıı 

ııt 7 de [pazar, cuma, çar,aıpbı• 

ıgfinleri yataklı vagon·bilfe bulaııarJ 
1amir • Somı: Pazar ve puar• 

ıni J!<inleri ıaat 15. 28 da 
lamir0Bandırma: P..azır, tıalı, 'f)ft• 

ff'JD~ 'H cumart ıi gönleri eabahl•· 
.yir.: uat 7,20 de muhtelit katar; 
paıartesi, çaroambı. camı ,g(lıjleri 
ekıprc! Hat 12 do 

1r. i-So : • r '"' pazarteel 
f!iinlerı ıaat ~8 ôe 

Her zaman lazım olan tele· 
fon numaraltll' 

Yangın ibban: 2222 • .. hir tele• 
(oon nıdracaat oumara11: 2ZOO • -,e
hirlerara ı telefon mdracut numa• 
~a ı: 2150 • elektrik eirketi: ,2Qf>I · 
bnagazı: 2326 . pofü: 2463 • imıladı 
eıhhi: 20-ıO • Basmaııe iıtuyon11 : 
3638 • -Alaanoak JıtHyonu: 213-i • 
l'aeaport npor iskeleai: 285-1 

Şehir uak.il va ıula.rımo ıb· 

leyin ilk ece &OD .barek t 

uıatleri: 

Tramvaglar. 
Her eabah Gilzclrall'ia<ı 

.beote bir tramT y hare t 

rnwıu t altıda hare ı ed lkiıa-
ci uamvay &a.kib er. B da 
ıonra her dörs Gakikaıh bit tram-

vay t"ardır. 

Gece ıoıı tramny Güzelyalıdu 
24,5 dedir. 

Konaktan GQzelyalıya ilk tnm• 
•ıy ıabahl yiıı 5~6 d dır. İkinci 
uamvay bir eaa.1 toııra. 6,2ö da :1ı .. 
relı: t der. 

Konaktan G elyalıy geee eoa 
tram•ay ıaat birde hareket • er. 
Bımdao Hol 4:-i ele lıir UllJDUJ 

urdu. 

Vapurlar: 
irden Kar§?Yakay.a Ok Tap 

ıaat 5,45 te P porttaıı alkar. Gece 
eon Yapur ı t 11,30 da Ko 
la.o hattıbt echr. 

Kaqıyakadan lzm.ire ilk: •..ap11r 
ıaat b,20 dedir. :;,ou Yaptır jl. .Seect 
••• , .24 d dir. 

G od~ h ? yanm eaatto bit 
vıpur urdır. Akf•m eekizdea aoııtı& 
w:ıerlcr eaııtte birdir. 

kuruşluk mııvakk.at temin t 
1 

m kbuzu vty banka te111inat 
mektubu ile öylencn gün "Me 
saatte nc.ümene gelirler. 

f}. - Beher tonu yetmiş lira• 
d n uç bin yüz ili Ura bedeli 
muhammenli 45 ton motorin 
otobüs işletme müdürlüğünden 
i:• ~ "loaolııı- ; li 
şartnam~leri ve&hile 29/4/ 38 
Cuma günü sa t 16 da a~ık 
ek:ı;iltme He ı tın lınacaktır. 
iştir k etmek istiyenlcr iki yüz 
otuz altı lira yirmi beş kuruş· 
muvakkat teminat makbuzu ve 
y banka teminat mektubn ile 
ıöylcnen gün ve saatte encü· 
mene gelırler. 1252 

14 19 22 26 
Senelik iC1lrı yirmi beş lirt. 

bedeli muhammenli ve icar b~ 
deli peşin verilm k rtile Kar
şıy ka Soğukkuyu tramv y d· 
desinde 127 s yıla dükkanın 
önünde !iO etredeo ib et yol 
fazlası h katiplik.teki rtn • 
mcıi ~eç'hiJc 26/4/938 lı ü
nü at 16 '(la açık rhrm ile 
ih le :edilecektir. iştir k etmek 
istiyenler iki lir lak muv kkat 
teminat m kbJ.1zlarile söyl nen 
gün ve iS8atte encümene e• 
lirler. 8 J.5 19 22 1106 

lzmir beledi:!Jesinden: 
Se:nelik kir sı 51 lir b deli 

muhammenli Eşrefpap İkiçeş• 
melik caddesinde 603 yılı 
kahve ;yaninda bdediyey.e it 
iYoJ f z sı başkatiplikteki ş rt· 
namesi veçhile 6·5-938 Cuma 
günü aat 16 da açık artarm 
ile ihale edilecektir. Jştirak et· 
mek istiyenler dört yüz kuruş
luk muvakk t teminat m kbuzu 
ile söylenen gün' ve saatte en· 
cümene gelirler. 

19 26 29 3 1308 • ........... B'l:~--lm:9--
B k riyo oğ 

... Ergin 
Her tüı:lü idrar, kan, 

1 

balgam ve saire tcı h. 
lilleri :vopılır 

MOraeaat 'eı·i: 

• 
1 

En temiz ve en zarıf işleri 
süratle yapar. 

Yeni Kavaflar 
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T ar~hten Yapraklar: 

B 
' 

k .. 

as n a ...... 
·r m czup! 

•• 
Dön Kralım, diye 
bağırdı, sana ihfı· 

net var! 
Yazan: 

irfan Hazar 
Fransa imparatoru altıncı Şarl, 

yorgun argm çadırına gir~i. 
Güne§in ıiddetli ııcağmı bır 
kat daha şiddetlendiren Britan· 
ya harbi havadisi ve ıefcr yor· 
gunluğu kralı bit p düşürmüştü. 
Zaten o, memleket dahilinde 
iyi bir icraatla idareyi tedvir 
etmek isterken şurda burda 
çıkan hadiseler kendisini çok 
üzmekteydi: 

- Evvela, dahilde sağlam 
olmalıyız, diyordu. Eğr:r bütün· 
lüğümüzü ve birliğimizi dahilde 
temin edersek bizim için ölüm 
yoktur! Ancak bu ittifak ve 
sevgi halka göstereceğimiz ada· 
let ve müsavatı beraber yürü· 
yccek ve ondan doğacaktır. 
Rüşvet, iltim s ve her nevi hak· 
ınzlık, zamanı idaremde artık 
görünmiyecekl Bunlara cesaret 
eden kcsanı kayıtsız ve ~artsız 
ölüm cezaaile cezalandıracağım. 

Şarlın bu temiz düıüncele· 
rini amcalara mütemadiyen bal· 
ta:ıyor, kral na mı na eyaletleri 
idare eden akrabaları impara
torluğu durmaksızın yiyordu. 

Genç imparator, bu suiisti, 
mal mcselelerile bizz t uğraş
mak mecburiyetinde kaldı. Ve 
bazan muvaffak da oldu. Fakat 
bu muvaffak oluş, onun sıhhatı 
bahasına elde edıliyordu. 

Çok narin ve çok içli olan 
kr 1, her şeyden müteessir 
olurdu. Onun hassasiyeti, belki 
bir şairde bile yoktu .. 

Bütün meseleleri, kılı yarar 
gibi inceler; hükümlerini verir· 
ken, ve on larm tatbikinde bu· 
ıul bulacak neticeleri tefekkür 
ederken adeta haatalanu dı. 

