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B a kan devletleri 
ekonomik konseyi 

Frantr• pulame11fosrı 

4 t iti ilan Hoılza 
( Pıeg, S (Radyo) - ÇıkoıloTak· 

71 JSaınkiU Milaa Bodaa il• Sıdea 
Atauılaıuua a•-e ili . oua •n ananda 
clnım edea •Gaakereler laenCla bir 
aedoe nrmemiıtlr. Çekoüonkya 
lqTeklll. AlmaaluıD ortaya atbk• 
~ metılibatıa, 1•7ri kabili blnıl 
oıa91aaa 187lemi1ıtr. 

P11g, 5 (Radyo) - SHıı At. 
•ularuun Çekoılonk7ac1an iıııdik· 
lirlt Almanlar için amaml bir af 

1 tıe Çıkoalonkyı dıbilincle nerede 
~ Almaa TUN ora71 mulıtar&,ıı •era 
J.-... ıı. 

• 411> .. ""' 

lngili% tlonamnaıınd•n hir parça 
Lodrı, 5 (A.A.) - Boyter tarafıaclaa yuai gayretler tadı•• 

Aja1111aıa 61reaclijia• güre deaiı irap ottirditiai kaydederek laer iki 
iı~l•ri birüti icra komitHİ ıillblaa• taraf mtım.,ıWeriaia t•pıaa.ıak 
•• programıaıa tıırii itila MilU yoai tHiyoti karıılamak flaen il• 
Madıfaa Na11n laaakipiı:a dueti•• 1amlıı olu t•~ birleı:i mösıkere •1· 
k&rfl (8Dkit cJ• • Li i 1 111DeleriDi teklif elmlfliL 

• ıcı u r Tll rı ı • S d"L •• La 1 ı ·ıaL•an• .. ea ı .. a reııı 1 • 11 a& 
llllftır. 

Milli MU.raa Nnırı laıkip ya• 
illada Me11i Naam Brofa olclalD 
halde meakdr ıeııclikaaua icra ko• 
•it .. ı udarile ltalUfmaı ,. ıiJlh• 
•.•• Pretra•ıaıa teHU kay f l7 .. 
tiaı ıerelı: P•tronlar ıerek ;ıçller 

Habeş ilhakını 
tanıdık 

aın hedefleri bıkkıacla t•kial•d• 
bulanma:, ıillb fıbrikalaraac• eli• 
edilıa klılaııa ıalıdidiai itt••it H 

k•rHIİ mıaoJeılal metıuaba•ı •J• 
lemiıtir. 

G6d••ı• aaaar•• H•~ 
birliAiniD ba aldata uıiyet ılyıd 
mlltaloalaıclaıı mCllbe• olaıkı .. ar. 

Milli Maclafaa Naan bakip 
lıo&llD patroa mfimHdlleri ile bala• 
f&Hk iptidai alukoreler 7apacaktar. ·------'-

H. Vekilimis Roma elçimiz hiJlıü. 
metiınizin kararını Kahire ye gider/cen Pi. 

bildirdi reye ufrıyarak M•· 
Ro•a. S (A.A.) - Keaı Cine f L l 1.. acalı Yunaııiılallın Roma Hfirl 8. lıle· GRIGI a ROnUf 

takı&1a " •ltıakıltea T4rki • lıl• • Ealılre, S (Rad70) - - BoJl•t 
Jlk eloiıl B B1q i 1 AJlll•• ya117or: 
ima kabal 't • 

1
• 1 il Bapp Bay• T6rkiye Hariciye VetUl B. T•T• 

İki el i ~ıı ır, fik Raıdt Arat, Muıı .. ,.uwu!.a 
h& 1 B O ont Cianoya lıundaa htifacle ederek. Plreda ırıcerku 

1 e alkaıı lllt&Dtı koaMyiaia ka• Yuaan Baı•ıklll Geaeral Mıtalr.taı 
rarları maciblnce; u!ıalya krala Ti ile bir mldclet g6rtıecelr.tiı. 
Bab1tiataa lmpaıato11t11 aucliacle Allbdarlar, b• m&llka&a •la••· 
111uaralala11 •l4•klanaa 1Jllıliımifler41ı., mlJ•' nıi7orJ11, 

Almanyada impa 
r.atorluk g6nüdür 

Polonyanın 
protestosu 

Prag gaseteleri Ko
lonel B•h ıiddetle 
latJcum •diyorlar 
Prar, 5 (Radyo) - Polonya 

Hariciye Nazın Kolo11el Bek. 
bugüa Çekoılovakyanın Varıc>
va aefirine bir nota vermiı ve 
Çekoalovakyinı• muhtelif yer· 
lerinde yapılan Komüni ıt pro
paıandalarıaı protesto etmiıtir. 

Bu aot6 üzerine, uıun maka· 
leler yazan Praı gazeteleri, Ko• 
lonel Beke hücum ve Çelı:oılo
vakya içia, ıerk dahilde ve re· 
rekae bar1çte tahrikit yapıldıtı 
bir zamanda Polonyanın böyle 
bir harekette bulunmaıına ıid· 
detle takbib etmete baılamıı· 
laclır. 

M. Gnbeı. 
Berlfa, S (A.A.) - 9 .,... ıt• 

•IDtlıa b6ylk Alman imparatorluğu 
g&al •lacatı B. Göbela tarafından 
AlaH milletine hitaben naeredilea 
Mı be7anaımedı bilclırilmektedir. 

Ba tarihi gb 611• tak.ti Viyana 
W.l1i7• •antMacle açılacak n ba 
arada tenaf hiaalarla huıu .r Hlere 
.. yraklu 99ki1Hektir. BBtGn Almaa• 
,... •baltala& lkl dakika tatil 
edilecektir. Lokomotif luia H va• 
pulana dıaakleri çalacak. tayyare 
filolan MlyClk ıılairluia 6atrindo 
c:etallD yapacakur. Balk kiitleleri 
a••lllt ••7dınlarcl1t eacldelcrclı top
laaacak Te bullarda aıkerl muub• 
lar, fırkaaıD mmıkaları konıerler 
Tenoektir. Saat 18 .ıı bltb m•Aa• 
HW kapanacaktır. Ahali ıon uma• 
m1 yoklamada lıasır bulunmak Te 
B. Hitluia ıon biiyGk nutkunu din. 
lemek Gaere bir geçit retmi yapa• 
caktır. 

Ba nutuk taat 20 de irıd edile· 
eek Te bana naıi marılannın teren• 
n6mCl takip odocek Te bu esnada 
bCltlD kiliaelerin çaııları çıhcakıır. 
Atm1117anıa bfltClıı tepelerine ital 
edilecek 01111 HTİD~ ateıleri hfiUlaı 
da.yaya milletin Bitlıria tarihi ha· 
reketlal ıeımen teyld etmekte oldu· 
ıua illn edecektir. 

Pariı, S (Radyo) - •.·ansız 
pulimentoıu, bugün <-ğ.cclen 
ıonra toplanm11tır. Tribünler, 
baıtanbata doluydu. .. Saylavl1rıa 
hepıi gelmişlerdi. 

Parlimento reisi Edvar Her· 
yo, ruınameyl okumuı ve bükG
metin mali projelerini müzakere 
mevkiine koyduğunu ıöyledik
ten ıonra, maliye encümeni 
mazbata ~uharriri Jayt Smite 
söz vcrmiıtir. 

jayt Smit, küuöye gelerek, 
uzun beyanatta bulunmuı Ye 
hükumetin, iş görebilmesi içia 
sene sonuna kadar yirmi b .. 
milyar Frank tahsisat iıteditiai 
iöylemi,tir. 
· Bundan sonra sıra ile aöı 
ıöyliyenler, hükumeti ıi.ddetle 
tenkit etmiıler ve binbir ted
bir alıDdığı halde mali vaıiye· 
tin liili ısiab edi lmedifini ıöy· 
lem işlerdir. 

Hatiplerden Krozel ıöı ıöy
lerken b.az~ bidiseler olmuı ve 
reis, celseyi üç saat tatile mec
bur kalmışbr. 

Saat 16,50 de tekrar celae 
a çalmış ve KrojeJ, prodeato 
makammda ıözüne devam et· 
miyecetini bildirmiştir. Bunun 
üzerine reis Edvar Heryo mü· 
dahale etmiş ve itidal rica ey
lemiıtir. 

En ıoara Başvekil LconBlum 
küuiye gelmiş ve saat 19,20 
ye kad~r .. ı~z söylemiş; franaa
nm. hı~ıcı s yasetini ve dünya 
vazıyeti muvacehesinde alınma· 
11 lizıa1gclen tedbirleri izah 
eylemiştir. 

Saat 21 de celıe on dakika 
için tatil edilmiş ve müteaki· 
ben tekrar açılarak, geç vakite 
kadar mali projelerin müzake
resine devam eylemiştir. 

Komüniılcrle SosyaHatler,bü-
kumctin projeleri lehine rey 

- Sonu 8 inci salıi/cttle -
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Çocuk sah ·feai ı 
l'arınki nüshamızda ço

cuk sahifesini bulacaksınız, 

---------------~ 
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FOKRA 
Topyekun başka kapıya 

Orhan Rahmi Gökçe 
Jstildil kavgHına giriştiğimiz gündenberi, bız her sahada bu 

"yabancı nüfuz,, la boğuşuyoruz vo davamızı, hem içte, hem 
dışta açıktan açığa söyledik, kabul de ettirdik. 

Şeriat, milli hayatımızda, vicdanlarımızda yabancı bir nüfuz 
ıibi tepişmiştir. Onu, ancak kendi iman ve kanaatimizle baş· 
baıa bırakarak, dünya yaşayışımıza nüfuz etmesine mani olduk. 

Kapitülisyon, bir yabancı nüfuzdu. Kırdık kafatımı, ayağından 
tutup aavurduk, dışarı attık. Arap harfinde, ş pk da katmerli bir 
yabancı nüfuz vardı. Geriliği, başımızın üstünde ve içinde ısrarla 
yqatmalc istiyorlardı. Attık onu da ..• 

Bugünün dilinde doktrin ve ideoloji deditimiz bütün mezhep· 
lere kapılara kapadık, pencareleri de kapadık. Evimizin taraça· 
aıadan Kamalizrain hür, bize h11, şianmııa, ruhumuza, ablak ve 
~!ili_ vı!ıf~arı!11.ıza uygun olan havaııoı teneffüs ediyoruz. Ve 
ıotsumuzun ıçınde, sapasağlam bir yürek çarpıyor. 

Yabancınan ıiyasi nüfuzwnu da, herhangi bir düşman tayyare
ıinin atabileceti zehirli gaz gibi telakki etmekteyiz. Ne o ıiya· 
Hti ıöklerimizde uçurturuz, ae de onun nüfuzuna likıyd ka ırız. 
Biz, g•n• bizden mülhem bir ıiyasot yolundayı:z: 
Daıma ıulbperver, fakat daima kuvvetli .. , 
Mali, iktısadi nilfuza düıman ve muanzız. Olsa olsı, mütekabil 

menfaate dayanan, arkasında taviz ve diplomasi doıyası bulun· 
mıyan bir münaaebete razıyız. 
Yabancı nüfuza kurdutumuı yasak, bugün bizim bariz bir kı· 

rakterimiz, bir lauıuıiyetimiz olmuftur. Maziain bütün hataları, 
idr~lc v~ ıuurumuzun duvarlarında kocaman afiıler gibi sırıtıyor. 
Bııı bıa yapın ,eylerclea biri de, iıte bu yabancı nüfuz 
bauaıiyetidir. 

Tecrübeye bile imkan bırakmayız. TopyekOa baıka kıpıyıf. 

!;nglnaMn c;ok dostu ara· 
aında tak dU9manı 

Enıi••r uculadı. Şu miba
rek H meaİll, O kadar çok dos• 
ta ara•ada hk diiıman1 maur 
Wr kelebek vır k~ ona mu• 
..U.t oldatuada ıötıüaa bir 
ucla kurutur. 

ve ıahıt menfaati hatırlanna 
bile getlrmemiılerdi. Bunlardan 
biri oldutu ıöylenen lngiliz Ka· 
velin bemıireıi, Belçikada mem• 
leketioia ıelameti için Alman· 
lar aleyhine çalıtmııtır. 

lnfiliz kızı; Almanların iş• 
ıalindea sonra da Brülcıelde 
kalmış vo fakat, ıırrını verdiki 
Jori Rişar adında Belçikalı bir 
ıahıı tarafından Almanlara ih
bar edilmiı ve derhal yakala· 
narılc: kurıuna dizilmlıtir. 

lngiliz dilberinin Almanlar 
tarafındın kurşuna dizilmesi, 

'\;ADO.t \. -
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Tü kpazarında Kızılay kurumu 

