
r 
Ylrrrl yetffrci yıl 

No 7478 

Cuma 
8' 

"" Vergi 
Tenzilib hakkındaki ka

nun layihası Kamu. 
taya verildi 

Nisan S38 
ı.. .... HergCn sabahları (lzmlr)de çıka~ a~aaal a~dlr ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A.lmanyaMeİiıleketimizden Tütün Alacak 
4* A ;; A ç ;; W 

17 

- ;;;...US: ; • _ __. • .,-::z.?? i + i i i i i • F +; fti t? • ., U;; i _. E-ef,..f.9=T-

- - -- - - -- _...,,_...,.. -- -- == -· .. ..._ •• -- = _,. . ...--.. ıc•&4•=..ıe•r:wv•&v•t:•·:vu=v•e•<•<•ee .. z-·-·-m: - - - · ·-· -- -· -- - ~ 
Balkan Matbuat ve Ekonomi konseyleri diJn toplandı M sırda oazi yet 

B ık ~ t t k ı· b. t k Mahmut Paşa, iktidar mev-a an an an ı en uvvet ı ır eşe - kiinde kahyor 
küldür 67 mı•Jyonluk bir kitle Kra_lın ~eıkil etmek isted!li te"!erkiJz ka. 

• bıneaıne N3haa paıa gırmelc zatemedi 

elele 1
• bulunuyor :·:~ir::~~ :~~ .. ~ ... :-:-.: verm ş :.·~ı:;!::;•\:;·:::::.=: 

ittirak •••ek ll&am••ehrl•r. 

Osmanlı imparatorluğu zamanında Ayan.azalığı yapan Rumen 
-uatbuat heyetinden B. Nikola Basarya diyor kiı Türkiye, ıimdi 

benliğini kazandı, hem Türk milleti ve hem de dili kurtuldu 
lstanbul 7 ( Haıali) - Bal- F• ı• t• d 

~~-----------------
Muvazene vergi · 
Kanan lct,ılaaıı ınec. 

liıe oerildi 

kan Matbuat konıeyi, bugün 1 15 in e latanbul, 7 (Hu..ı) - Ha. 
kGmet, muvue .. wrrWal ,... 
de ondan aekize iadire• b•• 
liyihaıını Bilyük MiUıt Meoli. 

ötleclea ıoara aaıt 16,30 da 
açılm tbr· 

KonH)'İ açan Yanan marala· 
huı, bir nutuk irat etmi ı ve 
riyaseti, Türk matbuat laeyoti 
reisine devretmiıtir. 

Ba!lu üzerine, Türk heyeti 
reili Yanu Nıdi Ryuet mev
kiiai itııl etmit ve bir söylev 
vererek konseye gelenleri ıe
limlaaue. Ba~l M.JldADllllWL+ 
elaemmi,.elli te arfis ettirmiıtir. 

...... .-ra. Yuu. Rr 
.. " Yaroela• lae,etleri r .. 
iıleri de ıöz ıöylemhler Ye 

D.l •• aat• ahaın, ~k utlam 
..... Hlıl'91111• ....... •1 .... 

yoalak bir kiitleala elele •••it 
balaadat11na aöylımitlerdir. 

lataabal. 7 (Huaaai )- Ramea 
aatbaat laeyetiadea Oamuh 
imparatorlut11 samumda iyao 
meclili azıbtıada ve bir aralık 
ela nuırhkta balanmuı ola• B. 
N koJa BalarJa vardır. 811 sat 
Türk ıantecileriae be1aaatta 
bulunarak demiıtir ki: 

- 25 HDedir Türkiyeye ıel· 
•8*i(tim. Vataauaa tekrar 
kavqt...._claa dol•JI • çok 
.. maaaam. 

Bea. Türkiye ... ~"' ... 
d&m. lıtibdacl. .. .., · vı 
camlaariyet. 

iki mühim konuyin içtimaıua ıa1ane olan lsfanbal 
AWal... ...,. clUa ltelndata it n iN flkri•İll iflfa 

bam padipblar pldi ıeçti. etti. N.layet, bllditiaia YUiyetl• 
Bea. Joatiirk komitesi milea- dotdu. He• Tirle .Uleti br

aia1siadenim. Hatta bu yilzdea tıaldu, hem de Türk dıli. 
iatipdad devrinde 69 defa mah· Bana Rumea d yorlar. Ben 
kam oldam. O zamanki pye- Türküm ve timdi vataaıada· 
miz, Meıratiyet idareai albnda yam. Buadı, eaki bahralarımı 
bir imparatorluk kurmakh. Fa· bol bol yaııyacatım, Ş~ılideki 
kat, Makedonya işpl altında - $ona 8 iracl ıalai/•tl• -

Britanya adası 
Ş11rk oe Cenubi Ş:ırki ıahillerini muhtelif 

çapta ytız!erce topla tahkim etli yor 
Londra, 7 (A.A.) - DeyH Telıraf gazoteıi büyük harflerle 

verditi bir haberde, lngilterenin ıark ve cenubi ıarki aab ilerin· 
e a bıva müdafaa üslerı tes·ı o'unacatını baldirmektedir. 

Ba Gılere mu - ca bava müdafaa topları yerleı· 
Türkiye, hatflnkl idare tek· 

lile bul tiai balda. Evelce 
Tlrk biktmetiae, Tilrk deni?· 
~ Çlllkl li- Tıırı. r----Pı-e_t_r_e-=sk=o=1'=o=m==n=e=n=i==n=-n-u_t_6_a__; __ _ 

Tlrld,.de, evelce Tlrk ol· R • 
.,.. .......... rahat yqar, omanya harici siyasetini 

t'rilecektir. 

•Yletila •leuiai olan Türk· 

=.!:."'11 
..... -· değiştirmiyecek 

B. Nikola a..ar,.. be,ana· b 
.... tl...-la: Sa ılc Aa6inelerİn talıi6 etıili •iyaıet• 

S.a,a imparatorlak sama- devanı ola 1acaktır 
amda iki defa plaiftim. Bi
ıiaoiaiDcle, lyaa ve mebaıu 
........ Abdillaamid bir si7a· 
let ... itti. 

lkiaoi ..U.U.de de Abdül· 
._.. tabttala iadirmittik. 
.. arbclapmla buraya pl

•ti•izde, Abclülh .. it. pat'av• 
••• Ukuınclaa çaktı. Çok 
..,., w ~padı, keacliliae, 
talabaclm iaclirildipi. ıöy~edik. 
Tabii kcmayorus. Demeci k, 
pMiplaLi D b .. kı•aa ftrilcli
tlal bilclirclik. 
• - Peki. 

DeclL Yalaıı ha,atmıa ma-
.. fı••• .. lataabalda bl
... DI iatedi. Kendiaiae doku
..ı..,.catanı temin ettik. Şu 
llaclar ld, lataablllcla kalmua 
hldaadald arnaa•• birfeJ aör 
~ti.. ..,.. ettik. 

Polong• Haleige NeANll 6ütaı 
Biknt. 1 (Radyo) - Romanya Harici,. N111r1 PetroiU 

Komaea, buıtln Hariciye Nezaretinde ecaebi matbuat aiilaellİI• 
leriai davet etmiı ve kend lerine bir Ç&J ai,afeti wrlllftİ'• 

Petroalco Komnen, bu z yafet .esnınada bir ıö1l•• ••mit •• 
Ro~anya~ın, ı~ç~iı kabineler zamanıl\da tak" p olaaa ıiyaaeti 
detift r~IJ9C8tiaı, doatlaraaı arbrmatı çalıpc tını ve billwaa 
koaatalanla olan dottaae i!':t,11sebatın bir kat clalaa pa ıilte
cepai beyan .,ıemipir. 

ıine verdi. 
Y eai kanunla iıti••JA 

Kalaire, 7 (Radyo) - Elela- lluır Baıoekili Mdınad JHll• olan •iktar, daha MiliM 
ld b Küin, '1 (lladwo\ - V' -.ı Fa. eclilm•La.• - L----

ram ıaıeteai, Kudüıten a ıtı a• ' 1 
Al" u .... ... 

Tallıerimd• lı6prtıleri 
6om6alarla 6!rlaaoa 

etmek iıtemişler •• 

nk, llaU. •• pııayı ıan•a d ... , bı
0

r - d L- bl • ....._ 
b•leri aeıretmektedir. Bu haber- ' -•• a... aza N ...._ 

:;i.:,7e;::~:w~;:-C::.: lhtilAlciler, yeni muvaffa 
-;:..-::::·~~ ... köpriiJi yetlerle ilerliyerek deniz ....... r... .,. tutmak üzeredirler 
Ş mali Filiıtiade de •llai• 

_ü_"cüao_. _ı_.,_o_hn_ut.tur.·~---ıHaoaı Ajanıı; Cum,;;,;.iyetfiı.rin ~--
Almanya lıarııılılıl& i~infla oldalclarını 6ildiri,oı: 

1Mem.eketiınisden 
tattln alacalı 

latanbul, 7 (Huıuıi) -Mem• 
leketimızdea tütün almak içia 
Almanyadaa 6 kiıilik bir ~eyet 
relmiıtir. Heyet buradan An
karayı gidecektir. 

Turkuvaz barın· 
daki vergi ka

çakçılıfı 
80 6in liralık vergi 
tahalclcuk ettirildi 

Tarka•az baraaı iıletealeria tnp 
lr.atüçıblJ bakkıada dlftmlarbkta 
J•plınlmakta "la• ıeakiklH a..ia• 
laar ıahibi B. fb.,• •• B. Jla..yia 
ualanaa bar milıtabd...ı.rl içia 
eeub olarak 80.'JOO liralık bsuf 
••rg·u tarh n tabakkak ettidlmif. 
alüadarlara tebll&at yapıbaııtır. 

Bidayette barıa ilah ... Ça••ı 
...... itina• aicl .a.ı.- w• 
eclilait; fakat har lr.oatuall •• .... 
.......... , ..... .ı ......... 
..... ., ..... ., a. ıa..a • a .... 
yla aamlanaa 9Wata " .... ••Qıt 
... ,.,. ...... .ı ............ ... 
retle, ••al atütd•I• •••1111 ... 
llük.t ... ,, stW.ıir. Şi•• .. ._ 
lfleleel ... •rsl btakfl.. ,.,., 
J8P1Dalhklan tetkik Mil.... .... ......... ş.~.,. k• .. Tmk••• 
..... ~ ..... aldltlelill 
-.u-s-t1111•Mlll ...... •P' .................... , .. .. 
--·- ........ 111 ... d ...... ...... ... ileri .......... .. .......................... 
.... .... - --- •iwll ...... ~ 

YARIN 
BIJÜ ı.,w. ........ 

(VeaHik tallrl) adla 1all111dal U. 
.......... ..w ........... 
lllall lllk.,.llal JanUa ···-· ............. 

Fransaga iltica ode11lerde11 .61r i,.. 
Londra, 7 (A.A.) - Harıci· ecli mektedir. Cummi,.ttl ~ 

ye _Nez~reti balihazıf da c:ım- panya orduıundı, hitbir ..... 
barıyatçı lspa yanın ecnebi ıam blmamıt. cephelerde. ... 
memleketlerden harp malzemeli kikıda bir defiıiklılder batı.. 
~bn almak hakkının tanınmaıı mıı ve ernbzlık, baııötter• 
açan Barnlon biildlmeti tarafın- mittir • 
claa ver~ olaa notayı tetkik Fıan11s laadutlarına iltica.._ 
etmektedll'. miilelllla lapanyollar otll-

D.plomui •ebafil, Büyiik mııbr. ' ç 
•itaa,&am ademi mlclabale Allbdarlann verdiii ... ._. 
llyuetiae m~alauete devam l•• ~öre, bu ıidifle ibtililciler, 
edecetln• kanı balaamaktachr. u bır müddet 80 .. ra B ı 
n. 7(Rad \ H . ı. .. &rMoaa .-ana, JOı - avu pece~lerdir • 

AJaa .... Saraıou malaabiri Paria, 7 (Rad ) n __ 
L• diri l JO - ...... 
UI• yor: OD Oehrl ilk d f 1 -L ...l.!t.-

T ..._.. L---L--! !L.:ıe• • e a o ar .. ._ O·-- ma1111nua1, uası .. gc ce karanlık · · d k ı 
.-!1-..:-- _, rU . I . · çın e a mıfbr • 
...._... .... e netice ••ıttır. Bunun ıebeb B l . 

bat!IAI ·1 ita'-- -Anlll- • arae ODU teaw 
....aa •· .,..a •- a· eden elekt "k f b •--1 . ı.ı bera.,_, Vale Poaa te e· . • . . rı . a ruuı arıaıa, ıh-•-..!-· • 1 ...ı ___ L de • dp tilalcılenn elıne fCÇmel dir. 

..-.. ı lfl eu.wa Dile ot- Na 1 . l . . P 
il ril i 

L--la 1 d zar ar, ıı e erını ari1e ıia-
n e eme e 1199 mıı ar "· dermet• k . Tortoıa ,.bı•aia ltalyan ı L Ez .. arar vermıılerdir. 

. . h ' e.- cwale CumhHriyetfi lal'MI•,. 
,&aerlerı•n •u uaraıı albnda Maliye N .1 Ka 1 r--
bulanduft. baldirilmiıtir _ •&11ı ı e ta oaya t .. 

p ri (Rad ) • deral hulı. o .... ti reııi Kompaai• 
a it _'1° - Havaı nin aileleri, düa Seryer tlarin 

Ai•••••• verdıtı haberlere ıö· vaııl olm l d ' • Cu b • t . l aı sr ır. 
n; • araye ça apanyada ba· Burroı ·ı ID-d ) lb 
-t- b• , __ ..., '-'·le .. ' ı ,._ )'O - t • 
na ır &Uıfıua muphede - l.9ona 8 • · 1ı·ı ~ ~' ıneı .•a ı111ıce _ 





- .._ ·- . ., 
. ANADOLU 

........ 

Düşüncele;--== 
:XC-% ., _ __, "' =• 8 

A. a 

ç· 1 r Ja geri kı-
. taatla ola ınUVciSalalarını 

Hariciye " - -""'" 
Vekilimiz 

Bugün, klasik demokrasiyi rak, kuş bakııı lıpanyanın ya· 
tatbik edebilen hiçbir devlet km t rihini tetkik etsek: 
kalmamışhr, diyebiliriz. Avrupa Primo de Riveranın sükQnu 

dumokr sileri bütün gayretlerine temin maksadile memleketi eli-
•.... ıc. b k . 

k 
·ı ra5meo, ugün ü ıçtim i ve ne almış görürüz. Bir müddet 

G!neral Meta saı ı e ıiyaai şerait içinde ezeli zanne· ıonr Rivera çekilir beraberin· 

. uzun miiddet konuıtu dilen akide ve kaidclerd n uzak- de zayıf düşürdüğü krallığı d 

.. .. ~~~St!k er· ni bildiriyorlar 
lıtanbul, 7 (Hususi) _ Hari- lıımak me~b~riyetindc kr.lmış· sürükler. lntih bat y pılır. Cum· 

dye Vekilimiz Dr. B. Tevfık lardır. Eskı dunyada demokra• huriyetçiler mevkii iktidara ge· 
Ruşdü, Pırede karıya çakmış tik olan ve demokratik olmayan çorler. Onlar da zaman ve m·~ 
vo Atin&)"• gider le Yunan Baş· iki zümre devlet ıekline tesa· kana uygun bir idare tesiıine 
vekili ve Hariciye Nazırı gene- düf edilir. Domokratik olmıyan muvaffak olamazlar. Cumhuri-4 

Japonların, ühimmat nakli ·çin ancak tayyarelerinin ral Metakus ile uzun müddet devletler; ananevi temıili de- yet an btan ile ba ka bir re• 
konuşmuıtur. mokraıi ile mücadele ederler jimin k pısmı çmak i terler. 

yardımını beklemekte oldukları haber verilmektedir 
Şanb1y, 7 (Radyo) - Japon •••--------------------! Hariciye Vekilimiz B. Araı, Bü ve send.kalizmi devlet teşkilata ispanyada isyan ve ihtilaller 

yük Britanya oteline şerefine içine almak isterler veyahut ta b ş1ar. Akıbetin vehamctini 

kıtaatı, Suç odan onsekiz mil Frans 1da pürdltilfı nüm:ıviş verilen ziy fette hazır bulun· oligarşik ve otokratik bir rej'm h;sseden millet, diğer bir mil. 
muştur. kurmuıl rdır. letin eıiri olmaktansa 'kendi 

uzakt bulunan bazı mevkileri 
İşgal etmişler ve Taye Suyan Le 
~ti kametin de ilerile mişlerdir. 

.Atinı, .7 . ~A.A.) - Atina Demokratik rejimlere gelince: ırkdaıını öldürmeği d h mii· 
Aıınıı bıldmyorı U .. H b" "b d" . nasip görür .. 

T- k. H . . V k"l" B mumı ar ın m ayete er ı ğı N t" d kl ur ıye arıcı ye o ı ı . 
19 8 1 d e ı ce e, asik demokrasi n Blum kabine-

H nkeu, 7 (A.A.) ....:.. Çin 
Telgr f Ajansı 7 /4/938 tarihin· . 
de bildiriyor: 

Taietuang d v ıiyet aynidir. 
Ve şehrin ıurl rı d ima Çinli· 
lerin elindedir. Taiercunngın 
doku ıimal ndc muharebe de· 
v m etmektedir. Burada geri 
kıtaah ile muvas lası kesilmiş 
olan Japonlar mühimmat nakli 
için tayyarelerinin y rdımını 
pekliyorlar. Çinliler silah ve 
mühimmat yüklü olarak Lih· 
Jengden gelen yüz Japon fur· 
gonu ele geçirmişlerdir. Bu 
nakliye koluna refakat eden 
300 Japon akeri eıir edil· 
miştir. 

Son günlerdeki iddetli mu· 
barcboler eanaaında bir takviye 
kolunu te~kil eden 2000 düı· 
man askerine Linseng Hung 
Saaeng hattı üzerinde hücum 

dil \ç ve hircoğu Öl ürülmüş· 
tür. Cekiang cephes"nd i Çin-
liler Fuyang bir kilom tre 
uzakhktaki Sıhaiboyu gt!r ı al
mışlardır. 600 jıpon öln ü,.ur. 
Şimdi Fuy nga doğru ta rruza 
geçilmiştir. 

Askeri eksperler Japon) rın 
8 Temmuz 1937 tarihinden 25 
Mart 1938 tar;hine kadar olan 
zayiatın 300 binden fazla ola· 
rak t hmin etmektedirler. 

R" r· Araı Romany nın Dacı 1 yı ın an onr: h ned n· bir k d•hG z.~fını i ı;p t et 
v:;u~u ile ıaat 8·30 da Pıreye lık~aran ıüratle yı ıldığını, y~r- miş o;ur. lspany da dı taş t 
varmııtır. Vekil vapurda huta lerme parlmanter devletlcrın üzerinde kalmaz. 

Avan meclisi maliye encümeni, mali pro- olan müsteşar Mavrodiıin &dl· kurulduğ-unugördük. Fakat yni Klasik demokrasinin mazar· 
.r na H riciye genel direktörle· zamand da demokraıinin bü· ratlarından birde, eline kalemi 

jeleri kabul etmi:verek reddetti rioden M. Delmuzoı ile Hari· yük krizler içeriıindo kıvrandı· alanın aiyaıi yazılar yazm ıın 
ParİI!, 1 ( Radyo ) _ Leoo • ciye bakanhtı erkanı ve Tür· ~ını da müşahede ediyoruz. müsaade etmesidir. Efkarı umu· 

Blumun, yarın ayan meclisine Pol Bonkur kiye, Romanya ve Yugoılavya Yeni formü.ler demokraıinin mi.veyi bulandıran yazıcıların, 
gitmiyeceti ve kabiaeaio istI· elçileri tarmıod n aelimlın• zayıf taraflarmı tebarüz ettire· büyük bir ekseriyetin okuma 
fasını vermeıi kuvvetle muht~ 8'/Jkreş, Varıova,Prag mıştır. rck ve içtim i zararla n ticeler- yazmayı bildilderi bir devirde, 
mel oldu~u söyleniyor. ve Moskova sefirle. Dr. Rüşrü Ariı sa t 12•50 den dera larak büyük muvaf· memlekete verdikleri zararın 

1,. d Biovekil tarafmd n kabul fakıyetler elde ed. yorlır ve b .. ""ki"~- ·· kd 
Ali.kadarlar, par amentoya • ı· d• uyu u5 unu ta ir etmiyen 

k rıne ta ımat Ver 1 edilecek ve Başvekil aaat 1,30 klasik demokraıinı·n kabı"tı· tat· d 1 h le 
dahil olmayanlardan müre kep B "k B · t r d ev et emen almamıotır. 

kk 1 Paris, 7 (Radyo) - Franıız da üyu rıtaoya 0 e ın e şe· bik olamıyaca1w1 '"'onucuna v • O 
bir ıulb kabinesi teıe Ü ede- b ı ~ı a • Biilent stündag ... 