" . .. 
1412 Yılınln Ağustos ayı he· 

nüz girmişti. imparator ça· 
dırda iskemleye oturmaktan zi· 
yade yere oturm yı tercih _etti. 
Çadırın içinde el pençe dıvan 
duran nedimler, yere yaygılar 
yaydılar ve kuş tüyü yastıklarla 
kralın istirahat edeceği köşeyi 
gelin oda ına çevirdiler. 

imparator bugün çok mah· 
zundu. Üzerinde her günkü hali 
yoktu. Aı ko t r fta duran Bur
gonya Dükası ile iki kumandan 
aralar oda konuşuyorlardı: 

- iki gündenberi ağzına bir 
şey koymadı! 

- Sabahlcy·n çok geç kalktı. 
Harb raporlarını bizzat tedkik 
etti ve sonra, masanın başında 
ansızın uyuyuverdi. 

- iki gün önceki o bekle· 
nilmiyen coşkunluğu ne idi? 

- Evet çocukluğunda rdahi 
böyle birşey yapmamıştı 1 

- Kraliçe bu h li duysa, 
Vallahi küplere biner. 

- Sefer halinde ise bu g yri 
tabiıliğin ıonu hiçte bizim için 
iyi olmaz. 

Kralın, yaslandığı köşeden 
ağır ağ.r doğrulduğu görüldü. 
Nedimlerinden birisi emirlerine 
intizaren yanına yalclaıtı. 

imparator yükıek ıesle ha· 
ğırdı : 

Şimdi sofrayı kurunuz! 
- Hemen Haşmetpenah •• 

" ,,,. / . 

. " ..... >il' 
~ , 

/ 

Misafir istem em, ancık 
ben ve benimle beraber dün 
sana söylediklerim sofrada ha· 
zır olacaklardır. 

Nedim, krala hiçbir cevap 
veremedi. Sanki bu emrin al· 
tında czil'p kaim ş gibi idi •. 

Orleon prensi yanındakıne 
ıordu: 

_ Nedime getirilmeleri em· 

redilenler kimlerdir denin· z? 
- Ben de onu düşünüyor· 

dum. 
- Kimler olabilir acaba? 
Lakin düşünmek beyhude 

idi. Zaten altıncı Şarl, nedimi 
Giyom Martelin susmasına öylo 
kızmı~tı ki, birden ayağa kalktı. 

-Kendinize her şey hazlrdır, 
herşey mubahtır, f.lkat benim 
için, evet benim için her çcı· 
menio suyu kesilir, her ağacın 
dallara kurur, hazineler de mete· 
lıkaiz:ilıcten tamtakır olur değ.l· 
mi? istiyorum, anlıyor muıun, 
bir saate kadar dün söyledik· 
lerimin hepsini masamın ~aşın· 
da görmek istiyorum. Aksı tak· 
dirdc. .. 

He,kcs biribirine bakıyordu. 
Ôğ!e ııcagmda işret sofraaı· 

nın kurulması hayra alamet 
dc~ildi. 

Harp bir haftadanberi b11· 
lam ş, İngiliz lerin yürüyüşleri 
tl'hlikoli bır şekil almıştı. 

Sofraya davetli olan misafir· 
ler kimler olabilirdı? 

Prensler, bilhassa buna akıl 
erdirmeğe çalışıyoı lardı .• 

imparatorun gene seıı du· 
yuldu: 

- Yaln z kalmak istiyorum. 
Lü fen prensler ve kuma:ıda11 • 
lar, beni yalnız bırakıınlarl 

* • • Çadırdan çıkalı on dakika 
olmuştu ki, Burgonya dukası, 
kralın nedimi hassı Giyom Mır· 
teli kendi çadırında buldu. 
Kıyomun rengi limon sarısına 
dönmüştü. O, yavaşça dükanın 
önünde eğildi. Çadırda, ikisin· 
den başka kimsenin olmadıkma 
emniyet getirdikten sonra: 

- Aziz prensim, dedi; hayı· 
tım tehlikededir. S:zo iltica 
ediyorum. 

- Niçin Martel? Niçin? Se· 
bebini aöylesenel 

-Efendimizi Dinleyiniz beni! 
haşmetmenah kral hazretleri 
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bu zamana kadar hiç yapma· 
dıklan ve bu zamana kadar 
sözünü bile işitmek iıtem_edık· 
leri bazı ıeyleri bendenızden 
istiyor. 

- Ne gibi? 
- Efcndimizf Vallahil azim 

söylemeye s.kıhyorum. 
_ Söyleyiniz; çünkü vakit 

geçmektedir. . .. 
-Evet söyliyey:ml Üç s t ?n~e 
M n civ rınc}an geçmekte ıdık. 
B ze ma umualiniz her yerde 
tezahürat yapılmakta ve kral 
hazretleri bu tezahürattan mem· 
nun olmakta idiler. 

- Evet.. 
- l,te üç Hat önce de Ve· 

meniden geçerken, karşımıza 
çıkan üç küçük köylü kızı 
yok mu? 

- Evet. hatırladım! 
_ Krala çiçek takdim eden 

kızlar! 
- Evet kırmızı yüzlü, güzel 

gözlü, 10, 12 yaşındaki köylü 
ktzlarıl 

_ Tamam, işte onlara! 
- Evet iste onlara .. 
_ Kral hazretleri beodeni:ı:· 

den ist :yo ~. Sofrasında beraber 
bulunacaklar ve .. 

- Aman ne söylüyor.sun? 
- Evet efendimizi Ben haş· 

metpenahın ahlakı ıeniyelerin· 
den emin olmakla beraber 
böyle küçük kız 'ardan e.kse: 
riyetle hoşlandığına ve şımdı 
de bu üç kı zla ... 

_ Uzatma Martell.. Bir hrp 
mi yapacc ğızl Yoksa masu· 
melerle zevk ve safa mı? Şc· 
refim hakkı iç n söylüyorum; 
bJ bir rnalettir, bu bir alçı~· 
lıktır. Ha.kı kendimize mi hu· 
cum ettirmek istiy1Jruz? 

* "' * G "yom Martel ortadan k~y· 
bolmuştu. Burgonya dükası ıle 
Orleın dükuı aralarında bazı 
istişareler ya par~k ~ral altıncı 
Şarlin otağına gırdılcr. 

Hayreti.. . . 
imparator bütün faalıyetıle 

masasının başında çalışıyordu. 
Onları gülerek karııJadı. . 
Hepsine ayrı ayrı, ~ephedekı 

hareketlerden bahsettı. 
Alınacık yeni tedbirler .. ü~o· 

rinde alakal ı ve nüfuzlu goruı· 
lerile iki Dukayı da adeta 

şa~ırttı. 
Bu ne perhir. ve bu ne .... 
imparator yemeğini çoktan 

bitirm :ş, atının hemen hazır la.1· 

- Binbir gece masallarından ' 

-
·.lltan ve müstakbel zevce:. 
Maleıyah sultan Lahorun 

Doroti Lamurla evlenmek iste· 
diğini ve hıtta, bu sebeple: ka· 
rısı mis Vilyamı •boşol. dıye• 
rek boşadığını yumıştık.Fakat, 
sultan, Doroti Lamurun evU ol· 
duğunu görünce, ona benz~r 
başka bir kadınla evlenme~ ıa· 
tediğin i bildirmiştir. Bunun uze· 
. Holivut necriyat vasıtaları 
rıne, v d'l 

ltanl lay etmek maku ı e, 
::a birçok yıldızlar teklif et· 

mişlcrdir. 
Sultan, en son teklif edilen 

Fransız artiıti Olimp Bradnayı 
beğeniyor ve Holivuta ıöyle 
bir telgraf çekiyor: 

"Teklifinizi kabul ettim. Ge-

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Nakleden: lr/an Hazar 
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Fırtına ne il em de? 
Fırtınayı tlattak. 

