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Fransa Ayan "''clisi 6inaıı 
Hattı cumhuriyetin teblıkeye kın ekseriyetine iıtiaıt edea 

düıtüt:inü anladığımız dakikada bir bükumetiz. • 
kendimizi feda etmekten asla 811ndan sonra Mal:ye eacü· 

·çekinmiyecetiz. Yalnız ıunu ıöy- meni reiıi Kayyo kürsüye çık· 
lemeliyim ki, iyan meclisi, be· mıt ve ıunları •öy!emittir: Baı.ekilimiz B. Celil Bayar 
tcnmediti kabineleri dütürmete - Baıvekilin sözleri, beni An/car•, 8 ( H116•sl) -
aLımıp&r.. Halbuki bunda hiç cevap .vermeie mecbur ediyor. B1J1velcUimi~ B. Cellll Bagar, 

yoruz. hakkınız yoldur. Zira, biz, hal· Ded Ier ki: Ayan meclisi, be• 611 altıam l•ta116ılıla laarelcel 
.:....-----------====--==========-==-~~~~_:_~ ğenmediti kab aoleri diiıür••te etmiılerdlr. 

Hariciye VekUimiz 
AtinaJan harelıetintlen evel acır aya ı .. ti ;!re k 

lauausl deftere iamini ,azdı 

Harlel .. Velclli111ls General Mettılcsala 6ir ımul& 
l.tabal, 1 (Baıall) - Hariciye Vekilimil doktor B. Terlik RltUl 

,._, Atia8dH la~eı etmlf •• Pirede ••par• kadar &eıyi eclllmitlfr. 
Buidy~ !UJli•I" •da•cl•• lau.Uliluleııa •ftl W•J• pduek 11111911 

•lfter• bmıaı ya•ıtbr. 
Doktor B. Ted lk Blfd An-. •• aealebt allbut al ..W İlli 

bhl etmlt T• knclileriae MJ .. •ll•Ua • er 
- )bar• giderken. dOlta• Bap.idi c...r.ı llet .. :1alla gertımek 

fHl•tm• baldajamdH dol•JI ltılatl7•nm. B.ı••kiliai., yalaıa ... li d I ı. 
a,.t aımuda TlrkiJ8DiD f•ydalı Mr doeaaclu. Bıuaaa için. Joloal~ 
tlft• •1iael maoip olm•ktadır. ma 

• Demiı&ir. Dod memleket pntecilerl. BuicfJ• Vekllılmiıin h t.er-••• 
._ ••Ti•• .. laaedeıü. Ttık•luaa •M&lujaaa MM ••k•l~ leltula .. , ........ ,,. ,. 

alışmıştır. Baıvelcllimiz, ld•nbıılda 
Acaba, b'z buraya, keyfimize 6irkaç ıiin lcal1ıcolclardır· 

göre hareket etmek içia mi •
1 topland k? /ngı tere 

Şunu bilmek liT.ımdır ki, iyaD • • 
meclisinin kuvvetiıe iktidar mev Melııı/caya nota verclı 
kiinden uzaklaşmış olan kabi· Londra, 8 (Radyo) - lnril· 
neler, Fransanan y. ksek men•· tere hükGmeti; Mebibya bir 
fiini tehlikeye düşürmüı olan• aots vermiı ve petrol ıirketleri 
lardır.. meselesinde lnıiliz meaafiİDİ• 

Kayyo, sözlerine devamla bil- nazan dikkate alınma11nı ve 
kiimeti ıiddetle tenkit etmiı ve akli takdirde, Amerika ile bir
bu hükumetin plinlariJe Fran· likte hareket ederek ıiddetli 
sanın if.iaa doğru ıürüldeadi• tedbirler almak mecbariJetiade 
ğini söylemiştir. blacatını bildirmiıtir. 

Daha Bazı azı söz ıövliyerek - Sonu 3 inci ..ı.ı/ede -

Adliye Vekilimizin beyanatı 

Adllye ~~bllgatı 
Bundan ıonra poıta ile yapı!acalı. Notuler 

ve Avak1tlılı k2nanlarL 
fet88ı,81, 8 (Baıall) - Adliye Veklli•ia B. ŞDkd s ... ootı.. ..... 

İataabal •cllifftiade tetkiklerd• belu•atlar. Vekil, .... ,..._. Mr• ... tl• 
_ len itleri mG&ell•••a. ıetkW.-bae ..... ecli7oc. AaırceH ~tb•• 

eltbaleri 1'1• y•pılH k••D •tcliM •erildi. Noterler ba~a, adli~ ... 
dlmeaioia tetkikinden geçti " yekmi• •eeliı amaml be7etıae ftrilmek 
lsere llııırluda. Maaakeıe1ia• •atlaa••k Gaeredlr. 

A.ftbılık kaaaou ad iye eadlmulaWir. Ac1U7• 1tblil•tı. ,..aa ile 
,.,.ı.m11r. Ba•• ifba tap ••ıae, .... ,.-. po11•ll•eeı.r111 ..m•• 
ta&at•ııdwkaar. D.•it*-

Macaristan 
Eski yerlerini Çekoslovakya

dan istemeğe karar verdi 

lı:ırbi 

Ihtililciler, Barseloo · şeh· 
rine yaklaşıyorlar 

Camhari~etçiler, Baraelon civarınddi W. 
J'iikbaraıı berh:.va etmek Fırsatını lıGeırdılar 

~-~--• Aeıkl ı bir ıe11Jıa . 
Saraıou, 8 (Radyo) - Tor- Kol 

toza tepelerini iıgal ett kt d çaionun kumandasındaki 
·ı 

1 
b 1 · en or ular, Kram bavaliıini iıpl 

~!~a ~-er •:eti l ıı ıyan ibti· etmiılerdir. Bu bavalide Bar... 
UUG& &uvve er, ta yan gÖQüU Ü· lona . d b - .. k b" ' • 
lerile birleımiılerdir. I' en uyu ır barıı 

r.. h . ! .1 vardır. 
'""'m W'ıye çı er, cephenin 8 1 8 (R d •-·-ela · t ırse on, a yo) - Cusr 

fUuu rıca etmekte ve bir huri et i Is H . . 
mubaaaradan kurtul ak . . Y ç panya arıcıye Na. 

clb' alm b m IÇID Ziri Alvares Oelvayo, hükume. 
te ar 'I ulunmaktadarlar. - Sonıı 3 llnçti aalıi/ade -





-ANADQLU ;ç Nisan 9 

Abdulhak Himit dolayısile 
Şair Necip Fazıl, beklenen kon 

feransını diin alqam verdi 

lngiltere - ltalya muahedesi Iki ~?!ev . 
' Din lcomıa,on Aalın. 

gelecek hafta parafe ediliyor 'f:.t:t::: :':O:!= 
•• •• • •• •• 7• giclecelıler 

ltalJ'a, maalıede iın~alanır immlanmaa1 /apan,atlalıi gtJniJllaleri. ı.e.•1, s (Ha ... t) -a.ıu. 
ni geri çelıecelıtir. Maalıedeyi, Mıaır da imzalıyacaktır matbu~ koa .. Ji bap. komia· 

Loadra. 8 (Radyo)-lnriltare- J011 Wiade çalı,...tar. 
haı,a •Dlat•11t plecok hafta ı·uanada plebı·sı•t s,uı komitede marablaaıl• parafe n pılkat,aclaa aoara , bir HDelik f aalipt raporlarım 

i•::ti~b, MıJ1l1D 9 hazırlıkları başladı oı;:~:~';rı, Serkıldaryaad• 
nada ee ...... ,. siclecek .. bir ötle ziyafeti ~erilmiıtir. 
u.aılar S01yeteli koa•Ji• bir lılatbaat konHJI . marahhu· 
•alıbra wererek, ltalyaimpara- Rayiıtafın Viya11ada top.anacafı •6,lai- ı.ı. yarın toplu bar halde Ya-
torlataaaa taam•• ......... 'or. /.ıanbııldalıi Almanlar 6aatin lov•,. sidecelderdir. 
da aa tleYletleri• •iMii • l.taabal, 8 (Huu111 -Bal~ 
bara1almauı iati,.cektir. reylerini oerecei. er iktılA 1 k,n1,,ı, baaiD koma•· 

lnailt... ltal,a ........ latanbul, 8 (HJıaıi) - lataabaldaki Almanlar, yarm bir va• JOA laaliade çal·ımııbr. 
lmzaludaldall 10Dra. iki laiikt- ::~r~i·~.ecelder ve deaiıe açılarak plebiıit içia reyleı iai ,,., .. 

met. birlbirleriıae .... plar Ber'io, 8 (Rıd10) - Rayiıtıı mecliaine aeçilecek 810 •11aY 
ı..tl eclecelderda için 1717 namzed illa edilmiftir. Her aaylav, altmıı bia miiDte- ''-t.••aJf buhranı lıar. 

Razoelt 
ltalya, lnsilt9re1• vereceti la.p temsil edecektir. ite u 

mektupta. tap..,.,. tiden ltal· Münteb.pler lilteliaia bı11na. birinci namzed olarak Hitler, ıı:amafa 9alıııyor 
yu pl1liileriai derhal iSİ yuılmıı ve ona mlteabp; Maretıl Göriar, Ea, doktor Göbela, A 
19keoetiai taalalait edecektir. Avuıtaryalı doktor Hıeaberr, Pıaıya preaıi ve Kayıeria büJlk NtYJork. 8 

(Radyo) - m• 
Roma. 8 (Radyo) - M.m otlu Geabriç, Voa Papea, Von R"tleia 1111lmııtar. Diter aamzecl- rika Camlaarreili Raıvelt. ik· 

lalkGmetiaiD de, Süven kaa- ı. iae alfabe 11raı le ıötterilmektedir. baadl bahr .. ı bqalamak mak
Ble allkadar olm• huebile Yeai Rayiıtaı med•ıioia, ilk içtimaıaı Viyanada yapıcatı aör aadile. Devlet banblanma, 

larılt•e-ltal,a •••laed8Iİlll im- _lea_iy:....o_r_. -----====-=---:-=:=~-------ı lıalka faizsiz para •••el•İllİ 
al 1acala lly!eaiyor. F d • t ve belediyeleri•, bl,ak ila• 

Ro-. • ( Radyo) - ltal,a ra n sa a vaz 1 ue ... lerine L.--lamalara• ba iıler 
Harioi,. Nmn Koat Qaaonan , ..., 
Hitlerill Romayı ıiyaretinden ec nazı·k. 29 m:lyon yeni tahaiaat ayni· 
.. ,. Laaclrara aidenls.:~•tllJP" ... ..._~ ma••• iltemittir. 
tere Hariciye Nmn Lorcl Ha
li&h'a k••eaceit a11ı.iyor. 

Atlbdarllr, dd •emleket 
donanmılaranın da mütekabilen 

etler teati edecelderiai bil· ,... •. 
Rom.. 8 (Raclp) - ltalya 

Harici,. Nuan Kont Ciaao; 
bap. Laıilt ... ia burA 1efiri 
Lord Pertl kabal etmiı ve la
siltar• • ltaı,. •lzak•elerile 
QU alddet •eflUI olmuıbar. 

lhtildlciler Bar•e· 
lona yaklaııyor - .. , ,_, ..ı.ı,.- -

tiala bclar laarp etmep 
karar alylemiıtir. 

Paria. 8 - Kataloa-
,a lalke-ti nW 
aeVOlllİ ve fOOllklan, 
... ,. plmitlerdir. 

Katalonyaclaa dalaa birçok 
.-ilet. m11vaaalat etmiılerclir. 

Paria, 8 (Radyo) - Peti Pa
riıi,.n raıeteliae pr•i Cıua
laariyet~ lapanya; pa,ıtahbnı 
lanel•claa Cor•&JA Daklet
aeldılD ••reçmiıtir. 

PaJitabt, Alikuteye aaldola
uakbr. 

Pmayan, 8 (Radyo)- Fr ... 
M lalkl•eti. ispanyadan akan 
ecleD cmalaariyetçi mtiltecilsi• 
,aaclea tllae çotalma• mllna• 
tebetlle laucht ara yeni milfre
•* ,a..c1 .. 11 ••tertibat al• ..... 

Paril. 8 ( RıdJo) - llatillı· 
~~.na Bar1'1011 cavarmclaa ba· 

ifıal etmekle biyilc bir 
• lllayet temin ettikleri 
s6Jlillı,w. Ba barallarr cum
laariyetçilw tarafınclaa berlaava 
edılmıı dliqd Ba1reloa civan 
kül balını alacak ve ibtilllci
lenn bütün laarelrltıaı zorlaıtı
racakb. Zira; ba baraj arda, 
yedi yüz milyon küp • bulin 
dutu bild riyor. 

Ba ıelea, 8 (Radyo) - Cum
bariyetc;i lıpınya ta)')'anleri. 
baıün Vmaroı ve Beaı Karlo 
Umanlannı bombardıman etmif. 
lar ve atar bombalar atarak, 
mula m haıarat yıpmıılardar. 

- ..,. , ,_, _,,,,.,,. -
niıi Daladiye, bJtiln Kolonel 
Kıbriyi kabul etmiı ve yeni 
kabinenin te1kili etrafrnda uzun 
mlcldet k ...... tar. 

DaladiJ911İD, yeni kabineyi 
tetkil eclec•ii ıöyleaiyor. 

Koloael Kabri, Dalacliye ile 
,.pbp miillkattan ıonra ra· 
ntecilere beyanatta balwı-
•Uf ve: 

- Leon Blumun ikinci ka· 
bineıi, franra biraı daha dü· 
tirmektea, itıizl t fadalııbr
maktaıa ve Fra n•yı mütlcilita 
ıokmaktan baıka birt•Y yıp
mamıftır •• 

O.mittir. 
Pariı, 8 ( Radyo) - Devlet 

Nuan Veoaa Oripol. bup., 
~n) ıoayaliıt federuyonanclaa 
-... .... ı~veti kabul etmiftir. Bu 
lae1et. Oıipol~ Hr muh· 
tara vermiı ve Leon 81aeıQa, 
lyıD mecliıınin arı11au b.ılltına 
dılai olu. iktidar meftiiade 
kalma11nı iatemif, bu huıuata 
mar etmiıtir. 

Soa,aliatleria, l.paaya cam· 
hariyetiıhn yedinci yıldooamune 
raatlıyan önümlb:deld pazar p· 
nll Parilte muazzam bir mitını 
1apacalda ı aöyleaiyor. 

