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Yunanistan 

ı leyi ı ri e an• 
kında oldotu tahmin edilen guı fabtikuuıda vacud• ıelirilec•k 

m,erkeıl ü11Wı.. t kriben Çan• teli atı yetmit hio liup A\maaya• 
kın, Çorum, To ya araıında ıa Dldy• fabaikaaıaa umarlamıııır. 
bulunduğunu ta mln tmelc· Belediye daiuıi eac6meninin ae 

k.Jran dahiliacle, belediye nili Dr. 

yın.-.. --"'- • ... 'I O - :LN-
ıani ye sürmüştür. 

Zelzele hafif olmak üzere aa• 

tcdir. Behçet Us ile fabrikanı• ıa•••••ili 
Zelzoıenin ı brimizdc ve vi· k ı kd .:ı·ı i .. ar11ında ün u ın e a e .. ı m • 

layetimiz kazaları ve 1t-lzelenin tir. Yetmi bin liralık borç dört ... 
hiaaedildiği diğ r vil ~yet ve aede ,.. dört takıine 6deoecekıir. 

Bataklıkların ku· 

at 13 te 30 .saniye devam et· 
mek ıur tile Samıuodı, saat 
13 te gene 30 saniye devam e~· 
mek ıur tile de Adapaıarındı 
laisıedilmiıtir. 
- Sonıı 6 ıncı sahi/etle -

kaz \ardaki tesirleri etrafında Fabrikada oto atik tui11tıa 
ldıtımı:ı malumat şunlardır: ,1•rlerine konmuı içia otaı bin lir .. 

Romanyada vaziyet 

o tahğa heyecan 
veren vesika 

Hariçte bulunup ta Romany.a alf.hine 
tahrikat yapan Rumen.lerın ta ı· 

İ"efİ isfirdad eclılecek 
1 __ nafii a1eybiade ıabrikltıa ba~unaa 

'feya fe•adcuya e propa~udalar ya• 
pan bütüa Romao:yahlardao Rumen 
tabiiyetinin htirdadıoı aatık ola• 
eaktır. 

Bükreı, 20 (A.A.) - Gaseteler 
bir •eıika eır•tmiolerdir. Bo H•i· 
kanın neori ef kin umumiyade şld· 

• • 
Tutulması ıçın 

t•t-Bit miJtehasııı 
kik :ıt yapıyor 

Geçenlerde lımire geleD H ba• 
ı · ese• 

takhk.llrm kurutul••" m••e ..ı ı..ı 
bb V•• • rinde tetkikler yapan Sı aı 

l•ti miıtoıarı, Ankoriya d6DÜJJC~ 
Vekil B. Bulılıi Alata@a ttıkikl•~ 
aeticeıi hakluada • •lfunat .. ı•: 
H bunun iberirı• Halkapınar bGJG 

Ç·"r m••· bataklı&• ile 1ncirahı n •rı 1 
• 

~ • .,.1111• 
kilerindeki batak\ık.larıa u Dl dbiı• 
de kuratulmaeına bıtlaamuı ıe 
lerini ttlkik: etmek üıer• )>ataklık 
kurutma milbeadhleriad•• ltir .. t 
telıriuıizo göndcrilmiıtir. Milt•bi:'1'' 
düo Halkapınar batak.lıgı il• ın. r 
ci••rtndaki diger bala~lıklan ıadnk 
etınittir. k 

. Müteba1111, iıial ıamanıladı taD 

• • Hatay seçımı -···-22 kiıilik kontrol he-
yeti lıtanbaldan ge. 
çerek Hataya gidiyor 

t L 1 "0 (Buıaıt) - Hatay 
ıtaauu, • 

. . aesarel içia Uluslar ıo .. 
&e~Ulll•• • • B 

·ac:e ayrılao n hTıçreh &• 
,eseıı . . 
zerin tıaıkaolıAı••• lnılaH• yır•• 
iki ki•ilik laeyet, bogön b11ra7• gel• 
mit •• Tora. elupreeil• derhal 
Hatay• bar•k•t eı ittir •. 

Bey•t ıelıi, gaze&eciler• beyı• 
nat11ıda: 

- Seçim, b•ziraa aoD a ka• 
dar bltmit oluaktır. yeni aisam· 

. Türk aokıal asarına ay• 
nam• ın, . . i 10 gua bir ıuret\& tadil edıldıl ma • 

d Ba.ı. a ıö"li-cek blrteY munus ur. r- / 1 -
ıonra d rhııl Aukıırıya döDflP ra~o· 
ruou vereC4"ktir. Vekilel bfidceeın• 

h i ılı der• 1okı ur. 

Mersinden 
pamuka dı 

1,500 balya 
ahadaa acak 

.z _kabin.~ .. i# Cumhur eisinin riyaae. 
mumessılıne tannıuL 4'"• ···-~-

Paris, 19 (A.A.) - Siyalii 
mü~ bitler, it lyaya bir Fransız 
aefiri gönderllmeıi için müz~· 
kerelere girişilmesine Kont Cı· 
ano tarafandan muvafakat edil· 
miş olmumı memnuniyetle kar 
otlamaktadır. 
Müş bitier bu müzakereler 

esnasında lngiliz·ltalya itilafın· 
da nazarı itibare lınan ve bir 
Akdeniz devleti sıfatile Fran· 
sayı da alakadar eden bazı 

meselelerin mevzuu bahsedile· 
ceği ve B. Blondcl teıafından 
idare cd ı leccği öğreniımiştir. 

Bu meseleler yni zamanda 
Dalad ye ve Bone ile lagiliz 
devlet adaml rı arasında 28 ve 
30 N .sand Londrada yapıla· 
c k olan gör~meler e&naıında 
d mevzuıı bahsedilecektir. 

Salahiyettar mabfeller Roma• 
y gidecek olan Fransız ı liri· 
- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

galip! 
~~~~---~~~~-

Viyana, Alsancak saha· 
a 3- 2 mağlUp oldu sın 

lzmir takımı, bilhassa birinci dev
rede çok güzel bir oyun çıkardı 

detli bir beyecau tevlid etmiotir. Bu 
'feıika B. Kadrcana tanhudaD gtn• 
derilmit olan bir mektuptur. Muma• 
il yb ha mektubunda eııki Bat'fekil 

den bu ıHe ıyrılacık ta ı ı• Demiıtlr. 
bal kurutma auıeliyeıio• bıtıaoa• .) \...-----=== 

Romangcı Başflekili patrik 
Miron Kristea 

Berli , 20 (Radyo) - Siyaıal 
mehafil, Romaayaya ) apılaa tnlı.i• 
faıı dıkk:atle takip etmekt dir. 

Bau ı11etelcr, htıkQweti de'fİr• 

ak btiy•nlcrin dedıal yakalanma• 
larınılan memnuniyet f?Oıtermekt• 'fe 
taklibi hOkilmet gibi iıyankftr hat•• 
ketleri takbih eylemf'ktcdirlcr. 

Bokr11e, 20 (A.A.) - Bugün yeol 
bir kararname oe~redilmittir. Bıı 
l:ararname ecnebi memleketlerde 
1 a~ıyao ve Romanya devlatinın m • 

. caktır. 

Dukanın katillerinin projeıinclen 

mal6mattar oldu~unu ibıa1 etmek• 
tedir. Bu mektupta demir muhafıı· 
tar teıkiJAtıuıa tedhio Htikaların• 
müracaat etme i Te bilhaua Yahudi· 
ler aleyhine ıncıteveccih çok ıiddetli 
bir milcadelede bulunma11 ' lüzumu 
ıuri edilmektedir. Demir muhafıı• 
lar teıkilAtı euıuplnıo dan l>irinc 
g6oderilmio olan bu mektup Duka• 
JUn katlinden ntl göaderilmi~tir. 

J)Qkre,, 20 (Radyo) - 17 oi• 
ıanda Romanyaoıo m ubtelif ıehirle• 
rinde tedhi,çUeria Hlerlade yapılan 
araııırmalarda birçok: mühim uıi• 
katar bulunmuı•ur. Sivil •• ae• 
keri htintak: daireleri, bu •ühim 
•eıika lar fiurinde tetkiki r ya pmı k· 
ıa ve ıaçlalara aid dalillerı hnır• 

ı.mak.tadırbr. 

Zabıta ro:na · ı: Kan11 mendil 
Cinayet, heceyan, korku, 

aşk ve kahramanlık 
Nakleden: lr/•n H11zar 

·ııı tefrik• .e sıbıta ••ı· 
•il gazel roman, tarı L 1 i 

Ber ııaman en mutena, d f d L d mı• lrfaa Baaaraa aa em 
NADOLU bo e a a ar.a ııı . b' eıer 

riTaııuı verea A• . .' allk• lle otraf ıada ıoplıyacak, yeaı ~ 
ile, çok aefiı n hepı.•l~ı 

. v ı ekleyıDı&: 
'fCr&)or. a arın • 

({anı mendil 
6 

,___: ____________________ ~ 
• 

First Vienna takımt 
tıtanbul aabtelitinl a.ı. &akara 

mubteU&hıi S.0 aglap eda Viya• 
aa takımı dfln 1.miı uhtelitlni 
btlUln ayret!ne raımeıı yenemedi 
V9 ıa adan s.2 maglQp olarak ayrıl· 
dı. lı ir takımı birinci dnrede 
ckHriyet itibarile auntajlı, hikim 

' feYkal de anlayıtlı idi. lkiııel 
denede çok bacaladı. Kaleci Bilml• 
al çok gen\ yuau •• buna mun• 
d olarak Adli n A\inin ıayretleri. 
dir ki, ikinci d enede naiyetin ı .. 
nalaımuına mani oldu. 

- .Sonu 9 uncu sahifede-





-'.'" . .. 
ANADOLU 

Başvekilimiz, Atinad~ bü-' 
yük tezahüratla karşılanacak 

Binicilerimiz -···-Niıte ikinci müsaba. 
kada da muvaffak 

oldular .• 
fstanbul, 20 (Huıuıi) - Niıte 

Portekiz ıüvarilerile yapılın mü· 
sabıkada binicilerimizdea Ce· 
vat Kula üçüncü, dijer Cevat 
da yedinci geldiler vo bırıretle 
alkıılaadalar. 

... eı ••• ~-
B. Celdl Bayarın, bu defa yalnız Atinayı ziyaret edecefi ve 

Belgradla Bülıreıe baıka aeler gitleceti bildiriliyor 
fltanbul, 20 (Huaaıi) - Bat· 

vekil B. Celil Bayırın; Balkaa 
11yıhatlni trenle yapacakları ve 
ba defıs ,.ınaz Atioaya ıido
relc, Belıradla Bükreıi baıka 
bir ıımın ıiyaret edecekleri 
bUdlriliyor, 

Baıvekilimiz, Atlnada bü7ük 
meıaılmle karıılaaacak •• bu 
ayıa yir .. i aelriıinde, Kral ti· 
yatroıuncla bOyllk kabal reımi 
yapılaca lctır. 

B .. vıldlieiı lo1n Attaadı ma
azpna bsırhlrlar yıpılmaktıdır. 

lıtıabul, 20 (Huıuıi) - Ya· 
nın raıeteleri, Ba,vekilimi Zİ• 
Atina aoyahatiaden balliıle ma· 
kaleler y11makta ve bu 1e7a· 
hati•, iki •emlelretfn dostlutu 
namını aeaud bir hidiao teı
ldl ettltlnl lcaydeylemektedirler. 

Batfflrilimiı, laudutlardı te
zahüratla karıılanacaktır. 

Cumhurreisimi • 
zin yatı · 

Y aiıncla latanbula 
hareket edecek 

Hımbarı. 20 (Radyo)-Ame
rlka milyarderlerinden Kadvo
laya ald iken, Tllrkiye Cum· 
burreiıi ıçın tın alınan 
Savarona yata, bu2iialerde Türk 
sularına müteveccihen burıdu 
hareket edecektir. 

Savarona yatı, bet ıene evel 
lnıa eclilmiıtir. Dtinyada, bun· 
dan daha lükı yat yoktur. 

Yaba mürettebatı. elli kiti· 
den müreldceptir. 

Erzurum - Er2in· 
can yo/.a taneli 
Bu.•fıll meraaimle 

tttılıyor 
AnkaH, 20 (Huıuıi) - Er· 

zuru• • Erzincla hattındaki en 
bilyilk tünel, yarın merasimle 
açılacaktır. Bu tilnelin uzunlutu 
1070 metrcclir. Türk miiltendiı· 
lıriain vo işçilerinin muazzam 
llir eserjdir. 

Ereğlide 
100 bin d6nüm top. 

rak ltartarılıyor 
Ankara, 20 (Huıswi) - Kon· 

ya Ereğliıi mmtak11ında kanal· 
ların tcmizlenmeıin• başlanmak 
üzer~dir. Burada yapılacak te· 
ıisat ile 100 bin dönümden 
fazla arazi ıulanabilocok vo 
zeredilecelctir. 

Erzurum da 
Kardan yollar 

kapandı! 
.Erıurum, 20 (Huıuıi) - iki 

r ındonberi devam eden kar 
yüzünden Kop datı kapanmıı· 
tır. Yolu açmak için 200 amele 
çalı şmıktadır. 

Liyonda Feci 6ir 
tayyare kazaaı 

Liyon, 20 (Radyo) _ Liyon 
tayyare karargahından havala· 
nan bir bombardıman tıyyareıi 
D om ~ehri üzerındc yero düf· 
müş, içinde bulunan bir yüz· 
başı ve 4 kisi ölmüştür. 

Otobüs faciası 
Trab~onda bir otob'/Js çukura yuvar. 

lanmıı, on dört kiıi ölmüıtiir 
lıtanbul, 20 (Huıuıi) - Trabzoada, Rtşat adında bir ıofö· 

rün idıreıindo bulunan bir otobüı, bimil oldu;u otuz yolcu ile 
uçuruma yuvarlanmış, ~oför de dahil olduğQ halde, 14 kiıi pır;a· 
lanmııtar. Yolculardan on kişi ağır yaralıdır. 

Acı haberin, Kamutayda 
yaptığı akisler 

Dahiliye Vekilimiz B. Şıilırü Kaya, zelzele 
leldlıeti halılııncla i zalaat verdi. Birçok mem

leketlerden taziyet telıralları ••itli. 
Maddi .zararın ehemmiyeti yoktur 

Ankara, 20 (Hususi mubabi- rine iştirak etmekten başka 
rimizden) - Büyük Millet Mec· elimizden bir,ey ıelmeı:. Kaza· 
liai, bugün Bay Refet Canıte· zedeler, ha11rzed~ler maddeten 
Zİll riyaıetinde toplanmıı. bazı ve .manen tatmuı edilecek· 

. ti . h kL· dak·ı lerdır. azanın meıunıye era a ıun 
8 

. b lıt llf 
· · k · k u ıza attan ltODr• mu e rıyaıet dıvanı tez ereaı o unup b··1ca ti le"' ta af ndan 

b l _..ı:ld'k d- ve u me er er anı r ı 
lca u euı 1 ten. ·~~ra un . zelzele münasebetile 2elen ta· 

Malayim 
pehlivan 
Lonılrada 
dört maç lıazantlı 

lstanbul, 20 (Husuıi) - Mü· 
liyim pehlivan, lngilteredo dört 
maç yapmıı ve hepsinde mu· 
vaffak olduktan ıonra b111üa 
lıt111bula dönmüş ve kır,.lıa· 
mııtıt. 

Yakında; Tekirdığh Hüaeyia, 
Kara Ali, Mülayim vı Himmet 
karıılaıa caklardar. 

Fenerbalaçe 
lstınbul, 20 (Hu1111i) - Fe· 

nerbıhçe takamı, milli küme 
maçından çekilditindea, onun 
yerine 'üme harici kalaa alta 
kulüpten muhtetit bir takım teı· 
kil edilerek oynahlıcaktır. Bu 
takım, Fenerbahçe takımı yeri· 
ne, lımire ve Ankaraya gide· 
celc, fakat maçları kazann da, 
puvan üzerinde t11iri olmaya· 
caktır. bugün momleketimızın mubtehf ziyet telgrafları okunmuştur. 

mıntıkalarında vukub~l~n zel· Gümrük tarifeai kanununun 
zoleler liakkında Dabılıye Ve- 6 d dd . . t d·ı · d . r.UQT 

. B ıncı m ı esının a ı ıne ıır r ı kili vo parti ıenel ıekreterı • k .k. . .. ._ . 
. h · anunun ı mcı muı Keresı ya· • _ı 

SiUcrü Kaya ıza at vermış ve 1 L k b I" d ı aazınosunaa . • . pı ara.: a u un en sonra ce se, o· 
demıştır kı: Cuma ıünü toplanılmak üzere Dii.n gece g'iizel bir 

- Sıym arkadıtlar; Dün tatil edilmiştir. 
•emlekoti~iz anıızın bir acı!a Ankara, 20 (Hususi muhabi· konser Ver ilmiştir 
düştü ve bır yasa utradı. Dun rimizden) - Muhtelif hükumet· Tango krala Edvar Biyank, 
11at biri birkaç dakika geçe leria A.nlcarıdaki sefirleri bu· dün geco Fuar gazinoıunda ilk 
memltke 1 ~ z o m~htel~f yerle- gün Hariciye · Vekaletinde Hı· konserini

1 
vermiftir. 

rinde az. çok hııaedılen y~r rioiye Vekili B. Tevfik Rüıdü Konser, fev ~alide ıüzel ve 
deprenmeaı oldu. Toprak ço· Arau ziyaret ederek zelzele nezih olmuı, umumun memnu· 
küntüsü ıı çok orta Anadolu feliketi münasebetile hükumet· aiyet ve takdir biıleri araııada 
mı•takaıında vukubulrnuştur. Jeri namına taziyette bulunmuı· geç va~te kadar devım eyle· 
Merkezi Karıehir, Yozgat, Ak· lardır. miştir. 
dat•adeni havaliı~i~ ~çok ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
yerlerde depreameler olduğu 
anlaşıldı. En çok zarara utrı· 
yan Kırıehir Yiliyetimizdir. 

Bu vilayetimizin Hoşker na· 
biyesine bağlı birçok köylerde 
evler yıkılmıştır. 

Diter taraftan Yozgatta ve 
bir köyde hükumet ve is ta ıyon 
binaları oturulamaz hale gel· 
miştir. Selckeli köyünde 59 ev· 
den 49 zu yıkılmı ştır. Burada 
1 ölü, 1 de yaralı vardır. Ol· 
mamaaını temenni ettitimiz bu 

Elhamra idaresinde Milli Kütüpbaae Siaomaa 

Duyduk duymadık demeyiniz, b111ün IOD rün 

Hönd Mezarı 
TÜRKÇE SÖZLÜ etki ve yeni TÜRK MUSiKiLi 

Yarın matinelerden itibaren Franıızca iki muazzam filim birdın 

Zenda 
B O R A Mahkumları 

Charlea Bayer 

zayiat hakkında peydepcy alını· I••--.• ı•-------------~~~~~~~I 
cak malumat ajansla bildirile· 

Ronaltl Colman 

celctir. 

Maddi bısarahn bizin için 
hiç bir zararı yoktur. Çünkü 
bu memleket maddi zararları 
eskiden beri karşıla mata alışıktır. 

Tabiatin ıkıiliklerine daima 
ıötüı germete alıımış memle· 
ketimiz tabiidir ki bunu da 
derhal tamir edecek, zarara 
utrayao vatandaşlarımızın gön· 
lünü ılıcaktır. Bir şefkat ocağı 
olan Kızılay cemiyeti, derhal 
matemzcde halkın imdadma 
geniı miky11ta yardıma koştu, 
hükumet te derhal 30,000 lira
lık inıaat yapılmaıını gözeten 
bir kanun layihasını aızırlıya• 
ralc mecliıe sundu. 

Arkanaılar; maddi zararın 
asla ehemmiyeti yoktur. Aııl 
meaele, milletimizin ye;se düş· 
tüğü 200 vatandaşın ölümüdür. 
Tabiatin ıuurauz hareketi kar· 
şısında yapacak birşey yodur. 
Yalnız hasarzedclcrin elemle· 

Tango Kralı 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde ----

Büyüle fedılcarlıldarla lzmlre 
gctirilmeıi temin edilen dün· 
yanın en meılwr aan'atkirla· 
randan Tanıo Krala EDVAR 
BIY ANKO arkadatları ile 
birlikte, Çarpmba ıünü ~ıa· 
mandan itibaren Fuar ıaııno· 
ıunda konaerleriııo b.,lıya· 
cıktır. ____ , __ _ 

Kısa bir zaman için anıaje 

edilen bu meıhur ıan 'atkirı 
dinlemek fıraabnt kaçırmama· 

nızı tavsiye ederiz. 

. .. ·., ı. ~. ~·.)..- "'''"~>:"ı ..... ~ . ,· ' .. . .-~ . . 

- _.. --· .. 
Nisan 

( JşiN ALAYI l Teşviki sanaJı 
'- A ~ den istifade 

HA ... 
"Eli ya eyyüheasalci 
Edir kc'.sen ve navilba 
Ki ışık asan nümud evvel 
Veli üftad müşkülha.,. 

• Ela ya eyyühel Vali 
Fena lbrahimin hali 
Bırak lütfen ıu imhali 
Tıkırdan ha, tıkırdın ha .. 

* Ela ya eyyühezzeynel 
Elinde ipli bir çengel 
Baht: saydından artak gel 
Kıpırdan ha, kıpırdan ha .. 

~ 
Eli ya eyyühel Haydar 
Muzafferden dahi ebtcr 
Tütüncü Oımanı gönder 
Vapurdan ha, vapurdan hı .. 

* Eli ya eyyüberrahmi 
Hazarla irfanın febmi 
Sorun Asım müreffeh mi 
Debiıtao hı, debistın hı .• 

1111 
Eli ya eyyühel Behçet 
Okurduk eıkiden Ebcet 

O kaim za vi)e izzet 
Çad1rdao hı, çadırdan hı .• .. 
Eli ya eyyübel Hakkı 
Ocaktan yoksa da farkı 
Bulup haklarda intakı 
Hısırlın hı, baıırlan ha .• 

* Eli ya eyyübe~şevket 
Aıırdı kıl hemen aavlet 
Demezıo iferia Behçet 
Kııırlın lıı, kııırlan hı .• 

~ 
Eli ya eyyühel Aktıı 
Sına bir ke ıoraraa yaı 

eden müesses. 
iş cetvellerini ver 

lerae muafiyeti 
geri alınacakt' 

Ankara, 19 (A.A.) - Tf 
ıanıyi kanunundan istifa 

mekte olan sınai müesae 
bu kanun ahkamına te 

her takvim ıcncıioin ilk i 
zırfmda lktısad Vekaleti 
cetveli vermekle mükellef o 
lırından 1937 senesi ış 
lerini bu müddet zarfand 
miyen müeaaeselere gene 
nun mucibince lktısat Ve 

tarafından ahiren yazı ile 
ligat yapılmış bulundu; 

bu tebli2at üzerine do c 
lerini ali\cadar dairelere 
rek, verdiklerini de ayrı~ 
kilete bildirmiyen müe11eı 
kanunun 36 ancı madde 
cibince muafiyet ruhsat 
leriain iıtirdad edilcceti 
alanmıştır. 
.. ............... ! 

Bihakkın hazreti Bekt 
Sıtırlın ba, aatulan 

• E1i ya eyyübel Kadri 
Bilinmez Nafizin k 
GOlir&e Şevki bin 
Şıtırlın ba, f&brlaa 

* Ela ya eyyübel İzmir 
Muradla oyna birdir bl 
Beni ele liatcıc:Mn ıildir 
Şıkırdan ha. pkardao 1 

_., -- ..., .... "'"" - .,,.. ., ._,...,'°=::;o;:::~~~C::=~ww 

ÇiMDiKLER 

Bizim ( A.A.) ya dair 
Bizim bir Anadolu Ajansı vardır. Allah ıelimet veniD. 1 

olan (A.A.) harflerini görünce gayriihtiyari • Abmot otl• 
•Alemlerin ilemi. •Ali ıh aratmasın. iibi §ıyler gelir hatır. 

Bizim lzmir gazeteleri, bu Ajaas arlcadaıımızla bayH z.
danberi mücadele halindedir. Çünkü öyle bir Ajaasbr ki Mi 
diMıyİ bir gün sonra duyar, ertoıi rün lzmiro verir, üçüııcü l 
de • bu da telgrafhane iti olacak • elimize geçirir. 

Bu yetişmiyormuş gibi, latanbula 011 haber Yerine, lıı 
sanki biz üvey evlitmııız gibi iki haberle iktifa eder. 

A11karada bir. maç olunca, Ajın11n makineleri derhal at 
rını lıtınbula çevarerek ıatır aatar tafsiLit vermıte başlarlar. 
iki aatır bile yoktur. 

Bereket radyolarımızı, bereket versin mabıbirlerimizel 
Memlekette evolki rün bir zelzelo oldu. Hem do laatm 

1 lır bir zelzele.. Daha muhabir telgrafları gelmemişti. Roma p 
radyoları badiHyi bfailatilo, ıelürlerin iıimlerini 1&yarak' ~ 
voriyo rlardı. 

Biribiriraize bıktık: 
- Uydurma neıriyatf 
Dedik.. Biraz sonra telgrafımız geldi. Muhabirimiz badi 

kıı_ıca bild~riyor, •Tafıilat vcrecej-im. Mıamafib Ajaaıta' da ij 
daır bavadıı bulacaksınız. diyordu. 

Vakit rece yarısına yalcın •• Bizim ikinci telrrıf honüz re 
raiıti. An karadaki • Ufuı. arkadaşımızı açtık. 

- Ankarada zelzele oldu aau? 
Diye so.r~uk: Evet, cevabına verdiler. Telefonu kapadık. ı 

bu sırada akıncı telgrafımız gelmişti, yazdık, ıazeteye verdik. 
klıt Ajanıın haberleri henüz meydanda yoktu. Acaba telıraf 
lere mi takılmıştı~ doıyanın altında nu kalmıştı? Yoksa zel 
Pıtaıoayada olmuş ta biz mi yanılmıştlk, bir türlü anlayama 
Muhterem (A.A.) ne buyururlar acaba? Çimdilc 

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tu 
MARKASİ GİBİ TANITİLIUİS DUNYADA YOK 

B:NO "MEYVA TUZU" sondercce teksif cdt 
bır toz olub, ıranüle ~eklindeki mümasil müstalml 
dan daha kat ı bir tcsır icra eder. Mukayeseden 
ENO "MEYV A TUZU ,, almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
. ISRARLA ARAYINIZ 
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- 136 - Yazan: Aleksan~r Düma 

