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Başvel{ilinıizin Meclistelii Mühinı Nutku 
~ ....................................................................................................................................................... .. 

Başvekilimiz Dahili ve Harici vaziyeti ve Hat8y davamız 
anlattılar, Kanı ut ydan i ·tif akla itim3d ve sal3.hi>:e~aldıl_, ... 
Ordumuzun Kahramanlığına Güvenebiliriz! Af Kanunu Ka-• ............ . 

Bütçemizin parlak yüksekliği - Mali itibarımız, yeni istifade ettiğimiz kredi bu/ edildi 
vasıtaları ve müesseseler - Vergilerin tenzilindeki prensip ve faydalar. • • .......... 

Dersim, Başvekilin sesini duymalıdır. Türk Hatay
1 

davamız ve son aftaki mülahazalar! 
~~~~--.... -"._. ..... ~~--~~~~-

Kupon borçlarımızı yüzde yüz malla ödeyeceğiz - iştira kabiliyetimiz yükseliyor-
sağ, sol yok, biz Kamalistiz!. Dersim mevzuunu yeni manevrada ordumuz kökün· 

den kaldıracaktır. şefkatımız da boldur kahrımız da! 

Başvekilimiz şiddetli s 
Ankara. 29 (Huauai muhabirimiz 

bildiriyor) - Büyük Millet Meclm 
bqünllü topJantımnda müteaddit ka 
nunlan ve bu meyanda 150 liklere 
aid af Jcanqunu 
Bundan ---(..-• t liürsüye 
gelen Bqvekilimiz B. Celal Bayar, 
dahili ve harici siyasetimizi alakadar 

· eden çok mühim bir nutuk irad 
etmif, bilhassa Hatay meselesi 'Üze.. 

ride hükumetimizin takip edeceği
siyaset hakkında Büyük Millet Mec
lisinden selahiyet istemiştir. Meclis 
hükumete 336 reyle itifakla itfıad 
beyan etmİ§ ve selihiyet vermıştir. 
8afvekilimirzin nutkunu aynen veri· 

rette lkışlandı 

Kanun, adi suçlarla mahkum 
olanlara şamil değildir. 

.. 
110 t 1°klerden feylezof Rıza Tevf'1ı 150 l'l'kle1den Ref'k Htrl.id 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz- af kanunu müzakere i mün.asebetile 
den) - BU~ lik Millet Meclisinin bu- birçok hatipler tarafından soz aJıa,. 
gün öğleden eve] yaptığı toplantıda (Daan ı altıncı salı '/ede) 
•••••••••••• 111111111111111111 •••• 1111111111111111111111 ••• 111111111111111111111 .................................. . 

Kamutayda dün çıkan 
kanunlar 

B.Be.-

• 
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r--------------------~~~~=::=::::..::=::=:::::========-=-==-
o tın~h'"·l Ş~lhı ö ır Dalhı ö OD lhıalb>eırDeırö l Başvekilimizin Mühim Nutku 

- lJııştara/ı 1 uıci . alıift:de - p.ıkrı"ı )uklur, kefnlf't İ!'\tenmı•mi.,tıı·, 1 ıe nrnjdt1l:.d'Ct' •imı limid 
yet iduresiniıı en yüksek rakamını 'fiırk un imzmnııa. J'u l"kt.1 n ıti!Ja; ına \im. 
teşkil eden ve en verimli büdcesidir. I gu\ enilmiştir, meşrutiyet den·ındch i 1 /, t ı ·ad 1111 .iııct ·11 '.. 

938 senesi zarfında fazla tahsisatıistikruılarrı dn benzemez. Mııli \tıZiletimfadeıı soımı mrmll'- Fuarda Meşhut suçla 
olarak verdığimiz rakamların en Bukt retli 11 in i-!ima 1 ,ekH .ı;, I• 013· k•tl m i>i11 zıh 11 i> •l i ııı lınk i k ı şok ı ld• r yükseğini Milli Müdafaada tahsis et-ıCll ır: • ~ . purn1ek ıçin ih.tıımdi vaziyetimize kı- c d ve ag" ır cezalı ı·şler 

. l Muli) e \ ekulC'tı. yüzdt• b 0
• \'(• iki fa- l'H lııı ırnzaı· .ıttı her lıaldt> fardalı n- am a anını pavı·. -

mıf 0• uyoruz. Bunun Milli Müdafaa izli verect·g-i lJonolarl:ı ı'tf.". "·ılPcr·l'-t.•ı· . 1 1n·•7 · · ı k · 1e"lı 1 1 • r - • Ul". .,., ~elll'l'lllH• atl 1'Cl rınıları l\t'H- • OJ ll( KllÇ :tl'lll flglr Ct>Zalı İs)C'l't' 
emmyet bakımından büyük ehem-ı.Hunuııla fngilteı eden döviz temin e'.- "k ı · h } d l l · ı· h • rt•lll \ ,_. >llllllll gf'Ç('ll Ht'lleJt>re llllZıl- yonu azır an l { f' e:,ımı ı Hkkıııdaki kallUll ht1glill• 

mıyet ve manasını elbette takdir bu- miş, i<>tedigimiz ~ erdrıı pı:.,:n para ilt> ı·aıı farkını görmüş bulunuyorsunuz. . terde tı·lıliğ ('(Jilecekt ir. 1\liiddeiunıu-
yurununuz. Aynen Milli Müdafaa i-:lediğimiz malı alnııq ulacnf•ı;~. l>iger l lnrici tictırt>timiz, milli t>konomi dü- Bır hnlıel'e göre, Almnnların Pnris miler sorgu hftkimliğine vermeden, 

Turizm için 
ihtiyaçlar 

Tetkik ve tesbit 
edilecektir 

için realite olarak 125 milyon bir kl'edilrl"le mukuyese edecek ohıı uk, kiıınauı ol:mık kal.ıul t>dilirse vnzi,·et be . .ııelmilel sergisinde teşhir ettikleri J iuhkikutı t.ckemmiil ettirecek evrakı 
ptoir'm vardır ki, bu fevk.aladeola- forkınııı ııe derecede lıuyiık olduğunu miı-;lJl'llı r. l)nnun lizcriııtle du rmu~·o- c~~ı~ ııdum, 1stmıbul ~erli mallar :er-1 tahkikatı mükemmel ettirecek evrakı 
tak k b l u•w• · b" d deıh~I uıılıınz. Hu kl"f·di uzeriııde rum, i<;iııde lmlunduğumuz .seııeııin gı~ınde teşhir olunınıyncak, yalnız lz-,· doğrudun doğruya Ağırceznyu vere- .• ı~ı~akut ku~·maknm ve belediye ı·l'· 
h hü~ilu e. ·~ımı~ 1~ pro~~•m •. "· knrşthklı dostluk ve emniveiinüzi ifa- bvş •>lık ı·:.knmlarından bahsedece- ııurc gvtirill'Cektfr. Pavironu hazır- <ekler ve mes'ele üç günde karara bag- Jıescle1.11·ın~~

1

;, ~\·e~ki gün, vali B. Fazlı GÜ-

. 
er metımız, surati mumkune de edeıı 1 - ı·ı· 1ıoktn vrıı·dır k·ı l1l17."l •ı- · lmımı k 1 · lı l k ı 

1 

ı) asetıııde toı>I d kl I h u - • gmı, g..;eıı NOııeniıı ami :.ı•lan zarfın· '' mu ·m·c esı itmiştir. uııaca ·tıı·. ' an ı - arını )'az-ı e er şeyden istifade ederek ve bü- nuzdd bunu da teb:mrz ettirmez-ıpm d:ıki i<lh:ıltıt, ihracat farkı 88 milvon Cam ad:ım Dl'esden hıfzı:ssıhhrı mü- .Meşhud suçlar kanunu he .. sahada mış_tık. Bu toplantı, İktısud Vel~AI ti 
yiik. gayr t iÖ termek sure.tile Milli vazif0mı· nok~a11 ~·apmı olurum. r b ı· · ze iııd · ı 1·1 • · b"lh · ' l turızm şube inin bir· · ü · , ., ,;, ır<ıyrı :ı ığ oluyordu. bu enenin ::ıy- · :s e ıma ec ı mıştır. \'ucud maki- ı n":ın delıllerin t.am ve :ağlam tes· t . ış arı .zerme va. 

Müdafaaya ait bu progr"mı tatbik lııg'li'""l'ı ı'ıı ,.zo.rıllıı .r~1 ıı: · 1 ı nesinin " ı ı t w · ·t· d k · · · · kı olmmıtur. Fakat avn· d 1 .. ., ,, nı a) :ırınc a İst> 1 l::l milvoııu Lulmnkta · n.ısı ça ı .. ıguıı, kıılbı. kan 1ııtın e ço · ıyı netıceler vermış bulun- . . • . · 
1 

zaman :.ı, z-
oclecekt i r. Dost 1 ııgilt ere bük u m•li ndc malze- dır. 1 d hulii t °'' amış. -bil hassa geçeıı <ievm'ı nı ıı ı, diğer cihazlarnı ne "u ret- ntakbı 'e du vn\a rı u<Umnk ta ıı ku rtnr- '."'"" y~nı tıı ri tik yollar. programı Ordumıa: mei hnrbi)•e i~iu kredi ,·erilmez. bunu 'Oıtey~ nawı·an fozladır ve {azlulaş- le faaliretk bu\unduklarıın göster-• maktudır. ıle de .a~akadurdır. Tarihi ve tabii ser. 
Bu tahsisatın nyr.lmııııı ve bu progra hi•.e kaı-şı temin için millet mecli le- maktadır. )luııdan ancak nıemnuni· m•ktedir. Ayni ıamanda Almancu ko_I '".Uerı de seyyah eelbedecek şehirleri-mın yapılmı..ş olması, ordumuzun esn- rinclen sureti mnh!\usuda kanun çı- yet duymnktnyım. ÇUnki.i gelen eşya ııııflmaktu ve iı:ıhat vermektedir. Beş Yam ) k mız~e koııför meselesi konuşulmuştur. s~n kendi bünyesiııde raşıynq kudı-.- kartmışlordır. (Alkışlar) memleket duhi\in<l• ekonomik cihaz- kuruş llcrelle gö,\erilecektir. an ar am• . Kaymukam ve belediye reisleri. tet-

ti. teknik kudretlerle de takviye ile mil ll a iş plci na brt!il<wrııtşfo : luı· ı tnk\'İ) eyC' yarıynn maddelerdir. .Vı' fU'İlJft/: p ) kıkler yapıp neticeyi vilfıyete bildi re-
lete ve memlekete daha yükseke ,.e Ualıil ve h"'W• hüdeeden verdiği- makine vc:nir te"i•ata uid kmnılar- Gazibulvarı başmdu elektrikli iıir 1 açı ıyor ceklerdir. Blllıussa, oteller inşası Jü-
fn) dalı bir şekilde hizmet etmosi im- mlz talıs i ot la rla yürütmek istediği- du·. rnı<er moddeleri 11 m 0 ma•il i. mom- i 1ii n kulesi yuıı ı lmış ,.e neş rira ta baş- Ver em M ücad.Ie cemi yetinin ya- zum! u görlıl mekU.dir. icabı halinde, 
k§m temin edilnıl,tir. miz işler plfrnluşmılmtşlır. \oket du!ıiliııde de istl!ısul olunmak- lanmı tır. Bir kule daha yupt.,.,lucak- manlar • kam 1 I k devlet merkezinOen de yardım lalo•e-

0• dumuıun kahranfanlığınu, ord ıı- B i ı i .ıc i pl<k t<ıdır. bu mhın çıkaracağımız mana. ko tıı·. , p yarın açı aca hr · cektir. 
----OOC>-
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Kamp 800 rakamındaki çamlıklar-

nuzun fedakarlığına her zaman oldu- ırıncı >e<ı 'lene ı · sanayi planı, bir luylıkla anlaşılnbilecPgi uzere şudur:: •U Y• fuarda, !mcuk iştil':.ık etmiş . . . 
fu gibi ııüvenebillriz, clhandn eşi bu- iki fnbrikanın inşa ınn başlnnm•ş ol· , !illetimizin iştiru kabilireti l ilk- mll•sseselerin reklilmları kabul edile- da kurulmaktadır. Yol tamır ed•lm•ş-
\unmuz orduyu 20 inci asrın en mü- makln •d•ta bitmiştir denilebilir. tf- <elmektedir. ynııi hariçten gelen mnd- eek, hariçten rek\Am neşriyntı alın- tir. Z:tbıta: 
l em mel \'e modern siluhlariyle techiz t iharln söylü)'orum ki, Cumhuriyet delel'i kolaylık in alabiliyor ve istihsal mıyacnktır. Bir kamyon ve iki otobüs, kampı..:====:.==-
ettiğimiz zaman kendimizi daha 2iyn- hiikumetimiz birinri be., senelik sana- fazhısmı kolaylıkla i.stihlak edebili- --o o o-- ile Karşıyaka arasında i'.Jliyecektir. Tabakla yarnlamak 

de emni~·ette göıınüş oluruz. (Alkış- yi progrnmmı tnU\'flffııkıyetle tatbik yor. Dev • d Verem mücadele cemiyeti, Kız Ens-
\or l. etmiştir denebilir. Bunu şimd i)'e ka- 11ı ra «ot 111 a '""" rri mi.: a 1 r e Yaz ti ttisü 111 uallim !erinden B. Nevzat Alsancak ta Meflıaret sokağında 

İma?· işle1i 1•e yeni };ul'1'ef memba- dm· iluıı rtm~rnemiz mali iınkanlnrı te- p· · • Y l M JIZJnl hul"İ!"ı ticnrC'tiınizde ihı·arut mesaı saatı• Cemal Dağemreyi kamp miidiirli:iö·ü ozgat ı ehmet kızı Münevver 

lan: min içindi. fü,onomi hn~·atın<la feyi z ı ıı · · · "' ma um ermıız111 ~ iizde 90 mı toprak ne, Bn. Belkis da kamp iaşe memuı·- Timurin, Mersinlı]i Mehmet '---- 22 

HukQmetirnizin mali sahada takip verc-cek yeııi birçok e!:>erler. kısa za- ı ıı · t ı ·ı R d · 1 - ~ ~ ına ısu t>l"ı E'!-1 u eder, şu halde ekoııo- esmi aıre er için yazın sabah 8 foatına tayı·netmı'stı'r. · 
ettig:i programlardan biri de imar i.,.- ınnnda meydana gelPceklir. 8nnayi ha- · · · · · d e yaşında Bahtiyarın bacını tabakla mmıızııı ıstına ettigi temel ziraat den 14 e, kı~ın da 9-12, 13,5-17,5 --o ~o o- ... 
leridir. Bu ahada tuttuğumuz yol ay- reketindr takip ettiğimiz ga~ e, millı m } ıı · r d v k a ·ı I d u ı u eril ır emekte mii.Jkiiltıt yok- mesai esasının kabul edı.ldı·gwı· "e Aı1- Bı•r urma. uretı e yaran ığından tu-

rılan tahsi ntı yulnız budce iızerinde ükonomi noktai nazarındaıı menfaat t ı. ~ • k ur, uu sene Zirnuıtt Vekaleti büdce- k aza tulmuştur. 
bırnkmamak \'e lüzumlu olan imar ış- olmakln bernber bunu vntlın ve> mem- sinde fazla tahsisat görmediniz. Sizi arndn yoz mesai saatinin tatbikine Silah ta§ıınak 
lerine sarf etmektir. Dahili işlerimizde leket menfaatiyle de telif arzusunda- tutmin etmiş olmak için söyliye) im: başladığı malumdur. Evelki gece saat 21 de Turnndan 

• imar işlerine onun içindir ki büyük e- yız ! Sanayi hareketiyle memleket mli- Bu zirmıt işlerini ihmalden degil. Vilayete tebliğat yapılmıştır. iz- motosikletle Bnyrakhcl:.ıki evine gi!-lıemmiyet veriroruz. ~;ğer her yapa- dnfaa. uıa mülcallik muddeleri de bilakis ihtimam gösterdiğimizden ile- m;r sıcak olduğu için pazartesi gü- mekte olan Turyağ ustabaşılarınadan Çorakkaıda Mehmet oğlu Muhar-
caitmıı şeyi büdcenin rakamları içi- memlekette istihsal etmek imkfinınt ri gelmiştir. nünden itibaren I) Eylüle kadar iz- Receb, iki tenezzüh otomobilinin çı- rern Çatalkaya ile lkiçeşmelikte Hü· 
ne sıkıştırmak istersek, alacağımız ne- elde ettiğimizi şimdiden söyliyebili- z· t 

1
.w . d d . k.ld l l k kurdığı tozdan öniinü göremiverek bir seyin 

0
·1 ee1~1 K b lb l 

ticenin kısa olmnsındnn korkulur. İşte rim. ,ıran •mmn c ıger sanayi şubelerin mır e e aynı şe ' e ça ışı aca ttr. d' • • g u ın ara ü ü ve Çu-ae oldt_ıgu gil.ıi devletleştı"rı·ımes·ıı11· O d d k l . b.k ırege çarpmıştır. Zavallının ayağı k d j 
bu sebepledir ki, kredi vn.,talarındaıı l'ergi teıızilatı: ~ an s~nra. ~ ış ~~~t erı. tat ı kırılmış, makinesi parçalanmıştır. Ya urçeı;me e zmirli Nihat Tokat 
ve memleketimizde tesis etııiıimiz, ba- Biizlm mali)'emizin içinde bulundu· pronsiı> olarak kabul ettiğimiz için edılecektır. Vılayet butun alaliadar- ralı 27 ynşındnd•r, hastahane<·e kaldı- oğulları üzerinde birer bıçak bulun"'• şimdi hazırlık devresindeyiz, hazır- "' .. 

' ~ı kanunlarla vUcnde getirdiğimiz mi\- gv u, kendisine teretldüdsüz bir iftihar lara tebligw at yapmıştır. rılmıştır. k .. d d'J lunmnclnn huzurunuza gelerek sizden - ra musn ere c ı miştir. 
es 

..... ~elerln rn11dm"nlnrından istifade hı"ssesı· a.' nlnbilecek bir prensibi de ··-·- ·-·-·- ·-·-· - ·-·- -·-·-·-·-·--·-·-.- · - -.,., .. - t:ıhsisnt istemeğe cesaı,et edemedik. • · - ·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·- ·-·-·-·-·- ·--.. •• -
etmek istiyoruz. vardır: r· Bu senenin dahili işleri noktai na- birini ihtiyar 'etmelerini t.ildiriuorum memleketten, hangı' dı'uardan ·;.-11':r..,ae 

-..'Unkü zirnat işlerinde rnüstııkar, e- iT .: e. .. 