Roma, 8 (Radyo) - Sosyı· 
liatler, Franaanıa muhtelif 1•r
leriade ibtılll çıkarmak iate
miılerdir. Buran, birkaç yerde 
bidıaeler o m ıı ve :ıa ta ile 
Soayaliatlerdea birçok kimaeler 

Yapdaa alimaJi...,., V.. 
lerc~ Soıyaliat (Kiyotin) diye 
bat rm tlardar. 

Hükumet, vukua gelecek her 
laaafİ bir hadiaeaİD iaiine aeç
mek içi• iki alayın, daima ha· 
rekete lmade bulanm.... em· 
retmiftir. 

Paria, 8 (Rad10) - Franaa· 
nın muhtelif v.llyetleriade So.-
yaliıtler taraf ınclaa lyaa mec
liıi aleybinı aümıyiıler batla
mııtar. Zab.ta, au1i1ia bozal· 
mam111 için her tarafta r•iı 
tedbirler alm·ıtır. 

V•lıiller Heyeti 
topltlntlı 

Ankara, 8 (A.A) - DDn, 
icra Vekiller Heyeti Bqvekil 
Celil Bayana nialiii albDcla 
toplanal'lk malatelif itler .. k
landa priifmelercle balaamq 
ve bu itlere dair brarlu wer 
mittir. 

Eıki cezaevi 
yılıtıl'dacalı 

••••• Paria, 8 (Radyo) - Ayaa 
meclili binuı, on bet bia kiıi· Baraaı par 1ı laaliM 
lik aılceri bır kuvvet tarafuadu 
ihata edilmit balanayor. ••f İrileeeA 

Batvekil Leoa Blam, .. t Adliye Veklletüace lmiria 
18,30 da, riyuet etmekte olcla- faDflD abuıacla İaf& ettirile
ta IO.,aliatl• partiıiai fevka· cak aclli1e aar&JI " mod•a 
iade içtlmaa davet etmit •• caı..a 
iyu meclilİllİD mali projeleri hıpiallaD• biaal.. için ~" 
reddettijiai ve baadaa dolayı Ka,. bulvara üzerinde 23 namı• 
istifa edecetiai IÖylemiftir. rala ada ayrılmış, Adliye Vekl
Parti. Leon Bl11ma11 bayaaabaı leti emrine verilm·ıti. Belecliy~, 
kabul etmiı ve kendisini tebirk ba aru11 ayınrken makabiliade 
etm i tir. ıimdild cezaevi biauınıa ı..,.ti 

Buau •ütealab kabiae top-
laamıı ve kısa bir m6zakeredea amumiyeıile keadiıine ftl'ilm .. 
ıoara Eliza aara11na tderek lini ıut olarak ıle i ıinalftl. 
cambuneiıi Lebrun tarafmdan Adli1e V•klletiaia mlracaab 
bbal edilmiı ve iatifı•• ver- üzerine Mal.ye Vekaleti lzmir 
mittir. defterdarhtıncla• ti•diki cela" 

Cutnhurreia,, iyan ve meba· evi biauam• biitilD mlPemila. 
aan reialerini davet ederek bir tile birlikte yanra• yerindea 
buçuk ... t konu~lctaa IODra, Aclliye Vekaleti emriae •erilea 
ıece yanıtndın bir 11at evel araa laymetiae aazar• vasiye• 
Daladiye_.1i davet eder ok. yni tilaia .. ow..-• ,,11r••flar • 
bbineniıa teıkiline mem•r et- Ôfreaditimizı aöre. cuaewi 
miıtir. MtlD miifteailMil• beı.cti,.,. 

r•E-,-L-------~~~----~~~~~~~~·~ 
--Ultl ra Llare•cle Millr Kataphaee .. _. biaa11 yaktara• ....... ~ 

yaralanmııbr. 

Bufiln ........ m ........ 
.aefil AiJc, Heyecan, Macera 

ve harikalar pı.e-1 
Hiııdİ.ı•_. (JIJYPUR llM· 
raeaiaüa "-••••',.. ,_,u. 
TtJrlıÇ9 $si• 

Ttrlı ,...;lüli 

laaline ptir"Meitİr· 

3 Ni•a• yaklGflyor 
c.,,.ı,.,wtuı 1 s ı.eı •• 

111111 • ..,,.,,,,..,. .. ,. *"'•'• 
... ,, ,. IHıpa• nellii 
.... ,.,.,. ,.,,. p117ld -
,..ııill el•tıl11lır. 

Yn•• idllılHıl iınlıll 
ola _,,. . ...,.,,.,,,.,._ ,.. 
6lr ,,,,.,... Mir~ ..... ,,.,,.,, .,,,...ı ... 
--------"' 

Şair Necib Faz1l; diia akıam 
Halkavi salonunda; lzmirin dii· 
ıünen, dayan, diıünülea ve da
y&alaalan biylk bir zevkle din· 
liyea allkala bir kütle önilnde, 
beklenen koAf•aaıını verdi. 

Güzide tair, • Abdiilhak Hl· 
mld dolayılile. adını verditi 
ba konferauaı • Abdiilhak Ha
mid Tilrk cemiyetinin ea neza
ketli ulanada birinde dotda, 
bir aua 1alaa bir zaaaaa çer
çeveli içinde de cemi1ettelr:i bu 
incelik karalcteriaia bitiıı tır• 
lanaa, ibtilatlanıa, iıtibalele. 
alae f&bld olda. diyerek ba,. 
lamıı Ye mlteakibea Hlmidia 
azua we verimli• hayab dolayı
ı:e aan'atklrdaki keyfiyet ver
aiıhlin aedea ib•et oldutaau 
ıaıtermiftir. 

Koaferanac:ı, san' atklrdalri 
ruh promblemine temaı ederek: 
•JS.z, ruha ve o ıun tek kudret 
kaynafa oldutana inananlar, 
raha. ele awca ı tma, kaaan 
" 9erçeveye pmez girift w 
••arlı, kıpriı ve c·ıve dola bir 
varltk hal nde idrak etmek i .. 
teriı. demit ve ba kadretia 
•Keakia bir ha,at ıevk ve ira
da le de çlriik bir bibi enae• 
ıiadea bwaJJp bltabilecejiae 
iaaaana. B zce rab keyf ,yetia 
Ye madde kemiyetin mubalidir. 
cli1erec nala• ilatiialütünii aa
latmııbr. 

Bandaa ınra Hlmidia ker· 
fiyet olarak neden ibaret ol
dataa arqtaraa ıair konfe· 
ranaçı ••veli Himidia içinde 
dotcbıfıa mabitia iotiıaat eart
lanam u11l bir iıtilaale ıetir
ditini izah etmiı ve bu imha· 
leaia urarilitiai ıöyle •IM
mafbr: 
·- ......... fetlai ile ,... 

demne .... dotafna ._. 
• .,... prp dlnyua lauırlajma 
Kanaat çatının ıoauna dotr• 
bitireli ve bltüa kuvvetile ta• 
arrua ıeçti. Ne biz"m prp - -uzum 

akan lanmız ne sonunda gırbın 
bizi toılayııları u"eri ve ı·yaıt 
birer taarruz değ.ldir. Ban ar 
medeniyetlerın, ideolojilerin, e .. 
prileria çarpıımaları, birib"rın 
imfbana çekmeleridir. Arbk 
herpn biraz daha toprak. al 
ful, aizam Ye haJ8tİyet kayb
ed• Türk cemiyeti delqetli 
aanıablarla, Abdilhak Himi
clia dotdatu tulimat rble
rine kadar pldi. O clnircle 
birdenb"re davaların ea biiJl
tüJI• karfllqb: 

Ne olacatam? Kendimi •• 
kartaracatım? KartalQfam• 
müll nedir?. 

Şair konferansçı harada, 
zimatçdana kutaluı rola 
prba d6ıaiifte aldatana •laıo 
dıklannı fakat prba •at. _. 
bir taklid pilikolojiai ve ir 
mavazaaca bir h ımle içinde. 
abld ldarını lcaydetm ftir. 

Milteakıbea •cemiyetia bltla 
hıyatt problemleri brıı11nclald 
mizaç ve huıaayet merkdl. 
rab haaarklrı, ince ve m· • 
bir idrak mebaizmı11. olarak 
tell\dd ed lmeli lbamıelq 
aan 'atklrin böyle bir dnirda 
D ud bir çehre gölterclitiai 
maftil'. Fakat tau·aat -·at· 
kin da •Taaamat demala 
a111i, uf ve llfdil bir aabllit. 
tir. •Büyük .. alYi,. ....... 
tatbadar. itinde ili~ ... 
mürabbeai, laiçblr ..... 
humma•, hiçbir diia1a • aaa' 
tellkldai roktar •• 

Konf•aaaça, itte ba bteı•I 
iciade •qciaaa relen Hamı 
de bacliaiai o limredea bil 
tini taylediktea IC>Dra • b 
rat•• o -.dı..-. el,, .-. 
IİZ o1-.. .. taraf 1' ı·-..ı~ 

tiaia ·---·~...... aewiyubi •ı••• ba 
..... lcleol l •"•clea ı.rkh 
P1 bestelMhizi• ,W. 
iatibautlen dotn ... ....... , .. ...,,.. 

rumu --------...... -------~ 
Prag •ergiainde bayiik bir 
muvaffakıyet lıo~ndı 

lmair O ıha Kurumu Praı 18rlİIİDe iıtirak etm· b 
bir .!l .. .. a_ a_ ..a..L: O .. ıı ve a a • .ca ıormqt..... ....,. .... .,., ıam v .:._umu 

t .. r-k ~J.i.. . ~ pavyoauau p 
•• e p a y. OlaOY~a uaab:arreıai Bay Beaeı A atiirkiia ı 
totraflaruu ukerC:- Halmladı~tan aoara Baya Beneıle bari 
Tiirk bayratmıa 011lada fototraf çektirm ·1ıe b __ .. ,_ 
-ıll-a.ı-· • betlMaia r ve u au1Wg9 
...,.vuaıa efllZ na ••11ılarile Tiick ·ıı ti. 1 
ıa.t.mitlerdir. mı e De aevı 

Oıüm Kanam~ pav~yonuada iacır ve üıümle beraber •TAR 
ıaraplan da Ulbir edılmıı ve ıaraplar f k l"d b 
derhal aatal•ıfbr. ımız ev • a o eten 

Haber aldıtamıza ıö o .. ..nk ..,.u.r.. b re, zuaa Kuruma beynelmilel bitia 
ı• Oda Kara: 1 ya~mak ıaretile, ietirak edecektir. 
lar billlaı~ takdir~ lpalvıyoaand~ T "''le ialalibını rmt.ea fot 

er e •Jredılmııtir. 
Ozüm _K...,.muDa, röaterditi bu J•• 

dolayı bır daba takdir ve tebrilr ..._ .... 
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yemek masasından kalkıyor gibi yaptı 
~ - Dotrusa, ben halazade· 

min yerinde olsam böyle aç 
gözlü herifleri bir gün tutmaz· 
dıml Herifler gemileri batmış 
n alb lıafta ı ç blaaış gemi
cilere beaziyor. 

tıvuta muhterem bir kuş gibi kendisi için bir tabağa koydu; 
hırsla bakışan iştahlı gözlerden kanadanı da kesip Portoıa ver· 
başka birşey göremem şti. d den sonra hayvanın başka 

Madam tabağı önüne çekerek bır yerine ilişm iyerelc tekrar 
ıiyab kart bacaklarını lcopar1p getiren hizmetçiye teslim edip 
koca.sının tabağına koydu; baıı gönderirken silihıor da bu bal· 

Keltuk sandalyesi madam ta· 
rafandao sürülerek ıetirilon ih· 
tiyu odaya girince Portoı yar· 
dım ederek oau masa başıaa 
Jaklatbrda. Odaya giror girmez 
o da kitipleri gibi burnunu 
ve çeneliai oyaıtmağa baıladı. 

ile beraber boynunu koparıp - Sona fitil' -
... w... ....,._. - ·-~---........ -~ 

Seçimden sonra vaziyet 

Bulgar parlamentosu ay 
sonunda açılacak - Oh, ohl dedi, iıte iıtab 

açıca bir çorba!. •• 
- Hay kör ııytanJ Şu çor• 

ltaam aeal tüzel kokuyor? 
Miistakbel parlamentoda muhalif 

Diye d&ı1aea Portoa, koca
m• bir kite içinde hiç et gö
rüamlpn ve 7lıünde de, Ada· 
lardenizindeki adacıklar . kadar 
seyrek ekmek kabuklan yüzen 
batlama1a bakb. 

~rup ki1çük bir azlıktan ibarettir 

Madam tfilimsecli ve yaptığı 
it.et ilerlne kerkeı lindal· 
pafae oturdu. 

EvveJl M. Kokaaarın ve ıon· 
ra ela Portoıun tabatına yemek 
koacla; bundan sOlll'a madam 
k...U tabatı- doldur arak, ek· 
aaek bb.W .. m çorba11z ola· 
pk abtr111 katiplere datıttı. 

la .,.ada yemek odaııoın 
k1p111 .. cudıyarak kendi U.. 
dille _.ı ... oldutuadu, Por 
tal, - .,.... ... .ı ... 
............. edilmi,.. ldiçik 
kltllrin koridorda kuru ekmek 
je~i ve kapının aç11m111 
'rfiilM•a , .. eıc oclaiı ile mut--~. Bİılıar Bapeldli K6ıe 1ottml1 
faktaa ıel... çifte koka Üe ki· Sofya, - Dört hafta ııra ile 

1faret ettijiai rör•iıtü. deYam eden umumi seçim, 27 
c;.t>Mlıa ıonra hizmetçi kız martta Sof ya eyaleti dahilinde· 

bir laatlama tavuk getirnü§ti ki intibaplarla sona ermiş bu· 
ki. ha gUzel yemek herıüakil lunmalctadır. Bu intihaplarda 
miufirlerla &"Özlerini faltqı ıi- göze batan namzedler arasında 
bi 8'181fb. Avukat. acı acı .ıü· kazananlardan eski parti lider· 
l•ek clecii ki: leri •• menauplan da vardır. 