~~~~~-------· Delikanlının kalbi biraz his i olmakla bu sessiz 
kederden müteessir olmuştu. 

Mıyledi öptürmek için elini Dartanyan hemen dolaba gir· -Pek ala, niçin içtriye gel· 
verdi; del:kanlı en nazik bir di; kendisini dolaba kapatır miyor? Kont, kont, sili belde· 
tazyike taham:nül edemiyecek kapatmaz çıngırak çalındı. diğ.mi biliyorsunuz. 

ihracatımız 
g37 yılında lzrnir limanı~da~ 

va pılan ihracatın istatistıklerı 
İzmir Ticaret Odasınca hazır· 
landı. . 

istatistik tetkik edilır~en, 
memleket lehine elde edılen 
neticeden memnun olmamak 
mümkün değildir. Çünkü, 937 
yılında lzmir limanmdan yapı· 
lan ihracatta, 936 yılına nua· 

~~~~--~~~~ 

yazan: fıatlcrini anladı, Çin komünist• 

Piyer Dominik lerine Çang· Kay· Şekle birleş.. 
bir bale geldi ki, bunu kadının Kıtti hanımmın yanana gitti Bu davet üzerine, delıkanlı 
il.ifatına değil, ancak gitme•. ve kapıyı açık bırakmadı; fa· K tt•yi yavaşçıcı" bir tarafa 
ıinden dolayı gösterdiği şük· kat aradaki bölme pek ince iterek hantmefendısinirı odası· 
rana iıaat ediyordu. olduğu için iki kadınm lakır· na daldı. 

- Onu deli gibi seviyorl dıları tamamile ;şitiliyordu. insanm ruhunu rencide ede· 
Diye düşünerek odadan çıktı. Mayledi ne~esinden mestol· bilen heyecanla kcd)er varsa b~ 
8 f K multu·, Kittiye Varde ile olan da kendisine ait o mıyao ır 

u se er itti onu bekleme isimle kendisine ibzal cdileo 

1 

odaaındı, koridorda ve batta sahte mülakatını en küçük taf. . ld v 

kapıda beklemiyordu. Darlan· ıilatına kadar' tekrar ettirdi; ve ıevilen rakibine aıt 0 
l ugu: 

mektubu nasıl aldığ na ve nasıl nu bilen muhabbet teyit cr:nı 
yan da merdıveni ve küçük dinliyen aşıkın heye~anı ılc 
odayı kendiıi bulmak mecbu· cevap verdiğini, çehresinin ne 

bal keıpcttiğini ve meftun gö· kederidir • 
riyetinde idi. rüoüp görünmediğini ıordu. Dartanyan öyle bir vı:ziycte 

ran 15,420,333 lira bir f~z\ahk 
vardır. 936 da yapılan ıhraca· 
tın kıyqıetı 38,022,451 lira idi. 
937 de ise bu yekun 53,640,784 

liraya yükselm"ştir. 
Bu neticeaen memnun o\· 

makta beraber hayret te duyu· 
labılir. Zira, hatırlardadır ki, 937 
yılında başlıca ihraç ma~de~e· 
rimizden olan üzum, incirın ıh· 
raç ticareti vaziyeti pek iyi git· 
memişti. Bu iki mabs~lün re· 
koltelerinin noksanlıtı ıle be· 
raber ihracatı da güç olmu.ştu. 
Meıeli Alman kliringi de ııle-

Çindeki harp Japonyanın 
aleyhine bir cereyan alıyor. 
Şüphesiz ki, Sarı Nehir şima· 
lınde Pekinin fethi niıbetoa 
kolay olmuştu. Diğer taraftan 
Mavi Nehir vadisinde, Şaoghay 
düşmüş ve şiddetli bir muha· 
rebeden sonra Nan"in alınmııtı. 
Fakat bütün bunl•r birşey de· 
ğildi. Aaıl me1elo, iş. bundan 
sonra bıılamıştı. 

melerini emretti, Mogolistan 
ve Sin Kiıng yoluyla Çine 
yardımlardı bulundu. 

Çia ordusu böylece ciddi 
bir mukavemet göıterecek hale 
gelmiştir. Diğer taraftan sivil 
çeteler Japon mevzilerinin geri· 
lerinde zaptedihuiş Çin şehirle· 
rinde taciz muharebeleri yap· 
maktadır. Japonlar demiryolu 
hattından veya Mavi nehir sa· 
billerinden birkaç kilometre 
mesafede kendilerini emniyette 
h;ssetmiyorlar. Yalnız kalan 
her Japo:ı katledilmekte, her 
sevkıyat kafilesi ancak kuvvetli 
kıt'aların himayea:Rde sevkedi· 
lebilmektedir. Mavi ve Sara 
nehirler arasındaki mıntaka 
Japonların e:inde değildir. Hı;:. 
nüz hakiki Japon mağlubiye
tinden babaedilmek mevsimsiz 
olsa bile, son uğradtklarJ dur· 
beler vahioıdir, uğradığlao 
kanlı akametler J po'llan yeni 
bir mali ve askeıi gayrete 
sevkedecektir. 

Kitti yüzüaü iki elile kapıyı· düşmüştü ki, bundan ınütee&sir 
'- Çehreıini iyi bir halde gös• k 

raK: atlıyordu; delikanlının ge· olacağını hesaba ·atmamıştı; 
l. . . d termeğe son derece çalışan za· •-ııkançlılc kalbı'n·ı kem·ırmeTTe 
ışını uymuş, fakat başını kal· K b ~ 0 

d valh itti u ıuallerin bepıine baş'amı• ve bu anda yanıba· 
ırmımııtı. Delikanh onun ya· b k l d. · h ı 1 v oğu ıea e cevap ver ığı a • ıındaki odada ağlama\cta olan 

nına gidip ellerinden tuttu·, o d h k 1 b. 
d b e anımı, pc gurur u ır ne· zavallı Kitti kadar sabretmek 

1 a ziyade ıx.ıamata baıladı. il -t h · ld x. dan a şe e mu e au ı o uaun ' mecburiyelinde kalmıştı, 
Dartanyanın umdutu gibi, bu ıeı intizamsızlığınm farkına Hanımefendi onun elini ken· 

madam cenapları Kont dö Var· 
d varamamıştı. di elleri iç"nde nazik naz"k sı· 

eden gelditini zannettiği mek· Kont ile buluşma saati yak.. karak en tatlı ıesile diyordu ki: 
tubu ıhnca aevı·nc·ınden deli ı t ,., da '-ad kendı" oda· b. ·b· · aş 1a 1D n " ıo - Evet, kont, evet; ırı arı· 
gibi oldu.ıı.undan bu-tu""n meıe• d k" b··t- 1" mbaları ıo··n- b k 1 5 sın 1 ı u un a mize tesadüf ettikçe • ış arı• 
leyi hizmetçi kıza anlatma• ve d.. .. K•tt• k di oda· d ı "f d ,,, urmuş ve ı ıye en nıım ve lakır ı arınızın ı a e 
ıonra da emrinin iyi bir şekil· ıına gitmesini ve Varde gelir etti~i aşka düşmüş olmakla me· 
de yapılm11 olmasını mükafat ıelmez içeriye getirm~ıini em· sudum. Ben de s'zi seviyoruın. 
olarak kııa bir keae dolusu al• retmİ§tİ. Ah, size bir yadigar vcrmekl · 
bn vermiıti. Kitti çok bekletilmedi; dola· time müsaade etmeliıiniz ki, 

Kitti odaaına geliace kestyi, bın anahtar deliğinden bütün beni düşünmenize sebep olsun; 
köteye fırlatarak birkaç altsn apartmlnın kapkaranlık keıil· beni unuttanız bile bu yüzü~ü 
pıra hıhnan üıerino dökül- di"ini aören Oartanyan, Kitti nklayınıı. 
aaüıtü. da

6
ha ~rta kapıyı kapatırken Bunu söylerken parmatından 

Dartanyanın ricaıı üzerine zındınından fsrlamıştı. çıkardıiı yüzüjü Dar~a~ya~ın 
biçare kız ba11nı kaldmaca yi• _ Bu seı nedir? diye Mar p•rmağma taktı. Taşı ala gok· 
züade görülen korku alametle- ledi içerdco ıordu. yakut ve etrafı clma1larla çev· 
rini rörerok ıaıala.lı. Ktı dua _ Ben, Kont dö Vardel di· rilmiıti. 
eder gibi elleriei biribirine ki· ye delikanlı fıs1\dar gibi cevap Bunun delikanlıda hasıl et .. 
litlemtf, -faka&. biı lcclicne söy. verdi. tiği ilk te ir ~.ık rıp geri ver· 
lemeğe bile c ı i· ,._ bt lab m, Al abıml mek olmuştu, fakat MayleCJi 
yordu. irenctı tafln etnıiı olduğ11 saati dedi k1: 

Delikanlının kalbi biraz hisli bile beklemiyor. - Hayır, hayır; bu yüzül'ü 
olmakla bu seaaiz kederden Diye Kitti mırıldandı. Ma· aşkımm hatıraıı olarak sakla. 
müteeasir olmuştu; fakat bütün dım titrek scıle cevap verdi: ~ 

~~~D!~i;: O~~:;:·~çi::ve~:: ----- ·-xl;r;;=;;;:;;;Tbuıdu 
hazırlamıı olduğu plinmdaıa hiç 
tlımıyordu. 

Karar vermiı olduğu çok 
cür'etli iıinden vazıeçmek hu· 
•~wada Kittiye ufak bir ümit 
bile veremiyordu. 