Knbul ettiğiniz knnunl:ırla kurdu- Vel'gilerden indirmek. sn lı, tedbirli ve programlı hnreket zarında size bahse değer bir mevzuu Bu sözlerde şefkat olduğu kadar gel.in, hangi manayı ifade eder!e et• 

Ao.·muz milli mUes eseler vardır, bu ş· di k d (' h · t .. · · l b · t. d · k d t t d B · sin S",.,, ve ol ı d 1!.U ım ye n nr um urıye rPJımıne E. tmek i~tiyoruz. Anrnk fuydalı prog- ıza l mec urıye ın eyım: u re ve nzame var ır. unu .tayın . • "IS cereynn arı ya ırgıyan 
mile e eler, dahil ve hariçte temin kadar olan bir u ul vnrdı. Bir vergi l'amlarla huzurunuza çıkaçağız, bu Bu Dersim meselesidiT. D ersimde kendilerine ai b ir m eseledir, ıefka- msn_nlarız, bizim için esas olan, Ka-

edeeekleri kredilerle arzu ve emelleri- "hı a·ıa· · · t ı ı h · d f 

1 

J·imd· ç k d ı c ns e ı ı mı; ıs er sa rnt o sun,ister usustn km·ıırlarımız, }lrensipleriıniz bir islahat programı vardır ki yürü- tımiz e boldur, kahrımızda boldtr. • ır. ı ·ar ığınız kanun· ı.izi tahakkuk azmindedirler. Bu se· im ,., nt•ml k tt ·ıı· vğır olsun, her ne ohırsn olsun mille- vardır. yor, yol. köprü, mektep, karakol in- A f kanunu: le b k P e P. .,:mı 
1 

etmufetul ve hedef· 
ne Nafıa Vekaletinde, 1ktisad Yeka- tin omuzlarında .vilk olarak kalır. bu- Alnkndn 1 d 1 . 1 b 1 r unu ·orumaga ma r ,.e bU-l•tlnde -elbette nazarı dikkatinizden - r arın n rey er.,- e un a· şasile geçen sene, bu mıntakada as· Eğer bugün hararetle münakaşa kümetimiz, bu noktada çok hassnstır 

nu atmağa imktin bulunamazdı. Mali- rı dnhn kun·etlenclireceğiz, o vakit k h k ld b 1 f k b ı ka•mamı"'ır- bazı tahııisatı büdceden eri are ôt yap• ı. un ar te errü- ve • u ettiğiniz al kanununa ben ve hnssnslvetinde daimi olacaktır. 
" ,.,. !iye Vekfüetinin tnkip ettiği mali sis- programla huzurunuzu çıkıp bol tah-çıkardık, bunları, milli müesseseleri- tem. işte hn zlhniı·eti yıkmtşhr. Şimdi :isat istiyaceğiz. Sizlere büyük ziraat atile malUmunuzdur. Bu sene için de temaô etmek istesem, arkadaşla- Her hangi bir rejim, kendi mm· 

mizln iııtibalarına tahsis etıık ,-e bu kabul etlib~niz knnunlar\a Jıa,-vanlar, kongı·esinden buhsedeceğimi hatırlar· de bu programın yürümesi lôz•mdır. rım çok görmezler sanırım. t asında saadet bahşedebilir, kendi 
suretle milli müesseselerimizi yükselt- mtlvazene. kaımnc. istihli<k. sinema. sınız, J<ongre)·i, Cıımhm·iyet barramı Bu mıntakada geçen seneye nazaran Herkesin malUmudur. derlerki: hududu içinde fanliye\te kalad1kçn 
mek ve memlekette ,-eni bir iş hayatı maafiyeti kannnlnrı maddelerinde ya- güıılerindc Ankar:.da top\ıyacnğız ve kuvvetlerimiz !azla olaraktoplan- Dünyada bahtiyar addolunan insan onu tebcil ederiz. Fakat bizim hudnd· uyandırmak istedik. Bu kanunlar, bu 

1 
t d'l ti ·ı ı k t hf"f · . . . k . !arımızı nşmak girmek isterse ç 1l: . • pt an ,ıı ı u a on mı ylı)n u · a ı ya- zıraııt ın·ogrrırnımızı tespit ettikten mıştır, hatta ufok tefek bırkaç yerde arzu ve emellerının tnhakku ettı- b'" '"k k ' t _ 

ene Yüksek he,,etı"nı·zce kabul edil- uvu mu ·n\•eme u l f k ı • pılmıstır. Bu vaziyet karşısımla hntı- son faal t w · ·· d l O · w • • •• • • • ·11· ·· • • e grar. m ası ·ıı· -• . ra ıye c geçe~cgız. musa eme o unmuştur. ersımde tatlgını goren ınsandır, hız mı ı mucade lır Tt'ı" ı·k m"ll t• · hd t• · T" ı· miştlr. rn gelebilen sual şu olabilir: · 
1 

e ının va ' mı. ur• 

Ad l ı . Ecnebi sermayesi ve hükfunetin bik etmekte olduğumuz programı lede çalışmış, kuvvai milliye devrini milletinin teı·akkı· hususuııdal:ı· ndım-
a~ıa ova~~mn '" aıım~ '.1~""'. r~ı: On milyonu indirmeden yapılabile- • " Bu ışde e kıde~ Naf•a \ ekii\etı .ça- cek daha i. tifndeli birşer yok mudur. siyaseti: • tamamen tatbik, Dersim işini sureti yaşamış insanlar, arzu ve emelleri- larnu arızaya uğratacak bir kudretin 

\ışıyordu, otuz mılyon lıralık tah,.•a- varsa neden indirilmiştir? Arkadnş· HükUmet namına üzerinde durul- kat' iyede halletmek için d!ğer alaca- mizin tahakkuku tasavvur edemiye· ınc,·cudiretine inanumıyor.ıı. eğer 
h vardı. hu işi, blldce mrtınd•n çıkar- l•r! ması caiz olan ecnebi sermaye hak- ğımız bir tedbir vardır. Geçen aene ceğhniz şekilde görmüş, tahmş bu- böyle bir kuwet çıkarsa Imromnda 
chk, Ziraat bankasuun esa• vazifesi- Verginin tarlı. tevzi. taksimindeki kındaki telakkimizi de izah etmek is- olduğu gibi Dersim havalisinde or- lunuyoruz. (Alkışlar). Cumhuriyet kaııunlurı bulacak. inkıliipçı kıını ta
ne taal\Qk ettiğinden bankanın itib•· ad:ılet preıı•ihi bun• kolavhk\a comp terim. hükUmetimiz, ecnebi serma- dumuz manevralar yapacaktır. Ge- herkesin kalbinde. ruhunda garanti- ş•y~n. insa~ıl•.n .b?lncnktır. Yatan vnlı· ?'ı üzerine finanse ettik. Bu suretle ' • . 1• d . 1 l · t. h' b. detını. reJımımızın snğlamhg·mı koru· 'crelıili~: Bir verrd verPne menfant yesini nnsıl telakki ediyor, bunun çen senekı • :"akya :ıkı n:anevra arı eşmış 1r, onun, ıç ır seyden perva- k . . d d • . . . 
Zil'aaat bankası Aclana ovasınm sulun t . t l'd' b' . . 

1
. k d d . d'l k 1 .. d kt b w • • . ma ıçın uy ugumuz nzmın ıfadesl emııı eme ı ır, ızım şımc we a ar merakla beklendiğini jşidiyorum. bura u t.•'aar e ı ece , oı( u ışın e sı yo ur, u ugurda vatanı hızmet- "tıctur 

ma işini bize Uç sene zarfıııda temin tecı·übelerimizcle hangi maddeden l · f v ' 

tm

. ı ktır müesseselerini satm almagw ı bir pren- ''azife tılnu ~. tedip kuvvetlerine erıni i adan mahrum kalmıs bed-
e ı~ onca · wrgi .tenzilatı yapn11şsıık hem clevlet, • H t ' } • ! kit ad Vekilletln• nicl olnn kı'1md:ı hem de ınük•llef heıuılıına kuwn(lı ip olarok yürl;tmektedir Bilhassa ıııiizahir <>l"J~ bu meseleyi kôk;;ı:ı- bahtlara diyoruz ki: a ay ffieS e esı : 
da nok anlık vardır, fakat bu, \'t>ka- olınustur. Vergi indirmek meselrsin- Nafia VekalPtİ, ciddi esaslarla Lü- den öki;µ n•··· aktır ( L' i;...ı~ı.,.) -istemediğiniz ,yadırğadığınız 
l t

. t . 

1 

d w ·ıu · ld · 
1 

D . ı·ı · t" •· Arkadaşlnr ! Şimdi e~ms meselt•ya 
e ın zarar e mış 

0 
ması egı ır. e <! ılr· teı·eddüd, hükumetimi7in prPnsi- tiinmiiesseseleri millileştirmek nz- Arkadaş ar 1 ersım 1 

er ııe ıs tyor H~Jım, gelin, bakın, gör tin neler yap· 

1 

•o ·ı geliy<1rum. he1>inizin heyecanın bekle-

ede.ilen miktar geçen senec en ... mı - bincl"' voktuı·. \1nı·gı· "'11dı"rc1·1üı"mı· ... nıad · d d · b' h k"t t k t' l r? mıstır •,;, "' " ~ ,. mın e eır, ıı er va ·ı e rar et ı- n · · diğiniz me'>'eleyt> geliyorum: 

Y
on fa2ladır, fakat lktı :ıd Vekaleti delt"ı·<ln11 n1,·ılı0\·e111· 11 k""'nııc tenıı·11 ede- ·1 · b. D · l"l k 1 u '\'tıstn·ı b"r B ·r ·ı 1 1 k ·- .. ,. ğimiz gı H ecne ı sermayesinin düş ersım ı er, ·uru 1 1 unu ı lı rnr a söy er en, onlar Jlut~y mes'elcsi... (Alkışlar) 

her i,. için ayrı ayrı bankalar w• mil- ceginclen l'miniz, btı, a.\·nı· seıı"d" ol- ı l d k ~ ) 
k 

..- ' ınanı değiliz. } latta düşmanı değiliz L.İ ıniyet e ora n oturup se ·ave. Y~P eser erimizi seyrederken o zavallıla- Herşrydeıı evel söylPmeli.vim ki mı· 
es eseleı· kurmuştur. Bunlnr biıw ·re- mn~n bi1" gPlecck seneler fazlnsivle 

d

. 

11 

· 

1 

· d kler .;1 dediaimi7den fazla yardımcısıyız mak istiyor: rn: t:ıy, Lir 'rilrkhlr. ve Hatay ekserlveti 

ı e ayrı ııyrı ış er temm e ece - göı ü!ecektir. r> • • 

di B k b·ı · ı · b d ı t mü Bizim istemedigw imiz ecnebi sermave -Mal çalacağım, ilişmiyeceksi- Sizi affettik diyoruz, bu bü,,·ük ile, kült liriyle Tiil'k olnı·ak knlncnktıt· 
r. u ·n ı ış erı acn a eve - Kr•µonlar nıc. 'dt.si: J J a eselerinden ayırmakta zarar ve ancak bagapont, serseri, polotikga niz, adam öldüreceğim dokunmıya- inkılôpcı faziletidir. Bu fazileti nadir (Alk~ ~nr). ll•ln>', daha milli mQdaf•· 

M. li pren"liplerimiz lıakkmdn l>ıı l 11 d l • "d a mılh mllcndele esnnsı'tıcfa b. f te milşkülut vnr mıdır Bendeııizce ce\•n- >eler giiden serrnayednr.hiçbir iı gör caksınız. si a • 1 0 aşncagım, mu •- meclisler, nadir ink•liipcılar elde ede ' • . • . • . . ız m bı basittir: Bu müesse,.,elere w•rece- i rıhntımd. n ıMn·a iz~ kfü fık bir nw- l . k . . , t k 1 ·ı· 1 b. . . k yanynnu, ıstıkhılıyle, bızımle ömuz o· Relecl•·ııı '-ııh"ec ~lını·rı"nı .. miyerek alacağı komisyonlarla ıs hn e etmıyece sınız, 'a anı ve ns 'f."- lı ır er, ız emelımızde muvaffn .. ..ı 1 .. . li' · · ı f t d' 'd ı t - ' " . . • ' mıı•.a mucııue e. mucıılıede etnnş mO· ımız ış er men aa ve ıvı an 11- d k 
1 

. 
1 

. yapmok i~tiycn sermayel~rdir. Bu ri va1ifelerımı ya.pmıyacagım, nrn- oluyoruz, rnHplerimizi de affediyo- bare'k bir vntnıı parrusıdır. Ji',U-l'r' mil· 

min edecek isler ise dnva esasındnn BO a opon fil" meı-ı <' e~ıclir, kopon- 1 b f d 1 k .. " 
1 

• l · ı· 
1 

t·ıı·ı'h" · · h snmayenin, hakiki ale'-•hdurıvız, fa- nızda imtiyaz 1 ır er 0 ara dola- ruz. Bunu Büyi.ik Şetin gölgesinde li nııic.·ıılelecl"' kalır•ıınat'lık go"sterrrıı·~ 
lıulledllml tir, varidat venn\yen, bilfi- ur mes • esın ' • " mnzı<ı aklan- , , • • • k I • bizi znrarn götilren nnnkör işler da •Ö) \eııerrk tek keli mr yukt ur. hıı il· kut mem l,• ke ! im izde normal şera; t şacağım. bana karı şmı yacaksın ız. ancak Büyük Millet Meclisi idrak her h:ı ngi bir şehrimizle, Jln M'" 
ise, t&bild lr ki. hunlardan bi rşey lıek- \nr, bııgimk iı n•·•li ıı onı ıı 1ln1' na mnıın alı ıdu tes rıs etmiş .en ehi miiessese Biz böyle va\ a ndaş lanı mi yoruz. e<lebilm iştir, bunu i<l ra k eden meclis· ru ph i<t m l\cııddeyi mukuy•se e<lera•~· 
\enemez ve on lor> yapmağıı ı Uzum sıı olnı·nk ,-ıı kiri ilmi~ hi r n; n·lı klı r, he bizi ın nıilıa nn uvazlı ğı m ız oldu- A rkndaşlu rl Dersimli !erin bilmesi lersn yılacak<! erecede azdır. h i~ o\maz"'ı 0 şebi r derece inde iatm· 
yoktur bu prensiplerle mahmul olarak L,Libdnd dewiıılıı \•edin ım biz v• bi- gu gibi hıısusi yardımlarımız hile lôzını gelen bir hakikat vardı>: cuın- Arkndaşlnr, bizl<'r yaplıiit hizmet- lfıl~ için '.•d•.~urlık ihtiyar etmiş ul• ~-""'dı·terle "enı· bı'r lınmle ~·nı·atn1nk, zim ne !imiz rekmeh.tedir. 'Geçen sene 1 k d I\" ··1 ·• · · L • t bo··yl .. '\'nd d l"ı le ·· ğ·· ı nl 1 •·n d l"'l h' dugunu gorUı ılz. ,..,. ., "" o mn tn ır. · ıu ,ayaa ettıgımız •1urıyt- , '- an aş tanımayor. ,- · o uııe ı, o arı an ~·mP < u ı ıs- ,.. . 
memleketimizde yeni bir iş hayatı \'il- gelen hamillt>riıı vekillPriylP göruşhl- müessses .. Jer, es.ıseı1 mukavelel,.rı'ıı'"" C } . t k '"lf tt ld w k d f\esi çıknruıı kimsrlt'r değiliz. buglin J.uy!c lıır halkı, kendi mukaddern· 

1
. tımızm \ uzdrı el •· , ' un1 JUi ıye. . u e e o ugu ·n ar lına lııı·nlonnl\, 'l'l"'ıı·k·ı,··· ('tınıhııı·ı···etl· 

cude ietirmek ıızmi~·le uğr ıyoruz. ği\milz zımuın. tt'\'C Hl · • • • • d . tt ld k d k mt>mlcketimizde kim:sc-yi susturmak · .. • ,;, 
11

. · d , 7. l ,, rıayet etmıyen ayni zaman a ömür 111mette·'· nıın. e. e o uğu a ar ül- niıı an"al• .v:111nmıv,·ıc•ıg·,1 }}ı·r 1· ... tiı:. bı·ı: liıgiltere 1.rediıti: lisini mal, ~ uzde e ısını O\ ı · 0 nrn.-
1 

k l l i. teıııiyoruz, her vntmıdngin . e. ind.-n ' J • " 

t 
k 'md' b. t>ri ısu ınıs olanlnrdır, bunlar, mu fette mu:savı ınsaıı ardan mürekkep . t'f 1 t. k . t' 1 .. k 1 1 kim edt>ıl bir knrış topr•ık "C Lıir ı'" iS' 

Bu işleri 1"5hll eden maddelerden redl) c; i knrarluşlı""11 • 1 • şı 1 ı- . ıs ı uc e e m• - ,. ""oruı, 1'ı'" va "e- • • • 
bl rl•l de horlçte hll lduğunıuz krediler- zlm takip ettlgimiz poli t ikatnızın .SU· kav ele lı ük;;mle>ine göre şer.ot, tir. Bu lıa kı kat nıı laşılıncaya kadar tın i çelikleşnı iş Ui ;. halde c ilımıu g"s- l•nı iyorıı '- a ııeıık ın illi hukk1nıızı ı• 
dlr. Dnha dO 

11 

ı.n bul ettiği nlz knıııın- ıın, mal il• tediı e teşkil ettiğin• g1oı··· ifayı d •hii ıımedik !erinden sn tıs '" oı J um uz orada foa liyette bulu na- ıe rnıek iet i)'oru7.. Ar f ım ızııı bıM\k l ıyonız 'e bıııı ıı isterken tul<> an , 
d&n. yani Jngi\tm<deki kredisi ııden deh İ7. \ eı·menı iz• i mkiin kahııum ıslı r • cih etmek tedıı ler. Bu gibi m uk~ vele ·aktır. f~ğı-r orada kaim ış bu 1 unau manası budur, yok a, birkaç bedb;ı h tı m ız "

1 

ınaclıiitııı dn ılu ve edi)'Ol'llZ. ;ıı 
bahsetmek isti} urum. Bu kl'edi. mu. b1111u )'illcaek huzuru ıı ıızdn a~•k olm uk '<•İtini ifa edemi yen müesseseler in birknç kisi ord umu>.a silah !arını tes- nf f etmiş iz. •1 mem işiz : lnı nıııı h iç\J i r hn•kal~ıı ııın hak lu 

11 nı göZ<'th • r • 

0

' 

1 1 ]6 

.. ili' n:ı '"l l . d 1 ı·w k1 lıırrı rınyet edi\·uruz. hıtivoıuz ki 1'' amumıı olJugu \'P.Çlıi e milyon 1n- oy ~ oru · mu )ayan arı, bizim ecnebi sermnye tun e er erse, c ıger vatandaslarımı- mnnnsı yo · \il'. 
