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Şili, Uluslar Sosyetesinden çeliildi. 
Sofyada _çok samimi konuşmalar cereyan etti --
Başvekilimiz, Belgrad 

Sofya seyahatlerinden 
çok memnundur. 

Ha~ay A:l~vileri lzmirlilerl 
Ataturlı.e ıstırhamda • 

ve 

••••••••• 

bulu:ıdalar 
Ankara, 14 (A.A.) - Hatay· 

dalci Alevi cemaatınden Reiıi· 
cumhur Atatürke aşağıdaki tel· 
graf gönderilmiştir: 

B. Celal Bayar, dost ve müttefik memleket ricali 
ve Bulgar devlet adamlarile yaptığı temaslar 

hakkında Büyük Şefe arzı malumattan 
sonra beyanatta bulunacaklardır. 

•Biz sancaktaki Alevi cemaa· 
tinin ileri gelenleri aancak A te· 
vi,eri üzerinde h ükumetin iştira· 
kile tatbik edilen tazyik ve ted· 
h:ı hareketine karşı şiddetle 
protesto eder ve tamamen ih· 
lal edilmiş olan intihap aer beı• 
timizin yükıelc müdahalenizle 
teminini iıtiraham evleriz .• 

Meksika 
/ngiltere ile olan 
ıiyasi münase. 
batını kesti ıs Mayıs 

Şilpheai& ki, bftyillt mılletler, 
taribleı ini anuımıyıo, onları iııklr 
etmiyen m lletlerdir. ÇönkG tarih, 
bir milletin, ı6'1 6J> ~itmiı neôlleri· 
ıain hıyatıoı trılı:il edır. O 117fa. 
ların ıeref inde, eo ozak ııeıl in g6~· 

t6Dft kabartan bir hilıe Tardır. it•• 
H, o ıayrılarıa karaoh&ıod1t ıeu• 
•tileri intibaha datet eden bir ııılt 
gi&lidir. Bb tarihe göz yamm' l1• 
biçbir uman, lıi\bir milletin yıp .. 
mıyacılJ 11ir iı olarak &eUW 
edoris. 

15 Mı711 1335 geaG de. Tark 
.milleıini bn p • ona .lellketinin 
Laalanaıcadır 0:.&D.D. mnk.ıclderatı• 
mıa bir d6olm noktauadan kıv· 

rılarak ebedr bil' mahkftmiyete doı· 
ra [evkedilmiı buluouyorda. Jm. 
peryalbm, hiai, harbi kıybetmlt 

b:r millet tanıyarak o mahud ka· 
ranoı verdi vo 15 Mıyutı, tamire 
ilk iıgal kuneıi girdi. 

O utırabın derintigidir ki, 
lnilll ıour ve imımn emuLıiz re• 
akaiyonunu yaratarak Aıattırktln 

tıhaiyetiode, bir milleti bfltOn dGa• 
1• ile macadeleycı eevketti. 15 Ma· 
yuta gtırcıl lsmirdcı ilk ıillh sea• 
leıi duyulurken, Atattırlı: te lıtın• 
hu1dıo ıyrılmağa haaırlaoıyordu. 
Nitf'kim, B öJGk Şef, lunirin iıg•• 
1 ndeo d6rt gtln aonra 19 lıtayuta, 
e. ısuoa çıkmıı bulunoyoı da. 

Arıdan yıllar geçti. Ş1mdi ir• 
kudretli. ınketli, & alkınmıı bir 
n llleıiı. Yarlıtımııı dGoyaya kabol 
•ttirdikteu J a tka lıeyndmild eulhte 
tol flyoa m ağa lıilcı bı ıladık. Y ı lbr 
g•Çf'!r, falı:ıt tarih unoıulmaz vo bu 
uı dmıyıı, e.lı:i dtiımınlığı tazele• 
11leı.. için detil, •adece tar ihe lıilr• 
llllet için, o glnlerin ıebit'eı'İDİ ve 
kıhramaolarıoı batırlıyarık millet 
Ylre~İDİD eükr111ıoı ıuamak için, 
l•tibalı: içindir. O tar hlerde, kar· 
ldarııya çarpııtı&•••• komıa Yu· 
•111bta11h, ıimdi doıt iki miJlet 
eldak. Beraberce dGtChılyor •• be• 
tıberce çılaııyoro•. 

Bagla OD beı Mayııın batır•• 
llJU tekrarbrkıa, onun ilk kub•a• 
lanaı ve onrlan ıonra cephe boy• 
lırıada bol bol ean vermiı Toık 
.. bialerinl. Atattlrka, oııuıı ıUlb, 
fııilet, dua arlı:ada , larıoı, kahra• 
llaı11 Mebmet(' 'ği tekrar N Amlama• 
ı1 Te bu.orlarıoda minnetle, ıalı:. 
"•illa •lilmttı bir borç biliriz. 

Anadolıı · 

Almanya 
liaua aef erleri için 
laGh(imetimize bazı 
tekliflerde bulunda 
llai l1t111buJ, 14 (Hu ud mohıbiri• 
it •de11) - Alman havai ıe7rcıaeıer 
Qlllpınyuı, memleketimisd• 1eyd• 

lefuler i~ia hın ıekli flerde buhın• 
:WlttQr. Dnlet Bua1olları idareli. 

11 leklifleri tetkike lıarlamııtır. 
q, Detlıt Bauyotları umum mtl• 

lü&Q &arafuıclıa. mcml.btia malat 

Anlcaradan bir görBnii1e 
Sofya, 13 (A.A) - M.ajeate Vekili. 8. Köse lvanof ile be· 

Kral ve Kraliçenin vermiı ol• raber ıehirde bir ıeıinti yap· 
dukları öğle yemetinden sonra mıılar ve oradan iıtııyona 
Türkıye 8 şvetcnı ve Harfciye - ona 6 ınct lsl/ed -

Ankarada Atatürk kupası 
glireş müsabakaları 

' -· ~-
Dün hava yağmurlu olduğundan 

güreşler yarıda kaldı 
•• 

Ankara, 14 (Huıufii mubabirı• 

mizden) - Bugfla tebrimilde Ata. 
Ulrk kupuı gnreı mlhabakalan için 
ıeçmelere b ıl•ndı. Fıkıt han yığ· 
morlu olduğundan gllreıler yarıda 

kaldı. Yana devam edilecektir. 

lzmirde: 
• • • 

fımirden iıtirak edecek olaolı· 
rın aeçmelui 21 Mayıı Camarteai 
ıtınü .. ,ı 14 te Halkevi bahçeıiode 

yıpılıcaktır. 

Pı:oıeıyouel. amatür, her (eıid 
gareıçi, koru •e k11petıis olarak 
lıu •eçme miilabakılarına girebile• 
calı.:tir. Seçme güreıleri ıa kilolarda 
olacaktır: 

56, 61, 66, 72, 79, 87 •• daba 
yukarıdaki kilolar • 

Ma Gm olduğu veçhile, bu gO• 
reşlne koaın lı:opı, 1eldı bia lira• 
hktır ve Türkiyenio her yer.indeu 
ittirıklcr olacak, buuuu aeticc•inde 
de iıtidatlar ve kıymetler tnbıt ola
nıcalı:tır. 

Loadra, J' (Radyo) - Petrol 
aır.ıeleıi 'ftzfindeo İngiltrre ile 
Melı:eika arımıdı çıkan ibtillf, hld 
bir devreye girmiı n Mekeilı:a htl• 
kdmeti, Jog ltereye bir daha petrol 
sıtmımığa karar vermekle beraber 
siyad mO.na11bıtıaı da keHrek. 
Londre ıefiıini geri ~ğırmııtır. 

~ebikuı11 bora eef iri, bugiln 
Mfareıbaaeyl kıpıtmıı •• me...ı .. 
ke&iae hareket etmif th. 

\. .J 

Sabiha Gökçen 
Amerika ıeyahatine 

~ıiacah 

Bn. Sabiha Gökçen 
Ltaabul, l4ı (Huıud mohebiıi• 

miıden) - Atıtürk kıaı Bo. SaLıha 
Gôk(enin, Amerika ıeyıbatiae ~ık• 
muı muhtemeldir. 

Mussolini, ai:vast çövlevini verdi 

Mussolini diyor ki: ltalyanın 
ideali, silah ve icraattır ........... 

ltalya ve A ·m~nya, Franlionan kazanmasını iatiyorlar oe 
kazandırac:ıklar da. /ng Iltere • ltalya anlaımaaı, 

sulh ve h-;jsnüni;>·etin bir örneli olacaktır 
Cenova, 14 (Radyo) -ltalya 1 ıonra (Zafer meydanı) na fitti 

Baıvelcili 'Musaoliniyi hamil ve orad- dört yüz bin kitinin 
olan Kavur zırh1ııı, tabtelba· 1 bir kalabalıkla general Franko 
birlerle torpiJoludan mürek· ~ ve AJmanya mümessilleri buzu· 
kep yüz parçalık bir fılonun ~unda ~elcleaen aiyaai nutkunu 
refakatinde bugün 11at 9, 15 te ırad ettı. 
limanımıza geldı. Mu1101ini, uzua .Urea bu aut-

Muuolini, Danançiyonun mo- kunda_ ltalyayı aliicadar e~ea 
törüne binerek karaya çıktı ve mubtelıf h~ıuıat etrafında ıza-
rıbtımda kendisini karııhyan hat . verdıkten aonra bey-

b. l e ameleyi teftitten ıoora nelmılel ahvalden bab1ederek 
ın ere - 1 1 .. ı d' 

vilayet sarayına gitmiştir. ezcum e ıun arı ıoy e u 
ltalya, bu aene, marba 11 

telif yerlerı ndo ppt rılacık lıua i .. 
taıyooları için Nıfıı VeUletiace bir 
milyo11 lı ralık tabıi11t ayr,lm11ı ho• 
ımuoda huırlının kanun llyib111 
B4yGk M.U.t MecU.i.ııe MYkeclihuek 
INredlJ.. . 

M. Mııısolini 
Muuolini, vilayet aarayıada 

muhtelif teıekküller müme11il
lerini kabul ettikten ve balko
aa çıkarak halkı ıeliaalad.kt111 

inci ıiinü aaat · 18 de 'çök mü· 
bim bir bidiae ile karıılaıtı. 
Bu hidiıede ilci şıktan b irini 
tercih etmek icap edudi: Ya 
- Sonu 3 ineli ıalıi/•d• -

Bugün hava şehidleri ih
tif aline iştirak ediniz. 

top'anacaldard.r. 9,3() da bura
- --'-" __ dao hareketi• lımetpaşa b..1-

van • lkiçeşmolik • Mezarhldu 
arası ve E,refpaşa caddeıiıul• Bugün, kahraman bava ıe

hitlcrimiz için büyük bir ihtifal 
yapıl acak, yurt müdafaası va 
emniyeti için gökyüzünde can· 
veren kahraman çelik kanatlı· 
larm temiz rubu anılacalctır. 

Programa göre, merasime 
iştirak edecek olanlar sabah 
aaat dokuzda çelenklerile bera• 
ber Cumhuriyet meydanında 

Şeb tlike gideceklerdir. 
Otomobiller ise saat 10 da 

Birincikordon, Konak önü ve 
8 1hribaba parkı üzerinden Ş.. 
hidlij'e geçeceklerdir. Alayıa 
geçeceği yol üzerind- büt&a 
mebani ve müeıseaeler alı11 
ıelamlıyacaklardar. 
- Sonu 6 ıncı salıi/ed• -

Brezilya isyanında 
Ecnebi bir dE vle t ·n parmağı ol el ufa .,,,._ 

ahk kata devam olunuyor • 
nı o. 

Riyo D6 jıaera, 14 (Ra"yo) - Z .tuta, ihıililia baflllcla •.ıaMc!M 
bakkıadaki tahkikata deum edilmektedir. 

Bir(ok yerlerde bulunan ıillh •e mfthimmat, bUil.metce • ...a.. 
edilmiıtir. Bu ıillbhrın b ariçlen temin edildiği •• ecnebi bir dededa a.. 
J&Dı körilkledip ıöyleniyor. 

üçok, Cialatasaraya 
3-2 galip. --Misafir takım bugün Alsancakla 

oynıyacaktır. Maç çok heyecanlı 
ve patırtılı geçti. 