Hariciye Nazm Pol Bonkur, refine r öğ e yeme6 vere· rılıyor. Klasik demokraai iht;. 
ceğioi söylüyorlar. cektir. Ademi müdahal '-o. 

Paris, 7 (Radyo ) _ Soıya· Prag, Mo~kov , Bükrcş ve Var· Türkiye Hariciye Vekili ıaat raıların, tehlikeli mikroplar gi- R 
listler, bugün ayan meclisi şova sefirlerini tekrar toplaya· S te Mısıra hareket edecektir. bi cirit oynadıkları bir kültür mite inin faaliyeti 
önünde, hükumetin müman atı· cak ve memuriyetlerine dön• Gazeteler Türkiye Vekilini muhiti meyd na getirince zaafı Pariı, 7 (A.A) - S N :sand 
n• ,..im•• l:.i. nümııy ş yap· meden evci, merkezi Avrupanıo fevkaUlde aamimi bir şek:Ide daha iyi tebarüz ediyor. Barselon hükümeti tarafında 
mışlar, ayan mecliıi azuı aıey- umumi v ziyeti hakkınd• kendi· ıelamlamakta ve kendisini Yu· Bir millet in1111I rım biribi· ademi üd hale siyasetinin 
bindo bağırmıcı.lardır. Zabıta, lerıne • fınat vererek buluaduklan nan vatandaıı telakki etmekte- rine katan reı"im davalarını, k ~ d ı ti d' d ter .edilmesini talep etmek için 
nümayişçileri güçlükle dağıta· ev e er nez ın e · müracaatta dirlor. kendi ıineıinde bealiyen ldisi~ P L d 

b 1 1 d 
arıı ve on ra hükumetlerine 

bilmiştir. Zabıta me urlarile u unm arını ve evletlerin, L' .. • ard demokrasi prensipleri o mille· tevdi edilmio olan nota Franı 
nümayişçilerdenyar hl r vardır. Çekoslovaky ilı ol n siyasi _ ..... -ıe OT tin menfaatlerini koru ktan ve lngiltere Hariciye Nezarct-

Paris, 7 (Radyo) - ~yan mün e et eri • anda izahat Ankaradan döndü ço uz k lmışlardır. 1 ri t r fmd n uzun u aaıy 
meclisi m liye encümeni, Kayo· istemelerini tenbih edecektir. 1ıtanbul, 7 (Hususi) - Pro- içtimai hususiyetleri Genel tetkik edilmiıtir. 
nun riyasetinde bugün s at 15 Osmanlı bankası fesör Pıtard, bugün Ankaradan harp cebri muabedeleri de in· iyi malOm t almakta olııı 
de toplanmış ve parlamento dönmüş ve Haydarpaşada mü· zimam edince bu prensipleri mehafilde lıpınya Cumhuriyet• 
riyasetinden ayana gönderilen Umum miicliJrü latan- nevverıerden mürekkep büyük dizginlemek zarur t1 hesıt ol· çilerinirı bulundukları v1ıziyetin 
mali projelerin müzaketeaine bula d6nd'ii.. bir kalabalık t rafından karıı· muıtur. Malumdur ki dini ve uyandırm kta olduA-u sempati 
bac:lamıştır. lanmıştır. dünyevi ülküler daima spelcüle 1 l ~ lstanbul, 7 (Hususi) - Bir .\ dT ı Olk .. l le b"l' ne 0 ursa o sun ıimdiki ahval 

Encümen, müzakerelerden Profesör, Üniver1itedc mubim e 1 ır er. u er • ı ı tatbik · d h r d 1 
müddettenberi An karada bulun· bı"rk feranı vermı'ı:ı....:r olmalıdırlar. Aksi takdı"rde mem· ve şcraıt a i ın ' spanya İf· 

ıonra ekseriyetle mali proı"eleri on v"' • lerinc müdabaled• bulu"mam k makta olan Oımanlı Bankaaı 1 k t' f h k b .... .. r•ddetmı"ctı·r. M. Rı.tler e e ı re a a avu turan irer . t· d b" "' -r L d k · .. d" ü sıyase ıo e ır giina tad.la"t ı'c· 

si ~e i ece ?· · 

on ra mer ezı umum mu ur , gaye olmakt n uzak kalırlar. 
Bu vaziyet üzerine, Leon b b · d raaının mevzuu bahı's ol 

K t C • ugan şe rimıze önmüş ve S l b -1 b • A Kendi baA-rmda kendi kanını mayaca. On ıanO Blum kabinesinin ne yapacağı tetkiklerde bulun uıtur. Bura· l Z urgua ır Su:Y• emecek bir mahluku besliyen {rı bey n . edilmektedir. 

logonun düğ'iJnünden belli değildir. Maahaza, proje· dan doğruca Atinayi gide- lev vereli ana nasıl ıstıraplar çekmiye ve Macar kabinesi 

l 
,,.. .. -1 k lerin, ayan meclisi heyeti umu· cektir. SaJzburg, 7 (A.A.)- B. Hit· nihayet ölmeğe mahkOm iıe i tı·~a etmı·yecek 

eue ,ı ırana gıcıeCB miyesince müzakeresini bek· ler dün burada muazZ!tn bir Tı 
S J b demokrasinin de kendi sinesin- B d 

Tir n, 7 (Radyo) - ..\rnavud liyeceği !öyleniyor. GQaQ af halk kütleıi karşısında bir nu· d k d u apeşte, 7 (R dyo) - Ma· v z 
1 

e on ini öldürecek cereyan• k b" . l'\.ralı Ahmet o~onun, tnlya Alakadarlar, projeleriıı, hey· l tuk söylemiştir. Führer şerri 1 cır a ınesınin istifa edeceği 
Hariciye Nazıra Kont Cianoyu eti umumiyecc de reddolunıcağı Paktına dahil Jeo et. yaratmak istiyen kuvvete ben· ara müaa de etme İ ayni ne· hakkmdaki berler tekzip edil· 

dü~ününe davd etme~, Roma kınaıtı~cdideL ~r~ric~ye~zır~rı z~me~e ~duğuaŞuşnigehü- _t~ic~e~y~e~m~ünic~e;r~o~l:u:~~M~:s=o=l~o=la;·~~m;e;k;~;d;i:~~~~~~~~~-
siyasa\ mehafilinde iyi tesir Şu,nig hakk!ndalıi d ld• cum et.ti~t?~ so~rı, Alm.anya· Ç/M DİKLER 
)'8pmııtır. içfimaz talik fJ i 1 nıD tarıhı IÇID hıcap teşlcıl eden--------==== 

Kont Ci no, düğünden bir haberler yalandır Tahran, 7 (A.A.) - Haric:- yaprakları b r sene birer birer 
kaç gün evci buraya gelecektir. Viyana, 7 (Radyo) - Dr. ye. Nezaretinden tebliğ edil· k.?P•r~afa muvaffak olduğunu Boş ol deyip ge mi~! 
Yuaoslavyayı ziyaret Şuşnig hakkında çıkan şıyiaİar, miştir: soytemıştır. B·ı ~ 

oe -'en ecnebı·ler baş·anbaşıı uydurmadır. Sıadabat paktı devletlerinin .. BJ. Hitler ıöıüne devamla ı ~em lned icar.an abgrısı sultanı, gazaba g imiş ve karısına· 
gı ŞJşnig Yel Dödorada lei vil· Hıric. ye Nazırları 21 Eylul şoy 0 demiştir: jt 1~~

0 
d. ~mış· enden boşoll · 

Belgr d, 7 (AA) - Ticaret liımda ı uhafaza altındı VO 1937 de Cenevrede yaptıkları a_ AII hıa ve tarihin, hü· ır a ır ı ifi.. Kadıncatız da pılı pırtııını toplıyarak m 
ve Sanayi• Nezaretinin turizm sıhhatte bulunm ktadar. toplantıda gelecek içtimaın Ki· lcü.mctimin zamanında Alman leketinin yolunu tutmuı.. em. 
tubesinin istatistiklerine nazaran Bir /ng ·ı· t • bilde yapılmasına karar ver· m!llctine en büyük menfaati te: •Boşo1,, demek, düpedüz "'defol demektir Burada d fi 
1937 seneıinde taı-rı' ben 69 ı..in ı ız ayyaresı d p 1 mın tmiş olduğum suretindekı kektir, mündefi olan da k dm Yan·· b" . • b er• 

K ., el h mişler ir. akta imza etmiş o an h"k - d'k d . . d d ·· 1 şu ızım, na ve abal r ~lman, 53 bin Avuıturyah ve a a kayboldu devletler, aralarında istişarede ~ mu tas ı o cıccığmı zıııne· mııın, e elerimizin, ninelerimizin t rihi oyunu. ı-
52 bin Çeko lovak, seyyah ola· Londrs, 7 (Radyo) - nev· bulunduktan sonra Kabil içti· d .yorum.. Fecaate bakın: 
rlakd.Yugoılavyayı ziyaret etmiş· ral~r dyaparı bir İngiliz tayya· mamin 1939 ilkbaharında tali· Amerik~ ,. b bKan kocağevlerbi?de dgülerek, eğlenerek konuşurlarken, mesela 
er ır. resı, enize düşmüş ve içinde kini kararlaştırmışlardır. Amerikalılarıntlır ~. aıı, çocu . una ırşey en kızıyor ve bir tokat vuruyor Anne 

Lord '-'alı•raks b.uJman iki ta"yarcc·ı ı" le b.·r· 3 E d C d V A) A mudabıle ed.yor. Fakat bu müdahaleden kıza b b . flj T
4 

~ 19 8 yluiüo e enevre e aş'.ngton, 7 (A. . - me· t b 1 d 1 . n ı; tavanları 
hkte kaybolmuştur. bir toplantı yıtpılacaktır. rikanın' büyük harbe girişinin a an ara, uvar arı aarsan bır nara savuruyor: ' 

~nevreye bizzat ~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~!dönümü münısebetile Ha~ ~ Boşoll Boşo~ d~orum sana. 

gı.decekt • Elhan.. biye müate.ıarı M. Jınson söy· Ve zavallı kadın, bir kedi yavrusu gibı· d b" ır •a•ra İdaresinde Milli Kütüphane Sineması ,. gidiyor b - - ·· ·· .. ·· 
0 

anan ır lcl5şestne 
Londra, 7 (Radyo) - Deyli led ği bir nutukta, Totaliter l ',, aboınıl, yuzunu ortuyor, gozy şlan rasında eşyası h 

r 1 f 
devletlerin diX.er memleketlere .<ır Bil! ~ aş ıyor ve yıllara istinat ed b" na " 

e gra gazetesine göre, lngil· 5 en ır yuva h 
ere Harıciye Nazırı Lord Ha· Bugün senenin en muazzam, en giriş tarzlarını şiddetle tenkid tek cümle ile yıkılıp gidiyor. , emen şu 
f ks, ~talya İmparatorluğunu nefis Aşk, Heyecan, Macera ederek demiştir ki: Kelime oyunu bu kadarln d kaim k 
tasd k ıçın yakındn toplanacak ve harikalar şaheseri - Bazı devletler bizim si· mutlak, yanılır, yakalarda: ıyor; er ek, şu eski hakimi 

olan Ulus1ar Sosyetesi Konse- Hindistanda UDYPUR Mih· lahl nmamızı kendi emniyetleri - Oçten dokuza kadar boşoll 
ynde b zzat lng Itereyi temsil race.sinin himayesinde çet1Tilen için tehdid mahiyetinde görü· ' Deyiverirse, mesele deha fena y 
ed cektır. yorlor. Hakikatte ise tehlikede hulle lazım. Yani kadmcağzı ale 'ic uva:ı tekr r diriltmek içtn 
r Türkçe Sözlü olanların emniyeti değil, hudut· 1tyacaksmız. o adam gcrdeke c.a sın~z, ı r başka adama nikah· 

23 Ni an 1 Türk musikili suz siyasi ve ekonomik ihtiras· müteakıp ta gene eski erkckı gı~~~~ , s:nra bofayacak ve onu 
~ landır. Amerika Birleşik hükG· Amma hulle nikah e nı a vu ubulacak . 

. Çocuk bayramı hafta.sının ' 1 yapılan erkek ca · t b metleri, onların ne ş:mali, ne· Olur mu olur, v y kadın L · ' na 18 erse oşamazmıc •• 
ılk gıinüdür. Yavrularınızı S E AN S LA R: vay CSK k Y 

b 7 9 d ' de cenubi Amerilcaya yayılm • Zavall ı ninel · · · 1 1 ocasına .. 
agram iç"n hazırlayınız. ı 3-5- - a enmızın başında Dim ki · kı 

• 
~ :•-• 1 d larına asla müs ade etmiye· bu söz, başka meml"'ketlerdc h"I.. 

0 h~ls .. ın .. hcı .. gibı sallanan 
, Cumartesi ve Pazar saat l e "' a a ve h k ccktir. a a u munü yıirütüyorl. 

Çimdik 



r ' , .. 

Ah r "' gı a 
~~~~--ıııc:~~~·....--c:---~--~---

Yah ıt hep ber ber sefere çı- Yazan M. Ayhan 
kıyoruz. - 117 

- Nereye sefere? Köylüler, yım çıplak, sefil, 
- Nereye ol~cak, cehenne· perişan vazıyette idiler .. Padi· 

rne .• Pad'şab, hepsini ö!dürtü· şahı selamlıyarak el bağJadılar. 
rüm, demiş.. Vaz yet bundan İçler:nden bir; söz aldı: 
ibarettir. Alt tar fı t kdırinıze - Pad:şahımız, şi,.ayete gel· 
ka 'mıştır. dik .. 

Harp, burad çok şiddetli - Kimden? 
<:evam ediyordu. Kale muhafız· - Efrad kullarınızdan.. Ne 
!arı. kend.lerini ucuza satac k malımızdan eminiz, ne canı· 
gibi gözjkmüyordu. Her s1bab mızdaıı .. 
başlıy n muharebe, her iki ta· Padişah, sert sert vezirlerine 
raf,n, bilhassa Osmanlı kuvvet· baktı, sonra köylülere döndü: 
}erinin verdiği f z a telefat ile - Ne yapıyorlar s"ze? 
akşam kadar devam ediyordu. 

H yvan, haşaratımızı kc· 
siyorlar, evlerimize girip yiye· 
cek n mına ne varsa al·p gi· 
diyoı IJr. Birimiz ağız açsak, 
hemen fena halde döğüyorl r, 

r da ·bir kızlarımıza, karalın· 
mıza takılıyorl r. 

- Ağal ra ~ikayet ettiniz i? 
- Ettik amma kim dinler?. 
Yavuzun kaşları çatıldı, fır· 

tına kop m k üzere idi. Veziri
azam Hersekli Ahmed paşa 

ıle Dokakin Ahmed paşa tap· 
san kesildiler. 

Sonu fJar -
..... __ _,... '-" .... 

~~~-----------~~-b lediyesi, au işi için Belediy l r Nazilli 
Bankaıından para' alacak 

Uyku uzluk 
-2-

k 

Ncvrep t vücutlerde daima 
görülen uykusuzluk halleri bün• 
yclerinde kudrebizlik ve takat
sizlik tevlit eder. Nevrcpat ço
cuklarda eksik olmıy n asabi 
uyku bozuklukları sebebile bu 
gibilerin uykuları çok hafiftir. 
Eo ufak bir gürültü ile uyanır· 
lar ve bir defa da uyandılar 
mı, arhlc abablara kadar uyu· 
yam zl r. 

Bu hücumlardan birinde, ni· 
bayet kalede bir gedik açmağa 
muvaff k ol n 0"manla kuvvet· 
leri, kılıç kılıca, göl-üs goğüse 
boğuşarak B.ıyburt kalesioo 

aşa 
Çineliler, Aydın Hallceoinin %iga/etintle 

Asabi bir bünye taşıy o ço· 
cuk;arın uykuları çok rahatsız 
bir haldedir. Yattıktan sonra 
güç halle uyumak imkanını 
bulan bu Nevr~pat çocuklar, 
yataklarında d im s ğa, sola 
dönerler; bazıları da başlarmı 
sallar) r. 

girdıbr. 

Muhafızlar, bili müdafaada 
seb t gösteriyorlardı. Fakat iş 
işten geçmişti. Bıyıkh Mehmet 
paşa, yavaş yavaş, iki eli ile 
ensesini ve boynunu ıııvazl dı: 

- Kurtuldun Mebmetl. .. 
, D'ye mmldandı. 

Buna hakkı d vardı: 
Çünkü kış ya.v ş yavaş ştd. 

detini rtırıyordu. O k d.ıı. ~'i 
yarın, öbür gün artık h rek t . 
devamına imkan kalmayacaktı. 

Beri taraft , p dişah da ııyni 
vaziyeti hissediyordu. Artık at· 
lar yiyecek bulmak imkanı 
kalmamışta. 
, Padişah, Bayburdun fethini 

Erzurumda iken haber almışh. 
Kendi ine anaht rları getirmir 
lerdi.. Bir taraftan bun çok 
sevinmiş, diğer t r ftan d ıo
ğu~un i bdas ettiği vaziyetten 
korkm ğ başlamıştı. 

Ordu, rtık Üçkil. eye gel· 
mişti. Ortalık bembeyazdı. Ztr 
hir gibi bir soğuk, ortalıtı ka· 
aıp kavuruyordu.. P dişab ni· 
bayet kar rına vermi ti: 

Süv rilerin (sip bilerio) sah· 
verilmesi. 

Çünkü sipahilerin de isyanı 
beklenebilirdi. . 

Bunlar, derhal kendi yerleri. 
ne döneceklerdi. Fakat henüz 
hareket emri verilmemişti. Ka· 
lanlar pek zdı ve p di§ahın 
emrinde bulunuyorl rdı. 

Zafer h berleri dev mdaydı: 
Bayburttan sonra Kigi ve 

Destiberd k leleri de alındı. 
Yavuz, Bıyıkhyı Erzincan li· 

vasın bey yapmak aur tile · tal· 
tif etti. 

Kar hisar, Canik ve Trabzon 
da bur ya merbut k 1 caklardı. 

Bir gün, büyükçe bir kalaba· 
... k huzura kabullerini istediler. 

- Sorun bakalım, kimlerdir? 
- Köylü ull rmız padjşa· 

hım ••• 

u 
~ııbıb ' lSatmuburiri 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
l mvmı oepi)at ve yuı itleri ınfida. 

u. lıamdi Nfb.bet ÇAr\ÇA1' -fDAREHANESI 

Halkevi gençlerinin köy temsilleri 
fay dalı oluyor •• 

Köglertlelcl gezilerden intibalar •• 
Kıdılcöy, (Huauıi)- lzmir Halkevi göıterit kolu gençleri, Ber· 

gam Halkevinde ve Turanlı nahiyesinde temsiller verdikten 
onra köyüm üze de uğramışlar ve bur ad bir müaamere ver· 

mişlerdir. Halkevi g açlerinio temıiUerJ büyük lik görmü§, 
bütün köy halkı hazır bulunmuştur. 

Halkevi gençleri, Turanlı kôyünde bulundukları ıır da temel 
atm meraıimine de İştirak etmiıler, köylülerle görüşmüşlerdir. 
Gençlerin aamimi hareketleri, köy halkı üzerinde büyük bir tesir 
bırakmıotır. 