1. J. • • ' 

ili )

. 

1 

kt b ·ı 
1

1 b k 
1 

·ı ·· d ol"rnk w . . · n·· · T'" ·k h . .. . 1P ,aı·şı dn aynı şekılde hnreket etsı 
r z ıl'a ı ıı·, unun on mı roııu sı- .u orcn mu a 11 ruz e yuz .. ' si düşmanı olduğumuz zehabın• ıa yaptıgımı7.,.. gıbı göğsümüzü aça- ızını, ııı vu llN ı uwrınclP h:H~- 1, 
nayi ve ticari i leı·, ulb milyonu askeri ınul tediye edc'CC'ğim. buııu mııli sis· uyandırıyorsa tamnrnen yanlıstır. ııi rak onlar> muhabbetle d • d _ sas bıılunm:ık istediğimizi oHrteı·ken er. 
ihtiJ açlarımız içindir. 'Fakat bu kl'e· temin i:ULbetli h:ır~ketlerinden biri o- w. B k" "d l . erad~uş e e yanlış hareket etnwdigimizi sö~·l,.nıek Hntavcln. şiındi\·e k:ıclnr gl'çen f t' 

l 
tf"kim, bu nnlnşıldığından d. olavıdır "eoız. u usu en lltap e ıyonım · . t . J{ 1. ·· b • hr.ı)lı'""'l"r· nı hteı·r ş"'kı·1ıer'ı·, l f'/. dlnlrı yaptlış tarzı, busbiltün başknd•r \arak if<ıd< edebi\it·im. Biz kopoıı ur , - • .. . . · 1s erım, ama .sl reıını. ıı mıll•tiıı "' - • 

1

• u ' •· .' e s 
ve bunıı kıymetli hatipler gayet lı•i \\,_ meso\.,.ini brn1dıni\el borçlar arn ın- ki yeni yeni sermayeler bulmnkk Soyledıklerım yapılacaktır. Der- ,•nr\ığındnn nasıl doğduğunu Jl(>•tcr- re iznlı ctnıiştim, hugüııkll \'UZİ) 
ba11tz etıırdller. Bu lstikrazm salta- den kurtarnrak dahili bir borç haline mü küllta uğram•yoruz. •İmliler, sesimizi işihnelidirler. On- mlştir. Şu meseleyi nnlatmak isterim şöyle seı retnıekledir: 
:ııat danbıdlkl latllaaı tlklller!;-1• a- iallrm-kl istiyoruz, bunu y&kınd• •lı- Oerılmde man•vraları !ara hitap ediyorum, ik.i harelr.etıen lki, biz Kamlllnnin karjmnd• hanır• (Devam• 6 ınc> ıahifed•l 
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Haziran 30 ANADOLU 1 Sahife 

Amiral 

47 
Ül'ad • 'elson, {Ledi JTnmilloıı) u. 

amiral gemisinin iskelesine kadar 
ıığurlarııış ve elini öptükten sonra: 

- Hakkımda gö•terdiğiniz misa
firperverliği unutamıyacağım. Hatıra 

ııızı, J,'.albimin en derin köşe8inde 8ak
lıyartık Napo!iden ayrılıyo!'um.• 

Demişti. 

tiıa"iliz donanması, bir iki saat son
ra. Napoliden hayli uzaklaşmıştı. 

Lidorno limanına gelmi şolan 
Fransız filosu, güç halle {Nelson) un 
1 aarruzundan kurtularak Fransız 

~ularına iltica etmeğe muvaffak ol
mu~tu. 

{Nelson), bu hadiseden sonra ka
rısına şöyle bir mektup yazmıştı: 

cFransız filosunu kaçırmak, be
nim için telafisi gayri kabil lıir ziya 
olmuştur. 

Napolide İngiliz sefarethanesin
de misafir kaldığım birkaç gün zar
fında, sefirin zevcesi Ledi Hamilton, 
bana unutulmaz intibalar bırakmış
tır. Bu kadın, fevkalade güzel oldu
ğu gibi, asilane tavru hareketleriyle 
de insanı hayran bırakıyor.• 

Orad Nelson, Fransız donanmasını 
İtalyan sularından uzaklaştırdıktan 
sonra, doğruca Tulona gitmiş ve Na
poliden almış olduğu on bin kişilik 
tahire kıt'atını karaya çıkarmıştı. 

Orad Nelson, Tulonda, İngiliz kuv
\'etlerinin mevkiini nazik görmilştü. 
Babasına yazmış olduğu bir mektup
ta şun lan kaydetmişti: 

«Donanma vazife<ini yapmaktan 
geri kalmıyor. Fakat, en milşkül 
nokta: genç Bonapartm kumanda
'ındaki topçuların, şehre hakim bir 
mevzide bulunma<ıdır. Bu vaziyet 
karşmnda mevzilerimizde kalabi
leceğimizi tayin etmek güçtür.• 

İngiliz Akdeniz filo•u kumandanı 
amiral Hunt, ric'at etmeğe başlamış 

1 ol~n. İngiliz kuvvetlerinin başına geç- ı 
nıı~tı. Bununla beraber, hezimetin ö
ııüne geçilemerni~ ve en mühim rne\·-' 
zileri, Fransızlıır tarafından zaplo
lunmuştu. 

İngiliz kıt'atı, gon derPce muka,·e
ınet göstermiş be de tutunamamıştı. 

• fağlıip İngiliz askerleri: felaketi, 

Nakleden: KAMi ORAL 

.... - .. 

Yahudi devleti teşkili 
ve T~rkiye 

------------'~-

Pra vda ne diyor? 
" Türk. Lübnan · Yahudi ittifakı Ak
denizin şark sahillerine hakim olur ., 
r 

1
J· acı bir şekilde şuraµa burada hi- :J fJ 

. IWJtL ylemişlerdi.. • ~ 
ve•~ ,,,~ \:.,; zıı.otettı~ter~i h ud11:-.t'. .'-lıri.'lflJtnu k11/iihiı 
'f' tl''-- "'""' frr .tS -- K. 
ransızlıtr Tuloıni ";°". f• 1' ?·• ı•I Pranlıı> - Belgrad. 2\-6-938) Rll) ~sini takip etmekte dPgilılir: fakat 

M ·a, •amiral _H Ulld: lıiri~~l deniz ı f'• 1;.bir ~ ahu.<li devleti te~.k.ili umumi harpten sonra bu ha.valide \"U

ldluguna mııracaııt ederek, Akde-
1 
Filistiıit~ 1dıgı bır makalede Fılıs- kua gelen ılegı~ıklıkler yuzunılen ~·a

ııile yen! bir üs ist~mişti. ..... •hakkında y~ur olan komisyonun kın şar~tııki zengin petrol ka)·nakla-
rad N el•on; bır aralık. Bu~ uk tini tahinıe m"ll_e çalı~mak ta olrlu-1 !arına gıılı>n yullıırı terketmPk rı;el'btı

l:!r nya ad~sının muhtelif kıyıların- büyük l.ıir gayret anzim edildiğini riyetinde kalmış olmaktan mü!eessir-
cla ola~maga başlamıştı. 1 ğ planların hudi devleti dir. 

ll4 senesi iptidasında (Orad Nel- unu, son . . ı . . .. . 
k • ğ b · 1 yazdıktan sonra hır 1 sınde Türe- Bugünkil modern ve muterakkı 

80~~ ansına ybazml 
1~ old~t.~ ır lesk'lı' mes'elesi muvace · ·or ki: Türkiye cumhuriyeti Fransa ve büyük 

ıne.,,·Pta şu ha er erı vermıs ı · ' 1 1 B · · .. b ı 
(il fi d ) b 1, d - · kı'\·enı'n , .. ızi\·etine dönere i ·ı ntaıını ıle gayet sıkı munııse et er-« n ,·oroco a ir ve egır- . • · ı e · · . . . · · · . . . · ı· · T' de bulunmaktadır. Bunun ıçın bızzat 

rııenjln, Fransızlarca un anbarı ıttı- « ... Fılıs ının Yeniden t:" ilr-ı .. . .. . . d . 
· . k . , .. Turkıve mustakıl Yahudı evletı teş-

haz ~ıldığini haber aldım. Derhal I meşgul olan oınısyonun ınc-'a ak- k'l 1 • tacil etmektedir. Lüb 
altını~neferle gittim ve bir damla kiyede azami dikkatle takiP olun,"'-1 ı 0 unmasını 

1 
ı. . F .

1 
· . . . ı nan uzun zamane anvrrı ranga ı < k:n z~ı ~tın~.d~n, Yel deği~'."enı~ıı 1 tadır. Ankarada, 20 senedenlıeri ı; ~ıkı ınüna<~betlerrle bulııncluğundan. 

~ :Ptetıım \e butun unları denıze doklhudileri de'. İngilizleri de, Tu~·kiyeyı ~•ıuctiler dahi fngiltere ile buna ben· 
ııı.. de mu" tevalıren r0,hat"ız elmış ol·ın I' · • .. t" · ı ~ . , , ka · ' 0 

' '~·'lunasebPller idame et ıgınc eı• 
,.,ubatın beşındbe, dOrad Nebonl .. -,bu mes'elenin bu sene sulh Yoliyle ,·ezer ı"•k - Lübnan_ Yahudi ittifak 

rısına şıı lllektu u aha yazmış ı. . b" T· · 
D "n ın {S t ') •ehrini biribirile çarpışan her ikı tarafı menı- ır uk Türkh·e için ılahi muyafıl· 

..._ u ansız en erı ' k t 1 d ·ı ı akdet . 1 k 
ZRP\ettim. Limanda· bulduğum gemi- nun e<leee arzda hal e ı eceği zııı - . m -ı;. Bu bin~ istikba ele_ A ·de-
leri ti ade ttim. B 1 rın bazı- nolunmaktadır. b~rşey oh}nrk sııhıllenne h:ıkım ola-

ın s re e una da zın b"T" 
ları, ıarapla dolu idi. Bu şarapları Ayni zıımancla Suriye ve LübııA~ . . u un ~ 
hemeıı denize döktüm.. dahi deği~'.kliklcr olmıısın~ _intızıır hılır.'. . ek Yahu~iler bu ittifakın 

(Orad Nelson) un kumandasında- edilmektedır. Harpten evelkı güzel ve Fılıstı .... >"tik bır me"erretle kar-
ki deniıciJer, bütün harplerde, ha- lıugün oldukça inki,af etmiş bir halde akdi fi.t' '"1' bu Haber alındııhna 

"k "d · · ol 1 .•k acırlar l'h' tt T"" k rı ula e bir kahramanlık göstermış- bulunan yerleri hiilfı unutmaırıı~ an şı an~ 'iıdl~ "a ıı ıye ar ur · 
1 dü . ·a ç k .. ., bu mu hf'll . d er, Ş~aııla caıısıprane çarpışmış- Türki\·e bu sahada dahi orta~ ı - goı , h . tik m: ı erı arasın a 

· T"' ·k· . ıa Udı . d' lardı. ınıs bulunmaktadır. lllodern uı ıye '' k cere\·an etmekte ır.> 

1 
ANADOLU t'~;~;;~~y.:.;;;~j~j~l(f 'a~n .. ~tk-~a~u~n-~1-·a···rç~·~ 

Günlük siyasi gazete ,,. t" 

Sahih "te Başmuharriri 
BAYDAR R{ŞD( ÖK.TE'l 

IJJllumi neşriyat ,.e yazı i~lt·ri mü· 
dürü Hamdi ;\ ii2lıel Çançar 

lDAREllA. ESİ 
1>mir İkinci B., in •oJ..nl. 
c:.Hall Parti-.i l>ina!"ı iı:iıulf" 

Telp-"f: lzınir - A \ ~UOLl' 
1'elrfon 2776 .. Po>ta kutu.u:4IJ:; 

ABO E!;iERdTl 
) ıllığı 1 OU, altı a~ lıgı SJD 

luru';tur 

l .ıLanl'l mı m~·r i«;İn !"rnelik 

alıon~ ~ic·reti 27 liradır 

A \ \llOLl '.\!\TR\ \Si\!).\ 
BA~.;U.\ll~TIR 

\'Jaclivostoka vardıl11J' (B f 1 -•ti sahifede) 
2 ı•ziran. aştara ı 

l\foskova, 29 (A.A·) - 7 1 1 "! l ·r ki 't' 1 ' . ı 'I k""" civa- ~le'·l' B .. ,..ı e ttı ıı a ı ımac da Habah saat 8-36 ' a '' os ' • c ı. . n~ 
rında Solko hıın• meydan•"~a.n l!ice~ .. eyi \"erdi!<' ıı sonrıı Hasan Saka ve 
cinin imal ettii\"i 111osko''" ıgıınJi ik~ Tunca~fından "erilen ,.e meelisin 
ınot"' 1 .. t·ı\"·aı·e ile Jınreket eden ~'. . ıne dair ,ılıın tak irleri kaimi 

or u ~ . . r . • .. .. ıu·ı- ,\az tu . 
Iot Kokinnki ve hı""ı !""\ ıırnturı 1 .f .· . ı~tır . 

k l ·ı . verile ·~•' e) ı edıl 1· . .. 1 anotinski ene ı enııe n ',, cclis. l!lu ş ımız ,\tatnr <e rnn-
1 ·ra etm· "' ~8 Ha-ı ı ·ı ı· · rnükeınme suret!<' 1 ış' t n ,ıın hai\'lılık ,.e ;ıyın,ııı111 ıı ı ırılme-

1\I k saat' ·ıe ,an ;ı-12 r 
ziranda os O"'a ~ ı 1 .lre :111, riv·l e\ rn:ınmını n1ennu· rt mis 
de \'liidi\'Oslo)"ıl 150 ki!o•n' .. llle<. . . . ' ı· . J sii,:,,ı·l•· 1 t 1 otnıı' .. 

· m l ı· \ \'e reı ,et ı~ı . .. ~ ~-r 1 k .. "ııeskocl·. r<''~ l'et"'' s.n . 
t-'(El aın.... a ~t'. ttl • 

K 1 ,. t;pask 1"' ( ıı .. 
).fo~kova- HJarovfll~- · ı·n- · 'l • ••• ~·-

1 

mustııkinı ile 68fitl kilometreılif • - nı>şinri clr l 1 111 ucılıldl iı::ima-
~· . . , , n~ntı . . ın ,-, ~a rre · , · 

kat tılıvatta t:ı.,·.rıııe santtP . ·1· hir lkıocıt• 'u~ ı günü · ~s .1 11 ·tıe ,a_ ını. .. 
:107 kilometre ile ı 00 kırı ]· ıınak üzerin,' r <ııt .. 

1 tt1p ._l1 

tetmiştir. 

Çıkacak büyük bir arpte 
Yeni ve korkunc silahların rolü 

Resmi ilanla mı, 
yoksa birdenbire 

mi çıkacak? 
Bir veya birkaç büyük devletin •il· 

rükleneceği lıir harp çıkacak olursa 
lıu cihet hakkında şimdiden emin ola 
biliriz. Bu da bu harbin bugün mevcut 
olan va"ıtalarla yapılacağı, muhasım
lardan diğerine, teslim olacak •urette 
sulh arzusu kdbul ettirecek olan ta
raftan kazanılacak, ve iki muhası
mın da yalnız bugünkü vasıtaları de
ğil, milcadele uzadığı takdirde mey
dana gelip gelişecek olan vasıtaları 
kullanacağıdır. 

Bizler kahin değiliz: kehanet . ııha
sını şu veya bu ,,ilahın taraftarlarına 
bırakıyoruz. Yarının muharebesini 
ancak bugünkii bilgilerimizin ı~ığı ile 

' 

---~--~-~~------------------------------------------~ 

1 
'"Davudun manrınıg:1ndan modern tanka J..aı1 ar. lıiı;bir -.ılüh .. diin)I• f 

da ınev-.·utl olduı:-un<lan ht·ri birçok it·aıllar hakkında Ln iJJiad11 bulunul. ' 
mu~ oldu~u haldf" .. harp"t" inlılap )Dpnıaını~tır ..... 

·~----~.,.;, ... ~ ...... .;;.;...:.. ......... ..:....:....:.....;. ... :... ......... ~ ...... ~~-------
Sir Frederik Moris (Harbin makineleştirilmesi) 

münalrn~a etmek isti~·oruz. yaymanın pek güç ve bunların topçu 1 hayet, bu usul, müdafi'n sevk ve idare 
Harp sanatının esas prensiplerini mermileri veya tayyare bombalarile yi karıştırmasile de "ıfırıı miincer ola

ortaya koyduktan, onun başlıca icracı- atılmak ·uretile tesirlerini idame et- bilecektir. 
sı olan inRan üzerine dikkati celbet- menin gilç olduğıınu göylüyorlar. l\lik- Her harlıin kendisinden evelki bit
tikten <onra lııı prensiplere göre zafe- ropbrdan ~oi(uııa karşı korunma usul- tiği g(in başladığı söylenir. Bu ekseri
ri kazanmak üzere insanın kullana- leri bilinmekte ve mesela kanser gibi, ya doğrudur. Harp sahasında tatbik
cağı rnsıtalar, yani havada, karada malüm olmıyan ha•taltkların mik- !erinden doğan yeni silarların, yeni 
ve denizde tetkik ve tekniğe geliyoruz. ropları ise henüz tecrid edilmiş oldu-j te} ıi,ikleri inkişafı birdenbire değil, 
Fakat. ilk önce, yolu açmış olmak için, ğundan silah makamında kullanılma- yavaş yavaş, tedricen vukubulur. Mu
bir fikri bertaraf etmek isteriz. !arı imkansız bulunmaktadır. Ilımdan harebcde hkıliıp yapan bir silahın 

c~Iüstakbel harp.ten bahseden mu- başka, ba~ka, şayet korunma usulleri ani ve kat'i bir se.kilde zuhur ettiğini 
hayyel romanlar müellifleri için, mu- malum bulunmamış olsaydı lıu 'uret- tarih kardetmiyor .. 
lıa i lmk nsız kılmak ırnyP ine 1 ~a>'llaıı h stıılı mikropiarın,ın, bun • lilstııkLcl harp L(']ki yeni silahları, 
hayatıııı rnkfetmiş Iıir Jll'Ofesör üıra- lan kullanarıın ordus<.;na \"e nıenıleke- ı ahııd cgki sllahlann >·eni i<timal mev 
fından korkun~ ve esrarlı bir ckeşif> tine bulaşmasına nasıl m:ıni olunur- kilerinde tatbikini gör~cektir. Fakat 
kııdar cazip efsane \"Oktur. du? tıırihin wrrliği derslere Minad eıle-

Bunlar bize medeni halit:ı haline ge- 5 _ Tel~kunıanda ha\·a torpilleri. rek hata)·a diişmek~izin di)'ebiliriz ki, 
'en zırhlılarrlan, içine giren ordunun Kısa mesafeler dahilinde telsiz telgraf lıu silahlardan hi~biri harlıi altüst et. 
bütün mermilerinin patladığı ckuv-/1a tayyarelere telekumanda etmek ka- miyeccktir. 
