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Salı 
Av sturya işleri için dahil-

5 den bir mi yar mark 
istikraz ediyor 

Nisan 938 
\._....., __________ .) ( zmir) de çıkar, siyasal g etedir Teı.fon: m• ..) 

ra~_sada Mil i l{ahiOe Teşel<.1{ül . Edeceli 
Balkan devit .ri, m:tbuat ve iktııadi kon eyleri Atatürk kızı lz ...... irde 

k · onsey bırden Yıldız sa- enrleri antren ana b 1 tt ayında içtima edecektir , ~.._,....,._.__- ·-------- aş a 
lktı adi konseyi, Hariciye Vekiii:ni; namına Adliye Vekilimiz 
B. Şükrü Saraco lu açacaktır. Bu konseyin miJzakereleri gizlidir 

tısı yalnız murahhaslar araaında 
ve gizli olacaktır. Ekonom1k 
konsey müzakerelerini Hariciye 
Vekili namına Adliye Vekili 
Bay Şükrü Saraçoğlu açacaktır. 

Atina, 4 (Radyo) - Balleın 
matbuat kongreaioe iştirak ede-. 
cek olan Yuaan gazetecileri~ 
buıün lıtanbula müteveccih~h 
hareket etmişlerdir. -------:1 

Almanyada 
Nafıa ileri 

Berlin, 4 (Radyo)-A.\ manya 
münak lat Nazm Dörtkont, dürı 
Spir ve Klafurda iki büyüle 
köprünün küıat reımini yıp• 

Vefd mağlılp 

intihabat 
/ , 

/(on egin toplanacağı 
lıtınbul, 4 (Huıuai muhabiri· 

ınizde ) - Per embe günü 
Yıldıı ırayındaki merasim dai· 
resinde Balkan aııtantı matbuat 
konaeyil Balk n antantı dev· 
Jetleri iktııadi konıeyi toplan· 
tıları yapılıcakttr. tbu t ve 
~k.lı onıeyl rın topl nblara 
ıç n d8rt devletin murahhasları 
Y rından itibaren lıtanbula gel· 
meie başlıyorl r. Yalnız Bal· 
kan ~atbuat konıeyine 20 ga· 
zetecı murahh11 gelmektedir. 
Matbuat lconıeyi müzakereleri 

mıttır. Ç k k h .d-1 

F . A .k 0 ~ P~~ 
lı tanbııldan bir manzar 

;ç.ı.k,_ı_1ct.ıu_d.;.i _;lc.;on;.:s::e~yi:_:to~p:la:.:;n~· 

Şair Necip Fazı 
lzmirde -···· Cama gdnü konle. 

ranıını verecek 

.Bag Necip Fazıl 
GGaide ıtirimiı Bay Necip Fa· 

ııl Balkniaha Taki dneti Clıeriae 
cama stBG akıımı Balkni ıalon• 
ları~ııla hiı koaferaaıı •ermek 6ıere 
tebrimi1t gelmlftir. Mnıu c Hl 
~id •• clolayı.Ue> ilimlidir n tan 
11••ttaa bagilae kadar detam 
eclea •amaaıa, Blmid hıkkıadaki 
t~ir •• • ••b!1at tellkkili gibi geaiı 
bır çar90•• ıçiadedir. 

Dıgedi ı•irüa geç .. lerde latan• 
bul matbuat1oda ur.an uıadıya mil· 
nakaıua yapılan cBir adam yarat. 
mü:ıt aatanh Heri de, Dufllbe. 
dıyl tarafından '' biaaat Ertajrul 
MablialD de iıtirakile 1 mayıata 
Balkedade temıil edilecektir. 

Ba eter İıtanbulda oyaıaıınıda 
tolı: allka gôrmüı Te büyük bir 
takdirle kar1ılao111 ııtır. 

8ŞIZm Ve merl 8 Mısırın siyasi vazi-
yeti nedir? Amerika Dahiliye Nazırının kanaatine göre, 

~ şizm kapıda bekliyen bir tefalikedir ·- ..... . . Şika o, 4 (Radyo) - Amerika Dahi.iye Nazırı, ere{ıne bır 
ziy fette irad ettiği nutukta bütün Amerika bükOmetlerini Fa· 
şizmle mücadeleye davet ctıniı, Faşizmin, Amerika müesseseleri 
aleyhinde ol dutunu, kapıda bekliyen bu tehlikenin uza klaştml· 
ması lizımgcldiğini söylemiftir. 

ıı:ahtre, 4 (.A.A.) - Dflıık• lati• 

hı at e• 111ncla " ktı•ı lın Mit .. 
lor • 6 1 
Cumaıteıi g n de 8 i 61 6 t r. 

Kahirf', 4 (A.A.) - Vefd parti• 
alniu maJ,lQbiyeıi bakkıncla ınlltalea• 
tar d•rmeyao edenler hu •ililhi· 
- Sonu 8 inci salıifed~ 

, .. 

1 

Atotürlc kuı l%mir Vali muavini ile kenıııııger 
- Yazısı beşinci sahifemizde -

İspanyada kan ve ateş r \ 

ihtilalcilerin, Barselon yolu- Şefin sı~~~tleri ve 
1 

· ki .. · ı · lzmırlıler 
Du. tuttu arı soy enıyor Şehlr Me~lisi, bütün şehrin his-

(Lerida) harbi, . şimdiye lıadcır. ;ö;dlmemiı derecede ~anlı olma~- siyatı~a tercüman oldu 
tur. Cumhuriyetçiler, nevmidane mukavemet edıyorlar Şehir meolitinia dCioka toplaa. ı6aleri ıöylcmiıtir: 

lhtilitlciler FranSız sınırlarında 
L"zbcu', 4 (Radyo) - İbtililci• 

ı. . ... 
rıa aataloayada kaaaadıkları lıü· 

~I~ muı~ fakı yet . burada deria 
kıeler Y•pmııtır. Barteloadaki ec-

Hb" ti 
b 

1 ıe •rethanel•r, tebaalarına bi• ta b. en ır be,aaaame neıretmitltr 
Te bırek .. te • made bir halde bulua• 
malarını bildirmif lerdir. 

İngiliz, Fraaııa Te Amerika• 
bandıralı poııa Tapurları bu•iln 
Bı,.el ı · • c 0 • ınuaıoa gelmiılerdir. 

D'l R~nıa, 4 (Radyo) - jurnal• 
. ~aha gaaeteıi, Leıida ıehrinin 
ıbtılllciler tarafıadan aaptedilmeld• 
Barıalon 701\&llun da •tılclatını H 

Xataloayayı da bar ıoretle beıllyea 
bütGa 1&nayi fabrikaJarile madea 
ocaklannıo dı, cumbariyetçi İ•p&ll• 
·••ın er el J ıa en ~ıktıAını ,asıyer. 

Sırıgoıa, 4 (A . .A.) - Fr&Dko 
kıt'aları Tortoıa iıtlkamcıtinde ileri 
hareketlerine dnam etmektedirler. 
~ıtalonya. İıpanya cumhuiyetiaia 

ijer kuıaıtarıııdan tamamile tecritl 
edilmiı bir THİJ'•ttedir. 

Talua, 4 (A.A.) - lılll&eoileria 
akını dfin geaiı 11likyuıa ekıilmiıtir. 
FraıHaya giclea yollar yakUıiadeki 
y6kaek tepelerde ytlslerce mülteci 
d~ba balnndagu bahar 1'arilmekt .. 
dır. Fakat huaların feaalatı bunla• 
nn hacludıa atmalarına mami olmak• 

Jlıtililci askerler cephede 
tadil'. Fraaııa •••arlan ita ın111t.. prmltleıdir. Ba•lı.dler ~a&aloay•• 
eileria geçmeleıial kolaylııtırmak dan gtlaiıı.dir. 
çarelerini mahallinde tetkik etmek - °Sona 8 i11ci salai/etle -
ilaere hududa gitmitler•ir. 

Dfto Hlıabl600 muhnibi aaklt• 
deıa iki kafile Seıbera hareket •t•iı• 
tir. 5440 miliı neferi mııalea.ları 
ahadıktan ıoara •••l•ktıleriae ıadt 
ohıamuıtur. 

Laaonda toplaaaa 600 •llttci• 
den yılma 259 ai Frankoaa• a••• 

'·tir cliae gitmek arıuıua iıbar et•-w • 
-~· =·de Ula Aragoa ndiıi 7 .. 10.-

Laat .. daııada ihata edil•it oJaa 
49 bel fırkanın aubeıl btnb ••Ç· 
bul bulunmaktadır. 

Lord Baldvin 
Çem6erlaynın •iya. 
aetini taavip ediyor 

Londra. 4 (Radyo) - lngil· 
tere sabık Başvekili Lord Bald· 
vin, bugün Niıten dönmliıtür. 

ııııntla a11htelif teklif leria mfi11· - Soa Aakar.a ıey•batimde 
kere n kabulünden ıoaara mecliı •tlimide berabe'I' Ula Şefimiaia 
öyeaiadeo Biilnü 1'onak ıös alarak huzurlarına kalıul edilmek ıerefiae 
demiıtir ki: · n~il olduk. S.•iıı~le ıebıir edebi· 

- Rciıicuahurumar, B4y6k lirim k i , Atattırlt dıima olclal• 
ôııderimiz Atat6rkan, son gllalerde gibi ııhhıtli, z ode n ıeadileı. 
uhataıalaıııtıoı haber almıı, , 00 1"bat11&lıklar1 etrafındaki baberler 
.derece miltee6'ir olmuıtuk:. Ayni biıi ne derece tauıür• diiıtırm6t-
umaada ıallhiyettar agıalardın ae, mfltthıuıı hekımia, ııhbatie. 
muklddee Atat6rktln ııhhatte ber. riade endi ı•yi mucip birıey olıaı· 
kemal oldagu~u öğrenerek 1011 dıgı hu!uauadaki t,.bıi ratı 4la h• 
deuee anindik ,.. memnua olduk. pimisi ayrı ayrı ıe•indirnıiilİr. 
Blt6a İımir balkı, ba haberdea İz mirlilerin, Azis Atatürke olaa 
memauaiyet Te ıevincinl iıhar et• yillt1ek baAlılığıoı '' ooun ae•ıili 
mektedir. Biılu İzmir balkıaıa mil· verhğı etrafıgdaki biHiyıtı111111 

keadileıiue bir kere daha ar&etaıek 
me11il11iz. BiDaenaleyh ballua iıbar lıu ıuıundıki ıeı ef li Tadfeyi derhal 
•ttlti l:ıu Hl'inci göıbebe&imiE Ata. yeriue getirecf' t im. 
tClrke telgrafla arseımeli1is. R · ·n :ı. ı · a111 • l v Z erı b6tüo mecliı 

B. RlıaCl Toaakıa ba teklifini auıı tarafından (munfık, maufık) 
•Gttabp belediye reiıi B. Dr. ...ıerile kartılanmı1, teklif ittifılı:. 
Belaçtl Us riyaMt kil1161ClndeD ıu la tanip edilmiıti r. 

'------=--=-----------------------Şehir Meclisi m üzakereleri: 

Yeni binalarda mutlaka 
sığnaklar yapılacaktlr 

Fakat evvela yüksek askeri ma
kamların fikri sorulacaktır 

Şehir .Meclisi, dün ötleden 
sonra Nıaan devreıinin ikinci 
toplanttsanı yapmı ştar. 

Uz, celıeyi açınca eski zabıt 
okunmuş ve kabul edi.mi ş t ir. 

Yeni inşa edilecek her çeşıt 
Çocuk haltaıı 

Yirmi liç nisanda başlı!Jor. 

~------------~l~------------1~ 
Henday•, ' (A.A.) - Larondaa 

gelen 250 İıpanyol beynelaıilel kap
ıQdeD .. çenk Fıa11kiıt ı.,-ayara 

Lord Baldvin, Baıvekil Çem· 
berlayna bir me.ktup ~önder· 
miı ve bükumetın takıp et• 
melde oldutu siyaseti taıvip 
eltitini bitdirmhtir. Belediye reisi Dr. B. Behçet - Sonu 6 ıncı sahifede -





