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Kan ve ateş diyarında son vaziyet Sabiha Gökçen 

••••• • Balkan turneıın• T ortoza civarında çok kanlı 
iic; dritnot 

çıkacak daha yapıhyor 
muharebeler oluyor Amerika sahil bataryalarına uzura -· .. . .. .... . 

Cumhuriyetçi ispanya, lngiltere ile Fransaya bı· 
rer nota vermiş ve silah sahn almasına 

müsaade edilmesini istemiştir 
Pariı, 6 (Radyo) - Mıt .. pae• 

teei.aia BartelOG mubaliri yaııyor: Har·ıcı·ye Vekı·ı·ım·ız Baraelon abaliıl heyecan içinde. 
au. llalbakatıaa lıiDlerce halk Baı. 

-·~D:!::!~~llı; oJaDl• Jtftalar, ~ısır uolunda ~ 
a .. ba .16k6laeeiae •mi olmak için ı· .• • , • 
la•be ailaaye& •erilmeli tnai 1 ohuımıkta~ır. 1 

.Puie. 6 (Rıayo) - Cıımhart• 
yıtçı lıpuyı kal.iaoi; bu_.._ b JL 
b. h tı• e- ı iL& 
ıtı •• ır beyanname neıretmiı •• 

harp HH c11mhıuiyetfi orduları 
MllmlMlaktan ıoora. •aba laıl bir,- i DCI a 

.. ı•rek lıpan7a cambari1.Ual 
bojmııı çahıaa Uıtililcilerle ıoa11o 
•• kadar harp edilecegiıai lıildir • 
f&ta L • ı •lh 

la• a•••. eriıaia tiddetle ceulıatiı• 
rı c•t••ı ılla eylımiıtir. 

Jet~~~~.. 6 (Raayo) - Cum1uırl· 
ı. . -..-•yama ltua Mfiri, •agla 

saltere Buidye Neaaretiae id 
rek •ir •ahtıra -..rmiı •• İGg • 1~ faWka1uıadaıı riUb illin ııı!'.1:. 
••• •l .. lde •dilme~-:- _. 
....... - .-.a el• 

Wı••k .. 6 (Batlyo) - llıti• 
llloiler, Eatal .. ya •• ceaDlıt Art• 
goa cepbeleriade lı.ri harekete d .. 
••• ediyorlar. 

Doktor B. Tevfik Rüıtü Araıın, Piretle _Ge
neral Metalıaaaa müldlıi olacalı a6ylt1nı)·c · 

C..wıl (;•~ya Dalinyoa11a 1r ... 
•••-••ki bnetler, Tntos• 
ci•arında 1••ialite de•ım etaıkte 
H talak; .. , J•pmaktıdır. Bu ka•• B. Tev/ilc RBıtliJ Artıı M. Metcı1t,aıl11 6lr •r•~• 
-..tler ..wı. •pey J•kl .. •ııtarclır. taubul, 6 (A.A.) - Hariciye ıde~ek ~u~•• r icali ile te••• •t· 
kard~':.--;ka. 6cl(lladyo) - Mot- Vel..ili Dr. Rtııı Aı11 lt11 11bala ••R ubudır. • ı 1.kıad .. 
y umıa ı11adaki orclalar ıaat 9 da Romuya ka•paayaıaaıa Heyet cu•art11ı ıa~ıb 
ıga ... orialarile lairl .. erek cın iıe~ Daçya upuru ile lılaura 6lojra ıelı• riye .. ıyDi güa Kdabaray•d •, a•:,•.: 

lı:07 ıegal etmifler '' lılaliako k.. • • . . J ı decektir Mmr au •' • 
..... al la d rıml8tiea ••r•bt eı11uıur. Mıe.ırıa 1 e d : d"ti r l• 91 Suriye 

Sahilıa Gökçe 
Ş.lıri•iltle ai11fir lnal•u• ıe 

J.&attlrk koaatıatla ib•et ede• 
Aut6rk k111 Sabiba Gakçea. T61k• 
kaı• 6ıret•ealeri1• birlikte lsmlr• 
cleki Tftrkkaıa l7eleriae ıa17ıre 
il• atreamıalar yaptar•ıktıdır. Ata· 
ttlrk kısa OA gt• eoara aıkaiıtla• 
ıile Aakıray• Cl6aecek&ir. 

l:laber alclıAt••&a g&ra. Sabliaa 
C6kt1•• .A.abrııya d&ailkt• lrir 
•Melet ıo.ra Balkın tuaeue fi• 
kaeektır. Ttukkuıa ••1&1reıae•l 
Sabilaa G6k~a, aayyırelile Balk~ 
•••le.ı.ri•i• lalk6met aerbs1erı• 
al .tolaeaoak .. la• .. ,.ıaaı 
.. ftelhk ... ,.. • .ı ..... aldller 
7arasaealda• \.,, ______ _,,, 

laknndinavya -···---Hariciye fv :ısırları, 
dün toplanaralı 6irer 

natuk aö.ylemiıler 
Oeleı 6 (A.A.) - Daal•erka, 

l'ialandiya, Noneç H lıT•ç Bariei· 

ye Nuırlan beyH1müıl •11iylli 
ıetkik H 416rt •••leke& arana•• 
prıtilı: .. kı••u bau .. nıeleri 
Wlet••k ıuıe cltla Oelodı topla .. •ıı r ır. Ttrkiye orta elçiıi ayai np•l• Ba· 14 .4 0d e ıı~tb• t~-L&ar. 

-.ı .... Jt9..... a L• L • • v Jt"l' • . } iİllflD e• YQa.U Q ..... -
·- •• ~ a•a &ıLl aa"tt· rıoıye e a ımaae re fıkal ıtaıı o• l lı 1 6 (H d) _ Bııjciye •ıtbrc1ır. 
mıılar "' ~~aacllınu 7ıkl11• •.a~11 Cibi bariciy~ amam mlcllrle• Vekil~~~ıi:, 'ıtabir:;: &iderkcn Pir.. Akt1• d6rl HPr radyoda birer 
r.D fi.L-ı'L-•-r ~. •iı.1•1• _elek. trı.ik 'fe• na • orta el~ı Mela••d Ce•at At" aıdın ora•• gel• li L ..:1 1:. .ı ... ket ara• 

UT ·- A L l ... u•rıyaea•ı 'fe 1 
I ı· D"'l•L ıöy yere .. uurl •• .. "Cfltaraıı rdir. Ç••• ı•, haı .. t kalım aGdürtl B.e· " . b l l'I it olan YauaD 8-t••ki ı • .. 

wm~: i~~a-:;···· ~oıa •a· f ik Aair Koca•aıı, laariciye •·m~r· ~:~er:ıuD~:ı.k11ıa 1116Jaki olaCllJ natla b6k6• ılrea cloıtlat• •• 
aı t c •rill, Jılul~ 6 lanadaa B. Sıyfallah, dabilıye 16yleaiyor. . . . m6ke•••l uırikl •••iyi hyd "" 

rllıd 1•.•lr ederek eruk ••kliJatı: tımua mildtlrlerindea B. Şllkrü, fk· l.ıarıbul, 6 (Huıuıi • .1ııbırı•11• her tGrlfi ideolojik: bloktan uıık 
... lemaaiee çabıaaıkla ••ıgul cı}. •hol Vekaleti Ttitkofi tioden B. Ni· dea) _ Kabiredea g•IH baberler: tı11laamat "' lıarbo drlkleamemek 
aaklarıaı •e laergfin tak•iye kıtaata 11•• •• Cema\ 4" Vckilim:a\D mai• g'"r• llırici•e Vekilimiı B. J{I!' huıuaaada urfettilderi gayretleri te• 
... ı.:ıı..ı....1__ ti ..J ., • ,/ • ölı.ılll .. __..,ili blldir...tteair. Y• 0111 • cılarak lrlıeıra hareket et• ArHı Kalıiredı iıtikbal içıa • bariz ettirmiılerdir. 
P~6~~~-Y•it~. •it~~~ ~h~ı~ır~lı~k~b~r2y~•~~~lm~ık~t~ad~ı:~==-~~~~~--~------

W edaa camb9ıiJ•'9i 1.p.aya ka. Vap1ar eneli Pireye v&rıyatak ld f nda 
- Sona 6 ıncı sahifede - Te • 111 .... kadar daıaraktar. Haıi· Fransız par men osu 

. Papanin öd;~;d';d· Blum kabinsi iti-
Kıitapıa.:; lcahrama~ları. bi,,a1ı ve hara· d reyı· aldı 

... retli taobJi,cıtla lıaraılandılar.. ma 

Od 6 ~ P:penin ve arlcaiaıları lcatupiii 
. eu, . a .Y0

) - Papanin ve arkıdqlan, bugün buraya 
relmıılerdır. Şebır baıtanbaıa donanm K t l k b 
l f •·-lid .. ıı ve u up ar ı raflan• 
an, ıv&a • tezl '-uratla karplnmııtar. 

Ayan meclisi. malt projeleri rjMdern, 
kabine iatifaya mecbur kalacakmıf 

Pariı, 6 (Radyo) - Fraat· ' 
b - ••• ıız parlimentoıu, uıua . 

9 30 da Edvar Heriy09UD r•: 
' . ı ve mala yaaetande top anmıt 

projelerin müzakereıiae devam 

eylemiıtir. 
Sabık Bışvekillerclea ~laa• 

den, uzun ~ir söylev ver••f ~~ 
• bu projelerın, Fraauya t.• . 

keye aürükleditini, kapıtali .. ı . • .. 
kaçıraca tını soy ••1t.. . 

cak milli bir kıbiaoniD iktidar 
mevkiine ıelmeaile ~apD~~ 
vaziyetin aalib bulabılecetını 
ilive eylemiıtir. 

Parlamento ötledea sonra da 
teplanmıı ve ıkpm• kadar 
- Sona 6 ıncı M11al/•d• -

çapta toplar yerleştirilecek -

AMrlı•• .;.,.•••61 
Vqlnftoa, 6 (Radyo) - Amerika ••irall Veliı ımlwelı.... 

be7aaatta h•lunmq ve Allerlkıaı•, 45 .. , bin tonluk üt blfik 
dritnot J•p•ata karar verditiai ve bwuaa içia yil ailıoa 411. 
lar ı t ıiı t ynldıtını bıya1l e.ylemiftir ... 

Amira1, A•erika sahil bataryalanaua detittirileceti•I n ..a 
çapta toplar yerleıtirilecetiai aöyle•iftir. 

ilci konaey bir arada toplanıyor 

Matbuat ve EkoBalkan 
nomik konseyleri 

Bugün Yıldız sarayında toplanıyor. Bale. 
rıı • İatanbul tay yare seferleri meieleıi 

dün ted.?ik edildi 

B. Şiikrü Koya 
lıtubul, 6 (Hususi muhabiri· 

miıden) - Balkan matbuatının 
m&ttebid bir vaziyet arzetmesi 
mübim bir bidiaedir. Bu ittihı· 
dı bir kere dabı teyid için ya· 
rıa ötleden sonra Yıldız sarı· 
yıada Balkan antantı memleket· 
!erinden gelen matbuat mümes· 
ıilleri toplanacaklar ve müzalce .. 
kerede bulunacaklardır. Akıam 
üzeri de Belkıa antanta dev· 
letleri ara11nda ki ikttaadi mü
nuebetleri tarsin ve inkiıaf et• 
tirmek gıyeaile Balkan antanta 
iktıudi poaaeyi toplanacaktır. 

Balkın ikbaadi lconıeyi ild 
Balkaa matbuat konseyi delege• 
leri bu sabahki konvans iyonel 
trenile lstınbula ıelmi ıler, Sir· 
koci iıtaayonunda istikbal edil· 

mişlerdir. Yalnız Rumen .. t. 
buat heyetinin latanbula pl• 
mcıi gcciktıti içın evelce Nbala 
leyin saat onda açılması karu• 
laştaralan Balkan matl>ut koe
ıeyin' n aaat on bqte açıl• .. 
muvafık ıörülmüıtür. 

Balkan ekono•ik komeyiai 
saat 17 de ıen• Yıldız .., .. 
yında, Hariciye Vekilimiz a .. 
mına Hariciye Vekaleti vekili. 
Adliye Velıcıl;miz 8. Şükrü Sa· 
racothı açacaklar. b. Şükr& 
Saracotlıa Ankaradan ı•l•it. 
Haydarpaıa rarında iltikbıl 
edilmiıtir. Matbuat konseyi mii
za kerelori berke1e açık olacak, 
fakat iktıaa~i Bal kın konseyi 
müzakerelen yalnaz muraaba .. 
lar araıında g eçecektir. 

Balkan iktııadi konseyine it
tirak edecelc murahbaılar bu
a-jn Bükrcş • lstınbul ta;,ın 
seferleri meselesini tetkık ile 
meşgul olmuşlard r. 

Balkan matbuat konseyi mü
z ıılcerelerine bütün gazete men· 
ıuplarile a : Ieler ınin davetli o~· 
duklara konsey büroıundan 
bildırihni ıtir. 

Balkan matbuat konıeyiai 
Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü 
Kaya bir ıöylev~e açacaktır. 

Franaada grea 
Pariı, 6 (Radyo)- Franıının 

muhtel f yerlerinde yenid n 
grevler ilin edilmiştir. 
Şimdıye kadar grev ilin et· 

miş olan amele, kırk beş b"n 
ki, di r. 



Bir konleranr dolayısile 
Şair l ip f u 1, 1 ak ' aıa dneti tiaerme cuma gln b r ~onff'ranı 

ur ek uıere fzmıre e mııtir. GaMteleria yazdığıaa gore cliimid 10 

do ıyıaılo adını almıı olıa La koafer .. ı, cBır aiam yuat•K> •Ciellif 1° 

nı• bi~e; tanzımat ao bu~üne katlar galen samın u Hi•icl dol,ayınle ıaa'at 
malıa ebt'fiai ) apırağını oğreamİf Tuiyette1iz. 

Jım rd•, daha riyade bir tıirt bir tiyatro miellifi elerak tuıHD 
ceıp } zıhn ıyoi samaada aan'at balaideriude de geoiı ve topu bir gô• 

roı• aahip kudretlı teokid cepheeiai hair: oldaAuna gö tcrecek olıa bu 
ı m kirH hazırla •akla İa•ir Hı kni çek yeria4le biı lıareket yapmııtır. 
Kv .. ı, N,. ip luılıu rahı yıtiau dokuyaa ~llıria •eyciaaa geıirdiıi mH• 
ıa"amıı bir koşeıı de oııun, me .. lelui, topl• bir g6rfi~la terkip edici ad•· 
H•İ altuıda m1Jnakııa eden teakidçi karakterini reametmektedir. 

tıca bul •e Ankara Necıp Fa1ıhn bu t1rafını as ~olı: taaır. Fakat, 
cA~a\> mecma11ile ba9la11p cCwalaariyeb -6tualanoda clnam eden cMaD• 
sara• ,.rloıJauı a ı adı.ki 7uılua hjaea İ...U ... U.ktaeller muhiti 
öyle Hnnediyoram ki· tairia ayni aaauda kadredl itiz fikir ve tenlli 
ı o uıiine 1ab p olduğı.ıaa pek bilmemektedir. Balkeri. ODU lna uplaetjDl 
41: lı:mirliJtre göttermek imklamı temtn etmiftir. 

Bizim flseriade durmak inıiitimis nokta; koar.rıosçıaıa, bu ıütaada 
•ablelif ~..U.1-le a111a•ak UtMiji8 fikria MaJa ar mi11Jiai Hre~· 
IJlli Wldiraeltlr. 

Şimdilik Necip Faadıa koaf.,..u••• ıadeca adıaı bilmekteyiı. Gıat• 
&eıleri11 •orditi aalt•a&a 16re o, ba aerlavha .Jt11Jda taaJİQlatleD ıollJ'akJ 
aa•ac 4ia.ya•••• iç&.4e dolqaeaktn. Fakat pbla ıabuyetiaia ... kid •• 
fıkır •ıcl ı ade giklerdili renkli Ye ıarih çeJareyi tfaıyaaJar derhal tahmia 
edeeeklaNir ki 1>11 dolqq; ... ,, 40a7a~11u ~iad. nue bir geaf, htika· 
•e&İ '' ıeyri ••pal bani bir uç•ı olmıyıcalı:tır. O, bu dClnya i99riıiada 
k•neill lhr fikir diaiplim çe.... dalıWade genif .. iutah lrir iuak 
,. •• .kuaahk .Utaluclıki ••1•ti7etl claJai farkecla 4leria Wr ••1•1 ile .., .... , ..... ,il'. 

O. .. , .. kir ,. teakid ceplı..UU 6ra ita maı. .. eyi kanetll INr ••• 
._ .. ku.. Mbcak n •• ..._ ile; içbıcle Wa bir ... •alg•ama bir 
..... •erı 7an&bil ...... u. aearakl .... , 416aJ•••m• eı..w 411.ı.. 
,..U• • "' •• INıınk .......,., 1akalıyaeutır. 

h ...a.ia Wüm k.ıatımıu iaali k•yfiyetiae f9lia•: Baracla tla ka· 
laklamaas; IMr J.iri ayrı telci• pla. kelik •• k:arık elaa, Te ııtibaeti 
lıiN• ._...,... Wr •laik il• Mtil; 6alD, •.lahtaaaa, i~ia terkip •• 
...., Milmit ltlı alam llaliacl•kl l.ub••ti •e gayri •aayyea &ereaDtl•I 
• .ı.e.ktu. Necip l'ual yakalMıia IMa M•leri kalttımıu bal eclerkea 
..... tek '* iW• •Uili •a.ili k••i •• ,,. ,. fikir ••ha17lleeiacle 
lıR •kip _...,. •• &aW tataeak ft •• •••ıl• l>is, tusi••&aa ıoaraki 
-·· ... , TR 1 ..... I* ............ - Jama. tülille• •t&e. ba 
............ a., ~ wldW U.p •lf8ll••• eclnek •yr .. ecetla. 

lete ...._ ...... .., •ı•elerJe ulamak u1e4li1U.ia; Mtbiyatımu 
llılılll. ..... ... + .... Wr uH .. ile ... kid adı altucla Jir~k olu ee• 
,. ..,.. ,.,.. ... akit ile ....,.JIOI •etil terkip edili lriı hakid 
.... ılır. 

........ ,.... .... l'...a ........ IHnu aW ltU ...... 16 .. 
..... -.+tar. 

• aa.w Wd .,... ........ Wft•• elaWJie •• Necip f"ıul, 
Blaicl tlela111ile taaaimattaa Marul au'at clbyamH ••d• dolaprkea, 
al ...... ,.,... aatle• ~·· ık• •l1aleelı• eekliade g&atlbbiUr. 
F-.. ._..,. ~ •• •61alealer lae, malale••Ja. içe aicl tllfOaceleria 
..,ıa Wı ...... H ilüı elacaktır. Bele ha mltalealar; •e•lekette Ha. 
..... ..,.... - •llhık bir ,.., ,aallad• •• pçtiJi•• c6re la•ir 
... llel .. ıU.r mUıid .... l Ms ıuaı. aHflan ltiau tat__. •meiai .. ... ..... 

Ooculden et1Mm8Jlruz 
ICacjınlana, ~a ekse· 

riya •ercl*leri Dalillat ıudur: 
•Atlama 9Mlli'vta. , ....... --.1us." ... 

ıibati; nlarıa, çec:ulıMnea Ul'f& 
l•vblifie Mtfik olm•utdao 
ileri ıelıyor. tWMld .... iti-
Nılle pc11klw ıfula ati••• 
1611.i ifia ... cler.ae ...... 
*r. BiDı•ıleyla, to""tWın b• 
•9ktedaa diti .. ek ve onlan 
atlatmımata çalı .. ak. ebevep 
lıPa llir borç olaalıdar. 
Klqlk 90cuklar, en çok 

hengl reaklerl aeverlermlt? 
AMrikH. pilikoloflann .. 

, •11Cİp .. .. •okta. 
.,Jaroa ciirea tetkikata v.aile 
ttllril -.ittir. 

Y•diara rulliyatçalen. kr 
tlk fOC*ldan• • çok U.ti 
-'deri Mvcltklerini t•bit için 
Lift uadıya •tr•ım"1ar ve fd 
Detıceye varmıflarc:IU': 

Bir çocuk, iki yqıada iken 
ıerı renp çok me17aldir, ÜÇ 
ıatıaa vardıt ada karmaııyı ve 
6 yııana reliaceye bclar boz 
ı •akli efyafl çolc 1everl••i1I .. 
Lelony•, hem musikiyi ••· 
ven. hem de musiki ileti 
fapan yegane mem leketti•I 

Bclui Scoeı 

toaya tt:riacüiti kauamıı bir 
memlekettir. 
Dünyanın en bOyUk atatlyo
mu Londr•da yaptlacak.. 
1940 Olirapiyacllaruua Tok· 

yocla olacatı mahlmdur. Fakat 
1944 aeaelinde Londrada oJa. 
catı içi• lngilizlor, ıimdiden 
büyik lamrlaklara betlNlllfiar
dır. Söya..ditin• töre. diefa· 
nıa ea biyiik a&a<lyo .. , bu v .. 
ıile ile Loodracla yapılacak ve 
bu ıtadyom, tam dört yh bia 
kiti illiıp edecektir. 

Seyyah 
Diia limaaı•ıza ıelell ltalyan 

baachrah Zara vıpurile 17 Al· 
mu Hyyıba pl•iı lsairi ıez· 
aiftir. 

D4H, N 7 ı 

1
,. Ş h . D h.} H b } . 'ı Belediv~f ~aliyet . e }f 3 } j a er erı Mart ayında yapıla 
~ ... 1111111 .... .-llliiiiliimmmm.-~-.. ... 1111m ....................... ;ma ... -=----.;~~ işler 
lzmir-Pire 

aeferleri. 

Hüyük Ziraot kongrea.ne 5 rapor gönderildi Mart ayı zar rıda yerlere tü 
----- küren 220 ki~i. sinemalarda ıi 

ihracatı kontrol ı·zahna- gara işen 25 kiş' sokağa kili 
ve ha!ı silken 15 kişı, temizlik ....... 

Dünden itibaren 
ba,lad~ 

mesl. hazırlandı riayet etmedıği görülen 110 es 
naf, ıehrin sükunetıni ihlal ede _____ _. .... ---~~-

Dün lzmir · P,re seferlerine 
başlanmıştır. Sabah!eyin lstan· 
buldan limanımıza gelen Konya 
vapuru 2670 baş hayvan yükle
miı olduğu halde aaat 14 de 
Pireye hareket etmiştir. Deniz· 
bank müdürü Bay Haımet Dül· 
ge ile Türkofis müdürü Bay 
Cemal Z ya Aıdal hareketinden 
evel vapura giderek tetkikler 
yapmıılardır. Konya vapuru 
Cuma günü ıaat 11 de Pire· 
den limanımıza ıelecektir. 

100 gram iJzümün t~p itibarile renk 
ve irilik nisbetleri tesbit edildi 

İzmir limanına 
Bir ayda girip · çılıan 

vapurlar 
Mart ayında lımir limanına 

gi ip çıkan vapurlar laakkınd• 
ıelarimiı Tıcaret odumca bir 
iatatiıtik haıarlanmııtar. Bu is
tatiatite göre bir ayda limana 
J 42 Türle, 7 Alman, 1 Belçika, 
2 Amerikan, 1 Bulgar, 5 F c· 
le menle, 1 Danimarka, 3 · Frın· 
ııı, 10 lnailiz, 3 lsveç, 16 ltal· 
yın, 4 Macar, 2 Norveç, 2 
Ru•en, 13 Yunan vıpuru r•· 
rip çakmışbr. ----
Hava gazı 

Fabrikasında 
Yeni te•i•:ıt 

yaptırılacalc 
Belediye havııazı fabrika11, 

modern bazı tesisat iliveaile 
kaları.i daha 1ükaek ıaı iaıilrt 
.. , eakek11t! a.cn.11 ~ .... 
gızı fabrikasında şimdiki gaz 
ocakları yerine şalculi vo oto· 
aetik r•z ocakları ikame edi· 
lecelc vo bunların ltedeli olan 
70,000 lira dört 9e0edc ve 
ciört taklitte ödenecektir. 

Şehir mcchsinio kararına 
,göre .. kuli ocakları• aatan 
ahamua içüa belediye eltimi 
"cimeni, bugüalerde bir m.ü
nelcaaa aç.ıcaktar. Yeni tetiaat· 
tan aonra Jaavaıazı ücreti bir 
•ikclar dalla tenzil edilecektir. 

Dera kitaplarıntla 
tlefiıilr.lilc 

Ortaokullarla liselere ait fi• 
z k, kimya veıaire kitaplarında 
yapılmuı liıımgelen detiıiklık· 
ler laakkıada öj'retmenlerin mü· 
talealarıaın ö}re11i&m11; Kültür 
Babalıtıaca muvıfık görülmüı· 
tür. ötretmea&.r, kitaplarda 
detiliklik yapılma11 lizımrelen 
noktalu hakkında mütalealaraaı 
laalU'layarak vekilıte ıöader .. 
cekl~dir. 

Ege mmtakast ihracat şef 
kontrolörlütü tarafından An· 
karada toplanacak büyük zira· 
at kongresine gönderilmek üzere 
beı rapor haıırlanmııtır. 