ı·et mıntakaların• daıı, neşredildik- bil olmuş \'e hu tayyareler yere iner- Tahmin eder z 1.', en hiiyk teknik 
·eri noktanın yüzlerce kilometre öte-' ken hemen daima parcalanmı~larclır. ck·ğişiklik hava km·vctlerinin elik kate 
·inde bütiin hayatı "üııdü!'eıı iiliim Fakat tm·,·areden lıomba :ıtıın suba.ı·- sayan inhisarı \'ünınclen vııkııa gele-
maların> dan bah»eılt>rler... 1 !ar, görtlUkleri hedefleri tutturmakta ct>ktir 

Bıı müdhiş sil<ihlardnn bıızılarını 1büyük güçlüklenı tes:ıdilf ettikleri Tay\·arerin imkaıılaı,na gelince; bu 
•özden gecirelim: 1 halde pek uzaklıırda ,·azifesini gören hıı•ıtsta da pek çok manasız kehanet-
1- .Pat'.aı·ıcı yeni n addt>l_er. Yeni bir radyo opcratörünıin bu usul ile kul- lel"(le bulunul \, o ııi,bctte de 

\·e harıkulade hassıılar_ malık patla-1 lanmakta olduğu tan-ıtrenin is-' esassız reci \'e inkar yollurına sap
ncı maddeler yoktur. Yıllardanberi 'tenilen mevkie gel mis olduğunu tayin 1 lanmıştır. ~Iuhtemel bir diişmaııın 
stimal mevkiinde lıulunan ve asli etmesi na8ll mümkün' olur? Bundan bombardıman gahasında bulunan Av
naddesi trinitrotoliiol olnn n•keri başka, şunu ela dilşiiııınek lazımdır ki. nıpa mı lctlerindcn pek~oı"tu •iddetli 
naddelerin - kuderet. kullanılmakta uzııklardan i<ia~e olunan lııı vihi rolıot \'l' .. zici lıir hava taurruzuııuıı bir mem 
•mni)·et ve umum tarafından kıılıul tavyareler, tehlikenin yaklaştığını gd- lekttın cmiıcatlele iradesini• birkaç 
>dilmek bakımlarından - daha iyisi te- re;,.iveceklerinden mildafaıı top ve tay- saat içimle hııkikatcn kırıp kırmıyaca
ükki edilebilecek hiçbirşey icad olun-1 \"arcİeri için mükemmel birer hedef teş ğını hararetle münakaşa etmektedir. 
ııamıştır. l~il edereklerılir. }!atırlanacak nokta- Yem bir harbi!' resmi bir ilfın ile 

2 - Yeni gazlar. Yeni hiçbir gıız Jıınlıın biri dl' ş:ıdıır ki hu ta ~·areler,rni yc>ksa güzel bir )az semasında bir
eşfedilmemi~tir. Tahi;dir ki kimya- (,'Ok pahalıı·a mal """·uklaı·ılır Su hal-· deııbire çıkan şımşcı< gibi ıııi başlıya. 
·ılar eski gazların yeni kombınl'zon- de. bu t:ıy\'are erin iç n. birer pilot cağını t.ı.hmiıı etmek tabi. iwkansız
arını aramakt8rlırlar. Fakat ani su- ;·erleştirilip işlerini daha külay gör- dır. 
ette öldürülebilecek \'C ha:·nda tahal- dürmek daha rI ,ğr>ı eleği! midir~ . 'i- Böyle de c.l,n .. . 
ül ctmiyecek cihanşün1Lı 1 hır yaz ınev- ,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,, .,,,,,,,,, ,,, ,,,,,, ,,, ,, ,,,, ,, ,,,,,,,, .. ,,,,, •• , ... ,,,,,,,, .. , .... 1111 1 ••• 1111 • 111101111n 11 

'1td değildir .. llfo•elıi. Ameri_ka lıirlı:-1 li • • 
,ik de\"letleri odu,u. ta. ın2ı_ dcn?e:ı· 1 • 1!1.SSO 1 nı 
rerek arsenik ve gerek malum bulun 
{azlara karşı tam bir masuniyet temin • - h 
!·den maskelere maliktir. lspanyada )·enı· bı·r are-

3 - Ölüm şuaı. Tayyare motörleri-

"lin veya hücum tanklarının ateşleme • k lk k ? 
tertibatını işlemekten alıkoyan, yahut ke e mı a aca . 
..anlı hücreleri dağıtarak doj;rudan 

~!ı:~~: ~;~;,~aı~ı~~eb:;:,\a~~;enİıe~:~~ Bunu ancak Ç~mb;Jayının itilafname. 
hazinelerini tutuşturan has•alara ma- ı ~ 1 

lik olduğu idrlia olunan bu şuaın yük- yı' bozması korkusu durdurabilir 
ek tevPttiirı.le elektrik ilıtiıazlıırından 

•erekkiip ettıı:ıi ileri sürillmektedir. Loııclrıı, 2!1 _ • 'iyiız Kronik• ga- ncak Çenıberlaynın -istiyerek veya 
Fiil sah:ısııııla, rahmetli Gu!yelmo, ze'e .i, c.ı ~lu~~o'inı ı t•rk"nı h '' b'- ~erheıı- lngil.z-ltalyan itilafını boz
~Iarkoni kadar tnnınmıs mucicllerin 1 yesile ı·:ıııtıii;ı son ınül.ıkatt.ın, lt.11- .-.ası korkJsu d..ırc.ur:ıbilir. 
~izli faaliyetleri hakkıııda dolaşmış ; anın l. panyacla yeııı bir azimk. •- • 
ıht11 bütün riv:ıyellerc> mjhnen. hPnüz !ıkla ha• k t ged gı•cmi\·eceği . A manya ve In-
bu ~esit hirhiqey keşfec1ilmcmiştir. al' i çıkarı; 

Sun'i elektrik yıldırımları tahakkuk Bcrt'et it~ ı, ıır rı 1 iltcı·e 'le '11 ig!iz yah Udileri 
•.•ttiriln1i~:-;p ele lıunlnr pek ktsn TilCR!t- lastp nlilz.akere \ U i 1 

• [ '11'\"8.d ıJ;i 
h>leri ketetnıektPcl'rler . .\fm·koni ölil- hnrl•i bitirnw< i tiı <'relriıw 'aııı dı•- Lon<lra. 2!l - T:ıymısc göre, Al
münıleıı l,iraz. p\·el. t r vazete<i.n': gild ._ c:ıın •i il ı a gem rn lıııı- marva. \ lı 1i 11 d butün emlak 

cl.alıuratıı,·nrıncla ı 'Hm :3ıı:ıı ilt\ i"- ınakt~1 zorluh. c·Ph e:.;tt't 1 ır. lta1
vnc1a için i"O\ du~u ka ıdü .. f·~giltf're ta

tih ... al etn1İ~ olıl• tr11n1ll7. ('0 ~(ik~t'k ı.r- c.J ıldl \HZ \" t alıinır İr. f;nr pi ~ (" bıı~et·nclc ol h t 3 et,,istir. 
İttı, !ıO snn•inH.'lrPc Pil 1Jır r:ırl' üldt;r- n1uka\'t'n1Pt ptl 1 l el .. · <!ipl r . t· f11g 0 it rr. JU'lC. 1 ıtPmnur'lt:·. An 

mek oln u t r. nenıi:üi.. h-ı ı, 1\f. ,.. l ı h ... ttfl r ı ı- csl, mun"l r" r ı ç kı) l
1 onra-

4 _ ~likrıp hr.rhi. Fı~T\ ndnm'•ırt ele J rt- l , ft-. 1.: l- dl J i tre \tt e gc-rPn'er 
• ,rJ ı ı ı ' ı ı < Ja ı ti.ad t ııy~c k'ercliı·. ıJizf' f'ıı rr'l'l's:--il' l..ısLı •\ n1 .• r · u er ' r ı l' ı. 

-• 
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Af kanunu kabul 
edildi. 

(B.:ıştarafı 1 mci sahifede) 
mı . J.lO lılikl rle luvihada uf isten n 
diger alakndarlıırn Riddetle hCırumlnr
d. bulm ıılmustur. llt'rı ilrulen bu 
ınütnlcal,11' ~oııuıı<fn ktmm,\"t• gE>len A<l-
11 e \'ekıli B. Şuknl S mır.oğlu u be
yıınııttıı bulun mu tur: 

Aı l Juşl mm, ~ uk Pk teclkik w 
tn viLlnızt! uııolun ın nf knmtmı iiç 
kı mı ihtirn ctrnektuUı·. 

ı - 160 likler. 
2 - Jl:tklııı 11ala hr) t ti mnlrnuc.ı,1 

1ı::ı1aı1 bulunuıılnr. 
: - !!4 ıkl.ıl malıkeme~ince mnh

J·Qm edilt'nler. 
Biı inci kı ırndn Lulunnııluı m affı. 

sıkı kn) ıdJar altında yapıl mı tır. 1 
kinci kı ım da gene o\ ledir. Cdındı 
kısımda. yani lırtiklul mahk melt rı 
karnııle nıahkt m edilmi olnıılnr 2., 

• atanduştır. Bunlar sen<'lt>rdeııbeı ı 
hnpı hnneleı de lıulunuyol'luı·. 

Lu}ih da gordüğüml~. t"lıl"mmi
yetl üzerinde en çok durulun hir 
prensip meselesi oldu. normal adliye 
mıihkemelerimizin knrnrlurilc mulı
kOm olanlar nffedilmcmiştir. Müza
kere ettiglniz luyihn, sizlere umumi 
bir nf getirmiş degildir. 

Benden evet söz söyliyen arkn
da lt1rım, haklı olnrnk 150 liklerln 
fenlıklarmı birE'r birer ~öyl~dilcr; hu 
kikaten umumı harpten oıırn mem
leket her tarnftnn i tihıy:ı ugrndığı 
ve çok mUş il bir vnzh·ette bulundu
ğu ıradn du manla birlikte çalışmış. 
bir kısmı da düşmnn safümndn yer 
alrak i tlklfil için çahşun memleket 
çocuklnrmı nrk dan vurmuşl:ırdır. 

Niçin onlnrı nff ediyoruz? 
Yeni Türk rejimi, c;umhul'iyet, 

dinamik bir devlet, znınnnın ıcııpln
nnn gore linreket eden uynmk bir 
devlettir. Eğer biz yirmi sene eveH.i 
kanun ve muahedelerlc bağlı iken 
im l 60likleri 20 sene evelki gnyz ile 
miltalea tseydik, af gibi bir hare
keti 6 in tasvip etmezdik. Fakat biz, 
yirmi sene sonra bu me ele) i tetkik 
edeı ken dilşünlly2ruz. Oııhmn vak
ti le çok kliçük iken bernLeı·lerinde 

gotiırdilkleri ufak çocukları, şimdi 

büyfimüşler, yirmi ya ınn ba mışlnr
dır. Onların nrnsında bnbnlnrınm 
bUyilk hatalarını yıizlerine vuranlar 
vnr, onlnr i ti} orlnr ki, bu vntnn için 
cah mlnr, lıabalnrıııın hatalarını 

telifi etsinler. Adil lıUkOmeetimiz 
düşündü, bu hataların olduğ'u gibi 
tarihe mul edilmcıgini, kamın dcını

i"a.ınm bu çocukların yiizleriııdeıı knl 
dırmnğı düşiiııdli. Bu hurekeı olçulü 
ve çok iyi ~·npıldı. 

Memlekette rahat otururlar a. o
turmalarına m(isnnde etmek istiyo
ruz, çocuklarım kanun dnmgnsmdnn 
kurt~rdık. 

Kanunda ikinci hedef, hnkların
da heyeti mah usn kar:ll'l bulunan
lardır. Buyük harp • onunda buyuk 
hır kitle teşkil eden bunlar, gafil av
lnnnrnk yanlış hareket <>tmiş, dahllet 
yollarmn dUşmClşlerdir. Bu \'ntııııdnş 
Jar, halil çok h cil vaziyette bulunu
yorlar. 

lstiklUl mnhkeme i karan nlanJn
ra fı?elince, kuvetii inkilap humlele
:rini hnzmedemiyen bazı kimseler bu 
lundu. Artık onlar dıı bu memleketin 
affına Jayık bir vaziyet almışlardır. 

Arkkada Jnr ! Ben söz söyleı·kE'n, 
maruzatta bulunurken onların knr-
11m1zda bulunduklarını di!ş~~dUk 
ve da Uneceğiz, fakat reylermızı ve
rirken onların çocuklarını düşünil
nuz, gözlerinizin önüne getfriniz. 
Gene dil~UnUnUz ki, büyük milletle
rin, büyilk in anların cezaları gibi, 
aflan da büyük olur. Büyük Şef bn
sımızdadır \'e bu memleket daha iyi 
gUnl r i'Örecektir. 

ANADOLU -------
Lüzumlu 0 otlar' Antakya belediye- •---u:;;N._a-:.· B-ET..iç-i _EciiiiiiiziiiiiiiAN=-E--LEiiiiiiiR--=ı ' . . h , . . 11-

'l'r ·ıılt·r.· SIDIO ey CİlffilZ Eczanelerin bir haft.ılık nö-
bet günlerini göster.r cetvel: 

İzmirden her gün kalkan şerefine ziyafeti PAZARTESi: 
trenlerin hareket saatleri.. KcmeraJtında Şı"f .. , Güzel-- r;, ·tmafı 1 iı ti cılıi <de - .. 

) cim hattı; Al~aııcak: yalıda Güzelya' ·, Tilkilikte B. 
- ) asaqııı Aütturk ! 

İzmir - Karakuyu - Ankara; Re ll·ri aıaı-ımıla nHılmı. tir. Faik; İkiçeşmelikte İkiçeşme-
Pnzartesi, Çarşamba, Cuma, Aııtulrn\ .ı 29 (Hu usı) Arık lik; Alsancakta B. Fuad, Ay-
Pazar günleri saat 21,35 de. lıulurııuı Antal,) .ı mulh e umum mu- vuklada Halk. 

İzmir - Nazilli: Her gün sa- (lüı lugıııw 13.ı\ {'emıl Huki ta\'İn e- SALI: ----
12 15 40 d elti ıi tir. 

nt ve ' a. Kemeraltında Şifa; Karan-
izmir - Denizli: Salı, Perşcm- APt.ll,)a, 2!"! (AA.) iki Ah·\·ı tinada B. Eşref; KemerdeKe-

•• 1 • t ı ti ;ııırı İ) ,ı ı tıır:ıftaı-laı ı arıısıııd.ı 
be Cumartesi gun crı saa mer, Alsnncakta B. Ahmet 

Ll Yoıil ka ulıa ınd.ı . iclcldlı lıfr 
6,30 da. Ö ~.ırpıo.tnı,ı olmu tur. Netiet>dt• tu: ld~i Lütfi; Eşrefpaşada Eşrefoşa. 

İzmir - Tire - demiş: Her 
sabah saat 5,35 de bir katar; oJıııus IJl' • ı.ı. .. ı '.ıralarııııı~tıı·. ÇARŞAMBA: 

d P.ıri , 2!1 2U (Hud\ o) Frıın~a B d kt S hh t Kara her akşam saat 17 ,30 u enıi- aş ura • a ı a ; -
ll:ıricİ.\'t• Nnzırı Joı i Hoıw, lıugbıı l B l_ı b'f 'l''lk"l'kt Ye 

Şe bı·r treıı, 16t30 da Tı" reye · a~ta . -.n ı , ı ı ı e -
1 ııı k İ\ t' ıwfiri H. , 11.t<I l>ıl\'ıızı k.ı lııı I 

• ni iznıir; lrgadpazarındn Asri, otoray. t>lnıi 1 '' tı7.lllı ıııudtlrt llutu\ ııw l'l(•-
f°) on lıntcı; Hu~m:rn(•iff'n: i pfr:ıt'İrııl:ı horıu rnu~Luı·. Güzelyalıda J\fiyel. 

İzmir-istnnbul-Ankara: Heı· ll~l\as AJ:uı ... ı, iki dt•\1 1·f nl'Usııı- PERŞEMBE: 
glin saat j de (Pazar, Cuma, <in tanı bir ıtiluf lıa<ııl olcltıgunu H Kemeraltında Hilal, Güzel-
Çarşamba günleri yat klı va· Ull itiltıfııı. h.ıttn soıııııı l kuclııı llt'SİI" ynlıdn Güzelynlı, Tilkilikte s: 

b f b J <'<lilt·re~ini bildiı ~ or. 
gon- ü e uJunur. Fuadt Eşref paşada Eşref paşa. 

lzmir- Soma: Pazar ve Pa- /:z.mir belediyesinden CUMA: 
zartesi günleri saat 15,28 de. Kemeraltmda lttihad, Gü-

İzmir-Bandırma: Hergiin sn- 1 - Belediye mezbaha ida- zelyalıda Güzelyalı, lrgatpa-
at 12 de ekspres. resi motörleri için satın alma- zarında Asri, İkiçeşmeJikte 

İzmir-Alaşehir: Hergün sa- cak 95 ton motorin Başkatip- İkiçeşmelik1 Alsancakta B. 
at 16,30 da kalkar. likteki fenni ve mali şartna· Fuad. 

İzmir-Soma: Pazar ve pa- mesi ve~·hile kapalı zarflı ek- CUMARTESİ: 
zartesi günleri saat 15,28 de. siltmeye konulmuştur. Muham-

Her zaman Jdzım olan telt·· men bedeli beher ton motorin 
·fon nnnıuralıu- yetmiş lirndan 6650 lira olup 

Yangın ihbarı: 2222, Şehir muvakkat teminat miktarı 498 
telefonu müracaat numarası: Jira 75 kuruştur. 