kanlı bir vak'a 
iki sabıkalıdan biri dört yerinden 

ağır yaralandı 
~~~--------~~-Dün Keçecilerde Türkp zarı mevkiinde kanlı bir vak'a ol· 

muştur. Sabıkahlsrdan Sadullah i
1
e Yoda biribirine rastlamışlar 

anılarında btnüz bilinm yen bir sebepten kavga çıkmış, ikısi de 
bıçaklarını çekerek biribirlerine hücum etmişlerdir. Sadullah, 
bıçakla dört yerrnden Yodayı ağ r surette yaralamıştır. 

Yada hastahaneye kaldırılmış, Sadullah ta tutulmuştur. Ha· 
dise tahkikatm müddeiumumi muavini B. Rüştü Uskent tarafın· 
dan el konmuştur. Yodınm sıhhi vaziyeti tehlikeli g~rülmektedir. 

lzmir ·Pire 
seferleri -...• 

Konya, bugün lima
nımıza gelecek 

lımir • Pıre seferlerine bu 
günden itibaren başlanacaktır. 
Bu ıeferlere tahaiı edilen Kon· 
ya vapuru, bu 11bah limanımı· 
za gelecek ve saat ikide Pire· 
ye hareket edecektir. Mevaşi 
ihracatçıları, Konya vapuruna 
yüklemek uzere mühim miktar
da hayvan hazırlamışlardır. 

lngiltere 
Bu seneki fuara res
men i ı:irak ediyor •• 

lngiltere hükumeti, bu ıoneki 
İzmir fuarına resmen iştirak 
edeceğini fuar komitesine bil· 
dirmiştir. Fuarda lngiltere için 
güzel bir paviyon inşa edile· 
cektir. 

Gaziantep 
fıstıkları 

Menşe şehadet
nameleri 

••••• 
lktısad Veltaletinden 

yeni 6ir emir geldi 
fzmirden ecnebi memleket· 

lere sevkedilecek emtianın ha
zan idbal edildikleri memle· 
kette istihlak edilmiyerek. ora• 
dan başka bir memlekete ih· 
raç olunduğu görülmüştür. Mem· 
leketimizden ihraç edılirken bu 
mallar için lzmir Ticaret oda
sının verdiği menşe şehadetna· 

meıi, ilk idhalit memleketine 
aid oldutuna göre tekrar baş
ka memlekete naklinde en ya
kın Türk konsoloıluğuna mü· 
racaat edilerek ıevkolunacağı 

memleket için müfriz menşe 
şehadetnamesi alınması lazım· 
geleceti lktusad Vekaletinden 
şehrimiz Ticaret odasına bil· 
dirilmiıtir. 

Ticaret Odaaı Meclisi 
ve ·hükmi fahıalar 

.. .... 
1000 amelelik bir aı

evi daha açtı 
Kızılay Kurumu, bazı fabri

kalarda olduğu gibi en fazla 
işçi kullanan Di Amerikan tü· 
tün kumpanyası binasında da 
işçiler için bır aşevi açmıştır. 

B1.1rada 1000 ameteye bergün 
sıcak yemek ve ekmek veril
mektedir. Ahnan ücret ek· 
mek te dahil olmak üzere bir 
kap yemek altı kuruştan iba
rettir. 

Haber aldığ.mıza göre Kızıl· 
ay Kurumu, aşevi teakilitını 
yakında genişletecek, birçok 
imalathane ve fabrikalardaki 
işçilere de hergün ucuzca sıcak 
yemek vermeğe başhyacıktır. 

Fenerbahce 
t 

Cum::z giinü İzmire 
geliyor 

lzmirin Alsancak ve Üçok ta• 
kımlarile karşılaşmak üzere Fe
nerbahçe takımı cuma günü 
lstanbuldan şehrimize gelecek· 
tir. lık müsabaka cumartesi 
günü ÜçokJa, ikinci müsabaka 
pazar güııü Alsancak takımı 
i:e yapılacaktır. 

F enerbahçe takımının lzrnire 
gelmiyeceği hakkında bir şayia 
varsa da bu haber doğru de
ğild·r. Fenerbahçeliler, lzmire 
geleceklerini bildirmişlerdir. 

lzmir muhtelit takımı 20 ni· 
11nda Fürst Vienna takımile 
yapacağı müsabaka için hazır· 
lıklara başlamıştır. 

1924 ıeaumde Kaliforniya
cla enginulara maıallat olan 
kelebek. bir dakikada. bialerco 
bektar eagiur bahçeleri üze. 
riacle balut ıibi uçm111 va tek 
ensiaar bırakmaauftı. O zaman 
,aplaa lae1aba göro, engiaar 
&.ilçelerine mu.allat olu kele
IMkler, J•r yüziade mevoad 
laaanlana 1ar111adaa fazla bir 
1ekGna varıyorlarmı1- Amerika 
Ziraat Nııareti, 1924 aenHin• 
de, kelebelderia eaaiııara yıp
llUf oldut11 tahribata, nadir bir 
bidiae olarak ka7detmiı ve 
mektep kitaplarına ıeçirmittir. 
Televizyonun sinemacıhOa 

gerelc Jniilterede ve gerekse l'.l.. ı 
Belçibda, büyük bir tesir nraçıarında kontrol 

••••• 
Ticar~t Odaları meclia ae

ç' mlerinde Odalar kanununa 
göre, hakiki sabıslar gibi hük· 
mi şabıılarm da meclis az&l k· 
larına seçildikleri malümdur. 
Ancak ıeçim yalnız hükmi şa· 
hısa taalluk etmesi lizımgeldi· 
ği halde hükmi şahıs yerine 
onu temsil eden hakiki şabııı 
rici addedilmektedir. 

· At yarışları 
Bu haf ta ikisi 
handikaplır 

Önümüzdeki pazar günü Ya· 
rış ve ıılah .encümeninin ikinci 
hafta at yartşlara vardır. Bu 
koşulardan hıliskan lngiliz at· 
)arma mahsus dördüncüsü ve 
yarımkan Arap atlarına mahsus 
beıincisi handikaptır. Dün bay· 
tar müdürlüğünde toplanan ko· 
şu hakem heyeti, bandika p ağır· 
lıklarını şöylec teıbit etmiştir. 

vuracaAı darbe 
(Televizyon) dedıkleri ıu bü· 

yiik ihtira. ciddea akıllara hay
ret verecek bir19ydir. 
Holiwddı (Luki) adındı bir 

filia miitebau111 bu ibtiro yü .. 
zinden, ılnema ileminde b~ 
ralc bir ihtilal h.ş göıterecetini 
iddia etmelltıedir. 

I l.uki diyor ki: 
(Televiqo•) Myeainde insan; 

ların her ııce •Ylerinde ve bat· 
ta yatak odalarında iatedilderi 
filimi ıeyretmeleti kabil ola· 
aktar. Bu vazi7et karııııada, 
ıiaell&larua fazla kaza•ç temin 
..Aip, yeni yeni filimlere raA-bet 
röatermeleriae imkin yoktur. 
Bunun için (Televizyon) un si· 
ıemacıhta vuracağı darbe ~ok 
büriktür. 

DUnyanm en menfur adamı 
ölüm yataOında 

Umumi harpte; caau51arın 
Avrupada çevirdikleri beaapıu: 
roller, yirmi ıenedeoberi ga.
telerde yer tutmakta ve ro111an 
laalinde merakla takip olunmak· 
tadır. 

Umumi harpte ortalığı kaph
yan caauılar ıraımda bir takım 
tüzel kadınların birinci aafta 
bulunduklan mılGmdur. En yük· 
sek 11bıiyetleri tanımak ve on
larla temas etmek ıuretile do· 
laplarmı çeviren bu kadınlarm 
birçoğu, kendi vatanlarının se· 
llmeti içıo caauıluk etmi§ler 

bırakmıı, m11hbir Jorj Ripr, edilecek 
harp ıoaunda yakalaaarık mah-
kemeye verilmiı, menfur adım 
diye ıürgiin edilmişti. 

Aradan yirmi aene ıeçtili 
halde, tılc i111&111D selim ver• 
mediti rİftyet oluaın bu adam 
§imdi menfa11nda ve rene il~ 
mia nefret aıurları altuadı 
c .. celciıiyormnş. 

Avrupal.&ar, Jorj Rişar kadar 
dünyada umumi nefreti kazaa
mıı bir inaan daba ifitilmedi
tiai iddia ediyorlarl. 

Romanyaclan 
Altın kaçırılıyor 
Bükreı, S (Radyo)- Roman· 

yadan, i~i yüz milyon franklık 
altın kaçırıldıtı söyleniyor. Hü
kumet, bu busuıta tahkikata 
başlamı~tır. 

Gaziantep Ticaret ve Sanayi 
oda11ndan şehrimiz Tıcaret 
Odaıma gelen bir mektupta 
Antep ve bavılisinin en yüksek 
gelir kaynat• olan Gaziantep 
fııtıldarma bazı yerlerde ıui· 

kaıd yıpıldıtı için 1 nisandan 
itibaren fııttk ihracatının tali· 
matnameye göre kontrol edile-; 
relc yapılacağı bildırilmiştir. 
Gaziantep [fıstıklarının ibracmı 
kontrol için hazırlanın ve ka· 
bul edilen talimatnameden bir 
taneıi de odaya gelmiştir. Jh
raç edilecek fıstıklar herhalde 
çltlatalmıı olacaktır. 

Çünkü çıtlatılmamış olarak 
ıe vkedilecek fıstıklardan bu 
nevi fııtıklırı başka memleket· 
lcrde üretmek imkanı vardır. 

lktıaad Vekaletin den şehri
miz Ticaret Odasını gelen 
bir mektupta, hükmi ıahısların 
mümesıilleri tarahndan yapılan 
muamelelerin kendi namlarına 
değil, temıil etblderi bülcmi 
ş~hn .. iza!e edildifi, onun için 
bır hukmı şahıı temıil eden 
müdür değiştirilince, yeni mü· 
dürün Oda Meclislerinde vazi· 
fe alacakları bild!rilmiştir. 

Melildtla nümayiı 
Tunuı, 5 (Radyo) - Meli

Iada bazı nümayişler olmuştur. 
Nümayişçilerle halk araıında 
hadiseler cereyan etmiştir. 

Dandi 65, Novis 69, Sun 
And Ar 58, Girgin 48 kilo, 
beşinci koıuda Benli Boz 65, 
Alderviş 60, Sarıkuş 59, Bah· 
tiyar 54, Musul 53, Can 51, 
Yılmaz (2) 49, Duman ve Yıl· 
maı 48 ki o üzerine koıacak· 
lardır. 

Pariate hazırlık 
Pariı, S (Radyo) - lngiltere 

kral ve kraliçesinin Parisi ziya· 
retleri münasebetile şimdiden 
büyük hızır1ıklara başlanmıştır. 

Bugün Seanslardan 
itibaren TAYYARE Sineması 

Biri6irinden aüzel iki filim takdim ediqor 

},aliir Talebe 
MAR/K ROKK ve iDA VUST 
Gibi Venüı kadır güzel iki dilber artist tarafından 

temsil edilmiştir. 

ŞAHANE MEVZULU· ŞARKILI BÜYÜK OPERET 

Sevimli Serseri 
Bütün dünyanın takdir ettiği buyıik san'atıcar MAURICE 
CHEVALıER tarafından müsteına bir surette temıil edilmiş 

en ıon ve en güzel filim 

AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 

S•vimli Serse~i 4,20 - 7,40 tı ... Cumartes, Rıızar ) de baş 8 • 

N - ........ 
BELEDiYECE 

Çocuk hastanesi 
Çocuk hastanesi mşaatına 

b11şlanmak ı.izere Nafıa Veka· 
letme gönder1len hastane pla· 
nının tasdik ve iadesi beklen· 
mektedir. Hastane civarında 

geniş bir de park yapılacaktır. 
Park pilanının hazırlanmaaına 

başlanmıştır. 
Belediye mühendisleri 

arasında 
Belediyenin yaptıracağı şehir 

garajı, belediye sarayı, merkezi 
hal, çocuk hastanesi vesaire 
gibi mühim inşaatı sebebile 
yalnız bu inşaatla bir mühendi· 
ıin meşgul olması lazımgelmek· 

tedir. Onun içirı belediye baş· 
mühen diıi B. Cahid belediye 
inşaat kontrol mühendisliğine 
tayin edilmiştir. Başmühendis-

. lik vazifesini B. Behçet Oıtay 
görecektir. 
Belediyenin geni gıl büdcesi 

Belediye daimi encümeni dün 
belediyede B. Or. Behçet Uzun 
reisliğinde toplanmış, arsa aa· 
tışlırile meşgul olmuştur. Şehir 
meclisi büdce encümeni de top· 
tanmış, yeni sene büdcesi üze· 
rinde müzakerede bulunmuştur. 

Halke-ri köşesi 
Köylümüzle yakından karşı

laşma ve baharın güzelliğinden 
istifade için Gezi komitemizin 
tertip ettiği Torbalı • Yeniköy 
geziıi aşakıdaki programla ya· 
pılacıktır: 

1 - 10·4-938 Pazar günü 
evimiz Spor kolu avcılın bi· 
rinci grup olarak saat 4 de 
hareketle Yeniköye gidecekler 
ve köylü ile birlikte ziraatle
rine zarar veren muzır hayvan• 
ları itlaf için sürek avı yapa• 
ca1dardır. 

2 - lhioci grup, evimiz bi· 
nasından saat 7 de kamyon• 
latrla hareket ede ceklerClir. 

3 - Köycülük olu u , köy. 
lümüzün eksiklerini görecek, 
dinleyecek, her bakımdan isti
fadeleri için öğütlerde buluna .. 
caktır. 

4 - Sosyal Yardım kolumuz 
doktorları; hastaları muayene 
edecek, ilaç dağıtacak, çocuk 
bakımı hakkında anıları irıatta 
bulunac khr. 

5 - Üyelerimizden gezi için 
iştirak edenlerle güzel kır ge
zisini müteakip ıaıt 13 de gezi 
komitemiz tarıfmnan hazırlana· 
cak öğle yemeği yenecek, av· 
cıların avdetinde milli oyunlar 
oynanacak, köy çocutu ve köy 
kadını arasında atış müsaba· 
kaları tertip edılecektir. 

6 - Evimız Karagözü köyc:le 
köylüye temsiller yapacaktır. 

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

8 - Gezicilerden süreA-e git· 
mek veya görmek dileğinde 
olanl•rıo ıaat 4 de hareket ede· 
cek kamyona iıtirak etmeleri 
ve arzularını kayıtta bildirme· 
leri rica olu11ur. 

9 - Üyelerimizden iıtirak 
etmek iıtiyenlerin nihayet 7 ni· 
san 938 gününe kadar sekre
ter litimize mürıcaa tle adlarını 
yazdırmaları rica olunur. 
10 - Türkiye iş Bankası mii· 

fettiılerinden güzide ıairimiz 
Bay Necip Fazal tarafından 
8·4-938 Cuma günü saat 18 
de (Abdülhak Hamit ve dola· 
yısile) mevzulu konferans ve· 
rilecektir. Evimiz yurddaşlara 
açıktlr. 

11 - 9 Nisan 938 Cumartesi 
günü büyük Türk san'atkara 
mimar Sinanın 350 inci yıldö
nümiine tesadüf etmektedir. 
Ayni günün akşamı evimiz sa· 
fonunda saat 20,30 da bir tö; 
el y p lı.ıcnktır. Bu tö ene her 
keı davçlıidir. 



ANADOLU 

Di1şiinceler: 

içtimai değişiklikler ve bugün
kü devletin rolü. 

İki tren çarpıfmıf, 
arkadan ela bir in· 

lildk olmaı 
Jo Anejburg, 5 (Radyo) -

Dün gece, şiddetli bir k11ırga 
esnlsında ilci tren çarpışmıştır. 
Trenler iıtial maddelerile dolu 
oldutundan, çarpışmayı müte
akip bir de infilak olmuş, 23 
kişi parçalanmış ve pek ço\c 
kimıe de atır surette yara· 

lanmıştır. -bugün lngilterenin bura ıefiri 
Lord Pertle tekrar konuşmuştur. 

lngiltere Hariciye Nezareti, 
bugün reımi bir tebliğ neşret· 
miş ve matbuatın, lngiltere· 
ita lya müzakereleri etrafın da 
verdiği haberin, tamamen asıl· 
ıız olduğunu ve hükumetin, 
müzakeler hakkında resmi bir 
tebliğle umumi efkarı zama· 
nında ten\Iİr edeceğini bildir· 
miştir. 

Donizbank lzmir şubeıi hesabına Almanyada yaptmlmakta 
olan Sur ve Efea vapurlırınan inşaata, ıelecek ay nihayetine ka· 
dar tamamlanacaktır. 

Resimde, denize indirildiğini evelce yazdığımız bu vapurlar· 
dan Efesi görüyoruz. , ' Elhamra idaresinde Milli Kütüphane Sineması 

Yarın akşam fevkalade gala müsameresi olarak 

Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözlü eski ve yeni Türk musikisi 

DJ KKAT: ~~.rın akşam saat 20 den itibarn 21 e kadar 
ustahkem mevki bandosu tarafından mü· 

kemmel bir konıcr verilecektir. Yerler numaralıdır. F.atlara 
zam yapılmamıştır. 



~~~-----iıl:ııi::::~ .......... ~.--.----~~~~-
Yavuz se lendi: 
- Kimd'r o gelenler? 
Atlar, r balar, büyükçe bir 

karvan gözüküyordu: 
- Canik beyi mi ac ba? 
- Ôyl ols gerek p dişa· 

hım .• işte içlerinden iki süvari 
geliyor .. 

Fıihakika, Canik beyi, teh· 
likeyi kavramış ol cak ki, ko
ca bir zahire karvanmı peşine 
takmış, hemen p d işa hı karşı·· 

lam ğa, adak t ve ubudiyet ar· 
zma koşmuştu. 

Çünkü, çadırl rın ğzı, kor· 
kunç birer mezar kendi beyliği 
istik metine çılıvermişti. Ba· 
şını belay sokmak i temezdi. 
N sıl olsa, ş h t poıtekiyi 
kaptırmı tı. 

Y azan M. Ayhan muza haber göndereceksin. 
- 116 - - Evet padişahım! 

Şimdi benden ne mükafat - Diyeceksin k ; Boyburttan 
dilenin.. eli boJ dönmek yok. Dilerse 

- C nımı uğrunuz feda et- dağlar kalkıp ıskerime hücum 
rnekliğime müsaadenizi.. etsin, gene o kaleye b'z m bay· 

- Zarifsin Pıri, zarif vessc· rağımız dikilecektir. Sonra, o 
lam.. Şu Mustafa p şa attan can pten biıe zahire bul caksın. 
yuvarl ndı d çok iyi oldu. Anladın mı? 
Seni kendime vezir eylerim. - Evet bakanım! 
Allahın inayeti ile hizmetin ar· - B yıldı paşaya şunhrı da 

söyles·nıer: 
tar, d ha mergubum olursun. Ben geldiğim zam'ln kale 

- Allah ömrü ah nenizi lınmamış oluraa keli ini uçur· 
rtarsın haşmetlüm.. Ben bu turum. Hem bıyıklının, hem 

k dar saadete layık değilim. diğerlerinin .• 
Her kulunuz, fermanınıza itaatle Padişah güldü. Piri paş d 
borçludur. zoraki gülümsedi. Fakat Piriı 

Piri p şa d ikbale kon· - Eyvah ·diye düşündü· onun 
muştu. da boynu kopuyor. 

Fak t bunun ardınca Piri pa- Ve, aynldı .. 
aya da iş düştü: P.ri paşa, Bıyıklı Mehmet 

- Paşal paşaya lizımgelen haberi gön· 
- Ferm mnız p diş hım! dermişti. Bıyıkh da bunu işi. 

~__...,~=.:;;;.....,...~-w-.._..~,,,......._._...__ 

(:umhuriyet meydanına Atatürk hey· 
• 

keli dikilecek. Bir hükumet konağı 
in a edili,1or 

Köşk, (Hususi) - iki buç~k 
ay evel Sökenin A'.;:köy n hi· 
yesin den buraya t } i 1 ediı en 
çalışkan nah ye müdürümüz B. 
Osman, çok kısa bir zamanda 
büyük i~ler görmü~, nah' ye.ıin 
m nzara mı değiştirmişt ir. 

Harap bir halde bulunan ca· 
miyi tamir ettirm i ş. bahçesini 
çiçekler ve at çl:ır dıktirterek 
park h line gelirtmi,; halkın 
u iht yacını temin içln bir çeş· 

me yaptırtmı~. parkı:ı muhtelif 
yerlerıne lambalar koydurtmuş· 
tur. Şimdi bu bahçe. halkın 
her z m n oturup, istirahat ede· 
bileceği bir yer olmuştnr. 

llkmektebın yemekhane k11· 

.t 

m n:n da inşaatına başlanmış· 

tır. Elektr k tesis ta ancak ge· 
lecck sene }'aptırdabi @ce~inden 
köy tcnv: ratı şimdilik 17 lüks 
1 m basile temi ı ed ilmişti r. 

lstas~ onun yanı başında do· 
kuz oda} bir hükumet konağa 
inşasına başlanmış, cumhuriyet 
meydani temi:ılettirilml ş, etra· 
f.na duvar çektlm iştir. Nahiye 
halkı, çalışkan nahıye mildürüne 
her husust yardımlarını esirge
memektedir. 

Bu yıl cumhuriyet meydanına 
Büyük Şefın bir heykel\ dikil· 
mesi kar rl ştırılmışt ır. Bunun 
içın bir h yk~ ltr şla müzakereye 
ıf r işilmek üzeredir. 

Canikten gelen heyeti, p di· 
~ah, ems~li az bulun n bir be· 
uslükle, evinerek, · iltifat ede· 

rek k rşıladı. 

Laf değil, yiyecek geliyordu. 

- Göreyim, bu işe liyakatini tince, B yburd karşı anda on-
ispat et. Derhal, Bayburda ları bir raya toplatti: Trakya mekt pları: 
doğru hareket edeceksin •. Fak t - Arkadaşlar, bakın -dedi· Aç ordud n hayır beklemek, 

bilhass böyle ikide bir bay· 
rak aç n Yeniçerilerden meded 
umm k, kıllıca bir it aayıl • 
mazdı. 

daha önceden en seri ıüvari· y bu kale hnacak. L• s ' ti k 
lerle Bıyıklı Mehmet pnşakulu· - Sonu(/-~-=-- ıse • ana ar upa maçı 

Erzak, pek de bol olmıyar k 
ve ihtiyata riayet esası dahi· 
linde kıtalar tevzi edildi ve 
sanki başlam k üzere bulun n 
bir fırtma, y vaş yavaş yatışıp 
gitti. 

Selim, buradan ordunun bir 
kısmını, harekata memur etti: 
Emir Ahuri bıyıklı Mehmedi de 
B :;burdu zapt önderdi. Fa
kat B yburd, tabıi şartlarından 
b şk , dahilen de k hr man 
ve c ngaver bir bey tar fıadan 
müdafa edil yordu. 

P dişab, emirlerinin muhak· 
kak tatbik edil ceğinden ümid· 
var olar k ve hafif bir kavi 
çizerek yoluna dev m etti: 

Bilecik. Alac 1 r, Çoban köp· 
rüaü .• 

Tibrfzden h reketin 26 mcı 
günü idi: 

Sık ıık Piri paşay bakı· 
yordu. Piri de, p diş hın bu 
bakışl rrnda bir man sezerek 
onu her sureti t tmine çalışı
yor, fikirlerini tasvip ediyor, 
bazan boş gidecek sözler aa· 
vuruyordu .. 