G. Saraylıların dedikleri. 

Oçolc o• Galataıarag takımları. 
DCla AlHncalı: .. banndı ıeri. Yamıoludaa Bay Eudılı. Takı•lar 

ln1loamtı ve gilael bir futbol mıçı 16yle 11kmı1tı: 
eeyrenik ve Galaıa .. ray ıakımı., ilk - Sonıı 5 inci ıalaife-le 
..... IDl Oçok takımil• yaptı. Birin· r------------'" 
d devr~de rtlqlr aleyhine oynadığı 

halde Oçokaa ayuıüluAandan iaıi. Yürü, koc, 
tad• ederek ... anuyııl• .. ıeri y 
bir 0111a çıka.raa .v• deneyi 2.1 g•· atla aİİPec... 
llp bitiren mıHfır Gılatuaray l•· , e ~· Y7 
kamı ikiaci dnr.de rnıglrı lehin• pinekleme! 
aldıA• baldo oyanaa.a boıcd a ve il• 

laadaa 8°2 mı&lGp a7rılda. Hakem 
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Sahife ' ' · u o· t 

Uluslar sosyetesinin 101 inci 
içtima devresi bitti ............ 

Şifi hükumeti, müddeti geldiğinden Uluslar sosyete· 
ainden çekilmeğe karar verdi. Çine, ekonomik 

yardımda bulunulacak. 
4=enevre 14 ( Radyo ) -
Uluslar ıosyetesi konseyi, 

bu sabah (Monter) in riyasetin· 
g"zli bir içtima akdetmiş ve ls
viçrenin bitaraflığı hakkında 
verilecek karan müzakere et
miıtir. 

6 dao ıaıt3,30za kadar devam 
eden bu içtimada, Ş;Iinin ver 
diği muhtıra ile Çinin müraca· 
ab tetkik edilmiJ ve celseye son 
verilmiştir. 

-Ankara ve 
Kır şellirde 

Dü.n iki zelzele 
daha oldu 

Ankara, 14 (Hususi muha· 
birimizden)-Bugün şehrim"zde 
ve Kırşehirde yeniden bir zel· 
zele kaydedilmiştir. Fakat bu 
zelzeleler kısı ve hafifti. Şeb· 
rimizde hiçbir hasar gö:ülme
miştir. Kırşebirden de ilk zelzele 
haberinden baska birşey gel· 
mey şiae göre, orada da her 
hangi bir hasar yoktur.: 

Haynleyn 
Londradan nereye 

gitti? 
Londra, 14 (Radyo) - Dok• 

tor Haynlen; bu dabah Çekos
lovakyanın buro ıefiri Jan Ma
jayilde konuştuktan sonra, tar 
yare ile buradan hareket et
miştir. 

Bazı mebafilde söylendi§'ino 
göre, Haynlayn, R ç M gl ile 
konuşmak üzere Varıovaya ıi· 
decektir. 

Son bir haberde Haynlaynıa 
g:zlice Berline gittiti bildiriliyor. 

• 

Yavuzda 
Sancak meraaimi 
lıtanbul, 14 (Huıuıi maba· 

birimizden) - Yavuz zırhlamıza 
bugün Amiral Şükür Okan tr 
rafından Sil;vride büyük törenle 
aancak verilmiştir. Yavuzda ya• 
pılın bu merasimde nutuklar 
irad edilmiş ve bütün deaizci· 
lerimiz, kanlarının ıoo damla· 
ıını kadar dooanmamızı müda· 
f ıa edeceklerine dair andiç· 
miştir. 

Belçika kabinesi 
Spak tarafından 

teş ki 1 edi idi 
Brükael, 14 (Radyo) - Bel• 

çika kabineıini, aabık Hariciye 
Nazırı (Spak) tar•fındaa teıkil 
edilmiştir. 

Spalc, yeni kabinede Hariciye 
Nezaretini de muhafaza ede· 
celctir. 

On bir ~aıırın üçü, Parla· 
mento haricindeki d.plomatlar· 
dan ıeçilmiıtir. 

Ôğ:edea sonra .saat 16 da 
aleni bir içtima akteden kon· 
ıey, lsviçre sabık Cumhurreisi 
Motayı dinlemiş ve lıviçrenin, 
yalnız, Uluılar Sosyeteıi nizam· 
namesinin 16 ıncı maddeıi ah· 
kamile müteahhit olmamatt ka· 
rarlaşhrılmııtlr. 

Mota, ba lr:ar ardın dolayı 
}conıeye teşekkür etmiı ve 
Uluslar Soıyetesi nizamname· 
ılnin diter maddelerine 1ıviç· 
renin ıadılc kalacağını ve bü· 
lün taabbüdatını ifa edeceğini 

Mussolini siyasi söylevini 
Cenovada verdi 

•öylemiştir. - Baıı 1 inci ,alai/•d• - t kbali karıılıya ı yebioe iki 
Bundan ıonra Çin murabbası harp yahud ıulh. cevJettir. Bu itibarla bu iki 

.JVolington Ko) söz ıoylemiı ve ltalyanm, o anda alacağı ka· devletin beraberlik daireıinde 
fconıeyin, Çine ıkonomik yar- rar, ayni zamanda bütün Av· hareket etmeleri pelc: tabiidir. 
-climlarda bulunulmnaı baklancl ruponın Ja mukadderatını t - Almanya ile olan dostluğu. 
"Yçıd~t 1':arardau dolaya t•ıek- yin edecekti. Biz, soğukkanl.· muz, hiç bir zaman aanılm ya• 
kür etmiştir. lığımızı muhafaza ederek, sulh c ıktır. Daima tem11 halinde 

Franıa Harictye nazın Oori yolunu takip ettik. O zaman, olan İtalyanlarla Almanlır, Ma-
ıBone) harp musibetinden dolayı faşist ltalyanın hariçteki düş· yıım yedmci günü H.tlerin, 
Çinde başgösteren tehlikeli ve manian, bizi takbih ctt;ler. Zi· Veneci<: sarayında ıöylemiı 
•iri baatalıklarm bertaraf edil· ra bizden başka türlü bir ha· o:duğu sözleri .ınutmıyacıklar• 
edilmeıi hususunda Fransanın rcket bekliyorlardı. dır. O ıözler, iki milleti de 
Yardım edecekini vadeylemiıtir. Harbi intaç edecek ve Avru· sevinç içinde bıraktı. Ondan 

Bu sırada Şili murahhası d B ı · · ı.. ı k ıonradır ki, ltalya ı"Je Alman· pa a o şevızmın p an arın1 o· 
•Yata kalkmış ve bükumetın- laylaştıracak bir harekette bu· yayı alakadar eden bütün iıler, 
den aldıtı telgrafı okuyarak, luamamızı iıtiyorlardı. Fakat b.r lcatıyet v" tam bir resmi· 
§ilinin müddeti geldiğinde biz, düşmanlarımızın ümidleri yet aldı. Biz, verilea kararlara, 
IJiuılar Sosyeteıindea çekile· hilafına hareket ettik. Ve bu daima sadık lcaiacatız Alman· 
~ğini bildirmiştir. suretle büt.in planlarını boz· ya da ayni şekilde hareket 

Şiliaia çekilmesi üzerine Uluı· dulc. Bu mühim meıelede, loj k edeceğini bize temin etti. 
lar aosyeteıinde aza devletler ve ıu:hperverano hareketimiz, Cenovalı arlcadaılarl 
•lli üçten elli ikiye inmiştir. suiniyetlerle dolu bir takım tef· Roma·Berlin mihveri, bütün 

Şili, masraf için senede Ulus· ıirlere yol açtı. Fakat, 1924 devletlerle ıulhpervarene mü· 
ı•r sosyetesine 170 bin altın teki vaziyet, 1938 ıenesınde naaebetlcr tesiı etmemizi imir• 
rank vermekte idi. basıl olan vaziyete benzemi· dir. Geçen ıene martta Yu· 
Konıey reiıi Monter bundan yordu. Streza paktının, artık goılavya ile aktettiA'imiz doıt• 

•onra 101 inci içtima devreıı· hükmü yoktur. luk muahedeıi, bu politikanın 
ilin sona crd.ğ.ni murahhaslara Biz bu pakb, bir daha diril· bir örneğidir. O muahede ki 
biidirm '.ş ve celse kapanmı~tır. memek üzere gömmüş bulu- ıulhu Adriyatik denizin~ kadar 

I<onıeyin içtimaında bulun· nuyorduk. z ·ra İtalya, her teh· isal etti. 
lllalc üzere Cenevreye gelmiş likeye kar• koyacak kadar Son zamanlarda, lngiltere ile 
olan devletler murahhasları, bu kuvvetlidir. akdettiğimiz doıt.ulc misakı da, 
•kıam kısmen memleketlerine Faşiıt ltalya, mazide kendi· eaaı ıiyaıetimizin diler bir ör· 
llıüteveccihen hareket ,etmiş· ıini yok etmek iıtiyenlerin ha· neğidir. 
lerdir. reketini biç bir zaman unutma- lngiltere • ltalya muahedesi 
l\f · k b • • yacakhr. bir müddetten bert iki devlet 
acarıstan a ıneaı ltalya, Habsburg hanedının· arasında hüküm süren ıoğuk ha-
harici siyasetini dın biçb;r zaman iyilik görme- vayı ortadan kaldırdı, iki memle-
değİftİrmiyecek miştir. Bununla beraber, Avuı· ketin münaaebatı, bundan ıon· 
Budapeşte, 14 (Radyo) _ turya meselesinde hissiyatına ra doıtanedir. 

M I kapılmadı, ayni zamanda Al· lngiltere Hariciye Naımnın 
b •cıriıtan Başvekili mredi, 
ug.. b - ·ıı · . manya ile olaıı menafiini göz· son zamanlarda ıöylediti ıör 

le bun mat uat mumessı ennı önüne getirdi, derhal veçhesini ler, ltalyanın takip ettiği yolun L' .ut etmiş ve yeni kabinenin, 
qar ci ıiyasetinde ıeleflerinin tayin etti. anlaııldığını delalet etmektedir. 
Y~lnnu takip edeceğini ıöyle· Zira ltalya ve Almanya, is- lngiltere .. ltalya misakı, iki 
~ ş~ir. ,~~====~==========================~==ıı==ıı==llllll!:,, 

\' R "b lstanbul Belediyeıi Elhamra Sınemaıında on . entrop ya- Şehir Tıyatrosu Bu akıam 

'1ı.nda Varşovaya 17 1 L • 
Serlin, l~~~~:ok) - Al· ~r a ır 

~a 1ya Haı c ye N ızırı Von 
belltropun, yakında Varşo

~ya g derek Po onya H.uiciye 
lltrı Kolonel Belde konusa• 

tc1ğı söyleniyor. 

Dile kat: Yalnız Kral Lir temsili ıaat 20,30da baılar 

Yarın matinelerden itibaren iki filim birden 

1-Çılrhrtan Dudaklar.... 2-Aşlc Mod~dır. 
.. Lorette Younı 

imparatorlutun eseridir. Biz, bu 
misakın en hurda teferrüıtına 
kadar 11dık kalac .. tız. lngilte
re de, ayni ıekilde hareket ede· 
ccğini temin etti. 

lngiltere·halya miıa\cının, ıulb 
ve hü~nüniyetin bir örne}i 
olduğunu cihana iıbat edeceliz. 
Bu m:aakın, bütün cihanda yap
tıtı akiıler, tarihi bir mahiyeti 
haizdir. 

F ranaa ile do pıüzakerelere 
airiştik. 

Fransa, bili cumhuriyetçi lı· 
panyanın galip gelecetiai bek· 
liyor. Bununla beraber, Fraoaa 
ile de ınlııabiliraek • ki ıimdi· 
den tayin edemem· üçüncü bir 
ıulb eHri daha vucude tetir• 
mete muvaffak olacağız. 

Cenovtblarf Buradan haykı· 
rıyorum ki, biz; Almanya ile 
beraber, General Frankonun 
muzaffer olmaıını iıtiyoruz ve 
bu olacıktır. 

Cenovalılarl 
ltalyaoın ideali, ıiliba ve 

icraata dayanır. On iki ıene 
evel sizlerle bir kere daha 
karıılaşt.ğımızda ahval baıka 
türlü idi. O gündea bugüne 
kadar yıptıklırımız. yapmata 
karar verdiklerimiziD bir kıım .. 
nı teılcil eder. 

Bııadan ıonra laedefimlze var
mık için daha kuvvetli bir 
hızla yürüyecetiz.. Ve daba ıid• 
detli bir programla bueket 
edecetiz. Politikamızıa direk• 
tiflerini ıulhdaa alıyoruz. Sulh 
istiyoruz. Ve bütün dev
letlerle ıulb atmosferi içinde 
yaşamak arzusundayız. 

Buna r•ğmen; karada, deniz· 
de ve havada, daima kuvvetli 
olmamız, aulhu korumak için 
daima kuvvetli olmak lizımdar. 