Nisan ~ 

Bir Rumen gaze esı az yo 

C:elil a a 
~~~~---~~~~ 

Türkiin iyi bir asker olduğu kadar mükem. 

Dün Avam kamarasında 
gürültülü bir celse oldu. 

Başvekil Çemberlayn, lngilterenin artık l!l~slar 
Sosyetesine istinat etmediğini söylemıştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Avam •• • t 
k~~.ar~~nınMbugünküiçtimaıada Fransada vazıye 
gurultulu munakaıalır olmuıtur. 

lıçi partisine mensup Grıno- . _ ... • - • J lı · ı 
ud. bükümotin ıiyaaetini tenkit Milli birli.~ kabine.inin, bugünlerııe teş 1 

etmi§ ve bunun için bir takrir edilecef i rİ vayef İ Var .. 
vererek lngilterenia, lıpanya Pıris, 4 (Radyo)-Leon Blum kabinesi, bugunb top~ant~ıhştaır1:z badiaeleriode perde arkaıında k b ·· ··k 

0 
emmıyo ı 

aaklasadı~uu iddia eylemiş vo Alilcadarlar; bu haftanın, Fransa için ço. u!~ t k'l dilecefrini 
oldu~unu ve bugünlerde mllli birlik keb1nesının eş ı e Uluslar ıosyoteainin toplantıya 5 

davet edilerek lıpanya işlerini bildiriyorlar. 

müzalıtere etmeıi ni istemiıtir. 1 • ı t e 1 ta' ''8 Bunun.üzerineBaıvolr:il Çem· ngı er • , 
berlayn kürıüye gelmiı ve tak· 1.. f . t . .ı l rında 
rir 1abibine cevap vererek, in· Muahede nin gelecek na ta ıp ıııa a 
gilterenin, artık Uluılar ıoıye· • l b lunacafını (Taymis) ya~ıyor 
tesine iıtinat etmeditiai, lıpınya ımz:a anmtf U T . azetesi Lord P~rtle ltalya 
lılerindo tam bir bitıraflılc ta• Londra, 4 (Radyo) -c· aymıı a g d Romada cereyan eden 
kip cyleditini, hükumetçe tu· 1Ha~iciye I Nazırı .. Kokt 1 

1~:: ~.ı:~ok hafta iptidalarında tama· 
tuları yolun, bGtün lngiliz mi 1. ngıltere· talya. muzla e~e ert ı :t akibe~ muahedenin imzalan&cağı 
1 · · b d' · · men ıona ermış o aca5ı ve mu e etınıa eten ıtı bır yol oldu- b·ld' .1 kt d. 
tunu ıöylemiıttr. ı Pırıime4 e(Raırdyo) - Entranıijan gazetesi, lngiltere - ltalya ara· 

'r k · · J ar 1• b. . kale yazm1şbr. .. a rırı veren M ıay av, tekrar ıındaki siyasi müzakerel4:rdeo babi~e. uzun ır d~~ mütekabil 
ıoz almış ve hukumctte hücum Bu makalede, iki tarafın da hüsnunıyet besle ığı ve 
etmiştir. teminatla batlandığı kaydedilmektedir. 

Hariciye 
Vekilimiz 
Yarın Kahire~ 
gidiyor . 

lstaobul. 4 ( Huıuti muhabi· 
. ;.den )' - Burada bulunan 
rım.. R .. .+ti 
Harkiye Veküimiz B. ~~'7 
Aıas 6 Nisan Çar,amba gunü 
Mısıra hareket edecektir. . B. 
Rüştü Araıın, Mıtır seyahatine 
büyük ehemmiye~. a~folunmak: 
tadır. Mısır ile Turkıye arası~ 
da aktodilecak muahedele_r. g?· 
rüşilleook ve Hariciye Vekılımız 
Mıslrdan sonra BaA-dada geçe· 

cektir. 

Roman yadaki 
Almanlar 
Vapura biner•k K~ı

tence açılclarıncla 
reylerini oerdiler 
Bü\creı, 4 ( Radyo ) - Ro-

manyadaki Almanlarla Av~ıtur· 
yahlar, dün K6stenceye gıtmtı· 
ler ve iki vapura binerek R~· 
men sularından çıkaktan son.ra 
plebisit için reylerini vermıo-

lerdir. 
İkinci kafile, geleeek ~~z~r 

günü ayni şekilde reylerini ıstr 
mal edeceklerdir. 

Amerika donanması B. Lebrun 
Celıe, geç vakte kadar do· 

vam eylemi,tir. -----B. M. Meclisi 
MO.zaker~leri 

·.ı,.ıj •ztle alt. O ç nNsele için laülıd. 
Japonya tlon•nma•!n• ,.. ·~a! donan- met• saldlaiyet verdi 

mel bir maliyeci ve idareci olduğunu 
iabat etmiştir 

(Moment Bülcreı, 28·2·938) edebilm_ek m~mleketin .. kertara· 
gazet::si husuıi muhabirimiı.den fma muhendıs ~e mu~e~assıs 
kaydile yazıyor: ordularını. saç~ bılaıe~ ıçın, bu 

"H .. '-.1\ t ie}\ıı.i vazifeıiııi ıefer, yenı nevıdcn bır genera• 
uıu&1110 re 15 'h b IA 1. d 

·k· ··dd• .. l• icaal et• lin iatı a ı azım ge ıyor u. 
on ı ı selle ma ""'"' ,... E . b-'-1 ·· -ıM k" b . la l I t 1 .. .. senne ""'' ınca goru ur ı, u 
mış o n ıenera ıme nonu, d C-'"'l B "d' 

d. . 1 L· d k a am caa ayar ı ı. 
ken ını yoru muı aıHe ere , C lAI B T .. ki . b' 

• . t ._ .. d • e a ayar, ur emı ır 
biraz ııtira • etm•" muıaa e bankayı işletmeğc ve sanayi ve 
ıini tele~ ~Ui. ~u . ~mame? ticarete muvaffakiyetle süluk 
hak edılmış bır ııtırabattı. muktedir olmadıkları hakkın· 
Atatfük bu ıefor, hükumetin daki batıl fikri yıkmamış mı 
bııma bir askeri değil, fakat idi? Feyizli bankalar teıis eden 
tecrübe edilmit bir ikbıadçı adam o değil mi idi? 
olan, Türkiye lı Bankaıının Bütün bu muvaffakıyetli in• 
müessisi ve lktısacl Vekili Bay ılyati vlerile, şimdiki hükumet 
Ce il Bayarı 91ğırdı. reisi, Tü~kiin bir as~er ol~uğ~ 

Celil Bayır devletin en kad~r m~kemmel hrr .. ~ahy~cı 
yükııek vazifeıine erişmiş bu· ve ıd~recı ulduğu~u b~t1:1sı dun• 
1 Ç.. kü ·ıı- •avaşın yaya ıspat etmemış mıdır? Şc· 
unuyor. un mı ı .. f. . .h b L ld . d d. ? 

bd · t b · ı k t ha ın ıntı a ı o nu e yerın o ır 
me emaeo erı mem e e • C l"l B f'k· 1 •.• b ·ı 

kir k d mevki al• e a ayar, ı ır erı ıtı an e, Ilı ının ar. ~sın .. • . t çok demokrat ve modomdır. 
mak mıılyet&~ı gostermış i~. . Türkiyenin onun gibi şeflere 

Atatürk, Turk halkını, ıstık· ihtiyacı v rdır. Birçol: memlo· 
lale kavuıturduktan sonra, onuo kotlerdo tatbik edilenin aksin~ 
dahili ve harici euaniyetini to· olarak, aciz ve ehliyetsizlere 
min etmete c;alıımaktadır. tenezzül etmiyen Celil Bayar, 
Memleket müsterihtir, sevgi ve elemanlarını daima elitler ara· 
silkiln içinde yaşaktadu. Dahil· sında seçmektedir. Bu 
de, aile ocıldanoın saadet ve zümreyi Türk gençliği arasınaa 
sükQnetinl tehdid edeaı hiçbir bulmaktadır. 
hareket yoktur. Hariçte, hiçbir Bu birk ı; s.rib tarifle ıöni· 
telılilce mevcl'd değildir. Tür- lüyor ki, yeni kabine reisi na• 
kiyenin ilıtısadi iıtiklalinin fet• zariyelerdeıı ziyade oıer ve b . 
hiae atıl•ak için, zaman mü- ıırıl ra istin d etmeii torcih 
ıaiddir. Şimdj Celil Bayar ve eden bir idcaliıttir. 
tekoisiyenlorin ıaatidir. Bu prenıiplere ve Atatürk 

Atatürk, bu saati, Cumburi· ıibi bir rahbere malik elan 
yetin teaiıinden daha çok ovel, Celil Bayann müstakbel eser• 
Ulun zamandanberi derpiı ve leri aam devamla ve faydalı 
temenni etaiıtir. B~ saat. Cı:. olabilir. Plı. Nıalıefla 

Ankara, 4 (A.A.) - B. M. 
mıf teleovulı, daımcı Amerı Paria, 4 (Radyo) - Radikal 

masında kalmalıdır .. M ve Radikal Sosyalist Partisi •. 
V • ıt 4 (Rıdyo) - Amerika donanmasının bugunku va· bugün Daladiyonin riyasettade 

ziJe:~n te:~k edoa Amerika reami mehafili, A~orika~ don~: toplanmıı ve geç vakte k~d~r 

Çekoslovakyadt11 
Umamlal 

maıınan, Japonya donamasına nisbetle daima. Y~~de. 8 
.. t~tş n r müzakerelerine devam M et~1ftir. 

betiaclo mütefovv!k olması lazımgelditi kanaıtını ılen auruyorla • Müzakereler, uııun s~r•~Ür. 

lldn eclilecek 

Meclisi bugüa Hilmi Uranın 
bıpanlıtanda toplanarak y&k· 
aek mübendiı mektebile hava 
yolları devlet iıletme iclareaiain 
1934 yılı heaabı kat•ileriae 
alt kanun liyilıalarile zaruri ... 
beplerden dolayı takip vo tah
ıiline imkia olmıdıtı cihetle 
3,952,502 lira ile 10 lnfil& 
lira11 ve 25 ılhn liraam kayıt• 
lar&nın silinmeıi balcknıdaki k• 
DUDU müzakere ve kabul et• 

Reis Daladiye, Kapıta&tlere 
Hitler Almanya şiddetle hücum etmiftir. . . 

1.. Avuıtur va i9in Pariı, 4 (Radyo)-CtHHUrfOtSI Plebiıit ef rafındaRİ ., B. Lebrun hükumete üç aesele 

lil s~,lr ve oaan tekaiayenler. 
maliyeciler ve .müteha111sı.r 
ıaatidir. Celal Bayar, herteyden 
evel. b·r tekoiıyeadir. Atat6rk 
iktidarın dizıioleriai oa•a eliae 
tevdi etmekle, me•leketin ma· 
liye ve sanayilepae feyzü ikbı· 
linin büyük teka ik batarıları 
yolunda emniyet ve metodla 
ilerlemesi bakkiadaki arzusunu 
müııhltıal•dar•ıı oluy~r. 

Praı, 4 (A.A.) - Çekoslo· 
vakya cumhuriyetinin 20 inci 
yıl döaümü manaaebetile bu 
sene siyasi bir affa umumi ilin 
edilecektir. Bu husustaki proje 
yakında Benesin imz11ına arze
dilecektir. 

mittir. 

Ka•utay rene bupnkü top
lantı~·~ Oakidar ve Kıdaköy 
ıu tarketi '-ti,aıile teıiMbDın 
satın al1ama11aa ait mukavele. 
nim ve Tirkiye • L.to.ya tica• 
ret ve ldirinı anlqmalarile 
merbutatınıa, Türkiye • Romaa. 
ya ticaret ve tediye anlaımam• 
nın taıdiklerine ait kanuıa liyi. 
halarile icar ve iıti<:ır kontu
ratlarlle ferat ve i ati kal ilmü· 
haberlerinin ve nüfuı ve büvi· 
yet cüzdanlarının bedel muka· 
bilinde sat&lmalarına dair olan 
kanun liyibalır1aın da birinci 
müzakerelerini yap•ııtar. 

B. M. Meclisi Çarıamba gü· 
nii toplanacaktır. 

Hamalları iatiımar 
etmifti! 

ıd,lelllerine deoam Dallili iıtilcra: içio seıabiyet vermittir: 

ediyor A.lı.tlolunuyor.. 1 - Mitli miid•faa ihtiyaç· 

Berll·n, 4 (Radyo) - Alman- lanm teıbit ve temia, Viyıaa, 4 (Rad10) - Hitler, ,,, b--L mevou· 
Y.n'n• A·vusturyada ya~ıoad~' 2 - Frıa111 _ ... buıia Klaıe•forka muvHalat ' ~ a h ,__ t k 
iıler içio bir milyar mar • .. • duau mu •~• o me • etmiıtir. hili bir ietikraz aktedecei• soy· 3 - Milli ekono•iri zarara 

Binlerce halk, Hitleri karıı· leniyor. lstikMz kupORları, ~-u . aokmıyacak ve ıslala ecleoek 
l6mıı ve ıiddetle alk1tlanu.atır. d ... ,._,•--,. .. • L- k 

-"11' ayın 10 un a Slwf~ Y"IWI tedbirler anal • 
Alman devlet rei.;, iıtuyoa· cak ve ıatiı müddetı, Mayılln B . "t l n 

elan dotruca belediyeye git- dördüade bitecektir. . . . ır ı j a ~a 
miıtir. Belediye reisi, Hitleri lıtikraz, yüzde dört faızlıdw. 
brıılamı ş ve tehir namına ken· dl L 
cliıine Alman milletinin minnet A rnavu UR 
ve ,01cr •• ını gösteren bir niıan Prensesleri 
vermiıtir. 

Hitler, belediye balkonundan Tirana d6n'iiyorlar. 
elli bira kiıi muvacelıesinde Paris, 4 (Radyo) - Ame~k 
uzun bir ıöylev vermiftir. kaya ıitmiı olan Arnavu~ e 

Kont cı·ano kralı Ahmet Zoıo.?un ........ ,v; 
1 • Londraya donmuıler 

A erı, k t• rnavadlulı lıralının Tirana müteveccihen hare e 0 

alıit meruiıni nde fG· miılerdir. • k. torpido 
hit •ıltıtile 6alunacalı ltalya~a . 1 1 

• dirildi 
R~~a, 4 (Radyo) - ltılya daha uenıze ın _ Dün 

vapuru 
Kızıldeniz.de battı 
Portaaid, 4 (Radyo) - ltaJ. 

yaa baad&rah (Kartard) vapuru, 
Kızıldooizde ve Port Sadaa 
açıklarında batmıft&r. Bu vapur, 
üç bin tonluktu. 

(Somalya) vapuru, kazı es
naıında bulunmvı ve batan va· 
pur11n mürettebatile yelculannı 
kurtar•ııbr. 

Altın stolıa 
Berlin, 4 (A.A.) - Dün 

Bu harebti sevk ve idare 

ÇiMDiKLER 

Kendime bir bakıı 
- Ne düıiinü,orsao? 
Diye aorduler arkadaılw. 
- Mıvıu arl)'Ol''Hll. 
Dedim. Güldüler: 
- Hiç bulamadıou, kendine bale, k•dini mevzu yap! 
Feaa birıey detildi. Kendimi, şöyle avuçlanmm içine aldım. 

Oadaa soara, hiç te titi«lik ve ihtimam göıtcrmeden varlığımı 
maıaaıa üıtüne serdim, baktım. Sanki bir tılsıma sahip imitim 
ıibi ona, yani varl&tıma ıordum: 

- Sen aeain? 
Garip birfey oldu. Masanın üstünden sesler gelmete başladı: 
- Ben veyahud sen.. Ben nemiyim, e~il de bak: 
Yetmit iki kilo sildetimin yanındı, manevi sikletim belki 72 

bin toadur. Koskoca bir hayat içinde, manen ne ağırlıklar ta• 
pdım ve tq&yacatım? Ben, zamanı gelir, yalancı olurum ve ayak 
üatüade ıöylediğim tek yalan, bir dağın tepesini çökertecek ka• 
dar attrdar. Zamanı gelir, bir riyakarlık yaparım. O riyayı, düo· 
yanın • büyüle bataklıtıaa atsanız, batakhk iıyan eder. Yala· 

Harıcıye Nızm Kont Ciano, Cenevre, 4 (Radyo) hl da 
Arnavudluk kralı Ahmed Zogo· ltalyanın Cenova t~~gi •d: da 

dilen Alman Devlet ban· 
neıre ...ı.· • "b' 
L altın stoku eı.ısı gı ı 
9'll1Dl0 k .. 

. aımt yakaladıkları zamao, ben kızarır gibi olurum, utanırım .• 
Fakat yaluım muvaffak olduğu gün, ben kendi alemimde, için 
iç.in gülerim, muaffor bir kumandan ıibi sevinirim. lıtanbul, 4 (Huıusi muhabi· 

rimizden) - Belediye miiıtalı
demin ıubeai ealci müdürü mah· 
kemeye verilmiıtir. Suçu, bazı 
hamalları rüıvet mukabilinde 
dıba çok kazanç temin eden 
iıkelelere nakletmektir. Muha· 
kemeaine yakında baılanacaktır. 

nun daveti üzerine Tirana ıide· Kliyo, ve Zua tezga ~arı?k. tor· 
cek ve Kralın akit meraıiminde Bene Dotobri? ~~ın . a. 1 1 

ıahit ııfatile bulunacıkbr. pido denize andmlmıştir. 

70 milyoıı mark olara ıoste· 
rilmektedir. Halbuki bu banka· 

Bugün böyle gö·ünürüm, yarın bir baıka türlii.. Fakat ne bu
günkü, ne yar&nki görünüşüm benimle alakadardır. Ben, onlar. 
dan tamamen başkayım. Ben, iki parçadan ibaretim: 

Alman katolikler 
Hakumete 
Rey oerecelcler 

Berlin, 4 (Radyo) - Dün, 
Katolik kiliselerinde bütün Pıı· 
kopoaun halka vesayada bu
lun muılar ve prebisitte bükQ
mete rey verilmesiııi tenbib ey· 
lemislerdir. 

, 
Elhamr a idaresinde Milli Kiltüphane Sinema~ -

Be P d · e•siz bülbulu Buıün matinelerden itibaren yaz er onan ,.. 

• y milli Auusturya ban kası tıı
' r:fından 243,000 şiling yani 

162 milyon mark yatırılmışttr. 

M A R T H A E G E R Tb!'n oıheNr 
TuSARibZAMBAK 

Diter matlup haneleri geçen 
haftaya niıbetl e 432 milyon 
artmııtır. 

Zınnedildiğoiııe göre, bu art· 

Dünya hadiseleri filiminde Almanya Devlet Reiıi 
• • • M. Hitlerin Viyanaya gırışı 

Tekmil teferrüatile 
. p 1 de başhr. 3-S-7-9 da.. Cumartes•, azar 

ma bilhassa Viyanadan gelen 
altın ve döviz dolayııile ba11l 
olmuıtur. . 

Evrakı nakdiye tedavülü 813 
milyon artmıştır. Bu paranın 
büyük bir kısmı kuvvetli bir 
ihtimalle şil ing yerine mark 
konulmasında kullanal&ct.ktır. 

Biri dıı, biri iç varlık .• 
Bunlar, oldum olaııya, aeni bir kukla gibi oynatıyorlar. Kar• 

nım açlıktan zil çalarken, dıı vırhğım harekete geLr, hemen 
elime bir kürdan dır, biraz evel kuzu kızartması yemişim gibi 
dişlerimi kurcılarım. Faziletin bayrağmı çeken ellerime bak. O 
dakikalarda çok kere faziletin bayrağı benim içimde parça 
parçadır. 

Ben ne miyim? Dur. iyi dinle, daha söyliyeceklerim var. 
Ben esasen bu kadarına bile tahammül edemiyordum. Kendi 

varlıtım kalkıyor, bana insan otlunun iç yüzünü anlatarak su· 
ratımı tokatlıyordu: 

1 

- Hayırl. ·dedim· iıtemem. Senin ne marifet olduğunu za· 
ten bilirdim amma, bu kadarını tchayyül ve tahmin etmem· ştim. 

Hemen masadan fırladım. Mevzu değil, baş le a . Fakat 
vazmaktan da kendimi alamadım. Çım.ıik 



--~~------r.1--·~·~·------~~~~-D s·ı bunu m · teakıp, kala· y; M. A lı b azan . g an ca a ... 
a 1k arasından gene sıyr ldı. - 115 - Üçkilise, Oruç, Mastıra gc· 
olun i n·ş ed ğı b r yerde, - At üstünde duramıyan ve· çilmiş, artık Karsa yaklaşılmıştı. 
us f P şa en önde yurÜ· zarette durur mu h"ç? Herşey o kadar kıymet pey· 

ordu. A k sın darı ge en efrad Dedi ve döndlı: da etm· şti ki, Yavuı deli of. 
e, a ı · arnınm altından sar· Herşcy bitmış, Mustafa Paşa mık ü:ıere idi: Bir k lo un bin 
n kola a bakarak haff tertip az edilmişti. Halbuk:i hak katte dörtyüz a&rçel .. 
ş yordu. paşanın hiç kabahati yoktu. Ve, o da buluaam yordu. Bu 

Ta bu ~ rada, vezir, üzen· Padişah ılave etti: bal aet'eye varacaktı? 
lere hafıfçe dokundu ve atını, - Sıpahi efradını gülünç te Yorğıanluk, hiddet ve sefalet, 

.Akla sıra tırısa kaldırmak istedi. oldu. Asker kullarım, tekin el ,]e vermiılerdi. Yavuzun 
Bu hareket, bi m yordu k, bü· yere boyle olmamışlar.. tek üm·d. Kürt Caoik beyiaia 
tü:ı ikbal ve ist kbali ıle ali· Hiçb r kimse Mustafa paşaya yardımı idi. 
kad rd: bu hakıkati açmağ 1stemiyor· Aksi takdirde orduda iıyan 

Ge ç, demir kın atı, üzengi du. Çünkü yuvarlanış, her iki mubakkakt . 
darbesinden huylanmış ve kız· taraftan çok ini, çok kabahat· Karsa yaklaşır yaklaımaz, 
oıı.ı gibi, ön ayakl rı ile sıçrı· ı zcc olmuştu.. Fakat Erivan padişah emretti: 
yarak bir çifte .savurdu. Paşa, kalesine yakın Zengi çayınna - Çadırların kapısı Gürcis· 
olanı kopmuş bir eyer üstün· gelindiği gün, padişah artık işi tana dotru. 

de bulunduğunu b ' lmed ğı için, resm'yete dökmüştü: Bunun manası gayet sarih idi: 
boş davrandı. Hayvaoıa bu Vezir, azledılmişti.. Osmanlı orduau, Gürciltaaa 
ç"ftesini bir şaha kalkma takip Dünün vezir ve paıası birden· aaldaracaktı. 
etti vo eyer, paıa ile beraber bire ordu içindekı hüviyetini Yavuz, bunu müteakıp, vezir· 
yuvarlandı.. kaybedivermiş ve bir nefer ıibi lerine ve bütün yabnlarıaa pn· 

Patanın düıütü, hakikaten kalmıştı. M amafih Mustafa pa· ları •Öy1edi: 
çok gülünç olmuıtu. ıa, bataıı olmama11na rağmen - Kullarıma ıöyleyiniz, fer· 

Eyer bir tarafa, kavutu bir idam edilmed ti ıe de ıükrey· manı padiıabiye itaat etmemek· 
tarafa, kendisi bir tarafa git· liyordu. Bu hadise, Tıbrizden ten hiçbir ıey çıkmaz, çünkü 
miş ve iki takla attıktan ıonra hareketinden 12 gün ıonra o1u· nereye i beler aç kalırlar. Tek 
oracıktaki bir hendeğe yuvarla- yordu. Yav1Jz, daha önceden .çare, en k11a hedef olan Gür· 
nıvermişti. Kürdistan beyine haber iÖn· cüıtana aaldaımalctır. 

Paıa, hiddetinden deli gibi dermişti: Bu fikir derhal yayıldı vo ef· 
doğrulmuş, kalçalarını tutarak: - Derhal geleceksin.. Or· rat ta bunu doj'ru ıördü .. 

- Bre hainleri ·diye batır· dum için ne kadar mümkünse Eo kııa yoldan, mii.mküa ol· 
mııtı· Bunu kim işledi? o kadar zahire, mühim mat ıe· duğu kadar ıiiratle ilerlemek 

Bereket ve11in ki, ıözü iyi füeceksin .. Seni hizmetime ka· lizımdı.I 
işitılmemişti. Çünkü efrad, kınla bul edeceğim, bunun lailifı ola· Çattla koru geçildi, bir gün 
katıla gülüyordu. Yavuzu yolun· maz. iıtirahat verildi ve sonra Düt-
dın çeviren bir aıkcrın, Vezirle Orduda yavaş yavaı kıtlık kobe ve Durhanı geçildi. Gür· 
alay etmekte DO tereddüdü ola· bıtlamı§tı . Bilhassa atlar için ciıtao, yaklaşan felaketi hiı· 
bilirdi? ne yaş, ne kuru ot bulunabili- setmiş olmalıydı ki, ordu, erte1i 

Paıa. bu aralık baflnda ka· yordu. SipaFıiler, mütbit surette p. clarak aevkiincle uaaklar-
nıt çırpan feliketi anladı: homurdanıyorlardı. Çünkü at· ken uzaktan bir kalabalık gö-

- Eyvab, bu oyunu bana ları biç durmadan takatten dü· züktü: 
Padişah oynamış nlacakl şüyor1ardı. Efradın açlıtı da -Deuam etlecek-

Boyn uau büktu, Jcıvutuou ba- - - · - · _. -- -" co CX><Xı ~ CX><X><X>-..-....... -- -- - .... ·---- -- ......... 

ıına ıec;irdi ve tamn yanına Tek b·ır asker·ı 
yaklaştı. Kahkaha fırtınası de· 

vım ederken ikı Yen·çeri yık· b 1 d 1 t 
laıtı, kolanı düzeltmeğe başladı. u un an ev e 

Arkadaki kargaşalık nazarı 
dikkatini celbetmiı ve sanki 
kendiıioin biç birıeyden haberi 
yokmuş gibi, Pad şah atının diz· 
gininl çekmiş, ıerıye dotru ba· 
kıyordu. B raz ötede duran dil· 
ıız ona •tamam!. işaretini ver· 
mişti. 

- Ne oluyor orada?. Gene 
efrat birşey mi iıtiyo 1. 

Birkaç kit~ atlarının batana 
kırarak, bir solukta gittiler ve 
geldiler. 

- Mustafa pat• kulu•uz, 
attan yuvarlanmış ta ... 

- Attan mı yuvarlanmış; 
aıııl oluyor?. Hiç asker, erkek 
ve bilbasaa bir paıa attan dü· 
ıer mı? 

- Düşmüş iıto sultanımız. 
Kolanı kopmuş atın .. 

Oaditab biraz durduı 

ANADOLU 
GünJük ı yasal gazete 

S:lıil> \'e 1'tnıuharriri 
Hagdar RüşdiJ OKTEM 

lmumf 11eıri>•t n yua itleri mfldGı 
iL l:iamdi :N~ihct ÇANÇAM -iDAREHANESi 
1, • ir l.küıci Eeyler -.... 
t..Halk J arıiti biııaıı içiJıd. 

7"tllraf: lımir - ANADOLU 
1 eJefon: 2776 - }l oeıa kutuıu: 40S 

Abone teraiti 
l. h~ı l HC, altı •>ll&ı 800 

~uruıtur 

) •larıa nınnlrkctler iti• •ı•li~ 
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ıs mebusu var, geçinemiyorlar. 

Prensleri 85 yaımdadır 

Lilıtenıtag deoletinin son fle 
geıine askeri Andrea /C.le6or 

Eıkiden Almanyayı teık"l 
eden küçök küçük prenılikler· 
lerdea bugün yalnız bir tanesi 
var dır ki, müstakil olarak kal· 
mıştır: 

Lihteoıtayn iımini tqıyan 
ve Avuıturya ile İıviçre ara· 
sındı bulunan bu küçük dev· 
letin hem Bışvekili, hem de 
bütün nazıra doktor Jozef Hvop 
Avusturyanın ilhakı sırasmda 

H tler tarafından istiklilinin 
tanındığını iftiharla bildirmek· 
tedir, 

Beyanatında diyor ki: 
" - 12, 13 ve 14 Martta, 

A!manya Avusturyayı i hale 
ederken haki ı<Jten 1'o. ktuğumu 

itiraf ederim. Dev ribi komşu· 
muza kırıı kendimizi ne ile 
müdafaa edecektik? Bütün or· 
dumuz elli pmr61c memurun· 
dan ve yedi polilten ibaretti. 

Fakat, bu elli gümrük me
muru arazimizi iatilidan kar· 
tardı. Çünkü, bu elli memur 
lıviçrelidir 1 •• 

Libtonttayn preııaliti, harp 
aoauaa kadar Awaturyaya 
batlı idi. Fakat, oadan sonra, 
buıü11 neticesi iyi olaa bir ib· 
tiyatkir lık yapauı ve Avust11r· 
yadan ayrJlırak, bviçro federal 
bükumetleriao dahil olmqtu. 
Avulturyaya batlı kaluydı, 
tabii, Avusturya ile beraber, 
Almanyaya iltihak edecekti. Bu· 
gün lıviçreye batlı oldutu için, 
Almanya oraya tecavüzden çe
kinmi,tir. 

Bu küçük hükGmetin 12000 
lciıililc nüfusu vardır. Mecliıteki 
mebualar on beı kifideo ibı· 
rettir. Bunlar da iki partiye ay· 
nlmıttır, Biri oo bir kitilik, di· 
teri de dört kişilik parti ve bu 
011 btt kiti aralarında hiç uyu• 
t• ıııa mık tadar. 

Lihtenştayn hükumetinin ida· 
resi nıeıruti pronıliktir. e ·rinci 
Franı İlm.ni taş1yaa prenı bu· 
aün 85 ya~ıodadır. Memleketia 
bütün nezaretlerini kendisinde 

. tophyııı ve ayqi ıamaoda, e.,. 
vekil olan doktor Jozef Hvop 
ile prenı, hergün şatoıuodan 
telefonla ko.ıuşur ve bükümet 

~~~~--~~~~ 

Vali B. Fazlı Güleç, Ö:Jem ·fte bir de Hal. 
k ~ vi binası yapılacafını sdyledi 

Vali B. Güleç temele ille laarcı atıyor 
Ödemiş (Hsuıi) - J ıodarma 

da reıi ve muhasebei hususiye 
binasının temet atma töreni, 
ilbay B. Fazlı Gülecin buzurile 
yapılmıştır. Törene Halkevi ban· 
dosu da iştirak etmiş, halle b·r 
söylev •eren ilbayı sevinçle al· 
kıılam ıtır. 

B. Fazlı Güleç, Ödemişin 
yakında bir Halkevi binasına 
da kavuıacağıoı pıüjdelemiş, 
Cumhuriyetin on beşinci yıl.Jö
oiimüoe kadar bütün yeni bina· 
Jarm ikmal edilmiş bulunacağı· 
nı söylemiştir. Vıliyet .umumi 

mectiıiode ôdemiı murahhu. 
ola ak buluan avukat B. Ek
rem de bir ınut&alc ıirad ederek 
Ödemişlilerin teşekkür ve min· 
netlerini bild;rmiıtir. 

Çoeıılc iagr111111 
23 Nisan çoeuk bayıamı bu 

yıl Ödemişte daha tümullü bir 
şekilde kutlulanacıktır. Hazar• 
lıklara J mdi den başlanmıştır. 

Tiltlln • Bostan dikimi 
M ntakada tütüo ve l:ıoatan 

dikimine hararetle devam ed J· 
melctedir. Son yatmurlar renç· 
beti sevindirmiş, bereketi ar· 
tıımı.ttu. 

Çinenin imar planı da 
hazırlandı 

'Sağhk 
bahis 

l)alalll batıatıklar m 'lt•iaattıa•n 
Dr. M. Şe•ki Utıar dift>I ıc:ı: 

Sistit - Sidik zoru 
-1-

ldrar kesesinde vukua gelen 
bu hastal ı kta, mıkroplar; gerek 
kan yoiile böbreklerden ve 
gerek dış idrar yolıle vücJde 
dahil olurlır. Bundan başka 
civar örgenlcrde husule gelen 
bir hutalıkta mikroplar idrar 
kesesıne gelerek hastalak tab-
losunu tevlid ederler. Burada 
zuhur eden hastalıklar mılcrop· 
lır vasttaslle olduğu gibi bir de 
idrar k~seıinde teşe'lc:kül eden 
taşlardan ve urlardan da husu· 
le gelmiş bulıınur. Bu hasta· 
hlcta çok defa hararet şiddetli 

bir titreme yaparak baıtar. v~ 
ilti:haplanmış o.an mesane mu
hatı l't•ıt çok hassaı o\ur. Bu 
hassaıiyeti ıebebıle şiddetli bir 
idrar aıkııtırmaaı tevellüt eder. 
Hasta idrara aık a1k kalkar •• 
her idrar yapmada büyüle zor
luklar çeker, 'hatta ııtırab 
ve atrılar zaman zaman çok 
fazlalaşır. Ha.tayı daıma izaç 
eder. idrar kesesinde bir ılcı 
damla idrar toplansa bile hasta 
idrar yapmak mecburiyetini 
hisseder. Ve 1drar yaptıkça da 
idrarın her damlası ideta ateı 
yakar gibi müthiı bir ııtırap 

altında inler durur. idrar ,-a~ 
ma hissi büyük ve muzıç bir 
tk nma ile gelir ve haıta her 
ıkındıkça idrar yapma duyguıu 
çogalmıt olur. Bundan başka 

mesane yerinde şiddetli l;;ir atn 
h uıule gelir. Hu a aeaıen he
men saat bış1na laatta dakika 
başına idrarı~ı yapmak zarurıe· 

" J tinde o\dutu için pek fazla 
Koylülere toprak JağıtJıyor. 167 aü•tü" ieiiti ~--- Çtkao 

., d l d b l f k idrar b•lanık ve kanlı olur. 
ÇOCUga yar lm QT a U UnU QCQ Korunmak ıçın vve i o u • 

Çine, (Hususi)- Ka makam başlanmıştır. Köy büdcelerfode lardan muhafaza olunmaic, mu· 
B. Cevdet Salıb, belediye reisi azami tasarrufa riayet ed;Jmiı, barriı gıdai maddeler yimemek 
B. Nuri ve Parti reisi B. Nihad böylel ide ıalgınJar haddi as· iizımdır. Çünkü bu maddeler 
uzun zamıa bakımllZ kalan gariye indirilmittir. hem böbrekte, hem de meıa• 
memleketin imarı iılerile esaslı Çocak N!Jramı lıaZlrlıklerı aede bir tahr·ı yapar k mılc-
bir surette meşgu1 ~\maktadır· Çocuk bayrama hazırlıklarına roplar n hastalığı tev1idine kohy· 
lar. Kaaab':.°ın h .. arıt~ı h.az~r· başlaamıttır. Kaymakama ri,a· l k göllermiş o ur. HarJçten 
lanmı~, Ve\ca!eto i~~erılmıştı~. ıetinde toplaDaa Himayeietfıl gelecep aıikrop1ara da teaasiil 
El~ktrık tesıaah ıçın de bır cem·yeti idare heyet:, bu yıl örgealerinin tem'z1iği ve bir 
p!an _ y~pttr~lmıştır. . . 167 fakir talebeye ayakkabı, ımikrob•n idrar yoJuna girme-
Hukumetın arka kısmındakı pantalon ve gömlek yıptırmajı mes· için lazım g~len tedbir· 

bataklık kurutulmuş, buraya kararlaıtarmıştır. leri almak 1ktiza eder. 
fidanlar di:ıtilerek park ba1ino - -Sona fltu-

)oumuştur. Önümüzdeki sene 
zarfında bir mezbaha yapıla· 
cak, açık buluaaa memba ıu· 
Jara demir borular ıçine alma· 
caktır. 