1 e elesinden bir 
··dürüldü 

-----------e · r çoban da tabancasını karış-
ırke ağ sure te yaralandı 

Bahkcsir, (Huıusi) - Nergis 
köyünde bir adaman ölümü ıle 
neticelenen feci bir vak'a ol· 
muştur. Hadise şöyle geç· 
miştir: 

Ça~"Ş nahiyesine bağ'ı N~r· 
kis k'öyünden Mustafa oğlu İs· 
mail her zamanki gibi sab!h· 
leyin erkenden kalkarak çift 
sürmek üıero tırluına g:t· 
miştir. 

haberdar edilmiştir. lsmail al· 
dığı yaraların teairile ölmüştür. 

Müdde:umumi muavini B. 
Hilmi Çil ve hükfimet doktoru 

köye giderek ilk tahkikata yap· 
mışlardar. 

Katil Fevzi yakalanmıştır. 
)'aralanan çocuk 

lvrindi nahiyeıino bağlı To· 
puzlar köyünde de feci bir ka· 

za olmuş, 14 yaşında Ahmet 
isminde bir çoban, eline geçir· 

diği bir tabanca ile oynarken 

ateş aldırmış ve ağır surette 
yaralanmıştır. 

Küçük çobıı n, mer' d bay· 
g.n bir b ide ve kani r içinde 

bulunmuş, derh 1 hastaneye kal
dırılarak tedavı ltına lanmıştır. 

1rll'ir 11iııci Hey] r eok~ 
l.li ılk I ar liri bina!l jçindı 

'I dErsf: hoıir - ANADOLU 
'.l ciefon: 2?76.. Jıoııa kuıuıu: 40S 

Al one tc.r ili 
l.llıtı J(ôC, ılu •)lığı 8011 

Luru~tur 

Çılışmağ başladıktan biraz 
sonra yanına köyden Osman 
oğlu Fevzi gelmiştir. Fevzi ile 
lsm ilin r sı bir tarla mese· 
lesinden dolayı bir müddetten· 
beri gergin bulunmaktadır. O· 
nun için iki taraf rasında ev· 
vele mün kaşa b şl mış, niha· 
yet bu kavgayı şiddetlı bir bo
ğuşma takib etmiştir. 

Fevzi ·bu esnad bıçığina çc· 
kerck hasmının üzerine aaldır· 
m ş ve lımaili vücudunun on 

, bir yerinden ağ r surette yara
lımrştır. 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk lıa talıkları 

müteha ısı 
Hastalaranı 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler olcağında Ahenk 
matbaası yanında k bul eder. 

l ıl arın n tnıltketler fçin H-neli 
f J C t I' (Uf ti ~7 liradır 

bl\.nLLJ..l A A'J li.A.A~ll\!JA 

1 .A~JU J~'JH< 

Yar ah kanlar içinde yere yu· 
varlanınca Fevzi de derhal kaç· 
mıştır. 

Vak' civarda çalışan köy· 
lüler tar fmdan görüldüğünden 
jandarma ve müddeiumumilik 

'luagenelıane tel,,fonu 3990 
Ev telefonu 2261 ............................ 

Aydın, (Hususi) - B• yıl -•1
----• 

kurulan Çine H lkevinin gö.. Doku acılığın 
terit kolu. Cumarteıi günü Ay· 

Birçok çocukl r da yattıktan 

dın Halkevini ziyar t etti. Gös· IS)ahJ 

onra muttarit h rekctler ya• 
parlar. İğilip kalkın k gibi 
muntazam hareketlerde bulu• 
nurlar. Asabi bünye taşıyan terit kolu ile Çine ilçebıyı, bü

kOmet, adliye, Parti v Hal· 
kevliler de ıeldiler. 

Mi firlere akşam Halkevi 
salonunda 50 kişilik bir yemek 
ziyaf ti verildi. Yemekteo son· 
ra ilbay Çine Halkevi gençle· 
rinin az zamanda göıterdikleri 
başandan dolayı kendilerini 
tebrik v t•kdir etti. 

ilçebay Çineliler adanı kar· 
11lık verer k teıokkürlerini bil· 
dirdi. 

Çineli gençler, rece aalonu 
dolduran 800 kiıi önünde Tır· 
tıllar piyesini muvıffılcıyetle 
temıil ettiler. 

Çineli ötretmenler ve birÇok 
gençler; iki, üç yıldtr gösterit 
v üzik 11ba ında çokçalış-
tılar. llçebayın yardımile zen• 
gin bir kitapıaray hazırladılar. 
Bu suretle temelini hazırladık· 
lın Halkevi ilk hamlede kül
tür alanında muvaffakıyetli ba· 
-oarılarını verdi. 

Çine Halkevi bu eleman ve 
cncrjiıilc yakanda en çok ça• 
hşan Hılkevleri arııında yer 
al cakbr. 
• Llk maçluı 

Bölgemiz lik maçları Aydın 
spor lanıoda devam etmek· 
tedir. 

Bu hafta · Sökeliler gelmedi
ğinden voleybolda Çine hük· 
men galip sayıldı. 

- Söke • Karapınar futbol ma· 
çını 1·0 Söke, · Sümer • Çine 
maçını' da 11-2 Süm r takımı 
kazındı. 

Nazillinin su işi 
Nazilli şehrinin ıu projesi 

Nafı Vekaletince tasdik olun· 
aıuştur. Nazilli belediyeıi bele
diyeler banlcıs:ndan istikraz 
yaparak heınen ihale edecektir. 

1'.ızıfar; kongreli 
Aydın 'tj.sı~y kurumu yıllık 

kongresi · . ~allcevi ıalonun· 
da top! ndı. Kurumun yıllık 
çalışma raporu okunarak itti· 
fakla tasvip ve idare heyeti 
takdir olundu. Yeni idare beye· 
tinde Başkan Dr. Nafiz Yazran, 
asba kan Dr. Abdurrıhim, sa· 
~aşman Şükrü S y, veznedar 
eczacı Şevket Levent, sekreter· 
liğe de Hümeyra Çiftçi tekrar 
ipka edilmişlerd r. 

Karşıyaka Halkevin. 
ele karagöz 

Cumartesi akşamı, saat 20,30 
da Karşıyaka Halkevinde kara· 
göz oynatılacaktır. Bu yıl gerek 
lzmirde ve gerekse civar kaz;:,. 
lard büyük bir alaka gören 
İzmir Halkev;nin bu buluşu, 
şüphesiz ki Karşıyakalılara da 
iyi bir gece geç:z teccktir. 

Denizlide bir kongre çocuklarda çok defa geceferi 

toplanacak büyiik bir korku ile birdenbire 
uyanırlar, bağırırlar, feryat eder. 

Denizli, 7 (A.A.)- Dokuma· ler; müthiş bir şekilde ~ğlarlar. 
cıbğın ısl h ve ıtandardiz edil· Sazan da korlcu ile karışık ko· 
mesı ıçı Ticaret Odasında nuşurlar. Büyük bir heyecın 
Y nn bir kongre ktedilecektir. içinde ıstırap çekerek rahatsız 
Bu kongreye VHiyetin doku· olurlar. Bundan b şka çocukla· 
macılık teşekküllerinden başk rın asıbi uykusuzluğun bir şekli 
civar Vilayetlerdeki dokumacı- daha görülür ki, 0 da uykuya 
lar ve Sümerbank murahhaalar1 d ldıktan sonra uyku h lınde 
davet edilmiştir. Sümerbank yataktan kalkarak dolaşmak ve 
beş kişilik bir heyet gönder· bazı işlerle meşgul olmak gibi 
mek ıuretile kongreye iıtira'c: lialleraen ib rettir. Bu şekilde 
edeceğiai bildirmiştir. Civar bunalan çocuklar çok def uy-
Vıliyet dokumacıları murab· ku halinde iken odalan dola• 
haslarınm da geleceğ'i öğreniJ. şırlır, kuyudan su çekerler, 
miştir. Kongrenin birçok fay· evden dı rı çıkarlar, denize 
dah kar r al .c. ' umulmaaı~4'.:.TR'li' ~ ık Dırı " v ne eııp 

tadır. yitıld 11n yatırlar, sabahleyin 

Bir yavru haşla
narak öldü 

Dikkatıiz ana hak· 
kında takibata 

baflandı 
Edremid, (Hususi) - Bura· 

da ~ok feci bir hadise olmu~, 
bet yaşlarında bir yavıu baş· 
lan rak ölmüştür: 

Mesrure adında bir · kadın, 
iki cocuğunu evde yalnız bıra· 
kirak komşuya gitmiş, çocuklar 
od d oynarlarken, üzerinde 
su kaynıy n aob ya devirmişler
dir. Kaynar sular beş yaşındaki 
Suadırı üzerine dükülmüş, acı 
feryadlara yetişen m halle bal· 
kı, zıvalh yavruyu baygın bir 
halde baataneye götürmüşlerdir. 
Çocuk or da ölmüştür. Dik· 
katsiz ana hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Burhaniyede 
Yer mlhsulatı ser. 

gisi ar;ıldı 
Burhaniye, (Huıusi) .!.. Bur· 

haniyenin Büyükdere köyünde 
yer mahsulata sergisi çılmışhr. 
Sergi büyük bir laka görmek
tedir. 

Ziraat V ckiletinio zeytin b • 
kım me morları, bütün hav lide 
faaliyete geçm~lerdir. Köy köy 
dolaşarak halka zeytin bakım 
ve dikimi h kkmda konferans· 
lar vermekte, tatbikatta bulun· 
maktadırlar. 

Yeni bir memuriyet 
Şehrim'z Kültür direktörlüğü 

kadrosun -Ortaokullar müba
yaa komisyonunda çalışmak 
üzere 40 lira ücretli bir me· 
muı \ıık iliv~ dalmıştır. 

de bu iılerden hiç haberleri 
yoktur. - Sonu var-

Nöbetçi eczaneler 

Eczan lerin bir haftahk 
nöbet Onl rini göst rir 
cetv 1: 

Paz rtesl: 
Kemeraltıoda Şifa; Gfllolyabda 

Gtııelyalı; Tililkiltte B. Faik; İki· 

çqmelikte ltiçeımelik; Alwıcaka. 
B. E ad, Ay•oklada Halt. 

Salı: 
Ke eıaltıoda Şifa; Karaotinaıla 

B. Etıef; Kemerde Kamcı; Ahan• 
· cakta B. Ahmed LCllfi, Eırefpqada 

. Etrefpaıa. 

Çarşamba: 
Baıdurakta SJhhat; Karata2ta 

B. Habif. Tilkilikte Yool umir; 
Irgatpuarı da Auf; Güzel7alad& 
Afiyet. 

Perşemb • 
X..mualtıoda Bilal, Gozelyah• 

dı Güzelyalı. Tilkilik&o B. Faik; 
Etrefpaıada F..µefpqL 

Cuma: 
Kemeraltında İttihat. Gaseıy .. 

lada GGıelyab, Irgıtpaun da Aad; 
1kiÇttmelit.te l.kiç ımeliı:. AJ1an• 
cak&a 8. Fuad. ----CıımtUte&i: 

Ba dunka. Sıhhat; Karanda .. 
da B. Etref; Kemerde Kcmor, 
Etrefpa da F.trefpaıa. 

Pazar: 
Kemcralhnda Hilil. Karata ta 

B. Habif. Keçecilerde Yeni lamir, 
lrgatpaaarında Asri. 

Genel ithalat rejimi 
Mer'iyet mev~iinde bulunan 

2·7005 sayıda genel ithalat re• 

jimi kararnamesine bağlı 3 sa• 
yılı listenin 377 A B C ve 368 

B C D numaralı pozisyonlarına 
ait gümrük resimlerinde deği· 
şiklik y palmasına Vekiller He· 

yetince karar ver im ş ve bu karar 
şehr.miz 1 üd, of.ı->me gelmiıtit• 



- 128 - Ya .zan: Aleksancli Dii.ma .. ·····~-------• Kokunar, Portosla ko ştuğ mü e çe ak-
raba ık me e esini k re amamıştı 

Portosu görünce vücudünün 
•Anlığını ka ı nd ly ıi in 
koltuldarıaa yüklemek suretile 
kalkarak dedi ki! 

- Anlaşıla11 krabayız, öı· 
yö Porto? 

1000 uzun vücvdü büyük bir 
aiy h nto içine anlmış ol n 
ihtiyar, ol k benizli ve ıoğut.: 
bir ada dı. Uf cık kur uni 
renkli gözleri ateş koru gibi 
panldıyor ve mtkan ğzı ile 
yüzünüa y 1 ız bu kııımtarmda 
can kal ıı gibi görünüyordu. 

Ayıkları bu ke ikli maki• 
neye karıı vır:ifeıini ifa edemi
Yecek bir al gelmiıti. Vücu· 
dünü bu zafiyetin kapladığı beı 
altı ayda b ri zavallı ihtiyar, 
lcarıaının eıirJ olmu tu •• 

- Of, b caklarıml Zıv Ilı 
bac klarıml Neredesiniz? 

Diye söylenen ihtiy r, zorla 
gül eğe çalıştı. 

Yemek hususundaki ümidi 
kaybolmak üzere bulun n Por• 
to~ avukat karısının imdadına 
yetiştird"ği bu •Öz üzerine, ka· 
dına karıı büyüle bir minnet· 
tarlık duymuotu. 

Biraz sonra yemek vakti gcı.; 
mişti. Mutfağın karşıımd bü· 
yük bir boş oda olan yemek 
salonun geçtiler. 

#VW ......... -..... 

Ev içinde mutat olan yemek 
kokusunu alm ş bulundukları 
nlaşıl n katipler asker ciddi· 

yeti ile ofra başın dizilmişler 
ve cllcrilc aandayelcrini tutarak 
oturmağa h zır idiler. 

Çeneleri şimdid n korkunç 
bir iştahla oynuyordu. Çocu§'un 
efendis"nin sofraıına kabul şe· 
refiııden mahrum olduğunu gö· 
ren Portos üç aç katibin yüz· 
lorine bakarak şöyl düşünü· 

yordu: 
-Deoam edecek-

......... -- -- ,...........__ ...... -· --

Halazade i temiyerek kabul 
edilmiıti. Möıyö Kokunar, sağ• 
11111 ayakla olsaydı, Portoı ile 
•krıbıhtı kabul etmezdi. 

Koca tarafından samimi ola• 
rak lcabul edildiğini aklından 
bile geçirmiyen Portos, lakırdı 

Alman gazete eri ve Bay 
Çemberlaynın nutku -Alman gazeteleri, Siidet Almanlarının ha. 

ya ti menFaatl r · unutulmamalıdır, diyorlar ıöylemiı olmak için: 
- Evet, tfendim, akrabayız. 

• Dedi. 
- Kadm tarafından? 
Diyerek avukat manidar bir 

oevap vermişti. 
811 ıözdeki inceliAin farkına 

Yaraauyaıa Porto• lfocaman bı· 
yddarı altı•dan ~lümndi. Ba· 
ait bir avulcabn bile kuran bir 
idam olacağını iyi bilen m .. 
dım iso bir z ülü s di ve f • 
kat çok: 1cııardı. 

M. Kokunar, Portoıun •eli· 
ıindenberi, gözlerini ara aıra 
karıııındaki meşe ağacı yazı· 
hanenin üstünde duran büyük 
ce'kmeceye dikiyordu. 
Portoı bu çekmecenin, fik· 

rinde düşündüğü kasanın biçi· 
laine benzememeıınc rağmen, 
"übarolc kasa oldukıJnu anlı· 
lllıı ve hakikaten hayalden bir 
~~ basamak yGlcıelc olmasın· 
dtQ dolayı kendi ini tebrik 
ttlllifti. 

Kokunar alcrabılık meselesini 
daha ziyade eşeleaacdi; ancak, 
llleralctı bakışını çeleıneceden 
POrtoaa çevirerek dedi ki: 

- Halazademiz efendi. kö· 
YÜıae gitmezden evci, bir ak· 
ıa111 yemeğinde bulunmakla bi
:2e ıerof verirler, değil mi, 
llııdam? 

Bu sefer Portoı darbeyi mi· 
deaine yemiş ve ncısını duy
aıuıtu. Bununla beraber, ma· 
dam da bi bu ıöz üzcrioo 11kıl
dıtıadan cevap verdi: 

- Halazadem, kendiıine iyi 
~uamele etmediğimizi görmezse 
ııtmez. Hılbulei onun Pariıte 
kalacak ve bize hasredecek 
~akti çok •z oldutu için av.de
titadea evel ne z man isterae 

f bize_ ~elnı kte ihmal göstermc
•eıını rica etmeliyiz. 

26 tarihli Alman gazeteleri, 
hemen münhasıran lng.liz Baş• 
vekili Çemberlaynın nutkiyle 
meşgul olmaktadırlar. Bu hu· 
ıusta Völki cher Bcoba ter di .. 
yor ki: 
Çekosloot:lflganın '""..ı.ı.ı;.Lfl•ri 

•lngiliz Başvelcilinin Çekos
lovakyAya karşı hiçbir taahhüde 
giriımediğini ve 
miyeceğini, zir 
Prag v Pariıi o v 
yaşıyan üç buçuk milyon Al· 
man ve diğer ekalliyetlere kar· 
ıı inaafsız ve barışsız bir po· 
litilca takibine teşvik etmi~ ola· 
ca1ctar. 

Prag, bütün Avrupaya karşı 
muazzam bir mesuliyet altına 
girm ·ş demektir. Zira şimdi, 
ancak Südet Almanlarının ha· 
yıti menfaatlerini göz önünde 
bulundurmak ve onları tatmin 
etmek suretiylcdir lci Orta Av· 
rupa nizamını kurmak müm· 
kün olacaktır. Yirmi yıla yakın 
bir zamandanberi yürünen yol· 
ları birdenbire terkedip başka 
ve yepyeni bir istikamet üze
rınae .ilerlemenin kolay ol· 
mıyacağını takdir ,. 'yor -4e
ğiliz. Ancak böyle bir karar, 
değil sade siyasi icaplar yü· 
zünden, fakat ayni zam oda 
Tuna htvzaaının geopolitik ve 
ekonomik durumu dolayıs le de 
veril melidir .• 

Cevapsız kalan sıı.aller 
Berliner Tageblatt, diyor ki: 
•Çemberlayn isyanı bastırdı 

muhalefeti ıusturdu,, ıcrlevhaa~ 
altında, nutkun metnini hulasa· 
ten oalcletmektedir. Bundan 
başka, .. Cevapsız kalan sual
ler" başlıkla ~ir diğer yazısın
da, nutkun merkezi siklctini 
"Otomatizmi ınkar" pcrensibi 
tcşkıl ttiğini ve bunun gayet 

r-:~-T.-.:.JlK~:..V.:...:1=.M=----11 va~h. bir. ,ekilde formüle edil-
RUJDi .. 1354 1 Arabi~ ljjQ diğını, zara bu noktada lngil· 

••a_. ,,6 -- - • tere emniyetinin mev•uubabı 
11.1 .... " Safer 7 • 

N /SAN olduğunu hatırlattıktan sonra 

ı 
9 
3 
8 

Çekoslovakya ve milleti • 

8 
. . er ce 

mıyeti m~vzularına temas edi· 
yor ve nıbayet Avustu . rya me· 
ıelesıne vararak Çemb 1 

h 
• er aynın 

bu us~stalci mütalcalanna ce• 
vab verıyor. Gazete d" ._. "A ıyor Kı: 

nıluı tahakkuk ettikten 
sonra gerek lngiltered k 
b k e gere 
aı a memleketlerde 1 . , meıe e• 

nın revızyon yo larile d b il 
d"l • . e a e• 

ı ecetını ıöyıiyenler oldu. Şu 

halde neden tam yirmi sene, 
böyle bir imkanın tahakkuku 
yolu da akla gelmiyecek güç
lükl r çıkarılmıştı? Alm n mil· 
lctinin ı brile d ha n kadar 
zaman oynanmak isteniyordu. 

Çemberlayn ıimdi neden bir 
o;ı. · " a d"yor? Cen•v e 
müesseıesi, ne derece aciz ve 
kudretsiz olduğunu ispat ettik· 
ten ıonr , Alman bükum eti, lü
zumlu görü\ n bir revizyonu. 
hem de tamamen liarış yolla· 
rından yürümek şartile, yapmış· 
tır. Acaba birkaç canıız hukuk· 
çu ve devlet adamı, nihoi ka· 
ran almakt n çekindiği ve kork· 
tuğu için, 7 S mılyonluk bir kit· 
le, hakkını aramaktan men mi 
edilecekti? Bu k,rgaşalığın ya· 
taşmasını temin edecek bir ka· 
rar, M. Çemberlıynın iddia et· 
tiği gibi, hakik"tcn 11 Beynelmi· 
lel itimadı derinden derine sar
sabilir miyiz?" 