- Şu halde biz de açlıtı 
atlattı.ki 

- Nasıl? 
Naıih reiı, ambardan çıkan 

kokuyu alır almaz derhal aşa
ğıya atladı. 

- Aman yorabbı, bu ne 
hal, dodi, ateşi, kandili, balağı, 
unu nereden boldunuz? 

Artık hiç bir ııakmtımız kal· 
mamııta. içecek 111 için meyva· 
lara müracaat ediyor; onun buz 
gibi ıütüaü şapır ıapır içiyor· 
duk. 

Daha üç gün, üç ıece devam 
eden seyahatimizin ıon uyku· 
sundan uyandığımız zaman be· 
pimiz birdenbire şaoaladık. 

,,iinkü etrafı erbeamız irili ufak-,.. 
ı da lorla kuşatılmıştı. Demek 
Nasib reisia dedi ti adalar bun· 
lar ol cıktı. 

Ne yap cağımızı henüz karar
laştırmak üzereyken, körfe
z'n her canibinden ince ince 
kayıkların '-izim sala doğru 
ıür'atle geldiklerini gördük. 

Zaten kaçamazdık! 
Nasib reiı, ıuyu yararak iler· 

liyen yerli kayıklarana dikkatle 
baktı: 

- Bunlar, dedi; cvelco ıöy
lediğim gibi Hüşrüş lcabileıine 
ait aandallardır. Adaya çıkmak· 
tan ve reislerini ziyaretten baıka 
yapılacak birıey yoktur. Ben, 
bu adamlaraq adetini iyi bildi· 
tim için çok zorluk çekmeyiz 
ümidindeyim. Ancak vereceğim 
iıaretlere dikkat ediniz ve on· 
ları t tbikte istical eyleyiniz! 

Sala y naşan ine kayıklar 

tanınmasına ihtimal yoktu. 
Hintli pek sakin görünü• 

yordu. 

A{rır ağır aaldan indik. An· 
calr inerken saldaki bütün eş· 
yamızı da yanımıza almayı unut· 
madık. 

Tabii bu şya yamyamları 
aiddi. 

Bilhassa Hindistan cevizine 
benziyen o nefis meyvalardan 
tok bir tıneıiai ıalda bırak· 
madıkl 

Yolda giderken, (Fakir) he
pi mizl başına toplada. 

- Arkadaşlar, dedi; Naıih 
Reisin rehberliğile buradaki 
küçük teblıkeleri de tlatabi· 
lirsek, artalc memleketimize ka· 
vuşacağız demektir. 

Deli g bi Hintliye aordum: 
- Nasıl, memlekete mi? Ey 

habibi, bu müjden için ıöyle, 
aana ne suretle şükranlanmı 
ödiyeyim? 

Güldü: 
- Sendbad, dedi; emin ola• 

bilirsin ki, yakmda buradan 
ye,il bir gemiye binecef z. Bu 
gemi üç direklidir. içi kalaba• 
lıktır ve kaptanları çok candan 
insanlardır. işte onunla ıeo 
Batdad yolunu, bca de Hind 
yolunu tutacağım. 

Gözlerim faltaşı gibi ıçılııııı 
oldJtu halde, (falcir)o aokul· 
dum: 

- Anıın ya Seydi, dedim; 
aklımı kaybedeceiim. Bunl&n 
nereden biliyoraunuz? 

Hindli baıını aallıyarak ve 
derin derin etrafını tetkik od .. 
rek cevap verdi: 

- . mesını emretmıştı. 

• tüy gibi hafifti. Kürekçileri yan· 
larda detil. arkadaydı. 

- (Murakabe) dea ya Send• 
badi Beı glln süren deniz yol· 
culutumuzda hep murakabeye 
daldım. Binaenaleyh talibiıaizin 
iyi olacatıaı Hna tebfir etmek 
için bugünü bekledim. 

iki prenı, biribir:nin yüzüne 
bakarak imparatorun çadınn· 
dan çıktılar. . . 

Bu tehavvülden gülmelerı mı, 
yahut ağlamalara mı liZlmgeldi· 
ği üzerinde tereddüde düıtüler. 

Burgonya prensi arkadaıına 
döndü: 

Korkuyorum, dedi. 
Neden? 
Aklından! 
Kimin alclındanl 

_ Kimin olacak, kralın ak· 

lındanl 
Burgonya prensinin bu ~eşlaiıi 

öğledensonra kapkara bır .. ~~
ki kat haliııde orduya ve butun 
Fransaya yayıldı. 

imparator maiyetile Manı or· 
manından ilerlerken önüne an· 
ıızın bir meczup çıktı. Kralın 
ahndan tutarak vah 2i bir sesle 
ona bağırmağa başladı: , 

- imparatorum, ıevgili im· 
paratoruml çabuk geriyo dönl. 
Sana ihanet edilmiştir. Pusuya 
düşüyorsun. Geriye dön! 
Aamcı Şarl meczubun bu 

müthiş hıykmıları içinde der· 
hal kılıcını çekti. imparatorun 
hücumu meczuba değil, bilakis 
maiyetine mütevecci~ti. Pr~ns
lere Dükılara, Nedımlere oyle 
kılı~ havaleleri gönderiyordu ki, 
berkes biran içinde ç lyav~uıu 
gibi dağılmak mecburayetınde 
kaldı. 

Hatta bu komedyada Orlean 
Dükası bile muhkkak bir ölüm· 
den kurtuldu. Koca · ormanda 
kimseyi yakalayıp öld~remiye_n 
altıncı Şarl, nihayet ~ıt~p b~r 
halde beygirinden duştu. Gı· 
yom Martel onun kılıcını_ aldı. 
Köyden tutulan küçük bır ara· 
ba elleri kolları bağlı olan . .. .. .. 
Fransa kralını Parise goturu· 
yordu. Bir dahı iyi olmamak 
üzere imparator akl.ın ı ka~b~t· 
miş, zı:ı bır de.i oıuve. mıştıl 

Bu ıandallarm İçinden, yam· 
yamlara hiç benzemiyen bi7.e 
ya~ın inıanlar çıktılar. ihram 
nevinden entariler giyorlardı. 
Önde yürüyen kısa boylu bir 
yerliye Nasib yaklaştı. 

O, şekline hiç tesadüf etme· 
diğim bir ıelimla yerliyi kucak· 
ladı. Metor ki bu kucaklaşma 
dakikalarca devam edermiş. 
Biz de onların önünde dakika· 
larca durduk. Sonra biribirle· 
rinden ayrıldılar. Bu selam me· 
raaimine sandaldakiler o kadar 
memnun oldular ki, yazmakla 
anlatılamaz. 

Çünkü Nasib rciıin yalnız 
kendi selamlarını detil, dillerin· 
den de bazı cümleleri vo keli· 
meleri bildiğini hisseden yerli· 
ler, ona izaz ve ikramda çolc 
ileri gittiler. 

Sonradan bize anlatbğına 
ıörc, Nasib roisle aralarında 
ilk konuıma şöylece olmuı: 

- Bizim selamımızı ve dili· 
mizi nerodo ötrendin? 