Cenovalılarl 
Doktrinar harpleri hlzırhyan 

ve demokrasi iımini alan dev• 
letler bilmelidirler ki, biz tota• 
liter devletler, bir harekete kal
kııhkları anda hepimizi tek in
aan ıibi karıılarında bulıcık· 
lırd1r. 

Cenovalılarl 

- Sonu 6 ıncı •alai/•d•-

May:s ıs 

Şehtr tlyatrosun da 

Kral Lir 
Şekspirden, yalnız lngilterenin 

detil, dünyanın bu en büyük, 
en dahi trıjediyeninden geçen 
günü Makbet temıili münasebe
tile bir nebze bahaetmiıtim. Fa· 
lı:at ne söyliyebildim? Hiç.. 

Zaten dört yüz küıur aene• 
dir bütün düaya muharrirleri 
keodiıindın bahsetti lderi baldo 
bili bu adamın, bu fevkalbe· 
ıerin bir ömre sıtdırabilditi 
barikulidelılderin bikiyeıiai ve 
tahlilini bitirememiılerdir. iyi· 
lik vo kötülük, ibt:raı ve teıli· 
miyet, merbutiyet ve hıyanet, 
cesaret ve cobanet, aık ve nef • 
ret, kin ve ıevgi buliıa beteri 
biı namına ne varaa hepıini 
deımiş, hepıini terennüm et• 
miş, hepsine bayat ve hepsine 
ebediyet vermiı olan bu hıri· 
kulide adımın bugüne kadar 
pratik bir Hhoeıi bile taklid 
edilemedi. 

Sevginin, aılc: ve feragatin 
bir çift insanı nerelere kadar 
yülcae!tebilecetini mi ötroamek 
istiyorsunuz, Rumeo Jüli· 
yet'i okuyunuz, kııkançlıj'ln bir 
kahramanı nerelere kadar indi· 
rebilecekini mi anlamak iıti· 
yorıunuz, Otello'ya bakınız. 
insan ihtirasının en yüksek te· 
cellilerine mi •gib olmak eme
lindesiniz, Makbeti karıştırı• 

aız.. Mütereddit ve korkak bir 
insana intikam b:ssinin neler 
yıptırabileceğiai mi merak 
ediyorsunuz, Hamlet'i gö
rünüz. Ne bileyim ve nihayet 
beıer denilen bu karmakarııık, 
bu henüz bir kılının abenti 
bile tahlil edilememiı mablQk• 
taki bayır ve ıer, kin ve ibti· 
rH, ferafıt ve fedakarlık aibi 
bütün hislerin, ibtiraılann 
çalkandığı bir mahşere mi 
şahid olm k istiyorsunuz, Kral 
Lir'i ıeyrediniz, çünkü b11 hey 
ıinin tacıdır!. 

• • • 
lıte dün ıkşım Şehir tiyat· 

roııı artiıtlerinin lzmirde ilk 
defa ol rak temıil ettikleri 
Kral Lir böyle bir adamm eıe
ridir, eser lerinim en güzellerinin 
en güzellerinden biridir. Dün· 
yada bu namı müstabalc: hiç
bir tiyatro yoktur ki Kral L r'i 
oynamam·ı, yüzlerce ve binler· 
ce defa oynamamış olıun ••• 

Hakikatte eaerin mevzua çok 
basittir. Kral Lir üçüncü kızı 
Kordelya 'ııın zararına olarak 
bütün hükümdarlığını diter iki 
kııı Goneril ile Regan arasında 
takıim eder. Fakat nankör kız• 
lar babalarını kendi sarayından 
bile tardederler. Kral miraıın· 
dan mahrum ettiti Kordelya· 
ya ilticaya mecbur olur. Elem 
ve ııtıraptan çıldmr, bir mat· 
lübiyet neticesinde kızı Kor• 
delya aaılarak ölür ve Kral Lir 
de onun cesedi üıtilne yıkılarak 
can nrir. 

Şekspir ba b11it vak'adan 
dünyanın on büyük trajedilerin· 
dea birini yaratmııbr. Kral 
Lir'do iaun ibtiraıınıa, inaan 
dııyplarının hır nevini ıahlan· 
mıı ıörürsüaüL lnaaa biıle
rini• coımuı, taımıı bütün ı•· 
killerine, her nevi tecellilerine 
pbid olursunuz. Riya bir 
babanın gözlerini kör etmiıtir; 
aıaleti, necabeti ve baki· 
kilci evlid merbutiyetini gö
remez. Hıra kızlann ıözleri· 
ni bürümüıtür, düa baılarında 
tqır fibi göründükleri babala• 
rının aefaletine likayd kalırlar, 
batta ölümünü tacil için tedbir 
alırlar. Atk iki kardeıin önüne 
kapkara bir ıiı çekmiıtir, ha· 
yatlarına mal olmak pıhuına 
da olaa bir baia, bir nankör 
ve nihayet bir piç olan iııkla· 
rıaı elde etmekten bqka bir• 
şey düşünmezler. 

Beride için için vicdan aza
bı kaynar; dünkü kralını, kralın 
kendi kızı olan karııına mem· 
nun gö.ünmek için feda etmek 
zaruretini duyan bir asılzadeoın 
azabı... Ötede Kent Kontunun 
pbıında ferıtat ve fedakarlık 
ideta köpürmüıtür, baıta ken· 
di kralı olmak üzere bütün 
dünyanın husumetine karşı dayan• 
madan, kendi ıefaletine mal 
olacağını bile bile ortaya atıl· 
maktan çekinnıez. işte ıize ıki 
kardeşin biribirinin gözlerini 
oymata c;alııan hazin macera· 
larını teırıb ve teşhir eden bir 
aahne.. lıte ı ·ıe bizzat kendi 
otluaua insaf sız eli ile ıözle· 
rine mil çekilmiı bir babanın 
elinden yettiti hılde deli gö
rünmek zaruretini duyan fui· 
lıtli ikinci bir evlid.. 1ıto ıi· 
ze zıalümden, bakıızlıktaa, iı· 
tihkardao ve tarddaa bqka 
bir muamele görmediti halde 
babaıı utruna ıöıyaıı döken 
vo tatlı canını veren aıil bir 
kraliçe. •• Ve nihayet iıte ıize 
maskara maakeıi altında dün
y&Dln en büyük hakikatlerini 
en çiğ ıelcillerile yüzünüze tü· 
küren bir kral ıoytarıııl •• 

Bu, dar çerçeveli, afıcık 
mevzulu bir trajedi deiil, un· 
ki bütün be,eriyeti üç bet kiti 
içinde komprime etmiı de aab
neye çıkarmıılar... Çünkü ora· 
da çarpııan Kral Lirin miraıı 
etrafındaki beı 011 kitinin ıah· 
lanmış ihtiraılın detil, bütün 
kuıurları ve bütün meziyetlerile 
bütün bir beıeriyettir. 

• •• 
Bir arkadaı geçenlerde veri· 

len bir temıil mün11ebetile 
ıahneden bahıederken artiıtleri 
biri eserin ruhuna girenler, ve 
diferi de eıere kendi rubuau 
verenler diye ikiye ayınyordu. 
Bu tasnifi nereden çıkarmıı 
bilmem. Bence artiıt, mahiyeti 
ne oluraa olıun eserin içine 
giren, ıirmeıini bilen ve eser· 
de kendi ıabııoı detil, eaerde• 
ki ıahıiyetini yııatan adamdır. 
Bunun haricinde kalanlara yani 
eseri kendi kalıbına uydurm .. 
ta çalııanlara artiıt deti~ m .. 
rangoz derler. Şehir tiyatroıu
nun olgun ve ciddea kuaurauz 
artiıtleri bu ıon çeıit tıvs.fler· 
den çok yüksekte kalırlar. 

Onun içind r ki, tımı lin te • 
ferrüahna ıirmete lüzum ıör· 
müyoru m vo ıadece dün ak· 
tımki 11bne gibi her türlü 
levazımdan mahrum, daracık 
bir yerde Kral L:r gibi eok 
ıirift bir Heri kelimenin tam 
manaıile kuıurauz olarak tımail 
ettiler demekle iktifa ediyorum. 

• •• Kral Lir'in bu akpm verile-
cek ıon temıili ile Şehir tiyat· 
roıunun lzmirdeki temsilleri ni· 
hayet buluyor. Ba 11ne Şehir 
tiyatroıa artistleri lzmir ve 
Ankara turnelerini tam kadro .. 
larile, yani kırk küıur artiıtle 
yapıyorlar. Bizim daracık tiyat· 
ro binalarımızın iıtiap edebile• 
ceti aoyirci miktarı onların 
cidden fükaek olan masrafları·' 
nı bile kapat mata kifayet et· 
mem · ıtir ve edemez de. •• 

Bu büyük fedakarlık Cumbu· 
riyet Halk Partisi genel ıelc:re· 
teri Şükrü Kaya111n teşebbüsü 
ile ve 11rf kültürel bir gaye ile 
ihtiyar edilmiştir. Cidden ye· 
rinde olan bu teşebb~ıün tema· 
diıini ve tevaliıini temenni 
ederken aziz Dahiliye Vekilimiz 
Şükrü Kayaya, lıtanbul valiıi 
ve belediye reiıi Muhiddin Os
tüadağa, valimiz Fazlı Gülece 
ve nihayet Şehir tiyatroıunun 
bütün artistlerine lzmir balkının 
ıonıuz ıükran ve minnetlerini 
ıunmayı da bir vazife telakki 
ederim. 

Hatrtdi Nüzhet CancCJ• 



Yuıaus bey düşindü: 
Muvafıktı ve Mııar saltanım 

kJndıraca~ ndao emindi. Atına 
bindi, derhal ordogihtaa azalc
Jaşıp gitti .•• 

Fakat aldan mııtı: 
Ne ihtiyar ıultan1, ne de 

Memlük beylerini kancLrabil
miıti. 

Mm ıultaaı, on11 huııuana 

kabw ettiti zaman, yanuıda, 
bütia beyleri de vardı. S..ki, 
taç ppheleameıaiı ıibi: 

- O ·dedi- Yunu bey ku· 
.._uz ailaayet bize döadüler. 
Varelaaolar_ 

- Hiç ıüpheaiı .-ltaaua. 
at.e dltmanıa amalİlai anla
mak iQi11 zitmiftim. 

- Selim hu na11l bir acla .. 
dır Yunuı bey.. ' 

- Ben onda lıiçbir kıymet 
vo kudret ıörmeclim. Hem mii
veavia. IMm de ko kak.. lran 
tabına ıalebe çalmua bizim 
içia hiçbir ibret veya tereddüd 
Wlilui olamaz.. 

ihtiyar .ultan aabreclelledi: 
- Bire umuuuz. bire alçak 

uial Ona riderlrin, beaim İçİll 
söylersin. Bana gelirlia ons 
ç kiıtirirainl. Hem Oımaala or
duııına yol ıösterir, benim 
pfaolarınu bozar11n, hem de 
bir casus olur, sadakat ve ne
damet muke1ile huzuruma ka· 
dar çıkar1111. Vurun ı• hainin 
boynunu •• 
Yunuı bey: 
- Sultanam, ıultanımJ 
Di)'e inledi. 
- Sultanı• kadar tq diit

aln ba11na.. Vuran diyonna, 
ıu ha:a köpeğin boynunu •• 

Yunuı beyia istirhatnlın na· 
file idi. Oou yakaladılar ve 
cLpn atblar. Hemen oracıkta, 
easoıine inen kuvvetli bir kılıç 
darbeli ile yuvulaodı, fitti. 

Mı11r aultanmın huzurunda 
Sariye valili Sibay ile B.rdi 
Gızah oturuyorlardı. 

lhtıyar Kaaıuıori, •kalım 
brıftt1'clı: 

- l,i etmedim mi, dedi. 
....... böyle liyık detil 
midir? 

- Ah ı• mutaarebeyi IMr at· 
lat•m, una da yapıcatı•• bi· 
&irım, seaa de laainain. 

Diye 111111ldaaıyorda. Çünkü 
faJcısı•aa 8Öylediti 191 we ay•· 
dirclatı fiphe, kafuuua içiade 
bütill avftti ve ısrarı ile p 
ııyordu. 
Tamımile maıum w berşey· 

dm babenia ola• S11riye valiıi 

y ... il. A6,.,,. 
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Mısır Sultanı, •Ne ct. .. k i.9-
tiyorsun .. der r bi merakla, ba
flDI ona çevird:: 

- Anlaaad·m. 
- Kendi aramızda bafka 

laainler yok •11chu diyorum. 
- Diliaia altında bir Nida 

W..ıyor 1eaio. Hele .ciyle ba
blıml. 