Kög lcal/cınınal•rı 
Köylerimizin kalkınmalarını 

temin için, bütün köylerde nii· 
fos niıbetiode arızi tevziine - -işleri hakkında maıumat ahr, 
talimat verir. 

Bu prenıin devlet reiai ol· 
ma11 da gariptir. Memleketi 
eline, ne barb ederek geçir· 
miştir, ne babasından kaldığı 
içia, •e de bir prent0al• ev• 
leoerek. .. 

Hayır .. Biri11ci Frsns burasına 
para ile .sabo alm11tır. Memle
kete var11 olao düklerden biri 
Libten,U1n prenıJ ğioi satıuy~ 
düşÜAmÜf ve en fazlı para ve
rene ciro etmiştir! 

Bu küçüle devletio bir tok 
askeri vardır! 
L. bteoştayo devletinin orduıu 

1868 de litvedilmiştir. Bu or· 
duda askerlik edenlerden bu· 
gün Andreaa Kicher iım·nde 
ve 97 yaıı11daki bir, aıırdi4e 
uğdar. 

Bu ihtiyarın resmi, hükume
tin merkezi olan Vaduz şeh
rinde hemeo hemen bütün dük· 
kanlarda yal:lızh çerçeveler 
içinde asılıd r 

Akhisar belediye 
biJ:dcesi 

Şr hir Mecli1i toplan
tıların:ı baıladı 

Akhisar, 4 (Hususi) - Be
lediyemizin (122518) lirayı bu
lu yeai yıl büdceıi hazırlumıı 
ve Şehir Mecliline verılmlftir. 
Şehir Mecliıi buıün ilk top· 
lantısını yapmııtır. içtimada 
büdce ile ka11buıa De, yıllık 
imar prorramı ıorüşiilmiittür. 

Yeldejirmeninde 
Belecliyen;o ilci seaedenberi 

ataçlaadırmata çıltıtatı ~• Ak· 
hisarın bir meıire yeri ola• 
Yeldetirmeni mevkiinde bir de 
ıaıino yapbnlmaktıdır. Birkaç 
gün zarfında foıaat ıon.a ere· 
cektir. 

.~inanın e•erleri lilimz 
alındı 

Ed·rae, (Husuıi) - Trakya 
umumi müfettişl iği büyük san'at• 
kir Sinaıun Trakyada bellibaılı 
eserlerini filime almatbr. Bu 
filim Ankaraya gönderilecektir. 
9 Pi1Uda ADUıada yapıla~k 
olan törende Trakya umumi 
operatörü Vehbi Kay.ı tarafın· 
dan Ankara Halkevinde göate· 
rilecektır. 

Nöbetç i ecz~neler 

Eczanelerjn bir haftaJJk 
nöbet günlerini göaterjr 
cetvel: 

Pazart..i: 
g..._..ı .. ~. ŞiC.; Gbet1ah4a 

G1sel7alt; Tililkikte B. 't'ai&; w. 
~melikt• btiçe,aaelik; Aleaocakı• 
B. l!"ıaad, Apuklada Halk. 

Salı: 
Xemeraltında Şifa; ltaraıatinUa 

B. Etref; Kemerde Kamer; Ahaa
cakta B. Abme• L6tft, Etnfp .. ada 
~ .. ,.... 

Çarşamba: 
•.-akıa S.Jabat; l\.arat.e,ta 

B. Habjf, 'filkilikte Yeoı lamir: 
lrgatpuaruule A8ri; Gıue!yaud.a 

4fi7.ı. 

Perı•nılHı 
~•••raltaau Hilal, Güaeı1,1ı. 

Cla GiiMlyala, Til~to A huı;: 

••fpatada EtrofpaJL 

CIUllG: 
K81Ml'.al&&ncb 1ui.bat. Gbel1•· 

Jıdı Giselyılı, Irıa&paıaruıda Aerı; 
lkiçeımelikte lkiçejmelik; Auaıı• 
cak '- U. · Jo uad. 

Cumartesi: 
Baıdurakıa Sıhhat; ICaraeüa .. 

da J:J. Etref; Kemude .lüıuoı, 
Eırefpaf&d• E,ıefpa1a. 

Pazar: 
Kcmeraltında llilil, Kant• ;ta 

B. Habıt: Keçe ılerde \ c:nı 11. a • ., 



ANADOLU 

AtatiJrk kızı 
lzmirde 

••••• 
tık blaumao ka.ıın ta71arecimi• 

Türkkuşu J>aı61r•t•eai Ba. Sabiha 
Gökçenia k•aaadaaı•••ki Tirkkuta 
motlrlii fileeu, paur gial öğl• 

NASREDDJN HOCADAN 1 
Cl h İ ret Yazan: 

ŞEYH 

KOŞ TERi 

- 125 - y aı:an: Alekaanclr Düma '1ztri Aakaradaa ı•brimize g•lmiı 
------•ıtı•~•.., ......... ....,. ,. Gaaiımir ban meydaaııada l"r• 

Baron silahının elinden uçtuğunu görünce üç ıılanı~~·~~~yareılen i.baret Türkkuıo 
adını geriye çekilmek mecburiyetinde kaldı ~:!~~ı::d;il!~· ,.8:.b~:.rG~!f:,· ~:~ 

Kıya~et kopmayınca insanlara 
rahat yiizü yoktur 

Ev el"' L- af k L makiaiet Ferid Barak gelnt!ılerdir. v a .. ımıaı öldüren Atoa ümit ederim; eğer muv ı bu· kıdıaıo kendi 11ayatına ne aca· _, f Saat 11.35 de filo Kem .. ,.ı• 0 •uttu. O kılacı•ı yahuz bir luruaız, bemen bu akıım ıize yip tarzda karışmakta oldatuau ittika•• iad• girb•lt .. kı•• 
ken sıplamıı ve fakat, ıöy· lazkardetim Ledi Klarkı takdim düıüaü1ord1ı1. Kendi kaoutiae bir aiidtl•& .eara tamir udl'i•de 
lenditiıaı ıöre, bu aaplayış ö!· etmek istiyorum. Çünkü onua göre o kardinal beadeler~· alçabalf, ıılıri .. ıaaldıktu aeara 
dlr•ete kifi ıoJ-iıti ... Kılaç, siı:e iyi teveccüh &Östermeaiai dendi; fakat ona dotru tarıf birkaç turda meydaH iamiıtir. 
ba111aımn ·ta lcalbiaden geçmiıtL iaterim. Sarayca iyi tanın•ıı ede•iıecetimiz bir biı tesirile Pilot Miaammeria i.Iaıe ettip 

Portoa, haa•aı bachadın olduX-u için ilerde hakkın,z<.la çekilmivocejini de biaaediyor· tayyareaia rlııd meTklia•• lt~uaaa 
la • 1 d Bıı. Sabiba Gökvea tayyar .. uıdea 

r•a 1ar.tt çayır üzerine ıer• ıöyliyeceği bir söz fayduız du. Bir korkuıu varsa, o a iııiac• nli •a .. iaie l'IU1&alak•• 

8'elcte İlrillci elmuftu. lnıiliz olmı1acaktır. Mayledi tarafından Mön kaıa· Me•lit tamınd•ı Hkiliı tayyare 
artılc: naukaveıaet ,2Östermek iı· Dartaayan memnuniyetinden bıaı ile Doverdeki adım do- alay komataııı, tayyar• tabur k•••· 
~editinclen kıhcıaı teali• et· lazarllllf ve teklifi kabul etti· layaıile kendini tanımaııydı. tam, belediye reiı ••••iai, tayyaı• 
11t f ve Portos ta onu kucatına ğiai göatermek için başını it- O Iaalde M. dö Trevilin adı. cemiy•&i müdürü .. bir~k 1•r1a~•· 
alarak araballaa götiirdü. mifti. B11 eıaıda Atoı Dırtaa· mı ci .. en ve ruhen kralın bea- cil•ri• elleriai ııkmıft badılerıl• 

Ar-- ...l..'!l .. IHDI pık bü· 1anın yanıaa aeldı". de.ı oldutu aalııılacığındaa gklf•titt6r. Villyıt, Mlecliye 'H k wu • Tlrk .. Ya kar11mu aa•ıaa k••ilİ• 
yi. bir hayretle akMtarmıı ve - O keıeyi ne yap ... kaı• elde etmek iatediti faydalar• •• ltakealer •erilmitlir. :lh •dana kadar 1.nye sürdük- aız? diye kulağına fıııldadı. du ~~ .kıamını k~y~e~e~ek v~ Ba. Sabiha Gökç••· Gaieair .. • 
eo ıonra topuldarıadan yar•· - Onu ıize ver••k istifo· lceadıaının Mıyledıyı bıldıti ga· ,.ı.re İ•DIİI .. At•&lık ko•&ııaa 
lt•ıı ve uıaklann yu .. a ... ıer1 rum, azizim Atu. bi o da kendiıini bilecek olur· giderek t.ir aüddet oracla iıtirahat 
araaıafia kaçaraııtı.. - Baaal Niçia bana vere• sa müıavi kurıazlıkla rol yap· etmi" •lll .. r• Kılttrpuk,ıki par•· 

Dırtanyana geliaco, midafaa cebi11? ••ta mecbur olacakb. . •11 •• ati••• talialeriade ltula•• 

Ylliyetiade kuuuuz ve aaait - Ne demek! O•u aiz öl· Markiz, genç, güzel, zeorın ··~:·türk kı11 Kültürpırkı ge· 
bir tekilde mücaclele ederek dürmediniz mi? Size ait ıani· ve Kardinalin pek gözde,Ji ol· zerken, orada bulaaan kadın 
düt•ınııı iyiee 1orm•t ~e ni- mettir. mıkla beraber bizim gururlu ve erkek yüzlerce kiti tarafın· 
bayet ıiddetli Wr laicum yapa· - Ben, düşman ıoyucu hal k.abramaaımıı, M. dö Varde dan alluşlanmııbr. 
ra oaua eli... kılıcını dü- Beai kim zannediyorsua? ile kadın aruındaki entrikanın Bayan Sabilaı Gökçen dün, 
liİl'lllÜf vt kik ltavıcfa panl• - Harpte adet böyle olunca btşlu11anı ehemmiyet vermi· ıeÇtn ıene motörlü Tirkkuıu 
clallbftı. düelloda Diçin olmasın? yordu. Yirmi JAfmda ol .. k ve kampından mezun olan ıençle· 

Baron kındiaüıi ıilih11z IHı• - Harp meydanında bile bahusuı Tırbeıte d~tmu~ bu· rin uçu§ ıntreamal.,-ıaı yaptırt· 
l•oa iki iç adam kadar ıe· IManu yapmadım. l\ıomık 1'er halde barıeydı. .. mağa başlım11br. Burada OD 

jyo çekil•i,.. de o eaaıda Portoı omuzlanaı ıilkti, Ara· Dartaay~n. son derece mu· beş gün kadar kalacaktır. 
))'atı k.,_ak yer~ yu verlaa- miı te dudaklarını açarak Ato· kem mel hır. tuval~t yaptı; .. ıont~ıı Bn. S•bilı Gökçenin sözleri: 
aaııb. Dll'tMYM bır 11çrayııta ıun fikrini alkışladı. Dartaoyan Atoaua evıne gıderelc ade Atatürk kız Bn. Sabiha Gök· 
"-ıma c:Htdlerek l11hcıaı gırtla• dedi ki: veçhile herşeyi ona anlattı. çen, Gaziemir havı myedanm· 
tana dayadı ••• l.pizce olarak _ O halde, Vinterin arzusu Atoı onun taaavvurularını da keodisilc görüşen ve Mya· 

d d. kı·· · ıonuaa kadar dinledi. Sonra batinin nHıl goçtitini ıorıa 
• ı • veçhile, paraya qaklarıamıa ve· L 'h · _... · ı ö ı _ Sizi ölclCirebiliria· ta•a~ nli onun l.aliH acıyara5 ı by.-ı bir muharririmııe ıua arı ı Y e-

mile eU .. li•iz. Fa~ laayL ~··Evet, parayı utaklara v.. davran .. •••• ta~r•. ~ miştir: 
la brele · · ba&....ı...: _L 1 d 1 - NamU cleclı. lyı, pzel ve - Seyala,tlacle la'ohir fev· 

taaı• ı 11nıze -.•vn-: reli• amma, bizi~i ere eti ' mükemmel buldutun bir kadını kılidelilc yoktur. Uçat, çek 
yorum.. lnıilizlerio uşaklarnaa. daha yeni kaybettin ve hemen güzel bir havada ve çok isti· 

DartlDflD IOD derece .... ~toı kfHyİ al<&. vo arabacı· L-,k11ının peıine kotuyoraanl 1adeli reçti. Hava çok güzeldi .• 
aunda. Dltladilii plla u•l ., k x.. a attı. 911 d ... a uca •• • Dartınyan bu taziri haklı Tayyarem mükem•el ol utu 
ol... ve IMln ua inkitafı ise - Size ve arkadaşlaraaa. için laiç yorul•adım. Kütahya· 
Y~.:ı-· bildiJMaİz -~lfi•H•e- n-d· Ceb" d L HllDUftU. . k" ..1-- L 
-- •• •~ ..,.. ı. m e OD pırua •• - Bea Madam Boaısyöyü Gediz iıtikımetiai ta ıp eUW"e" 

leri .getirmifti. huaaıyan bir aclamıa bu ruh ld"k 
lasilia hu clwece iyi kalpli yükaelditi Atoıa bile teair et• caadan sevmiştim, hatbuki May· 

11 A;k;daıımızın, Amerikllya J•· 
)ir aailzıcle jle düello etaif mit ve zaten meıb•r olaa bu lediyi baştan seviyorum; ona pacatı sey•hatinin ae z .. ıô 
olmuaaclaa dolayı mı•auadu. Fran11z cömertliti Lord di ıokulmaktaa maksadım sarayda olıçq-ı aualiaı de; 
DartaDJIDI kolları arı11Dcla Viater ile ubdqı aöziade ae rol çevirditini anlimaktır. - Henüz ıimdi dotiL 
aıkt•ı ve ıilihıorlara bialorl• bir kere clahı ubit oldut• - Sarayda çevirdiği manev· Cevabuaı ver•iıtir. 
tetekkiirler ediyordu. içia orada bulunanlar tarafın· ra hı, bey yarabbimi Bıaa an-

por•o11Un baamı arabaya yer- d 'dd ı IL.-laa latbtın feylerdea ıonra bu~u Çalı ~ocu/ılıı ailel•r 
" an '' et e a ..., •ıftı. keşfetmek zor bir şey dotil· 7 

leıtirilmit ve Arımiıinki de ı..t dö Vi11ter ıiderkea Dar- O kerdinalin bir muhbiridir; Çocuk Eairgeme Kurum• 
k Oldu:ıı.11adaa ölüclea ı..... lzmı'r v.ub•ıi, her sene oldutu 
açaıı •• -. tany1na kızkardqİllİn adreaiai 11·x·ı,· bav.ınızı k•ybettirecek bir 7 

• d 
L. d .. • klen' kalmamı••ı v oibi bu aeae de 23 niua a 
.... UfllHC• r · verdi; kaclaa, o zamataın en tuzı&a r.ekeo bir kadıadır. o· 

P t il &... • ara11a • y çok çocuklu aileler ırasında 
or oı e rwamıı Y 18 güzel mal.aile olan, R,_.I mey· - Tuhaf şeyi azizi• Atoı, 

ld Ü Ü ı... 'ht'mali • -ı- bir -üsıbaka tertibin• karar 
ö ür c 0 asa 1 1 81 damada 6 a11•arada oturg. •iz beni herıeye ters tarafı•· -
d .. '- ölünün elbiıeai · vermiıtir. Müaabakada kazını· 

lfueres; nı yordu ve Lort keadı'•"Hlı· alıp dan bıkıyor zanaediyorsun. ki b 
l rlc ke • de bü...:;L cak olan en fazla çocu u eş 

soyar a en meran ° ,.,,,,.. aitürorek takdim edecetiai - Dartanyan, ben kadıalıra k"f 
bir k d .. tü Dartanyan bu B aileye yir•işer lira mü a at 

· e1e uı • söyledi. O.tanyıa ıaat sekizde inanmam. Hiç i11anılır mı! u 
k•eyi abp Lord dö Vintere Atoıua evinde bulutmata aöz tecrübe bana çok pahalıya mal ve~~r~e!ti~erkezinde çok ço-
uııttı. lagiliz dedi ki: vermltti. oldu.... Hususile urı kadınlar.. cuklu aı'lelerin kayıdlırına bar 

- Bea bu koıeyi ae ya· Led· K d' 1 larka takdim olunma Maylediyi de sarıfln ıyorıu· lanmıştır. 
pa71m? . . . ~e~el.eıi bizim Gaıkonyılının nuzl.. J Lb lı 

- Familya11aa v(91'ırıınız. fıluını pelc iıgal ediyordu. Ba ·Arwı oar· peıc öce • 
- Oau familyası böyle de· ~ çilifi lıaraa •• 

i•IİZ .. ,. elaeamiyet veraeıl o·· ıen bı·r Mı·hracen·ın zevk Ziraat Vekil~ti, Ödemit, Tir• 
Oadan fa mil yaıına ıeıaede oıı ve Bayındırdaki yokıol müstıb-
beı ltia Lui iltıat miras ka· 1 ıillere ipel&öceti tolaumu tevzi 
lacaktar. K,e.yi laiul-ÇİlorİaİIO aldığı şey er ettirmiftir. 11 Niun. ~azarteai 
vetriıaiı. pnii bir ipekböcekçılıji kurıu 

Dartaayan keaeyi cebine koy· Saç ve sakalını iiç saatte değil, iiç ·~.ı.cı_k ve butadı ~~iz}i ipek· 
du. Vinter dedi ki: , çıhk ııtaıyonu .macluru Bay 

- Şimdi, benim ıenç dos· dakikada hazırlamı~!.. Ak dersif gösterecektir. 
tum, ıize ha aımla bitap ot· Y 
melditime müaıade edecetiaili ~atiala •ihracesi gerek ıer• dejildir. ye bir ıazoteci ıu ıuali ıor· 
.--.;..•Tı•:AK--Vı~ı!"'M_.--•ıl veb, gerek Hindiataadaki nüfu· Aıil bir miufiri kabul ede- muıtu: 1 S 
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zunun d-t bı·r tarah ,.
80 

h vıDI.. - ENletaaeap •çııaııı ve 
VT cek olan mi race ııra, .. k (3) 

kudı-eti itibarile en beaam bir önüııe (3000) Jeçilmit aıker di· ıakabnızı '9azırlama iGia 
Had pr ·d· · d ıaat 111eığul olduğunuzu ıöylü· 

eaat ır. Onun bayabnı zer. Bu askerlerin hepsı 0 d d ? 
ancık masallarda geçen be•at· muntazam keıilmiı aiyab .. kal- yorlır. Bu oğru mu ur L .. b 
larla ..... ___ 1 da Mihrace, uzun bir kala..a a 

l ·ı· . de.._,.b Me ec1• ve ••rin· lara maliktir. Bundan mı• 1 k 1 d kt 
1 ~·1 • • irkaç bankanın kapi• misafiri karşılamak içİD üç .dört ile bu •u• i artı a 

1 
a .. '°111

' 
talıle birlıkte 0··ı,.erıe'- k d"· k , . k . d klıra aıder. hemen cevap vermiıtir: ... " en ı 1t aı aı erıye e uza • dak k d ı 
•~z ıöyle böyle bir fikir edin· Bunlar ancak zahiri olasa şey- - Hayır, (l,S) i a 8 
mış oluruz. Evet 3,S dakikada ıakeh111ı da, 

lerdir. 
Milaraceain ••nevi varidabn· Sarayda ve aırayın için~e saçımı da hazırlarım. 

dan bir ~ıaaunı (150) milyon yapılın resmi kabul bayal~e~ın Bu zeagin ve büyük mihrace 
ı::;.mııııııııBll•,•.~v~ .. ~, ~E::=•w=.s:.:ı:,:ı11;v.,.::'11 frank teılcıl ettı'.ıc.·ıne go.. f d O Lendısıne 46 ya•ında olduğu halde ge· 

• 6 re ıa· evkin e geçer. • .. . . v f · f 
ıı.ıo 5,46 .... ii; 18,S4 raydıkı haşmet ve darab k b 1 dair söylenen fevkalidebklerı çenlerde ve at etmış ır. 
5,43 U.17 illa leiS 20,06 merasiminde gösterdi'" i' 

1

1 ° d 1 t935 te Şimdi bütün Patiala matem 
1m•k g.l'l 3,00 • 1. . •• ıra ve lezzetle in er. . . d d ' 

IUI ıs.sz ıace ıtı tarif etmek mümkün Londra11 zi1ırot odco mihracr ıc;ın e ır. 

-·--
D6rtl'iJncti ••yyare 
Yere iadiğim zaman fırut 

bulup ta: 
- Uı:un ömür satarım. 
Diye bir kerecik battrıma

dım bile.. Etrafımda o kadar 
büyük bir gıalıule koptu ki ta· 
rif edemem .• 

Zenginler, ihtikar yapmak 
maksadile, malımı toptan satın 
almak iıtediler; ahali arasında 
ideta ihtilaf çıktı. Bereket ver· 
sin poliıler, güçbeli, herkesi 
teskine muvaffak oldular. 

Halk etrafımı alarak: 
- Bana da ver. 
- Bana da ver. 
Diye feryıd ederken ıordum: 
- Hepinize de vereceğ~m. 

