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Cebelüttarık için 

' tekzip ettiler 
Londra, 2 (0.R) - General Frankonun Lon

' dra ajanı dük d'Elbe Foraynofise giderek bil
' kümeti namına bir nota vermi§tir. Bunda gene-

ral Kiepo de Llianoya atfedilen beyanat res-

i 
men tekzip edilmektedir. Generala atfedilen 
beyanatta Cebelüttarıkın bir korsan yuvası ol

~ duğu, fakat bereket versin ki çok zaman bu hal-

i de kalmıyacağı ve yakında anavatana döneceği 
bildirilmekte idi. Bu beyaruıt Ingilterede büyük 

j asabiyet uyandırmıştı. 1 

Belgraddan b ir göriinii§ 

YUGOSLAVYA BAŞVEKİLİ 

Dün Belgrada döndü 

...................................................................................... 

• 

YENİ ANKETİMİZ 
ANALIK 

Aşka zarar 
Verir mi? 
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Çok kıymetli eserleri 
ihtiva etmektedir 

1 

, ŞEHiB H_ABERLERi Kuvve____,tlendirmek k~'.: 
bir zaruret halind~ ı 

El kt •k Esrareng· iz bir hadise --o-- ..•• ı:ı:nt· e rı -BAŞTARAFI 1 lNCI S.AttUi,,kı· 
kün ağırhğını müdrik olar~ ~ip 

Tarifesi tasdik 
edildi 

D•k•ı•d B H •b • laplanmızın azameti ile ınute~110e} 1 ı e n. ası ey ı hamleler yaratmak mecburiyeti at··· 
yiz. Bu işler de lafla başarılaıtıöğUs 

kı•m, neden ya.raladı? Bu, yeni yeni fedakarlıklara giiııt' 
.. vermek, imkanlar aramakla m 

Nafıl vekaleti, on beş kuruş olarak tes- kündür. "' . gelir 
bit edilen elektrik kilovat tarifesini tas- Mahalli idareler kendilerıne. det! 

• • ~ k lah. yetııı dik etmiş ve keyfiyet telgrafla alakadar- lzmire tedavi ıc, ın getirilen dilsiz bir kaynagı bulma sa ı ııısl 
lara bildirilmiştir. Tasdik keyfiyeti bu- uzaktadırlar. Vazifeleri. ıne"ı~ 
gün şirkete bildirilecektir. yavru ye~~=; l otelde ·kayboldu dahilindeki gelirleri geçmış ~1)111' 
* Elektrik ve su saallerinin ölçüler göre tahmin eylemek ve bu ~\ııfl 

v~ a~ ..!ar idaresince ayarlanacağı za- Dikilide esrarengiz bir yaralanma ha- vermekten çekinmiş, sonra yaralandığı- menata göre ele geçecek tıı1e~ 
mruı saat ayar parası adı altında al8ka- disesi olmuştur. Bize verilen malumata nı itiraf etmiştir. Fakat kimin, ne mak- mevcut müesseselere taksim e,-,biC 
dar şirketlere~ her hangi bir para alın- gör.c, kazanın Meşrutiyet mahallesinde salla yaraladığı henüz anlaşılmış değil- hududunu aşamamaktadır. - · foC' 
masının yol~u;. ~ld~ğ~ ş~hrimizdeki al~-ı on sayılı evde oturan bay Avni Altanm dir. Arada bir aile geçimsizliği olması mazur görülürse - vazifeleri bı# 
kadarlar:. hılc..rılmı~tı~. Bu ~arayı ala- eşi bayan Hasibe gece vakti göğsünden 1 muhtemeldir. Hadise bugün tenevvür malitenin tamamlanması ına~·dat" 
kadar mucsseseler odıyecektır. ağır surette bıçakla yaralanmış ve ha- edebilecektir. nı arzeyliyor. Halbuki hususı ı ikle~ 

--=-- dise zabıtaya haber verilmemi,.crtir. BIR ÇOCUK KAYBOLDU '~!'in ve belediyelerin ifa ett göt' 
1 Yaralı kadın derhal kayın biraderi ta- hizmetler her zaman halkıml~·~~j İf nc:..r a rafından tedarik edilen bir otomobille ödemişin Birgi nahiyesinde E. Izze- le görebildiği ve elle tutulabıl.di:~ 

Bcrgamaya getirilmi§, orada bir dokto- tin on iki yaşındaki oğlu Ahmet, teda- lerdir. Bu bakımdan da halk ışhii~ii· 
Tenzilatlı vapur ra muayene ve ilk müdavatı yaptırıldık- vi edilmek üzere Izmire geürilmişti. büyük değer vermek istiyen dıı>' 

tan sonra sabaha karşı tekrar Dikiliye Yavru dilsizdi, memleket hastanesinde metimizin halkın memnuniydt ııı~· 
bileti getirilmiştir. ayak tedavisi yaptırıyor ve Kemeraltı gularını arttırmak hususun 

8
• ço~ 

Denizbank umum müdürü bay Yu- Iş bu suretle gizlenmiş oluyordu. Fa- otellerinden birinde kalıyordu. Bu ço- halli idareleri takviye eylenlesı 
suf Ziya Önişin tavsiycs! üz~ri~e Izmir-1 kat Dikili zabıtası, sabahleyin hadiseden cuğun kaybolduğu zabıtaya haber veril- faydalı bir hareket olacaktır. derİ~ 
de d e, Istanbuldn oldugu gıbı vapurla 1 lıaberdar edilmiş ve derhal tahkikata miştir, aranmaktadır. Dilsiz olduğu için Halkın rejime karşı olan ~tı1• 
seyahat eden memurlara yüzd:! 50 ten- ı başlanmıştır. Yaralı kadın evvela üade kolayca bulunacağı sanılıyor. sevgisini bir kat daha arttırac~\ bit 
zilat yapılmıştır. Karşıyakada oturanla,r iddiamızı tevsik için ele kiiçtı 

1
t8r 

tenı.ilaUı biletlerini tedarike başlamış-
1 Kaybolan cocuklar .. oldu misal alalım : Bu memleket, 

89~ri1 

emu 

]ardır. Ancak serbest meslek sahibi olup ' UÇ ca karanlık içinde kalmış, ı11 (X 
Tire 28 (Hususi) - 511 sene evvel den gelip geçen Selçuk, Roma, Iyoniya, ayni zamanda muallimlik yapan bazı nuru ile ışıklandmlamamışbt• ~ 

:Abdullah oğlu Yahşi bey tarafından, 1 Yunan ve Iran hiikümdarlarına ait pa- muallimlerin tenzilatlı bilet hususunda- N • • d • k • t ı b evli bir köyden başlayınız da eıı fl' 
Öilrülmüş hah şeklini andıran ve yeşil 1 ralarla o z~mnn _Tire~e s~kin bulunan 

1 
ki müracaatleri yerine getirilmemiştir. urının e 1 1 a e eye labalık şehirlerimize kadar ~~,.,Cl 

çiniyle işlenrnl§ minareler cYeşil ima- Osmanlı Turklerıne aıt Tırede basılan --=-- ruf halkın ağzında mektep ı ~ıC· 

ret> camii icra vekilleri heyetinin yük- paralar sıralanmıştır. Bu da gösteriyor Bir hırsızJık hadisesi •ı eh k t • w • 1 ld nakarat halinde tekrarlanmak~ 

=~==y:.:::!~!ı::~:• ::,::;:: ~~:' ~::c:::u:.v-;~ğ T:::~.!' ::.r. Cumaovasmda bic h•ntzhk. ~~di:'. l tı a e tıgı an aşı - l ra~;::~;:u~~·g:: :::~:::::~c 
müze olarak kul1anılması için lzmir kül- mankenler üzerinde bir buçuk asır ev-ı olmuştur. K~n:'alp~a. mahallesın. 

1 
_ BAŞT ARAFI t-tNCt SAHiFEDE -ı idarelerine keyfiyet dün sabah tel- zünden göz yaşı dökmekt ·.Jr 

:til di kt .. l"ğü . .1 . l' B . . .. k k ..ı ran bay Salihın evının pençeresı açı - B . I .. .. fi h be rilm. . Dü' 1,__ H lkt b d tm'"k 1 
· r re or u emnne verı mış ır. u- veline ait kadın clbıselerı, Tur aaın- k t' 1 . b' h t af d u neticeye varı ınca pazar gunu gra a a r ve l§tır. n a~m a a u uyguyu yara .. lı10' 

T. H 1k inin hlm . d • ma sure ıy e gıren ır ırsız ar ın an t . d har k ed l ah ık la . • A .. • • l"b b k .d. ı_ı8tır ı. rası ıre a ev ayesın e ve larının tel ile n~batı boya ile renk ver- d kta b 1 b .. 1. al ı zmır en e et en vapur ar t -, ç arı n bar p.yıada guya uç fıran- a ın en üyü esen ır. n t-1~~ 
"'f F 'k T ki ğl f h · ak 1 san ı u unan eş yuz ırası ç ın- kile ed'lm" • F'lh kika ·· ·· ' altıd F• ik b k' 'lk h ·1· b " ~· nu us memuru aı 0 uo unun a - dikleri, uçkur, peşkir, gomlek y a arı H b S ı·h· t 1 ı l§tır. ı a pazar gunu nın saat on a ın e za ıtuınca ruz ı ı ta sı ı mec un ıııı"' 

rl 1 larl 1 bl "-- haı· ko mışlır. ırsızın, ay l ı ı anıyan ar- K I • d M • k l d w •• • . . . b l k h ,. }ca : .ı.ı ça l§llla Ye r m\UA:: ıne n- yüz elli senedenberi renklerinde ufak d b" . ld ~ 1 onya vapuru zmır en enın ae- ya a an ıgı ıoylenml§se de, bıze ve- ıçın u meme ette ususı . İJ"-
an ırı o ugu sanı ıyor. f • . k .. I tı B' .1 ı- b habe . dıh . • l 1 B ·· k" (erııtl .k muştur. bir solgunluk bile hasıl olmıyan temiz ermı yapma uzere ayrı mış r. ır rı en ma umat u rın s atinı ar yapı mıştır. ugun oy ,,,,,,.;' 

Müzenin bahçesinde sağ tarafta itina işler nazarı dikkalı celbetnıektedir. Da- G --=-- habere göre üç delikanlı bu vapura teyit etmemiftir. Çünkü bu çocukla- halkımız omuzlarında taş ta§•~ j.,d' 
ile yerleştirilmiş Mustafa paşa, yeğen ha bunlara benzer tarihi kıymet taşıyan Özünü kaybeden binmİ§ler ve Mersin için bilet alını§- n hamil olan vapur, ancak dün ge- büyük bir aşk ve heyecan b~eıt• 
'Ali paşa, bUyUk hekim Şani zade Meh- bir çak eşyalar mlizenin duvarlarını sfu- adamın .davası lardır. De.ni~y?ll~ idaresi her ne ka- ce saat yirmide Finike iskelesine mekteplerini yaptmnakta• ve ·,,defi 
met Abdullah ve 1242 senelerinde, içti- !emektedir Cumaovasının Görcc~ köyünden AH dar Meram ıçm bı!et satmışsa da bu ulaşml§tar. 'Ancak, vapurda bulun- yani umumi vilayet meclisler• el'te 
maiyat, ruhiyat ve matematiğe ait yüz- M 1 f. b . .. 1 d ' 1 oülu Mahmud un gözünü çıkarmaktan 1 

adlara muharrer bilet satıldığı kat'i- duklanna göre Finikede değilse bile muallim gönderilmesini iste~fl d' 
:.ı-n fazla eser yazmakla yUkselmiş olan aa ese u camı muze 0 ma an evve 1 ° 1 le t b' d'I · t' A ak lak M • d ak 1 akla 1 kt d 1 · asıl hıtıı .~f 
ut: ~ d 1 yl bO ı t · t b da suçlu Osmanm muhakemesine dün ağır yet eı ıt e ı ememl§ ar. ne , mut a ersın e y a anac r- ve ya varma a ır. şın BP' 
Tireli Abdullah Zilhdilnlln kabir taşla- uvar arı, yag ı ya ı ezyına 1

' a - , d d a · ı · r Idd' .. 
1 
vapurda da bilet tedariki mümkün dır. heti şudur ki bu he .. yeca. _nlı Jt1 .lif~ 

nalanmış ve güzelim nakışlar şekillerini ceza a evam e ı mış ır. ınya gore ' w • k 1- t ıtı~ı· 
riyle, Uzerlerine yazılmış vakfiye suret- . . . . . r suçlu, bir münakaşa sonunda ihtiyar bir 1 oldugu ve bu çocukların vapurda bı- Bir ihtimal daha vardır. Eğer bu aşkına arşı umumı Vl aye "'of ıl 
lcrini havi plAka taşlar ve daha bir kaç kaybetmıştır. Kubbel~rden bmt~ın kbada-ı zat olan Mahmudun gözünü armut top-1 let alarelt seyahate iştirak ettikleri üc çocuk, kendi akıllannca akıllılık feri muallim göndermemekte, ~ıı' 
kırık heykeller bulunmaktadır. nası, ka::ınarak tezyınattan uır ısmı y · · ' ı · 1 anlHtlı or edip te Rodosta karaya çıkınt•larsa, kadar kendisi de bu acının· ıstı 

d k 1 t K d tl . b' lamaga mahsus hır kargı ıle çı.~arm.ışhr. 1 ~ Y • 3' 1 
. MUzeye gın· ·nce ille go"ze çarpan mu" mey ana çı ·arı mış ır. u re ı ır sa-1 S lar .. ıkan f. aril . K ak l 1 b•tt-L. •. kü'l 1 . d akt d • • - • y 1 b Halbuki bir sahit Mahmudun tarlada ayı ı uçe Ç ır erın on- Y a anma arı ı auı mut o ur.. uym a ır. 'çtirı1" 

· k d 511 t il natkarın fırçasından çıktıgı anlaşı an u ı "' ' j 1 h k ti • k ti Fal 1 1 zab B · l' 1 · l 'ne 1 ~ zenm apısı ır. sene cvve yas . . . 1 yere düşmesiyle elindeki tırpanın gö- ya vapuruy e are e erı uvve e <at ta yan ıtasının pasaport- u mısa ı yo ış erı '. aat' 
Mahmut isimli bir Türk sanatkarı tara- te-lyino.t az bir maı:;rafla ihya edılebılır. .. ll d .. ·· .. k b t · tahmlıı edildiği için derhal bu cilıet- suz olarak yolcuları karaya çıkart- muavenet müesseselerine, zır e B1' 
fından yapılmış olan bu ceviz tahta üze- MalOındur kı Tıre asır.aın yukunu taşı- t n· .. 1 . t' M hk b .. ten arutınnalara ba•lanmt• vapu- mıyacagı esaba katılarsa bu ihtun" a- aytar ıA erme teşmı ey em t.o'") 

. . , .. .. .. zune ras arr.asın an gozunu ay e mış-ı w h b . l . 'l 1 ek" ,. 
. . ~ ır. ıye soy emış ır. a eme, u ınu- -s ~ """' Y k ~ 1" 

rine oymalı kapı eski Türk santakarları- yan hır beldedır. Her k:ırış topragında 'f k t l k k 1 run ugwrıyacagwı bütün limanlar polis lin de zaif oldug"'u go··ru"lu"r. ni hazin neticeye varmak ço ., . . .. .. .. .. essı azanın ırpan a mı, yo sa argı a • 
nın~k~ll~~b~evlı~h~~du~tannınkcymcili~tı~uı ~m~~u~ 11 • b't' k . ~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~-----~ ~~ ~~ • mı yapı c ıgının tcs ı ıne arar vem11~- - - - t w 
larmı göstermektedir. Resimde görillen Izmir müzesi sayın direktörü Bay Salu- 1 tir. A Protestan papazı Binaenaleyh umumi vilaye Jdtl~ 
kapı da mUzenln iç kapısıdır. Ve aynı hittin Kantarın Tirenin bu mini mini •'-;'tfFA'OZ~E/d':l':7..z7.T.f/772zx7777'- nason !isinin yükselttiği sesi layık o eP 
sanatkar tarafından yapılmıştır. Küçük müzesinde telkikatla bulunmak üzere N J tahliye edildi ehemmiyetle karşılamak rejitıle 
salonun sağında harap Aletleri ve kıy- şehrimize gelmesini ve müzt mizi daha ~Kücii.k Haber/er ~ kuvvetli bir hizmettir. ,,..;.ı,.tJ 
~:~~e~:~~~ ~~r a=~:i~~~. ~~~ ~~~ô~~e hı:~~!~:~~ı i~~kl~~~etli ~vsi- Ru-L7~LZZT.L7.7.77ZV.7JZ//E/L7,~ 1 h ti Ya Cl fazla d 1 r M~~:~~~m~~--i~) ha pi::::~:~~: ~~:~ HAKKl OCAKvu 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' hmir ve civarı Urımsatış kooperati- ~ • - - -- sını bekliyen yüzlerce kişi mahkeme 

lsvicre 
Cenevre;e batlı 

kalacak al ıflee-

Bir Sürgün 
Adliyeden kaçtı, 

yakalandı 

/ ı.,..d'v.J,L/.Z~//7ZZ/L//f/.Y..7..XZ/.:/J 'l ı finin yıllık umumi heyet içtimaı pazar- lnhisar1ar idaresinin içki sarfiyatı arl- önünde toplanmış bulunuyorlardı. Pa-
LJ Jk . k ., • . i tcsi günü Halkevi salonlarında toplana- tığı için anason ihtiyacı da artmıştır... pas her ne kadar yedi ay kalebentlik cc-
fl Q eVl OSeSl caktır. G ç dk hk11. 

Sürgün cezası mahkı1mlarından olup 
Nazilliden Izmire getirilen Kayserili 
Ömer oğlu Ahmet adliye dairesinden fi
rar etmişti. Suçlu gece geç vakit jan
darmalar tarafından yakalanmJ.§tır. 

--=--
Yeni köy heyetleri 

Köylerde şubat ayında yapılan muh
tar intihebatı neticelenmış, yeni heyet
ler martın ilk günü vazifelerine başla
mışlardır. Işıklar köyünde yapılan inti
habatta 207 reyle bay lbrahim Işıklı 
muhtarlığa seçilmiştir. 

Köy ihtiyar heyeti azalıklarına da BB. 
'.Asım, Ömer, Kerim ve Ahmet seçil
mişlerdir. 

' ~ ı eçen sene e.?ıne c i anason yetiştiri- zasına ma um edilmiş ise de maznu-
fr//./7':TO'ı7.//////./7Z/.:/.// '/.','ZZ~ * Fakir talebeye tevzi edilmek üze- cileri, fiat meselesinden dolayı az istih- nen bu tevkif müddetini geçirmiş oldu-

1-ünlii Türk komutanı Atillftnın mo- re, Kültür direktörlüğü okulara yüz ğu için şimdi serbest bırakılabilir vazi-
zayik büyük bir resmini sayın Başba- yinni mektep kitabı göndermiştir. salat yapmışlardı. Bu yüzden inhisar yetedir. 

1 d · B S ı idaresi ihtiyacını hariçten temine mec-kanımız ve saylavımız Celıil Bayar evi- * Be e iye rei.s muavıni · un Papas Rimler hakkındaki hükum" son 
1 ki . . A bur kalmıştı. 

mizc göndermiştir. Her gün öğleden son- 1 Yurdkoru, fuar iş erini ta "p ıçın n- aylar zarfında, gazetelerde yer bulma-
radan itibaren yurddaşlara gösterilecek- t karaya gitmiştir. Spor işleriyle de ala- ihtiyacı karşılamak i.izerc bu sena Ur-
tir. kad~r olacaktır. lada da nason ziraatı yapılacaktır. malda beraber nasyonal - sosyalist Al-

2 - Evimiz gösteriş şubesinin 5/3/ 38 * Son günlerde Izmirde ve civar ka- Ziraat müdürlüğü Urlada köylüye manyada oldukça ~alkantılara sebep 

Bern, 2 (ö.R) - Isviçre feder toııl': 
lisi hariciye komisyonu bu sabah.~iiıt' 
narak Isviçrenin Milletler Cefll

1 
it el' 

sadık kalmak azim ve kar_arını.:~pıt 
ıniş, bununla beraber Isvıçreıu ""°r 
halinde olan bitaraflık siyasetiJlC # 
etmesinin de bir zaruret olduğu ıı oln bir meseleye muvakkaten nihayet tarihind. e.y.ıllık ai.lc eğ.le.ncesi va.rdır .. 

1 
zalarda bazı münferit iltihabı sehay .. a 

1

500 k!lo anason toliuınu dağıtacaktır. 
_ vermektedir. üzerinde ısrar eylemiştir. ~ Ü'yelerımızın davetıyelerını Halkcvınden 

1 

v~k~.":t.~na rastlan~a~tad1:. Sıhha: mu- Vilayet bu sene 24180 mcyvasız ağaç ~ 

almaları. durlugu bunları buyuk hır hassasıyetle 1 fidaniyle on bin aşı kalemi dağıtmıştır. ---------------------··------~ 
3 - Evimiz salonunda her hafta per- takip ediyor. FIKRA: 

şembe günü akşamları saat yirmide bü-1 * Pazar günü mevsim kır koşuları- -=--
tün yurddaşlara Karagöz oyunu oyna-

1 
nın sonuncusu Küllürparkta yapılacak- D. ikilide yangın 

ncaktır. tır. Koşular saat on birdedir. Birinci, 
4 - 3/ 3/ 938 p~rşcmbc günü saat on l bölge şampiyonu olacaktır. Dikilinin Meşrutiyet mahallesinde Ha-

altıda köycüler komitesi ve saat 16.30 *Zabıta son günlerde şehirde bıçak sanın evinden yangın çU<.mış, evin ya
da kitapsaray ve yayın komitesi toplan- ve tabanca araştırmaları yapıyor. Ku- nındaki ahıra sirayetle ahır tamamen 
tısı vardır. j mar oynıyanlar da takip ediliyor. yanmıştır. 

insan nasıl düşer? • "" 
uAkbaba» da, değerli romancımız Retat Nurinin bu baf~şf' 

oriinal bir hikayesini okudum. Ostad, bu güzel hikayesinde, ~ 
tılqtıkça kendisine el açan dütmüt bir arkadafının haya~•_"',.ıır 
saca anlattıktan sonra, karlı bir günde aralarında geçen fU ~0 

mayı yazmaktadır: ,., 

FEDAKARLIK .. 
• 

ZAFER • • Ve REKOR. HAFTASI .. ) 
« - Yahu, dedim, sen çalıtkan, terbiyeli bir insandın .•• Ne Y 

tın, nasıl ettin de bu hale düttün? 
O, omuzlarını silkerek: 

1 ş t e Ne bileyim ben, dedi. • şr1''' 
Öyleyse, kendini kaptın koyuverdin, timdi gelsin eı1'• 

TAYYARE SiNEMASININ ~~ ·~ 
Büyük bir ihtiyatla karlı yokutu inmeye batlamıttım. Bı f! 