Berlin • Roma milıuerinin 
ehemmigeti 

Deutscbe Allegemeine Zeitung, 
diyor ki: " Çıemberlaynın nut· 
kunda doğrudan doğruya hiçbir 
taahhüde girişmediğini, bazı 
h rp h ilerinde muayyen dev· 

letlcrio csaıen zaruri bir şekilde 
harbe sürükleneceklerini ve bu 
arada lngifterc ve Fransanın 
beraber yürümelerini kuvvetle 
muhtemel olduğunu ileri sür· 
düğünü hatırlatarak bu vaziyet 
icar ısında vaziyeti şöyle hulasa 
edıyor: 

•Son had"seleri müte11kıp Al· 
mımyamn ve dolayısile Bcrlin: 
Roma m"hverinin ehemmiyeti 
arhnca lngilterenin Franıız dost· 
luğuna daha 2iyade itibar edi· 
şine şaşmamak gerektir. Asıl 
nazarı dikkati celbedecck nolitı, 
lngiliz Başvekil nin, Avrupada 
bir harp koptu§"u takdirde, 
herbe sebebiyet veren ıbtılafla 
alakası olmıyan devletlerin bite 
mücadeley sü~ükleneceğini tak· 
dir ~tmiş otmas1dır. Almanlar 
bu hakikati çoktan takdır ettık· 
leri içindir ki, Hitlerin idaresi 
altında, d ı bir •banş pol • 
tikaıı.. takip etmişlerdır. Hay
ret uyandıracak nokta ise, bu 
nutkun, bazı kimıeler tarafından 
Alm nyaya müteveccih bir ihtar 
telakki edilmiş olmasıdır. Zna, 
eA-er nutukta bir •i btar mev· 
cutsa, bu ayni derecede lqgil· 
tereye de ıamıld r .• 

lktısad 

Tütün ekiminin 
tahdidi 

Tütün zer'iyatının tahdidi 
mescleıi karşısında, hangi mın· 
takalarda tütiln zer'ioin tıhdid 
edilebileceği etrafında geçen· 
lerde yaptığım bir tahmine, dün 
bir sabahçı gazetede uzun bir 
cevap okudum. 

Bu cev ba göre, ben, Çal· 
Davas kazalarında tütün zer
inin tahdidini iıtcmiıim, çünkü 
bu mınta lard iyi tütün ye· 
tişmtızmiş. 

Hatırladığıma göre ben şöy· 
le yazını tım: 

Tahdid 0111, olsa Aydın vi· 
Hiyctinin Çine ve Söke kazaları 
müsteına diğer kazalarında, 
Muğl vilayetinin Ah1köy nabi· 
ye merkezi ile Marmariı ve 
Daçya kazalarında, Mania nı 
Alaşehir kaz11ında yapılabilir. 

Bu yatı ya yanho anlaııl· 
mış veyahud belki de tertip 
hatası ile yanlış dizilmiştir. Bu· 
nu tetkike lüzum görmüyorum. 
Çünkü eski ve yeni fikrim yu· 
karıda zikrettiğim gibidir, de
ğişmemiştir. 

B'ı cev p münasebetile, epey· 
ce mürekkep yalamış olan bir 
meseleye tekrar ilişmek istiyo· 

rum: 
Tahdid ne valcit mevıuu ba· 

bsolsa, etrafta bir ttliş uyanır. 
Şikayetler, hücumlar dalgalaaır. 
Fakat ~u hakikat unutulm k 

ııten miştir: 
B z"m tütünler yabancı pa· 

zari rd kalitesinin iyiliğinden 
aranır. 

Bugün Amerika bizden tütün 
alıyoraa, o memlekette tütün 
yetişmedik nden detildir. Bunu 
çocukl r da bilir ki, Amerika 

iı en l e i tü· 
tününün içim ev11fını yük11Jt· 
melde kullanır. 

Fevk•lade ahval o'aralc ka· 
bul etf ğimiz 937 yıla satışla· 
nna istiına edersek, her yıl eli· 
mizd! binlerce kilo tütün kıl· 
mışt r, satılamamıştır. Bu kalın 
tütünler de hep üçüncü, dör· 
düncü derecede tütünlerdir. 
Birinci derecede tütün daima 
satılmıştır. Gavurköy, Akh"sar, 
Milaı gibi mmtılcalara aid tü· 
tünlcrın her yıl ııtılışı buralar· 
da iyi tütün yetiftiğindendir. 
Bugün öğreniyoruz ki, zürra 
cl"nde üç milyo kilo kadar 
tütün vardır. Bu tütünlerden 
baulırma beş kuruş bile bir 
fiat verilmemektedir. 

Bir mmtakada ekilen tütüne 
beş kuruı bile verilmezse, o 
tütünün kapladığı araziye, müı· 
t silin bir sene tarlasında ço· 
luğu çocuğu ile didiomeıine 
yazık değil midir? 

inhisarlar idar ıi, bugünlerde 
alakadarlara gönderdiği yazılar· 
ds bu yıl zürraın geçen iki yı· 
im satışlarından cesaret alarak 
olur olmaz yerlerde fazlaca tü· 
tün ekmek sovdaıından endişe 
etmekte ve zürram lc.arıılaşa· 
cağı zararları ehemmiyetle işa· 
retlendirmektedir. 

Fız)a iatihsalat memleket için 
daima zararla neticelenmiştir. 
iyi tü ün yetiıtireo mmtakalır 
belli olduğu gibi, iyi cinı tü· 
tün yetiştirmiyen mıntakalar da 
dııima bellidir. Tahdidi, ek~e· 
riyetle iyi cins tütün yetiştiren 
mıntakalarda yapmak, cinayet· 
t"r. Fakat, ekseriyeti düşük ka· 
lite tütün yetiştiren mıntakalar· 
da tahdidi düşünmek dena· 
ettir. Bit m memlekette re
kolte 40 bin tona vardı mı, 
tehlike gözüktü demektir. Ge· 
çen yıUart hatarlaraa k, bunu da· 
ha iyi anlamış oluruz. Rekolte
nin düşük kalite tütünlerle yük· 

u 
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y 
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Su, at ve namus a ka a ı 

hikayesi du 
Uykuda rüya görmeğe baş· 

lamışım: 

Karşıma bir melek dikild~ 
tatlı bir sesle unları ani at ağa 
başl dı: 

- Sen su, ateş ve namusun 
arkadaşlığı hikay sini bilir misin? 

- Su ile ateşin mün ıebet• 
lerioi ani dım mma namusla 
bunların alakasını anlamadım. 

- Su lime cevap ver cı· 
mm; bu hikayeyi bilir misin, bil· 

ez misin?. 
- Bilmiyorum .• 
-Pelc: ala.. Ben anlatayım da 

öğren .• 
Efendim; ıu, ateş ve namus 

arkadaş olmuşlar. O kad r e· 
vışmişler, o kadar sevişmişler 

ki A zu il Kanber, Yuıuf ile 
Zeliha, Şir n ile Ferhad bile 
bu derece sevişememi~ler •. 

- Ali h, Allah ..• 
- Evet... Gece gündüz be· 

raber düşüp kalkarlar, üçü bir 
yaş rlarmış .. 

- Allah, ruhullah, ruhulkuts 
gibi üçü birdir, b ri üçtür ol
muşlar ha? 

- Evet .. Bektaşiliğin (Allah, 
Muhammed, Al) si gibi birşey. 

Bütün end.şelcri, herhangi 
bir ıebeple, yek diğerler ini kıy· 
betm kmiş. Ya, maazallah, iç· 
!erinden birisi kayboluverirse 
ne olacak? .. Hep bu fena ihti· 
mali düşünü

0

rler ve t hııkkuku. 
nu bir an tahayyül etseler tiril, 
tiril titrerlermış .• 

Gel z man, git 

y 1 ~ 

Su demiş ki: 
-Arkad ~lar;ben kaybolursam 

üıülmeyin, hemen yola çıkıp 
çayı-, çimen, yeşıllik bir yer 
arıtyın, öyle bir yere tesadüf 
ettiniz mi; bilin ki ben ora· 
d&)I •• 

Arkasından ateı söze baş· 
lam ş: 

- Arkadaşlar; Allah göıter· 
meıin am a ben kaybolursam 
merak etmeyin. Yukıek bir 
yere çıkarak etrafı gözetle· 
yin. Bir taraf tan duman yükse. 
liue hemen oraya koşun, ben 
mutlaka oradayımdır. 

Ni yet söz sır 11 na muaa 
gelmiş. N muı bir iki yutkun· 
duktan ve ilci üç defa öksür· 
dükten sonra: 

- Arkad şiar; demiş, ben 
kaybolmağa, kaybedilmeğe biç 
gelmem. Bır defa kayboldum 
mu bir daha bulunmamın im· 
kam yoktur. Dünyada kaybedı· 
len, kaybolan berıeyin bulun· 
ması ve yeniden ycrıne getiril
mesi kabild r amma· ben bir 
defa gittim mi b r daha avdet 
etmem ..• 

Ey Şeyh Küşteri!. Sen şimdi 
mcnam halinde, uyku alemin· 
desin. Kalkınca bu hikayeyi 
yeryüzündeki insanlara anlat ..• 

- Fakat ben iihi etteyim ..• 
- Sana öyle geliyor. 
-Cennettedetıl miyim ben? 
- Hangi cennet, hangi ce-

hennem oğlum?. Cennette, 
cehennem de yaşıyan insanın 
kalb"ndedir. Yürek inşirahına 
cennet, v"cdan azabına cebcn· 
nem denir. Akhnı başına al 
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ıelişı iyi cins tütünlerın hatla. 
Tine de teıir etmekte, aleyhine 
neti celenmektedir. 

Bunun içindir ki, hükumet 
tütün zer'ıyatını tahdit etm k 
istemekted r. e 

N"jad Bö~ürtlen 

ıçinde hakikat kandilini uya • 
dır, muk vvadan adamlı tan 
kurtul, pı htıhkt n 1 uz aş ... 

Senin Cıbuti • Adıs·Ab ba 
yolu kenarındaki tüm er n 
birinde yetişmiş alel~d b r 
ottan ne farkın var?. 
Konuşm k mı? 
Papaganlar d konu uyorlar. 
Düşünmek mi?. • 
Hindıler de düşünüyorlar ••. 
Bir yerde s bit kalmayıp ani· 

teharr k olmak m ?. 
Böcekler de yürüyorlar .•• 
O halde? .• 
O halde ö~ren ki insanı in· 

san eden ey; ne oldu unu b l· 
mektir. 

Melek bunl rı söyl•r, söyle· 
mez dum n oldu, rüzgara rast· 
ladı ve dağılarak uçup gittı ... 

Y nımdaki Kemal Kamıle 
b ktım: Karnı mutt stl şı ıyor. 
Derin bir korku ıçinde kendi· 
me dikkat ettim: Benim de 
k rn1m şi~iyor .. 

o oişti, ben şiı:tim· o . t• b y • 1 '• en şiştim .. , 

Nihay t ikimiz bird n müt• 
hiş bir pahrlıyla patladık ve 
pati Y n k rnımızın iç"nden ge· 
ne kendimiz çıktık .. 

81.1 hadiıe üç defa tekerr ·r 
ettikten sonra kan ter içınde 
tclaşl , uyandım. Al k, alık 8 : 

ğıma b ktım, solJma baktım· 
tab na, tavan baktım; evde: 
yatağım dayım .• 

Kendime inanamadım. Alel· 
acele giyindıkten sonra H"lal 
e~zancsine koştum; Kemal Ka
mıl o ada .•. 

- Biz ölmedık mi birader?. 
- Allah gccinden vera·n 

kardeşim; coluk, çocuk 1 bıbı· 
yiz. Ne diye ölelim?. 

- Ya maceramız?. 
- Aman yavaş söyle, hıngı 

maceramız?. 

Bu kıdar zamandan beri 8 ze 
anlattaklırımı hulasaten ona da 
anJattım. 

- Allah hayra tebdil etsin· - ' sen ruya görmüşsün. 

Dedi ve meıhur kahk hasını 
bastı .•• 

- SON 
,----------------ı 

Dikkat 
Şeyh Küşteri imzasına bu 

ıütunlarda yeniden tesadüf 
edeceksiniz. Yeni bir yazı se· 
risi h zırlam kla meşgul olan 
Şeyh Küşteri, o yazıya ba~I • 
m dan evci günün hadıs rını 
karikatürize etmek suret le su· 
tunJarını bo bırakmam ğ ç • 
lışacaktır. 

~·--------------~ 
Belc·kad 

• 



1 Seya at Notları 

lzmirden Yukarıkızılcaya. 
Kamyondaki dörder kiş ·ı;k sıralar, 

şehir haricinde nasıl geniş er?! 

Ot yüklü arabaya yetişti. Bir 
çeyrek saat iç nde makine tek
rar hazır vaziyette. Muavinin 
ihtarı: 

- Sıkışın bayım. Sıkışın ba· 
kalım. Ağ lan yolda bırakmı
yalım. 

· Dörderlik sıralar birden be· 
şer oluverdı. 

- Haydı siz de güverteye ... 
Muşambanın altında kımılda· 
yım demeyin bal .• 
Arkadaşıma dönüyorum: 
- Güverte ne demek? Va

parda mıyız? Güverte yalnız 
vapurlarda vardır, değil mı? 

Zeki arkadaşım: 
" - Haklısın .. Fakat bizim de 

güvcrtemiz vardır. Otomobilin 
üst kısmı açıktır. Bundan daha 
iyi güverte olur mu? 

Güzel bir bu uş •.. 
Gözlerim, önümdeki şoför 

mahallıne takıldı.. Şoförün so• 
lunda iki mektepli çocuk, sa· 
ğında üç büyük bir de kendisi 
altı.. Otu uyor mu, oturmu· 
yor mu onu göremiyorum. 

Asri mezarlık ... 
Makine yerinden kaldır ılı p 

tekrar bırakılan lastik toplar 
gibi zıplımağa başladı. Ve az 
evci ııkışık bulunmaktarı şika· 
}'etçi olanlar: 

- Çok şükür •.• Yerleştik ar· 
tak. Tehlike kalmada bundan 
sonra... Dıye mırıldandılar .• 

Arkadaşım kulağıma eğildi: 
- Sayam, dedi. Midenin do· 

lu olmasının kıymeti şimdi an· 
laşılacık .• Hele biraz daha yol 
alalım .• Bu makine bize öyle 
anlar yaşatacak ki, b zan ken· 
dinizi havada bulacaksınaz. Ak· 
robasi hareket erini yalnız tay· 
yareler yapmazlar. Yerdeki sü· 
rat rekorlarını kıran otomobil· 
lcrin bu şösc üzerinde güzel 
akrobasi numaraları yap tıkla· 
rını göreceksiniz. Nasıl heye· 
canlanmağa başladınız mı? Kar· 
nınız tok olmasaydı, iş feci idi. 
Ben bu yol üzerinden yılda 
belki boş yüz defa geçerim. 
H ç bir zaman bu tedb ri al· 
madan yola çıkmam! 

Arka sıralarda ini ti başladı: 
- Şoför, aman yavaş sür .. 

Baraakları m kopuyor .. Yanında 
bir portakal veya limo ıu ol an 
yok mu? .• 

Arkadaşım devam ed"yor: 
- İşte miıbım numaralar 

başladı. 
Daimi heytcanlar 

Yazan: Üstün Tangu 
2-
kadaşımm eksik olmıyan izaha· 
tile "'Hacılar kırı.,ndan geçiyo· 

r11z. " Hacılarkırı •. ., yerinde 
olmıyan bir isim ... Günahlarını 

affettirmek için Hı caz ç ö lerin· 
de kervan sürülerınin peşlerine 

takılarak, kıymetsiz ma:ıasız bir 
amaç uğurunda ceplerinde bu· 

lunan beş on kuruşu feda eden 
zavallılar asrını yaşamıyoruz. 

Hacılığı, hocalığı, ağalığı, bey· 
l ği ortadan kaldıran Cumhuri

yet rejimi; üç tarafı mor dağ· 
larla çevrilen, batı ağzı Ege 
deniz.ne ve güzel fzmire bakan 
bu emsalsiz düzlüğe yakışan bir 
isim bu'ursı gönlünüz daha zi· 
yade ferahlar. 

Makinemiz sonsuz görünen 
bu düzlük üstünden bir kuş 

gibi uçtu gitti. Biraz sonra yı· 
lankavi luvrımlarla uzayıp gi· 

den yokuşlu bir virajı tırmanı· 
yoruz. Karşısında jandarma ka· 
rakolu bulunan bir çeşme önün· 
de durduk. Yolcular in meğe 
başladılar •• 

Yoldaşım: 

s·z de insenize .. Burada beş 
on dakika eğleneceğe benziyo
ruz. Makine benzin almıyor 
galiba... Şoför onunla uğra· 
şacak .• 

itaat etmek zaruri. .• 

Çeşmenin güzel çinileri göz
lerimi kamaştırdı. Ne bileyim; 
bizim olan bu sanat eserlerini 
nerede göraem kendimden it•· 
çerim. Çeşmenin üstünde: 

"CJmhuriyetin mübarek eser· 
lerinden. biraz nl ında da •iz· 
mir valisi Kazım P şa,, ıyazıları 

okunuyor. 

General Kazım D;rik .. 

Hani, şu Bozdağda Ödemiş 
efclerile zeybek oynıyan, köylü 
bacılarla hamur açıp bazlama 
yapan, harpte üç oğlunu kay· 
beden yörük analarile derdle· 
şen, gözyaşa dölcen, köyde ya· 
şamak, köylü dayı ile beuber 
olmak için seher vaktinde evin· 
den kaldıran, .. can kaynakları. 
hamisi, köycü, kültürcü, tarım· 
cı, en nihayet rej min tam bir 
elemanı: Kazım Dirik ... 

Bugü 1 onun nd nı, Tü k yur· 
dunun en önemlı bir k l di de· 
mek olan Trakya bölgesınden 
duyuyoruz. 
Kazım Dirik ... 

kö es nde senden 

• 1 •• - ... ~ ..... · 
• • :.,, ~. ,.. 1. 1 • -' ' ... "'· 

"Ah, .. 
Yazan: Saime Sadi 
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- Ne demiş? 
- Ne mi demiş, babamm 

ayaklarma kapanmış. 
- Rüyamda evliya gördüm. 

Bana; 
- Sen bir büyük adamıl\ 

tızını alacaksınl 
Demişti, doğru ç ktr. 
Cevabını vermiş.. Sonra ba· 

bamdan iz'n istedi, bunu ha
ber vermek ıçin köyüne kadar 
gi ti. Nişanımız yakında ol cak. 
Ni an da değıl canım, evleni· 
vereceğiz iş e.. Nikah mız der· 
hal kıyılacı.k •• 

Hi.ısniyecık bu felaketi bana 
hem de çok soğukkanlı olarak 
a 1 tırken, ben, bu yaman ha· 

yat oyunu karşısında şaşırmış, 
bitmiştim. 

Mahkumiyetini kabul etmiş 
görünüyordu. Hüsniye, bu oyun· 
dan tamamen mağlOp çıkmıştı. 
Hiç, hiçbir tesellisi, bir tuta· 
cak yeri yoktu. 

Sözlerini bitirdikten ıonra: 
- Ya ·dedi- işte böyle. •• 

işte böyle Aferide .• 
Ne cevap verebilirdim. Hiç 

ıüpheı'z, ben de onun gibi, 
onun kaderine boyun eğip 
sustum. 

Bir arAhk, ellerimi tuttu: 
- Darılmıyacaksın ya? 
Dedi. 
- Hayır, darılmıyacağım .• 

Borsa 
7.4.933 

UzUm satışlar' 
C. Alıcı K. S. K. S. 