P di h bir ralık: 
- Pıri·dedi·sen b na ces ret 

vermeseydin, ben bural ra ge
lip de şu Şah lam ili tepeliye• 
miyecelctim. 

- Aman p dişahım, o sizin 
muk dder tınızd bir nasip 
ımı Kulunuz dece, v sıta 
oldum. 

- Evet, evet •• Fakat berke· 
sin korktuğu, cesaret edem • 
diği bir ırad .• 

- ...... . 
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Fransaya ge en spanyol 
mültecıleri 

Fransız gazetelerı; mültecilerin geri 
gönderilmesini istiyorlar 

P riı gazeteleri, komanterle· ları ellerinden lınac ktır. Esa· 
rini bilhass lsp nya harbine en bu i , bir hiikilmet mese· · 
tahsis etm idedir. Yalnız şu lesidir. Zir ademi müdahale 
farkl ki ıağ cenaha g zetclcri, politi~ ~ı 21e !~kadardır. Me-

h · t ·ı · Fransız ımır· sele, onumuz ekı N zır) r Mec· cum urıye çı erm 1. . . . d .. ·· -1 k · 
1 rın dokru akım ile meşgul ısı açtamaın 8 gor~,şu ece tar.,, 

1 1c l h teleri da· Fransaga karşı hazırlık 
o ur en so cena gaze harbi 
ha ziyade harbin bizzat kendi- p ··ı t '~nd 1.: t opu er gaze esı e aeroeı 
aile uğr şmaktadır.. f'k" 1 ··ı d z· k. 

L .. J E'- d"' p • t ı ır er su unun a ıromı ı 
• o ur· ~o ? ~rı ga_ze e· diyor ki: 
sın~e, Leon Belbı dıyor kı:.. ••Jtalya ve Almımyamn yap· 

Enternasyontl hu_kuk~ g~re, makta oldukları lspany harbi 
Franı nı~ bu muh~raplerı ılah· bir "ihtiyat tedbiri harbi,, de· 
tan tcc~ıd ~tmesı ve muh~sa- ğil, f kat cumhuriyetçi Fransa· 
matın bıtmes ne kadar tecrube ya karşı bir "hazırlık harbi,, 
kamplarında . bulun~ur~ ıı I~- dir. Buna göre vaziyet almalı 
zımgelmektedır. Bu ış ıçin, va· ve teşkilallanmalıyız. Hadisele· 
kı , mühim miktard para sarfı rin realitesini ne derece a~ır 
İcab edecektir. Fakat filiyatta olursa olsun cesaret ve soğuk· 
başka bir insani hal çaresi de lcanlıJıkla, olduğu gibi v.örmtk 
yoktur. Bu suretle m ğlupları lazımdır. Memleket, 1793 de 
galiplerin misilleme ha ekctle· kendini kurtar n ruhunu, ener· 
rine terketmiş olmıyacağız. İs- jiıini ve yeniden elde etmelidir. 
panyol tokr ki rı üzerinde çok Partinin vazifesi, bu lüzumlu 
kan kmışbr. Bu k nlara yeni kalkınmay yardım eylemekte· 
kani r ilave etm'yeHm,. dir. Bunun dışında herşey, la· 
Mültecileri geri göndermeli fugüzaf veya şerefsiz bir tesli· 

Jurnal gazetesinde Senbris miyettir. Partimizin vazifesi, bu 
diyor ki: her iki şıkı da ortadan kaldır· 

"Hukuki bakımdan, vaziyet maktır. Eğer tamir kabul et· 
tam mile sarihtir. Silahtan tec- mez bir kadisenin, yani lspan • 
rid ve kamplarda alıkoyma, yol cumhuriyetinin sukutunun 

ocak tanınmış bir harb halin· önüne geçilmek isteniyoraa, bu· 
Günlük iy gazete de ol bilir. İspanyol meselesin· nun zam nı nerede ise geçmek 

~•lıib ' Ea~muharnri de ise vaziyet hiç tc böyl de· üzeredir.,, 
Haydar Rü ılü OKTEM til:lir. Bugün lsp nyad asilerle Liman hareketi 

lnaımi ııe riyaı ve )azı ieleri müda. mücadele h linde bulun n bir 
n lJım i :N dı ~ÇAU hükumet vardır. Bu şaıtl r al-

iDAREHANESI tanda Fr ns y ağm n muha-
1ımir 1.lı:inci Beyler eokall riplcrin geri verilmesi İcab 

.llelk J ntlai bina!!l içindı eder. Esasen lrun meselesinde 
Tel@raf: İrmir - ANADOLU de bu suretle hareket edilmişti.,, 

1_1_,_ı .... ıo ... n ... : ... 2 ... r .... ı 6_ .. _ı .... cı .... •1_1_" ... "-10_ 11_0 :_4 ... o_s _
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Kim le re iltica hakkı verilecek? 
ALone {eraiti Mutedil Pöti Pariziyen di-

l ı llı tı lu.o, ıılb '>lı~a 800 yor ki: 
Laınıştur 11Kadm, çocuk, ihtiyar ve 

l ıJ ıntt fmldıeıl f~fn rrnelik 
ılcrır iu•li 27 Jiradır 

IJA 
l A~U MJ~'J lH 

hastalara ilt ca hakkı verilmesi 
düşünülmektedir. Sağlam erkek· 
lere ve milislere gel nce, bunlar 
fspany&ya dörimeğe davet olu· 
n cıktır. Fakat bunların silah· 

Dün limanımız 1 Yunan va· 
gelm' ş ve bir Türk vapuru ls
tanbula. hareket etmiştir. 

r.Behçet Uz 
Çocuk ha talıkları 

müt has ısı 
Hastalarını 1 l ,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokakında Ahenk 
matbaası yananda kabul eder. 
Muayenehane telefona 3990 

Eu telef onu 2261 
lllilllı!!ıllilll .... ıılMliıili ........ 

heyecanlı geçti 
Liseliler, güz~l bir oyunla 4-3 ga

lıP geldiler ve kupayı aldılar 
~~------~~----

Edirne, ( Hususi ) - Pazar ken Use takımı da, 4-3 g lip 
günü; havanın bir yaz. gününü vaz yette sahadan ıyr l•yordu. 
andıracak kadar güzel olmaıa Maçtan sonra U. Müfettişlik 
Lise·Sın'atl r okulu arasında Kü:tür Mü,avlri B. Celal Ferdi 
yapılan m çı eeyretmclc için Halkeninirı bu maç için koy· 
binlerce spor meraklısı ebir duğu kupayı gençlere vererek 
alanına topl nmışh. ve iki tar fın da iyi bir oyun 

Seyirciler arasında umumi oynadığını söyledi. 
müfettişlik, kültür müşaviri, cm- Oyun Ufı.lıJmiyet itibarile çok 
niyet müşa\ i i, maliye müşaviri, iyi ve heyce nlı geçti. iki ta· 
l: e, san' tlar okulu müdürleri ve raf ta çoıe çalıştı. Lise takı· 

k il k mrnda yaptığı yeni v yerinde 
talim heyetleri, ız mua im me • b'r değişik ik neticesinde bu
tebi talebesi ve lirçok kimseler gün daha teknik bir oyun oy· 
hazır bulunuyorlardı. Saat tam nadı. Buna mukabil san'atların 
15 te hakem Ahmed Ôzgirginin for hatta ikinci partideki mü· 
idaresinde baş:ıyan oyunun da· casir oyununu daha evel tut· 
ha ilk kısmında liseliler, bugün turmuş olslydı netice daha 
iyi tertip edilmiş olduklarından başka olabi.lrdL Mekteplerimiz 
aralarında bir anlaşma göze aras nda bu gibi spor temas· 
çarpmağa ve tar ftarlarının larının fazlalaşması temenni 
ümitlerini kuvvetlend;rmeğe baş· olunur. Dün maçtan ayrılan 
lamışt'. halk iyi bir maç. seyretmiş ol· 

San'atlar mektebinin her za· malctan doiayı menı nun gö· 
manki enerjik oyunu ve gol rünüyordu. 
y:melcrine rağmen ayni ceaa• Ç l J __ .....__ k 
retle oynadıkları görülüyorsa da a aa gençli 
hücum hatlar& iyi anlaşamıyor hareketler,· 
ve takımın hücum hattı müessir 
bir oyun gösterem;yordu. Köyleı"de müsamere. 

Sahsi birkaç akın ve atılan 
şütlerin dışarı çıkmasından son· ler veriliyor 
ra ı :sehler, merkezden yaptak· Çal, (Hususi) - Cumhuriyet 
Jarı bir inişle ilk sayılarını yap- H ık Partisine bağlı olmak üze· 
tılar ve taraftarı rının alkışla· re bu yıl içinde teşekkül eden 
rına mazhar oldular. Buna ikinci spor, avcılık, gösterit koUarile 
bir sayı daha kaydeden lise tütün ek'ci:er birliği faaliyete 
takımı oyunun ilk kısmını 2-0 geçmiş bulunmaktad r. 
galibiyetle bitirdi. B:r yandan spor alanı hazır· 

1 lanmakta iken, dığer yandan da 
kinci devre ilkine nazaran 

göıterit kolu ilçem izin bütün 
daha heyecanlı ve zevkli geçti. köylerinde müsamere vermeğe 
Hakemin sert) A"e mani olması başlam; otır. 
oyunun çok heyecanlı ve samimi Geçen ay içinde üçü ilçe 
bir şekil almasına yardım etti. merkezinde, biri BekiJli köyün· 
Bir r lık n'atlar kalesi önün- de olmak üzere dört müsamere 
deki karı ıkl ktan Li e üçüncü· verilmiştir~ 
yü ve sağdan gelen bir şandelle Havanın yağmurlu olmasına 
Suvai dördüncü golü yapmağa rağmen bu köyde verilen mü· 
muvaffak olmuştur. Bu vaz.yete samereye k dın, erkek 300 zü 
rağmen San' Uı gençler yılma· mütecaviz köylü ile teft iş için ilçe· 
dan çalışıyorlar vo s yı yap· mizde bulunan il kültür ve sıh· 
m k için bütün kuvvetleri ile hat direktörleri i§tir k etmiş· 
hücum h ttın y rdım ediyor· terdir. 
lardı. Nihayet bu çalışma ser• Göıterit lcolu, Dede lcamunu 
mereıini göstetdi ve Sın 'atlı merkezi, Denizler ve Süller 
gençler biribiri arkasına üç sa· köylüleri tarafından davetlidir. 
yı çıkarmak suretile 4·3 vazi· Bu ayın dokuzunda Kıztlay men· 
yete gt> Hiler. Biraz sonra va- faatine verilecek müsamere iç'n 
kit geldıği için hakemin düdü· imd.den bilet dağıtılmağa baş· 
tü 01unun bitt i ~ini ilin eder~ lanmııtır. 

' rt 

Artrit - oynak y ri 
iltihabı 

Bu hastalı~ı husule getireıı 
sebepler pek çoktur. Mikroplar 
herhangi bir sıyrık ve açık ya· 
radan girer. Gerek kan yolu 
ve gerek lenf tarikile oynak 
yerlerine geçerek iltihap husule 
getirir. En önemlisi bir maf .. 
sald teesıüs eden iltihaptır. 
Bu iltihap spesifik mikropların 
vücut mafsallarından herhangi 
birine dahil olm sile husule 
gelmektedir. Çok defa sağ veya 
sol bacak dizinde vukua gel· 
mektedir. Dahil olan mikrop-
1 rdan en mühimi ve en tehli· 
kelisi verem miktopl rıdır. Ve
rem mikrobu böyle istid dı 
olan vücutlerde örgenlerin en 
zayıf noktasına hücum eder. 

işte baza vucut makineıinin 
örgenleri içinde böyle oynak 
yerlerini zayı f ve mukavemetsiz 
bularak bedeuin herhangı bir 
noktasından lenfa yolları vasıtı 
sile g çet ve afetzede eder. 
Hastalar en evel yürürken ğ
rılar hissettikleri gibi, vücuUe
rinde bir kırgınlık duyarlar. 
Hastahğ yakalananların oyn it 
yeri h reketle ağrıdığı gibi, şiş• 
meğe de b şiar ve rtık hasta 
istirahatte bile ol s1 ağrıl r dC"" 
vam eder, durur. Vücutleri za· 
yı llamış olur, h raret de ecesi 
çok defa az veya çok yükselir, 
işti haları kesilir. Bu ıstıra b do· 
layıs le h t lar artık yürüye· 
miyecek bir hale gelirler. Mu· 
sap diz m f h şişer ve içinde 
verem mikrobunun yaptığı ilti· 
hap eb bile suporasyon h lini 
tevl t eder. 

Korunhl k; vücut makinesini 
daim s ğl m lu · urma , u 
hastahğ yo aç n sebeplerden 
uzak bulunmak, yorulmam k ve 
oynak yerlerini yıpratmamıktır. 
Bundan b şka oynak yerinde 
arız ya sebep ol o düşmeler· 

den, vurm lordan, çarpmal tdan 
ı kanmak ta icap eder. 

Sillih araştırması 
Çeşme kazası merkezinde fan• 

d rmalar t rafından üç kahvede 
silah araştırması yapılmış, iki 
bıçak bulunar k müsadere dil
miştir. 

Nöbetçi eczaneler 

Eczanelerin bir haftahk 
ntibet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazarlesi: 
Kemeralbnda Şifa; Gıı.elyalıdı 

Gfh l7elı; Tililkikte B. Faik; tkf. 
çeımelikte İkiçeım lik; Alsaacatı. 
B. Fuad, Ay•aklada Balk. 

Salı: 
Kemeralboda Şifa; Karantlnacla 

B. Eçef; Kemerde Kamer; Alaaıı· 

eakta B. Ahmed LGtfi, EtHfpqada 
Etr•fpaıa. 

Çarşamba: 
Baıdarakta Sıhhat; Iıı.:arataıta 

B. Habif, 'Iilkilikte Yeni tamir; 
lrgatpasarındı Aui; GQJl17alıcla 
Afiyet. 

Perşembe: 
• emerıhıacla Hiltl, Gtlul7alı• 

da Gd&cl7alı. Tilkilikto B. Faik; 
Eorefpapda EtrofpatL 

Cuma: 
Kemeraltındı İttihat, GClıdlya

hda Gnıelyab, lrgatpaaannda Alri; 
İkiçqmelikt 1kiçeı elik9 A111a• 
cakıa 8. :foad. 

Cumartesi: 
Baıdurakta Sıhhat; Karantina• 

da B. Etrof; Kemerdo Kamor, 
Eorofpapdı Etrefpaıa. 

Pazar: 
Kemeralllllda 8illl, Karata §t' 

B. Habif, Keçecilcrdo Yeni umlr. 
lr~atpaıarında Asıi ........................ 
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ŞEYH 

KOŞ TERi 

Nisandan itibaren lzmir-Pire se· Revaniden yollarda ilerliyerek 
ferlerine bı.lıyac ğını oğreni· 