Fakd ıöyleyiaiz bakılım, öteki 
arkıdışlarımtn sattıklarını al· 
dınız mı? 

- Ne satıyordu onlar?. 
- Zeka ve fetanet .• 
- Hayır, almadık .. 
- iffet ve iatika•et ..• 
- Hayır, almadık. 
- Sıhhat ve afıyet ... 
- Hayır, almadık .• 
- Öyle iıe, maalesef, ben 

malımı sizlere satamam. Zeki 
ve f etanetaiz, iffet ve iıtikamet
ıiz, ııhhıt ve ifiyetıiz uzun 
ömrün ne zevki olur? 1 

Saadağı kapayııaca kaçmıta 
baıladım. 

Fakat halk barakır m?. Ben 
lkaçtı•; oaı.r t.kİp ettiltr. Bea 
kaçtım; onı.r ~kip ettiler. Ni· 
hayet boş bir dükkana girerek 
ka1>4ıını kapatmata ••vaffak 
oldum • 

Nümuae olarak elimde tutt~ 
tlHD, üç uırlık. bir J*'~yı, 
telifla, Andıta koymatı unut· 
muıum; onu yerleıtir•ek üzero 
ikeo bııucumdıo: 

- ltır11ım ~·· Ölüyorum .• 
Diye bir feryad iıittim. Ba· 

ıımı kaldırınca ıae ıörtem be
teairsiniı? 

Bir papatan •.• 
Kafese kapablaa savallt çır

pınıp duruyo'rclu. Keadiıiae aor· 
dum: 

- Çok mu açaın? 
- Bıyıhyorum, ölecetira, üç 

.giiadür atzama bir loknıa ıir· 
medi. 

Biçareye acıdım ve . ıandıia 
yerlqtirmek üzere elimde tut
tutu• üç a11rlık nümune par· 
çaya pıpagaDa veriverdim. 

Bu sebepledir ki papaıaalır 
üçyüz aene yqarlar •• 

- Sonra?. 
- Soaraıı mal6m: Yeryii· 

ziincle daha bir dakika bile 
durmadu avtlet ettim. 

Beıinci •eyyare 
Şohro iner, iamoz: 
- Namus ve bayıiyet ııta

rım. 

Deditimi işiten bir gürüh 
derhal etrafımı sardı. Baktım ki 
it fena.. Daha semavatta iken 
yanım• bir alaJ oyuncak al1111f· 
b•. Sandıktan hemen bunları 
çıkararak serpmeJe başladı•· 

herze bırakmıyor, bir muhab· 
bet dellah bali ricalin den ol· 
doğu için böbürleniyordu. 

Yeryüzünde yüzlerle, bin· 
lerle sene •namus ve haysiyet 
rütbe, mevki ve nişandan iba· 
rettir. zihniyetinio hüküm su· 
riiıü bundandır. 

Eter dünyaya sonradan bir 
kaç dahi gelerek saltanatları, 
alayiıleri, tahtları, rütbe ve ni· 
şanlın alt üst etmemiş ve halka 
kendi efendıliğmi anlatmamış 
olsalardı rütbe ve nişanan na• 
mua ve hayıiyet olduğu fikri 
kimbilir daha De kadar zaman 
rürecekti .• 

Elimde dağıtılacak, daha 
doğruıu serpilecek, rütbe ve 
nişan kalmayınca halk datıldı. 
Her ne kadar hafta bif ncoye 
kaaar sokak, sokak do:a~arak: 

- Nımuı ve haysiyet sata• 
rım 

Diye bağırdımsa da aldıran 
bile olmadı. Arbk gözle görü· 
lür, elle tutulur malım kalma• 
dı~ı için hiç kimse bana inan• 
mı yordu. 

Çaresiz; ben de sema•ata 
döndüm. 

Altıncı seyyare 
- Zevk ve şehvet satarım. 
Der, demez ahali hücum ede

rek sandığımı param parça et• 
tiler ve içinde ne var, ne yoksa 
kapııarık kaçtılar. Herkes bir 
ıey kaptı, kaçtl ve herkese bir 
flY isabet ettiı 

Kadınlara : - Ata binmek, 
veleap:do atlamak. kürek çek· 
mek, 11ç keatirmek, ava çık· 
mık. dedikodu yapmak. .. 

Erkeklere: - P ~dra ıüriia
mek, memeli ceketler giymek, 
maDİ6Ür yaptırmak. .. 

Topallara: - Fokstrot, çar-
liaton •.. 

MeflG~•ra: - Yaya ıeziati ••• 
Sıtırllra: - Musı lci ..• 
Körlere: - Manı:ara levha-

ları ... 
ihtiyarlar. ı - Genç kız me

rakı, h rs ve tamah ... 
Herkes eline geçenden mem• 

nun olmayınca kabahati bana 
buldu, efkirı umumiye aleyhi. 
me döndü, halk araaında ıal .. 
yaa bıılıdı. Bea de, bizzuure, 
kaçıp geldim. 

Yedinci •eyyare 
Gözümü açtığım zaman dü .. 

yaya ayak basau her halde ıki 
gün o!muştu. Refah ve servet 
sattığımı işitenlerin hücuma 
karıı11nda bayıbp kalmııım. 

Hücum edenler fıkara olsay
dı; yüreğim yanmazdı. Hepı 
milyon ıahibi idiler. 

Malımı bunlara kaptıran• 
ben do döndüm, geldim ... 

Ali bey merhum bunları an· 
tattıktan sonra: 

•Nişan, iili rütbesi, bili rüt· 
beai, mütemayizlik, rüuı, rafatlii, 
iuotlO, kadı .. kerlik. gibi ıey
JcrdeD ibaret olan b11 oyuncak
ları halk ıabideo namus ve 
bıyıiyet ıanar•k kapıııyordu. 

- lıte evlatlar; dedı, dün
yaaın düzelmesine, insanların 
meıud olmasına ihtimal o ma• 
dıtını öğrendiııiz. Hep beraber 
dua edelim ki kıyamet biran 
evel kopSJn ve insanlar bu 
halde yaşamak feiaketindon 
kurtulsun ... 

iki elini öp ~r ek Ali beyden 
de ayrıldık ... 

-Sonu var• 
---~~~~---~~~~~-

Beledi ye re ·sinin Bir hıraız k•ptıtı nişanı iÖi· 
ıüne takarılc gururlanıyor, bir 
alçak miltemayizlık rütbeıini 
ele geçirir, _geçirmez yanında· 
kilere kafa tutuyor, bir ruurteıi 
kadıııkor ol\l"m d•)'C ye~e'1ık 

teftişleri 
Beledıyt reısı Dr. B. Beh t 

Uz, Karşıyakada öe ed ye n· 
ı at ve teşı..i i tını tef ış et
IDlıtir. 
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Japonların, yüz-bfu Çinliyi Süm_e_r_b~nk işletm~.~~~.~~·~·~·ki 
h • Jd k Bir sene içinde bir milyon dört •Ürate muvazi oıuak bankal•· mu asara etmiş O U • A J rın idaresi altındaki ve yeni fab· yüz bin lira kar tem. n edi miş rikaların imalatında fve p iyasa• 

Sümerbank, 1937 yılandaki kası henüz tamamlanmadan pa· ya yaptıkları satışlarda seneden 

ları So .. ylenı· yor çı.lışmalarının neticelerini al· muk ve pamuklu piyasamazda seneye bariz bir artış müşabe· 
mıştır. Nihai rakamlara nazaran ehemmiyetli bir nazım rolü ifa de edilmektedir. 
bankanın geçen sene tahakkuk edebi lecek vaziyete gelm iş ve Siimerbank fabrikalarının _______ _, ........................... _______ d k. 

ettirdiği 1afi kar 1,430,000 lira bunu, son sene zarfındaki faa• satış en e sı 
Japon hükumeti, Çinlilerin aon günlerde ilan ettikleri muz::Ffe. gibi d ikkate değer bir miktara Iiyetile de isbat etmiştfr. 1929 . 31 = 100 

riyetin asılsız oldu~U"" U resmi bir tebliğle bilcirm ~ ştir baliğ olmuştur. Tesisleri tamamlanarak cum· Umumi Piyasaya Devlete 
Şangbay, 4 (Radyo) - Japon - Endüstrileşme programımı:ıın hurreisi Atatürkün huzurlarile Seneler sat ı şlar satışlar sat.şiar 

Ajansı, Çinlilerin, Tıyko neb- Şehı•, r fileCIJ.SJ• nd Lakı• du•• nku•• ·tatbikatımn dördüncü yılının işletmeye açılmış olan Bursa 1929 55 32 79 
rinde büyük bir hezimete ut· '-' sonlar1na yaklaş ı rken bu işle Merinos ve Gemlik Sunğipek 1930 42 46 80 
radıtını bildirmektedir. Ayni vazifelendirilmiş olan bankanın, fabrikaları, memleketimizde şim· 1931 57 45 70 
Ajanı, yüz bin Çinlinin ihata m iizakereler kuruluşundanberi geçen kısa diye kadar meçhul olan yeni 1932 56 48 67 
ve otuz bin kitinin do imha zaman zarfında başardığı işleri iki endüstri şubesi teşkil et- 1933 69 63 15 
edılmiş olduğunu haber veriyor. -----•----- kısaca gözden geçirmek faydalı mektedir. Bu iki fabrıkadan 1934 98 91 107 

Tokyo, 4 (Radyo) _ Japon -Başı 1 inci salıi/t!de- Belediye re sı, başka söz olacaktır. Mer:nos fabrikası, diğer pa- 1935 111 78 148 
bükGmeti resmi bir tebliğ neş· binada tayyare hücumlarından istiyen olmadığını tespit ettik· Beş yıllık endüstri programı· muklu fabrikalarile birlikte, 1936 156 220 82 
rctmiı ve Çin karargahının son ve zehirli gazlardan korunmak ten sonra: nm tatbiki devlet tarafından memleketin zirai kalkınmasında 1937 238 279 109 
günlerde iıae ettiA'i aşkeri mu· 1çın ıığınaklar inşaıuna dair - Arkadaşlar, demiştir, bu uhdesine tevdi eciildiktca sonra ehemmıyetli bir rol oynamağa Geçen sene ekonomi bünye· 
vaffıkiyetlerin yalan olduğunu olan riyaset makamı teklifi talimatnamenin yüksek huzuru- Sümerbanlc, programa başlama namzed buluomaktadır. mizin gösterdiği çok memnuni· 
b ldirmiştir. okununca bazı üyeler söz al- nuza sevkine sebep, lzmirin tarihi olan 1934 Mayısından· 1937 senesı za ı fında ele alan· yete değer inkişaf ve salah seyri 

Şangbay, 4 (Radyo) -Japon mışlardar. Riyaset teklifine Be· yeni yapılmakta olan bir şehir beri aşağıdaki fabrikaları t~sia mış oları iş l erin en müh mi fahrikalum faal'yeti üzerinde 
orduları, Tayen Kuınt mevki· led:ye fen heyetince hazırla· olmasıdır. etmiştir: ·dort N-sanda Karabiikte temed m sbet tesirler y pmaktan hali 
indeki istiblc:imatı bitirmişlerdir. nan bir de talimatname bağlı Alakadar m11kanalar da s ı ğı· 1 - Bakırköv pamuklu men· atılmı ş olan demir ve çelik fab· kalmam ı ştı r. Diğer taraftan, 

Şuşnigin istif ası 
••••• 

Hakkında Çekoslo· 
vakyada giz.li bir 

dosya oarmış 
Londra, 4 (Radyo) - Deyli 

Hcrald razeteai; Avuatllrya sa· 
blk Başvekili Dr. Şu~oiıio iı
tifasile alakadar gizli bir dos· 
yanın Çelc<>slovakya hükümetinin 

elinde bulunmakta oldutunu 
yazmaktadır. 

Londra, 4 (A.A.) Dcyli 
Heraldin Prıg muhabiri bildi· 
riyor: 

Eski Avusturya Başvekili Şuş
nig n mahrem doıyaaı Nasyo. 

nal Sosyaliatler idareyi tama• 
mile ele almadan evel Prağa 

kaçırılmıştır. F evkalide vesika· 
lırı i btiva eden bu dosya ya• 

kında lariltereye nıkloluna• 
calctır. Çünkü Çekoılovakya 
bükümoti bu doıyayı elinde 

bulunduran zatın Çekoılovalc:. 

yıda emniyet albnda olmadı· 
tını, Alman casus teşkilatının 
faaliyetini bir kat daha arttır· 
mış olduğuau bildirmiştir. 

Vesikalar araaında Alman 
siyaatinin içyüzünü gösteren 

Bercbtesa-ıden mülakatına dair 
mufu11I bir rapor bulunduğu 
ıibi ilhaktan evci Şuşnig tara· 
fıodıa tevkif edilen Nasyonal 
Soıyaliıt Tavı ve Leopolduo 
tevkiflerindeo sonra Nazi mer· 
kezinde yıpılan taharriyatta 
ele reçea ve Almanyaom Çe
koslovakyıda bir hareket ha
zırladığını isbat edeo kağıt 
buluamaktadır. 

idi. Okunan bu talımatname nak mecburiyeti için ısrar edi· sucat iab!"ikası rikalan grubudur. Bu büyük 
Sümer B nkın bu beş senelik 

mealen şöyledir: yorlardı. Biliyorsunuz ki tayyare 2 - Isparta Gülyag"ı fabrikası fabrikalar, 1939 ortalarına doğ· 
ı l çalışması es ıas nda inşa, tesis 
zmir şehrinde yapılan bina· hücumlarından korunma, zehir i 3 _ .Keçiborlu kükürt • ru tamamland ığı zaman, bugün 

1 d ğ• ki · b J d k b ·· 1-- ·l ı l. h · ve işletme ka ıa ından, memle· ar a ıı ına ar ınşası mec u· gaz ar an orunma ugun-.u . 4 _ Kıyseri bez • mı yon arca aramızın arıce c;e· 
d B ı b b d 1 d d G 1. · k d · "h ketin umumi ka\kmmasına ebem-ri ir. un ar, inaların o rum şart ırm icapların an ır. e ışı 5 _ lımit kağıd ve karton,. en emır ı racatımızm en 

kısımlarında inşa edilecek, bi· güzel yapılacak sığınaklarda 6 _ Buna merinos • müh"m kısmı Türle teknisiyen· miyetli •urette h·zmet etmiı ol· 
na ile irtibatı bulunacakt1r. Bun· hatalar olabilir, bunu tabii gör· 7 Gemlık Sunğipck • lerinin ve işçilerinin emeğiJc, duğu muhakkaktır. Sümer Ban• 
lar, biri temizlenme, diğeri ko· mek lazımdır. Halbuki iş çok 8 _ lzmit ikinci kağıt • huradın temin ediiecektir. Bu ka ait çalışan fabrilcalarlı, ku· 
runma yerlerini havi olacaklar- ehemmiyetlidir ve bu ehemmi· 9 • Sellüloz • fabrikalar milli ekonomimizin ol· rulmakta olanlarm sermaye, iş· 
dır. içlerinde ıoyunmı ve duş yettir ki bizi bir an evel bir 10 E ğl' b duğu kadar milli müdafaamızın letme malzemesi, bam, mamul 
Yeri olacaktır. Apartmanlarda karar vermeı1.e sevkedı"yor. Bu - re 1

1 
bez " da kuvvetli bir iıtinatgahanı 

5 11 Niz' l i asma maddeler piyasalarında ıebebi-
600 litrelik su depolan bulun· işe dair son eserleri getirttik. -

1 
• te~kil edecektir. 

durulacak, sığınakların giri•, çı· 12 - Karabük ~emir vo çelik Yukardaki cetvelde gö!teri· yet verdiği muamelelerde. mü· 
Y Arkadaşlarım, bu talimatname• fab ı"kısı te'-abilen mı.ll"ı ı·ı ve ekoaomı· 

kış ve imdad kıpıları demirden nin, şehir meclisinin gelecek r len ünitelerden başka senevi " 
olacak, dışarı dotru açılacak· 13 - Malatya pamuklu fab- 90 bin ton imalatta kullanacak hayatımızın geniılemeıinde ebem• 

devresinde müzakeresi taraftar1 rikası. ı 
tır. Kargir inşa edilecek korun· idiler. surette Sıvasta kurulması mu· miyetli surette ro oynamış· 
ma yerlerinin tavanları beto· Bet yıllık program mucibin· karrer çimento fabrikasının te· lard1r. 

işin ehemmiyetini nızandik· k l b .. f r t 
narme ve mütenazır techizatlt ce uru muş ve urun aa ıye 0 siıata ihale edilmictir. Memleketin umumi ekonomi 

kate alarak ben acele ettim, eçmı· olan pamuklu dokuma Y 

olmak lizLmdrr. r ' lzmı" tte kurulacak olan Klor h t d k' . 1 }!.. bu devrede bir karar verelim b d d .. t b'" "k .. 't aya ın a ı genış eme~e muv•· 
Talimatname okunduktan ıon· ranşın an or uyu unı e, 

diye talimatnameyi yüksele hu· devlet endüstrisinin kısa zaman· ve Sudkostik fabrikalarının ma- zi olarak, 1937 senesi zarfında 
.ra riyasetçe, üyelere söz veril• k" ı · · · d"I · t" z S" b k b ıı:.ı - 1 zurunuza getirttim. Bu gibi mü• da elde ettiği kazançların en ın~ erı sıpara$ e 1 mış ır. aç- umer an a ag 1 mueaaeN e· 
miş, B. Faik bu meselenin bim talimatname ve tek.lifleri ehemmiyetlilerini teık:il eder. yağı ve Süpc.rfodat fabrikaları faaliyetinde, bir yıl eveline 
ehemmiyetindeD hahiale miit.. tetkike en çok ıalihiyetli en• Bugün, 100,000 iğ ve 2500 tez· etrafındaH hazırlık ar netice· nisbetle mahsus bir inkiıaf ve 
ha1111larm mütaleaları da alm· .d. b gılbı"le •enede 10 mı"lyon kı"lo lendirilmicı. ve bunların tesisa· 1 b ,_ . .. h d cümen, nizam encümem ır, u a .. "' can anma areKetı muta e o 
mak şartile sığınak inşasına ve h le • d pamuk ı"ıtihla"lc ederek 9mı'lyon tanın ihalesi için müzakerelere S b k k encümene, ci eti aı erıye en, edilmektedir. ümer an anı• 
ıekillerine karar verilmesi, inşa· b d l"h" 1. kı"lo bez v.. ı"ptı·k ı·mal edecek başlanmıştır. 1 d 1. b u it üzerin e en sa a ıyet ı " m an mi ıi p"yasayı, am 
atın 1011 sistem sığınaklar hak• b d . • ._ .. 1 . kapaıı·teye erı" •mı'• olan devlet Birinci beş yıil ı k progr&m· dd . 1 1 . müte a11ııın ı ııtıra"ıaı ıtıye· y r • ma e ve ış etme ma zcme11 
kında bilgiıi bulunanların fikir 1 endüstrisi, Malatya bez fahri· dan sonra gerıyc kalan 
lerinio alınması ıuretile yaptı• im. • Seranik fabrikasının, yapı- satın almak, iş ücreti ve mııı 
rılmaaı teklifinde bulunmuştur. B. Ahmed Şülcrü, berkea yette imiş. Şakuli ve otomatık lan dikkatli tetkikler neti· ödemek şeklinde y.ıpılan tedi-

Avukıt B. Ahmet Şükrü de için elveri~li ve kolay yapıla• yeni ocaklar satın almak sure· ceıinde, lstınbulda kurulma· yeler yekunu 1935 senesinde 
böyle bir talimatname yaptm· bilecek sığmak şekillerinin teı• tile hem gaz, kok vesaire is· ıma kırar verilmiş, bu ıene 7, 198,900 lira iken 1937 aene• 
lırken belediye fen heyetinden biti mütale1Sını dermiyan et· tibsalabnı artırmak, hem de zarfında inşaatına başlanması sinde 9,551, 700 liraya çıkmıştır. 
ziyade müteha11ısların mütalea· mif, o vakit Dr. B. Behçet Uz işçi sayısınd&n tasarruf imkanı takarrür etmiştir. Her sene miktarı artın bu 
sına yer vermek lizıma-eldiğini ıu teklifte bulunmuştur: varmış.. Görüldüğü gibi, 1934 mayısı tediyelerin memleketin pıra 
bu cihetin daha hayırlı ve fay- - Bu meıele hakkında Gc· Teiılifte, bu yeni ocaklarm sonunda tatbikine girişilmiş tedavülü ve emtia mübadele· 
dalı olacağım söylemiş: nel Kurmay başkanlığınm mü· satın alınması için lazım olan olan beş yıllık e~düıtri prog- sinde husule getirdiği hareket 

- lstanbul ve Ankara bele· taleasım soralım, ondan sonra 70,000 liranın dört senede _ ve ramı en mühim üniteleri ve en yüzünden, müıtahsil ve müı· 
diyeleri ne yapmıılardar? Bunu kararımızı verelim. taks' tle ödeneceği, işçi tasarru• ehemmiyetli kısmı itibarile filen tehlik halka yeni mübayaa ka· 
soralım, öğrenelim, onlar tali· Meclis, bu teklifi derhal ka· fundan temin edi.ecek karşılıkla tabakkıı< ettirilmiş ve son kı· biliyet ve ihtiyaçları getirmiş 
matname bazırlamışlarsa getir- bul etmiş ve sonra havagazı bu taksitlerin itfası mümkün lanlllr da tesis sahasına gir· olduğu kolayca tasavvur oluna-
telim ve malumat edinelim, de· fabrikasında yeni yaptırılacak olacağı bildiriİiyor ve müba· miştir. Bunlara aid tesisatın bilir. Bu itibarla, bankaya aid 
miştir. otomatik tesisath gaz ocakları yaat lÇİD Daimi Encümene sa· s· pariş edild ği memlekatler iş müesseseler faaliyetinin artı• 

B. Sadi ve Avukat B. Ce- hakkındaki riyaset teki fj okun· labiyet verilmesi isteniyordu. fazlalığı dolayıaile teslimde ge· şında, milli ekonomi sabP.sında• 
mil de, bu işin, mütehassısların mu~tur. Teklif, aynen kabul edilmiştir. cikmeler yapmadıkları takdir· ki inkişafın olduğu kadar, milli 
mütaleası alındıktan sonra bir Bu teklife göre, şimdi hava· Meclis, ônümüzdeki Pazartesi de, program zamanında bütün endüstrinin memleket bünye· 
karara bağlanması mütaleasında gazı fabrikasının iki ocağ . . faa- günü, yeni s:: 1e büdcesini. mü· teferrüatile tamamlanmış ola· sinde uyandırdığı canlılığın da 
bulunmuşlardır. liyetıe, dığerleri muattaı vazi· zake-reye ba 1 yacaktır. caktır. müessir olduğu tabiidir. 

911!!!!~~~~~--------------............................ ııiılıİll ........ ı ............ ~ 
Merdivenlerde duruyordu. Bizi duymazlar mı? Hüsniye başını eğdi, utanar Soruyorum: 

- Ya.zan: 
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Dedi. Anlamıştı. Herıeyi sez· 
mişti. 

Cevap vermedim. Gone ak· 
şamki ıibj tuhaf tuhaf yüzüm• 
baktı: 

- lıtanbulu bu kadar özle
diniz demek.. 