178 A.R.üzümcü 13 25 14 25 
346,5 O. Kurumu 11 13 50 
262 Jiro ve şü. 12 50 14 50 
217 Esnaf ban. 13 50 14 125 
203 Ş. Rıza H. 12 25 15 
110 Paterson 13 25 15 50 
.30 M.J.Taranto 13 125 11 
27 Y. 1. Talat 13 50 13 75 
18 P. K ark 13 75 13 75 
15 Kazım Taner 15 25 15 25 
13 A. H Nazlı 12 50 12 50 

1719,5 Yekı11 
255723 Eski Yekıi 
257442,5 Umum yekun 

Piya a tiatl ... , 
7 4-938 çek.rde.çsız üzüm 

ortn fıatlcrı: 

No. 

• 
• 
• 
• 

7 
8 
9 

10 
11 

12 00 
12 50 
13 ~5 
14 25 
15 75 

Zahira satışları 
ç. Cır.si K . .::>. K. S. 
21 vagonBuğ'day 5 375 6 

545 Buğday 5 375 6 
421 Arpa 4 4 625 

5 Bulgur 9 
4 Merc mek 6 

18 M. D. 5 25 
250 Kepek 3 625 

14 Ton P. çekir. 2 60 
431 K. Tatlı badem ıçı 89 
73 K. Acı badem içi 57 

359 KentPalamut 290 490 
162 B. Pamuk 28 41 50 -Halkevi köşesi 

1 - Turkiye iş bankası mÜ• 
fettiş lerin den güzide şairimiz 
bay Necip Fazıl Kııakürek 
tarafmdan 8/4/938 Cuma günü 
nat 18 de (Abdülhak Hamit 
ve dolayııiyle) mevzulu konf&
rans verilecektir. Evimiz yurt· 
taşlara açıktır. 

'2 - 9 Nisan 938 Cuma 
günü büyük Türl: san'atkirı 
mimar Sinanın 350 nci yıldö
nümüne tesadüf etmektedir. 
Ayni günün akşamı Evimiz sa• 
)onunda 1&at ~0,30 da bir 
tören yapılacaktır. Bu törene 
herkes davetlidi~ 

Halkevinin tcrf p ettiği spor 
harekat nda g:in denişiklikleri 
ve harekata güreşte ilave edi· 
lerek program aşağıdaki şe· 
kilde tada edilmiştir. 

A - 15 Nisandan 15 Mayıs 
938 e kadar her haftanın Pazar 
günü akşamları Halkevi bah· 
çesinde amatör güre~leri yapı· 

lacaktır. 
B - At'etizm seçme] ri 29 

M zıs, müsabakada (5 Haziran 
Pazar günlen) A s ncak sta· 
dında yapılacaktır. 

C - Bu müsnbakal r birinci 
ve ikincilerinın hediyeleri Halk· 
ev nde t•ş. ir edilmektedir. 

O - K vıt ınuame les ne baş-

Sana darılır m yım hiç beni 
Doktoru nasıl buluyorsun 

sen? 
Hangi doktoru? 

Güldü. Tatlı tatlı, samimi 
şekilde güldü: 

- Enişteni canım .• 
- Hiçi.. Nihayet eniştemdir, 

o kadar .• 
Tekrar etti: 
- Darılmıyacağına söz ver

miştin değil mi? 
- Evet, şüphesiz .• 
- Ben onun akşamki halini 

hiç beğenmedim •• 

- Niçin? 
- O gözlerde, o iği!işte, o 

yalnızlığımızdan ve benim sa• 
ğırlığımdan istifade ed"şinde 
bir başkalık vardı.. Onunla 
daha evelden tanışır mıydmız? 

- Evet, komşumuzdu .• 
- Hiç sana dikkat eder 

miydi? 
- Bilmem .•• 
Kulatıma iA-Hdi: 

l\'.ladeo programımız 
Ne gibi istihsalat yapılacak? 
Türk'ye madenciliğinde baş· 

lıyın ileri hamlelerin çok ümid 
verici neticeleri alınmış ve bu 
yoldaki inkişaf gün geçtikçe 
artmakta bulunmuştur. Planlı 
bir şekilde devam eden çalış· 
maların vereceği neticelerin 
yurt servetinde oynıy cağı rolü 
birinci planda almak mecbu· 
riyetindey z. 

Kömür madenlerimizin asri 
ve fenni bir şekilde çal ştırıl· 
ması esası kararlaşmış ve tes· 
bi~ edilm ştir. 

Eti Bı'lk n istihsalat senevi 
bir n y ı yüz bin tona çıka· 
rılaca,., ve dıger madenler de 
kend,lerine terettüp eden va: 
zifeyi ifa ederek Türlciyenin 
senevi ' ömür ·~, h,aiatı 3 yüz 
bin to u · ' u c r • 
Diğ araftan • ıy"t ı ömürü 

Czerinde y ... pılan te.kiklerden 
de çok iyi neticeler alınmış, 
istihlaki karşıl yacak şekildo 
kömü temin edileceği an aş.· 
mıştır. Değirmisazda ::sObin ton· 
luk bir istihsal programının tat· 
bikine pek yakında başlana· 
caktır. 

Bütün bu işlerle beraber bü· 
kiimetimiz kömür sanayiinin in· 
kişafını ve gittikçe genişleme· 
sini göz önünd., tutarak t~crü· 
beli işçi ve mütehassıs yetiıtir· 
mek için icap eden tedbirleri 
de almıştır. Bu suretle kömür 
programı ana hatları ile tatbik 
olunabilecektir. 

Bakır endüıtrimizia gelecek 
senelerde parlak neticeler temin 
edeceği mujdelenmiştir. Se ede 
2500 ton bakır iıtih,al eden 
Kuvarshın mıdenim"z faaliye
tine devam ederken Ersrani h .. 
lan _:J 500 c 10000 tonlu l 

iıtihs:al arısı faaliyete baılamak 
üzeredır. 

En mühim madenlerimizden 
olan Morgül (Murgul) madeni· 
nin i,letilmesi için verilen ka• 
rardan sonra inşaata başlan· 
mıştır. Kuvarshan madeninin 
değerlı müdürü Naim Kromer 
ayni mıntakada bulunan Mor· 
gül madeni tesisatı ile meşgul 
bulunmaktadır. 

Harabe haline gelmiş bulu· 
nan Kuvashan madenini büyük 
emekler aarfederek ihya eden 
ve işletmcğe muvaffak olan 
genç mühendis Naim Kromerin 
senede 10,000 ton balcır iıtih· - -)anmıştır. l~tirak edeceklerin 
Hnlkevi sekreterliğine mürac • 
atla adlarını kaydettirip birer 
numara almaları. 

3 - 8/4/938 cum günü 11· 

at 16 da Dil, Tarih, Edebiyat 
ve yönkarul haftalık toplantı· 
lar vardır. 

- Fakat diKkatli ol Aferi· 
de .. Şunu da söyliyeyim ki, ne 
doktor, ne de ablan, bende 
hiçbır iyi intiba bırakmadalar •• 
Ben öyle gördüm, dilerim ki 
yanılayım... Herhalde, bu çıl• 
gınlık, bu taşkınlık, bir felaket 
getirebilir. 

E'lerini sıktım: 
- Teşekkür ederim Hüsniye 

-dedim· benim zaviyemden 
müsterih ol, ben kendimi bilen 
bir insanım ve benim doktorla 
hiçbir hususiyetim mevzuu 
bahıolamaz .• 

- Biliyorum, biliyorum. Fa· 
kat ondan bir taarruz bekle· 
melisin .• 
Kaymakamın scıi, bir boru 

gibi beni ııçrıtta: 

- Çocuklar, bizim kız, ne· 
redesioiz? 

- Buradayız efendim, bura· 
dayız .. 

· Haydi bakalım, bana yar· 
dım edin.. BuiÜn çiçeklerle, 

sal edecek Morgülü de ihya 
edeceğine inanmak Jazımdır. 
Hükumet miz bu madendeki 
bütün tesisatı yeniden yapacağı 
için altı milyon kadar bir mas· 
raf olaca§"ı tahmin edilmek· 
tedir. 

Kömür ve bakırdan sonra yurt 
refah nd en mühim mevkıi al n 
altın ve simli kurşun maden le· 
rimiz gelmektedir. 

Halen işlemekte olan Balya 
ve Anamur madenlerine yakın· 
da iltihak edecek ol n Bolkar 
dağı altın madeninin izabe 
müşkılatını yenecek uri tcıisa· 
tın vücude getirilmesi için icap 
eden tedb rl .. r alınmıştır • 

Es~i tarihlerde iptidai bir 
tarzda işleflen Bo!kar dağında 
yap lan etüdler göstermiştir ki 
250,000 tonluk yüzde 7 kurşu· 
nu ihtıva eden cevherin beher 
tonunda 11 gram altın, 250 
gram gümüş vardır. 

Muayyen bir çal.şma sa hası 
üzerinden elde edilen bu rakam· 
lann çalışma programının ge
ni şletilmesi ile kabaracağı da 
muhtemel görülmektedir. 

Elazığın 55 kilometre uzun. 
luğunda bulunan ve üzerinde 
çalışılmakta olan Kebam made· 
ninin de bu maden işletmesine 
bağlanması düşünülüyor. 

Karabükto kurulan demir 
fabrikalarınm ihtiyacını karşala· 
malc üzere işletilmesine karar 
verilen D vrik cevheri vasııti 65 
demiri ihtiva etmektedir. Bu 
cevher 10 • 15 m'.lyon arasın· 
dadır. 

O ç senelik bir programa 
bağlanm•ş bulunan yeni istihsal 
faaliyeti başladıktan sonra qnÜ· 
bi m bir döviz kaynata olaa .... 
d n r ca ızın birk seno 
zarfında kendine layık ehemmi· 
yeti alacağı şüphesizdir. 

Köy kalkınması 
Vı:ayet köylerinde hayvan 

kalkınması için alınan tedbirler 
ve alınan neticeler hakkında 
baytar müdürlüğü tarafından 
bir raporh bir harita hazırlan· 
mııtır. Bunlar Ziraat Vekaleti· 
DO gönderilecektir. 

Polonya 
Kimseden akıl iı. 

tem!yor! 
Varşova, 7 (Radyo)-(Koryer 

Poranı) gazetesi; Fransız nıat
buatımn, Plonya hakkıncla aç
tığı mücadeleye cevap verme ... 
te ve hiç kimsenin, Polonyanın 
takib etmekte olduğu realist 
siyaseti tenkide salahiyettar ol· 
madığmı, Polonyanın Franıadan 
vesayet istemediğini y zmak· 
tadır. 

fidanlarla biraz uğraşacağız .• 
Sesi, bahçe m"rdivenferinden 

geldiği için ne söylediğini Hüs· 
niye iıitmemişti. Ona söyle· 
dim: 

- Yorulacaksın Aferide .• 
Bilakis... Bu havada bir· 

şey yapmak, birşeyi tetkik et· 
mek, açılmak isterim .• 

- Peki, ıen bilirsin .• 
Kaymakam, entari ile dola· 

ııyordu.. Çiçeklere bıkıyor: 

- Dün burada tomurcuk 
yoktu. Şuncağızın yedi tane 
yaprak• vardı. 

Diye diye konuşuyor ve bun· 
ları bıze de gösterıyo:-du. Son· 
ra bana, bir bıçak verdi. Bu 
dişi birşeydı. 

- işte ·dedı· dalların ıuna 
benziyen uçlarıııı birer birer 
keseceksın .. 

Hü.9nİyeye de bir iş çıkardı. 
Hep'miz başladık çalışmağa .. 
Kaymakam hiç durmadan şarkı 
ıöylüvordu. 

Nisan 8 

M. Stoyad ·noviç 
Yugoslavya dahi~inde 

seyahate çıktı 
Belgrad, 7 (A.A.) - Baıve· 

kil ve Haricıye Nazırı M. Sto· 
yad·noviç, Harbiye ve Bahriye 
Nazırı general Mar ç, Nafıa Na· 
zırı M. Stosoviç, Devlet Nazırı 
M. Navakoviç olduğll baldo 
geceyi Ugicede şahsi doıtla· 
rından ayandan M. Zehariçin 
evinde geçirdikten sonra dün 
sabah bu şehirde aktedilmiı 
olan Yugoslavya Radikal bir
liği konferansında bazır bulun· 
muşlardır. 

M. Stoyadinoviç, müteakiben 
Dossiyeriçe doğru seyahatine 
devam etm.ş ve orada kendi· 
sini şiddetle alkışlıyan binlerce 
kişi tarafmd n kar~ılanmıştır. 

Viyana baş 
p·skoposu 

Papad n talimat ala. 
rak döndü 

Par·ı, 7 (Radyo) - Havas 
Ajansının Vıyana muhabiri ya· 
zıyor: 

Viyana başpiskoposu Kar-
dinal Niçer, Romadan tayyaare 
ile Vıyanaya dönmüştür. 

Baş p"skoposun, Papadan 
yeni talimat aldığı söyleniyor. 

Adis-Ababa 
Nüfusu 150 bin 

kişidir 
Adiı·Ababa, 7 ( Radyo ) -

Neşrolunan resmi bir istati1-
tiğe göre, balen Adis ·Ababada 
14 b:n 585 ı'vil ltalyan vardır. 
Bunların 4 bin 380 ni kadındır. ' 

Adis·Ababanm umumi ai
fusu yüz elli bin kiıidir. 

:A:nıo:r ·1a., 
Av us tar yanın ilhakııt.. 

kabul etti 
Vaşington, 7 (Radyo)-Ame

rika hükumeti, Avusturyıoın 
Almanyaya ilhakını kabul et
miş ve Viyana ıefaretioi litv 
ederek, sefaret müşavirini kon• 
solos olarak tayin ~o ibka ey• 
lem iştir. 

Almanya da, Avuıturyanın 
Amerilcadan yapmış olduğtJ 64 
milyon Dolarlık istikrazı üıo
rine almıştır. 

Kral Karol 
Haata bulanan Av•· 
resko\JU ziyaret etti 

Bükreş, 7 ( Radyo ) - Kral 
Karo!, hasta bulunan maretal 
Avereıkoyu evinde ziyaret et· 
miıtir. 

Mareşal Avereskonun, tebil· 
hava için Almanyaya gideceği 
söyleniyor. 

Meğer, alaturka şarkıların 
hazinesi imiş.. Ara aara d11-
ruyor: 

- Beğenmezsiniz amma ·di
yor• ıu güfteyi de bir dinle.. 

. Ve güfteyi okuyor: 
- Gördün mü bizim in&: 

gördün mü no kadar güzel? 
Ve derhal, geDe terennüme 

dalıyordu. 
Nur gibi adam.. Tele maslc .. 

li, tok kalıplı adam.. içi, dııı 
bir ••• 

- Sona var -

İtalyan 
donanması 
Napoli de manevra. 

lara hczırlanıyor 
Napoli, 7 (Radyo) - İtalya 

donanmasının, Hıtlerin ftalyayı 
ziyaretinde yapacağı manevra· 
lar ıçin ş"mdiden bazırhklara 

baslan mıstır. 
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Jorj Londen A. Kamı oral 

Mareşa (Peten) so cenah n ·hdas ett• ği anormal ı ed~~'~':f"meS:.~:;::::,~!;~':ta 
• tt d t •• • • d • d• S v h lzmirde (Hasan Tahsin p;. 

vazıy.e en O ayı ees Ur iÇ n el 1. ag cena • . yaleJ makarna fabrikası 
· tan hır fırka kuman anı: MareQalım onları kur- mamuıaı~ birinc~li~i kaz•· ~ t norak, guksek mu/ca/atı al• 

şuna dizdirmeyiniz, intihara icbar ediniz. ,_m_ış._,,_,.. -------' 

fırka kumandanile dertleşme· - 21 - dünyada tahammül edilir ıey 
miz devam ediyor diyordu. Ku· niz cezalar ne olursa olıun değil .. 
mandan: muhik.tir. 

- Eevet • dedi • düımın1n .•••• 
ilerlemesine mani olamazsak, - Bilhassa zabitan için şid· 
Verdunu kurtarmak güç ola· detli tertibat alınmalıdır mare• 
caktır. Belki de imkansızd\r. şalım; kurşuna d"zd rmeyiniz, 

_ Mareşal Petenin, Verdu· onları, in ti hara icbar etmeli si. 
nu zaptı nakabil bir hale koy- niz. Bu, müessir bir ibret olur. 
mamış olmasına ihtimal vermi· • • • • • 
yorum. Zira Peten, en kahra· - Mademki fikrimi soruyor· 
mın ve büyüle kumandanları· sun uz, arzedeyim ki, sağ cenah 
mııdandır. Düşmanı durdura· D~omon istihkamat nı gi.inlerce 
mıyacağını anladıj'ı dakikada ~udafaa edebilir. Yeter ki, topçu 
tıbınca11nı çekip intihar ede· bızi himaye etsin. Bundan baş· 
cek kadar aıil ve vatanperver ka zırhlı otomobillerimiz do fa· 
bir askerdir. Hem, onun ga• aliyeto geçmelidir. 
dabı yamandır. Vazifesini ihmal 
ettiğini anla\iığı dakikada, tek· 
mil alay dahi olıa bir kıt'ayı 
kumandan ve zabitanile birlikte 
kurşuna dizmekte zerre kadar 
tereddüd etmezi. 

Hem konuıuyor ve hem de, 
yavıı yavq gerilemeleri için 
kıtaata telefonla lizımıelen 
talimatı veriyoruz. 
Düımana ıaldıran tanklarımız 

gözden kayboldu. Ne feci akı· 
bet? ..• 

. . . . . 
- Mareıalım, bu cihetin, ma· 

neviyatla alakasını takdir bu
yurursunuz. Baıka bir f aydaıı 
yoktur. 
Düımın tayyarelerinin attık· 

lara bey nnameler, tabii man· 
zurunuz olmuıtur. 

• • •••• 
- Hava kuvvetlerimiz iıtene 

mahvolsun, teki kalmasın; fakat 
düşmanlı kabramanane harp 
ederek.. Yoksa bir düıman tay· 
yıresini görür görmez kaçmak, Düımaa, rerilemekte oldu· 

ğamuıun farkında. Onun için, 
süratıe ilerliyor ve bo, bıraktı. At n nada 
"?ımaı yerleri iırıl ediyor. 

. . . . 
- Hatlarımızı tarumar etti· 

ler. Bizimkilerse, bala korkak· 
lık içinde.. Fakat mueıalım, 
bunlara şiddetinizi göstermeli· 
sınız. Z ra Almanlara karşı 
öyle bir vaziyete düştük ki, 
Parisi kend ı ler ·ne te!l ı me amade 
bulunduğumuz zannolunuyor. 

. . . . . . 
- Mareşalım, itimad ve te· 

veccühünü~e dayanarak diyece· 
ğim ki, bu adamlar, askerleri· 
m z'n baıında ölmeğe mecbur 
olduklarını liyıkile kafalarına 
koymazlarsa, biz.im için hezimet 
muhakkaktır. - ..... 

- Mareşalım, biraz sonra 
kıtaatımızın bugün verdiği kur· 
hanların isimlerini gösteren bir 
liıte takdinı edeceğim. Diğer 
kıtaat üzerinde müessir olacak 
şekilde ailelerinin taltifini rica 
ederim. - ..... 

- Tamamen mutabıkız Ma· 
reşahm, hürmetlerimi arzede· 
ram. 

-Deflatn etlecek-

Düımının, büyük kuvvetler 
yırmak ıuretile bizi takip et• 
nıemeıini temin için mitralyöz
lerimizi faaliyete ıetirdik. Ate
~imi1, düıman hatlar1nda adam 
ııkılb teıir yapıyor. Bununla 
beraber, ya ıüratle kaçıp kur
tulmak veyalaut ta düımaaa bir 
panik kanaatini vermemek için 
ortalı jul kararmaıın ı beklemek 

•• •• 
ıs a c; zun-

den feci bir cinayet 

lazımdır. 
ikinci ııkı mavahk bulduk. 

Yalnız, bizi bımaye etmosioi, 
topçu fırka11ndan rica ettik. 
Fırka kumandam, mareıal Pe• 
teole konUfll&k iatiyoruz; fakat, 
umumi kararpm. bütiio tele
fonlan meııuL. Aradan vakit 
geçmiyor ve nihayet, 14 ihacü 
fırkanın telefon batbndan iıti· 
fade ederek, mareşal Petenle 
konuımata muvaffak oluyor. 
Fırka kumandanı, vaziyeti uzun 
uzadıya izah ediyor ve mare
plla 111 muhaverede bulunu· 
yor: 

- Mareşalım; kıtaat n, gayri 
muntazam bir ıurette çekilme
sine imkim yoktur. Binaen•· 
leyh, ortalak kararıncaya kadar 
14 rakımlı tepede kalmamız 
içın müıudenııi rica ederim. 