- Aileaiı hllaaa mt1ba&- Ezcümle Balrar Nasyonal Soı· 
.. tiniı oldutu görülüyor; doj'- yaliıtleri demek o 'an ve vaktile 
.. ula laalazadenize çok ikram •milli hareket., adını taııyan 
1öıteri1orıua111I. partiaÜI lideri profesör T.zan· 

Zaftlk taftk çok zayıfb ıve kofta Paıtalaof, Grigor Vasi· 
dlriei • derece kal.adı ki, dtt- lef. .Ratk• Macarof gibi eski 
lerla b6tün kuvveti ile çij'ne- parti liderleri bu sefer de ~e· 
mtık mümküa detildi. çilmişlerdir. Yeni mebuslar 

Anlaşılan ihtiyarlayıp öJmeje ara..d4 maktul Stamboliıkinia 
malakita oı..ak kapabllmt bu· kabineaindô Mörif N zırlığı 
ı .. -.. kimeıte ma müddet yapaıa Goıpodin O ııarçeaki de 
kalmıfta. vardır. Bu adam, oamzedliğini 

Portos ,öyle düşünüyordu: koyarken Köse İvanof hükumeti 
- Va7 caaınal Ne iena iti proır&mınn sadık kalacağını 

S. ihtiylwlara hürmet ederim; alenen ili11 etmiş ve hükumetin 
fakat haJlanmıtını yabat kızar- organı olan Dneı ıazetuindo 
m111• uvmem- buna deir bir yazısı çıkmıştır. 

Bu• dütiinürken kendi file· Bundan maada dünkü Köse 
rllıe ifl'ırek eden olup olmıdt· lvanof ve Andreya Toşef ka· 
tını lnlamalc ipa etrafına ba• binelerinde bulunmuş olan S'ovo 
kmdı: fakat, bunun aksine ola· aazeteai direktörü Todor K~ 
ralc, kad.iıiaia bepnmeditj iuhat'of ta müttakil mebu.tar 

.. -----------· arasındadır. 
Ayın Hnlvnaa clotra ~I· 

maaı umulan Bulgar parlimea· 
Clinlfik liyasal gazete tosu hakkında birşey ıöyle· 

ı----ım!ll"'f!!l ..... .,.-W'.LiillP"--tlil..,;amn~' ""'--·il mek lazımgelirse, di)'ebiliriz .ki 
• ı .,_ llltit ÖKTEM müstakbel parlimentoda mu· 

IJa.s •flirat •,.. itim .-ldlı halıf grup çok küçük bir azlık· 
•·llamtti =- ÇlNÇAa tan ibart.ttir. Ş ındilik bülciimet 

IDARDtANESI proıramına göre çalışacaklarını 
1,.. a.... ~ ..._. ilan edenler, tüpiıe yok ki 
,,.. '11.Jk f>-:.....: ...... __ .:..:-.1- 6 t 1-·1 , ._ , 
~ -- - ....- m 1 aıu 0 arag; çıkanlardan 

J.eJpaf: bir - il.AOOLU fazladır. Muhaliflerin de tiakal 
TelefıaD: 27:16 - PGll.a k-.. '°5 ıahı, yedi kı~ma ayrıldıktan ta-

.Abolle ~ , biidir. Fakat istikbalde bükü· 
1alla&ı l4CO. • "1'-lt 80I 1 metçiler<len bazılll1'ın1t1 vaktile k.....- m••p bulundukları parti li· 

!iham .... ı;;:;, f"8 •Mlik derleri etrafında toplan malan 
.. .,.. ecnli 2ı linda ilatimali de gözöniinde tutmalı• 

f'!!!!!!!i!!!e!•!!!!tı!!!A!!!D!!!!<>!!!!!~!!!!!t.ı!!!!!!!!!M!!!!!a=ı=:1~A~A!!!!!!S~~~D!!!!!A=~I dır. Mesela profesör Tzaako-
lüU.MlŞTUl fun adaaalan o• meyudad.ır. 

Baauala beraber buaiiıll içıia 

ANADOLU 

ortaklıkta hakim bulunan ruh, 
0 milli bir ideal etrafında top· 
lanarak zamanın ihtiyaçlarına 
uygun hareket etmek ve yannın 
büyük ve yüksek Bulgariatınını 
yaratmak,, tan ibarettir. 

Va"tile aiyanl partilerin bü
yük bir faaliyetle çahıtıldarı 
zamanlarda bu işi kendileri 
içiıı bir maiıet meıelesl yapmıı 
binlerce kiti Yardı ve o uman• 
lar BulıariıtAnı partiler değil, 
partizanlar da idare ederdi. Bu 
menfaatçilerden bir kıımmın 

bul'ÜD de içia için faaliyet aar· 
fettikleri Ye praa iM~ •Ü-

Mit bir laa•a yaratmak iltiyecek· 
leri laabrcla a çık .. ı.amaladtr. 
Bununla beraber •berşeye rat
mea geriye avdet ed'lmiyecek· 
tir ,, şiarmı ihtiva eyliycn kral 
beyannamesini lıarfiyeo atöık 
etmekte buLaau hükumet, dev· 
let reisinden alc:Ltı kuvvetle, 
mccliat'e politik hiziplerin ve 
rruklarıa taarruana meydan 
vermi yecektir. 

Esas~n meclisle hükumet bi· 
ribirinden ayrılmıştır ve kral 
icabında •geriye avdet etmek 
iatiyen. berhana-i bir parlimen· 
toyu d~rhal feshedebilecektir. 

Bulgar basınında bugün bu 
kabil mütal '•lara da:r tek bir 
11br bile yoktur. Gızeteleria 
ııkı bir mürakabeye ve bttta 
ıansöre tibi tuta.ldutu mıfum· 
dur. B lak·ı gazetelerde bugün· 
kü iıati hapların m lii birlite ur 
gua bir aetice verdiği hakkında 
neşiyat yapılmaktadır. 

Meseli Zora gibi mü.tekil 
ve olgun bir gazete bile bu· 
giinkü intihaptarın ea karak~ 
ristilc tarafmı, vaktile muhtelif 
grup ve partilere mensup ol
dukhrından do'ayı bir araya 
gelemiyen münevverlerin bugün 
milli bir gaye etrafın da topla· 
prak partiı '2 ve sımfsız bir 
ı1Decliı kurmalarında bulmak
tamr. Bu g•zeteye göre, it• 
işte vaktile en büyüle rolü ıol
cular oynamakta icfı. Fakat 
bugün dünya bidiselerj, .S.Jp· 
riıtanın maruz kıldıtı felaket· 
ler ve bilbaHa Rusyıdaki ıon 
•temizlik,, işleri bunları lcifi 
derecede mütenebbih efle· 
mip. 

Dit« taraftaa vaktile •ah· 
telif parçalara ayra ldıklarmda• 
dolaya l'eyjeri dağLlaP ve bu 
yüzden mebUI ç.ıkaramıf• 
av11btlar gihi müoevverler. t. 
güakü iotibaplarda o .,.ki yı· 
kıca preuiplerden ayrılaııı V:e 

içleriaden sevilOll, doiru. va
taaıever ve milliyetperyer kim· 
ıeleria mebuı çıkmalarım tr 
mia eylemiıtil'. itte bugünkü 
iatibapl•ın brakted atik ol• 
ci ileti budıa•". 

Tütün zer'inin tahdidine aid 
düıünceler, zürrıa ve tüccua 
göre tefsirlere uğramakta, müs· 
tahıil elinden tarlaıı alınıyor· 
muşcısına telişa düıerek, tüc
car ekimden mendilecekmiş 
gibi endişelenerek ortaya had
dinden fazla ıiıirilmiş bir me
sde çıkarmaktadır. 

Tütün ekiminin tahdidi ger .. 
çekten mühimdir ve müstahsili 
olduğu kadar tüccarı alakalan· 
dmr, onları teliş ve endişele• 
rinde hakh görmek i cab eder, 
f akıt, ben üz ne falan, falan 
mıntakalarda tütün zer'inin tah· 
didine dotru katiyetle gidil· 
miştir ve ne de tüccann tütün 
ekmesi menedilmek iıtenmiıtir. 

Etrafın ediıesine bakıhrA, 
düşünülen tahdidin bir ıekli de 
zürra tabdididir. Yani para ile 
tarla tutan ve ücretle amele 
çalııbran tütüncüleri tütün ek· 
mekten menetmek suretile re· 
koltenio azaltılması düşünülü· 
yormuş. 

HükQmetin böyle bir tahdid 
şeklini düşünmeği caiz bulaca· 
ğını zannetmiyeJim. Banu zan· 
netmek bizim memlekette tÜ· 

tüncü'ü~e aid en bas't bir bil· 
giye bile ubip olmamak de-
mektir. 

Memlekette 10 • 15 dönüm 
tütün eken küçük bir rençber 
bile tütün dikme ve kırma za· 
manlarında hariçten amele tut· 
mak mecburiyetinde kalır. Son· 
ra, büyük m:kyasta tütü~ ziraati 
yapanlar, daim: iyi tarla inti
hap etmiıler, masrafı es·rıeme· 
mişler, aefiı ve ekıtra tütü• 
yet "pir mitlerdir. 

S-• itiraf etmelidir ki, 
........ titiaclllk ......... 
gittikçe tekamül eden ve ihti· 
sası ilcrliyen bir iş o\mu,tur. 
Bu iıin baımda da hep büyük 
m'kyuta ve para• ile ••ele 
tutup İf fapaD zina fÖl'ÜA• 

müştür. 

Tabdid aee!Mi brtıaacla 
küçük zirraıo telifı.aın haklı 
görülecek taraflan yok değildir. 
Bazı kazalardı, halk bütün ge• 
çimini tütün zcr'iyatına bağla· 
mıştır. Dü~ük kalite tütün ye· 
tiştiriyor d:yerelc buralarda 
tütün ekilmesi menedilirae, 
miistahs"l ağzından lokması 
alınmtş bir duruma düşecektir. 

Fakat bugünkü ıon satıtlar 
da görüad itii gibi ıbir tarlanın 
tütün i kifosıa bet kuruta aLa
maz.aa, buada11 memleket •e 
fayda görür, zürra ne kazan11? 
Pek.ala başka mahıul yetiftire· 
bı lecek olan tarlaya ve o tar· 
lada it görebilecek bir durum· 
da bulunan miistabıile yazık 
olmaz da De olur. 

Hükumet, pyet tahdide dotru 
kat'i c&dımıoı atmııH, tiitia 
zerini tahdid edeceği mıntaka• 
lar da elbette topratm oldujıa 
kadar müıtabaili• de buladetu 
vaziyeti tetkik edecek, ena 
göre bir 'k'rar verecektir. 

llctıudi yürlyaflm4ıde, mem• 
leket menfaatini ııhıılırın ıe
~m ve refalaa ie ,aalaeaklar :cıı. 
mata çahpn hükQmıtia, tütün 
işinde ' de prensibinden ayrılmı· 
yacatntt ammabyız. 

Nejtıtl Böglirtlen 
Dinkti yazımcla, iyi kalite 

tütün yetiftirmiyen mıntalcatara 
aid parça, yanlıt dizılmif. 
•Denizli vilayetinin Çat ve Da· 
VIS azalan müste ID8 diter 
lcazal.,ada" par.çatı dizilme
miftir. Bundan t»etka "fakat, 
ekseriyeti düşüle kalite titGn 
ydıİttiren •otekalarda tahdidi 
ditiinmek d_..t detu.dir. ol· 
ma11 liztmtıelea cüm•etlia •ona 
• dea.aatbi'. biiaaife bit mi .. 
tir. Mauyı tamamea değiştiren 
bu JMbtbtt düzeltir w: özür 
<!ilerim. N. B. 

Alman hareketine karşı 
devletlerin tedbirleri 

Macaris'tanda hareketler başlamış, 
Romanyada, kral bütün iktidarı 

elinde toplamıştır. 
Taymiı ıazeteıi baımakale

siade Çemberlaynı tebrik edi· 
yor ve lngiliz lciyasetinia diler 
milletler kiyasetine üstüm oldu· 
fanu memnuniyetle bydeyle· 
dikten sonra d iyor ki: 

"Eter dünya yeni nevidoa 
bir din muharebesini bertaraf 
edebilirse bunu, bu gibi niyet· 
lerin üıtünde kalmak kiyasetini 
fÖStere D hiç detilıe bir devle
tin mevcudıyotine medyun ka· 
lacaktır . ., 

Niyoz Kroaikl gazetesi de 
şöyle yazıyor: 

•Çemberlayn güzel bir inti· 
hap nutku verdi . • Fakat diplo
matik locada birçok ecrıebi 
mümessillerinin bulundutunu 
unuttu. ç.,mberlayn bir Bııve
kil g bi değil muhafazakar par
tinin lideri gibi söz söy:edi ve 
bunu, müttehit bir cephe kur· 
mak üzere muhalefete müracaat 
ettiti bir sırada yaptı. 
Dış Bakanlığında yapılan 

toplantı 

Gazeteler, Avrupada gözük
mete başlayan kalkınma ali· 
metlerine büyük bir dikkat atf • 
etmektedir. 

•Pöti P.ıriziyen. B. Pol Bon· 
kur ile Franaanın muhtelif hü· 
kOmet merkezlerindeki ıiyaai 
mümessilleri arasmdaki müza
kerelerı mevzuu bahsederçk di· 
yor ki: 

• Avusturyamn Al manyaya il· 
halandıki tiddet hareketi baı· 
langıçta korku ile karışık derin 
b ir hayret uyandırmışb. Fakat 
kııa bir müddet sonra, Hitlerin 
yutma da 1gası tehlikesine ma· 
ruz bulunan bütün memleket· 
lerde bir müdafaa hareketi ve 
bir akıülimel uyandırdı. 
Çelcodooak!fa. Romanya. ve 

Mtıcaristanın oazigetlerl 
Çekoslovakya hemen ıözle· 

rini açtı. Romanya ve MacaTİs• 
tanda da bir korunma hareketi 
baş göstermiştir. 

Macar naibi Horti, istitdilin 
teyidi mahiyetinde bir nutuk 
ı1öylemiıtir. 

Romanya kralı Karo], 11ra· 
haten Berlinden mülhem olan 
demir muhıfızllt"a karsı müca-
4ele etmek üzere bütün iktidan 
elinde topladı. 

Roma·Berlin mihverinin iki 
çengeli şimdi sımrlanna takıl· 
mış bulunan Yugoılavyada da 
müdafaa mekanizma11 harekete 
gelmekte gecilcmiyecektir. 

lıfliçre oe V•tilcat1 da 
dişlbai§orlar 

Diter taraftan lıYiçre va Va
tikao da düıünmete baılamıı· 
tır. Ve bizzat Massolminin de 
Çemberlıyn ile antaşmak husu
sunda gölterditi acele bir te· 
sadüf Heri detildir. 