Sizlere hazırladığı büyük sürpriz .•• Atkın tevlit ettiği nihayetsiz elem ve ıstırabı ••• Vatan ve evlat muhabbeti gibi ali hisleri 
tasvir eden dünyanın en büyük filmi 

nasıl oldu, birdenbire sendeledim. Ne olduğumu anlaoıadİdıt~•· 
varlanmağa batladım. Birisi beni kolumdan yakalıyarak ka 
Baktım ,gene o. 

Ostümdeki karları silkeliyerek: N"''l 

VATAN HASRETi 
HARRY BAUR - GINA MANES'in fÖhreti bütün cihana yaydan mııhtcıem tem•illeri 

-AYRICA-
Nükteli sözleri •• Kendilerine has etvar ve hareketleriyle ' nihayetsiz zevk ve heyecan içinde bırakan 

ARMAND BERNARD-ANDRE LE FAUR 
Tarafından emsalsiz bir surette temsil olunan 

BAŞKASININ 
Filmi bu haftanın zaferini tetkil edecektir. 

KILIGINDA 
iLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL 

p ·- . - • • ._., ".. . " • • - ..... C' • • - "1 

- Ne oldu yahu, dedi. ihtiyatlı ihtiyatlı yürüyordun •• 

oldu?.. tılı~ 
-Bilmem... Farkında değİli!Jl·· Kendimi toplamağa çahf 

tekerlendim, dedim. l•"~ı· 
- itte, biz de böyle olduk, dedi. Demin sana nasıl yuyat ~ 

ğımı bilmiyorum derken yalan söylemedim. Sebebini uı;urı ..,.,1 
ne sorarsın a efendim? Sen yuvarlandığın vakıt ben ıorduJIJ 
istediğim üç bet kurut··· Varsa verirsin, yolaa sağ ol. .. ~ • olii.,, 

Hayatta, tuur ve ihtiyat kadar tesadüflerin de öneınh ~11,-fl1 

canlı bir örnekle anlatan bu hikaye, dü~mütlere kartı daha 
1 

olmamızı hatırlatmıyor mu?... ,. tpll' 
FUA .,ı-

Bu hikaye: Retat Nurinin olagan feyler adlı kitabında d• 
dll'. 



ıfCi'3 --re en 

Paris Elçimiz 

SA.ZAN ~AL SAZAN MtSALt 

Kolayı var ... 
lstanbı:I, iz.mir, Ankara gibi büyük 

ıehirlcrde çok defa ~bidi ve siunii ol
duğum fakat hiç te hak vermedğim bir 
§İkayet vc.rdır. Bu §İkayetçilerin ekserisi 
tekaütlerle, serbed meslek ve sanat er
babmdan olmıla.r, kısmen de küçük me
murlardır. Şikayetleri de ıudur. Maqı-

Fransa D B k mi%, kazanç veya gelirimiz azdır. Ceçine-

1 Ş a an in a mİyonız. Geçinmek kclimeı;i (iskan, İa· 
§e, lhM, ve bittabi ~ezmek ve eğlenmek 
te dahil olmak üzere) bir kaç kısma ay-

-- -- nldığı ve her kısım da her memleket 

lürk - Yunan askeri ittifakı ve Habeş ::~::-.~1;:,e:~: ::::::::: 
llh k t d•k• --k b• d•rd• :u~~çe~oc~~':in!~:~c~~t!'ı:1:; a ID 1 D· a S I l ara rı n l 1 l l denildi mi: Çocuklarını yelİJlİnnİJ, uçurt-- muı bir aile demektir.) Şu halde bu hü- 1 

Itaıya . Montro··' u·· tasdı·k erlecek çiftin ba:-;atı büyük ;ehirlerde, gezmek. U gcyinmek ıöyle dursun bu maa;la ancak 
o ~ehrin en l:cnar, köyden de beter ba-

Belgrad, 2 (Hususi muhabirimiz
~n) - Havas ajansının bir lehli
'! : Balkan antantı Ankara konse
~e alınan kararların Fransa tara-

an tasvip edildiği ve memnuni
l'tle. karıılandığı haberini getiriyor. 
Ynı ajans, başka bir haberinde ıu

llu ehemmiyetle bildiriyor : 
Balkan antantı kon&eyinin Anka

~~~imalariyle ilgili olarak Fransa 
cıye nazın bay Delbos, Türkiye

"lrı Paris büyük elçisi bay Suat Da
~~ı kabul ederek uzun müddet gö
~"tlnÜ•tür. B. Suat Davas, Fran
lle ~riciyeıini Ankarada Türkiye 

\ ı Utıaniıtan arasında parafe edi-

len geni§ askeri ittifak hakkında ha
berdar etmiştir. Türk - Yunan aske-

ri ittifakı Pariste çok iyi bir intiba 
bırakmı§tır. 

Türkiyenin Paris sefiri, Balkan 
antantı konseyinin aldığı mühim ka-

rarlar arasında nazan dikkati celbe
den Habe§istc.n ilhakının Balkan an-
tantı devletleri tarafından tasdikini 
de aöz geli~i elmi§tİr. Sefir, Türki
yenin bu tasdik keyfiyeti karJıSın· 
da Italya hülı:ümetinin de Montröde 
akd ve imza edilen Boğazlar anlaş
masını imza etmesine intizar edile
bileceğini bildirmqtir. 

LONDRA SOVYET ELÇiSi 

lngiliz teklifine 

B. DELBOSUN SEY AHA Tt taklık bir >·erindeki bir kulübede s;eçer 

B lgr d 2 
(H A) B ve aylık iaşeleri de ekseriya yağsıı prasa 

• ~w• a ' .. ususı -. . eyan ile bazan de lrur.ı ekmekten ibaret ka-
edıldıgıne gore Fransa harıcıye na- 1 d ükr' t lid. 1 

k kınd A k A 
. ırsa ona a { e me ır •..• 

zırı pe yn a n .ru-ayı ve tına- N ._ .. d t h' 1 . kt• N 'k" Bal e o r.oy c o urama:ı:mı}, şe ıre a ı· 
yı zıyaret edece ır. azırın ı ı - ık· • 1 ı "'--d 1 H • b. · 

• w • l § ımqı ••.. L..ilKU' ı. ıım ya ır ı;memayı 
kan merkezıne yapncagı zıyaret er d ğil" • bul d w d 

k b. h · · h" • d" B e , aınemanın un ugu ca denin büyü ır e emmıyetı aız ır. u bil .. .. .. .. !._,_.. . 
• · · d b" . e yuzunu gorcme::, çunKu orava f'ıl· 

seyahatın tarihı yakın a tes ıt edı- 1 • • t t b"" • 
1 kt

• me c ıçın ramvay, o o us, vapur, t:-en 
ece ır. l~·ı b d H 1. eh" 

tKTISAT KONSEYi . "".'" m, .~nu a veremez. u ~ ' ır 

B 
.. 1_ (H A) İkt dA ıçınde koy bayatından fena ıeraıtle ya-
uıu-ec. 2 ususı - ısa ı b k d • · -:r, • ıızııl'!'~mn u a ar banz aclklığım bile 

küçük aptant konseyı toplantılarına d"" ·· ı N d - b t d utunemez. e me cnı ayn , ne e 
yarın Bükreşte bqlanaca}<tır. He- gıda L.... 

9 

yeller buraya gelmi§tir. Bılhaua Tu
na üzerinde seyrüaef er itleri geir•
leceh, kararlar verilecektir. 

Halbuki bu otuz lira maaşlı tekaüt 
veya buna mümasil kazançlı bir kimse ... 
Anadolu veya Trakya kasaba ve köyle· 
rinden birine gitse en gmel yağ, et, ta

Cebelüttarık Z C İn vuk, :halis buğday ekmeği, börek, bak-
' lava, hal, üzüm, süt, yoğurt, yumurta ve 

her nevi meyveleri bol bol yer, giizel 
Nasyonalist lspanyol hava, rme1 su, kır alemi, av eğlentisi 

il . . so"zferr· yapar. Her nevi aeh:.eyi en ucuza alır ve 
genera erının ya yetiJtirir. E., eüzel bir eve nihayet iki 

Sovyetlerin muvafakat 
cevabını bildjrmiştir 

~f~~ndra, 2 ( ö.R) - Sovyet Rusyn 
'tı B. Maiski Forreing Office·e gide-

sının böylece girdiği yeni vaziyeti tef 
sir ederken kan~ınazlık komitesinde yc7 
ni müşkülat çıkmasından korkma1'.tadır
lar. Bunun sebebi şudur: General Fran-

- BAŞTARAFI B1R1NC1 SAHtFEDE-
1 
Iira verir, t,.ı.ii muhitin icabına uygun 

nın Cebelüttankı lngiltereden almak elbise geyebilir. Ve o köyün, elindeki 
niyetine delalet e:!en bu nutuk hak-: otuz lira ile zengin aiıua olur ve böyle 
kında Avam Kamarasında sorulan yqar. Burada lüks bayat yok rma bü-

1 
bir suale cevaben başvekil B. Neville. yük fchirlcrdeki lüks ya ıyanlıınn çoğı.· ... , 
Chamberlain demittir ki : uGenera-, dan daha mükemmel gıd~ ve hayat var. 
)e atfedilen beyanatın ne dereceye Sonra tabii bu utın münevver olduğu 
kadar doğru olduğunu anlamak üze- için günün bir kısmını da köylüleri me
re bir rapor istedim. Onu alır almaz 

1 
deai hmu.satta bir iki sö:de irşat etmeıi 

~lt ispanya iılerine kanımıulık komite· 
?tiai lord Plvmouth•a ispanyadan gö-

11ı:u~ • ,, " Ul ., konun müttefikleri. « 1cvs Chronicle> lrı..:ı· trın geri alınması hakkındaki yeni 
~q~ f 1 k k gazetesine güre, nıuyonnlist lspnnyayn 

1 • ormU ünü Mos ova bü ümctinin 
.... bul ett""'· . b"ld" . . 8-1' f .. 1 dcnizlude muhariplik hakkının teminini \' l ıgını ı ırmıştır. u ormu ev-
e cc l I ve bununla beraber .Fransız hpnnyol hu-

.:ı ta ya, Almanya ve F ronsn tarııfm· 
q"1 dudun<la kontroliin yeniden te~isini is-
l da. kabul edilmiş bulunduğundan temektc ve İspanyadan gönüllülerin ge· 
llrı~nı:d k ~ı· k · · · k d · · bııı 1 hı. 1 omıtesının ya ·ın a ıçtı- ri alınması esaslı bir ~ekilde yapıldıktan 

ı .... ~dcrck ispanyadan ecnebi gönüllü- sonra bu tedbirlerin tatbikinde ısrar ct
"''n g . 1 tİJ> cra a ınması ve iki tnrafn muha- mektedirler. Fakat Rusya ve Fransanın 

lilc;lil; hakkının tanınması meselesini tet: bu mC!ic1eyi bu şekilde kabul etmeleri~-
s:hncsi beklenmektedir. den, ayni gazeteye göre, ş\.iphe edilmek-
~cnah gazeteleri ispanya mesele- tedir. 

Büyük Millet Meclisi 
b llugünkü içtimaında memurin kanununun 
~ıı maddelerini değiştirerek tasvip etmiştir 

~u:kara, 2 (A.A) - B. M. Meclisi kış Bu yeni hi.ikümlerc nazaran : 
'lne devı-eslni bitirerek bugün mesai- Yedinci ve ondnn aşağı derecelerde 

1 
bu beyanatn ne derece hemmiyet ve niha)'ef o köye muhtar da olması bir 
atfetmek lazım geleceğini bilecekJ

1
vntan ve millet vazifesi olur!.... J 

mevkide olacağını.)> -Oyle tahmin ediyorum ki eh•;: lira1 
Roma, 2 ( ö.R) - Burgostan maaılı bir kimse böyle nahiye veya kö:r

bildirildiğ-;ne göre gener11l Kiepo de lerde iki sene zarfında hem bol y~ıır 
Lli::ınoya atfedilen ve gfıya nasyo- :ıem. de kendisine köyün en giizel evle-ı 
nalist İspanyanın Cehelüttarık üze- ri~dcn Lirisi gib:.~v. de yaptırır. 'Mütea
rinde İngilterenin hükümraniyet l kıp senelerde biriktireceği paralarla se· 
haklarını taruınıyacağını bildiren J ne~e on heı gün büyük tehire giderek 
beyanat esassızdır. Bu haber bazı ıehırde yaşrunalı: ih~iyacını :zengin bir 
Fransız gazeteleri tarafından lngilte- köy ağası vckariyle tatmin edeiblir. 
re ile nasyonalist İspanya arasında 1 H.OK. 
münasebetleri gerginlesitrmek ve 1 

sulhu tehli.~eye koymak maksadiy-l Kral Faruk Türkiye-
ıe çıkan im ıştır. Nasyonalist gazete- -
leri böy~e hayali bir esas üzcrindef ye gelince Mısırla 
meselenın Avam kamuaıında mü- ~ 
zakere mevzuu olmuş olmasını te- dostluğumuz en kuv-
essüfle kartılamaktadırlar. - • • • 

İspanyol nasyonalist hükümeti Vet/ı şekfını alacak 
bu haberi tekzip etmi§ ve Burgosta-ı . -
ki ecnebi mümeuilleri bundan bü- - BAŞT ARAFI 1-INCJ SAHiFEDE -
kümetlerini haberdar etmeğe me- ~ISIRIN V AZtYETt 
mur ed~itlerdir. f Bu munasebetle neırıyatta bulu-

Londra, 2 {ö.R) _ Büyük Bri- nan Elmukattam gazetesi Mısınn 
tanya milli müdafaası hakkında da Saa~abad paktına iltihakı mev
neJredilen bir beyaz kitap dün ak- zuub~his olduğu bugünlerde 1936 
tam Avam kamaraıı mebuslanna senesınde Irak - Suudi Arabistan ve 
dag~ ıtılmıttır. Bu kitap silahlanma yemen arasında akdedilmiş bulunan 

Ara kt ·ı · ·· k M 

Fransız Meclisi 
• • • • iş nızamı pro1esını 

tasvip etmiştir 
Paris, 2 (ö.R) - Modern İf nizamının birinci hakemlik ve uz· 

latma kanunu üzerinde mebusan ve ayan meclisleri arasında an· 
laşma hasıl olamamıştır. Mebusan meclisinden geri gelen layıha 
üzerinde ayan meclisindeki müzakere bir aralık siyasi bir -tekil 
aldı ve başvekil B. Chautemps amele ücretleri için müteharrik 
mikyasın büsbütün kaldırılmasını isteyen bir tadil teklifine kartı 
itimat reyi meselesini ileri sürmeğe mecbur kaldı. Bu sayede bu 
tadil 68 reye kartı 178 reyle reddedildi. 

Ayan tarafından hazırlanan yeni metin tekrar mebusan İf ko
misyonuna gelince B. Chautemp3 itidalle hareket edilmesini rica 
etti. Zira kanun layıhasının akameti hükümet için bir muvaffa. 
kıyetaizlik olacaktır. Buna rağmen komisyon layıhaya mebusa· 
nın kabul ettiği ilk şekli teltrar vermit ve bu metin 229 reye kar'ı 
349 reyle kabul edilmiştir. 

Paris, 3 (ö.R) - Ayan meclisi modern mesai nizamı layıhası 
hakkında mebusandan gelen metni bazı tadilatı kabul ederek ve 
bazı noktalarını da kendisi tadil ederek kabul ve mebusan mec· 
lisine iade ctmittir. Aradaki ihtilaf noktaları azalmıttır. Bir an
latma zemini bulunacağı ümit ediliyor. Proje 'imdi mebusan mec· 
liıi i' komisyonu tarafından tetkiktedir. Meclisten geçtikten son
ra yarın dördüncü defa olarak ayana gönderilecektir. 

Sov yeller Birliğile 
Çin arasında bir yardım misakl 

yapıldığı ışaa ediliyor 
Leningrad, 2 (A.A) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
Sunfo Çekoslovakya tarikiyle Fransaya gitmek üzere Sovyet· 

ler birliğinden ayrılmıttır. Çin diplomatının Sovyetler birliğine 
yaptığı seyahatin gaye ve neticeleri hakkında isticvap edilen res
mi mahfiller bu seyahatin daha ziyade dostane bir ziyaret oldu. 
ğunu beyan etmitlerdir. 

İyi haber alan mahfiller geçen sene Çin ile Sovyetler birliği 
araıında imza ecljlmit olan ademi tecavüz misakının daha mües
sir bir yardım itilifiyle zenginle~tirilmiş olduğunu beyan etmek
tedirler. 

Moskova, 2 (A.A) - Buharin, Rikof, Yagoda, Krcstinski, Ra
kovski, Rosengolc, lvanof ve diğer yirmi maznunun muhakeme
lerine bugün öğle zamanı batlanacaktır. 

Ayan azası Pitman 
• 

En akilane hareket harba hazır_ 
lanmak,silahları artırmaktır,diyor 

Vatington, 2 (ö.R) - Ayan meclisi hariciye komisyonu reisi 
B. Pitrnan fU beyanatta bulunmu9tur: Ekser ecnebi devletlerin 
yaptıkları harp hazırlıkları ve sulh için esaslı hiç bir gayret sarf e
dilmemesi sebebiyle timdi mümessiller meclisi bahriye komisyo
nu tarafından tetkik edilmekte olan bir milyar doJarlık milli mü
dafaa bütçesinin 1 milya-- GOO milyon franga çıkarılması zarureti 
vardır. Amerika için en ~kılane ilıt:ynt dikkat ve itina ile barba 
hazırlanmak ve silahlarını arttırmak siyasetidir. 

Trakyada genç Nalbant ustaları 
ikinci devre kursu dün acıldı 

• 
Edirne, 1 (A.A) - Trakya genç nalbant ustalarının ikinci dev-

re kursu da açıldı. Kursu tamamlıyan birinci devre mezunları 
köylerinin fenni nalbant ustası oldu. Ve bu hareket köylüleri se
vindirdi. 

Arıcılık kursu da ilk olarak Tekirdağ vilayetinde batlıyor. 
Kongre karariyle ilkbaharda dört genç arı ustası dört ay kurs 
görmek üzere Pettenin methur arı çiftliklerine gönderilecektir. 

~~vanıa başlamıştır. Fikret Sılayın bulunan memurlardan kadro dolayısiy
l'tı.iiıak lığında yapılan bu ilk iÇtimada le açıkta kalan memurlnr dahil memle
~lçUi •· ereye geçilmeden önce Brüksel ket dahilindeki ı-esmt ve hususi müesse
:llU 'l' gıne tayin edilmiş olan Cemal Hüs- satı sıhhiyede tedavileri }Uzumu fennen 
'l!ıa a:ayın Bolu mebusluğundan istifa- sabit olanların tedavi ve yol masrafı ve 
tol' ;t.takriri ve bunu takiben de dok- devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat 
(~ ~lıp Üstün (Sinop) Sabri Toprak edenlerin cenaze masrafı mensup olduk
~efa~) :e '.Rasim Aktar (Ankaranın) ları daire bütçelerinden \•erilir. 

programı ve tatbikatı hakkında taf- P ~a ını ı erı sure~e . ısınn 

~~~~~~~ed~. d~~u~~a~~ı ·~-------------------··---------
Roma, 2 (ö.R) - Londradan ett:ını ya~m~tad~r. K-L· . lngiliz .. /tal yan müzakereleri ~let :tnı.~ olduklarını bildiren bnşvc- Memuriyetinin ilgası <lolayısiyle açık

"'ıecu .ezkereleri okunmuştur. B. Millet ta kalan memurların ilganın vukubul
llıı-e/1ı nzaıarı üç dakika sükôt etmek duğu ay ile ayni müteakip olan ny zar-
4""- ıy e nıuteveffa mebus1ann hatıra- fında maaşları tam olan ve bu müdde-• .,ıı taı· 

llund ıı eylemiştir. tin hitamında tekrar hizmete tayin kı-
~ddeı:~ SOn.:a ruznamede bulunan lınmaım~ iseler yeni memuriyete tayin
~ g l'U:ı ınuzakeresine geçilerek ev- lerine kadar fiili himıet müddeti yedi 
~~b:~el direktörlUğU 1933 mali yılı seneye kadar olanlara dörtte bir on beş 
tdU~ ı. hakkındaki mazbata tasvip seneye kadar olanlara üçte bir on beş 
~ Ur. senede nfazla olanlara yarım nisbeünde 

h Uhaı en ·· · k k rili q~ep.,., cumcnı aıar cetvelindeki açı ına~ ve · ·r. 
]· .tor ğl la.i heye . 0 una ait kararın B. M. Mec- Mesleki memuriyet olan mebuslar 
ltıesj h ~ Umumiye.sinde müzakere edil- müddetleri bittikten sonra tekrar Jnti
de takt~ kındaki takririn müzakeresin- hap edilmezlerse mebusluktan evvelki 
C::ı:p 1' il' sahibi Refik Ince (Manisa) Re- memuriyetlerine nazaran haklarında bu 
' oroğl e..,k \'e b· unun askerlikten tekaüde madde tatbik olunur. 
>ı.daPata Uilhare tayin edilmiş olduğu Meclis cuma günil top]anacakhr. 
~etı ihr .. rı Orta mektep ~uallimliğin-
"'Ü .. ç ed·ı iti.it h 1 ınesıne millt mildafaa ve 
11~ ka akanlıkları tarafından alınmış 
tıı . tarlar t f 1% e ra ındaki noktai nazarı-
trı:.. eyleın· 
..... .Yesiıı· ış ve meclis heyeti umu-
tı,. ın hake ı·~· · m ıgınc müracaat etmiş-

l.ıee]j h 

Çocuk katil 
lıtanbul, 2 {Hususi) - Buaün Eyüp

te ender tesadüf edilen bir cinayet ol
muıtur. Henüz 13 yqındn Tevfik iımin
de bir çocuk arkadaıını öldürmüıtür. "~ltili · u ıne.sclenin Mill" M'"dnf 

:t l'ün h ı u aa Cinayete sebep 1 O kuru~ bir alacağa kat-
ar v uıuru ile .... Ul i k . 

e~tir. gonı mes ne a- ıı konulan bir cep feneridir. Arkadqı 
'1'ı•ı:ı~ ~. :Meclisi . .. .. Hüscyine on kurup mukabil rehin ver-
~ .: :ınernu. ... in .:ıne bugunku toplan- diği fener yüzünden çıkan lavaa neti
~fltıci Jtıadd lan~~nun 84 ve :sek- ceainde Tevfik yanında bulunan biçakla 
ttL llltsine .. :tekaerı hUkümlerinin de- arkadaıının üzerine ealdıraralc muhtelif 

"'tre · ... nunun blrln · ·· sıni Y•Pa.r k cı mu- yerlerinden yaralıyor. Yaralı aldıiı ya-
a 1aıvlp «>1mlştlr. ralann te9İrjyl~ ölmü,tür. · 

gelen haberlere göre lngilterenin ha- . . u n~§rıya a ragmen . ~ırenm 
va bütçesi bu sene Italyan paruiy- ıyı malumat alan mahfıllerı Kr~l 
le yedi milyar liret olaca~ır. Bu Fe.ru~un İstanbul ve .Ankarayı zı 
mikdar geçen sene bütçesine nisbet- Y~~et~ tahakkuk edmce Mısır ve 
le bir milyar 600 milyon liret art- T~rkıye arasında zaten çok sa
mı§ bulunmaktadır. Bu sene zarfın- m~i ola? .münasebetlerin en kuv
da bir çok yeni tayyarelerin daha v~tlı ıekhnı almış bulacağına kani-

i w tah • d"I k d' dırler .• yapı acagı mın e ı me te ır. 