Nazillideki hidise 
Jandarma kurşunlarile iki 

haydud öldü 
~~~~--~~~~ 

memitti. . 
Nitekim 937 üzüm, İ!'cir ıb

racatımız bir yıl evelkme aa• 
zaran düşük geçti. 936 da 
9 721,484 lirılık üzüm i.h~aca· 
t;na mukabil 937 de vakı ıbra• 
cat 6269,740 lira tuttu. Görü· 
lüyÖr 

1

ki aradaki fark büyüktür. 
incire ~elioce, 936 yılı ihr~catı 
3,987,866 lira iken ?37. J~ra· 
catı 3,253,856 liraya anmıştır. 

Üzüm, incirdeki bu noksan· 
lığa rağmen 937 yıl~ umum 
ihracatının 936 yıl~ ıhra~aho· 
d 15 milyon kusur lırılık 
b~rn farkla yüksekliği nedendir? 

istatistik tetkik edilince gö· 
rülüyor ki, üzüm, incirin nok· 
sanlığmı kapayao ve 937 umum 
ihracat yek\inuou kabartan mah· 
ıul tütündür. Geçen yıl yapı
lan ihracat 29,961,707 Hrahk· 
tır. Halbuki bir yıl evel bu 
ihracat 12, 7 56.539 lira idi. 

Ar daki fark 17,305,168 lira· 
dır. Gerçi bu ihraç edilen tü· 
tünlerin hepsi 937 mahsulü de-

. tildir. lçeriıinde 936 mabı~· 
lü de vardtr. Hatta i1lenmem11 
olarak gönderilenleri de bulun• 
ma\ctadır. 

Fakat netice 937 Y1 lı lehi· 

nedir. 
Tütünden başka zeytinyatı· 

nın da 937 ihracatı 936 ya na· 
zuan faıladar: '263,991 liralı~ 
936 yıh ;hracatına mukabıl 
937 de vaki ihracat 1,4S6,36l 

lirayı bulmuştur. . . _ Ancak yıpacatı iıio mabi· 
Yeti ae olduğunu. y~i, hanım• 
efeadilinia tuhmetrepli.iine kar
'' intikam almaktan ibaret ol
clat-• ve M. Bonaıyö bak· 
lcanda ittediti mılümatt alabil· 
•ele için bu rezaletin meydana 
Jayılmaıile kerkutmıktan başka 
~re llal•a•adığenı izhar etti. 

Soygundan dönen haydudlar, halka da 

937 'Y lında, üzüm. ınctr, tu· 
tün palamut hulasaıı, pamuk, 
m·;ankôkü ve ıeytinyatından 
memlekete ıgf r.eA para 46,496,-000 
liradır. U•ssaa ihr.acat fekununu 
taoıaaıLaaıak .için geri kalan 
7, 144,764 liralık "hr.acat ta hu· 
bubat. maden Neıair ihraç 
maddelerine aiddir. B• mad· 
d~r de bir evelki yda ea~ 
l'atı 937 de fau.ca ~braç ~ii· 
miştir. 936 ihracatı 4,925,461 
!lffe değerinde idi. 

ateş açtılar, zabıtaya da ... 
Nazilli, (Husuıi) - Zabıta 

ile müsademe neticesinde yaralı 
olarak ele geçirilditini dün bil· 
dirdiğim ıerir, hastanede öl· 
müıtür. Bu haydudun muhtelif 
ıoyiuoculuk valt'aları ve son 
hidile hakkında ıu mufa11al 
maliimab elde ettim: 

Abdullah Nuillinie Pertekli 
köyünfılendir. Vaktile eşkıyalık 

aldıktan sonra kocası Mustaf,ayı 
dövüyorlar, onun .da ü~ y.:iz elli 
lirasını meydana çlkartıyorl,ı.r 
ve par.alan a1ıp kaçıyorlar. 

iki şerir firar ederlerken ih· 
tiyar kadm da feryada ba1lıyor. 
Bunun iizerinc bütü:ı köy .ay.ak· 
laıuyor :ve haydutların ~Jdae 
dü,üyor. Fakat her .ikiıi de hal· 

Evvela şimaldeki Japon mev· 
zilerini MogoHstandao ve Kan· 
ıudan gelecek hücumlara karşı 
muhafaza etmek lazımdır. Son· 
ra da Mavi Nehir üzerindeki 
Japon mevzilerini Mavi ve Sarı 
nehirler arasında yerleşmiş Çin· 
liılere ve cenuptan ilerliycn Ç~n 
ordularına karşı korumak icab 
eder. Bunun ifade ettiği mana 
şudur ki Japon kuvvetleri en 
az 4.000 kilometrelik bir aaha 
üzerinde barbetraek mecburi· 
yetindedirlcr. 

Atıl Çinin - 18 vilayet -
4 milyon kilometre kare mesa
haya (Fransaom yedi mish) ve 
300 ili 350 milyon nüfusa ma· 
lik olduğunu düıünelim. işte 
Japonya böyle bir örümcek 
ağına düımüştür. Tibet, Çin 
Türkistaqı, ıki Mogoliıtan ve 
Mançuri hariç olmak üzere asıl 
Çın, Rusya hariç olmak üzere 
hemen Avrupa kıt'ası kadar 
büyü'Ktür ve nüfusu da hemen 
1'ene Avrupanıoki kadardır. 

Birka~ yüz bin "işilik, batta 
iıteueniz bir milyon kişilik bir 
ordunun Uıbondan Rigaya ve 
Brestden lstanbula kadar bütün 
Avrupa kıt'asrnı fethe kalkış· 
tığını tasavvur ediniz. Üstelik 
bu koca kıt'a ahalısinin asır· 

lardanberi bir birlik teşkil ctti
ğ ni ve bir çeyrek asırdan beri 
de milliyet şuurile iş!e'lmekte 

olduğunu da hatırlayınız. 
Muhakkak ki japonlar çok 

daha seri bir nef ce alacaklannı 
umuyorlardı. Oaha ilk mağtQ. 
bi> etlerden, Pekin, Şanghay ve 
Nınlıcini kaybettikten sonra Şan· 
Kay-Şekift iktidart kayhedece· 
ğini sanmıştı. O zaman dıkta· 
tö ·ün siyasi hası mlan iktidarı 
ellerine alacaklar ve Japonya 
ile anlaşarak Mançuriyi, 1ç Mo· 
goliıtam, belki de S ng Kiangı 
ona terk~deceldcr ve §İmali 
Çinde japonyanın mutlak eko· 
nomi\c nüfuzunu kabul edecek· 
terdi. 

s.; mükemmel bir iş olacakta. 

Japonya buna muktedir ıni· 
dir? Askeri bakımdan eıbet. 
N~zari olarak Japonya her sı· 
nıftan 400.000 kişi, yani mıl· 
yonlarca kişiyi seferber ede· 
bilir. Fakat bu milyonlara teç· 
biz etmek, ıilihlımak, besle· 
mek lizımdtr ki, ma:i mesele 
burada meyda~a çı"ar. 

jftponyanm vaziyeti vahimdir. 
Japonya sulh ıamınrnda bile. 
orduıunu büyüle devletler bi ıa· 
sında tutmak için pek büyük 
ıüçtülder çekiyordu. Halbulci 
o zaman yalnız 400.000 kitilik 
bir ordusu vard • Bugünse ayni 
Japonya o zamankinin iki veya 
üç aıiıli kuvveti harp halinde 
bulundurmak, yani sulb zama· 
nmdalcinden beş altı misli fazla 
para ıarfetmek mecburiyetin• 
dedir. 

Bu gayret uzun zaman de· 
vı.m ettirilemez. Bir taraftan 
hayat pahalılışır, iş ücretleri 
inerken, bir taraftan da halk 
kitleJuj araıında hoşnucbuzl•k 
artmaktadır. 
Ş mdiclen polisin müdahale· 

ıini icab ettiren hareketler gÖ· 
rülınüttür. Şüphes·ı ki bunlar 
devam edecekt r. Japon halkı, 
bu~üo Çiodeki harbin kendi 
lehlcriııe iokiı•f etmediğini, 
Çinin ber güo biraz daha si· 
lihlandığını, Japoııyanın ·acele 
ıulb yapmadıj'ı takdirde· ha bi 
lcaybedebilecejini bilmekted r. 
Fakat zaferden emin, sonuna 
kadar beklemeio muktedır, bu 

So11u 8 inei aahi/,de 

Hanımefendinin çok ehemmi· 
Yet verditi ve fakat sebebi bi· 
linemiyea bir arzusu dolayııile 
dair .. iadeld ve utta hizmetçi 
lazın oduında1ci bütün lamba
ların söndQrülmesi hak:kında 
kat'iy1en verdiii emir bu planı 
daha ziyade kolaylaştırmıştı. 

M. dö Varde sabah olmaz· 
dan evel geleceği gibi karınlık 
lçiade gidecekti. 

Birıı ıonra hanimefeadinin 
Yatak odaaı DA geldiği ititildi. 

TAKViM 
imalı 1354 1 AqW. Wi 

N"uaa ı , ---~ 
S..fn 20 

suç.ile 20 aeııe ağır hapse mah· 
kum olmq, Ylflnın küç.üklü.tüo
den ceıa11 on aeneyc indiril· 
mi,, mabkumiyctioi doldururken 
aftan iıtifade ile hapiıhaneden 
çıkmışttr. Kendisi ayni zamanda 
bir asker kaçağJdır. Abdullahın 
Bekir Yıldarım isminde bir de 
arkadaşı vardır ki, bu da katil 
ıuçile üç sene hapis yatmıştır. 

Abdullah, bu arkaclaşile bir
likte geçen Çarşamba güuü Na· 
zilliye gelmiş Hamzalı köyünde 
ihtiyar bir kadın ile kocaaını 
sılahla tebdid etmiş ve parala• 
rını almııtır. Hadise gece ya .. 

kın üzerine ateJ a,arak kiiydeo 
kaçıyorlar. 

' Vak'adan haberdar edilen 
Nazilli zabıt111 bu ser.serHerfo 
peşine düşüyor. Nazilliye iki 
kilometre mesafede bir bahfede 
saklı olduklara haber alanıyor 
v~ bahçe derhal sarılarak ya· 
kalanmaları i~in tertibat aboı· 
yor. 

Bahçede lctsbklarıoı 19zen 
Abdullah ve Bekir, bu defa 
jandarmaların üzerine de ateş 
açıyorlar ve on beı dakika de
vam eden bir müsademeden 
sonra yaralı olarak yakalanıyor· 
lar. Bunlardan Bekir hastaneye 
kaldırılırken, Abdullah hastane· 
de biT gece kaldıktan ıonra 

Bu fazlalık ta üzüm, incirden 
başka bazı maddelerin ihracat 
eksikliğini kapıtmaktıdU'. 

937 lzm:r limanı ihracabnan 
53 mityon küsur bin liralık d~· 
:ğerini ya1naz 936 y~lı ile dejıl 
diba eveHd yıHar ıhracat de
ğerj ile de .mukayese etsek üı· 
tün bulaca§'ız. tilitün Ege mın· 
takasından 936 da yapılan ib
racıt 41 S milyon, 935 de 39, 5 

mılyon, 934 de '34,6 milyon, 
933 de 37 3 milyon, 932 de 

44,'2 milyon.' 931 de 50,6 mil!oıı 
Jira idi. 930dao itibaren, a.,1ıgıya 
do~ra yıllarda yapılan i~racat 
yük11ekti. 71 milyon . lıradan 
başlıyarak 99 milyon lıraya ka· 

Japonya bir hamlede kendine 
U.060,000 kilo111etre mesaha· 
sıoda 320 ita 350 milyon nüfuılu 
bir aöaaüıge elde etaaif olacık, 
bu ıurette dünyanın en muaz· 
zam dev!eti haline gelecekti. 

Çang • Kay ·Şek iktidarı mu· 
bafar.a ettiti takdirde, Japonya 
Pekin ve Nanldnde mahalli 
bükGmeder kurmayı düşünü· 
yordu. Bunların biri Çinin 
meşru ftükumeti haline gelecek 
ve Çang • Kay • Şek bir isi 
mahiyetine girecekti. 

ANADOLU 
Günlük siya~al gazete 

Sebih le Hacnıuharrıri 
Haydar Rüıdü ÔKTEM 

Umumi 11eıri)at fe )Hı l~icri uıüdılo 
u. liundi NOWeı <,.A .. M .. a -iDAREHANESi 
7mıir 1.kwci lley !er ıoka.b 
Lll ılk J trtiai binıe1 i~iudl NiSAN 

; 21 
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Perşembe ,.,, cereyan etmiş zavau. ihti-

n~~~~~~~~~~.;;::::iı yarlar uykularandan uyandın!. 
fe!!bı.Eua Vuat Evkat E.;sıı v-.... mıı, botazları ııletlarılc paralara 
~:- ıo,2s 5,16 ~ LC 18,4 7 alınmıştır. 
11ı..__., 5,27 12.13 Yıua ı,ıs.s 20,2 Haydutlar, kadının muhtelif 
-... 1',07 1~59 lmuk 8,36 3,,27 '- t 

altmlartoı ve Kıymet i eşyatını 

ölüyorlar. 
Haydutların çaldı1darı altınlar 

ve paralardan bir kısmı. b~lu~· 
muş ve 1abiplerine verılmıştır. 

dar varmıştı. • 
937 de el4e ettitimlz neti· 

ceyi, ancak 930 dan aş.ağı yıl· 
lırla mukayeıe ederıek nokaao 

bulabiliriz. 
Nejad B61iırtl•n 

Bu projelerin tahakkuku için 
Çang· Kay· Şekin amana düşü· 
rülmesi lazımdı. Halbuki düşü. 
rülcmedi. lngiltere Çine yardım 
etmiyecek sanılırken Hong. 
Kona yoluyla ona ıilab ve 
cephane vermekte devam etti. 
Sovyetlerin atıl kılacağı sanı· 
lır~n, bu devlet kendi men· 

~ tJıuf: lımiı - A1'AIJvl.U 
'ltl,ton: 27io - }"c·•h tı.ıılu&u: 4Qj 
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-sili~- ANADOLU - - - 1 j -p ... -_va h-ırti Zelzele mıntakasında vazi-

Barselonda, Cumhuriyetçi 
askerler arasında isyan 

çıktığı söyleniyor 

yet acıklıdır 

.. •• e ...... 

Aıiler, (Yaıaıın İspanya) diye bağırmışlar. Hükümet kuvvet
lerile asiler arasında sokak muharebeleri olmuı 

- Başı 1 inci sahifede -
Ayni suretle hafif olarak aa• 

at 13 çü lC geçe Sinopta da 
zelzele kaydedilmiştir. 

Karşehirde saat 13 çü 20 ge• 
çe hafif bir sarsıntı duyul· 
muştur • 
Yozgatta !se saat 13de biri 20 

saniye süren şiddetli diteri do 
saat 14dil10 geçe hafif olmak 

Pıriı, 20 (Radyo) - Bırae- tilon ve Albaset istikametinde ltamamen ekilmiş haldedir. üzere iki ztlzcle kaydedilmiştir. 
londa Cumburiyetçi lıpanya de ayrı kuvvet.erle yürümeğo Roma, 20 (Radyo) - Cum- Arabsun1a da fasılalı ve 
erduıunun bir kıımı iıyan et- başlamışlardır. huriyetçi ispanyada, ıimdiye ıiddetli ze zeleler duyulmuı ve 
miıtir. Aıiler, ıolcalclarda nü· Son gelen haberlere göre, kadar bin üç yüz papazın kur• burada biıicaç bina yıkalmııtar. 
mayiı yapmışlar ve: Frınkiıtlerin eline geçen arazi şuna dizildiği bildirilmektedir. Yer sarsıntısı duyulan mmta• 

•y a111ın ispanya,. diye bay· ---------- lcalarda Y <ızgatta merkeze bağlı 
lnrmıılardır. ltalya • Fransa Almam mehafili Yerköy nıhiyeıinde bir kısım 

Hükümet, asileri tenkil için k l /ngiltere./talva anlaf• evlerin sıvaları dökülmüıtür. Ve 
ıeniı tertibat almııtır. Bu mü· mÜza ere eri ., Sıimanh nahiyesinde on ev yı· 
nasebetle ıolcaklarda harp ol- - Baıı 1 inci ~alai/ede- masından memnun kılmıı ve hükumet binaaınıD 
muş ve çok kao dökülmüştür. nin Cenevre içtimaından sortra Berlin, 20 (A. A) - Resmi bacası dü~müştür. 

Pariı, 20 (Radyo)- General tayin edileceğini beyan etmek· mehafı l Almanyanın lngiliz • ltal• Kırşehirde bazı binalar faz• 
Frankonun ecnebi matbuat mü· tedir. yan itilafmdan fevkalade mem· laca zarara uğramış ve çökün· 
memessillerine :beyanatta bu· Pıriı, 20 (Radyo) - Fransız nun olduğunu teyid etmek• tüier olmuıtur. 
lunduiu ıöyleniyor. kabincıi, bugün Eliza sarayında tedir. latanbulı 20 (Ruıuıi) - Evelki 
Frınko harbi kazandığına ta• ve cumhurriıi Lcbrunun riyase• Korres Pondana Politik Dip- gece kaydedilen ıiddotli ıebeleden 

baıka 480 kilomtlro meaafede yui; 
mamen kani bulunduğu ıöy· tinde toplanmıştır. Bu toplan· lomatik gazeteai bilha11a di~ Ankara, Çankırı, Çorum, Akclag 
leniyor. tıda, Hariciye Nazırı Jorj Bone yor ki: madeni, Ka1aeri, Yozğaı •• Abaray 

Frankonun harbi kazandığına harici vaziyet hakkında izahat "Alman• ltalyan münııeba\ı mıntakaıında. biri din gece 1111 

tamamen kani bulunduğunu ve vermiş ve Romada başlamak mihvere iatinad etmektedir. Bu biri on ıe~ n diğeri de bir ... ı 
cumhuriyetçi lıpanyada halktan üzere olan Jta~yan·Frınsız mü· mihver iıe mürura mani bir ci· ıonra niııboten hafif iki sel1ele ol• 
dört yüz kitinin kurşuna dizil· zakereleri hakkında Franaaoın dar değildir. Almanyanm harici muttar. Raıathane, dün gece nku· 

diğ"ni bu mezalimı yapanların Roma mümeuili Blondele veri• tazy;klerden kurtulması ltalya ~'!d111~:ıpi~~~!:;tir~n lıafif ••lzole 
•A' r cezalara çarpılacağını ve lecek talimat hakkında kabine için faydalıdır. ltalyanın lngil• Raaaıhaue müdilrl B. Fatin, 
Jıpanyının, istikbalde, büyük ızasanı tenvir eylemiştir. Bu tere ile doğrudan doğruya bir uhele mıatak11ında hirihiriai takip 

ve kuvvetli bir bılde devletler talimat, akşam üzeri tela-rafla itilaf akdederek iki memleket eda ıarnatılana. c!abiU ç6k1Dtller• 
zümresine dahil olacaj'ıaı be· Blondele verilmiştir. arasındaki ihtilifı ortadan kal- do ibaret oli11l 111 HDmndadır. 
yan eylem ş~ir. Londra, 20 (Radyo)- Fran- dırması da Almanya için fay· Zet .. ıe. Karıehiria Borgör aahl• 

Pariı, 20 (Radyo)- Cumhu· sa·halya arasında anlaşma mü- dalıdır.. yeıi~ae •hi•. çok t~ddlıetiai L gö1termi1 
1 Ye ua aa yeye uaJ OD aö7 lama. 

riyetçi ıpanyı askeri kuvvetle· zakcrelerinden bahseden lngiliz yedek ıubaylarımız men yıkılmııtır. 
rinden yirmi bin kişinin Torto- gazeteleri, bu hadisenin mem· lstanbul, 20 (Hususi) _ Ye• Zelzele mııataltaıından fasJa ma• 
zada mahıur bulundukları bil· nuniyete şayan olduğunu, Fran• dek ıubay okulunu bitiren 14maı alınamamaktadır. Bununla be-
dir;tiyor. ıanın, Cenevre toplantısından raber, yıkılan köylerde iki yilı kiıl• 

P "rı'ı, 20 (Rady0 o) - Solça· 1 R · J lBOO ıubay, cumarte1i ıfinil ain eakaa altında kalarak 61da•a .. eve oma ımparator uğunu ta• T k . b d • 
k d 1 d k k a ıım a i esine riderek me- 167leniyor. gonun uman aıı a tın a i uv· nıyacağını yaz yorlar. Fakat ge· 1 1 ._ raaim e çe en.: koyacaklar ve Baı•elilimia B. Celll Bayar, n .. 

wetler, Frıoaız hudutları civa• ne bu gazeteler. görüımelerin yemin edeceklerdir. -lllli1• "Veldllml• u.. ~ıumı ıtaya ue , 
rında Valdaran mevkiini işgal şimdilik ihzari mahiyette cere• Çamaşır çalmak temu ederek, Hlzele mıntakasında 
eylemiılerdir. yan edeceğini lcayded.yarlar. Bayraklıda Burnava caddeıln• •nkabulan baurat bak.kında dıkikaeı 

Cumburiye~çl generallerden Oeyli Herıld gazetesi, lngi· 
0

dakikanna mal4mat almıı Te yardım 
Godu~ Fransız hudutlarına il· liz • ltalyan anlaşmasını Fran• do Mebmed oğlu Şükrü ve içia lbımgelea emirleri ••rmiıtir. 

ı Mehmcd Ali kızı Meleğin bah· Dahili•e Vekiloti, sel&ele •ID• 
tica etmiıtir. sız • tılyan anlaşmasının takip 1 d ~ çc erin en çamaşır çaldığıın- takana• llıımgelea imdadı gö•der• 

Saragoı, 20 (A.A.) - Fran· edeceğini ve sonra Almanya• şılan Hasan oğlu Ramazan ya• mit •• fellkeızedelerle alakadar cıl• 
kistler Tortoza istikametinden nın da bu anlaşmaya girmesi kalanmıştır. muııur. 

timale doğru ileri hareketlerine için teşebbüs edileceğini, ıim· ---------•-•• Ankara, 20 (Husuıi)-Dünkü 
devam ederek Tortozanın cenu· diki Fransız Başvekili B. Da· ziyaretinden ıonra vaziyeti tet• korkunç zelzeleler, bugün de 
bunda kain San Karlos Dö La ladiyenin zaten Fransız • Al· kik ederek ona göre tedbir hafif . olarak birkaç defa biase-
Rap:tıyı işıal etmişlerdir. man anlaşmasını iıtiyen bir almalı, müzakereleri idame et• dilmiştir. Rasathanenin bildir 

Diğer taraftan general Arıa· ııhıı olduğunu, yakında tirmeliyiz.. diğine göre dün bütün gece 
danın kıtaatı frankiıtlerin kont· Londrayı z"yaret edecek Frın· Epok gazeteıi, vaziyetin her- fasılalarla sallantı olmuı ve H• 

rolu altında bulunan sahil kıı· ıız Nazırlarile bu meselenin rılc olduğunu, ltalyaya hasma· babın ıekizine kadar tam on 
mını cenuba doğru tevsi etmiş· görüşüleceğini yazıyor. ne bir vaziyet takmmağa artık hafif zelzele hi ssedilmiıtir. 
ler ve dün akşam üzeri Beni· Paris, 20 (Radyo) - Fransız lüzum olmadığına, Muasolini· Ankara, Kayıeri, Sıvaa, Ak-
karlonun cenubunda kain Pe· gazeteleri bugünkü başmakale- nin Hitlerle Romada yapa• ıaray, Çankırı, Yozgad, Kırıe-
niıkola civarına vaaıl olmuş· lerinde Fransız-İtalyan anlaşma• cağı görltşmede Avrupa mü- h;·rdo bugün öğleye kadar 
lardır. ıının ehemmiyetinden bahset- muvazene3i meselesinin de bal• Hcişer zelzele kaydedilmiıtir. 

Londra, 20 (Radyo) - Roy· mektedir. Jurnal diyor ki: ledileceğini, ltalyan-Fransız ba· Çankmdaki zelzele dünkünden 
ter Ajansı bildiriyor: "'B. Hitlerin Romayı ziyaretin· rışının (Avrupa barışının esası) daha şiddetli hissedilmiıtir. 

Frankistler, Tortoz• muhare- den evci anlaşma yapılmalı ve olaçtğını yazıyor. Diğer gaza• Birçok vatandıılarımızın ölü· 
be.inden ıonrı Taragona doj- derhal Romaya bir sefir gön· t~ier de bu anlaşmanın lehincJ.e müne ve bazı nabiyelerimizle 
ıu ilerlemek• başlamıılardır. derip Roma imparatorluğunu muhtelif mütalealar yiirütllK'.k· köylerimizin harap olmı11na 

Frankiıtler, Valinsiya, Kas· kabul etmeliyz, yahüd H:tler in tedirler. ıebebiyet veren zelzeleler etra· 

fında şimdiye kadar gelen ma· 
lumat şu merkezdedir: 

En fazla tahribat Yozgad ve 
Kırşehir vilayetleri dahilinde 
olmuıtur. 

Karşehrin Hoşgör nabiycıi vo 
köylerinde 200 kişi enkaz altın· 
da kalarak ölmüş, pelc ço~ ev
ler yıkılmıştır. 
Yozgadın Tilkili köyündeki 

59 evden 49 zu yıkılmış ve an· 
cak on tanesi harabe halinde 
kalmıştır .• O sırada tarlalarında 
bulunan köy halkı kurtulmuş, 
yalnız bir evde üç yaşında bir 
yavru enkaz altmda kalmııtar. 

Kızılay folilcetzedelerirı yar• 
dımıaa koşmuş, gandordiği bir 
müfettişin emrine üç bin lira 
vermiştir. Mühim miktarda ça· 
dır, yiyecek te gönderilmek· 
tedir. 

Dahiliye Vekaleti de bu mın· 
takalara müfettişler gön der· 
miştir. 

Jstanbu), 20 (A.A.) - Bu 
gece aaat biri 12 dakika 18 
saniye geçe ıiddetli ve 2 yl 39 
dakika 16 saniye geçe niıbeten 
hafif iki zelzele kaydedilmiştir. 
Şiddetli kaydedilen biriociıi 
dün Hat 13 de vukuı gelen 
zelzeleye nazaran yarı şiddet• 
tedir. Bunların da merkez üssü 
fıtanbulun 480 kilometre ıar• 
kına \tesadüf ettikleri tahmin 
olunmaktadır. 

Bunlardan başka bu gece 
1abah 8 ze kadar ayni merkez· 

den gelditi tahmin edilen 10ha
fif zelzele daha kaydedilmiştir. 

Ankara, 20 (A.A.) - Gece 
yarııından ıonra ıaat biri 15 
geço ıehrimizde dünküne naza• 
ran daha hafif bir zelzele bi .. 
..Ailmiı•••. l •• _ .. ııal .. aaathaa., 

ıiala bu zelzele hakkındı ver
difi malumata göre, rasathane 
ilkin 11ıt bire 10 dakika ve 
18 ıaniye geçe hissedilen ıid· 
detli we ikincisi ikiyi 39 d ı· 
kikı 16 saniye geçe hissedilen 
nisbeten hafif iki zelzele kaydet• 
miıtir. Bunlardan birincisi düa 
saat 13 te vukua gelen ve ıeh· 
rimizdo de hissedilen zelzeleye 
nazaran yara şiddettedir. 

Gene lıtanbul rasathanesinin 
bildirdiğine ıöre, bu 11bab hia
aedilen bu iki zelzelenin me,. 
kez üsaü lıtanbulun 480 kilo
metre şarkına tesadüf ettiti 
tahmin olunmaktadır. 

Raıathane bundan başka sa· 
bab ıekize kadar ayni merkez· 
den geldiği tahmin edilen on 
hafif zelzele daha kaydetmiştir. 

Bu son yer deprenmelerinin 
muhtelif vilayet ve kazalardaki 
tesirleri etrafında şu dakikaya 
kadar aldığımız telgraflara na• 

il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~·~--------------.. -· ........ ~--.... 
rında omuz omuza, hiç kımıl· kurtulmuş olacıtım. Demek ki, ne kadar da çirkin .• Tam bay• 

Ya.zan: 
- 34 -

Saime Sadi 

lşliyen, tepinen, ağrıyan, ıız· 
layan baııml 

Sabah, ti uzaklardaki mina· 
relerin üıtünde esen müezzin 
ıealerile beraber kalktım. Ka· 
fam, gövdemin üıtüode ağır 
bir kurşun fillle a-ibi aallını· 
yor.. Akşamki düşüncelerden 

ıonra sanki durmuı ve donmuı 
ıibidir •• 

Göz kapaklarımı zor kımıl· 
datıyorum. 

Onlar neydi?. Onlar neydi?. 
Rüya mı, evham mı, hakikat 
mi?. 
Hıfınm, kalın bir bulut a ... 

kasına düJmüı de biç ıea ver· 
mi yor. F ıkat bu aA'ırlı2ı, ayni 

zamanda içimde, tam yüreğimin 
üstünde hissediyorum. 

Aynanan kar111ında, kendimi 
tetkik ediyorum: 

Yüzüm bir başka türlü.. Ve 
en küçüle bir bakış, bendeki 
büyük fevkalidclıği hiıaedecek. 
Fakat ne yapabilirim? 

Bahçede biraz rezinerelc ker 
dimi toplamıta çalıştım. Çiçekw 
ler uyanıyor, yapraklar dirili· 
yor ve ince çiy damlaları, pml 
pırıl titriyor. Havuzun bqında f 
oturdum. Fııkıyeyi kapamışlar. 
ıular da ıimdi rahat rab_,t 
uyuyor. 

VaktiJe aldırttı §'ım üç le~ çülc 
kırmızı balık, havuzun >.ana• 

damadan duruyorlar •• Hravadı, içimde, onlara karıı artık mür van tipinde bir erkeğin kud· 
tatlı bir serinlik var w.: bunun pet şeklini almıı bir itham var.. reti •• 
asabım üzerinde fenb verici Şakaklarım hafif atmağa baş- · Zaten anormal veya iıterik 
bir te1ir yapt• ğını his-.scdiyorum. ladı. Başım, yavaş yavıı nor- kadınlar da bu gibi ıakatlılda· 

Annem de uyanm.ış, camların mal halini alıyor ve düıünü· rın tesirile neler olmuyordu?. 
arkaıında, aamazt. duran beyaz yorumr Ablama her ne vakit baktımaa, 
baş örtülü gölge--•ini seçiyorum. - Ne yapmaklıtım lazımdır? onu daimi bu kategori içinde 
O beni görmed'• ve bundan da Bu hadiıe lcarıısında benim görmüştüm. Sililc bile olta, ab-
memnunum. vicdan ve ahlak borcum aedir? lam hakkında böyle bir kıaaa• 