- Kendi memleketimde! Si· 
zin mukaddes dininizin, sizin 
mukaddeı reiıinizin şöhreti bi· 
zim diyarlara tamamen yayıl· 
mı,tır. Bir zaman gelip to ada• 
larmıza uğrıyacağamız.a vo ma· 
bedlerinizi tavaf edeceğimizi 
bildiğim için küçük yaşımdan 
beri güzel lisanınızı ö}renmete 
çalışmııtım. 

- Aman, şu halde hemen 
ıizi ve arkadaşlarınızı mukad· 
des hakanımıza takdim edelim. 
Ey aeyyahlarl Hoşg.,Jdinizl Bize 
şerefler, saadetler getirdiniz: 

Nasib reiı, eıkiden Hürıüı 
adalarına yaptığı ziyareti bun. 
lardan saklamıştı. (22) yıl, az 
bir zaman değildi. Bu müddet 
zarfında herşey değ:şir, yüz, 
boy, konuşma vcsa ire başkala
şırdı. Elbet de Nu,b reisın 

Artık korkacak hiçbir şey 
yoktu. Aynada ıörür ribi. 
Hindli kardeı istikbalimizi tır• 
nağında görmüş, artık tehlike. 
nin olmadığrnı bana müJdelo
miıti. 

Şu halde iıteditim aibi 
yürüyebilirdim amma, Naaib 
rciıin kumandaıına da dikkat 
etmek lazımdı. 

Kendimi o anda aıker ol• 
muşum sanıyordum. Çünkü bü· 
yük bir yokuıtan geçdilcten 
sonra Hüırüılülerin merkez ıa· 
rayına vardık. Kapıya gelir 
gelmez ellerimizi havaya kaldı· 
rıyor, 11t bacağımızı ileriye 
uzatıyor, burunlarımızın ucuni 
kadar varan dillerimizi durmak
.aızın ıapırdatıyordulc. 

Bu talimi bize yaptırmcıya 
kadar Na1ih reiı akla karayı 
seçti. 

Nihayet hepimiz bu ıelam 
merasimini becerobildilc. 

Görseniz, bizim iıtikbılimize 
çıkan Hüırüı abaliai bu mera· 
simden ne kadar çok ıevini· 
yorlardıl 

Halcan. bizi kabul etti. He· 
pimizin ayr' ayrı keyiflerini 
•ordu. Bı§ımızdaa geçen ma
cerayı Naaib Reiı Sultana uzun 
uzun anlattı. 

Bizi dinliyenler, hakiki bir 
felaketten kurtulduğumuza ıe· 
viodiler; Oraıı ceheoncmdir. 
Sizin oradan kurtulmanız bir 
mucizedir, dediler. 

Tam iki gün Hüarüş adasın· 
da kllldık. Bize yaptıkları iyi· 
likten, gösterdikleri misafirper· 
verlikten dolayı Hakana teıek· 
kürler ettık. 

• Arkası var 
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{zmi~ V.i ay.et.i J\i~~ Httsu-siy-e 
müdürlüğilnden: 

Bedeli sab kı 
Lira Kurqş Y«i Cinsi 
4700 Balçovaaa Ağamemnun ve Mil Ihcaıları 
li 'ço ada ·Jc:iin idareyi HHu•İyey.; ait Ajamemnuo ve Mil 

1 ıcalan araz ve eşçari hariç olmak üzera '.May .. a~uulao it· 
bar~n altı •y müddetle kıraya verilmek üzere 13/4/938 günün
den itibaren 15 gün içinde açık artrrmayı çıkarılmıştır. 

Şartnameyi görmek ıstiyenlerin her gün Muhaaebei Huauaiy.e 
müdü lüğü varidat kalem' ııe ve kirası 1a isteldi olaorın pey sür· 
mck üzere ihale günü olan 2814/938 perşembe günü saat 10 
da 352 1 ra 50 kuruş sfepoz to makbuzlarile birlikte v.li.Net 
d" mi encümenine müracaatları ilan olunur. 1275 

lzwir viliJeti Emniyet müdftrlil
ğüuden: 

1 - Emniyet müdürlütünün şimdililc ibt:yacı 018'1 ma'8 
lcaak-et 303 çeıtet ve pautGlenun yalnız kumaşı müdür~e 
veri'nı k ve dijıer masrafı ~e lcvaz , mı ve d'k'şi mliteabmde 
aid olmak üzere .açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher takımın tahmia \.edeli üç lir.a elli k.ur.ııı elap 
muvakkat teminat aJcçası 80 liradır.. 

3 - ihale.si 25 Nisan 938 pazartesi günü saat 15 te Em· 
niyet müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ı bale gününe kadar §artnameyi gÖiüp oku· 
anlc üzere ber gün Fmniyet müdürlüğü hesap tşlerı muamelat 
memurluğuna müracaat etmeleri i' in olunur. 9 13 15 119 22 11'69 

Dahiliye Vekaıetiudeo: 
Yozgat şehri içme su. u tesİ88bna 

ait proje tanzimi mttnakaeası. 
Yozgat şehri içme suyu tesisatına ait p . oj~lerin temini iti 

kapalı zarf usulile ekıiltme,.e koouhnuttur. 
Keşif !>edeli 4000 .Jiradır. Mu•a-kkat te-minatı 300 lıradw. 

Ekelltme 30 Niıaa 938 Cumartesi güaü öğleden evel s•t il 1 
de Dahiliye Vekiletiade belediyeler imar heyetioCle yapıla· 
caktar. 

Şartııam.eler bili bedel belediyeler imar heyeti 6eo tef litm· 
tinden alınabilir. Poata ile aöoderilecek teklif mMtuplarmın 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet saat ona kadar komisyona 
gelm ş bulunması lizımdır. •999• 14 19 24 29 999/J192 

Dahiliye Vekaletinden: 
Nevşehir kasaba'!ı ıçme soyu tesi· 

sahaa ait proje tanzimi mftnakasası 
Nevıebir kuabaıı içme ıuyu tes•taaa ait projeleria tanzimi 

iıi kapalı zarf uıulile eksiltmeye kGrtulmuıtW'. ~f badeli 
maktuan 3000 liradır. Muvakkat temiut .225 liradtr. Ebllbaıe 
30 Nuat 938 Cumarteaı günü ötl.._ __.. ..- 1.1. da -D~ 
liye Vekaletirtde belediyeler imar heyetinde yapılacaktır .. Şar_t· 
nameler bilibedol belediyeler imar heyeti fen ıefJiğindeo a1ı· 
aabılir. 

Pasta i1e ıömferilecek teklif mekt~larının iadeli taahhütlü 
olması ve nihayet waat ona kadar komisyona ielmiı bulunması 
lazımdır. "996. 14 1'9 24 29 998/1191 

il Daimi encQmeoinden 
Aliafa plijıoda y.apılacak yapı '847 lira a,çın tı.atarile ve 

15 pa müddetle .açak ekı itmeye koaulmuftW'. 
lıteklileriıı 2490 sayılı 1ua lıiikümleriae göre buırbya· 

cakları teminattan başka gereken belgderj ile b.rlikte 25 Ni-
san 938 pazarteıi rünii uat 11 de Daimi encümolH'J bat· 
wrmalan. 7 19 1139 

il Oaimi eneOmeninden 
lociraltt plajında yapılacak yapı 9103 Jira 57 karDf açın 

tutarile ve IS gün müddetle açık eksiltmeye konul~r. 
liteklildritı 2490 aaytlı yasa hükümler.ine ı&'Öre baz rlıyacakları 
teminattan bqka gereken belgeleri ile birlikte 25 N..un 938 
pnstesi •at 11 de il Daimi eacümonine b11vurmaları. 