Göcmenlerin 
' 

askerliği 
Ankara, 2 (Hususi) - Iskan edilen 

göçmenlerin askerlik mükellefiye1i hak
kındaki kanune ek olarak hazırlanan l!
yiha Büyük Millet Meclisine verilmiş· 
tir. Bu llyihaya göre memleketimizde 
bulurum göçmenler ve a~iret fertlerin· 
den hUkümetçe iskan edilenler, yerl~
tikleri yerlere vardıkları 1arihten itiba
ren ihtiyata geçebilecekler, küçük yaş· 
ta olanlar muvazzaf hizmete tabi tutu
lacaklardır. Askcı·lik çağında olan ve 
ihtiyata a]ınnııyanlarııı muvazzaf hii
nıetleri mezkur tarihten itibaren iki yıl 
geciktirilebilecektir ve hizmetleri en ya
kın bir piyade k1t'a.sında yaptın'hnak 

Uzerc altı aya indirilecektir. Bunlardan 
nüfusa kaydolnıamı~ olanlar gitli nüfua 
ceı.uına ve hiç bir kayde tlbl tutulma
dan uyl cUı.danlı libl nüfu$a tescil 
edileceklerdir. 

-=--
Terfi kanunu 

Büyük Millet Mecli
sine verildi 

Ankarn, 2 (Husu!>i) - Subaylara 
mahsus terfih kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanunu nbirinci mad
desinin tekrar değiştirilmesi hakkında 
hükümet Meclise bir kanun lAyihası 
vermlıtir. Bu kanunun esaslarına göre 
hiç bir subay mensup bulunduğu sınıf 
rütbesine ait müddetin en aı üçte biri 
kadar bilfiil hizmet itmedikçe terfih t't
miyecektir. 

B. Salahettin Londra
ya hareket etti 

Istanbul, 2 (Hwust) - Merkez Ban
ka.51 umum müdürü Sal!hettlıı Londra
ya hareket et.m.iftir. Londradn Bank of 
England dirtktt>rii Mon1agu Norman ile 
ıörUfecf'ktir. 

Lord Pert' e verilecek olan talimat bugün 
tasvibine arzolunacaktır kabinenin 

Londra, 2 (A.A) - Hava~ ajansının 

muhabiri bildiriyor : 
Lord Perl gclecek hafta Roınaya dön

ıneclen kendisine Çemberlayn tarafın-

dan verilecek tnlimat hakkında henüz 

tafsilat almamıştır. Bu talimat bu sa
bah toplanacak olan kabinenin tasvibi
ne arzediJecektir. 

Bununla beraber iyi haber alan mah
filler Lord Pcrtin yalnız Ingiliz ve Fran

uz münakalatının fısayiş ve serbestliğini 
nazarı dikkate alması lazım geldiğini be
yan etmektedirler. 

Ingiltercnin lspanyaya \'erdıği cheın

nıiyeti de tebarüz ettirmek ve It.alyanın 
ademi müdahale prensibine bilfiil ria-

yet etmesini, lspanyanın mülki w SJYf 

si t.amamıyetini ihlfıl etmemesini de te
min etmek lfızımdır. 

Söylendiğine göre Ingılteı·e Italyadan 
Loryos \'e Rodos adalarını tahkim et
memesini istiyecek buna mukabil Kıb· 
rıs nda:sını tnhkim etmcın!:'ği kabul ede
cektir. Iki memleket her ~eni tahkim 
plünını birbirlerine teblig etmeği taah
hüt edeceklerdir. 

Ingiltere hiıkiimetinin Süvcyş kunalı 
meclisine bir Italyan fızasıınn tayinini 
teklif etmesine inıltfın yoktur. 

Libyadaki il ly:m kuvvetlerinin azal
tılması ve Bari Italyan radyosu tarafın
dan yapılan propaganda mesele!;i dt> 
bu meyanda derpiş edilecektir. 
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Lalenin birbirinden kuvvetli programlarından biri 

BAKINIZ VE HAK VERiNiZ: 
Avrupada kıyametler koparan .. lstanbulda da dünyayı 

kendine çeken ... 
TORKÇE: A S I G E N E R A L J N S O N E M R 

Ve Jzmirde ilk defa Viktor Francen ve Gabi Morleyin 
ATEŞ GECESi 

Ve renkli MIKI ve Türkçe FOKS JURNAL ve saire 
Bunların hepsi bu&ün L A L E de 
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Villye 
A 

mı lisi -
Nafıa, Kültür ve Knsmen idare 

Bütçelerini kabul etti. lzmir viliyeti Maarif 
işlerine 837.156 lira. ayırmak suretiyle lzmirin 
kültür hahsındaki düşüncelerini ispat etti 

Vali B. Fazlı Güleç 

AÇiôA ÇIKARMA USULÜ 

Vali bay Fazlı Güleç dedi ki ı 

- Ben d~ ideal kadroya intibak ar
zusuyle on memurun açıkta kalmasına 
razf değilim. On memuru açıkta bırak
mak demek on aile ocağına felUket çök
türmek demektir, beş on memuru biraz 
daha terfih etmek bah:ısına biz böyle 
felaketler yaratmaktan prensip itibariy
le uzak kalmalıyız. Nerede kaldı ki meş
rutiyet devrinden bugüne kadar tasf i
ye dolayısiyle, yeni kadrolar yapmak 

esilesiyle bir çok aile ocaklnrı derin ıs
tıraplara maruz knlmışlardır. Artık ıs
tırap kapısını yeniden açmak değil, ebe. 
diyen kapamak lazımdır. Bence mevcut 
memur kadromuzu aynen muhafaza et
meliyiz. Ancak bütçe nizamnamesine 
ücretli memurlardan vuku bulacak 

VilAye umumi meclisi dün vali bay mtinhalata memur tayin edilmemesi için 
Fazlı GtUeçin başkanlığında toplanmış- bir madde koymalı ve bu suretle elde 
tır. Eski zaptın okunmasını müteakip , edilecek tasarruflarla g:?lecek sene ma
bütçelerin mUzakeresine geçilmiş ve; ~lı memurların tnrfihi yoluna gitmeli-
hütçe encUmeni reisi bay Nuri Fettah yız.> . 

-ne havale edildi. 
Hademe ücretleri 7.470 lira, Meclisi 

umumi aza hnrcirahı 650 lira, idarei hu~ 
susiye memurları harcmtlıı 200'1 lira,, 
teftiş için verilecek yem bedeli (540) li
ra, yoklama memurları harcira.'1 ve yev
miyeleri iki bin lira, tahsil memurları 
hayvan yem bedeli 1800 lira, tadil6.t ko
misyonları huzur hakları 8"000 lira, tah
silat için köylere çıkacak memurlar har
cirahları iki bin lira, mefruşat iki bin, 
kırtasiye iki bin, evrakı metbua yedi 
bin lira, tenvir ve teshin 1700 lira, mü
tef errlka iki bin, ilısaiyat neşri karşılı
ğı 500 lira, posta ve telgraf ve telefon 
ücretleri 2500, emlak vergi, tapu ve ka
dastro ve harcı ve illin bedeli scltlı bin, 
p:ıra nakli aciyosu bin lira, 788 numa
ralı knnun masrafı üç bin lira ayrı ayrı 
okunarak münakaşasız aynen kabul 
edildi. 

Bu şekilde idare bütçesi yelr.ltnu iki 
yilz. seksen bir bin yedi yüz doksan iki 
lirayıİ baliğ oluyordu. . 

NAFIA BüTÇESI 

Esen bütçenin tanziminde takip edilen Mese~enin maddesi okunurken rnü-
usul ile yapılan zam ve tasnrruflann zakeresı yapılmak \'c karara bağlanmak Beş dakika istirahati müteakip nafıa 
mahiyetleri etrafında umumi malCimat üzere bütg:min okunmasına devam edil- mUdUrüiıUn ' huzunıyle nafııı biltçesinin 
vermiştir. Bilhassa idare bütçesi kadro- di. müzakeresine geçilai. Adi bütçe okun-

umum1 Vl.lf! et el' · tı. h mağa başlnnaı. Fen memurları ve ka· sunda tesadUf edilen wrluğu hah eder- uy ~e ıs~ uza mu asse-
lcen dem.iştir ki : satı 140.20 lira olarak okundu. Derga- tipler maaş ve ücretleri 2880 lira, daimi 

ma Azası bay Hasan meclis azası adedi- müstahdimin ücreti 22.740 lira, muvak-

B. Münür Birsel 

Bay Münür binalarını yapan ve mual
lim bekliyen köyler bulunduğunu, mu
alllın maaşatmda her yıl tasarruf vukua 
geldiği muhakkak olduğuna göre eşktıli 
mahsusaya bağlı kalınmıyarak tasarru
fattan bir kısım muallim ihtiyacının kar
şılanmasını teklif etti. 

BUtçe encümeni reisi buna mevzuatın 
müsait olmadığını söyleyince bay Mü
nür geçmi~ yıllarda emsali bulunduğu
nu ilave etU. 

MUALLIM KADROLARI - cDahlliye vekAleti hususi idareler ne göre bu mikdarın 11 bin lira olması 1 kat müstahdimin i.icretleri 41.040 lfra, 
için bir kadro tipi tesbit ederek gönder· lazım geldiğini ve kanunen nasıl me.,. tamiratı müfomadiyeyi teşkil eden bu 
miş ve bu esaslar dahilinde bUtçenin mur kadrolarına göre tahsisat bütçeye iki madde yekunu 61.7801ira olarak ka
tanzimlni istemiştir. Ayi:ıl ~anda da- kpnuyorsa aza için de ayni şekilde hare- bul edildi. 
biliye vekt\letl idare bUtçesinde maaşlı ketin zaruri olduğunu söyledi. Nııfıl mildür "ve mühendislerinin yol 
memurlar yekUnunun umumt bütçenin ef · h · hl 45-00 ı· .. '-h Bütçe ~cümeni reisi bay Nuri Fettah t ti§ ve arcıra arı ıra. musuı • 
yüzde dört buçuğ\,tnu ve ilcretli me- f kal~d . • 1 dimın zaruri masraflıı.n yüz lira, a1at 
ınurların da yüzde iki buçuğu geçme- ;v e ıçtıma ar ve mutat toplantıla- . 

rın tahdidi <lolayısiyll.! zor!ck ç~kildi- ve edevat ile yol daiınl amclclerine mu-
mesi lüzumunu hatırla~ı~tır. ğinden bu maddenin ihtiya t<>n üç bin li- şamba rnübaynnsı için 4500 Ura, teı\vir 

Yani hususl idare memur maaşları ye- ra fazlalıkla kabulünü isk di. ve teshin ylız. lira, miiteferrilat 200 lira, 
kiinunuıf umumt biltç~run yuzae yedisi- mefruşat yUz lira, kırtasiye ve .evrakı Bay Husanın Uıdil t~klifi reye kondu 
ni aşmaması istetim.lştir. ve reddedildi Madd" aynen kabul olun- matbua sekiz. yüz lira. lilatı her\.deslye 

Bizim mevcut memurlarımıza naza- mübayaa ve tamiratı 1500 lira, :posta du. 
ran ID8a§lı memurların aldıkları para Daimi enclimen azaları tahsisatı 5370 telgraf ve telefon Ücretleri 150 lira, oto--

Vali bay Fazlı GUleç d cetvelinde nıu-
11lllm kadrolarına zam yapılırsa veka
letin derhal muallim tayin ederek gön
derdiğlııl ve vilayetin bu emrivakiler 
karşısında muallim maaşatını ödemek
te .zorluk çektiğini, eğer tasarruf imkli
nı olursa d cetvelinde tadilat talebi su
retiyle ihtlyacın bir kısmını karşılruna
ğa çalışacağını söyledi, hnW\ ba.zı vila
yetlerle maarif vek€1leti arasında mes
ken bedelleri için bir noktai nazar far
kı bulunduğunu ilave ederek dedi ki : 

Denizlide 
Sümerspor ile 
Denizlispor maçı 
t-o SUmersporun gall

blyetl lht netlcelendl 
Denizll 28 (Hususi) - DenWispor ve 

Nazilli Sümerspor kulüpleri arasındaki 
maç Denizlispor alanında büyük bir ka
labalık önünde yapılmıştır. Maça baş
larken spor sahll.!1 tamamiyle dolmuştu. 
Saat 15 te Sümerspor ve Denizlispor ta
kımlan halkın alkışları arasında sahaya 
çıktılar . . 

Bu mühim oyunun hakemliğini teğ
men Şevket Ertopçu idare etti. Oyun 
SU.ınersporlu Nacinin VU?UJU ile baş
ladı. Oyun ilk haftayım ortasına kadar 
tabii vaziyetini muhafaza etti. Son d:ı

klknlar yaklaşırken oyunun heyec" .... 
artml,7 ve Sümersporlular ilk ani., . ..... 
verdiği hıtla bir netice alabilmek i · , 
çok uğraşıyor ibuna mukabil Dmiz.lir 
da olanca enerjisi ile çalı~ıyordu. Oyı '1 

müsavi bir §ekilde ortada oynanm" ·'t 
başlamıştı. Her iki taraf ta mukabil h · -
cwnlar yapıyor, Silmer1ilerin kuvvc~li 

ve fazla ekzersizli olması ve Denizli:ıpo-
1 run da ekzersWcrinin az olmasına rağ
I men gUzcl oynamalarından hiç bir neti-

ce alınamıyordu. Her iki taraf ta yekdi
I! ğerine karşı oldukça sıkıştırıcı bir vazi-
yet alıyorlar ve çekilen şuttan kaleci

! ler zorlukla defediyorlardı. Birinci haf· 
tayım her iki tnrafın gilzel ve enerjik 
oyunları ile 0-0 berabere bitti. 

On dakika istirahattan sonra ikinci 
haf tayım başladı. Oyun yine aynı heye. 
canını muhafaza ediyordu. Birinci haf
tayımdakl gibi her iki tarafın mukabil 
hticumları ile ortada oynanmağa başla
mıştı. Sümerlilerin ekzersizli olması do
layısiyle oyuna daha fazla mütehammil 
oldukları göze çarpıyor. Den.izlispor ise 
az ekzersizli olması yüzilnden bazı oyun
larının kesildikleri görülüyordu. Sümer
liler vaziyetten hiç memnun görünmiyor 
ve daima bir netice alabilmek için olan· 
ca kuvvetleriyle çalışıyorlardı. Nihayet 
oyunun bitmesine 10 dakika kala hake
ınin Denitlispor aleyhine verdiği bir 
kornerden istifade ederek Sümerspor 
sol açığının çektiği korneri Niyazi cU
zel bir kafa vuruşu ile pek kısa olan bir 
mesafeden ilk sayıyı yapmağa muvaffak 
oldu. Oyun heyeciınını daha :z.iyade ar
tırdı, son dakHrnlnrda her iki taraf ta 
tehlikeli akınlar yaptılarsa da blr netice 
çıkmadı ve oyun Sümerlilerin 1-0 galibi
yetiyle sona erdi. 

..,Uzde dört buçuğun dunundadır. nlobil ka • il' d' mu"ba aası , lira idi. Bay Hasan buna da ilişerek, ge- • myon 'e s ın ır Y 
Ukin ücretli memurların aldıkları çen seneye nazaran n:?dcn fazlalık bu- 5000 lira. makinn tamir ve aileye tesisn

maaşlar ise tahdit edilen haddin iki mis- lunduğunu sordu. Bütç;? en::ümeni rei- tı üç bin, hizmet otomobili ve silindirler 
li fazlasıdır. si yirmi iki imzalı bir takrirb encümen lastik. benzin, yaz vesalr işletme masra-

Tesbit edilen üp biltçeye intibak için azaları aylıklarını yüz liradan 125 lira-1 fı on iki bin, 788 numaralı kanunun tat
:Ucretli memurların azatılnıasına ve ma- ya çıkanlması teklif edildiği için talısi- ~i~ ~~sra~arı yüz ki ceman ~afıa işleri 
aşlı memurların da aylıklarının Bareme satın 125 şer Jiradnn hesap edildiğini adı bulçesı yekCınu 98.710 lıra olarak 
göre arttırılmasına lUzum hAsıl olmuş- söyledi. münakaşasız. kabul edildi. 

tur. Bu vaziyet karşısında bütçemizin Bay Mustafa l\lünür encümen azala- MAARIF BOTÇESI 
mü.saadesitliği bize imkiin vermemekte-
dir. BulabildiAimlz hal çaresi on Ucretll 
memuru kadro harici bırakmak ve böy
lece elde edilecek tasarrufla maaşlı me
murların kanunen iktisap eyledikleri 
terfih zamlannı vem1ektir. 

rı aylıklarını yüz elli liraya çıkarılına
sını söyledi. Meclis 125 lirayı uygun bu
larak kabul etti. 

Maarif müdürünün huzuruyle maa
rif bütçesinin müzakeresine geçildi. 
Doktor harcirahları ve müteferrik mll.!l
raflar için 700 lira kabul edildikten son· 
ra ilk mektepler muallim maaşatı 727 
bin 416 lira okundu. 

-Dahiliye vekaleti, mesken bedelleri
nin bir mUddct ödenmemesine taraftar
dır. Bunu bir çok vilayetler de istemiş-J 
tir. Maarif vekfileti ise mevcut kanun
lara göre lınzirandan itibaren mesken 
bedellerinln ödenmesinde ısrar ediyor. 
Mesele kanun işidir. Eğer meclisten ye
ni bir kanun çıkar ve tecil müddetini bir 
defa daha uzatırsa mesken bedellerin
den kalacak tasarrufun bir kısmını mu
allim ihtiyacına karşılık tutabiliriz. 

Arnavutluk yeni 
elt:imiz .., 

lıtanbul, 2 (Hu,usi) - Yeni Tiran 
elçimiz HulGsi Fuat yanında elçilil yeni 
katibi ve erkanı olduğu halde vazifesi ha· 
tına gitmiştir. 

Iı Bankası keşidesi 
Ankara; 1 (A.A) - Türkiye Iş ban

kasının kilçük cari hesaplar ikramiye 
pllnının 1938 birinci keşideJi bugün 
banka merkezinde ve noter huzurunda 
yapılmıştır. 95 hesap numara.sına muh· 
telif ikramiyeler isabet eylemiştir. 

Idare bütçesini bu şekilde tanzim ede
rek reyinlze arzeyledik. 

Avukat bay Mustafa MünUr, bütçe 
encümeninin bu hareket tarzına itiraz· 
larmı bildirdi, On beş sene hizmet eden 
memurların kanunen iktisap eyledikle
ri terfih zamlarını nlmamalannı doğru 
bulmadığını öyledi. Memurların istik
bale emniyetsizlik ile bakmalarına fır

sat -vererek çalışma gayretlerini kırn1ak
tıı :fa,rda olmadığını ilave eyledi. 

Meclisi umumi muvakkat zabıt k8-
tiplcri için Uç yüz lira tahsisat kabul 
edildi. 

Madde yekunu 19620 lira olarak onay
landı. Muhasebe! hususiye müdür ve 
memurları mnaşalı 108.942 lira, muha
sebei hususiye ücretli memurlar aylık
ları 99 bin lira ki ceman 207942 lira 
okundu. Yukarıda kaydettiğimiz müza· 
kere yenilendi. Bir çok azalar söz aldı
lar, neticede yekun değişmemek ve kad
ro harici memur bırakılmamak kaydiy
le encümenin bir çare bulması daha 
muvafık görUlerek bu madde cncüme-

Bay l\Iünür maarif müdürünUn mual
lim mevcudu ve ihtiyaç hakkında iza
hat vermesini istedi. Maarif mÜdürli 
muallimler mevcudunun 1019 olduğu
nu, §ehir ve köylerde daha altını~ yedi 
ve yetişecek eğilmclller için de yüz ki 
ceman daha 167 muallime kat'i ihtiyaç 
bulunduğunu ve bütçe zarureti dolayı
siyle yapılan teklifin kabul edilmediğini 
söyledi. 