2200, şehirlerarası telefon mü- K'apalı zarfla ihalesi 12/7 / 
racaat numarası: 2150, eJek- 938 Salı günü saat 16 da Be-
trik şirketi: 2091, havagazı: lediye encümeninde yapılacak-
.2326, ,olis: 2463, imdadı sıh- tır. iştirak edecekler 2490 sa-
hi: 2046, Basmane istasyonu: yllı kanunun tarifi dairesinde 

3633, Alsancak istasyonu: 3135 hazırlanmış teklif mektuplarını 
Pasaport vapur iskelesi: 2854 ihale tarihi olan 1217./938 Sah 

hareket saatleri: gunu azami saat 15 şe kadar 
'l'rann U) hır~ Encümen reisliğine vermeli· 
Her sabah Güzelyalıdan dirler. 

Şehir nakil vasıtalarının 2 _ Beher metre murabbaı 
sabahleyin ilk ve gece son 

yüz kuruştan 116 lira on ku
saat beşte bir tramvay hare-
ket eder. Bunu aat alhda ruş bedeli muhammenli 94 üncü 
hareket eden ikinci tramvay adanın 116.1 O metre murabbn-
takip eder. Bundan sonra he.r 
dört dakikada bir tramvay 
arvdır. 

Gece son tramvay Güzel
yahdan 24t5 dedir. 

Konaktan Güzelyalıya ilk 
tramvay sabahleyin 5,26 da
dır. İkinci tramvay bir saat 

onra, 6,20 de hareket eder. 

mdaki 43 sayılı arsasının satışı 

Başkatiplikteki şartnamesi evç

hiJe 12171938 Salı günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. İştirak etmek isti
yenler sekiz lira yetmiş beş 

kuruşluk muvakkat teminat 

Başdurakta Sıhhat. 
tinada B. Eşref. 

PAZAR: 

Karan-

Kemeraltında Hilal, Kara

taşta B. Habif, Keçecilerde 1 
Yeni İzmir, lrgatpazarında 
Asri. .................... 
makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelirler. 

3 - Beher metre murabbaı 
iki yüz kuruştan üç bin dört 

yüz altmış altı lira bedeli mu

hammenli 79 uncu adanın 1733 
metre murabbamdaki 3 sayılı 

arsasının satışı Başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile 1217 /938 
salı günü sant 16 da açık ar
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak etmek istiyenler iki 
yüz altmış liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge-
lirler. 25 1 5 8 2268 

Konaktan Güzelynlıya ge
ce son tramvay saat birde 
hareket eder. Bundan evel 24 
de bir tramvay vardır. 

\'apurlar: 

-'l ilrk mensucatı 

Anoniın şirketi 

Kabot bezleri satı fiatı 
İzmirden Karşıyakaya ilk 

vapur saat 5,45 de Pasaport· 
tan kalkar. Gece son vapur 
saat 11,30 da Konaktan ha· 
reket eder. 

Pazar günleri gece yarısın
dan sonra saat 1 de bir va
pur vardır. 

Karşıyakadan lzmire ilk. 
vapur saat 6,20 dedir. Son 
vapur da gece saat 24 dedir. 

Pazar günleri son vapur 
1,30 dadır. 

Gündliz her yanın saatte 
bir vapur vardır. Akşam se
kizden sonra seferler aalte 
birdir. 

T.p No. Markası Enı santim 36 metrelik bır topun 
satış fıatı 

Kuruş 

4 At 85 717.-
4 At 75 655.-
5 Değirmen 90 831.-
5 " 85 798.-
8 Geyık 85 800. -
8 75 730.-

" 9 Tayyare 85 732 
9 7S 670.-

" 11 Köpekli 85 722.-
lşbu f atler fabrika tes:imı s .d ış fi ah olup ambalaj .ımas·af 

müşteriye aitt r. 
2 5 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fi ati ere 

o'u ıur 

------------------------------------------------------------
lzmir pamuk mensuca i' 
anonim şirketinden; . 

-
Tiirk 

lzmir Liman ve $ehir Hakıe .. iyoloji 
moessesesi MndürlilğOnden; 

Yapılacak tesisatın 
bedeli muhammeni 

4285.19 ) 

Muvakkat teminat 
partısı 

321.39 

Sıhhat ve içtimai Muavenet huducl ve sahiller lzmir Liman 
ve şehir Bakterioloji müessesesi binas~nda ta?zim olun?~ 
planlara göre vücude getirilecek kalorıfer t~ ~satının tesısı 
ve ikmali iıi 25/6/938 tarihinden 1117 /938 tnrıhıne kadar on 
beş ~n mUddetle açık eksiltmeye konulmu~tur. . 
Gerek kanuni ve kerekse fenni artname ılc yapılacak tesı-

ıatın plônlarını görmek i tiyenlerin her gUn .Liman ve. şehir 
Baktrioloji mile seıesi MUdUrlUğüne ve eksıltmeye gırmek 
1.1üyenlerin de ihale gtınU olan 11171938 pazartesi gUnU sa
bah saat 11 de İ7mir Liman ve Şehir Baktrioloji mUe e esi 
bina ı içinde topl nan atın alına ltomisyonun mür ca ti rı 
lin oluuur. 25 29 3 7 2~71 

Jialknpınarchı k~ıin pamuk men ucnt inbriknrtıız için 50 ka<ıur 
knl'lllnki koııtinü u tn kadın işçisine ihtiyaç \'ardır. Heı· i çıye iki ma. 
kme \'eri\e('ektir. 

nıeı:;i. 

'l'~lıı> olnıılnrııı :fabrika knı,mmıda nwmmn nuiracn:\t c\·le-
30 2 G • 

Izmır Memleket hastahanesi . 
baş tabibliğ nden: 

lzmir Memleket ve Eşrdpaşn hasta~aneleriııirı 93s mali 
yılı ihtiyacını karşıhyncak olan 14730 Iıra 30 kuruş kıymeti 
muhamm neli ilaç ve tıbbi altit 2116/938 tarH.Jn~en 717 /938 
tarihin kndar 15 gün müddetle ve luıpnlı z rfUsulifc e~ift-
rneye çıkarılını lır. 

1 t. klilerin rtnameyi gürmel U:ıere Ler /Ün h.:ı tahıı-

g Sahife 

lzmir Levazım Amirliği satını 
alma komisyonu ilanları 
lznıir le\'azını nmİl'ligi satın nlma komi::-;) oııurıdnıı: 2325 

1 - • füstahkem me\·ki hnriç kıtant hn) \"tınatınm • G,400 kilo yu
Jnf ihtiyacı :ıçık eksiltme . uretile nıunakasava konmu. tur. 

2 - ihale i lG t<>nimuz ~::8 cumnl'te i gUnu ıınt ondn kı lndn 
Jzmir lcvnzım nmirligi satın Hhnıı komi") onundu l • ııılacnk· 
ur. 

:~ - Tahmin C'dileıı mecmu tutarı 4%8 liradır. 
.... 

4 - TemiııtttJ mu,·akkute akrP~İ :372 lira 60 kuru tur. 
::ı - ~nrtıın121e~i ht>r gun komiR) oııda goı Lilı>bilır. 
6 lsteklilcr til'tırl't oclosınn knyıcllı nl<luklnrınn drıir vesik(l 

go~t ı>rın c k ııı re huri) eti ıı d ecl İl' 1 er. 
7 - Rk.-iltn~eYl' istirnk edecekler 24!)0 n) ılı ),ununun 2 ve 

;; unrii nı:ıı)cl(•lrrirıdı> 'e sartnnmesııı<le ) nzılı \ esikalıırı ve 
teminatı nıu\ ııkkat.clcrilP hirliktt• Hı.ılı> l'tlalnıdnıı cvrl komi~-
yona nı.ırncnatlaı ı. ~o ü ~l 13 

lzmir Levazım - mirliği Satın Alına Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri için 8800 kilo ad 

yağı knpalı zarfla atın nlınncaktır. 
2 - Sade ya{'ının beher kilosu 100 kuruştan 8800 lira hiçilmi tir. 
3 -- ihalesi 11 temmuz 938 pazartesi günii saat 16 da Çanakkale 

Müstalıkt>m Mevki sntın alma komisyonuna yapılncnkhr. 
4 - istekliler ihaleden bir saat evvel teminat nkceleri olan 660 Ji. 

rayı ve ihale kanununun 2 ve üçünci.i maddelerindeki vesaik ile bir· 
likte bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 

26-30 Ha. 5 - 9 Tem. 2284 

!,mir levazım amirliği Sa. Al. Ko. res. den: 
1 - Menemendeki kıtaatın ihtiyacı bulunan (60.000) kilo ığır eti 

veya burulmuş keçi eti kapalı znrf usulileınümıkasnyn konul· 
muştur. 

2 - Mi.inakasası 7-7-938 perşembe giinii saat 17 dedir. 
3 - l ler iki cins t-lin tahmin bedei 12000 liı dır. 
4 - Muvakkat teminatı 900 liradır. 
5 - Verilecek teklif mektubunda her iki cins ete fint teklif edilecek 

bunlardan ucuz olan et nlınacaktır. 
6 - Şartnamesi her oi.in tiimen s. tın alma komi yonunda görüle. 

bilir 
7 - E.ksiltmeğe girecekler Ticaret odasında kayıtlı olmaları lu· 

zımdır. 
8 - Miinaknsayn iştirak edect'kler teklif mektuplarım kanunun 

tarfatı dairesinde hazırlı)' rırnk ihnle saatındnıı bir snat evvel 
Manisada tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

21 26 30 5 (2205) 

izmir levazım amirliği satın alnın komisyonundan: 
Müstahkem mevki hariç kıtnat hayvanalının 133200 
kilo saman ihtiyacı açık ek iltme suretile mün kasaya 

konmuştur. 
2 - ihale i 8 Temmuz 938 Cuma günü ant 15 le kışl da 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılncal tır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2997 lira. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 224 lira 78 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

. vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 °a)1ıh kanunu~ 

3 ncü maddelerinde ve şartnanıesinde1 .. - .. v .. 
1 ·ı b' '"'-t tı )'Ol! n.ıuc ve teminat muvakkate ·J;,.,. •:·1~ r 

1 
~ır. ıaı·ı 

"'"' c ı:ızu· .. "h I d evel komisyona. mii rr ... fı.c ·• ... ı a e saatın an 
""racaatları. 22 26 30 5 2216 

-------~~L _____________ ,_ 
lzmir LevazıD" urA . . 

ı _ Tümr.~ asr' amırlığ SAT. AL. KO. RS. 
kcç•lnu- bi~lıLlc::rıuın sen~lık . olarak (s ğır veya koyun vı~·a 
41 ~Jı. et mıktan h dımlı:oy ıçın 41 bı!l kiio çer kez köy ~ıQ 
1 bın k lo ve: Çatalca içın 52 bin kılo olarak ayrı ,yrı 
-,.ıpalı zarf usuliıc eksiltmeye konulmuştur. Sığır ~ya 

f r -oyun veya keçi etinden hangis no daha ucuz fıat ttklıf 
? / edılırae onda1 alınacaktır. O.ğcrleri alınmıyacaktır. 

J. Bunlar Çatalcada tüm sat n alma komisyonu bioaıırıdı 
·r 11 Tem~~ı 938 tarıh ne müsadif Pazartesi günü çıtılca 

post nesının saat ayarı iJe Hadımköyünün ıaat ı1 de 
Çatalcanın saat 15,30 da ve Ç:rkez köyünün saat 17 de 
ayrı ayrı münakasaları yapılacaktır. 

3 - Ş1rtnameleri komısyoad3 parasız olarak tatil günJıri ha· 
rıç hergün görülcbiıir. 

4 - Hadım ve Çerkez köylerinin il:C teminatları ayrı ayrı 
bebcrinirı erkek koyun için 1383 lira 75 kuruştur. Erkek 
kcci için 1076 ltra 25 ktJruş s ğ r etinin 922 lır• SO ku· 
ruştur, Muhammen tutarları da koyun etinın 18450 lira 
keçi etioi ı 14350 l ra sığır etinın 123;){) firadır. Çatal. 
canın erkek koyun için rlk temınatı 1755 lira erkek keçi 
eti iç o 1365 lira s ğır eti ıçinde 1170 J radır. Muhammen 
tutarı da koyun etinin 2 i400 lira keçı etanin 18,200 fıra 
ıığır etinin 15500 liradır. 

5. - isteklilerin teminatı muvakkıta makbuzlarile birlikte tck
lıf mektuplarına münakasarıın yapılacat, belli 11attan en 
aşağı bır saat evci Çıtalcada tüm satın alma komisyo• 
nuna müracaatla•ı. 19 24 30 6 2179 

neler ser .tebabetlerine n_ıüra~aatları ve eksiltmeye iştirak 
edeceklerın de 0o 7.5 nısbetınde teminatı nıuvakkatalarını 
muh~sebeye ratırarak ma_k,buz ibraz etmeleri şarttır. Aksi 
takdtrde temanat mukabdı nakden para ve tah\ilat kabul 

edilme~. Teminat mektubu veya makbuzu bir zarf içine diğe,. 
bir zarf içine de teklifn'amesini ve üzerine sarih adresinin 

}'azılnıasını ve bu iki zarfın bir zarf içine konularak ve üstU 
mUhürlenerek zarfın üzerine hangi iş için eksiltmeye iştirak 
edil ceğinin derci ve ihale gUnU olan 717/938 t rihiue 
rn tlıyan perşembe gUnü ant 11 de ızmir ili V ıltiyet daimi 
en.;:umenine mUrucaatl rı. 2ı 25 28 1 221 q 
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HİNDİST ANDA Bir karı kocanın 
başına gelenler 

Sahife \ 

,_Memleket Hikayeleri:--.. .... r-...... 

1 K~nt;~; güdük ş~ki; Efefeidi ın-
Bir mehracenin evlenmesı . Süründüler, kovul-

dular ve denizlere 
. Yır aıı: Kemal B lb~ ~· 

İki prens arasındaki tül perde birdenbire düştü ve iki dü;tüler. 
Kantarcı Güdük Şakir efendi l daha o zamandan .. Biribiri ü'W-.J//1/1 

kır kzıhvesındı>n JC-nüyordu. Kum• tartının hesabını aklından bir 
lu patikanın sağında, solunda yük- da yapıverirdi yazısını medh 
selen ye~il kamış duvarlar ak~am' ken ckaleminden kan damlar 
gölgelerini büsbütün karartıyordu. I mezler midi? genç büyük kalabalık karşısında karşı karşıya geldiler · 
Bıınıı.nla beraber Ka.~t~rcı Güdük 1 De~ikanlının il.~ride büyük ad 
Şakırın buru uk yuzunde her ak· olacagını o da onceden sezmi 
sam bu saatlerde görülmeğe alışıl· Ve ona: Düğün merasimi 

nasıl geçti? 
mış melankoli yerine garip bir can· -cNuri efendi bir gün gelir de 
!ılık ona güneşli bir yamac rnanza· büyük adam olursan beni unutmaz 
rası veriyordu. Patikanın zeytin-, sın ya demişti.> Ve teminat almıştı 

· l:kler ve sararmağa bas lam ıs tarla- Hatta o kadar ki kantara yüklene
lar arasındaki kınımları rnutad hi· 

1 
cek çuvalların konulduğu taş üze

lafına acele geciyordu .. Her zaman rine kazma suretile bir de yazılı and 
dönü,te uğramağı itiyat edindiği içirmişti. Nuri efendinin ayrıldığı 

1 ihtiyar balıçev;ının sula~a işine ilk senesi bu taş onun nazarında bir 
bir an fasıla vererek kendısıne yap- mukaddes bir taş kıymetini almıştı. 
tı;i;ı davet isareLne bile garip bir Fakat her geçen sene kalbindeki 
.el harek<-tile cevap vererek yoluna ümitle bu kaya parçası arasındaki 
devam etti. bağları biraz daha gevşemiş, ilk za

Demek ı 'uri efendi düy~nuumu· manlarda oradaki kazılı yazılara 
miye müdürü olmustu ha?. Hem yaptığı temizlik ihtimamını yapa· 

ele düyunuumumiye müdürü 1. Ya· maz olmuştu. 

' Sağda damadprens gelirken, solda düğünden biriııtiba. 
Fransız gazetelerinde okuduğu

muza göre, Franç adındaki bir Al
man, tayyare makinistliği ettiği Al· 
man ordusundan, altı ay evvel ka· 
çıyor. Beraberinde, Edvij adındaki 

lan dt:'<,ildi. Bir az eve! onu düyu- Senelerden sonra Nuri efendinin 
nuumumiye müfettişinin ağ7ından müdürliik heberi gelince hu eski 
kulağı ile duymuştu.. Orada her ümitler birdenbire canlanmış, kal
ak am toplandıkları ,kır kahvesinde bi ümit ve heyecanla sarsılmıştı 
duymuştu. Bu kır kahvesi memur· Ve heyecanla o taşı ziyarete karar 
!arın aksam serinliğinde nargile to· vermişti. llI izor racalı~nın varisi prensin ev

lenmeai mOnasebetile Hindistanda 
muhteşem bir merasim yapılmıştır. 

yınbabası bekler. Onu kızının bulun
duğu eve götürür. Güveyi de mukad
des şehir Beneije gitmekten vazgeçer. 

Prens, sarayın önündeki büyük mey 
danlığı dolaşıp, filinden iner. Onun 
ayaklarını ~·ıkarlar ve kendisine dini 
hediyeler verirler. Bu merırnimi müte
akip, prens, nikah odasına girer. 

kordattığı, ta,·la sakırdattığı. iddialı Acelesi bundand, ne iyi etmi ti 
iskamhil partilninde dev<> giire•i de böyle bir senet imzalatmıştı .. l\lizozor, Dekkan mıntakasının or

tasına kurulu bir yerdir. Altı buçuk 
milyon ahalisi ile İsviçrenin iki bü
yükhlğünde bir devlettir. Deniz sevi
yesinden yüksek bir arazide bulun
ması itibarile, sıcak memleketlerde te
sadüf edilebilen en iyi bir iklime sa
hiptir. 

Ayni günde, nikah merasimi yapı
lır. Ertesi günü, şafakla beraber, gü
veyin sarayına dönülür. 

Prensin arkaHından, davetliler sa
raya girerler. Bu davetliler raca\ığın 
teveccühünü kazanmış kimselerdir. 