7 19 114Q 

lzmir vitiyeti Detterdarhğından: 
Ali Nusretin eski yıllar kazanç ~•rıiaiaden olaa borçlwuaıo 

temini tahsili iÇin mülkiyeti haciz ıedilmil olan Abdullah ef. 
man.Nesinde Abdol .. h ef. "SOkığmda kain 1 blyılı ev )'.enidca 
takdir attirilen ~O lilıa In,met izeıinden tarihi ilandan itiha· 
ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııbr. 

Talipluin ..22 ftüıan 938 Cuma günü saat 1'5 te vilayet idare 
heyetine müracaatlan. 1 7 14 19 989 

Bozdoğan belediye riyasetinden: 
Bozdotaa kaaab.ba11ruo elektrik ile tenv.itine .karar v.erilmiı 

oldugundan ıu kuvvetile istihaal olunarak elektrik santralı ile 
şebeke projesi ı.u·m ve kefifnam.eıi yaphr.-ılacaktır. 

T~i-p olanların ihtiaas veaikalarile birlı1c:te Budojan belediy.e 
nyaaetine müracaatları ilin olunur. 

13 15 17 1~ 21 23 26 ~7 29 1 1726 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Ball'wrlgofoı w 6afa,ıeı, mlıın 'lıa.ıaf ıliluı mlfelıe•ın 
(Verem .,,. •ir• J 

B~srn9hane Çm.kkapı caddesi polis karakolu yemnda 
251 ayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan aqama 

kadar hastalarım kabu eder. 
Telefnorr. flff 5 

• 

• 

ANADOLU 

Saf1hjibeled1y.esindeu: 
Salihli Urayının 9J8 mali yıl cadde ve ıokak1arın temizlik 

işçiliği bedeli mubammenesi üzerinden ve 1/4/938 gününden 
itibaren :20 gün .müdöetle' ~- nıünakasa)(a çıkarılmıştır. 

1hale günü 21/ 4/938 perşembe günüdü . ifalipJıerin e şera-
iti anlamak iatiyeolcria belcdiye)'C' müracaatJan ilan o]anur. 

16 17 19 20 1270 

Dah .. iye \lekaletinden; 
ZMıgu4dak içme stıyu 
tesisatı mftnakasas1 

Zonguldak :şehrine 3 k · lometreden su isalesi su Cle..poları 
inşası tehir ıebekeai yapılması ve müteforri diğer bilcüm.e 
iıleriu ~.ücu:de getirilmesi kapaJı zarf usulil.e ekıiltmeye çıka. 
rı)mı.ştır. 

1 - l,b muhammen bedeli 120000 lira kuruştur 
2 - Jstldeliier bu işe ait şartname, p oje ve ••İr evrakı 

600 lc:u!'Jll mukabıliode D.ahil ye Ve~aleti bele.diyeler imal' 
hey.eti fen ıeflıjinôen .alabilirle ... 

3 - E csiltme 31 Mıy s 1938 tarih ne rasthyn Salı ıCÜJIÜ 
saat on birde Ankarada D hı iye V "'kil eti binaa oda topJuı· 
cak beıediycler imar heyetıoce yapıl cakb •. 

4 - Ekı Jtmcye girebilmek için istekıi ' erin ıı,şığıda yazılı 
teminat ve veaaaki ,aynı .gün .saat ona kadar kom.ıyon ~ili· 
ğ ne tcalim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 •ya t kanunun 16 ve 17 i.ncimad.aelerine '-"gnn 
1250 lira kurutJuk m&Waldcat temınat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi muc.bince eksiltmeye 

g:rmeye bir ma11i bu u11madığına dair imzala bir mektap. 
D - Beied;yeler imar heyeti 'fen ıoefuğcnden müaalcaDJ& 

g rme için alacakları :v. ·a ka. 
5 - Tdkl~f melr.tupları ihale günü nat ona la<hr makbuz 

mukabilinde keml.yo.ı r.e's i ğine verilecektir. 
P.oıta ik gönderılccelc teklif mektup)~mm iadel taahhütlü 

oiması ve uihayet bu aaata kadar komisyoaıa gelmit b.alıan· 
muı lazımdır. 

B.u i,I hakkında fazla izahat almak istiye .. leıin belediyeler 
imar heyeti fen ıeföğinc mür~lt etmeleri. 

19 21 26 1 11'02·1297 

Dahitiye Vekaletinden; 
Urfa şehri içme suyu 

&esiBatı .eksiltmesi 
Urfa şe'brine takı ben 4 ve 2 kilometre meaafedeki men

balardan ıuyon isalesi iki depo inşası ve şehir ıebelteainin ve 
buna ait bilcümle işlerin vücude getiıilmai kapalı mrf uaulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeJi 175000 Jira kunJpur. 
2 - istekliler b11 işe aıt ıartname, proje ve sair evrakı 8'9.._.. -w..-.... .. r 

heyeti fen şefi ğinden a aliı ır er. 
3 - &siltme 31 Mayıı 1938 tarihine rasthyan S alı günü 

uat on birde Ankarada DabiJiye Vekaleti binasında toplana· 
cak beleai~r imaT ~dince y~ılacaktar. 

4 - Elc11tltmeye gire bilmek için isteklilerin aşatada yazılı 
teminat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reiali· 
ğiae ıe.m. etmit olmaları lizımClır. · 

A - 2490 sayılı ıknunun 1~ ve 17 i11ci maddelerine uyrun 
10000 liu kur.utl.C muv.akkat ıteminet. 

ıB - Kanunun tayia ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 

g rmeye bir maai ~uoımdı.ğına dair imnlı bir mektup. 
D - Belediyeler imar beyoti fen şefliğinden münakaaaya 

girme için alacakları .vc.a:la. 
S - T&klif .mektupları ıhale giinü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyon r,eieliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektoplarmm iadeli taahhütlü 

olması ve nihayet bu uate kadar komisyona gelm ., bUlun· 
maaı lizımdar. 

Bu iş hakkında fazla malumat ahnak Hltiyenlerm bele8iyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 11{)1-1296 

Dahi ti ye \' eklietindeın: 
Bergama içme suyu tesisatı mGna

kasasıı: 
Be a ma 4ehrine takriben 9 ıkilomet~e. me~fe<.len ıuyun isa· 

lesi , e ııoa ait ktptaj vea.air aıüteferrı •Jlerın yapılmaa& kapalı 
zarf uıulile eks ıtllOJ.~ koJWlmuştur. 

1 - .lşin mllham men badeli 80000 lira kurq,ştur. 
:ı. - i.Kekliler ma İfe ait 'artoam.e, proje veaair ..evıalu 400 

kural mu.ı<.abilinde Dah lıye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
F eo tefl ığindeo Alab&l.r1er.. 

3 - .Eb itme 31 ma,ıs 1938 tar:bine rastlayan salı aünii 
salt on hi lie Ankarada Dahiliye Vekil.eti b.n.uında toplana· 
cak Belediyeler ımar heyetince yapılacaktır. 