Bu raporlarda üzüm, pata· 
mut, hububat, pamuk ve yıı· 
meyvaların atandırd bakımın· 
dan vaziyetleri mütalıa edil· 
mektedir. Kontrol şeflıti, ayni 
zanaanda üzüm ihracahnıo koot· 
rolu bakluadakı • zamoameye 
göre, üzüm standardı hakkında 
mufassal bir izahna•e hazırla· 
mış, her tipteki üzümlerin renk· 
lerini ve 1 kiloya kaç üzüm 
taneli isabet eltıj'ini teıbit et· 
miı, bu izabnameyi hem Veki
lete, Ticaret odaaına, boraaya 
ve hem de ihracatçı tacirlere 
göndermiıtir. Bu izahoamede 
deniliyor ki: 

Standard e1aıına göıe ihraç 
edilecek üzümlerin, niz:amna· 
menin oo sekiziıci madcieıiain 
ikinci fı krısı mucibince, resmi 
standard nümuaeler"ne • % 5 
iyi, % 5 fena toleranı dıhi
l"nde • uyıan olma11 liıımdır • 

içinde bulmdutu•uz mabaul 
yılana aid olmak üaere laeyetçe 
tespit eclılen ıtaadard nüm•ae
lerinin renk ve irilik analizleri 
neticeleri, 20/11/1937 tarih ve 
6 sayıla ıirkülerimizle bildirıJ. 
miıtL 811 bulUlta alikadarlana 

çıab!P'wtM~ 
ıitl 11 ı e nı ı ııı emı ve o-
lcranıın beuplanm111 tarzı bık· 
kında daire•jzce bir iıabn ıme 
bazırlanmııttr. 

Çokirdekı'z kuru üıim ana· 
liz.nde llalen iki faktör nazarı 
itibare alıaınaktadır: 

l - Renk, 
2 - irilik. 
Çekirdekaiz kuru üzii• renk· 

leri dört çef,İt o:arak kabul 
etlilmiıfü: 

1 - Ea açık renkteki par· 
lak, taze halde kehribar ıibi 
ıeffaf olan altın ıarııı dıaeler, 

2 - Eaaı itiltarile aç le kala· 
ve renıinde, tamamile etli, ko
yu ıırı, laımen kırmızı•trak 
ıarı, oldukça ııffaf daaıler, 

3 - Etli hafıf ,effaf olmakl ı 
beraber l karaböcelerden bir iZ 

dabı açık vo clotrudan dotru• 
ya kahve reaıinde, 

4 - Realc Mrecelerinia ea 
aşat ıı "karabö celer. olup çok 
ıert, tam .. ile ııyri ıeffaf, çok 
koyu kahve renıt ve ıiyah da• 

Sinemaında 
2 filim birden 

ATEŞ 
Meıhur Franıız. Artiıti 
VICTOR FRANCENin 

ncf ı teoııili 
HARP - AŞK - VAZiFE - FiLiM 

nelerle renkleri tamamile koyu 
kahve rengi olmakla beraber 
etsiz olan boş üzümlerin kuru· 
muş zarlarından başka birıey 
olmıyın danelerden müteıek· 
kildir. He hınri bır tip üzüm
den yüz gra111 alınır, bu esas• 
lar dahi lınde analiz edilir. 
Yıp.lan beıaplara ıöre 9 nu· 
mara standardın renk (fena 
puvao) tutarı 390 dar. 

irili le 
iriliği tesp t için yüz ıram 

üzümdeki daneyi saymık lizım· 
dır. Heyetçe teıpit edilen ıtan• 
dardldrm yüz grammdalc:i dıne 
miktarı da tespit edilmif bu· 
lunduğundan, yapılacak tipler
deki miktarın da buna uygun 
olması icap eder. Eter dane 
da ha fazla ise, atandırddan 
fena, daha az iıe, atandarddan 
iyi oldutu anlaşılır. Her dan e
yi bir fena puvan oltrak kabul 
edersek, meHli 9 numara ıtan· 
dardın yüz gramında 340 tane 
bulundutana ıöre irilik nokta· 
ııadan 340 fena puvaoı var, 
demektir. 

Heyetçe teabit ve ilızar edi· 
lerek 5-11·937 tarilaiacl• itiba· 
ren tatbik edilmekte olu atan· 
dardlıran 100 ırımuıdaki renk 
ve arililc vuatileri ayra teabit 
edilmittir. irilik vaıatileri fÖY· 
ledir: 

mıı numarada 54 tano, 8 
numarada 383 tane, 9 auma· 
ra 340 tane, 10 numara 383 
tane, 11 numıra 256 tane, 12 
aumaradada 201 tanedir. 

ince ıtandardlar 393· 1166 
tane ar.aıında teabit oluamuştur. 

Tolera.naı lıeıaplam•lc 
Ele alınacak berbanRi bir ti

pin analizi yapıldıktan ve yu· 
k.rdaki 01a1lar dahil indo pu • 
vnlıra bulunduktan ıonra her 
iki puva• biribirine niıbet edi· 
lir vo neticeye röre renk, yiiı· 
ele fU kadar iyi veya fena, iri· 
lik yüzde ıu kadar iyi veya 
fenadır denilir. Bunu daha ko· 
lay tatbik edebilmek için de 
ltir toleranı cetveli bazırlu • 
mııtar. 

Fuar komit••i 
Fuar komitesi, dün ötleden 

sonra belediyede toplanmıı, 
fuar müddetince lzmire plecek 
ziyıretçiJeıia J.mirde •• ıekil· 
de •tl•dirilebileco1deri ..... 
leai üzerinde durmuştur. Bu 
Hile, fuardaki mulatelif etlen· 
celer, diter yıllara aızaraa 
daha zengirı olacaktır. Bunun 
içia bir program bazırlanma11 
ve bir komite aynlıaa11 muva· 
fak ıörülmilıtür. Fuar ıazine>
ıuaan iıletilmea bu Hae B. 
Salibe veri lıııiıtir. 

Bayralrlı oaparunan 
dümen ~inciri 

cek derecede gürultü yapan 2 
kiıi, aahip oldukları binalar 
konturatıız kiraya veren 79 kişi 
yere süprüntü ve kağıt atan 10 
kişi, kaçak et bulunduran ve 
satan 17 kasap, köpeklerin 
burunluk takmayan 18 ki~i boo 
lediye zabıtasınca cezalaı1dm 
mı.şiardır. 

Üç fmn, 5 dükkan gayriııbb 
vaziy.ette görüldükleriodea kı 
pattınl mışlardır. 
Sıtma milcatlel•si: 
Bir ay içinde -Karşıyaka b 

riç olmak üzere· lzmirde 873 
ev ve müeueteye mazot veri 
ıaiı, ayrıca bataklık ve su bir 
ktntilerine •azot dölctürülmü 
tür. 90 kiı~ evlerine mazot a 
mamakta ısrar ettiklerinden b 
ıer lira pıra cezasına çarpt 
nlmışlardır. 

Müsad~reler: 
1200 kilo ekmek, 150 k. 

ballk, 800 kilo aucuk, 750 lıcil 
et, muayenede gayriııbbi va 
yette görüldüklerinden müAd 
ve imha ettiri lmiıtir. 

Temizlik: 
Bir ay içinde 1200 nakil v 

aıta11 dezenfekte edilmiş, 1 
fakir ve ki ••eaiz, memleketi 
rine gönderilmiıtir. 105 ev 
çamlarda tırtıl görü1müt ve t 
mizlettirilmiıtir. 9 açık araan 
etrafına cluvar çektirilmiftir. 

Eolen•nler: 
Mart ayında lzmir belediye 

evlenme dairesine 136 çift m 
racaat etmiı, 100 çiftin evlen 
aıaa •• ı.u1 ı•mamıaaıını, a ı 

yapılmışıtır. Geçen sene Mı 
ayında 120 çift müracaat etm 
ve 104 ünün evlenme m~•m 
leai yapılmışta. _, ___ _ 
Menı• ıehadetna 

mel eri 
Pariı Türkofiı direktörlüt 

den ıehrimiz Ticaret Odaıı 
gelen bir mektupta Türki 
Fransa tediye anlaşması 

17 nci maddesi ve bu ,aa 

mata l»atlı nümuoenin Alt 
daki haşiye hükümlerine uy 
olmayarak bazı mallar için 

aüsha menşe ıebadetaam 
tanzim edilditi görüldüğü, 
buki menıe şehadetnameleri 
çift nüıha bazulanması ve l1 
nüıbantn üzerine A ve B n 
hası diye yızılma11 lazımıeld 
bildirihaiıtir. ----Liman hareketle 

Dün liaıaaımıza 2 Türk, 
lnpliz, l lta"yaa vapuru 
mit, bir Türk, 1 İtalyan v 
lnailiz vapuru limaaıauzdaa 
reket etmiftir. Yunan bandı 
Ayızoni vapuru Yunaniıt 
götürmek üzere mühim 
tarda kasaplık hayvan 
miıtiir. 

Mezbahada 
Mart ayı içinde lzmir b 

diyeıinde 12447 baş hay 
keıılmiıtir. Keaılen bayvaa 
dan muayene nefceıinde 
mok.oklu olan 260 hay 
diıtomaıla \ıkan 369 hay 
ve veremli ikı iaık ımba 
rilmittır. 

Dünyada musikiye en ç-'c 
lpk mem eketler arııında Le· 
to11yanın birinciliti kazan dıtı 
teıpit edilmiıtir. 

Leto,ya halkı, m•ıik'yi sev
d t• gı b • muıiki ileti yapmak· 
ta d.t mabir•if. Bu it barla 
L•tonyalılann en ç.olc metrul 

Y R ı c A: Nevyork 
Damları albnda 

Bayrakh vapuru, düa sabah 
aut altıda Kar11yakadaa lzmire 
plirken dümen ~inciri kırılmıı 
ve bu yüzden güçlükle AlHa· 
cak iake.ea ne kadar r•lmiı, 
yolcultrı çıkarmııbr. Vapur ter· 
saneye çelcılmişt r. 

Tuz ihracatı 

Teffız lıomiıyo 
Vıliyet teffız komisyonu 

ötleden ıonra va i muavin 
CJvid Ünverin reisi ğinde 
tanmış, is in mi.ıd..ırluğü t 
fıodan hazırlanan bir kıs m 
f ı evrakını net c lendırm.ı 

"91id•lıci.m ' m ••ıki ileti imi . 
Kuıa.aua kcmu yapmalcta Le· 

lng.liz bandıralı Libank va· 
puru, Çamaltı tuzlaı ndan 8800 
ton tuz yüııden iı ve japonyaya 
hareket etmiıtır. 
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1 k d 
Vekiller ffey'eti Tun_a; ~iman hô.k ·m!yetini, münbit 

OS 0V8 ya a vaz·ye İD sahıllerıarasından aRumenpe ol 
İzm ·, f uar!na ~e!e· menbalarına kadar götürür •k ) "' •• ı • cek ecn bıler ıçın . 

Zı O Ugu Soy Yor l ld 
Yazam Samı Beraşa (La Repu.blikten) 

mühim karar ar a ı ____ ... _..,._--------------·~ 
la nbul, 6 (Hususi muhabiri· 1 -

ç n 
Südet Almanl rı, hükumeti dir.lemiyerek n mayişler başladılar. mizden) - Ankaradan buraya L 

Al [ b l d bildirildiğine göre Vekiller 
man ar, azı Y_er er e müessif hadiseler çıkarmışlar, Heyeti, ecnebi memleketlerden 

kendı bayraklarını çekm!şlerdir! tzmir Fu rını ziyarete gelecek 
~ag, 6 (Radyo) - Ş:m~i ••·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~elr ~nmeoca~~~ ffri~ 

Bohemyada, Südet Almanları Avam kamara- lstanbuldaki mesini ve b gibi ziyaretçilerin 
ile zabıta arasında bazı müeı· Türkiyede iki ay kalabilocek• 

aif ha~iseıer oımu~tur. • . .. sındaki hadise Almanlar ıerini kararlaştırmıştır. 
Genıgo rt beledıye reıın, Su· 24 • 1 

• ._ na • 
1

• .. Bu karar, bütün elçiliklerle 

d~t ~tmanıarmın bayrağına çek· Bir daha f >k rriJr Pazar günü revlerini mizle konıolostuklaram1za det-
mıştır. d ~ ., h l tebl iğ olunacaktır. 

z bıtı, derhal belediyeye git· e erse müsebbib scıy- kullanacaklar Jngilterede 
miş v~ bayr ğı in?ir~iıtir. faular için zecri ted· lst nbul, 6 ( Husuai muhabi· 

Vazıyet, çok nazıktar. bi l l k rimizden ) - lstanbulda bulu· Bir tayyar daha 
Pr g, 6 (Radyo) - Alman r er a ınaca f nan Alm nlar 9 Nisanda plebi· ka,boldu 

Südetlerinin yapmak istedikleri Londra, 6 (Radyo) - Geçen site iştirak edecekler ve kir lı· B' 
P 

Singapur, 6 (Radyo) - ır 
nümayişler, bükümetçe yasak azartesi günü Avam Kamara· Y cakları bir vapurla denize fngillz harp t yyares1, gece 

, edildiğinden, Maryeny d ve sında Bovu ile işçi aaylavlar· açılarak or da reylerini kulla· manevrsl n esnnsında kaybol· 
Kalzbadda z bıt ile Atmaqlar dan (Sinuel) araaında vukubu· nacaklardır. muştur. Etli t yyare ara tarma· 
araamda b zı hadiseler olmuıtu. lan hadise, Avam Kamara11 l VeÇ kralı larda bulunmuş iae de tayyı· 

1 • d mehafilindo fena akiıler yap· 1 svıçre en mııtar. Bir t ni maçı reyi bu amamııttr. 
bir eyet . Av m Kamar sının dünkü iç- tertip etti Şamda 

• timımd Spiker tarafından oku· Stokholm, 6 (Radyo) - lı· Hiç yoktan arbede 
Berlıne hareket etti nan div n riyaset kararınd ; voç kralı Güst v bir ten:s m çı k 

Bren, 6 (Radyo) _ lav· bu gibi hidise~erin, Avam Ka- tertip etmicı ve galibine veril- ÇI mış 
S. ... . d ıçre m • .. -k-"1 · · ş 6 (Radyo) - Bozuk ot ıya~ı erın en mürekke b' ara ınm n nevı su unetını mek üzere kıymetli bir kupa am, 
h P ır 'hl"l tt"x.· b'ı •· ·ı · b 1c: k le•"ındcn avcılarla eyet, bugün Berline h k ı a e ıı;ı ı.aırı mış ve un· oymuştur. satma me e " 

· ıre et J t k .. ·· h r d .. b M 1 bl m "'aza s bipleri arasınd bir etmıştir. Bu heyet, Anıluıtan b~rbuı e
1 

erruru a ın e muıe • açın ne gün yapı ıclğı • ,, d 
onra husule gelen . ti' ı say avlar hakkında zocri lahare saray nazırı tarafından ihtilaf b şgö t,rmiş, bir nrbe e 

·ı_ d· vazıye n, t dbi 1 1 ğ b'ld' ·ı . . 1 k "d hale etmi~tir •ıdı a .. • meselelerle olan alaka e r er a ınaca ı 1 ıra mıştar. ilan edilecektir. o muş, ı er mu a ~ • 
Ye m b ~ ..... ••~••....,.~M•------
. l'lunase tı h kkınd Alman 1 1 
ncaıetema lard bulunacakt ng· tere - • 
Rusyanın Sofy: a a ua s-

• 
• • se ı 

Azledilmiş v Moa. 
kovaya çatrılmıştır w 

Sofya, 6 (Radyo)-Taı Aj n• g 
sının verdiği bir hab " R ~o grue 

. ~ıyanın bura sefiri, Sovye t ____ ..,..._ ___ _ 

• 

or 
r~·sıe~ meclisinin kararile az· lngil ere kabı·nes·, k t 
e ı mış ve Moıkovaya çağrıl· e rar Op anm it''- ma sefirin den m •• zakere er hakk da gö 

e Ro-
• 

rı en 
omanyadan ka- rapo 1 kik et i 
czrz/an altın/ar Londra, 6 (Radyo) - lng.l· d aza devletleri ltalya impa· Deyli Telgraf gazetesi, Habe· 

Y ak~lanan bir banger tere-ltılya mu bedesinin, gele· ratorluğunu tanımakta serbest şistan ile lngiliz Som liıi Kenya 
k d k ce~ haft~ iptidalarında para5e kılJcak ve ltalya da lspanyan· ve Sudan hududJarında bazı 

en .. ı e:ıclini öldürdü edıleceğı, lakadarlarca so·'ylen· 1 . . tasbı'h•t y pılacığını haber al· 
B k 6 yadaki bütün gönüllü erinı gerı "' 

u reş, (R dyo) _ R mektedir. mal<tadır. 
yadan ka~nlan iki yuz o~a~ ~ond~, 6 (A.A.) - Tar .;nl;a;ca~k;t~ır~."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
m rkhk altın h klc1ndaki ~J~~ mıa ve Deyli Telgraf gazeteleri J'hracatrıl,.rımız Londra .:ıan 
kat devam olunuyor. in · ı· it ı ı 7 .. Uı gı ız- a yan an aşmasının ıarl· 

Zabıta bugün bazı kimseleri lar!nı şöyle hulasa ediyorlar: okusun seyyah gelecek 
yak lamıı ve tevkif etmiştir. b Her iki taraf 1885 tarihli latanbul, 6 (Huausi muhabiri· 
:unlar ar ıınd bulunan bir k eynelrnilel Süveyş kanalı mu· mizden) _ Almanya hüküme· Seyyahlar, /ngiltere .. 
nn~er, nez rethanede intihar Akvdelesini teyid eylemektedir. tince, Alm oyada cari döv;z nin maruf şahsiyet. 

et mıştir. enizde yapacakları tahki· ahkammın Avusturyaya da teş· d• 
Leo Degrel zn;u n biribirlerini haberdar miline karar veı ilmiş ve ihra· /erinden ır 

~ eceklerdir. Habeşistania Su- catçıl rın Viyanadaki dö\ iz Jstanbul, 6 (Hususi muhabl· 
Mus!ey ile uzun müd. an, ~ckya ve İngiliz Somalisi santralı ile temas etmeleri alii· rimizden)- Bu ay içinde Lon· 

det Lonu fn ~: s~n 1 i lıu'dutları tııyın için kadarl ra bildirilmiıtir. dr üniversiteai profesör ve ta· 
R Y- A mısyonlar teşkil olunacaktır. lebelerile maruf lngiliz şahsi· 

Londra, 6 (Radyo) - Bir rap devletlerinin tamamiyeti ffitler yetlerinden mürekkep (150) 
kıç gündenberi burada bulun· hakkındaki muahede teyid olu· kişilik bir seyyah kafilesi 
ruakt olan Belçika reksistleri ~a1~a~ ve. rnaamafih İtalyanın /nız,burga muvasalat lzmire gelecek. Dikili, Berg • 
li?~ri L:on Dcgrel bugün in· . 1 !sbndekı bugünkü vaziyeti etti ma, Efes ve Truva harabelerini 
gılız faşıst teşkilatı lideri Sir ıhlat. edeb~lecek hiçbir projenin gezecek, sonr lstanbula gele· 
U~v~ld Musley ile uzun bir tıınzım edılmiyeceği tasrıh olu· Salzburg, 6 (Radyo) - Hitler ceklerdir. 
mulakat yapmıştır. nacaktır. bugün (lnzburg) tan buraya gel· /kt ıs ad Velzdleti 

Rom ada .. ~illetler Cemiyeti konseyi miştir. Halk, Hitleri büyük te· 
onumüzdeki Mayıs toplantısın- z hüratl kcrşılamıştır. Müsteşarlığı 

~t~r ~in ist:kbal -i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l~anb~. 6 (Husu~ - l~r 
h E h sad Vekaleti Müsteşarlığına 
a '""lrlıkları amra ldares·ınde Milli Kütüphane Sineması B B " Türkofis umumi reisi . ür· 

Roma, 6 (R dyo) - Hitler Bu akşam fevkalade gala müsameresi programı han Zihninin tayin edileceği 
Mayısın ü.üncıi gü:-ıü burad~ Sa t tam 5ekizde Müst hkem Mevki b ndo.su tarafından 
~ulunacaktır. Bu münasebetle 1-lstiklal marşı 5-0uvertura Ma. Kralovna 
şımdıden hazırlı ki r yapılmak· 2-0uverture Leiehte Cavallerie 6-Anadolu Milli Türküsü 
tadır. 3-Valser reveri 7-Serenat lspanyol 

Termine istasyodunda 4-Norma kovcrtina 8-Alto Kamarat 
d. t "k ' on S 9 d F J l ye ı me re yu sekl ığinde mü- ııat tam a ox urna ve 

te ddi taklar yapılmışhr. Bu Türkçe sözlü eski ve yeni Türk musikili 

takların üstünde ltalyan ve Al· • hracen • n z 
man bayrnkları dikilecek ve 
tnklar, baştan başa elektrik D/ KKA T. Bu akşamki gala için it kat localar tamamer 
sınpullerile süslenccektır. I•~:;::;;;;:;_;~~· satılmıştır. Koltuklar numaralıdır. Miktarı pek 

az k ldığından ngaie için acele ediniz. Fiatlcre zam ya P lmamıştır. 

söyleniyor. 

Olimpiyad komitesi 
Kahir de toplandı 

lstanblll, 6 ( Hususi muhabi· 
rimizden) - Knhirede toplanan 
olimpiyad komitesi, Japon· 
Çin harbi dolayısile 1940 olim· 
piyadının japonyadan başka 
bir memlekette yapılmasını 
tav iyeye karar vermiştir. 

~'f/ 1' '• 

"Vlgan;dan .. bil ,_ gariinliş ~ 
Mareı l Göring Vayanadan .. uıle, oiiphe bır km Clk ıe: 

bab&etmittir. Avuıturya ekono• kilde cevap vermiştir. Bu be· 
miıinio dört yıllık pi ola a sıl yan t1ı nihayet Belgrıd v 
telif edileceti hakkında nibı· Bükreşin ekonomik mahfeli ri • 
yet bir fikir sahibi bulunuyo- ni telişa dü~ürmü ür. Eaaıen 
ruz. Alman otarşiıinin organi· bu bu me afillor, vusturyaya 
zatörü, An~lusun, Ren nehrin· aid Tuna filoaunun Alman tica· 
den Maya ve Tun nehirlerine ret filonun• iltıb kmın netice• 
bir lcanal~n açılm sım ve Vi· !erinden ndiıcde bulunuyordu. 
y nada büyük bir nehir lima· Kurentul i imli Rumen gaze· 
nının vücudc getirilmeaini fay· tcıi, başmakalesinde, Göring 
d b kıldığını söyledi. planının ikar hedefi Rumen 

Tunanm Almao ekonomisinin petrolü ve Tuna mansabmın 
organizaayonunda büyük bir kontrolü olduğunu yazmıştı!\ 
rol oynıyaoağmı birçok defalar Rumen n syonal·köylü partisi 
belirttik. Almany nın Macariı· şefi B. Maniu Oeyli Telgraf 
tan, Yugoılavya, Bulg ri tan gazetesine vtırdiği bir mülakatta 
v~ R~~ nya üzerindeki haki· yni endiıeyi izh r ediyor. Ken· 
mıyebnın b şhcı v ıtaaı Tuna diıi Alnıany nın Tun havzı ı 
olacaktır. Çüokü bu ebir, hububat ticaretinin ve Rumen 
mümbit sahiller ar smdan t'' petrollarının, ayni zamanda Mı· 
Rumen petrolüne kad r gö· caristanm yakanda iıtibıal de· 
türür. ceği petrolların kontrolünü ele 

Almany nın arzusu Viy nayı, lmak istediği fıkrin dedir • 
T~n.~ A~rupası mahsullerinin Macaristan Dış Bak_a_nı_B_. _d_e_ 
buyuk hır toplayıcııı ve d ğı• K nya, ayrıi end;şelerden mül· 
tıcısı haline gelirmek, bilhaısa hem beyanatta bulunmu•. Ro 

. I' A d "' ma 
orkta Rve şıma 1 t v1 r1u~ Y~ . gib~- protokolları sisteminin yıkılm 11 
ce umen pe ro erı ıçın u• .. · M . 
-le b' t •t ı· uzerıne, czmst nıc, ~üçük yu ır ransı ımanı yap· . 

maktır. ant nta yakl şac ğı öylen:yor. 
Romanya petrollırınm baş· Şimd den Budapeşte ile Bükreş 

lıc ihracat yolları evvela Kös· arasında müz k reler yapılmış. 
tence. sonra Ciyurciye, Braly Romanyanm eski O ş işleri Ba· 
ve diğer Tuna limanlarıdır. kana B. G fencu, Pinpul gaze. 
Petrol ihracatının en mühim tesinde yazdığı bir m k lede, 
kısmı şimdi K radenizden ge· Tuna Avrupasında s ğlam bir 
çerek Akdeniz yolu ile y pıl· müdıfaa blokunun vücud bul· 
maktadır. Belgradı, Budapeşte masını temenni ed"yor. 

ve V.y naya dokru Tunad n Belgrad henüz son sözünü 
çıkan petrol gemileri pek az· söylemiş değildir. Fakat şimdi· 
dır. Şu sual hatırımıza geliyor· den Yugoslav gıızetelerindeJ bir 
du: Almanı r, stratejik ve hat· Alm n ekonomik tahakkümü 
ta sadece ekonomik,Jsebeplerle tehlikes'ni tasarlıy n tef irler 
Rumen petrollarının en büyük çıkmıya bsşlamıştır. 
kısmını Almanyanın içerlerine Almany dışında geniş bir 
doğru çekmeğe müteveccih bir Tuna işbirliği projesinin mu· 
politika takip etmeğe mecbur vaffakıyetli ihtimnli var mıd r? 
kalmıyacak mıdır? Almanyanın Tuna kıyı l rındaki 

Mareşal Göringin nutku, bu Sonu 6 ncı sahifede _ 

1 ? 
Sicak havanın size hararet vermesi kanınızı uııu. 
leyen "Toxin" lerin vücutta ~ındandir Bu 
~ehlikeli "T<?~n" leri F.NO ".l\i.BYVA TUZU • 
ıcerek def ediniz. EN O le7i2 ve kuvvcı vcnddh. 
ENO ~nınızı te~?-ler, vncuddakJ :Ldnr\cn :naz 
hararenn ve kabızın önüne aC\-er. BNO MZI 

sıhhaunızı ve kuvvetinizi inde ~er . 



Hal Santral.ne
rede kurulmalı? 