Sariye val ıi etrafına bakındı: 
- Hazarda yalnız bea ve 

Gazali kulunuz var; ıöyryebt
!irim. Bizim Halep valili Hayr· 
baydan ıiphe ediyorum. Fıkir· 
lerini, hareketlerini laiç bet ... 
lllİJOl'um. En tehlike, .. bauu 
zamanımızda bize biı: oyma oy
umu:aclu korkuyorum. 

Saltan duraldadı: 
- Hayrbay için söylenia laal 
Dedi. 
- Evet, onan içi&. 
Gazali ahlda: 
- Hayar. hayır sultam•, bea 

zann~tmıyorum. O, bizim ea 
sadık, en itutli, ea ceım~ • 
pz.de kamandulannnzdaacLr. 
Merd, ablikh biı aıkerclir .. 

Sıaltan hafif ıeıle ce•ap verdi: 
- Evet, ben de öyle bil&· 

rim.. 
Sibay tekrar söze kanfb: 
- Bendeniz, h ilerimi ft & 

kirlfJlimi söylemekle •ülceU• 
fi•·· Bu adamın, diifmıaımız 
Yawz ıultan Selimle münue
beti var. Temayülü, oraya dor 
radur. 

M&11r aultaaı düşünüyor ve 
kendi bndiae IÖyleDİJOrdc , "'"'ft 1 
yor. Nazarımda ıüpbeli olan 
böyle bir adamm .sözüne iti
mad ederek en ıeride, en kah· 
ramaa •alime kayamam. 

Gazali, ordunun en maruf 
ıiması idi. Ayni zamanda, Hayr. 
bayla çok ıevi~ir ve anlaıırdı. 
Binaenaleyh Suriye valısinio 
ithımlanna karşı onu müdafaa 
etmek istiyordu. 

Tekrar ıöz aldı ve Halep 
valııini uzun uzadıya medhetti. 
Sultan, ıu şerait altında iki 
tarafb aldanıyor demekti. 

1 - SJriye valisine brıı 
ıüphe beslemekle. 

2 - Halep valııine itimad 
etmekle .. 

Halbuki bu işler, tamamile 
tersine idi. 

A "'lADOl.l 

Yavuz, Yuııu beyin akıbe
tini cluywaca: 

- Zavallı Yunus kulumuz · 
dedi • zahıahaoemiz utrunda 
,ebid düştü. Halbuki ben ona 
ne •unedler dütüomüttüm. 

Siun paı• cevap verdi: 
- Meıaedi şehadet. bepıi11· 

dea ulvidir. 
- Hakk• var Sinllll, iat&· 

allah ıebadet ıerbetini hepi· 
mi& de nuı eder, cennetiilidı 
ili makam oluruz. 

Bu hadiseden sonra Yavuzun 
ordusu harekete geçt ·. Ayni 
zamanda Mısır ıultana da iler
liyordtL 

Dabek ovasında karıılaımıı· 
lar ve derhal cephe telİ8İne 

başlamaıhrch. iki ordu, kırtt· 
dao kar11ya biribirini iyice gö
rtyo~ clıı •• 

Osmanlı sat cenaliındı Ana
dolu 8,ylerbe)'i Zeynel paı• 
ile Karamın Beylerbeyi Hilll'ev 
pqa, ıol cedalunda Btyakb 
Mebmecl pata ve Amaya Ser 
lerbeyi. 

Merkezde bizzat Y avaz.. 
Şehsuvar oğl.a Ali Beylerbeyi 

Zeynel paşanan, Rıımazao otlu 
Mahmud bey de Hüsrev paşa· 
nan emirlerinde id ler. 

Yavuz, tabii, Çalchran ova
ıınclaki tab)'&JI tatbik etmek 
istiyorda. Bu ıebeple, toptan, 
boydan boya sıralamış, arala· 
rına zincirler germiı, develeri 
yahrmııb. -Devanı •decei-

Borsa 

Tarkiyede ilk defa yapılacak olan 
bu müsabakaya 30 bisikletçi girecek 

•• 
Edirae, (Hususi)- Türkıpor takip edeceklerdir. 

kurumu bisiklet federasyonunun Bisiklet federasyonunun ol· 
tertip ettiği 560 lciJometrelik dukça büyük bir masraf ihti-
bi,ük yanı. 19 Mıyıı günü bq- yar ederek tertip eylediti b• 
hyacaktu. Türkıyede ille defa musabaka, Türkiyenin laer ta· 
yap lacalc olan böyle l>ir •ii- rafında alaka ile kırşılanm&f 
sabalcaya, birçok şehirlerimiz· muhtelif bö'gelerde tekiz Ufta 
den otuz bisikletçi iıtirak t!de· 
cektir. ıiren kol'llar yapılmaı w fUI'" 

Müsabaka, Edirne • lstanbul piyonlar ayrtlmııtır. 
asfalt yolu üzeriDde yapılacak· Şebirlerarası biıiklef yan· 
tar. Müsabakaya lstanbuldan 11ada, Edirnenia mc~hur biıik· 
baılanacak ve ilk merhale Edir· letçisi Cihat ta koşacaktır. Cihat 
ne olacaktlr. Ertesi 2ün de bütün müsabakalarda iyi aeti-
Edimedea latanbula dönülecek· cftlw ala• bir sporcudur. Bu 
tir. Her bölgeden plecek ajan- itibarla şampiyonlutua en kuv· 
lar, otomobillerle müsabakayı vetli namzedi sayılabilir. 

Akhiaarda tal.~hli Kuıadasında 
iki Bayan o · ~···• • .• . • reynıru.en 6 kifi 

BütıJn lt6ylerde leld- zehirlendi 
ketz.edelere;yardımlar n • . ı.ı 

devamda r~ynırı n !"!" "''' ıı1-
Akhi .. r, (Haauai) _ Vali Dr. tün zehırlı oldafa 

B. Uidü Kırdar teftişlerde bu- anlaıılcJı. 
l~nmak üzere kazamıza gelmi.- Kupdaaı, (Hunıi) - Burada 
tır . . Vali! Marmara, Yayaköy taze peynır yiyen altı l-iti ze
nabıyelerıyle Sındırgı yolu üze· birleom ş, derhal hükumet ta· 
rindeki köy~erde de tetkiklerde bibi tarafından tedavi albna 
b•lanmuştar. abamışhr. ' 

Alclıi•arclt1lti talilılilt1r Peynirden zehirlenenler, K .. 
Türk Hava Kurumu piyan• şıdasında Bekir ile iki çocuğu 

goımnm ıon keı:desinde 40 ve kana, Belev: köyündea Mol-
14-S.938 bin lira iubet eden 28551 au- la Hüseyin ve kardefioia ço-

Ozllm •hfleı-. maralı bile.i• sabiplerı Bayaa cu<larıd r. 
C. Aba IC. S. K. S. Hikmet Sürdem ve Bayan Du- Dat çarıı11ada peynircilik 1a-
~24!1ıfLIK.~..;;ı:.. ... ..-~~ ........ ..u~a..l!·m!~· s... •mı-.. .-.. liıla ........ paıı ~mal iımiade biriliadea 

14 O. Kuru. 15 SO r ır. satın 11IdılcTarı peynırı öğ o ye· 
10 Akseki Ban. ıs 50 19 Mag11 bagramı Jıazırlılclıırı meğinde yiyen bu alb kiıide 
268 Yekun 19 Mayıa bayramı b• sene üç ıaat aonra zehirlenme all-

Akbinrda çok canlı kutlulana· metleri fÖriilmüt, kuımalar bq. 
4658,S Eski Yeku:ı ı De L-ı dbi b cakbr. Bayram baz1rlıkları ile- amııbr. raa te ·, a Dmtf, 
4926,5 Uma• Yekia rilemektedir. Tanzim olunan hükGmet be.cimi haıtalana pey-

Piyaaa flatlaı-l prorrama aöre ötteden sonra nirdoa zelairlenditiıai tubit et-
14-S.93& çekiıdMıaz irim Ortaolcal talebesi ve Halkevi miıtir. 
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sualli bir muhakemey-e başlan· 
mışbr. Bu muhakeme, doland:
ncılıkl• ithnm edileo Şıpa ve 
Renar isminde iki kişinin mu· 
hakemesidir. Dava, geceli gün
düzlü fasılasız olarak devam 
edeceği için, hakimler adliye 
b inallada muhaSlra edilmiı· 
lcrdir. 

Sivil harpten sonra çok otoriter 
bir politika lazımdır. 

Lö Figaro'da Lüsgen Ro- içinde yerlcşmeğe pek az mü· 
taid bir memlekettir. Sivil hır· 
bin onu sürükled;ği politik re· 
rejimle, bu dramı takip edecek 
olan rejimin ekonomik ve ıoı· 
yal netı celerine tahammül bu· 
suıundıki tabii imkansızlıkları 
araaıada p,ek vah\m bir tezad 
göze çarpmaktadır. Davı· esnasında hakimler 

hakimler araaanda bayılanlar 
bulunaaaıı ihtimaline karıı, bu 
muhakemede dört tane de ye· 
dek hakim pulundurulmuştur. 

mi.ye gazıgor: 
lspanyanm istikbali birçok 

meçhuller ihtiyar od er. fakat 
muhakkak olan bir tarafı vatdn: 

Saltoda seglreilu. 

Fransız Adliye Nazır& meı· 
' kQ.r dava için hi~im leri bu ,e

kilde wıımağa mt c~ur ett: ğin • 

Memlek~te b ir yab ncı ~arbi 
kadar kurban verdirmiş ve ayni 
nisbette aileden aileye. ferdden 
ferdo kinler ve husumotler do· 
ğurmuş olan bu sivil harpten 
ıonra, milletin hakiki birlij'ini 
tesis etmek, nizamı devamlı bir 
§ekilde temin etmek. ve • daha 
az müşkül olmıyan bir iş bü
tün enerjılerin kalkınma işinde 
elblrliti etmelerini bazu:lamık 
için çok otoriter bir politika 
icab edecektir. 

- Ba,ı 1 inci •dl/ede -
Galatasaray: Sacit, Lütfi, Sa· 

lim, Eşfak, Muıtafa, Musa, Bü• 
lent, Haıim, Mehmet, Süler 
ıaan, Necdet. 

Oçok: Hakkı, Ziya, Necdet, 
Maıhır, Adil, Fehmi, Namık, 
Kemal, Namık, Sait, 1!'aruk. 

Oyuna miıafirler baılıdı ve 
füratle Oçok kalesine indiler. 
l.iya akını keıti ve topu Üçok 
forluına gönderdi. Fakat Gala· 
tıaaray müdafaası güzel oy• 
nıyor ve Oçolcuo, rüzgarın avan .. 
tajından iİtifade etmesine mani 
ot.yordu. 4 Gncii dakilcıdı Gı· 
latuar., ıolda11 bir korner ka• 
zanda. Fakat Adilin yerinde 
Y•riade müdahaleaile Üçok teh· 
lib,ı atlattı. Misafirler rGııir 
aı.,w.. 01•a•alan11a ratm•a 
çok ..,.i ve inıicamh bir oyu11la 
O~olc auuf saba • d ıa ayrılmı.-

--rw- ..,,... --· ---- Oook ka .. 
leaiııi tıblikeli akı•larlı tebdid 
•.liyorlarda. 

14 üncü daktkıda oyunu a~ 
ıaata muvaffak olan Oçoklular 
n iaoi dakikada bir fır11t ya· 
ktladılar fakat orta muhacim 
N••ık fena bir vuruıl• topu 
•v•ta atta. Üçok ele geçirdifi 
hrautaa iltifacl• edemediği 
li'bi 11nter çizgiaiadea topu 
laapaa Necdet, topu kaleye ka• 
cA.r indirdi ve takımınıa llk 
lol6Dii oıkardı. Bu gol Üçokt1 
laarekete retirdi ve 23 üncü 
dadikada penaltı n. aeticeleneo 
hir korner kazandı. 

Fakat devrenin bu dalciklla • 
taıada bozuk bir oyun Eoynayan 
Dçoldulır Adilia ayağıDdan bt1 
braatı kaçırmadılar. 

Maamafila O;ok rüzaarın yır· 
dıaaife ve enerj k bir oyunla 
G.lataaarıy kaleli önünden ay
"l.ıyor. Ve 25 inci dakikada °'-. çizgisi dııında bir favul 
~nıyor. Sait üıtadane bir 
\t'U'qla bunu gole tahvil ede
'•lc Üçokun beraberlik sayısını 
Çaqrıyor. 21 inci dakikada or· 
ta •ubac·na Namık iyi bir va· 
tİJ•tto şüt çekiyor, top Galata· 
._,._, kalelinin üıt diretinden 
·~ oluyor. 30 uncu dakikada 

"t:.-'irler iatif ade edemedikleri 
ır favul kazanıyorlar. Ve bu 
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dakikadan 38 inci dakikaya ka· 
dar hakim bir oyunla Üçok 
kalesini çınber •ltuaa alıyorlar 
fakat kaleci Hakkının yerinde 
müdahalelerile gol çtkaramı· 
roylar. 