• • • • • • • • • 

- Bu huıusUı milıterih olu
auı Mareıalım; düımana bir 
kere daha ıösterecetiz ki, sat 
cenahımıza aarmak kolay ol· 
mıyacakbr. 

• • • • • • 
- Kafi m·ktarda mübimma· 

tımız vArdır. Yalnız, topçu fır
ka11nıo, ortalık kararıncaya ka· 
dar bizi himaye etmesini emir 
buyurmanızı rica ederim. - ..... . 

- Topçu kumandanına te• 
minat verdim. Vo eılci mevzi• 
)erine çekilirken, düıman piya• 
desimi oyal yacatımı söyledim. 
- ..... . 
- Mareşılım, ıol cenabın 

feci vaziyetinden müteeasir ol· 
makta çok haklısınız. Müseb
bipler hakkında t~rt ip edeceti· 

26 ycı larındaki lıatil aş :k ta, hadise ma .. 
hallinde illü olarak bulunmuıtur 

Ma'fctııl kız u katil aıılc 

Atina, - Evelki ıün ıabıh 
ıaat t 1 de şehrin bir kıyısını 
maktele çeviren kanlı bir hl· 
diae olmuıtur. Hidiıe, kııkanç
lık yüzünden vukua ıelmiıtir. 

26 yaılannda bir genç, evli 
oldutu halde tütün matazalı• 
randa çalııan 16 yaşlarında 
g j zel bir kıza gönül veruıiı ve 
aon günlerde kızı göremediğin· 
den kuıkulan mıı, bu yüzdeD 
de k1skanmata baılam ıtır. 

A,ık genç, kısa zaman için 
de ıiddetli bir tee11üre kapıl· 
mıı ve nihayet, ıcvgiliıini öl· 
dürmeğe karar vermiştir. 

Evelki gün aabah aaıt 10 da 
itini bırakıp kızın oturdutu 
mahalleye giden Jeorjel adın
daki iıLk, hayli dolaşmış ve 
bir aralık maıukası S ratula ile 
konuşmak fıraabnı elde edince, 
hemen aerı.enılere başlımııtır. 

Stratula; kendisini çıldarasıya 
sevdiği halde, evli olduğundan 
dolayı fazla birıey yapamaya· 

catını evelce ihaaa etmiı bulu· 
nan iş kının b11 !ıerzeni,lerine 
tahammül edememiı ve akıi 
cevaplar vermete mecbur kal· 
mııtır. Bundan büsbütün köpü· 

ren Jeorjel, hemen tabancasını 
çekmıı ve kıza ateı e\,llleie 
baılamışhr. Z a valh k z, aidatı 
yarılardan yere serilerek kan· 
lar içinde cao vermiştir. Aşık, 
feryad eder.ek koşan kızın anı· 
il Annıya da iki kurıun ııkmıı 
ve onu mütoakıp, ıevgSıile 
münasebeti olduğunu bilditi 
kızlardan birini de aiu ıurette 
yaralamııtırl 

Elinde tabancası oldutu bal· 
de etrafa ölüm sıçan aşık, ar• 
tık katmerli katı l olmuıtu. 

Hid'seden haber alarak ko· 
şan zabıta, Jeorjeli bidiae ma· 
hallinde, kendi kanını, genç ve 
güzel sevgılisinin lcanile kırış· 
tırmıı ve can çekiıtirir bir hal· 
de bulmuıtur. 

Yeni Türkiyenin sanayie ver• 
diğİ kıymet ve ehemmiyet, pek 
büyük ve takdire ıayandır. 

Aıırlırdanberi cığ. r aanayie 
tamamen yabancı kılın ve kü• 
çük ıanayii de, umumiyet itiba· 
rile yabancıların taHrruf ve iı• 
tifadeıine terkeden Osmanlı 
imparatorluğunun ihmalinden açı· 
lan rahneleri, büyük bir enerjinin 

verimli izleri kapatmakta de· 
vam ediyor. 

iptidai maddeler bakımındın 
çok zengin olan Türkiyenin, 
şimdiye kadar muhtelif sanayi· 
den mahrum kalmaıı, cidden 
acınacak birşeydi. Bunu takdir 
eden Türkiye cumhuriyeti, bir 
taraftan aj'ır ıanayiin teaiıine 
koyuldu ve diter taraftan da, 
küçük san'.ıtlaran iokiıafı için 
himaye kapılarını açtı. 

Çok doğil, daha yirmi yıl 
önce, memleketi•i~de hiçbir 
ıey yok iken buıüo, ıöı.e çar• 
pac:ak derecede bariz bir vu• 
lık müıahede olunuyor. 

Diin, kab taslak bir şekildo 
bqhyan bir takım aaoıyiio, 
buıün modern ve mütekimil bir 
hah gird"i'iDİ ıörüyoruz. 

Hüınüaiyet aıhibi san'atkir· 
larımızın, itin hakkını vermeaioi 
bilen müe11eıe sahiplerinin, hü· 
kümetimizin göıterditi himaye-
den iıtifado ederek ye milli 
gayemizi kavrıyırak, her gün 
biraz daha ilerlemeleri, iaaaDa 
gurur veren birıeydir. 

B"lmeliyiz ki, iyi ve temiz bir 
ıaD'atkir, terakki yolanu tut• 
muı bir müessese, memlekete 
malolmuı demektir. lıte, bir 
aan'atkirın yalnız bu nokta,. 
anlamaaı, bir memleket unayii 
için büyük bir ıereftir. iftiharla 
kaydedeb liriz ki, Türk ıan'at· 
kira, buıün bu zibDiyettedir. 
Ve ahn teri dökerken, verdiii 
emetin bir kıımıaı yurduna 
hediye ett.tini bilir, ona ıöre 
çahıır .• 

Bize ıu aatırlan yazdıran aa· 
ik, dost bir memleketin tanın· 
mıı büyük aergiıinde en yük• 
ıek mükif ab alaD bir Türk 
müe11eseıinin kazaadıtı m11vaf. 
fakı yettir •• 

Evet, aenelerdenberi büyüle 
hir cidd·yetle ve fakat mütı• 

Fabrika dahilinden iki görünüş 
vazı bir şekilde çalışan (Tah· ı Türkofiıin tezkeresini gör· 
s n Peyale) makarna fabrika· dükten sonra Tahs n p ı 

d k 
• .. eya e 

n ~~ dc;L an mamula.t, Selan k makarna fabrikaaım ziyaret •t• 
Argısın e, 26 devletın mamu· mek isledim ve otobüıe bine

rek Alsancağa g ttim. Fabrika, 
A sanC" ğ, n bir kenarında siste· 
matik b 'r halde çalışıyor. Ka
pıdan içeriye girerken, fabrika
nın müdürü karşıma çıkıyor ve 
beni, fıbrıkanın sahibi 8. Tala• 
sinin yanma götürüyor. Salda 
ve ~ültefit olan B. Tıhıin, 
fabrıkayı gezmek i stediğimi 
anlayı ı cı derhal yerinden ka?• 
kıyor ve bizzat de ilet ederek 
beni fabrikaya isal ed 'yor. 

Muazzam bir makinenin işi .. 
mekte oluğu bir daireye firi
yoruz. Her taraf tertemiz.. (). 
radan maki ne ku~vetinin mulaaa
salaaıaı tebarüz ettirditi ıkiDci 
dri,eye geçiyoruz.. Burada b•a.. 
d 

• • ~ 
yıarın berrak bir su ile w 

ıakine ıürat ve kuvvetile yıkaD-MlfeHeıenin sahibi ve aldıs, 
ğını görüyoruz. Buğday yıku· 

b.· dıktan ıo:ıra kııım kııım •Jn
en lıyor, muhtelif makinelerdea ,. 

ç yor ve un haline getiriliyor .. 

ınadalgalu 

latı içinde nefaset itibarile 
rinc"liti kazandı ve ıergimin 
büyük mükafatını aldı. 

Makarna, fide, kıaakuı ve1a· 
ire~in imal edilmekte oldutu 
daıreye geliyoruz. l,çi beJQ
lara bürüıı müı oldutu laalde 
•essiz c;ahııyor. Burada titla 
b~r ?•~arla umde haline PlllİI 
bır ıhtımamın izleri belirmekte.. 

Dünyanın bütün aerıileri, 
ekıpozanlarına madalya verir· 
ler. Ve bu madalyalann türlüıü 
mevcuddur. Fakat, her serginin 
büyük bir mükafatı vard ır ki 
bu, ancak liyıkına verilir. lıte 
Makarna mamulatı için Selinilc 
ıergiıinia bu •ene verditi bu 
büyük mükafatı, (Tabı· n Pe· 
yale) makarna f abrikaaı liyakat 
keıbetti. 

Türkofiı vaaıtaıile Tahıin 
Peyale makarna fabrikasına 
gönderilen Selinik aergiıinin 
büyük mükafatında memleketin 
de bir hiasesi vardır. Bu iti· 
barla, Türk ıan'atının, Türle 
müteıebbiı Ye un'atkirının 
göıterditi ve bu11dan ıonra da 
ıöıtermete muvaffak olacatı 
bu liyakatten dolayı sevinç 
duymamak mümkün değild . 

lkiıer bin kilo makaraa11 
ku!utan ve eleklrik kuv~etile 
mutemadiycn dönen mütehanik 
ı~rgilerin bulunduğu daireleria 
bırınden çıkıp diteriae ıiriyo
ruz. Burada, yüzlerce vant li
törün bile veremiyeceii bir 
hava eıiyorl. 

Fabrıkayı baıtanbaıa ıezdik. 
Artı~ ayralmak lazımdı. Bay 
Tabıın Peyaleye teıekkür ettim 
ve varsa, fabrikanın akaamını 
gösteren birkaç fotatraf ver
mesini rica ett m. Ricamı der
hal kabul etti. 

B. Tabıin, .. di_ğer fototraflar 
arasında Selanık scrgiıind 
ald~tı büyük mükafatın reımi:~ 
verırken: 

.. - lş~e ·dedi· Türk azminin, 
~u.rk mılletine haı. olan dü üs. 
tının mukabili.. Ben bu müki· 
fa:a l yakıt kcsbett ğimden de
~· • Türk olduğumdan dolay 
gurur d ıyuyorum. 

k 
B . . Ta~s ni:ı elıni aıktıaı \re 

cndıı nı tekrar teb· k e-' ._ ~ere~ 
ayrıldım .. 

Kômi Oral - ----- · R ırsı z /-:-ı-:k-----

Fobrilc.anın isçilerinden 6ir ırao 

Burna vath Uygur sokağında 
Ö dem şlı Faık oğ l 4 R~cep, ya• 
nında h zmetkirıııc ett ği Ha
san . karı sı 60 yaşlarında Safi· 
yenın sand tından 30 lira çal· 
mı. Ödemişe kaçacağı ıarada 
tutu muttur. 
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Seyyit Sendabadın 
- • d bo v orma ererın H ·k l"d d • f a uzerın e guşmaktır yeni filimi an u : .. 1cı:.n: !:'~ .. z:e erle i 

r• ••• . a•••• 
Sulh ve sükônet, onlar için bir ısbrapbr. Sonsuz (Mari Antuvaıaet)için -

26 

-

çöller e, aç ve susuz çarpqmak ise saadet! laasırlıklara baflandı 
• 1. 1 sz 

Bir kabile sabitinin 
korlıane maceraları 

, 

ıımak, onların eı:ı büyilk giye· 
leridir. 011iform•ları çıkarılın 
Gualar, derhal iıyan ederek 
Franıız zabitlerini katlotmej'e 
kalıc ........ 
- Büti11 Gum rruplanaın idare 
kumuduı, ge.ıe Gum zabitle• 
rind• HtiHr. Bu k11 ... clu 
haauli bir ,.kilde yatw••u. 
Gumlarla borabw ayal çadır
larda yatıp kalkmak ve oalana 
yanlarından h'ç ayrılmamak 

1 uriyetindedir. 
• 011rı 10 aneıı s•laif-d•-

Norma Şerer denince akla 
heme• kocasının ölümünden 
evel çevirditi Romeo ve jüli· 
yet filımindeki çok g!izel ltal· 
yan clan11 reliyor. B11 filimin 
çevrilmelinden kın bir zaman 
tonra koca11 lrving Talberg 
öldii. Bu ölümden sonra da 
Norma Şerer stüdyoyu terketti. 
liri Hnedir ki sevimli yıldızın 
hiç\Nr yeai filim!ni iÖremiyoruz. 

Şimdi, Norma Şerer, yeni 
bir fili• çevirmete bati yor. 
Garip bir te11düf e11ri olarak 
Nor•a Şerer bu yeni filiminde 
do danseclecoktir. Filimin iımi 
Mari Antuvanetbr. Avuıturyah 
m11llur mubarrir Stefaa Suvıy· 
ıın bitün dillere çevril•it olan 
tarihi romanından abnmııtır. 
Filimin birçok aıbaeleriıado 
Nor•a Şerer eaki Franııı: ve 
AYUfturya danaları yapacaktır. 
Onun için artiıt filimine ba .. 
lamadan evol uzun müddet Ho· 
livutun en meıhur danı boc111 
Madam A\bertina Raıın yanın• 
da bir talebe aibi çalıımııtır. 
Çünkü bu filimin ilk çerçeve
sini ölen koca11 tasvir etmiıti. 
Norma ŞHerin Romeo vo Jii· 
liyet filimiatieki daoılannı pek 
güzel bulan kocaıı bilbaıaa 
Mari Antuvanet filiminde çok 
danı ııbneleri olma11nı iıtr 
mifti. Binaenaleyh Norma Ş.. 
rer bu filimdeld aalanelerinin 
çok sGAI olmua•. pek ••dili 
kocaıımn thabraııaa ve de••· 
sına bir htırmet olar k telakki 
etmektedir • 

Allah böyle mi olur? 
Sümme lıata bu ae biçim 

Allah böyle? 
Biz nuıl onun evlatları olı

catız? 
Vahıi hayvanı• evlidı olmak 

•e demektir? 
Ben b11nları düşünürken gene 

(Fakir), tercümanı sordu: 
- Peki, büyük Allah Hir

man'ın biıi evlithta kabul bu· 
yurmuındın bepimiz memnun 
olduk. Ancak, bize arkıdqla· 
nmızı gösterecektiniz. Ve on· 
du ıoarı otlarımız lııkkında 
biz do kararımızı verecektik. 
Ey Seyyid! Nerdedir kafiledea 
ayrılan arkadqlarımızl Kimimi· 
zin babııı, kimimizin etlu, ki· 
mimizia doıtu veya kardoıi 
olanlar, onlar aerelerdedir? 

aak biz de bir an evel olıaydık 
lıte ben bıanlara düıünürken, 

deniz kıy111nda bizi karıılıyan 
yamyamların kumandana, Hir
manın lauıuruaa geldi. Tercd• 
man ve tercümanın yanında 
bulunan diter rüeaa, bu gelen 
uzun boylu siyahiyi hürmetle 
lcartıladılar. Kargılarını birı bir
\erinin yanına yıklaşt1rarak ko
yun dövüıtürür gibi onlara yek· 
diierine ıiirttüler. Sonradaa 
ötrendif me göre bu, b ir nevı 
yamyam selamı imişi 

Gelen bu adamla b irlikte 
tercüman ve arkadaşları uzun 
uzun konuımata ba,ladılar. Ni
hayet tercüman ortaya geldi. 
(Fakir) e de ortaya çıkmaımı 
ıöyledi. 

Büyük müzakerelere böyle 
baılanıyordu. 

Deme:C, ıimdi mukadderatı• 
mız mıvzuu bahisti. 

• ad mn, rarb1 Afrikad.; 
. w:;um. denile• yerli kabileler
e~• m6te .. kkil bir nevi l(rbeıt 
~arl ukeri •ardır. Bu uker• 
lcria laer birine •Gumier. denir 
'h 1Gz elli Gumier bir arub11 
teıkil eder. Bir Fraaaız muhar 
riri, bunlara• yqayaıları bak• 
kında entereıu b"r röporlaj 
rapmııtır. Muharrir, intibalarını 
ıöylece utatmaktadın 

<;ekosl · vakyanın vaziyeti ............. 

lıte bu anda ey kariiml öm
rilmde hiç lıi11etmedijim deh· 
ıe lerden, korkulardan, naaıl 
ıöyliyeyim bilmem, öıümlerden 
birini ıeçirdim. Dqmek üzere 
ikıa bqam Sanib reiıin gö}ıü· 
ae dayandı. Akhma toparlar 
ıibi oldum amma, iıto o kadar, 
gen• aldım bqımdan gittil Ken
dimi ıaıırdım ve ancak yere 
çömelerek tercümanın ıöylediii 

Nereye ıidecektilc? 
Muhakkak ki bizi buradaa 

ut ve ıalim çıkarmıyacaklardL 
Hicazlı Amrü kulatıma yak

laıb. Gözleri yaı içinde idi ve 
hıçkırıyordu: 

Rusya ve Fransa, bir taarruz takdirinde Çe· 
koslovakyaya yardım ed~b'6rler mi? 

Fraa11zca "Paria-Suar. gaz 
teıiade 9ıkaa Rene Mea imzalı J 

Ga•lar, acaip btr taburdur. 
Dil• lere biç benztmez· 

bir makalede Çekoılovakyaya 
bir Almaa laücumu ihtimalinde 
laaaıl olacık vaziyet ıöylo ıöz· 
elen ıeçiriliyor: 

FarzeClelim ki, Almaayı, ltar 
bi dalıildeo ~zaumıyarak, aa
br ıöndermeto mecbur kal-
11n. 

Karplıklı kuvvetleria müaavi 
olmaması yüzüııd en pek tabii· 
dir ki, Çelcoılovakya tek baıına 
barb ettiti takdirde. netice fıci 
olacakbr. 

Çekoılovalcya, faal hizmette 
bulunan 178,000 kiıilik ordu
auna mukabı~ 4,100 kilometre· 
lik bir hududu müdafaa etmek 
mecburiyetindedir. Bunun da 
200 kilometresi ancak •doıt 
memleket. Romanya ile olan 
hudududur. 

Avuaturya ilhak oluaduktan 
sonra Çekoılo\rak1•n'n Almaaya 
ile olan hududu 20JO kilomet
reyi bulmuıtur. 

Rasganı11 •idaluıle•i 
. ~koılovalcya Sovyetler bir· 

la ti ve F ranaa ile birer karfl• 

1 
lıklı yardım miıalcı imzalamtştır. 
(Sovyetlerlo 16 Mart 1935 te, 
Franaa ile 2S Kiawauaani 
1924 te). 

ler. Muayyen bir zaman için 
konturatla angaje edilmiı, mun
tazam aı~cerler ıibi detildirler .. 
HükGmetten hem kendileri, bem 
de bayvınlari için aylalc alırlar. 
Bu b nek hayvanı; Gumua ar
zuauıaa veya kullanılacat mın• 
takaya Jıore, at yahuda da de
vedir. Harpten, müıademeden, 
boiuşmadan mahrum edilen 
bir Gum için hayatın manaaı 

ve zev.. kalmaz On 'forma ta• 

Bu iki devlet Çekoılovakya• 
nın iıtildiline dokundurmıya
caklaranı, müteaddit defalar 
ıöylemiflerdir. 

Almanya hücum eltili tak
~U:d~ Franaa ile Sovyetler bir· 
lıtının a lac i• vaziyet ne ola
caktır? 

Sovyetlerin yardımı • kara ve 
bava kuvveti ıöndermeleri • 

Çelcodovolcga askerl•ri ve harita• 
ancık Lebiıtın ve Romanya ile Mıjino hattının, IS aenelik sa• 
bir ittifak yaptıktan sonra ka· bı 1 bir çalıımadın ıoara,mem· 
bildir. Çünkü Ruıya ile Çekoı· leketi arazi iıgali tehdidine 
lovakya arasında bu iki mı•· karıı teminat albna ıld\ta ka· 
leket vardır. bul ediliyor. 