Fıskıyeyi hafifçe açıyorum. Bu suale bir türlü, aklı ııtar tim vardn 
Sular kab'•rırken balıklar da bir cevap bulamıyorum. Sonra, Yatağa düşkün bir biçarel.. 
ıillciniyodt.n ve zannediyorum birdenbire, artık benim naza• Bütün bunları derleyip topar-
ki, artr.~ bu ıuretle aabahıa ramcla bir mahkumdan farkı ol· lıyorum, ilk ıualimin cevabını 
kapılattnı açtım. Yavaf yavaı, mıyan Güzidenin, böyle bir er· da veriyorumr 
uyaaar,, ayıtı kalkan bir ıeh· kek utrundakl sukutu'?'.! tahllle O.ıunta bi;:~lt f<o .mşacaf ım •• 
rin 'Uzak utultuları rılmıte çalıııyoram. Fakat berıeyden evel, mJşahe-
brAıayor.. Evet, akla ııtmı,.calc bir demi icat 'i olarak teabit etmek· 

Evdekiler de• birer birer kı~ bidiıe?. Hem de çarçabuk in• litim lazım •. Kopması ihtimali 
mıldadılar.. Hizmetçi beni ıö- kişaf edivermiıti. Şu halde Gü· bulunan ıkandal. kendisini ce• 

zide, ya buna evelden baza,. miyetin içinde bir bıtakhta rünce: 
Küçük hanım, kahvaltı· 

nazı buraya mı getireyim? 
Diyor. Bu fikri güzel bulu

yorum. Bu ıuretle, onlarla faz· 
laaı faılaaına kırşılaımaktıan 

lanmış, müs•id bir ruh tıııyor- yuvarlamaktan 11rfınazar, ona 
du •ki, biraz da dotrudur• ya• el vermit bir erkoti rezil ede-
but da, onda, bir fevkaladelik cek, ıu ihtiyar kadınla erketi 
bulmuştu.. de öldürecek .. 

Bu fevkaladelik.. Evet, of, Dehşetli bir felaket, ihtimal· 

Nisan 'L l 

Hır .. -.ızlık 
Kızılçu \hı J. liiııerq oğlu 

Reccb ı" t."•4• çalınan bir 
çift k üı>e, i~~ a ~ha y61.ülc, Bılal 
ve Abbas kar.ı : Ayşcde bulun· 
muş~ alınarak ·sahıb ı ne verilmiş· 
tir. Kendileri de adliyeye teslim 
edilmişlerdir. 
--~~~--~------------zara n, Kayıeride saat biri 25 
geçe, Sıvaıta ıaat biri 36 ıeçe, 
birer hafif yer depremi olmuş• 
tur. Akaarayda ilki saat biri 15 
geçe ikinciıi saat üçü ıs ıeçe 
olmak üzere iki yer depremi 
olmuştur. Çınkırıda saat biri 
15 geçe ve dünküne nazuaa 
daha şiddetli bir hareketi arz 
hissedilmiştir. Ktrşehirde ve biri 
20 geçe birçok evlerin yıkılma• 
ıanı mucib olan bir baroketiarı 
olmuştur. 

Dün muhtelif vilayet ve kaza 
merkezlerinde duyulmuı olan 
zelzelenin verditi inıaa zayiata 
ve maddi zararlu hakkında 
alınan haberler, bir kııım mın· 
takalarda zelzelenin hiçbir zi· 
yanı mucip olmamasına muka· 
bil bir kısım vilayetlerimiz na· 
biye ve köylerinde büyük tala· 
ribatı ve birçok vatandaıları· 
mızın ölümünü intaç etmiı 
bulunduğunu bildirmektedir. Bu 
felakete aahne olan mıotakılar 
Kırşehir ve Yozgıd viliyetlo· 
rinde bulunmaktadır. 

Krrşehirde Kösker nabiyeain• 
deki köylerde birçok binalar 
yıkılmış ve 200 kişi ölmüıtür. 

Yozgad vilayeti içinde Şekili 
köyündeki 59 evden 49 zu Jl• 
kalmıı ve ıeri kılanlan da kı .. 
men hasara uğramıştır. Bura• 
daki köylüler yer depremi H• 

aaıında tarlalarda bulunmakta 
olduklarından bir evde çöküntii 
altında kalan üç yaıındaki bir 
yavru müıtesaa olmak üzere 
nüfuı zayiab olmamııtır. 

Kızılay derhal iki ....... le.da 
ld felalc.taede lıı:ardeılerimize 

yardımı koımuı bulunmaktadır. 
Kızılay bu maksatla Yozrad 
valiıinin emrine maaveu ete 
muhtaç bulunanlara ilk yar
dı m olmak üzere bin lira röa• 
derdiği gibi açıkta kalanların 
barmmalarını temin makaadile 
de 60 çadır aevketmiıtir. 

Kırıebir mıntakaııaa da der· 
hal bir müfettiı göodermiı ve 
emrine iki bin lira tahtiı eyle• 
diti gibi 300 çadar da Hvket
miştir. 

Diter taraftan içişleri Bıkan~ 
lığı da der bal bu mıatakalara 
miifettiıler göadermif bmun
maktadır. 

G•. H ,_. • oz eKımı 

Mitat Onl 
Adres: Beyler Numu ~ 

kıtı No. 23 
Kabul aaatleri: Ötledeo evel 

saat 10-12 ötledea soara 
15,30 • 17 Tele. 3434 

)erin ufkunda atır aju kanat· 
larını çırpıyor. 

Ben bunları düıünürkea mer 
diven den onun ıeıi geldi: 

- Aferidel Hayrola; bu kı· 
dar erken? 

Az kalsın, başımı çevirerek: 
- Adımı anma zavılhl 
Diyecek oldum. Kendimi zor 

tuttum; zorla rülümaedimı 
- Çok 11caldı da ••• 
Dedim.. Yüzünde hafif bir 

uçukluk vardı. Sanki fizli bir 
tece11üsle, berkeaia, akpmki 
pnahtan haberi olap olmıd .. 
tını anlamak lıti7or 110114 
Dikkatle yüzüme bakıyordu. 

Hizmetçi kahvaltımı ptir-
miıti. . 

- Kabvalbyı orada mı yll' 
pıcakııa? 

Hafifçe blfımı eterek cev•P 
verdim: 

- Evet, bu kadu erket' 
kalkacafınızı tahmin etme111ir 
tim de.. - Sona var --



Sahife 7 · A~ADl>L~0~....:======~~~~1-:iil.-;--;--;~:;-.-
~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~, rj' ~ali hli de 1' ürk şet' kal i 

Ninn 2 J 

Gökten ölüm yağıyor il Msaı·,ebım··· H<Hıueasu~:~b::.~~·-
Verdun kaleıi Almanlara karsı nasıl durdu? 

' ~ , den) _ Şehrimiz, fakir ve kim: 
Yazan: Fran•ız erkanıharp lcagm.alcamluındt1n Tiiru;e_qe çeviren: ıea·z çocukları himaye heyet& 

Jorj londen A. Kimi Or•I çok iyi çalışmaktadır. Altanor· 

Bizi mezbahaya mı sevkediyorsunuz! diye haykı- ~~:.~0":d~:m•~a::~:;,pıe;:ı: 
ran zabit, alay kumandanının bir kurşunile ;;;i~i:ir~!:~:k:ı~~~;~~:~: 

Yere Serildi ve son nefesini verdi ıinde yemeklerini yimektedirler. 
HükQmet doktoru yemekleri 

32 ı B yalnız kendi kata· la lirada düşman cepheain· - - a ınız. e~, . . muayene et meJde, himaye he-
ci• dönen tayyarelerimiz gö· da ilerlemek, intihar etmek de- atımla sizın emrıuıde çarpıt· yeti do aık aık yavrulara ıör· 
riacli. Siit"atle uçuyorlardı. Bir mektir. makta devam. ed~rim .. F~~~t, mete ıelmektedir. Bu müstesna 
u HMa epey uzaktan üç tay· Kayaları siper eder•k kendi- şunu ıöylemek ııtfl'ım kı,_ oy e ioaaDhk hareketine bizzat beıa 
Y•e deiwt •liyordu. Bunlar ıine yaklaştım ve: nazılc anlarda, ı:ıafevk~.n ver de ııbid oldum. Himaye heyeti 
Alman tanareleri idi. Bizimki· - Sen, korkak bir zabitsiol diti emre muh~Jtfet ıoıterea "2se1iı yavrular ıç!n _ baptıtı 
leri llıkip ediyorlar ve hayrete Saaa bu rütbe yalcış:nazl ve orduyu P•.n:ğ~ acvke.~~ek kıymetli b'ardımı, rıttıkçe ar· 
pyan bir ıiiratle bize doğru Diye bağırdım. iıtiyen bir zabıtiıı cezaıı olum· tırmak karana dadır. 
pliyorlardal Zabit, gözleri ·kan çanatm• dür. Ben de ~unu ya~t~m: _S.z HıyırHver hılkmlteberrüle-

Tanarelerimiz; hatlarımıza döamüş bir halde: de, istediğin z~ yıpabı~~r~ın:z. rinden başka Altınorclu mıkte· 
ya~ alçalmata ve ze- - Kumandanl dikkat ed:nizl Alay kuman anı, bu soz erıme binin on dört biıa metre mu· 
•cleıa W. metre yüksekte uç- Oiyerelc, aort bir tav,rla mu· verecek cevap kbulaın~~ı. :.ın~.z~ rabbıındaki cazip babçeıinin 
--ta '-tladıl•. Sanki bizden kabelede bulundu. çok sert hareb.e~ ett_ı~ıkmıl ~~ ~ . bir kenarında bat yetiştirmit 
ilti•d....1 ~! 1 d Ben, biç cevap vermede•, dürdütüm za ıtın pııı o oıısını ve Lu batı muntazam tellerle 

-. eıı;nyor ar ı. k"k ı·· - d b yn·ai o 
Diımın tayyareleri, bizimki· tabancamı beynine sıktımt O tet 1 e uzum ~orm~ en e 1 bshçıden ayırmıılardır. Bat 

lere hayli yetdaııyor, onlar da uda kanlar içinde yere düşe- patlıttıtımı soyledı.. .. hı1ılıtı yavrularımızıo iaşeaine 
alçahyordu. Topçulanmııın ate• rek ıon nefesini veren bu pa· Alay kumandanının bu _ıoı· aarfedilmektedir. 
ıiadeıa korkmayarak, adeta hü· rızit, az daha aıkerleriıaizi feci lcrine de şöyle cevap ver~~m: Bıtın yınıbışında bir de 
cu•a pçtilerdit bir paniğe sürüldiyecekti.. - Kumandan, böyle muthış yemekhane yapılmıştır. B~ra~~ 

Topçularımız, her taraftan Şuursuz ve bedbaht zabitin ve kani· bir harp esnasında, üstleri muıambalarla ortulu 
ateş et.ete bıılaclılar. Bunuala feci akıbeti, d ij'er zab;tan üze· zabitanın pisikolojisile utraııl· muntazam yemek maaıları var• 
beraD.r, diıman tayyareleri, rinde çok iyi tesir yapmıt ola· maz, verilen emrin ifaıına ça• dır. tBu canlı eser kar111ında 
zerre katlar çekinmiyordu.Artık calc, ki her zabit, kıt'aaı başan· lıııhr. 811 bedbaht sabit, dür Salihlili her vatandaşın, aeve 
nerede iH IM>mbaları yatdırma• da bütün kuvvetile çarpışıyor mania ~arpışmalc ve vatan için seve bu davaya müzaheret ede· 
ta b'flıyacallarl. ve efradı örnık oluyordu. ölmek ce11retinden mabru•du, cıti ıüphcıizdir. Kaldı ki, yar-

D! Biz, ca•ımızı diıl•rimiz ıra· d . . d" 1 .. b. · d 
Dil, talaıffu ettitimiz yerler• ayni zamanda a ıtaat.ız ı. dı• Türkiio eze ı 1r fıara ır. 

1&na alarak böylece düımanla b. · c1eı· ı den vasiyeti bö7lece aeyred•r· Alay kumandanı, kafaıını ıal- Bu yavrular İH ızı• 1 • 

kea, dü,.ıa t111areleriain, bi· çarpıtırken, takviye kıtaatı ile lamaklı iktifa etli ve tek ıöz •illetinclir. 
• L 1 k k -len alay kumandanı, ubi tini L Ik 1 zımai ere ada• a ıllı ya laftak· ·- d 1 ıöyliyemedi. Salıbliain miqfik aa ının er 

1 öldürdütümden o ayı proteı• 
1 anaa ve •itralyöz ateıine V L b ou··ıman, mitralyöz atefine de- leriade i»üviitülea bu yavru arın 

b la ._ toya kalkıştı. e ~•rarıi ı ra· 1 k l aı. dııdınaa ıabid. olduk. Beı b ti d 1 vam ediyordu. Bununla beraber elbiae, ayakkabı, kitab, • ım 
le per vermek mec uriyo n • o· d c!akı a zarfında aekız tayyare- .1 kıtaabmız göA>-ünü kurşunlara ve buna mümasil ihtiyaçları a duğ'11nu beyan ettı •• b 

mizdea biri, alevler içinde Zerre kadar aaabiyet göıter· Iİper ederek ilerliyordu. temin edilmektedir. Himaye e-
51 inci fırkaaaa bulundutu mev· k'. · - Ark.ısı 11•r - yeti 23 NiHn H~~imiyeti Mil· meden ve kumanda mev ıını 
zilere dotru düıüyordul terketmeden ıu cevabı verdim: - liye bay: amında köylerden re-
Düıman tayyareleri, bunu g(). -Ben, vaz'femi yaptı m. Siz, Tayin lecek çocuklarla 1300 kiıiye 

rüace, bir cevelin yaparak, in· k . . ôd~m·,. beledı·ye hekimi B. ııca'- yemek vermeıı.i proora-rütbe itibarile ma{ev imsınız. - ., K 5 • 
tikam almıı gib i, üılerine dön· Cah"ıd Bekte• terfian Vaa vi· mıaa koymuıtur. •- Arzu ederseniz ve bu vaz~yet T 

a&•5 üure ,lka.lmete ve Al- kartıaıada 732 rakımlı tepeyi liyeti doğum ve bakımevi ~ Büyilk b"r ferasatle bu mak· 
man hatla.uaa dotru uç.mata kolaylıkla zabtedecetioizden 1 bekim ve miitebauıılıtıaa tayın aad utruDda çahpn himaye 
bqladılart emin iacniz. derhal kumandayı edilmittlr. heyeti ve bu büyuk me,.~le~ 

Hava kuvvetleri•iz için 1eai ~eııı::ıo ~ - -- _. - -- -- kendi hiaseaini alaa kiHtur 119 

bir m•t•obi1•t c1an.r. -Pay-laş-ıla-=~mıy8n eSki 100 yarını takdir et .. k bir viodan 
Salıra topç...u, 732 rakımla borcudur. 

t•p•i• ıapbada bize yardım f ki k dal 
için tekr• faaliyete bıılacla. ran 1 a .. 

Atk•"-imiı,t.132 rakımı. ı.. k A d J J vamlı 
ı L- " • h "b· l ·ıt ve Amerı· a " ınua ue peye yaklaııyor ar ve uucum ı erın sa l ı ,, gı ere .., 

vaziyotied• iler.liyorlar. J b k l )'a"-murlar 
Gariptir ld, düımandandan rekabeti araaınua a a ım • 

e,. yold Zabitaa ve yanımda· ne yapacak? 
ki alay k.amudaaı, düflD&nlD 
ltize w tas* lmrmuf olmuın
du •adİff ediyorlar. Halbuki, 
buu mai.al yoktu. Zira, aat 
ve aol ceaılılarımızcla, b~zi 
~ Wr tehlikeden kolaylıkla 
kurtarabilecek kuvvetler varda. 
8-. buı.daD e•in olduiu~ 
i~ia, aörMle ileri laarekete e•ır 
verdim ve 732 rakımla tepeyi 
SU•* üzere zabitleri takibe 
koyuldam. Bu eanada iiz•i•ize 
ltir 197llm atet başladı. Atker 
lerialz, • küçük kayalardaa 
bile itıttfade ederek avcı hattın· 
ela ilerle•ekte devam ediyor· 
lar. DDımaa, biraz ıoara da 
llÜtNlyöz kullumata baıladıl 
VuiJet, çok tehlikeli idi .• ÖD 
tafta. Wa- ulcerlerimiz ateı 
..... .adi.it kırtlıyorl... 
... rel• takvi1• lataatıDa 

pelc •••6'eti• yoktu. Düa hü· 
c•• lrellraadaa evel, bu nokta 
iizeriade d•uyordum. Meter, 
korbap. ba11ma ıeWi; takviye 
lataabD111 bir kıımı, clüflDADıD 
mib'alyöı ahti karıı•nda yal11n 
darayor ve ricate t ... ayül göı· 
teriyordu. Bea, bu •dife ile 
Çlrpıaayor ve fakat, keadimi 
belli etmiysrelc zabitlerime, m .. 
taaet tavaiye ediyor ve laiic11ma 
devam emrioi tekrarhyordum. 
Bu lirada, pleıı takviye kataab 
zabitlerinden bir bölük kumu· 
claaı haykırdı: 

- Bızi mezbahaya mı sevk· 
•cliyorauııuz? Bu ateş kazşııın· 

Balari111alıiti lce6irıle Fönilc• etl11l11rı11tlan 6irl . . r 
Puifik cleniıin Kinııman ka· aruıada vukubulmaaı ılatı~~; .. 1 

yahklarile Fönikı adacıklara olan rekabette, bu adanın 
1 
~ 

ara••• aılaımıı kalmıı ufacık yiik bir rol oynıyacatı an •.t_:. 
bir ada vardar. Bu adacığa ge- mışhr. Bundan bııka. Amer1d 
miler bile utraaata tenezzül Uza~ Şark . d!n. z .. yollar:..: 
etmezler. Tomir iımindeki bu bahrı uı vazıfeaını gorecek 
ada, Edvar adında bir Fraalİa- bu adaya çok muhtaçtır. 
koluya aittir. Bu ada Edvara Bu sebeple. lnıi iiz ve Ade-
babıııadaa kalmadır. rikın hükumetleri, Ed~·~ a~ 

Edvarın babuı 1900 ıeae· bu adayı ıabn almak ııtayo . 
' .. k.. kıymeti ımde, bu adayı Amerika büku· lar. Adaaıa bugun u 

metiadea yüz fraata atın al· 300 milyon frangı bulmEduıtur. 
b Jır var mqtar. Fakat, una ra.men, k-

0 zamandanberi büyüle l:tir onu satmakta tereddüd et~e 
ıükuıaet içinde 1aııyan Tomiı tedir. Çünkü adanın ı~v~: c:y~ 
adaıı timdi ıiyaaetia, ticaretin bakımından taııdıtı buyku ~Yk. 

.. . b"l ktodir Fa at 1 ı ve aanıyua çarpııtıtı bir yer meta J me . · d b • 
olmuıtur. Çünkü, yakında lnri· devleti" tazyikler• altı~ •? 1 

liz ve Amerikan havı ıeferleri kalım neı karar verece tı r 

ı~•İr• N6se .... 
yatı 6aıl:ıdı 

AJdıa, (Huıuıi) - Baracla 
23 Niua bayram bu )'il c;ok 
aenıin bir proıramla kutl•la· 
nacaktır. Gaadüı töre•inden 
sonra Halkevinde bir çoc11k ba· 

loıu verilecek, alqam temlİl kolu 
bir müıamere verecek laafta, 

içinde rürbüz çocıık mütaba
kau, köylüler ıeceai, çocuklara 
ıiaemı, kulda, karaıöz oyun· 
lan, voleybol mü,.bakaıı, kır 

•ileaceıi, Oıta ve llkobl~n 
miiaamereleri Wtayı ıece, pn• 
diiz ••ıtul edecektir. 

Y •lnnırlıır: 
• •• 

Aydın ve laavaHainde bir 
baftadaaberi yatmur yatmak· 

tadır. Dün bava açılmııaa da 
buıün ıea• kapalı dar. yağmur· 
dan çiftçi kıtlıldanDI bozmakta, 
tav olmamauadaa da pamuk 
ve yazhk ekememektedir. 

Se6u ""kıgatı: 
Aydın ye Nazilliden lzmire 

yaı ıebze ıevkıyatı başlamıttır. 
Kabak ve Kiru çıkınca meyva 
ve aebze aevkıyab da artacak· 

tır. Sebzeciler, Devlet demiryol· 
!arının bunlara posta ve ekıpreı 
katarlarile sevk etmemesinden 
ş lciyetçidirler. ldare~~n- bun~ 
bir çare ve kolaylık duıunecctı 
şüphesizdir. 

Yavrular IHtlıçede gemelclerl•l gigorl,., 

Muğlada cinayet 
Bir kadını öldürdüler 
lğdiç ameliyesi devam ediyor 

Muğla, (Hasusi) - Vılayetimizde hayvam nealiain ıalab& '94-
birleri ıen 'ıtemektedir. Burada hayvan n11li çok borıalıuftar. 
Valimiz 8. R. Güreli bu mevıu üıerinde ba11asiyetle dunaak
tadır. Herşeyden ÖDce dumura utranuı hayvanlar itdiç edilm•p 
baılanmııtır. Merkezdeki faaliyet bitmiş, 921 hayvan itdiç eclll
miıtir. Şimdi de köylerde çalııılmaktadır. 

Bir cinayet: 
Camiike bir mahallelinden ma11ifıturacı Mehmedin zevceıi LGt

fiye, ayni mahallede Raşid tarafındın bıçıklı, sokak orta11ada, 
boynundan vurularak feci şekilde öldürülmüştür. Hadiıeye ıebep, 
katilin, vaktiyle Mehmedin eviaden para çalması ve bu yilzden 
mahküm olnaaaıdır. Mehmed, acısını zavallı kadandan çıkarmı,tır. 

Domuz sırtında davul çaldılar 

Aocıl.,. 6ir .,_,. 
Ortaklar, (Huıuıi) - Köyümüz aYClleriy :tı"""' B. AU o'• 

dutu halde Balatcık avcılariyle birHkte, ela lllrML, blyüie 
bir aiirek avı tertip etmit, oaiki dollu aldl ..... .,dlr. 8r .lo
muzu d' laafif yaralı 1akalam11 ve a.titlte d.wlaa,a lllaA-wck 
köye iadirdikten aoara onu da ortadan llalcla..,.rclu\ Bslrak 
laallo, avcalara ziyafet vermiı ve Qok alAka pıtmr..... Avı, 
auhtar Güzey ve ihtiyar lıeyeti ,.,1aclea Said O.. talftı * 
•ittir. 

Urfada kurtuluı bayramı ve Ata. 
türkün büstlerinin açılmasL 

Atatiirlc biistil dibin'• bayram 
f.!rla, (Hususi) - 11 Ninn~a, Urfan_ın kurtuluıu çok par'a~ 

lekalde kutlulanmıı ve ayni gaa, beledıye bahçesinde Atatürk ın 
büatüniin "açılma meraaimi yapalmııtır. Urfa bugün emsalaiı te
zahür•~ ~e heyecan. içind~ çalkalanmış, birinci umumi müfettiı 
B. Abıdın Ôzmen ıle vah B. K. Demirer ve daha bazı zevat 
nutuklar ver9'itlerdir. 

Pamuk ihracat11tlız 
Romanya hükumeti, Mersinden o l bir 

bin bef yüz balya pamuk c- ldı 
lıtaabul, 20 (Hususi) - Akdettiği miz iti lafname ınucib"ı 

R h-k.. · nce 
omanya u umctı, bizden mühim miktarda pamuk alac., ktır. 

Alınacak olan pamuğun miktarı , henüz ma' um dcgı dir. Bu J 
1 1 

a 
beraber, Mersinden Rom!nyayı bu hafta on bı r b.n beş }uı 
balya pamuk sevk edılm:ştir. 
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Bu~ünkü program 
lstanbul radyosu 

Öjle neırigatı: Saat 12,30 
Plikla Türk muıikiıi - 12,50 
Havadil - 13,05 Plakla Türk 
muaikiai - 13,30 Mubtelif plak 
aeıriyıb - 14 Son. 

Ak,.m neırigatı: Saat 18,30 
Koaferaı : 23 Niun Çocuk 
laaftaıı ve bayramı mün11eb etile 
toeuk eairgeme kurumu namına 
doktor Salim Alamet: (Çalışkan 
•• metrak çocuklar tarihine bir 
auar ve çocuk himayeai ) -
18,45 Şitli Halkevi gösterit kolu 
tarafındın Abdülhak Hamidin 
(Etber) i - 19 .. 15 Plakla dans 
•ulilriıi - 19,30 Spor mu11· 
laabelerb Eşref Şefik - 19,55 
Bone laaberJeri - 20 Sadi 
Hoşıes ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk muıikiıi ve halk 
.. rkıları - 20,45 Hava raporu 
- 20,48 Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev - 21 Radıfe ve 
arkadaşlara tarafından Türk mu· 
sikiıi ve bal k şarkıları ( Saat 
ayan) - 21,4S Orkestra : 1 • 
Fucilc: Narı, 2 • B'zet: Arle:r:yen, 
3 .. Pesse: Mönüe-22,15 Ajans 
haberleri- 22,30 Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları -
22,50 Son haberler ve ertesi 
aünün programı - 23 Son. 

Muhtelif Avrupa istasyonları· 

nın bu akşamki program özü: 
Ho/i/ konserler: 

7, 10 Berlin kııa dalgası: Karı· 
ıık program, ( 8, 15 devamı ), 
9,30 Büyük haf f musiki kon· 
seri, 13 Berlin kısı dalguı: 
Hafif muıiki, ( 14,15 devamı), 
17, 10 Bratrılıva: Orkeatra (Bi· 
zot, Grieı, Bonchielli, Sokolov, 
Dvorık, Şuk, Beıdak vı.), 17,30 
Berlia kıaa dılgaıı: Karışık halk 
muıikiıi ( 17,45 Keza ), 18,10 
Brüno: Muıikili çocuk neıriyata, 
18,30 Peıte: Opera orkestrası 
(Veber, Shillinı, Szeremi), 18,30 
Be lin kııa dalıaıı: Piyano ıo· 
natları, 19, 15 Berlin kısa dal· 
gaıı: Küçük halk konseri, 19,30 
B üno: Müntehap plilc musikisi, 
20 Berlin kısa dalgası: Askeri 
baodoıu, 22,20 Pra1ı:Milinovıki 
bando orkeatraıı (valı, marı ve 
pQlka aavalarJ ), 21 v ar~ova: 
Karışık orkestra konseri, 22,0S 
Brüııo: OrkHtra {Fıbich, Dvo· 
rak, Şöpen ), 23, 20 O.stra va : 
P.ak konseri, 23,35 Bratiılava: 
Hafif musiki konseri, 24, 15 
'Peşte:Simi Kurina Çigan orkeı· 
traıt. 

Operalar, operetler: 
17,lS Varıova: Opera musi

kisi, 20,25 Bratislava: Opera 
musikiıi, 21,30 Berlirı kııa dal· 
1111: Opera, operet ve ıarkılar. 
Oda mıuilciıi: 

) 8, 15 V artovı: Alto vo baı 
düoıu (Scbumann, Carnelius, 
TomH, Poacbielli, F!otov). 
R.ataller: 

12 Berlin kısa dalgıtt: Güzel 
farkılar, 16, tS Prag: Dvora"1n 
e1erler' ndea keman resitali, 17 
Berlin kısa dalıaaı : Ç nli bir 
bayan tarafmdan piyano kon· 
seri, 19 Brat;ılava: Keman ve 
p yano muıikiıi, 19,20 Oıtrava: 
Kompozitörlerin ıarkılarındao, 
2J Peşte: Çigan musikisi refa· 
kat le Macar şarkıları, 22, 15 
Peşte: Beethovcnin eserlerinden 
Oohııauyi tarafından piyano 
lo ıseri, 23 Varşova:Szymanovs· 
l.in n eserlerinden mürekkep 
.onservatuvar solist konıeri:ıi 
nakıl, Z3,40 Prag: Yugoslavya 
{arkıları (piyano refekıtile). 
J)t1ns mu.sik:si: 

,3,05 Peşte. -----8. s~zai 
Ş •hrimiı adliye işlerini teftiş 

ı n Adliye Vekaleti heyeti 
.. , t te.t ş'ye reisi Bay Sezai 
•• J lsta ıLula iİtmiştır, 

Piyasa vaziyeti 
üzüm fiatleri yükseliyor. Buğday 

satışları da fazla/aştı 
Şehrimiz Ticaret ve Zabiro 

Bor111ında bu hafta cereyan 
eden muamele, bilhaua arpa 
ve Buğday üzerine hararetli 
geçmiştir. Pamuk sattşları fiat· 
leri düşükçe olmakla beraber 
normaldir. Zeytinyağı üzerine 
ufak s1&tı şlar yapılmış, üzüm 
fiatleri yükse lmiıtir. 

Üzüm: 
Bu haftalık satış 5448 çuval· 

dır. Fiatlerdo üç haftadanberi 
görülen yükselme devam etmiş, 
hemen hemen bütün numaralar 
üzerinde ellişer ıantimlik tereffü 
görülmüştür. 

Son haftanın fiatleri şunlardır: 
No. 7 13 

.. 8 13 50 

• 9 14 25 

• 10 ıs oo 
.. 11 16 25 
incir: 
Bu hafta da hurda incir üze

rine muamele olmuş, 23 çuval 
kuru incir, 4,50 kuruştao mü· 
bayaa edilmittir. 

Zegtingağı: 
Zeytınyağ satışlan bu ha ftı 

30 bin lcıloya inhisar etmiştir. 

Pi)·asa pek hararetli değildir. 
Bu miktırm 10 bin kiloluk bir 
partisi 32,75 kuruştm ve 20 
bin kiloluk d ğer partisi de 33 
kuruştan satılmıştır. 

Pamuk: 
Satışlar normal olmakla be· 

raber fiatlerde bir iki kuruşluk 
tenezzül vardır. Bir hafta zar· 
fında borsada mübayaa edilen 
pamuk miktarı 1556 balyad1r. 
Fiatler 29· 33· 38 kuruş arasında 
değişmiştir. 

Palamut: 
Palamut Htışlara bu hafta 

biraz hafiflemiştir. 17 67 kental 
satış yekunu, geÇen haftalardan 
iki üç bin kental noksandır. 
Fiıtlerde değişiklik olmamıştır. 
Piyasa müstakardır. Mübayaıt 

350·520 kuruştan yapılmııtır. 
Balday: 

Buğday muameleleri bu hafta da 
hararetli geçmiştir. Bununla be· 
raber fiatlerde yükselme gö
rülm em· ştir. Haftalık aatış 12 
vıııgon, 26.5 ton, 2545 çuvaldır. 
Fıatler 5,875·6, 125 kuruştur. 

Zait 'reler: 
Haftanın zahire sat şiarı ye· 

kunu ve vasati fiatler şöyledir: 

4 kuruştan 888 çuval arpa; 
4,75 kuruştan 123 çuval çav· 
dar; 3,50 kuru,tan 234 çuval 
kepek; 9 kuruştan 5 çuval bul· 
gur; 5, 25 kuruştan 83 çuval 
mısır darı; 6,375 kuruştan 284 
çuval nohud, 15,50 kuruştan 

25 ton susam; 58 kuruştan 93 
lcıJo acı badem içr .• 