Teh1ike ve zaruretler, Millet· 
ler Cemiyetinin Oütü gay·et.
lerine rağmen, gerçeldeıtir•..,. 
d!ti birJiti yuatabilir. Bir te
şelckülüa kurulma• pek ili 
müaakiodir. Fakat böyie bir 
tetekkül ancak lngUtere .ve 
Fren• ıibt iki temele İ.Atiead 
ettiği nWirdedtr ki, müeaair 
olabilir. 

Alcıllın 6ir lıarefutt 
•ôvr. pzeteai de fÖyle ya· 

ıtyor: 

Hariciye Nezaretinde p0 • &ı.. 

kul' ile Franıanm Almanya, Po· 
loıaya ve Sovyetlcr birliğindeki 
büyük elçileri ve Prag ve Bük· 
reıteki orta elçileri araaı nda 
yapılmakta olan toplantı çok 
akıllıca bir harekettir. Daha 
ıimdiden iyi bir intiba lıasal 
etmiıtir. Bu intiba da Fransız 
dıı politikasında bir kalkınma 
h .. aı oldutu intibaıdır. Bu İn· 
t~baı meseli Romanya gazetele
rınde görebiliriz. Fransa ve in· 
giltere, bu memleketlerdeki Al .. 
aıan faaliyetine ancak oralarda· 
ki mümeııillerile büyük rueıe
lelerin hallini tedkik ettikten 
ıonra karşı koyabilirler. 

Macariıtaıulaki oata11se11t1,li/c 
la"reketi 

Pol Bonkur, daima vaziyetin 
kurtarılabileceğin i iddia etmiıti. 
Hitlere karşı son günlerde te
barüz eden aaukavemet alamet• 
leri bq görüıün ne kadar doğ. 
ru o duğunu iıbıt eylemiftir. 

Macariıtanda da Hitl ercıliğio 
tahakkümü altına g rmernek için 
büyük bir YatanperverlHc hare· 
ketine ıabit oluyoruz. 
B. Blumun maliye, ekonomi 

ve para programı 
•Maten,. ıazeteai, Bumun 

maliye, ekonomi ve para pro
gram'anndan bahaederek di· 
yor ki: 

• Bw praaram hazineye pek 
az par~ temin ettij'i halde aer 
maye aleyhinde birçok büküm• 
leri ihtiva va muhtelif ıekiller• 
de de enfli•yomı tazammun 
eylemektedir. Blum, istikbal 
üzeriade oyn•yor. 1936 da da 
mümasil bir teıebbülte bulun. 
muı fabt ekooomiyi inkitaf 
e~rmete auvaffa1c olımaıalfh. 

Juıoal. flJeteli dı proje· 
nÜI eofliıyona ve bunu' rizle
mete matuf bil' takım tedbir
leri ihtiva ettiti •iitaJeaı1nıo 
dadır. 

"Ekael~yor. gazetesi de, per· 
ıembe akıamı veya c"ma gün·· 
k•biae bulu-aauua p.atlalc v•· 
meıini beklemektedir. 

Yanı Neşrly~ 

Havacılık ,,. Spor 
Türle Hava Kurumu gene 

merkezi tarafından çskarılmalcta 
olaa (HaYacılık ıve Spor) me 
m11a11nın 212 inci ıayı11 da 
zen~•. miinde ecatla intiıar er 
lemıfttr. Tavsiye ederız. 

Mufla 
Muğla Ha1kev nia aylık .. M.ığ. 

~·~ ~erJiıi, 12. inci saynı il 
akıncı yılına g.rmiştir. Bu sı 
yıda da kıymetli yazılar bu lun 
maktadu. Uzun ömürlü olma 
ıını temenni ederiz. 

Hançer taşımd 
Buca i,Stasyonund B J H" . a uca 
uaeym oğlu Selimde b ir hao 

çer bulwamU§, zab tacJ miis& 
dere edilmiştir. 

Dr.Bebçet U.ı 
Çocuk lıaatalıkl:ıl: 

mdtelıaaaıaı 
Hısta ıarını r ,30 dan bı e k 
dar Beyter ıokatındı. Ahe .. 
matbaası yamud" ı<. .. bu~ eo~' 
Ma11.ge111:'1uınr. tıdefomA 39::1v1 

E11 k •fu11ıı ... ./o/ ·-------
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Demek granit/eşen ses, bu ·ki 
tarafı çamlıklı ''Belkahvc,, den 

lzmir ufuklarına yayıldı .• 

-3-

1 töldaşım: - Ulu Atatürk lzmir için 
ordulara son emrmı burada 
vermis. Kazım Diıik de buraya 
yakışan bir eser olarak bu 
çeşmeyi yaptırm ş .• 
Adına "Belkahve., derler. 
Ne yerinde bir eser. Afyonun 

yalçın bağr.ndan kopup gelen 
kutsal kasırga, demek bu dar 
boğazdan·Turk olan ve daima 
Türk kalacak· iz mire bir yıldı· 
rım süratile er şti: 

- O dular hedefiniz Akde· 
n'zdir. lleril .• 

Yazan: Üstün Tanga 
me~. Hakkınızı n~rde oisa ödi· 
yemeyiz: .• 

Orta ve Yukarıkızılcalar hu
dudunu teşkil eden tahta köp· 
rüden geçtik. Muntazam kaldı· 
rımile insana ferahlık veren yol 
üzerinden yürüyerek Yukarıkı
zılcaya ulaştık. Otomobilımiz 
köy içinde durdu. 

Akşam ışı kız olan bu köy de 
bütün huznüy.e kendisinı gös· 
hösterdi. Ellerinde yağlıkları, 
heybeli merkepleri, pulluk ve 
saban yüklü beygirleri ile evle· 
rine giden köy)j dayı ve deli· 
kanlılarına sela'TI vererek konu· 
ğu olacağım eve geld m. 

ii. T. 

ANADOLU 

c • r sta 
' 

Çekos·ova ya
la-y • er e acar to 

r ı e zı yor 
---------·----------Çekoslovakya parlam~ntosunurı dünkü iç 1 imaınd:ı, azlıkları 

temsil eden saylav/ar, celseyi bırakıp gitmiş.erdir 
Paris, 8 (Radyo) - Fransa istemişlerse de, zabıtaca men· 

,Haric"ye Nazırı Pol Bonkur; ed lrnişlerd r. 
Fransanın, Varşova ile Bükreş S ylavlardan biri, Çekoslo· 
sefi. leri vas tasile gerek Roman· vakyaya geçen Macar arazisinin 
yaya ve g.!rekse Po.o ıyaya mü· hdesi ıçin Çeko:.lovakya ile 
ractıat etmiş \'e Fransa ıle Rus· mücadele aç lacağını beyan ey· 
ya olduğu g• b·, bu hükumet- lem iştir. 

ler.n de Çekos'ovakyaya vuku 
bu.acak b r t-arruza karşı mü· 
dafarıda bulunmalarını teklif 
cylemiştır. 

Budapeşte, 8 ( Radyo ) -
Üniversite talebesi, bugün Çe· 
koslovakya aleyhine nümayış· 

ler yapın şlard r. 
Talebe, Macaristan 

hanesi önünde gürültü 
sefaret· 
yapmak 

Prag, 8 (Radyo) - Çekoslo
vakya par lamen tosu, bugün iç· 
tıma etm.ştir. 

A man ve diğer azlıklar say· 
lavları, hükumetin, son gün· 
ferde nümay ş yapıimııması hak· 
kandaki emirlerini protesto et· 
m iş olnıak ·için celseyi tcrket· 
mişlerdır. 

Budapeşte, 8 ( Radyo ) Edvard Benes 

,.. Sesi gran'tleşen Murad dağla· 
rının rüz.zarların , demek bu ıki 
tarafı çamlıklı "Belkahve" den 
İzmir ufuklar na yaydı.. Sağına 
ağaçsız, çıplak Yamanhrı. So· 
luna canlı barometresi Ç~kal· 
kayalara alan lzmir buradan ne 
ka lar güzel gö ünüyor. Tarih 
kafamdan bir sinema şiridi g·bi 
g çti, gitti. Gözlerim inci lzmi· 
rin kız llaş n ufuklarına da.dı. 
Kendimden geçmişim. 

iman or 
Macaristanın eski Başvekillerin
den Kont Julbos Karo!; gaze· 
tecilere beyanatta bulunmuş ve 
Macaristanda yaşıyan her fer-

- Haydi Baylar .• 'Herkes ye· 
ine.. Makine alesta g diyoruz. 

Seslerini uzaklardan gelen 
bir yanku g'bi duydum. Dima· 
ğ m bi 1bir güzel bulyanın içine 
gömülü •• 
Yavaş yavaş yerime oturu· 

yo um 
. Makinem'z dar bir ilci boğaz· 
dan geçerek, çıkı an yokuşun 
tatlı bir meylini teşkil eden güzel 
inişi, benzıns·z inmeğe başl dı. 
G rintisi, çınıktısı çok olan 
vi aj arı geçtık. Solumuza, ha· 
c1larından mavi dumanlar çıka· 
ran köylerin bakır renkli kire· 
mitliklerile h ybetli birer mnn· 
zara arzeden irfan ocaklarını 

alarak geçiyoruz. U.ucak .. Da· 
ha yukarıda Dombac k... An· 
sızca... köyleri.. Kemalp şada 
h"ç eğlenmiyen makinemiz bir 
ın evci kavuşmak istedi· 
gim •Yukarıkızılca,, köyüne 
doğru bütün süratile koşuyor. 

Şosenin sağındaki dar araba 
yoluna saptık. Karşımızda ak· 
ıamm henüz çökmeğe baş ıyan 
karanlığı içinde gittıkçe esmer· 
leşen, koyu çamlarla örtülü 
dağların bağrını delmek ister 
gibi ilerliyoruz. A ğıkızılco ... 
Bozuk ve o dukça dk b r ya· 
kuşuyla karş-ladı b"zi .• 

iki dakika sonra Ortakız lca .. 
Yolunun sağında beyaz had · 
nah güzel "köyodası,, kurağı 

ile otomobilim izi selaml yor. 
Bir dakika .• Yolcular birıb'r· 

ferine tutunmağa çalışıyorlar. 
Makine hızını kaybetti. D r, 
korkuluksuz, korkunç bir köp. 
rü üzerinden yavaşça geçiyoruz. 

1 
Birdenbire fena ve kaypak bir 
bir viraj.. Az il~ride kaldırımı 
bozuk, her an bir tehlıke müjde 
cisi gibi kendini gösteren kö.ü 
bir yokuşu müth ş sarsıntılarla 
çıkıyoruz. Makine bomuduyor, 
ıoför bütün çalakliği ile direk· 
syonu idare ediyor •• Ölüme su· 
samış, onun insana nasıl bir 
heyecan vereceğini tecrübe et· 
mek istiyenlere buradan b'z'm 
gibi geçmelerini tavsiye etmeli. 
Gidin, görün.. Birden gerilen 
yine birden boşanan sinirler le 
bu gürültüyü de atlattık.. Yaşa 
şoförl Hani sizler yok musunuz? 
Sizlere düşünmeden bazan ba· 
ğmr, arkanızdan dedikodular 
yaparız amma yine bu dılimizin 

, "cundan biraz daha çeri gir· 

uyu millet eştiren ve mil eti ordulaş
tıran kuvvetli bir simadır 

M. Benois·Mcchinin (Alman 
ordusunun tar.hi) adlı yeni bir 
kitabı çıktı. Bu kitabı ordunun 
t rıhi olmaktan ziyade, Alman 
ruhunun tarihi olarak kabul 
etme~ az mdır. Yırmi yıllık Al· 
man tarıh n.n hulasasını yapan 
eserde muharıir hakkile muvaf· 
fak olm ış, bize daima yaşıya· 
cak ve ö m yccck bulunan ta• 
rih e erıerınden birini vermiştir. 

Bu kitabın birinci cildi, sulh 
muahedes.nin imz~sına kadar 
süren devreyi hududu içine al· 
mıştı. B nce ikinc' C: d birinciye 
daima tercih edilir. Nasyonal 
sosyalizmin bu derece öz ve 
bu derece çıplak ve kat'i bilıca· 
yes'ni he men hiçbir yerde bu
lamayız. Fırkanın doğuşundan 
Hıtlerjn mevkii iktidara geç· 
mesine kadar devam eden bu 
tarih hakikaten güzel yazıl· 

mıştır. 

Bir çok rak m larla ve tek· 
nik tafsila la dolmuş bulunan 
bu eserin okunması da biç 
güç değildir. Çünkü muharr·r 
ne kadar ince tafsilata g·rmiş 

olsa da; gene· bunların içinden 
terkibi b·r görüş yapmağı mu· 
vaffakıyetle becerecek kudret· 
tedir. Bunun içındı kı, Luden
droff H'ndenburg, Hitler, Von 
Sceck, R the ıan, Schıe cher 
gıbi şahs yellerin h y t nı b ze 
anlatan muharrir, bu zıı viyeden 
alakalı bir şeki de A m n mil· 
lefnin bis kolej sine i.1iyor. 

B"lirsin z ki harp sonu Al· 
manyası, birkaçı yüksek sın f. 
tan gelmek şan le kuvvetlı şah· 
siyetlerin haı<imiyeti al.mda 
kalmıştı. Onların yaşayışlarmı, 
iş başındaki muvaffakıyet, ya· 
hud ademi muvaffakıyetlerini 

görmektedir ki Alman milletile 
ordunun münasebet derecesini 
iy"ce kavramış bulunuruz. 

Alman Sosynl Demokrat par· 
f si ile komünist partisinin mu· 
vaffak olamaması, bu partilerin 
orduya müthiş bir şekilde düş· 
man bulunmalarından ileri gel· 
miştir. Eğer Rathenau mevki· 
d~n düşmüş ise, bunun men· 
hamı ordu ile kendisi arasında 
a~ılmaaı mümkün olmıyan bir 
manianın mevcudiyetinde ara· 
malıdır. Aksine olarak bir Von 
Seckt yalnız askeri sahada kal· 
dıkça ve askere dayındıkça ve 
Ludendorff ta onun gibi hare· 
ket ettikçe ~üphe yok ki her 

Yazan: Piger Dominik 

Siyah gömleklilerden bir kıt'a .• 
ikisi de muvaffak olamıyacaklara 
aşikardı. 