L...-.-...:.------------:;-:;-;;------~-~b~~~H!!!~ 
126 - Y a:z;an: Aleksandr Düma 

~~~~-----~·--· ............. ,91)-.~~~~-

l n gili zl erin ikram etmiş olduğu içkiyi, Dartan- yoruz. mahallebi cennetini geziyoruz 
Memleket ticareti namına 

bundan büyük bir memnuniyet 
duymamak imkiinsızd~r .. Çünkü, 
Pireye vapur seferlermı n baş· 
laması demek, son zamanlarda 

yan epeyce düşündükten sonra kabul etti 
_ O, tasavvurunuzun fev· huıustaki intibalarını gizlemeğe n:izilı: bir seıle kendisine çarp· 

kinde rüzel san saçl 1 son derece çalışmasın rağmen, mış olmasından dolayı af dile· 
_ Ah, zavallı Dartınyanım.1 bu hikayenin hoşuna gitmediği miş ve istediti af ıse hemen 
_ Pek ili, Beni dinle: Bır kolayl kla ıeçiliyordu. Kanı ba· ibzal edilmişti. 

me.ele hakkında malumat al: şına çıkmıştı ve küçücük ayak· D rtanyan ertesi gün tekrar 
mak iatiyor•m, istediğim şeyı ları da fistınanm altında sa· gelmiş ve dünkünden daha iyi 
itfeadıkten aonra kendimi çe· b•rsızlılda titriyordu.. bir halde kabul edilmişti. Lort 
kerim. Lord dö Vinter bu hallerin dö Vinter evde yoktu, ve bu 

Atoı, ıotu\: bir eda ile ıö· biç farkında dekildi. Hıkiyesini sefer en ziyade konuşan May· 
ıünü keserek: bitirince, üzerinde bir tepsi ledi olmuştu. 

_ ôtren bakalım! dedi. içinde lıpıaya şarabı ile bar· Kadın kendiıine çok alaka 
Lort dö Vinterltayia edilmiı daldar. d~r~n bir masanın ya· gösteriyor gibi görünerek Pa· 

vakitte geldi. Fakat Atoı onun nanı gıttı; ılci kadeh doldura· rise ne zaman geldiğfoi, bura· 
lcHtial duyunca baıka odaya r1k iıaretle delikanhyı içmeğe da doıtlın kimler olduğunu ve 

P ti. Bunun için Dartaayanı davet etti. Kardinale intisap etmek fik· 
~ k" 1 ·ı· ı rindo olup olmadığını sordu. 

laıı bulmuı ve 11at se ıze ngı ız er tarafından ikram 
yaklııtıtı için clelikaalıyı kal· edile_n bu içkiyi kabul etme- Dartanyan henüz yirmi ya· '18 şında olmakla beraber, söyle· 
.J-•ıp 90kıta çıkarmııtı. menııı nezakete •uhaıı· f düte- b"I k "h . ti ... diğimiz veç ı e, ço 1 bya ı 
Maiıda ı&zel bir payton ceğini Dartanyan biliyordu; bu· bir genç oldutu için Mayledi· 

19ekliyorda; iki rüıel atla çe· nun için masanın yanına ıide- ye karşı olan şüphelerini ha· 
kilclifl için ~oyal . meydanına rek ikinci kadehi aldı. tırladı. 

ı,.atak ıelmıtl•dı. Bununla beraber, iözünü Kardinali uzun uzadıya sena 
Ol t.tayledi Klark, delikanhyı Maylediden ayırmamı§ oldutun· ettikten sonra, M. dö Trevil 

ııtefit bir halde lı:ibul et• dan yüzünde baııl olan deği· yerine M. dö Kavıyı tanımış 
11 ifll· Evini• eıyaıı pek mü- ıiklikleri karııaındaki aynadan bulunsaydı kral muhafızlığı ye· 
• ..,.., muharebe aebebile in· görüyordu. rine kardinal maiyetine girme· 
~ birçota ıitmiı, yahut Kendiıioin ıörülmeditine inan· ti tercih edecetini söyledi. 
•:::.... flıere ~ul~muı oldutu nın lcaduaın yüzüne zalimliğe Mayledi buna karşı hiçbir 
~ Mayledı evıne yeniden delalet eder bir hal gelmışti; alaka göstermiyerek mükale· 
~ ma1rıHar ediyordu ki, diıleriniıı olaaca lcuvvetile men· meyi değiştirdi ve ehemmiyetsiz 
~ da laailizlerin Franıa· dilini kemiriyordu. bir şekilde hiç lngilterede bu· 
-'1J' 9kmalannı mucip olan Bu a:rada Dartınyaam bil· lunup bulunmadığını sordu. 
.--' raleyanden lcendiıinin diti küçük güzel besleme kız -Sonu utrr-
_ .... lir olmadığı anlaıılı- içeriye ıirdi; Vintere lngili:ıce 
~ l>irte1ıer ıöyledi. lnıiliz ı.emen Z,a b ı ta 
r""µ.t da Viat• dtlibnlıyı allai• \,ir iıt•n dolayı ıitmelc Hır•••lılc 
., ... d .. lne takdim eclerek •HIMııriyetilll 11,u,.relc Dar- Halkapmarda bir fabriı...ta 

ld: tanyaadan müsaacie ve kız kar- Söleymantn t 75 kuruı kıyme· 
,,,,,,. itte, dze ıenç bir uil- deıinclen af dile41i. tinde bir gömleii ve Hüseyin in 
~ ld, luıratam eliae diittüiü Dartınyın Vinter ile el sık· 9 ı r ı k 18 ti ç lınmıştlr. Za· 

iki defa d&t-u t..ı. blctaa 88Dra Mayl.4'inia yaaına bıtaca yapılan tabkikatta hır· 
~ badW.e hakaret eden ... eli. ICNı•ı• yhüne ltıyret sı:ılıtın Mebmed otlu Haıan oha•• ve bir l•ıiliı ol· nricl bir d .. itildilde, neza· tarafından yıpıldıtı anlaşılmış 

ta- ratalD, beni öldflr· bili bir hal pl•ifti. Fakat ve çaldıtı eıya meydana çıka· 
~ fanabaclaa lltlfade et... ••dilia üaeriade prilen miai rılaralc: aalaiplerine verilmiıtır. 
;,.t!· haa lçia, bua kartı •ini kan lekeleriaclea dadak· Çimento /11r11dıjı 
~ bit teveccllahGz v1r11, lanaı lcaaab•cıya kadar ısır· Keçeciler caddeainde Keata· 
1ıı11clilİ" t1f91driir ecliaiz. dıtı Miat ılıyordu .•• Onun du.. ne puırıada Muıtaf a oğlu Ah· 

.. ıyleclt biraz kafl1tıaı ~. dakları çok rüteldil Meroendan med ve arkadatı arabacı Hı· 
~d•• aeçll•ez derecede yıpıl•ıt deaebilirdi.. aan, bir çuval çi•ento çalclak· 
...., bir ltalat ı89ti, ve cha- Ko11uımalan neıeli bir şekle larıadan yakalanmışlardır. 
~ıcla 0 cWece acayip bir tirdi. Maylediaia tamamile Bir iddia 
....... MWi ki, ba iç ,_. lcencliae ıelditi ı ıörülüyordu. Kırııyaka şimendifer cadde-
,ı görüp ıeçen clelibahnıa Lord dö Viateria kardeti o:· sinde lbraltim kazı 12 yaşında 
a.Atta tiyl.t irpermiıti. ••yap kayan\,iraderi bulundu· Neclanın, bıkkal lB. Abmedin 

l(ardtlİ bawa farkına vara· tunu delibalıya bildirdi; o, diikkinından bir Hat çıldıtı 
_,da: o, bu e .. ıda öbür ta- ailenin küçüle otlu ile evlenmiı iddıa edil•iş, tahkikata b ... 

fi daeerek, ••lll0MD• acu- ve kochı ke•di11ni ltir çocukla lınmışhr. 
rı ffk•• Mıylediain •Yaili 4•1 btrak•lftı. 25 lir• çalınmış 
.. ...8 ı'le OJDUJOrda. Lord d"" v 1 a... ler 

1•••• o İDter evlenmezıe Kemerıltanda kinci DGY • •• • _..... •iitteta• pulla.&. b ._ Mı1..-•• -." u çocua oıuın t•k variai ola· ıokatında doktor 8. Ali Ara· 
, .... f•kına vartiata 1" cakta. Bütia bu•lar perde ar· hın kliniğirad" Muttıfa kızı ~11• 

l)art;.tiaia •li111•= ile t.. kasında aakh birıeyler oldu· Muhteremin çaota11ndın 25 lı~a 
: t1tldl ed~!~. .:.ndi•· tuau delikaah1a aalabyor, fa· çaldığı iddia edilen Hüıeytn 

_ Safa .-u .. ız, . . ' kat 0 ı>erdeain arbaındaki ter kızı Şıyıo hakkında tahkikat• 

.. •aettarlılt• ıçıD ebech l~d• heniz bir 191 ketfed.. başlanmıştır. 
=~ kaz••• bul••Yor- •ıyordu.. Bir saç 

-
S.adan b .. kı, •arı• IUt Jk· l'kt C no .. ı ıok•· •••... 1 · ı· .r ıçeşme ı e ama h 
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Ah bey merhumdan ayra\dık· 

itan sonra bir ağacın dibine 
oturarak Kemal Kamil m•r· 
bumla konuşmağa başladık: 

ksıyan hayvan ihracatımızın 
a ski durumunu alması demektir. 
e p · Maliim 0 du u iızere .reye 
vapur işlemedığinden hayvan 
ihracatımız aksamı ş ve memle· 
ket menfaati bıltalanmıştl. De· 
nizyollan işletmesi acent~sınm 
Pireye y iden vapur tahsıs et· 
miş olması aksıyan ihracata d~
zene koyacak, memleket yenı· 
den faydalandıracakhr. 

Mev ·mi olduğu için bugün· 
lerde yapılacak hayvan ihracatı 
kuzuya 8 d olacaktır. Temmuz 
ayında da kasaplık büyük hay· 
van ihracatının mevıimii bıın· 
yacakt r. 

Konya vapurunun bu aylarda 
da seferlerine devam etmesi, 
hatta zarar dahi etse nıhıyet 
verm mesi temenni cd lır. Z ra, 
bu takd ı de memleket zarar na 
aç lac k rahne, 937 yılınkinden 
eks k olm yacalıı:tır. 

Bunun içindir ki,• memleket 
menfaati h sabma ihracatın 
durrn sn "n doğacık zarar ile 
b r vapuru ı Pırey e kadar i~le
mes" ndc yapabileceğı zarar 
ara ında büyuk bır fark vardır. 
Nıhayet işlıy e .1 kendı vapuru· 
muz, yıkılın kendı kömürü· 

müzdür. 
6 Nısandı, lzmir l•manında~ 

ayrılacak Konya vapuru, Yuna· 
n stın 1le olan ticaretımızin f • 
len başladı"' ını gosterece tir. 

Fakat hayvan ihracatam zdı 
halledilmiş sayılan bu vapur 

iımden bış~a henüz hal e• l· 
memiı bır meıe e dılu var. 
O dı, serbest döviz meselesi• 
d"r. Serbest dövız e vapılecak 
ibrac t bittabi bugü kü du u· 
mun çok fevk mde ol~cakttr. 
Yunanistanlı olın ticaretim zde 
h yvan ihracahm z battı geldıti 
içi ı, hükumetin bunu da hallet· 
mek izere üzerinde ehemmiyetle 
durduğ.ı muhakkaktır. 

N, jad r ögü len 

23 Ni•an 
Çocuk ha/tasının ilk gB· 

niic/iir. 

Borsa 
s 4 938 

Uz Um sat19f aM 
C. Alıcı K. S. K. S. 

352 Alyoti bi. 13 15 50 
295 Esnaf ban. 12 75 16 
285 A.R.üzümcü 12 13 75 

- Kemal; benim ceanette 
canım sıkıldı. Her tarafta cid· 
diyet, her tarafta ağırbaşlı\c, 
her tarafta Hmin vekarı hüküm 
sürüyor. 

- Bu kadar ciddiyetten ben 
de s•k ldım. Ne yapsak acaba? 

- Vallahi bana kalırsa bu· 
radakileri ciddiyetlerile baıbı· 
~a bırakarak mabıllebi cenae· 
tine gideliın. 

- Fena olmaz. 
- Yum öyle ise gözlerini .• 
Yumduk ve bir lahza ıonra 

kendimizi öteki cennetin kıpı· 
smda bulduk. 

Haydi bakılım mümkünae 
g r ... 

Çaresiz paçaları sıvadık ve 
dümdüz revani şoselere bası, 
basa içeriye gird'k. 

Almanyada betonlu asfalttan 
"Otoştrat.lar yıpmışlır diye 
lıerkesin ağzı iki karaş. Efen· 
dim; dümdüz caddelermiş, yüz· 
terle kılometre imi ş, Üzerlerinde 
otomob 1: saatte 150 kilomet· 
re kbşu uyormuş. 

Buna hıyret edenler gelsin· 
lcr de maballebi cennetindeki 
hal s rcvaniden mamul cadde
leri, şoselerı, bulvırlırı görsün .. 
ler. Her Liıı metrede bir muh
teşem babatatlılarandao k lo
metre taşları. Enfea binaların 
duvarları kimilen maballebi· 
den.. Daha zengin cennetlikler 
t vuk göğ u den de ya ptırmış
lar .. 

Evlerin hıhçeleriıde çakıltııı 
yerine tulumba tatlaıı ... 

Fiskıyeli havuzlıran kenarı 
hep ya111 kadaıften.. Esasen 
fiıkıyelerden de muttasıl ıurub 

fı şkırıyor. 
Toprak yok.. 
Toprak yerme irmik helvası .• 
Kupkuru ç çek dalı yok ..• 
Dal ar hep telkıdaifteo ••• 
Umumi parklarlda muazu• 

aıure havuzları .•• 
Telkadı fteo dalların ucunda 

açmış dilber dudaklarının, sa• 
rıiı burmıhran manzarası o ka· 
dar hoş, o kadar dilrüba ki ta .. 
r f edılemeı .. 

Hele süzme baldan, pekmez• 
den, ıütliçtın armaldaran ıarıl, 
.1arı l akıılannı canlar dıyan· 
maz. 

Ağaçlar kimilen lılanıa tat· 
l aından ha kedilmişler. Yap· 
rakları tereyajında kıurtılllıı 
yumurtalı, tekerli hamurdan. •• 

Yani bizim KarŞlyakalı Saraç 
Bay Sadri .• 

Hayretle yanına sokularak 
sordum: 

- Aman Sadriciğim; senin 
burada işin ne?. 

Boynunu biraz daha bükup 
dertli, dertli içini çektikten 
ıonra cevap verdi: 

- Sorma kardeşim; beni 
buraya muvakkaten yolladılar. 
Daha evel cehennemde bizim 
Nuri, Safa, Süleyman filin hep 
beraberdik. 

- Ne diye yolladılar?. 
- Künyemi tedkik ederler· 

ken vaktile dünyada bizim eıki 
mutemed Karııyakılı Tabirle 
ar~a~atlı~. ettitimi ötre•mitler. 
Gunun bırmde beni zebanıler 
meclisine davet ettiler ve 

- Mademki dünyada iken 
cennetlik bir arkadışan vardı; 
oaun yüzü ıuyu hürmetine seni 
bir müddet affettik, haydi ma· 
halle bi cennetine git de ıki 
ıene rabıt et. 

Dedıler. Yalvardım, yakar· 
dım, dinletemedim. Onlar ora· 
da çekiıtirip duruyorlar, ben 
burada mahallbi yalıyorum. 
Adalet mi bu?. 

- Bııa aelen çekilir bira
der, merak etme, iki sene de
diiin çabucak aelir, geçer. 

- ~rde geçer birader, ner· 
de geçer?. Sağım, ıoium imam, 
papaz, babam dolu... Herifler 
tatlılara aahlırdılcça içim di
nüyor. Ab bir kıdeh rakı bu
labil•m ... 

- Dünyada ıüpegüodaı 
çektiklerine tat ••• 

Yavallı Sadriyi bilmecburiye 
barakar• biraz daha it.leclik. 

O ne?. Bili• lnkllt Ôd• 
•itli B. Ekre• de burada.. 

- Amaa ıazia; ıeai •• 
diye blll'•J• ıetirdiler?. 

-Ah... Sorma Şeyh Kipeıt 
sorma.. BM de ceh•aHIMien 
ıiirpa ıeldi•··• 

- S.bep? . 
- Sebebi; ömrümde iki defa 

Bayrım namazına fiditimmiı .. 
Fılhakika çoculclutumda saf bir 
kalble iki defa Bayram na .... 
zına ritmiı ve namaz dua11nda 
•Yarabbi; bana Ceanetıilaya 
nasib eyle. demiştim; o du• 
lartm kabul edilmiş, dört Hae 
burada kalacatım. 

- Felilcet ... 
- Ne demezsin mirim: ... 

babları mahallibi, itleyialeri 
aıure, alqa•lan irmik belv111 
yiye, yiye dinim pwiyor, H 

yerine mvttaaıl pekmez içiyo
rum. Sea ne yapayor1ua? 

- Arkadaıımla beraber tet
kikat yapıyoruz. Cebrail aıe,. 
bisselimdan vesikamız var. 

- Aman kırdetı•, benı bu
radan kurtu.. Çalgılı. çengih, 

8a üıeriae nıı ız suren konu•nıalın""daa, Da- . Me • Decli. n• olduk· tan -.. .. ·- ğında A'i kızı Nazmıye, 
11 ODiara döaerek yap•lf k ta yan MaJiediai1ı kendi va- med otlu Cemalin ha••• : 

168 M.J.Taranto 14 ıs SO 
155 O. Kurumu 12 13 875 

Cennetliklerin canı ııkıldı mı; 
bıkhva hamurundan raketler 
ve kurabiyelerden toplarla te· 
niı oynuyorlar. Futbol topları 
bile un helvasından mamul •• 

mezeli, rakah cehennem durur
ken beaim burada iıim ne •• 

•üelloP Mr kelime 00 
• ndqı old-t11nu anlam1tb. evine gönderditi erzıkı alarka 

..,. 1 •L ta•ımile bikir• Kadının ._ 4erece nazik ve b ya •· 
,..111 o ır " te•iı F sakladığından :za ıtıcı •. t•••• konuşmasa da lanmıı, adliyeye verilm11tır. •"!-.... rledi L-·• fOll dikkatle ltw it•••• tup.. he btrakma- B k i 

... - L. b y d ıça taşıma 8 ı ldı berauer, u or u. d fi ey· 
•aleaaiı o•• D*1a Tepecikte Mehme o u b • 

T.~ı'U DJh 'ıua uzadıya kah· tullıbın üzerinde bir bıçık u 
UA r••aalıldannclaıa 1 

L---~~~==-~;M:'i:iii.1 dık" hlc•.. "yapbtı e- lunarak alanmıştır. A"'1' ıJM ar .. rda• bahıetti. Gaı· Kı 