Annem ıöze lı:ırışb: 
- Canım, çocuk lif olıun, 

diye söyledi.. 
Zavallı annem •. Halbuki ben, 

hıyatamda hiçbir kere •laf ol· 
ıun,. kabilinden tek kelime 
söylememiştim. Bu •Jaf olsun. 
tipindeki sözlerde ben daima 
ruhi bır sakatlık, bir sahte! k, 
bır yalancılık s~zen insanlarda· 
nım. ..Laf ohun. diye bir.şey 

aöylemektenıe, ıusmak gibi en 
güzel bir hareketi niçin ihtiyar 
etmiyeyim? 

Şurada, doktora karşı anne-
mi tekzip etmekliğime de ibti• 
mal verilemezdi. 

Odama çekildim. 
ilk itim ıana ve bazı ark'· 

dışlara bir iki mektup çıkar 
mak oldu.. Bu mektubuma ce· 
vap vermemiştin. Ve ben buna 
o kadar ııkılmııtım ki... [Hal· 
bu ki almamıttı m mektubunu 
Afcridenin: Saime J Sonra ha· 
Wce giyindim ve nefer Meh· 
medi iÖnderdim, Hüıniyeyi 
sordurdum: 

Beni bekliyormuş •• 

Nefti bir yü.ılü ile yaptığı tu- Hayır). gibi oldu.. Tarihsiz bir fotoğraf •• Ne 
valetinin altında, o kadar ahenk- Maamafih, bahçenin ti - O kim? .. Beklediğin gün- vakit vermişti sana!.. 
ıiz duruyordu ki zavallı; içim köşes·ne gidelim, daha ihtiyatla ler nedir? _ Hastalağımdan beş ay 
sızladı.. hareket etmiş oluruz. Demek ki, bu hasta gövde· 1 H k k k d N" 

ince bl·r vu··cud .. Fakat bu~tu"n S b·ı· · d ·b· b f'f · · · d k" h " eve ·• u u ta 0 uyor u. ı-en ı ıraın er ğı ı a ı ce nın ıçın e ı ru un, manevı 

inhinalarım, hatlarını kaybet- başını aağa büktü. Yürüdük... ıstıraplarının başka çeşidleri de tantaşmda komşumuzdu. Orada 
miı gibi.. Düz, talc:atıiz bir Bahçenin en lı:uytu yerinde idile. vardı.. Aşk denen o mikrop, tanıştık.. Beni çok aovdiiini 
göğüs, zayıf, dar ve uçları Taze bir sabah serinliği, çiçek· bu ince ve dermanıız vücude görüyordum. Belki de öyle 
sivri iki omuz .. incecik ve kısa ferin, yaprakların üstünden et· neler yapardı? zannediyordum. 
bir boyun.. rafa sızıyor, bizi hafifce üşü· _ Söyleıene Hüsniye! Sözünü kestim: 

Daha fazla dikkat etmek is- tüyor.. Bir işaret yoptı; anladım: - Sonra sen hasta oldun •• 
temedim.. Biribirimize bakıyoruz. Onda - Dinle bak, kimıe var Gözleri vaşardı; başını sal· 

Onun ruh güzelliği ve lıısaa· hafif bir heyecan hissediyorum. mı? ladı. iki ellerile vücudünü gös· 
ıiyeti kafi idi. · Emniyet ve kuvvetini artırmak Doğruldum, ileriye kadar~ terdi: 

Ben kapıdan girince, merdi.. için saçlarını okşuyorum, gülü- gittim. Hayır, kimsecikler yok· - Harap oldum, mahvol· 
venleri süratle indi, iki eliyle yorum. O da gülüyor.. Bıraz tu. Dönüşümd~. avuclarının dum. 
ellerimi tuttu ve işaret etti: geçiyor, soruyorum: içinde küçiik bir foto~raf la Der gibi bir işaret yaptı: 

- Şuradan dolaııp arka - Dün akşam çok mütees· bazı ka~ıdiar gördüm. _ Ve 
0 

da seni terketti 
bıbçeyo, havuzun başına gide· ıirdinl. Fotoğrefı çektim. Kenarmda 
lim.. Başı ile: şu satırları okudum: değil mi Hüsniye! 

- Annen, kaymakam ne• - Eveti .. Sevişe sevişe öleceğiz Hüs· - Eveti. 
rede? Diye cevap veriyor ve hafif. niye • Cezmi" Elindeki mektupları birer 

Gene bir işaretle cevap ce mırıldanıyor: Kafamda bir düşünce sivri· birer uzattı. Tam hukukçu man· 
verdi: - Onu hatırladım da.. Beni liyor: tığı ile yazılmış şeyler .. 

- Uyuyorl:ır.. bekliyen a-ünleri düşündüm de.. - Yalan!... - Arkası oar -



1 ·· k en ·· lüm yağıyor 1 
Verdun kalesi Almanlara karsı nasıl durdu? 

'=-~----~~~~~~--~;;;;;;;;--;;;;;;;;;~~---;;;;;;----------;;;;;;;;;;~, 
Yazan: Fransız erkanıharp kagmakamlarındon Türkçt!gt! çeuiren Mı·ııAı ku·· me maçları. 

Jorj Londen A. Kimi Oral • 

Üçok 7 - A sancak 3 
------·---···· .. 

Alman tanklarına el bombalarile hücum eden 
Fransız fedailerinin akıbeti çok feci idi. Ortalık 

kol, bacak ve kafataslarile dolmuştu 
Bu h l nedir? Galiba eski - ı9 - gibi yaralıların başında dola~ı· 

mevzilerimize dömek mecburi• laranı yaptıktan ıonra da ıcvo yor, ve ayni zamanda öleDleıın 
yetinde kalacaAul seve canlarını verdiler, iaimlerini zaptediyor. Bu bed· 

Fırka kum ndanı Mareşal Pe· Vatan ıevgisinin ateıinden bahtların künyeleri orduya gi· 

Galatasaray da lstanbulda Muhafızgücünü 3 -1 
mağ ôp etti. Alsancak çok favul Ü oynadı 

Milli küme maçlarına pazar leri çık rdılar. Maç da bu su· bir k rarana itiraz eden üçoktan 
tenin emirname ini derhal kı· doğan azim ve imanın nelere decek ve variılerine harp ma· 
taata tamim etti. kadir olduğunu, burada canlı dalyası verilecektir. 

Vaziyet o derece nazik ki, bir nü~uno ıeldinde gördüm. Düımanla baılıyan temaı, 
Duomon istihkamıtında bile Aıkerlak hayatamda ilk defa sistematik bir halde devam 
tutunup tutunmıy cağımız şüp· ol rak gayri ihtiyati gözlerim ediyor, tanklarımızın faaliyeti 
h li.. yaıardı. müsmir bir ıekil alıyordu. 

Almanl rın, Pariı kapılarına Fransız ordusunun, iyi kuman· Tanklarımız, bir aralak düş· 
kadar day nm ları ihtimali, he· d~n!ar" elinde neler yapabildiğini man hatlarına hayli ilerledi. 
pimiıi titr tiyor. duıunuyorum da, hayran olu· o derece ki, Onları az farkede 
Düşm n, ı4 rakımlı tepeye yorum.. biliyoruz. Süpheıiz k~ bu ileri· 

müthiş bir top teşi açtı. Bu- Fırka kumandanı, karargaha leyiı, düıman üzerinde müdhiş 
lunduğumuz mevziler, top tar • nakledilen ğır yaralı fedaileria bir tesir yap cakhr. Bu tankları 
k lerinden sar ılıyor. ziyaretine ıitap ediyor vo 011• idare edenler de eaaaen feda· 

ı4 r kımlı tepe, düşmanın larla muaafaha ederken, iıim· idir. Onların, düşman tarafın· 
ıiddetii ateıi altında iken, Al· lerinin, gelecek nesiller için bir dan puçalanmaları muhakkak .• 
manlann taarruzu başladı. On. örnek olmak üzere tarihte bu· Bununla beraber, yaptıkları 
ları k rşılamak ve hatta . püa- ıuıi bir ıütun halinde kalaca• hizmet ve gösterdikleri feda· 
kürtmelc mevkiindeyiz. Fakat, tını söylüyor, kendilerini hara· kirlık, her suretle takdirlere 
Mareşal Petenin emrinden ıonra retle tebrik ediyor. ıayandır. 
bun i kan yok. Kumandan müşfik bir blba - Sona var -

Alm nl rın atm kta oldukları 
mtrmiler, mevzilerimize düş· 
mekte ve ort lağı toz dum na 
~ıtm ktadır. Zayiatımız, tüyleri 
urpertecek derecededir. Yarım 

at içinde iki yüzden fazla 
ölü kaydedildi. Nakil vaııtala· 
rımızın azhğand n dolayı, yüz· 
lerce yaralı ıerili bir halde Ç&• 

lıların arkaıında yatıyor. 
Düşman 14 rakımla tepeye 

hayli yanaşıyor. Bu aırada, Al· 
mın tankl rı göründü. Hemen 
fedaileri tahrik ettim. Bomba· 
cılar, yerlere sürünerek ve 
tanklardaki mitralyözlerin ate
şinden ta hıffuz ederek, düşman 
cepheıine epeyce yalda ıtılar. 
Dürbünle vaziyeti takip ediyor, 
akıbeti bekliyoruz. Ansızın düş• 
man cephesini keıif bir duman 
kapladı. 

F edıileri mizin, el bombalarile 
Alman tınklarana hücum etti• 
ğini tahmin ediyoruz.. Bu vız· 
iyet karşısındi, düşman hatla· 
randa ne olduğunu farketmek 
imkinıızdı. Dumanın zail oı. 
maaıaı bekliyoruz. Heyecanı• 
mıza payan yokl Fedailerimizin 
~ttıtı bombalar, ne gibi bir 
tesir yapabildi? Bunu, naaıl 
anhyacağız? işte, bizi lcıvraQ• 
dıran meçhuliyet. •• 

Fedailerimizin, bir daha dön· 
!Deleri kabil olmıyan bta bed· 
baht çocukların, Alman tank· 
larana epey zarar verdiklerine 
kani iz .• 

Birdenbire dumanın zail ol· 
mağa baıladığı görüldü. Düt
man tankları farkediliyor: Bir 
kısmı faaliyetten aakıt, bir kıs· 
mı da devrilmiş olduğu halde 
duruyorl 

Düşman cephesinde serbestçe 
dolaşan tanklarımız ise, müte· 
madiyen ateş ediyor. Derhal 
bir imdadı 11hhi otomobiline 
bindim ve ileriye doğru yol· 
landım. Fcdailerim'zin, düşman 
tanklarını karşıladıkları noktaya 
geldiğim zaman tüylerim ür· 
perdi. Fedai neferlerimizden 
alb lciıi henilz yaıamakta ve 
fakat çok ağır yarala. Diğerleri 
meydanda yok. 

Deyli Heraldin bir haberi 

Prof. Smit te sabotajla 
itham ediliyor 

Nakliyat gemilerinin yarı•ı ve buzkıranlar, 
bazlar araıında kalmıılar 

' detli bir tonlcidle reımen itham 

• 

Pro/eıör Şmit 

lngilterenin sol cenah rueto
lerinden Deyli Herald, Moıkova 
huıusi muhabirioden aldıtı ıu 
haberi neşrediyorz 

Sovyetlerin şimal kutbu kah· 
ram anı prof eör Şmit, bugün, 
.. Şimal denizyolu idaresi., hak· 
kında hükumetin neırcttiti ıicl· 

Borsa 
4 4-938 

Uzum aatıfları 
C Alacı K. S. K. S. 

573 jiro ve ıü. 13 375 15 
269 A.R.üzümcü ı 1 13 75 
148 Ş. Rıza H. 12 25 1675 
81 Esnaf bın. 12 50 ı2 75 
80 M.J.Tıranto 13 7S 19 
28 lnh" sar ida. S 8 50 
23 Y. 1. Talat ı3 375 14 50 
20 A.H. Nazlı ı4 25 14 50 
10 A. Maydo 12 75 12 75 

7 Paterıon ı3 50 15 25 
7 J. Kohen 13 75 ıs 75 

1246 Yekun 
251810 Eski Yokun 
253056 Umum yekQn 

Plyaaa flatlar1 
4 4-938 çekirdekıiz üzüm 

orta fiıtleri: 
No. 7 11 so 
• 8 12 00 
• 9 ı2 75 
• 
• 

10 14 75 
ı ı ıs 50 

Zahire aat19laM 
C. Onıi K. s. K. s. 
125 Buğday S 9315 

edilmektedir. Profeıör Şmit ıi· 
mal kutbu tetlcikataaı idare et· 
miıti ve bu tetkik heyetinin 

reisi idi. 
Profeaör Şmit •cani1aae Sov

yet aleyhtarlığı faaliyetine mü
sait şartlar yaratmıt olmak., la 
ve sabotajla itham olunmatadar. 

Hükumetin bildirditine göre 
bu sabotaiın neticeai olarak, 
•nakliyat gemilerinin yarası ve 
ıimal merkez yolu idareıinin 
bütün buzkıranları buzlar arasın· 
da kalmıı ve harap olmuştur ... 

Bahıedilen hadise geçen hafta 
13 Sovyet gemisinin, içindeki 
800 kiti ile Sibiryaaın buzlu 
mıntıkalarında kalmıı olmasıdır. 

Şimll kutbu tetkik beyetin~e 
aıbaıkan iki kiş": Yanıen ıle 
Bergaminof da azledilmişler ve 
Bergamiaof tevkif olunmuştur. 

Buharin ve diter eski şeflerin 
ıon muhakemeıi esnaımda Ber· 
ıaminofun da iımi geçmiıti. 

Hadise hakkında hükumetin 
tebliğinde •fena teşkilat, suç 
ortaklığı ve kendine kıymet 
vermede ifrat., kelimeleri kul· 
lanı lmakta dır. 

Dün de Sovyet idaresine 
karıı hareket eden 19 S~v~e! 
liderinin daha idam edıldığı 
ha her verilmiştir. Ural dağla· 
rından Çin Türkistanını k~da~ 
uzanan bir Sovyot cumhurıyeta 
olan Kazakiıtaoda gizli bir mu· 
hakeme yapılmış ve eski kaza~ 
cumhurreiıi Kulemkekof, eskı 
başbakimlerden Yeskarayef, ko· 
müniıt partisinin mahalli sek· 
reteri Sadvakozof ve daha ı6 
kişi idam edilmiştir. 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk lıaıtalılcları 

miitelıaıııaı 
Hastalarını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler aokatıoda Ahenk 
matbaası yanında kabul edor. 

Muagenelıane telef ono 3990 

ıünü devam edildi. Alsanc~k r~tl~ 7-~ Alaancık aleyhine ne· Mazhara da yni cezayı verdi. 
ile Üçok ara11nda yapılan mu· tıceıendı. Galatasaray· Muhafız gücü 
ıabıka, 7.3 gibi büyük bir Maçın ikinci devreıinde bil· lstanbul, 3 (Hususi) - Dün 
farkla Üçok lehine neticeloııdi. hassa Cemilin kasdi favulleri yapılın Galatasaray· Muhafız· 
Bunda, Alsancaklıların fazlıca görülüyordu. Hakem kendisini gucu ,maçı 3· 1 Galatasarayın 
sert oynamalarının da tesiri aabadan çıkardı. Biraz sonra galıbiyeti ile neticelenmiştir. 

At: KOŞULARI 
görüldü. Takımıa maneviyatı, 
yediği gollerden sarsılmı! .ve 
meseli ikinci devrede bakım 
oynamasına rağmen, sin"r bo· 
zukluğu yüzünden gol çıkarmak 
imkana hasıl olmamıştır. Hake• 
min kasdi olmamakla beraber 
görüş hatalara vardı. 

Üçok takımına gelince, a!a· 
larındaki anlaıma iyı idi. Saıd, 
çoktanberi ıöremediğimiz oyun· 
tarından birini çıkardı. 

Pazar günkü yarışlar sürprizlerle 
dolu ve heyecanlı geçti 

ilkbahar atyarışl rıoa, Pazar ---··-----

Maç nasıl geçti? 
Oyuna h kem Doğansporlu 

Feridin idaresinde baıl ndı. 
ilk dakikalarda Üçolcun tazyiki 
görüldü ve bu vaziyet bir müd· 
det devam etti. Evveli Alaan· 
cak kalcıi iki muhakkak tehli
ke atlattı. Bunu Oçokun geçir
diği iki tehlike takip etti. Ye
dinci dakikada bir favul ceza• 
ımdan istifade eden Üçoklular 
Saidin ayatile ilk ıollerioi 
yaptılar. Top rene Alaaacak 
na•ıf aahasında dolaşmata bit· 
ladı. 1 Sinci dakikada tekrar 
Saidia bir pası ile ve Hamdi
nio ayat• ile Alaancak kaleaine 
girdi. 

Alsancalc biraz toplanır gibi 
oldu, aatdan bir iki alan yap
tı. 22 inci dakikada Saim gü· 
zel bir orta verdi, Baari mii· 
dafilcri atlatarak güzel bir gol 
çıkardı. B:rkaç akın daha ya· 
pan Alaancakhlar, Üçokun taz· 
yiki karşııanda gene müdafaaya 
çekildiler. 3S inci dakikada bir 
Üçok akınında Alaancak mü
dafıi Ali hatala bir vuruı yaph 
ve topu doj'rudan dotruya 
kendi kalesinin atlarına takta. 
Bir dakika aonra da müdafileri 
atlatan Said talumınıD dördün· 
cü golünü kaydetti. 

Yeniden h;rekete relen Al· 
ıancalc, 44 üncü dakikada sağ· 
dan ve Saim vasıtasile indi, 
kaleciyi iyi marka eden Sabri 
ortalanan topu kaleye soktu. 
Böylece devre do 4 • 2 Oçok 
lehine bitti. 

ikinci deflrtJ: 
ikinci kısmın ilk yirmi daki

kaaı ekseriyetle Alsancağan taz• 
yiki altında, ıert mücadelerle 
geçti. 23 üncü dakikada mer• 
kezden ıahsi bir ioif yapan 
Sait, topu müsait vaziyette bu· 
lunan Hamdiye yolladı ve bu 
suretle Alsancak beşinci golü 
ymiş oldu. 

Artık tazyik 111111 Alsancağa 
gelmişti. Forlar, Üçok kalesini 
sık sık ziyaret ediyorlar, fakat 
gol çıkaramıyorlardı. Muhacim 
hattı çok beceriksizdi. Bu vazi· 
yet müdafaayı da asabileştiri· 
yordu. 30 uncu dakikada ücok 
aleyhine bir korner oldu. Kor· 
nerden gelen topu Saim ağlara 
takb. Üçok S, Alsancak 3 .. 

Bu golden sonra Alsancak 
çemberinin yavaş yavaş gevşe· 

diği görüldü. Mukabil akınlarla 
üçok forları Alsancak kalesine 
sarkmağa baıladılar. 35 inci da· 
kikada kornerden Adil, bir ka a 
vuruşu ile altıncı, 43 üncü da· 

günü güzel bir havada, Buca Z a b ı t a 
yarış alanmda başlanmıştır. Ba· Spor sahasında kanlı 
harın en güzel günü, binlerce bir oak'a 
kişiyi alanda toplamış, koşular· Alsancakta Halk spor aaba-
daki sürprizler heyecanı arttır sında Halil oğlu Hasan, oyun 
mıştır. meselesinden Mehmed oğlu 12 

Üç yaşındaki yerli yarımkan yaşında Hasanı bıçkla arkasıa· 
lngiliz erkek ve dişi taylara dan yaralamıştır. 
mabıuı olan ilk yarııa dört Çakı ile yaralamak 
hayvan iıtirak tmiş, 800 met· Burnavada Atatürk cadde-
relik mesaf yi Kayanhan birin· s"nde İbrahim otlu Muıtafa, 
cilikle, Bintepe ikincilikle, Lülcs· çakı ile lbrabim oğlu Samiyi 
bar üçüncülükle bitirmişlerdir. başından hafıf surette yarala· 

ikinci yarııa bet hayvan gir· mıştır. 
miştir. Hiç koşu kazanmamış 
üç yaşındaki hıliıkan lngiliz 
taylarına mahsus olan bu ko· 
ıuda Komiaor birinci, Florya 
ikinci, Vreyana üçüncü gelmiş· 
lerdir. 
ıSOO metro mesafeli üçüncü 

koşuya dört yaıındaki yerli ya· 
rımkan lngiliz at ~e kısrakları 
girmfı, prenı Halimin Sağnak 
isimli atı birinci gelmiştir. ili 
Sada ikinciliği, Mahmure de 
üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Dördüncü yarış dört ve daha 
yukarı yaştaki haliıkan lngiliz 
at ve k11rakları arasında olmuş, 
Springboart birinci, Növis ikinci, 
Sönender üçüncü gelmişlerdir. 

Son koşu sürprizlerle dolu 
geçmiıtir. Herkes, en kuvvetli 
koıucu Bahtiyarı tahmin eder· 
ken, iımi pek anılmayan Musul 
birinci gelmiş, Can ikinciliği 
ılmıı, Bahtiyar da üçüncü kal· 
mııtır. 

Bisiklet yarışları 
Pazar günü Urla 
fo•ainde yapıldı 

· T. S. K. Bisiklet F eder&s· 
yonu taraf ndan tertip edilen 
biıiklet koşularma bölgemizde 
muvaffakıyetle devam edilmek· 
tedir. 

Bu koşuların dördüncü haf· 
taaı olan 40 kilometrefüc koşu 
lzmir • Urla fosesi üzerinde 
yapılmıştır. Koşuya bölgemizin 
muhtelif kulüplerine menıup 16 
koşucu iştirak etmiştir. Büyük 
bir alika ile takip edilen koşu 
ı saat ıs dakikada nihayet 
bulmuıtur. 

Birinciliti Alsancakspordan 
Bayram Adıvar, İkinciliği Do. 
ğanspordan Cihat Parlıksu, 
Üçüncülü~ü Alsancaktan Mus· 
tafa Candaş, Dördün::ülüğü 
Ateşpordan Salihettin Karagöz, 
Beşinciliği Al11ncakta11 lımail 
Gocar almışlardır. 

}'an kesicilik 

Fırında tt!hdit 
Başdurak caddesinde Halil 

oğlu Yılmaz, Osman oğlu Halil 
ve Ali Akarslan, fırıncı Mebmed 
ve kardeşi Hüseyin k~ptumı 
fırınına giderek bıçak çekmiıler: 

- Bize para verin, rakı iç• 
cetiz. 

O:yerek Mehmcd kaptaDı 
dövmüşlerdir. Zabıta, bu kabı• 
dayıları yakalamıştır. 

Otomobil kazası 
Karşıyakada Menemen cad. 

desinde şoför lsmail, idıreaia· 
deki 528 sayıla otomobili, cad· 
de üzerinde oynamakta olan 
Necip oğlu ı4 yaşında lımaile 
çaptırmış, yaralanmasına aebe• 
biyet verdiğinden yakalanmııtar. 

Bir kadın yaralandı 
Karantinada Mektupçu yoku

şunda Abdullah kızı Saide, ıo
kaktın geçerken hüviyeti henüz 
tesbit edılmiyen bir çocuk ta• 
rafından atalan taşla sol gözü 
altından yaralanmıştır. Suçlu 
aranıyor. 