•• 
lzmir Belediyesi bir hal san

tra 1 inşasrna te~ebbüs etm ·ş 
bulunuyor. Nerede inşa edile· 
ce ği ben üz kat'i surette taayyün 
etmemiş olan bu hal santral, 
ma} va ve sebze satışlarmm top· 
tan o·ar.lk ve bir yerde y pıl· 
masım temin edecektir. Yani, 
şimdiki halde hanlarda yapılan 
toptan meyva ve sebze satışı 

hal santralın inhisarına alına· 
caktır. 

Pek büyük bir ihtiyaç olma· 
makla beraber temiz bir düz· 
günlük arzetti ğ için hal santrala 
luzumsuz addedemeyı z. f'.akat 
hal notralın inşası ıebrin muh· 
tel"f yerlerinde kurulu hanlan 
luzumsuz bırakacağına ıüpbe 
yoktur. MalQm o duğu üzere 
bu banlar, meyva ve aebze H· 

tıı yeri olmak a beraber lzmir 
ve civarına işliyen kamyon ve 
otobüslerin istasyona, köylüle
rin ucuz yatak temin ettikleri 
oteJlerdi. Belediye kamyon ve 
otobüıleri kendine ait bir ga· 
raja toplayıncı!, bunların ka· 
zancı yaln z meyva ve sebze 
satışlarına kalmıştı. Meyva ve 
sebze sahıı da bal santrala 
geçtikten sonra artık ban1a1' 
aon darbeyi de yiyerek lüzum• 
suz bir bale gelmiş o\acak
lardır. 

Han1ann bu sebepten kapı· 
larmı kap yışından doğacak 
acıyı hirşey unutturabilir; o da 
belediyenin tam şekilde bal 
aantralda muvaffak olmHıdır. 

Modern ve 11bbi bir lıal san· 
trahn inıuı ve burada şehre 
inen meyva ve sebzeferio A• 

tııının yapılmaaı makı,dı ta• 
mamlıyacak mıdır? 

Belediyenin bu huıuıtaki dü· 
şünceler"ni liyıkile bilmiyoruz. 
Yalnız, ha) .santraJıa Büyük Sa
lepç oğlu hanının bulundutu 
yerde inşasının düıünüldüğünü 
öğreniyoruz. 

Bu düşünce yerindedir. Çün· 
kü, Salepçioğlu hanının bu· 
landutu yer merkezidir. Esasen 
banlar da bu civarda tekisüf 
etm·, bulunmaktadır. Fakat Sa· 
lepç oğlu hanının kıp1adıAı sa· 
bayı bir bal santrala yeter say· 
'Jamak icab eder. Zira, biz, bir 
hal santraldan maksadı, yalnız 
meyva ve Hbzelerin toptan aa• 
btına aid görmek iıtemiyoruz. 

Mad~mki bir hal ıantral ya· 
pılacaktır ve mademki bu ha I 
&antra~ mevcud hanlara muat• 
tal bırakmak pahasına kurula· 
caktır; o halde halk, amk Ba~· 
durakta, Havra ıokağında ba· 
hkÇJ, işpotrası ile karşılaşma· 
mah, gayri sıhhi meyva ve 
sebze almağa mecbur kalma· 
wahdtr. Mutasavver hal santral, 
iç kısmında meyva ve sebze 
satışını toptan yaptıracak bir 
vaziyette olduktan başka, etra· 
f.na kuracağı küçük dükkanlara 
o civarın bütün kasab, balıkçı, 
manav esnafını toplamalıdır. Bu 
suretle, hem Belediyenin kon· 
trol işi kolaylaşmış ve hem de 
halk aradı,kı temizliğe kavuş· 
muş olacaktır. 

Hal cantralın etrafındaki dük
kanları k; ralıyan perakendeci· 
ler, mesela balıkçılar, kasaplar, 
o gün akşama kadar sattıkları 
balık ve etten arta kalınları 
hal ın yevmi ihtiy cmı karıılıya· 
cak olan soğuk bav.ı deposuna 
yatırmalı ve sabah ey;n çıkar

malıdır. 
Hal santral Belediye için 

n hayet bir varidat membaı ol· 
dugundan bu f ılcrin mülayim 
o arak karşl nacağnı tahmin 
ed ebı ?iı iz. N. B. 

Borsada vaziyet ·--·--üzüm, palamut ve buğday sahş-
ları hararetli geçmiştir 

.Şehrimiz Ticaret ve Zah"re Pamuk: Pamuk piya1111nda 
borsasında muh.clif mahsu:le· geçen hafta ııörülen durgunluk, 
rimiz üzerine vaki muamele· bu hafta da devam etmiş sayı· 
lerde, bu hafta hafif bir dur- labiiir. Fiatlerdc hiçbir deği· 
gunluk görüJmüıtür. Üzüm, pa· şiklik olmamakla beraber, bir 
lamut, buğday sabşlarmın ha· haftalık satış ancık 834 balya· 
raretli gcçmeıine rağmen, pa· dır. Bunlar da cinslerine göre 
muk, zeytinyağı ve bilhassa 33·25-41,;SO kuruştan muamele 
zahire üzerine pek az muamele görmüştür. Haftanın bir günün· 
olmuştur. de pamuk üzerine sataı yapıl· 

Üziim: Geçen hafta birden• mam11t1r. 
bire canlanan piyasa, son yedi Pamuk çekirdeği mübayaata 
gün zarfında da sıcıkhğını mu· 178 tondur. Fiatler 2,60 k11ruş· 
bafaza etmiş ve haftalık üzüm tur. 

Palamut: Patamut üzerine bu 
sataıı 6SS1 çuvalı bulmuştur. haftaki sabılar daba futa ol· 
Haftanın ilk günlerinde 25 
aantim yük1elen yedi numara, muştur. Fiatlerde tereffü görül· 

müı; 5187 kentali bulan hafta· 
M>n r günlerde 2S aantim daha 

lık satış ta 290-525 kuruştan 
tereffü ederek 11, 75 kuruıa mübayaat yapılmııtır. Bu mik· 
çıkmıı, dokuz numarada da tar geçen haftadan 400 kental 
25 santimlik bir yükıolme gö- fazladır. Piyasa isteklidir. 
rülmüıtür. Bafdag: iki haftadanberi bı· 

Son satışlarda vaaati fiatler raretlenmiş bulunan piyasa. can· 
ıöyledir: lılı~ını muhafaza etmif, aat1şlar 

No. 7 11 75 hayli artmıştır. 2186 çuval ve 
• 8 12 25 374 ton butday, bu haftanın 
• 9 13 00 aatıı ye\cünudur. Fiatler vasati 
• 10 14 00 olarak 5,625·6,:SO kuruş arasın· 
• 11 ıs 75 dadır. 

Zegtingafı: Zeytinyatı ... Bu haftanın arp• satışı da 
taı\arı, mevıim bidayetinden· 4·4,25 kuruştan 400 çuval ve 
beri bir türlü utımıauı, bazı 8 vagondur. 
haftalarda görülen hareket, ona Zahireler: Zebire satıştan 
takip eden günlerde durmuştur. birdenbire a:zalmııtır. Bir hafta 
lıte IOn haftanın aatııları da, zarfında muamele g5ren mah· 
yaln·z bir günlük maameleye suller şunlardır: 11· 16,S kuruş· 
inb·ur etmit ve 7194 k loluk tan 125 çuval faaulya, 6 kuruş· 
aatıtta kalmıfiır. Bu parti, 33 tan 15 ton nohut; 15,SO ku· 
lcuruıtan satı)m1şbr. ruştan 20 çuval susam. 
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Harici haberler: 

!ngiltere ticaretinde hafif 
bir gerileme vardır 

Dünya pamuk istihlaki azalırken, 
ekim sahaları genişlet,.lmekt~Ji~. 

L'oyds bank tarafından neı· 
redilen bültenlerin sonuncu nus
has.nda, geçen sonbahardan• 
beri fnıiltere ticaretinde bir 
yavaşlama belirdiği ve takat 
bunun pek mutedil ve kısmi 
olduğu yazılmaktadır. Birçok 
mühim sanayi, faaliyetlerini eski 
seviyelerinde muhafaza etmek· 
tedirler. lkincilcanunda ticaret 
yavaşlaması tamamile mevsim 
icabıdır. B rleıik Amerika dev· 
let:erinde vaziyet aalibı yüz 
tutmuş gibi görünüyoraa da bu 
salabm müddeti hakkında ıim· 
diden hiçbir tahminde bulunu· 
lamaL lnıiliz dominyoolarında 
ve lıkandinavya memleketleıin· 
de vaz"yet şayanı memnuniyet 
bir halded·r. Cenubi Amerika· 
dan gelen haberler ise emniyet 
verici değildir. 

ı 30.9 milyona karıı 38.1 m,Jyon 
balya dır. 
ltalgatla buğday mücatl•lesi 

ita.yanın gıdai iıtibaali için 
büyük bir gayret sarfettiği an· 
laşılmaktadtr. Bu gayretin eaaıı, 
yaram adanın ekmek ihtiyacını 
temin etmektir. ltalya yarsm 
adasında oubeten az et yinilir. 
Buğday ise memleketin başlıca 
gıdalarından birini teıkil eder. 

Son senelere 'kadar iıtibaal 
kafi gelmeditinden vasati 3 
milyar liretlik buğday ithalatı 
yapılıyordu. Jtalya memleketin 
ticari muvazeneıini sarsan bu 
masrafı ayni zamanda harp ve 
muhasara tehlikelerini gözönün· 
de tutarak kaldırmak iıtemek· 
tedir. 

7931 de dünga kalay ihracatı 

Bu seneki buğday iatihıilitı 
memleketin ıhtiyacına kafi gel· 
miştir. Ancak bazı seneler çok 
açık verilmektedir. ha1yanın ıe-Bolivya ve Hindiçininin Ka

nanuevel ayında ihraç ettiti 
kılay mikdan artık mal um oJ. 
dutun dan takyidata tabi me m
lelcetlerin 1937 senesi zarfında 
yaptıkları ihracat mecmuu an-
laıılmıştır. Bu mikdar: 1936 
ıeneıineelci 153.595 tona lcarıı 
179.994 tondan ibarettir. 
Pamak istihsal ve istihll.ki 

Bir taraftan dünya pamuk 
iıtiblaki gerilemekte, bir taraf· 
tan da pamuk ekili sahalar 
artmaktadır. Ekim tahdidatı 
için 1936 yılında tatbik olunan 
•Toprağı Muhafaza,. programı 
beklenilen neticeleri vermedi· 
t"ndeo bu sene Amerikada 
pamuk ekim tehdidatına giriıil· 
m:yecektir. 1937/38 dünya pa· 
muk rekoltesi, 1936/37 deki 

nede vasati 80 milyon kental 
buğdaya ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyacın dahili iıtihıı.l ile kar· 
ıılanmasına gayret edilecektir. 
Romangada buğdag ekimi 
Yapılan istatistiklere nazaran 

sonbahar buğday ekimi 3 mil· 
yon 571,700 hektardır. Bu ekim 
sabası, bir sene evelkinden 
349,000 hektar daha fazladır. 

lrantla pamuk istilı•ali 
lranın yeni pamuk sahaları 

Tibriz civarında da teaiı olu
nacaktır. Tibriz civarındaki bu 
aahalar bu sene takriben 10,000 
hektart bulacaktır. 4 senelık 
planın bu havalide matlup bir 
şekilde tatbik edilebilecezi 
umulmaktadır. 

Turgudluda su tesisab 

Turgudlu, (Huıuıi) - Kaaabanın bazı kııımlamada noksan k. 
lan ıu tuiaatı ineaatma bışlanmışttr. Bu suretle • küçük m-
hallelere kadar su verilecektir. Gönderdiğim relim, •u borula· 
rıaın döşeamesine aiddir. - -- ... --- ........ ~~- ........._. . .......-- - -
Cenuptan mektuplar: 

Cizre doğuda bir mamure 
haline getiriliyor -

Çarşıları, yeni binaları ile şehrin 
manzaTası baştanbaşa degişmiıtir 

Cizre, (Hususi) - Eski ve Portakalcılığın ve bütün aa-
tarihi bir Türk kasabası olan rinciye ağaçlarınııı fenni bir 
Cizre, eıki idarenin ihmal ~e şekilde çoialtılmaaı, portakal 
lakaydisi yüzünden gittikçe ba- ticaretinin ı:atemli bir ~elde 
np düşmüştü. Değil umumi sokulması için alınan tedbirler 
ihtiyaçların temini cihetine g:· faydah neticelerini vermektedir. 
diimek, mevcud vaziyeti muba.. Şehrim "z portalcal b.bçelerine 

· faza için dahi çalışılmamış ve her yıl yeniden 4()-50 bin por-
Cizre söndükçe sönmüştür. takal fidanı dikildiğini söyle· 

Buaünkü Ciuenin ise. düokü mele, bu iı etrafındaki çalış· • --- ....... s•--·· -•to ka-c ZTC 1o biç te müa • "tiCf ir. 
yoktur. Üç yı l önce kayma· 
kamlığa tayin olunan değerli 
idareci B. Baki Başaran, geceii 
gündüzlü çılışmak ıuretile ıeb
rin ve şchirliaiıı iht:yıç!arın· 
dan biı ç<>tunu aağlamııtır. Es· 
ki dar ve biçimıiz caddeler 
12 metre ıeniıliğinde açılarak 
kaldır m döşenmiş, memurlar 
kulübü, plaj, Cumhuriyet mey
danı, fudbol sabas·, millet ve 
çocuk bahçeleri tesis edilmiş, 

fudbol takımı te~kil edilmiı, 
eı\ci enkaz kaldırılmış, çar.ş lar 
ve pazar yerleri intizama ıo· 

kulmuı, her aemt ve köşede 
yeni ve modern bir bina yük· 
ıelmekte bulunmuştur. 

Aldığı soyadının tam layıkı 
ve miiıtebakkı bulunan kıymetli 
ilçebay, köy kanununun tatbikı 
işile de yakmdan alakadar ol· 
muı ve civar köyler bu lcauu
nuD faydalarım görmeğ• batla· 
mıştır. Bu yıl S.10 köy daha 
bu kanundan iıtifade ıörmet• 
başlıyacaktır. 

Cizre ukiden bir akrep yu· 
vaıı olarak .tanınmıştır. Fakat, 
belediyece sarfolunan muai 
neticesinde akrepler yüzde 70 
nispetinde imha edilmistir. 

Güzel Cizre, değerli kayma· 
kamı B. Baki Başaranın elinde 
gittikçe daha güzel ve medeni 
bir çehre takıımaktadır. 

Mersinde 
portakalcılık 
Her yıl yeniden bin. 
lerce a~aç· dikiliyor 

Mersin, (Hususi) - Mersin, 
bir portakal diyarı olmak ıçın 
tabiatın bütün lütüf1erine ma· 
lildir. Tabiatın bu cömert gü· 
zelliği göz önünde tutulara\c, 
bundan azami derecede istifade 
edilmesi için son zaman' arda 
çok ileri adımlar atılmıştır. 

Ş mdi Menin portakal bah
çelerinin kapladıtı saha, 700 
hektarı geçmektedir. istik· 
halde 'bu rakam 1000 hektara 
varacakt r. Mevcud 700 hek
tarlık ıaba için de 127 bia por· 
taka), 9 bin limon ve 19 bin de 
mandaiia ağıcı vardır. 

Balıkesirde 
bulunan eserler 
Bunların Etilere ait 
olaufu aöy!eniyor •• 

Bahlceıir, (Huıusi) - Ş:bri· 
mizdo inşasına baılınan dotum 
evinin temelleri kaz lırkea, eski 
devirlere ait bazı eıerlere tesa· 
d üf edHmiıtir. Söylendi tine ıö· 
re, bu eserler Eti Türklerine 
aittir. 

Temel kazılan yerin bazı kı
aımlannda eıki yollara ait kal· 
dırımlar da ıörülmiittür. Söy· 
lendijine göre bu eserler, ıeh· 
rimizin tarihini elki Eti Türkleri 
medeıaiyetiae kadar aychaJat· 
maktadır. 

Bal1kelir tarihi, ıimdiye ka· 
dar Roma tarihlerinden ileri 
malum değildi. Şimdi ise, Eti· 
lerden 'itibaren meıkun bulun .. 
dutu kazılan topraklarla birlikte 
dııarı atılan bu eaerlerden •n· 
laşılmaktadır. 

Bir buçu'lc metre doh:aa top
rakta, Roma, Yunıo eıerleri, 
daha altta eski kaldırım ve 
ıoora da Eti eserleri bulunmak· 
tadır. 

Manisa - Akh:aar 
macı • 

Manise, ( HJSusi ) - Pazar 
günü Manisa sihasında Manisa 
Yıldmmıpor ile Aicbisar Genç· 
lerbirliği arasında bö ge kupa 
maçına başlamldı. Gcnçlerbir· 
liii üst ün bir oyu o ıa ı bır .nci 
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Dı. M. Şuki Ut11r tli7oı ıı;.: 

Uykusuzluk 
-1-

Uykuıuzluğun sebepleri pek 
çoktur. En ziyade görülen uy· 
kusuzluk hali asabi uyku bo· 
zukluğudur. Bu hal de en çok 
nevropati insanlarda görülür. 
Nevrasteni ve Histeri hastalık· 
Larına uğrıyao birçok kimseler 
vardır ki, günlerce uyuyamazlar, 
geceleri uyumak için pek fazla 
elem ve 11tırap çekerler, her 
türlü sebat ve gayrete rağmen 

oyumak imkanını bulamazlar. Bu· 
nun içindir ki bu gibi haıtalar 
tinel bir düıkünlük hissettikleri 
g "bi cismel bir hubut ve kud· 
retszlik duymaktadırlar. Çocuk· 
larda da uykuıuzlulc hali pek 
çok görülmektedir. Babuıuı 
nevropat çocuklarda asabi UY" 
ku bozukluğu daima müıahede 
edilmektedir. BaZJ çocuklar 
pek güç oluyor, bazıları iso 
uyumak için bir takım adetler 
edinmişlerdir. Eli.nde bir oyun. 
cak bulunmadan uyumamak 
ftdeti aibi.. Bazı çocuklar da ' 
aanelerinin koynunda uyumağı 
adet edinmişlerdir. Hatta hıza· 
lannda aydınlık bir odada ve 
yahut karanlık bir yerde uyu
mak zaruri bir itiyat haline 
gelmiştir. lıtc bu sayılan sebep
lerden do1ayıdır ki, birçok ço
cuklar uyuyamizlar. Alıştık1arı 
haUeri tatbik etmeden uyumak 
imkinı kendileri için kabil ol .. 
mız. Aaabi uyku bozu\clu\dan 
çok defa bu adet hükmünü 
alan aebep\erden iteri gelir. 
Bundan ba~lca daha birçok ... 
bepler de ,,.ardır. Ne olur• 
olawa bu halin en çok göriil· 
dükü insanlar, bünyeleri neY· 

.--.---"=~S-onu-vur-

Eczanelerin bir haffahk 
nöbet gUnlerini gösterir 
cetvel: 

Pazartesi: 
Kemeralıındı ~ira; Gdaelyahda 

Clselyalı; 'l'ililkikte B. Faik; iki· 
~ımolikt• İkiçeı••lik; Aluacabı 
B. F11ıd, A1•oklada Halk. 

Salı: 
~menltıada Şifa; Karaatiaacla 

B. Etr•f; Kemerde Kamer; Abu• 
edt& B. ü.mecl Lltfi, Efreipatacla 
Etr•fp•f&· 

Çarıamba: 
Baıaurakta Sıhhat; h•r&tatt• 

B. Bahit; Tilkilikte Yelli l.mlr; 
lrgatpaurıa4a Allf; Güalyalada 
Afiyet. 

Pnpmbe: 
Kemenlbaia Hilal, Gaaelyab· 

da Ga .. ıyah, Tilkilikte B. l'aik; 
Etrefpa.... Efrofpata. 

Cuma: 
~ .. raltaada foihat. Ghely• 

laia Gllulyalı, lrgatpasarıada &erli 
lkİfetaelika. 1kiçeımolik; Ala• 
cak ta 8. :hacl. ----Cam.uteıi: 

Baıclankta Sıhhat; ltanatia• 
da B. Etnf; K:emdo Kamer, 
Etrefp.,.da F.trefpap. 

:Pazar: 
K•meraltmda Hilll. ~auı~ 

B. liabif, Keçecilerd. Yeai lamir. 
Ir,aıpaıarında Asri. 

devreyi ı-ı berabere bitirdi. 
ikinci devrede oyun çok ıeıC 

cereyan etti. Son dakika1ard• 
Akhiaarlılar bir gol daha at•' 
ralc 2· l galip vaziyete geçtiler• 
Bundan ıonra oyun şeklini dl" 
ğittirdi. Mani1&lılar çok aert .,. 
favu1 lü oynama ta başladılst• 
Akhisarlılar bu vaziyet karf1

' 

sında oyunu yarım bırakIP•t' 
mecbur oldul.ıar. HE kemi• id•
resi%1iti oyunun çığrında11 9'~ 
maaına aebebıyet verdi. Akbt"' 
sar gençleri 2· 1 gal.biyetle 1~ 
hayı t,.rk·t•i · 
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A t o un d .. el odak· m va fakıyeti büyük mak· 
la her av at arısını unutturamam 1 
Dartanyan oray t s tın l· 

ma~ i~in Trevil tar fından gön· 
derılmış olduğu u ve nümune 
olarak dört at g tirdiğini bil· 
dirdi. 

Mayledi mükaleme esn sında 
ik" M k 1 uç ere dudakl rını ısır· 
mıştı; kendisine karşı kurnaz• 
lık göster ekte ol n Gaskon• 
Y~hya k rşı ihti yatlı bulunmak 
lazım geliyordu .• 

Dün akşamki gibi ynl aa• 
·~~e Dartany n gitti. Koridorda 
ıuz:el Kittiye tekrar tesadüf 
etmi•ti· b ı le • • b 'd· ., • eı eme ızın ısmı u 
1 ı. 

Kızın k ndisine kırıı çok 
nı~nılı bakışını anlamamak 
lllumlcün deAildi. Fakat deli· 
lcanlınıa aldı onun hınımefen• 
diıinde kaldı~ı için kızın bu 
halini fırked memişti. 

Dart nyan, ertesi ve daha 
ertesi güa geldi ve her gelişinde 
Mayledi tırafınd n daha iyi 
kabul görüyordu. 

Her akşam giderken bekle· 
me oda ınd•~ koridord , yahut 
merdivıq başındı güzel beı· 
lemeye tesadüf ediyordu. Fa• 
icat, söylediğimiz veçhile Dar· 
tanyan on• ehemmiyet aöıter• 
nıiyordu. 

xxxıı 

Bir avukat ~i,aleti 
Atoıun düellodaki zaferi çok 

yüksek olm•kla b raber avukat 
karııının vereceği zaferi unut

r m mı§tı. 
f ıi gün, Muılceton tara
ından parlattı n çizmelerin 

aon fırç ürüldükten sonr 
t ı·. 1 ' ~ 11 _I e iki katlı mücadeleye 
8rmı bir d m yürüyfiıü ile, 

r ıokatı yolunu tuttu. 
Kalbi çarpıyordu, fakat bu 

Çarpış Dartany n gibi yeni ve 
·~b~cdilemez bir aşk için de• 
~ıldı. Hayır, onun kanında aşk. 
tın d•ha ziyade maddi menfa• 
•t d 0

' Ü 
•0 n P dola~ıyordu. 

ğ Nıhayet esrarengiz kapı eşi• 
~rıl aşııaak ve Kokunar efendi· 

nı, k"fl-u u tnl rının birer bi· 
re, çıkmış bulu-..duğu merdi· 

}'
\'enleri çık k üzere bulunu• 
Ordu_ 

.. Artık rüyasında yirmi kere 
gord"11." k 

.. u6u 81 yı, hakikat olarak 
gorınek .. 'd' , 
ın 1. uzere ı r. Kilitli, sür• 
~ e dı, duvar içinde gömülü uzun 
... e er· b" ' 
da. m ır kasa! Keodiıine 

1 krna söylenilen ve biraz tit· 
he .. olmakla ber ber vulrat eli 
b~nu:ı zar fetini kaybetmemiş 
ır el tar f d '- . . a ın an açılacak ve 

1e:end1sıne h 1 . 
kas ayret r saçacak bır ... 

Nihayet '- d' . d-. . ıgen ısı, unyanm 
ıeraerııı 
hanlard~ para ı:ı, akrabasız, 
lozlard ' ıneyhanelerde, ba· 
§arak : Ye, ıok klarda dola· 
yud ahta yardım ederse bir 
•slc uın §araba kanaat eden bir 
-- ~r olan kendisi, bir aile 

TAKViM 
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sofrasına oturmak, büyük bir 
müessesenin adamlarının hu· 
zurlanndın i tifadc etmek ve 
yaşlı askerlerin dediği gibi, 
göreceği pek az iltif ti rın en 
acısına bile boyuD eğmek üze· 
re bulunuyordu. 

Bir halazade aıfatile yerleş· 
mek ve hergün bir güzel sofra 
başına g çmek, bir ihtiylr avu
katın sarı, kırışık alnını yu· 
muşatmak, katiplere peseta, 
barbut ve 1 nıken oyunlarını 
ötretmelc behanesile kendini 
celbederek bir ayda biriktirmiş 
oldukları paralarını bir saat 
içinde çekmek .... işte, bunların 
hepsi Atosun en parl k ü it· 
leriydi .. 

Silabşol'., o asrın avukıtJa~ı 
h kkındaki fena şayiaları ve 
bu ıayialara müstahak olduk· 
larını da unutamıyordu. 

Adilik, tamahkarlık, cimrilik; 
fakat, Portoauo her zaman 
yıpm k mecburiyetinde olduğu, 
bazı ekonomi halleri müstesna 
olmak üzere, avukat karısının 
vasat h !indeki masraflarından .•• 
Hatta bir avukat karası için 
fazla olan masraflard n.... Por· 
tos, çok mükellef ve rahat te· 
min edecek bir ev gireceğini 
ümit ediyordu. 