~~~~~~~~~~-

Dış haberler 

Cihan Ramuk reko te 
37 milyon balya .. 

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

Rumen petrol/arı. Fı ansada buğday iıtih. 
laki. Döviz aantra:ın kararı. 

Cenubi Amerika çiftçilerinin 
% 90 ı, hükumetin ekimi tabdid 
teşebbüslerini memnuniyetie kır· 
ııladıkları h1lde pamuk fiatleri 
26.3.938 e kadar olan hafta 
içinde tekrar düşmüştür. Bu şık 
vaziyetle dünyanın en mühim 
mensucat merkezleri ohn Bir· 
leşik Amerika Devletleri, Büyük 
Britanya, Fransa, Belçika, Fele
meak Hindiıtanı ve Japony~nın 
ı kı iıf hsal tahdidntın:.\ karar 
vermiı olma1arı gösterilmekte· 
dir. Bundan ba,ka, Hiodıstanla 
Cenubi Amerikadan haber ve· 
rildikino göre, şimdiye kadarki 
tahminler biraz noksandır, ve 
gübre istimali hususunda gös
terilen iht mamla bu hususta 
elde edılon meleke ekim tah· 
didatındın beklenen neticeyi 
akamete uğratacaktır. 

Ticaret mehıf li, Amerikan 
pamuğunua dünya stokunu tak
riben 13,7 milyon balya olarak 
kabul etmektedir. Bunun takri· 
ben 7 milyon balyaaı Amerikan 
hükumeti tarafındın deruhte 
olunacaktır. 

Cenubi Amerika i)e Hindis· 
tandan ıelen son haberlere 
göre, dünya pamuk rekoltesinin 
31 milyon balya olmHı bek· 
lenme)ctedir. 

Buitlag istihsal ve istih
Uiki ıu:alıgor 

Fransanı• buğday istihsal ve 
iıtib1aki azalmaktadır. Umumi 
harpten evel senevi 92 milyon 
ke:ıtal olan buğday istihlaki 
bugün 67 milyon kenttldir. 

Rumen petrolla,ı 
Buiünkü petrol ıtoklarının S, 

nihayet 7 senede tükeneceği 
tahmin edılmektedir. Ancak, 
yapılan araştırmalara göre tak· 

rıben yarım milyon hektariık 
arazide petrolün mevcudiyetine 
dair jeolojık emmarelere tesadüf 
olunmuştur. Bu petrollerin işle· 
tilınesi içın 3,5 milyar Jey niı· 
Letinde bir sermayeye 1 izum 
vardır. Bu sermayeyi petrol şir· 
ketleri temin edecektir. 
Hicazın şarkında petrol 

bulundu 
Hicazın şarkı ıda mühim pet~ 

rol yatalclan keıfolunmuotur. 
Bu yataklar, Bahreynde bulu
nan yataklardan daha mü· 
himdir. 

Bombag limanı ücretleri 
Bom bay liman Tröstü, f aıli· 

yetin in gerilemekte olmasına 

rağmen liman ücretlerini tenzil 
edecektir. 
Japon9aga boksit satışları 

Japonya, Felemenk Hind ı· 
tanından bokı t madeni sabo 
almağa devam etmektedir. Ge
çen hafta içinde Japonyaya 6 
b 'n ton gönderılm ştir. 
Döviz sanlralının bir kararı 

Döv:z santra ı, lugiltereden 
ithalat yapanlar ile lngılte~eye 
ihracat yapanlara kambıyo mu· 
hatarA11Ra karşı sigorta etmeğ'e 
ve ithıi vo ihraç o unın malla
rın kıymeti üzezindeıı yüzde 112 
komisyon almağa karar ver· 
miştir. 

Sur ve Ef es vapurla. 
rında radyo tesisatı 

hu"unacak 
Almanyada Bremen tezgah· 

larında inşa ettirilmekte olan 
Sur ve Efes vapurlarına radyo 
ilavesi D3nizbank lzmir ıubeıi 
müdürlüğü tarafından Bremen· 
deki müess .:seyc b ldirılmişti. 
Radyo teı .sat nın ilave edıle· 

ceii cev .ıbı ielmiftİr. 

ç. Aıacı K. s. K. s. l ~ alandır 
313 F. Solari 14 16 5 ıgı Y 
130 A.R.Üzi.iııcü 10 14 75 Belırıd, 20 (A.A.) - Avala 
71 Eınaf Ba•kısı12 50 16 2S ajansı bildiriyor: 
36 K. Taner 17 18 Yugoslavyada Yahudiler alcy· 
22 M.J.Tar•lto 16 25 16 25 hinde hususi bir kanun ihzar 
20 Ş. Benc'Ya 12 50 15 50 edilmekte olduğuna dair olan 
18 H. H. MU!l. 7 50 7 50 haberler dolayasile salahiyettar 
16 P. Klark 14 50 14 50 mehafil nezdinde yapmış oldu· 
13 E. Benclya 10 l O ğumuz tahkikat neticeıinde öğ· 
10 A. H. Nuh 15 25 15 2~ renildiğine göre, bu baptaki 
649 Ye ktn haberlerin kaffesi asılsızdır. 

266823,S Ealıi Yekun Böyle bir tedbiri muhik göste• 
267472,5 Umum yekıln recek hiçbir hususi ıebep mev• 

Ply•ıa flatlerl cud değildir. 

20 4-938 çekirdeksiz üzüm Resim aergisi 
orte fiıtleri: Halkevinin dördüncü resim 

No. 1 13 50 ıerglsı 24 nisan pazar güııü : : !! ~g saat 17 de Halkevi salonlarm· 
• 10 15 50 da aç!lac_a_k_t•_r. __ _ 

.. ı ı 16 75 Aslan avcı•ı 
Zeytinya§ı satışları - Başı 4 ilncü ~ahi/etle 

Kilo Alacı K. S. K. S. likaydane: 
422190 Muh.Ahca 23 34 SC - Pek ala, dedi. Senin gön· 

Zahira aatı,Jarı lün olsun diye kabul ediyorum~ 
Ç. Cinsi K. S. K. S. ,.. 

"' * 380 Buiday 5 875 6 125 O civarın bütün aslanları, 
16 Nohut 6 50 ertesi günü bir toplanta yapa· 

197 Çavdar 4 75 4 80 k k ı ·ı 
70 Ton P. çekirdeği 2 60 ra eşeği ral ığa tayin ettı er . 

577 KentPalaınut250 490 Aılanlar, böyle bir krala 1ahip 
294 Kepek 3 3125 oldukları İçin günlerce eğlen· 

-----------• diler. 
Japon 
mağ?ıibiyeti 

- Başı 5 inci sahljede 
itibarla d11 tavizlerde bulun· 
rnak iıtem 'yen bir Kuom intıng 

karşısrn da acele bir sulha ka· 
rar vermek kolay değild r. 

Japonya mukadderatının en 
traj k anını yaşamaktadır. 

lngi1terc, Amerika, Rusya 
hadiselerin aldığı cereyandan 
sevinm ektedirler. Uzak Şark 
ordusu mükemmel gorunen 
Sovyet ordusunun, 1905 in in· 
tikamıo_ı almak içio fırsattan 
i.:ıt f ad eye kalkışması beklene· 
bilir. Rus hava kuvvetlerinin 
Japonyanıakilere çok üstün ol
duğunu, J ıpon .şehirlerinin Vila
divostolr..dan sekiz yüz kilo· 
metre mesafede olduklın unu· 
tulmamahdır. Halbuki Japon 
tayyareleri Sovyet topraklarında 
taarruz edecek hedef bulımı· 
yacaklardır. Rusların Viladivos
tok' da kırk kadar denizaltı 
gemisine sahih oldukları da 
unutulmımahdır. Bu kuvvetler 
Japon ordusunun Japonya ile 
rabıtasını kesebilir. 

Japo:ıya böyltce, ıiıağlubi· 
yetten baıka yolu olmıyan bir 
mecerıya girmiş görünmektedir. 
Almanya ve ltalyı Japonyanın 
müttefiki olduklara için bu ne· 
ticenin daha ıamil bir mahi· 
y~ti var dır. 