Bay Milnür - Izm.ir vilayeti bütçe· 
sinde §imdiye kadar mektep kapatıldığı 
görülmemiştir. Bundan sonra da kapa
tılmıyacaktır. Gönlümüzfuı dileği ka
dar olamazsa da gUcümUzUn yettiği ka· 
dar muallim ihtiyacına cevap vermek
ten kork.mıyalım. Formalitelere bağlı 

kalmıyalım. Tasarrufatm bir santimini 
bile imha yoluna gitmiyelim. Bence d 
cetveline daha be~ on muallim ilavesi 
imkanı vardır. 

Bu mevzu etrafında hayli uzun mü
nakaşalar oldu. Neticede vukua gelecek 
tasarruftan kadroyu genişletmek salihi
yeU vilayet makamına bırakılarak mad-

eugaay···.···sıana·a·rai·z·a·syonu······~~;~:!~~;;:!~~···· 
htanbul, 2 ( Hususi) - lktı.aa.t Velu1i 

M t t th • k d • ı k • • B. Şakir Kesebir bu sabah ıeldi ve Vi

a yıs a a ı e ı ece , nızamnameyı ::;::tin~:~~t ~~~-K::: 
tetkik için odada toplantı yapılacaktır ~~~:::_;;~;~;j;~ 
Mayıs ayından itibaren buğday stan-ı sürümünü arttıracaktır. 1 yüzde yetmiş sekizi satılmış, yüz.de alt-

darizasyonuna başlanncağı için sah gü- Üzüm standarizasyonundan bu ~ne, mış üçü ihraç edilmiştir. Piyasada ve 
nünden itibaren Ankarada bir buğday c~de edilen neticeler .~emnuniyel ;ene~ j' mıntakada cüz'i mikdarda incir vardır. 
kontrol kursu açılmıştır. Bu kursa lımir hır durumdndır. 'Üzum standart tıplerı YekCın ancak sekiz yüz tondur. 
ve Ege sebil iskelelerindeki memurlar· hariçte çok tutulmuştur ve aranmakta- ( p 1 t t 1 1 .. : ..... ı .. t' a amu sa ış arı yo una 6"""")' ır .. 
dan beşi iştirak etmek üzere Ankaraya dır. Hususi tiplere karşı rağbet azal- T"'t " k it · · .. d d ks b . u un ı·e o esının yuz e o an eşı 

git~lerdir. mıştır. Son zamanlarda yapıkn sipariş- . . 
B d l · .. d d ksa t d t ti 1 .. satılmıştır. Pamuk rekoltesinin yüzde 
uğ ay standarizasyon nizamnamesi enn yuz e o nı s an ar p er uze-

h .... ırlanmış, tetkı'k 1··çı'n odaya gclmı'c:tir. G7 si satılmıştır. Rekolteden 14550 bal-.... ~ rinedir. Her sene resmi dairelere üzüm-
Du hafta ticaret odası ve borsa azaları- terden bir çok şikayetler yapıldığı hal- yası Izmirdeki iki fabrika, 6000 balyası-
nın iştirakiyle yapılacak bir toplantıda de bu sene şikayete rastlanmamıştır. nı Nazilli dokuma kombinası satın nl
ihracat tacirleri nizamname üzerinde fi- Devlet garantisi altında yapılan ihr~- mıştır. 11.067 balya pamuk ta muhtelif 
kirlerini söyliyeceklerdir. Yeni mahsul cata rağbet failadır. memleketlere ihraç edilmiştir. Palamut 

senesinde buğday standarizasyonunun IHRACAT V AZIYETI satımı borsada yapılmaktadır. Şimdiye 
başlaması bu maddenin dıs piyasalarda Bu mahsul senesi üzüm rekoltesinin kadar haricte yapılıyordu. 

ferdir. 

Eden sefir 
olmıyacak 
Pnris, 2 (Ö.R) - cPetit Parisien> ga· 

zetesi istifa eden Ingiliz hariciye nazırı 
bay Edenin Jngilterenin Vaşington se

firliğine tayin edileceğini haber vermiş
ti. Londra salAhiyetli daireleri bu habe
n• rcsmen tekzip etmi§lerclir. 

B . Haver 
Viyana, 2 (A.A) - Sabık Amerika 

birle§ik devle'tlerl reisi bay Hover bu 
sabah burıu·a L!elm~Ur. 

Bunlardan biner lira kuananlar An· 
karada 4107 hesap numaralı Nemide Da
n!§ ve Kadıköyünden 6188 hesap nu
maralı Sabri Uçerd.ir. 

de aynen kabul edildi. 
Doktor ve hademe ücretleri 42,120 li

ra, makam ücreti 17.520 lira aynen ka
bul edildi. Muallim mesken bede11eri 50 
bin lira okundu. 

Yeni bir tecil kararı çıkarsa bu pa
ranın tamamen mektep inşaatına veril
mesi kararlaştırıldı. 

ilk mektepler müteferrikuı 3500, 
:kırtasiye 3500, tenvir ve te.shin sekiz 
bin, ders levazımı sekiz bin, icar 1960, 
soba nıilbayaası 500, posta, telgraf · ve 
telefon 500, fakir talebeye kitap bin, 

ilk mektepler kilçilk tamiratı 4000 
mualilm mektebi mezunları teçhiiat be
deli 960, muallim harcirahı bin, göç
menler için açılacak millet mektepleri 

muallim ücret ve sair masrafları için 
500, ineslekt eserler bedeli 500, tAvizen 
verilecek yol masrafı 500( 788 numaralı 
kanunun tatbik masrafı için hin ]Ira ki 
ceman maarif adi blitçsi yekunu 873,156 
lira olarak kabul edildi. 

Bugiln diğer bütçelerin müzakeresine 
devam edilmek üzere celseye nihayet 
verildi. 

lngilterede sivil 
tayyarecilik 

Londra, 2 (ö.R) - Nazırlar meclisi 
sivil tayyareciliğin yeni teşkilatla teçhiz 
ve tensik edilmesiyle me§gul olmuştur. 
Bu dairenin metotlarında ve te§kilMm
da mUhlm tadil~t yapılacağa tahmin edil· 
ııne.kte<lir. 

ŞEHiR lŞLERI: 

Şehrin 
midesi 
Bir şehrin dimağı, ciğerleri, d~ 

n olduğu gibi bir de midesi vardıt· dJ 
gibi maddeler istihlak edilir? Bu;, 
mnddeleri nasıl şehre girerler? N e!I' 
toplanırlar? NaStl dağılırlar? ,Bu 111 

leleri ayn ayrı tetkik edelim : ol-
Gıda maddesinden, tabil ve sına~,~ 

mak Uzere iki nevi hatırmıııa g 
Bunlar da: Yeyecek - Sebzeler, ın~ 
lar, mezbaha, kara ve deniz ha~.J!JI 
leri, yogurt., yumurta, peynlrı Y"° 

il.Ah... ırııiJe' 
içilecek - Süt, alkollü içkiler, !ıs' 

:;ulnrı... olarak ikiye ayrılırlar. se er 
ve meyvalar ekseriyetle civar babçel Yo' 
u~n ve muayyen istikametlerden. Si' 
'"trt, süt, yumurta ve konserva gibi 1" 
"!Bİ gıda maddeleri de dcmlr hat.Jaı1 ~et 
,,ıtasiyle şehre girerler. Bu ınadd~I' 
doğrudan doğruya pazar yerlerill8 li'9' 
rr.czler. Bazı muayyen mahalerd• ~ 
lantrlar. ÇünkU mil.!tnlı.sil ekseri1et1• f 
umumiyetle tüccar değildir. Şebrt ~ 
ren gıda maddeleri nihayet wııht 
semtlerde satışa an:edilirler. W' 

Bizde istihlak maddeleri bilhlıSSI ~ 
ncbatt gıdalardır. Sonra mezbaha ~ 
vanları ve sırasiyle içkiler ve av hıı~ 
lar gelir. Memleketimizde konsc 
karşı pek nz rağbet vardır. ~ 

Sebze ve meyvn §ehrlnüze §osel~ 
girer, hanlarda ikinci ele geçer. 8 u;. 
kU hanların medent blr çehre arı', 
yen ve ihüyaçlan tatmin etmekten~ 
basit bir takım milessesele.r old ~ 
şüphe yoktur. Hanlar tari.hı rolleriııl ~ 
mal derek yerlerlnl Mile.re vertrler fi 
bu intikalin teenni ve teyaıtlcUıl• 
kuu iktiza eder. ıfA 

Modern şehirlerde haller pera~, 
toptancı halleri olarak ikiye ayrı~ 
Her şehrin ananevi hususiyeti, i dl 
coğrafi ve topluluk vaziyetleri b~r fi 
ğildir. Bu iki neviden acaba han~ f 
rimize daha uygundur. Onu tet~' p 
lışalım. Bizde, seyyar haller vardırİel" 
seyyar halden kastettiğim ına]ıBl ; 
arasında dolaşan iğne iplikten tu~ 
gaz, sirke, yağ, patlıcan, domates, ı,ı 

tıCI 
balık satan esnafa kadar seyyar SB dl' 
tümresidir. Halk bunlara alışlctD ~ 
Sonra bizde haftada bir ketre JJlU ~ 
mahallerde pauır yerleri kurul~ 
yerde pazar haftada iki defa k rV_ 
Her haugi iktısadi bir teş~kkill ;ıııe oJtı 
na gefüUirken her türlü esnafı da ~4'4 
mamak kap eder. Esnaf §ekli anane I 
bağlı olmamalı, onlarda istihalele~ 
çlrmeli, fakat ortadan da kalJctıı 

dır. ~fi 
Bizde toptancı bili muvaffak ~ 

Istanbulda yapılan tecrUbe bele ~ 
senede yüz bin liraya yakın kAr ~ 
mektedir. Bir hAl santralın ıeh ~ 
muvaffak olmamasına hiç bir sebe~ 
tur. inhisarlar istihsalA.tını, J{ı tıl 
maden sularını, mezbahada kesile~ 
vanları, konservaları, civar kasıl / 
dan gelen yoğurt, süt, yumurlB 1' 
maddeleri hAle sevketmek çok JcO 
dır. 

}l 
Iımirin bugünkü teki.süf vaziyeti J4'~ 

rupadakl §ehlrlerinkine benzeıneı. ./ 
tA diyebilirim ki tamamen akli ~ 
kamette bir inkişaf hwıule gelrıı ~ 
Çilnkü oralarda merkez şeJclinl p 
tarsin edilmiştir. Ancak kenarW' ~ 
ru bir btiyilme müşahede edilir. p 
ki Izinirimizde clvarlardan merkeıe 1 
ru olan kısmı yangın yerleri iŞ~ t/ 
mektedir. Bilhassa kitle hareketi~ 
kımından şehrin cenubu - garb~ 
§imali - şarkisine doğru bir akı1 ıPef 
Bugünkü hanların i,gal ettikleri .• :; 
kiin iktısadi kıymeti gittikçe e~ 
tedlr. En çok istihlAk edilen gi.d• e~ 
deleri Izmire belli başlı Uç i.stikıııt;f 
girer. Gilzelyalı, Tepecik ve BucJ~ 
gıda maddeleri de trenle ge1Jne1' ~ 

Pari.rte ise gece yarısından ~ 
caman bir lokomotifin ark.asın• .JP~ 
mış olan yük vagonları içer{siııd~d~ 
sandıklarda bilumum gıda xn• qr' 
şehrin göbeğine kadar girmektedi;.,tif 
da tramvay hatları geniJtir· '()'ı ~ 
de trenler de işler. Yukarıda sa:Y!.0 1 
bir kaç sebepten dolayı ızn:ıir i~~ 
tancı h5.li inşa etmek daha .ıt1 i' 
olur. ~ 

HAiin mevkiine gelince, şe~ 
şafı göz önUnde tutularak, J3 biİdi'' 
yakınlarının münasip olacağı t~ı sı1, 

Nihayet .süt, yağ gibi mevad }l~jf 
ye ilzerinde kontrolün toptaııel ,,töJ" 

ği beıP" ft'' daha kolaylıkla yapılabilece orlP 
BOLENT osr -- . - t 

Faşizm konse1 ı~t 
Roma, 2 (A.A) - Yarın 8~r~6 

lanma.sı mukarrer olan bÜY ı;li.111'; 
konseyi Gabricl Danunçiyoııuıı ~ı; 
milnasebetiyle on marta talile 

tir. 

d 
h 



-t BÜYÜK VE TAR/Hl MACERA TEFRiKAMIZ 

-ea- Yazan: N. **fj R i-ı Y '' 

Çin de Mavi nehir üzerinde ... 
y l Dubaları sürükleyen ve çeken zavallı yedekçilerinl 

hayatları çok elim ve işkenceli bir hayattı 
~C>ttekuli kaptan: di. ikisi de bu zavallı duba yedek-j için en büyük felaket dubanın ne-

Sır olan TA YYARE-~.J 
de. 01 .. Vay cama •• Dedi. Herif ama çilerini böyle ıstırap ve işkence hir cereyanma ve nehrin çok de
~i~İan Utne s~aamıı h~·:· Alın bunu, içinde gördükçe kalpleri parça fa diğer sahilinde görülen anafor 
~ı tenııye.. Herıfın nasıl olsa parça olurdu. ve kaynaklara kapılması idi. 
(Fen 11

) açarız. Bu (Y ang) larla Mavi nehir boyuna gelmeleri Bu vaziyette duba kendini ~e-
En sıkı bir gizlilik içinde yapılan ......................... __________________________ __ 

11ter} ler masalım öğrenmeği b b b db htl il . d rcyana kaptırarak hızla gerıye 
ı., "'IC ed' B . • b' f ep u e a ara e erm en d w k b ak t b d ll~·ı· •Yorum. u ıyı ır ıraat ld'W• k d d .• d' ogru a ar ve u ış a or uma 
't 1 •r. ge ıgı a ar yar ım ıçm 1• bağlanmıt olan zavalh yedekcile-

'le.r 'tfalar Cinliyi adeta zorla Yedekçiler ancak gece hava ri de süı·üklerdi.. Yedekçiler .. 
~ llc kendi gemilerine götürdü- karardıktan sonra ipleri çözülmek Akıntıya kapılmış dub!- n arka-

lı suretiyle sabah şafağa ite.dar isti- sında nehw dölcütürler ve kurtul-
~e. fuıcta uzaklaşan iki yelkenli rahat edebilirlerdi. mağa imknnl rı olmadan boğulup 

bu tayyare düz hat Üzerinde 
bir dünya rekoru kıracaktı 

(l~k görünmez olmuftu. Sbah tafakla beraber yine ayni giderlerdi. 

......... ___________________________________________________________ __ 

~iıaı·11?1e kendini bırakmıt olan liayata baalarlardı. Y edeltçiler -Bitmedi -
·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. Londar 26 Şuba.t 

Bu muazzam hava 
li~'~ &ÖJletmek çok güç oldu. 

~ .. k•f: ısrarlı bir inatla ağzına l"~ A T ı• L 'ben 'ı•m gemisi bir casuslu-
teıe ,. ıatemiyordu. Asırlarca ev- J1-. ğa mı kurban ofdu 
••.... •t bir intikam efsaneıinio e&-
"'•Qa "" 1T d 'lltı°Rrenmek hakikaten çok ye Şİm İ engin de- q 

......_ 
1 olacaktı. Nihayet ona: D • • k t • ı 

~ .. ~~demki, dediler, naaıl olsa l y e n g e n c ı n a ı nizlerin köpüklü 
~" t•~·· ölmeie mahküm oldu- dalgalorı arasıtıda "l iil',!iYlüyoraun •• Seni rahat ra- o ı m a d ) g"' } a n ı a ş 1 ı d ı ~ Utne bırakınz. Fakat bir mı uyuyor? 
d~ Bize bu Y ang ve F eng • • •••• ••••••• •••••••••••: ••• • •• •• ••• • ••• 
~l' lıiının İç yüzünü anlat.. Böylece esrarengiz bir şekilde ka-

'l, L nibayet razl oldu ve anlat- Bir çocuğu öldüren canavar nihayet rakayıplara karışan tayyare Royal 
•tladı. • •

1 
• . air Force'un «Velesley> sisteminde () * ele geçırı mıştır • • • . yeni bir bombardıman tayyaresidir. 

•Co'k anlathğına göre: Paris 26 ~ubat şekilde tecavü~lere uğradığım meydana 1 Rusların düz hat dünya rekorları-
"e ~ eski zamanlarda.. Çuların koymuştu . Otopsinin verdiği bu neti~e 1 nı kırmak için yapılmış olan bir fi-
~I tl..-ın hüküm sürdükleri Fransız zabıtası aylardan beri Odet Fujer halkının infial ve heyecanım hırt loya mensup bulunuyordu. 
'ilt~d~, yani laanın doğumun- Loran adlı hir kız çocuğu öldüren ca- kat daha arttırmıştı: ~faik katil'.~ı ~ir fı~ İ~giliz havacılığımn gururunu 
"~ .. / hın küsur sene evvel Şeç- navarın peşindedir. Hadisenin vuku bul- evvel bulunmasını ıstıyordu. ?unllll bı- 1 teşkıl eden koskoca hava gemisi ne 
4-..~11 •li1etinde zengin iki man- duğu Fujer kasabası halkı şiddeti hi~ rinde zabıta Jourdan adlı hır gençten olmuştur~ 
a" -{atıyordu. eksilmiyen bir heyecanla hakiki katilin şüphelendi. f....;ticvaptn biraz Euzla şid-j Bazı mehafilde daha şimdiden bir 
~' .. ! .~nderen kardettiler. meydana çıkanlınasııu bekliyordu. Ha- dele baş vurulmuş olacak ki Jourdan 'ı sabotajdan bahsediliyor. Diğer bazı 

~Uç Utu on dokuz büyüğü yir- tırlardadır ki henüz on bir ya~ında bir «evet katil beninu şeklinde itiraflarda mahfeller ise tayyarenin bir casus
~ttt!at.ında idi. Bir~irlerini çok kt7. olan Odet Loıım 24 eyliilde kayb~l- bulundu. Uınumt kanaatin Jourdan üze- luğa kurban gitmesinden endişe edi
"tl' tidtdı. N~reye gıtseler bera- muş, bir daha buluroınaınıştır. FuJCT rinde toplandığı bir zamanda beklenıni- yor. Fakat akla en yakin olan ihti
t· 8-; etl~rdı. bölgesinde aramadık yer bırakınıyan yen haber duyulmuştur. mal kaybolan tayyarenin alelade bir 
~~- ~-.İ' ~ıbl büyük ve muhtetem jandarmalar ayni sureU bir cinayek Fransız 'l.nbıtası ikinci bir iz elde e- kazaya uğramış olmasıdır. 
~~ erı vardı. Bu ev Y ang-Ce- kurban giden Mar skot adlı küçük kızın dince onun uzerinde yürüyerek hakıkl DOZ HAT MESAFE REKO· 
~) l nehrinin, yani (Mavi ne- cesedi gibi Odelin de cesedini bulama- kalıli meydana çıkarmış masum olduğu RUNU KIRMAK iÇiN 

E•rarengiz bir .urette kaybolufU bütün lngilterede büyük heye .. 
conla karşılanan büyük bombardıman tayyare•i hakkında CJfOiı· 
daki malumat veriliyor: 

HEYFORD cukeri tayyaresi iıta.ynunun tel.izi a.GEZHY• den 
ukayde değer bir~y yolı. Her fey yolunda• İf"l'etini almıflt • 

Bu ifQreti veren büyük bir bombardıman tayyaren idi. 
Sinyalin uerilmuinden •onra •aatler geçiyor. Yeni hiç bir ita· 

ber yok. 
Heyecan ve endi,eler btıflıyor. Araftırma vaziluini üurlerine 

alan tayyareler harekete geçiyorlar. Saatlerce süren ara,tcrmalcu 
netice•iz kalıyor. Büyük tayyare kaybolmu,tur? 

redir. Heyfurdda toplanan dört tay-, lskoçyanın ıimalinde Orlmey a• 
yare bütün harp ağarlıklarından te- dalarına doğru bir tecrübe uçuıu yap 
mizlenerelc yeni benzin depolan ile taktan sonra Heyforda dönccekti..1 

cihazlandı~ılmıştı.Böyl~ ln~iliz ha- Sonra ne olmuştur) Vickerslerin ba4 

va nezaretı b? tayyarelerm bı~ ham- şından başka defa da böyle bir )caza 
lede 13000 kılometre katedebılecek- . f v· k v n· gt "f . 
lerini umuyordu. geçmış ı. ıc ers e ın on çı te. 

DENiZE MI DOŞTU motörlü bir Velsleyle bir uçu§ tecrü-

G. E. Z. H. Y. Mülazim Gardner 
tarafından idare ediliyordu. Gardner 
Pilot Thomson ve telsiz memu ru 
Higgs"le Heyforddan geç vakıt hare-
ket etmişti. • 

OZOM 

besi esnasında havada parçalanmış· 
tı. Yüzlerce tayyarenin araştırmaları' 
neticesiz kaldığından f ngiliz umumi 
efkarı bu sırrın aydınlanmasını bü~ 
yük bir sabırsızlık heyeca.m içinde 
beklemektedir. 