o..-ı. ıs54 1 ~ ...... ,, koayala•ızın &1-n.l-- d·L··ı 1 rımadrd • de Kirız 
~ 

2
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~n te ~ tebe..a-ı_ 1 d ::•erın· 

ı bel .. -...Rır • muka· tala ve Hüıeyio cıd • -
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Niha~et gitaae amam ge\..l!. de zarla kumar oynır : dır 
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Mayledıye veda •d• k .. bataca auçüıtü yakalaaauı r , 

b" e ea me· Da Ltı·ıo ma Lı·ıael•.rı·. 8 au~b ır •dam hali11de Alondan R " 

ba ç'" . d .. bnmız 
Çı·111r•Om M. d Adliye Vekiletın eı ·ı·ı.ine 
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ıi,it 5,35 ;-~4 20,12 ~~f oou~ .. 1aıuadaft ı•ç•k• miş, müddeiumumılikfe tevzi 
5,38 11.16 1-k 9.l5 a,sa .. ç~ ıu~unmüı ve tonra da telif adlıye daireler* 
».16 IS.5' goz.enne "adar kızararak _çok edilmiıtir. 

122 Ş. Rıza H. 12 7S 15 
40 Paterson 13 75 13 IS 
25 M. Beıikçi 13 13 

1442 Yekun 
253056 Eski Yekun 
254498 Umum yekin 

Plyaea ııatıerl 
5 4.938 çekircleuıı üıüaa 

orta fiatlıri: 

No. 1 11 75 
• 12 25 
9 13 00 • 

• 10 14 oo 
• 11 ıs 1s 
•Zahir• satltl•M 

Ç Cinai K. S. K. s. 
279 Ton Buğday S 6815 6 

14 Buğday 5 6875 6 

327 KentPalamut41S 5!~ 
50 

174 B. Pamuk 33 • 

Saçları, kıılın ketea he'va
sıadan, yanakları kazaa dıbia· 
den, gözleri badem ezmesinden, 
dudakları ıeftıli kompoıto1Un· 
dan, kolları ıaıa ıekerinden, 
memeleri ığaç kavuau reçelin-
den balkedilmiı huri kızcağır 
laraD aalına, nlına dolaımalan 
iaaanı zıvanadan çıkaracak kadar 
litiftır. 

Bu tatlılar diyarının aekene• 
sine gelince: 

Söylemete hacet Yar mı?. 
Hocalar, pıpaalar, baham. 

lır.~. 
Revanilere bata, çıka yürür

ken mı hallebiden duvara yas· 
lan11uı birııinin melül, mahzun 
dDıündütünü gôrduk. Dikkat 
ettim; ta kendiıı ... 

- Hıç merak etme; hem 
saraç Sadri için, hem de senin 
için teıebbüsatta bulunacağım. 
ln ... llab pek yakındı buradan 
brtalununuz. 

- lnşaaUah ... 
Onu da elemile başbaşa br 

rakarak ·· .. d .. k yuru u .•. 

- Arkası 11 r --=-=-------------
U: la cina}eti davası 

Urla kazas nın O bek k y n· 
de Şevki oğlu Ahm di ö tir 
Haı m Karakutu 1 r 
Ağırc za mahkemesind m 
kemesi bitmitı cioayetı b r 
rik netıcesin işledıği a 
d1ğ odan 6 sene hapsıne 
600 l ıra da tazın nat v rme 
111 b ılm ed imiş . 
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Cam ve şişe fabrikaları- R b··ı·· •ht•IAfl h il t ""' h mızdan ahnan neticeler usya, u un ı ı a arı a e mege a-
Pasift~n se~iz mi!yon _66~ ~in 87 Zir olduğunu japonyaya bildirdi 

lıra kar temın edılmıştır 
Ankara, - Türkiye şişe 

ve cam fabrikaları anonim 
şirketi hissedarlar umumi he· 
yeti, ikinci mali yıla toplantı11nı 
yapmıştır. Birinci bet yıllık en· 
düıtriJeıme planımızın ana kol· 
larındıa birisi olarak kurulan 
şiıe ve cam fabrikamızın ikinci 
çılıımı yılıaua neticelerini aös
ter•11 rakım ve bidiaeler, bu 
milli müesaeıemizin iı hacminin 
daimi bir inkişaf halinde oldu
ğunu göstermektedir. 

idare meclisi, raporunda, ıon 
ıenenih faaliyetini şu cümlelerle 
ıalatmıktıdır: 

1937 senesi bidayetinde bü· 
yülc: ıiıe fmnımızı, yükıek pro
dükıiyQn vermek üzere vazet· 
tiğimiz altı kollu makinenin 
.montajı buna göre fırınlırımı· 
zın tevsii va nihyet bu yeni 
tesisin mevcut diğer makinele
rimizle çılıımasının temini 4·5 
aylık bir montaj ve tecrübe 
devresini lüzumlu kılmı ş ve bu 
müddet içinde fabrikamızın ıişe 
k sm m tam randımanla • çalış· 
tırmık mümkün olmamakla be· 
raber tecrübe imalatının hita· 
m nda ş"şe fırınımız randımanı 
günden güne artmaya başlamış 
ve sene nihayetine kadar kayda 
şa} an bir akaalıclık göıterme· 
den normal çal şmııtır. 

HükQmetimiz 1937 aenesi 
ortaiarmda ıcrbeıt ithalat rej i· 
mini tatbik ederek kontenjan 
ve memnu listeleri kaldırmıştır. 
Ancak bükGmetimiz bu kararı 
alırken himayeye muhtaç bulu· 
nan yerli sanıyiin haricin gayri 
meşru rekabetinden ııyanetini 
de düıün müı ve aldı ta çok 
esaslı ve yerinde tedbirler aa· 

'}'esinde fabrikamız aerbeat it· 
b l rejiminden fazla müteessir 
olmamııtır. Yalnız Almanya ile 
evelce akdedılmiı ahdi mukl· 
vele dolayııile fabrikamız ma· 
mulitını alakadar eden gümrük 
tarıfeı"nin 494 A 2 maddeıin· 
den me mleketimizo büyüle m k· 
yasta kavanoz, ceza şiıeıi ve 
buna mümasil cam eıya ıoku· 
larak ıtok edilmiştir. 

Her ne kadar ahdi mukavele 
1938 senesi N san ayı ortasında 
hitama eriyor ve bu tarihten 
sonra gümrük tarif esinin bu 
maddesinde do hükumetimiz 
yerli cam aanayiini korumak 
üzere tedbir almıı bulunuyorsa 
da ıon aylar zarfında yapılın 
ve yapılmakta devam olunan 
bu ıtokl•rm erimesi birkıç ıe· 
neye mütevakkıf bir keyfiyet 
olacafını tahmin et•ekteyiz. 
Bundan dolayı fabrikamızın fli-

konıj ve kavanoz imalatı 1937 
yılında tamımen durıauı ve bu 
çeşit eşya üzerinden satış yap· 
mık imkanı bulunımımıştır. 

Alınan igi neticeler 
Fabrikamızın çok e111h bir 

kıaım imalatını teşkil eden ve 
yukarı da zikrettiğimiz çeşitler· 
den mahrum çalıştığımız halde, 
bu noksanı kısmen olıun telafi 
edecek başka ıiparişler temin 
etmek suretile fabrikam•z1n ht• 
yeti umumıyeıi ahenkli çalıştı· 

tılmıı ve iyi denecek neticeler 
elde edilmiştir. 

1936 senesinde şişe kıım n~a 
6 milyon 884, 17 5 adet şişe 

imal olunmuşken, yukarıda ar
zettiğimiz yeni makinenin iş· 
letmeğe vazı nyesinde bu mile· 
tar 937 ıeneainde l l, 704,643 
adede çıkırılmııtır. 

Zücaciye kısmında ise hiç 
bir ilave yıpılmadı§'ı halde sırf 
işçilerin daha iyi raodımanla 

çalıştırabilmeleri ve fabrikamız 
ıdaresinin iıi daha tecrübeli ve 
verimli idaresi 11yeıinde ima· 
litımız 794,545 kilodan 1 mil
yon 291, 155 kiloya yükaoltile· 
bilmiştir. 

1937 senesi İçinde memleke· 
ti mizin şişe ve zücaciye ibti· 
yacının hemen kiffHini temin 
eden fabrikamız, bu bilinçoıu· 
nu masraf ve aımma paylarını 
ve geçen senelere ait zararları 
kapadıktan maada ufak bir kir 
da temin odıcek ıekilde çalı· 
oabilmiıtir. 

Bilidçoda (1.127.625.44) lira 
olan sabit kıymetlerimizin 508 
milyon 757,84 lirasının fabrika 
arızi ve idare binalara, 618,867 
bin 60 lira11nı da fınnh•r•, mr 
kin eler, alat ve edevat, demir· 
bat vesair teıisatımız te~kil et· 
mektedir. 

(340,665,15) liraya balit olan 
ambar beubının (123,418,95) 
lirasını mamul emtia, 22,558,42 
liras·nı kahpfar, (84,740,80) li· 
ra1ını iptidai madde, 13, 196 
bin 88 lirasını podima lcum 
ambarımı z, (78,425,37) lirasını 
işletme ve yardımcı malzeme, 
(18,324, 73) lira11nı da yedek 
parçalar teşkil etmektedir. 

Aktifte görülen (28 l, 713,08) 
liralık matlubatımızm cümleıi 
kabili tahsil olup içinde meş· 
kilk matlubat yoktur. 

P siften görünen (1.000.000) 
liralık sermayem zin tamamı 

ödenmiştir. Amortismanlarımız 
(205.945,55) liraya baliğ ol· 
makta ve bu rakwmın (6.290,92) 
lirasını 1935 (96.945,42) lira· 
sını 1936 senesi amorti•man ları 

Yazan: Saime Sadi 
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Evet, bütün bu mektuplar 
bana, hukuk edebiyata ile dolu 
gı bi geliyor. Meçlıul genci, 
adeta müekkilioi mahkemede 
büyük bir talakat ve belagatle 
müdafaa eden bir avukat şek.· 
linde tahayyül ediyorum. Fakat 
her müdafaa edilen hakikaten 
masum veya kahraman mıdır? 
Bu müdafaalardaki mantık oyu· 
nu, ıöz kuvveti, jest inceliti ve 
hassasiyeti her zaman yerinde 
midir? 

Hüsniyecik kolumu tuttu: 
- Ne düşünuyorsun? 
Dedi. Gözlerimin içine balcı· 

yor, aankı benden bir hüküm, 
bır kanaat istiyor gı biydi. Dü· 

ıündüm: 

- Fevkalade birşey olarak 
düşünme bunu ·dedim· bayatın 
tekerrür eden bir oyunu.. Al· 
danıyor, aldatıyoruz .• Demek ki 
o, seninle tam bir anlaıma 
yapmaktan çok uzakmış .. Sevgi, 
en büyük tecrübesini, felaket 
gününde geçirir. Felaket, kor· 
kunç bir geçide benzer. Cesa· 
ret ve fedakarlık lizımdır. Yan 
yana gitmek rerelctir. Aşkın 
böyle ilk çiçek açtıtı çağlarda 
netice böyle olurH, felakete 
uğrayın, kendini bahtiyar ıay· 
malıdır. Zaman ve mesafelerin 
geçmesinden sonıa doğacak 
olan böyle hidiıelerin netıcesi 

Japonyanın Moskova sefiri, dün L i'tvinofu z iyaret etm Ş ve Rusyanın 
Çinin dahili işlerine karıştığını ileri sürerek protestoda bulunmuştur. 

Moskova, S (Radyo)- Japon· vermcğe bızırlr"1ırken L\tvinof bil b izim de rehin olarak tut· askeri mevakii tahrip eylemiş· 
yanın bura ıcfiri Sığomuso, sözlerine devam etmiş ve: tuğumuz Japon gemilerini iade lerdir. Ç inlilerin on tayyaresi 
bugün Hariciye Nezaretine gi· - Tokyo sefirimize talimat etmeğe hazırız. Japonyada, şi· düşürüldüğü söyleniyor. 
derek Litvinofu ziyaret etmiş verdik ve Japonya Hariciye mendiferlerden bıze borçlu ol· Londra, 5 (Radyo)- Japon· 
ve Sovyot Rusyamn, Çinin da· Nezaretine müracaat ederek, duğu paraları tediye etmelidir. ların. Sesuan ve Tetuan bava• 
bili işlerine karışttğını, ıon gün· aramızda mevcud bütün ibtı laf· Dem iştir. l sinde Çinlileri ric 'ate mecbur 
lerde Japon orduları tarafından lan halletmeğe amade bulun· Şanghay, 5 (Radyo) -Japon ettıkleri ve yirmi b.n kiıililc bir 
alınan esirler meyanında bir duğumuzu bildirmesini istedik. tayyareleri, bagün Çin cephele· Çın kuvvetinin nazik vaziyette 
Rus tayyarecinin bulunduğunu Zııbted len gemilerimize muka· r "ni bombardıman etm işler ve bulunduğu söyleniyor. 
ileri sürerek bir nota ile p ro• 
testoda bulunmuştur. 

j pon sefirinin verdi ği bu 
nota, Litvinof tarafından kabul 
edilmemiştir. 

Sovyet Rusya Hıriciye Na· 
zm, her devlet gibi Rusyanın 
da, Çine ıilah ve mühimmat 
sattığını ve bunu vaktile Tokyo 
ıefiri vasıtasile Japonya Hari· 
ciye Nezaretine bildirditini be
yan etmiş ve fakat Ç inin dahili 
iılerine hiçbir zaman kırışma! 
dıtını, Rus tayyarecisinio, Çin 
ordusunda hizmet ettiğinden 
Rus hükumetinin malOmatı ol· 
madığını ve Çine asker dahi 
göndermodiğin ı ilive eylemiştir. 

Litvinof, Japon aef irine de· 
mittir ki: 

- Biz,• pek ili bitiyoruz ki, 
Ç1r1 ordusuna bazı devletlerini 
zabitleci vardır. Öyle devlet• 
ler ki, halen Japonya, onlarla 
dostluk muabcıdolcıri bilo akdot• 
miı bulunuyor. 

Japonya hükumetinin, bunlara 
karıı ıükQt edip te bizim için 
varid olmıyan meıeleler çıkı· 
raralc nezdimiıde protestoda 
bulunmasına bıyret ediyoruz. 

Japon sefiri, Litviaofa cevap 

teşkil etmektedir. Geçen ıe
neki bilançomuzda amortiıman 
olarak (97.370,42) lira görün· 
mektedir. Bu aene bilançomuz
da amortisman olarak (97.370,42) 
lira görünmektedir. Bu sene 
bilançomuzda kayıtlı 936 sc• 
nui amortismanı arasındaki 
(425) lira fark şirketimize aid 
otomobilin aatılmaaından mü· 
tevellittir. 

Bankalar hesabtnda 752 mil· 
yon 282 bin 74 liraya baliğ 
olan borç şirketimizin 1937 
ıeneıinde yapttğı yeni tesisata 
ve iılerimizin büyümesi dolayı· 
aile bankalardan istikraz sure· 
t ile teduik olun muştur. 

P ~fien tahakkuk eden 8 
milyo1 660 bin 87 l ı ra safi ki· 
rımız olup mezkur meblağ te· 
mettu tevzii içın duıı oldutun· 
dan aynen önümüzdeki seneye 
devrine müsaadenizi rica eder z. 

daha fecı olur. Aldırmamalı· 
sm .. 

Dinliyor, düşünüyor, birşey· 
Jer söylem ele istiyor, yapamı
yor ve sonra ıçını çekiyor. 
Anlıyorum lci, hep nafile ko· 
ouıuyorum .. 

Uzun müddet susuyoruz. Bir
den bire, derin, hırıltaJı vo ya· 
ralı bir ıeale: 

- Bu kı dır detil -diyor· 
dahaaı var .• 

Onunla 1111? 

- Hayır, o kalmadı lci •• Son 
defa beni görmeğe gelince, 
gözlerinden anladım ki, düne 
kadar aşlcla dolu olan bakışlı. 
rında ıimdi benim yırım, sakat, 
biçare halime lı:arşı dehşetle 
karışık bir methamet var. Ne 
bileyim, korkuyordu sanki.. Ve 
ben bunu, daha derin tetkik 
ediyor, ıu neticeye varıyordum: 

Benden belki de iğreniyor .. 
Bu netice, benim için bir 

uçurum oldu, yuvarlandım. O 

Mısır Kabinesi llk rahibe doktor 
• •••• 

Dün istifa etti, yeni kabinenin, tekrar M ah. Papa; rahibe Alma. 
mut pf.tarafından teıkil olunacafısöylniyor nın doktorluk yap· 

Kahire, 5 (Radyo) - Mııır kabinesi, bugün istifa etmiıtir. nasına müsaade etti 
Yeni kabinenin, tekrır Mahmut paşa tarafından teıkil olunacağı 
söyleniyorr 

Veft partisinden istifa eden saylavlar, Naki Paıanın riyaae· 
tinde yeni bir parti teşkil edeceklerdir. 

Atina radyo Amerika 
istasyonu Harp malzemesi 
Ônümiizdeki pazar· ihracatı •• 

l Vaşington, S (A.A.) - Hı· 
günü marasim e riciyo Nezareti Mart ayı içinde 

açılacaktır. ailih cephane ve tayyare ibra· 
Atina, S (Radyo) - Alina cıtı için verilen vesikaların lis· 

radyo istasyonu, bu ayan onun• lesini neıretmekted ir. Bu liıte 
dan itibaren servis vermete mucibince baılıca alakadar 
başlayacaktır. istasyon, Başvekil. memleket Kanadadır. Sovyetler 
general Metalcaaı tarafından birliğine 1, 146,00() dolar, Ja· 
büyük merasimle açılacaktır. ponyaya 700 bini tayyareler 
Kırk kitililc bir orkutra, rad· için olmak üzere 893 bia do-
yoda Elen mırıını ve •uhtelif larlılc malzeme ihraçedilmiştir. 

havalar çalacaktar. Lehistan da miis-
Yunanistandaki temleke istiyor 

Almanlar Gazeteler, tekrar 