Sovyet tayy•releri için, yı· Bca auretle, Fraallnı• alda• 
kacak madde ve cepliaaelerilo ha cihetiaden vaziyeti, Alman• 
beraber, birçok bava kaıarıib- yaya nuaraa ıoa d.,.ce kuv· 

·(arının Çekoslovakya arazisinde vetlidir. 
bulunduğu müteaddit defalar Fakat, tecavlz cihetinden 
ıöylenmiştir. Hatta Sovy.et tay• öyle delildir. 
yarelerinin Alman ıehirleriai Almanyanıa bupn faal lıiı· 
bombardıman edebilecek va· mette bir milyondan fazla aa-
ziyette bile oldukları ilive edil· keri var. (Franıanın iıe 560 
miıti. Mulaakkak ki böyle bir bin), Almaayanıa birinci 11nıf 
hava orduıu Çeklere mühim tayyareıi 2600 den fazladır. 
bir 1arclam olacakbr ve çab11k (Franaanıa 1500). Almuya H

gelmelc: ..,tile, mukavemetlerilli ferberlikte 14 milyonluk ~ir ordu 
mümkün kılıcakbr. çıkarabilir. (Franaa 8 mılyon). 

Fran.anın nıUalı•l•ıl Bu rakımlara ıunu da ilave 
Franuya gelince, vaziyet ıon et~ek lazımdır ki, At~anya bu

derece naziktir, çünkü; Çeko.. pn harbe bızır •uıyette bu
lovakya lebıne askeri bir mü· lunuyor. Almanya, bir tecavüz 
dabılede bulunmak, Almuyaya ordusu bızırlarkea, Franaa hu
karıı tecavüze geçmek demek- dudunu da tak•iye etmiıtir. On 
tir. Yani, Alman topraklarını iki metre geniılitinde ve iki 
iıııl etmek. kol üzerind~n • bir otom~bi~ 

Frao1anın Majino batbnın ve yolu şebekeıı ıle de motorlu 
-müdafaa düıiincosi ile yApılan· - Sona 10 ııncıı salıi/ede -

sözleri dinli1ebildim ve elilo 
ipret ettiti 1erloro dikkatle 
bakabildim. 

Bu defa terciimaaıa .. ,i daha 
7iibek ve dalaa laeyecanh pet· 
dedea çakıyordu: 

- Arkadaılanaız mı? On· 
larıda mı olin ıörmediniz? lıto 
onlar! 

Baıımı çevirip gösterilen ta· 
rafa baktım. Uzun uzun höc
reler içinde 11rıbp duran ve 
lıeniiı Üzerlerinde taze et par• 
çalan bulunn bu iskeletler, 
arkadaılarımızıa iakeletleriydi. 
Bu ne dıbtotli bir faciaydıl •• 

Demek; biraz evol duydutu· 
mu o ekıi ve yakıcı koku, bu 
%ıvalla arkadaılarımızıa iıkelet
leriadea pliyormu1- T anrıml 
Biz ne bedbabtbkl Ne olacak-

- Sendbad, dedi; ıol taraf· 
tıki dördüncü ö:üye baki Etleri 
tamamen çılcarılmıı amma, tıpkı 
benim Ahmedimo benziyor. Ot
lum ve cite:-parem Ahmed ka
f ılemizin en kııa boylum idı. 
Ah vabıilerl.. Ah zalimleri.. 

Amrünün bu tezalliimü halini 
tercümanın ıeae yükıek perde
den akıeden ıeıi yanda bıraktı. 
Tercüman, (Fakir) e yaklatarak 
ona ıunlırı ıöyledı 

- Seyyidil Artık karar ver
menin ıaraıı gelmiıtir. Arka· 
daılarınııla görüıünüzl Siz de 
diterleri ai bi büyüle Hirmınıa 
manevi ev.adı olacaksınız. Ye
ter ki bunun ıek:i üzerinde 
ulqmıı bulunalım. 
Hındli, alelacele tercümana 

cıva p verdi: 
- Arkası var -

sahiplerine müjde 
Saatta (1) kuruı masrafla mutbalunızın 

ilıtihacım temin etmek iıteraeniz vakit 
kaybetmeden 1 yeni model 

Heidenia 
Mazot ocaj't alınız. 

S.11iı, duman ve koku aeıretmez. teh· 
likeıiz olan Heidenia muot oca 'darı dün 
yanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evıoızo kadar mazot . . unuz 
temın edılir. 

Toptan ve perakende iatıı d 
karıııı DUNLOP mat d epoıu. G z bulv n Zı dat Ban ı 

Hi azaaı ır. TelefoD 37 37 Pos a kutusu 2 S 
ç yaumıyan ve bozulmıyan Amiyant fitilli Heidenia 

petrol ocaklarımız da ~ardır 

Taıra için bayilikler aranm~lıtatJ,r. 



--~---4~ıo---------------·---·----------------- ANADOLU Çekoslovakya- Mozayede ile fev- lzmir levazım amirlifi ildaları 
• • lzmir Levazım ımirliti aatın alma komisyonundan: 

nın VGZtyetı kalade btıyflk 88İIŞ 1 - Her bir metreaipe tahmin edilen fiatı 275 kuruı olan 
._ • • '• Y I 1 k 10000 ili 15000 •etre 1...-lak ellti--1:L Luma• L ... pab 

B 9 o cu 11 dolayı•le N sanın ._. ...," " ., ua 
- aıı anc• Nlıi/ede - zarf uıulile mBnakaaa"Ya k•ulmuıur. 

k 1 · h f onuncu paıar güna öJC.leclen 
uvvet en er Yl'ı ı hareket evel saat onda birinci ıc!rdon· 2 - lhaleıi 12-4-938 Salı gün6 Mat 15 dedir. 

kabıliyefndedir. d A 3 - ilk temı·natı 3093 ıır· a 75 L--,--. a eancalc vapUI" iıkeleıine IUll'"u .. _.., 
O halde, Fransa Çelcoılovak- varmazdan evel 318 numarada 4 - Ev1af ve .. rtaameai 207 lcuruı aaakabiliode M. M. V. 

yaya karşı verditi sözü tutamı· eski Ooç Oryant bank müdürü aatıa alma komityonundan alınır. 
yacak m? . Mösyö Politiye ait fevkalade S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 

Bereket vertin, meaele, bizim lükı ve nadıde eıyalın müza· ncü maddelerinde göıterile11 veııilde temiaat •• tM-
baarada, Franıı11 Çelcoılovak- yetle ıuretale aatılacalctır. lif mektuplarile birlikte ihale ta1tinden ea u bir aaat 
yanın iıtildiliai korumak içia Sablacak eıyılar arasında evel M. M. Vekileti sabo ılma lcomiayonuna verme-
mudafaa edecek o'an tele dev- Avrupa mamulitandan nadide feri. 25 30 5 8 924 
Jet olıralc mütaloa ettitimiz bu muif maundam mamul anahtar- İzmir Levazım Amirlıti SAT. AL KO. RS. ten: 
vazıyetten bqkad r. lı yemek maaau ve iki maun 1 - Seferihisardaki kıtaat aıkeriyenia (1994) lira kırk yedi 

Jnıi te e bu meselede belki tabtaaile beraber, naı f ceviz· kuruı bedel keıifli elektrık t11iıab açık eluiltme ıare-
biz m ümıt ettiğimız vaz·yeti den mamul kabartma büfe, ve tile münakaııya konulmuıtur. 
takıamadı. Fakat, M. Çember- yeni b_!! halde lüks maruken 2 - ihalesi 25/N sın/938 pazartesi paü 11at ıs ta kııla· 
Jayo hadiselerin tızyikinia eni· kanıpe ve ıki koltuk, ve altı da Jzmir Levazım amirliti ııtln alma komııyoauada 
ce alınan taahbutlerdea daha yemek 11ndalyaıı, Amerikan yapılıcakbr. 
kuvvetli olabilecetini, askeri kadifeli kınepe ve iki koltuk, 3 - Teminat muvakk•ta akçeii 149 lıra 59 kuraıtur. 
kudretı beraün biraz daha kuv- t ü ı ı· · b" h ld 

l 
•- gaye g zt ıes ı yenı ar ı e 4 - Şartname lceııfnamo vo resmi ber IÜD komiıyoacla si-

ve lenen ng lterenia, Almaaya üç bedılh ıitmayer markah Al- rülebilir. 
Orta Avıupada yeni bır mace· man piyanosu, maun poker ma· 5 - istekliler ticaret odasmda kaydı olduklarını dair ..-
raya gırişuıe göz erini k paya- f k k 

la 
1&11, gayet zari ele trı av zo· sika göstermek mecburiyetindedirler. 

mıyıcağıoı an tan ıözler ıöv. ı d ı k ı lemqt r. ' arı, ve uvar e ektrı imba· 6 - Eksi.tmıye iıtirak edecekler 2490 ıayıla kanuaun 2 
lara, 936 tenetinin aayet ' l. • 3 M - ddelerindı t O d l Bu, mühim bir meıeledı'r; • " v uncu mı ve ıar aamHııa e yazı ı ve11• 
uzun orta ve k H mevceli te· k ı · kk ı b l L 

bu. M. Hıtleri ve adımlarını a arı ve temınat muvı atari e ·r iıde ihah uatir 
lefonken markalı Alman rad· d k -diiıüodürmeıi lizımaelen bı"r en evel om·ıyoııa muracaıtlarL 8 13 17 22 1162 

• yosu, aahibinin ıeıi markalı ye-
ibtardır. ni bir halde çantalı aramofon lzmir Mnhasebei Husuıiye mGdtır· 

A ı ·1ı L 6 ·ı l • maa otuz plir..i e, Avrupı ma· 
rrı a "a ı e erı ara. 1.. d h 1 f d 1 )Qbftoden: mu atın an mu te i esen er- fit 
ıında bir r~portaj den aandalyılar. aç lır kapanır 
- Baıı 9 ııncg Hlıi/•tl• _ ceviz kare yemek m11ılan1 Av· 
Gumlar, harp umuıoda hiç rupa maınulibndan hasır kaoe • 

kimsenin beceremiyıceti itleri pe tak mlan, yeni b'r vaziyette 
ıö ürler. Taburlar aruında ,.. fmnlı bavırazı ocatı, kristal 
bıtayı ve bıberleımeti oalar camla lake v t in, ve muhtel.f 
deruhte ederler. Hareket edea bibelolar, 9 par~ılı rıyet H• 

b b 1 
rif ve nadide kumıılı L-n·pı 

r ta ura lo ıöstermek vazio llUI .. 

fesi gene onlara a"ttir. r::nkii takımı cev"ıden mamul yün ka
..-u difeli kanepe tak mı, Gç pır· 

bütün sahrayı kendi çadarl..,ı· çala ıufl& kanepe maı iki kol· 
••• içi gibi bilirler., tule, gayet şılc ayak'ı iki adet 

Gıımların poli•lill ailcel elektrik limbaaı iki adet 
Gumier olab imek için, tabİ9 yald11la lcöıe ko tutu muhtelif 

ıtin zevkini bilmek, uçauı bu- ıık ye eadide elektrik aYiıoları 
cakı z sahra hakkında tam bir muhtelif kadife, keten, etemin, 
malGmata 11bip bulunmak; ıü- kilim perdeleri ve lcorn jleri, 
neşe, suıuzluta ve her türlü yaj'h boya vo basma uploJar, 
meıe~kate alıımıı olmak li· yeni bir halde Avrupa mamu· 
z mdır.. litı dut .,ele · ~a .•~· ... .J•• 

Şehirlerde yıııyan Araplar, ları ve paravani, lS günlu u • 
Gumları b"ç sevmezler. Bunlar rulan duvar saati, maun şem· 
araıından, Fransızların heaabına ,·yelik nikel portmantolar, iyi 
aslcerlilc eden tek kifi de ıö.- bir halde bakır fermatifon gaz 
ter lemeı. sobalan, maundan ve cev·z en 

Mutekit detilclller. içlerinde mamul fevlcallde bir Ye ilci ka
ca:n ye gidenler parmakla rCI•· pıt. aynala dolaplar, muhtelif 
t•ilebilecek derecede ııdar ki, mermerli lavabolar, cıviıden 
bunlar da, ctlaİJe ıidebilmek •amul kabartma iki kitilik kar ... 

yola, yatalc, ve cıbinliti, ayni 
itin kıyafetlerini detiıf rmık deaenden dolap ve komidinoeu, 
mecburiyetinde kalırlar. 811qlar- yeıil kadifeli ıozlonk, kolonah 
da vataıı, milliyet mefhuma portmento, lake bronz barali 
yoktur. latedilderini vermek tar· birer buçuk kiıilik iaıillz kar• 
tile kendilerini ber yere. ber yolan, }atakları ve cibiolikleri, 
harekete tovkıtmek mümkündir. yeni bir bılde ayıklı singer 

Umumi intizamı ve uayifi ta· d kit ve aakıt mıkiaesi, döner 
•'• etmek içiD kalludıldarı kütüphane, muhtelif atejerler, 
ua11l pek udedir. buz dolabı, JÜZ parça kadar 

Münevver ve mütefekkir Arap porselen tabalc takımı ayrıca 
pnçleri, Franıızları toprakla· başka desenlerden gene por•e
ruadan kapı d şara etmek için len tabak takımları, camlı kü· 
teıebbü$lerde bulunurlar. Ge- tüphane, muhtelif ıu, bira, 
çenlerde, bin beı yüı kadar .. mpanya. ıarap, ralcı kr. ıtal 
Arap renci bükOOMte hücum lcadehleri, muhtelif kriıtal sura
etmek içiq toplanıyorlar. Fakat biler, maan konıol maa Avru· 
bu gençler orada hazır bulunan pa aynaıı, zaiz markala bir dür· 

Gamlar tarafı11daa kafa tatlarına bün mubtelaf ki im perdeler, 
topuzlu sopalar vıarularak da· Isparta. J.Jşalc, Demirci halı ve 
tıtılıyor. Manzara ideta bir ıi· seccadeler, muhtelif yol ulc, lci-
nıma 1almeaiai uclaraJor. lim ve hıhbr veaair birçok et· 

Ga111 zalJltf•rl 1aya nefıH müzayede auretile 
Gam zabiti olmak, pek 0 aatılacıktar. Sataş peı"ndir. Far· 

kadar kolay birıey değıldir. aab kaçtrmayınız. 
C nkl bbil1Dia araıın da, yap.. Türk müzaye aalonu 
yalaz ve lrıdını z olarak yaşa- müdüriyeti 0.3 
•ak mecburiyeti vardır. 

Ba zabitlerden b"ri, bir gün iııtını ve hem do kumandanı 
ıenç bir lnı arabyor. Kendiı· ne öldürüyor; lcendiıi de ç6llerdo 
Zeynep lımiade bir kız ptiri- 6h•lit olarak bulunuyor. 
yorlar. z bit bu kazın kolunda Gum zabiti için paranın hiç 

hilk•ii yoktur. Ayhtını bir iki 
d6pe ile yızılmıı birçok iıim· rüa içinde bitir"verir.. lbtiyaı• 
ler görüyor. Bu•u Hbebiai ı tıaı bi~ diitünmeL Çü kii 
IOnlaca kız: ihtiyarlayınca[a kadar yqamı· 

- Bunlar, beraber kaldıfım yacatını bilir • 
Fran11z zıbitleriaill iıimleril Bütün gün zabit ve aıkerlerl 
diyor. 1931 aeneıindenberi kurıun sesi 

Gene bu zabitlerden biri bir itidımediklerindea ı·lclyetç·· 
kumındaaın kansına ışık olu· dirler. Hayatlınnın tadı kalma· 
yor. Bır gün hep birlıkte ye- datını ıöylemelcted rler. 
mek yirlerken, kumandanın me- Yeni bir boğuımanm baıla• 
ıeleyı anlamı• heriH laem maaaaı baeretle bılcliyorlar. 
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190 - 9 ,, L•oacla Kaa•oil• ça. 
135 - 13/22 mıtıza Ye•İf ca&'flll 
425 - 17128 it ,, •• 

120 - 42 .. " .. 
100 - 44 " " .. 
120 - 46 " " .. 

1650 - 48 .. " .. 
120 - 52 .. .. .. 
120 - 50 .. " ,, 
125 -- 7 han Sabanbaae aokatL 
120 - 54 matua Yemiı ÇArflll. 

60 - 231 düldc&n Aruta b .... 

30 - 225 .. " " 
375 - 223 " " .. 

70 - S ,, Kuyumcular ÇUfll&. 

so - ıs ,. ,. ,, 
46 - 22 .. .. " 
9S - 3 ,, Şeritçiler Bahadırlar. 
51 - 39 .. Bakırcalar Saraçlar 
45 - 41 " .. .. 
ldarei lauıuıiye ibrabaclan olup yukanda yer ve ma1erl 

gösterilen akar muhtelif mGddetlerlo kiraya verilm•k laere 
10-4-938 tıribıadea itibaren ıs ,aa alddetlı ıpk arbrma1• 
çıkan im ıştır. 

Artırma ıartlannı prmek ve okumak im1enleria be rta MuU
aebei Huıuıiye müdüriyeti varidat kalemine ve kiruına talip 
olanların artırmaya iıtiralc etmek üzere 25-4.938 tarihine mü· 
ıadif Pazırteıi pnü ubab aaat 10 da depozito makbuzlarile 
birlikte viliyet d ai mt -.ciimonia• miira-.t etmeleri liıa 
olunur. 1159 

Devlet Demiryollarından: 
Halkapıaar iı'uyoauıda ve eski tramvar aahılli karbuada 

idaremiz• ait 135 ao.lu dükkln 25141938 pazartelİ pail uat 
15 tı Aluncak 8 inci iılıtme komiıyonuadı açık artarma ıu· 
retile ü~ ıeno için kiraya verilecektir. Mubımmon iç MDelik 
kira bedelı 180 liradar. lıteldileria yüzde y.c&i buçak aiabetir 
.de muvakkat teminat yatır•aları ite airmeye manii kanuni bir 
halleri olmadıtına dair beyannamelerle muayyen po ve 1Utte 
komiıyona müracaatları liz mdır. Şartnameler komiqoadaa 
paraı z •I nır. 8 12 1153 

Bilümam çiftçil•re, meyva, in .. ir 
bahçe•İ ve bal sahiplerine 

6iJytJlı mıJjdemiz 
Mazotla müteharrik (S) beş beygirlik traktörlerimiz günde 

(1 1/2) hektar JIDİ onb.. döolm arazi aüıer. Amortizmanla 
birlikte • atır iıin döailmilal azami otuz kuruşa mal eder. 
Dünyanı• her tarafmda 1atlamlafı ve gördüğü işin boyuna 
niıbıtle büyiildütil ilo aam ıalmıı olan bu (Modern) traktörle 
ataçbkla arazide çift ıtlrmek bat ve pamuk 1raziıini çapalamak 
11vkini tutacak11n11. 

icabında kuyunuzdan suyunuzu çeker, deıtere makinenlıi ve 
bir kiiçük detirmeainizi çevirir. Sıze bir kö:e gıbi hizmet eder. 
Dart çift öküz, dört in1an yerini tutacak hu traktörün fiati 
de her keaeye elveriılidir. izahat almak ve ıipariı vermek için 
ıcele ediniz. 
lzrnlr: Bil,,alc Kardiçalı lı•n No • .S.S de Talit K•lcroif,, 

lzmir dördonctl sınıf orman me
murluğundan: 

bmir merkez kaııııaın Botnova nıbiy11i civaranda Koca Bu· 
taı ormanından beı yüz altmıı doku kental pırnal ça 111 be· 
ber keatalı .,., kurut mubam•ın belle ve ıeoe merkez kıza• 
aıa Çelebi karlıtı ormuından aekiı yüz on do,uz kental ke· 
teıtelite ıayri aalila kuru çam oduou beher kentali a.tı kuruı 
muhammen bedelle 2490 ııyah ırtar•a elcııltme ihale kanunun 
büldl•lerl daireainde 3113/938 tarihinden itibaren 1 S gün 
müddetle aerbest arbrma le aatııa çıkarılmııtır. 