Bununla beraber, . daha so· 
kale bpıauıa gelince, silahşo· 
run kalbine şüphe girmişti; ka· 
pının manzarası ho~a gider bir 
halde değildi. Fena kokulu, 
k r nhk bir geçit, d r m zg l· 
larl yanındaki avludan aydın· 
lık çalan yarı aydınlık bir mer
diven; birinci katta alçak ve 
Gran Şetaletin büyük kap111 
gibi iri çivilerle mablanmıı bir 
kapı ... 

Portos, kapıyı parmak kee 
miğile çaldı; uzun boylu, uçuk 
yüzlü, karpılmamış orman gibi 
saçları yüzüne gölge döken bir 
katip k pıyı çta ve kendisin· 
den daha uzun bir adam tara· 
fından itiliyormuş gibi zorla 
iğilerek selam verdi ki, cüsse· 
sinden kuvvetli olduğu, askeri 
elbiselerinin rütbesinden ıvc, 
kırmızı yüzünden iyi yaşamakta 
bulunduğu ani şılıyordu. 

Birincinin ark ından daha 
kısa boylu bir katip, ikincinin 
arkasından d ha uzunca boylu 
katip ve üçüncüsü de on iki 
yaşında kad r bir çocuk var· 
dı... Bu üç buçuk katip a vuka· 
tın, o zam nl r, çok müşterisi 

olduğun delalet ediyordu. 
s· ıahşorun sa t birden evci 

g lmeıi memul olmamakla be· 
raber avukatın k rısı ıa t on 
ikidenberi gözlerini sa te dike· 
rek aşıkının aşkı, yahut açhğı 
sebebile vaktinden evel gele· 
c ~ini düşünüyordu. 

Bunun için nıadam Kokunar 
miı firinin evi den dairey~ 
merdiven kapısından girdiği 
anda girmiş ve bu değerli ha· 
nımın vücudü Portosu büyük 
bir ııkınbıından kurtarmışb. 
_ ~itipler kendisini taaccüple 

suzuyor ve kendisi de bu inişli 
Y?kuşlu . h.al~~ e tıöyliyeceğini 
bılemedığı ıçın hiç sesini çıka• 
ramıyordu. Hanım bağırdı: 

-:- Halazade mi içeriye gell 
lçerıye gcll azizim M. Portosl 

Portoı isrni katipler üzerinde 
acayip bir tesir husule t' d" . ge ır ~ 

ğınden gülmeğe başladılar· fa· 
k~t Portosun birden bire o~lara 

_..,.__._._;;;.:.?.!.=:!~~~:!il donmesi üzerine hepsi suratlı· 
rını aım1stı •• 

ikisi birlikte, katiplerin bu· 
lunduğu bekleme od sın dan · ve 
bulunmağa mecbur oldukları 
yazıh neden geçerek, vukatın 
hususi odasın girdiler. 

Bu son oda, kumlu kağıtla 
kapanmıı, karanlıkça bir oday· 
dı. Odadan çıkınca s ğ taraf 
mutbak geliyordu ve or dan 
da geçerek n iyi odaya, yani, 
misaifr odasına g irdiler. 

Biribirinden geçilen bu od • 
lar Portoı münas'p bir fikir 
vermemişti. Konu§ulan sözler 
ar daki kapılard n geçerek 
öbür baştAn işitilebilirdi. 

Bundan b şka, od lardan ge· 
çerken mutfağa çabucak göz 
gezdirerek tetkiklerde bulun· 
muş ve vukat k rısıom m h· 
cubiyetine ve kendisinin esefioe 
olarak, refah içinde olan bir 
evde nefis yemekler pişirilirken 
bakılan gür ateşi ve telaşı gö· 
rememiş olduğunu kendi kcn· 
dine itir fa mecburiyet hisset· 
mişti .• 

Kendisinin geleceğinin avu• 
kata haber verildiğ"ne şiiphe 
yoktu; çünkü, Portos onun ya· 
nına serbest serbest girerek 
selam verdiği zam n biç taac· 
cüp göstermemişti. 

-Devam edecek-

Emir Seyfettinin 
• 

mırası 

Tiirk olan kar ı 
mira tan mahrum 

ediliyor 
•El- Ehram., gazetesi yazıyor: 
Söylendiğine göre, merhum 

Emir Ahmed Seyfeddin Tür· 
kiyede ıken bir Türk Bayanla 
iki sene evel evlenmiş ve bun· 
dan bir çocuğu olmuştur. 

Bayan, ver set terekesine i.t· 
halini istemiştir. Çünkü prensm 
bu Bayanla evlenme i mukad· 
dema krallık meclisine arze· 
dilmiş ise de meclis salahiyetıni 
kullanarak bu izdiv cı ve bu 
izdivaçt n dolayı meydana ge
lecek netayici evelce batıl say· 
mıştır • 

Yalnız Emirin dostu veya 
herhangi d ğer bir sıfatla ken· 
diaine mirastan bir meblağ 
tahsisi kar rlaştırılmıştır. Bu 
karard n B yan haberdar edi· 
lcrek isabet eden p ra takdim 
edilince kendis i parayı reddet· 
miş ve ancak meşru varis sıfa· 
tile birşey kabul edeb' leceğjni 
bildirmiştir. 

Halbukt bu hakkı y lnız kral· 
hk meclisi verebilir. Meclis ise 
izdivacın batıl oldu§'una zama· 
moda karar vermişti. B~yan; 
Türkiyeye birkaç gün evci .... 
det etmiştir. Ora da huku'kun_u 
müdafaa etm"lc için hukukşı· 
nasların reylerini lacak ve tek
rar Mısıra dönerek dava aça· 
caktır. 

Bu vesile ile ıtınu kaydede· 
lim ki, Emirin varisleri olan 
prensler, birer ziraat mütehas· 
ıısı göndererek çiftliklerin top· 
rağını tetkık ettirmeğe karar 
vermişlerdir. Bu müteha11ısla~ı~ 
raporları bilahare mak mı aıdı 
tarafından tetkik edilecek ve 
böylece pren lerin bazıları. ~ir· 
leşerek verilen raporlardakı ıza: 
batı ö~renecekler ve terekeyı 
görülecek rağbet ve müşterek 
menfeatlerine göre, aralarında 
takaim edeceklerdir. 

ma 1 
ey Fransis ____ ...... 

Nihayet evlenmeğe 
karar verdi 

Key Fransis, evlenmeğe ka· 
rar vermiştir. Alm n tayyare 
mühend'ıi Baron Erihş Barne• 
kofla Sonbaharda nikahları kı· 
yılacaktır. Yıldız, gazetecilere, 
evlenince film h yatandan çe· 
kilmek istediğini aöylemi,tir. 
Buna sebep olarak da, şunu 
göstermiştir: 

- Nikahımız kıyıldıktan ıon• 
ra film sahasında faaliyete de· 
vam etmek, kocamla birlikte 
yaşayışımızın icab ettireceği sü· 
kunu boz bilir. •Varner Braz· 
zers. şirketile mevcud muka· 
velemizin müddeti, Sonbaharda 
tekmillenecek ve ben, artık 
mukaveleyi yenileştirmiyeceğiml 

Key Fr nıi , bu mukavele 
mucibince şirketten 6200 dolar 
haftalık almaktadır. 

Holivud yıldızı, kocasile bir· 
likte uzunca sürecek bir dünya 
seyahatine çıkacakttr. Bu seya· 
hatinde şark memleketlerini 
görmek arzu undadır; bu arada 
lstanbuldan geçmek niyetini 
beslemaktedir. 

Dönü te gene Hulivudda ya· 
şıy caktır; esasen kocasının 
or da tıyyıre mühendisi sıfa· 
tile hava nakil vasıtaları inşa· 
sıJlda mühim bir mevkii vardır. 