karısını da götürüyor. b K b j kızıştırır gi i biribirJn;ni kızclı•ma- asa ayı çerçive iyen dere üze· 
Bu iki firari, ilkönce Çekoslovak· 

ğa çall'tıkları kır kahvesi idi. Ak· rindeki dar bir odundan ibaret köp-
yaya gidiyorlar. Fakat, hayatlarını 

şanı olur olma? bacalardan tüten rü kasabanın avdet eden sürüsü ta· 
temin edebilecekleri bir istinatgah-Dört kapılı murabba şeklinde büyük 

saraydan içeriye girerler. Daha eve\ 
uyanan hizmetçiler, büyük bir faali
yetle işlerine girişmişlerdir bile .. 

Bunlar arasında; memurlar, tanınmış 
zenginler, heyed teşriiye azası bulu
nur. Böyle günlerde hPpsi de resmi 
elbise taşırlar. ReHmi kıyafet şu şekil· 
dedir: Beyaz pantalon, beyazlı •arılı 

sarık, geniş bir kuşakla beli sıkılmış 

dumanla ve tez.-k kokulu sükuna rafından tutulmuştu. Mütad akşam 
lan olmadı!i:ı için, bu n.emlekete I - gömülen kasabanın eğlence namı- su arını içerek geçtikleri derede 
kabul edilmiyorlar. Oradan Avustur 

na bu çardaklı kır kahvehanesi var- köprünün her iki ucunu da doldur· 
yaya yollanıyorlar. Bundan da, son dı. Hasır örgülü akak iskemlelerde muşlardı. Birkaç poturlu çocuk haf' 
hddiseleri yüzünden, kaçıyorlar. Mlzor 1Iindistanın bir incisidir. 

İngiltere krallığının ıssı senesinde 
mehracelerin hükümdarlık haklarını 

tanıdığı gündenberi, bu memleket 
Rindistanın en mamur lıir yeri ol
muştur. l\Iehraceler, ziraııt ve sana
yii inkişaf ettirdiler. Nümune çiftlik
leri, dökümhaneler, sabun ve doku
ma fabrikaları kuruldu. Bu memle
kette bol olan kıymetli ağaçları işle
mek için atölyeler açıldı. Köylerin bu
lunduğu yerlerde asri şehirler kurul
du. 

Evvela sabaha aid ikramlar yapı
lır; ön tarafında bir müzik alayı bu
lunan kenarları teberli bir tahtıraven 

bu çeşid iptililsı olrnıyanlar günün larında büyük bir ot demeti taşıya 
İsviçreye gidiyorlar. Seyahat ka· hadiselerini geveler dururlardı. rak bu sürünün peşinden gliyorlar• 

ğıtlarının bozukluğu yüzünden imamın kavuğu burada devrilir, dı. Ortalığın eni konu karardığını içinde mücevherler, kumaşlar ve, ıi- siyah redingot .. 
orada da tutunamıyorlar. k 

dete göre, Hindistan cevizleri, muzlar Alay, tahtın bulunduğu salona bu 
getirilir. Bunları getiren ala~-, kapıııııı kılıkla girer. Salona ayakkabı ile giı'-

bu eğlence h;ılkası arasın~ arışını· gören Güdük Şakir efendi bekle-
Nihayet, kapağı F ransaya atabi- I 

yan mutaazzım kaymakamın gizi mek tahammülünü göstermeden 
liyorlar. Birkaç zaman Bordoda ya- k k 1 

!izorda yapılan b!lyük şenliğin ih-1 il'r .-:·-ı,.rıyabilroek bu. mu
ışıu .. !VL"\ZV!!rada lıır sc

lti biımei.' bag ı ır . .ö......, · '\<;.: 
\Jile bir medeniyetle moderı~t~ .. 
tibirine karışmış gibidir. 
iier adımda yeni bir tezada rMtln

n Otomatik telefonların i~Jed;ği lıcı 
rı;ıılekette, her gün tı .. tıl din rasiııo
letin yapıldıgt görülür. Sarayların 
aıı\arında, iyi terbiye edilnıi·; ":rPP 
ati nın yaııındıı lüks otonıobıller 
buıır. 

~ 

Mor tahtının varisi prens Cae 
Çaı-dlac Odeyıır, şimdiki mehrııcenin 
Yeğeldir. Mehracenin çocuğu yok
tur. )'ensin nişanlısı prenHe.q Satyap
reıtıa Devt küçük bir devlet o\an Rac
PUtanının' mehracesinin kızıdır. İki 
ır.enç ~ aYl\i din ve mezhebe menstıp
tutıar. Ssasen, usul icabı bunun boy
le ~amıı."l li;zınıdır. 

ltindistan adetine göre, evlenme iş: 
leriıı; yalnız çocukların ebeveyinleı:ı 
görütıer. İki geıW lıiribirine uncak zı
faf gııcesinden itibaren görebilirler. 
Hatta bu adetin gevşemesi korkusu 
ile, vakt~ıe, bazı çekişmeler bile ol· 
mustu. 

13 • fnYıstan zo l\Iayısa kııdıı~. :·ı..:i
nç merasimi tanı bir hafta sürdü. 
• İıdivaca •Benares seyahati• deni· 
)en latif bir efsane ile başlanır. 

Rind dilinin inceliklerini öğrenınek 
tçin genç güveyi, babasından uyrıla· 
~. nıukaddes şehir addolunan Benıı
reSe gittiği tasavvur olunur. Prens. se 
saJıat kıyafeti ile, yaya olarak saraY
da~ çıkar. Omuzu üzerinde, kenarııırı 
•ırJlla ile işlenmiş kukulata\ı bir kil· 
ııut bulunur. Ayaklarında, tabanları 
Rhçtan kırmızı derili pabuçlar ,.ar
dır, 

l<:Jinde, hacılığın üç lüzumlu eşı•a5•1• 
nı tutar. Bu eşyalar şunlardır: B~r 
asa, bir yelpaze ve elyazması dini bır 
kitap! 

Cııııak duran ~ag kol, kırmızı renk
te bir ipek mendille sarılıdır. l)zun 
boylu, sağlam vücudlü, vakur yi!zlil 
Prens; yolda teHadilf ettiklerini se
liimhyarıık yürüyüşüne devam eder. 

Fakat bu suretle pek uzağa gitmez. 
CünkQ, İli ötede onu müstakbel ka-

dosyası burada açılır, ba ·ir ız a· sığ dereye ayakkaplarile girdi, ço
sadıktan sonra daha ziyade uzak· 
' rın mahrem yerlerindeki benlerin cuklar ıslık çalarak alay ettiler. 
!ara. ta Amerikaya gitmeğe karar 

he5abı burada yapılır, siyaset ve 
veriyorlar. Bu niyetle, Birleşik dev· • 

capkınlık vak"aları ayni mantık ve 
Jetlere is. liyen gemilerin birine ame· d 

görüsle burada izah olunurlar ı. 
lelikle girmek istiyorlar Lakin, bü

O gece gözüne uyku girmedi. Ya 
takta sağa sola döndü durdu. Karı 
sı onun bu haline alışkındı. Yok ) 

Kahveler p-ider, gelir, 
tün ısrarlarına r,,;,men kabul edil· 

tazelenir, fakat ağızların 
miyo·lar. 

narll'ileler 
o günkü 

kocaların karıları bu hale daima alı-
sakızı -:legistirilmezdi. 

Ayni tesebbüsü Havr •ehrinden sıktırlar. 
yapmağı düsünüyorlar. Geçen m,r- Her yabancı bir defa bu kır kah· Kafasında bir takım kararlara ulas-
tın baslangıcına doğru Frnnsanın ve,inde hacının köpöklii kahvesini, t; ve sabah namazı için abdest alın· 
Barflör plajınd::ı bulunclukları za· kuyusun~n soğuk suyu~.u iç~e.de~ 1 ca mescidin yolunu tuttu. Mescidin 
man ceplerindeki paraları hesaplı· gecmezdı. Orada asar multezımı bı· 1 avlısında imamı, !atasını arkasında 

90 le korkıınc dt>ğildi ı · 'd "d yorlar. Hu paranın ycklınun•nı · · · .... .. .. tomar etmış, mescı ~e~~esın _e 
Frank 75 silnlimi genne<liğini gÖ· Kasabanın kantarcısı Gud~k Şa-,abdest alırken buldu. Guduk Şakır 
rüyorlar. kir efendi lıer ak anı bu alemın efendinin sabah namazına gel;.; 

. İli< gün, , aziyetlerini Barflör pa· ınagmum bir mudavimi idi. Mavi imamın alı sık olduğu bir sey değil
nargile şişesinin karnına uykulu di. imam: 

pazına anlatmak. karınlarını dovu· 
k 1 d gözlnini diker, hasır sandalyasile -Ne o Şakir efendi.. Hidayetı' rup gecelerini orada i ıaslane e 

ı · cekildig· i bir kenarda beyaz göpük- ilahyeye mi mazhar oldun. Milletin geçiriyorlar. kinci günün gecesın· 

k k !erin horultusuna imrenerek uyuk· farmasonlastıg· ı §U devı'rde sen hak de, sahilde duran bir ayı ta yatı- • 
!ardı • 'argilede tenbakünün bitme· yolunu mu buldun - yoksa bir hace-

'ndcı1 bir yrııp yarlar. l · et d' d sine e ıemmıy vermez ı, ara a tin mı' var' 
ın cııiıı n.<k r Sabahleyin uyandıkları zaman, ' 
• ı ırac ek yasaktır. bir nefes çekerdi, her konuşanı işi· Diye onu alayla kar•ıladı. 

ie tarafındaki Uzun koridor·'·la durul'· nbiiriik 'alon dört kö•" bir ~ekilde- jandarma tarafından yakalanacak- . k b d 1 b ' t h . ... • 
' '1 1 d k k ki h'Jd tır. asa " a o an ı en er şeyı og- Güdük Şakir efendi bir amirinin 
Ala)·ın geldiğini bildiren ınunadi, o-· . çN·ide, bir dairi' k~kil eden sü- arını üşünere , ayı a sa ı en . d. 

\ r l 1 renır ı. huzuruna gı'rdı·g· i zamanlardaki aük-kır bon1zanını öttürür. '.ı · ı üzerine kondurulmuş camdan uzaklaşıyor ar. 
Bu esnada çalgıcılar ~arann k~P!- tt~nletııenin içinde yanan ışıklar, sa- Rüzgar ve akının yardımı ile sa- Ona talih hiç gülmemişti. Ummü lüm büklüm halini aldı. 

sına yerleşirler. Bağdaş oturarak bır bır kum:ııatmaktadır. hilden öyle uzakla.ıyorlar ki, az za- han kadının mahalle mektebinde Kollarını önüne bağladı. 
saat ;,..uddetle çalgı çalarlar. <;al!ı~cı· lonu aydı.halindeki balkonlara, da- man sonra kara gözükmeğe ba_~lı- (Rabbiyesir)i asacak bir istidad gös· - Kulunuz her zaman arkanız-
ların vanında bulunan ınugan1111er İki sıra. ~tirilir. İçlerinde yaban- terememişti. 18 yaşını btirince ba- da rabbın yoluna el bağlamak ister-

. .. 1 1 ~dım- Vetı·ı ~ • . yor. ba b 
hem şark• soy er, hem 'e ağır 1 er etltıı~ mümesilleri de var. Açlığın ve boğulmanın pençesi- sı onu aş göz edivermiş, baba- dim, fakat Allah nasip etmezdi. 
lar\a danseder\cr. . cı me k\Zı>ıde, üzerinde muked- k l · sının ricasile ·ıe · · · d' b'I · D b J k k" "k " D' - n m~ e - ne düşen bu karı koca, i ·i gece erı- • aı sını geçın ıre ı sın iye söze aş ıyara uçu rut-

Halk su raydan iı:eri girer. wer Salon s ·· ~:" mah"us lıeyıız mer- d d · · J B. diye kasabanın eski kavmakamı belı' memurların ve hizmetkarların yel alır ı ~ e. ıl · t ft l · 1 ni eniz ortasın a geçırıyor ar. ır , 
Yan hı ınuhafız Uılıurları vnz•. < e• lı 1 • KcŞP ara a. ıır sa - b k 1 k ... b 1 1 k • <' 1 • • tlu b "' tı ıınuy ' sabah uyanınca, yakınlarında bir ona u an tarcı ı - ı"1nı 11 mu~tu. alısık olduklan hü us ça ma lisani· 
lar Yesil ceketli kırmızı kil0 • e- mr. . . otuıjtn preıı Cııe Çam 
Ya~ ge;irli piyııd~\er sıra ,,ra di?.ilfr. Jııgınb Ust ıııda kt)metli elmaslar pı- motörlü gemi beliriyor. Her hususta kısır çıkan talihi ev- le imam efendiye bir hayli yaltak 
ler Bu askerlerle beı·a'·"r• kırmızı ü- ııu1 cın °, rhrnı· p·eıısin az ötesinde Motöre atlıvarak yakalarını ölüm- lat hususunda cömert davranmış, landı. Sonra kör hafızın ezaniyle 

. ' ""· b rı Pırıl . . · , h k d b b 1 . . 1 M h niformalı mızraklı ,uvarıler ulunur. simd"k' , lizor mehracesı bulunuyor. den kurtarıyorlar. Fakat, Fransa er i ·i sene e ir a >ar mevsımın· mescide girdi er. a ailenin ihti· 
Her asker, uçları parlak dem;rl'. ı ·· l 1 Jıerasirnden .onra, gelin mey- topraklarına ayaklarını basar bas· de karısı ona siit kokulu yeni bir ço yarlarından birkaçının meydana ge

bir mızrıık tutmakla ~e.'.·aber, o~~- d Ik ıklı. İki genç, aralamıı ince bir maz, jandarma tarafından mahke· cuk koklamak zevkini vermişti, ver tirdikleri cemaatin arasında yer al· 
zunda dıı modern bir "ıluh tıışır· t ~'1erde a\·ırmnk rtiyle karşı kar- meye sevkediliyorlar. Onları. ka· mişti amma maaşı bir türlü 150 ku· dı. Büyük bir hülusu kalp ile kendi-

k ırd l'\ rl" ez- tul · ",t; · b' k'I ı Id ba (A ray çepeÇevre uzun ' e a a (fl chırdular .. J'"' uzı ır şe ı eı e yığın sahibi hırsızlıkb itham ediyor ruşu eeçın<"diği ha e evin çor ya sini imamın mme) sine vererek 
Yin ·edilmiştir. ş>.ıl"n 1 ö • kıM!ığı altınları ııl- k k 1 d·'zü ı ba"l d d .. ' ıtcıısc .. .. .. Şimdi ceplerinde santimleri bile aşı atan arın ~ayısı yanın u • e g a ı ve namaz sonun a isi için 

Alay ilerler. En tınde devıet.munıes- tında zayif. na. 11 gorunu)·~.rd~. yoktur. neyi bulmu~tu. Allaha yalvardı. 
·ıı · bulunur Bunlar 9rkasında!b Rird .ırıııı ıı.'1tan perde duştu. , 81
. -~~ı üzerine ~turmu :,,az çiçek el#' lk· e'.1' ı, yek'diğt'tini ilk defa ola- Allah zavalhhırın yardımc•sı ol· Bu yüzden Güdük Şakir efendi Dağılan cemaatle mescitten ay 

~ı~l.' bir adam gel· ş pıtha ark"~a, 1 nı. amen ıördtiler. Bacbutana sun!. nin ~açları erkendPn ağarmıs, yüzü rılmadı. Sabah hatmi bittikten son 
gı .ın ır. filın rak . 1 1 1 t . d k 
f ·ı .. erine lıinm· -fls vardır. cesinin y/111< e bulunan pren•e- •- ihtiyar mağmum ugunu a mış ı.. ra ımamın pesi sıra mesci i ter et-

ı uz ış p.- . r m • ı . . . . G d . 
dislerine zarif bneıikler geçiri'"''ş ır. i" amcası, bu ırac a, giı\'C)'ın ve kılı ar en partı Halbuki bugün, düyunu umumiye ti ve dısarıda imam efendiye sokul-
B~şında, altın kakmalı bir ıeP'" bulu- ~yılan Mizor ıehr~eesine donerek: . müfettişinin verdiği haher onun du ve sıkılarak bir haceti olduğun 

•len .h 1 b Verem miicadPle cemn·eti menfu- 1 k lb" ı . t't 
nur. cAltın\ar\a ıp cı az anan u atine 2 temmuz cıımartesi günii ak- ümit bi mıyrn a ıııe. r ı: .ı reme dan bahsetti 

En geri.de de, halka pırinç dag"ıtı>J'_ kızı, ııe~·«·,ıınlıefrimiz Brahma namı- ı b. d-rman getırmıstı F, t E d 'tı Bu··y;: · ~ eamı Şehir aziııosuııda bir gardPn- na t.a 7 - .. •r. •· . · · '·e Jır name yaz ırac · ~ 
eli sepetıı· '·üz kaıl.·ır ,.damdan mili" na sanıı veri'.·01m-> h-d h d k k 1 b • ' ın parti verilPeektir. a ıse mu ım ı. bir adama name yazma 0 ay 
şekki\ bir insan kUJllesi Yürür. ~~k~ Dedi. . ·- •• -·- -·----., ] S sene eve! beraber calıstı<~ı m,,. '" olmadığı için olur olmaz kimse• 
}ardan sonra küçül< Arap atlar•• d Bu "· 0. zü mü~kıp, tarihe karı•an nın yanına oturdu. J ana"nr derhal ni- · f d' ' .ıer e· 0 ., lek atkad~., kıın•ar kfıtibi , \iri ,.f,.n itimat rd('rn mış, ımam e en ı 
li panpanlarla süslenmiş dev ' 'b' d d n ruh\arnamına dual:ır okun- kahı kıydıl:ır ve gOve) in ehe ı en bny 
rileri rengarenk boyanmış !ll~er ll'I 1 ec a 1 nunda ta ı)acağı ihlr bir kol,.ın di btı{'Ün chivnn ı u .,nm mi d·;.;; nl ~"lmi•ti. 
kıvmetli hayvanlar geçid ,esmı yapar- duGeııç kız, ni~·et, Jıa.rat ark11rlnşı- hoyıııırın tnktı ar. ıntı u. , .. \ caıııre 1 .\mm b .. lli i.-lı - so::-ıu YAP.!. • lıtr. 



il 
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encümeninden: 
lzmir - T orbah yolunuq 4 + 000-
15+135 kilom~trQlan arasında 
grafikte gösterilen yerlerdeki 
toıenin esaslı onanlması. 

(18032) lira (47) kuruş. 
A.) Kapalı eksiltme şartnamesi 
') M&4kavele projesi 

ANAbbt1f 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
goaderiliyor 

1ana 

~) Bıyındırlı~ işleri ienel ıart
naaıui ve fiat silıil~si cet
velleri. 