Çalının muvakkat temiaata 285 kurut ve oaunu.. da 492 
kuruıtur. 

ihale lzmir Ormın bN mlbendiı!ıfade 14/4/938 pe ıembe 
,Onil aaıt ikide yapılacatt ilin olunur. 8 10 12 13 1157 

lstanbul Nafıa modorl~ğoodeo: 
29 Nitan 938 cuma ıünl uat 15 te lstanbul Nafıa müdür· 

lltGnde ekıiltme komiıyona ocl11ında 29667,58 lira keı f be· 
delli Jıtaıbul Edirne yolunwa S.l.vri kaaaba11 dabilıne iıabet 
ed•• kıımı•da yıpalacak beton ııfalt kaplamalı ıoM ve tefer· 
nab in,aata kapılı urf uaıılil• eluiltmıy~ ç kaulmııbr. 

Mukavele ektiltme, Baya•dırlık itleri pael buıusi ve fenni 
prtaameleri beton aıfalt feınt ı•tnımeııle keşif ve 11lıileyi 
fiıt oetvelleri " baaa mlteferri diler evrak 148 kurut mu· 
kabili11d• daireliacle ,,.n .. ektir. 

Mavakbt t.minat 2225 lira t1I nnttar. 
l.tekıileria teklif mektuplan ve en •z 20,000 bralık bu iıe 

beaı• it ,aptıtana •ir Nafıa Veklletiadea yazı lmıı ehliyet 
•• ticaret oduı ft.Iİkalarıaı laavi kapala urflaruaı lstaabul na
fıa •ldirllll•• 29 Ni•n 9!8 cuma tini uat 14 de kadu 

............... ~=1150 
Sinir Hekimi 

IımaU Ziya Tregul 
llcinclbe1ler ıokatı Farı• kar1111 No. 2S 

Telefon: 4178 Evi : 2'°5 

Jsmir 6elediyeıintlen tir. Muvakkat tem nat miktarları 

. 
Sen.tile ican 'fİrmi beı lira 1 No, la yerin 18 lira 1S kurut 

2 No. h yerin 17 lira, 3 No. b 
bedeli muba•meali ve icar be- yerin ıs lira, 4 No. la yerin 1S 
deli peşin verilmek ıartile Kar- lira 25 kuruştqr. iştirak etmelc 
111ab Sotukkuyu tra•va1 cacl- iatiyealer ber bir yer için p 
deaiade 127 aayala clGkklam terilen 1Diktarda muvakkat t•· 
&.inde 60 metreden ibaret yol ainat •alcbuzu yeya banka te· 
fula11 baıkatiplılcteld ıartna· minat mektubu ile söylenen 
meıi veçbile 26/4/9!8 ıab ti· rüa ve ıaatte encümene phrler. 
al aaat t 6 da açı le artırma ile 25 29 S 8 964 
lllale edilecektir. lıtink etmek 
lltlyenler ilci liralık •••aldcat 
teminat makbuzlırile ıöylenea 
gGn ve aaatte en-cOmene ıe

lrler. 8 15 19 22 1106 
iki bin ile; yüz on lira muham

men bedeli lceıifli Tevfik Rlftü 
Aras caddesinde Mostra mey
danından baılayaralc Cumburi· 
ret meydaaındald ana kanal • 
zuyona batlanmalc h•e yap
brdacak 480 •etre boyda ka· 
nalizaıyon baımüheadiılikten 
Hcleli mukabilinde tedarik edl· 
lec:elc ketlf ve .. rtna•eleri 
veçbile 19/4/938 Salı rGnG ıa
at 16 da açık ekıiltme ile iha· 
le edilecektir. l,tirak etmek iı· 
tlyenl• yüı yetmit üo lira yirmi 
beı kuruıluk muvakkat teıaiaıt 
makbaıu veya baftka teminat 
mektabu ile ıöylen• fÜD ve 
-tte eacüaıeDe ıel~ir. 

s 8 12 15 1088 
Kartayab S.bil Guinoaa 4 

miiavi kaıma ayrılarak b11ki· 
tiplilcteki ıartnameye batb kro
kilerde ıöıte rilen 294 der metre 
murabbauıdalci 1 numarala yerin 
•nelik kira11 250 lira 2 No. h 
yerin HDelik lciraıı 225 lira. 3 
No. la yerin noelilc kiraıı 200 
lira, · 4 No. lı yerin senelik kirall 
17.S lira muhammen bedelle 
12/4/938 Salı gilnCI uat 16 da 
açık arbrma ile ihale eclllıcek· 

Di1.%eltme 
Diinlcü ıuetemaıde T~tefon 

Türk Anonim ı rketi heyeti 
umumiye zabıtnameai illnın n 
onuncu 1ahifeı"nde birincı ve 
ikinci ıütunu9da top antı t r hi 
Sl Mart 93S olacatı yerde ı h· 
ven 21 Mart 938 ç lı.tıtı aibi 
ayni illnda beyeti umumiye bat· 
lraaı l Hakla Sur yerine yan· 
hıblda l Hakkı Eten çıkmııtır 
lleyfiveti t11b b ederiz. 

Acele satıhk 
evler 

lımir Tamıııl lc Se iti11 otla 
aabılleai Hacı Ali aokatuıda 
35 No. la klrair 3 odalı bir 
mut bak ve bir mı ktar avlu ıle 
kumpanya auyunu havi ev le 
ayni malaalle ve ıokıkta 61 ve: 
6S aayala evler elveriıli faatle 
aabhkbr. 

Arzu edenler hane derunqnda 
ikaınet odeolore müracaat ıcle-
bilarler. O. 6 

Zt1Ji 
Morahlar C. H. P. Ocatı 

mBbGrllnfi kaybettim. Yentılai 
yaptırac tımdan eıldı"nla btlk· 
mü olmadıtını ılln e~erim. 

Moralılar C. H. P. Ocak 
bqlcaoı Mehmet Çoban 



S h fe 11 

ı:ratelli Sperco 
l ·apur Acentası 

l\OY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERCULES,, vapuru elyevm 
limanamızda o up ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"JUNO,. vapuru 16·4·938 tl· 
ribiade beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük al•caktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"ISA,, vapuru 9-4·38 tarihin· 
de beklenmekte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANIMARK ve BAL· 
TIK lamanlara için yOk alır. 

.. BIRKALAND,, motörü 14· 
4-938 tarihinde beklenmekte 
olup HAMBURG, ROTTER· 
DAM, GDYNIA. DANZlG. 
DANIMARK ve BAL TIK liman· 
ları için yük alacakbr. 

"AASNE,. vapuru 26-4-'8 
tarihinde bekl•mekte olup 
HAMBURG. ROTTERDAM, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK " BAL TIK limanları 
için pir alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

"ALBA JUUA,, vapuru 9 Ma
yaıta limanımızı ıelip MAL TA 
ve MARSIL YA limanlara iPn 
yük ıo&c " b~ t'der. 

il&I tiri~'""' " navlualardald detişildilderdea 
11eeate •etuliyet kabul etmeL 

Dalla fazla ta&ilit içİD 2 nci 
kordonda FRA TElJJ SPERCO 
•apur aceotal..,_ mlracaat 
edilmeti rica olwaur. 
Te1efoa: 411 V4221/4142/2663 

DEUTSCHEL& Olivier ve 
üre kası 

LiiıaW 

G. • b. R Vapar Acenta11 
... MIURO llflW••d• il .. W.. 

DEUT HE LEVANTE· T ... 240 
LINIE, A. G. HAMBURG, THE Ell.!RMAN UNES LTD. 

#.TLASLEVANTE UNIE A.G. .. ASSYRIAN., vapuru Mart 
BREMEN nihayetinde LIVERPOOL ve 

" DERINOJE ., vapuru 31 SWENSEAdıa relıp yük çıka
Martta heldeniyor, ROTTEft· racalctar. 
DAM, HAMBURG ve BRE- .. TRENTINO,. vapuru S Ni· 
MEN için yük alacaktı. ıanda ıelip LONDRA ve 

"SAMOS., vapuru 10 Niıan· HULL için yük alacaktır. 
da beldaiJor. HAMPURG, .. FLAMINIAN,, vapuru 15 
BREMEN .. ANVERS H.-· Ni•ada UVERPOOL ve 
lanndan yük ~karacaktır. SW!NSEADAN aeliP yük p 
ARME.MENT H. SCHUl.DT • klracakt1r. 

HAMBURG °CARLO,. v•puru 20 Ni-
.. PORTUNA ..... - 12 Nie nMa plip yak çıkaracak Ye 

..., ..--TTE ayni zamanda LONDRA ve 
uacla ltekleniyor. RO R· HULL içi• yük alacıkbr. 
DAM, HAMBURG ye BREMEN 
ti •• Dlan 1

,.
1
.n -"'k •lacaktır. THE GENERAL STIM NA V~ 

... 7.. GATION Co. LTD. 
SERViCE ~ "ADJUTANT., vapuru Mart 

• UR~~ R E S T nibayetınde LONDRA içia yük 
~" alacaktır. 

-r>UltOSTOR. va_paru 6 NI- DEUTSCHE LEV ANTE· LINIE 
w4e ~ıW.lpr, KOSTENCE. .. DELOS .. vapuru 24 Martta 
GALAtz " GALA TZ aktar-
... TUNA limulan IİIİD yak gelip yük c;akaracak. 

...--. Diı Tabibi 
lllN ~.INJI MJl)fJ., Cevat Dağh 

o s L o ikinci 8eylw IObk No. 5J 
-sAN ANDROS., vapuru 14 

Ni11ac1a ~-ısKEN~: AhmetliköyQ malı· 
R1Y1. DllPPI w NORVEÇ 

.... ıt1a ,. • tarlıaından: 
Ala•etli yab •ıkteb 1 için 

uı .. tea 2030 lirı 85 kuuı be
deli keıifU laa ... , f&•.,.rbane 
ve ••t~ yaptanlacakbr. Buna 
ait plla " k..._elİ Ahmetli 
aabi1• ••batacie41r. 

Afak eklllt•• •• •br•a ka· 
••••• pre, Taliplerin '6 1,5 

JIİttll Orel tı•iaat akçeaile veyahut banka 
ü. 8"'lr N ... • ••ktubile ılaale tarihi olan 

ıc.bal ~...i.,edea evel U/Nıuıı/938 Pazartesi ıüııü 
aaat l0-l2 ..,. Ahmetli köyü ihtiyar heyetine 

15,30. 17 Tele. 3434 11üracaıtle ibalCyo iıtirakleri 
.. _llllİ._lllli_ıııııimlliıiiıiıllll-•I' ilin olunur. 6 8 ıo 

A \UOf.U 

Emlak ve Eytam bankasından: 
H. No. Gayri mecakul Müzayetl• lcr• d• 

a'ai ya DO. 

215176 lımir Kuııyakl Bahariye malaal· 18-4'938 3813370 
leıi Mektep ıok•tıada 9 ao.lu ey 

953/2710 lzmir ikinci Mahmudiye maballeıı H '' 3813482 
Halilata ıokık 10-12 ao.lu ovl• 

638/109 lzmir Göztepe Tramvay caddesi •4-938 38/962 
743/613 ıayıb ev. 

1086/3069 lzmir Bornova lımetpaşı v~ ~ili ,. ., 38/3504 
sokağında yeni 17,38 no.lu ıkı ev 

973/2953 lzmir Göıtıpe tramvay caddui 25-4-938 38/8741 
128, 130, 130 A. numara tıjh ya• 
hudibane. 

1097/3031 lzmir K•rfıyıka Alay~ey Nadir 27·4·938 38/1197 
sokak ıs eakı 17 yeoı no.lu 

1035/2898 lzmir Akdeniz mıballeıinin bü· 21-4-938 38/1127 
yük tuhafiyeciler pr11•ncla 982 
ada 4 pırıelde Ye 8· 10 numara 
tajb kiia mataıa 

197/82 lımir E.aaf t•Yb maballeıi hııta- 28-4-9'8 311"'2 
ne caddıtl 15 ealri l7tıj ao.lu ev 

405/28 lımir Halli Rifat ~ cadddul 28·4"9S8 Sl/126 
Filibeli Salimat• ıokak 8 ao.lu 
dilkkinı havi 10 no.lu ev ve Ha-
lil Rifat pqa cadMli 64 ao. lu 
dilkkAa. 

525/93 1 - lımirde J•i •i•ifaturaoe· 29-+9'8 SllSSIO 
lar çaqa11acla 4 no.lu aokakta 12 
ao.lu aclada •ataıa. 
2 - lz•rde Abclallala ef. •a
belleli Abdallall IOAitDda 15 
no.lu hanı. 

710/2553 lıalrcl• tkiaci Karatae "lüt N... »+9SI 3118739 
retbey ıokatıada 7 kıpı 7 tal 
ao. hane. 

/ 3 130/115 lzmirde Göztepe Tramvay cad· 30.4.933 38 6 8 
dealode 1067 oo.lu ev. . . 

Yukarıda yazıla gayri menkuller bizaa.rındl' g~ıterılea tanb· 
J.,cle iera daireai i9ınd• yapılaeak açtlc artarma ıl• •blaeakbr. 
Al cdır ılı anttabakıt baııl oldutu takdirde bub~·~ bu 
ıayrı mcnkallere lconulacık lrıyn1e~i• •iha1•t 1~• olhıaae ka
dar umumi prtlarımıı dairuıade ıkraı yapılabılar. 6 8 1116 

lzınir vilayeti Muhasebei Hu~u iye 
müdO.rlftğDnden: 

Işıklar köyunden Halil lbrahim oglu Mehmet v r 
m.?hırakım vergi borçlarından dolayı tahsılı emval a u a 
gore hacrolunan Işıklar köyünde olan Kırı mevlcımde 16 do-
nüm 641 metre murabbaı zeytinlik ve tarla tarıhı ılandan ıta· 
baren 21 gün müddetle satıhta çıkarılmıştır. Poy sürmek ıst. 
yenlerin İzmir muha.sebei husuıiyo müdürlüğünde tahsilat 
kalemine gelmeleri. 25 30 3 8 965 .. 

Urolog • Operatdr 

Doktor Fuat Soyer 
Gülhane hastıneıi 'eaki muallim bışmuavini ve lzmir Merk z 

baıtaneıi idrar yolları haıtahkllrı mütabuıııı 

llı.incibeyler, Ahenk matbaası karşısında 36 numarala muı· 
yenehaneainde her gün saat 15 ten itibaren hıst•laranı kabul 
ve tedavi eder . 

Izmir vilayeti Defterdarlığından: 
Hammalbatı Ômerin kazaaç verriıinden olan borcunun te

mini tahsili için mülkiyeti tahıil emval kanunua göre hıczedıl· 
miı olan ikinci Sultaniye mahalleıinde iiçilncü Nezaket soka-
iınd~ kiia ~Asaydı .e~ yenid~a takdir ettirilen 300 lira kıymet 
tlzerıadea dan tarıbındın itibaren 21 ıün müddetle muzay .. 
deyo çakarılmııtar. 

Taliplerin 25-4-938 Pazarteıi pnü Aıt ıs te vilayet idare 
heyetine müracaatları. 3 8 13 20 1047 

Bayanlara Müjde 
Bu sene her Bayan arzu 

ettıti gibi 4 ıapka g·yebile· 
cek. Çünkü meşhur üniverael 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayatı ucuzl•tmak iakı· 
llbında bir laizmet göltermek 
için Bayao yulık .. plcelarıaı 
150 k•ruta maktu olarak sat· 
mata bıılamııtar. Bu fırsatı 
kıçarmaclaa almasanız dahi 
bir defa ao11 medel panama 
ppkalarını ıörmeti pciktir• 
meyia çünkü ppkaları kıpı· 
ııyorlar. 

Toptaa aı.lara da ayrıca 
tealillt var. 

Abbas Az r Üniversal Şapka Fabrikatörü 
Telefon 3811 lzmir 

Hakiki çiçek kokularını 
Btıton tabiiliklerile yalnız 

S. Ferid Eczacıbaşı 
olonya ve Esan • 

larında duyarsınız 

~~~~-~-' . Ta~ii, Litif ve çok 
· · \: ıabıttirler. 

M.Depos 

.. 

Aynını yapmağa 
imkan bırakılma. 
mıttır. 

Benzer i~imli tak
litlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

ve etiketine 
dikkat. 

Şifa Eczanesi 
BlkOmet sıraıı 

Doktor 
A. K mal Tonay 

,.,,,,,..,., - w,v• ...... , ... , •• ,,,..,tlcl.,.. miitelıessuı 
"' ve •INJ Baımaw• Çoraldcapı c dd • 

251 uyılı ev a ••ı polaı karalcolu yanında 
k dve muayenehanesinde sabahtan akşama 
a ar laaltalarını lcabu e 

Telef11on: 4115 



Elb"• va Manto 
merıldtl.... miid• 
Zoilta ... , .. -...... ,_ 

Ea •iitkllpueat .... 
terileri•ı ... Dua ecAe. 
... fimaya awiltmaf•d. 

Tl1ccar Terzi TiUlıpazarı 
lbrablm Karakaı 
8a me ,..ı •~it• matuacla MDSİD 

ı•ıider. lılMtoluk, Tanorlak, Tnavakarbk 
........... ea..Wnl, ,-1 vı AYnlpa. 

1 ._ ......... cı.Mliacl• &fbl'a• leız hue•de ...... oı • .- bar .. bayanlar IÇID IOD moda 
uril, 11k •ato, rop, tayyo,r, etek. blaz, turvakar, 

.11valet, plaalık, livıl •• ukırl elbiıe ve kıputları 
iMeDilclili ft beteailclili tekı de imal edılir. 

2 - Muamelem Pfllİ• • kredi ıle de yapıhr. 
S - Ba ~İD d •tua• ulamak için bir defa 
teoribe klfid r. 
Adi-• Odmpuar: SU..bankm v•kbta e11ri BaJrah ••taa Namara 12 • Telefm 5276 .,,_ • ,,.,.&ntl• olt1rd wl#•n •lp11rlt lca6ııl edllb 

e temiz it 
Mutedil fiatle 

S6z rilen gtınde 

•I Makine t11mir1"'. 
- M •••• ,apılır 

lsınir Katan• pas•• demirciler 
16. 18 

ınaeanana .. 

Telefon: 3993 

• ,...,,.,, 
,..,,,....,.,.,. 
LtJtli ICro ..... ,,... 

• 

ap Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, i•tihayı arttırır. 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
Hertiirl ii tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhha Eczanesi 
Başdurak Bnyok Salepeioğlo ilanı Kareııında 

Haraççı kardeşler Kahve ve 
Gazinocularal 

Büyük mobilya ve mefru§&t ma-
"' zal e e A d ..J!-ga an emnnıze ama ellll"• 

MERKEZ ŞUBE 
IZMIR ANKARA 

Temiz, mol -., ellüe ~ evet ıelir· Herkeıi k•di 
b~ aore lemis bir eve, mİlafiı'lerini kabul edecek bir llonaa 
ralaat ~ ~ya mahtaçbr. İXi bir mobU,. içinde bDdiDİIİ 
n lilmlti maldte daha iJi tamtabiliniaiz. Eviaizia ..,... bay• 
-11111D etiketi oldujıana uaatma,uus. 

Memurlara 10 • 

Kullandıtaaız tahta aaodal· 
yalsı lzmir TaK larda 21 numa
radaki Saalaya Yapımevi M. 
Alıdea aatlam ve ucuz f ıatle 
tedarılc edıbilirıiniı. 
Toptan ve peraitende aabldıtı 

fibi Iİpariı kabul edilir Ye 
ıüratle yet ıtir" lir, 

foto Kor oğlu 
Hamza Rüstem 

Eli -.•thur ıabribların fototre.f ma ınclor , füim, cam; lrqat, 
kart •e wı..- fototrafçıbkıa •üataatl eaalar, fetotraf allt 

-.. eclelntr, ı.at 11•ılar. 

Fotofralçılıfa miJtealliA iter maı.,.. 
ZeYld ~ nlim ve atnndiaıal•, leDedat ve .... 

"'"-""" - bpJalan .... dikkede ,.... 
AMATÔR iŞLERi 

evrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı as, mukavemeti pek çok ve cihaom 

ea hep.ilmi, otomobilleridir 

Yedek parçanar mevcuddur 

Oldımobil otomobilleri de her t rla evıdı haiz, ıağlam, elv....-ı..-... 
gazel ve Jcıks makinelerdir 

Izm·r ve hGlgeai bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 27M 

ve Somya fabrikası lzmir ve havali9i 
= 1 
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