40 ıacı dakikada Kemalla 
kornerden tam misafir kaleai 
önüne düıürdüğü toptan isti
fade edemiyen Oçoklular 42 ci 
dakikada Sülıymanın Galatasa· 
ray lehine kaydettiği ikinci gole 
mani olamıyorlar. Devre biraz 
ıonra 2· 1 Galatasaray lehine 
bitiyor. ikinci devrede rüzgarı 
lehine alan Galataaıraylalar ilk 
dakikalarda topu Üçok kal11i 
önüne düıürdüler. Fakat Hııi· 
min attıtı golü taakem saymadı 
ve ofaayt telikki etti. Bu ka
rarın müDakapya pyan oldu· 
tunu ıöyliyebiliriz. Üçok takı· 

ı sah d n mağlup ayrılma· 
ma azmiyle oyuna devama v 
tam enerjisile Galataaarayın 
müdaf aaıını karıştarmağa baı· 
ladı. Bununla beraber Galata· 
saraylılar 9 uncu dakikada bazı 
fıraat ele geçirdiler. Bazı ıüt· 
leri kaleci yakaladı, baulan 
avut oldu. 13 üncü dakikada 
Galatasaraylılar bir korner ka· 
undılır. Semereıiz ıeçen bu 
korneri 18 çizgisi dııında bir 
firikik takip etti. 

Fakat Gılataaaray her iki 
fırsattan istifade edemedi. Bu 
dakikadan ıonrı biribiri üzerine 
inkişaf eden ve 25 inci dakika· 
yı kadar devam eden Üçok 
hücumlarını görüyorüz. 26 ancı 
dakikada misafirler lehine kor· 
ner oldu. N ccdct topu güzel 
bir vuruşla tam Üçok kıleıi 
önüne düşürdü. Fakat muha· 
cimler bu fırutı iyi kullanama· 
dılar ve bu dakikadan oyun 
ıonuna kadar toplu bir oyun 
oynamağa başlıyan Üçoklular 
oyunu Galataaaray nıaıf aaba· 
ama intikal ettirdiler ve b iribiri 
üzerine bir koro er ve frikik 
kazındılar. Maafih geri bir 
oyun oynamığa bışhyao Ga· 
lıtaaaraylıların bu hatala tab· 
yelerinden istifade yolunu kav· 
rıyın Üçok 39 uncu dakikada 
Saidin ayatındın beraberlik 
uyısını çıkardı ve bu sayıyı 3 
dakika ıonra Namığın 3 üncü 
golü takip etti. Oyun da Ü.ç· 
okun ~2 galebesile nihayete 
erdi. 

• * * Oyun csnaımda ıve oyundan 
sonra bazı taıkınlıklar olmu~, 
zabıta bir iki kişiyi karakola 
götürmüştür. 

Maamafib, Galatasaraylı oyun· 
cuların da, oyan biter bitmez, 
infiallerini göstermek malcaadile 
hakemin elıni sıkmak iıtemc· 
leri ve peşi sıra yürüyüp ona 
tarizde bulunmaları, yerinde bir 
barelcet olmamışbr. Çünkü hı· 

Do•g•lar ııe hir lı4kimiu 
re&mt şapka•ı. 

göre, Staviıki davasını hatırla· 
mıı olmalı. Çünkü, Stıviıkl dı· 
vuııula da, bikimler geceli 
pndiiıHI çahımıılardı. 

Dav anan aoa una kadar Adli· 
ye 11rayıada mabpuı bulundu· 
rulacak hakimlerin, tabit, yiye· 
ce i ece eri ayık rın 
dar ıötürülmektedir. Bundan 
başka, uykusu gelenlerin yatıp 
iıtirabat etmeleri için, bina da· 
biline karyolalar da kurul
muıtur. 

lıpanyol harbinin bir dikta· 
törlüğe müncer olmaması im· 
kinsııdır. 

Zamanımızda, hakiki bir dik· 
tatörlük, memleketin iıtihaali, 
istihlaki, teıebbüılerin faydaaı, 
gelirlerin muvazeneıi, sermaye· 
lerin kullanılış ~ekli, kredinin 
istimali, iş reiimi gibi, ancak 
bütün hayat şartlara üzerinde 
tam bir kontrol tesisi ıuretiyle 
mümkün olabilir. 

Fakat böyle bir kontrol, içe· 
rideD dııarıya kaçmaları olduğu 
kadar dııarıdan içeriye miiaaa
deaiz ıızıltılara yok etmek için 
a&mııkı bir şuratte kapalı olmak 
lazımdır. Hem ekonomi~ hem 
de politik ıebeplor doleyıtile 
lüzumlu bale gelen bu kapah· 
lılc, iıter istemez bir "otarıi,, 

ye, yani dud rın ç rçe e iy· 
le tabdid ıdilmi, vaııtalarla 
mili.etin bir k11>4lı ekonomi 
içinde yaşamasln& Hvkeder. 

Halbuki, Iıpınya, tabii şart· 
ları itibariyle, böyle bir rejim 

Şaşal gibi Yamanlar su
yu da hazineye aidmiş. 