1938 bütçesi 
Kamutayda 

~ 11·, ~Yakınında idi. mışlardı. Nihayet ilk tecırinde bir ırmak- anlaşılan Jourdan tahliye edilmiştır. 0-
ıt "' ... 219 Inhisar idare i ti~ ~def, günlerinin ekser va- tan Odelin cesedi çıkarılnıışlır. Yapı- det Loranın katıli olarak tululan bu ikin- Dü7. hat üzerinde dünya mesafe 

- BAŞTARAFC B1R1NC1 SAHlFEDE .. 
5.SO 12'75 lıazırlanmtf ve B. M. Meclisine takdial 

12,62 12.62 eclilmİflir. 1938 mali yılı bütçeli 248 
13.25 13 .. 50 milyon 300.000 lira olarak teabit olun• 

13,50 13.50 muştur. 1937 mali ydı bütçeli 231 mil· 
14.50 14 .. 50 yon lira olarak tasdik edilmq olduğuna 

~ 11 hu nehir kenarmda dolat- lan otopsi muamelesi kızc:?.ğızın k endi- ci adanı hakiki ka til midir? Bunu tnh- rekorunu kırmak için ayni tipden 26 K. Taner 
~)l'~~elıirden geçen dubaları sini boğan can var t:ı rafmdan en feci kikat gösterecektir. dört tayyare c:HEYFORO:& tayyare 64 Alyoti bira. 
l ~ d elde geçirirlerdi. istasyonunda toplanmıştı. Her tay- 8 Kadri Celep1> 

"''--t, uL.ıan vücutlarından du- Yugoslavya 1 Yılan zehiri ile yarenin miirettebatı üç pilotla bir 2 Şınlak o. 
~hit I> h•ilı yedekçiler çekerek telsiz memurundan ibaretti. 319 Ycktln 

1 ~f> OYU Yürütürlerdi. b k · ı · ) t eda V İ ~ekarrür eden proğrama göre bu 232910 ~ 
göre 1938 mali ydı bütçesi areçen ,.aı. 

nazaran 17 milyon lira fazla bulunmak
tadır. ~ l 'ı.· ''d•r teker teker değil, kafi- aş ve 1 ı 1 tayyarelerden üçü mayıs ayına doğ-

Q ·~ fl 1 L 1 1 s h 233229 ~ t~lıı •. e geçerlerdi. Her bir du- - BAŞTARAFI t-tNCi S/ıHiFEOE -
1 

~ ıvyetler uiı iğ i im ınucsseselerinde ru engapura, ya ut tıı doğrudan Bu bütçede memleketin müdafaa Ya• 
~İ ~ı:U2:, yÜz elli, iki yüz yedek- tstasyonda y3 run a.ııat durulmtq ve yapılan t::cruhclcr, çok ıız rıuktarda. doğruya Kuhireye hareket edecek- 2/3/938 çekirdeksiz üztinı orla fiatleri. sılan olan orduya 15 ve diğer- kültür sai-
ı:~ln rkdu. Kalın jplerle ve tıpkı b:.unı müteakip B. Stoyadinoviç ayni I mesela O.O 1 ~~ıl~Bra~1 olarak, ~erk~~ .. ıle- lerdi.\Sonra aüz hat üzerinde mesa- No. 7 12. hk ve ziraat gibi faydalı itler için de ge.' 
~ .. k Ofumu gibi zavallı insan- trenle Belgn:.da citm~ ü::-ere yolu:ına de-, cek rılan zehırının, ınsan organızmı uze- fe rekorunu kırmak maksadile bu-

8 12.50 çen yd bütçesine nazaran 6.5 milyon ti· 
~ı::ulınut olan dubalardan bu vam etmi,tir. rinde. sar'a ve ihtilaçların tedavisinde radan Avusturalyaya kadar istasyon No. ra kadar fazla tahsisat konulmufbr. 
· ~di . •n kendi kendilerine ve, B. Küseivano~ B. Stoyzıdi:ıo11içi hudu- ve yahut şiddetli hemorajileriu durdu- suz bir uçuş yapacaklardı. No.. 9 13· Procramlara baifanmlf olan D. D. 
~ •nlerini çözerek ayrılmaları da kadar teşyi eylemİflİ:". rulmnsında çok müsait teııirler icra ey· Rus tayyarecilerinin kutup yolu No. 10 14. <> yollan İnfllh ve sanayilepne içia icap .. 
d.'t',ı'•tdı. Belgrııd, 2 (ö.R) - Yug.ıslav baş-,lediğini ispııt etmiştir. Sovyet alimleri, ile Mos'kova ve Sanfransisko arasın- No. 11 fo. eden kUJılddarda ayrıca tamamen te-ı 
~ 1}~~Yak, sırtı çıplak durma- vekili B. Stoyııdinnv;; refakatind~ki z~- halen, insanları zehirli yılan sokmalarına I da düz hat mesafe rekorunu k~r- ZAHlRJ<; min edilmiftir. 
):cll,t~!'\iyen ve yürü yemedikçe v.-:t:la bi:lilde Belgrada :ıvdet ctm~li:. karşı muhaf za edecek lıir yılan zehiri ı mış bulundukları malumdur. V ıc- 1938 mali yılı içinde yeni bir vergi 
~'>tt\ llt Uçları demirli kırbaçlar BqvelUI Türkiycı:!en müke:nrr.el İnttEıa-1 seromu üzerinde muvaffakıyetle çalış- kers <cVellesley» tayyareleri faali- 240 çuval Buğday 5·875 5·4375 ihdas edilmiyeceği gibi buhran ve müva· 
"~~~ llYaktnra taştan sırtları kır-j larla döndüğünü, Bıılkan Pakbnm te- maktadır. yet rcyonlnn çok ~e.niş olan bom.bar- 233 çuval Susauı 15.50 16.. zene vergilerinde ve hayvanlu vergisin· 
~1"'1 ka~amıt bu bedbaht in- reRi birlik yolunda çok ümitli merhaleler 19 3 7 de Ermenistancla Alagöz clağı j dıma~ ~nyyarel~rıdır. c. ~eotetık .~> 86 çuval Burçnk 4 .. 375 de tahfifler derpİf edilmittir. ' tak ~OYJe sürü halinde geçiŞ- kat~ttiğini söylemi.ştcr. mıntakasına, Türkmenistanda Kopet da- 1 prensıbı adı verılen yem bır teze go- 200 çuval Kepek 3. Bundan bafka hayatı uCU%1atmak için 
h'.tttk'lll2:ın ve acıklı bir man- Bllfvekil der~al &anıya &lde:ea Kral 1 ğına, ve <lah sair yerlere gönderileni 9re50Y7_~ıl~ış1~akrdpır. Bu monopla

1 
nla

1
r lOl kental PalamuL 270. SlO. vergiler üzerinde tetkikler yapJarak 

\~ ~ l ederdi. naibi Prcna Pola saygılarını hildiımq ve heyetler 60 vılandan alınmış 1 O gram ı.x:ygır ı « agasuu motör eri e maddelerin maliyetine müessir bazı İpti• 
d1, Q~Rin kardeş, Y ang soyun- Ankara ziyareti haldmıda iznluıt vennit-j zehir getirmi~lerdir. 19 36 de de bu iş mücehhezdirler. 5000 metre irtifada 24 ton pamuk çekirdeği 2·60 dai maddeler üzerindeki vergilerio de 

~..!!!_ünün adı Y ang-Sing- tir. ic;in yeni heyetler gönderilecektir. I azami süratleri saatte 360 kilomet- 260 balya pamuk 33.50 34.7!_ tahfifi cihetine gidilecektir. 

"-'7.r..l.7.7-7.}™2TY.7~/";/.'X~/.7Z~.Y!ZYJY..LYZZ7.7.Y~X7.ı' 1 et~~eğe çalıftığı ruh haleti onun satar ve muvaff akıyeti temin eder bir fırtına kopacağını haber veri- .. Dev~et varidatı m~leketin ekonomik 

P . 1. K d 
·· · d l b" • b ak ı "d" d bünyesınde yd geçtikçe artınakta olan uzerm e ıstırap ı ır te111' ır - ı ı. yor u. d anıl ink" f t-'· · 1 ekted" a S a 1 K d' • · d Fak k lb" * ev • '"' 1 -ıp ey em ... 

rı 1 in l
mıtlı. t en ısını ıatar ı.. at a ı- Büt · dek" f lalde t bu a.rtqlann b" 
-·Nasıl olurdu? •. An?e -~~ye bildi- ni v~~~ezdi. ..Eva bugün, ~erçianodan bir nuı::.'ü~ür. 'M:Zmlek~de bütün v:. 

• ~ gı adam, baba dıyebıldıgı adamın J Gorulüyor ki terefsiz namus- gun evvel aldıgı telgrafı tekrar tand•alanma . . ah _,_.. lan , , . . . . b d • ' k d ~ ınıar venn'Cll.ıe o bu 
rzZ7~L.Y7JS ıtamat ve emmyetına u erece su· I suz olan bu çiftin nazarında aa- o uyor u. inkipfın geçen 11 d ld .. ibi .. •. 

1
, _ 67 _ iistimal ediyor, bu herife yüz ve-, dece para ve menfaat birliği Jia- Bu tifreli telgraf Kontesi çok müzd k' dd dyı dar a 

0 
edugu !~ ~u· 

q ~~ • d ı ' · d' · · Z · M k e ı Y a a evam ecegıne fup->~:--t- d . rıyor u. kimdı. sevm ırmıfh. erçıano, ara et- he edil 1_ ı~ d V d 
"'"" ~, edı Z · ·· ·· 1 k .. k 'b • J p · 1. k d • • • b ld memea azım ır. alan --•---ın li.' .' erç~yano ıoz soy- at gosterme ten ı arettı. Bu maceraperest tadın ne yap- Eva, Frra.ntzm hislerini artıran te « arıa ı a m» ın ızım u u- ...... d k' d zarf d ~un 
~. iıtec1~-':Z1~ette ue bu adam Onun hoşuna gitmek için ne mak istiyordu? ıve onu kudurtan mÜE""nahalı ha- ğunu ve bu «11kıcı» mevcudiyeti o~umu~.e ·~ 11 fi ~ ~ ~'::ı':s ~· 

'ittnız malumatı alabi- yapmak lazımsa yapmağa, her Kocası olan hem haydut lıem • reketleri ile de bu gayeyi takip ortadan kat'i surette kadırmak 0 
n md bı .~ük' e._e

1 
yeltılderuu .._. ____ ,_. .u· 

) ·· ı·· f d k" l k h " 1 1 d K k h' h · 1 • ' b"'f" t db" 1 · ld - b'l susun a uy &O ay ili' gon:cauerın• \)~ 1,.__ • turu e a ar ı ve atta a çat<- e casus onta artı ıç tüo esız .ediyordu. ıçm u un e ır erı a ıgını ı - d k 1 .• 
~af--ttna geçerek Manıl- lığı göze almağa hazırdı. bir aşkı ve bir bağlılığı vardı. 1 Kafasında fe t ~ b' . _ diriyordu. en uvvet e emmun. 

Yaıdı F b • b h" B k L'" ·1· f'l"b b l 1 Y anı ır proıe var ---. rantzın u vazıyet ve u ru ı u af ı usı ı ı ı e ağ ıyan dı. . Hatta telgraf ta o aktam bu itin K • b • 
1 ~ta .. r ARALı g~ hal:ti~in Eva Zerçiano da farkın- ~~~iz aşkla mukayese edecek de-1 Bilhassa Luiginin üzerine diki- bitmif olacağı da yazılı idi. U Ş gı 1 
(t~j .... ~ liıners Şt ~l!RT da ıdı. Bunu farketmek onun ka- gılız. . . ! len bakı~larmda adeta bir ölüm Eva, Zerçianonun bot söz söy- K l l ,. ö 
'l°~tıo.,a ka tayn gıttıkçe Eva dmlık gururunu okpmıf fakat an- O Zerçıanoyu tıpkı hır fahişe- . hükmü bir ida k rar h · 

5 
1 _ lemediğini ve bot vaadlarda bu- an at l P an r 

~lc.n1 İtiraf~• .yanıp tulu§','yor- ladığını hiç meydana vurmamıftı. nin kendisinden kuvvetli bir hay-: nabilirdi. m a 
1 11 0 

u lunmadığını tecrübe ile biliyordu. Tecrlibe plaııörcüsil Pişçuçuev, son 
r · ~Ulam ıçm daha :!emın ve Bununla beraber Frantzm cesare- dudu sevmesi gibi, aynı hisle se-1 F k t b h" l • ... ı~ Şu halde ve telgraf dün çekil- günlerde kanatlı olarak yapılan ve ka-
'\tt\cf • aınıştı f · k k l" h k tt d b v· d a a u :s erı çocuga as a d' ~ · ·· b ·· b (P nallarını açıp kapıyarak hareket eden 

••. b,t kendin • . lanı ıraca ır are e e e u- ıySor ~·. d ,. k h . Jbelli etmemeğe çahşırdı. ıgme gore ugun, u saatte a- d O 
l'll Qa., it\ k e · unmamıştı. evgısın e atı ının va şeb, ce- . • h risli kadın) ,.oktan ya~ıyanlar ara- bil planör iizerin e 1 O üncü uçuşunu 
~~.~kil'o e tep çocuğu gibi ıstı- Bilakis öyle kurnazca hareket- saret ve cüreti, küstahlığı mühim ~uıgf k as~antı. . smdan ayrılmtf, ölüler kafilesine yapmıştır. 
~ tlttı k::ın. Fakat sevdiğim ler yapmıftı ki, bu haı-eketler a~ı- bir amildi. 1 n.~ a hır ~are~~t ~e vazıyet- katılmıştı. Pişçuçev'in bu uçuşlarından bir çoğu 
\~~lıtt1 . ~ıaında ağzımı açıp kına ümit verici fakat onu claima Eva, kocasına sadıkta. Onu al-t' ten şupheye duşebılırdı. Evayı vahfi bir sevinç sarm•i· da kış mevsiminde yapılmıştır. Uzun 
t·~ltı;~e •tıraf İçin tek kelime uzakta tutucu b~r tekilde idi. dabnak aklmdan bile geçmiyordu. ~na k~ı-~ı büyük bir şefkat g?s: ta. mesafelerde yapılan bu tecrübeler, bu 
L 1t ~ ttatto c~saret bulamıyorum. Luigi de kendisine hoca!.. diye Fakat mütterek menfaat ve müt-

1 
terıyor gıbı davranırken bu ıkı Biraz müzik dinlemek için rad· planöriın eyi düşünülerek vücuda geti-

~lb~~ def f•delidenberi Eva ile getirilen bu adamın anne!.. sine terelc tehlike karşısında yapılacak !yüzlülüğü saklamağa çalışırdı. yosunun batına geçti. Düğmeyi rilmiş olduğunu ve yükseklerde uçuşa 
\..'~ fıra •r Yalnız ve bntbaşa kartı hislerini anlamıftı. 14 ya- fedakarlıklar vardı. Bu fedakar-\ Maamafih bazı ince noktalar çevirdi. çok elverişli bulunduğunu gösterıniştır. 
~i.-!t'n:;thları zuhur etmişti. tında idi. Hayatm acılarını, hayal bkları o, bir ihanet telekki etmi-ı Luiginin gözünden kaçmıyordu. itte tam bu sırada, tıpkı Cenev- Planör, uçuş esnasında havada dcvril
,.,ıal>tı"' Undan istifade ede- sukutln:-ını tecrübe ile bilmes~ bi- yo:-du. O, 11kıcı ve muammalı bir o.tmos- rede Piyer Panten ve Arsenin duy- ınek tehlikesi göstermemektedir. Idarcsi 

~l'iit\e Rı çey sadece Kontese le göre ~öre anlayabilecek bir yaş~ Böyle vaziyetlerde Eva, kocası- fer içinde yafadığmı anlıyordu. dukları gibi kısa dalgaların ver- ıkolaydır ve uzun sürecek uçuşlara da 
\'e köpekçe bir sada- t~ idi. Bu i~ibarla Frantzın belli nın da muvafakatı ile kendisini içinden bir his ona pek yakında dikleri fU haberi duydu: çok salıhtir. 
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IHIOILIL Y~V/ 0-0ID Şenpanze . Fatu 
Esrarını Marlen Ditrich Adamlaşmış bir maymun 
Rö;:,.ı:ı;-/7;:~~ Anlatıyor 
Paul Bringe ~ 

V17...:7...Z/7LZZZX:/.7..7...7JZZ/.L7.Z~ t\A $ 'M ARYA "i' 

Marlen, kabinesinin dar yatağına 
oturmuş, bovuna anlatıyordu 

Fatu, adamlaşmış 
bir maymundur. Bo
yu l ,50, ağırlığı 80 
kilodur. Fakat en 
kuvvetli ~du~unu 
zanneden on adamı 
birden haklayacak 
kuvvettedir.Tıpkı in
sanlar gibi gıymır. 
Elbiseye o kadar alış
mıştır ki çıplak ola
ra!: onun sokağa çık
tığı görülm z. Sofra
da terbiye ile otura
r.-1c yemek yemesini 

1 bilir. Sigarasını uslu 

1 usiu ic~r. Onun ne-
zaketi efendisinin dal vet]ilerini hayrete dü 

1 şürccek kadardır.Bu
l rndn F atuyu yemek 
, yerhen görüyoruz. 

G. Garbo 1 Dolores 
Del Rio N i ha ytı.t bir orkestra 

şefi ile ıni evl~niyor 
F asta hastalandı. T e

Roma garında gizli bir davi icin Parise geldi 
--~-------------- . 

• 

buluşmadan çıkan 

rivayetler 
Romn 2G Şubat 

Dün ak~am Romaya gelen Greta Gar
bo kendi.sini bekleyen uzun boylu bir 

Kalm k:n:ı.:u <orad;:.n y::ıpılmtş man- taııyor. Kadın ye' il bir ipek tuvalet ta- ~ahısla buluşarak birlikte uzaklaşmış-
tnsunu asabiyetle uluyor. Kampana ikin-1 ııyor. Konlrolö:-ler her ikisini de bir a!!"n-

1 lardır. Bu ı;ahsın kim olduğu anlaşıla
ci de!a olarak çalmağa .baılaymca ti~ri- 1 baya İterek ıokuy~rlar. ~e~orterler, fo: 1 mamıştır. s"öylcnenlere bakılırsa Roma 
yor. Ayeklan ucunda ikı çanta var. "!al- tograflar bu tahmın edilmıyen ıahneyı civarında muhteşem bir villa kiralamış 
Lırdanberi üzerlerine yapllbnllIUf olan kaçrrdıkları İçin adeta kavga ediyorlar. 

1 
olan me-:hur orkestra sefi Lcopold Sto-

, aftalan muhafaza ediyorlar. 'ı Sr.nta - Fe Ekspresi Pasifik oseanmcla 
1 
k r ki 1" k h"t eldı"r . . ~ . . l ·o s o ması pe mu em . 

Ve bunlan okumak kabiJd··: ı Kalifomıyaya dogru hareket ebn1'hr. Bu esraren"iz buluşmanın sebebi ne 
H li t Calif HER CON BiR ZAFER d' ? 

0 

• o vu ... » 
1 

ır. 

D--a,· memurlamm biraz önce )'ap••- ı M.arlen kabinesinin dar yalağına otur- 1 G ta G b St k k. ·ı e le 
.....g "" 1 re ar onun o O\'S ı ı e v ne-

tırdıklan etikette İse· •Holivut - Kali- mu•hır. Yalnu f8pkasını çıkarnuıtır.Ya- ~- k tl 'dd. d"I ektedır· · · .. . .. . 1 ccgı uvvc c ı ıa e ı m . 
fomia» 7udıdar. naklvı uzerme dUJen uzun bır ıaç deme- Bu hususta sarih hiç bir haber olma-

Bir itişme ve kakııma ııra11nda ağa- tini arkaya abyor. , makta beraber iki kudretli sanatkarın 
~an acm.. b"ır :.:- dol••ıvor· - Ne İnsafs1Zdırlar bilmezsiniz, dedi. I t d d". 
u o- ,...... -ı1·.r • , • •• • yakın dostları taraıından orta a onen 

lfte Marlen. Altı .:y Amerikadan uz •dı:ı.,.mız mı d:.>· . 1 d h. bi . . t k . "·1 · ·· . . . . şayıa ar nn ıç rının e ·zıp euı memış • 
YeJil fötr fAPkası bir sözünü giz.lem~- nü;te onlz.r ıçm bı.r yabancıdan başka 1 d"kk ti km kt d' • _. . . .. .. • _. . o ması ı a çe e e ır. 

1j, bır 4t'Y degılsınız. Kotu ın:;anlıır degıldır- 1 G t G b b · d" talı kk k · . . • re a ar onun, u ız ıvaç a u 
Elleri ekseri pudüsüsünün cebinde ler ama hıç bırşeyı kolay kolay affet- tu·· kd. d b d-.:ı k t"' 1 • • .. r • • . .. 

1 
e gı ta ır e eyaz per t>Uen a ı o a-

yuruyor Elb1Selennden sular sı:zan dort ıne:ler. Kazamlm~ zaferlen her gun ye- k kil •. t • -.l·ı· " .... : .. ı · · ı . r~ çe ccegı emın euı ıyor. .ncw; ın 
zenci d~erini gösteren bol gülü,lerle mden kazanırınğa çalı~mak, her saat ye- .. .. .. d k. . . . . ] 

ı . . • j onumuz e ı sezon ıçın yem angaJman ar 
ona takip ediyorlardı. Beyaz deriden ya- nı bır zafer kazanmak lazımdır. 