S essiz film zamanında da 
Amerikada popüler olan Key 
Fransis, filmlerinde ekseriyet~e 
•kalbi olan monden kadın., tı· 
pini elegan tuvaletlerle büyük 
sosyete f imlerinin <Jişi kahra· 
mam olarak çok defa görül· 
müştür. Tamamile .. Vamp. de· 
nilen kadın tipi değil, bununla 
beraber d ima erkeklerin percs· 
ti etti \eri, k \bi deki ır' rı 
keşfetmeğc uğraştıkl rı bir ka· 
dın tipidir. 
~~~~~-------~~~~ 

F ransada bir 
cinayet .• __ ........... sız--

Hayırsız evlad ba
basını 6ldürdü 

Fransanın Sen .. e· Marn kasa· 
basında on yedi yaşında bir 
çocuk; kazancını anasına ver· 
mediği için kcnd"sini azarlıyan 
babasını başına çekiçle vurarak 
öldürmüştür. 

Maktul Demezon, elli yaşla· 
rında iriyırı bir adamdır \ e on 
ıki çocuk babasıdır. 

Fakirlikleri yüzünden bu on 
dört kişilik ailenin her ferdi 
çalışır. Çok çocuktu oldukları 
için Fransa hükumeti bundan 
bir müddet evel kendisi~ on 
bin ve karısına da 25,000 frank 
vermiştir. Fakat bu parayı, 
müsriflik edip az bir zamanda 
bitirmişlerdir. 
Çocuklarına fena bir nümune 

olacağını düşünmiyen babı, 
par lar bittikten sonra da gece 
gündüz içkiye devam etmiıtir. 

Til her ismindeki çocuğu, bı· 
basanın bu haline kızarak ka
zancını ~utık eve getirmemeğe 
başlamış; b:r akşam da eve sar· 
hoş olarak gelmiştir. 

Babası ona: 
- Çalıştığın yerden paranı 

aldın mı? Diye sorunca, çocuk 
ou cevabı vermiştir: 

- Evet aldı mi 
- ôyle ise hemen şimdi 

paranı annene ver. 
- Hayır, vermemi 
Bu söz üzerine babası onu 

tekdir etmeğe başlama§; Tilber 
de babasının tekdirlerine ta· 
hammül edemiyerek bir çekiç 
darbe.sile adamcağızı öldür· 
müştür. 

H S~.EODfN-HOCAD!t 
ah re Yil a · 

ŞEYH 
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"" og u keba e e Bir r 
Yarabbi ••• 

Dolaşa, dol!şa hayli yorul· 
duğumuz için aşure havuzunun 
başındaki g zinoda bir z din· 
lendikten ve yorgunluğumuza 
rağmen, Kemal Kamil merbuml 
uzun şekerlerden mamul iıtaka .. 
ları alarak ekmek kadayifinden 
blardoda sar y lokması bil ya· 
lırla bir parti de yaptıkt n ıon· 
ra tetkik eyahatimize devam 
ettik. 

Tevekkeli karakaplı kitaplar 
yazmamışlar; işte hakikaten: 

Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah deyu, deyu 
Has bahçenin çiçekleri 
Kokar AU b deyu, deyu 
Burada berşey Allah deyu, 

deyu cereyanda .. Hatta: 
Şul cennetin bülbülleri 
Öter Allah deyu, deyu 
Jrmik helv sandan bir dağa 

yapışın H fız efendiler, ncr· 
deyse, d ğı yiyerek orasım ova· 
ya döndürecekler amma helva 
eksilmiyor ki .. 

Her yerde helva sohbetleri, 
baklava alemleri, kadayıf eğlen· 
celeri .• 

Herkeste enıe takkeci kalıbı 

gibi .. 
He~v dan sonra gel in huri 

kızlara cilve kırmağa, gelsin 
gılmanı kiram bal şerbeti da
ğıtmağa .• 

Sabah, öğleyin, ikindi, ak· 
şam, yataı; ağaç, umak, dat, 
insan; ne var~a hepsi ber ber 
rükua vararak, secde · ederek 
nam z kılmakta ... 

Am n unutmıyalım; S de bu 
a arcı 

Tatlıdan içi yanan papaz veya 
softa derhal fery t ediyor: 

- Bir yoğurtlu kebap Yı· 
rabbil .. 

Hoooop; bt vadan bir lenger 
yoğurtlu kebap .. 

- Kuru soğanın cücüğü 
Yarabbi!.. 

Hoooop; havadan bir sürü 
soğan ... 

- Bir tencere Tatarböreği 
Yarabbi! .. 

Hoooop; havadan ııtrımsaklı, 
yoğurtla bir tence e Tatarbö· 
reği .. 

Hocalar kepçe ile, papazlar 
kevgirle, hahamlar talcaim kaş. 
ğ le öyle sa dırıyorl r lc::i ten .. 
ecre dakikoı nd aünnetleniyor. 

Dahası var .. 
Havadao geçen kuşun kebap 

olup önünüz düşmesini şöyle 
dü,..ünüverdıaiz mi yandı; kuş 
derhal nar gibi kızararak a~zı· 
naza düşüyor. 

Hulasa bu cennette berşey 
boğaza müteallik.. Boğazlar 
meselesi burad daima halle· 
dilecek tek meseledir. Bereket 
versin ki yinecek şeyler daha 
gırtlağı geçmeden hava olup 
yiyenler iıı göbeğinden dumın 
halinde çıkıyor. GOya bu cen· 
netlik kullarm nünülclerine birer 
değirmen, göbeklerine de birer 
clczos borusu yer!eştirilmiş .. 

Tıkınsı, ani hazım, dumana 
tahavvül, huruç ... 

Ondan sonra yeniden boğaz 
derdi ..• 

Başı aarıkhlann biriıi rıe O· 

kularak sordum: 
- Efendi hazretleri; afiyet

tesiniz ınşaallah •. 
Başını kaldırarak cevap ver· 

di: 
- Beni tanımadın mı hacı 

birader? 
A .... A ... A .... Efe Fah • 

A f 
rı ... 

- m n e cm; bu le f 
bu hal ne? ı y et, 

- Sorma b izim oğl n; dün· 
yad iken dört kadı ile sekiz 
p paz keıfmdi ..• 

- Hangi sene? 
- Senesi f laıı var mı bu· 

nun? H na bir çırpıda oa dört 
hahamın kellesini uçurdumdu? 

- Evet •• 
- Ond n bir yıl onra .• 
- Evet ... 
- Ö ldükten sonra Allah ta 

ceza ol rak beni buray yoll • 
dı. Softa oldum işte ... 

- Bir şioe kulüp rakı ı Y • 
rabbi diye bağır .• 

- Bağırdım .. 
- Gelmedi mi? 
- Geldi emme şişesi geldi. 

Senin anlıyac ğ.n kulüp iıesi· 
nin içinde bal şerbeti .. 

- Yandın .. 

- Y ndım bızim ğl o an ••• 
Hana ağzı mdan fırın gibi hataş 
çıkıyor. Sen burada ne arı· 
yon? 

- Cebra 1 aleyhisselim ve· 
ika verd, bu gızanl beraber 
dolaşıyoruz. 

- Aman bizim oğlan; o 
Cefraile söyle de bizi kurtar •. 

- Neden bizi diyorsun, yal· 
mz değil misin? 

- Değilim Sadicim; h na 
dünyada iken Salihlide tüccar 
bir Mehmed Eronat vardı ya; 
ocağı tütesice o da burda .. 

- Onu ne diye getirmişler? 
- Sorma hacı birader; or• 

ma.. Elınden bir kaza çıkmıs.. 
- Alt h Ali h ... 

- Evet, da a sığ iken ya. 
radana ıığanıp bir günceğiz 
oruç tutmuş, Allahın da kabul 
tarafma r11tl mış. Doks n bir 

gün müddetle buraya getirdıler. 
- Bak? 
- Başkasını bilmem. Biz 

imd i.k iki kiş iyiz. 

- Mehmed EronRt nerede? 
- Angaryaya çıkardılar; aşu• 

re havuvzuna şeker taşıyor.,. 
- Vah, vah, vah... Merale 

etme efem; ben Cebraıl Aley• 
hisselamı görür, bir çarenize 
bakarım. 

- Sağol... 
- Hoşça kal., 

Bakına, bakına bir az daha 
dolaştıktan sonra Allah deyu, 

deyu akan bir sütlaç Jrmağının 
başına geldik, t han he' vasm.' 
dan zemine otur rak lokumdan 
iki s· gara tüttürdük .. 

Yapışkan yerlerde yürümek 

çok gQç olduğu için cidden 
yorulmuşuz. Şöyle şekerleme 

tarafından hafıf bir uykuya 
daldık. 

- Devam edecek-

LU 
Günlük Sİ} asal gazete 

Sabıh \c jj ı 
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· --=-~~Fenerbahçe takımı ~u ka~~--k .. arı,daitemiz4 

, Seyahat Notları J I . d b ki . lık rıe ımıaata bas.annor 

lzmirden Yukarıkızılcaya! .. . zmır !! . e enıyor Vezir ve Osmanağa 
''Ş:~-~d. h .ı d d clı C.. .. Furst Vıennaya kar:şı çıkacak iz- _ suları kesilecel 

ım ı uuu ışın ayız:. . urmu- mir muhteliti nası[• olacak? ----
meşhud zor tutar bızı!.,, 

Yaz•n: Üstün Tanja 
~t-

I<iaialpıi• köylerini bilmem midemi biraz daha şişirdim. 
gördüaüz mü? Audolunua bata Harekt1t ediyoruz: 
ucuou dotu ucuna birlettiroa Oob .•• Artık şofö:co ehem· 
büyiik. geniş, o.un bir ıoso miyetaiz olan iki buçuk ıuthk 
vardır. Yaz111 bu ıo• üzerinden beklemeden sonra otomobili• 
yurdum uzan butday ambarı miz handan yavaş yavaı çık· 
Konyıdan keUnp lzmire kıvu· "mağa bııladr. 
şaıı otomobillerden ıeçilmez. . Muavin bağırıyor: . 
Bu şose o k•dır işlektir ki - Hop .•.• Yavaş .•• Yanı al... 
lstanbywa kôprii•ii, lzmirin kor- Sola kır... Tamam ... 
donu yaomda hiç k•lır. Haydi, Yürüyoruz ... 
gelin; birlikte bİI' Hmanlır oto· :Yanımdaki arkadaşla kırk 
mobillerin üstünden yay gibi yıllık ahbaplar gibi konuşmağa 
kayıp goçtiji buı tarihi yol üze• başladık. O bana izahat veri• 
ıirıdon reçelim .. ·Görobileceti· yor: 
miz kıdar· Kemalpaıa köylerini - BayJm diyor, bu olomo· 
birlikte tanıyalım. bil yolculuk larınm o kadar öğ· 

fzmirden dıtarıJ.ra g;tmek is· renilmeğe, görülmete doter 
tiyenlor kendilerine aid bir iı· incelikleri vardır ki... Meseli 
tasyonda beklemek mecburiye· bakınlZ şimdi dörder lcişHik 
tindedirler. Kemalpaşa ve im· olan sıralarda rahat rahat otu· 
tidıdt yolcuları da bu kaidenin ruyoruz. ilk dakikada hıtmnııa 
dışında kılmamak için fızla gelen: 
olarak iki ist11yona baı vu· •-Ne güzel sıkılmadın gİ• 
rurlar. deceğimiz yere varacağız .• Dii· 

Vaktile bir olan ba iıtaıyo- ıünceai olacaktır. Fakat müsa· 
nun adına hanların demirbaş ade buyurunuz, belo bir lzmir• 
patrooları ıofôrler (Arap huı den çıkabm. 
faküiteıi) derlerdi. Bu fakülte· Etrefpaıa b11tane1ini, Tepe• 
nin kapısından malcineyi ıoka• citi geçtik.. Halkapınar· Su 
mıyana ıoförlük ehliyeti ve kumpaoya11 önü11dcyiı .• 
fakülte diplom111 verilmezdi. Ra ..... mp ... 
lzmir belediyelinin uııaan kolu Makine durdu. 
ile ikiye bölünen bu fakülte, Gene muavinin sesi: 
ıimdi Me11rbkbaım1n en ıürül- - Ne oluyor bu arabacıyı .• 
tülü caddeıi olan lımetpaıa Bizden bir saat evel yolı çıktı, 
bulvarında karıllıklı iki mühim bili gelmemiş. Dan de böyle 
sevkulcon noktayı iıa-al etmek: yaptı. Gelıin hele •.. Göıtereyim 
tedir. ona dünyanm ak oH kıra mı 

lstaıgontla: oldutuau .. 
eti•de valizim.:.· Kiraz hanı Arkadaşım kulı§'ıma fısladr: 

fakülteainiu kaldırımları bozuk - Bu birinci numara .• Şimdi 
çatısı albndayım. Yarım saate hudut dııında sayJlabiliriz. Cür· 
kadar hareket edeceklerini söy• mii meşhut zor tutar belediye 
liyen makine ıofôrü birbuçuk inaaa taşıyan otomobillere yük 
ııatten fazla ayakta beklcditi· konm11ıaa müsaade etmez. Fa· 
mi görünce: kıt bu ancık ıehir içinde cari 

- Bayıla; ıcele itlmiı yok. olan bir kanun veya kaidedir. 
Daha bir müfteri bekliyoruz Hudut harici belediye memuru 
gelirgelmez hemen bırekot ede• ae karı~r bize?.. Yalnız bll 
ceğiz. ıoförltr yok mu? Buan bü· 

yarım aaıt daha ıeçiyor. Ge· kümlerinde aldanırlar. MeıeJi 
lecek müşteri görünmüyor, ha· kenardan ath bir ıüvari çıkı· 
reketi beklenen makine bare• veririr. işte o zaman kafaların• 
ket etmiyor. El~deki gazetenio da şafalc: atar. Maamıfih bu 
ilan ıahifelerinde bi.le okunma· kadar abva1dendir. Şifreler, 
dık aatır kalmadı. Yanıma bi· muhabere tetlıcilab o kadar 

kuvvetlidir ki daha lzmirde risi yaklqtı: 
- Bayım. .• Karnınızı doyur iken vaziyetin ne merkezde 

dunuz mu? Mideniz dolu mu? oldutunu haber alırlar. 
· - Niçin sordunuz? 
' - Hı.. Bayım.. Buradan gi· 
decetimiz yol filbakilc:a çok 

J uzak değil. Fakat laıı olan bu 
~.yo!oılukta çok kuvvedi tedbir• 

lcr almak lizımdır. Şıf.ot mi· 
t deniz boşsa lzmirdeo ayrılar 
ayrılmaz mıızallab iter hangi 
bir bar.ak haıtalıtını falaa tu· 
'tulmınıı ihtimali vır. 

· - Yo1da haıtilık, piı su 1 ı• 
' rın geçtiii yerler mi var? Onun 
için mi lbidtmi ıiıirmoklitimi 
uşgun buluyorıunuz? 

- Hayır Bayım. H.,u.. Y ~ 
lun iki tarafı o kadar ıüzel 
ki.. Hem no müauebet bu 
insanı buz lce1tiren hıvıdı 
mikrobun filan yqamaıına im· 
kan olur mu? Bunun için söy• 
)emiyorum. Neme lazım Bıyım .. 
S:z karnınızı ıöylo güzel bir 
doyurun. Heaabıqı vo 19riıi11i 
yolda a-örüıürüz. ~ .. 
_ Tanınmıyan, bilinmiyon veyı 
çoktandır görüJmiyen yollara 
çıkınlar çok def• böyle söz• 
lere gayri ihf yari ebem mi yet 
veı irler. Yolcu ark adaşımın ten· 
bihlerini tabii ve ikaz olarak 
telakki ctf m. Esasen dolu olan 

23 Niaan 
Size t;ocufu düşündü,.ec3k 

laaftanın başlangıcıdır/ 

" J 
Kan ve afef diyarında 

ıon vaziyet 
- B11ıı 1 inci salli/~tle -

biaeai. b111tln Fua11 ile İDgilttreye 
birer aoıı Yermiı H bakiki İıpıu. 
1•1• yardim odilaaolİ IOıuı munu ih· 
IH oyltlll.İftir. 

Altkaclaılan• Yertlili mıl1l.maıa 
ıor•• İagiheıe BıtYekill Çembeda,a 
İıpaay• hıkkıa.da takip etmekte oJ. 
duta IİJH•lİ dtiiftirmet• br1r 
Hrmiflir. 

Pafiı, 6 (Rıdye) - Torto1a el• 
•ırmda ihtilllcilede camhmi7ıtçiler 
U'lllDcfa bah bir faarp Up•cbta Te 

cıımbariyetçi.luia iki tepeye ltlkim 
oldala. tarafeya kaTYttl•rhai-. g6ı 
IGt gllt• çaıpıı•ü:t. old•kları 
litilcli rili7-. 

Yamamoto Lalcıen. 
--., bargda ~.-4 

Lük1tnburi, 6 (Rıdyo)-Bu; 
radı bulunmakta olan Jıpon 
Amirah Yamamoto, bugün Lük .. 
ıenburg Başvekili tarafından 

kabul edilmiştir. 

Fenerbabçe takımıma, Milli 
Küme maçları için bu bafta 
lzmire g.eleceğini, Üçok ve AI
sancık takımlarilc karş laşıca· 
ğım yazmıştık. Fenerbahçe ta· 
kımi, lıtın bulda bazı müsa ha· 
katara girmemekle beraber İı· 
mire gelmeği kı~ul etmiştir. 
Yarın akşam . lzmiro gelecek 
Fener takımı. cumartesi günü 
lzmirin Üçok takımı ile karşı
laşacık ve bu müsabakada Al· 
sancaktan B. , Haaan Yanık ha· 
kemlik edecektir. 
· Pazar günü de , Atıancak ta· 
kımile karşılaşacak ve bu mü· 
sabakada B. Mustafa (Üçok) 
hakemlik edecektir. ' 

Fenerbabçelilerin bugün iz. 
mire gelmeleri de muhtemeldir. 
İzmir sporculara, Fenerlilerin 
spordaki neza bet ve centilmen· 
lilderini müteaddit defalar tec
rübe etmişler ve temaslardan 
çok memnun kalmışlardır. Bu 
defaki müsabakaların da lımir 
sporu İçin faydalı olacağı şüp· 
hesiz addediliyor. 

20 Nisanda Al.sancak stadın· 
da Avuıturyanın profesyonel 
Fürs Vieana takımile karşılaşa· 
cak J zmir takımmın hazırlan• 
masına baılındıtı na yazmıştık. 
Futbol •ianhğı, hazırlık ıçm 
önümüzdeki haftama çarıamba 
ve cumartesi ıünlerini antre· 
man gün Ieri olarak kabul et· 
miıtir. Hızırhk müsabakı1anna 
Alsancılc takımından Hilmi, 
Cemil, Ali. Enver, Rııim, Saim, 
Baari, llyas, Üçok takımından 
Hakkı, Adil, Said, Hamdi, Nı· 
mık, Dotanıpor takımından 
Sıit11 irfan, Fuat. Ateıapor ta· 
kım1ndan Muzaffer, Şeref ve 
Ömer davet edilmiılerdir. 
Tıkım · kaptanltğına B. Said 

(Üçok) seçilmiştir. Feoerbahçe 
ile yapacakları müsabakalarla 
bu oyunculardan mühim bir 
k11mı zaten antrenmanlarım 

yapmıı olacakl.1rdtr. Fener mü· 
ıabakaaana giremiyecek olan· 
lu da önümüzdeki Cumartesi 
günü 8. Sıidin nezaretinde ıı· 
at 15 te Alaancalc: satadında 
antrenman yapacaklardır. 

---------Sun 'i Fransız 
gölün su ihtiyacı Agora su 
vundan temin edilecek 

parlamentosunda 
-Başı 1 inci sahi/ede

müzakerelere devam eylemiştir. 
Eski Deniz Nazırı (Pıyetr) 

ıöz almı, vo kabineye şiddetle 
hücum ettikten sonra Başvekil 
Leon Bluma hitaben: 

- İki sene bekledikten son• 
ra parlamentoya getirdiğiniz bu 
projelore ben rey vermiyeceğim, 
zira geç kaldıntz.,, 

Dedikten sonra sözüne devam 
etmiş ve Franuda biribirini 
takip eden grevlerin neye mün· 
cer olacağını sormuştur. 

Müteakıbcn Pol (Reyno) söz 
almış ve uzun tenkidlerde bu· 
lunmuştur. 

Parlamento; hatiplerin sözleri 
bittikten sonra gizli toplanmış 
ve 250 muhalife karşı 311 reyle 
Leon Blum kabineıine itimad 
reyi vermiştir. 

· Parlamento, Cuma gönü tek· 
rar toplanmak üzere celseyi geç 
vakit tatil eylemiıtir. 

Alakadarların \lerdiki maili· 
mata göre, mali projeler, yirmi 
dört saat içinde ayana ıevke· 
dilecektir. .Ayan, projeleri red· 
doderae kabino istifaya mecbur 
kalacaktır. 

Paris, 6 (Radyo) - Jur ga• 
zetoai, bugün uzun bir makale 
yazmış ve Baıvekil Leon Blu· 
ma hücum ederek, kendis:nin, 
Rusyamn ajanı ve Fransayı ih· 
tila[Q sürüklemek niyetinde bu· 
lundufıunu ileri aiirmüıtür. 
j.A~~ l•p•nyadall'Fr•n-

11ya kaçıralın bir milyon frank· 
lık altının bugünlerde Cumhu· 
riyetçi ispanya hükümetinin 
emrine verildiğini iddia etmok
tedir. 

Par;s, 6 ( R~ dyo ) - Leon 
Blum kabiııesi aleyhindeki ce· 
reyan, gittikçe genişlemektedir. 

Bugün 17 Ticaret odasından 
Cumharreisi Lcbruna mahzsrlar 
gönderilmiş ve kabinenin bir an 
evel istifası istenmiştir. 

"' Vezir ve Osmanğa suları kay 
naklarmda belediyece mütead· 
dit müteahhitlere iıışaat ve te• 
m 'zlik ya.ptm h~asına başlanmak 
üzeredir. Belediye reisi Dr. B. 
Behçet Uz, dün yanmda bele· 
diye mühendısleri ve müteah· 
bitler oldukları halde Vezir ve 
Osmanağa suları k!iynaklarına 
gitmiş, yel\İ yaphrı lacak inşaatı 
tetkik etmiş, ayni zamanda mü· 
teahitlero talimat vermiştir. 

Önümüzdeki Pazartesi günün· 
den itibaren Vezir ve Osman 
ağa sulan kaynaklarında inşaat 
ve temizliğe başlanecağı içUı 

o günden itibaren bu sularm 
(1200) abonmanmın ev ve ma· 
ğazalınndaki sular kesilecektir. 

Belediyeden su abonemanla· 
rına da ayrı ayr1 tebligat yapıl• 
mış, pazartesiye kadar herkesin 
mümkün olduğu kadar fazla su 
biriktirmesi, yıkanacak eşyasını 
yıkaması bildirilmiştir. 

Keşifnameye göre kaynaklar
da yapılacak temizlik ve inşaat 
üç ay sürecekti, fakat Belediye 
reiıi, halkın bu kadar uzun za· 
man susuz kalmasına meydan 
vermemek için müteahhitlerin, 
fazla işçi çahşbrmak, hatta bir 
kısım işçiyi de geceleri faa• 
liyette bulundurmık auretile 
bütün i nşaatıo iki ayda bitiril• 
meai için alikadarlara talimat 
vermiştir. 

Vezir ve Oımanata su kıy· 
yaklarıadaa bazıları aoD ,,-lı--

ı an ış, su arı çok azal• 

'd'**SAh -lmllB ___ _ 

Havrda bir kazC4 
Bi.,. romorkör battı~ 

6 kişi boğuldu 
İngi 1 terenin Havr limanındı 

feci bir den z kazası olmuştur 
Birkaç gün evel Havr körfe 

zinde bulunal'J Mosley vapurı 
Abey ismindeki bir romorkör~ 
çarparak batmasrna sebep oJ 
muştur. 

Kaza sabah saat 9,5 ta ol 
muş, romorkörün on tayfasın 

dan ancak 4 kişi kurtulabil 
miştir. 

Almanya ve 
Balkanlar 

Başı 3 üncü sahifede -
bütün milletler üzerinde eke 
nomik tazyik: yapmak için mü 

him imkanlara malik olduğun 
biliyoruz. Zirai mahsuller " 

hayvancılık hususunda Almıı: 
ya, bu memleketlerin başlıc 

ihracat merkezidir. Her hald 

Almanya bu vaziyetten iıtifad 

eaecektir. Fakat İtalya, Rom 

protokolları na benziyen bi 
sistemi, nüfuzunu cenubi şaı 

kiye doğru kaydırarak tekrı 
diriltmeğe lc:alkıştağı ve Awı 

turya yerine bütün küçük aı 

tantı bu zümreye dahil ettij 
takdirde Almanv_anm. a.... .. J.J 
n - uzu azarırdı, ıanıyoruz. Mı 

sele, Roma protokolü devle 
leı·ile küçük antant araıınd 

ekonomik münasebetleri aheı 
(eştirmek makaadile Çekoslc 

vakyanın taaarlamış oldui 
planı yeniden ele alıp zaman 

uygun bir şekle sokmaktan ibı 
rettir. Duçe, bu suretle Tr 
yeıte ve Fiyomeyi. kendileriı 
bokliyen karanlık istikbald~ 

kurtarmak için büyük bir ıaı 
elde etmiş olurdu. 

Borsa 
6 4-938 

OzUm aatışf ar1 

1 
Paris, 6 (Radyo) - Fransız 

kabinesi; gece fevkalade bir 
toplantı yapmış ve parlimen· 
todan aldığı itimad reyinin kıy· 
meti hakkında uzun müzakere· 
lerde bulunmuştur. 

mııtar. Mabaliiııde yapdan tet· 
kikler, suları şimdi dereye akan 
bu kaynakları meydana tekrar 
meydana çıkarmak, onlarm su· 
luanı ana kanala vermek müm
kün olacağ1nı meydana çıkar· 
mıştır. Zamanla bu kaynakların 
tekrar kapanmalarına mani• ola· 
cak her türlü tedbirler alına· 
cak, kaynakların Üzerleri betoq 
kapaklarla kapanacak ve ayrıca 
bir de büyük havuz yıptmla· 
caktır. 

Belediye; inşaat 
parkları, bilhassa 
Halkapınar suyu 
cıktır. 

müddetince 
Kültür parkı 
ile sulaya· 

Macarlar, Rumenler \'e Y 
goılavlar İtalyanın böyle b 
teşebbüsünü iıtiyakla karııl 
yacaklardır. Hususile bu teıe 

büs Londra ve Pariıin semp C. Alıcı K. S. K. S. 
462 F. Solıri 12 50 14 5 
250 A.R.üzümcü 12 25 13 25 
114 Y. 1. Talat 13 so 16 50 
99 O. Kurumu 12 50 15 25 
83 Ş. Rıza H. 12 75 14 
82 Patuson 13 75 ] 5 50 
39 P. Klark 13 50 13 75 
31 Paci 13 50 13 50 
22 A. H. Nazlı 12 50 15 
21 D. Arditi 13 50 14 
10 Şınlak o. 15 25 15 25 
6 J. Kohen 15 75 15 15 
S Ç. Taranto 8 8 
1 A. Mayolc 12 12 

1225 Yekün 
254498 Eıki Yclcün 
2SS723 Umum yekün 

Plya•• fl•ll •r1 
6 4-938 çekirdokai.ı üziim 

orta fiatleri: 
No. 7 12 00 

• 8 12 50 
• 9 13 00 
• ıo 14 oo 
• 11 15 75 
Zahire aat19l1M 

Ç Oui K. S. K. S. 
7S Ton Butday S 375 S 875 

430 Butda1 S 375 5 875 
50 Bulgur 9 50 

140 Çavdar 4 15 
293 KentPalamut 290 480 
37 Ton P. çekir. 2 60 

344 B. Pamuk 33 41 

Sosyalist Nazırlar, bu itima· 
dm .kafi olduğunu söylemişler1e 
de Başvekil Leon Blum, aksini 
iddia etmiş ve parlamentonun 
verdiği itimad reyinin zayıf ol· 
duğunu ve muvafık görüldüğü 
takdirde, mali projeler .Ayan 
Meclisine gitmeden evel kabi· 
nenin istifa etmoıini teklif ey· 
!emiştir. 

Başvekilin bu mütaleaıı mu
vafık görülmemiştir; 

Radikal ve Radikal Sosyaliıt 
partisi de gece fevkalade top· 
lanmıştır. Bu toplantıda parti 
ıeiıi Daladiye bız11 bulunma· 
mışhr. 

Parti, kabinedeki aularanan 
derhal çekilmeaiui kararlaıtır· 
mı~tır. 

Vaziyet. çok kırışmııttr. 
"' Kabine, Ayan Meclisinin ve• 

receği kararı beklemoii muva· 
fik bulmu,tur. ............ ~~-----· 

Birinci Smıf MutahaaaY 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı oflu 

Cilt ve TenaaUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 • 

Yukarı mahallelerde birkaç 
yerde de yeni umumi çeşmeler 
açtlrmıştır. Kaynaklardaki in· 
şaattan sonra Vezir ve Osman 
ata suları çok artacak, halk 
rahat edecektir. 

Agora suga: 
Mezarlıkbaşı civınndaki eski 

lımir hafriyata sahasından ge· 
çon Agora ıuyu hakkında muh· 
telif efsaneler vardır. Köy:üle• 
lerin anlattıklarma göre, Agora 
ıuyu ile yıkananlar. dünyanın 
en güzel ve ıağlam vücutlarına 
malik olurlarmış. Böbrek taşla· 
rına iyi gelen bu su, ayni za• 
manda liynet do verirmiş. 

Belediye, Agora suyunu Kül
türparkta vücude getirmekte ol· 
dutu aun'i göle akıtacaktır. Bu· 
nun için keşif yaptırmıştlr. Su· 
yun Kültürparka akıtılması için 
önümüzdeki hafta içinde faali· 
yete geçilecektir. Sun'i gölün 
ıuyu, Agora suy~le temi4ı edile· 
cektir. 

l ıguar BerlinJe 
Berlin, 6 (Radyo ) - Avus· 

tur ya (Sa ta lter) i lnguar, bugün 
Viyanadan buraya gelmiş ve 
gece, spor sarayında plebisit 
hakkında uzun bir söylev ver· 
mıştir. 

tiıini kazandJğı takdirde, 
buna hiç şüphe yoktur. 

Duçe. bir buhrandan endi 
eden Triyesteyi teskin için 1 
şehre gideceğini haber veriye 
Fikri ortaya atmak için 1 
mükemmel bir fırsattır. Falı: 
böyle bir toıebbüs, ancak LcJ 
dra, Pariı ve Roma ar111nı 
bir uzlaıma yapıldıfı takdirı 

mümkün olacaktır. Çünkü 1 
bangere ihtiyaç vardır. 

Mimar Sinan ihtifı 
Cumartesi günü, Mimar : 

nanın ölümünün yıldönümüdi 
Bu münasebetle şehrimiz Ha, 
evinde Sinan ihtifali yapı: 
caktır. 

Şikagoda yangın 
Şikago, 6 (Radyo) - Bug 

büyük bir yangın olmuı ve 
kişi diridiri yanmıştır. Yualıl 
çoktur. 

1 Göz Hekimi• 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden e'IC 

.saat 10.12 öğleden sonra 
15,30 - 17 Tele. 3434 -
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MASAL 

Daima iyilik yapınız! 

~ Vaktile iki kızı olan bir dal 
kaduı vardı. Büyük lazile aa o• 
anı huyları, be de yüz. 
lerl o kad b nzerlerdl ki. 
b nlan gör lor karde olduk· 
ları ı nederlordi.. lkiıl de 
ıo derece g çi ıiı, mıtrar 
olduklarında onlarla bir ..-adı 
yapmak çok zordu.. H r hu· 
ıuata babasına çok benıiyen 
kGçGk kıı: iıe oldukç güzeldi. 

lnHnlar, tabiaten daima hor 
clbetçe kendiılne benziyenleri 
ıevditi için, bu ana da, sa• 
dece büyük kızını everdi. Kü
ç kazına k r d ı rt ua· 
lllele ederdi. 

Bu ktzc A'•z. k r ekme ini 
tek başına mutfağıa bir köşe• 
ıinde yer, geceyi yatağand kil· 
çülc bebeği ile geçirirdi •• 

Durmaksızın çahşır, günde 
tam üç sefer, evlerine pek 
uzak bir kuyuya gidip oradan 
iki büyük testiye u doldu· 
rurdu •• 

Bir gün, kuyu baıında dinle· 
nirken, yanına ihtiyar .b!r k8:dın 
geldi, ondan içmek ıçın bıru 
su iıtec:IJ. 

Küçüle kız, büyük bir mem
nuniyetle teatiıiniQ birini ihti· 
yar kadına uzattı, au içerken 
de kendisine yardım etti. 

Ba ihtiyar kadın, bir periydi. 
Kızın ne kadar iyi kalpli oldu· 
ğunu denemek için mabıuı bu 
kahta girmişti .• 

Suyu içtikten sonra, küçük 
kıza: 

- Siz okadar güzel, terbi· 
yeli ve iyi k lpliıiniz ki; size 
herhalde bir iyilik yapmak iı· 
terimi 
Şimdiden ıonra söyliyeceği· 

niz her kelimeye k rşılık ağzı· 
nızdan ya bir çiçek, ya bir el· 
mas parçası çıkac ktır. Dedi. 

Küçük kız, evine döndüğü 
zaman, çeşmeden pek geç gel
di§'i için, annesi onu zarladı. 

O, annesine: 

- Böyle geç k ldığım için 
beni affetmeni rica ederim n· 
neciğirnl 

Diye Y lvardı ve 'bu sözleri 
söylerken de ğzından hakika· 
ten üç çiçekle, üç elmas dö
küldü. 

Bu vaziyet karşısında şaşırıp 
kalan k dın, yere düşen çiçek
leri ve elması rı toplarken: 

- A, a .. Bun) r ne? Zanne. 
dersem bu çiçek ve elmaslar 
senin ağzından döküldü. Bu
nun scbebı nedir; kızım! De
mekten kendisin i alamadı .. 

Çocuğuna kınşı, kızım sö-

IGnü ille def kullatımıfb. 
Zavallı kız, etrafına bol bol 

çiçok ve elmaı saçarak b&şıD• 
dan geçet:ıleıi anlattı. Aooesi: 

•- Sabi mi? Şu halde sev· 
gili kızımı ela oray gömderaıe

liyim?. 