Maliye binasının yapılacak inşaatla 
genişletilmesi kararlaştırıldı. 

~~~---------~~--Şaıal ıuyunun hazineye ait 
oldutu anlaııldığıoı ve Maliye• 
den aatın alınmak üzere suya 
kıymet takdir edileceğ:ni yaz· 
mııtık. Hususi idare namına 
tahn alınacık Şışal suyuna ya· 
kında ehlivukuf tarafındın kıy· 
met takdır edilecektir. Deftef" 
darhkça yaptırılan tetkiklerde 
Yamanlar suyunun da hazineye 
ait olduğu anlaıılmııtır. 

Evelce Yamanlar ıuyu için 
Maliye ve Ziraat Vekaletlerile 
lzmir beled.yesi arasında ecre· 
yan eden muhaberede suyun 
kırk ıene müddetle icarla iz. 
mir belediyesine verilmeli bu· 
na mukab l Ziraat Vekaletinin - ; 
kem Eaat, yanhş bır karar 
vermiş olsa bile, İzmirde itima· 
da şayan hakemlerin başında 
gelir. Aleyhte.ki tezahüratta bu 
'hareketin de teairi çok olmuş· 
tur. Bu hallerin tekerrür etme· 
mesini dileriz. 

Galatasar•y bugün Alsancağa 
karıı o.tnayacaktır. 

* * * Gılataaarayhlar, sayılmıyan 
üçüncü golterinin tamamile ha. 
tasız olduğunu, burıa mukabil 
Saidin attığı ikinci golün Sait 
tarafından bir dirsek dırbeıile 
topa vurularak temin edilen 
bir f alıodan doğduğunu söyle· 
melctedirler. 

Karııyakadaki fidanlığı ile bazı 
yerlere parasız ıu verilmeıi ve 
bu yerlorde ıulama iılerinin 
parasız )'•pılmaaı muvafık gö· 
rülmüştü. Bütün bunlar için 
belediye ile maliye ve ziraat 
daireleri arasında b ir mukavele 
akid ve imzaıı icap etmektedir. 
Bu mukavele henüz imza edil· 
memiştir. 

Haber aldıj'ımıza a-öre Def· 
terdarlık, Maliyeye ait olduA-u 
anlaşılan Yamanlar ıuyunun be· 
.lcdiyece ıatın alınmuıaı istiye· 
cektir. 
Maliye binası ıenlıletiligor 

Hükumet konağı avlu•a,ndıki 
Maliye binaaanın reniıletilme· 
ıiae Defterdarlıkça karar veril· 
aaiştir. Maliye Vekaleti de ya· 
ptlıcak tadilat ve inıaat için 
mezuniyet verdiğinden bazırla· 
nan keıifnameye göre inşaata 
yakında baılanacaktır. Milli cm .. 
lik idareıine ait küçük odacık· 
lar, önlerindeki beton sütunlara 
kadar genişletilerek büyük da· 
ireler haline sokulacaktır. 

Maliye binasının Jalt kısmın· 
daki Tapu daire,inin, son teı· 
kilat ve kıdroıunı dar reldi· 
~inden tapu dairesi ittihaz edil· 
mele üzere Ziraat bankasının 
eıki binası 17 bin liraya satın 
alınmıştır. Tapu teşkilatı, Hazi· 
randan itibaren bu binada ça• 

Bu tezadı görmezl\ktcn iel· 
JQek insanı tahminlerinde ya· 
n\ltabilir. 

* Iİ< 
* Evvela Tamperamın meselesi. 

lıpaayol tamperamanı oe Ru· 
sun, ne Almanın ve ne de hal· 
yanın tamperamannıa benzer. 
İspanyol ıon derece ferd\yet· 
ç idir. Ferdçiliği bu dereceye 
çıkarmış bir milleti sivil harbin 
hızından vazgeçireceğini sannu· 
yorum. Bilakis. Yangın ateşi 
ıöndürmez. 

Sonra, m11htelıf mmta\calarm 
ananeleri, adetleri ve idoalle.ri 
arasında~i ayrılıklar gelir. Is· 
paayantn bu dikenli, her yer· 
den daha dikenli maoıarasını 
herkes bilir. B"r diktatörlü~, 
ancak herıeydcn önce, biç bir 
ıaıqan bakkile yapılmamış olan 
birliğ vücude ietirdiği takdir· 
de sağlam olabilir. Alcıi halde, 
derhal kendi arasında .inkisa
ıaa utrıyacıktır. Bu vaziyet, 
lıpanyada, meıe li, esasen ta· 
bakkuk dtmiı halyıo birliti 
üzerinde çahşmıı bir Duçenin 
veya ırk tezini ortaya atmış 

ol n bir Fübrerin ihtiy duy· 
uıamıı oldukları daha büyük 
bir tazyika lüzum hissettirecek· 
tir. 

Göç uıeıeleıi. T otıliter re· 
jimler göçü menediyorlar: Bu 
yaıak bu rejimleri kendi içle· 
rine kapanmaya scvkcden eko· 
aaaıik ve politik motiflerin 
umumi heyetine ba~hdır. imdi, 
lıpaayol milleti için göç daima 
tabii ve lüzumlu bir hareket 
olmuştur. ispanyanın, ispanya 
içinden ziyade dıııoda ahfadı 
vardır. Bu vaziyetin değişmesi 
için milli çerçeve içinde tabii 
servetlerin ve karlı iş imkanla
rının yılmz bugün olandan de· 
- Sonu 9 uncu sahifede -

laşmaia başlayacak, yeni mali
ye şubesi binasının üıt katında 
çalışın muhakemat müdürlütü, 
maliye binaaındaki tapu daire· 
lerine nakledilecektir. Hükumet 
konatmıa alt katındaki maliye 
vezne daireli de, maliye bina· 
ıana alınacaktır. Vergi itiraz 
komiıyonu, yeni maliye şubesi 
binasının üıt kıtına nakledile· 
cektır. 

s,,,tıırıılc Mıılige ıuhHi 
Baıturak Maliye tahıil şubesi 

lkincibeyler ıokatmda daha 
münasip bir binaya naklodile· 
cektir. 
Telcaiid ""yetimler maaşları: 

Tekıüd ve yetimlerin haziran, 
temmuz, atuıtos üç aylık maaı· 
lırı, geçen defa oldutıı gibi 
iki yerde tevzi edilecektir. Tev· 
ziata 2 haziranda bıılaaacak, 
aıkeri mıaılar maliye vezne· 
ıiade, mülki maglar da yeni 
maliye ıubeainde tevzi oluna· 
caktır. Defterdarlık, maaı tev· 
ziatındı ıür'ati eaa• olarak ka· 
bul etmekle beraber kadınlarla 
erkeklerin maaş tevzi dairelerini 
ayırmak istemektedir. Bunun 
için Maliye Vekaletine müracaat 
edilmiıtir. 

' . 
z h · 

Mahkumiyet 
Gaziler mahallesinde araba 

tamiraoelcrinden birinde araba 
tekerleği yüzüııdeo Boşnak Ete· 
mi öldüren Boşnak Ferhadm 
Temyiz mahkemesinin naks ka· 
rarı üzerine şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde cereyan eden 
muh kemesi neticesinde evvelce 
verilen lS sene hapis cezası , 
bazı sebeplerden yedi ~ne, 
alta aya indirilmiştir. 

Hakaret 
Karşıyaka istasyonunda sar· 

hoş halde memur B. Vasıfa 
hakaret eden Tire da~a vekil· 
lerindcn Mehmet o lu B. Naci 
zabıtaca tutulmuş, üzerinde bir 
ıiıe rakı ile ~ir t>ıçak, ıki çakı 
bulunmuştur. Suçlu, mahkeme
ye verilmişt r. 

Merdfoenden dü~ iiş 
Kemerde Meydııı sokağında 

T•llp kızı 20 yaşında Safıyo, 
evinin dıvarlsrını badaoalarkon 
bind 2i merdivenden düşmüş, 
ıyığından ağır surette yaralan
mıştır. 

Kazıya uğrayan kadın Mcm 
lekct hastanesine kaldırılmıştır 

Ç4kı ile yaralamak 
Alsancakta C d a l B yar bu 

varında lzmtdı Abdurrahmaı. 
Hılm~ lstanbullu Salah ll ddini 
oynarken çakı ile haf fce wara· 
Jamışt r. 

Vicdansız b ir adam 
lkiçeşmelıkte 269 numarala 

aile evınde Ahmet oğlu Etem 
Raçko, Jzmirli dul Raziy,enın 
beş yaşındaki k z ı Yaşara çı r• 
kın bir harekette bulunduğun· 
dan tutulmuı, Adliyeye veril
miştir. 

Karısını döğmüş 

Karşıyakada Soğukkuyuda 
Medeniyet sokağında lsp ırtala 
Etem Çaihyan, karısı Ayşeyi 
döğdüğünden zabıtaca tutul· 
muştur. 

Suç 
Çeşme kazasında Sakarya. 

mahallesinde oturan G iritli 
Rasım oğlu 65 yaşında Hüıe· 
yin inan, şapka kanununa ay· 
kın olarak başına poşu aardı • 
ğından mahkemeye verilmiıtir. 

Kız kaçırmak. 
Urlada Çımlık köyünde 

ımclclık eden Maraşh Hasan 
oğlu Mustafa, ayni köyden 
Mustafa Er lem 13 yaşıada 
Emineyi zorla kirlettiğinden 
tutulm\lş, Adliyeye verilmiştir. 

Kadını döğmüı 

Bayındırın Hacı lbrabim ma· 
balleıinde oturan Mehmet otlu 
Ahmet Yüksel, Mustafa kızı 
BP. Binnazın önüne geçerek 
döğdüjüaden Adliyeye ı~vke· 
dilmittir. 

Beı ~enç Tecim list. 
si imtihanına girecelı 

lzmir Tecim ı ;sesi imtibanla
raaa hariçten girmek için Kül· 

tür Bakanlığına müracaat edep 
B. Şevki Sınde, Sıbahiddin 

Türkeri, M. Ali Adalan, Meb· 
med AydıD ve M. Şefik Erbi· 

lia kanuni şartları haiz olduk· 
lara ve lise imtı hanlarına kabul 
edilmeleri vekaletten şelı rimiz 
kültür direktörlüğüne bildir.l· 
miıtir. 

lıtanbula hayvan 
.s vki 

Konya vapuru, dün 2000 
koyun yüklemiş, lstanbulı hı· 
reket etmiştir. lzmir·Pire sefe· 
rini yapmak için çarşamba sa
bahı lıtanbuldan limanımıza 
gelecektir. 

liman hareketleri 
Dün limanımıza 2 Türk ve 

2 Alman vapuru a-elmiş, 2 Türk 
ve 1 "-iman vapuru hareluıı& 
etmistir. 



Sahift" 6 ANADOLU 

Sofyada çok samimi konuşmalar cereyan etti Jzmirliler! 
Başvekilimiz, Belgrad ve 

Sofya seyahatlerinden 
Bugün hava şehidleri ih

tifaline iştirak ediniz. 
- Başı 1 inci salıi/ade -
Yolda alaya girmek istiyen· 

ler, kolun nihayetine kahla· çok memnundur. 
.... •• • •• .,.. bileceklerdir. Mora sim 11 de 

kılarak usulü veçhile selim ve· 
rilecektir. 

( Şehitl~ri ziyaret ve saygı 

defteri ) her teşekkül, müessese 
veya dairenin bir mümessili ta· 
tafından ve yürüyüş sarasile 
kapıdan girilirken imzalana· 
calctır. 

B. Celil Bayar, dost ve müttefik memleket ricali :~~:;~n s~:;:1 ~:ma1:J!1!,a~e~ 
ve Bulgar devlet adamlarile yaptıg"' ı temaslar kesi ıehidleri aeıamıamata da· 

vet edecektir. 

hakkında Büyük Şefe arzı malômattan Kıta kumandanları da kıta· 
b ki d 

larana derhal (dikkat) kuman· 
' .. 

Turan yağ 
fabrikasında 

bir kaza. 

sonra eyanatta bulunaca ar ır. dasını verecek, siviller de şap• 
-Başı 7 inci sahi/ede

gitmişlerdir. 
Baıvekil B. Celal Bayar ve 

Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras 
ile Türk heyeti azası saat 16,30 
da ekspresle hareket eylemiı· 
lerdir. Türk Vekilleri istısyo:ı· 

da Kralı temsil eden başyaver 
General Tzınev ile başkat p 
B. Poov, Bulgar Başvekili Köse 
lvanof, bütün hükumet azası, 
Balkan devletleri elçileri, Hari· 
ciye N ... zareti erkanı, polis mü· 
dürü, Sofya demiryolları müdü· 
rü, Türk elçiliği memurları, Bul· 
gar • Türk cemireti reisi ve 
daha birçok resmi zevat tara· 
fından ıelimlanmıştar. Sancak 
ve muzıka ile bir ihtiram bö· 
lüğü askeri selam resmini ifa 
etmış ve Başvek 1 Celal Bayar 
tarafındın tdtiş olunmuştur. 

Trenin hareketinden evel iki 
başvekil sam mi surette el sık· 
mışlardar. Türk Başvekilini ve 
Haricıye Vekilini polis direk· 
törü, protokol şefi ve Türk Ve• 
killerinin mihmandarlığına tayin 
edilmiş olan Harıciye memurları 
ıle Türkiyenin Sofya elçisi B. Ber
ker hududa kadar geçirmiılerdir 

Sofya, 13 (A.A.) - TUrkiye 
Başvekili ile Hariciye Vekilinin 
Sofyayı ziyareti münasebetile 
Bulgar Başvekıli B. Köse fva· 
nof Anadolil Ajansına atideki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Bugün komşu ve dost Turk· • 
yenin iki güzide devlet adamı· 
nın ziyaretinden dolayı çok 
bahtiyarız. Kısa olmakla bera• 
ber bu ziyaret memleketlerimiz 
arasında mevcut dostane mü· 
nasebetlerin ve ıki hükumetin 
bu münasebetleri daha ziyade 
~•mimi bir bale getirmek azim· 
(erinin yeni bir bürhınıdır. 

Bulgar milletinin ve benim 
Türk milletine karşı bissettı§'i· 
miz hararetli sam mi sempati 
hıslerine tercüman olmasını 

Anadolu Aj ınıından dılerim. 
Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye 

Baıvekili B. Celal Bayar Bul· 
gar Ajansı vasıtasile Bulgar 
matbuatına aşağıdaki beyanatta 

bulunmuştur: 
-Bulgar Kraliyet hükumetinin 

nazik daveti üzerine Belgrad· 
dan dönerken Sofyada tevak· 
kuf etmeği kendimize büyük 
bir zevk bildik. Güzel hükumet 
merkezinizi bu kısa ziyaret Bul· 
gar Başvekili E~seliııs Köse 
İvanof ile daha geniş bir su· 
rette tanışmıldığımı mümkün 
kıldı. 

Doktor Aras ile birlikte ek· 
selins Köse lvanof ile memlo· 
ketlerimizi alakadar eden mc· 
ıeleler bakkanda görüş teati· 
sinde bulunmak fırsat nı bul· 
duk. Bizi minnettar bırakarak 
iltıf ata garkeden Majeste kralın 
yüksek teveccühlerine nailiyetle 
çok bahtıyar olduk. Kraliyet 
bükii.neti ve bütün halk bize 
çok dostane iyi kabul göster· 
diler. Bize ibzal edilen nişanei 
dostaneden dolayı çok müte· 
hassiıiz. Bütün dostane teza
hürlerin memleketlerimiz arı· 
sanda mevcud iyi komşutulc 

münasebetlerinin birer bürhanı 
ve Bulgariıtanın Balkanlı kom· 
şulariyle iş birliği yApmalc zib· 
niyetinin teyidi oldu~u intibaı 
ile Bulgarlstanı terked.yorum. 

Sofya, 13 ( A.A. ) - Bulg11r 
gazeteleri, Türkiye B şvekili B. 
Ce.al Bayar ile Hariciye Vekili 
Dr. B. Rüıtü Arasın Sofyayı zi· 
retine uzun sütunlar tıhıis et· 
mekte ve birçok fotoğraflar 
neşre mektedirler. Akşam ga· 
zcteleri ilk tefsirleri de yap· 
maktadır. 

Slovo raıetesi diyor ki: •Gar· 
bi Avrupada büküm süren dip· 
Jomatik faaliyet şimdi Balkan• 
lara yayılmaktadır. Türle Nazır· 
tarının son seyahatleri Balkan· 
larda yeai bir diplomatik gö· 
rüşmeler devresini açmaktadır. 
Mılletlerin hukukuna karşılıkla 
hürmet esasına dayanarak aami· 
mi surette tatbik edilen fikir 
muzmersiz Balkan tesanüdü boş 
bir lakırdı değildir. 

Kendisi ile ilk dostluk pak· 
tını imzalamış bulunduğumuz 
Türkiyeye karşı hissedilen dost· 

lulc hissiyatımızı temizlemiş kalarını çıkaracak, bir 'dakika 
oldutundan yeni bir politik ihtiram vaziyeti alacaklardır. 
yolunu açmış bulunuyoruz. Bu Ayni dak.lca içinde bir top 
politika karşılıklı dostluk ve at.lacak ve merasim yerindeki Dün sabah aaat 11, 15 de 
hürmet politikasıdır.. bayrak yarıya kadar indirile- Turandaki yağ ve ubun fab· 

Yarı resmi Daes başmakale· ceıctir. rikuında feci bir kaza olmuş-
ıinde diyor ki: Top ıesi ile . beraber ıehir- tur. Fabrikanın atölyesinde ça· 

•Bulgar milleti, Türkiyeye deki bütün daire, müeHese ve lııan amele R~fet oğlu 31 ya· 
karşı daima çok iyi bi11iyat ticarethanelerle gemi bayrak· tında B. fazıl, tesviye makine-