1 
d ıı.-'d 

1 . • • yapmamı~ o ması a mCllll ar sayı ıyor. 
pılm., çantaları tafıyorlar. Nevyorkta iken bun:ı eyıden eyıye I 

MARİ.EN VE MUHABiRLER duydum. lngilterede ç~virdiğim film için Belcika hralı 
Guete muhabirleri nihayet onun el- bana tarizler, serzenifler yapıldı. ı , 

rafını alarak Amerikaldarm aktörler bak- Şimdi beni Holivutta nasıl kaqılıya-, Stok hol mda 
lunda bealedilderi mutad kabalıkla ona caklar? Brüksel, 2 (Ö.R) - Belçika kralı Le-

• bir çok Je)'ler soruyorlar. Her biri yıl- Ben, Dietrich, büyült Dietricb berfeye opold kayın pederi Isveç prensi Şarlın 
· dalan yaratmak ve ıöndürmek kendi .yeniden başlamak, onlan yeniden teshir 77 inci yıldönümünde hazır bulunmak 
• -') . d Jd • '·- · • b 1 diki .1 etmek icap ettiği hissini besliyorum.Hal-

1

1 
fü.ere Stokholma hareket etini~tir. 

c.ı erm e o ugu -naatına es e en 1 • • ~ 
· • • h Jd ,_ dil • • bulu o kadar, o kadar yorgun ve bdonıt _ · 
ıçın er y iZi 11en enne art sanıyor· b 1 k. 1 .d. lard B•t k •. .• . u unuyonım ı... 1 zonaya gı ıyor ı. ı ores KOrufme-
Jar. 1 • · buk "'- • Y 'I • -'- al t 

Bö ı b• d Manto~unu çıkarmadan uzandı. Bir ermı ça tuaettim. eıı ıpc:a tuv e -
y e ır aes uyuyorum: li b .. 1 . 1 k alA ti .. 

ı Ma ı - la ı A d ıey söylemedim. Bana tebessüm etmeğe ayanın goz en yorıun u ame sos-
- r en ugur r o sun.. vrupa a- 1 1 • k d A-'dık 

uzun u:ıı:un baktıktan sonra ainemada 
çallfmak h~wna gidip Kitmiyeceğimİ 
sordu. Bu adam lrvinar Thalbeqtj. Ya
ni Hollivudun efendilerinden biri .• • 1r.i1 il d ? A k ki • çalışıyordu. Sonra yüzü::ıü vagonun böl-1 tenyor, ara.sıra apanıyor u. ,,... • 

er ne em e • vrupanın er e en - • . • • Sigaramı yakarak arka platforma çık- Bu sözlerin mAnamıı an)ıyamıyacak 
Li1i burma bıyıklar mı taııyorlar? mesıne dogı-u çevırdı. Uzun ınce ellerı- E f b. tti.kt dik ve dii•iinemiyecek kadu .......... tım. 

· · ·· ·T· erild'·· · ükA t tun. tra ı ıraz seyre en sonra - '"7 r-s-··~ 
Büyüle bir laübalilikle Marlenin omuz- nın çozu ~ g ı~m~~ .~~r~. 1 .~~ I kat ettim. Platformda yalnız değildim. O tarih, ıinemaya iktiaap edenlerde gÜ-

J --'- •üJ•• lar y d f bulmuı gıbı yatak ortusu ustune dU§tu- . . • • d • . anna vuranı• a uyor . ar ırncı o- 1 _ .. .. .. .• 1 Nevyorlıı: garında rastgeldiğim kırmızı zellikten başka bır mezıyeün aranma ı.gı 
lograflar arlcadaılarmm sırtına atlıyarak 

1 
ıunu gordurn. Uyumuıtu. Yavaşcacık mantolu bayan bir hasır aandalyeye 1 aünlerdi. Oç gün sonra her §CYi terlcet-

lotograflannı çekiyorlar. Magnezyumun çıktun. J Olunnllf bulwıuyordu. Ben de onun ya- ınİf, annemle bozutarak Kaliforniyaya 
her yanışı gö:ı karnaıbran bir lfW ve be- ı .. .:RE~IN TF.Ş~LA Ti ' nmda oturdum. içimde bilmem neden hareket etmif bulunuyordum. 
yaz bir duman neırediyor. Bu Jaübali-1 Tren dort gun, dort gece ıçınden, 1 onun ilk önce bana bitap edeceği h~i Bana derhal tili yolunu açtılar. Bü· 

, liklere kızmağa gelme:ı. . 1 Çlkmıyan yolcuların rahatça seyahat ede- vardı. Filhakika başını çevirmeden bana yÜık bir filmde rol verdiler. Film aonu
. Marlen tebessüm etmeğe, ve cevap bilmelerini ~emin edecek ıekilde tanzim t bitap eden sesini duydwn: na yaklatmak ü:ıı:ere idi. Direktör iami-

Yenilen F avsta --------------· Yazan : Mlfel zeval'. O~ 
..................................... ~~ ... -

-81 
- Hayır, hayır yiğit Kriyon! Senin 

benim saltanatım için ne kadar değerli 

bir unS\Jr olduğunuzu biliyorum. Sizi 
böyle tehlikelere maruz bırakmak iste
mem. Size Wn veriyorum Kriyonl.. 

Kriyon kralın daha evvelden planını 
luı1.ırlamış olduğunu gördü ve anladı. 

Heyecanlı bir sesle mukabele etti: 
- Haşmetlim! Allahın ve in~anlarm 

yanınd~ nğır mesuliyetinizi unutmayı

nız ... Ne zaman yüksek fikirlerinizi de
ğiştirirseniz şeref in ize kılıncımı çekme
ğe hazırım. 

Ihtiyar kumandan eğilerek dıc;arı çık
tı. 

Maytinon da onu takip ettJ. Bu dört 
kJşi kralın en çok inandığı adamlardı. 
Hakikaten bunlar kralın uğrunda can 
vermek için götlerini kırpmazlardı. U
kin ahlakları her hangi bir adamı tuzağa 
düşürerek öldürmeğe aslS müsait değil· 
di. Geriye kalanlar düşüncelerinde kral 
ile birleştiler. Bunlar az çok mösyö dö 

Gizden fena muamele görmüş, hakarete 
uğramış adamlardı. Krala sadakatten zi
yade kalplerini yakıp tutuşturan inti
kam hisleri çok kuvvetli idi. Giz.i tuza
ğa düşürerek gebertmekte söz birliği 
yaptılar. Uçüncü Hami yüzilnU ateşe 

çevirerek korkunç planın hazırlanması 
Ue ·alakadar olmadı. Katerin sordu: 

. r 
davranalım. Epeyce düşünülınesı. !İ 

ıı'' • 
gelen mesele: Nerede~ Ne :z.arıın · 
sıl? dır. . ~ 

Ortahğı derin bir sükCıt kaplad .. ~ 
tün başlar şöminenin etrafında ıo 
mış ihtiyata riayeten alçak se~le ıcoıı 
yorlardı. 

Kraliçe son sözünü şöyle bitir~~ 
- Nerede mi? Ne evinde, ncd ~ 

·n e. 
kakta.... Burada kralın dairesı cğtf 

zaman mı? Bunu ihtimal yarın 
ceğiz. Nasıl mı? Bunu da size J>etl 
edeceğim. 

venneğe mecbur olduğunu biliyor: 1 ve tecbiz olunmuıtur. j _ Marlen Dietrich ae birlikte aeya- min tanıtdmaıı için reklamlarla meı· 
• - Hello Boys, Holivuda gidiyorum. Restoran vagonundan bqka, mütalea bat ettiğinize göre ıinema ile mC!gulıu- KUidu. Mütehassıı yuıcdar hay~tımm 
Şüphe yolıı: yine orada çalışacağnn. Fa- aalonu, kuvaförü ve radyoau ile bir ku-1 nuz değil mi? fnllalide romanını uydurmak içuı ha- - Şimdi bu haini nerede ve nasıl , ne 

: bt taYet benden uaanmışaanız o zaman : lüp Tagonu Tarda. Nihayet trenin ao-j Mubatabonı inkisarı hayale uğrataca• rekete reçmitlerdi. Fakat beni IHr di~- vakıt öldüreceğiz • 
. filimlerimi Avrupada yapacağmı. Geri nunda teru1ı bir bar vagonu mevcuttur. iımı biliyordum. Çarçabuk bir: lomatm km mı yapacaklardı, yolua bır Montesri: 
seri vagonun bir basamağını daha çıkı-f Buradan katar arkaamda kalan yol- J - HayD', dedim: Ve bu sefer ben Rm prensesi mi? Buna benüa hilmiyor- - Şimdi dedi. • 
yor ve tebessümlerini biç eksik etmiye- lann, nefis tabiat tablolannın geçit reı- sordum: larda. Asd mübim it o siine kadar dünya Lövayni: IUN ~ 
nll: · 1 mi ıeyredilebilir. Bu ıon vagon Ameri-1 - Ya ıiz ne ile meJgulsünüz? Holi- İçin meçhul olan iımimi sünün meıbur - Evinde! A. Hüıeyin imzasiyle J(•,CJl"" .. 

- Avrup~m erkeklerin~ gelince J kan ıinemacılığına nuat merkezi yazj. vuda mı aidiyonunuz? . Iİmalan aruma katmaktı. Afitler buır- Diğeri: iatuyonu PC?•ta _kutusun• ~t"' 
hepıi boıuma ritsinler diye bıyıklaruu 1 feaini KÖrür. ı _ Batka nereye riclebilirim 1 Elbet- lanmq, bu maksatla icap eden tahıisat Hançerle! cevaplarını verdiler. ıuretiyle adıma gönderile~.- ~ 
katiler, diye haykırıyor. 1 Tren kalabalık değildi. Ben bar va- te Teksaslı bir çiftçi kadın oldujumu aynl11U§b. Katerin ilive et~: • bu yazan ile Selçuk ııah•1 ~ ,4' 

Etraftan bol kahkahalar yükseliyor. gonuna Kittiın. Yolcular bagajlarını aç-1 zannetmiyorsunuz. Hepsi bu kadar. ismim bir türlü meı- - Do;~larım , i§ı yalnız k~sip ~ogra- dürü ha1'kında imzaeız ol•' _.,,,rl 
Parmak darbeleri fepkalan enseye ah- makla ır.qgul olduklanndan Barda vis· lı - Sinemada mı çal11ıyommm? burlar arasma kanpmadı. Zira bir ak- 1 makla bıtirmektense meseleyı dedıkodu- ma m_ektup gönJerenin ;~' 
yor. j ki kadehlerini yuvarlayan bir kaç kitiden Cevap vermedi. Biraz ıükuttan sonra fUtl Holivutta mua:uam bir inluJip ya-ı dan. d_a ~~~a~ak llzımdır. müracaat etmelerini rica ~ ~~ 

Bu •Özlerden memnun kalan çehreler bA§luı kimse yoktu. Hepıi bermutat su- devam ettim: pan bir haber dolaıtL ilk ıedi film gÖ•-ı Gızın oli:1nıunden sonra .al~ası ge- ı:ıJlli' o" ~ 
g-ozülıüyor. j vare elbisesiyle idiler. ı _ Bira:ı önce aw Nevyork garının terilmİ§ti. reken tedbırler vardır. Önilmuzde daha F~.AZLI ~,/,,••: 

- Hello Marlen ••. Bir güzel poz daha Viski kadehlerini neıe ile yuvarlıyan- bir kenannda KÖnnÜ§tüm. -BiTMEDi- birkaç gün var. Acele etmiyelim 1edbirli •a-------•_.....- ~ 

1 
1 ,, , 

çdcdim. lara baktım. içlerinden biri gözüyle ita· ı - Evet ben de sizi gÖrmÜflÜJD. Et- ,,••'' : 
Ve Marlen bu emre de itaat etmiftir.

1 
ret etti. Teklif tekellüfe hacet olrnaksı- rafımda dolşıyordunuz. Bir in ıizi bir : .................................................. ,............ • .. , ... ,.......................................... : 

Magnezyum lambalan tekrar yanıyor. :ıın beni de kendi1eriyle birlikte içmeğe 1 polia memuru, yahut ta Marlen Dietrich- S KQı AT AK• 'T'aksı• T A K S 1 ı j 
En çevik fotograflar gazetelerin &on tab-

1 
davet etti. in bwusi mulıafızlanndan zannetmittim. S 1 Y .l'l ~ j N : 

ma yetİfmek için me:divenlere koıuyor- Bu teklifi niçin kabul etmiyeyim? Hatta beni ,üpheli bularak tarauut etti- : B A s M A. rv_ J:J ).:~ 
lar. Marlen bu defa da partiyi kazandı. Hemen yanlarına geçtim. Çolıı: geç- ğiniz zehabına kapılml}tım. Marlen Di- : T E L E F O N . ~ ! 
Eliyle veda ediyor. Vagonuna giriyor. , meden doıt olduk. MaceraJannı anlat- etrichten nefret etmiyorum. Fakat onun .. 

Ve ben gayri ihtiyari olarak gözlerimi nuıia başladılar. Garpta oturuyorlarmıf. tiliine kıskanıyorum. 3 4 5 6 
lnrmızı mantolu kadına çeviriyorum. O 

1 
Nevyorkta bir ay geçinneğe gelmişler. Bu sözlerden ıonra onu ıözlerinde 

hali direğe dayanmlf ve y&lnızdır. Çeh- f Şimdi memleketlerine müstacelen dön- şerbeıt bıralnnaktan daha eyi birtey ol- e • e • 
resi yeisten mosmor olmuıtu. 1 meğe mecbur bulunuyorlannıı. Nevyork· 1 madığını dütündüm. Bir aiaara takdim 

Tren saradıyor, kontrolörler haykırı- ta bir yemekte saate bakmayı unuttuk-
1 
ettim. Yüzüme bir defa bile bakmadan Lu•• KS ucuz • SERJ• 

7orlar. Tam bu sırada çift başgösteri-1 lanndan u daha bu treni kaÇlnyorlar- 1 aayri plui olan bir sesle devam etti: • 
7or. ikisi de f8pkasız, mantoıuz ve ba- m1f. Bagajlan otelde kaldıiuıdan arlca-1 - Tam on sene evvel Nevyork otel- U........!_ !_ ....:~ • • L __ ı_ 

• ı da · 1 OtomobİDa"İınU gece ve g~uuÜ emnmze ~ .... . 
PJllZdır. Erlıek Iİınc)k.in)j olup beyaz n gönderileceknıİf. Cörüttüiüım zevat lerinden birinde ınanikürcülülı yapıyor• ............................................................... . 
~e kocaman ıun.i bir karanfil Mia nMiaten W1eolu ile Flasat.fft.. Ari-~ d1m1. Bir aiin mifterilerden Wri baaa 

1 

TELEFON : 

3. 3. 5. 3. _J 
GFCE .-,fwrııv ,/ 

' - J!,JlP ,,ı' 
GÜNDÜZ I ı.A ,,, ~ , ,, • • • ···' ........ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



SAHiFE 7 

· ~bcLyo ·. 
ANKARA RADYOSU: 

Urla Tahaffuzhanesi müdürlüğün
den: 

öğle neşriyatı: 

Saat 12.30-12.50 de muhtelif plak neş-

1 - Eksiltmeye konulan İt : Urla. Tahaff11zhaneıinde bazi pav
yonların tamiri ile tahaf fuzhaneyi 
ıoıeye bağlıyan kordonun beton• 
lanmaaı. 

neşriyatı, 19.00-19.30 da Türk musikisi 
vı halle şarık!arı, 13.15-13.30 da dahili 
ve harici haberler. 

2 - Muhammen ketif bedeli ı 4323 dört bin üç yüz yirmi üç li· 
radır. Akşam neşriyatı: • 

3 - Eksiltmenin tekli 
4 - Muvakkat teminat 

Saat t 8.30-19.00 da muhtelif plak 
riyatı, 12. 50-13.15 te Plak: Türk musikisi 

Açık olarak yapılacaktır. 
Umumi olarak piyasada durgunluk 

vardır. ihracat maddelerinde 
fiatler tenezzüle meyyaldir 

ve halk şarkıları (Servet Adnan ve ar· 5 - &halenin nerede Ye hangi 
kada§lan), 19.S0-19.45 te saat ayan n gün yapılacağı 

325 lira olup makbuz mukabilin· 
de Urla tahaffuzbanesi veznesine 
yatınlacakbr. 

arapça neıriyat. 19.45-20.15 te Türlr 
muaikiai ve hatlı: prlalan (Hikmet Riu 
Servet, M.Kanndq ve arltadqlan), 20. 

So d- 'L !ı • ih . 1.5-20.30 da konferanı: Selim Sım Taıw 
n ekonomi haftamw teıkil eden Bu itibarla borsa neşriyatından bu malın j lcr olmakta ise de bunlar ıınuı tiyaç- 20 30 21 OO d ti.ki d u.t-

23·2·938/ 1-3-938 tarihleri içinde ~lı- sa~ ve fiat vaziyetleri hakkında malu- la riçindir. Bu itibarla müıtakar bir pi· ~· 
21 

'
00

-
21 

'
15 

e ~ :_banal ~21 liırı· . . •ıat. • - • re aıan. ,na er erı. • 
, lZ ticaret ve eanayi borsası tarafın· mat alınamamış ise de borsa harıcınde I yasa yoktur. IS 

21 
S 

5 
"d 1 ,_ 21 

~. · ı· el · . . H OZOMLER • • te stü yo ea on ou.estra.n. . 

ihale 16 Mart 938 Cartamba günü 
ıaat 11 de Urla Tahaffuzhanesl 
binasında yapılacakhr. 

8 - ite gireceklerin kanunun tayin etmit olduğu vesaiki ibraz et• 
meleri lizımdır. 
7 - istekliler ketifname ile tartnameyi görmek üz.ere her gün Ur· 
la tahaffuzlıaneıine müracaat edebilirler. 

3-6-9-12 681 (399)' n nqredilen sündelik 11&bf ıst en yaptığımız tahkikattan fuulyenın yerlı 'j RAZAKI VE SiY A ı: ı: 
22 

OO d ,_, . ..,._1aı 
lrluht • al • · d f .1 . 1. .J .J • • e yannıu program ve ısurw. 
lı: cvıyatının icm i neticesın e mcz- ihtiyaçlar için muhteli nevı en ne ta ıp ....................................... .. 
. iir ınüddet zarfında borsada aatılmlf bulunduğu ve eyi kalitelerinin 12 kuruşa Genit mikyasta talep olmadığından m;ı~ANBUL RADYOSU: IZMIR SICIU TiCARET ME- Kiralık dükkanlar 
l
oelln .• ticaret eıyasının cini. miktar v .. e fiat- kadar mübayaa edildiği anlaşılmıştır. işler perakende tele. kk.t e.d. ilmekt.edir. öwl . t MURLUÖUNDAN: 

g e neşrıya ı: Tescil edilmit olan Is tan bul 
1 rtnin bcrveçhi lti ıurette oldugu an- NOHUT: Fiatlcr mallann kalıtes .. ıne gore t~;m n S 12 30 da lAkl türk ildsl 
.. lllrrı11tırı takip edilmekte oldugundan mustakar aat · p a mus ' umum ıigorta tirketi tarafından 
iL ' Ço'- d w ld ' 12.50 de havadis, 13.o5 te plWa tUrk lzmir ve havalisi acenteligwine ta-
~- miktan kabı Az. .. Nohut piyasasında geçen h~ftaki ha- piyasa mevzuubahs egi ır. musikisi 13 30 da muhtelif plak neşriya- • • • • ,. 
• · huğda:r 5803 çuval 5.00 6.25 raret ve faaliyet bu hafta görülememek- ÇEKiRDEKSiZ OZOM: tı ' · yın kılına~ Jak Polıtiye 9:t ~eka-
1\rp. 1S32 > 3, 9; 7S 4. 625 le beraber fiatlerde göze rarpan tebed- • . letname tıcaret kanunu hükumle-1\ ,. Akşam neşrıyalı: • " • ·1· 2205 
lllrıdan 6 > 7.2S 7.25 düller de olmamıııtır. Piyasada şimdilik Son ekonomi haftası içinde gchrimiz . (K nne gore sıcı ın numarasına 

ll._ :- Saat 18 30 da Çocuk tiyatrosu· oea k t t ·ı d'ld•w• 0 1"' 1 ~·~n 15 6 > 4. 7S 4. 75 sükunet olduğu söylenmektedir. •ticaret ve sanyi borsasının neıreylediği . · . · '--d ayı ve eıcı e ı ıgı ı an O U• 
F•--) 1 .. b d " d 1''- serçecik). 19.00 da Radıfe ve ar!Ul llf• ur -.ıyc 24 > 7.75 7.75 ı ÇAVDAR: satııı listelerine gore orsa a gun e.... .. . • • al'- n • 
~L • • • • .. •• lan tarafından türle musikisı ve h ,. var· 
•~ut 366 > 6. 12S 6. 75 

1 
Çavdar iıılerinde §ayanı lcayt bırııey itibariyle satılmıı olan çekırdeksız uzum k l 

19 30 
d S üsah bel . Et- ----,.---

t"dar 308 > 4.375 4.625 yoktur. Piyasnda ihtiyacı karıılıyacak miktan ve fiatleri töiledir: 
1 t"Şe· fik · fıa d por

1
;

55 
a ben, h 1ı Vekaletname 

B~rak hamamının yerine yapı
lan Kestelli caddesindeki sıra dilk
kinlar 7 mart 1938 paı.arteai ıü· 

nü öğleden sonra saat on dört rad· 
delerinde mahallinde en aon bedel 
ile talip olana kiraya verilecekür. 
Talip olanların meı.kt1r vakitte ma
hallinde hu.ır bulunacak mal sahi-
hl ve vekillerine müracaat eyleme
leri ilAn olunur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 120 > 15.75 t5.75 'miktarda mnl vardır. Fiatlerin buğday Tarihi Miktara Ar. Çok re tara n an, · ,t': .orsa a· 2: Beyanname 
~ 12 > 4.25 4.25 ! fiatlerine nisbetle normal bir vaziyet 2 3-2·9 38 343 12.25 15.00 l bcrleri, 20.00 de ~al Ka:~. ~e ar- lzmir Sicili Ticaret Mem~r· bmir tkinc:i Hukuk Mabkemesinclenı 
M. l*ınuk 1727 balya 29.00 45.00 lgösterdiği anlatılmıştır. 24 > > 451 10.00 14.50jkadaılan tarafından turk m ısı ve luiuresmimührüveF. Tenık lzmirdeAnadoluotelciaivetzmirinÇi. 
~. ce1drdeii 1 IS ton 2.50 2.60 ı SUSAM: 25 > > • 666 8.00 17.001halk şarkıları, 20:30 da hava raporu, imzası. çek mahallesi 6 Nu. da kayıtla Ali Raa 
~..,,. plaınut 2999kental 275.00 525.00 f Son hafta içinde yapılan muamelat 26 > > 801 10.25 15.00 ı 2

1
?·

1
33 te

20
Ö

4
"::er RıBz~ tarafŞından arapkça Türkiye Cümhuriyeti tarafından mahkemeye verilen armbalde 

'--• · 9 50 15 00 soy ev, . :> te ımen en ve ar a· Beyogwlu 4 un·· cu·· Noterı· 
iL ~ 18.5 çuval 4.75 7.375 1 yukarıda iııaretlediğimiz gibi 120 çuval- 28 > > 554 · · ld l fı d .. k ik". halk esaa aoyadı Kirpikli olduiu halde Iİcİlİ 
·~ Uz. 5 > 7.00 9.00 j dan ibarettir. Fintler geçen haftakinin 1 3 606 9 .50 13.00

1 

a~kaln ta(ra n an tu)r lmlusl ı:: 111 
vTeah . Mitat Cemal Kuntay nüfusa Kirpi olarak teac::il edildijinden 

ı.:...._. 3 cıar ı arı saat ayarı , . .J te sın v k ~ 1 ,..,.._ Uz. IS > 7.50 9.00 aynıdır. Geçen hafta 609 çuval eusam Yekun 342 " k d--ı L d .. ,_ 'L'-' e a~ etname Kirpi IO)'adllllll Kirpikli olarak deiiftiril· t " 00 t . b d · b ve ar a ~an tarann an turıı; muslLLSI 
Yaııı 8414 kilo 27.00 29. satılmıı ve geçen senenin bu haftasında Ve bu aurctle mevsun aşın an ış u 1 h lk k l 21 50 

d B d • T' maine karar 't'erilmetini iıtemİf olmakla 
~dekai% üz. 3423 çuval8.00 17.00 susam muamelesi olmadığı anlaşılmıı- neııriyatımız tarihine kadar borsada mu-1 v: aş şar k·ı an, ·f k .e

1 
e2r2ıy2e0 ;· b:mirde Birinci Kordonda 170 icra lolman mubMeme 10nanda davaa-

u AYı tır. Piyas:ı.da sü·unct varır. ıater e amee gormuıı oan çe ır e sız uzum k 
2

, 
45 

. h b l . 
23 

u. a mu ım ay oıtıye nm _.., ırpı e~ınmmi.nasaı~· BU"'D k• d F' l d l .. .. 1 k' d k • .. ··ı ı zun, an or ·estra re a atıy e, . e N d k" B Jak p l" • taJ-L:! K' . k ı:_ __ • • •a...."--
. 9 O l b ı•Y ld y or estra, -· te a1anı a er en, • h 1 .. §İmdilik istikrnr müşahed:: edılmektc- miktannın 232 1 çuva a a ıg o ugu • tirketimizin lzmir ve ava ııı rile muhik 1ebebe istinat eylemekte olda-

b l I te plakla sololar, opera ve operet parça• ld 
'..ı uor.a ncıriyatına söre son hafta için- dir. an aıı mıştır. 