Çinde Japonyanın akamete 
uğrama11 • Hıbeıistanda ltal· 
yanlar n utradılcları müıkülit 
ve Tunada Alman emelleri gibi• 
Frana•, loıiltere ve Amerika· 
nın davaıana büyük hizmetlerde 
bulunabilir. Amorika en büyük 
rakibinin kuvvetlerini Çinin 
bitmez tükenmezliği içinde ya· 
vat yavaı erittiQ-ini memnuni· 
yetle görmekte ve Pasifikde 
emniyetleri ırtmıktadır. Sinr•· 
pora iyice yerleşmit olan loıil· 
terenin Hindiıtan, Avuıtralya 
veya Honi·Kong için fazla kor· 
kusu yoktur. Japonyanın m•i· 
lubiyef, lngilterenin Uzak Şark· 
ta vaziyetini kuvvetlendirmekle, 
Avrupadaki vaz'yetini de kuv· 
vetlendirmiş olacaktar. Diğ~r 
taraftan Londra ve Roma bir 
anlaşma arifesinde bulunduk· 
larındın. Almanvanaıı diploma· 
tik vaziyeti gitgida kötüleş· 

mektcdir, eğer Franıa da kuv
vetli bulunsa ve İtalya ile an· 
laşn bu büsbütün kötül~ıirdi. 

J:iponyanırı Ç nde mağlup 
olması Av up ~da sulhun tesiıi 
için faydalı bir aw J olacaktır. 

Bizim aslan avcısı eşek te, 
ölünceye kadar krallık tahtını 
muhafaza ederek birçok ıe· 
vinçli ve rahat srünler geçirdi!. -Lüzumlu notlar 

TRENLER: 
Lmirden her ~ilo kllkao lrea 

Jeıin hareket 1Uıleri.. 

Aydın hattı; Abanealu 
lııaıir.Karakayu·Ankara: Puar. 

ttsr, çırpmbı, caau. puac giDleri 
ıaat 21,35 de. 

Jımiı • Nuilli: Her gftıa ... ı 
15,40 da 

lzmir·DenisU: S.lı. perfe•bf. 
cwma-' go.191'1 _. 6,80 da 

11mir0 Tife.Ödemi1: Heraabab 11at 
5,35 de bir katar; her ıkfam IUt 

1'7,30 Ôdemiıe bir tren. 16,30 de 
Tireye oteray. 

A/gon hattı: Basmaneden: 
lımir0lıtanbul·Aıabra: Her gil11 

tat 7 de rpazar, cumı, çaqambı• 

glnlerl yatıklı Tagon·büfe boluoarl 
ltmir • Soma: Puır 'fe pıtılf• 

ıeıi gftnleri eaat 15. 28 de 
lımir-Bandırma: Pazar, •la. per• 

ıembe 'fe cumırtıel gGnleri 1abable• 
yir. eut 7,20 de mubceli& katar; 
puarteti, çaqam&a. cuma gtnleri 
eklprea 111t 12 de 

İzmir-Soma: Pazar •• paurtNI 
gftnleri 11at 15,28 de 

H•r zaman lllzım oltın tel• 
/on numaralar 

Y augm ihbarı: 222Z • phiı t.t. 
fona mClracut ııumaraı: 2200 • ... 
hirl•raruı telefoa müracaat aumı• 
ra11: 2150 • elektrik ıirketi: 209ı. 
b.at1guı: 2326. polia: 2463 ·im.clack 
11bbf: 2MO ·Bumue lttuyoaa: 
3638 • Altaaeak ittaqoaıu ııu · 
P ... porc •apar ilkeleei: 28U 

Şebir DaJd.l 'f'Ultalanma Mbab
Jey:ia ilk •e poe I08 UnUI 
ıutleri: 

Tramvaglan 
B• 11bala Gfbelyalıdca nat 

bet&e bir tıalDffJ haıebl .... 
Buau 111& altıda hareke& ecl• W.. 
ci tramTIJ takib ecler. BaHaa 
eoara ber döll tlıkikeu bir tram

ny •ardır. 

Geee eoa tnmnr GIM17ahclu u.s dedir. 
~oaaktan GClselyalaya ilk tnm

'•Y eabıhleyin 5,Z6 dadır. tıdnci 
tram'fay bir ... , eoma, 0.26 da luıa 
rebt eder. 

Komakt• GaMlyalıya gece eoa 
ıram .. y eaat birde hanke& eder. 
Budu Hol ~• de bir IWllY&I 

\'ardJr. 

Vapu1'lu: 
l.mirden Karpyabyı ilk ftl* 

eaat 5,45 l• Paeaporttaa kalkar. Gece 
ıoo vapur eaat ıı,alJ a ~oa.Ua 
lıua bereket eder. 

Karııyakadaıı lımire ilk •apm 
1Ut 6.20 dedir. ~ v•pur d. poo 
wıat 2" dedi!'. 

Gcıadlbı her :"•nm Aatte biı 
Tapıtr •ardır. Aqıua aeki~Jıaıı .u~.ı. 

M:ferl~r ~aatte bırdir. 

N'san 21 

1zmır bmncı ıcra meınuı ,u• 
ğundan: 

lzmir Esnaf ve Ehali Banka• 
sına 2418 lıra 33 kuruş maa• 
masraf borçlu bulunan fzmird< 
Göztepe trarnvay caddesinde 
981 numaralı evde mukim Faa 
Cemilin işbu borcun temin iıti 
fa11 için hıcızh bulunan ve ta• 
pu kıydma göre İzmirin 8011 

novanın Dağdibi ( Soğukkuy• 
eıki Bayrakla ooscsi) mevkiind, 
kain şakan kendi bağı, garbeı 
şose tariki, ıimalen kendi tarı 
lası, ve Budur Ahmet tarluı 
cenuben şose tarikile mahdut 
(6) dönüm tarlanın karıılığı b11 
lunan 5514 metremurabbaı 011 

makta içinde bir çinar ağıcı 
ile iki incir ağacı mevcut v• 
halen mezru tarlaya beher 9U 
metre murabbaına 50 liradan 
300 lira talcdir kıymet edilmil 
ve ayrıca bu yerin şose kısmı 
üzerine düşeo kargir kol duvan 
ve natamam kümeslere do St 
lira takdir edilmif olmakla 
cemao yekan 350 Jira kıymo• 
tindedir. 

2 - Yine tapu kaydını göre 
ayni mevkide ıarkan kısmen 
Lastik Hüaeyin tırlaıı ve kıı· 
men tarik, gırben kendisine ait 
mezru çınarlık tarla, şimalen 
çayalta tarlası, cenuben ıose ile 
mahdut 3 dönüm bağ karşılıtı 
olan 2757 metre murabbaında 
olmakla (halen tarla halinde 
bulunmakla mezru bir haldedir) 
içinde 2 söğüt ve 2 badt:m aj'1 
cı fidanı mevcut ve kısmen Las
tik Hüseyin tarlası ve şose aru· 
sındı gayri mutaum 75 santim 
irtifaında bir kol duvarı vard r. 
Mezkur yerin 919 metremurab· 
bama so lira kıymet takdir eail· 
miıtir. 

3 ..,.. Ve ayni yerin baA" kıımı 
dahilinde iki katlı kagir bir kule 
vardır. Kulenin zemini boıtur. 
Yukarı kısmı.o ortasında ilci 
metre geniılikinde sofa ve IO· 

fanın iki tarafında birer odadan 
iki oda mevcuttur. Kule lcıımen 
tamire mutaç olm.Jcla 400 lira 
takdir kıymetlidir. (Bu kule masa 
rifi müşteriye ait olmak üzere 
iıtenildiğinde ifrazen aatılacak· 
tır) işbu gayrimenkullerin açık 
artırma suretile satalmaaına kı· 
rar verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren bir ay sonra 
yani 23/5/938 tarihine müaadif 
Pazarte1i güaü saat 11 de bi
rinci artırma muameleai lzmir 
birinci icra daireıinde yapıla· 
caktır. Bu art11mada muham· 
men kıymetleriain yüzde 7j i 
niıbetinde talip zuhur etmezso 
ıataş 15 gün ieri bırakıiarak 
7·6-938 tarihine müsadif Salı 
günü 11at 11de lzmir birinci 
icra dairesinde satışı yapılacak· 
tır. Bu gayrimenkullere ait ıart• 
nameler 3/5/938 tarihinden iti· 
baren herkeıe açıktır ve göre• 
bilmesi için icra münadiıine 
ve 938/5465 numaralı dosyayı 
müracaatlara ile divanhaneye 
talik olunmuttur. 1ıteldileria 
muhammen kıymetin yüzde 7,5 
niıbetindeki pey akçetini ha· 
mileo müracaatlar1 lazımdır ve 
yüzde 2,S nisbetindeki delliliye 
müşteriye aittir. Bu gayrilQen• 
kuller üzerinde her hangi bir 
surette hak talebinde bulunan• 
ların 20 gün zarfın da icra da· 
ireıine m üracaatlan alCai tak
dirde tapu ıicilinde kayıtlara 
bulunmıyanlıran hakları nızara 
alınmıyacatı ve 2762 numaralı 
vakıflar kanunu mucibince te· 
diyesi İcab eden taviz bedeli 
müıteriyo aittir. Ve tenviriye 
tanzifiye ve müterakim vergi 
borcu artırma bedelinden ten• 
zil olunacağı ilin olqnur. 

1327 ---------------1._, ________ __ 
Kız lcat;ırma 

Menemende Türk~lli köyünde 
Ali oğlu Hüseyin Gün•y, Hü
seyin otlu Bakillim 1~ yışın· 
dalci Haticeel kaçırmıştı!. K·z 
tutulunca nzaıil~ kaçtıtını söy
lem iııe de yaıı lıeiıçük olduğun• 
dan Hüseyin adlıycye verıl 
mi tir • 
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F ransua Jozefin torunu 
Ar idiik Rodöi'iün kızı güzel 
pr ses Viyanada tevkif edildi · 
Mayerling faciası kahramanının kızının tevkifine se- ı 
beb, sosyalist olmasıdır. Onu sarayında yakaladılar 

- (Arboyter Tsaytugu) sizi ' -
okumelct.n menederim. Eğer 
bu •mele gaz.ete.iai bir dalsa 
elinde görecek olursam soara 
karıı .. ml 

Büyiik bir asabiyet içinde bu 
ciimlel«i söyliycn adam, eski 
Avusturya ve Macaristan im· 
PuetOfil, ihtiyar F raı11ova Jo
ıeftir. 

K•ıı•ıada ki İH pro1NU Eli· 
ıabettir. Eli zlbet o tarihlerde 

~ 1~1 yql~tnda fiizellitile, 
ettdetile, bılha11a kitaplara 
dGıküalüjile Hray ilemiade 
pırlıy8Q genç bir yıldızd ı r. 

imparator, ... bi aNbi odada 
reıi n ..arte. güzel torueu EJi· 
ıabeti ideta tehdit etmektedir. 

Elizabet iae, imparatoran bu 
llicldetlne hemen hemen biç 
eheaulliyet vermemekte ve geliti 
güzel etrafa bakınmaktadır. 

O, ne elerse delia, keodilİne 
nı1al muamele yapıhrsa yapıl
ım yoluau çoktan çizmittir. 

Protttcıs Elfzıbet tam bir 

Prettus lcBçülclc.11, 6aşlca çocrıklar arasında. 
o .ı u behemehal evleadirmeliyim. kahramanı olan babııı Arşidük 

Preaıes, kendi fikir ilemiade Rodolfün ölmeıi, prensesi öyle 
cesurane yürüyilşler yaparken, bir yıkışla yıktı ki, maneviyata 
imparatorun aldığı bu karar saradan zavallı kadın aıırdide 
kırııııada ısrar edemedi. bir şatoya çekildi ve orada 

Çünkü o, arbk koyu bir ıokağa çıkmadan eski hatıra· 
mark11t ve dinıNzdir. Kendiıine larile başbaşa yaşamağa baş· 

Prensesin · ·ençlik resimle
rinden biri. 

Herşeyi reddeden ve kendisi· 
le kimsenin meşiul olmamasını 
istiyen prenseı Elizabetin ıon 
günlerde ic:apısı çalındı. 

Hizmetçi kapıyı koştu. 
Bu gelenler, davetsiz gelen 

misıfirlerdil 
Bayana haber vermek mık· 

sadile hizmetçi içeriye girdi. 
Fakat, haber vermeğe filan 

artık lüzum kalmadı! 
Çünkü bu ıelenler prenıeain 

odasına çoktan girmişler ve 
kendisini tevkif etmişlerdi. 

Fransua Joıefin torunu soı· 
yalist E izabet, kara gömlekli 
(naz.i) lerin araa1nda, şaşkan ıaş· 
kın t evk ifhaneye götürülüyordu! 
Artık o da Hitlercilerin elia e 
düşmüştü. 

Soayaliat olaaUJturl 
KütüpaaMind. Soayaliuae ait 

eıerler ıiiadoa ıüne 90taimak· 
tadır. 

vurulan bu damgalar rayri ka· Jadı. 

~~~r~~~~~koc~-H--i-t_l_e--r~,==d=u=-=n==4~-9--u-a---
pr•n• Otto idi. , 

S.•y llealorindea, meralim· 
dea, rGtbedm, zeaıin hayat• 
tan biç lloıltıamuaaktadır •. 

Prens Otto, Fransua Jozef • d • 
tarafından evelce saraya çatır· ş 1 na g 1 r 1 
tılmıı ve Elizabetin desti izdi
vacını talep etmeıi kendisinden • • • mu11rrane iıtenmişti. 

Frauaa Jozefin: imparatorun emrile yapılan 
- B. kı~ terefimiıi berbıd bu izdivaç iyi bir netice ver· 
ed~ Hıreketleriai takyit medi. P renses, gene osyalia· 
edelimf 
~ad.iri ikazlara ıe•,. pre•· litine devam etmekte ve on· 

... larla düıüp kalkmaktan bir an 
nıl biı .. yolundan f&fartm~ far it olmadı 
yord•. Zaman böylece geçti. Tarih 

EliıaO.t artdc iti azatmııtı. yürümesinde devam etti. Umumi 
Daima amelolorle ıörüıüyor, harbin sonlarında krallığın yı· 
ıokakta oalarıo çocuklarile, kılması prenseı Elizabet için 
ailelerile teDNı ediyor, onların büyük bir bayram oldu. 
ae&larıaa meraem ol.mata ça· O rün sokağa fırladı. Artak 
Ltıyordu. amele kulüplerinde konferanslar 

Bir r6n Hrayda büyük bir veriyor, artık tam bir hürriyet 
laya•ot koptu. içinde 1.avalb va düşkün insan• 

Bu lqyamete aebep, Ptanıea lar için elinden gelen hizmeti 
E!iz.betio So•yali.t lideri Firitı ifaya çalatıyordu. 
Adlarle ılılice mulıaboıe •t· Preaı Ottodan derhal bo· 
•eli idi. ıandı. 

Zaten PrenaNİn lçtha•lyata . Kencliıi gibi soıyalist fikir· 
ve iktaaadi .. .ıekı.re aid ıöı· leril• yetişen ve beşeriyetin 
terditi alikı, i•paratoıu küp- kurtuluıunu ancak sol fikirlerin 
lere bindidrkea - ılmdi de ı.u tatbikabnda bulan bir mual· 
muhabere keyfj,..ti aaraJ erki· limle izdivaç etti. Bu muallimin 
nıaı altüst etmiıti. adı Peltznerdir. Haki~aten bu 

Bir ıüa l Fraaaua Jozef, mu• ik1 vücud manen de, maddeten 
ıaffer bir tavır ile yanandakilore de biribirlerini tamamlıyorlardı. 
ıuaları ıöylediı Hayat Elizabeto rlmeğe baş· 

- Bu · kızı evleıulir••lctın lamııtı •• 
baıka yapacak şey yoktur. Evet, Fakat.. MıyerUng faciasının .......................... ~ ................. . 

. Uıakta spor faaliyeti 

Uşak Gençler6lrliii ool~gllol takımı 
Uşaktan yazılıyor: 
Gençlerbırli ği, Halk Pırtiıi k~pa maçlarında Ergenekon ve 

1:uran idmanyurdlarını 6·0 ve 7-0 ıibi büyük sayı farkla ile mat· 
lup etmişt i r. Gençlerbirliği, bu maçlara noksın kadrolarla çık· 
tığı halde gene eski mevcudiyetini göstermiştir. Bu cslci spor 
teşekküı iı m i.ıı şimdi, bir voleybol tıkımı da yetiştirmektedir. 

Roma seyahatinde Hit,."ere nazırlar, gene
raller ve 495 gazeteci ref ak : t edecektir 

Berlin, 20 (Radyo) - Roma • • 

seyab tinde Hıtlere altı n zır, acar Nazile-
sek·z müsteşar ve on genera lle • • f• birçok subaylar refakat ede· rının şe 1 
cektir. 

Har:c:ye Nazırı Von Ribentrop 
ve Haric:ye Ncza eti müdiranı, 
Führerc rof akıt edecekler ara· 
ıındadır. 

Hitlerin gaybub~inde Mare· 
ıal Göring kendiıine vekalet 
edecektir. 

Berlin, 20 (Radyo) - H tler, 
bugün 49 yaş na g;rmişt; r. Bu 
mün11ebetle, bütün Almınyada 
ve Avuıturyada muazzam şen· 

likler olmuştur. 
Hitler, aabahleyin sefirler~~ 

tebriklerini kabul etmiş ve mu· 
tealcıben, büyük geç·d renmin· 
de haz.r bulunmuştur. Halk, 
her yerde Hitleri tezahüratla 
karşılamıştır. 

Roma, 20 (Radyo) - H itle· 
rin istikbali için başhyan ha· 
zırlıklıra devam olunuyor. 

H.tlere, Roma seyahatinde 
yüzü Alınan olmak üzere dört 
yüz doksan beş gazeteci refa· 
kıt edecektir. Bu gazeteciler 
arasında Amerika matbuatına 
temsil edenler de vardır. 
HükOmıt; ıazetecilere kolay

lık olmak üzere, şehrin muh· 
telif yerlerinde .telefon köşkleri 
tesiı etmiştir. 

Berlin, 20 (Radyo)- Alman 
gazeteleri, ltalyı da Hitlerin iı· 
tikbali için yapalan hazırlıklar· 
dan bahisle makaleler yAzmak· 
ta ve Hitlerin Roma seyahatine 
büyük chcmm·yet verildiğini 
kaydcylemektedirler. 

Brezilyada ecnebiler 
için ye11i takyidat 
Riye de Janero, 20 (Radyo) -

Cuınhurreiıi (Vargı ), Brezilya• 
dalci ecnebi tebaasının, yabancı 
üniformalar giymesini bir emir· 
name ile yasak etmiş ve ecnebi 
mckte pi erin teftişe tabi tutul· 
maaile yabancı gazetelerın san· 
sörden geçmeden in~ şar etme· 
mes ni emr\; y:emi ştir. 

Viyanaya iltica 
etmiş 

Budapeşte, 20 (A.A.)- Kont 
Betlenin organa olan Kitlo 
Oren Ujuan gazetesinin Viya· 
nadan öğrendiğine MÖre, Macar 
Nazi lerinin şefi Kont Zoltan 
Boszormenzi Viyanaya iltica et· 
miftİr. Viyanada .siyaıi zabıta 
kendisine iltica hakkı babıot· 
miştir. Kont Boszormenzi bir 
Nasyonal Sosyılıst kıyamı ter· 
tip etmiş oldutundaıı dolayı 
1937 1lkteırininde iki sene iki 
ay atır hizmete mahkum edil· 
miş idi. 

Mumaileyh davayı iıtinaf et· 
mış ve beraet kızanmııtır. 

Roma da 
BugiJn if bayramını 

kut/uluyorlar 
Roma, 20 (Radyo) - Yaruı 

Romanın teıiı dilditi fÜDila 
yıldön timü ve iş bayramı ol· 
mak münasebctile burada bü· 
yük şenlikler yapılacaktır. 

Başvekil Mu11olini birçok 
işçilere mükafatlar tevzi ede· 
cektir. 

Duf Kuper Pari•t• 
ıerefine verilen ~iya. 

f ette bulundu 
Par:ı, 20 (Radyo) - Fransa 

Deniz Bakanı Kaponki, bugün· 
lerde burada bulunmakta olan 
lngiltere Harbiye Nazın Duf 
Kupere bir z;yafot vermittir. 
Bu ziyafette, Başvekil Dıladiye 
ila lng !terenin bura ıefiri Sir 
Erik Fips hazır bulunmuılırdır. 

Ldstik meselesi 
Fevzipaşa bu lvarında şoför 

Mehmed lspano, lastik mesele· 
s nden Hiseyin Güleri döv
m 1şt ür. 

Nisan 2- ı 

lzmir galip! 
~~~~--~~~~ 

Viyana, Alsancak saha-
sında 3-2 mağlup oldu 

lzmir takımı, bilhassa birinci dev
rede çok güzel bir oyun çıkardı 

- Başı 1 inci sahifede -
Şimdi de oyunun cero7anın1 

takip edelim: 
Hakem: Üçoktan Bay Muı· 

taf a. 
Viyana takımı: Vıktor, Villi, 

Rayner, Kaller, Hofman, Maşu, 
Josef, Franı, Fişer, Fernand, 
Erde. 

lzmir: Hilmi, Z. Ali, Cemil, 
Rasim, Enver, A :lil, Hamdı, 
Ömer, Fuad, Said, Saim. 

Saha seyircilerle dolmuştu. 

Evveli misafirler ve onlara ta· 
kiben lzmir takımı sahada iÖ· 
ı ündüler ve alkışlandılar. 