Gelecelı pazar giiniJ neıriyata baıladılar 

rey verecekler Var§ova, 5 (A.A.)-Matbuat, 

Atina, 5 (Radyo) - Yuna· Polonyanın mü·stcmloke almağa 
nistandaki Almanlarla Avustur• hakkı olduğuna dair yeniden 
yalılar, gelecek pazar günü Pi· neıriyata başlamıotır. 
reden bir vApura binerek de· Yarı resmi lsk' a Janıinde 
nize açılacaklar ve plebiste iş· çıkan bir notada Polonyanıo 

kuvvetli bir ticaret filosuna ve t ir ak edere le reylerini kullan· 
dıktan ıonra tekrar dönecek· müstemlekelere iht:yacı olduğu 

beyan edilmektedir. 
lerdır. 

Mil an 
Stoyadinovic 

• 
Belgrad, 5 (A.A.) - Splıt· 

den avdet eden Ba~vekil ve 
Hariciye Nazırı Stoyodinoviç 
refakatinde hükumet erkanın· 
dan bazı zevat bulunduğu hıl· 
de Saraybosrıa civarında kain 
ılıcaya gelmiştir. 

Başbakan halle ve hükumet 
mümessilleri tarafındın hara· 
retle kır.şı lanmıştır. 

yukarıda kaldı, ben de onun 
yuvarladığı yerde .•• 

Notada ezcümle şöyle denil· 
melctedir: 

400 bin kişi bunu talep edi· 
yor ve iş istiyor. Polonyanın 
neticede müstemlekelere malik 
olacağından eminiz 

Bir İngi:iz tayyareai 
düştü ve parçalandı 

Londra, 5 ( Radyo ) - B'r 
bombardıman tayyaresi (Yoksir) 
c.vannda yere düşmüş ve par
çalınmıştır. 

Tayyarede bulunan beş lngi· 
liz zab ti ölmüştür. 

mevzuu ba hsoluyor. 
kendimi dinledim ve 

Nihayet 
kararımı 

Ralılbe Alma 
Papa, ilk defa olarak, b ir 

rahibenin ayni zamanda dok
torluk yapmasına müsaade etti. 

Alba iımindeki bu doktor 
rahib.. birkaç •••• e-..1 Helea 
Salinıky adını ta ıyan ku...ı 
bir kızdır. 

Bir gün, Amerikadaki •Telbi 
katolik misyonerleri. cemiye• 
tine girerek rah"be oluyor ve 
Lorjtoren tıp mektebinde tah· 
silini ikmal ettikten sonra şimdi 
H ind istana gönderiliyor. Ev· 
ve,a, bütün Amerilcalılar, Pa· 
panın buna razı olmıyacağını 
zannediyorlar. Fakat düşünce· 
leri yanlış çıkıyor ve Papa bu 

rahibenin doktorluk yapmasına 
müsaade ediyor. 

Pa: iste taksi otoma. 
bitlerinin şoförleri 

grev yapacaklar 
Pariı, S (Radyo) - Pariı ve 

civarında ışl.yen bütün talcıi 
otomobillerinin şoförleri, yarın 
1aat 6 dan 12 yo kadar umu· 
mi grev ilin edeceklerdir. 

Hükümet münakalatı temin 
için tedabir almıştır. 

olacak.. Bir gece babamla bu· 
nu ko uştuklarını hiasettim. 

- Şimdi? verdim.. - Peki amma, neferi kim 
Hüsniyenin gözleri atıc; dal· 

larının aralığından düıen ııık· 
larla kamaşır ve ıonra yaşarır 
ıibi oldu .. 

- Şimdil .• 
Dedi, durdu. 
O lU içim yana yana, yüre· 

ğim acıya acıya dinliyordum .• 
- Şimdi ·diye tekrarladı· 

evleniyorum. 
Hayretimden gözlerim büyü· 

dü. Duyduklarıma inanamadım: 
- Evleniyor muıun, anla· 

madım .. 

Sakin bir ciddiyetle cevap 
verdi: 

- Evet, evleniyorum. 
Bunu, ht- celeri teker teker 

tebartiz ettirerek eöyledi .. 
Az kalsın. 
- Fakat ıen delisini 
Diyecektim. O devam etti: 
- Bu mesele çoktanberi 

- Demek ki, iş ciddi idi? düşündü? 
- Fakat kiminle? - Bilmiyorum. Öyle zanae-
- Mezun bulunan neferimiz· d"yorum ki, annem düşündü!. 

le .• Feyzi namında bir geaç.. Ve babam da ona açtı. 
Bir ıözü ıakat, biraz da ab· -------·S-on•ıı••"•ar_-__ 
dal.. 

Yüzüne merhametle bakıyo· 
yordum. Kendimi toparladım: 

- izah et .• izah et şunu .• 
Hafif hafif kulaklarına kadar 

kızardı : 
- Nası l edeyim bilmem ki •• 

Şu hasta gövdemin içinde, bir 
evleuaıek, bır kaJın clmak ih· 
t yacı nı h ' ssed ıyorum. Bu ı h i· 
yaç beni aık sık tazyik ediyor. 
Evet, doktorlar bile şaşırıyor• 
lar, ınanmıyor lar. Fakat ben 
bunu, damarlarımda, bozulan 
asabımda, dalgmlann kafamda 
duyuyorum. 

Sonra?. 
- N hayet annem hissetmi ş 

Iskandinavya 
Hariciye N:ızırları 

toplandılar 
Oslo, S (Radyo) - lıkandi· 

navya hükumetleri Haricjye 
Nazırları, bugün burada top
lanmışlardır. 

Düzeltme 
Gazetem'zin 18 Mart 938 

tarih ve 7 460 sayılı nüıhasmın 
8 inci sahifesinde çıkan lzmır 
2 inci icra memurluğu ilanının 
S inci satırındaki ev numara. 
sınm 61 ı/743 yazılacağı yerde 
ıehven 613/843 olarak tertip 
edildiği görü lmüştür ve keyfi
yet tashih o lunur. 



6 

Macar çingeneleri arasında 

F al~ılık ve hırsızlıkla geçinen 
~~::~~:~::::a:-.::·;~~~:~~;~•ihm~'L:;o;-::-~=n~;;;=::=.:~ı~~,~~n:~a~~a~lı~(~R~ı~h~t~h~o~fe~n~)~~~~-:k•e/F•:,~·çe:•~~Jj: çingeneler nasıl yaşa lar? 
sız hatlarına attı~.beyannameler, baştan başa Dilber çingene kızı, Belgradlı bir zabite söylüyo1. 

alaylı cumlelerle dolu idi "Eğer beni seviyorsan kendini suya at! Zavallı 
Top ıteıi yetiımiyormuı gibi, - 20 - Kumandan, biraz düıündük· • ' ' ' 

ıimdi de, Alman tayyarelerinin da bir mani bulunmımaaını ar· ton sonra dodi ki: genç, nehrın akışında sürüklenip, gidiyor/ 
hücumu lcarşııındayızl zu ederim. _ Biz, onlara örnek olama· • • ı • • 

Ufukta beliren düıman tay- .. Bu~ün beni. ufuklarınızda gö- dık. Gördüğümüz iıten mıtrur Çingene kızları, •ihir. r---
yare fılosu, yavaı yavaş üstü· r~r . go~~ez, ~ıtriyeceğinizi bil· olabiliriz. Hücum ettik ve mu· 
müze doğru geliyor. Tayyar~ dtğım ıçın aııe tebıir edeyim vaffaic 01duk. Müdafaa vaziye· li bakıflarile İnıanı 
ler yaklaıtıkça, onlara daha iyi k~ •. size bırakacak fazla kartvi· tindo kaldığımızda da, hiçbir nasıl teshir ederler? 
sezebiliyoruz: Bir kısmı bom· zıtım yoktur. Zıra bunları, sizin zaman düşmanın ilerlemeaine 
bardımın taıyaresi diierleri de meşhur (Vcrdun) unuz için aak· meydan vermedik. Fakat bu· 
avcı.. layorum. Birkaç gün sonra git· nun da bir derecesi var. 

Fırka kumandanlığından te• m_eğ~. niyet ettiğim Pariıte - KumandaAım; ·dodim· ır· 
lefonla verilen emirde, mitral• huınu müla"katll k l · tak, biz istese de mevzi en· 
yözlerimizio, derhal düşman • Rihtho/en mizi muhafaza edemeyiz. MJ• 
tayyarelerine tevcih edilmeai Almanların, bu mealde be· fevkin verdiği emirler, bizim de 
ve mesafe dahilioe ıeldiklerin· Y~nname atmalara tabii idi. paniğe ıürüklenmemizo amil 
de hemen ateş açılması bildi· Zıra, ille top sesi üzerine ta· ı 
riliyordat Beyhude zahmet, çün· banı kaldıran korkak askerler 

0 
uyor. 

kü düşman tayyareleri, o de· gibi hareket ettij'imizi itiraf Konuşmamız devam ediyor. 
rece yUksekteo uçuyorlar ki, etmek lazımdı. . Biraz sonra Fırka kumandanı ıöylüyor, ben 
mitralyözlcrimizin ateşi, onları karşı lcarııya geldiğimiz fırka mukabele ed"yorum. Fırka ku· 
zerre kadar teair otmez. kumandanımın elinde hali bu mındını, ıayet mütee11ir bir 

Dakikalar geçtikçe, korkumuz beyannamelerden bir taneai hıılde: 
artıyor; jıte reliyorlarl. Bütün vır. Kumandan, beyanoımey; - A'ıy kumandanı; ·dedi· 
efrad, yerlere kapanıyor ve ça· kıvı rıyor ve yüzüme bakarak: müdafaa11 lüzumlu ve mümkün 
lılarm arkasında ıaklınmata - Bu hale ıebep olanlar, olan yerlerin torkiai emretmek 
çalışıyor. Bombalar 

0 
... rd vicdan azabı duymuyorlar mı? için, çok vicdansız olmam li· 

- t- - , "' eyıe K d uı umuze yağma,,,a ba•lı k. umından1n teessürünü bi· zım ır. 
B. a • yaca 1 k B 1 lcl d F ız, mütevelckiliae bir ıuretto iyorum. Dedim i: - unu an ıyaca ır ar. a· 

bombılann diifmeıini beki - Kimsenin düşünmete bi· kıt, o zaman iş iıten geçmif 
ken; düşman tayyarelerinin ~: le cesaret edemiyeceği şekilde olacak vo hiçb:r kuvvet kurta· 
takım kağıtlar atmığı b~şla• tiddetli tedbirler almak lazım· rarnıyacaktır. 
dıldanıu ve (Vcrdun) istihkam• dır. Aksi takdirde bu panitin Dedim. 
larına doğru uçmakta d ıonu yoktur. Sonıı vtır -

=~~~=:!d~ı::ü:i?uz. Acab:·~~ AVUSf UryaTaCiiilr1 -n1E;Şiıur 
k"Düşman tayyarelerinin attıtı elması bulundu'. 
ağıdla .. , h vada dalg lınarak 

yıva,ı yavaş b tlırımıza dü•tü 
Atalan 1c"JC..dl v • •6· ar, Alman tayya-
reci'ie~n?en llleıhur kartal Rıht

Naziler, bu kıy elma ın derhal 
hofenın ımza ıını taııyan beyan• 
~~mc!erdi. Bıı beyannameler, 
uzıu1a bir lisanla Fransızca 

yazılmııta M ı · . 
·b • ea '• ıati bzadan 
ıd'aretti. Bakınız Rıhtbofea ae 

•Yordu: 

" Kahrcuıtan Fransız a•· 
kerleri/I/ 

h
. Şdu ,~üne kadar, 1870 tarl• 
ID eıd ı"l"b 

tefevvuk e: ~ . arkadaşlarınıza 
t kd· tınızl Almanlar, sizi 
a ıre layık .. .. 

raf ediyon•r k~oruyorlar ve iti• 
zinlo .. b ı, kaçmakta ıf. 
Bu h musa •kaya girişemezlorl 

uıuata göate d" 1... • ı· kati d.. r •aınız ıya• 
. '--ı unyaya ilin etmekten ge

rı q mıyacaA-ız. 

d ~iz kahramanlardan ziya• 
e bumandanlırınızın ne dere

ce ec "kl· 
h erı 1 olduklarını gördük 

v~b ıyret ettik. Kaçmakta tec-
ru e vo m.. 1 
itib ·ı . ~marese eri, yaşları 

arı e sızınkinden fazladır 
Kıt k • Tı.· . at yülcıek olan tayyare· 

L cı ıaınııe aelince; bu noktada 
"leyecan duym 

t T amamıza aebep yok· 
ur. •)'Jırocileriniz, ara sıra 
Y1 •pdtığımız iiınnaatiklerde, ufuk· 
ar a arzı end ·k diler. d am ettı çe, ken• 

e 
1 0

• ~n ıon derece iıtifade 
tnıeb~1~1 temiD etmişlerdir. Yal· 
nız ızı d"I · 
sa f ki ı gır eden birıey var· 
.__' utlu arda lıer karıılaıtıkça 
~na aranızı y • ' 
ın k b arı yaraya ındir• 

d ter z~ec ubriyetinde kalmamız· 
• ıra u "d· 1 tek F gı ış e, yakında 

ransız tayyareai lııcalmıya• 
calc ve hava talimlerinde bize 
yarıyan aletlerden mahrum kal· 
mık vaziyeti başgöıterecektir 

Bunun için, b ilhassa Alm~n 
tayyare filolarının baıında ben 
bulundukça, fazla korkaklık 
göıtcrmemelerini tayyarecile .• . . rı 
mze tıvsıyo etmenizi rica ede-
ri?1. Bun~, ben rica ediyorum. 
Zıra tabıatım acaiptir. Sıhhat 
heberinizi almak makıadile hat· 
larını~da _bi_r hava gezintisi yap· 
mak ıstedığ-ımde, cevelingabım· 

kendilerine teslimini lsviçreli-
lerden istiyorlar 

lşte meşhur elmas budur 
Avusturya tacının 1embolü 

.. Floranten., iımini taşıyin kıy· 
metli bir elınaaın lsviçrede bu
lunm111, ortaya yepyeni bir 
hidiıe çıkarmııtır. 

Viyanala Naziler, elden ele 
dolaşın ve şimdiki halde lsviç· 
rede saklı bulunan bu kıymetli 
elmasın derhal kendilerine tes· 
limini istemektedirler. Halbuki 
lsviçrcliler, bu elması ancak 
~vuaturya iınparatorluk tacını 
gıyecelc olana teslim edebile· 
ceklerini söylemektedirler. 

Bu kıymetli elmasın başın· 
dan .pek çolc nıaceralar geçmiş 
ve nıbayct bir papaz tarafından 
Avusturya imparatoruna hediye 
edilmişt r. 

Elmasın ilk sahibi, Yılmaz 
Şarldır. Şarl, bu kıymetli taşı 
hiçbir zaman üzerinden ekıik 
etmemiş, daima bir kolye gibi 
boynunda taşımışbr. 

Grandsan muhare!:>es"nde atın· 

Elma• ancalı impa. 
ratora teslim •ai

lebilirmiı 
dan düşen Yılmaz Şırl, o 11ra 
da boynundan sıyrılan kolyeyi 
görmemiş, kaybetmiı ve bir 
daha da bulamamıştır. 

Elmas, bundan sonra bir as
kerin elino geçmiş, yok paha· 
ıına bir Floransalı tacire satıl· 
mış; ondan da Milanodıki Gu· 
doviç lforza tarafından ılınmııtır. 

Elden ele dolaıdıkça kıymeti 
anlaıılın bu mücevlaeri ea ıon 

olarak ikinci Papa Tul almıı 
ve Avusturya imparatoruna 

hediye etmiştir ve o zamandan 
sonra imparatorluk mücevheri 
arası.na girmittir. Falcat yirmi 
sene ıonra e lmaa gene ortadan 
kaybolmuş ve bütün ara~hr• 

rnıları ratmen bulunamamıştır. 
işte, Nazilerle lsviçreliler 

araımda Hr hidiH tevlit eden 

elmas budur. 

Eceabatta 
Atatürk anıtı mera· 

a: mle açılJı 
Çanakkale, (Hususi) - Vili· 

yetim"zin Eceabat kazası büyük 
ve tarihi günlerinden birini ya· 
şadı. Törene bandonun çaldığı 
istiklal marşı ile başlınmıı ve 
Atatürk anıtı alkış tufanı ıra· 

sında açılmıştır. 

Törende Eceabat ve Gelibolu 

kaymakamları, mülki ve askeri 
rüts ~. Halkevi, heyetleri, ıpor· 
cular, muall imler, okul ta lebc· 
lui, köylü er bulunmuşlardır. 

Çinrenılerin hayatını tetkik 
etmek için, Macariıtiaa gitmiı· 
tim. Ydgoılav katibem Madam 
Milen, bu husustı. bize yol 
göstermesi için, topal Şeriya 
iımindo genç bir ç ingine kıııaı 
Belgratta kiralamıştı . 

Çingeneler; aıırlardan beridir 
her yıl büyük bir veba felik .. 
tinden kurtulduldaranın senei 
devriyeıini teıid ederler. Topal 
Şeriyaya, i~te böyle bir aera· 
ıimdo raagemiştik. 

Bizimle beraber ıelmeıi için, 
4,000 dinar iıtedi. Atzından 
pipoıu düımiyen pervaıız an
nesile, on ıekiz aylık cocatunu 
da beraber almamızı ıart koı· 1 
muştu. Tabii razı oldum. 

Bir otoaıobilo atlıyarak, Mı• 
cariıtının yolunu tuttuk. Hor 
akıım, at bırııılıtı yapmak 
cüretinde bulunmayıp, Cimal 
ettikleri ııkara, mııa ve bun· 
lıra benzer işlerle ıeçinen çin· 
genelerin ıehir bıricindoki aa· 
bit kulübeleri yakınıada mola 
veriyoruz. 

Ana, kız derhal Q&dırlarını 
kuruyorlar, biç •kit kaybet
..... ı .. ~, yol ken rlarına side
rek. karanlık baıane1ya kadar 
çabtıJorlarl 

Şlrgahın llıtigar anası 

ihtiyar kadın, gözüne kestir· 
diği aaf bir köylüyü: 

- Delikanlım, ıel de bir 
fal · :.ıa bakayım. 

Diye ça~myor. 
Adamcağız, çabuk kınıyor. 
Kadan, iskambil kartlarını ya· 

yarık, ona ölümdoa, ıorvetten 
ve aşktan babsctmete baıhyor. 
Kazanç hırs:yla, sözlerinin köylü 
üzerinde ne tesir ettitini araş· 
tırıyor ve ıonra, birden falını 
keaerek: 

- Daha beı dinar vere-
ceks"nl 

Diyor. 
Adamcağızın itirazı üzerine, 

tehditle karışık •Özler Hvura· 
ralc iskambilleri topluyor. 

Baıkalarma bakla fah açı· 
yor. Verilen paraya göre, kah 
kötü, kah hayırlı haberler bil