Maden tetkik ve araDJa 
Enstitüsü genel direk
törlüğünden: 

4;u 

kı 
D) Ketif, proje ve grafikler, 

hususi fenni şartname. 

1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere mUsı\baba 
ile 20 taleLe seçilecektir. 

iksiltmuba yapılacaiı yCI' 
. r arila, ı6 ve aaab 

• 

Buıılardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alika
dar muhtelif ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de jeolo-

18 Temmuz 938 Pazartesi günü jik ilimlerrtahsil edeceklerdir . 

1 

1 

1 
1 
1 

li 

saat 11 de İzmir ili daimi en- il - isteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması l~zımdır: 
cilmeninde kapalı zarf uaulile A - Türk olmak 
yapılacakbr. B - Madenlerde veya şaha Uzerinde çalışabilecek kabiliyette ve 
3 .ncll maddede yazılı evrakı sıhhatı tam 9lmak csıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.> 
Jzmir, Ankara, latanbul Nafia C - Laakal lise veya kollej mezunu o.lup, olııunluk vesikaı1ınl haiz 

direktktarlllklerinde görüp ince- bul4nmak 

EbiltJaeye pebilmek için ıe,.ll Mlpler. 

D - Yası 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 
leyebilirler. III - Her Mekli, mühendislik ve jeologluk mesleklerinden hangi-
938 takv"m yılına ait Bayındır- si,ni ~eçliğini vereceği istidada açıkca bildirmeye mecburdur.. Milsaba-

lık bakanlığından alınmış mil- kıı notlarının taısnifi, her iki rne$leğin ımtihanlarına alrilmiı 011~ dahi 
teabhitlik ve ticaret odası seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 
belgeleri. Müh.endislik veya jeolloaluk ka;·dını taşımıyap liıtidalar kabul 
(1353) lira. edilrniyecektir. _ Muvakkat le.Unat 

T ekllf mektuplan 
IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

2490 ıayılı yuanın 31. nci A - Cebir Her iki meslek için mecburt 
maddesine göre tanzim oluna· B _Hendese Her iki meslek için mecburi 
rak yukanda 4. ncU maddede C - Fizik .. Her ikf meılek için mecburt 
yazılı ıaattan bir saat evvel n - Kimya Her iki meslek için mecburl ... 
lzmir iJi daimi encümeni bat· E - Ecnebi b\r dil Her iki meslek iç~n mecburi 

ı.~ - Nazaıi hegap Yalnız mUbendialik için mecburi 
kanlığına ~akbuı mukabilinde G _ MUsellesat Yalnız mühendislik için mecburi 
vefilecektir. H - ltlihanfk Yalnız mühendislik için mecburi 

Poıtada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 30 9 2339 1 - Jeoloji Yalnız jeologluk için mecburi 
J - Zooloji Yalnız jeÖlo~luk için mecburi 

8ftpnova be edı•yes; nden• K - Botanik Yalnız jeologluk için mecburi 
~ .,. .fı ' V - Açılncak. müsabakada üssU mizanı kazanmış olmak.la beraber 

1 - Bornova belediyeai içın 6 altı adet otobüs ıası maa gönderilecek talebelerin, ihraz e~ikleri derece itibarile, mühendl~ 
karo1eri ıabn alınacaktır. için, kazananların fi)/: 12 si ve jeolo"luk için de il~ S i a~nıııdf bulua-

2 - .Ual.a"'men bedel yınqi bir bin altı yi:&z liradır. malan şarttır. 
S - 'şartaıaeyi iÖr.-ıek istiyenler Bornova belediye riyue- Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift 

tine miraçaat edebilir. s vılacaktır. 
4 _ Ekliltm~ kapalı zarf usu ılile 29/7/938 Cuma gilnü ıaa- Müh ndislik mUsabakasını kaz nan 12 kişiden il~ 8 i milhen-

d l disliiin dojrudıln doiruya teknik braııtlarında tahsil ettirilecek ve 
16 ela "1aova belediyesi dıimi encümenin e yapı•· Sucundan 12 inciye k~ar olan 4 kişi de, madeı:ı ~letnıelerile madeni 
caktır. endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine ba:nrlanmak Uzere ticarıt v~ 

1 - 14\IV~t tcaıiaat 1620 bin alb yUz yirmi liradır. orıanizasyon mühendisi olarak yetiftirilecekUr. 
6 - T ~f . .-aektuplap-ı e\ıtiltmenin açılma saabudan bir vı - Tahsile ~önderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri jadar 

aut evvtline kadar Bornova belediye encUmenhıe devlet emrinde mecburi hizmete tabl olduklarmdan ~u buıu11ıa 1nU-
vtrilecektir. Posta ile slnderilecek tekliflerin 4 UııcU kellefiyetlerini te\'Sik etmek üzere bir taablıüdname ~~ecekler ve ~u-
maclcleclt yazıh •aato kadu ielmui ve dıt zarfın 11un için de muteber kefil aöatreceklerdir. 
11\lhir a""'u ile bpatılmq olmuı lizımc:lır. PoıtadJ VII - Müsabaka imtibplan 4Dkara~a yapılacaktır. 

'd!- Tarih v, mühlet ıunlardU': 
alacak aedkmeler kabul edilmiyecea.U. a - M.T.A. EnstitUsUne IOD müracaat tarihi: 24 aiuıtoı 1938 

30 5 9 13 2335 b - Sıhhi muayene tarihi: 26 atuatoa 988 

K h h "' d c - Müsabaka lmtihanlnn: 29 ve 30 atuatoı 988 estep mu tar gın BQ : VIII - Taliplerin nüfus hüviyet cUıdanını, hDsnUbfl varakasını, 
_ V-n·•· ırarf utulll ile eksiltmeye konulmuş olan 11491 mektep şahadetnamesini veya bqnlann tasdikli birer suretlerini, 4 

,..-,il'-,,. T k kıta f otoğ'raf ve dilekçelerini aon müracaat tarihine kadar Aukarada 
llra 79 kurut bedelli Keatep ilk okul intaabna iatekli çı • M.T.A. EnstitilaU pnel dire~törlütune söndermelerl ve. ıılıht muıye-
""11m~ ~"4iltme mUclde~ 20 ıUn daha uzablmıttır. neleri için de tayin edilmiı olan f{lnde ötledtn evel Bay B••tn fl,>&l'Ö-
2 - Y•pılacak fluiltme layık hadde g6rilldiljii takdirae manındaki enstitU merkezinde pulunmalan il•• olunur. 1~11a-.'1 
ll TtY'H '~ pazartesi ~il ıaat 16 da huauai muhuebe 80 23 9 

lilY t.Gm~ \çra eQil4çMtir. 2332 J • vlJ A ti M h b l h 
Viliyetl defterdarhğmdan Z!fiır .. ar.e .. -~ aıe • Utıl· 

O L .!t.IL-cli • 1 • . ,_. 1._ k t " sıye mudur lux.:; ... denı mer Auduuua r varıı erıaıa eıaı yı a.r azanç ve veraH erı . 5.,... 
IİaA- olaa 5176 lirı ıt ~W''JIUD temiai talasili için milkiyeti ~ıllık ~ira bedeli. . • _ _... 
~ L -~!k b d"l · l d" Ln·a K. Cmsı ~um,raıı Mevkii taba:li emval aanunuıa ,.YH an acze ı mıı o an mesu ıye 16 D 1 29 Bakır bede,teuinde 

.. a..ı&etia4e lririacikprdoıula kiin 348 taj sayıla ıayri moa• 29 n~:: 849/l lkiçqmelik cad. 
ktl icl~• ı..r•-.a ~7-5·938 ,W.lii ve S02 'ayılı kararına 26 Ev n 'Z Til~lk eacldni 
.-... ıiclea ı~kr• ~\ JÜ" .-.üddetle müzıy_edeye çıkar_ılmııtır. 25 • Ev 264 lkiÇ!fAle~ cad. 
T,Iiplr.:·· Ş·7-938 ~W 1!'1ii Mat 15 do ıdare heyetme tdarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri aöıteri-
racaat arı. 2139 18 24 30 len akar muhtelif milddetlerle kiraya verilmek üzere 16 .Un mUd

l•i !• Bah91... TUtUn ve Sebze... Fidan ve Mahıul 

Kimyeol Gi6releri 
M•z\ltlu Macar Traktörleri. 

r .. _,,,,,. Pullalıları Tohum ve Temizleme Kalburl•rt 

Orak " Harman Makineleri 
sair her cinı ve ıiıtemde 

Zirııat Makineleri 
Haca P..v"t q4f 
Rcıltmi 

Karadqvqı 
Halimap çar1111 No. 31 I 

TeWoo: !809 - Tf'Jgraf: Karadavut IZM R 

Kadqtro komisyonundaıı: -
Kadaatrosu P.-.lar tarafından yapılmakta olup birinin 22 i~inci 

kAnuu diierinin 17 4 ,88 tarihli Anadolu ve Yeıi Asır gazetelermde 
J•reken Qdastro nanı ~~pılmış olan kahramanlar ve Üçku_yu~ar ma
JıaPelindeki aayri menlul mallarla bundan evel ilan edılmış ol~n 

dt>tle yeniden ve temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Şartları öğrenmek istiyenlerin her aUu mulu's'be~ auau~iYt ır .ıU

düriyeti varidat_ kalemine ve pey aUrmek istiytnleria de yQade .. tedi 
buçuk depozito makbuzları ile birlikte ihfle aUnU olfn ı.ır 1 /981 
pazartesi günü saat 10 da vil.yet daiıni tncUaıenine milrac• i~ilan 
ilin olunur. 2S40 

Nafia vekaletinden: ---
Nafıa vekaleti su eksfüme komlayonunca ıaat on '~fte ihalesi 

yapılacağı ilan edilen aııatıd~ eksiltme aflnlenle mevzyıan yazılı it
lere aid ihalelerin, icra ve~Oleri heyetinin yaz çahşr-.ıa saatıarı hak
kmdaki 2 '9.067 sayılı kararı arerejinee saat 12 de Yl'.-pılacaiı ,,e teklif 
mektuplarının Wı kpmisyouca saat 11 e kadar kalbuı edilecefi . Din 
o\unur. 

ı _ lşin mevzuu: Marmara gölü taıdiye kana ı hafriyatı ile ıet 
inşaatı. 

thale aUııil: 1/7 /938 
İhale saatı :12 de 

2 _ İşin mevzuu: Çilı·üksuclan Sarayköy ovas(ımıı aulannıası için 
yapılacak kanal v~ sınai imalat 
İhale ıilnil: 13/7 / 938 

istanbul b~lecliyeaiadeDJ 
Miktarı Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 
125675 sadeyağı 100 kııruı 

2625 tereyag 9S kurllfl 

muhtelif mahallelerden işleri peyderpey bitilen a-ayri menkullerm 
beyannameleri ilin tarihinden 15 aün sonra her hafta salı, çarşamba, 

k( pertembe aUnleri yıkık minarede sa~macı hamam sokağında 20 No. 
in binada kadastro komisyonu tarafından tetkik olunacaktır . .. 

Belediye hastanelerile mtiesseselerine Iilzuınu olan yukanda 
miktarlan yazılı yağ "apalı zarfla eksiltmeye konulnıuttur. Bksiltme 
8/ 7 988 cuma günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şart
namesi levazım rnildürlüiünde görülebilir. istekliler 24'0 }(o. lu ka
nundu yazılı vesika ve 2112 lira 66kuruşluk ilk teminatınaltbuz veya 
mektu:.;!-e beraber teklif mektuplarını havi kapalı zartılrını yukanda 
yazılı gUnde saat 14 de kadar daimi encümene vtrmeu'1lv .. Bu uat-

ye 
m 

Sözü geçen gayri menkullerde ayni hakları bulunanların bı.ı &'iin
lerde müracaatları ve müracaat etmiyenlerin hakları 2613 sayılı ka
llUD laUkümlerine göre komilyonca huıl olacak kanaata aöre ~ayıd 
•• t.MU olunaoatı il&ıı obuuır. taD ıonra verilecek zarflar kabul oluumaı. ıaof ııata 

J lzmir evaıım 
alma koQ1İs 

zmir levazım ~mirliii Sı . .Al. Ko. fCI. den: 
1 - Tqgutludaki kıtaat hayvanatanın ihtiyacı bulun~n ( l 3~000) 

kilo kuru ot açık ekıiltme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Müna~asaıı 7-7-938 perşembe 'ünü saat 16 dadıf. 
3 - Tahmin bedeli 4950 liradır. 
4 - Muakkat teminatı 371 lira 25 kuruştur. 
5 - Kuru ota aiı şartname her gün Manisada tümen satın alın• 

komisyonupda görülebilir. 
6 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmtıları lazımdır. 
1 - Münakasaya iştirak edecekler teminatı muvakkatalarilıe bir

likte icra kılınacağı belli olan gün ve saatta Manisada tqrnen 
satın alll'\a komiıyonuna 111uracaatları. 21 26 30 5 (2206) 

lzmir levazım amirliği Sa. AJ. Ko. res. den: 
1 - Salihlideki kıtaatm ihtiyacı bulunan 14000 kilo sığır eti '\fe

ya burulmuş erkek keçi eti açık eksiltme ile münakasaya ko-,. 
nulmuştur. 

2 - Münakasası 7-7-938 perşembe ünü saat 1 S,30 dadır. 
3 - Her iki cins etin tahmin bedeli 2800 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 21 O liradır. 
5 - Şartnamesi her aün tümen utın alına komiıyonunda aörill.. 

bilir. 
6 - lstek.lilerin Ticaret odaı•nda kayıtlı olmaları lazımdır. 

· '} - Her iki cins ete taliplileri tarafından verilecek fiatlardan han• 
giai ucuz ise o cinı et alınacaktır. 

8 - Münakasaya iftirak edecekler teminatı muvakkatalarile bir· 
likte münakaaanın icra kılınacağı belli olan ün ve aaatta Ma .. 
ni.ada tümen satın alma komisyonuna müracaatları. 

- 21 26 30 5 (2207 

lzmir levazım amirliii Sa. Al. Ko. re•. den: ----
1 --::- Mü,tahkem mevki merkez kıtaabnın ( 42.700) kilo bula-ur 

ihtiyacı açık. ekıiltme •uretile münakasaya konmuıtur. 
2 - lhaleai 1 temmuz 938 perıembe aünü saat 1 s de kıtlada 

Jzmir Levazım amirliii utan alma konaİlyonunda yapıJa., 
caktu. 

3 - Tahmin edilen rnecmu tutarı ( 4889) lira 1 S kuruştur. 
.. - Teminat muvakkate ak~ıı 366 lira 69 kuruftur. 
:S - Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
6 - lıteldi1er Ticaret Odasında kayıtlı olduklaına dair vesika 

göıtermek '"1ecburiyetin<\edirler. 
7 - Ekıiltmeğe iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 

maddelerinde ve prtnarne•inde yazılı veıikaları ve teminat 
muvakkatalariJe birlikte ihale saatından evvel komisyona 

rnüracaa ları. 21 26 30 5 ( 2200) 

Barnova .fdkeri ı bn alı-. ~~og~": 
l - S~ked 'i ıüv.-ri alayı hayvanlarının ihtiyacı için on ayda ye 

on tak.itte alınmak \izere 3 \ 0,000 kilo k\ı,u ot alay utın .ı. 
ma ~qı~xonunca ve karlı zarfla e1"iltmiye konub 
ınuıtqr. 

2 - Elw.ltme 8-7-938 cuma ~nq mqt 1 f> da alay p.rııizonuııca 
yapalac.ktır. 

3 - Ah~ otun tutan (9300) lira olup iki teminatı 697 liradır· 
4 - lıteklilerin teklif mektuplarını e\tUtme .-atından bir _, 

evveline kadar komieyona teılim etmeleri faftbr. 
S - ~rtname her &Ün öileden IODra koroisyonda &örülebilir. 
6 - fıtftlilerin tayin edilen gün ve aaatinden en az bir aat ev-

vel teklif ve il~ teminaılanm mal Mndıklanna yatudıkJ.. 
nna clair Mndık makbuz\arile veyahud ~ mektupı.nle 
alay 1atın alma komiıyonuna müracaat e~j ilAn 
olunur. 21 2S 30 6 (2192 _,. ____ .;.;... __________________________ ~--~~~~ 

lzmir levazım amirliji Sa. Al. Ko. rea. den : _ .. -
1 - Kınkkale un"at liaeıine 165 lira a.y,lık~tr R ıuiJvr --» 

lira ayhk ücretle bir~., 1,.,. r.efa.r- v,...~ ucretle orr ~ve 108 
2 - Mecburt biımeti ,_.n.; .. ~· 1 alınacaktır. 

nanlatdan ~~' .n:';' t mıyan ve askerlik V'!ıZİeaini yapımı buluı 
çelerile biri'' -,.4~ 9lanlan~ muvazzah adresleri yazılmıt dileJt 
t ir n. • \l .ete dıploma nüfus tezkereei tasdikli ı~retlerile ft" 0 !•"'ı" nal tercümelerini Ankarada askert liaeler müfettiıli.ıııf., 

3 e· ~~dermeleri lbımdır. ' 
- ~v~u uyaun görülerek seçilecek olanlardan aynca lüz 

__ "l~kiatenecektir. 21 30 10 20 27 S 13 20(22 

1 .znıır levazım amirliji •$tın alma komisyonundan: 2s2t 
I J.ıikq.n 

l'ilo 
1980 'l'aze kab~k 
8580 Taze f41ısulye 
6600 Patlıcan 
2640 Taze bamya 
9760 KıMllızı domates 
480 Taze biber 

1 - M_üstahkem mevld Foça nııntakası kıtaatının açık ekaıltme su. 
retile münakasada bulunaR yukarıda cins ve miktan yazılı altı 
kaleın sebze ihtiyacına\ talip çıkmadığından pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 5 temmuz 938 sah günü saat 16 buçukta kışlada İzmir 
_Levazım amirliii aatın komisyonunda yapılacaktıır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 1931 liradır. 
4 --:- Tem.matı rnuvakkate akçesi 144 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her ıün komisyonda görQlebilir. 
6 - lttekhler Ticaret Odasına kayıdlı old\lklarıı{a dair vesika 

_ göıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - :Pazarlığa iştirak edecelsh!r 2490 snyılı kanunun 2 ve 8 Uncu 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatelerile birlikte ihale saatmdan evel komisyona mür&• 
eaatlan. 