Oyun 16,30 da lzmı r kalesine 
dayanın ve fakat avutla netı ce
lenen Vıyanalılarıo akınile baş
ladı. İzmir mukabil hücumunda 
niıbi bir hakimiyet tesisine mu· 
vaffak oldu. Ve 3 üncü dak:
kada mi11fir! r aleyhine b 'ribiri 
üzerine ilci favü l old 1. Tehlike· 
ıiz geçen favullcri bir korner 
takıp etti. Saim topu mükem· 
mel ortaladı, Saıdin volesi avut 
oldu. 5 inci dakikada biri of· 
11yt, dij'eri de avutla Deticele· 
nın iki akmı gördük. 

Bu dakikadan ıonra lzmir 
tekrar hücuma geçti ve devre· 
nin 10 uncu dakikaıma kadar 
mi11fir kaleıi önünden Ayrıl
madı. Misafirler 13 üncü daki· 
icada ıolaçıkları v11ıt11ilo hfi. 
cuma geçtiler. Fakat çekilen 
ıüt avut oldu. Bu dakikadan 
18 inci dakikaya kadar oyun 
mi11firlerin mııf 11h11ında oy• 
nandıtı bir 11rada Jzmirla ıol 
hafı R&1im yaralındı, yerine 
Ooğanıpordan Said geldi. Vi· 
yanalılar bu dakikada sağdan 
aktılar ve ıoliçlerinin ayağilo 
oyunun m:isavıtını bozdular. 
Takımda Saimin yerine de Ke· 
mal alınmııtı. 

Adil do Enverle yer değ;ştir· 
diler. Matlub vaziyetten kur· 
tulmak iıtiyea 1znair takımı tam 
enerji ile oyuna başladı. 21inci 
dakikada lzmir bir favul kazan• 
dı. Adı l favulü 30 metredeq 
11kı bir şütle Viyanalıların kale· 
ıinc ha vale etti. Misafirlerin 
kalecisi havadan gelen topu iyi 
bloke edemiyor. Ô•er lcaloci· 
nin kaçırdıtı topa yetişti ve 
kafa ile Viyaaa kalesi atlarına 
taktı. Bu golden ıonra lzmir 
canlandı ve 25 inci dakikada 
Saidiıı Fuada verdiji bir ara 
pasını müdafi el ile kar~ı ladı, 
bu ıurctle lzmir bir penalh ka· 
zandı. Fuat serbest vuruıtın 
lzmirin ikinci golünü atta. 28 inci 
dakikada misafirler lehine sc· 
mereıiz geçen bir korner oldu. 
30 uncu dakikada lımir takımı 
ıol muhacim Hamdi ile hücuma 
goçti. Hamdinin ortalayaşını mi· 
ıafirlor ikinci defa olarak el ilo 
kestiler. lzmir yine Fuıdm ayı· 
tandan üçüncü golü kazandı. 
Bu dakikadan 37 inci dakikaya 
kadar Viyınalılar oyunu açtılar. 
32 ve 35 inci dakikalarda iki 
gollük faraat yakaladılar. Fakat 
kaleci Hilminin fodakiarane mü· 
dıhılelerile 11yı çakaramadalır. 

39 uncu dakikada lzmirin 
ani bir hücumunda Ömer önün· 
deki müdafii atlattıktan ıonra 
miıafir kaleciıile karşı karşıya 
kaldı. Fakat acele yüzünden 
topu fena bir vuruşla kalecinin 
eline verdi. Bundan ıonraki 
çalışmalar bir fayda vermedi. 
Devre 3· 1 lzm ir lehine bitti. 

İkinci devrede lzmir takımı 
bırdenbire esmcğo başlıyan 

kuvvetli rüzgarın karşısına düş· 
tü. Misafirler bu devrede mağ· 
lubiyetten kurtulmak azmile 
oynuyor ve tam fudbol denecek 
ıeri ve insicamlı bir oyunla 
lzmir kalesini tazyik ediyor• 
lardı. 13 üncü dakikada misa· 
firler sağ içlerinin ayağından 
ikinci gollerini çakardrlar. 

İzmir tıkımı bu devrede de 
25 daki kalık bir şaşalama re· 
çirdikten ıonra soldan müe11ir 
bir akın yaptı. Fakat Omerin 
şülü miaafir kalesinin sat dire• 
ğini yalıyarak avut oldu. 

Oyunun diğer kısımlarında 
da misafirler hakim oynadılar. 
Fakat kaleci, Ali ve Enver 
azami enerii ile gol fırsatı ver· 
mediler. 

Misafirler 38 ve 42 inci da. 
kikalarda iki korner kazandı· 
lar. Fakat onlardan da istifade 
edemediler. Oyun da biraz 
sonra 3·2 lzmir le bine bitti. 

Bisiklet koşuları 
6 ıncı koşu, 75 kilometre 

üzerinden Karşıyaka Abırkuyu 
mevkiinden başlanılarak lzmir· 
Bergama ıoıesi üzerinde ya· 
pıldı. Havanın yağmurlu geç· 
mesine rağmen koşu zevkli 
ıeçti. 

Ddrece alanlar: 
1 inci Alaancaktan Bayram 

Adıvar rekor 2 ıaat 53 dakika 
2 inci Ateşapordan Salibetti~ 
Karagöz 3 saat, 3 üncü Al
sancaktarı lımail Gocır 3 saat 
S dakika, 4 üncü Alsancalctan 
Muıtafa 3 saat 15 dakika, S 
inci Alaancaktan Faik 3 saat 
15 dakika. 

100 kilometrelik 7 inci koşu 
önümüzdeki Pazar günü Jımir· 
Urla şoseıi üzerinde yapıla· 
cakbr. Cihadın lastiği patlamış 
ve koıuya devam edememiştir. 
Binaenaleyh bölgenin rakibsiz 
namzedi Bayramdır. 

Hor Belisa 
Romada üç gün 

lcalacak 
Malta, 20 (Radyo) - Teftiı 

içisa buraya gelmiı olaıa lngil· 
tere Harbiye Nazm Hor Beli· 
aa, bugün at yanılarile futbol 
maçını seyretmiı ve akıam ıe· 
rcfıne verilea ziyafette hazır 
bulunmuştur. 

Hor Bel sa, cuma günü tay. 
yare ile Romaya gidecek ve 
Muasolini ile konuşacaktar. 

Hor Beli11, Romada üç ıün 
kalacaktır. 

lngiliz eksperleri 
Tayy~re aiparişi için 
Amerıkaya gidiyorlar 

. Lond~a, 20 (Radyo) - lngi· 
lız fabrılcalara yetiıtiremediğ in· 
den dolayı Amerikayı verile· 
~ek tayyare s·parişleri hıkkm· 
~. konu~mık üzere bugün in· 

i~hz ekı porlerindcn mürekkep 
bır heyet Vaıingtona hareket 
etmiştir. 

Ozama volkanı 
Alevler •açıyor •• 

Tokyo, 20 (Radyo) - Oza. 
ma volkanı, bu sabah alevler 
aaçmağa başlamıştır. 

Volkanın etrafında hükümet· 
çe te rtibat a lınm ş ır. 
Vo~karıda 'l, ara ~ı ~ ş·dd ti. .. •

1 1 
ı e ı 

guru hı ,... ışi.ı!uıcıı..ıcdır. 



f ı ;.. telli ~ perco 

\ ·apur A centası 
f CY P.L NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDE3, vapuru li· 

m·pı m z ia olJp ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
l m:luları ç:n \ ük a im akta dır. 

"DEUCALION.. vapuru 30-
4-38 tarihinde beklenmekte olup 
viilcünü tabliveden sonra BUR
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
lıman aeı iç•n 'ük al caktır. 

"JUNO,. v puru 2-S-38 tari· 
h"nde liman mıza gel p ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAM}) URG lımanlara için yük 
a.acaktır. 

~ VENSKA ORIEN? 
LJNIEN 

"VIKINGLAND,. vapuru 28-
4-38 tarihinde btkleımekte olup 
ROTTERDAM. HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
için yük alacaktır. 

.. GOTLAND,. vapuru 19·5·38 
tarih nde beklenmekte olup 
ROTTERDA. HAMBURG • 
GDYNIA, DANZlG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
iç.o yük alacaklar. 

~ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

''ALBA JULIA,, vapuru 9·5-38 
taı ihiıı de limanımıza gelip 
MAL TA, MARSIL YA ve CE• 
NOVA limanları için )'ik ve 
yolcu kabul eder. 

iliııdalci hareket tariblerile " 
111vlunlardaki detifiklilderdea 
ıcente mesuliyet kabal etmez. 

Daha fula tafıilit için 2 nci 
kordonda FRA TEUJ SPERCO 
"apur ac:entahfllla müracaat 
fdilmelİ rica olunur. 
Telefon: 41111414214221/2663 

Olivier ve 
Şürekisa 
Umhd 

V apar Acentaa 
liriacikordon Reu biDUt 

Tel. 2443 
THE EJ 1.ERMAN UNES LTD. 

11FLAMlNIAN,, vapuru 15 
Nisanda UVERPOOL ve 
SWENSEADAN aelip ,ük p 
kara caktır. 

"C ARLO., vapuru 20 Ni
sanda gelip yük çıkaracak ve 
ayai zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 
THE GENERAL STIM NAV~ 

GATION Co. LTD. 
"ADJUTANT., vapuru Mart 

aibayetınde LONDRA için yük 
alacakbr. 
DEUTSCHE LEV ANT2· UNli 

.. DELOS,, vapuru 24 Martta 
relip yük çıkaracak. 

Tek11ilı 

Muhasebe Bil.roau 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı YemİfÇIU'fU• No. J 

Tele/on: 3435 
Mubuebeye ait bütün iılerinizi 

ta• bir itimat ile tevdi 
edebilirainiz. 

Biiro. kanuna aypn şekilde ve 
muhtelif U18llerdc 

Ma6aae6e te•İ• .dar 
Delter tatar 

Pldnço tan~im •der 
H•aa6ı tetlıilı, tasfi,a 
•• ihtildlları lıalletla 

Zayi ıahadetnarn• 
3S4 1e11ea;ude Tire Niimane 

.. ktebiadell .&dıt- .. badet· 
aameyi kaybettim. Y eniıiai çı· 
karacatım. Eakiıinia hükmü ol• 
•adıtanı ilin ederim. 

Tire Kurtal"I maballe· 
•inli• Melımetl oll• 

N•ci Erdıri/I 

DEUTSCHELE. 
\ ANTE • LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE; 
llNIE, A. G. HAMBURG, 

#. TLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

.. ACHAIA,. vapuru 25 Niaan· 
da bekleniyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIMI 
RG>UMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 3 Ma· 

yısta bekleniyor, KÖSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ aktar
ması TUNA için yük alacaktır. 
SOCIETE COMMERCIALE 

BULGARE 
VARNA 

uBULGARIA,, vapuru 22 Ni
sanda bekleniyor, BURGAS, 
VARNA için yük alacakbr. 

LlEN NORSKE MIDEL-
HAVSKINJE . 
OSLO 

"BAGHDAD,, vapuru 15 Mı· 
yııta bekleniyor. ISKENDE
RJYE, DJEPPE ve NORVEÇ 
için yülı.: ala cakhr. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
''JESSMORE., vapuru S Ma· 

yıı bekleniyor, BURGAS, VAR· 
NA. KôSTENCE, SULINA. 
GALA TZ ve BRAILA için yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT U
N ES INC. 

PiRE AKTARMASI DOGRU 
SEFERLER 

"EXOCHORDA.. vapuru 22 
Nisanda PlREden BOSTON ve 
NEVYOR~a hareket edecektir. 

0 EXCALIBUR., vapura 6 
Mayıs PIREden, BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOGIETE ROY ALE HONG· 
ROJSE DANUBE MARITIME 

11BUDAPEST,, vapuru 30 Ni
au ~..-. PQR1'~,, 
ISKENDERIYE için yük alı· 
caktır. 

"DUNA,, vapuru S Mayıa 
beklen:yor, TUNA limanları 
için 1iik alacaktır. 

llindaki hareket tarihlerile 
navlualardaki detifiklilderinden 
aceata mesul"yet kabul etmez. 

Daha fazla tafaillt almak 1çiD 
Biriacikordonda W. F. HENR 'I 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
wapur .ceetalıtıaa müıaclıllt 
ccıümeai rica oluow. 

T elcfon No. 200712008 

lımir ikinci hukuk mahkeme• 
ainden: Dos1a no. 938/300 

lzmir Kireçlıkayada Burç •o
lcatında 11 numarala banede 
mukim Haun kıza Ayşenin ko
cuı Seferihiaaran Camiikebir 
maballeaindea 73 numaralı Jmam 
otlu Ahmedin evinde oturmakta 
iken teıayyup eden Ali otlu 
Tevfik aleyhine açbzı boıaama 
davuının dava arzuhal ıuretilo 
davetiye varakası müddeialey· 
hin ikametıihıolD meçhuliyetine 
binaen mübı şir tarafından bili 
teblit iade edilmit ve zabıtaca 
yaptmlaa tahkikattada ba cihet 
teyit edilmiı oldupndan keyfi
yetin ilbea teblitin• ve talaki
lı:atan 18·.S-938 Çar,amba uat 
10 na talikine karar verilenle 
dava arzuhal nretile daveti,. 
varakua uaalea mahkeme kwi· 
doruu uılm11 oldaj'wadan miid
de'aleyb tayin olunu ıü ve 
ıutte mabkemed. hazır bulaa· 
mut akai takdirde laaklaada 
muamelei ıayabiye icra lahaa· 
catı te blit makaaıaa kaim ol
mak üzere ilin olunur. 

Mevltlde daoet 
24 Nisan Pazar rünü öjle 

namazını müteakip Bqturak ca• 
miinde 176 inci alay kamandan 
muavini yarbay Tevfikia eıi 
Y anyalı bayan Lit fe ruhuna 
mevludu terif kıraat olunacajıo • 
dan arzu edenlerin tetrifleri r .ca 
olunur O. 3 

A ADOI.U 
Ege mıntakası 

Bağcılarına ilirı 
1ımir hariç olmak here qağıda göıterilea ••tablarcla ktlklrt ... 

tıp airuı bankaları tube Te ajıaluıaca hiaaluuıla yHıb perakeade 
fiatlerile yapılacaktır. 

lımire beth Kar11yaka, BuntHa, Buca, Seytiköy, Torbalı, Jbcı, 
Boıyalu, Bal(oTa, Yeoikale tıman bateılan ilatiyatarı olan ktlk6ılleri• 
becleliai firkeliıı (lzmircle kapalı yeaiı çarpa No 41) mutemedtiAiH 
tediye ederek kilkürtleriai Darqaçta ıaı ilkeledeli udiy•d• ıe .. ııom 
edeceklerdir. 

ikinci eller blclınlmıt oldquodıa bata ol•ıyıalara ktlkfirı ... 
ri imi yeceklir. 

Satıı 

Mmaakau 

'••iı 
Kimler laHfddan uhlac-Aı 

Ketiborla klklrtleri 1'. A. Ş. 
1ımir mutemedliği kapalı 
Yemit çarpn Nol 41 

Penkeade ıauı f iatl 
beher ıorba içia 

Menemen Ziraat banltau 
330 kurut 
340 " 

lılaaU. " " 340 " 
Tar&udla " tt 345 " 
Şalilali .. .. 350 " 
Ala,.hir " " 350 " 
Akhi11r 

" " 350 .. 
Kukı&aç " ,, 350 ,, 
Soma ., " 350 ., 
Balıkesir ,, ,, 360 ,, 
Bergama ,, ,, 360 ,. 
Ke•alpatı ,, ,, 350 ,, 
Urla ,, ,, 350 ,. 
Seferibiıar ., ,, 355 ,. 
Çeıme ,, ,. 355 ,, 
Ödemiı ,, ,. 355 ,. 
Tire " " 355 " 
Kuııdan ,, ,, 360 ,. 
Karaburun ,, ,, 355 ,, 
Aydın ,, ,. 355 ,, 
Kflldlrılerimiı kurıuıı mGhlrlil (50) 191' kil.tak terWaıU ı•hhl• 

çıbrılmıtt r. Beynelmilel ıöhreti hia Loadrada (D•iel Gnffda) laltoe 
ratuvarında yıpbnlan tahlilde ktıkört!erim . zio, 7Gade 99,5\ Hfiyett 
oldo~u aalatılmıttır. 

KClkürtlerimia het•ıbk içia eoa el.rece faideJi a...ıan laais ..ar 
maclclelerdeD tamamile ari n H yflkeek ecoebi laokilrtleriae ••MiLlir. 

KEÇlBORLlJ KOKÜRTLERI TCR1' 
ANONİM şJRKETl 

Türk Hav:ı Kurumu 

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

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı Ura Sıya Lira 

1 Mükafat 10000 30 lkra•iye (500) 15000 
1 • 20000 60 • (lSO) 9000 
1 ikramiye 40000 100 • (100) 10000 
1 • 15000 400 • (SO) 20000 
ı . 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 • (20) 16000 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Bekir ve Hilminin eski yıllar vcraıet vergisinden ve kadas· 

tro harcandaa olan borçlanaıa temini tahsili için mülkiyeti 
hıciz edilmiı olan lkiçeımelik caddesinde kain 513 sayıh dük· 
kin yeniden takdir ettirilen 700 lira ve 513 sayıh dükkan800 
lira kıymet üzerinden ilia tarihiadea itibaren 21 güD müddetle 
müzayedeye çakarılm11br. Taliplerin 29/4/938 cuma günü vili
yet idare heyetine müracaatları. 9 14 21 27 1180 

Izmir Vililyeti Defterdarlığından: 
lımail Hıklcmın kazanç veraisindea olan borcunun temini 

tahsili için mülki1eti tahlil emval kanaaa göre llaczedilmit 
olan Keten ıokağıada kiia 3 siyala diikkiaı yeniden taktir 
ettirilen 1500 lira kıymet üzerindH tarihi ilandan itibarea 
tekrar 21 gün müddetle müzayedeye çakarılmııbr. Taliplerin 
25/ 41938 Pazaıtelİ pü aaat 15 te Vilayet idare heyetine 
ıelmeleri. 2 7 12 21 1048 

Bozdoğan belediye riyasetinden: 
Bozdotan kaaabıba•am elektrik ile tHviriae karar verilmiı 

oldapndaa ıu kavvetilo iatihıal olunarak elektrik ıaotrab ile 
tebeke projeai tanzim ve btifaameai yapbrılacaktır. 

Talip olulana ibtiau vaikalarile birlikte Bezdojao bolediJ• 
ri1uetine müracaatlan illa olunur. 

13 ıs 11 19 21 23 26 21 29 1 1226 

lzmir vilayeti defterdarlığından; 
Haau Süleymaukiaia kaçak tütiill para cezuıodan olaa 

borcunun temilli tahıili ic;ia mahcuz Bornova Çay ıokatıada
ki 18/20' u11h evi yeaidea takdir ettirilen 150 lira kıymet 
üzeriaclea viliyet idare heyetinin bu baptaki kararı mucibince 
ilin tarihinden itibaren tekrar 21 pn müddetle müzayedeye 
çıkarılmııtır. Talipleri• 29/4/938 çama günii vilayet idare hır 
etine müracaatlan. 9 14 21 27 1178 

lamir leoaım amirlifi ilctnları 
lzmir Levazım •irliti aab• alma komisyonundan: 

idareleri lıtanbul Levazam amirlitine batlı müeuesat için 90 
ton ıeker 28 nisan 938 pertembe güni saat 15 de Topbaa~ 
de lstaobul levazım amirliti satın alma komiıyonuaca bpah 
zarfla ekıiltmeai yıpılacakbr. Tahmin bedeli 24075 ilk temi
natı 1805 lira 63 kuruştm. SJıtoame ve nüıauaeıi komiı1oocla 
görülebilir. lıtokliloriD kaauai vesailderile beraber teklif mek• 
tuplarını ibalo aaatından bir aaat evvel komiıyona vermr 
leri. 16 21 25 1175 

lzmir ve civarı telefon To.rk Ano· 
nim şirketinden: 

~ 

Eaaı mukaveleaame•iziD 22 inci ve ticaret kanununun 361 
inci maddeleri hükümlerine göre ıirketimiz bisaedarlar heyeti 
amumiyelİ 23 Mayı• 938 tarihine raıthyıa Pazartesi güaü 
Nal 10,30 da lzmirde Saman iıkeleıinde Kardiçalı han:nda 

_.....,~~~~~~"'884~~~-....-~ .... .,.-~~~~~ ..... ,.a. .., ..... ,bt'a 'IJı .._,.. i9'1 •i ~ ... tadaki ıo 
nameyi müzakere ve kırar verecej'inden keyfiyet alakadarlara 

Asabiye mülehasaı•ı 

Dr. lsmail Ziya Tregul 
lkincibeyler ıokağı Faran karıııı No. 25 

Telefon: 4178 Evi : 2.SOS 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 
ne. Lira 

1304 2:ci Karaatiaa iıkele c. 92·94 kapı no. la 518.25 190 
M. M. müfrez aru 

130S 3:cü Karıtq Halil R"f•t pa,ı c. 651 ada 1 par- 30 
sel araadan müfrez 62 M. M. arıa 

1306 3:cü Karataı Halil R fat paıa c. 6S1 ada 1 par- 25 
sel aayılı uıadaa müfrez S3,1S M. M. ana 

1307 l:cü Karataı Halil Rifıt p•t• c. 6St ada 1 par- 40 
sel sayıl. ar•dıa mifreı: 83,25 M. M. ana 

1308 Bayrakb Bülbül L 32 eski 30 taj no. lu ev 100 
1309 Salhane Şetaret •· 38 kapı no. lu 1725 ada 5 30 

puset sayıla 89,50 M. M. bir oclala ev 
1310 Salhane En'ftt'iye ı. 12S/1 kapı uo. hı 687 ada 18 

13 parsel ıa)'llı 63 M. M. araa 
Yukanda yazıla emvalin mül:Uyeti 15 gün müddetle ve açık 

artırma aaulile müzayedeye konulmuşt11r. lhalffi 2&4-938 tari
laiacle Per..-be giDü aut 15 dedir. Taliplerin Milli Emlik 
•idirliti•• mirac:aatlar·. 15 21 1230 

inhisarlar umum mO.dO.rlGğtıoden: 
1 - Şartnameleri mucibince lS00,000 adet lQO lük, S0,000 

adet 50 lik tuz çuvala pazarlıkla sabn alanacakbr. 
2 - Pazarlık 2-S-938 tarihine r1atlıyan Puarteai pnü aut 

16 da Kabataşta levazun ve mübayaat .. besiıadeki abm ko
•İIJ••ada yapılacakt.r. 