Turkuuaz barında 
Turkuaz barında Mustafa 

oğlu lbrabim ve Mehmed, sar
hoş olarak Süleyman oğlu Sa· 
lıhe hakaret ettiklerinden zt.bı· 
tac yakalanmışlardır. 

lnönü oapıırunda hırşızlılc 
Limanda demirli lnönü va· 

purunda bir hırsızlık vak'aıı 
olmuştur. Vapur komanyacııı 
B. Lütfi Tamkaya, kamara me
muru . B. Kazım Ayrana aid 
bezı yıyecek öteberi ile vapur· 
da ki tüccar eşyasmdan 63 por· 
takat ve 20 limon çaldığından 
tutulmuştur. 

Kumaş çalmak 
Bazı manifatura matazalaran

dan kumaı çalan sabıkah Ba
lıkesirli Hüseyin zabıtaca yaka· 
lanmıştır. 
Sigara kağıdı lcaçalcçılılı 
Başdurakta Şam lı sokağında 

tütüncü B. Ragıbın k•çak ı · 
gara kağıdı sattığı haber alın· 
mış, tahkikata başlanmııtır. 

Yeni otobüsler 

Etraf kol, bacak ve kafataı· 
larile dolu bir halde!.. Bu man• 
zara; Fransız ordusunun, vata· 
nan müdafaası için katlandığı 
fedakirlı~ın bir şaheserini gös· 
terir. Fransız fedaileri; düıma· 
nan ölüm saçan tanklarından 
yılmadılar, onlara yaklaştılar, 
bobaaalarını attılar ve yapacak· 1429 KentPalamut300 525 Eu telefona 2261 -------- kikada da Hamdi yedinci gol· 

Türkpazarında Ramazan oğlu 
Hamid ile Bekir, Süleyman 
oj"lu Halilin 314 kuruşunu yan· 
kesicilik suretile çalarken ya· 
kalanmıolardır. 

Belediyenin Almanyaya il· 

marladığı yeni otobüsler lS 
tem muzda lzmire gct;ı ilecek ve 
belediyece teıe ium cd 1 c~itl ı. 
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Mısırda intihabat 
- Başı 1 inci sahifede -

yeti ıu suretle izah etmektedirler: ~ ~ Köylllmuzle yak:rndan karş • 

d • ı d d • TRENLER: laşma ve baharın güzelliğinden 1 - Mıeırın iııtik.Uli ne formü• 
lünfi degiştirmir, ne de diğer ıart• 

lara uygun yeai bir program bula• 
bilmiı olan Vefd parliEini hedefia• 
den mahrum kı1mııtır. 

Bu~lınkü pro~am 
etı e evam e 1 yor lerinlz:~t:~ =tf!:.. kalkaıı fren. isti~ade i~i~ gezi komite~iz.~n 

A d lı tt Al 
" 

tertıp ettığı Torbalı • Yen1koy 
Senfoniler: 

2 ),45 Bükrcş:Senfonik konser 
(Pcrl~anın idaresinde), 21 Viya• 
na: R:chard Wagnerin eserle
ri ı den senfoni. 
Hcıf i/ konserler: 

7, 10 Berlin kuıa dalgası: Ka· 
rış: < mus·k , (8, 15 devamı), 10 
Berlın kısa dalgaaı: Büyük hafif 
• o ıser, 12 Bedin kısa dalgası: 
Operet muaikili neşriyat, 13 
3erlın k sa dalgası : Haf,f mu· 

s ·ki, ( 14, 1 S devamı ), 13, 10 
Bükreş: Sibiceanu orkestraıı, 
(14,25 Devamı), 17 Berlm kısa 
datıuı! Reyh radyoları flll'kı· 
lariie dünyayı ıelinalıyor, 17,15 
Vartova: Mandolin orkestrası, 
17,4.S Berli11 kısa dalgaaa: lı 
•onu konseri, 18,30 Pe,te: Kız· 
lar koroau, 13,SO Belgrad:Plik 
konseri, 19.30 Pqte: Orkestra 
konseri, 19,30 Viyana: Methur 
orlr.eatralarıo plildarı, 20, 10 Vi· 
yana: Operet ve vaJa muıikiıi, 

20, 10 Bülcrer. Koro, 21 Varto· 
y.a; Kar111k koııaer, 22.,, Belzrad: 
Piik konseri, 22, 10 Peıte: Çi· 
gan orkestrası, 12, 15 Viyana: 
Radr• orkeatraıı ( Scllönberrin 
idaresinde), 22,45 Bükreı: Lo
k.Mtadu kon1er nakli. 
o,,.,.,.,, •perell•r: 

1'1,30 Motkova : Bir opera 
a\lı, 18,20 Bükret: Rossininin 
eaerleriaden, 21 Belgrad: Muh· 
telif operalarda• parçalar, 21,30 
Berlia kııa dalgası: Wagnerin 
•Fliegende Hollaender,, operaıı, 
22 Milano, Torino: •Gioconda,, 
iıim li opera. 
Oda mruikisit 

18, 1 S V arıov~ : Rozn an oda 
orkestrası, 19, t S Bükre.ş: Oda 
mu.sik"ıi triyoıu ( Boethoven ), 
24, 20 Peşte: Caz triyoau. 
l&sHaller. 

9,30 Berlio kı1a dalgası:Piya· 
no resitali (Beetboven), 12, 30 
Be. lin kısa dalraaı: Hitler genç· 
)iği tarafıodao şukılar, ( 12,45 
Bra hm ~·1n eıcrleriodeolşarkılar ), 
17,45 BeJır.ad: Halk ıarkdarı, 
18,SOBerl;o kıta .dalga11:Brahms· 
ın şarktlanndan, 19 ViyaAa: Vi· 
yolosel, ıopran, piyaao, 19 
B riio kı.sa dalgası: Keman 
•o:ıadar• (Brahms), 20,30 Var· 
şova: .Şarkı resitali ( Mozart, 
Şun>•n, Padrevski Vı.), 22,45 
B~Iırad Halk ıaıkıları. 
Dans mıı•ikisi: 

23 Verıova: 23,15 Belırad: 
23,30 V yana: Eğlenceli musiki 
ve dan'I. 

Teknik 
Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kqalı Yemi,çar ıısı No. J 

Telef on: 3435 
Muhasebeye ait bütün itlorinizi 

ııaa bir itimat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Biıo, kaowı.a uygun~ıekilde ve 
muhtelif uıullerd.: 

Mulıaıe6e tesis •der 
Defter tutar 

-Başı 1 inci s•h.i/ede
.Saragos, 4 (A.A.) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 
Lerida uıuhareboai lıpanyol 

harbinin on şiddetli ve en bek· 
leailmiyaa muharebelerindea 
biri olmuştur. iki taraf da her 
gün şehrin cıvarında adım adım 
çarpıtmışlardır. Sıgre nehrinin' 
sağ sahiline yerleşmiş olan 
Frınkiıtler sol sahilinde bulu· 
nan hükumetçilerin üzerine mü· 
temadiyen misket ve obüs yağ· 
dırmışlar ve tayyareleri ilo ia· 
kıtasız surette bombardıman 
etmişlerdir. Cumhuriyetçilerin 
açmış oldukları ateş gece gün· 
düz 3 kilometre derinliğinde 
bir sahayı mütemadiyen yalıyor
du. Askeri noktai nazardan 
Lerida iıtisaai bir kıymet ar· 
zetmez. Fakat hülıcumetçiler 6 
giindenberi 100 kilometre ka· 
dar ricat etmiı Cinka ıehrinia 
mukavemet için şayanı hay· 
ret bi1" surette tahkim ed.l· 
miş olan kıyılarını hemen 
hemen muharebe vermekzisin 
terketmiş oldukları halde psi· 
koloiik bir takım mülahazalara 
biaaen nevmidane bir muka· 
vemet göıtermeğo karar ver· 
miılerdir. Hükumetçiler orada 
k~in olan ve bir mukabil taar· 
ruz tertibine hiç de müsait ol· 
mıyan Ler;da önünde cephe 
almışlardır. 

Frankiıtler Leridanın geçen 
Perşembe günü düşmüş olması 
halinde vukua geleceği muhak· 
kale olan feliketengiz piskolojik 
müsademeye müdafilerin yap· 
mıı oldukları fedaki.rhtın mani 
olmuı olduğunu kabul etmek
tedirler. 

Fakat Fraokiatler bugün fay· 
dasız oldutu anlaş1lan bi · iıti· 
cal ile yapılacak bir taarruzda 
binlerce insan feda etmekten 
ise şehri ihatadan sonra zapt
etmeği tercih etmişlerdir. 

Sarazoı, 4 (A.A ) - Havas 
Ajanıı mubabirjnden: 

FraokiatJer Leridaya dotru 
ilerdikleri esnada milisler tara• 
fından ihtiJD&mla vücude reti· 
rilmit olan ve 60 kilometreden 
faz' a 11zualukta ç"fte hat ile dört 
tayyare meydanmı ihtiva eden 
müdhiş bir müdafaa aiatemini 
ele reçirmişlerdir. 

En ıon teknik: esaslara göro 
vücude getirilait olan bu tab· 
kimat gözle görülmiyordu. Tah
kimat kubbeleri toprak ıeviye• 
sinin pek az fevkine çıkıyordu. 
Bu çifte hattın milyonlarca pe· 
çatıya mal olnauı bulunduğu 
ta boa io edilmektedir. 

P.~dnço tanzim eder 
Hesabı tetkik, taafiye 
ve ihtilôfları halleder 

Bu çifte hat mitralyöz yuva· 
larmdan betondan kubbeler al· 
tındaki batar ya mevzilerin den 
•iihimmat depolarından yeraltı 
debi zlerinden müteharrik en· 
daht merdivenleri ve blolcha· 
vuzları olan çimento ve çelik 
ile mestur siperlerden aıürek• 
keptir. Bazı saçan yollara be
ton dan piildarla örtülmüştiir. 

Dört tayyare meydanı cambu .. 
riyetçilerin bütün hıttı müteo
mıdiyeo nezaret albnda bulun· 
durmalarına medar oluyordu. 
Bu tayyare meydaalaruıdan bi· 
rinde uçuf için çimentodan 
pistler ve bi ·kaç metre derin· 
liğinde sıtmıcık y.erler vardı. -Gaip ıümrük 

· makbuzları 
lttınbut ithalit gümrütünün 

41781 ve 42153 numara 17·19 
121938 günlü beyannamelere 
ı it 37824/25 ve 37964/65 yev· 
m ye numarala makbuzları gaip 
et im, Musaddak ıuretlerini çı· 
kuıcağımdan eskilerinin bük· 

Lertda, 4 (A.A.) Lerida öıı· 
lerinde Fraokistlere refakat eden 
Havaı Aianıının naubabiri bil· 
diriyor: 

Franko kıt'aları dün .. at 
13 te Leri daya girerek Şatu ve 
istasyonu ıaptetmişlerdir. 6tank 
$aat 16 da pencerelerden ateş 
eden eumhur yetçiierin nevmi· 

mü yo,tur. dane mukavetlerine rağmen 

' -.-~ Ay~'ııade Oımaa Atıf aiır ~ i r ilerıiyc:ek şebr .n dar 

ıokaklarıadaa geçmiılerdir. 
Madrid, 4 (A.A.)- Dün ak· 

tam yapılan ve saat 18 den 
20 ye kadar devam eden ~id· 
detli bir bombardıman netıce• 
sinde 50 kişi ölmüş ve birçok 
kişiler yaralanmıştır. Birçok 
obüsler ilkbahar güneşinden 
iıtifade .ederek geımeğe çıkan· 
larla dolu olan şehrin başlıca 
ıokaklanoa diif müştür. Kortes 
sarayı cıvarında bulunan birçok 
biaalar harap olmuştur. 

General Miaja matbuata be· 
yanatta bulnnaralc Frankist 
topçu kuvvetleri tarafından ya· 
pılan bombardımanın başhca 
hedefi halkın maneviyatını ku· 
mak olduğunu çünkü Madid 
cephelerinde halihazırda henüz 
hiç bir faaliyet kaydedilmed:· 
ği .ıi ıöylemiştir. 

Salamanka, 4 ( Radyo ) 
lhtilalcılerin verdikler; malu· 
mata göre, bugün devam eden 
m ıharebedo yeniden sekiz köy 
Jşgal e.dilm ·ş ve büyük bir mü· 
bimmıt deposu ~le geçirilmiştir. 

Cumhuriyetçilerin; bugiiokü 
muharebede üç yüz eıir ver· 
dı kleri gibi oo ta•k d~hi terk 
ederek kaçtıklara töyleniyor. 

Paris, 4 ( Radyo) - Lerida 
harbinde gerek Cumhuriyetçiler 
ve gerekse lbula\ciler, göğüs 
gö!üse harp etmişlerdir. Saat 
18 de, evvela 12 asırdanberi 
duran kale ahnm1ş ve mütea\ci· 
ben tanklar yürümüştür. 

Londra, 4 (Radyo) - Drit· 
navut (Hod), bugün Barsclon 
limanına muvasa\at etıııiıtır. 
Oritnavudun, Barselondaki in· 
g' l z · tebaasını alıp gôtürece~i 
söyleniyor. 

Madrid, 4 (Radyo) - Cum· 
huriyetçi ispanya karargahının 
resmi tebliğinde, Bukatilya kö· 
yünün, ihtilalcilerden istirdad 
edildiği ve Goadalımıra cep· 
besinde İhtilalcilerin, kırk tay· 
yare ile hücum ettikleri bildi· 
riliyor. 

Madrid, 4 (Radyo) - lhti· 
lilciler, bugün de Madridi bom· 
bardıman etmişlerdir. Yirmi kişi 
ölmüş ve yüz kişi yaralanmıştır. 

Paıis, 4 (Radyo) - Fas İs· 
panyollarile ltalya11 gönüllüler, 
Fransız hudutları Da yakın 
olan ispanya arniıini cumhuri
yetçilerden temizlemete başla· 
mışlardır. 

Havas ajansı; BaraeloDla Va· 
lansiya arasındaki yollarıo., ka· 
çan ahali ile dolu olduğunu ve 
Lcridadan Baraelona iltica eden 
biolerco ahalinin panik dotur· 
dutunu bildiriyor. 

Paris, 4 (Radyo) - Şimdiye 
kadar Fransız topraklarına iltica 
eden ıivil Jıpaoyollar, yedi bin 
kişiye baliğ olmuştur. Yarın da 
dört bin daha beklenıaektedir. 

Paris, 4 (Radyo) - Franko 
kuvvetlerinden bir müfreze 
Fransız· lspaDyol bud'Jduna ıel· 
miş ve hududu feçraek teşeb
büsünde bulunmuşu da Fran
sız hudud lcarakollarınıo ateşi 
karııııo<ıa geri çekilmiıtir. 

Leon Blum 
Ayan mecli•i intiha. 
batı hakkında bir 
ldyilaa hazırlıyor 
Pariı, 4 (Radyo) - Leon 

Blum kabioeıi; ayan meclisi 
azasınan ıureti intchabı ve inti• 
hab oluoacak azaoıo hüviyet 
ve vaziyetleri hakkında bir ka· 
nun Jiyibaaı bazırla1»akla met· 
guldür. Bu proje, d~ha bitme· 
m ş olduğu h:ılde radilıcal 501· 

yalıstler&n şıddetli itıraıına uğ· 

ıaaw,UC. 

y ın a ı; sanca : . . v d k" I 
lırmir·Karakayu·Ankar1: Pasar. gez sı aşagı a ' program a ya• 

teaf, çarıamba, cuma, pazar günleri pılacaktar: 
ıaat 21,35 de. 1 - 10·4·938 Pazar günü 

İzmir • Nazilli: Her güD 1&1t evimiz Spor kolu avcıları bi· 
lS,4-0 da rinci grup olarak saat dörtte 

lzmir·Ddoisli: Salı. perşembe. 
aımart•i gtnleri ~at 6,30 da hareketle Yeniköye ıidecekJer 

lımir·Tire·Ödemiı: Herubab 11111.t ve köylü ile birlikte ziraatlerine 
5,35 de bir btar; lı•r akpm aut zarar veren muzır hay~anlara 

E17,30 Ödaaaiıe hiı uea, 16,30 da itlaf için sürek avı yapılaktır. 
Tireye oteray. 

2 - İkinci gr,up evimiz bi· 
Afyon hattı; Basmanetlen: k 
hair·İıtaobul·Aakaı::a: Her gfla nasında nat yedide amyon· 

118t 1 de {puaı::, uıma. çaqamba larla hare ket edeceklerdir. 
gtaler.i yataklı •agoa·Da.fe bulaıauıJ 3 - Köycülük kolumuz, köy• 

İ6mi1' • Soma: Pazar ve fMIZU• lümüzüo eksiklerini görecek, 
•••i gtlnl•ri 11at 15. 28 de dia1icebek, her bakımdan isti· 

Juoir-B•adıımı: P.ezır, salı, ptt'• 
,embe ,.. t'emarteıi gt1.nleri aababl•· fadeleri içio öğütlerde buluna· 
Ti.c ... t '7,20 do mubtefü kata~ cakbr. 
pazarteai. Ç&rtamba, cam• gdalen 4 - Sosyal Yardım kolumuz 
ekapret eaat 12 de 

lzmir-Soma: Puır •e paıarteai doktorları, hastalan muayene 
,&aleri uat IS,28 de edecek, ilaç dağıtacak, çocuk 
Her %aman lazım olan tele· balamı hakkında anaları irıatta 

fon nrımtırtıltll' bulunacaktır. 
Taagın Uııtan: 2222 • tehir tele- 5 - Üyelerimizden geıi ic;in 

r-11 mdracut a01Duuı: 2209 ·,. iştirak edenlerle güzel bir ge· 
.b.irlerarap telefon mfincaat nomı• 
ruı: 2150 • elektrik eirketi: 2091, zisini müteakip saat 13 de gezi 
hnagın: 2326. pOlb: 2463 ·imllaılı komitemiz tarafı odan hazırlana· 
llhbt" 2040 • Beımaoe iatuyoaıı: 
5638 • Aleancek iataıyonm 2ll• · 
~ ... po.rt ••por iakelesi: 2851 

Şeb.iı nakil naıtalannıo •b•~· 
Jeyio ilk: "to gece IQJI barokeı 

tl#ltleı::i: 

Tramaay ltll'! 
Her ıabU Glcel••lı.f.. ııut 

bette bir tr••••r hareke& eder. 
B111111 aut .tbda hueket edem ikin
ci awa•ay tlıkih e4er. Bundu 
IODn lıer dort 01&\dkaıU bir ıraıa

uy vardır. 

G.ce IOD tnmTay Güselyalıd111 
24,5 dedir. 

JCoaaktaa GGselyah1• iUı: nam
Tay ıabableyiD 5,26 dadır. İkiacıi 
tramny bir Hal ıoan. o,26 da h• 
nket ecler. 

Koeaktao Giizolyahya gece eo"ll 
Nal birde haroko& eder. IJ'ıaavay 

.Bmadaa e"YOI ~• de bU &au&Ya/ 

·~ 
Vapurlar: 

cak öğle yemeği yenecek, av· 
cı br~ n avdetinde Miiıi oyunlar 
oynanacak, köy çocuğu ve köy 
kadını arasında atış oıüsabaka· 
lan tertip edilecektir. 

6 - Evimiı Karagözü köyde 
ıkoyJüye temsiller yapacaktır. 

7 - Geziye iştirak edecek· 
ler yalnız tabak, çatal ve ka· 
ş1klarım beraberlerinde getire· 
ceklerdir. 

8 - Gczicilerden süreğe gir· 
ınek veya göcmek dilej'iode 
olanların saat 4 de hareket 
edecek kamyona iştirak etme· 
leri ve arzularını kayıtta bildir· 
meleri rica olunur. 

9 - Üyelerimizden ittirak 
etmek iatiyealerio atha,,ı ıedi 
N u n 938 gününe kadar sek· 
reterliğimize müracaatla adla· 
rmı yazdırmalui r ca olunur • 

2 - Vcfd partili kralın 1ah11 
Ml8lrda otoritenin ve ıiyBBi kunet 

ve ealibiyetleria hakiki aahibi ol• 
makta berdevam olduğu halde kral 

1arayı ile ıaaarazaya kıyam eı .. ti 
lıu partiain nüfus ve kutvetioin lu· 
nlmıııaa ıebep olmuıtar. 

3 - Partide nifak ba11l olması 
•• lıu nifak aeticeeiade Nahae Paıa• 

daa eTe1 partinin reiıi olan Said 
Zağlıll Paıanıo namına H batır ... • 

batlı olan prtıaıtijiaia aaiiltler ta• 
rafıniu badi meafaatledae .illit
mar edilmeıi. 

4 - Hökdaaetiu ı.azyikı .. 
Kahire 4ı (lladycı) - .Muıı.ta 

117lav teçim,i sona ermittir. 

::Seçilen 260 eaylavın dok•an içü 
hilkdmet partiıine, eekBQni Mahir 

Paıanın riyaot eui~i m6'takil par• 
tieioe meneuptur. Ktlçtlk paıtilor de 
beıer, oon 1aylnıkasanmıflır. 

Şimdiye kaaar Mıaırda elueri· 
y•t paı:tUi olarak taaıamıt olan 

Vef41 fırkuı_, yalaıs 70 uyln U... 
naı::ak: mağlQp ol mathır. 

Çekoslovakyanııı 
Südet A .'manlarnı ue. 

rebileceli r z;ıml 
imtiyaz~'.?ar 

Prag, 4 (A.A.) - Hükümet 
Südetlerio taleplerile Çekoslo- . 

vakhükumetinin verebileceti 
azami imt.yazları telıf etmek 
üzere Haynlaynın partili ile 
iıtişarelerine faaliyetle devam 
etmektedir. 

Öğrenildiğine göre, Südetler 
beniz _muayyen bir plan tevdi 

etmiş değ;Uerclir. GörüniiJe ıö
re Almanyanın bu busautaki 

mütalea11nı beklemektedirler. 
1yi uber aı- ••lr'sll... Bedia 
tarafından Haynlayna veril.eo 
talimatın bilmukayese dahama· 
kuJ oldutuou beyan etmekte
dirler. 

lzmirden Kalllyatayı m: Tipli? 
.. at 5,45 to P ... porttan kalkar. Geca 
IQD •apur ..- 11,a11 .ıa A:oMM· 
Laa lıarcU& ed.M. 

Kaqıyakadan hmire jlk vapıır 
ıaat 6,ZO dedir. ~ou Hpl.lt d.a geco 
.... , ııı. decliı. 

lzmir vakıtlar mndnrlDğtındew 

Gladib laer yan• ...tta biı 
ffpMC •ardır. Üfa• eMUQH MHAl" 

telcrler .llll&l• biıdir. 

Senelik k.raıı 36 lira bedeli muhammenti fevzipaşa bulvarı 
ijzeriode kiin Aliofendi hayratından 25 sayıh gayri menkul 
ldraya verilmek üzere müzayedeye çıkaralmıştır. ihalesi l 1·4·938 
Pızarteai günü uat ondadır. lıtekl i olaal ana Yala Har idaresine 
mü caaatları ilan olunur. 1077 
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Sahife 9 ANADOLU Nisan 5 , Arnavuclluk Kralı Zogonun hemşireleri Binbir gece masallarından 
w 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Nakleden: İrfan Hazar 
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Ouglasın b8zular1nı sık
mışlar kendisini Tirana 

d~vet etmişler 

Hitler çocukken çok zayıf ı 
Onu ölümden balla kurtarmışlar •. 