İzmir levazım amirliiin ~tın alma komisyonundan: 2323 
1 - l!a~is.~da tümen k~taAUle hqriç rarn\zonlşrdaki kıtaat iMi.· 

Y&cl ıçı~ kapalı zprf usıılile münakasaya konulan 30,000 k\IO 
sade Yaa-ının 23/6/9:18 pergembe ıunu icrt' kılınan mUna)IA· 
s~ya t~li.P çı~mad•iından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı ma44e
sı mucıbınce ış pazarhj'a konulmuştur. 

2 - Pazar_lıjı 18 temmuı 938 pazartesi gtinu saat 16 dadU'. 
3 - Tahmın bedeli 27 ,O{)Q liradır. 
4 - '.Muvakkat ~minatı 202G liradır. 
5 - isteklilerin ticaret o~asına kayıtlı olduldan lazımdır. 
G - ~tn•ıQtsi !'ı~r ııun tümen satın alma komisyonunda aörüle

\>ilir. 
'l - M~nak~ya iştirak e<leceklerin teminatı muvakkat,Ierile 

\»4flıkte m\lnai.•sanın yapılacatı belli olan ,an ve saata Ma-
11ieaci, tümen 1&tuı alma komıayonunamuracaatlan. 

8Q 6 10 ı• 

•• 
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Olivier ve 
Şürekisı 

LiMITET 

Vopur ecen tası 
B1RİNCİ KORDON REES 

HlNASl TEL. 2443 

• EHerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTI 

DESTRO vapuru 7 hazi
randa Liverpool ve Svanseadan 

ıelip yük çıkaracak. 

CA VALLO vapuru 7 hazi
randa gelip Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

fLAMİNİAN vakuru 22 ha

ıiranda Liverpool ve Svanse
adan gelip yük çıkaracak. 

DRAGO vapuru 25 hazi

randa Londra, Hull ve Anvers

ten a-elip yilk çıkaracak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği

tikliklerden acenta mesuliyet 
kabul etmez. 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve ea zarif itleri 
IÜrıtJo yapar. 

Yeni Kaoallar 

çarıı•ı No. 34 

Yazıhane nakli 
' ~vukat Cemal Çan~ar ve A vukut 

RUsnü German arasındaki şirket 
:feshedilmiş 1 Haziran 938 tarihinden 

itibaren Avukat Cemal Çançar gene 
bUyUk Kardiçalı hanında 52, 53 nu

maralı daireye naklolunmuştur. 

Telefon: 3750 

MAZOTLU 
MACAR TRAK

TÖRLERİ 
Mevcut hem cinslerinin en 

•ailanı eıı pratik ekonomik 
Ye mUtekinıilidir. 

Mlicssesemiz her cins zira
at makineleri üzerinde sayın 

Çiftçilerimize ilmi fenni ma
lGmat vermek ve tediye hu
ıuıunda azami kolaylıklar gös-
termeklemüftehirdir. 

Hacı Davut Zade 

Rahmi Karadavut 
Halimağa çarşısı No .. 31 

tz MİR 
T ctefon : 3809 
Telgraf : Karadavut 

; Zayi 
Zfr:rnt bankasından :ılnnş olduğum 

2495 uumarnlı hesabı cıırı deftodıni 

kaybettim yenisini alaca.ğınıdun eski

sinin hilkmU olmadığını iHhı ederim. 
Karşıyaka Zafer ı-okak lız~t 

- ANADOLU ... DEUTSCHE LE .. 
\' ANTE • UNIE 

G. m. b. R 
Şeref Oteli 

Sabık Hacı Hasan Oteli kaliplerintlen 
ŞEREF'in iaaresinde 

Mezarlıkbtışında, lımetpaıa bu.varına 
nazır, h~r tarafa yakın, havadar •• 

Yeni bina, yeni konfor, temizlik, 
ucuzluk, rahatlık ... 

(Ş E R E F O T E L 1) sizin eviniıdir. Taşradan ıelocek 
mütteriierin işlerine yardım cd lecek, kendilerine her 

türlü IColavlık gösterilecektir. 

Fotografçllara ! 

Mağıumızda bundan böy:e "AGEA" , "FERRANlA. 
•GEVAERT,., •KODAK,., •M(MOSA .. , "SCHLEUSS· 
NER" , •1HAGEE,, "RODESTOCK. vo ·zEISS iKON. 
fabrikalarının her çeşıt ınalzcmcsi 
taobul fıati gıbidir. 

mcvciJttu. Fiader İs· 

HAMBURG 
S.S. •ANDROS .. vapuru ha· 

len limanda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREME.N liman· 
ları için ılıcaktır. 

S.S. 111 HERAKLEA.. vapuru 
23 Haziranda bekleniyor. ROT· 
TEROAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
ıla cıktır. 

~ERVICE MARITlMi 
RG>UMAIN 

FUCAREST 
S.S. "'PELES. vapuru halen 

limırn•mııda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT
SAID lımtınlırı için yük ala· 

S.S. •DUROSTOR • . vıpuru 
28 Haziranda bekleniyor, KôS
TENCE, GALATZ DANÜP 
ve GALA TZ aktarması için 
yük alacaktır. 

M19ELHAVS LINE 
NORSKE 

"FOTO N M S.S. "SAN ANDRES. va· CA ,, Üessesesi puru 26 Haziranda beklen·')tor, 

Hükumet ciı,arı • iz.mir DİEPFE v~ NORVEÇ umum 
Teigraf: izm;r- CAN. Tel, 3330 , l.manları için yük alacaktır. 

------------------- JOHNSTON VAREN LINE 

Huruava heledi~1e rivasetindeu: 
,1 ~ 

1 - Burnava park gazinosu bir sene müddetle icara veri
lecektir. 
2 - Artırma 1-7-938 cuma günü saat 16 da Burnava bele

diyesinde yapılacaktır. 
3 - Eski bedel yüz liradır. 
4 - İstekliler artırmaya iştirak ıçın yedi lira elli kuruş 

depozito akçasını belediye veznesine yatırılacaktır. 2009 
12 19 27 30 

Söke kaymakamlığından : 
Sö 1{C kazasma bağlı 210 adet köy ) ollarrnm ı~vhaları 

15/6/938 tarihinden it.haren 21 gün müdJetlo açık eksıltmeye 
konulmJştur. Talip olAnların ve şartnameyi g-ötmck ve jlı 7,5 

depozitolarını yahımak .üzere Sö.<e köy bürosuna müracaatlaiı 
ilan olunur. 
E.kıiltma 6/7/938 tarihte Çarşamba ıünü saat 15 de Sökedc 
hususi muhuebe d•ireainde yapıJacalct.r. 

9 16 23 30 1994 

Bayındır Tecim 
odasından: 

ve Endüstri 

Bayındırda Saman pazarında bu kere (her nevi ticaret em
tiası ticareti ve singer acentesi İsmail Önem) unvaniyle yine 
sicillin 32 

Bayındırın Ergenli köyünde yağhaneci (Mehmet Cantepe)nin 
sicilli ticaretin 76 . 

Bayındırın Kızıloba köyünde yağhaneci (Remzi Öztenli)nin 
sicilli ticaretin 77 

Bayındırın Furunlu köyünde kiremit ocakçısı (Mehmet Can)ın 
sicilli ticaretin 79 

Bayındırın Yusuflu köyünde yağhaneci (Mehmet Ali Danı
k)ın sicilli ticaretin 83 

Bayındırın Ergenli köyünde yağhaneci (Şakir aygün)ün sicilli 
ticaretin 84 

Bayındırda Mahmut Şevket paşa caddesinde semerci (Hüse
yin Ersemerci)nin sicilli ticaretin 100 

Bayındırda Bıyıklar mahallesinde zeytin ve pamuk ticaretile 
iştigal eden (Mehmet Ergen)in sicilli ticaretin 101 
.. Bayındırda uzun çarşıda demircilikle iştigal eden (Şükrü 
Unalan)ın sicilli ticaretin 102 

Bayındırda kunduracılar çarşısında kundura ticaretiyle iştigal 
eden (Hayri Güner)in sicilli ticaretin 103 

Bayındırda istasyon civarında kiremit ve tuğla imali ticaretile 
iştigal eden (Mustafa Baştaş)ın sici!Ji ticaretin 104 

Yukarıda unvanı ticarileri yazılı tüccarların ticaret kanunu
nun hükümleri mucibince yazılan sicil numaraları ile sicilli 
ticarete kayıt ve tescil edildikleri ilan olunur. 

Tashih· Gazetemizin 30/11938 gilnlü ve 7422 sayılı 
"' nüshasının onuncu sahifesinde Baytndır sicil 

ilanı sütununda tütüncü Ekrem Sarıgölün sicil numarası 95 
yerine sehven 82 diye ilan edilmitti~. Tashih olunur. 

L TD. LIVERPOOL 
S.S. "AVJEMORE,. vapuru 

3 Temmuıda beklen·yor. bUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GAI.ATZ ve BRA· 
iLLE l.manları içırı yük ala· 
calctır. 

STE. ROY ALE HONGROlSE 
DANUBE MARITIME 

M.S ... ~Le.GED. vapuru ha
len limında olup PORT-SAID 
ve ISKENDERYE limanlarına 
ıç n yük alacaktır. 

S.S. 11 TISZA .. vapuru Halen 
1 maııda olup DANUP umum 
lımınları için yiik alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navıun ardakı değişikli\derınden 
acente mesul.yct kabul etmez. 

Daha fızla tafıili almak içia 
Eıirincı&cordonda W. F. HENltt 
\J..N lJtJ< Z.EE & l:o. N. v. 
'•pur acentalıtın• müracaat 
~{ııımui ıica olunur. 

1 tlefon No. 2007 /2003 

~·ratelli Sperco 
Vapur AcentaS? 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULCANUS,. vapuru 14·6· 
38 tarihinde limanımıza gelip 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yü~ alacaktır. 

"TRAJANUS,. vapuru 23-6 
dı belclenmekte olup BURGAS 
VARNA, ve KôSTENBE li· 
manları ıçin yük a'acılctır. 

5 VENSKA ORIEET 
UNIEN 

"AASNE,, motörü 30-6 da 
ROTTERDAM, HAMB UR G, 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 

MARK ve BAL 1 IK limanlar• 
ıçın )Ük alp hareket edecektir. 

~ERVJCE MARITIME 
ROUMAIN 

• A LBA JULIA,. vapuru 2· 7-38 
de beklenmekte olup MALTA, 
MARSlL YA ve CENOVA Ji. 
manlara için yük ve yolcu ala· 
calc:tır. 

ilandaki hareket tarib)erile ve 
r n lunlardaki dtğişiklilc:lerdeıı 

Gomrflk Muhafaza f ;enel 
ıatın alma komisyonundan: 

Komutanlığı Is tan bul acente ıneauliyet lcabul etmez. 

Daha b'zla tafsilat için 2 nci 

kordonda FRATELLI SPERCO 
vapur ıcentalıtma müracaat 
tdihncti rica olunur. 

Eşyanın cim>i Miktarı Tasınlaııan İlk teminatr Eksiltme 
tutarı Ura Kuruş Tarihi günü saat 

Erat için yazlık elbise 4294 takım 1611. 00 1917/938 Sah 11 
'f elefon: 4111/414Y::.'663/4221 

a z ı SU! ;w o 

Salihli Kurşunlu Ban-
yoları Açıldı _l 

Egenin cenneti Salihlinin 6/7 kilometre ötesinde KUR
ŞUNLU BANYOLARI 15 Hazirandan itibaren açılnuşbr. 
ROMATİZMA, BÖBREK, KARA CİGER, MİDE ve 

her türlü ağrı ve sancıları kesen ve iyileştiren Kurşunlu 
banyoları bu sene yeni tesisat ve mefruşatile · bambaşka 
bir şekil almış ve müşterinin istiyeceği her türlü konfür 
temin edilmiştir. 
Meşhur hahçe_cik snyu, her nevi sebze ve meyve her 

an için müşteriye temin olunmaktadır. 
Banyoların üstündeki Allahdeyen köyü ile Dr. Lütfi 

Kırdar çeşmesi ve gene banyaların dibindeki dere, daima 
fışı!, fışıl esen ve insan bütün yorgunluğunu gideren tabi
atın yarattığı emsalsz birer manzaradır. 

Salihli istasyonuna gelecek her müşteri banyoların 
hususi otobüsünü orada bulacaktır. Gerek otobüs ve gerek 
banya, otel ve oda ücretleri her vatandaşın memnun 
kalacağı bir şekildedir. Banyoların yeni müsteciri müşte
rinin memnun kalnıa:,ı için her fedakarlığı esirgeme
mektedir. 

Banyolarımızdan, otomobille, GÖLCÜK ve BOZDAGI
NA da gidilebilir. Banyolarımıza her vatandaşın bir defa 
gelmesini rica ve tavsiye ederiz. 

KURŞUNLU BANYOLARI YENİ 
MÜSTECİRİ 

SAMİ SOYAK 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, filim, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevat font ve sehpalar. 

FOTOGRAFÇILIGA MÜTEALLİK HER NEVi MALZEME 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istipsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERİ 

İZMİR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 

Hacı Ali Zade 
ABDULLAH TiCARETHANESi 
HER CİNS KOSTÜLÜK YENİ ÇEŞİT KUMAŞLAR 

Y ~~ mevsiminin yaklaşması mnasebetileyeni getiğidri 
"DORMOY,, FA YN "VULEN,, ve "FİŞER,, kostümlük ku
ponları kostümlük ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLİ 
ve AVRUPA kumaş asortimanlan rekabet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

Elbise ihtiyacımzı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarçthanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

En sağlam~ en sık ve en ucuz kumaşları yalnız bu mağa· 
zadan ~l~bfiirsiniı.. 

Pe~temalcılar Esnaf ve Ahali Bankası civarındn eski 
Suraski mağazasında No. 70 

Telefon: 2699 -

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Erat için kaput • 2132 tane 
Erat için kundura 5133 çift 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen 

Lira K. 
21470.00 
19081. 40 
22020.57 

1432 .. 00 .. il 16 
1652. 00 ~017/938 çarşamba 16 

D O K T O R Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastahkJarı müsehassısı 
VEREM VE SAİRE 

lacaktır 
gün ve saatlarında kapalı zarfla eksiltuıeleri yapı-

2 - ·Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3. - isteklilerin o gün eksiltme .saıatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 

g~-mel maddesi hUkmUne gôre hazırlıyacakları teklif mektuplarını Galat~ eski ithalat giim .. 
ril~Undeki komisyona vermeleri. 26 30 5 12 ~7891.2.280 

M. Şev/ci Ulur Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
Dahilt hastahklat 251 sayıh ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

mutahaaaıa. kadar hastalarını kabul eder. 
tkiocıbeylor ıokak No. 81 T l f 4 15 ı 
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Purjen Şah3p Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mftshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti, işti bayı arttırır. 
........................................................................ -.............................. .... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertiirlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczan·esi 

'K R. EM. S. Ferit 

Yağsız - Gündüz içiı1 

Acıbademli - Gece için 

Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: Şifa Eczanesi -

l..,.araççı kardeşler 
Büyük mob·tya ve mefruşatma

ğazaları emrinize amadedir. 

MERKEZ 
lZMlR 

biri 

• 

• 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti-
yacından evel gelir. Herkcz 

kepdi haline göre te
miz bir eve, misafir
lerini kabul edecek 
bir salona rahat ya-
şıyacak eşyaya muh-' 
taçtır. İyi bir mobil
ya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite da
ha iyi tanıtabilirsiniz. 
Evinizin eşyası haya
tınızın etiketi olduğu
nu unutmayınız. 

MEMURLARA 10 TAKSİTTE 
VERESİYE MUAMELESİ 

YAPILIR. ---------Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇI OGI.U 

CİLT ve TENASÜL hastalık
ları ve ELEKTRİK tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

-...----·~ 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türiü idrar, kan, 
hclgam ve saire t:ıh,. t 

lilleri .wıoılu 
Mfiracaat yeri: 

lkincibeyler ımkak No. 25 

Telefon 3869 

·-----------·--Göz Hekimi 
MITAT OREL 

Adres: Beyler Numan 
sokağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 ............ ______ _ 
Dr. Behçet U.ı 

Çocuk lıaıtalılcları 
mütehasıuı 

Hastaiarını 1 J .30 dan bi!'e k~ 

dar Beyler ıoiı:ağında Abe.ıa' 

matbaası yanında kabul eder. ,_ -... 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

ZABİT AT BAYLAR 

ve bayanlar ... 

En mtişkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayını1. 

TÜCCAR TERZİ TÜRKPAZARI 

Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeşitler. Mantoluk. Tayyorluk, Truvakar· 
Jık, kumaşların envaisini, yerli ve Av· 
rr.ıpa. 

1 - Mağazam dahilinde açtığım terziha· 
nemde hususi olarak bay ve bayanlar 
için son moda zarif, şık manto, rop, 
tayyor, etek, bluz, turvaklar, tuvalet, 

gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kaputları istenil· 
diği ve beğenildiği şekilde imal edilir. 
2 - Muamelem peşin ve kredi iJe de yapı~ı~. . 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak ıçın bır 

defa tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı eski Bay

raklı mağaza Mumara 12 - Telefon 3276 
Toptan ve perakende olarak hariçten sipariş kabul 

edilir. 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 

lkrcımİ'ie plôı.nt= ~ 
' 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 500 " 4000 " 

16 " 250" 4000 " 
76 ,, 100 ti 7600 " 
80 " 50 " 4000 " 

200 " 25 " 5000 " -384 " 28600 il 

Kuralai"' 1Mart,1 Haziran 
1 Eylfıl, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 Jira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

~on moda yazlık 

kumasları lalnız . ., 

Şark Hah Şirketi 
1\lağazasın d..t bu labilirsiuiz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 

1 ELEFON No. 3942 

. • ....... ı,, · .. "r;,ı··.., ,.., '"""''~~"' :;--·._ . ., 

Sepiolin 
DİŞ 

macununu 
::::cx:x:> 

mutlak , 

kullanuıız 

Toptan 

Satış yeri 

P..-ştcınal<·ılarda 

LÜT~ i KRol\I 

Ec7..a deposu 

EN MÜKEMMEL o•s· M ACUNOOUF('~-.. - ..... .._. 

,. 