Diye yerinden fırladı •• 

Zübeyde iımind ki büyük kız. 
anneıioin ıarara üzerine evlerin· 
de bulunan giimüş bir su taıını 
alarak kuyu başına gitti. Çok 
geçmeden, yakında bulunan bir 
ormandan çıkan gayet kıymetli 

all rı bürülü bir kadın oııdan 
biraz au iıtcdi. Bu ICadm Cla. 
gene ayni periydi. Kızın ao 
de;ece kötü huylu oldutuou 
~olamak için bu ıefer böyle 
giyinmiıti. 

Kız ona şu cevabı verdi: 
- Ben buraya sana ıu ver· 

mele için gelmedim. Kuyuyu 
görmüyor değilsiD ya; yanaş 
d içi 

Peri hiç kızmadan yavaşça 
şunlara söyledi: 

- Sende biç terbiye yok. 
Böyle olduğun için şimdiden 
sonra ıöyliyecetin her kelimoylo 
beraber ağzından ya bir yılın 
vey bir kurbağa fırlıyacaktır. 

Zübeyde evine 
nesi, onu kapıda 

- Na ıl kızım 
ladın ı? 

dönünce an· 
karııladı ve: 

Periyo rast-

_ Diye sordu. Zübeyde: 

- Evet anne, raatladımf 
Cevabını ver:rkcn, ğzından 

birk ç Y•lan ve kurbıığ1 fırladı. 
Bu manzara karşısında an· 

ne i küçük kızının kendilerine 

oyun yaptığını zannetti vo onu 
dövmeğe başladı .• 

Pek ziyade korkan küçük 
kız, anneıinin elinden kurtul • 

rak o civard bulunan bir or· 
mana kaçtı. Bu sırada kurumuş 
d Harı topl rn k iç"n ormana 
gelen genç bir çobana rastladı. 
Ona annesinden niçin kaçtığını 
uzun uzun nl th anlatırken 
de etr fa birçok 'ç" çek ve el· 
mas saçtı .. 

Goban ve Zehra, birbirileriııi 
beğendikleri için baıka bir 

memlekete kaçarak orada ev· 
lendiler ve güzel bir kö~k 
içinde iki kuş gibi yaşsdılar. 

Annesine ve büyük kardeşine 
gelince, onlar başlarına gelen 
felaketten sonra birlikte yaşıya· 
~~dalar, ve büyük bir yokluk 
ıçınde öldür .. 

Kücük Şirleyin , . 
hikayesı 

Bu yazıyı Şirley ken. 
di yazmıştır 

Küçük Şirleyi tan~y~rau.n~z 
değil mi? O daima ıızm ıçın 

çalıııyor, güzel filimlerl hazır· 

lıyor. _ ··ıc 
Bey z perdenin bu. k~ç'! 

yıldızı, şimdi de size bır bıka· 
ye anlatacak. Bakınız, ışatı· 
daki hikaye tamamen onuo 
kaleminden çıkmıştır. Şirley 
bu hikiyeıine •Rabeka. iımini 
vermiştir. . 

"Küçük Rebekının ne anneıı 
ne de b bası vardır.. Sadece, 
aktörlük eden bir üvey bab11ı 
bulunmaktadır. 

Bir gün radyo §İrketi ~.fak 
bir şantöz: bulmak için musa-
baka açıyor. O vey b bası .~!· 
bekayı bu müsabakaya gotu• 
rüyor. 

lkiıi de bekleme salonunda 
ve yüzlerce küçük kız: aras;nda 
yerlerini lıyorlar ve beklıyor 
lar.. Nihayet ııra Re bekaya 

6eliyor. Küçük kız o k~dar 
güzel şarkı söylüyor ki, dırek· 
tör onu derhal angaje etmek 
istiyor. Fakat katip şaşkınlıkJa 
Rebekkanm adresini almağa 
un uluyor .. 

Yapılan bu yanlışlıktan ha· 
beri olmıyan üvey babası, ~c
bekayı ihtiyar halas na teshm 
ederek onu başından atıyor .. 

Radyo direktörü bu kızı .?e~ 
yerde aratıyor; fakat bir turlu 
bulamıyor. 

B r gün, Ken ismini taşıya~ 
bu direktör, bir evin bahçesı 
.... d k Rab•kamn onun en geçer en -... RW 

(~~"'I 
• 

-
1 2 K .. ··k c ıngöz, kardc· - uçu .. 
• · ~runce 

nin koşarak geldığını go ki • 
kasına sa an h ·men duvarın ar kt 

dı Maksadı onu korkutma_ ı: 
· N A ellerinde sutlca-3 _ ecıa, 

Tire i küçükler lzm·rde! 

r 

. ·ık k 1 t (ebesi başlarınd muallimleri olduğu halde du ı T ıre ı o u a ' d l s· k 
. · ld"I Atatürk heykeline çel nk koy u ar. ırço ebrıoııze ge ı er, d . l 

ş 1 · d ı ve bu arada matb amızı a z yaret ett ı er, ·· sese erı goz ı er 
aıucı . l b ıldııı..ını gördüler, çocuk sıhifeıinin n sıl hazır· 
azetenın nası aı ı; •• k h k ı· l k 

g d ı Reıimde küçükleri At tur ey e ıne çe on lan dığını sor u ar. • 
koyduktan onr görüyoruz. 

Faydalı bilgiler: 

Nisan 7 

!Birazda gülelimj 
Tokat! 

Öğretmen, 
sordu: 

- Dölapta 
Sen, bunların 
kalır! 

küçük Türkina 

beı elma olıun .• 
ikis:ni al ye. Ne 

Zeki ve afacan Lir çocuk olan 
Türkan, hiç düşühmcden cevap 
vcrd ı : 

- Ne kalacak! dedi. Annem· 
den bir tokat yemek kahrl 

Şikayet! 
Öğretmene birgün, çocuklarm 

babalarından birinden bir mek· 
tup gel:li. Sın ı fta hesap der• 
sinden en zayıf çocuklardan bi· 
rının baba ı olan bu adam 
şöyle yazıyordu: 

•Bay öğretmen; 
R ca ederim; bir daha otlu

m böyle zor meıeleler v rme· 
y ı n. Geçen gün, bır adam, ıa· 
atte 5,5 kilometre yürüm k ıar• 
tile 30 kilometrelik yolu kaç 
saatte alu? o:ye bir mu ltı 
vermişsiniz. Hesap edeyim diye 
yol çıktım, yürüdüm, yürüdüm 

E k• 1 da cezalar! y rı yold yorgun düjüp kal· 
S 1 zam&D '8r dım. Bu mektubu ıize yarıyol· 

x.) "' k zıklanmak· tında biribirlerirıc r slamazlar· dan yazıyorum. Sayrılarınu ı.-Orta çaı; r'lo'a e· · "k· ğ 
dah beter cezalar vardı. mış. ı.r _c_ın ton .. • .. ı a aç _yan· narım. 

tanMeselB: Mahkumun vücudunu y~~ . dık~iıne, buyuyen ~.okler c vizin yarııı 
k ··tu- ile ütülerlerdi. bırıbırlerıne r slaymca kekler- H'ızmctç·ı, ku""çu"k Demire sordu.· ızgın u d k"" -~- d b 1 ··t k" 

MabkQm elini k yn r su~a en uçu6u er 1 0 e 1 yana - Annen, sana cev;zleri kar-
kar ve ıuya atılmış olan bır kıvrılırmış. deşinle beraber "JC diye vermi, ıo . ar yıp çıkarırdı. Cinayeti• Profesöre göre bu bal tabii idi; niçin hep ini sen yedin? şıyı · .. yıın de· b" · · d ğ" I 1 kt ·ı_ • • oin dcrecesıne gore su ter ıye ışı e ı • o e ra" ışı· Çocuk, gayet maaum bir ta. 

rinliği tayin edilirdi. dir. Köklerde biribinden zıd vırla: 
MahkOm• kupkuru ekmek elektrik olduğundandı r. Profe. - Neye • dedi· verdim yal 

yutturulurdu. Eğer mabkQm ıör bir tecrübe y pmış ve yer Her cevizin yarısını, yani ka· 
kuru ekmej'i yutark~o ;oğ~- altında yrı ağ çl rla köklerini buğunu ona verdim, içini ben 
lursa mücrim demektı. oğu • bir araya getirememiştir. yedim. 
maz da yu~rs öfümdeo kuP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tu\ur, bcrıet ederdi. 

ç ngeliğne 
Bir bayan vardır. Her ne 
ın her nerede olursa olsun: 

ZI l "ğ - B na bir çenge ı no va· 
rir misiniz? 

1 Deyince derhal bir ~:n~e 
itne verir. Günde y~z kışı ıı• 
terse yüzüne de verır. 

B,; gün bayanın evinde yan· 
gıo oldu. itfaiye binlerce çen· 
ıel iğne buldu. Yangın eına· 
ıında yapılan araştırm~da :a· 

yanın üstünde de dort, eı Hepinizin h( y ·canla bekled ği b ir gün vardır. O gün mektep. 
yüz tane çengel iğne buldular. lerde müsamereler tertip edi ı i·, s zlcr, anne ve babalarınıza •t· 

Biliyor musunuz? 

Kir pi lenceli g eceler geç"rtirsiniz. işte şu harfleri o şekilde birleıtirinız 
Kir i ufak tefek bir hayvan: ki, o günü size ani tsın; (Is. N.A.Ç.10. M.IR. Y.) 

d P hilkat ona kuvvetlı B rinciden y .rminciye kadar muhtelif hediy~ler verilecektir. ır amma, _ b" 
bir silib vermiştir. -Bld~. gdu.?,,. .. I~ Kazana 
k. . · bir arılan o ur u6unu 
arpının 

de söyliyenler var. . . 

H. ma uğrıyan kirpi, dıkenh 
llCU b- ··1·· 

kabuğunun içine uzu ur ve 

kendini korur. . d 
H . d" ' anda ve Amerıka a 

ın ıs h b"" -k hay· k'rp· den çok da a uyu 
ı 1 cesetleri bulundu. Bu 

van arın . d ı · •-
k · · · ğn lerıle e ı .. 

cesetler ırpı 1 
- ntı kur· 

deşikti. Kirpinin hucu u 
ban gittikleri anlaşıldı. 

Terbiye 
Harvard profesörlerinden bi· 

• .. aır.nç dallan yer al· 
rıne gore 25 

. ... t.yor Derhal onu an· 
seıım ışı 1 

• k- -k 
. d" Amerikanın uçu • 

gaıe e ıp K"" .. k R 
ıes yıldızı yapıyor. uçu h e· 
beka da ıhtiyıır halasını r ata 
kavuşturuyor." 

sesi ve yumurta kağıdı ile ko
şarak köşeyi döndü. Bırdenbire 
karşıs nda k rdeşini görünce 
fena halde korkarak süt ve yu· 
murtsyı yere att 

ar: 

Bilmecemizi doğru halledenler 
Bundan evelki bilmecemizi 

doğru halledenler arasında 
kur' çektik. Kazan nların ad. 
larına yazıyoruz. Kendilerine 
hediyeleri pazartesi günü m t· 
baamızd verilecektir. 

1 - Nam zgah Olti okulun· 
dan 128 Edibe Üzülmez. 

2 - Gazi okulundan 499 
Saime. 

3 - Karşıyaka Türkbirliği 
okulundan 195 Nebahat Erden. 

Kız li es nden 1161 Lütf.ye. 
Selvili Mescidde Sabiha, Mek· 
tupçu yokuşunda Aliye Emre, 

Sonu 8 inci sahifede -

4 - Akşam yemeğin d ·, bu 
muz' blığinden en ziyade C ngöz 
müteessırdi. Çünkü süt ve yu· 
murta ile en çok sevdiği kre· 
m ııı yapıl caktı . 

Televi2yon 

Televizyonun ne deme•-
0 d ~ ~ ~ 

ugunu herhalde bil, ors:unuz. 
d ur ve tele\ ;zyonlu ı adyolann 
çı~tı~~ n~. da iş" tm;şsinizdir. Şu 
gorduğun iız resinı.ı s ı ze televiz· 
yonlu radyoy ı gösteriyor. 

Artık evinizde oturup. hem 
müzik dinliyebilecek, hem de 
sinema gibi beyaz c8 m Ü2cr n 
de t iva'ro ~t- "redPh le"•k!t ' n 7. 

Aanadolu B.lmece Kuponu 
No. 11 

sm ı 

A dre"i: 
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Bu~ünk'/J program 

latenbul redyosu 
Ol'- INf'İ!/llk S..t 12,30 

Plilda Türk muıikiai - 12,SO 
Havadis - 13,05 PJikla Türle: 
musikili - 13,30 Muhtelif plak 
aepiyatı. 

Aiıam nepigatı: Saat 17 ,00 
lakılip tarihi deni: Üniversite· 
d• Daklea - 18,30 Çocuk 
tiyatrosu ( Tılkinin marifetleri ) 
- 19,15 Spor musahabeleri: 
Etref Şafak - 19,55 Borsa U. 
berleri - 20 Sadi Hoşses ve 
nH•tları taraftadan Türk mu· 
akili " balk .. rlaları - 20.45 
Hava raporu - 20,48 Ömer 
RID tarafından arapça söylev 
- 21,00 Radife ve arbdat· 
lan tarafından Türk maaikisi ve 
la lk ,arkıları ( Saat ayara ) -
21,45 Orkestra - 22,15 Ajanı 
haberleri - 22,30 Plakla aolo
lar, opera ve operet parçalan 
- 22,SO Son laaberler ve ertesi 
aiiaiiD proıramı. 

Ank•r• radyosu 
Ôfu •vl.6.U: Saat 12,30 

K.rııık plik Defl'İyata - 12,50 
Plik : Türk maa kiıi ve halk 
.. kılm -13,15 D~ili ve u· 
rid Mlteriar. 

Ait- n•viıafı: Saat18,30 
Plakla daH meailci9i - 19, lS 
Tlrk maaikili ve lıalk şarkıları 
(Makbule Çakar ve arkıdaıları) 
- 20 Sut ayan " arapça 
...... - 20, lS Radyofonik 
te.lil - 21 Fotoırafç.lık hak· m• bir koauı•a: Safd• -
21, 15 Stüdyo salon orkestrHı 
- 22 Ajans \aber\•i - 22, 1 S 
Yarınki prorram. 

Muhtelif Avrupa iatuyonları· 
aıa bu aktamki prorram özü: 
S.nfonil•: 

16,30 Berlin kıu dalauı: 
Berlia filUrmoai•! (Beetbovea, 
Set.bert), 22. 15 Viyana : Sen· f_. laalk konseri. 
lt.Ji/ ltMı•rler: 

7, 10 Berlin kııa dalgaaı: Ka· 
rlflk muiki. ( 8, ıs devamı ), 
(9,4S Alman radye&arı kıea dal· 
ı• vaııtasile diayayt aeli111h7or, 
ıs &erlin kısa dalraaı : Haf f 
.... iri ( 14, 15 devamı), 13, 10 
Büluq: Plik koaıeri ( 14,30 
Keza), 17 Bükreı: Çocuk prog· 
ramı 17,45 Beriita ima dalpaı: 
Halk orkestruı (18,05 Devamı}, 
11 Pe,te: Koro,. 18 Bükreş:Plik 
konseri, 18,lS Varşova: Salon 
oıkeatrası, 19 Moıkovı:Konur, 
19.0S Peıte : Çigan orkeatruı. 
19, tS Bükreı: Plik koDwi. 
19,30 Belırad: PJik konseri, 
20,30 Berlin kısa dalgası: Marı· 
lar, 21,20 Bükreı: Orkestra ve 
Za.W koaHri, 21,40 Petteı 
Radyo orkestrası, 22 Belgrad: 
Zew•uilrikwı-a1uı. 22,15 
Moskova:Konaer, 22,45 Bükreı: 
ı.1r.,.ı1r koaw uldi. 23.20 
v-.,..: Hafif -ki. 23,25 
~ Çiruorkeltrua. 
O,•ral•, .,,.,..ıı.r: 

10. 45 Berlia kasa dalpaı : 
Al•• operalsıaua yı ldızlann· 
.... 21,:iO Bertin kıaa clalp11: 
IWt • Said' de arkadqbk isimli .... 
o.le •ulilll: 

22 V•tova: Keatet konseri, 
22 Varıova: Piyano kenteti. 
IUntaller: 

18,30 Belrrad:Muhtelif şarkı· 
!ar {Bayan V. Starika), 19 Bel· 
sratl: Viyolonsel ruitali, 19. 15 
Berlia Jwa dalgua: Huıo Wol· 
f.a ıarkılaraad.o, 20, Biikreı : 
Orı koıaaeri, 20, 10 Viyana: 
A•ursturya şarkıları, 20,30 Var· 

va: Pır~oo ile Leh eserleri 
ııseri. 21 Bel2rad: Hılk şar· 

fnları, 21.30 Belgrad : Keman 
konseri, 22 20 Peşte: P.yano 
sonatları (Bee hoven). 
Dıms musilc . si: 

23, 15 Belir ad. 

Mozayede ile fev
kalade hoyok satış 

Yolculuk dolayıııle Nisanın 
onuncu pazar güaü öğledea 
evel saat onda Birinci kordon· 
da Alsancak vapur iskelesine 
varmazdan evel 318 aumarada 
eski Doç Oryant bank müdürü 
Möıyö Politiye ait fevkalade 
lüks ve nadide eıyalan müza· 
yede ıuretile aatılacakbr. 

Sablacıı.k eşyalar araaıa da 
Avrupa maaulitandaa •adide 
mıaif aauadam mamul aaabtar-
la yemek mana ve iki maaa 
tahtaaile beraber, nasif ceviz
den mamul icaba rtma büfe, ve 
yeni bir halde lüks maruken 
kanape ve iki ko t11k, ve alb 
yemek sudalya11, Amerikan 
kadifeli kanepe ve iki koltuk. 
gayet güzel sesli yeni bir iaalde 
üç bedıllı şitmayer markalı Al
ma• piyanosu, maun poker ma· 
Hsı, gayet zarif elektrik av zo· 
lan, ve duvar elektrik limba· 
tarı, 936 ffllffİDİD gayet tık 
azan orta w laA mevceli te· 
lelonkea markalı Alman rld-
101a, sabibiaia ••Iİ marblı ye
ni bir halde çantalı gramofon 
maa otuz plilcile, Avrupa ma· 
mulitındın muhtelif desenler· 
den sındalyalar, açılar kapanır 
ceviz kare yemek masaları, Av· 
rupa mamulibndan hasır kane • 
pe takımları, yeni bir vaziyette 
hrıolt havaıazı ocatı, kriıtal 
camla lake vitrin, ve muhtelif 
bibelolar, 9 parçalı gayet za· 
rif ve nadide kumaşlı kanepe 
takımı cevizden mamul yijn ka
difeli kanepe takımı, üç pa • 
çala sufle kan epe maa ile i kol· 
hk, gayet ıık ayıklı iki adet 
nikel elelctrilc lambası iki adet 
yaldııh köşe ko,tutu muhtelif 
tık ve •adide elektrik aviıoları 
muhtelif kadife, keten, etemin, 
kilim perdeleri ve kornijleri, 
yat1ı boya ve baama taplolar. 
yenı bir halde Avrupa mamu· 
libndan madeni aoba ve boru· 
lan ve paravui, 15 günlük ku • 
rulan duvar saati, maun şem· 
şiyelik nikel portmantolar, iyi 
bir laılde bakır fermasifon pz 
ıobaları, maundan ve cevizJen 
mamul fevkalide bir ve iki ka· 
pılı ayııah dolaplar, muhtelif 
mermerli lavabolır. cevizden 
mamal kabartma iki kişilik kar· 
yola, yatak, ve cibinliği, ayni 
desenden dolap ve komidinoıu, 
1eşil kadifeli ıezlonk, kolonah 
portmento, lake bronz barali 
birer buçuk kışilik ingiliz kar· 
yolan, yatakları ve cibi11lilcleri, 
yeni bir halde ayak it ıinger 
d kiş ve naktı makinesi, döner 
kütüphane, muhtelif atejerler, 
buz dolabı, yüz parça kadar 
porselen tabak takımı a yrıca 
bııb desenlerden rene porse
len tabak takımları, camla kü· 
tüphıne, mubtelif ıu, .bira, 
şampanya, prap, rakı kristal 
kadehleri, muhtelif krıltal ıura· 
biler, maun konaol mu Avru· 
pı aynası, zaiz markalı bir dür
bün muhtelif ki im perdeler, 
!aparta, Uıılc, Demirci halı ve 
aeccadeler, muhtelif yolluk, ki· 
lim ve halılar vesair birçok eş· 
yayı nefiıe müzayede ıuretile 
aablacakt11. Sat11 peşindir. Far· 
ıab kıçırmaym1z. 

Türk müzaye Hlonu 
müdüriyeti D.3 

Tashih 
Gazetemizin S Nisan 938 ta· 

rih ve 7475 ayılı nialaaaının 
11 inci •abifesinde çıkın lzmir 
Levazım amirliti ilin1arı sara· 
ıındaki Manisa tümen ibtiy acı 
için alanıcık zeytinyıtı ilimo
daki muvakkat teminat miktı
rmtn 1 SS lira 66 kuruş olarak 
gösterilbıesi icap ederken seh· 
ve:ı 155 1 ra 65 kuruş olarak 
tert p edılm ştir keyfiyet tashih 
olunur. 

AUOl l 

Izmir Vilayeti UetıerdarJığından: 
lıma 1 Hakkının kazanç vergısinden olan borcunun temini 

tah11li iç o mülkiyeti tahııl emyıl kanuna gcire haczedilmiş 
olan Keten sokağında kain 3 sayılı dük~~nı. 1e• den . . taktir 
ettirilen lSOO hra kıymet üzer aden tırıbı ıJandan ıtıbaren 
tekrar 21 gün müddetle müzayedeye ç k~nlm1~br. Taliple_rin 
25/4/938 Pazartesi günü saat lS te V \ayet ıdıre heyetine 
pmeleri. 2 7 12 21 1048 

lzmir levazım amirliti ilanları 
İzmir Levazım Amirliği satın alma komisyonundan: 
Ordu haılaneleri için 24000-27000 metre patıılcı 19 Nisan 

938 Sıla günü saat 15 Tophanede lstanbu_l Lev~zım Amirliti 
aabn alma komisyonunda kapalı zarfla ekıiltmeaı yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 16200 lira ille teminatı 1215 liradır. Şartname 
w nümaneıi komisyonda gör.üte bilir. istekliler o kanuru veai
kalarile beraber teklif mektuplannı ihale aaatindea bir aat 
evel komisyona nrmeleri. 2 7 12 17 1070 

il Oaimi encomeninden 
laciralb plajında yapılacak yapı 9103 lira 57 kurut açın 

tutarile ve 15 gün müddetle aÇJk eksiltmeye konulmıqtur. 
lıteldildrin 2490 uyıla yasa hiikümlerine göre haz rlıyacalcları 
teminattan baıka gereken belıeleri ile birlikte 25 N san 938 
pazartesi aat 11 de il Daimi encümenine bA,v11rmalar1. 

7 19 1140 

lzmir V akıflr direktörlttğnııdeo 
Salepçi otlu hanı j çinde mevcut tahminen 300·400 kilo 

hurda çinko satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. Kilo· 
aunun muhammen bedeli yedi bu~uk .kuruıtur. ihale.ti 19/4/938 
salt günü ıaat oııdadadır. Taliplerin Vakıflar idaresine mü.ra· 
caıtları. 7 12 1134 

Denizbank lzmir şubesinden 
Karşıyakanın Osmanzad: mevk~ınde b ri erkeklere diğeri 

kadınlara mahıuı, olan denaz banyo.arı bir memmi"tc kiraya 

verHecektir. 
Artırma Nisanın 18 inci pazartcs günü saat 15 te şubcm·z 

binallnda yaptlacakbr. Artarm~yı girecekler n muv.akkat te
minat olarak 170 lira vcrmelerı laz md r. Şartnamesini görmek 
ve izahat almak istiyealer lıwu m aerv s ne m racıat 
ets"n'er. 7 15 1133 

Kuşadası Şiı·ince heledi,~inden 
829 ,ira 40 kuruı1ok köyümüz okulunun 29 penceremnio 

demir çerçeve işi ile 165 •ira 8 kuruşluk antredeki çab tamir 
itinin iha1eıi yapı\ımadıt ndan fzmir Kültür direktörlüğünde, 
Kuşadası Kültür işyarlığında ve Ş r nce beled ycı"•de buluna• 
şartnameye göre bir bıfta müddetle ve pazarlık saretile aba-
leai 11/41938 paz&rteaı iioü saat 14 te · 
o!unur. 1132 

Man 18 ıcra memurluğundan: 
Mubueoeye maırafs z bakiye 

1575 ira vermtğe borç·u Hacı 
Halıller köyünden ölü Melsmed 
Ali oğlu Muatafanm ıiraıt ban· 
kasına 3000 1 a mukabilinde 
ipotekli Hacı Hat.ller bm&n 
konak me•kiinde tapunun cilt 
85 sahife 130 ııra S4 ve ey-
1 ü\ 1333 de kayıth gün doğu· 
şu tapu kaydında Yo gaki ve 
Mebmed iken halen lbiş vere· 
seleri ba~ları rn endısi Koı· 
taki Kapodaki vercscleri iken 
hı1e::ı parti ve berber ailesi 
Zehra Poyrazı lcoldere çifti ti 
ve Oz sos yerler kıblesi Kosti 
Kapodaki iken halen parti peh· 
livan ba§' ve tarla ve Haet Ha
lil1er köyü ile çevrili tapu kay· 
danda 314 dönüm tarla iken 
mahallinde yapılan mesaha ve 
tetkikata 112200,00 metre mu• 
rabbaı yere bağ yetiştirilmiş ve 
369300,00 metre murabbaı 
yer de tarla olarak bırakı1mış 
olduğu anlaşılmakla batın be· 
her melre murabbama 7 \>u· 
çulc kurut ve tarlaların beher 
•ctre murabbaına bir buç.ık 
kuruş kıymet takdir ed l•iş 
olup rene Haca Hal ller tımarı 
ağıJyer mevkiinde ıün dotuıu 
dula kahya yetimleri ve yol 
iken h•len yol ve Ahmed tar· 
lası rün endisi Hacı Yorgaki 
ve koaa Hırıstodın aeçen de· 
•İrci baralanbunun oğlu Kosti 
ve Kosti Kapodaki vcreseıi ve 
çantollu iken halen Arif ve 
yol poyrazı kabristan kıblesi 
Haydar iken balen Saftar ve 
Süleyman tarlalarHe çevrili ta· 
pu kaydında bir parçada 250 
d8nüm mi\ttarıada tarla olarak 
gösterdmekte jae de bu yer
lerin de mabıllinde yaptlan 
mesaha ve vaziyete 1640000 
metre murabbaı ile 26300,00 
metre murabbaı yerle e bağ 
.... Jw,irilmiı ve 208800,0J mel· 

re murabbaı yer de tarlı ola· 
ra · bırak m ş olmakla bağın 
beher metre murabbama 3 ku· 
r~ı ve tarlanın· beher metre 
aııuabbıına da bir buçuk ku· 
r .. , k ymet takdi.. edi mit ol· 
maltla bu yerler a tamamı 4320 
ıeb m itibar.le borçlu Muıla
faya aid 34S6 seb minin açık 
art rma uaal le sablıta çakan· 
larak •ulaammea kıymetin yüz· 
de yelaiı beşini bulur ve zi· 
ıaıt bank.ana olan ipotekli 
ve 2814 nuaaralı kanuna röre 
taksıllendirilm"ı borç miktanaı 
geçmek ı•rtile 20/S/938 tari· 
h ne müaadif Cama günü saat 
14 ten lS e kadar en fazla 
arttıranın üıtüade bırakılacak· 
tır. Şayet muhammen lnymetin 
yüzde yatmiş beşini bulmazsa 
z raat bankasına olan ipotekli 
borç mıktarmı ve vergi borç· 
ları geçmezse satı~m oabeı 

gün daha uzatalırık 6/6/938 
tarihine müsadıf pazırteıi ıünü 
gene ayni ıaıtlerde z"raat b•n· 
kasına olan ipotekli ve 2814 
numarah kanuna ıöre takıit· 
lendirilmiş borç miktarıaı reç• 
mele suretilc son müşterisi uh· 
deıine ihaleıinin kat'iyyea ic
rasına karar verilecektir. 

Şayet böyle b r müşteri çık· 
mazsa sataı geri baraJulacaktır 
her k m'in bu glyri menkul 
mı }arı karşı bir hakkı itiraz· 
ları varsa sabt ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakt 
m·:sbitelerile birlikte dairem"ze 
müracaatla bildirmeleri lazım
dır akıi halde satış bedelinin 
paylatmas.ndan istifade ede
miyecelderdır. Satış peşin para 
ilec:lr artırma şartnamesi her
kesin görebilmesi iç"n 30141938 
tar h"ndeo i ibaren açık balun· 
durulacakvr. Jhale bedeli üze. 
r"nden °o ıki buçuk kuruş del· 
la iye rÜJlJmu Vı! tapu ferağ 
barcı müşteriye aiddır alıcıla-

Her C ns 
Bağ ve Bahçe 

TütUn ve Sebze 
Fidan ve Mahsul 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar 

Tralttörleri 
Muhtelif BüyüklD.lıte 

Traktör Pullukları 
Tohum ve Temizleme 

Kal6urları 
Orak ve Harmaa makineleri, 

ııir her cıns ve si ltemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Ralımi 

Karadavut 
Halimata çarııaı No. 31 
Telefon: 3809 
Telrraf: Karadavut 

1ZM I R 

Telınik 

Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
K11p11lı Y•wıi~ıısı No. 3 

r~ıe/•n: 3435 
Muhasebeye a t bütün işlerinizi 

tam b r itimat ıle tevdi 
edebi1ir.ainiL 

Büro, kanuna ıUygun tekilde ve 
muhtelif usullerde= 

Muh~sebe tesis ~der 
D fter tu~ar 

P,dnço tanzim eder 
Hesabı tetkik, tasfiye 
ve ihtilö.llart halleder 

Torbaıı tapu d1ircsmden: 
Çapak kötünün karşı a:an 

meYltiıade dotuau dere, lbıtııı 
Yakup ofu Mua!afa, küzeyi 
yol. güneyi Hacı oğlu Oamaa 
u, _sevrili · ~ 1866 
m mur bba b ğ ve tarl 
Sarı A li oğulları lsmail ve Ha· 
f.I Vi} Abdurrabmanın babala· 
rından intikalen b1la seoed 
tu rruflar1nda iken vefatlar1le 
vereselerine münhas r oidupa-
da11 vcreaeler umlarına yeni· 
den tescıliui ihtiyar heyeti Hmü· 
haberile iıtemekted rler, Bu ye· 
rin tapu 1oydı bulunamamıştı ... 
işin tahkitei iç n 10 N san 938 
tarihinde mahal line giaileccğin· 
dea bu mahalde alika veya 
herhangi bir hık iddia eden 
waraa belgaıile bi 1 kte 10 gün 
içinde Torbalı tapu daires ne 
baıvurmalan ilaa olunur. 

Zayi 
30·2·930 tarih 222 sayıl ı iz· 

mir Karataş Orta mektep tas· 
diknamemi zayi ettim. Yenisini 
alacatımdın zayi 01111 n kıymeti 
"almadığını ı lan ederim. 

Bo nova Ça' gıcı sokak 7 no. 
Hakkı Kınak 

Dikilide 
Pehlivan gnreei 
Çeeıık E•irır.me Kur•mu 

D;kili kolu nıen/aati11e: 
Çocuk Es"rgeme Kuramu Di

kili §Ubesi tarafından 1 O Nisan 
938 Pazar günü Oıkılıde bir 
peh1ivarı güreşı tertıp edilmiı· 
tır. Bir.nciye 75, ikinciye 40, 
\M;üncuye 20, dördünc:iye 10, 
betine ye ve al tane.ya S er. ye· 
dinc•yc 1 )ıra mükafat ver•le· 
cekfr. Btı güreşe Tekirdajl 
pehlivanın i$lİrakıde temin ed l· 
mıştir. Güreşe iıtirak etmek 
istıyen pehlıvanlarımızı acete 
kurumJn Basmanedeki merke· 
zine müracaatlarl teblit ve iları 
olunur. ...................... 
rm muhammen kıymet Üzerın· 
den yüzde yedı buçuk pey ak
çeıi veya banka temi tat mek· 
tubu ıle birlikte 937/312 nu· 
maralı doıvaya a d olmak üze· 
re ıatıı maha li olan m msa 
icra memurluğuna müracaa' lan 
ılin olunur 1136 

N n 7 

Bi.m-cemizı doğru 
hal denler 

- Başı 7 i raci sahifede -
Erkek liıe Şefik Kande· 
mir. Halidbey okulundan 354 
Mergup, Tınaztepe okulundan 
51 Mehmed, Kız Muallim mek· 
tebinden Nedime Sınan, Tmaz· 
tepe okulundan 306 Didar, 
Gazi okulundan Ayturhan, Kız 
lisesinden 1136 Melek Esen, 
Şehid Fetbibey okulundan M. 
Ozünlü, Buroava ortaokulundan 
136 Remziye Şener, Bodrumda 
Yuıuf Alcyüz, Tanaztepe oku· 
handan Med ha Sunç.. 

Dikkat: Bılmece lerin blllini 
gönderirken, adreılerinizi daha 
açak ve sarih yazmanıza rica 
eder·z. 

Haatalarau 11,30 dan lbire ka
dar Be,ler .okatında AlaeDk 
matbaası yamada kabul eder. 

llllll!Jenalı- mle/ena 3990 
Er1 ~le/o.,.. 2261 

Daktilo aranıyor 
6 aylık muvakkat bir iş için 

daktilo bileıı bir genç araoa
yor. Eski harfları da bilmesi 
lizuadır. Anadolu gazetesi ida-
re memudıtl'una müracaat et-
mderi D: 3 

Mücellit 
Ali Rıza 
En temiz ve en zarif işleri 

süratle yapar. 

Yeni Kavaflar 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan 
balgam oe .air.e ta la. 

lilleri yapılır 
ftracaat yeri: 

T;i;7o::3s6iJ 
lzmir Belediyesinden; 
Balılcesirin Demir köy civa• 

rından sirkat edilip temizlik 
banma teslim edilen bir res k11• 
rağın 14/4/9 8 gününe kadar 
vesaik ıbrazile sahibi çıkmadıtı 
taktirde hayvan pazarında aatı· 
lacığ ı ilan olunur. 1137 

-~ 
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işgal günlerinde Viyana hapisaııtleri .• 
~~~~---~~~~ 