20 
d h b 

1 
. .. acenteliğini tevdi eylemit o uğu. tundan niifuaça müaeccel Kirpi 107admm 

!ile borsada aablmıt olan buğdaylann BURÇAK: Çekirdeksiz üzüm fiatleri geçen hafta ı farı, 2 3· e son a er er ve ertesı gu- muzdan bu bapta tirketimizin Kirpikli olarak deiiftirilmesine 'f'e keyfi.. 
~ "tib l h L..-1-L ·k L l ld " ·b· h f · · d d t .. ) nün programı. h b · / / ..... ...:...,_,_~ ___! __ L fi. ı ariy e aıuu1& aatıt mı tar ve Piyaaada gcniıı mi .. yasta muame e ce- o u~~ gı ı .so.n a ta açın e ~ ebneızu • BU AKŞAM AVRUPA lST ASYON- nam ve esa ına, nızamname ve yetin ilinlna 1 2 938 uıruunue ~-
N tleri fUnlardırı 1reyan etmemekle beraber fiatler 4-4.25 !er gostcrmış~ır. Gcç~n sene~ın. u haf- LARINDAN DiNLENEBiLECEK talimatımız ve kavanini hazıranın ve ittifakla karar verilcliii mec:lmi K. n• 
~ e.l miktar Az Çok kuruı arasındadır. Piyua sağlamdır. tasında da fıatler mutcmach hır tenez- ahkimı dairetinde Yanrın, Hayat 26 na maddaincleki sarahate binaea 
lf SEÇME PROGRAM 
Se'UnUfakmaJlu 4924 5.00 6.12S PAMUK: xül irae etmişti. SENFONiLER; ve Kaza ıi&orta muamelib akt ve ilin olunur. (395) 

rt tnallar 807 5.75 6,25 Son haftanın fiat tenezzül milı:tan 22- deruhte ve tirketimizin matbu Po- 1 ltıllhl b 2 1. 1 5 Bükreş. Rumen filh.annonisi. 
tlt rnallar 12 5.375 S.375 Hafta aatı,ı olarak işaretlediğimiz 2-938 tarihine nazaran on ir nu~aralı HAFiF KONSERLER: liçeleriyle zeyilname ve evrakı 

Yekan 5803 1 1728 balya pamuğun nevi üzerinden üzümlerden maadasında 0.25 santım ola 
6 45 

p . 1_ l al· Pi~'- 1_ 1 müteferriuını imza ve feahü ak-
8 t L d l ,_ -~· On L. l , . arıs ,.;o ony . a.. .ıı;onser . d h . b 

lıııı....1 Undan evvelki hafta içinde ise bor-
1 
miktarı ve fiatleri borsa ne§riyatmdan ndc -bul c i mex:teoır. ır numara ı B 

1
. k d 1 N 1. clat e ve uarab tesvıye)'e ve u ı 

~ .. l 890.ı f . l zl w d l . l f' 1 . d ı 1. 1 O er ın ısa a gası. eıe ı sa ar b bl" IA • ... ı5 'kunat aruınea fiatler e -. 1ıu JCkilde tasni cdilmittir: ma lann a ıgı o ayısıy e ıat erın e tc· 
8 15 

d 9 30 
p . k 1 l· pı·k apta te ıgatı azıme ıcraya ve 

~-1 b dd' l ol h f k' . . evamı. . arıs o onya. a , .• ti . , _,__.1 ·~ ınuhtelif buid&J' 19tıJm11 ve ge- I Nevi balya Az Çok e u marnıf ve geçen a tı:ı. ı ıevı· ı k . 10 45 p . k l l· pJ•k 1 t sıgorta ucre erını tanaı e ve mu· 
"~ 'b L t_.__ ___ d d 251 al Ak~1 1" h 19 .c.ıoo .ıcoo ·-.J kal onsen. • arıs oonya. a ber akb • d 11"'1 eh L .. ~ u nana9111 • a çuv 

1 
wa ınci nır "'"'· ·u. y~sırn,ıc:. ~tıt. ,}O k 12 B ı- k dalg K tık te m uz ıtuma, e a ve • 

L~,..7ın 6,7S-6.M kunif uaaındıı :ftat- Yerli > > 600- • 3' ... 00 34.50 Cttt'm plyausınd'a mütd~de edilen üc~İ 
3 

p ~r: 
1 

ıaa at Pl;L k an • li hibre ve hakem ve berayi mü-
'""lle aataldıL aaJ• .. 1 ---tır. > > vadeli 107S 34.00 35.00 b · ti · tihl.k · lan fiatlcri mus ı. am 0 ony ' a onsen. d f vuk ttfa · •• ...,...u • .., u va~e dn ~~ı·w.8 phıyasaled"I ı. _...ı· • 13 Berlin kısa dalgası. Hafif musiki, ( 14 1 a aakm~fz~n a a "fyın dve ~: 
~ haftald ~riyatırmz;qa kayd- > ikinci hazır •3 3 29.00 29.00 nin müs:ıa t;SJZıuıne Jlm ımedcam 15 d ) 13 l.5 8 .. 1 __ • Pl",_1 . j eve etı ıcrasına ve ı a e ecegı 

et&:~• O k h f •. d t k 'be evamı uıue§. ıuua or IA d l d . . . .-..auz l(ibi Anadqlu dahilin.den iz· Yekun 1727 ı;üm urumu ~on a ta ıçın e a n n muame attan o ayı evaır ve mu-
~ -L I h 'd . d h . lkestra, (14.30 devamı) 14. t S Paris ko- h k• . k ff . d • anemmiyetli miktar)arda hazır im Son hafta içinde pamuk piyasasında 30Q çuva ,,.c. in isar ı o.rcsı e ta mınen euesat ve me a ımın i eı ~ t l · lonyal: Plak konşeri, 15 keza. 1 7 .1 O 
._: trıekte devam etmeli buğday saht- geçen haftaki hararet ve faaliyet görül- 1000 çuval le.adar mal mübayaa etmek 'entruva. Hafif musiki, ' 17_..5 Berlin kı- ~ecatmda tirketi müddei, müdde-
a.~• \qerinde müeNlr olmuı ve. bu tetir 

1 memiı ve satıı yekiinu geçen haftaki suretiyle daha faxla tenezzüle mani ol- ıaleyh ve tahsı salis ııfatlariyle 
~ 1 sa dalgası. Halk kon~eri, f 8.50 devamı. 
~ de devam etmekt.: bulunmUftur. raddeye va11l olamadı~ı gibi fiatlerde delmuılardır. 18.30 Peşte: Askeri bando. 20. Pette temsile mezun olmak üzere mu· 

'8ll neticesi olarak itlerde aeTJellik tedrici küçük tenez2üller kaydedilmiştir. . 1-3-9 38 de borsada tesbit edilen Çigan orkestrası.' 20 Berlin kaa dalguı muaileyh Bay Jak Politiyi tevkil 
~, fi.tlerde Cfe dUtlribJük görülmei• l'Akala nevi üzerine muamele olmadığın- üzüm piyaaaıı ıöyledir: eyledik. 
L._ • N Orta flit , Aakeri konser. 20.25 Bükrq: Koro kon· 28 K S , 1938 Pul 
~artuetir. Ua mevrudatmın devaÔ\ı dan fiatlerde yerli birinci mallar esas umara ecri. 20.40 Prai. Sesli film ve operet • anı . 
~de hujda fiatlerinln bugünkü se- tutulmuş ve 23-2-938 de bu nevilerin 1 12 nuaaikiai. imza: Alekıandr Dandırya Te 
\.L. ~~· ·~ --~ f etm• ~ - I 1 hazır vadeli itleri için 34.25 kurut fiat 8 12.SO OPERA OPı;"D.....,.... VD Necdet ~ ıae muna aza ıyec ... 51 eoy en- . :ı ,ı:.&w:.o ........... ~: • • s· 
~ teshit edildrği halde hafta sonunda piya- 9 13 9.30 Bertin kısa daJ ... uı.Mozartın ope- Kliteıı latanbul Umum ııorta 

Ar.-A· a hazır mallar için 33.5 ve vadeliler ise 10 l~ .25 '" Şirketi. 
~ 1 :ralanndan qk tululan 2 1. 30 Bedin 
--.... 33 kuruşta kapanmııtır. Haftalık müba- 1 1 16.SO ~ısa dalpaı. Mozart operalanndan afk lıtanbul Beyoğlu Dördüncü 
~ hafta 1atJİı olarak bu tarihe kadar 

1 
yaatm kısmı hamı hazır ve vadeli ola- 12 mal yok tarkdan. Noteri Mi tat Cemal Kuntay 

~tlediifmız l Sll uval a nevi iti-' ra1ı:: ihracatçılar tarafından yapılmıttır. UMUMi VAZIYET ODA MUSIKISI: reımi mührü. 
~ be all ~ 1 rpa -·L--d 1 Piyasaya bugün için gevıek gözüyle 18_30 p • ..:. Lo(o .. val.· Oda mu•:k:,.: Sisorta lıtanbul Umum 
·- . :raz m ar an o up .1'1UUUI al'L-LıJ _ı_ d Genel bakımdan piyuada duraunluk ..... .. ....,, - - sır· keti' m~!L--°• ve Pul 

' ........ 
·EtEKTRIK 

MOTORLER1 

Sanayide Siemena Motör ve 
malzelnesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambalan deposu 

;.~I\ 1"21.duiu üzere maim kalitesine göre ~ m ... ta ır. _ • konseri. ( Beethoven, Scbumann, Poul~ uoru 
·~ .,37 PAMUK ÇEKIRDEôl vardır. Bir k11ım eıya fiatlerinde iıtikrar :: ... -:-de ı'm•• pa-1...,_'=~ 71/79 
.... S.4.62S kurut aruında fiatlerle nec, Faure) 20.35 VarıoYa: Oda triyo- _..,.... - ..,..-.-..ıı~ 
~~ele _ :: • .zı_ varn da ihracat maddelerinde tenezzül Bin dokuz otuz ıekiz ıenesi K. Telefon : 3332 

iL_ - ıorm..,uu. meyilleri kendini ctÖstermektedir. B ... - ıu. 23 Varşova: Franaız eserlerinden S • • • ek' • M 
--.cat evleri tarafından geçen hafta Geçen bahaya niabetle pamuk piya· "' '"Y oda mu.ikisi. anı ayınm yırmı 1 ızınci SÜDÜ ~--••••••••••rr 

aı.ın..... - d b dd 1 k I 1 kaca kayde •ayan bir-y yoktur. t "h" ·ı ) b k"let • • ~ }uıauauaclaki hararet kumen ıasa vaziyetin e te e ü yo tur. o er " :w- RESITAU.ER an ı ı e o an u ve a zmne 
~ olınut ve bu ~den fiatlerdeki teref. ı normal bir ıekilde devam etmekte ve ABDI SOKUlLU 16. 30 Berlin kua dalgua. Romantik ~~!~ imzalar talıf ıs veAhul··~~et~_:- kümler dairesinde le.çil edilerek 
L~IJ inkipf etmiyerek piyua geçen(erli fabrikalar tarnf1ndan mübyaat ya- piyano musikili. 17 Berlin k.11& dalgası D ud'!ece maN dm . eja!1jr bugün faaliyet halinde bulunan Is-
~ le'f'İyeeinde kalm11 gibidir. Ih- prlmaktadır. IZM1R IKtNCI HUKUK Keman lcorweri (Brabmı) 18.15 Var- an arya ve ec et ımza arıy e tanb 1 · rta irketi bu 
"'-! ~n ıu vaziyeti halen ellerinde: PALAMllf MAHKEMESiNDEN: tova: Debuay ve Smetananın ıarkılann• teortmıil ~dkilete? ~ıtanl bul l!_wnuehm Si- kere um~=tl:ı:mir v~ havaliıi 
'lbevcudiyetinden ileri geldiii • ve lzmirde Tepecikte Yemi-i ao- dan 18.30 Bertin kısa dalpaı. Merrlle- g a tır ~~ 0 up muYac em• acenteliiine tirket namın• Yan .. 

Ctatl k .d _L_ f ı S h fta "t b ... ı· t ı . T'Y ._ ı. l 20 05 1 1 L_ı 20 de vaz ve munderecabnı tamamen H t K ıı'ıorta • 1 ~ arını .ev e er etmez te&.rar a· on a ya aa orsa ıa.., 11 e erın- k w d 3 N l d tur S" .. et 1jal',.;t an. . ta yan flll'IW&rL • k b l 'kr I d"kt llDt aya ve aza q ~ 
~~ _ ~ıyacaklan d~nülmekte ol- Jden toplıyarak yukanya İ§aretlediğimiz ı:::.oa kızı uH~cİi:e e ~af:da': 50 Viyana. Yeni Viyana ,.rkdan. 22.15 a u ve ı ar eye 1 

• en ıonr~ riJle metgul olmak ve bu itler· 
~ satıcılar fiat hu.usunda ihti- 2806 kental muhtelif palamut aatııının • d ,___ Meh Peııte: Beethovenin on birinci piyano Noter ~anununu? 67 ~cı maddesı· den doğacak davalarda bütün 
·~ L _L ek ec1· 1 · f' .. · d 'fi - 1 ıl awnı •er e oturan arauu;ı • ne tevfıkan tudık ettim __ Lı_ 1 d ''dd . dd . Q ... , .... et etm t ır er. neva ve ıat uzerın en tunı fOY e yap • s~ s ... 1 Abd llah I b• 10nab. • mauaeme er e mu eı, mü eı• 

A.l<LA: mıttu: met oı u u a ey me açı· - • ~oter ~ührü ve imzaıi. aleyh ve üçüncü tahıs ııfat ve sa-
;;---- Nevi Jr.ental Az Çok lan botanma daYumın icra kıh· Bu ıuretin 0daıremde. doıyuın- lihiyetleriyle hazır hulunmak üze-

'ııtı.... Cittenı.nn 4.5 kuruı teklifine karıı Palamut tırnak 1460 -420.00 525.00 DIUI tahkikat ve ..ııkemeai '°" ... ' da ~ K. Sanı 1938 tarih •e 1519 re Jak Politiyi tayin eylediğini 
·lıa..~ 4. 7S kurupa llTaf etmeleri > tırnaklı 700 465.00 .. 65.00 nanda K. Medeninin 132 Ye 134 Acele N°:. ıle mahf~z aılı~a mutabık ol- bildinnittir. Keyfiyet ıiıorta tir· 
~~ hu hafta boruda bakla üze- > kaba 646 · 370.00 440.00 ve 138 ve 142 Ye 148 ve 150 nci dupnu taıdılr edenm. ketlerinin teftit ve mürakabeıi 
"-1 bit 01rnamıtta•· Geçen hafta tS5 çu· > kriplc 29 500.00 500.00 maddeleri hükümlerine tevfikan Istan~ul ~eyoğlu Dördüncü hakkındaki 25 Haziran 1927 ta· 
~ t.lda ... s kanattan atalOUf ve geçen > Rufıiz 164 275.00 275.00 Hadice ile Abdullahın yekdiie- Sattlık . hane Note~ı ~ıta.~ Cc~l Kuntay rihli kaıiunun hükümlerine muva-
~ hu lıaftuında 1 çu'f'al bozuk Yekun 2999 rinden boıanmalarına ve kabahat· re!mı mührü ve ımzaıı. fık görülmüt olmakla itbu beyan. 
~ ~ '4 kunq fiade Mbldıiı o zamana Ancak fU 11ralarda ihracatçılar fazla li olan AbdUllabm yenicleD birse· lkiçetmelikte Kalafat ma· ~=1 ~:.· :,s:

2 
name verildi. 

~ neıriyatmda söriilmü,tür. miktarda mal mübayaa etmemekte ise- ne müddetle evlenememeıine ve hailesi Cingöz sokağında iki tktuat Vekili N. 
'c ' azalmlf ve lzrnirde bakla ler de atoklann axlıiı dolayıaiyle bu va- mütterek iki kız çocuğunun veli- hane olmağa elveritli içinde lthu vekaletname ıuretinin aö- imza okunamadı. 
~t \ldu 500 çuval kadar tahmin edil- ziyet piyua üzerinde mah.üs hir teıir yet hakkının davacı Hadiceye ve- kuyu Ye kumpanya suyu bu.. rülen tasdikli nüıhuına ve abko- Pul üzerinde 18.2.938 
~d;· hulunmuıtur. Bu itibarla fiatlerde icra edememektedir. rilmesine ve ayda albtardan 12 lunan 13 numaralı hane ace- nulan nüshaya uygun olduğu gö- tarih ve lktısat Vekaleti 
l\~ ~ terclc.ki meyilleri kuvvetli ola- Fiatlerin kuvvetli bir iltikrar göster· lira nafakat takdirine Ye aydan le sablıktır. rülmekle tasdik kılında. Bin do. Ticaret Umum Müdür· 

lotiil kuz ~lJ~ rnektcdir. eliği söyleniyor. aya Abdullahtan alınarak çocuk· Taliplerin gazetemiz mi- yüz otuz sekiz ıeneıi tubat Iüiü reımi mührü ve 
~ iNCiR: ların terbiye ve iatelerine ıarf~ rettiplerinden B. Karaoğuza ayının yirmi sekizinci pa.zarteıi f üzerindeki imza okuna-
l>iy-. dilmek üzere davacı Hadiceye ve- müracaatleri. . rünü. madı. 

""tli • teşkil cdcc:.ek derecede kuv· Son haftaya ait borsa listelerine na· rilmeaine ve masarifi muhakem~ T.C. lzmir Oçiincü Noteri Ve· Umumi No. 2S4 
._, "ıtıu.nıcle yoktur. Fi:ıtlerdc :istik- zaran hafta zarfında borsada 1J1uhtelif nin da Abdullaha yükletilmesine kili Fehmi Tenik resmi müh- Hususi No. 1 /13 
~~:~ ne.vilerden 185 çuval incir 1atılm11tır. temyizi kabil olmak üzere 8/11/ BAACILARA rü ve F. Tenik imzası. lfbu beyanname suretinin görü· 
~ Yenmeğe salih mallann 6-8.S ve hurda 934 tarihinde Hadicenin vicahın· \.J T. C. len tasdikli nüshasına ve alıkonu-

l ~"•l\\ li incirlerin de 4.75 kuruıtan aatıldıiı anla- da ve Abdullahın ikametgahının lktısat Vekaleti lan nüshaya uygun olduğu görül-
°"'lı••t• e .~ dahili ihtiyaca karşJılc mü- tılmııtır. meçbuliyetine binaen gıyabında Ballardaki BALGAM hastalık- iç Ticaret Müdürlüğü mekle tasdik kılındı. Bin dokuz 
' ti\" tnunhasırdır. Piyasa 4. 75 ku- Bu suretle mevsim baıından ıon ta· hüküm verildiği ve hükmü havi lanmn en müeuir iliıcı olan SlYAH Ankara Şubat 1938 ' yüz otuz aekiz ıeneıi ıubat ayının 

.... A.stı~~~ıudır. rihe kadar bor1ada 11&tılmıı olan incir gıyap ihbarnamelerinin usulen KOKORTLERtMtZ ıelmittir. F.b- Beyanname yirmi sekizi~i ~~~i gü~ü • 

...........__ - · .... : miktarının 128300 çuval radde1ine gel· mahkeme divanhanesine talik kı· ' ven fiatle satrlmaktadD". T.C. tzmır Oçuncu Notcrı Ve-
~~ diği hesaplanmaktadır. hndığı teblii makamına kaim ol- ' Halimaia Çartısında Türkiyede Yangın, Hayat, Nak- kili F ebmi T enik reımi müh· 
~ de tın kısmı mühimmi borsa ha- incir piy&.1atı\ mevsim geçmlıı ~lmuı mak iizere ilin olunar. J .Katlı oflu Ahmet liyat •e Kaza sigorta itleriyle rü ve F. Tenik imzası. 