4 - EhiJtmeye Mirebilmek içın isteklileria .aıaiada JC&zılı 
teminat ve vesaiki ayni gün ıaat ona kadar komiıyon r.eiıli· 
tine talim etmg olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayıla ıkanunun 16 ve 17 iııtıi ..maddelerine uy· 
gwı .5.250 lir.a .•• lwrqluk maıv.aklcat tc minat. 

B - Kaauouo tayin et.tit.i .veıikalar. 
C - Kanunun dördüncü madiesi m :.ıcihince ..eksiltmey.e ıir

meye bir mani bulwımadığıoa dair imzalı bir mektq.p. 
D - Be~İ1.olor imar :heyeti fen ;Şefliiinden münakasaya 

gir.me i,çin .alacak•• veıika. 
S - T:ek'if mektupları ih 110 gü.aii aaat ona b.clar makbu 

mukabilind.e ko • s~on r~ sliğ ne verilecektir. 
Poata il! gö ıd~rihc ,Jc teklif mektuplarının iadeli t.aahhii ~Jü 

o maaı ve nihaye bu .aaate k•d.tr komiôyona ge!aı ş .bll .n· 

Nis~n 19 
....... ™ ıxa::::ıı 

.mcuı; Jazı.md r. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iıtiyenlerin Belediyeler 
imar heyeti fen şeflığıne müracaat etmeleri. 

19 21 ~6 1 1104/1 299 

Oahiliy,e V ekaletiuden: 
l~ıil'dağ ~ri ~me suyu tesisatı 
ek~iltmesi: 
Tı:kiıdarma 4800J'300,38(}0 metr.e meaafcdeki m.enb~lardan 

su isalesi ve şebeke ve iki ıu doposu inta-sı v:e mütefeır.i di • 
ğer işleriıı vücude getirilmesi kapıla zarf uaulile ekıiltmeye ka· 
nulmuştur. 

1 - işin mbammerı bedeli 165000 lira kurqtur. 
2 - lsteklileT bu işe ait şartna.e, pıt.oje ve1air evrakı 82.5 

kurllf mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
Fen şeflitinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 M.ıyıs 1938 tarihine rastlayan aah fiinü 
•aat on birde Aııkarada Dahilıye Vekaleti biaaaıoda topla· 
nacak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gırebilmek için isteKlilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün aaat oaa kadar komiayon relıli• 
tine lealim etmiı olmaları lazımdır. 

A - 2490 say ıh kan un un 16 ıve 17 inci m.&ddelerJaıe u,. 
ıun 9500 l ra ... kuruşluk muvakkat temiaat. 

B - Kaouaun tayin ettiği vesikalar.. 
C - Kanunun dördüncü maddeıi mw:mince ebiltmeye rfr 

meye bir mani :buhıamadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ıeflijindea müııakuaya 

g;rme için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektupluı ihale günii ıut ona kadar makbuz 

mukabilinde -komiSfOO reiılikine VQrilecektir. 
P~ta ile göndeiilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 

olması ve niliaJet bu saate kadar .k.omiıyona gelmiı bulun
ması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iatiyealeria Beled ye1er 
imar heyeti fen şefütine müracaat etmeler.i. (1103) 

19 21 26 1 1103/1298 

Dahiliye Yekaletindeır. 
Merzifon şehri içme suyu tesisatı 

nıilnakasası. 
Merzifon şehrine takriben yedi kılometre meı af eden suyun 

is•&eai bir depo ın teiair tebelt~ıi ioıası ve müteferri diğer 
itlerin yapılması kapalı zar uıalile münakasaya konulmuştur. 

rl - 1f ia mulaaaamon bedeli 87000 lira • . • . • kuruştur. 
2 - l.teWiiler bu ite ait Jartname, proje ve saiT evrakı 

435 kurut muknHiade Bahiliye Vokileti Belediyeler imar her 
eti fea tefliğindea alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 /Mayıa/ 1938 tarihine >l'aılryan 1ah günü 
aut on :bir.de i\akarada Dabiliye Yekileti binamda toplue-. . . 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için iıtelcliler;n aşağıaa yaııh 
teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar .komiıy.ou 'l'ei9-
litin.e teılim etmiJ olmaları lazımdır 

A - 2490 aayılı kauoa 16 ve 17 inci aaddelorine llfıld 
5600 lira . . • • • lwruıluk m11v.akkat temiaat, 

B - Kanunun tayia ettiji ,veıik.alar, 
C - Kanunun dördüncü matlde.i mucibince eksiltmeye 

g:rmete bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup,, 
D - Beled.yeler imar heyeti feo ıeflijindco müoıkaıaya 

girme için alacaltları vesika. 
S - Teklif mektupları ihale güıtü aaat ona kadu makbuı 

mukabilinde komiyon reiılitine Vl'rilecektir. 
Pota ile &ônderilecek teklif .mektuplarının iadeli taıhbüdlii 

olması ve nihayet bu 11ato kadar komiıyoıaa g~lmi§ bulun
muı lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iıtiyonlerin Belediyeler 
imar heyeti fen şeflıg; ne müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 1005/13QJ 

Dahiliye \7 ekiletinden: 
Takad içme suyu te8İsafı eksilt· 

• mesL 
Tokat fehııi9"': 1l7DO metreden ıu isalesi bir su <lepo~a 

iaıaıı tebeke ,apdmuı ve dijıer müteferri işlerin vucuda ge• 
ti&ilmeai kapah zarf .uıulile ıekıiltmeye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedf!li 150000 lira . . . . . kuruştur. 
2 - lateQiler bu ite 9it ıartname, proj' ve sair evrakı 7.SO 

kuruı m.atiilinde Dahili,e V.kleti Belediyeler imar heyeti 
feD ıefl ğindeo alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 /V.ayıa/ 1938 taribi11e raslı yan salı günü 
aaat on birde Ankarada Dahiliye V,ekileli biaaamda topıa. 
nacak Bele.diyeler imar beyetin.cc yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye' girebilmek için iıteklıl ~r.n aşağıda yuılı 
teminat ve vesaiki ayni gün ıaat ou.a kada komisy.on ı;ei.sliği11e 
teslim etm' ş olmaları lazımdır. 

A - 2i190 nyıh kanonun 16 ve 17 inci ma.dde:eri11c uyguq 
8750 lira • . . . . kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği veıikalar, 
C - Kanonun clördiincü maddesi muc bince eksiltmeğ.:: gir• 

mefe b"r m-ani b1ilunmadı§ına dair imzalı bir mektup, 
D - Belediyelet" imar heyeti fen Jefliğinden münakasaya 

girme i~in '8laC11lcmı velik•. 
5 - Teklif mektupları ihale fiiııü saat ona kadar makbuz 

muk:ibılinde komisyon reislftine voriiecektar. 
Posta ı lc gönderilecdc teklif melGtıup.A~ıaırı iadıeli taahhütlü 

o~m .. ı Ye nihayet bw .-le .kadar komisyı>BB g.e ı miı blliuo
maaı laz md·r. 

Bu İf hakkında 'fazla izahat almak i.tivenleı:in bele.diy.oler 
imar beyetı fen şef iğme müracaat t-tmeleri. (1106) 

19 21 ~6 1 1106/t.361 
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\ -apu; .. A centcsz 
r c y /' L r fERI ANDAIS 

l UMPANYASI 
"JUNO .. v put u 17·4·938 t~· 

• r"h nJ e beklenmekte o lup vu· 
kü1ü tahliyed ~n son"ll BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
l.manlaeı için 'ük olacaktı r. 