Meş ur bir Prof. nasıl t v
kif edi diğini anlatıyor 

Al'ADOLU 

Amerika vahşileri arasında .• -
Onl r, bütün fen alı ları 

• i.rbyazlara atfederler s -...... 

~isan 7 

~ Binbir gece masallarından ' 1 *'''IW*• s • Sen adın yı a 
Harikulade den·z seferleri 

iirkaç Kralı tedavi etmiş olan bu Bir sihirbaz yakalanınca derhal başı 
profesör, Hitlerin davetini kesilir, derisi yüztılo.r ve eğlenceler 

Nakleden: İrfan Hazar 

içeriye girer girmez, benim 
bumumu ekti ve yaktcı bir 
koku birdenbire tıkadı. 

25 -
nın işaret ettiği Allaha yani 
Hirmana baktık. 

redde.,,lemiş.. tertip edilir 

Alman ıukerlerl Viganaga 
girerlerken 

fski lng"ltere kralı Dük dö 
Vindıoru, Romanya kralını, Yu. 
ıoslavya kral naibi prenı Polü 
ve Avr panın, Amerikanın en 
güzide simalarını tedavi etmiş 
olan beynelmilel şöhrete malik 
prof sör doktor Noumann, Vi· 
yanının işgali ~ünü tevkif edil· 
miftİ. Buna dair Pariı gazete• 
lerinden aldığımız bir muhabir 
mektubunu aıatıya dtrcedi• 
)'oruı: 

Viyan.a - 31 Mart.: 
Profeıör Neumannla birlikte 

tevkif edilen Viyananın en aıq• 
bur ve e11 kuvvetli avukatların· 
d bir Muıcviyi bugün ziy ret 
ettim. Viyınının Alman orduıu 
iarafmdan ahadığı gün bu ada• 
mm evine de Naziler girmif, 
" kendiıini tevkif etmişti. Beni 
çok iyi kabul edeo avukat şu 
beyanatta bulundu: 

- Eliaabct Promend hıpi· 
11neıine girdiğim zaman kar· 
ıımda caniler, hırsızlar ve ka· 
tiller bulaoet1111ı tahmin e di• 
)'ordum. Hiç te böyle olmadı. 
Almanların Viyana güzidelerini 
hapsettikleri Elisabet Promend· 
da ille rasieldijim mahbuı, acv· 
gili doıtum profesör doktor 
NeumanDdı. Tevkif edileli 24 
saat olmuştu. Şüpbeıiı ki bu 
tevkif çok heyecanla geçmiş ve 
bana yapılan muamele ona da 
tatb k edilmi~ti. 

Hapisanede bulduklanm yal· 
nız profesör Nouınanndın iba· 
ret değildi. Hemen hemen Vi. 
yananın en büyük hukukçulan, 
avukatları, doktorları, profesör· 
leri, bankacılara bu odada top· 
lınmıılırdı. 

Aramız<I• aeden bıhıodebi· 
lirdik? 

Elbette politikadan, filozofi· 
den, ve ilımdenl 

Biz de böyle yaptık. Meuu· 
Jiyetin buluşmamıza engel ol· 
duğu mülakatı. burası ihzar et· 
mişti. Doğruıu hepimiz do 
memnunduk. Ancak ııdamız, 
konforumuz mükemmel olsaydı 
ve beı buçukta yatmak mecbu· 
riyeti lcat'iıi bulunmasaydı, mu· 
hakkak ki Elizabet Pıomenad· 
da geçirdiiim güzel iOceleri 
biç unutamiyacaktu•. 

Birkaç gün ıonra benimle 
beraber arkad1.1larımı ve bun· 
larm içinde bulunan profesör 
Neumınnı mahlcomeyo çapdı• 
lar. Hakim bana: 

- Suçunuz nedir? Dedi. , 
Suçum mu? 
Ben hiçbir suç işlememiıtim. 
Ancak Musevi olmaklığım ve 

Viyanada profesör Nevmannla 
ve arkadıışl runızla birl~!e bir 

miktar ıabai aervot biriktirmiş 
bulunmakhtımız belki tevkifi· 
mize ıebe biyet vermişti. 

Hiklm, cürmümüzün olmadı· 
tını anladıktan sonra bizi ser· 
beıt bıraktı. 

Avukatı terketti kten sonra 
profesör Nevmann'ı buldum. 
O da, avukatın bana söyledik· 
lerini teyid etti vo ayrıca ıu 
beyanatta da bulundu: 

- Benim bir zamanlar Hit· 
!eri tedavi etmek istemediğim 
huıuıunda deveran eden şayia
lara tamamile tekzip ederim. 
Hitler hasta iken tedavisi için 
beni kat'iyen çağırmadı. Eğer 
çağmaış olaaydı maalmemnuni· 
ye yatıtı •başına koşar, onu 
elimden geldiği kadar iyi et· 
mej'e çalaıtım. Bir tabip için 
ıiy11et mevzuu bahıolmaz. O, 
daima ıstırap çeken insanı dü· 
şünmelc mecburiyetindedir. 

Dük dö Vindsorua Hitltre 
b'r mektup yazarak benim ha· 
piaaneden çıkarılmaklıjtmı rica 
etmeıi keyfiyeti de külliyen 
hilafı haki~ \tir. Nazi teşkili· 
tının hakkımda yaptığı uzun 
tahkikat ve araştırmalardan 
ıonra bugün ıercsbbırakılmışt 
oluyorum. Yoksa, ta v111uhm 
filin, bu iıte rol oyn dıj'anı 
düıün meyiniz. 

Viyanadan ayrılmak niyethade 
deiilim. Ünivc:nitedoki küuüm• 
den iıtifa etmiş bulunuyorum. 
F kat huıuıi klin iğimde h • 
talarımı kabul edemceği, umı· 
rnn bik unurouna müaaadol. 

Amerika :pahılle 
C:ertubi Amerikadı, Amızo 

:ıehri civarında ya~ıy.:m Tivar 
ve Şuor kabilelerinin dini ade. 
lerini tetk~k eden Fransız ıe 
ynhlarından Bortr•n Florni, gö 
dükleriai ıöyle anlıbyor: 

• dacıklar dan mUteıekkil l" 
d•niz lceaa rıı.da yerleımiı ola 
bu kabilelere yaklaştatunız z 
mln, ilk evel, bir kulüboni • 
etrafın da danseden on iki k · 
d r çıplak kadm gördük .. 

Biraz sonra öğrendik ki, iki 
üç saat ö~ede, kesik bir sihir· 
bazın başmı dinleri icabı ame· 
liyat cdiyorlırmıı. Bu kadınlar 
da, ameliyatın devamınca dur· 
madan dınıedorlermi şl 

Bu ıihirbazı, birkaç gün evel 
kulübe-sinden nehro] clotru gi• 
derken ö:dürmiiıler. N hriıı 
civarına ıizlenen vahtiler, mız· 
raklarlı hücum ederok adamı 
yero sermişler ve büyük bir 
bıçakla kelleıini gövdcsin~ım 
ayırmışlar .• 

Kurban edilen adam, hasım 
kabilenin bir sihirbazı imiş. 

Sivaro vo Şuor kabileleri, 
hastalıkların, ö~üınün tabii hi· 
diıelerden ileri ı•ldiğjnc iııaıı· 
m11zlar, herşcyi s:hirbazlardan 

--

işle b81";,e yaşirlar 
bil'rJer. Kendilerine lcötü: i.. 
eden zihirbaıın kim olduğunu 
bir kere tayin ettiler mi, onu 
<İerhal öldürürler vo başının 
derisini yüzerler. Bu ameliye 
dlpi merHi~le yapılır ve iki 
iiç gUn ıürer. 

~ırf bu işltrle ufrııan bir· 
l\Ç vahıi, kesik baıın burun 
-~mildC?tlot lı!!•tas.!.na çı~ırıp 

Şam belediyesi
nin kararı 

idhaldteıyasıüzeri
ne .)'eni rüıumlar 
Şana belediye meclisi birçok 

idbalit eıyaaı için belediye rü· 
ıumu ibdu etmiştir. ihraç mad· 
d~lerimizi a likadır eden bu 
rüıum şunlardan ibarettir: Ton 
baıma 100 Suriye kuruıu: Kö
mür, odun kömürü, kereste, 
patates, ıoğan, dobağlanmış 
deriler, kavun. Ton baıma 200 
kuruı: Adi odun, ham demir 
Dl brulcat, hım madenler, kur: 
şun, b kır, komşu memleket· 
ferden gayri memleketlerden 
idh olunacak çimento. Ton 
ba§ına 400 Suriye kuruşu: Pi· 
ricç, nebat vo hayvan yaflırı, 
zeytinya§'ı, her cins hububat, 
ceviz, fındık, kestane, peynir, 
balık, bal, komşu memleket· 
ferden gayri memleketlerden 

~~------&mi ....... idhal elunncalı: moyvalar, ke· 

~ • J . ~ , r • • • 

,, 

reste, cev:z ve akasya ağacı, 
pamuk, yün, balmumu Ton 
ba, na 1000 Suriye kuruşu: 
Konserveler, kulu ıütü, kuru· 
tulmuş balık, kuru peynir, zt" 

tin, ecza ve alita tıbbiye. 
lenmiş kürk. ~ 

· Berlin·1~ ~i! do.nınm' ~ergiıl lçıfmı~tır. Bu ıergide Alman 
.ıarp g~m .ert. ı}e tıCP rt fılOSUDUO küçüle modelleri teşhir edil· 
mektedır Resımde fl..11. aı. donanmasını ve Alma 1 f r tt 
bulunan tranıatlıntıkı yolcu vapurları ile !llt"le in ~rı.n aadıyell e 

.. M ~ p erıaı mo e ,, 
halinde goruyoruz. ,, 

, .hirh zı n başı mızrağa 
geçirilir 

,!ıre atarlar; geri kalan deri· 
/İ de bota yalınıanı zebrile 
c,eyr~k aaat kadar kaynıtırlar. 
Bu iş yapıldıktan ıonra, deri 
sabaha kadar rüzgarda bırakı• 
lır. Erteıi günü derinin göz, 
b~run ve atız delikleri delin
dıkten sonra içeriıi kıziJn 
kumla doldurulur. Baş bu bale 
gelince, etrafta bulunan mütte· 
fik kabilelere haberler gön· 
deri lir. 

Erkeklerin öldürdükleri may· 
munların etlerile yemekler ya· 
pılır. Yamanş denilen bir nevi 
nebıttan imal edilen şarapla 
beraber bu yemekler yinilip 
içilir. 

Bu ziyafet esnasında kadın· 
lir durmadan danıederler. Bu 
baı şerefine yapılan böyle eğ· 
lenti ler diger kabilelerin de da· 
veti üzerine birkaç kere tek· 
rarlandıktan sonra meraıime 
nihayet verilir ve yeni bir ıi· 
hirbazın pek yakında öldürül· 
me i için dualar edilir.,. 

Bu ne kokuıuydu böyle? 
Gittikçe mideme k dar inen 

· ve bütün azamı isyan ettiren 
bu kokuyu duymamak iÇin 
elimdeki otları bırakmak, bur· 
numun iki deliğini de iyice ta· 
kımak istiyordum. 

Fakat yapamadım. Binanın 
uzun bir dehlize bcmziyen yarı 
aydınlık, yan karanlık sofasına 
koyun sürüsü gibi daldık. Biz 
sofada ilerledikçe, demin ka· 
pıda r stledığımız rahipler ne· 
vinden insanlara fazla rastlı· 
yor, sonra burnumu yakan de· 
minici koku gittikçe sertleşiyor, 
genzimi berbad ediyordu. 

Gene tercümanın sesi du· 
yuldu: 

- Artık doğrulunuzl Artık 
dotru;unuzl 

Hepimiz doğrulduk. Karşı· 
nuzda b lınumu gibi sapsarı, 
tam kırk adam cesametinde 
geniş ve uzun başla bir hey· 
kelle karşıla§tık. Bu heykel be· 
zaran •iacındaa yoıpılmış ben· 
ziyordu. Lakin ne büyük rciıi, 

ne de herhangi bir siy&hiyi tem· 
sil etmiycın bu muazzam hey• 
kel, demin ıöylediğim fil yahud 
kaplan cinsinden olan hayvanın 
her halde ceddi ekberini tem• 
ıil ediyordu. 

Onun önünde bütün yam· 
yamlar, yerleri öptüler; tırnak· 
lannın ucuna baılarını koyarak 
köpelc: gibi ulumaya baıladılar. 

Samih reis yanıma yalclaıta. 
Fırsattan iıtif de derok ona 
yıvaıça ıo u : 

-Eüyülc Hiram nerede kıldı? 
O da ayni ıııkmlıklı bana 

ıordu: 

- Ya ark11daşlarımız? On· 
ları burada görecek deiil miy· 
dik? Onlar nerede? 

Hicazlı Seyyit Amrü do konuı· 
mamıza kırıftı: 

Siz, ekşi bir koku duyu· 
yor muıunuz? 

Dedi. Amrüye: 
- Evet, diye cevap verirken 

gene tecümanm ıesi bulundu· 
ğumuz dehlizi çınlattı: 

- Ey Harcilerl bakınız, gö• 
rünü:ı, lcoklayınız, tadınız! Hu. 
2urunda bulunduğunuz, Allahlar 
Allahı, Yezdanlar Yezdanı, ıüp· 
hanlar !Üphona kudret ve celal 
ül~eıinin h~kimi zişanı büyük 
Hırman, ıızlere hoşıeldiniz· 
diyor. Bu zınıana kadar, başk' 
d~lere sa!ik olmakla girdiğiniz 
gunahlar ışte bu anda üzeriniz. 
d~n ~ma.men af buyurulmuştur. 
Şıuıdı ıız Hirmanın evlatları 
olacaksınız. Hirmanın evladı ol· 
mık, her iki dünyada 1aadete 
ulaşmak, ebedi hayata kavuş· 
mık demektir. Ey Haricileri 
Etilinizl büyük Hirmanın ayak
larını öpünüz. Ona şükranları• 
nszı arzedinizl ona dua edinizl 

Hirman neredeydi? 
Onun ayaklarını niııl öpe• 

cektilc? Bu ayakları da henüz 
görmemiştik; onlar da nere· 
deydi? Bu andı (fakir) elini 
kaldırdı. Orada mevcud olan 
siyahi rahiplere ve tereüman· 
lara ıordu: 

- Büyük Hirman nerede? 
Onun ayaklarına başımızı ıür· 
mete hepimiz hazırizl 

Tercüman rahiplerle birşey• 
lor konuştu: 

- Ey haricilerl Dedi. Gör
mediniz mi? Anlamadınız mı? 
işte, hepimizin büyük Allah 
mukaddes zülcelal olan Alla~ 
budur! 

Başımızı kajdırarak tercüma. 

Eyv hl Keşke bakmasaydıkl 
Bütün ümidlerimiz birdenbire 
suya düştü. Bu heriflerin Allah 
diye k falarımızı patlattıkları 
şey, demek şu vahşi hayvanın 
cah:lce büyütülmüş, pis ve 
menhus heykeli i miş! 

- Arkası 'lJQI' -
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Halkevi k 0 

şesi 
1 - Türkiye iş Bankası mü· 

fettişlerinden g:izide şairimiz B. 
Necip Fazıl Kısakürek tarafın· 
dan 8-4-938 Cuma günü saat 

18 de (Abdülhak Hamit ve do· 
layısile) mevzulu konfer ns ve-
rilecektir. Evimiz yurddaşlara 
açıktır. 

2 - 9 Nisan 938 Cumartesi 
günü büyük Türk an' tkarı 
mimar Sinanın 350 inci' yıJ dö· 
nünı~ne tesadüf etmehtedir. 
günün ıkş&mı evimiz salonunda 
saat 20,30 da bir tören yapı· 

lacaktır. Bu •örene herke d&· 
vetlidir. 

( HALKEVI KÖY GEZISJ ) 
Köylümüz!e yakandan karıı· 

laşmalc ve bahırm güzelliğinden 
istifade etmek için Gezi komi· 
temizin tertip ettiki Torbalı · 
Yeniköy gezisi aşağıdaki prog· 
rımlı yapılacaktır: 

A - 10-4-938 Pazar günü 
evimiz Spor kolu avcıları b"· 

riaci grup olarak ıaat 4 de 
hareketle Yeniköye gidecekler, 
ve köylü ile birlikte ziraatlerint\ 
zarar veren muzır hayvanları 

itlaf için sür•k avı y ? cak· 
lardır. 

B - ikinci grup, evimiz bi· 
nasından saat 7 de kamyon· 
l tla hareket edeceklerdir. 

C - Köycülük kolam uz, köy· 
lümüzün eksiklerini görecek 
dinleyecek ve her bakım da~ 
dan istifadeleri için öğütlerde 
bulunacaktır. 

Ç - Sosyal Yardım kolumuz 
doktorları, hastaları muayene 
edecek, iliç dağıtacak, çocuk 
bakımı hıkkmda anaları irşatta 
bulunacaktır. 

• ~ - Üyelerimizden gezi için 
ıştırak cdenleıle güzel bir kır 
gezisini müteakip saat 13 de 
Gezi komitemiz tarafından ha. 
zırlınacalc öğle yemeti yene
cek, avcıların avdetinde milli 
oyunlar oynanak, köy çocuğu 
ve köy kadını araaında ataş 
müsabakaları tertip edilecektir. 

E - Evimiz Kar gözü köyde 
köylüye temıiller yapacaktır. 

F - Geziye iştirak edecek· 
ler yalnız tabak, çatal ve Jca. 
şıklarını beraberlerinde getir ... • 
ceklerdir. 

G - Gez'cilerden süreğe 
girmek veya görmek dileğinde 
olanlar~n saat 4 de hareket 
edecek kamyona iştirak etme· 
l~ri ve ~rzul rmı kayıtta bil· 
dırmclerı rica olunur 

H 0 . 
- yelerimizden iştirak 

ct~ek iatiyenlerin nihayet 7 
Nısan 938 gününe kadır sek· 
retcrliğimize müracaatla adla· 
rım yazdırmaları rica olunur. 

4 - Evimiz pek yakında bit 
nakış kursu açacaktır. Kursa 
devam etmek istiyenlerin Hal· 
kevi sekreterliğine müracaat· 
ları. 

5 - 1·4·938 Perşembe günü 
saat 17 de Kitapsaray ve Ya· 
yın komitesinin ve saat 16 da 
Köycülük komitesinin haf . al ık 
toplant1l ı ı r.dır. 



lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

Tesc 1 edilmiJ olan lzmir ve 
C varı Telefoa T url..: Ano.:ıim 
Ş rketinin 31131938 tarihinde 
idiyeo toplanan umumi heyeti 
zabıtnameıi Ticaret kanunu hü
kumlerine göre sicılın ~245 nu· 
marasına kayd ve tetcil edıldi· 
ği ilin olunur. 

i mihiif 
lzmir sici'i tic ... r memurluta 

1 - Zabıtname 
2 • Hissedarlar 

cetveli 
21Mart938tarihin. 
de toplanan hiaaedtU. 
lar umumi heyeti 

z.abıtnamesi 
1zmir ve C varı Telefon Türk 

Anonim Şırketi sene1ik beyoti 
lm 1miyeıi idare heyeti tarafın· 
da vaki olan davet üzerine 
bugün lzmirde Saman·ıkeletin· 
de Karqiçala hanmd.1 65 No. la 
dairei mabsusasıoda toplandı. 

Toplaobda hiısedarlardan iz· 
mır belediyesaai 12 Mart 938 
tar bli tezkere mucibince Bele· 
d ye reisi doktor Beh ;et Uı ve 
lıtokholmda kiin L M. Er.kıon 
şirketini lıtoklaolm n oterligin· 
den •sulü dairesinde tanzim 
edilmiı ve lzmir Umara Huku· 
kiye müdüriyetinden tasdıidi 
vekiletoameye müıteoiden iz. 
m;r Avukatlarandaa Nuri Fet· 
tah Esen temsil etmekte idi. 

Mürakıb doktor Bay Etem 
Tatlıotlu ve Abdullah alb iç· 
timada hazar bula•utlardır. 
Toplanhda Cuıaluariy•t hik4· 
metini temsilen Komiı• ııfatile 
Poata, Tcll'raf ve Telefon umum 
m dürlüğünün 24/ 3/938 tarihli 
ve !07/1706 sayılı emrile bay 
Niyazi Tezer hazır ltulwıuyordu. 

Umumt heyetin l>ugüa top· 
lanacatı ve müzakerat ruzna· 
mcı lzmirde müntefir Anadolu 
gazetesinin 26 Şubat938 tarihli 
ve 7443 No. I• n••hasile i:in 
edıldiii 11bi liuedarlann aynca 
taahhüt ü mektapla ...,_dar 
edllditi •• iliaatıa we tayin 
ol.... müddetlerin nizama ... 
ve kata•• hiikii•leriao ay• 
gu bal11nd•tu ve temıil 
aalibiyetine müteallik vesaik 
ve vekiJetaameleıia uule 
muvafık oldut11 ve ıirketia 
ıermayeıini tefkil edeo dört 
yüz bio lira daa 399960 JiraJI 
temıil eden hissedaılarıa ua• 
leten ve vekiletea baztr olduk· 
lan bittetKik an aş ldıktan son
ra nizamname mucibiDce laeyeti 
umumiyeye .riyaset eden idare 
mecliai reisi lımail Hakkı Sur 
tarafından cebe açald1. Nizam· 
name mucibince azıdan Ali 
Hılm Bayer kitabet vazifesinin 
ifamna ve Nuri Fettah Esen rey 
toplamata ittifakla ••çildi. 

1-2: idare meclisi ve müra· 
kab raporlan ile 937 eeaeei ma· 
amellb bilançosu ve kir ve 
zarar hesaplan okunda. 937 
senesi maamelitından 39648 
lira 34 kuruı safi kir temba 
edild ti anlaŞ11dı. Okunan idare 
meclisi •• miirakıft rapor IUile 
937 9Heai bilinçe>1aan ve kir 
ve zarar llenplanmn taıdiktle 
idare meclitiaio zi••etiain ib
ra11na ittifakla karar verildik· 
te• SODl'a 937 1enest temett11• 
andan m11kavel .. in 3S İllCİ mıd
detine göre y&ıde bet illtiJat 
akt;eai olarak 1982,42 lirn• 
tefrikiae •• ayni •adde hGk
m• tevfıken mientı bir 
belediyeain• yüzde üc; 1189,45 
lira tediye ediadiıten .-ra U. 
lıa 36476,47 .lira &zeriad• 
mukavele mucibince bi11edarana 
birinci t.eaottu hiuesi .olarak 
20000 lira tefrikiae ve mecliJıi 
idare aıı11aa yisde bet 823,82 

lira itaıına ve memurin ve müı· 
tahdimi ıe yüzde beş 823,821ira 
itasına ve yüzde on beş favkal· 
ide ihtiyat akçesi olarak2471,47 
lira ayrılmaıına ve r•riy• kıla· 
cak 12357,36 liraaının da bi11e· 
darlara fevkalide1 temettu ola· 
rak tahıiıine dair olan idare 
meclisi teklifi muvafık rörüle
rek ittifakla tasvib edildi. Ve 
bu meblağnı kanuni Yergilerin 
ve belediye müesıiı hiuesiaia 
uıuleo tesviye ve ita11 ve idare 
mec isi ve memurin ve müıtah • 
deminin hiaselorinin tevzii 
ve adi ve fevkalade ih· 
tiyat akçeleriniD tefriki an· 
cak h·esedarana tevzii icab 
eden temetlu hisselerinin ıa· 
tua alma maameleı:n n alı· 
cağı kat'i şe le intizıren 
tevzi edilmiyerek muhafazaıı ve 
ıabn alma mu•meleıinin kat•i 
mahiyet iktieabıadan ıonra he· 
yef umumiyece verilecek karara 
tevf.kan muamelo ifaa1 müttefi. 
kan tasvip olundu. 

3 - 938 aonelİ için ıenelik 
iki yüz lira ücretle Bay Sami 
Kutluk ittifaklı murakip inti
hap olundu. 

4 - Satın alma iti hakkında 
Nafıa VelciLti celileıile cereyan 
eden miiukereler neticeıinde 
ıhzar vo imza edılmiı olan 
mıakavelo Ye ıaerbudab okund•. 
Mukavele ve .merbudatı heyeti 
umumiyece evelce verilm·ı olan 
talimat eaaslarına vo izhar edi· 
Jen noktayı nazara muvdık ıö
riilmüt ancak mccl si ilice ka
bul ve tudikindc bualarıa tu
diki ve iıtilzam ettiti mukarre· 
ratrn ittihazı için mecliıi idarece 
heyeti umumiyenio fovkalide 
olarak içtimaa daveti ittifakla 
kabul edildL 

Raznamede ıörüıülecek bar 
ka it olmadıjındaa toplantıya 
nibaye verildi. 

ANADOl~U 

Hakiki çiçek kokularını 
Boton tabiiliklerile yalnız 

S. Ferid Eczacı başı 
Kolonya ve Esans
larında doyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabittirler. 

Aynını yapmağa 

imkan bırakılma· 
mıştır. 