beslemiştir. Bulgaristan, bu his· lan da yarıya kadar indirile- sini tabrilc için elektrik tevzi 
ıiyatının muhtel f bürhanlarını, cektır. Fabrika ve gemiler dü· tablosunda cereyan anahtarını 
ezcümle Montrö konferansındaki dük çalacaklar, insanlar ve na· açmalc isterken birdenb:re elek-
h.ttl hareketi• ve d10ha ıon za· k.l 1 ld ki d trık ceryanına kapılmış ve aar· "' ı vasıta arı o u arı yer e 
manlarda Bulgaristandaki Türk bir dakika duracaklardır. sılaralc yere düımüştür. Bir da· 
mekteplerine Latin alfabesini ba yerden kalkamıyan zavallı 

Bir dakika soı r rahat ku· genç, derhal bir otomobille Al· 
sokması ıuretile göstermiştir. ,. d ·ı b · b·t man ası ı e u merasım ı e- aaocalctaki ecnebi hastanelerin· 

Reisicumhur Atatürlcün Bul· k b k l k ce , ayrık ar yerine çe i ece , don birine nalcledilmişs~ de ya· 
haristana karşı olan iyi hissi· d"d-kl le b k - -u u er susaca , er H yuru• rım saat ıonra ölmüştür. 
Yatını h tırlatan Dnes makale- - le · yuşe geçece tar. ô.üm tahkikatına müddei· 
sini ıöyle b~tirmek edir: 

Müteakiben Vali B. Fazlı Gü· umumi muavini B. Enveri Ege 
•Biz, Bu'garistanın vo Tür• I 

eç, bava kuvvetleri namına bir tarafından el konmuştur. 
kiyenin sulhun ve ilci millet 

zıbit nutuk irad edecekler ve Elektirik tevzi tablosunun 
arasındaki du»lane münasebet· 

bir müfreze de havaya üç defa bozuk olması ve bu yüzden bır 
lerin idamesi için daima f aıla· 

ateı edecektir. aencin ölümüne aebebiyet ver· 
la~an bir enerj ile çalıııcak· • 

Bundan ıonra kapıdan çıkı· mit bulunması muhtemeldir. 
larına eminiz •• 

Sofyı, 13 (A.A.) _ Anadolu lacak ve Şehitlik önündeki yol· Tahkikata ehemmiyetle devam 

A b dan aeçilerek çeımenin yanın· ediliyor. Bir elektirik mübendiıi jansinan mu ıbiri bildiriyor: 0 

Sofyada Bulgar bükGmetinin da muzilcanın önünden ıeçer- de fenni tetkikat için fabrikaya 

B ken sol tardtald şehitlite ba- götürülmÜ$tÜr. m safiri bulunan aşvekil Bay _ _ _ _ _ _ ~~CQ. ~ _ 

Celil Bayar Ye Hariciye Vekili reamleriai va Bayaa Ba7M.a Aada aakari muz.ilc.a TiiJ'~ VA 

Dr. Tevfık l{üşdü Aras bugun ayrıcı bir batara vermıılerciir. Bulgar milli marıla ıaı çalmış-
ıaat 12 de Sa Majeste kral Sofyı, 13 (A.A.) - Bulgar t•r. istasyondan ıehre kadar 
hazretleri tarafından kabul bu· Ajansı bildiriyor: muhterem miaafirler kaldırım• 
yurulmuşlar ve oezdlerinde uzun Bu gece Baıvekil B. Celil lır üzerinde birikmiş olan bal· 
müddet kalmışlardır. Saat 12,15 Bayar ve Hariciye Vekili Dr. kın sempati tezahürleriyle kar-
te Vramia sarayında Başvekili· Rüştü Ar11 Ankarayı dönmek ıılanmııtar. 
miz ve Hariciye Vekilimizle üzere Buliar arazisini terkede· Başvekil B. Köıe lvanof ile 
bütün Türk heyeti Mıjeste kral ceklerdir. Bugün Bulgar bükQ. samimi ziyaretler teatisinden 
hazretlerinin öğle yemeğinde met merkezinin iki güzide Türk sonra güzide Türle devlet adam· 
misafir olarak bulunmuılardır. devlet adamına karıı göıter· ları kralın huzuruna kabul edil· 

Yemekten sonra Majeste kral dıği iyi kabul çok aamimi ve dos· miş ve yemeğe davet olunmuş· 
Başvekilimizle bir tarafa çekile· tane olmuştnr. tur. Sofyadan ayrılışta da miıa· 
rek uzun müCldet göıüşmüşler Sofyıdı kısa ikametleri eanı· firlere karşı geçirmeye gelen 
ve sonra kendilerine ayrı ayrı sın da Türk vekilleri Kralın, bü· zevat ve halk tarafından ayni 
iltifat ederek bütün heyeti mu· kumetin, balkın, ihtiramlarını samimi sempati gösterilmiştir. 
rahh111a erkanı ile konuşmuş· ve sempati tezahürlerine maz· Türle miaafırlerin geçecekleri 
lardır. Başvekilimiz kral· haz· har olmuştur. Yeıilliklor ve iki yollara dizilerek kendilerini 
retlerine Atatürlc:ün selim ve memleket bayralclan ile ıüslen· aelimlıyan halka muhterem 
muhabbetlerini arzetmiş ve Sa m~ı bulunan iıtaayonda karııla· Türle misafirler çok nazile bir 
Majeste de bilmukabele en 11• ma töreni hararetli bir mahi· surette selamlarını iade eyle· 
mimi muhabbet ve hürmetlerini yet almıştır. Türkiye başvekili miılerdir. 
Reisicumhura arzına Başvekilin ve Bulgar başvekıli yanlarında lstanbul, 14 (Hususi mubı· 
tavassutunu rica etmişlerdir. Sofya garnizon kumandanı ol- birimizden)- Belgrattan dönen 

Kral hazretleri Başvekil Ce- duğu halde ihtiram bölüğünün Başvekilimiz B. Celil Bayarlı 
lal Rayu~ lcendi imzalarile bir önünden gtçm ş1erdir. Bu es- Hırıciye Vekilimiz B. Rüştü 

lzmirlilerin 
hamiyeti 

Kır~ehir ve l ozg•d bal'eketiau 
f11 aketaadeleri yardım lille•i dOD 
töyle idi: Lira Kr. 
Alıırco, B ynk Çi~li U16 
h lkı ıarafıodao ıeberril edi· 
lip Karşıyaka Kızılay vube-
ei aeıtaaile ) atı rılao 32 20 
Kocıtepe okulu ö •rencileri 2 
Bölge San'at okulu ögrencilcri 6 15 
Kız Lisr.ı!.i oğretmcn To 

ö~rencileıi 

Bugün toplanan 
Dünkü yekOn 
Umumi yekun 

117 50 
157 85 

18898 75 
19056 60 

-

\.. ________________ _, 

Franksitler 
Bir lngiliz vapuruna 

batırdılar 
Salamaka, 14 ( Radyo ) -

f ranlcaitler, ileri harekata de· 
vam etmektedirler. 

Son muharebe.erde, Cumba• 
riyetçilere ait 8 tayyare düti
ruldüğü söyleniyor. 

Franlcsitlerin, Barselon wehri· 
ni tekrar bombardıman ettikl .. 
ri ve atı lan bombalardan Jill 
kişi öldüğü bildiriliyor. 

Valansiya bombardımanı ... 
nasında hasara ukrıyın bir ... 
giliz vapuru, su almıı ve b•~ 
gün batmrıtır. 

Muısolini •iyaıl ı~y. 
levini Cenovada verdi 
- 3 üncü salıi/eden deva111 -

Faş at ltalya; ıize, ıizin vata
ni hissiyatınıza ve fedakiılıtı· 
naza dayanmaktadır. · 

Mussolini, aöylevinden 1011ra 
büyük tezahürat arasında buı 
müe11eseleri gezdi ve müteaki
ben belediyeyi ziyaret ettL 

Belediye reiıi, ko adisine bir 
harita hediye etti. 811 -. 
ritadı, be11üz ıene evel Ceao• 
vanıa Akduizde Jıiikme ·11 
-yerıerı gQstermektedir. 

Aras, beraber!erınde'i heyetle 
birlikte bu sabah lstanbula 191-
mişler 1 Sirkeci garında m.,.. 
ıimle istikbal edilmiılerdir. 

Başvolcilimizle Hariciye Veki
l m z, p rapalasa mi..W ol
muşlar ve akşamleyin, ekspreıle 
Aokaraya hareket etmiılerdir. 

B. Celil Bayar, Belgrad ve 
Sofya seyahatleri hakkındı , .. 
zetecilere ıu beyanatta balwa
muşlardır: 

- Seyahatimden çok mem
nunum. Şefim Atatürke malt
mat arzettikten ıonra beyanatta 
bulunac ğım. 

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

Ya.zan: 
51 

Saime Sadi 

Anlıyor musun Saimei o, 
uyanmış ve herşeyi unutmuştu. 
Bazı vücudlerde herhangi bir 

yara ve bere çarçabuk iyileşir, 
kaybolur gider. Bazılarında ıse 
ayni ıekilde bir yara, bir çizik, 
yıllarca kapanmaz, iyi olmaz, 
biç olmazsa yerini bırakır •• Gü· 
zide, bu birinci plana dabıl 

olanlardan.. Belki de bu yüz
den, neşesini çarçabuk tekrar 
ele almıı bulunuyor .• 

• • • 
Tireye ge!iş miz·n dördüncii 

senesi.. Güler artık büyüdü. 
Onu, 16 yaşının bütün letafet; 
ile, idota pembe, sıkı ve canlı 
"' 

bir gül goncasını benzetiyorum. 
Bu evi terkedecck, daha aşa· 
ğıda başka bir yere taşına· 
caktak. 

Babam, babasına söylemiş .. 
Yaz vakti idi, mekteplerin ta· 
til oldutu günler .• Güler bana 

geldi, yüzüne baktım ve onun 
büyüle bir korku ve derin bir 
ıstırap içinde, ideta benden 
bir teıellı, birşey beklediğini 
görür gibi oldum: 

- Ne var Güler, ne oldun 
yavrum? 

- Şey, Aferide ablal. Bu 
evden çıkıyormuşsunuz öyle 
mi? 

B rdenbire, ben de şaşır· 
dım .. 

Güler, o takdirde bir ev 
kiruı ile temin ettiği tahsilini 
yarıda bırakmak mecburiyetin· 
de kalacağından korkuyordu. 

- Ne olur başka eve çt· 
karsak Gü er? 

Hali çocu klutunu muhafaza 
eden o firari ve mahcup ba· 
kışlarla: 

- Sizi artık görem'Cm.. Gör· 
sem bile çok az •. 

Dedi. Benim isteğim üzerine 
karar verdik ve ıene evde 
kaldık. 

Zaman, meyilsiz bir mecraya 
düımüı büyüle bir nehir g bi 
ıtır •A-ır, biç gürültü yapma· 
dan geçiyor. Ben, bizim dere
ye bakan bahçeyi temizlettim, 
bahçıvan buldum. Aklımın er 
diği şekilde ve zevkime göre, 
burasını düzelttim. Eserimi 
beğendim doğrusu .. fakat kü· 
çiik afacanlar, dereye 11rkr.tn 

meyve.i ağctçlan tışa tutuyor 
ve yere dqen erikleri, viınele
ri, elmalara kapışıyorlar.. Oıı· 
lara bir iki ıöz söylemek iıtl• 
yor, yapamıyorum. Haıarılar, 

birkaç meyve düşünce, biribi· 
rine g·rerek, derenin taşlıkları 
üstünde biribirl üstüne yıkıla· 
ralc, kahkahalar, çığlıklar ata· 
rak öyle ıeyler yapıyorlar ki .• 

O esmer, uzun boylıa ziraatçi 
bili dere içinde mekik doku
yor ve ben, biç görmemezlik· 
ten geliyorum. Güz.de ise, aö· 
rünmek için ne mümkünse ya· 
pıyor.. Kendi kendimei •baata 
bu kız,. diyorum ve iç:mde 
ona lıcarşı bir mazeret zemini 
hızı rlaeıata çalıııyorum. 

Tire, çok güzel yer, çok .• 
Burada, bir değirmendere 

var .. Bir tarafından garınce, 
etrafı ıığaçlar ve bahçelerle 
çevrilmiş, orta yerinden ıular 
akan bir dere içinden saatlerce 
~ürüyorsunuz. Her oıı, on beş 

da,ikada ka şaaıza, derenin 
ortaaına kurulmuş, yukarıdan 

ıelen ıuyu kendi ıötsünde 
toplıyarak taşlarını çeviren de
tirmenler görürsünüz. Değir· 
menciler, çoluk çocukları ile 
bura da oturuyorlar. 

Pazar oluncı, etraftaki bah· 
çelerin aahip:eri de gelip ye· 
leşiyorlar. Çardaklar, dere için· 
de sıraya duruyor ve gece 
olunca •taçlardan, çardak ça· 
tılarandan sarkan büyüle gaz 
fenerleri ile derenin ıslak ka
ranlığında çok ıüzol bir ilem 
dotuyor. 

Uzaktan uzağ•, susmuş ve 
dinlenmete varmış deg:rme:ı· 
lerin içindeıı ıarlcı sesleri ge· 
liyor. Beri tarafta ağaç dalları 
arasına kurulmı.ış bir salıncak· 
tan başını kaldıran bir yavru· 
cuk, şaşkın gözlerle göklerin 
nih lyetsızliğine ve bu ni· 
hıyetsizliğ~ serpilmiş yıldızlara 
bıkıyor, birşeyler mırıldanıyor. 

• 

a Burada wasat çok mebzul .• 
Burada da ihtiyar bir z•r 

bekle tamştım. Gerçi, diterl 
2ibi değil amma, orijinal bit 
adam.. K rısı ile b · ç geçin181-
yor. Yamag, realist ve ittibl~ 
ile oııuşuyor.- Sonıı -' 
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Kaptan Sakling, yeğenini 
müıteana bazı şartlarla gemiye 
mal etmenin yolunu t ulmuş 
ve ona, zabitlerin dununda bir 
de afık vazife verm;şti. 

Orad Nelıon, day:ımın ver· 
iDİ§ olduğu vazifeleri, öyle bü· 
yGlc bir itina ile yapmağa lco
yulmuıtu ki, az zaman içinde 
bütün gemide büyük bir ıem· 
pati elde etmiş ve tayfalardan 
başka. zabitlerin bile saygısını 
kuanmağı muvaffak olmuştu. 
Kaptın Salding, Oradın ba· 

baıı Edmon Nelıona mektup 
yazdıkça, ıu cüm leleıi tekrar 
etmeti unutmamııtı: 

•Şüphe götürmez bir haki· 
kattir ki, Orıd, aon derece 
zeki ve ayni zamanda dürüıt 
ve fevkalade dikkatli bir ço
cuktur. Bu iyi bir denizci ola• 
caktır •• 

Kaptan (Sakling) in mektup· 
larıada elcıeriya tekerrür etmiş 
olan bu cümleler, Oradın ba· 
b111 Edmon Nelıon için derin 
bir sevinç ve iftihar duygulan 
)'aratmaktan hali kalmamıştı. 
Halbuki zayıf oğlu, denizcil.k 
gibi çok meıakkatli bir mesleği 
intihap ettiği zaman, kendiıi 
endiıe duymuıtu. Demek ki ya• 
nılmıştı .. Orad, kendiıine mev· 
ud iyi bir istikbalin yoluou tut· 
llluıtu .. 

Edmon N elıon, bir gün kaıyn• 
biraderi kaptan (Saklinı) den 
bir mektup alm1şb. Bu mek• 
tupta, Edmon Nelıonun dıkkat 

ı rını celbetmi ti: 
•D• aec•. Orad•• amara

ıına rittiğimde, kendisini ıakird 
diğer bir arkadaş le karşı kar 
ııya ve neş'e içinde buldum. 
Yanlarında üç te kız vardı. 
Beni g6rünce iıtifioi bozmada. 
Bana öyle reliyor ki, yetenimin 
kadınlara kırıı Jazla zaafı 
vardır. 

Oradan baba11 Edmon Nel· 
•on, bu cümleleri okuyunca 
fena halde ııkılmıftı. Köyünde, 
bu derece aıkı bir inzibat al· 
tında ve yekneHk bir bayat 
içinde on iki yaıını bulmuş olan 
cılız ve çelimsiz oğlunun, Rijo
llabl ıemiıine gider gitmez bu 

derece çalıımaıı ve ayni zamanda 
kadınlarla ülfete başlamış bu
lunması, hakikaten onun için 
düıünülecek bir mesele idi. 

Edmon Nelson, kayınbirade
rinia mektubundaki bu cüml .. 
Itri, tekrar tekrar okumuş ve 
•onra, kendi kendine mırıldan• 
lllııta: 

- Büyük Allabım; Orada 
fenalıklardan ve düşüncoıizlik· 
lerden aen korul. 

Rizonabl gemısı, Nisanı• 
•onlarına dotru Falldant ada· 
1-rına hareket için hazırlanmıştı. 
O denizlerde lıpanyol gemile
~İıai arayıp, onlarla çarp.şmak 
\lzere emir almııtı. 

Rizonabl haftalardan sonra 
F'ılldaant adaları açıklarında 
dolaımağa ve lıpınyol gemile· 
l'İrıi aramağa koyulmuştu. 

811 aefer; bergün değişen, gib 
~cı ve gah tatlı hatıralar bıra· 
•n aıaceraların mecmuası de• 

llccelc derecede bir mahiyet 
llnıııb. 

Oradan zayıf vücudü adeta 
~ıçıvraya dönmüştü, fakat 
t•UQa rağmen bir gün bile va· 
'cifeıi __ baıından ayrılmamış ve 
• tndıııne verılmiş olan bütün 
ltleri dakikasında bitirmiş, ayni 
••nıında da, bir geminin ne 
•1&retle idare edıldiğıni, dayı· 