"GANYMEDES • vapuru 18· 
4·?8 tar hinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM. AMSTER· 
OAM ve HAMBURG limanları 
·ç.n 'ük alacaktır. 

~ VENSKA ORIENT 
LINIEN 

.,AASNE,, vapuru 28·4·38 
ta rihinde brklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI
MARK ve BAL TIK limanları 
~iD yük .alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

..,ALBA JULIA,, Vf\puru 9-5·38 
tarihinde beklenmekto olup 
MALTA, MARSILYA ve CE· 
~OVA limanları için -yük ve 
yolcu alır. 

ilindeki hareket tırihlerile ve 
navlunlardalci değişikliklerden 
ı1cente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafıilat için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPE~ CO 
vapur acentalıtma müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE .. 
l\' ANTE. UNIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DE\JTSCHE LEVANTf; 
llNIE, A. G. HAMBURG. 

.TL#.S LEVANTE UNIE A.G. 
BREM EN 

••sAMOS,, vaJMH'-a 16 Ni .. n· 
da bekleniyor. ANVERS, BRE- Olivier ve 
MEN ve HAMBURG Jimanla· 
rıadan ,ak çıkaracakbr. 

"ARTA,, vapuru 1~ Ni andı 
1Htlileniyor , ROTIERDAıM , 
HAMBURG ve BREMEN içia 
~ük alacalctar. 

SERViCE tMRIT1Ma 
RQUMAJN 

BUCA REST 
.. DUROSTOR. vayuru 3 Ma

yıstı bekleniyDr, KOSTENCE, 
GALA.ırz ve GALA TZ ütar· 
maaı TUNA limaolırmı yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MlDF.l,, 
HAVSUNJE 
OSL(i) 

··sAN ANDROS .. ~-u ı 4 
~iaanda bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE. DIEPPE ,.e NORVEÇ 
umum limınlanna yü~ ala· 
caktır. 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
.,EXCHANGE,, vapuru 15 

t.imited 

Vapur Acentaaı 
J3 iriacıkor.don Reea bİPlll, 

Tel • .2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

"FLAMINIAN., vapuru 15 
Nisanda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN aelip riik , .. 
karıcalchr. 

"CARLO., vipuru 20 Ni· 
aanda gelip yük çıkaracak ve 
ayni .zamanda LO NDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 
THE GENERl\L STIM NAV~ 

GATION Co. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru Mart 

nihayetinde LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINlE 

"DELOS11 vapuru 24 Martta 
gelip yük çıkaracak. 

~iaanda bekleniyor, NEVYORı< Teknik _. -
ıçin yük alacaktır. 

"EXMJNSTER,, vapuru 30 MuhasebeBürosu 
.Niı•ula bekleniyor, NEVYORK M fa . 
İçin yük .ı.caıcttr. usta E. Çelebı 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
"115ZA,, motörii 15 Nisanda 

bekleniyor, TUNA umum li· 
lllınlırını hareket edecektir. 

~aparların hareke tarihlorile 
navlunlırdalci de.tiıtildikleriııden 
•centa .mesuliyet bbJll etmez. 

Da fada tafmlit almak kiP 
BiriQcikordoada W. F. HENRY 
\'AN DER ZEE & Co. N. V. 
"•pur aceatalajlaa .mür~ 
tciU.ai rica olanur. 

Telefon No. 200712008 

DOKTOR 
lf. ~- Uta;r 
Dehin haatahklar 

mutehaseı81 
llci.acibeyler aokak No. 82 

T elefoo No. 3~6 

Dit Tabibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. 5.i 

K-apalı Yemiıçarşuı No. '3 
'Telef on: 3435 

Muhasebeye ait bütün işlerinizi 
tam bir itimat ile tevdi 

edebilirsiniz. 
Büro, kanuna uygun şekilde ve 

muhtelif .uıullerd.,: 

Muha•ebe tesis eder 
Def ter tutar 

Plcinço tanzim eder 
11eaa6ıtetkik,taali~e 
oeihtilalılarıhaUeder 

Birinci Sınıf Mutabeuaa 

Dr. Demir Ali 
KIUIH}I of la 

Cilt ve TenasUI haatahk· 
tarı ve elektrik tedavisi ı 

Jımir • Bjrinci beyler Hkatı 
Elhaaıra ,Sinenwı larkasındJ 

Telefon ·: 3479 

Hakiki çiçek kokularını 

S. Ferid Eczacıbaşı 

• t:'f :• 

Kolonya e Esans
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sahittirler. 

t,~-:. 