Asyanın Gamalı haçını da 
gençliğinde keşfetmiş 

Bir Fransız muharriri, Hit· 
lerin doğup büyüdüğü yerlerde 
dolaşarak, onun çocukluk arka· 
dışları, ha basının bildikleri ile 
görüşmüş, doğduğu evi gezmif, 
nüfuı kayıtlarını tetkik etmi~tir. 

- Gördün mü Seyyid Send- - Demek bunu bi1miyorıu· 
badi Gördun mül Dedi. Daha nuz. B z Ailahımızın bütün dün· 
yarım saat önce, yanımızda yaca tanmmış ve mukaddeı 
uyukluyın ve otunu düşürdüğü adetlerimizin tamamen bilinmiş 
için yanımızdan alınan zavallı olduğunu sanırdık. Şu halde, 
küçük Beşirin ateşin üstündeki şimdi geçtir. Yarın alessabah 
küçük vücudunu gördün mü? sizi büyük Hirmaıun makamına 

Gözlerimi silerek ateıte kı· götüreceğiz. Orada mevcut ar• 
zaran küçük vücuda dikkatle kadaşlarınızla sizi baş başı bı· 
bakmaya başladım: Hakikaten rakacağız. 

bu bizim küçük Beşirin taze Bu sözlerden sonra tercüman 
vücudu idi. Gözlerim yaşarma· yanındaki uzun tüylü ve uzun 
ya, bağram tutuşmaya başladı. kalkanlı kumandanlarla birşeyler 
Yamyamların diri diri insan ye• konuştu. Konuşma iyice sürdü. 
diklerini Bağdıdda iken duyar· Anlaşılan, büyük reis tarafın· 
dım. Fakat böyle, yarı diri bir dan gelen bu adamlar bize 
halde, ateş üstünde insan kı· da ha başka şeyler söylemek 
zarttıklarım, insan pişirdiklerini istiyorlardt. 
kimseden işitmemiştim. Tercüman gene (fakire ) e 

Kargılı muhafızlarımızın ya· döndü: 
nına büyük reisin tercümanı - Seyiddi, dedi; ulu reis 
geldi, yanında iki mühim şah· sizden bir söz istiyor. Onları 
siyet te vardı. Bunlar, her hal· elinizden bırakacak mısınız, bı· 
de erkandan olacaklardı. Gene rakmıyacak mısımz? Kısaca bize 
neler ıöylenecek, ne gibi tek• bunu söyleyiniz. Murahhas he· 
lifler müvacehesinde kılacaktık? yet bunun için yanınıza gel· 

Otlara sıkısıkıya yaplfltğımız miştirl 
halde kızıuan gencin iniltisine, (Fakir), tekrar bizimle iıti· 
ve yanan insanın seslerden hiç fare etti: 
bir ıese benzemiyen acı feryı· _ Ne yapacağız; otları eli· 
dına kulaklarımızı tıkayarak ve m:zden bırakmak faciadır, dedi. 

"\ğlıyarak biz de sonumuzu bek- ilk önce söz alın ben oldum: 
liyorduk. _ Siz bilirsiniz ya Hindli 

Derhal musiki ıürültüıü kc• kardeşi Dedim. Artık bizim 
sildi. Binlerce yam yam ırtdc başımızda akıl kalmadı. Hepi· 
ayağa kalkmış, yavaş vavaı ku- miz canh cenazelere benziyoruz. 
lubelerinin yollarına tutmuşlardı. Siz ne iıterseniz ve ne cevap 

Biz ne olacaktık? verirseniz öyle olıunl 
Diğer kafileden bir eaer gö• Hindli derin derin düşündü; 

r~lmediğine göre, onların hep• tercümana dönerek: 

Kral Zogonrın hemıireleri 
Geçen hafta londraya gelen iskrim yapıp yapm.~dı~ını ~orİ 

Transatlantikte, Holivudun de· muştur. Duglas gulmuş, guze 

ğerli yıldızhn da seyahat et· pr~ıc~:~ık mütekaidim bayı· 
mekteydi. Bunlar meyanında nım. Silahşorluğu terkettiıu, de· 
bilhassa Duglas Fairbankı ile 

d b ı miştir. 
genç kansının vapur a u un· Kral Ahmed Zogonun hem· 
mısı birçok mütecssisleri sala· şireleıi bununla da iktifa . e.t· 
na celbetmiştir. miyerek Duglası biradc~lerının 

Bu mütecessislerin başında muvafakatini almak şartıle Ar-
sinemayı ve artiıtleri çok se· nıvudluğa davet etmişler. 
ven Zogonun hemşireleri bu· - Orada bir filim çevmr· 
lunmaktaydı. Kralın hemşire· seniz çok güzel olur, demiş· 
leriden Müzeyyen yirmi aekiz lerdir. 
yaşmda, Ruhiye yirmi yedi, Duglas, g~zel prense~le~e 
Maksude yirmi alta yaşındadır. kat'i bir cevap vermemıştır. 
Bilhassa ortancası hepsinden Diğer bir habere nazır~~ Met~~ 
güzel ve yıldız olmağa namzet· Goldvin filim müesseıının mu· 
tir. Her üç hemşire, Duglas dürü de prenseslerle beriber, 
Fairbanksi inceden inceye tet· ayni vapurda lngiltereye gel· 
kik etmişler, hatta artistin ba· miştir. Kendisinin, kralm hem• 
zulannı eUe dokunmak teces· şirelerini filim çevirmeğe da: 

Vette ısrar için bu 11yahatı ıüsün ü bile göıtermişlerdir. 
İçlerinden biriıi Ouglasa yaptı§'ı zannolunuyor. 

Hitler, malum olduğu üzere, 
Avusturyada, Alman hududuna 
yakin vo Linz vilayetine tabi 
Bravnıv ka11baıında doğmuş· 
tur. in nehrinin geçtiği bu kü· 
çük kasabada doğmuş olmayı 
Hitler, "bu iki Alman memle· 
ketini birleştirmek için taJiin 
kendisine bahıettil'i bir maz• 
hariyet. şeklinde gördüğünü 
•Mücadelem,, ismindeki kita· 
bmda yazmııtı. Buaün, Avua· 
turyayı ilhak ederek bu eme· 
lini tahakkuk ettirmiş bulunu· 
yor. 

Adolf Hitlerin babası bu 
hudud şehrinde gümrük memu· 
ruydu ve bugün hala sağ bu· 
lunan eski bir meslekdaşı onun 
kabadayı tavır la ve bol kah· 
kaha atan bir adam olduğunu 
söylüyor. Hitlerin Alois Şukl· 
burger iıminde olan babası üç 
kere evlenmiştir. Bunlardan 
üçüncü kıraat Klara Polz\ Y o· 
han Polzl ile Yohınna Hitlerin 
kızıdır. 

Alois. Klara ile evlendikten 
sonra, Klaranm annesinin Sq)'· 
adını alıyor ve ondan ıonra 
aile iımi olarak. Hitler adı ka· 
hyor. 

'Hitler bir yaşında: iken 
maralı dairede doğmuştur. 

Bugün, Hitlerin doğduğu oda, 
ayni şekilde muhafaza oluamuş· 
tur, yalnız duvar kağıtları de
ğiştirilm iştir. 

Küçük Adolf doğduğu zaman 
çok zayıfmış. Doktor: 

- Bu çocuk yaşamaz, ciğer· 
leri çok zayı f, demiş. Fakat, 
HitleriD arı meraklııı olan ba· 
baaı: 

- Ben oğlumu balla beıl'· 
yeccğim, bal çocuğumun ciğer· 
lerini kuvvetlendirir, demiş. 

Balla beslenen Hitlere çok 
dindar olan annesi c:~ gece 
gündüz dua etmiş. Arkadaşları 
Hitleri11 mektepte bilhiHa din 
dersinde kuvvetli olduiunu ıöy· 
lüycrlar. 

Hitler, ıyadaki ilk medeni• 

ıı de kızartılmı~ ve bin terce - Yarın, büyük Hirmanın 
yamyama ziyafet çekilmiıti. huzuruna lçıktıktan sonra size 
Yalnız, ziyafetten istifade eden kat'i bir söz versek mümkün 
onlar değildi. Biz de aıcak so- deiil midir; dedi. 

Aşk uğrunda 
18 a a tam-= 10,000 ki-

Hitler bıba1ımn, Güıtav iı· 
mindeki erkek ve lda ismin· 
dek: kızdan sonra doğan üçün· 
cü çocuğudur. Bravnav kası· 

baıınd 1 birçok ailelerin oda 
oda oturduklari ve bir nevi 
han halindeki bir evde 3 nu· 

yetlerin işareti olan gamah ha· 
çı da gençliğinde keşfetmiş ve 
ıonra kendi milletine işaret 
olsrak almıştar. 

munlırın içindeki kebaplarla Tercüman kumandanlarla ko· 
arkadaılarımızın etini tatmış ve nuştu ve: 
ziyafete konmuıtuk. -Peki, kabul ettik; cevabını 

(F alcir) ayağa kalktı. Tercü· verdi. Yarın sizi büyük Hirma· 
~anın yanana giderek adetleri nan huzuruna çıkaracağız. Son 
uzcre onu ıelamladı. Tercüman kararınızı bizo orda verecek· 
dı mukabele etti: .siniz! 

-Reislerin reisi, hakanların Bu karardan dolayı, ben ken; 
bakana size selam söyledi, dedi; di nefsime çok sevindim; öyle · 
bu gece gördüğünüz eğlenceler ya, Hirman kimdi? Oral.in hu• 
hep · · f l dl le d ıızm şere iniıe yapılmıştar. zuruna1 kabu e i me ne •· 
Yalnız d·ğ L O k 1c· b k •• 1 er ır ... ada~lınnız, melcti? eme ı ızı ar a-
guz.el kadınlarınız m ·· t l daılar oradaydı. Onun huzu-k .. us esna o· 
m~ uzere, hepsi de mukaddes rundı bulundukları için, şen• 
Humanm huzuruna kabul buy· liie gelememişlerdi! 
rulmuşlardır. Artık onl . . Artak bizim için bir çlrei h .k. d" ar ıçın 

er 1 1 unyada sermedi sa&· necat b"liriyordu. Allaha şü· 
det ve mutlak huzur d kur etmek üzereyken (Fakir) le 
S. . b var ır. 
ız ıse u mükafatı ebediden göz göze geldik. Hemen ya· 

mahrumsunuz. Buna ıebep il nına koıtum: .. d e e• 
rınız e tuttuğunuz bizce ınek- - Diğer kafile 11ğ ve ıa· 
ruh ve baram olın ve Allahl limmiş, çok şükur, dedim. 
A'!ahı Hi1rmınuı gazabını ic:; HintJi çıplak başmı kaşıya-
ettıren ot ardır. Bunları atınaz. rak çevab verdi: 
Sız de arkadaşlarınız 1\bi Tan· - Nerden biliyor.sun sağ ve 
rılar Tanrısının teveccühünü salim olduklarını? 
kazananızl _ Tercümanın ifadesinden! 

(Fakir), pek iyi anlamadığı - lnşaıllıhl Gönlünün ar· 
bu beyanatı incelemek istedi: zuıu hüsul bulsun! 

- Büyük Allah Hirmanın (Fakir)in benden gizlemek iı· 
huzuruna kabul edilmek ve tediği birşey vardı. O kadar 
onun teveccühünü kazanmak ne ısrarıma ratmen, bana harfı 
demektir? vahit ıöylemedi. Yalnız: 

- Her iki dünyada onun - Otalırı elimizden atarsak 
kanadları altında korunmak, acaba bize ne yaparlar Send· 
onun evladı ve kul11 olmak de- bad; dedi. 
mektir. Ne yapacaklardı? 

- Bu nasıl mümkün olur? Elbette bizi de pişirecekler 
- Otları olleriaizden yere ve güzelce yiyeceklerdi. 

atmakla! Hintliye baktım. 
- Lakin, otları elimizden at· - Bunu 'benden iyi siz bi· 

sak askerleriniz yakamıza yapı· lirsiniz amma. hakiki fikrinizi 
şacaklar ve kimbilir bizi hanıi niçin bilmem söylemekten çe· 
canibe sevkedecolderdir. kiniyoraunuz; dedim; otları eli· 

- Hangi canibe mi? Ey Ha- mizden atarsak bizi de yiyecek• 
ricilerl Hirmanın canibinden ler Seyyidil Lakin Hirman'm 
başka mukaddes ve mübarek yanındaki dostlarımız ne yapı· 
canip neresidır? yor? lıte benim bu meseleye 

- Bu canip bal'lrıi cihettedir aklım ermiyort 
Seyyidı? - Devam edecek -

~~~~~~~~-===================-~~~~~~~~ 

lometrelik uçuş yapmış Kıskançhk yüzünden kara-
Meşhur bir artis'ile orkestra şefi 

nihayet evleniyorlar 

Meşhur Franıız şantözü Lili 
Pons, on sekiz aydanbori nt: 
şınh bulunduğu orkeıtra şeh 
Koıtelanelz ile Pıriıte evlen· 
mek üzeredir. 

Holivudun en büyük yıldız· 
l•rmdan biri ob.ıı bu Fran~_ız 
şantözü Lily Ponst birkaç gu~ 
evel Pırise gelmiştir. Buodakı 
maksadı, aylardanberi ~evam 
eden bir aşk romanına nıhıyet 
vermektir. 

Bu Nisan ayı zarfında, or· 
kestra şefi Koıtelanetzle evle· 

necektir. 
Kostelaaetz, bir erkeğin ıev· 

diki bir kadına karşı göste~e: 
bileceği bağlılığı ve aevgıyı 

tam manasile ispat etmişti!. 
Nevyorktı bir orkeıtrayı ıdaro 

eden Kostelanetz, her Cumır• 
teai akıamı, bir tayyareye atla• 
yap Holivuda gider ve orada 
niıanlııile aiti 111at bııb•~a 
kalırmış. Bu suretle, on sekız 
ay zarfanda, tam 10000 kilo
metre uçmuştur. 

Kadtn kaflgası 
Damlacık caddesinde lsmail 

ve Şayan ile Emin kızı Fatma 
dövüımüılerdir. 

--Meşhur tenorun 
oğlu ve karııı 

.Simdi aefalet içinde 
yaııyorlar 

Meşhur ltalyan tenoru Enricı 
Karuzonun oğlu, babaaından 
kalan mirası yidtkten sonra, 
büyük bir sefalet içine düşmüı· 
tür. Bu genç, bir iki sefer ev· 
lendikten sonra, timdi de en 
son kar111ylı Amerikada bulun~ 

Meşhur tenerıın of la ile kı.ıi 
oe kenarda milteoe//a tenor 
maktadır. Baba ı gi~i 0 da! ~
norluk yaparak geçınmek ıçın, 
gazinolarda gazi11olara koımak· 
tad11. 

Fakat kendiıini anca~ ıoa 
zamanlarda tanıtmıta oaıla• 
dığım ıöylemiştir. 

Sırtından yaralamış 
Keçecilerde Yeni sokakta 

İbrahim oğlu Ali, sebepsiz 
Mustafa oğlu Tıhiri çıkı ile 
s . rtından yaralamıştır. 

sını öldüren adam 
issiz Mehmet Al;, cinayeti işied< !· , 

ten sonra polise ·teslim oldu 
Eşrefpışada Çukurçeımcdo 

Kavaklıpınar caddesinde kıs· 
kançhk yüzünden bir cinayet 
olmuş, lbrahim oğlu Mehmed 
Ali, karıaı Fikriyeyi ö! dürmüı· 
tür. 25 yaşında olan Fikriyenin 
bir adı dı Sultandır. 

( kocası kendisinden para istemiş, 
vermeyince yaralamııtır. 

Cinayetin tafsilatı oudur: 
Mehmcd Ali itıizmiş, lzmire 

uzak bir yerde bulıınuyormuı 
ve yeni ıelmif. Birkaç gün 
içinde karıtı Fikriyenin Urlalı 
Salih adında birisile scvişti~i 
hakkında kendisine verilen ha· 
herler üzerine bir deliye dönen 
Mehmed Ali, on sekiz 11ntim 
uzunluğunda bir bıçak aatın 
almış ve eve gelmiş. Karısile 
kavga çıkarmak için bir beha· 
ne araken karısının mağazada 
amelelik etti tini hatar lamı~: 

- Mat azadan aldığın parayı 
ver bana. 

Demiş, kadın: 
-Çılıı ta kazanı Benim pı· 

ramı ne diye iıtiyorsunl Ceva· 
bını verriı. Bunun üzerine ara· 
larındalıCı miiaalcaşı büyiimüı. 
Mehmed Ali bıçağını çekerek. 
karııını başından, göiıüaden 
ağır surette yaralamıı ve kad,n, 
nakledildili memleket haıtane· 
ıiade ölmüıtür, Mebmed Ali, 
vak'adan aonra poliı karako· 
luna giderek bıçağile teslim 
olmuştur. 

Hadise tabkikatma el lcoyan 
müddeiumumi muavini B. Kc· 
mal Berkarda, hutaneye gittiği 
vakit Fikri yenin if adcıini ala· 
ma mıştlr. Fak at da ha evel po· 
li~l e-rİ'l ql rV · ' .. .. , ;fttdı-ve $?Öre 

Mehmed Ali ise, karısının 
başka birile gfüüştüğünü ve bu 
yüzden aralarında çıkın müna· 
kışa neticesinde onu yaraladı
ğını söylemiştir. Tevkif edilen 
katil hakkında takibata devam 
ediliyor. 
~~~~~--~~~~~~ 

Dünyanın en zengin sultanı 

Boş ol! 
Demiş ve karı
sından ayrılmış 

Eski lslam kanunlarına tevfi
kan, dört defa (boş oll) diyen 
dünyanın en zengirı adamlarmdan 
Yohor sultam karısından ayni· 
mıştar. 

Yedi ıene oluyor ki, dillere 
deıtan olan bu izdivacı az çok 
hepimiz hıtırlaraz. lskoçyah bir 
tabibin du 1 zevcesi Madam 
Villiam Vibonla evlenen ıultan, 
çok iyi bir bayat geçiriyordu. 
Son zamanlarda kırısile araları 
açılmış ve yapılan uzlaşma te-
ıebbüılerine ehemmiyet verme· 
miş bulunan sultan nihayet 
(boş ol) demekle, binbir gece 
masallarında geçen o sonsuz 
ışklarma nihayet vermiştir. 

Madam Villiım Vi!son Lon• 
draya müteveccihen hareket et• 
miştir. 

Bir sabıkalının marifeti 
Karata~ tramvay caddesinde 

sıı bıkalılardan Ahmed, sebeps z 
Rafet oğlu Feridi bıçakla bal
dırından yar lamışt·r. 



sahiplerine müjde 
Saa ta (1) kuruş m srafla mutbs mızın 

ih i cını temin etmek ister en ı z vakit 
kaybetmeden 1 ye i model 

eidenia 
Mazot ocağı alımz. 

Sessiz, duman ve koku neşretmez, teh
likes z olan Heidenia mazot ocakları dün 
ya ın en ekonomik ocaklandır. 
Bır telefonla evaım:e kadar mazotunuz 

temin edilir. 
Toptan ve perakende satış deposu: Gui bulvarı Zi,aat Bankası 
karşısı DUN LOP mağazasıdır. Tclefo ı 3737 Posta kutusu 27 S 

Hiç ) aumıyan ve bozulmı) an Aıniyant fitilli Heidenia 
petrol ocak arımız da '\ardır. 

için baı·i!ikler aranm 1ktaclır. 
. . ·~ .•. -.r :, t : ... . p ..... • 

Hakiki çiçek kokularını 
Boton tahiiliklerile yalnız 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sahittirler. 

Aynını yapmağa 

imkan bırakılma· 
mıştır. 

Benzer i<'\imli tak· 
)itlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
HftkQmet sırası 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısi]e yeni çıkardı~ı kumqlar: 

Sağl m, zarif ve ucuzdur 
Yeni ) aptırdığınız elbiseler için bu mamulib tercib ediaiı 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

- ""' ,,. • • • • .o; • ,,> 

. ~ .. "'. ... . . . .. : .. . . -· Türk Hava Kurumu • 

Büyük piyangosu 
6 ıncı keşide 11 Nisan 193 8 dedir 

Büyük ikrarniye 200,000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Aynca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 

ve k-çük birçoı< ikramiyelerle mortilerı havi olan bu zengın 
plandan istifade etmek ·ç n bir bilet almaktan çekiomevın·z. 

A ADOl~U 

Kemalpaşa icra memurluğun
dan: 

lzmirde Çelengir oj'lu Osman 
Fehm"ye borçlu lımirde Şamh 
Mehmet Zekinin Temmuz 320 
tarih ve 35/20 No. lu tapu se· 
ncdile namında mukayyet ve 
borç için mahcuz Örenin Çır· 
ııklıkara kesik mevkiinde vaki 
şarkan hacı Ali garben tarik 
şimılen hacı Osman cenuben 
Yaşar, Ismail ve Hasan bağla· 
rile mahdut 7 dönüm iki evlek 
1800 lira kıymeti muhamme· 
neli çekirdekıiz üzüm bağı sa· 
tılmak üzere 1J1Üzayedeye veril· 
miştir. 

S·S.938 Perıembe günü aaat 
11-12 de Kemalpaıa icrasında 
yapılacak birinci artırmasında 
teklif edilectk bedeli muham· 
men kıymetın °o 75 ni ıeçtiti 
taktirde .ihale cdilecckf r. 

Noksan bir bedel teklifi ha· 
linde müıterinin taahhüdü baki 
kalmak ıartile artırma 15 gün 
uzatılır. 

21·5-938 Cuma günü ayni 
saatte yapılıcalc ikinci artırma· 
sında teklif edilecek en ıon 
bedel gene muhammen kıymc· 
tin °. 75 ini bulmadığı taktirde 
ıatıı düşürülerek 2280 No. lu 
kanun mucibince borç beı ıene 
takıite batlanacaktar. 

Satış peş n para ile olup 
del i iye reımi ve pul maaraf
ları müşteriye aittir. 

A mak istiyenlerin ıbale va. 
-kıtlarında muhammen k.ymete 

göre 0o 7 buçuk niıbetinde 
depo akçesi veya mil!i muteber 
bır banka mektubile hazır bu
lunmalar• ve fazlı izahat iıti· 
yenler bugünden it baren açık 
bulunan şa tnameyi görüp tet· 
kik eylemeleri ve mülk üzerinde 
bir gu.1a hak ve alacak iddia
sında bulunanların 20 gün 
içinde vcs kalariyle bir.i te da
ireye müracaatları aksi halde 
hrkjarı tapu ı· c.l le 11bit ol· 
mıyanların oay:aşmadan hariç 
kajacakları l ın o'unJr. 1103 

Ürolog • Operatör 

Doktor Fuat Soyer 
Gülhane hastanesi eski muallim başmuavini ve lzmir Merkez 

hastanesi idrar yolları baatalıkları mütabısaııı 

Jlı.incibeyler, Ahenk matbaası karıısında 36 numaralı mua· 
yene'banesiode her gün saat 15 ten itibaren hastalarını kabul 
ve ted~vi eder. 