"•rn ve cereyan etmek.tadir. dolayıliyle çok ..kindir. Ufak tefek it· 686 ( 402) 1 metıul olma'k üzere kanuni bü· 672 
- -

.. 



lZMIR BELEDiYESlNDEN: 
- Beş yüz seksen lira muham· 

men bedeli keşifli Kahramanlar· 
da 839 sayılı sokak çıkmazında len: ve ı:;öğüs nezlelerine kar~ı en müessir bir ilaç olmak üzere tavsiye ediyor. Kinin nasıl aıtmnnın ilncı ise katran da 
yaptırılatak 97 metre boyda lağım öluürüklcrfo ispesifik ilacıdır. KATRAN HAAKKI EKREM' de katranın bütün şifalı hasaaları bulunduğundan öksürük~ 
bedeli mukabilindebaş mühendis- lerc n müzmin bronşitlere ve göğüs nezlelerine karşı en müeıısir '<" en ehemmiyetli bir ilaçtır. Ralgamlnrı 

likten tedarik edilecek keşif ve nidcn olmasına mani olur. 
,artnam esi veçhi le 18 /3 / 938 Cu • ••A11 .. -Rl.!!!!!!!!İ!!!!'!!l!!!!!!!!!!!!!!!Jl!!!!l!!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!l!!!!!!l!!"'!!!!!!!P.!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!B!!!!!l!llm!!!!!!!!!!!!!'!!!llm!!!t"!!!l!!l!'!!!!!!'l!!!!!~ .. !!!lllB!!!!!!'l!'lllr!!!U"!S 

ma günü saat on altıda açık eksilt
ye ile ihale edilecektir. 

iştirak için kırk üç lira elli ku
ruşluk muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3-8-11-15 688 (397) 
1 - Tevfik Rüşt"i Aras Bulva

rında 22 sayılı ada üı.erinde yaptı
rılacak çocuk hastanesinin polikli
nik ve laboratuvar teı;;kilatının 15 
bin liralık kısmının vahidi fiatle:
esrua üzerinden ynptırılması işi 
için 1/3/938 tarihinde yapılan kn
palı zarflı eksiltmede ihale yapıl
madığından 15/3/938 Sah gÜnÜ 
sa:ıt on altıda pazarlık suretiyle 
ihale edilecektir. Keşif ,artnarne
leri ve vahidi fiat cetvelleri bedeli 
mukabilinde baş mühendislikten 
tedarik edilir. içtirak için bin yüz 
yirmi beş liralık muvşakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve ıa
ntte encümene gelinir. 

2 - Basmahane yanında 3:; 
ve 36 sayılı adalarda heyeti uml!
miyesi iki yüz elli bin liraya olup 
vahidi fiat cetveline tevfikan şim
diHk 70.000. liralık kısmı yaptın· 
lacak olan garaj santral i~i 8/3/ 
938 Salı günü saat 16 da pazarlık 
&uretiyle ihale edilecektir. Şu k<:.
dar ki bu işin yirmi bes bin liro.
Jık kısmının 31 Mayıs 938 tarihi
ne kadar yapılması mecburidir. 
Mütebaki kırk beş hin liralık kı5-

'"'2' 4 APWCS- ~ •A+si 

Emlak ve 
mı 1 Haziran 938 tarihinden iti- Esas Nu. 
haren yapılacaktır. Müteahhit 

fH?h'''' 

Eytam Banliasından: 
Yeri Nu. r.ı Nevi 

Mayıs 938 gayesine kndar taah- 176 Tur3t:!:lu htil:iel Mah. Paşa Camii Mercan .::okak 20 T:ıj Ev 

Depozitosu 
T.L. 
600.-
400.-hüdün yetmiş bin liralık olan kıs- 177 Turı:rutht Camii Kebir Turan Mah. Bulv~r 182,182 A, Otel ve dükkanlaı· 

mını da yapabilir. Ancak bedeli- Cadded 182 B. 182 D, 
nin kırk bef bin lirası 938 yılı büt- 193 Turgutlu Camii Kebir Turan Me.h. 180,178 A, Han ve lcihve 360.-

120.-
140.-

çesinden verilir. Proje, keşif ve 194 Turgutlu Yenice Mah. Gönül sokak 4 Tnj Ev 
tartnameleri bedeli mukabilinde 217 Turgutlu Özyurd Mnh. Kocatepe Solu.k 25 Taj Ev 
başmühendislikten tedarik edilir. lzahati yukarıda yazılı gayri m:mkuller1n pe4in para vey3 yüzde 9! faize tilbi olmak ü~ere dört 

lttirak için 4750 liralık muvak- senelik taksitle satışı: 
kat teminat makbuzu veya banka 18/3/938 Cuma günü saat on birde Kasaba Esnaf ve Ahali ban1.<nsındc. yapılacaktır. 
teminat mektubu ile ihale tarihi iıtekli o!anların gösterilen gürt ve saatte hizalarında yazılı depozito nkçeaini mezki'ır banka vez
olan 8/3/938 Salı giinü saat on al- nesine yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında nüfus tezkerel,riyle birer fotograf getirmeleri. 
tıda encümene g~linir. 1 3....-9 679 ( 401) 

ES YA -ıt • r~ 

~ 

Karahisar Ma en~uvu 
'fii rki y•· 

J(ızılay urunuı 
• 

-
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en jyi ve 

,,,, şifalı maden suyudu · 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzn1ir Defterdarlığından: 
S. No. Lira K. 

1185 Turan Menemen C. 612.50 M.M. 196 taj Nu. lı arsa 183.75 
1203 Güzelyah Metrestepe S. 141.25 M.M. 4 taj Nu. lı arsa 70.75 
1208 1 inci Karantina Tevfikiye S. 1/3 taj Nu. h 1022 

M.M. arsa 408.80 
1220 Kar~ıyaka Donanmacı Sezai S. 33 taj Nu. lı 93 

M.M. arsa 
1227 Salhane Selamet S. 5 Nu. lı 95 M.M. arsa 
1229 Salhane lslahane S. 107 kapı Nu. lı 126 M.M. arsa 
1230 Güzelyalı Akgöz S. 753.229 kapı Nu. h 6890 M.M. 

93.00 
19.00 
25.00 

tarla 150.00 
1253 Köprü Mıaırlı C. 300 M.M. 299/1 taj Nu. lı ana 75.00 
1254 Köprü Rahmet S. 5.7.9.11 yeni Nu. lı 574.50 M.M. 

araa 574.00 
1274 1 inci Karata, 9 Eylul S. 37 taj Nu. lı 421 M.M. arsa 105.25 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 

talip çıkmadığından 28/2/938 tarihinden itibaren bir ay inüd· 
detle pazarlığa bırakılmıttır. lhaleai 28/3/938 tarihinde saat on 
beftedir. Tr:liplerin Milli Emli.k Müdürlüğüne müracaatleri. 

• 685 (400) 

lnscın vücudu di§
lcre muhtaçtır.Diş· 

}erimiz.in de Riıd
yoline iht:yacı oldu· 

ınu unut"'1=ı~·1n .. 

uişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazmn hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Di,Ierinizi çürümekten kurtarmak iatiyoraa
nız sabah, eğle ve akşam RADYOLtN lrullana
rak tahiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKSAM HER YEMEKTEN SONRA DISLERINIZI 
, FJRÇALAYINIZ. . 

Non'cçyanın halis Morina halıkyağıdır. iki 
defa süzülmü,tür 

ŞERBET GiBi IÇILEllLIR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioilu Hanı karı~ında 8afdurak • bmir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r 

,TÜRKİYE 
CUMHU RIYETI 

~BIRRRI:BANKASI 
7 

,... Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çetitleri yakındarı 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ailenaerik, dubl fuvayf• 
tatlarla albn, nikel, pilatin, hu baga ve· sellüloid çerçe'\'e• 
Jer, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsıı 
barometro, ygrometro, altimelro, pedometrolar ile göz dok•,. 

tarları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok .ucut .... 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Istanbul C. Müddeiumumiliğindeı1S 
Y alovada yapılacak 50 kifilik ceza evi in~aatı kapalı zarf uılJ• 

liyle eksiltmeye konmuftur. Bedeli ketif 26513 lira 76 kuruttuf' 
Muvakkat teminat 1989 liradır. Mukavele husuıi ve fenni .-rt· 
nameleri proje ketif hulasasiyle buna müteferri diğer evrakı gör= 
mek isteyenler tatil günlerinden maada her gün latanbul Sirke'' 
.Afırefendi sokak 13 numarada adliye levazım dairesinde göre· 
bilirler. Eksiltme 18/3/938 Cuma günü saat 15 te adliye levazıll' 
dairesinde yapılacaktır. Iatekliler teklif mektuplarını ve en -1-
15000 liralık bu İfe benzer it yaptığına dair Nafıa Vekaletindcı~ 
almıt olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi lıİ 
palı zarflarını eksiltme günü olan 18/3/938 Cuma günü ih.~} 
saatinden bir saat evveline kadar satın alma komisyonu reiılıl(' 
ne numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri yahut dıt ıar ~ 
mühür mumu ile kapatılmıs ve iımiyle açık adresinin ve baJJI' 
ite ait olduğunun yazılmas~ tartiyle ayni saate kadar iadeli tı• 
ahhütlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur. 

3--5--7-9 543 (396) 
• • '• .. ~ 1 .. ~· ·--~ ' . ·-:, .... ., ' 

.~ . .. . ' .. ~ 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapıoardadır,. 
Yerll PamuAundan At, Tayyare, KHpekb• i 

Dejlrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herııe." 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tıP 
mensucatma faiktir. 

Telef on o. 2211 ve 3097 
Td raf adresi : Bayrak ~ 

·~~-i~- ~!~~r~~L ?.~!~~~.~~~~!~!~~~~~ 
lira 76 kurutun temini tahsili için birinci kordonda kain eık• "ti· 
yeni 266 taj sayılı gayri menkulu tahsili emval kanununa t:.tı• 
kan heczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
lığa çıkarılmıttır. .. tJI~ 

Yeniden takdir ettirilen kıymet üzerinden almak, pey ıur iljl 
ve ıatıt tartlarını öğrenmek iatiyenlerin Defterdarlık tah• 
ıerviıine müracaatleri . 
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TURAN rabrikalan maaıullbd1r. Aynı zamanda Turan 
ta.alet ubmlarma; trq •bunu ve krrmi ile gOzellik krem• 
'-W kalla-. Her JUde ıablmaktadır. Ya!nız toptan sa• 
..... itin lmdnle Gui Bwtarıada 25 n11marada umum acen
telik Nef'i Ak,a11lı Ye J. C. Hemıi7e m6racaat ediniz. ,... 

•• p 

Doktor 

ıems'in 
Nasır 
iLACI 

Poala Kut. 22• Telefon s.cea 
• w il lW' uma:;;..-

DOKTOR MSiH 
~a:- eaki nuarlan bile pek k1'a bir zamanda tamamen ve 

u•aden çıkarır. 
Cid:unıi depoıu: lnailiz Kanzuk ec~anesi her eczanede bulunu.· • 

..., 1 •e nılle11ir bir nu1r ilicadır. 

- • • • • • • <( • • • j • • 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMA \NiYE 
Sirkecide 

kendi evlerindeki rabab 

- - Olivi Ve Şüre. DEUTSCHE LEVAN 
- . LıMITET TE - LINIE 

'Flatı her k•••r• eıverifll' 
BGrGk raclrolaren enaf

1 

· we kudretinle · 
LGks shterifl!. 
~ bir radro .._ 

•• ft .. ~~ft- S,PARTO~ 
,a.&Aft.WN'ii~~: ' 1~8 MODELi · . " 

SATIŞ YERi: 

SAHiBİNİN SESİ - İZMİR 
mr 

SAMAN iSKELESi (Biiyiilc KGJ"ıliçalı Han) 

Vapur acentası G. m. 6. H. 
BlRINCt KORDON REES HAMBURG 

BiNASI TEL 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
ı LUerman Lineı Ltd. BREMEN 

1 

LONDRA HATl'I DEUTSCHE LEVANTE - L1NIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yUk çıkara- ~CHAIA vapuru 28 şubatta beldem. 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull yor. Rotterdam, Hambuqr ve Bremen 
için yük alacaktır. için yük alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- SMYRNA vapuru halen limanııııız&ı 
tidasmda Londra, Hull ve Anversten olup Anvers, ve Hamburg limanlarından 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda yük çıkaracaktır. 
Londra ve Hull lçin yük alacaktır. tn:on ... v-T ~ ... 

IJVERPOOL HATl'I . u~ vapuru 7 martta bekle-
nıyor. Anven ve Hamburg limanlarm-

MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Ll- da "k ka kt n yu çı raca ır. 
verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka- K 
racak. YTHERA vapuru 15 martta bekle-

MARDtNtAN vapuru 26 şubatta ge- niyor. Rotterdıtm, Hamburg ve Bremen 

lip Liverpool ve Glasgov için yük ala- için yük alaca~dır. 

cak. ARMElıılENT H. SCHULDT. 
LF.sBlAN vapuru ıubat ortasında Ll- HAMBURG 

verpool ve Svameadan gelip yük çıka- GLUCKSBURG vapuru 8 martta bek· 
racak. 

DEUTSCH LEY ANTE _ LtNlE leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre-

AYDIN: Mehmet Gürer ÖDEMiŞ: Avni Güler ANDROS vapuru 9 ıubatta Hamburg men için yük alacaktır. 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz ı Bre~en ve Anversten gelip yük çıka- NORBURG vapuru 23 martta bekle-

__, racak. niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
Tarih ve navlu.nlardakl değişiklikler- için yUk alacaktır. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cinı kGmlir perakende aaretile rekabet kabal et· 
meı fiatler dahilinde ıahlmaktadlr. 
Adreı: Kutane pazan Bardakçılar ıolrak namara 12 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

den acenta mesuliyet kabul etmez. ARMEMENT DEP 
W a &TM PE - ANVERS 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

ESPAGNE vapuru 15 martta beklen!· 

yor. Anvers için yilk alacaktır. 

DEN NORSKE Kll>DELHAVSLtNJI 
OSLO 

KUMPANYASI BAGHDAD motörli 15 martta belde-

TRAJANUS vapuru 21 tubatta gelip niyor. 1skenderlye, Dieppe ve Norvet 

Anven (Dolru) Rotterdam ve Ham- umum limanlarına yük .alacaktır. 
burg Jtm.1nlan için yQk alacakıtr. SERViCE MARmME ROUMAIN 
BERlıllS npuru 3 martta gelip Burgas B U c A R E s T 
Varna ve Ktietence için ytlk alacaktır: D .. wn,,.~a L-u 

MARS vapuru 7 martta 1-lrlemMkte u~A~ vapuru 8 martta UCA&• 
olup Rotterdam, Amsterdam ve Bam- Diyor. E~. Sulw, a.latz " O. 
burg limanları için yük alacaktır. Jatz aktannaa Twuı limanları için yOl 

SVENSKA ORIENT LINIEN alacaktır. 

F1NN vapuru Zl pbatta gelip Rot- ST!! ROY ALE HONGROISE 
terdam, Hamburg, Gdynla, Dantzig, Da- DANUBE MARITIME 

nhnarb llmanlan Baltık Norveç U- DUNA vap~ 2 martta bekleniyor. 
manian için yUk alacaktır. . . 

GOTLAND motörli 3 martta beklen- Budapefte~ Vıyana, Um ve Bratillaw 

Marbb rad:r'" n tercih ediniz •• 
ZEVK, AHENK, SEDA 1EMtZU
öl, ZARAFET HEP BiRDEN AR
ZE;DER. BtR DEFA GöRMEK, 
DiNLEMEK. SONRA KARAR 
VERMEK MENFAATINlZ lCA
BIDIR. 

melde olup Rotterdaın, Hamburg, Gdy· lhn.tnl•n tçla yük alacaktar. 

.ıı:::::::;:::::~~-~~===---~~:=ııl nfa, Dantzig, Danimark ve No1'Ve9 li- SZEGET motarU 15 martta beldenl-

lzmir ve Ci.varı umuqa ~ 
ri:St.~ ••••••••• 

Büyük Kardiçalı Han OMEGA 
T acaıetbanesi ittiu&nde ••••• 

EYLUL 
Baharat Deposu 

Şa!m mütterilerinden gördiiü çok değerli ilgi üzerine çe,it· 
lenm artbrmıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl
IDlf HASAN ECZA DEPOSU müıtahzerabndan; çocuk ve ihti
:rarlanmız için öZLO UNLAR, teker hastalan için GLöTEN 
unu, ekmeii ve aail'e8İ.. Methur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte
lif ~~lu kolonyalar ile eaana, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çe,ıtlı tu.alet qyaaı, ÇiL ILAÇLARINI lıtanbul fiati üzerine aa
tıta ko:rmuttur. 

Zensin çe,itli dit fırçalan, dit macunlari, 1r&rantili dörilmift 
paketlenmit baharat, yeni mahaul ıhlamur, salep •• 

ARTJ elbiıe boyaları ve daha pek çok çetitler. 
TELEFON:3882 

Daimon Daim on 

No. 8038/40V No. 8038/40 
DAIMON marbb bu fenerler küçildijü ve bafifliii itibarile 

pe fazla rajbet bu:Dnlflur. AJUb ve altmıt metreliktir. Daimoa 
fenerlerinin,..- mezİJetİ pilleri az aaıfetmeaindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Salu han dY&n No. M/9 Ha.. 
ni ÖZ ödemifli. lıtan'balda : Tahtakalede Jak Dekalo ye Şaa. 

lstan bul defterdarlığından: 
Ketif bedeli 22959 Jinni iki bin dokuz Jiiz elli dokuz lira 25 

kuruttaa ibaret bulunan Sultanahmette Atme:rdanında klin umu 
mi Hapiahane binu1D1D 11kılma iti kapalı zarf usuliyle ebiltme
ye konulmuttar. l.telrlilerin Ye ketif 't'e tutnameeini aörmek iati-
7enleria teklif m±tuplariyle bu ite benzer en az onbet bin liralık 
it Japbldanna dair Nafıa vekiletinclen alac•klan v•ilra ile Ta
caret oduı ••ikumı ve 172Z liradan ibaret muftldrat twninat
larw 14/3/938 pazarteai eat 14 e kadar Milli l}mlik .... 
clirlljiinde toplanan komiaJon bafkanlıiıaa le't'dileri Ye aaat oa 
bette de zarflar açılırken bUll' ~ M. clOZ3• 
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manları lçln yUk alacaktır. yor. Buda~te, Viyana ve Brattslava 
GUNBORG vapuru H martta 'bek- limanlan için yUk alacaktır. 

lenmekte olup Rotterdam, Hamburg, AMERICAN EXPORT LINF.S 
Gdynla, Dantzig, Danlmark ve Baltık nıe Export Steamsbip Corporatt 
limanları içln yUk alacaktır. on 

SERViCE MARrrtME ROUMAtN EXP~ vapuru 4 martta beklen!· 
ALBA JULtA vapunı 1 martta gelip yor. Nevyork için yWt alacakbr. 

Malta, Cenova ve Marstiya limanlan JOBNSTON V ARREN LINFS 
için ytık ve yolcu kabul eder. Ll'VJ!:RPOOL 

ZEGLUGA POLSKA S. A. A VIEMORE vapunı !7 martta bekJe. 
LECIDST AN motörli 15 martta bek- niyor. Burgu, Varna, Köstence ve Ga

lenmekte olup Anvers, Gdynia ve Dant- latz için yUk alacaktır. 

ılg limanları için yUk ~lacaktır. Dlnclakl hareket tarihleriyle na•~ 
tlAndald hareket tarihleriyle navlun-

lardald deii§ikliklerden acenta mesuli- tunlardaki deiişlkll1derden acenta me< 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt için IUliyet kabul etmez. 
tklncl Kordonda Tahmil ve Tahliye bl- Daha fazla tafslllt almak için Blrln
nası arkasında FRATELLt SPERCO el Kordonda V. F. Henry Van Der Zel 
VAPUR acentalığuıa müracaat edilme- ve Co. n. v. Vapur acentalıtma mUra-
si rica olunur. caat eclflmest rica olunur. 

Telefon : 2663/ 4111/4221 TELEFON No. 2007/2008 

e iN ' 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyuauz 

Baş, dif, adale atrılarlyle Uf(ltmek
ten mütevellit bUtUn Lltıraplan dUl\o 
durur. Nezle, kırıldık, grip ve emall 
hastalıklara kartı bilhassa mUe.!Sir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

• ICABINDA GONDE OÇ KAŞE AUNABIUR. 
lıim ve markaya dikkat.. Talditlerimlm en•••&. 

iLAN 
lzmir inhisarlar tütün fabrikası 

müdürlüğünden: 
Fabrilraam ihtipcı içia malatelif eb'atta bir miktar be,u W. 

rinci Zinpl kereste, biıw miktar muhtelif Bombe batlı Ci•ata, 
ltkence, APÇ Vidua, Zampara Kliıda, Tel ÇiYi, Muhtelif Kof. 
re, Teli, Dı•B- o..t.-e. Çekiç, Kerpeten aÇlk eluiltme ile aatm 
almecalrbr. 

o.le; 14 Mart 938 pazartesi dol ..at - dilttellir. 
ı.t.ldilerin bu tarihe kadar paruıa tartnuwini Allaac:aktaki 

fallribda miteı±kil komi17onclan almalan ft adı seçen ıh 
ve saatte müracaatı.i ilin olunur. 

20-2S-27-a (Sil) 