diriyo .. 

Şeriyaya gelince, s rtmda ta· 
şıdığı çocuj'un sekiz günden· 
beri aç olduğunu söyliyerek, 
dileniyor!. 

* • • 
Kosis şehı indc, bir sabah 

otelimizden çıkarak çingenele· 
rin yanına gıttiğiniz zaman, Şe· 
r.yayı çadırmda bulamadık. 

Katibem: 
- Şeriya nerede; diye ıordu. 
Şeriyanın anneai: 
- Bilmiyorum! 

· Cevabını yerdi. 
O civarda bulunan karakola 

gittik. Yirmi kadar ç ıngcne ka· 
rakolun bahçesine doldurul· 
muştu. 

Bunlardan birile, komiser ara· 
aında fU muhavere ıeçiyordu: 

- Sen ne kaba bat yapbn? 
- Hiçbir ıey yapmadım! 
- Haydi, dotruyu söylel 
- Beni kırbaçla dövdüğü 

için biraz çekittik. 
- Ve ona ıi ddetle muka· 

bele ettin değil mi? 
- Evet; araba dingilile hı· 

fifçe bışma vurdum. 
Bu çingenelerin arasında Şc

ri1ay1 görmüştük. Genit etek· 
liği içinde iki jnnbon kangalı 
bulunduğu için onu tevkıf et· 
mitlerdi. Fakat o, bu janbon· 
lan çalmamıştı. Onları bir Çe· 
koılovakyalı genç vermi~ti. Ve 
asıl hıra• z bu idi .• 

Komiser, bu defa Çekoslo· 
vakyah g ence sordu: 

- Niçin, bu hırsız lığı yaptın? 
- Şeriyaya takılıyordum. Ba· 

na: •Git iki ianbo.1 kangalı ge· 
tir, o zaman razı olurum . ., De· 
di. lıtediğin i yapınca da, gü· 
lerek beni yanından kovdu! 

Janbonların sahibine iki yüz 
dinar verip Şeriyayı kurtıırd ı ml 

Komiser bana: 
- Bu kadından sakınınız, 

dedi. O, tam manasile bir si· 
hirbazdırf. Sonra da, Şeriyanın 
kardeşinin kendisini tevkif eden 
bir polisi nasıl teshir ettiğirıi 

ve bu polisin onunla evlenmek 
için vazifesini terkettiğini an· 
lıttı. Bilahare, zavılh adamın 
delirdi~ini söyledi. 

Kaiya isminde b 'r çingene 
dansözüne tutulan Belgratlı mü· 
lazım Petroviçin hikayesini, 
cvclce bana an latmışlardı. 

Bir gün K niya, mülizıma: 

- Eğer beni seviyorsan, şu 
nehre kendini a ti 

Diyor. Mülazım da bu emri 
din liyerek, suların akıntısında 
kayboluyor .. 

... 
• • 

Bir gün gene, bulundukları 
yere geldiğimiz zaman, onları 
çadırlarıyla beraber ortadan 
kaybolmuş gördük. Tekrar ka. 
rakola gitt ık. Şerı ya, bu sefer, 
O"Bda VO 

Çinı•nelerln lcııllbel•I .. 
$irga ile Aı•ı• 

Komiserı 
- Çin genelerlniz, jan boa lıır

sızlırıyla beraber buradan fit· 
t iler. Ş"mdi birkaç kilometre 
ötede yaşı yorlar! Dedi. 

- Beni oraya kadar götürür 
müsünüz? 

- Memnuniyetle!. 

Yara m saat sonra bu yere 
geld ik. Bir çingene bizi mezar 
gib i bir kulübeye soktu.. içeri• 
de, üstü başı yırtı le, can çek:· 

ten bir basta yatıyordu. Biraz 
sonra kapı nın eşiğinde jınbon 

hı r s zı göründü. Komiser ona; 
..Korkma, seni tevk f t.tmete 

gelmedik... Ded i. B.ze sadece, 
Şeriyanın nerde olduğunu söyle! 

Komiser daha sözünü bitir· 
meden, Şcr iya karşımıza di· 

kildi. Saçları darma dağınık, 
gözleri kin dardı . 

Kom.ser, tekrar janbon lur· 
sız na: 

- Niçin bu kadın ı n peşin 
den gittin? 

Diye sordu. 

- Çünkü onu seviyoruml 
- Ya bu can çekişen kadan 

kim? 
- Şer"yan :n hemşiresi 

Aht şüph s z polis teshir 
eden kadın? 

Evet, ta kendıs .I 

Peki st"n burada başıma 
gele ce k fe aketı biliyor musun? 

- B liyorum! 
- O hald e, seni aı lenin ya-

nın a götü eli m. 
- Hayır, s emem. Şeriya 

ile burada kat cağ m; çünkii 
onu seviyorum. 

Bu c ·vabı i şitt ı kten sonra, 
çıngen~ lerin teshir ed c kud· 
r etlerını ı d dıa eden komisere 
hak verdı m v e akşam us iıne 
d o 1 ru şehr döndü k. 

I arı P 6::aıılt 
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zınır ~İci li tica
ret memtır u"'un-

da : 
Tescil ed'lmiş olan [ 1-ımir su 

ları Tür ~ nonım eirketi ] nin 
3113 938 t ribinde ndiyen lop· 
hnan umumi bey'eti zabıtna· 
mesi ticaret kanunu hükümle• 
rine gC>re icilin 2243 num r • 
ana kayıt ve tescil edildıği ilan 

olunur. 
lzmir sicil f caret memurlu· 

u r smi mübru ve F. Tc· 
nik i zası 

1: Zabıt am 
2: Hiısedarlar c d. 
v li 

lzmir Sulan Türk Anonim 
şirketi. 

lzmirde ş"rket merkezinde 31 
M rt 1938 tarihinde alelade 
toplan n bi ed rlar heyeti 

4 - Azal rın intıhabı ve aza 
tay n edilen Dr. Kamranın ta• 
yininio t diki, aza kkı huzu
runun tesblti 

5 - Mur kıp intihab1 ve üc
retinin t~sbiti 

6 - Tic r t kanununun 323 
üncü m ddcsine tevfıkan idare 
mccli i az 1 rana kendi vey 
şahsı har namına bizzat ve 
bılvasıta şirketle muamelei tica• 
riye yapm ğ salahiyet verilmesi 

Mecl s aat 15 de meclisi 
idare reisi sani i B. Dr. Ali 
Agah D nelin riyasetı altında 

açı 1 mışhr. Mecl s reisi B. Rah· 
mı Günt y ile lmre Doloğu rey· 
lerin' s yılmas na ve B. Hamdi 
Atıyı meclisin katipliğine inti· 
hap etmiştir. Hükumeti cumhu
riye namın Naf müesseseleri 
komi rl gi vekili ve vılayct 
Nafi mudürü 8. Muhiddin Er· 
kun bıztr bulunmuştur. 

Mürakıp B. Dr. 1 mail Vasıf 
d içt m da bulunmuştur. 

ADOLl 
olduklarını ve me elisin usul ve olarak yda 25 lira iicret veril· 
nizamname ahkamı veçhilc te- mesini k bul etmiştir. 
şekkül eyled. ini tebeyytin et· S - Mur kıp olarak tekrar 
frerek konuşul c le işlere ge· B. Dt. l mail Vasıf Absunu 
çilmi tir. intihabı kabul edilerek senevi 

Meclı reisi 31 Kanunev l tahsisabnm 250 lira olm s\m 
1937 tarihli idare meclisi ra- ve me uriyetin in gelecek 1938 
por:le murakıp raporunun, blan· seneıl he aba\mt tetkik edecek 
ço kar ve z rar hesabınm okun heyeti umumiye içtimaına ka· 
masını istemiştir. dar devam etmesini kabul et-

Kararlar miştir. 
1 - ld re meclisi ve üra· 6 - idare meclisi azaların· 

kıp raporları muhteviyatı mül· dan her birine ticaret kanunun 
tefik n klbul cdılmiş 323 lincü m ddesi veçbile ken· 

2 - 31 Kanunuevel 1937 di veya şahsı har n mına şir-
tarihli bilanço, mevcudat def· ketle bizzat ve bilvasıt mu-
teri, kAr ve zar r lıcsabı ve bu ame1ei tic riyc Y pm k üzere 
suretle temettü taksimatına ve salahiyet verilmesini heyeti umu· 
bir dividand tcvziine a~t teki f miye kabul etmiştir. Konuşula· 
itffakla kabul edilmiştir. cak işler kalmadığından meclis~ 

3 - idare meclisi :ıalarile sa t 16 da nlh yet verilmi tir. 
mürak1bın bugüne kadar vaki 3113/1938 
olan rüyeti umurlarından dolayı Reyleri sayınlar meclis katibi 
heyeti umumiye kendilerini il· R. GUntay H mdi Atkyı 
tifakla ibr eylemiştir. meclis reisi hükGmeti cumhu· 

4 - Heyeti umumiy Dr. Dr. Agah Dinel 
Kamranın meclisi idare aıası Nafi komiseri 

Kırkağaç Bakırköy 

dan: 

N s n 

muhtarlıj?ın-

Kırkağ ç belediyesinin Elektrik ı ntr lından Bakır köyüne 
1 ktrilf cereyanı almak ve köy içerisini tenvir etmek için ke

şi namesine gör 1 zıftt olan elektrik te isah m lzemesi açık 
eksiltme ile :satın alınacakttr. 

ihale 2S Nis n 938 paz rtesi günu saat 11 de Bakır köy 
odasında yapıl caktır. Keşif betleli 4315 lir dır. 
Şartname ile· alınacak m lzemenin listesini dahıı evel gö:

m k v alm k istiyen taliplerin Kırkağaç belediye i elektr.k 
idaresine mürac tları ve ih le saatinde de t minat mektup 
veya kçetıile B kır ltöy odasında haıtr bulunm 1 rı ilan olunur. 

6 10 15 20 938 

İzmir levazım amirliği ilanları 
lımir Levllzım Amirliği sllın a\m komisyonundan: 
Midyattaki piyade alayının 934 entsine it 237742 numa· 

ralı Lev zım ayniyat makbuzunun dıp kısmı d d hil olduğu 
hılde her üç kısmının zayi olduğundan hükmU olmadıgı ilan 
olunur. 1121 

lzmir 
den: 

umum"yesi 

Z bıtnam 
Meclisin içtimaın it daveti o'arak intih bını ittifakla kabul Ndia müdürü ve temin tları 

havi olan gazelci .r teşekkül eylemiştir. Muhiddin Erkun lacakhr. 
Konuşulacak işler: 
1 - Jd re meclisi ve mura· 

kıp r porlarmm okunması 

eden mcçliıe ibraz olunmuştur. Heyeti umumiye meclisi idare S Ni n 1938 Jsteldilerin 18/4/938 günü s at 15 te b ş 
l:ımirde çıkan 27/2 938 tarıhli zalıA-mdan müddetleri biten 10 utuş damga pulu harcı. komiıyoh ehnel rl •lan lla11 olunur. 

mUdUrlti ümüzdeki 

2 - 31 Kanunevel 1937 ta· 
rihli blanço, kar ve z r r hcsa· 
bile mevc:ıdat defterinin tetkik 
ve kabulü. Temettü taksimata 
ve di vidend tevziine ait tekl.f. 

Yeni Asır ve Anadolu ve 28/2/ zalann tekr r intih blarını it· Bu zabıtta yazıl husuıat ve Mıktarı Muhamm n Temlnah 
938 tarihli Halkan Sesi gazete· tif kl k bul eylemiştir. B. nctayicini hükumelçe k bul ve Kilo Fiatı 

6 9 1113 

lcri. Gomt de Meus. Dr. Ali Agjah
1 

t dik dildiği hakkındak bir K. L\r K. 
Meclis reisi n.z mname ah· D.n. Albet V n Gothem, u man taz mmun etmemek ayıt 13881 lO J04 ı ı Kull nılmış kalın çul 

kamana tevfikan hleten ve ve· de lecourt, F. Bourguct. ve rtile içtima müzakerat ve 3385 3 7 62 l k rt çul ve kanaviça 
kaleten hazır bulunan hissedar- Heyeti umumiye idare mec· mukarr ~atan uıul v mevzuata 676 3 04 .. .. ipi 

3 - ld re meclisi ezıılarile 
mürakıbın ibrası 

1 rın • iki bin dört yüz sekiz • li i zalarının her birine be- uygunluğu tasdik olunur. SS48 1 ~ · S8 3S " ince kınnap 
hisse senedile "80. rey sahibi her içtima için hakkı huzur Muhiddin Erknn 

23490 173 
l2 

31 !\fart 1938 Perşembe günü lzmir Suları Türk Anonim Şirketinin alelade ___ E_m_l_a_k_v_e_E_y.-ta_m_h_a_n_k_a_s_ıu_d_a_n_: __ 
İçtima eden hisseda )ar heyeti umumiyesİode hazır bulunan hissedarlar. H. No. Gayri menkul Müzayede lcr dos-

His .. edarların i imleri 

Soc ete de Brt xelles por la 
Fin nce t l'Indu tri (Brufina) 
s. A. 
Bay Fern nd BOURGUET 

Mr. Pul LACOUR 
Bay H mdi ATLI 

Mr. juleı HUWART 
Bay R b i GONTAY 

Mr. Je o DEJAEGHER 
Bay lmre de DOLOGH 

lk met ahlar 

Bruxelleı, 2, Rue de la Reg nce 

1 Z M 1 R 

Bruxelles, 1 Ruc Slevin 

l Z M l R 

Esps • Quebs, Chaussec de 
Louvain 

1 Z M 1 R 

Evere, 117, Ru Cyrille Vera· 
chaeve 

l Z M 1 R 

Mr. Pierre SCHAEVLIEGHEK Bruxelles, 41 Rue P quot 
B y Alaetlin KAZANOVA 

Mr. Alphon e V n HEMELRYC 
Bay Mahmut OZEGELI 

1 Z M 1 R 

Molenbek, St. Jean 15 Avenue 
de Myrte 

1 Z M 1 R 

Mr. Jo!eph VANHEERSWYNG· Bruxelles, 73, Rue de Melezes 
HELS 

Bay Nuri HÜNLER 

Mr. Jacques Van STEEN
BERGHE 

Bay Cevdet TAPTIK 

Reyleri Say nlar 

R. Güntay 
lmredologh 

1 Z M 1 R 

Bruxelles, 69, Avenue de 

1 Z M 1 R 

Meclis 
katibi 

Hamdi Atlı 

Woluwe 

Meclis 
rehi 

Dr. Agah Dinel 

Hissedarlar vekill!!rinin isim 
ve ikametgahları 

B y Fern nd BOUGUET 

l:ımirde 

Bay Hamdi ATLI 

iz.mirde 

Bay Rahmi GONTA Y 

iz mirde 

Bay lmre de DOLOGH 

iz mirde 

B y Alaettin KAZANOVA 

iz mirde 

Bay M hmut ôZEGELI 

lımlrde 

Bay Nuri HONLER 

lzmirde 

Bay Cevdet TAPTIK 

hmi de 

31/111/1938 Yekun 

Temsil 
edilen 
hisse 
adedi 

300 

ı 

300 

l 

300 

ı 

300 

1 

300 

ı 

300 

1 

300 

1 

300 

1 

2408 

Rey 
adedi 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

80 

iMZALAR 

Burgu et 

Hamdi Atlı 

R. Günt y 

lmredologh 

A. Kaz nova 

M. Ôıcgeli 

N. Hunler 

Cevdet T ptılc 

• • ~ 4. .. • •• •• • • " 

imza ırgusu 

Alaşeh · Noterliğinden: 
Ort k 

No. Adı ve oy dı Vazifesi imzası 
(Birinci der cedc imza atmnğa s lahiyettar zevat 

130 Bay Sud Mıbcı o. Başkan S. Mıhcı 
51 " Muhlis Ulutaş Asbaşkan ve vezned r M. Ulutaş 
(Birinci derece imza atmağa mezun 2evatın herhangi biri· 
nin gaybubetinde ikinci derec de imza tmak e:ıun) 

Mehmet Şenm n Muhasip M. Şenmao 
Kooperatifımiz adına imza atmağ yetkeli z vatın imz ör· 

nekler i yukarıya dercedilmlştir. Statünün 26 ıncı madde i mu· 
cibince b şkanl asbaşkan ezned r v y bunlardan herhangi 
birinin gaybubeti halinde birine vekalet edecek olan muhasip 
tarafınd n müştereken imzalanacak evrakın k buHinü ve bu 
şekilde müeıse emiz k rşı vukubulac k taahhüt ve iş' ratın 
teşekkülümüzü ilz m edeceğini bildirir ve s ygılarım•za su• 
narız. 

Baş le an Asbaşkan Üye Ovc Muhasip 

Simsar Aptuil 
ôktenoğlu 

S. Mıhcı Muhlis Aptullah 
Bugün bin dokuz yüz otuz sekiz 

M. Şenman 
yının yirmi 

· dördüncü günüdür. 
D ırede okun n anlatılan ve 24 Mart 1938 tarihile yazılı 

ol n bu airgü r,ltındaki imıaların dları unları dairece belli 
ol n Sudi Mıhc oğ'u, Muhlis Ulutaş, Aptullah Öktcnoğlu, 
Osman Göker ve Mehmet Şenmanın imzaları olduğunu tasdık 
ederim. 

24 Mart 1938 
Alaşehir noteri Ahınet Erkal resmi 
mühurlİ ve A. Erkal im~ası. 

lzmir vakıflar mQdürlüğOnden: 
Mu evi cem atı vakıf! rına v.1kıflar kanunu ve n zamnameai 

ahkamın tevf kan tek mütevelli intihap olunacağından tal ip 
olanların tar hi ilarıdan itib:tren on beş gün zarf,nda vakıflar 
idares ne müraca tları ilan olunur. l : 

günü ya no. 
215/76 lıımir K roıyaka Bahariye mahal· 18-4-938 38/3370 

lesi Mektep sokağmd 9 ao.lu ey 
953/2710 Jımir ikinci Mahmudiye mah Hesi ,. ,, 38/3482 

Halilağa ıokak 10·12 no.lu evler 
638/109 lzmir Göztep Tramvay caddesi 20·4-938 38/962 

7431613 11yıla ev. 
1086/3069 lzmir Bornova lımetpa a ve Gül ,, ,, 38/3504 

sokağında yeni 17,38 no.lu iki ev 
973/29S3 lzinir Göztepe tramvay caddesi 25-4938 38/8741 

128, 130, 130 A. um ra t il 

hudih ne. 
1097/3031 lzm(r K rşıy ka Alaybey Nadir 27·4·938 38/1197 

sokak 15 eski 17 yeni no.lu 
103~/2898 lzmir Akdeniz: mahallesinin bü- 27·4·938 38/1127 

yük tuhafiyeciler çarşı ınd 982 
ada 4 par elde ve 8·10 numara 
tajlı kiin mağaza 

197/82 lzmlr Esnaf şeyh mahallesi hasta· 28-4-938 38/3372 