Almanya bütlin bu muvaze· 
nesizlikler içinde tek bir adam 
beklemekte idi. Bu adam her 
iki sahada da atını yürütebile· 
cek bir kabiliyette olac:ıktı. Bu 
sahaları izaha hacet var mı? 

B risi ordu, diğeri de halk. 
Atını yürüteb lecek adam da 
Hitle f 

Hitlerin ilk vazifesi, saf'arın· 
dan çıkmış o duğ o duya 
cephe almadan kendi adamla· 
rını hazır , mnk oldu. Bunlarla 
teşk l e tığ •. t'a ar, hücum ta· 
bur 1 arı vesa e bugunkü kara 
gömleklı orduyu meydana ge· 
tırdi. 

işte bu ilk kuvvetlerdir ki 
partide askeri ruhu idameye 
başlad1lar. Böylece, beklenilen 
büyük şef ortaya çtktıktan son· 
ra o yalnız Rayihştağı değil, 
4 şubat~a orduyu dahi idaresi 
altına cılmakta biç zorluk çek· 
medi. 

Hitler, Alman buhranının 
önüne geçen ve milletle orduyu 
barıştıran, yani orduyu mil:et· 
leştiı en ve millet ordulaştıran 
kuvvetli bir sima haline girdi. 
Mulıa rrir kitabında Hitlcrin 
bu ro:Ün ü mü em melen ifa 
etf ğ:ni kaydedıyor. Şu halde 
Alman şefınin e ide ettiği bu 
nıüdhiş a eti n sıl ve ne şeki· 
de ku anacağını bilmek ber 
halde meraklı birş~ydir. 

bdülhak am •t dolayısile 
..... ...... 

şa·r Necip Fazı, beklenen kon
feran ını dün akşam verdi 

Başı 3 üncü sahifede -
bilmiş, ondan hazmedemediği 
maddeleri temsile başlamış tak· 
lit tes"rini or j nale yaklaştır· 
mış ve bir intikal devrinin şaş· 
k nlığı arasında birdenbire bü-

. yük ve ilk şahsiyeti kıt'asında 
görünüverm'stir. Bu hal, o anın 
şartlarına göre, göz kamaştırıcı 
bir manzara, kocaman bir me r· 
haledir.,. 

Hamidin kıymetini böylece 
tebarüz ettiren şair oirer düyu· 
nu umumiye müessesesi :sayıl· 
ması lazımgelen edebiyatı cedi· 
de ve fecriati mekteplerine nc.
zaran "Hamid in farkı, garptan 
aldığı kıymeti hak etmesini bil· 
mcsindc. ondan kendisine bir 

seciye yapmuında, tek kelime 
ile düşünebilmesindedir . ., De· 
miştir. 

Bu suretle Necip Fazıl; bazı 
müstesnalar hariç Hamidin: 
"Türk edebiyatında metafizik 
kafaya sahip ilk san' at kar. ol· 
duğunu da tebarüz ettirmiştir. 
Buna rağmen Hamidin; bir 
san'at ve tefekkür cıhanı kura· 
madığını da ilave etmiştir. 
Onun şeref ve yegane.iğini 

"san 'at ve tefekkür cihanım 
kurabilmiş olmak değıl, o ıhti· 
yacı bize indırect bir halde 
vazedilmiş olmaktır.. şeklinde 
gösterm · ştir. Netice it barile 
Hamidi 6 vec·z madde ile çiz· 
g lıycn ş ir daha sonr Hami• 

din, kayıtsız vo şartsız olarak 
kral naibi amiral Hortinin 
direktiflerine dikkat etmesi la· 
zımgeld.ğini söylcmiıtir. 

Kontun bu beyanatı, Buda· 
peşte siyasal meha.ilinde derin 
akisler yapmıştır. 

Kont, Avusturya imparator

luğu zamanmda Başvekalette 
bulunmuş, mühim bir. şah.si· 
yettir. 

Prag, 8 (Radyo) - Südet 
Almanlarlarının, Almanyadan 
bom bardı an ta yare.si getirdik· 

leri ve bu vaz:yet karşısında 
Çekoslovakyanın tedabir alması 
lazımgeldiği hakkında komünist 

saylavlardan biriııin verd ği 
beyanat, tekzip edilmiş ve hü· 
kiimetin, Südet Almanlarile baş· 
ladığı müzakereleri akim bırak· 

tırmak üzere komünistlerin çı· 
kardıkları bu gibi ,ayialara ni· 
hayet verilmesi lazımg-eldiği bil· 
dirilmiştir. ----·------· din hususi aleminden bahset
miş ve onun bazı nüktelerini 
nakletmiştir. 

Bunlardan bir tanesi: Bir 
gün Scrkıldoryanda ziyaretine 
gitmiştim. Yunanistana bir se· 
yabat yap nağı düş:inüyor fakat 
11bhatine g;Jvenemıyordu. 

- Canım efendim kalbinizi 
Al.aha raptedıniz derdim. Cevap 
verd: 

- ·O beni kendisine kalbet· 
mesin de .. 

Bir diğeri daha: Bir gün 
koluna girmiş Serlıcıldoryandan 
çıkarken iki safa onu hürmet-

le seyreden halka dikkati çek· 
tim dedim ki: 

- Efendim bakın halk sıze 
nasıl bakıyor. 

- Ne diye bakıyor. 

• - Bu kadar manasız seri 
hali arasında bu ne eşsiz, ne 
muhteşem insan diye bakıyor? 

Cevap verdi: 
"- Yanlışın var bu kadar 

sağ arasında bu cenaze nedir 
diye bakıyor .• 

I ı:.ı.uidın şahsiyc.Liui dinliyici· 
lerin gözü önünde d'lha carı· 

landıran bu nuktelerde1ı sonra 
Necip Fazıl, Hamıdin ölümün
den de bahsetmiş ve onun ölü· 
münde genç nesli kurulmak is· 

tenen büyük fıkir ve san'at, 
cihan mimarisinin başlanğ cını 
gördüğünü söylJyerek kıymetli 
k\)nferansım bitirmL,tir. 

Q 

Koca Sinan 
- Başı 1 inci sahifede -

hafııa mimarh~ıoa getirilmesi Türk 
medeniyeti için büyük kazanç oldu. 
Sioaoın ean'at hüviyetini ve debatı• 
01 J alnız on!I İıinad edilen eserlerle 
olçrneAe imkan yoktur. Keudindeo. 
e,eJ geleu Tı rk mimarlarının baolı. 
dıklara jtferi ıe- alı.ki hatvC'Jlerile ta• 
kip, tanzim ve tereddütleri izde 
il• Türk mimariEinde ~eni bir ekol 
\'ücude ~eıirdi. Yetiıtirdiği çırakları 

ile geniı Türk ülkesinin her tarafın• 

da fennr ve beuır bir beraberlik T• 

itlerde yiikfek bir di~iplın temia 
et i. Keodinilen evel eEerıeri, gesdi• 
~i ecnebi topraklarıodık i yapılan Te 

bunlardaki mimari Halları tetkik 
etmesine rağmen hiçb rini kopya 
etmeai. Turk mimariıinin karakt• 
rioi muhafaza ve onu on yilkl•k dt• 
re(·e~ine çıkardı. 

Mimar Sioaoın fatanbolda. Edir• 
nede ve diğer büyük tehirlerde yap• 
tıp;ı eaorleriode gördü~ümüs mimari 
kaideleri bütiln yıırd içia Yücude 
getirilen yapılarda Te kendiodcu 
ıonra ekolüne menıop mimarbrıa 

eterierinde de ayo~o lörilrdL Bir 
inııao hayatının kifayet edemiyeceği 
kadar çok ve o nispette kıymetli 
eser yararau üetad, bugün bile •• 
müteklimil milletlerde tıttbik edi· 
lebileo bir merkez t•okilitile hiltllD 
memleket dahilindeki in11at H ima• 
rııtl illaro eıliyordu. İstanbulaa tehir 
iılerioi, miri yapıları, oTkaf iaıaatı• 
nı Lütün · tefe.rri.iatma kadar gaa 
önılnde 1utao Sinan taırada '4cude 
Jetirilea imaratıa da abıou idi. 
Vıliyetlerdeki mimarbatılar, mimar• 
lar, morkesdea talimat alıp, boohra 
lüıomln olan iıçiler, mahallinde bn• 
looınıyaa ma'~euıt merkesdea g6D• 

derilirdi. Mermer ocakları, çini fh 
nnları haeıa mimarbğınıa emrinde 
idi. Malzeme cineler i, narklar, aııa. 
larıo yevmileri horaca teapit olunur. 
liaua nıimarhgıae lıağlı hütiio yapı 
uıta1arı lı.alfa Ye çıraklar muıyyeD 
usullerle kontrol edilirdi. Buglıa 
garp belediyelerinde tatbik olunabt. 
len iıaıaat malıemHioin daimi mu. 
rakabeıi, iıçiler o yetiotirilmeleril• 
kontrol Ye takiplerinde takip ola• 
aaa a•uller o..-..-- Siaanın huıa 
mi arlı ı teıkil&uoca kemali cıddİ• 

yetle takip olunurdu. Mimar Sinaa, 
mı asın bulunan Avrupa ean'atkirlan 
ile mukayeae edilirse, yapııgı ba 
büyük itlerle hepeiae tefevvuk etmiı 
olarak gö ülür. 

Beıır tarihi, Sinan dereceıi.Dde 

muvaffakıyet kaydetmiyor. Sinan, 
Bızaoılarıo •ilcuda getirdiği Ayasor. 
ya ile övünmelerine d •yanamadı. 
:&!illetine hiçbir milletin üsUln gel• 
meeioi humedemiyeo Sinan teka. 
miil merbaleleriai katederek Sülıy• 
maniyeyi \ücude gotirdi. Bn ıuretle 
'l'ürlı: milleıioia medeni ftıtdnliliClDCl 
iıpat Te ilia etnıit oldu. 

Filhakika, Bizanıblarıa jüıtiny• 
llİıl urar '(' ibra mile yapbklan ilk 
•• ıon ı, .. ok kubbeleri 'Verine ba. 
gan bile fou ihmind• aı talbik 
~dilebılea teknik uıullerlı- ıı bA• 
yük kubbHini inıa etıi. 

Türkün Allyiıı ehemmiyet Ter. 
miyon Talı.ur halini, temiz rohuau. 
aıaaetli eserlerinde tecelli euirdi. 

S oııo ıı hiçbır eaeriorle liilum.• 
ıuı lezJ ioaıa to•aJüf edemu~iAi• 

O, gerek diot. gerek aekeıi, gerek 
ııivil mimariye ait binalarında aac:ak 
ihtiy cı göıönilnt getirmiıtir. 

Orta çağın carı ııkıcı oyun H ıa.. 
)erine, yapııtı.rma tezyinatına brp 
S anın eserlerindeki bu Tuzoh Ye 

u.amet bugiiakQ mimarr ouariyeı.. 
re de tamamen uygundur. 

Yakan ıenelere kadar b6ttln •11 
eHrleri (Mimaıii İılim) ~erçe.eai 
içiodo kendi milll tarihimisda 
nzaklaıtlrdık. Tdılt medeaiyetialmı 
en yük.Hk mimariıi mimar Sia.D 
eli ile d~ni kemali boldu. O, lıtlyfik 
dAbi. mill•tiraio tevkir H tehciliae 
liyıktır. 

Mimar Necmedd;n Emre ________ , __ _ 
Ahmetli köyü malı· 
tar lığından: 

Ahmetli yatı mekteb 1 için 
ilaveten 2030 lra 85 kuruş be
deli keıifli hamam, çamaşırhane 
ve mutbak yaptırılacaktır. Buna 
aıt plan ve lceşifnamesi Ahmetli 
nahiye merkezindedir. 

Açık eksiltme ve artırma ka· 
nununa göre, Taliplerin % 7,5 
teminat akçesile veyahut banlıca 
mektub:le ihal~ br.hi oian 
111 N san/938 Pazartesi günü 
Ahınetii köyü ihtiyar heyetine 
mı.ir acaat le ihaleye iıtirakleri 
ilan olunur. 6 9 ıo 
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Bugünkü program 
Ankara radyosu 

Ôğle neırigatı: Saat 12,30 
Karışık plak neşriyah - 12,50 
PJik: Türk mus kisi ve halk 
şarkıları -14,15 Dahili veba· 
rici haberler. 
Akıam neşriyatı: Saat 18,30 

Plik neıriyıtı 18, 35 Çocuklara 
karagöz (Küçük Ali) - 19, 15 
Türk maıildıi ve halk şarkıları 
( Ser•et Adnaa ve arkadaşları) 
- 20 Saat ıyarı ve arapça 
neıri1at - 20, ıs Türk muıikiıi 
ve halk .. rkılan (Hikmet Rıza 
ve arbdqlan) - 21 Hukuki 
ko•uıma: Süreyya Anamur -
21, 15 ıtüdyo ıaloo orkeatr•ıı -
22 Ajanı haberleri - 22,15 
Yar1aki program. 

Muhtelif Avrupa iıtaıyonları· 
aın bu ak,.mki proıram özü: 
H•/i/ lcen•rler: 

7, 10 Berlill kııa dalraıı: Ka· 
rııık muıilı:i, ( 8,15 devamı ), 
13 Berlia kı.. dal111n Hafıf 
muliki, ( 14, 15 devamı), 13, 10 
Bükreı: Plilc koneri, ( 14.25 
DeHmı). 17,lS Varşova: Karıtılc 
konser, 17,45 Berlin kısa dal· 
gası: Halle orkestrası, 19, 15 
Liypziı : Eğlenceli konser, 
19,15 Varıova: Hafif müzik 
konHtİ, 19,JS Peıte: Çipn or• 
keatruı, 20 Berlin kı .. dalgaıı: 
Ne~li hafta ıonu neıriyab, 
21,30 Berlin kısa dalgası: Spi-
kerlerin reçit resmi, 21,30 Peıte: 
Opera orkeatraaı, 22, 45 Bükreş: 
Lokantadan musiki nakli, 23,15 
Bel;tad: Büyük radyo orkestiuı. 
Of#ra/ar, operetler: 

10 8erlin kısa dalgası : Leo 
Fallib Herleritıd~n. 21 U1pzig: 
Hdbtterin • Opernball. iıimlı 
opetetf. 21 Vırıova: Emmericb 
Kalmaıub •Monmaartre menek· 
ıeıi. iıimli opereti. 
R••ltrtller. 