-1~{ Aynını 
İ~ imkan 

v yepmaga 
bırakılma· 

~("~ 
~~~ mıştır. 
·~,;:~ 
t1,·:'3 

,r::~ 
~:; ... · 
-;-.... ~ Benzer i~imli tak· 

litlerini red edip 1 
, .. , ! S. F. Eczacıbaıı 
i~J j.1 ~ isim ve etiketine 
. · ~~ • f-'.,,t ~.:ı~ f,-. 
~~ .... ..,. .. ';"(, ·1>n~~~J dı· kkat '~4.ı.t~ • .........ı #> •-.N;,. -~ • 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
HnkOmet eıral;\ı 

Asabiye miitehaaaıaı 

Or. lsmail Ziya Tregul 
tkincibeyler sokağı Fmn karşısı No. 25 

Telefon: 4178 Evi z 2505 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: . 
Mahmud Saidin kazanç vergisinden ve sahlak emlik. ?ede-

h ·ı· · · -11c· t" t L-ıh em· linden olan borcunun temini ta sı ı ıçırı mu ıye ı ·~ 
val kanununa göre haczedilmiş olan Ahmetata mabılJeıı Kete~ 

k• 45 · 7 ı d""kkin takdır aralığı ıolcağında kiın e.a ı . y.cnı. • . ı~yı 1 ? . tek· 
.etttrilen 1500 lir.a .kıymet ÜHl'HHMn t•nhı tlan<kn ttiberen 
rar 21 gün müddetle müzayedeye çakaralmııtır. . .. 

Taliplerin .22-4·938 Cuma günü vil~et idare hc,.:etıne mu· 
racaatları. 1 5 1 O 19 J046 - -

Jzaıir hariç olmak ilzere aşa ~ıda ~ii~teril"n mı ı '•r ıı k ülcOrt E'a• 
lıfl ziraat banka lan şube ve ajanlarınca b iular ••41 ) ı..zı u p~r k ntlo 
t ia&leriJe yapılaukur. 

1zmire bağlı Kıırfıyaka, BurooTa, Buca, Seydiköy, Torbal ı, Ilıca, 
Bozyakı, Bılçovıı, Yenik:ale tımarı bağcıları ihtiyaçları olan kukiirt erin 
bedelini ıirk:eıio (lzmirde kapalı yemi, çarşm .N o. ll) mulemedli~ioo 
tediye ederek kükürtloriai Darığaçıa ıa~ iskeledeki ard iyede teselluın 
edeceklerdir. 

İkinci eller kaldmlmıı olduğundaa bağcı ohnı)nnlara .küküct v • 
rilnıi yecek\ir. 

Satı o 
Mıt.tıka11 

Jzmir 
Kimler tarafından eatıln<'ağı 

Keçiborlu Jdlkiirıleri 1'. A. Ş. 

lzmir .mutemc: dliği kapalı 
Yemie çar m Nol 4J. 

Perakende EatJ§ f iati 
L,hcr ıorba içio 

l\lentmen Zir11t bankan 
Maniaa ., 
l:urıudla " 

.. 
" 

330 k1,oruJ 
340 " 
340 " 
345 •• 

Salihli .. 
Alaıebir ., 
Alı:biııır ,, 
Kırkağaç 11 

Soma " 
Bahkuir ,, 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 

350 
359 
350 
350 
3;>0 
363 

.. 
" ti 

" .. 
" B.rga111a n n 360 ., 

Kemalp•ı• ,, ., 850 ,. 
Urla ,, ,. 350 ., 
Seferibiıar ., ,, 355 " 
Çeıme ,, ,, 3~5 

11 

ÖffJllİf H r 355 •• 
Tire ,, ., 355 ,. 
Kuııda11 ., " 360 n 
Karaburun ,, ., 355 " 
Aydın ., ,. 355 ., 
KilkfJrtlerimiı koreu ı miihürlü (50) fer k iloluk torhal rd satıl ~· 

Ç\klrılmıetır. Beynelmilel ~öbreti haiı Londrnda (D anif'l Gııll h) labo. 
raıovarmda yaptırılan tahlilde kükür&lerim zio, yOzde 99,5 l u f.iy\:U 
oldu~u anlıplmıotır. 

Kükürtlerimi:ıı bağcılık için ıon ıderecc faideli bauaları haiz moz'1' 
maddelerden uwamile ui ve ea yükıek ecnebi 1'ükürılerine muadildir. 

K.EÇlBuRL\J KÜKÜR1'LER1 TÜRK 
ANONiM ŞlRKETİ 

Bahçe ... TUtUn ve Sebze... Fidan ve 

Kimy•vi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörlerı. 

Tra'kt6r Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar 

Orak ve Harman Makineleri 
sair her cins Ne eiıtemde 

Ziraat Mokioeleri 
Hacı Davut Zade 

R-ahmi 
Karadavut 

Ha\imığa ç rş1s1 No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karıdavut IZM1R 

S AZM AŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1,tırk Anonin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dlzel tarla traktörleri. 

4.S-35-25-20 beygirlik: Her hususti garantilidir. 
Fiyatta ucuzlak tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harman, biçer bağlar, saman ve ot pres ! . , 

tohum ayırma makinesi, kalbur makins . pata· 
tea çakar• makinesi VC bi'umum Batı z ıa ye. 

RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, d skıro, t rmık, 
çapa makineleri. 

WOL.F - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motörleri. 

Her tiri& fabrika teıiaatı işleri deruhte edilir. 

BG~•lı ICardiçalı Han 55 No. Ja EGE 
illJtntalıası umum acentesi TALAT K/L • 
LJC>l;.LUNA. müracaat. 

... - ·- - - . . . ... . .. ~.... . ... - ' . . 



~ıfıUe 12 
-----------~ ANADOLU Mart 

Şa ap Pürjen Şahap 'ieeıı& .... ı tabii olarak E 
yapan en iyi müshildir 

• sr Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, işti hayı arttırır • -

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Bagl•r ve 

Baganl•r ..• 

En müıkülpesent müş· 
terilerini memoun eden 
bu f .rmayı unutmayınız. 

. ·. . ..... . .. . , 

Tüccar Ter~i Türk~azarı 
ra • Ka ka 

• 
Bu kere yeni açtığ'tm mağazada zengin 

çeşitler. Mıatolulc, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envaisini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mıkazam dahilinde açtığım terzıhanemde 
husuai olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, ıılc manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

it.valet, gelinlik, ıivil ve aakeri elbise ve k8putları 
istenildiği ve beğenilditi şekilde imal edilir. 
~ - Muamelem peıin ve kredi ile de yap ılır. 
3 - Bu ıözlerimia doğruluğunu anlamak için bir defa 
Mcılbe kafidir. 
Adreaı Odunpazar: Sümerhankın ~ktıtı eıki Bayraklı 

ma~a:ı:a Numara 12 • Telcfen 3276 
t1111 N perabnde oltıralc lıarlçfen s~pariş kabul edilir 

Hasas ve temiz iş 
1 

Mutedil fiatle 
Söz verilen gönde 

rs:r;zs=1aml!!l["'~-l!!m! • Malı ine tamir ha-
E neaincle yapılır 

iz.mir Kutane pazarı demirciler 
Na. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

Telefon: 3993 

kullanını~ · 

Toptan 
aatış yeri 

Peıtemal cı l11rda 

Lütfi Krom 
Ecza depo~u 

' · r· ·ı ..ı -< t- M , •· f , . D ı::. r-1 A ( U N :.J 0 U R ' 

~ 

.. 

~---------------------------------------... ----------------Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertiirl ii tuvalet ~eşitlef i 

Haındi Nüzhet an çar 
_ıh at 

~ 

zanesı 
BaŞdurak Boyok Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Haraç~ı kardeşler 
Büyük o a ve mefrufat ma-

ğaza) n enlrinize dAlft• 
ŞUBE 

ANKARA 

~ emiz!. zarif e_şya,. elbiae i~tiy~cın~an evel gelir. Herkes kendi 
halınc ıore temaz bır eve, mısafirlenni kabul edecek bir alonıa 
raba~ y~ı_racak. eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aılenıu mubıte daha iyi tanıtabilirıiniz. Evinizin eıyuı bayaU. 
nızın etiketi olduj'unu unutmayınız. · 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame
Leai ,apal&r. 

e o ., 

. •. :~ , • r,. ... ... • . .... ·, • . 

Kahve ve 
Gazi oc 
Kullandığınız tahta sandal

yaları lzinir Taşç larda 21 numa· 
radaki Saalaya Yapımevi M . ...-.r.~ı11t 
Aliden sağlam ve ucuz fiatlc ll'!!lliılli~ 
tedarik edebilirairıiz. 
Toptan ve perakende 11tıldığı 

gibi sipariş kabul edilir ve 
süratle yeti şt i r · ı : r. 

Foto Köroğlu -za S--m 
E ı meşhur fabrikaların totoğrbt ma"ineJcr , tilım, cam, kiğı t , 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müatamel eczalar, fotoğraf ali 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandiamanlar, ıenedat ve evrals 

iatinıablan ve kopyaları kemali dikkatle yapıl11. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerzado çarıısı No. 28, 4, 5, 6, 7, S. J 

T.W.-00· 267 af_: Rüatem.Jzmir 
• 

obil e • 
l 

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

Oldsmohil otomobilleri de her tOrlO ev~afı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
8iri11ci Kordon Telefon 2704 

=ı!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!~!!=========--------------------------------------· 
Komp ni Karyol ve iz • 

ır v h v 1 

1\mamite çelik yaylı emaa1ıiı ıomyaları mutlaka görünüz 
81 M O N S C O M P A N Y Markasına dikkat ediniz 

Y egine sabş yeri: 

1 

41938 MO<dleO 
Hıli.I çelikten mamul mobilya renk ve ıiıtcmi. Şık • Zarif ve 

ıatlam boyalar kat'iyyen dökillmez, aomyaaı ııcırdamaz 
emHlliz karyoladır 

r la alonu 

1938 Mo<dleD 
Çelik lamalı somya ve ayaklı divanları hiçbir fabrikanın yapam .. 

vııcağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavaflar Çarşzaı orta yerde 
No. 29·36 Hüseyin Hüsnü Uziş 