Benzer i~imli tak· 
litlerioi ·red edip 

,~ S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
HlkBmet sırası 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

· 1,nrk Anoııin ,irketi 
LANZ - Mazotlu Dizol tarla traktörleri, 

45-3S.2S-20 beygirlik: Her hususta garantilidir. 
F .yatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harmıo, biçer batlır, saman ve ot preaeı:, 
31-3-938 tohum ayırma makinesi, kılbur makinıi, pata· 

Jzmir belediye reiıi tes çık:ırma makinesi ve bilumum alih z:raiye. 
Dr. Behçet Uz. RUT-SAK - Traktör pullukl1rı, mibzerler, diskuo, brrnık, 

Heyeti umumiye bqkaoı çapa ...,.""· ...... 
~~~~~~OUL-~M--~iıllfll.-~....-~llWC: 

L M. Erikson ı·rketi namına 
vekileton vo rey toplamata 
memur. 

Nuri Fettah Esen 
Hiuodar iclara meclisi 

üyesi 
Yuıv• Rapp 

Hissedar ve idare meclisi 
üyeıi ve kitip 

Ali Hılim Bayer 
işbu zabıtname muhteviyatı 

hükUnıet için bir taahhüdü ta· 
zammun etmemek kaydile tasdik 
ederim. 

Nafıa Vokiloti namına 
komi•cr 

Niyazi Tezer 
10 kuruş damı• pulu 

S Nisan 938 
lzmir ve civarı telefoa 
Türk Anonim ş"rketi 

Tam D~zel motörleri. 
Her türlü fabrika tes;ıatı itleri deruhte edilir. 

Büyalc Kardiçalı Han 55 Na. da EGE 
mınt:ılı:ı•ı amam acanteai TALAT Ki L. 
lIOGLUNA mtıraca~t. 

Ttirlı Hna Kur1111111 

Biiyiik piyangosu 
6 ıncı lı.,itJ. 11 Nisan 1938 dedir 

BiJyiik ikramiye 200,000 liradır 
Bundan bqka: 15,000. 12,000, 10,000 liralık ikramiy .. 

lerJe (20,000 ve 10,000) liralık iki adet milkifat vardır. 
Ayrıca; (2,000) liradanb .. lıyarak (20) liraya kadar ba,&k 

Ye küçük birçolc ikramiyelerle amortileri hni olan bu zengin 
pllodan üıtifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

lzmir ve Civarı Telefon Tork Auonin;ı şirketi 

31 Mart 938 P ertembe goott alelade hissedarlar heyeti 
umumiyesi içtimaında hazır bulunan hissedarlar cetveli 

No. 11 Heap devreli 1937 
Sermaye: Teıekkül TL 
400,000 Türle lir••· bir S.6-1927 

Sıra Hitledaılarlll Hiasedarlar VekilleriDia Temsil ettikleri l•u• .. 
ao. adlan ikamet· Adlan ikame~ Hi11e Rey • 

phları pbları adedi adedi 

1 lzmir bea,diyeai 
2 L. M. Eribon 

keti. 

lzmir Gr. Behçet Uı lı•ir 21498 10 Dr. Behçet Uı 
T. tir- Stoklaolm AY9"-t Nari lzmir 17748 10 N. Eea.a 

3 lııaail Ha kJa Tireli 

4 Dr. Ali Halim Barer 

S Yaıve Rapp 

Yazgın 

Ali Halim Bayer 

Fettala üea 
lımir idare meclili 250 10 L Hakka Sar 

Baıkanı. 
idare mediıi 250 10 D. Ali H. Ba· 

lzmir Oyeıi ,., 
lzmir idare moçliai 

OyeJi 2so 10 Y. Rapp. 

H. ıae yeldmu 39996 
Hazır bulunan rey yekQou 50 

Musaddaktır 
Hülc6met komiaeri 
Nıpzi Tezer 

Heyeti ama•i1e reiıi 
1 Hakla Sur 
S Nısan 938 

ıo Kr. daml'• pulu 
lzmir ve civarı Telefon Türk 

Anonim J rketi 

N ,, 7 

işçi· Esnaf Kurumları sayın üyeleı·ioe 
Kurumların Ticaret Oda11nca tayio edilen senelik umumi 

toplantı günleri aş•tıda yaıtlıdır: 
Her K~ırum üyeainin bqkaca tebligata bakmaksızın günle· 

rinde Bırlik bin11ına gelmeleri ilin olunur. 

Ruzname şudur: 
1 - ~ -;~n sene içinde yapılan iıler 

2 - B sen• yapılacak itler •e idare Heyeti kararlarile 
yeti umumiyeye havale edilen hususatın tetkikile ka· 

rarlara rabtı. 
3 - Azanm yeni dilekleri 
4 - idare HeyetiodeQ talimataame mucibince değişeceklerin 

yerine iot.hap yapılması. 
5 - Kurum nizamnamelinde Birlik nizamnamesine aykın 

maddelerin tadili buauıunda Kurum idare Heyetlerine 
salahiyet verilmoıi. 

K. ismi 
Berberler 
Ekmekçiler 
Bak kıllar 
Binek araba sahipleri 
Binek araba sürücüleri 
Lokantacalar 
Motöıla vesait 
Sütçüler 
Müzayede bedeat...i 
Yap·c:alar 
Terz ler 
Gır sonlar 
F. itç.1-ri 
ŞQförlor 
Güzel un'atlar 
Yı.ik araba aabipleri 
Kahvlciler 
Gümrük H. 
Memurin M. 
Kolooyacılar 
Çarıı hamalı 
Deoiz ifçileri 
Balıkçılar 
Eczaca kalfaları 
Kuaplu 
Katacuı. 
Üıümcül• 
lmtiyuh ıirketl• 
Yük araba ıü. 
Tütüncüler 
Sanayi ilÇileri 
Ayakkabıcalar 

1. Toplantı 
12 I 4 I 938 
12 • .. 
13 

" 
13 .. " 
14 • • 
ıs ,. • 
15 • • 
16 • • 
16 • " 
16 • • 
16 • • 
18 • • 
18 • • 
18 " " 
19 • ,, 
19 ,, " 
20 • • 
20 • • 
21 • • 
21 • • 
22 • • 
22 " • 
23 • " 
25 • • 
25 • • 
25 • " 
25 • • 
26 • " 
26 • " 
27 • • 
28 • • 

Gıin S..t 
Sah 17 
Salı 13 
Çarıımbı 13 
Çarpmba 17 
Pertembe 18 
Cuma 18 
Cuma 13 
Cumarteıi 13 
Cqmartııi ıs 
Cumarteıi 17 
Cumartesi 18 
Pazartesi t 3 
Pazarteıi 16 
Pazartesi 18 
Sah 13 
Salı 15 
Ç!lrtamba 14 
Ç:1rfamba 18 
Perıembe 18 
Perşembe 18 
Cuma 17 
Cuma 18 
Cu•arteai 9 
Pazarte•i 18 
Pazarteıi 14 
Pazarteıi 16 
Pazarteıi 18 
Sab 18 
SaL 18 
(;.rıamba 11 · 
Perşembe ld 

Yeaidir. 
1 3 

ar mOdllrlüğil de : 
Bedeli No. Cınai Mevkii Vakfi 
Lira 
250 34 Fınn Tezeu 10k1k Hasan Hoca 
150 32 Düklcin " • 
Yukanda yazılı ııtılık akarata açık arttrma müddeti i~ind• 

talip zuhur etmeditaadea on gün müddetle müzayedeai temdıt 
edilmittir. lbalcıi 15-4-938 Cuma rün6 saat ondadtr. istek(· 
ler n Vaktflar idaresine müracaatlan. 1135 

lzmir memleket hastanesi başıabip
liğindem 

lzmir Memleket hastaneıinde 1/10/937 t.ıb'aden !1!1219!7 
tarihine kadar vefat eden eşhuıa e11alara 7/ 4/938 tarihinden 
2714/938 tarihine kadar 20 gün müddetle ~ık artırmaya •· 
kanlmaştır. Artırma l'iinii olan 27/4/9'38 tarihine raıhya ~ 
şamba günü saat 9 dın 12 yıt kadar Mam'eket hastaee•i•4e 
heyet hazurunda sablacaktır. lıteklilerin mezkur giia ve ıaatte 
hastaneye müncaatlın .i an otunur. 7 12 16 22 1142 
~ 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

IJad>t.rigel.. • '-'•er. •l,a11 luubılılcltuı mıile.l•ı .. 
(V.,.... ve ...... 

ea .. ahane Çorakkapı eıddeıi polis karakolu yantnda. 
251 Ayıb ev ve maayenehaa•iaclt ıabıaldaa akt••• 

kadar baıtalaranı kabul eder. 
7'•ı./ılon: 41 IJ 

il Daimi encflmeoioden 
Abat• plijı•da JaPilacak yapı 6847 lira açın tutarile vo 

15 fi• lllidcletle eçak ekı itmeye konulıauıtur. 
İateldilerh 2490 ..,ııı yan hlikünılerioe göre hazırlıya

caklan tnaiaattaıa bqka prelcııı be1r~leri ile b rlikte 25 Ni· 
ua 938 .,._.tNi ıül -t 11 de O..;mi cnciime11e bq-
YIH'IUlan. 7 19 1139 

Orolo• • Operat6r 

Doktor Fuat Soyer 
ca:h•e lauta•li etki muallim "•tmaavifti ve lzmir Merkez 

laa-...li idr• yolları hastahklan miitahas1191 
• • • f 

Jlt.iDCibeyler, Abeak matba111 karşısında 36 numuab ,. .... 
y.taehanelincit laer ıü• şaat 15 t.e itibateıa iııatalarını kabtlı 

"" ted"vi eder. 



Sahife ı ı 

ı · ratelli .: perc·o 

l Fapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GAN'\ ME.DES,, vapuru 3 

N.sanda yükünü tahliyeden 
so.,ra BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanları için yük 
alacaktır. 

11HERCULES., vapuru 4 Ni
sllnda gelip ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

•·ORESTES,, vapuru 16 N -
sanda beklenmekte olup yükii
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNAve KÖSTENCE lım:ın· 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LlNIEN 

uVJNGALAND,, motörü 30 
Nisanda limanımıza ~elip ROT
TERDAM, HAMBURG, GDY
NIA. DANZlG, DANIMARK 
li111anlarile BAL TIK lim nlan 
içİD yük alacaktır. 

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

"BIRKALAND,, motörü 14 
Ninnda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
DA NZIG, GD YNIA, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA., v puru 13 Ni· 
sanda limanımıza gelip MAL
TA ve MARSILYA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

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

ilindalci hareket tarihlerile ve 
navluolardaki değ'ifiklilderdea 
acen e eeu iyet kabul etme 

Daha fazla tafSi it için 2 nci 
kordonda T•hmil ve Tabliye 
binası yanında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalıtıoa 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE. UNIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANn:; 
LlNIE, A. ü. H MBURG; 

ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

" DERINOJE u vapuru 31 
Martta bekleniyor, RO'IlER· 
DAM. HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktı. ' 

"SAMOS,, vapuru 10 Nisan· 
da bekleniyor. liAMBURG, 
BREMEN ve ANVE.RS liman· 
larmdan y:ük ÇI arac.Jtbr. 
ARMEMENT H. SCJiULOT-

HAMBURG 
"F ORTUNA,, vapuru 12 Ni· 

sanda bekleniyor. ROliER· 
OAM.HAMBURGveB.R.EMEN 
limanları için )'ük&.:11.:,~ır. 

SERViCE MJ41'A "·-.:.. 
RQUMAIN 

BUCARf.ST 
•DUROSTOR. v~uT~ Ni

ıaoda belCleniyor, K ,;, ~. 
GALA:TZ :ve GALA"'·"' . 

8
""""· 

m• TUNA limanları içın Y\ilc 
alaald.r.. 

DEM NORSKE tAJDEL
liAVSLINJE 
0SLO 

·~AN ANDROS., vapurP D~~ 
Niaand• bekleaiyor. ıst<EN\fEÇ 
RlYE, l)IEPPE ~e NOR • 
urn.aı. ıuııımiarı iç n yülı. ııla 
caltttr. 

D.ıı. Jııl• tafıilat almak ~ 
Bi 1'19'(: kordonda W. F. HEN}{ 
VAN DER ZEE & C.:o. N. >/,. 
'.ı" l ~ • rllr ı.centa gına lı.a.ı.-...-
t.Cıııh . . oıu ~ ... tsı rıca · 

1 elefo11 No. 2007 t20ı3° 

lzmir gümı"ük m 
nundaıı: 

A~ uoı.u. 

af aza taburu satın alma komisyo· 

Umum tah- Muvakkat 
Miktarı Tah. Fi. min tutarı teminatı 

Tarih Gün Saat 

c;nsi K fo Gr. Kr. S. Lr. Kr. L". Kr. Pazar· 
Un 9369 000 7 50 702 67 53 00 18·4·938 tesi 10 
Sade yağı 266 000 65 00 J72 90 13 00 ,, ,, 10,30 
Zeytinyağı 806 700 30 00 242 01 19 00 ,. ,, 10.4S 
Zeytin} ıyı 111 900 28 00 31 33 3 00 ,. ,, 11 
Arpa 1351 000 1 00 13 51 2 00 ,, ., 11, ıs 
Köhne fo'in 403 çift 15 00 60 45 5 00 11 '' 11,30 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ıle muhammen fiat ve tutarları yazılı altı ka1em muhtelif erzak 
ve eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde açık artırma suretile satılacaktır. 

2 - lsteklılerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarla muvak· 
kat teminat m kbuz veya banka mektuplarile birlikt ihale saatlerinde İzmir Ahancak Birinc:-
kordon 364 sa ıda tabur satan alma kom ·arnnuna müracaatl"rt. 2 7 12 16 1085 

.. 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Eirincilcordon Ree1 ~ 

Tel. 2443 
THEEL~ERMAN UNES LTD. 

"ASSYRIAN.. vapuru Mart 
nıbayetinde LIVERPOOL ve 
SWENSEAdao gclıp yük çaka· 
racaktır. 

"TRENTiNO,. vapuru 5 Ni· 
sanda gelip LONDRA ve 
HUU .. için yük alacaktır. 

"fLAMlNIAN,, vapuru 15 
~isanda LiVERPOOL ve 
SW ENSEADAN gelip yük çı· 
kar• calct.r. 

••C ARLO,. vapuru 20 Ni
sanda gelip Yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 
THE GENERAL STIM NA Vr 

GATION Co. LTD. 
"AOjUTANT., p:ıru Mart 

ıa hayet nde LONDRA için yük 
" •calctır. • 
tlorscHE LEV ANTE- LtNlE. 
~'OELOS, v.ap ru 24 Martta 

~ük ~~~re_c_a-=--·------~-
Diş Tabibi 

Cevat Da~lı 
i~ınc1 B 1 sokak NJ. ,; ey er 

. "öt 

lzmir Defterdarlığından: 
no. Lira K. 

1293 · ikinci Karantina Köprü Mısırlı c. 82 kapı no.lu 75 00 
184 M. M. arsa 

1295 Tepecik A•sla:ılar s. 3~/1 t&i no. lu 61.75 M. 56 0() 
M. arsa 

1296 2:ci Tepecik MııLrlı s. 19/1. tai no. lu 70 M. 26 00 
M. arsa 

1297 ., Karantina Köprü Mısırlı c. 317 taj no.lu ev 81 80 
1298 Bornova 3:cü Yaka s. 8 no. lu ev ve müşte- 195 00 

rek ıu kuyusu 
1299 Kar ıyıka Soğukkuyu Menemen c. 5 no. lu 171 00 

1715 M. M. arsa 
1300 l:ci Tepecik Bahçe s. 20 tei ve Atay s. dan 400 00 

22· 24 taj no. la dükkan 
1301 3:cü Karata Hilal solcak 68 yeni 52 tai no.lu 33 00 

137 M. M. arsa 
1302 3:cü Karataş Hilal ı. 66 yeni 50 tıj no. Ju 47 00 

129 M. M. arsa 
1303 Kahramanlar Bahçevan s. 17 ve Kahramanlar 180 00 

s. dan 14 taj no. alan dükkan 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle açık 

arbrmayaya komıJmuştur. ihalesi 11·4·938 tarihinde Pazartesi 
günü saat 15 tedir. Talipler'n Milli Emlak müdürlüğüne mü-
racaatları. 29 7 l 012 

Tabib alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum ınodor

li\ğü 11 den~ 
< 

An ara ya'k n nda Kayas ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak 
üze .. ,. k. t b'b .a wac k ı 

K b ıl ş rt arın c.ğrer nıt'k istivenler n istida ile N sanın 
) i.11 1 c gunu ul.. amına k dar u ııum m• djrlüğe müracaatları. 

27 30 1 3 5 7 9 11 13 15 968 

Nitfln 7 

Devlet Oemiryolları l inci lştetme 
mO.diirlilğü.nden: 

Birinci işletme mıntakasıoda aşağıda mevkii miktarı ve mu
hammen bedeli yazılı Balast kapalı zarf usulile münakaşaya 
çokarılmışbr. 

Eksiltme 15/4/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 te 
Haydarpaşada Gar binası dahilinde Birinci işletme eksiltme 
!komisyonunca yapılacaktır. istekliler eksiltme şartnamesinde 
yazıla muvakkat teminat ve evrak ve vesailde teklif mektup· 
larınm eksiltme günü 1aat 13 e kadar komisyon reisliğine ve• 
riJmesi lazımdır. 

istekliler bu husustaki şartname ve mukavele projelerini 
Haydarpaşa Yol baş müfettiıliğinden parasız olarak alab1lirler. 

Balasbn ibate edilecek Metre mikap t Muhammen Muvakitat tee 
Mevkii Miktar ihzar bedeli Bedeli minat miktarı 

Klm.148·150 15 BinM.3 Kurut 130 19,SOO 1462 lira 50 
Lira 

21 2 1 ıı ıs 
Kuruş 
15811966 

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

müteahhidine ihale edildikinden bu işe nezaret ve 
kontrol etmek üzere belediyemizce bir mütehasaıı 
elektrik mübeadi11i tayin edilecektir. 

2 - Talipler Nafıa Vekaletince tanınmış ve elektrik işle
rinde ihtisası bulunmak V:e bu işlere dair vesaik re .. 
miye ibraz etmek. 

3 - Kontrol ve nezaret iıini yapmak için ayda 1aakal iki 
defa Kmıkta bulunmak. 

4 - Talipler ilin tarihindoo itibaren bir hafta utfmda Kı-
nık belediye riyasetine müracaat etmesi. 5 7 

Manisa Nafia Mildfl.rlDğttnden: 
1 - 1116(} lira 75 kuruı keıif bedelli Kırkağaç hükumet 

konağının ikmah inşaata kapalı zarf usulile ekıiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine müudif Perşembe günü saat 
on altıda Nafia Müdürlüğü odasındaki ekıiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Nafia müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 838 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi i~leri yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vesik&1ile Ticaret odası vesikası ibraz 
etmeleri lazımdır. ......_ 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifafi dairesinde ha· 
zırlıyacakları teklif zarflarını ikinci madde de yazı1ı 
vakıttan bir saat -eveline ~adar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmelidir. Potta ile gönderile· 
ceklerin yukarıda yazıla saate kadar komisyon reisliğine 
gelm si lazımdır. Postadaki teehhürler kabul edilmez. 

31 3 7 11 1054 

Torkiye palamuıçuları anonim şir
ketinden: 

Türkiye palamutçuları anonim şirketinin senelik adi umumi 
hissedarlar toplantısı 29 /Niaan/ 1938 cuma günü saat 15 te 
lzmir Ticaret ve Sanayi odası aalonunda yapılacağından hisse· 
darların toplantı gününden on gün cveline kadar şirkete mU. 
racaatla toplantıya girme kartı almalara rica olunur. 

iDARE HEYETİ 
Mtızakere ruznamesi 

t - idare heyeti ve mürak.ıp raporlarının okunması. 
2 - B linçonun tasdikile iidare heyetinin ibrası. 
3 - Nizamname mucıbince müddetleri biten iki azanın yer

lerine kendilerinin veyahut başkalarının seçilmesi. 
4 - Mürakıp intihabı ve tabasatının belli edilmesi. 

27 1 7 

Akhisar Belediye ri~ asetinden: 
1 - Şehir elektrik şebeke tesisah işi şebekenin ikmali 

müddetinin noksanlığından 14 Nisan 938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 te ihale olunmak 
üzere yeni baştan ve kapalı zarfla eksiltmeye çıka· 
n4mtşttr. 

2 - Şebeke işleri: Purtel, malzeme ve montaj işleri ayrı 
ayrı da ihale edilebilir. 

3 - Umumun· keşif tutarı 31866 liradır. 
4 - Putrelin 9094 lira 53 kuruş ve montajın 10404 lıra 

30 lcurllŞ ve malzemenin de 12367 iira SO ku uştur . 
isteklilerin kanuni tarif at dairesinde beledıvem ·ı 

caatları ilin olunur. 2 5 7 11 

lzmir vilayeti Detterdarlıt- ı., r( 
Ali Nuıretin eski yıllar kazanç ve grsinden lan bon; arın n 

temini tahsıli için mülkiyeti hac z cdi m·~ o an Abd '~h t-f, 

malha lesinde Abdullah ef. ısoicağında kaın llsly ı ev )en ı dc:n 
takdir ettinlen 600 lira kıymet ü~erinden tauhi ıland n itiha· 
ren 21 gün müddetle mi:z yedeye çıkarıimışbr. 

Taiiplerin 22 Nisan 938 Cuma günü saat 15 te vi ayet idare 
heyetine müracaatları. 1 7 14 19 989 

lzmir vilayeti Muhasebei llu..,usive ., 
mndorloğnnden: 

Polis omıser Tevfik karısı Ta ianın mÜtf'nlc:im ve gi bor· 
ıeuodan dobyı tahsıh cnnaı lkanu 1uua 9 H' ıo<1~J ,. Kn ~va· 
kada Donanmacı rnaha\iesı Ç 11ituo~fo ""• .. ~ · 11 c ... ıı:. f ,;tıi 
8 taj numuaJı ( vi·1 tarıhı İıf\ndan itıl .ıırrrı 21 giın ., ı ,, .. ııe 
s tıl ğa ç kar m:..fil pey sürmek J}'e e ın lzm ır 1\ ul.u:ıc eı 
Husu~iye müaü iyetinde t:ıhs a ka.eını.ıc gelnıelerı. 26 30 3 7 



---:::::~-M_•_ı_ı __________ ~-------------~-------------------~---' ANADOLU 

Pürı·en Şahap Tesirini tabii olarak Ek- . Ş' h Mart 

yapan en iyi müshildir sır a a p Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, iştibayı arttırır. 

Elbiıe ve Manto 

merakblanna mü~ e 

Zabittın S.ılar N 

Baganl11r ... 

En mütküjpeHOt mif• 
tenlerini memnu D eden 
bu firmayı unutmayıa11. 

Tüccar Terzi Türkpcızarı 

lbr him Karaka 
Bu kere yeaı ıçtıtım ••tazada zenıin 

çetitler. Mentekak, Ta7yorlu", Truva"arlık 
1nam..ı.r1a oavaisini. yerli ve Avrupa. 

1 - Mıtu.. dabi:inde açtıtım terz.ihanemde 
buaulİ olerık bay ve bayanlar için son moda 
zuif, ,.1c manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

.:uvalet, piinlik, ıivil ve aılceri elbiıe ve keputları 
iıtenilditi ve betenildiji tekilde imal edilir. 

2 - Maamelem peıin ve kredi ile de yapılar. 
3 - 8a ıözlerimin dotrulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
AdrH: . Odanpaıar: Sümerbın1cın çıktıt• eıki Bayraklı 

mataza Numara 12 • Telefen 3276 
Tepttu1 ve fHN/cende oltıralc lıarlçten sipariş kabul edilir 

Hasas ve temiz i, 
Mutedil fiatle 

Söz verilen gnnde 

---~--- • Makine tamirha. ..-.. .. 1 nııinde :yapılır 

lzmir K.•tane pazarı demirciler 
_, No. 16. 18 

Septolin 

DIŞ 

macununa 
s:ııc:o 

Telef on: 3993 

bll•ınız -
\--

Toptan 

Mlfff Y•İ 
l\Jıt.mal cıluia 

LiitFi Krom 
Ecz• tlepoırı 

,---------------------------------------·----------------~ Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet "eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 

I Başdurak Bnynk Salepcioğlu ltanı Karşısında 

Harac;çı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefrµşa.t ma

zalan emrinize imadedir. 
MERKEZ 

IZMIR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif qya, elbiae ihtiyacından evel gelir. Herkeı kendi 
haline göre temiz bir eve, miaafirlerini kabul edecek bir slonaa 
rahat yqıyacak eşyaya mubtaçbr. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabiJirsiniz. Evinizin eıyuı bayab .. 
nıztn etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taluitte vere•iye muame. 
l • ,apdu-. 

ve ve 
Gazinocular al 
Kullandığınız tahtı sanua. 

yaları lzmir Taşç larda 21 numa· ~llliliiılıi 
ra daki Sanlaya Yapı mevi M. ~~li 
Aliden sağlam ve ucuz fıa le ~--iı1 

,y.,,,.,. ...... . ı tedarık edcbilir~i :ıiz. 

Toptan ve p e a end 1J satıld ğ 

gibi sipaı ış k bJ edılir ve 
süratle yet ı ~iri J ir. 

Foto Köroğ u 

Hamza Rüstem 
E11 meıhur ıabrikaların fotoğrd ma,ın eJc, , fi. ın, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fototrafçı lıicta müstamel ccıa la r, fotoğraf alit 

ve edevat:, font ve sebpala r. 

Fotofrafçılıfa miiteallik laer neoi malzeme 
Zevki oqıyacak resim ve ağrandiımanlar, ıenodat ve cvrq 

iatinaahlan ve lcopyalan kemali dikkatle yapalır. 

AMATÖR iŞLER) 
IZMIR: Emirlerzado çarıııı No. 28 4. 5. ~ 1 .. .L 

Teleloft: 267!t T c ğlal: Rüstem lzmir 

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

en beğenilmiş otomohilleridir 

v r r dur 

Oldsmobil otomobilleri de her ttırlcı evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
gozel ve loks makinelerdir 

lzmir ve h.ölgesi bayii : O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

-
Ame kan Simon Komp ni Karyola ve Somya fabrikası lzmir ve havalisi 

-- ~-•~,.,..,.r~·~'"-"~1 ._...__ ______ ._.. ________________ ..;._~-------~----------~-::::==::::::----------------=---------~.:;;__----------------------------------

1938 Model ! 1938 Model 
Tamamile çelik ya7h ••aalıiz ıomyalan mutleka ıörilnüz Çelik lamalı ıomya ve ayakh divanlan hiçbir fabrikanaa ,.,. ... 

S 1 M O N S C O M P A N Y Mukal&U dikkat ediniz yacaiı evnf ve mükemmeliyettedir 

Y egine sabı yeri: 
'" 

1938 ModeD 
Halia çelikten mamul mobilya renk ve ıiıtemi. Şık • Zarif ve 

utlam boyalar kat'iyyen dökülmez, ıomyaıı ııcırdamaz 
emıalıiz karLoladır 

Lüks Karyola Salonu Yeni Kavallar Çarıı•ı orta ,erde 
No. 29·36 HiJ•eyin HiiıniJ Uziı 