18,15 Moıkova: Piyano resi· 
tali ( Ribmaninov vs. ), 18, 15 
Betlin kısa dalgası: Schubertin 
bahar ıarlcıları, 18,20 Belgrad: 

' Vıyolonnl •e bunu müteakıb 
piyano resitali, 19, 15 Bertin 
kı .. dalraaı: Piyano sonatları, 
(M•zitt) 20, 4S Bükreş: Şarkılar 
(Tu.ilD tarafından) 21 Belgrad: 
H•llc ı•rkıları. 
O.il• mıuUci si: 

12,15 Berlin kı.. dalrası: 
20,15 Llypzit: 21,15 Bülcreı: 
22 &erlin kısa dalgası : 23, 30 
Uypiig, 24 Peıteı. ------
Gaziantep fıstığı 
N•ıriyatımız Ziraat 
·veidletince nazarı. 

dikkate alındı 
Vilayet imiz dahilinde G ızi· 

antep fııtığı yetiıtirilmesı ve 
b• f11t1k aj'açlarının üretilmeıi 
baklandaki neşriyatımız z·raate 
Vekiletince nazarıdikkate alın· 
mış ve Gaziantep fidanlığından 
500 lııtık ıtı kaleminin lzmire 
pliriluek köylüye dağ1tılınası 
için karar verilditi şehrimiz 
Zirut müdürlüğüne bildirilmiş· 
ti,. iki üç lene ıonra bu rakib· 
Iİ& ••baul, Gaziantep fıstık 
•tatları vilayetimizde de yeti· 
ıecelc, mahıul verecek ve p·ya
ıamııda yeni bir ihraç ve istih· 
lik mahsulümüz bel receklir. 

J,,.klHkelıçilifi ve 
patates 

Vıliyet Ziraat müdürü 8. 
Rdet Diker, Ödemişte pazar 
ıüaü açılacak ipekböcekçiliği 
kursu kazırhklarını yaparak ıeb· 
rim"z~ dönmüştür. 

Ödemiş havalisinde ı)ates 
nevileri d,j~nere olduğundan 

iyi" tohum getirtilmesi ve ıyı 

c ns patates ist hsa1i için ziraat 
.müdürlüiü te~ebbüılere giriş· 
miıtir. 

- • UzUm aab9lar1 
Bu bir r üyadı.. c. Ahcı K. s. K. s. 

215 S. Rıza H. 13 25 16 50 
İ99 O. Kurumu 12 13 7S 
169 Alyoti bı. 11 50 14 50 
109 A.R.üzümcü 13 13 25 

- O kadar çılgın ve deli 
bir çingene çocuğu ki •.• 

Gözlerine bakıyoru·m. Bazaa 
bir küçük çocuk masumiyetini 

andı11n bu gözler, şimdi tutu· 
ıan bir ufkun alevleri içinde. 

- Beni o kadar çok mu se· 
viyorsun? 

Diyorum. Düıünüyor. O ka• 
' dar tath bir kendinden geçiş ki. 

- Belki diyor. Geoit - bi;
aefes alıyor ve ııcak bir nefes 

dudak uçlaramda dolaşıyor.Onun 
arzuyla fıııldadığını iıitiyorum: 

- Bunu benden ıorma di· 
yor. Öyle zannediyorum ki •ıe· 
ai 1eviyorum,. dedığim gün be· 
nim için berıey bitmiıtir. 

- Niçin? 
- Bilmiyoıum diye cevap 

veriyor. 

* *. 
Tesadüfün kadını benim için 

artık uzak, fakat tatlı bir ha· 
tıradan ibarettir. Onunla tanış· 
mamız ve ayrılmamız o kadar 

ıakin ve .tabii bir şekilde ce
reyan etti ki bugün bile bun ı 
bili hayret ediyorum. Kadın· 
ların esrarengiz tavırlara ve 

muamma oluıları belki kendi 
bakımluından erkeklere karşı 

üstürılütü temin eden en bü
yük sılihtır ve gene belki bu 

bir dereceye kadar doğrudur. 
Fakat biz intanlar öyle bir neh-

88 M.J.Taranto 14 375 16 50 
30,5 P. Klark 13 50 14 25 
24 D. Arditi 14 14 
23 Paterson 13 75 14 50 
21,5 K. Taner 14 75 15 25 
9 A. H. Nazlı 13 25 15 75 
5 Ç. Taranto 11 25 11 25 

893 Yekun 
257442,5 Eski Yekun 
258335,5 Umum yekılrı 

Ply•s• flatlerl 
8·4-938 çekirdokıiz üzüm 

orta fiatleri~ 

No. 7 12 00 

• 8 12 50 

.. 9 13 25 

• 10 14 25 

• 11 15 75 
incir satıtları 

Ç. Alıcı K. S. 
84 A. H . N ızh 4 50 

K. S. 
4 50 

Hurda 
130177 Eski Yekun 
1 ... 0261 Umum yekun 

Zahire satışl arı 
Ç. Cinsi K. :>. K. S. 
72 Ton BLJğday 5 50 5 75 
9 Buğday 5 50 5 75 
8 Börü lce 9 25 
6 Fasulya 8 :2 5 
9 M. D. 4 875 5 125 
1 Ak darı 5 25 

1876 KeotPalamut25) 525 
144 B. Pamuk 23 33 
52 H. Pamuk 23 33 , ................... ..., 

Halkevi köşesi 
rin üzerinde yüzon saman kı· 
rıntılar1z ki, aşk biıim iç n bü 1 - Ha ıkevio .n teı t.p ett ğ 

Spor harekatında gün deği~ik· 
nehrin ıela1erinden ibarettir. 

Bir an içinde muvazenemizi kay-
bederiz. Fakat sonra tekrar ha· 
yaba llkıt,••, belki el. yeoi b•r 
ıelilenia girdabına kapılırız. 

Ankata: 28/3/938 
Erol 1ekin 

Bir hayat 
daha s6nerken. ····-akıamdanberi kırıntı topladığı 

tenekede hiçbir şey kılm6mışt ı . 

ı ik lerı ve hareka ta güreş te 
i ı ave edilerek p cg ·am aşağı· 
da ki şekild .. tadil c;:d lm:ştir: 

A - 1S N sandan 15 May • 
938 e k adar her haftanın Pa-
nr gün Ü akşamları Ha'kevi 
bahçesinde amatör güreşl eri 

yap.l caktıt. 
B - A1 ctzrn seçme 'eri 2Y 

Mayıs, müsabakada (5 Hazi an 
p ıızu g'inl~ri) Alsancalt sta· 
d nda yapılacaktır. 

C ...... Bu müsabakalar birin· 
ci ve ikinci erinin hed ye'eri 
H11lkevinde teşh r editmekted ı r. 

D - Kayıt muame 1 siııe baş· 
lanmıştır. Jşti ak edeceklerın 
Halkevi sekreterliğ ine müraca· 

semanın atlayıı:nı, rüzgarın ür- atla adlarını kaydettirı p birer 
numara al maları. 

pertici ninnisini dinlcmeğe baş· 

Gene geriye dönerek kendısine 
yatak ve yorgan vazifesini gö· 

ren çuvalın üzerine uzandı. 

Titriyerek den•zi11 köpürüıünü, 

ladı . Bu ninniler ona annesin· 
don gelen birer seıti. Annesi 
ona cevap ver ıyordu. 

Dalap kaldıtı köşesinden bir· 
den flrladı. Dııarda ayak ıes· 

l •ri vardı. Belki babası ona 
biraz ekmek getiriyordu. 

Falcat heybatl ... 

Getirilen e"rnek de~il, soku· 
muş bit ceıetti. 

• • * 
Yağmur, fırhna, kuduran de· 

2 - Evimiz pek yakında bir 
nakış kunu açacaktır. Kursa 
devam etmek ist yenlerin Ha!
kevi s ekretctl ğ ne mürııcatları. 

3 - Eviru iz salonunda her 
hııfla cJmartesi günü saat 15 
dfı ilkokullara Karagöz oyunu 
oynatılmaktadır. 

4 - 9·4·938 Cumartesi günü 
saat 17 de Ar komites ve saat 
15 de Gös~erit komitelerinin 
haftabk toplant.ları vardır • 

Şikavetler 
niz ve bu 1 lar arasında gömül· 
tneğe mahkum bir ıes, •Önmcte Kordondaki or

Çetiner man memurluğu 
mahkum bir ışık. 

Muzaffer 

Ümid 
uzun kirpikli göz kapakları. 
Yalnız onlar bu ilahi manza· 

rayı likayıt yarıya kadar ine· 
rek öylece kalmışlar. Pantalonun 

kıvrım yerlerinden taıan karlar 
b irikerek ayaklarını saklamışlar. 

Bu heykelin ilahi kudretini 
röneaansın nıetburları bile yara· 

tamamışlardır. Çünkü onlar 
taşı demır; tabloyu taş kalemle 
işliyerek yaptılar fakat bıı kıt 
gecesi .... 

Ne Refailin ve ne de Mike-
lanjın yapamayacağı canlı ve 
üm tle çırpman ılabi bir heykel 
yaptı. 

Bir memur ihtiyaca 
kafi gelmiyor 

Bir kariim z yazıyor~ 

Orman başmüdıirliiğünürı Bi
rincikordonda bir o rman me· 
mur luğu dairesi vardır. Bura· 
<laki memur, ıııuhte lif malların 
sevki için orman tezkeresi ver· 
mektedir. Fakat memur yalnaz, 
ve ıevkiyat ta fazla olduğu ıçin 
daima orada bulunamamakta· 
dı r. Bu sebeble gönderilecek 
matlar vagonlarda veya depo· 
larda belclem•lctedir. Bu vaziyet 
tabiidir ki birçok zararlar levlit 
etmektedir. 

Ôr man müdür ı yetinin nazar ı 
d . kkatmı celbetmenizi yalva· 

Tarık Oze rınm. 

---·-· ... ··---Minçikof İbrahim 
naııl yaralanmıı 

İzmi r hapishanesinde katilden 
mahkum Minçikof lbabimi ıiıle 
öldürmek maksadile yarılayan 
Lb Yaşarın dün Ağırcezada 
muhakemesine devam edilmiştir. 

Şıhit ııfatile dinlenen Kazım 
oğlu Refik demiştir ki: 

- 35 gün cezam vardı, ha· 
p ishanelie bulunuyordum. Bir 
akşam saıt ilci raddelerinde 
dışarda bir şamata oldu, çıkıp 
baktım. Yaş ırın elinde mangal 
ayağın dan yapılmış şiş bulun· 
duğu halde ayakta durduğunu, 
Minçikof lb ahimin de Yaşara 
küfrettiğ.ni ve Yaşarın ş'şle 
lbrahımi yaraladığ nı gördüm. 
Bunun üzerine gardiyan ge!di, 
Yaşarın el ı nden şişi ald ı. Eğer 
Y aşır istemiş olsaydı kendisini 
tutan kimse olmadığı için şişle 
lbrah:m ö .dürebilirdi. 

G elecek celsede müddeiumu· 
mi mütaleasını serdedecektir. 

Aylık ihracat --·-···· ... --T 1.'c ::ıret odasının 
is :a~ ist_"ği 

Şehr m z T .caret ve Sanayi 
oduı tarafından Mart ayında 
limanım zdan yapılan ih acata 

dar bit istatiıtık haı:ırianmıştır. 
Bu iş tatist iğe göre. b;r aylık 
ihraca~ şudur: 

'üz m 1663,9, incir 477,8 
(433,8 t onu Rusyaya), hurda 
incir 1698,5 (714 tonu Rusyaya), 
pamuk 63!, 2, palamut 2261 ,2, 
zeytinyağı 618,6, a pa 3364, 
b akla 64, nohı•t 762,2, kum· 
d n 26,4, çavdllr 99,5, anason 
1.2, susıtn 54, bagala 9,4, ba· 
gala 9,4, kuş yemi 6,4, kepek 
330, küspe 514,5, tütürı 253, 1, 
tlitün kırıntısı 29,6, bıh 7, 3, 
d er i 78. ı, bılm:ımu 11,2, ba· 
dem 15,8, pal.amut hulasası 
795,9, miyankökü 325, )Ün 60, 
mazı 8,5, pamuk çekirdeği 
243.5, çöven 2, ip 14, 1, zım

pua maden i 220, teneke par· 
ças ı 15, Lak r hamızı 2,2, ce· 
~iz tö ht 'l sı 49, 1 ton, çınar tah· 
tası 380 ki :o, şarap 104 kilo, 
cev.z ağacı kabuğu 160 kilo, 
mahmuz .. 94, ıüpü ge 35 kilo, 
kuzu 88 8, ö üz 228 tane. 

Eczane.erin bir haftahk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazarlt1si: 
Kemeraltanda Şifa; GftHlyahdı 

Gö:r.elyalı; Tililltiıeta B. }' aik; iki· 
çeşsnclikt• lkiçeımalilı;; A.l.ı•ocakto1 
.U. l!' uad, AY"ukla La Halk. 

Salı: 
Kemeraltandı Şifa; Karaııtinada 

B. Eıref; Kımerd• Kamer; Alıau• 
r.akta H. Ahmed Lütfi, Etrefpatadı 

1'ırefp•t•· 

Çarşamba: 
J:Jaıdurakta Sıhlt.at~ lı.:arata,ta 

8. Habi~ 'J alkilikto Yeai. lamir; 
lcgatpaaaraada Aarl; t;üaelyalula 
At ıyeı. 

Perşembe: 
Kemeraltaoda Hi141, Giiıelyalı• 

da Güaelyalı. Tilkilli.tca lS. hik; 
J!4nfpaıada Etrefpq.. 

Cııma: 
Ktmeraltatıda İttihat. Glaely .. 

lada Güıelyala, lıgatpllaarıı.ıJ• Aari; 
lkiçeımelikt• lkıçeıllloUAö A&aaü" 
ca~ La B. .fi uad. ----Cıımartesi: 

Haıduraktiıl Sıhhat; Karaotioa• 
da ):J, Eıref; Kemttdo K.alll•t, 
htrelpıtada Etrefp<&,a. 

Pazar: 
Ktmoralt1udı1 HilAl, Karata ıta 

ll. Lıd11t, ~eÇl!Clıer.!• )c:ı.u lL..ı.a.l, 

.lr::tıa.t ın tt Ası1 

Nisan Q 
r - ~ - - • ------,-.._ _ ___. _ _ c 

lzınit Defterdarlığından: 
Yunanlı satış Lira 

1280 Buca aşağı mıhalle belediye caddesinde 82 21000 
kapı 78 taj no. lu ev gayri mübadil bonosu 
ile ve kapalı zarf usule. 

Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetinde bidayeten ve temdiden 
talip çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
ihalesi 5·5·938 tarihinde saat 15 dedir· Taliplerin ihale günü 
ıaıt 14 de kadar kapılı zarfları ve % 7,5 teminat ile birlikte 
varidat müdürlüğüne vermeleri. 1172 

Izmir vilayeti Muhasehei Hususiye 
mildürlilğOndenı 
Senelik: icar 

bedeli 
obıkı 

Lira K. 
200 00 
200 00 
240 00 

N·ımırası 
1122 
1124 

20122 

Cinıi 
ev 

" 
u 

Buluuaduğu yeri 
Güıelyalı Tramyıy c. 

" " 
Hatuniye lllahalleai Gülhan ıo-
kağındL 

idare i huıuıiyeye ait olup yukarıda yer ve cinsleri gösteri· 
len emlak bir ıene müddetle kiraya verilmek üzere 15 fÜD 

zarfında açık artırmay1 çıkarılmıştır. Kirasıoa talip olanların 
kira şartlarını öğrenmek üzere her g:in Muhasebei Huıuıiy• 
müdüriyeti varidat kalemine pey ıürmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 21·4·938 Perşembe günü saat 10 da depozito mak· 
buzlarile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. 118S 

lzmir vilayeti defterdarlığından; 
Hasan Süleymanakinin kaçak tütün para cezaı ı 11dan olan 

borcunun temini tahsili için mahcuz Bornova Çay sokağında· 
ki 18/20 sayılı evi yeniden takdir ettirilen 150 lira kıymet 
üzer.nden v lay~t idare heyetinin bu baptaki kararı mucibince 
iian tu hinden itibaren tek ·ar 21 gü11 müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. Ta'iplerin 29/4/938 cuma günü vilayet idare bey· 
etine müracal'tlım. 9 14 21 27 1178 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Bekir ve Hilm'nin eski ylllar veraset vergisinden ve kadı .. 

lro harcından olan borçlarının temini tahsili için mülkiyeti 
hıtciz edilm ' ş olan J ı<'çeşmelik caddesinde kain 513 sayılı dük· 
kan yeniden takdir ettirilen 700 lira ve 513 sayıh dükkan800 
lira kıymet üzerinden ilh tar i hirıden itibaren 21 gün müddetle 
müıa11edeye çıkllrtlmıştır. Taliplerin 29/4/938 cuma gü:ıü vili· 
yet idare heye •ine mü acsatları. 9 14 21 27 1180 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
N garm esk ı yıllardı ve raset vergisinden olan borcunun te

mini tahsil ı için müac;yeti tahsili emval kanununa tevfikan hac
zedırp 188 ı ira üzerinden talibi uh :Jesine ilk ihalesi yapılmış 
olın Baştu rak caddesinde kan 53/60 sayılı dükkanın ilin ta· 
rihinden it buen 10 gün sonra kati ihalesi yapılaca~ından 

müzayedeye iştirak etmelc ve artırmak istiyenlerin 20/4/938 
çarşamba günü saat 15 te vilayet idare heyetine müra· 
caatlar . 1177 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
H. Tevfikin eski yıllar kazanç vergisinden olan borcunun 

temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan 
hıczed lip 2250 lira üzerinden talibi uhdes·ne ilk ihalesi ya· 
pılmıı olan 0Jmaniye çaddesinde kain 158 sayıla fırın ilin 
tsrihinden itıbaren 10 gün sonra kati ihalesi yapılacatından 
müzayedeye iş•irak etmek ve artırmak istiyenlerin20/4/938çar• 
şamha günü r a t 15 te vilayet idare beyetine gelmeleri 1176 

lznıir Defterdarlığından: 
lskui zade M ıstafanın eski yıllar kazanç vergisinden borcu 

olan 532 ' i ı anın tem·ni tahsili için mülkiyeti tahsil ~mval ka• 
nununa tevfıkan haczedi miı olan Keten çarşısındaki 11 sayılı 
dükkiı le üstündeki 13 sıyılı evi yeniden taktir ettirilen 
2250 lira kı) met üzerinden j lan taribinde ıı itibaren 21 rün 
miiddet l ~ m~zayedeye çı\carılmıştır. 

Tal.pler:n 29/4/938 cuma gününde vilayet idare heyetine 
müracaat.a ı. 9 14 21 27 1158 

lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 
modorloğnnden: 

Değirmendere n :ı h yes 'ne merbut tDetirmendere Karacadat, 
Çakılcepe, Karakuyu ve Seydıköy nahiyesine merbut Keler, 
Günar, Görebe, Çakallar, Gön1r O~lananıa11 köyleri arazi 
tahririne at itirazların tetkikatı bitmit oldutundan yeni tıb· 
ririn 938 Mali yıla iptidaımdan itibaren tatbik olunacağı ilan 
olunur. 1171 

lzmir vilayeti Emniyet müdOrlo
~ünden: 

1 - E nniyct müdürlüğüoüıı şimdilik ihtiyacı olan maa 
kasket 303 çeket ve pantolonun yalmz kumaş• müdüriyetce 
verilmek ve diğer masrafı ve levazımı ve d kişi müteahhide 
aid olmak üzere açık eksiltmey4l konulmuştur. 

2 - Beher takımın t ahmin bedeli üç lira elli kuruş olup 
muvakkat teminat akçuı 80 lirad!r. 

3 - (hı.lesi 25 N ı:an 938 p zırtesi günü saat 15 te Em· 
niyet mtidtirlü1' ın :le yap lacaktır. 

4 - İs eklile ı İ"l h l"" g i ıüne kadar şartnameyi gö üp oku
mak iiıere her gu F .n 11yet müdürlüğü hesap şler mua me al 
atıemurlutu.ıa müracaat ~ttneleri ı.an olunur 9 13 15 19 22 1169 



S hife 9 

Sevgilisi ile bir miJd. 
det Afrika.da 

oturacak .• 

Nakleden: lrf an Ha~ar 

27 -

- Bizi de mi nihayet arka· 
daşlarımızın şu acınacak haline 
sokacaksınızl Biraı insaf ediniz 
Seyyidil Hepimizin, memleket· 
lerimizde ailcletimiz, çoluk ço· 
cuklarımız var. 

(Fakir) in bu ifadesine ter· 
cüman gü~dü. (Aman Yarabbi, 
bu heriflerin no çi kin gülüş
leri \iardı.) Sonra, 

- Niçin ac nacak hal Sey· 
y~di, dedi. Söz söylerken bir 
defa diişününüz de söyleyinizl 
Hepimiz, Hırmana kurban git· 
mek, onun her iki dünyada 
bizi koruyan atıfotın .. sığınmak 

mükafata daha muvafık bulu· 
yorum! 

Hindli bize döndü. Hazin 
bir seıle faci yı izah etti. Za· 
ten onun n1atmasına hacet 
yoktu. Çünkü biz bu müz ke· 
reyi yarı yarıya kavramıştık. 
Ancak küçük sevabın tatbık 
şekliui bilmiyorduk. 

(Fakir) bunun izahını tekrar 
tercümana ıordu. O, ba def 
reislerle görü~tü. N hayet: 

- s:zin için birnz aiır olaa 
bu tatbik ~eklini izah etmiye· 
yim. Yalnız, haber vereyim ki 
(küçük evap) tan vazgeçiniz. 
Büyük sevaba ulaşmağa çala• 
şınız. 

(Fakir), bizimle iıtişsreden 
sonra tercümana döndü; 

- Onlara elimizden bır 
mıyacağız, ded'; küçük sevaba 
r zıyız Seyyidıl Ne isterseniz 
onu yapınız .. 

Tekrar hususi görüşmeler 
başladı. Yerli reiderle tercÜ• 
manın bu görüşmeleri epeyce 
devam etti. Sonra tercüman, 
bize döndü; 

- Kararınızda sebit misiniz; 
dedi. 

H'ndli buna cevap verdi: 
- Evet, hepimiz kararımızda 

sabıtizl 

Tercümanın bir işareti üze· 
rine bütün kargıhlar yerlerini 
değ'ştird:ler. lık rastladığımız 
kumandan uzun boyıı ve uzun 
şc.pkasile öne geçti. Hirmın'm 
huzurunda hepsi de eğilerek 
b · zim küçük kafilemizi ortnls· 
rına ldılar. 

Eyvahl Hayatımızan son dem• 
ler:ni y•şıyordülıc galib .. Ter· 
cüman bize, 

- Hazır olunuzl kumanda. 
sım verdi. 

Nereye gidiyorduk? 
Hirmenın heykeli önünden g~ 

çerken bize de eğ:Imemizi ve o 
piı hayvanın tırnaklarından öp· 
memizi emrettiler. 

Yerlere eğilerek Hirmanın 
tekrar tekrar ayaklarm dan pu
seler aldık. Artık kendimden 
geçmiş bir haldeydim. Mabedin 
mcrd,venlcrine doğru yanaşır 
kcn ne yalın söy:iyeyim, kalbim 
hızlı h:zh çarpıyordu. 

Minare gibi uzun, bu kısa bır.· 
samaklı merdivenlerden bizi 
aşağıya kaldırsalar hepimiz aşa• 
ğıya varıncaya kadar kırk parça 
olurduk. Hey Allahıml bizi 
kolayhlda öldürecek bir vasıtayı 
sen bu vahşilerin kafasına bir 
an evel koyaaydınl .. 

Merdivenleri inerken yanımda 
Yemenli bir halı tüccarı bulu· 
nuyordu. Bir elinde mukaddes 
otu tutarken diğer elile de etek· 
lerime yapışmış tir tir titriyor· 
du. Kendimde ıöz söyliyecek 
bir kudret bulamıyordnm am
ma, Yemenliye acıdım; 

- Ne~c bu kadar korkuyor• 
sun, dedım. Zaten ölecek de
ğilmiyizl.. Bu heriflerin elinde 
kalı_naktansa bir an cvel istira· 
hatı ebediye dalmak daha ha· 
yırlı .. 

Yemenli, yaşlı gözlcrilc göz· 
lerinıe bakb: 

- Kendim için düşünmiyo
runı Seyyid Senabad, dedi; fa· 
kıt çoluğum çocuğum için dü· 
şünüyorum. Bensiz onların hali 
ne olacak? Beşikte bıraktığ.m 
yavrularımı bir daha görememek 
felaketi beni çıldırtıyor. Maa· 
mafih, bu ber,flerin e:inde ya
şamaktansa, ölmek dediğin gibi 
en hayırlısıdır. 

- Arka ı v:zt _ 
t 



- Bili• !) .... •ld/.rl• 
Şi•di harp gemileriala • 

cu alacak kamaitrı izeıiae 
•ftrf b ·, nre* aırlt tall ·kat.. 
,.rıett riluld•n. 8-clu Mt
b. Micwa s l&lunıa INiyGJ• 
tuitl ....... .. 
zırb b bıkalarını takyiye etmek 
••badiyle, mermiyo auıkave
met etoriJea fakat ittfal ettiren 
claha hıf,f lkfnei bir 11rla ta
bablı konu mad9dır. 8G taa 
bakadaa ıoat• ıele• ıqh t• 
bıtn.., patb,an mermillia p.,. 
ealarma mukavemet edecek ka· 
dar bffttli "••tlaıadır. 

Yakanda ıızJıtımız a dıpa
dia btaa, kemer zırha ile p 
verte 11rlalan plle •• tqyare 
bOmbalanaa brp koyarlar. 
Geaıi, •k etlae tabımmtU ede
mecfltı 1çia torpede ve maya
lara mab•emet edecek z rll 
tertıbab yapmak imkillı yolrtur. 
Ba sebepte, ıe• yi bu talar p 
maddelerıne karşı mubafa.1 
edn n ge mez baltlmlet ya
pılmakq •1• bnla ı, korua
ma icap ed• k 1tm•• daa 
mhlkla mertebe uıak b r me
uW. iftial •tfirmek sıaraflle 
tedbirler ahamılttadır. 

a. müaa•betle ,. •• ela 
~itmek lılmdır kf. uı..ıp 
lliaddea aha te.t? itflıl aekta
ıile toll •lltral ctır. Sada t.tıaı 
etltd m.ır ta ip addesleia 
t ..... .. "' 
tabrp ....... • ..... 
.. i7ilt'lt. a.w. Bı-. bile•••·· .............. ,.. ... 
•iftir. • --..:.ı.c1.. ..... 
tetldl .... .,, ........... , .. 
..... ~ı., kiaJ 

ilfat.. _ma,ı ,:ı el • ... ....... 
ıU ~ aafa. 

ANADOIU 

Vopar Ac nltQı 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERCULES" qpuru elyevm 

limanımızda elup R01TERDAM, 
AMSTEROAM ve HAMBURG 
limtnları lci• ylk ılacaldır. 

...ıUNO., •""8 t .. •t38 ~ 
rihiade Wr.ltı•kM olep BUR· 
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
içia yük ....... 

$VEHSKA ORENT 
LINIEN 

.. ISA.. .,. .. 9+!8 tarilain
cfe Wden•lcte or., R01 l'ER· 
DAM. HAMBUIG. GDYNJA. 
DANZIG, DANIMAIUC "BAL
TIK ...... iti• Jlk altr. 

.. llRKALAND., •otlrl 14-
4-938 tarilliade ı..tc1e.aaekte 
olup HAMIURO. ROTTfAa 
DAM. GDYNJA. DANZIG. 
DANIMARK" BALTUC li• ... 
lan oi• yfllc aJacalcbr. 

"AASNE,, vapur• 26-4-JI 
taulaiade brkleDmekte ohap 
HAii URG, ROTTERDAM, 
GDYNIA. DANZIG, DANI 
M •• 8AL1 IK limıalan 
ıçia Jile ı •cıldır. 

SERViCE MARITIMI 
ROUMAIN 

0 SUÇEA VA.. vapunı 13 N. • 
,.dda Jımanımııa gelıp MAL· 
TA •e MAR!ILYA limaalan 
İ•• ile •e olco bbal eda. 

"AL8A JULIA,,. •Pi"'!' 9 M .. 
yıat• l m ••m za ,.ı p UAL TA 
ve llARSIL YA U..lara lcia 

'" )'C>lo ~· ı oder· 
tıanUW ••"ket tarildea ile -. 

r.ı ~ludaki dclifildilderU. 
ıuate auuliy- kabul etme1. 