3 - Şartaamıler paraıız olarak ıözü ıeçea ıubeclen ahaa· 
bilir. 

4 - lateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve Natte 
% 7 ,5 güveome paralarile birlikte yakarıda ada ıeçen koıaiı· 
yooa gelmeleri ilia oluaur ... 2167. 20 21 26 30 2166/1294 

lzmir Defterdarlığından: 
llkaail zade Muıtafanıa eski yıllar lcazaaç verıiaiadea borcu 

olM S32 lirADlll temini tahsili içia mülkiyeti tabail oawal ka· 
aunua tevfikan laaczedilmiı olan Keten cart•ıuadaki 11 •yıh 
dikkio ile iiltiiacleki 13 aa11b evi yeaideD taktir ettiril• 
2250 lira kıymet üzeriaden ıla1 tarilaiadeD itib .. a 21 sia 
müddeth mü:rayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 29/4/938 CYma pnüode viliyet idare laeyetiae 
müracaat.a.ı. 9 14 21 27 1158 

ilin olunur. 1324 

Mazakerat ruznamesi: 
ı - YükMk Nafıa Vekiletile akdedilmiı olan ıabı mubo 

veleli ve teferruat ve merbutatunıa taıdiki. 
2 - Şirketi• fNW ve tufireıine karar verilmemi. 
3 - Tasfiye memurlanaıa iatibabı ve üe.retler;n·n tayini. 
4 - Şirketi• toplao•ı karlan hakkında karar ittihazı. 

lzmir belediyeainden tubu ile aöyleaen güıı ve ıaatte 
1 - Seaeliti sekiz yüz elli encümene gelirler. 

liradao iki aenelik icara bin 2l 26 29 3 1328 

yediyilz lira bedeli muhammenli 
Giizelyalıda belediyeye ait de
niz banyolan ba,kitiplikteki 
ıartnameai veçbile iki ıene 
müddetle kiraya verilecektir. 
Açılc artırma ile ihalesi 
6/5/938 cuma pnü aaat on al· 
tıdadır. lıtirak etmek iatiyealer 
yüz yirmi yedi lira elli kuruı· 
luk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile ıöylenea ıün ve ıaatte ea• 
c6mene gelirler. 

2 - Beher metre murabbaı 
ildyiiz elli kuraıtan binyiiz kırk 
beı lira bedeli mubammenli 
57 inci ad ... 458 ...tre m• 
rabbaındaki 1 S aayıh araa11nın 
ubfl bafkitiplikteld ...-..
veçlaile 6/S/938 cama pnü ... 
at 16 da açık artırma ile ibale 
edilecektir. fttirak etmek ilti
yenler -.... a!b liralık ... 
vakkat te•iaat makbuzu "f• 
bmb teminat mektubu ile aôy· 
le- ,a. ve uate enci••• 
ıelirler. 

3 - lkiJiiz dokua dokuz 
lira elli ılci kanlf bedeli ket fli 
Koldaca aezarlıpaıa etraf da
varlan üzeri•• yaptınlacak bar• 
puıta bq mülaendialiktea teda
rik ed lecek ketif ve fAl'tDa•e-

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tttrEa idrar, lcan, 
hlaam oe ıaire talt. 

lilleri .,,.,,.,,,, 
Mflracaat yeri: 

hwıcibeyler eokak No. 25 

Telefon 3869 
Acele satılık 

evler 
lzmir Tamaşalık Selitio otlu 

•llallni Haca Ali ıokatında 
35 No. lı kirp 3 odah bir 
matbak ve bir miktar avlu ile 
bmpanya IUfllllll havi ev ile 
ayai maballe ve •okakta 61 ve 
63 a11b evler elverişli fiade 
aablıkbr. 

Arza edenler hane derununda 
ikamet edenlere müracaat ed• 
bilirler. D. 6 

Dr.Behçet u~ 
Çocalc lıastalılclar1 

miitelaauuı 
leri veçhiıe 6151938 cuma ıünü Haltalaruu 1\30 dan bire ka-
aaat 16 da açık eksiltme ile dar Bey:er aokatıoda Alaeaı' 
ihale edilecektir. lıtirak etmek matl.asa yanmd• kabul eciet. 
iıtiyealer yirmi iki lira elli ku· lnuog~n~Jut,.. lf'l~/•1t• 39~,J 
ruıluk muvakkat teminat mak· l:.v ıtr.•fo,.u 22o ı 
buzu veya baaka teminat mek· ... _________ •ı-•111 

I 

n 



I 

n , 
- • . . 

DOKTOR 
M. ş.,,1c; Utur 
Dehtlt heatahk1ar 

mutahassısı 
lkincıboyler ıokak No. 82 

Telefon No. 326 

Diı Tabibi _.. 
Cevat Dağlı 
l~inci Beyler sokak No. 51 

Birinci Sınıf Mutabuau 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı ollrı 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 1 

lzmir ·.Birinci beylw '°katı 
Elbamra Sinem• larkuında 

Tcleloa : 3479 

ffAYRE1T~ 
~lzı.11 

Dahiliye Vekaletinden; 
ı Zonguldak i me su 

tesisatı milnakasası 
Zonguldak ıehrine 3 kilometreden ıu iıaleai 111 depoları 

inşası şehir ıebekeıi yapılması ve müteferri diter bilcümle 
işlerin vücude getirilmesi kıpah zarf usulile ekıiltmeye çıka· 
rılmııtır. 

1 - işin muhammen bedeli 120000 lira kuruştur 
2 - btokliler bu İşo ait şartname, proje ve sair evraka 

600 kuruı mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen ıefliğinden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 31 Mayıs 1938 tarihine raatlıyan Sıla ıünü 
llat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binaı:nda toplana• 
calc belediyeler imu heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye sirebilmek için isteklilerin atıtıda yazılı 
teaainat ve veaaiki aynı gün saat ona kadar komiıyon reiali· 
tine tealim etmiı olmaları lazımdır. 

A - 2490 ıayıh kanunun 16 ve 17 incimıddelerine uyıun 
72SO lira kuruıluk muvakkat teminat. 

B - Kaaunun tayin ettiti vesikalar. 
1 C _ Kaauaun dördüncü maddesi ıaucibince eksiltmeye 
ıirıaeye bir mani bulunmadığına. dair imıal.ı bir mektup. 

. O _ Belediyeler imar. heyetı fen ıefhğmden münakasaya 
aıraae için alacakları vesıkı. 

S - Tıklif mektupları ihale gunu Hat ona kadar makbuz 
IDukalaitiacle koaiıyon reisliğine verilecektir. 

P01ta ile ıöaclerilecek t•klif mektupl~rınıa iadel taahhütlü .a..11 ve aihayet bu 11ata kadar komı1y<>11a gelmiı bulun· 
•a11 lizımdır. 

Bu iı laalckında fazla izahat almılc iıtiyenlerin belediyeler 
iaaar a..,ati f• teflitine müracaat etmeleri. 

l 19 21 26 ı 1102·1297 

Dahiliye Vekaletinden; 
Urfa tehri içme ıuyu 

teeiıatı eksiltmesi 
Urfa lelarlae takriben 4 vı 2 kilomıtr• meaafedelci •••· 

balar~ •JU i..a.li iki depo ioıaıı ve ıebir ıebekeıinin vı 
bua4 •t W....ı. iıleriıa Yicudo ııtiıilaeli kapalı zarf uıulile 
ekıiltlleJ• k••-.t•ı 

l - lıia ........ ~ bedtli t7SOOO lira kurutt•r. 
~ ... lttekffl• '"9 iıe ait prtaamo, proje ve nir evraka 

81S k•ruı mukllMlinde Dahiliye Vekileti belediyeler iıaar 
taeyed ftn .. fl•tloden ala1tilirler. 

3 - Ebilbae 31 Ma>"• 1938 taribia• rNtlayan Sala ıiiaü 
llat Oll birdı Ankıracia Dahiliye Vekiltti bio111ada toplaoa
calc l.elecliyer imar heyetince yıpılacakbr. 

4 - Ekıiltmeye ıirebilmek için iıteklilerln aş~tıda yazıla 
t~aaiaat ve vesaiki aynı gün aaat ona kadar komııyon reiıli· 
tine teslim etmiı olmaları lizımdar. 

A - 2490 sayılı kanuouo 16 ve 17 iaci maddelerine uyı1,1n 
~lira kurutluk auıvakkat tcmiaat. ... ---

ANAUOLU 

• 

biri 

, 

B - Kanunun tayin ettiği ve.ikılar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 
g'rmcye bir mani bu\unmadığlna d ir imıa\ı bir e tup. 

O - Belediyeı.r imu lııeyeti fen ıeflitiadea milnak•11ya 
airme için alacakları vesika. 

S - Teklif mektuplan ihale ıüail 11at ona kadar makbuz 
mukabilinde komisyon roiıliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mıktuplarınm iadeli taahhütlü 
olmaaı ve nihayet bu saate kadar komiıyona gelmiı bulun• 
ması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malilmıt almak iıtiyenlorin belediyeler 
imar heyeti fen şeflitine müracaat etmeleri, 

19 21 26 ı 1101·1296 

Dahiliye Vekaletinden: 
Bergama içme suyu tesisatı mftna. 

kasası: 
Bergama ıebrine takriben 9 kilomet~e. me~afeden ıuyun isa· 

lesi ve buna ait kaptaj vesair müteferrı ışlerın yapılması kapah 
zarf usulile eks itmeye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 80000 lira kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şartnam~, proje. veaair. evrakı 40~ 

kuruş mukabilinde Dahıliye Vekilctı Beledıyeler ımar heyetı 
Fen şeflitinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 tarihine rastlayın salı günü 
sut on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana· 
cak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aş~tıda y~zı~ 
teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komııyon reııh· 
tine tealim etmiı olmaları izıaıdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uy· 
aıaa 5250 lira ••• kuruıluk muv•lckat te minıt. 

B - K ıauaun tayin ottiti vHikalır. 
C - Kanua11a dördüncü maddeli mucibince ekıiltmeye ıir• 

meye bir mani bulunmıdıtına dair imıala bir :mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ııflitindea müaakuaya 

ıirme için alacaklara veıikı. 
S - Teklif mektupları ihale ıü11il ıaat ona kadar makbuz 

mukabilinde koıniıyon reiılitiae verilecektir. 
Poıta il~ Sl'önderilecek teklif mektupluıaın iadeli taılabütlü 

olmaıı ve nihayet bu aaate kadar komİlyona ıelmiı bul11a-
m111 liıımd r. 

Bu iı hakkında fazla izahat almak iıtiyealerin BelediJeler 
imar heyeti fın 11flitina müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 1104/1299 

Dahiliye Vekaletindeoı 
Tekirdağ şehri içme suyo teıisatı 

eksiltmesi: 
Tekirdatına 4800.5300,3800 metre me11fedeki menbalırdan 

ıu iıaluı ve t•btke v• ilci su depoıu intaıı ve m6ttftrri dl· 
ter itlcrio vücudc ıe~;ri:mc,. kapalı ıarf uıuliJc okailtmo)'O ko· 

nulmuştur. 

1 - işin mhammeo bedeli 165000 lira kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 825 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
Fen §effiğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 Mayıs 1938 tarihine rastlayan sah günü 
saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında topla· 
nacak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve veHiki ayni gün saat ona kadar komiıyon reisli· 
ğine tealim etmit olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kan un un 16 ve 17 ioci maddelerine uy· 
gun 9500 l ıra ... kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kaouaun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eluiltmeye gir· 

meye bir mani bulunmadığına dair imzaİı bir mektup. 
D - Belediyeler iıaar heyıti fen ıefliğinden müna~aaaya 

girme için alacakları vesika. 
S - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reiıliii11e verilecektir. 
Po•tı ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 

olmaıı ve nihayet bu 11ato kadar komisyona gelmiş bulun· 
m11ı lizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Beled yeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (1103) 

19 21 26 1 1103/1298 

Dahiliye Vekaletinden: 
Merzifon şehri içme suyu te~isatı 

mQnakasası. 
Merzifon şehrine takriben yedi kilometre me!afeden suyun 

isalesi bir depo ve şehir şebek esi inşaıı ve müteferri diğer 
işlerin yapılması kapalı zar usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 87000 lira ..•.• kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

435 kuruı mukabilinde Bahiliye Vekaleti Belediyeler imar hey· 
eti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 /Mayıs/ 1938 tarihine raslıyan salı günü 
ıaat on birde Aokırada Dahiliye Vıkileti bin11ında toplana· 
cak Belediyeler imu heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekailtmeye rirebilmek için iıteklilerin aıağıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün ıaat ona kadar komisyon reis· 
btine teslim etmiş olmaları lizımdır-

A - 2490 sayılı kanunu 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
5600 lira • • • • • i.;uruıluk muvakkat teminat, 

8 - Kanunun tayin ettiti veailcılır, 
. C - ~anunu~ dördüncü madde~i . mucibince eksiltmeye 

. rırmete bır manı bulunmadıtına daır ımzalı bir mektup, 
D - Belediyeler imar heyeti fen ıeflitinden münakasaya 

girme için alacakları veaika. 

S - Teklif mektupları ihale günü uat ona kadar makbuz 
mukabilinde komiyon reiı\iiine verilecektir. 

Pota ile ~önderilecek teklif mektuplarının iadeli taalabüdlü 
olma11 .. ve nihayet bu aaate kadar komisyona gelmiş bulun· 
•aıı lazımdır. 

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

19 21 26 ı 1005/1305 

Dahiliye Vekaletindeoı 
Tokad içme suyu tesisatı eksilt-

• 
mesı. 

Tokat şehrine 11700• metreden au iHle1i bir ıu depoı11 
inş111 şebeke yapılması ve ditcr miiteferri itlerin vucuda ıe· 
tirilmeai kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

l - İşin muhammen bedeli lSOOOO lira ••••• kuru§tur. 
2 - lıteldiler bu işe ait ıartnamo, proje ve aair evrakı 7.SO 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekleti Belediyeler imar heyeti 
fen şefl.Aindeo alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 /Mayıs/ 1938 tuibine rıılıyaa ıah gllnü 
11at on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti bi•aııada topla. 
nacak Belediyeler imar beyetiace yapılacaktır • 

4 - E~ıiltmeye girebilmek için iıteklıleria •fatıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni pn aaıt oııa icada komiayon reiılitiae 
teslim otm 'ş olmaları lizımdu. 

A - 2490 ıayılı kaDuıaua 16 vo 17 iaci maddoleriae uyıua 
8750 lira ••.•. kuruıluk muvakkat teminat, 

8 - Kanunun tayin ettiti vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddeıi mucibiace .ekıiltmete rir

meğe bir mani buluamadıtı•a dair imzalı bir mektap, 
D - Belediyeler imar heyeti fea tefliğinden münakasaya 

rirme için alıcıklara veıikı. 

S - Teklif mektupları ihale ıünü 11at ona kadar makbuz 
mukabiliıdt komiıyon reialitin• verilıcaktil'. 

Poıta ile ıönclerilecok teklif mıktuplarıaı• iadeli taahhütlü 
olm111 ve aibayet bu aaıte kadar ko•iıyoaı gılmif b.uh•n· 
ma11 llzımclır. 

Bu it bakbadı fıalı izahat al•ak iıtiyenleria belodiyelır 
imar latyeti fen ı•flitiae müracaat et•eleri. (1106) 

19 21 26 1 1106/1301 

•ı--------~~--------...m.--= Doktor • 

A. .Kemal Tanay ..,,,.,,.,., ... ,.,.. ..... ,_,.,"" .............. 
ıv ...... ve ••reı 

Basmahane Çorakkapı caddeıi poliı karakolu yanında 
251 aayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar hastalannı kabul eder. 
Telef11on: 4115 



~dife J2 

Şahap 
-----------~ - ANADOLU ~~~~~--,~--...... ~----~~~~ 
'.ieım~ ... ı tabii oJarak ir a ap Basur memelerini giderir, 

Marı 

yapan en·iyi müshildir Kuvveti, işti hayı arttırır. 

Elbise ve Mıato 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baylar ve 

Bayanlar ... 

En miifkülpesent müş· 
terilerini aıemAun eden 
bu f:rmayı unutmaymız • 

• 

Bu kere yeni açbğLm mağazada zengin 
çefitJer. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 
kum aşlarLD envaiıin~ yerli ve Avrupa. 

1 - Mıtazam dahilinde açtığım terzihanemdc 
J.uaulİ olarak bay ve bayanlar için ıon moda 
zarU, tık manto, rop, tayyor, otek, bluz, tııırvakar, 

'iirvalet, ıelinlik, sivil ve aıkeri elbise ve lc8putları 
iıtenilditi ve bej'enilditi tekilde imal edı lir. 

2 - Muamelem peoin ve kredi ile de yapılır. 
S - Bu ıc'hlerimia dokfulutunu anlamak için bir defa 
tecrlbe klffdir. 
Adıetc Odanpazar: Sümerbınkın çıkbtı eılci Bayraklı 

· ma~na Numara 12 • Telefcn 3276 
epftı11" JNnıbnde oltUak hariçten sipariş kabal edilir 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz verilen gilnde 

~--~--- • Makine tamirha
neaincle yapılır 

lsmir Keatane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

naacununa 
Or» 

kullamnıs 

Telefon: 3993 

Toptan 
aatış yeri 

Peıtemal cı l•rtla 

Lütfi Krom 
Ecza depo~u 

, ___________________________________________ .......................... ..... 
Taze 

Hertürlii 

Haındi 
s 

an çar 
<I 

Başdurak Boyok Salepcioğlu Hanı Karşısında 
m 

Hara ı kardeşler 
Büyük mo ı ya ve mefruşat ma· 

ğazalan emrinize amadedir. 
MERKEZ 

fZMIR 
ŞUBE 

ANKARA 

T cm iz, urif eşya. elbise ihtiyacından cvel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafit.lerini kabul edecek bir ılooaa 
rahat yqıyacak eıyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içindo kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirıiniz. Evinizin qyu hayata· 
nı zın etiketi olduiunu unutmayınaz. 

Memurlara 10 taksitte vueaiye muame. 
-~----~~~leai_ ~epılır. 

H 

Gazinocularal 
Kullandıtanız tahta ıandal

yaları lımir Taıç·Jarda 21 numa· 
radaki SaDlaya Yapımevi M. 
Aliden satlam ve ucuz fiatle 
tedarik cdebilirsirıiz. 
Toptan ve perakende aataldıtı 

ıibi ıipariı kabul edilir ve 
süratle yctiştir:ı :r. 

Foto Kör'!Jlu 
.... za Rustem 

E.ı meşhur fabrikaların Joloğr .. t ma~iaelcr., fihm, cam, kitıt, 
kart vo bilumum fotoj'rafçıhkta müıtamel ecıalır, fototraf ala. 

vo edevat:, font ve sehpalar. 

F otofrafçılıf a müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim vo atrandiımanlar, aenedat ve evrak 

utinaablan ve kopyalan kemali dikkatle yapdır. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerzado çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J, 

Telefon: 2675 Tel21'af: Rüstem lzmir 

• er evr tomo 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobil leridir 

r 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlü ev~afı haiz, sağlam, elveriş~~' 

~Uzel ve lüks makinelerdiı· 

lznıir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon ·2704 

=-·~!!!!!!!!!!!~~~!!'~-=-=-=-:;-;:-:-:-:-----------------------.---------------
Amerikan Simon Kompani Karyola ve Somya fabrika ı lzmir ve havalisi 

~11938 Modlel ı 41938 Mo<deD 
1'.mamile çelik yaylı emaalıiz ıomyaları mutlaka görünüz 

S J M O N S C O M P A N Y Markasına dikkat ediniz 

Y egine sabş yeri: 

41938 ModeD 
Haliı çelikten mamul mobilya renk vo ıiıtemi. Ştk • Zarif vo 

aatlam boyalar kat'iyyen dökülmez, ıomyası ııcırdamaz 
emaalıiz: karyoladar 

Çelik lamalı somya ve ayaklı divanları b:çbir fabrilıcanan yapam .. 
vacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavaflar Çarşısı arla yerde 
No. 29·36 Hüseyin Hüsnü Uziş 