ne caddesi 1 S eıki 17 t j no.lu ev 

405/28 lzmir H lil Rif t paşa c ddde i 28•4·938 38/826 
Filibeli Salimağa sokak 8 no.lu 
dükkanı havi 10 no.lu ev ve Ha· 
lil Rif t paşa c ddesi 64 no. lu 
dükkan. 

525/93 1 - lzmirde yeni manifaturacı· 29-4·938 38/3380 
lar ~arşııında 4 no.lu okakta 12 
no.lu adada mataza. 
2 - lzmirde Abdullah cf. ma• 
h ilesi Abdull h sokağında 1 S 
no.lu hane. 

710/2553 "lzmirde ikinci K rataş şehit Nus· 30·4·938 38/8739 
retbey ıoka~mda 7 kapı 7 taj 
no. h ne. 

130/115 lzmirde Göztepe Tramvay cad· 30·4·938 38/638 
desinde 1067 no.lu ev. 

Yukarıd yazılı gayri menkuller hizalarında gösterılen tarih· 
lerde icr dairesi içinde yapılacak açık artırma ile satıl caktır. 
Alıcılar ile mutabakat ha ıl olduğu takdir.de hankamızc bu 

ayri menkullere konulacak kıymetin nihayet yüzde elı sine ka· 
dar umumi ıartlarımı:ı dairesinde ikraz vapıhb lir. 6 8 1116 

lzmir Vakıf!ar Modor n;3ı ı ten: 
F ikp şa m baliesinın Kara kapı Ç}dde ıd~ Pet ~mbe tek· 

kesi nnmile muuf 6 sayılı bina. ~nkaz şartnamesınde şeraıt 
dairesinde kaimen satılmak il~~re :ıç k artırmav <. karı m ştıf 
lhal si 6/4/938 Çarşam b.:> ~ Ü'llİ sa t 1) deoi· B ce ı ı. u 11 

men ıso 1 r?d . r .. ~'plerııı Vak nAr ~ares ne ili lr\(' \tı r. 
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Ve gı kıym tı Cın i No. 
L·ra k. 

}S150 00 Mer 238 

831 25 Tarla 25 

710 Tarl 34 

8125 Mera 115 

Z r ~ 
2 uc 

1 u ~ u ~ i }' e nı m o r 1 u ğ u ıı a 11: 

Mıı<. 1<. H d du 1 mi 
~eyrek Kozluca me kinde Doğu: S l h paşa kı· 

l lektp v Foça ) o u Dntı: zı Ruhsar 
Egri azmak ve sahıl Ku. 

lıcy: koca hund~k e ayrı· 
lan Çerkes arazi Güney: 
Sarı azm k. 

33, 230 D. Tuzçull Doğu: Veli ağa k zl rı Vel ağa kız· 
Batı: Yol Kuzeyi: yol Gü· ları Zehra ve 

38 D. " 

2500 D. ,, 

neyi: Kucak Ahmet tarlası 
Doğu: Kendı araz l"'r i Bt.· 
t·: Yol Kuzey: Çıtt ık yolu 
Güneyi: Kendi araz !eri. 

Leman. 
Sal:h paş kı· 
zı Pak ze. 

Akpın rlar mevkiı Doğu: Salih paşa kı· 
Kor azmak Bat: M mnu zı R tibe. 
mıntaka Kuzey: Kendi ar · 
z"leri Guney: Süzbeyli 1 u· 
dudu. 

7252 Tarla 4 9GO D. Kesik Harta mevkii Doğıı: Hacı Hacı Baş k 
Muslrtfa ver sesi ve Knra· Mustafa vere· 
Dğ'aç yolu Batı: E kı Foç sesi. 

ve İzmir yolu Kuzey: Koz· 
luca yolıı Güney: Seyrek 
köy yolu. 

Sahiplerinin vergi borçlarında dolayı yukarıda hudut ve (,V fı yaı.ılı gayri menkuller 
açık arbrmaya konmuıtur. 17-3-938 t rıhinden itıbaren 21 Rün sonunda birinci ıhale ve b r ne 
ihale tarihinden itibaren de 10 gün zarfmda kat 'i ıhale y. pılır. Artırmaya tşt rak edenler kıy· 
meti mukayyidenin % onu nisbetinde temin t akçesi vermeğe mecburdur. D ha fazla tafsila 
almak istiyenler Menemende idare heyetine mtiracaatl rı ilan o unur. 27 ::o 3 6 

Menemen Muhasebe· u us ·ye meınuı·Juğı udan: 
Kıymeti 
Lira K. 
2SOO 

sooo 

Cinsi 

Hane 

Hane 

No. Dönümü Köyü 

12 Menemen Gaybi mb. 

63 Meaefnea Pazar bııı 

Hududu ismi 

Srğı evkaf arsası ve hacı Müs· Lion Celar· 
lim solu Foçalı Yusuf veresesi dın 
arkası Taşhan anası ctpbesi yol 
Sağı Saffet hocı solu lsm•il Hıncı Ahmet 
Hıklunın dükkanı arkııı Kıratıı karııa Emine 

T k. 'i 
uhase e ürosu 

~t f E. Çelebi 
Kapalı remişçarşıs1 No. 3 

Telef on: 3435 
Muha!ebeye a t bütün ışlerinizi 

tam bır itimat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şekilde ve 
muhte'if usu 1 rdt:: 

Muh be t is ede,-
D-f ter tutar 

P:anço tanz,·m eder 
H ... sabı te i k, tasfi:-/e 
ı,e iht ·ıaflaı·ı halleder 

Adre : Beyler Numan so
ka ı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evci 
t 10-12 oğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 

M. ee: i Uğur 
Dahili hastahklar 

mutahassısı 
lkinc beyler sokak No. 82 

T clefon Nı>. 326 

Diı Tabibi 
Cevat Dağlı 

400 Olk"la 79 Menemea Gay bi m. 

Ahmet evi cephesi yol 
Satı konduracı lsmıil solu Halil 
otlu Hüseyin dükkinı arkası avu-

Sılih otlu kı· ikinci Beyler sokak No. 5.i 

1130 Tarlı 47 30,460 D. Gaybi m. 

1271 Bat !5 Tülbentli 

kat H. Hilmi dükkinı cephesi 
yol 
Dotu Salih oğ~u kızı Naciye batı 
Yuıuf çivuş Kuzey lımir milf• 
tiiıü pney yol. 

r1ıı Sahne ve , 
kızı 

.., ,. 

Dotu ve batı yol kuzey Alinin D;vrikli Ali 
Mehmet batı güney yol. 

Sıhfplerlnia vergi borçlarıadın dolayı yurarıda hudut ve evsafı yazılı gayri menkuller açık 
·=~-==•= .. ~iltit. 17·3·938 tarihinden itibaren 21 gün sonunda birinci ihale ve birinci ihale 

deliaia ,. io . . lh llrflada b'1 lh*le yapılar. Artırmaya lıtirılc edeaJer kıymet be-

M 
• 1abetinhde fedıfln akçdfl vermete mecburdur. Daha fazlt tafsilat almak ttiyenler 

eaemen ld ~ inil •lttı ilan olunur. 'J.7 30 3 6 

Meıı~~en MüLa~bei Hususiye me111_u_r-lu_ğ_u_d_d_a_ı1_: --
1Ca1••ti Ciaıı No. Döniimü Köyü Hududu ismi 
Lira K. 
4500 00 Tarlı 14 15 Ulucılc Dolu Sarı Osman Ye lbrahim Molla AU 

otlu Ali ve hacı Mehmet tarlası 
bab Kaldıç yolu kuzey der• 
cami vakfa güney yol. 

14,405 Humandıh köy Dojıl Mehmet kahyanın Mustafa Ali otlu Sa· 
batı batı Mehmet arazisi kuzey lib 

2592 00 Bat 209 

yOl güne, klhya lımail ltHıii. 
Sabipleriaia vergi borçlarından dolayı yukanda hudut ve evıafı yuılı gayri menkuUer açık 

arbrmaJa çakanı..,tır. 17-3-938 tarihinden itibaren 21 gün sonunda birinci ıbale ve birinci ihale 
tlribmdeD itibaren ele 10 pn zarfında kat'i ihale yapılır. Artırmaya iıtirak edenler kıymeti 
...._,.deaia "7,5 ••=• teminat akçeli vermete mecburddr. F•zla tıfıillt almak iatiy•11· 
lttia Menemen kaymakamla ıaa .aracaatları ilin olunur. 27 30 3 6 

Ürolog • Operat6r 

Doktor Fuat Soyer 
a.a .. •urcaaeli elki maallim ltafdltaavinl ve lzmir Merkez 

.......... 1.U.ı uahklan •titlbuı•11 

lltincibeJler, AMM _. ..... karta11nda 36 au .. rah mua
,..Mıaeliacle laer ,Un saat 15 ten itibaren bııtalarını kabul 
ft teclı.t eder. 

Maaila Nafia Modarloğanden: 
l - 12465 llra 4 kWllf ketif bedıUi Ala,.hir bük umet ko

zı .. zıa ikmali ia ... b k•peil aarf .... m. eluilt•eye 

1 '· ...... 14-4-938 tarllıine •luclif Perıe111be ,a.ü ıaat 
• ...... Nafia •lclirlfitG o•••tlaki eluıiltme lıemia-

fa pptlaeakbr. 
--~WIH•ell ve lı•u miitefirri eliler ewAlt Nafia 

de 16tllebilir. 
~--- pElek i~pea.tia 935 lirahlc mu .. ltlıat te· 

•eteri .. &a fibi iıl•i yapa lııileeelderiae dair 
-.-... ftlika•ilf" Tioatet oduı •ffillMa ikaz 

... ıa. ••. 
llfl ~- ,.1.ıı U.uaıa tltlfab 4altd•cle ha-

.. ,....., i61ı:lif ıarfl•ı•ı lld•cl •Mktıd• ylzıh 
mıkb 111t Mat "*"•• bdar lt~lı1oıı t.Wlfiae 

ki u_z mulcah1lıncfe verilmelidir. Poıta ile ıönderile-
ce 

1 
er1ın yukarı•a y•zıh saate kadar komiayoa reiılitile 

ıe llat eti liz1111dır. Potıadaki teebhGrler kabul edilmez. 

31 ' 6 10 1°'3 

'. ' t 

Bayanlara Müjde 
Bu un• her Bayan arzu 

etf ti gıbi 4 ı•pka ı yelril.
cek. Çünkü meıhur üniver•l 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayatı ucuz'atmık ıDkı
libındı bır hizmet ıöıtermek 
için Bayın yazlık flpkal•ını 
1 SO kuruıı m•ldu olarık ••t
mıta b•ıla•ıftır. Bu far11b 
k191rmadan alm•aanıı dahi 
ltlr defa ıon medeJ p .. ı•• 
.. plcalırıaı ıarmefl poıktir· 
meyin çünkü .. pll:ılatl kapı· 
tıtorlar. 
foptıa alınlata da a,,.ca 

teaıilit var. 

A6baı A•., Onlotr111l Şaplı• Fa6rilı11t"IJ 
· Te elan 3811 lzmir 

Türk Hava Kurumu 

Uyuşturucu maddeler inhisarı bedeli rini 
5 s ne zarfında öd mek üzer al ığı 1934 
ve daha velki nelı r mah ıılii kon inye 
af J'onların bakiy üç n lik tak itlerini 
defaten ödiy ce tir. 
Uyuşturucu madde er inhisarından~ 

Sen.el!.k s tışlarımızın % 30 na iştirak ettirilmek suretile be· 
dellerı odenmekte olan 1934 ve dah evelki seneler mahsuliı 
kons nye fyonl rln iki senedehberi verilen taksitlerle t kribeo 
nısıf bedelleri tediye olunmuştu. 

Mezkur .. fyon s . hipleri?~ mahza bir yardım olmak üzere 
gerı kal n uç senelık taksıtın 1 Nisan 938 tarihinden itibaren 
defaten ödenmesine karar verilmiştir. 

Atak d rların ellerindeki yniy t m kbuzl rlnın sıra no. la· 
rına nazaran aşağıda gösterilen tarihlcrd lstanbulda id remize 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

lstnnbul haricinde müesseset oldukları için bizzat müracat 
e?e.miyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan eve} yapıldığı 
gıbı banka vasıtasile kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin mür;:,. 
caatları tediyatın sonuna bırakılacaktır. 26 27 29 31 3 6 961 

No. Tarib Gün 
1000-1015 1 Niaan 938 Cuma 
1016-1030 4 ,, PuMeti 
1031·1045 s .. Sala 
1046· 1060 6 ., Çarıımha 
1061· 1075 7 ., Perıembe 
1076-1090 8 .. Cuma 
1091· 1105 11 ., Pızarteai 
1106-1120 12 " Silı 
1121-1135 13 " Çlrıamba 
1136·1 lSO 14 .. Perıembe 
1151· 1165 15 ., Cuma 
1166-1180 18 ., PlllttMI 
1ıı,.ı195 19 •• Sllı 

1196·1210 20 ,. Çupmba 
1211· 1225 21 .. p., ...... 
1226-1240 22 .. Cama 
1241·12SS 25 ,. PazarteU 
1258-1270 26 " Sah 
1271-1285 27 .. Çar ... ba 
1286· 1300 28 ,, Pertembe 
1301·1315 29 .. Cuma 
501-520 2 Mittı 938 Paıarteai 
521·540 J .. Sah 
S41·560 4 •• Çaraamlta 
561·580 S •• Perıembe 
581·600 6 •• Cuma 
601·620 1 ., Cumarteai 

Hakiki çiçek kokularını 
Btıtftn tabiiliklerile yalnız 

S. Ferid E z cıbaşı 
Kolorıya ve Esan• 
larında duyarsınız 

M. Depo: 

Tabii, Latif ve çok 
· ıabittirler. 

· Aynıuı yapmağa 

inıklb bırakılma. 
ır. 

nzer İ4'İmli tak
litlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

iıim ve etiketine 
dl at. 

S. Ferid Şifa Eczanesi 
HtlkOmet eırası 
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Elbiae ve Muto 

merıkhlarnaa müid e 

Za6ittııı S.glu " 
Baıanlar ... 

Ea müfkmpueat miı· 
terileriai memauD eden 
bu firmaya uaut .. yıaıL 

T'iiccar Terzi Tarkpazarı 

lbrahim Karakaş 
Bu kere ynı açtıtım matazada zenJ'İD 

ç-.itler. Maetohak, Ta1yorluk, Truvakarbk 
inim........ ea•llİ9'ni, ,.,ti ve Avrupa. 

1 - M.tuam dahilinde açbtua terzıhanemde 
blaaulİ oluak bay ve bayanlar için ıon moda 
zarif, t1k maato, rop, tayyor, etek. bluz, turvakar, 

.. 11valet, p1inlilc, sivil ve ukert elbise ve k,.putları 
iatenilditi ve befeaildifi tekilde imal edilir. 

2 - Muamelem pqia ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu .azlerimia dotrulutunu anlamak için bir defa 
tecrUbe kifid;r. 
Adru: Odunpazar: Siimerbanlcın çıktıtı eıki Bayraklı 

mataza Numara 12 • Telefen 3276 
opf•rt N ,,.,..lcende oltutılc lıtırlçten sipariş kabul edilir 

\ 

Hasaı ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz verilen gtınde 

E H M 
•
1 

Makine tamirlaa-
•• ncainde yapılır 

lamlr K.ıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

S.ptolin 
Dl$ 

macmnına 

luıl laınız 

" . 

Telefon: 3993 

Toptan 

1Gl1f 1•i 
Pt1ıt.111al cı ı.r'• 

Lütfi Kro 
Ecz• tl•pe•a 

,1-----------------------------------------------------· Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

Hamdi Nüzhet an çar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Boyok Salepcioğlu ilanı Karşısında 

Harac;t;ı kardeşler 
üyük mob ya ve me ru t ma
ğazalan emrinize imadedir. 

MERKEZ ŞLlBE 
IZMIR ANKARA 

, Temiz, zarif qya. elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline &Öre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir ılonaa 
railat yqıyacak eıyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilirıiniz. Evinizin cıyua hayab· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlwa 10 taluitte vereıiye muCUM-
Jp m:ğr~ 

Kahve ve 
Gazinocular al 

Kullandığın • z tahta sandal
yaları lzmir Taşç larda 21 numa· 
radaki Sanlaya Yapımevi M . ....,"'."fdltıo.: 
Aliden 11ğlam v~ ucuz f ia· le _.. .... 
tedarik cdebil ir~i liz. 
Toptau ve pera eı: en d e satıJd ığ ı 

gibi siparış kabul edılir ve 
~ üratle y~t ı~iril i r. 

Foto Kör~Ju 

Hamza Rustem 
E11 meıhur ıabrikaların fotoğa f ma -.. in eıer , fiıım, cam, kitıt. 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf alit 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotofralçılıfa mtJteallilı laer nevi malzeme 
Zevki oqıyacalc reıim ve •kra ndiımanlar, senedat vo evrak 

iltinsablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerudo çarıaaı No. 28, 4. 5. ~~~~ 

T,.ı.iom 26'15 Telgraf: "Rüstem İzmir 

evrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

Yed paırçaDaır mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her ttırlft evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
güzel ve loks makinelerdir 

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

Amerikan Simons Kompani Karyola ve Somya fabrikası lzmir va ha valisi 

Tamamile çelik yap ••aallia ıom1alan mutı.ka ıörhüz 
S 1 M O N S C O M P A N Y Mulsuıaa dikkat ediniz 

1938 Model 
Halil çelikten mamul mobilya reak ve ıiatemi. Ş.k • Zarif ve 

aatlaıa boyalar bt'iyyen dökülmez, aomyuı ııcırdımu 
emulliı lıar oladır 

Y egine sabı yeri: Lüks Karyola Salonu 

1938 Model 
Çelik lamalı ıomya ve ayakh clivanlan hiçbir fabrikanıD ,.,..... 

yacata evaaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavallar Çarıı«ı orta yerde 
Na. 29·36 HiJaeyin Hüanü Uziı 