Dtlaa jı ıla t•fJi1'.l ııı!! 2 nci 
k•~•dttRATELU5PERCO 
"',,_ rceafaltlına miracaat 
fdilmeıt rlea olunur. 
1t e oru 4111/4221/414"/~663 

flEUTSCHE LE. 

G. m. b. O. 
1-:AMBURG 

r rrTSCHE LF.VA~. 
I J lf. A. G. HAMIURG. 

111A U.VA1'i11. LINBA.Q. 
lRIMEN 

"SAMOS,, vapura 16 N ,... 
da beklt:aiYOf. ANVE~ BRf. 
MEN v. HAMBURG ı ._ı.. 
n ... ·,. çılcarae.fcbr. 

•AR'tA,. vapq 11 ıı- Nltand• 
Wfenifot • ROTJ ERDAM , 
MAMIVRG •• M!N iç"n 
,.. .... lrt-r. 

lR\IJCE MAJll'ni• 
ROUIMlll 

fUCAREST 
•r>UROSTOR ... .,... 3 Y.. 

--. .. 1111~. KOSTINCI, 
GALATZ ve GALA TZ ıktar
mı11 TUNA limanlanna yGlc 
alınkhr. 

l.lN f\ORSK ~ 

ODvier~· 

Ş&reka• 

v.,_AMIMı 
liriac:ikon119 - ..... 

Ttl.Ma 
THE EU.!RMAN UNES LTD. 

11.ASSYRIAN,. •par• Mart 
ailaayetittde UYERPOOL " 
SWENSEA .. .-iP Jik saka-
racalrtar. 

•'fJtl.NTiNO,. w.-. 5 Nle 
Pnda ıefip LONDRA .. 
HULL 1cia ylls •cılsW • 

•'F.LAMINJAN,. ..... u 
N•na UVERPOOL • 
~WENSEADAN atlip ,. il" 
... caktar. 

°CARLO,. .,.... 20 Ni-
•llMI• plip file ta~·- .. 
•JQİ zaaucla WNDRA ve 
HUU. içfıa yGlc al110akbr. 
THE GENERAL STIM NA vt 

CATION ~ LTD. 
11ADJUTANT., •~puna Mart 

nihayet ade LONDRA ~a ylk 
alreaktır. 

1' UTSCHI UY AN11.· LINI& 
"DEL<>& ... ,_. 14 Martta 

ıelıp 1uk takan•lı• 

MuceHit 
Al Rıza 
8r temiz Wt en adil itleri 

aiifatle 11par. 

Yeni Koottllar 

M. Şeolc1 Ular 
Dahilf haatallkla; 

rnutall•••• 
liac beyler ıoblc No. 8J 

Telefeo No. S-6 

il ·mi Eneftmeninden; 
afta tlaireai için 1 tane derece takıimatlr, pusulalı porta

tif ... pılı Zıla tip iV Teoclolit • Takeometresi ve iki ~ 
p.wlf aebpala tip 1 t c ) Zat• ~ aleti de ıki ta .. 4 
•·• tuYi,. nlll• Nııtler lllr• ve 20 tane 2 metrelik Neat
ler jılon aletleri (1181) lira muhım•en becleDe açık ebilt· 
:J• ••uW~ liteldUeria 2490 ayılt yasa bilkümleriae 

kM hı•,.,...._ _...,. ile 18/4/938 afaünde il 
Daimi laclmtlllne ... Yatmılın. 1 9 1067 

lzmir lıoasına amlrllll ildnlan 
... ı...-. ••Wlif ......... kotalı,.... 
1 - Maaiaada tümea lhti1ıea için 5930 kılo zeJtinyap açık 

eb lbH ile ...... ..,. ftS ••afblr-
2 - Ma.•ı• »+t• ba alal mt 15 tWir. 
J - Talallia ~•••I 2011 SO k•tlftar. 
4 - MllYlkbt ....._. llS df ..... . 
s - ... .. ... .....,.. ... 

·~==· ..... ... ...... ....,,.. .... . 7- Mla.,._,..,, • .._ __ ...... ,. .................... 
1107 
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_t_"'l _r_C_s._,,=---=~--=~~~;;.;;;;;;;--S.nir 1-Jek ·mi lzmir inhisarlar lıaşmüc ü ·1ug jn -·"' iiza ·~de ile tev
.. y ·· { sat ş Bağ ve t!atıçe ı· zı·ya Tregul den: 

Tütün ve S b e . N '5 
Fıcf an ve r ıühsul Jk.ncibcylcr sokağı Fırın karşısı 0

· " Al ancaktaki depolarımızd mevcut miktar, muhnmmen fiat Yo'culuk dolnyıs·le N sanın 
< rnncu pazar gü ıü öğleden 
cvel s:ıat onda .bırinci kordon· Mazutiu Macar 

Evi : 2505 ::m" eı i G .. br~l~/i Telefon: 4178 ve teminatı rı a~ağıda yazılı çul ve kann plar pazarlıkla satı· 
Jacaktır. 

< a A sancıık vapur iskelesine Tra4 :törl~ri varmazdan evel 318 numarada 
~~ki Doç Oryant bank müdürü Mu e:if ~üy .. kiük ...... 
Mösyö Politiye ait fevkalade T ·a 1;!Ö1' Pu .. ak.arı 
lüks ve nad· de eşyaları müza· 
yede surerle satıl caktır. Tohum ve Temizleme 

Satılacak eşyalar nr sında Ka:burları 
f'. vrupa memulatından nadide O k ve Hnmın mak·neleri, 
masif maundam m mul anahtar· scıır her c ns ve sistemde 
lı yemek masası ve iki maun 
t 1htasile beraber, nasif ceviz· 
J n mamul kısbartma bLfe, v 
y ni bir halde lüks m rukcn 
1. ~nape ve iki koltuk, ve altı 
y ·mek s~mdalyası, Amerikan 
1 Jdifeli k nepe ve iki koltuk, 

Zi:aat Mnk:nel ri 
Hacı Davut Z:tdc 

R hmi' 

Halimağa çarşıs No. 31 
g yet güzel sesli yeni bir halde Telefon: ~809 üç bed Ilı şitmayer markalı Al-

Telgraf: Karadavut man piyanosu, maun poker ma· 
sisı, gayet z rif elektrik v z~ 1 Z M 1 R 
ları, ve duv r elektrik lamba· # r:~~cmmı~11&:ıüarıc• ' 
ları, 936 senesinin gayet ık 
uzun orta ve k·sa mevceli te· 
lefonken markalı Alman rad· 
yosu, sahibinin sesi markalı ye· 
ni bir halde çantalı gramofon 
nıaa otuz plikile, Avrupa ma· 
mulatından muhtelif desenler· 
den sandalyalar, açılır kapanır 
ceviz kare yemek masaları, Av· 
rupa mamulatından hasır kane· 
pc takımları, yeni bir vaziyette 
fırınlı havıgazı ocağı, kristal 
camla lake vit in, ve muhtelif 
bibelolar, 9 parçala gayet zı· 
rif ve nadide um ılt kanepe 
takımı ceviıden mamul yün le • 
difeli kanepe takımı, üç par· 
çala sufle kanepe maa iki kol· 
tule, gayet şık ayaklı iki adet 
11ikel elektrik lambası iki adet 
ıyaldızlı köşe koltutu muhtelif 
oık ve oadide elektrik avizol~ı 
muhtelif kadife, keten, etemın, 
\ilim perdeleri ve kornijleri, 
ı•tlı boya ve b m taplol r, 
yeni bir b ide Avrup mamu· 
litıadan madeni soba ve boru· 
lan ve p1ravani, 15 günlük ku· 
rulın duvar saati, maun şem· 
şiyelik nikel portmıntolar, iyi 
bir lıalde bakır ferm11ifon gaz 
sobaları, m undan ve cevizden 
mamul fevkalade bir ve iki ka· 
pılı aynalı dolaplar, muhtelif 
mermerli lavabolar, cevizden 
mam•I kabartma iki kişilik kar· 
yola yatak, ve cibinliği, ayni 
des~nden dolap ve komidinoıu, 
yetil kadifeli ıezlonlc, koloDab 
portmeato, lake bronz barali 
birer buçuk kiıilik İngiliz kar· 
yoları, yatakları ve cibinlilclerl; 
yeni bir halde ayaklı slnger 
dikiş ve nakıı makinesi, döner 
kütüphane, muhtelif atejerler, 
buz dolabı, yüz parça kadar 
porselen tabak takımı ayrıca 
başka desenlerden gene porı: 
len tabak takımluı, camlı ku• 
tüphine, muhtelif su, ~ira, 
ıampanya, ıarap, rakı knatal 
lcadehleri, muhtelif kristal sura• 
biler maun konıol maa Avru· 
pa ~ynaaı, zaiz markalı bir dür· 
bün muhtelif kilim perdeler, 
Isparta, Uşak, Demirci halı ve 
seccadeler, muhtelif yolluk, ki· 
lim ve halılar veıair birçok eı· 
yayı nefise müzayede ıuretile 
aablacalctır. Sıtıı peşindir. Fır
aatı kaçırmayınız. 

Türk müzaye salonu 
müdüriyeti D.3 

Göz Hekimi
Mitat Oral 

Adrea: Be,ler Numan IOıi 
katı No. 23 

Kabul saatleri: Öiledea evel 
NAt 10-12 ötlecfea IOIU'e 

15,30 • 17 Tele. 3434 

Daktilo aranıyor 
6 aylık muvıkkat bir iş için 

daktilo bilen bir genç aranı· 
yor. Eski harfları da bilmesi 
lazımdır. Anadolu gazetesi idıı· 
re memurluğuna mii .. acaat et• 
KA-:leri. _ D: 3 

I 

•• 

-. 
il. YREiT,.11 

Ç!IZER 

• 

Doktor. 
. e a Tonay ' 

Bakierigolog ue bulaşıcı, salfın hastalıkları. miite!ıessı11 
(Ver m \•e saire) 

BAsmabane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefnon: 4115 

taı--•ımammri:mlBlll~:;.;m~-..--~~~----·• 

akik" ç ·çek kokularını 
Bütün ta iil · klerile yalnız 

ezacı başı 
Kolonya ve Esans· 
Iarıuda duyarsınız 

'f abii, Latif ve çok 
sabit tirler. 

tJ 

Aynını yapmaga 
imkan bırakılma· 
mıştır. 

Benzer i~imli tak
litlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

• epo: czanesı 

Hfikt1met sırası 

TtiRKiYE '":' 
CUMHU RIYETI 

isteklilerin 18/4/938 günü sa t 15 te baş müdürlüğümüzdeki 
komisyon gelmeleri ilan ilan olunur. 6 9 1113 
Mıkt rı Muhammen Temin tı 
Kilo Fi ah 

13881 
3385 

676 
5548 

23490 

K. 
10 
3 
6 

14 

Ura K. 
104 11 Kullanılmış kalan çul 

7 62 lskart çul ve kana viça 
3 04 • ipi 

58 35 • ince lnnnap 
173 12 

t •• • • : ,. .... ~ • ~- : •• ,,, 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1,ürk Anoııin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 

45· 35· 25-20 beygirlik: Her husust6 g rantilidir. 
Fıyatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harman, biçer bağlar, saman ve ot presesi, 
tohum ayırma makinesi, kalbur makinsi. pata· 
tes çıkarma mskineıi ve bilumum alah ziraiye. 

RUT-SAK - Tra~tör 1pullukları, mibzerler, diskaro, tırmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motörlcri. 

Her türlü fabrika tesiıata işleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mıntakası umum acentesi TALAT KIL. 
l/OGLUNA müracaat. 

~ "-\.. .. . , ' - ' . . . ... 
• 

lstanbul jandarma satın alma ko-
misyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira Ku. Lira Ku. 

8000·9000 Yün fanile ipliği 23400 00 1755 00 
1 - Vekiller Heyeti kararile 938 senesine sari mukavele 

aktı sureti le cinsi, miktarı, tahmin bedeli ilk teminat miktarı 
yukarıda yazılı 8000·9000 kilo yün fanile ipliği Gedikpaşada 
jandarma satın alma komisyonunca 11 Nisan 938 Pazarteıi 
günü saat 15 te kapalı zarf ekıiltmesile aatm alınacakbr. 

2 - Şartname her gün Batıl' lma komisyonunda görülebilir. 
3 - isteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun va 

şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını komiı· 
yona vermeleri lazımdır. 25 30 4 9 1510/899 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
6 ı ncı keıide 11 Niaan 193 8 dedir 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiy~ 

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

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 
-: 
lzmir Eşretpaşa hastanesi haştahitı· 
liğinden; 

Hastanemiz için alınacak olan 2260 lira muhammen kıymetli 
(40) kalem alat ve edevatı tıbbiyenin bir ay zarfında pazar
lıkla viiiiyet encümenince temin ve tedariki her ne kadkr ga· 
zete ile ilan edilmiş ise de bu müddet zarfında istekli çıkma· 
dığından vilayet encümenin olbaptakı kararlan veçhile yeniden 
ilin tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksıltmeye çık .. 
rılmıştır. isteklilerin nümuneler• görmek ve şeraiti anlamak 
üzere her gün hastane ıertebabetinc ve eksiltme günü olan 
18·4·938 Pazartesi günü saat dokuzdan on ikiye kadar \İ ayet 
encümenin müracaatları ilan olunur. 1 5 9 13 1073 

Ürolog - Operatôr 

Doktor Fuat Soy er 
Gülhane bastınesi eıki muallim başmuavini ve İzmir Merkez 

hastanesi idrar yolları butahklırı rnütahassısı 

lkincibeylcr, Ahenk matbaası karıısında 36 numaralı mLa· 
yenehanesinde her gün saat 15 ten itabaren hastalarını k cuı 
ve tcdıwi eder. 

Tabih alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum nılldür

lflğOnden: 

Ü 
An~k~rat by~bkının\ da Kk ayaa ve Küçük Yozgatta çalış~ırılm. :: zere ı ı a ı a ınaca hr. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiycnler n istida ilf' rı s l.,ın 
yirminci günü akşamına kadar umum müdürlü~e muracaa • t ~ 

27 30 1 3 5 7 9 11 13 15 9(.:& 



EIW.. wMMio ..... ...... 
, Ze6161i1 ...,.,. -

Ej~ • ş Basur memelerini gider·r, 
KSlr a ap D veli, ittibayı artbr r. 

Taze Temiz Ucuz 
H ü lü tuval t 

A aç 
ti ri 

Hamdi Nüzhet n 
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