Konak önündeki eıki atıç iskele binası olduğu ıibi sabhta 
ç karılmıştır. 1stiyenler ıartlarını ötrenmek ve tekliflerini bildir· 
mek iizere şubemize müracaat ets nler. 1100 

Bulvar şirketinden: 
lzmir ımarat ve inıaatı umumiye Türk Anonim şirketinin 26 

Mart 938 tarihindeki toplantıda ekseriye hasıl ol madıtından 
nızıımnamenin 26 ıncı maddeıi mucibince ikinci içtima 22 N.· 
san 938 tarihine mü11dif Cuma günü saat 11 de toplanacağın· 
dan elli hisseye sahip ortaklarm şirketin Çatal.caya hanındaki 
dairesinde hazır bulunmaları ları ol ınur. 1103 

Ruznamei mOzrkerat: 
1 - idare meclisi ve murakip rapsrlarının okunması. 
2 - 937 seneıi pilançosunun tasdıki ve idare meclisinin 

ibrazı. 

.3 Müddetleri biten azaların yerJerine seçim yapılma11. 
4 - Mürakip seçimi ve tahsisatının kararlaştırılması. 

JJan 
Kınık belediye riyasetinden: 
1 - Kınık belediyesinin elektrik tesisatı (27000) lira bedelle 

müteahh:dine ihale edilditinden bu işe nezaret ve 
kontrol etmek üzere beledıyemizce bir mütehassıs 
elektrik mühendisi tayin edilecektir, 

2 - Tal pler Nafıa Vekaletince tanınmış ve elektrik işle· 
rinde ihtisası bulunmak ve bu işlere dair vesa•k res· 
miye ibraz etmek. 

3 - Kontrol ve nezaret işini yapmak için ayda laakal Jki 
defa Kmıkta bulunmak. 

4 - Talip!er ilin tarihinden itibaren bir hafta zarfında Kı· 
nık belediye riyaıetine müracaat etmesi. S 7 

Köyceğiz MalmOdürlOğOnden: 
Köyceğ.z gölü ve tevabii olan Taılıçaydaki balıkhaneler 1 

Nisan 938 tarihinden itibaren 21 Niaan 938 tarihine kadar 
21 gün müddetle beher seneliği 15500 zer lira bedeli mubım· 
men ile üç ıeneliki icara verilmek üzere açık artırınaya çıka· 
nim ıştır. 

Şartnameıini görmek isteyen ta 1 plerın Köyceğiz maliye1ine 
miır2c11tlara ilin olunur. S 9 13 l 7 

lıte burıııda 

VAllOOL ımdadımı:ı.a yetişir! 

- ., 

... 
lzmir ıicilii ticaret 

memurlufundan: 
(Ihsan Canser) ticaret unva• 

nile lzmirde Kemeraltmdı Ha~c~=-• -~ 
Hasan oteli altında 52 numa-
rada esans ve kolonya ticaretile 
uğraşan Ihsan Canserin itbu 
ticaret unvanı t ı caret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2242 
numarasına kayt ve tescil edil· 
diti ilin olunur. 

fzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

lzmir Aıl ye mahkemesi ikinci 
Hukuk riyasetinden: 1098 

Ziraat bankası kooperatif 
kontrorlörü ve lzwirin Hami· 
diye mahallesi hane 473 'te 
kayıdh Sırrı oğlu Vcdad mah· 
kemeye müracaatla evvelce teı· 
cil ettirmiş olduğu Ôksevinç 
soyadının Bilsun ıoyadiie de· 
tiıtirilmesine liarar verilmesini 
iıtemiş ve isteği muhi le sebebe 
müıtenid olduğu bilmuhakeme 
anlaıılmıJ olmakla Medeni 
K. nun 26 inci maddesi hük· 
müne tcv~i <an davacının alm ş 
oldutu Ôkıevinç soyadının 
ref' ıle Bilıun o' arak deği şl iri 1-
lmesin e ve keyf yetin maddei 
mezkure hükmüene tevfıkan 
usulen ilanına karar verılmiş 
olduğundan karar mahkeme da· 
ir~sinde kcyf y ·t ıla 1 oh,ınor. .. 
DOKTOR 

M. Şevki Uğur 
DahilT hastallkfar 

mutahassısı 
lkincıbeyJer sokak No. 82 

Telefon No. 3_6 , __________ ... .., 
1 Göz Hekimi-1 

Mitat OreL 
Adreı: Beyler Numan sl)o 

katı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden cvel 

ı;aat 10·12 öğleden sonrı 
15,30 • 17 Tele. 343-l ......................... 
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ı~· l'atelli ~per<·o 

Vapur Acen ası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDES,, vapuru 3 

Nisanda yükünü tahliyeden 
sonra BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanl rı için yük 
alacaktu. 

"HERCULES,, vapuru 4 Ni
slnda gelip ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlara için yük alacaktır. 

"ORESTES., vapuru 16 N~
aanda beklenmekte olup yükü. 
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE liman· 
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VINGALAND,, motörü 30 
Nisanda limanımıza ~e ip ROT
TERDAM, HAMBURG, GDY
NIA, DANZlG, DANIMARK 
liıııanlarile BAL TIK limanları 
için yük al ca ktır. 

"ISA,, vapuru 6 Nisanda bek
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA~ DAN· 
ZIG, DANIMARK ve BAL
TIK limanları için yük alır. 

"BIRKALAND" motörü 14 
Nisanda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
DANZIG, GDYNIA, DANl
MARK ve BALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,. vapuru 13 Ni
sanda limanımıza gelip MAL. 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

"ALBA JULIA,, vapuru 9 Ma
yısta beklenmekte olup MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
navlunlardaki değiıikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için 2 nci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası yanında FRATELLI 
SPER CO vapur accntalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4147/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE . LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE. 
LINIE, A. Q. HAMBURG, 

A 'rLAS LEVANTE LlNIE A.G. 
BREMEN 

" DERtNOJE ,, vapuru 31 
Martta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacakt. 

11SAMOS,, vapuru 10 N·san· 
da bekleniyor. HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS liman· 
larınd• yük ça.karacakhr. 
ARMEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
-FORTUNA,, vapuru 12 Ni· 

aanda bekleniyor. R01TER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
limanları için yük alacaktJr. 

~ERVıa. MARITINI 
RQUMAJN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni· 

ıQcla bek&e.i,or, KOSTENCE, 
GALATZ ve GALA TZ akt•· 
aı.. TUNA limanlara için yük 
alaalrtv. 

OEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"'5AN ANDROS,, vapuru 14 
Niu841a beldeoiyor. ISKENDE· 
RIYE, ~IEPPE \le NORVEÇ u._. l~aalan içın yiil.: al.a
cakbr. D• lllla -taflillt Almak içiD 
Bi~lrorcloada \V. F. HENRY 
\J AN DER ZEE & Co. N. V. 
~•pw ıcentalığma müraCh! 
teıilmesi rica olunm. 

Teltıtfe>.,, ~ 2007t20u8 

k _.. 1 

limited 

:p r At: tuı 
E irincıkordon Ree1 bin~ 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LINES LTD. 

"ASSYRIAN.. vapuru Mart 
n.hayet•nde LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gel p yük çLka
racaktır. 

"TRENTINO,. vapuru 5 Ni-
sanda gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 
"FLAMINl~N,, vapuru 15 

Nisanda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN 2elip yük çı· 
kara caktu. 

11
CARLO,, vapuru 20 Ni

sanda gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LO NDRA ve 
HULL için yük alaca!ctır. 
THE GENERAL STlM NA VI· 

GATION Co. LTO. 
. "ADJUTANT., vapuru Mart 

mhayetınde LONDRA için yük 
aJacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE- LINlE 
''.DELOS., vapuru 24 Martta 

gelıp viık çıkarac k. 

• 
·ı 

·Rıza 
~~~-+<•u~•~---~ 

En temiz ve en zarif işleri 
süratle yapar. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 
..... uallEllllE .. smı-.. ....... ll!lii 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlii idrar, kan, 
balgam ve saire ta h. 

lil eri ya rr 
Müracaat yeri: 

İkincibeyler sokak No. 25 

Telefon 3869 
11 ......................... ... ....................... 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt va Tenasül hastahk· 
ları va elektrik tedavisi 

lmir .. Biriaci. beyler soatı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 • lzmir beledigeıinden: 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kwuıtan ikibin üçyüz ooiki 
lira bede1i muhammenli 57 inci 
adanan S78 metre murabbaın· 
daki iki sayılı arsası baş· 
katiplikteki şartnamesi veçhite 
12/4/938 sah günü saat 16 .da 
açık artırma ile ihate edile
cektir. 

Talipl4!r 1 73 lira elli kuruş· 
luk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
il! söylenen gün ye tıaatte en
cumene gelirler. 15-22·29·5 

Kartıya'ka SalaH Gazinosu 4 
~ii~ıvi kJıma ayrılar•k batki· 
tıplikteki ıartnameye bağlı kro· 
kderde göste rileo 294 der metre 
murabbaındaki 1 num-arah yerin 
aenelik kira11 250 lira 2 No. lı 
yerin senelik kirası 225 lira, 3 
No. lı yerin aene1ik kirası 200 
lira, 4 No. h Yerin senelik kirası 
175 lira muhammen bedelle 
l2/4/938 Salı günü saat 16 da 
8:çık artıraıa ile ihale edilecek
tır. Muvakkat tem nat miktarları 
1 No, 1ı yerin 18 lira 75 kuruş 
2 ~o. lı yerin 17 lira, 3 No. lı 
~erın 15 lira, 4 No. la yerin 13 
lır~ 25 kuruştur. lşUrak etmek 
latiyenler her bir YN ç n gös· 
terilen ımiktarda muvakkat te· 
m~nat malcb.uzu yeya banka te· 
mınat mektubu ile !'Övle.neo 
gün .,e saatte ı-ncümene gelirler. 

2S 29 5 8 964 

İzmi/ levazım amirli6i ilanlar! 
İzmır Levazım am"rl ğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bır melresıne tahmin edilen Hata (400) kuruş olan 

(5500} metre lacivert kuma~ kapalı zarf usulilc satln 

alınacaktır. . 
2 - lhale:si 7·4·938 Perşembe günü saat lS dedır. 
3 _; ilk temınatı (1650) liradır. . 
4 - Evsaf ve şartoam!'Sİ alm ık isti yen ~cdelsız ola~_ak hetr 

• ··ııı.. d ra sat n alma komısyonuna muracaa. g ..ın o5 e e11 son 
2 

3 
5 - Eksiltmeye g'receklerin 2490 sayılı kanun~n ve 

ncii maddeler:nde gösterilen teminat v~ teklıf mektup· 
lar le birlikte ihale saatinden en az bır. saat evel M. 
M. V. satın alma komisyonuna vermelen. 

22 27 31 5 902 

lzmir Levazım amir.ığı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - izm ir tayyare alayına ait (1247 l) lira kırk b~ş kuru~ 

bedel ke ifli Gazicmirde yaptırılacak beton kurık vazı 
inşaatı knpah zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Ih lesi 7 N sıın 938 Perşembe günü saııt 1~ buçukta 
kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komısyonunda 
yfJpılacaktır. 

3 - Tem'nat muvakk~ta akçes 935 lira 36 kuruştu_r. d 
· h · komısyon a 4 - Şartname keşifnarne ve rcsmı er gun 

görülebilir. . 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklar~na ve bu ışİ 

y pabileceklerine daır ihaleden laakal bır hafta e~e 
lzmir nafia fen heyetinden alacakları vesikal rma gos· 
termfk mccbur:yetindedirler. 

2 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun. ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamcsin~e Y zılı _vesılıeala
rjle teminat ve teklif mektuplarını ıhalo saatmden en 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

. 22 26 30 5 904 

lzmir Levazım amirl.ği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Herbir metresine tahmicı edilen fiatı (425) kuruş olan 

(19000) metre haki .şayak kuınıı kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. . 
2 - ihalesi 11-4-938 Pazartesi günü saat 15 dedır. 
3 - ilk teminatı (6056) lira 2S kuruştur. . . 
4 - Evs f ve şartnamesi 404 kuruş mukabılmde M. M. V. 

satın alma komiınonundıtn alınır. .. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k nunun 2 v~ 3 ncu 

maddelerinde göste:-iien ve saikle teminat v~ tcklıf mek· 
tuplarile birlikte ihale saatinden en az bır saat evel 
kom syona vermeleri. 22 27 31 5 903 

lzmir Levazım amidıği satın alma komisyonundan~ . 
1 - 1200 ton 87 oktanlık benzin kapalı zarfla ekaıltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 324000 lira olup ilk temiİıat 

paraıı 29670 liradır. 
3 - ihalesi 11 Nisan 938 P'lzarteıi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 1620 kuruş mukabilinde M. M. V. aatın 

alma komisyonund alınabilir. 
itmeye gireceklerin 24 O s~yı ~ nu~u~ 2 ve 3 

ncü maddelerinde yazılı belgelerıle ıh le gunu ve saa· 
tinde en geç bir saat evelinc k d r te~inat ve teklif 
mektuplarını M. M. V. satın alma komısyanuna ver· 
meleri. 25 30 S 9 946 

b:mir Levazım Amirliği satm alma komisyonundan: 
ı - Bayramıçdaki ktt'aların 210400 kilo un ihtiyacı kapala 

zarf uıulile ekıiltmeye konmu~tur. 
2 - lhaleai 20 Niaan 938 çırşımba a-ünü saat 15 te S.y· 

ramıçda Jandarma satan alma komiıyonunda yapılacaktır. 
3 _ Tahmin edileo mecmu tutuı 27352 liradır. 

4 T · t vakkate akçesi 2051 lira kırk kuruştur. - cmına ı mu .... 1 bT 
5 -Şartnamesi her gün komisyonda goru e ı ır. . 
6 _ istekliler Ticaret odasın?• .kay;ıt~ı olduklartna daır ve· 

ıika göstermek mecburıyebnded1rler. 
7 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2_ ve 

:i üncü maddelerinde ve şartnameaıado yazıl~ vesıka. 
larile teminat vo teklif mektuplarıaı ihale saatltlden en 

bir saat evel komiıyona 'Yermiş IMllunacaklardır. 
az 31 5 10 15 1057 

ı . L . ı·ğ·ı satın alma komisyonundan: 
zmır evazım amır ı . . 1 

1 
H b' tresine tahmin edılen fıatı 27S kuruş o an 

- lOOOO ır1,m;5000 .ınetre kıtlık elbiselik kuma§ kapalı 
f l·te münakasaya konulmuşur. zar usu ı . 

2 _ ihalesi 12_4.938 Salı günü saat lS dedır. 

3 _ ilk teminab 3093 liıa 75 kuruıtur. . . 
4 - Evıaf ve ıartoame1i 207 kurut muka.bılmde M. M. V. 

satın alma komisyonu~dın alınır. 
3 5 _ Eks itmeye gireceklerm 2490 uyılı kanu~un 2 ve 

ncü maddelerinde ~öster~len veaa~kle te1B1aat ~e tek• 
lif mektuplarile birhkte ıbale .saatinden eD az bar taat 

l M M Vekaleti satın alma ko•iıyo.nuoa ver•e· 
ev~ · · 25 30 S 8 924 
lerı. · 

iz L azım amirliğj 11tın alma komisyonundan: 

1 
m~ B~; iftine t bmio edilen fia~ 470 kurut olu lS0,000 

çift tundura kapılı zarf usulıle ıatın alına~ı.lctar. 
2 Ş · 35 lira 25 kuruş bedel mukabılınde satal-

- ırtnameı .. at ed 
roaktadır. Talip'er her gün komisyona muraca e· 

bilirler. 
3 - ilk temjnatı 31950 liradır. 
4 - ihalesi 14 Nisan 938 Pertembe günü ,..t 11 de ya· 

p lıcaktır. 2 3 Ü s - Eksi.tmeye rireceklerio 2490 sayıla kanuDUD . ve !'c 
maddelerinde yaıılı veıikaları ilk temioatlarilo ~rlakte 
teklif mektuplarını ibate saatinden en •z bır saat. 

l M u Vekil eti satın alına komisyonuna verme· 
evve • ıva, 913 
!eri laz nu:.hr. 26 31 S 10 

lunir Le~ıızım amirlii• eat.ın el~a komisyOM1t1.cla~: 
1 _ Manisada tümen ihtıyacı ıçın 5930 k Jo .ıeyünyaiJ açak 

e\cs itme ile müoaknsaya vaz olunmuıtur. . 
2 _ Mmakaıuı 20·4-938 Çarşamba giinü ıaat 15 dedır. 
3 _ Tahmin bedelı 2075 lıra 50 kurustur. 

4 - Muvakı<at teminatı 155 lıra 65 kuruştu . 

5 - Ş rtnamcsı her gün tümen atm alma komı yo ı..ında 
görülebilı r. 

6 - lıtcklilerin münakasaya iştirak edebi. mesı için t caret 
odasında mukayyit olmaları lazımdır, 

7 - Münakuaya girecekler teminatı muvakkatelerıle b rlik 
münakasanın icra kılınacağı belli olan .saa te Manisada 
tümen satın alma komirıyonuna müracaatları. 

5 9 13 17 1107 

Akhisar Belediye ri~·ase inden: 
1 - Şehir e'.cktrik şebeke tesisatı işi şebekenin ikmali 

müdcletinin noksanlığından }4 Nisan 938 taıihine 
müsadif perşembe günü saat 14 te ihale olunmak 
üzere yeni baştan ve kapah zarfla eksiıtmeye çıka· 
rılmıştır. 

2 - Şebeke işleri: Purtel, malzeme ıve montaj iş er ~yr 
ayrı da ihale edilebilir. 

3 - Umumun keşif tutarı 31866 liradır. 
4 - Putrelin 9094 lira 53 kuruş ve montaiın 10404 lir 

30 kuruş ve malzemenin de 12367 lira 50 ku uştur. 
isteklilerin k nuni tarifat dairesinde belediyemize müra· 

caatluı i'an plunur. 2 j 7 1 ı · 1051 

zmir Eşrefpaşa hastanesi baştabip· 
liğinden; 

H stanemiz iç'n alınacak olan 2260 Jira muhammen kıyme 
(40) kalem alat ve edevatı tıbbiyeniı:ı bir ay zarfında pazar 
lı kla vi ciyet encijmeninco temin ıve tedariki her ne kndkr ga· 
zete ile ilan edilmiş ise de bu müddet zarfında istekli çıkma· 
dığından vilayet encümenin olbaptaki kararları veçhi!e yeniden 
ilan tarihin den itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye çıka
rılmıştır. isteklilerin nümuneleri görmek ve şeraiti anlam k 
üzere her gün hastane sertebabetinc ve eksiltme günü olan 
18·4·938 Pazartesi günü saat dokuzdan on ikiye kadar vilayet 
encümenin müracaatları ilan olunur. 1 5 9 13 1073 

lzmir vilayeti Oefterdarlığından: 
Mahmud Saidin kazanç vergisinden ve satılık emlak bede· 

linden olan borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili cm· 
val kanuouna göre haczedilmiş olan Ahmetağa mahallesi Keten 
ar lığı ıokağında kain eski 45 yeni 7 sayılı dükkan takdir 
ettirilen 1500 lira kıymet üzerinden t rihi ilandan. itibaren tek· 
rar 21 gün müddetle müzayedoye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 22-4-938 Cuma günü vilayet idare heyetine mü· 
racaatları. 1 S 10 19 1046 

Tahih alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum mO.dOr· 

ltıwOnden: 
Ankara yakınında Kayaa ve Küçük Y ozgatta çalıştırılmak 

üzere iki tabib almacaktır. 
Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istid ile Nisanın 

yirminci günü akşamına kadar umum müdürlüğe müracaatları. 
27 30 ı 3 5 7 9 11 13 15 968 

lzmir Vakıflar DirektörlttğOnden: 
Bedeli 

Mubammeni 
Lira 

Cinai No. Vakfı 

800 Ev 38/.0 Hacı Mahmut Noman zafle 
250 Arsa 15 PeksimetçiH. Saçmacı hama· 

lbrıhim mı karşısında 
Yukarda ınüfredab yazıh akarıt Ntılmak üzere açık artır 

maya çıka~ılmı~tır. ihalesi .13/4/938 Çarıamba günü saat on· 
dadır. Taliplerın Vakıflar ıdaresine müracaatları. 

27 30 5 10 978 

lzmir Vakıflar MOdftrlOğftnden: 
~aikpa!a mahallesinin Kara kıpı caddesinde Perşembe tek· 

ke~ı o~mıle ~ 'lruf 6 aayıh bina enkazı prtnametindeki şerait 
daıreı.ınde kaımeg satılmak üzere aç.ık artırmey• .ç.ıkarılmıştll'. 
lhılesı 6/4/~38 Çarşamba ıünü ıaat 15 dedir. Bedeli muham· 
men 150 lıradır. Tal'plerin Vakıflar idaretia.e müracaatları. 

24 31 s 6 942 

Pamuk mensueatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış tiatı 
Tip No. Mark&Jı F.oi ••ntiua 

4 At 85 
4 At 75 
S Detirmea 90 
S ,, 8S 
8 Geyik 8S 
8 " 75 
9 Tayyare 8.S 
9 ,, 75 

11 Köpekli 85 
ltbu fiatler fabrik. tnlimi ı ıtış 

mütteriye aittir. 

36 me&reblc bir 
satış f:atı 

Kuruş 
717.
b5.5,-
832.-
798.-
800,-
730.-
732 
670.-
722,-

fiatı olup ambalij 

topun 

mas afı 

25 loptan •Pi• •btlarda yulıcarıdak 
olunpr 

atler ~ o~ 2 zam 



fide 
S6z erilen gaode 

.... ,. Kal ... ,,,.... flefftiroiler 
• 18 

Basur 
Kuvvet 

Taze Tt;,mİz Ucuz Iliç 
Hertürlü tuValet .. eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Jlatdarak Bıyık Salepcioğlo lf a111 Kartısıııda 

Hara c;,ı kardeşler 
Büyiik m.o Oya ve mefrufat •a· 

imlan emrinize Amadedir. 
M~ ŞUBE 
~ ANKARA 

Ka ve ve 
G•zl•ocaharal 
Kullandıtuuz tahta aaadal-

1.&.n ls1air'Ta19 larda 21 au ... 
radaki Saalaya Y apımevi M. 
Aliclea ıatlam vo ucuz fiatle 
tedarik ecleltiliraiııiL 
Toptan ve perak•ndı utıl4i1~ 

rilti lipanı UDu1 edılir Ye 
tiiratle yet ıtirilir. 

FotoKor;ıu 

Hamza Rust m 

evrole Otomobiller· 
maarafı az, mokavemed pek çok ve clhaa 
beğeailmit etomobilleridir 

rçaıar rnevcud ur 

er tarla eve.t'ı haiz, •allam, o.l·~erJelll~: 
ks malin-elerdir 

bayii O. KUTAY 
Birinci ~ordoa 

ve Somya fabrikam lz••lr Ye lıa 

1938 Mo 

__ ks K 