~~~--~-----~~~ 
ıından örnek almağa ve ma· 
lumatını gen işlctmeğe gayret 
etm:şti. Oradın dayıs ı kaptan 
Sakling, yeğenin ·n bilgiıini ar· 
hrm~ için, o güne lcadar elin· 
dan gelen her türlü kolaylığı 

göıtermiş, onun hiçbir sualini 
cevapsız bırakmamıştı. 

(Rizonall) gemiıioin(Falklant) 
adaları seferi, muvaffakıyetle 
neticelenmişti. Kaptan (Sa1ding) 
çok kan dökmeden, deniz lort• 
luğunun emrini ifaya muvaffak 
olmuş ve 1772 senesinin ikinci 
teırininde lngiliz aularına doğ· 
ru yelken açmıştı. 

Orad Nelson; dayısı kaptan 
(Salding)in muvafakatile, (Faik· 
lant) adaları açıklarında lspan· 
7ollırla vukubulan ehemm;yet• 
siz harplere iştirak etmiş, de· 
niz harbinin ne demek olduğu· 

. au anlamıştı. 
Kaptan Sılcling seferde iken 

Edvardın babası Edmon Nel· 
tona göndermiı olduğu bir 
mektubun baıında ıev~nçlo ıu 
utırlar1 karalam11h: 

•oradıa ce11retini görüp te 
hayran kalmamak mümkün de· 

Nakleden: K8mi Öral 

ğildir. Kılıcı iyi kullanmasını 
henüz öğrenmed:ği ve taban· 
cayı ancak' birkaç defa eline 
aldığı halde, bütün harplerde 
berkeıten evel hücum etmeğe 
çalışıyor, daima ön ayak olmak 
istiyor. 

Son harplerden birinde, düş• 
mania çarpışırken Oradı diğer 
cengaverlerle aandallardan bi
rinde ve düşmanla karıı kar· 
şıya gördüm. 

Halbuki, harp esnaıında, hiç• 
bir zaman ve hiçbir auret!e 
gemiden aynlmamuı için o 
vakte kadar kend sine kıt'i ve 
mükerrer emirler vermiı bulu· 
nuyordum .• 

R"zonabl engin denizlerin 
muazzam ve korkunç dalgalan 
ar11ında lngiliz karasularını 
doğru yol alırken, Orad Nel• 
ıon da: yakaıını belirsiz bir 
bastahta kaptırmıştı. O dere· 
ce ki, day,ıı kaptan Saklinı ve 
hatta gemi zabianı, Oraddan 
ümidi kesmişlerdi. Onun, lngil
tereye aağ dönemiyecetindea 
ve günün birinde balıklara yem 
olacağından berkeı korkmaıtu. 

- Sona var -

Bu serseri herif 
kim olsa gerek? 

Vesika soran jandarmalara derhal 
tabanca ile cevap veriyor. 

Maktul w jandarmalar 
Paria gazetelerinde okudutu· 

muza göre, Fransanm 0Jen • 
Blaro kuabasında motosikletli 
jandarmalar bir yolcudan veai· 
kalarını soruyorlar. 

Adam, hüviy~t vesikasını 
~karacakmıı gibi elini cebine 
atıyor, fakat; birdenbire: cebin· 
den çıkardığı bir tabanca ile 
jandarmaların üzerine ateş edi· 
yor. Jandarmalardan birinin bir 
kurşunla kulağı kopuyor, diğe· 
rinin ayağı sakatlanıyor. Herif 
onları yaraladıktan sonra, kaç· 
mağa başlıyor. Kurşun ıeılerine 
yetişen diğer jandarmalar, fıra· 
rinin arkuından ateş ediyorlar. 

Bu azgın adam, kolundan 
yaralanıyor. Lakin, yarala ol· 
duğu halde, sıvışmağa muvaf· 
fak oluyor. Yaralı, biraz aonra 
tesadüf ett:ği 60 yaşlarında bir 
köylüye, kolunu sarmasını em· 
rediyor. ihtiyar köy.Ü, bu emri 
dinlemiyor ve bağırmağa baş· 
lıyor. Köylünün ıesini duyarak 
yetişen iandarmalar, berıfi tam 
yakalıyacakları ıırada, el nde 
gördükleri b ir tabancadan do
llyı yanına yanaşamıyorlar. 

Yaralı da, elindeki tabanca ile 
onları tehdit ederek oradaki 
ormana dalıyor. 

Jandarmalar, bir müddet du· 
rakladıktan ıonr•, bir takım 
tedbir alarak ormana giriyor• 
lar. Herifi, baygın bir balde, 
bir çmar dibinde yatarken ya· 
kalıyorlar. Adamın üzerini arı· 
yan jandarmalar, onun hüviye• 
tini ispat edebılecek hiçbir ve· 
ıika bulamıyor lar. 
~~~~~~--~~~------

Yeni okullar 
J 

Urla okulu çok 
güzel oldu 

Urlada Çeıme yolu üzerinde 
28 bin liraya inşa edilen ilko· 
kul binası bu ay sonunda ta· 
mamlanacaktır. Ônümüıdeki 

ders yılında bu güzel okul bi
nasında derslere baş:anacıktır. 

lzmirin Güzelyalı semtinde 12 
bin liraya inşa ettirilen ilkokul 

binası da tamamlanmıştır. Bu 
ders yılanda okumağa açıla· 

caktır. 

Tecim lisesi 
öğretmenleri 

Şehrim'z Tecim liıeıi öğret· 
menleri bugün Kuşad1110a gi· 
derek Selçuk harabelcrıni ge· 
zc~ekletdir. 

Gemi doktorunun 
' 

ezcanesi! 
Bir muhripte, ihtiyar bir dok· 

tor binb•ıı vardır. Hayabnı 
bahriye askerleri arasında ge
çirdiği için, onların telcmJ kur
naıhkıarını bilirdi. Yalandan 
haıta olup ta ondan izin ko- . 
parmak imkansızdı. Bu gibile• ' 
rile araıında sık sık ıöyle mü
nakaşalar geçerdi. 

- Binbaıım, karnım ığrayor. 
- Karnınız mı atrıyor? Bir 

bardak deniz ıuyu içiniz ıeçerl 
- Binbaşım, ayatım atrıyorl 
""T"" Deniz ıuyu ile banyo yap; 

birşeyin kalmaz! 
- Binbaşım, midem bozuldd •• 
- iki bardak deniz auyu 

aeni tedavi eder. 
Bir ıün binbaıı, kayıta bin;p 

karaya çıkmak iated.ti ~ir sı· 
radı, denize düşer ve köpük· 
ler arasında kaybolur. 

Bütün zabitler telaşa düşer· 
ler. Aıkerlerdea biri, kendini 
tatamıyarak: 

- Hiç merak etmeyiniz, der • 
Binbaıımız eczanesine gitti!. 

Sabn alınış! 

Fakat ıiz kimıiaiz?. Ben 
valizimi bir bımmala vermiş
tim!.. 

- Evet, ben do ondaa ntın 
aldı mi 

Bir gece Naıraddın hocanın 
lcüçük çocuğu bütün mahalleyi 
altüıt edtcok derecede atlama· 
ta ba~ l .mış. 

Karııı hocayı dürtmüş: 
- Kalk hoca, demiş; üç aa• 

attenberi ninni ıöylüyorum; ço· 
cutu uyutmak istiyorum. Sen 
iıe hırlayıp uyuyorsun. 

Hoca cevap vermiş: 
- Ne yapayım? 
-Sen de ninni söylel Bu ço· 

c:utun yansı aenin, yarııı benimi 
Her derdini benim üıtilmo mi 
yükleyecekıin? 

Hoca yorganın altında dü· 
ıünmüş: 

- Pek iyi öyle iıe, demiş; 
madem ki çocuğun yarııı senin, 
yarııı benimdir. Sen kendi (yarı 
çocuğun) için ninni ıöiel Benim· 
lcinın yakasını bırak, varsın ağ· 
laıın. 

Kararsızlık! 

l~ -tj 
~~ 

- Bir doktorla mı evlene· 
yim, yoksa bir sarraf ile mi? 
Bir türlü karar veremiyorum!. 

- Biri sağlıktır, diğeri de 
servet .• 

Mesele bunlardan birini seç• 
mektedirl 

~a~ıs ıs --· 
gülelim 

Kolaylık! 

Kaçmıti hazırlanın gen ı, 
kız - Babam uyandı •• Garajda 
daha büyük bir merdiven bu· 
lundutunu, onunla daha tehll· 
keıizce inebileceğ"mi ıöylüyor •• 

Şarkı 
Çapkın kız, ne diye baktın da 

güldün 
içimde kıvnldın, geçtin, ıüzül· 

dün, 
Bir ıotuk pınardan çıkan au 

gibi 
Kurumuş gönlüme aktın, dö

küldün. 
• •• Kadrini anlamaz bil ki başkası 

Bu yaıın olm·yor inan ıakası 
Ey beyaz aökaünden güller 
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Ananı• 
çıkası 

koynundan yeni çö· 
zül dün 

Çimdik 

- Baba ben doğduğum za· 
man aen kaç yaşında idın? 

- Niçin aordun oğlum? 
- Ben de kaç yaşında baba 

olacağımi öğrenmek için. 

Bir gece düşün· 
düren sual?! 

Almanlar, sorulan bi!" ıuale 
Uiun müddet düşünmeden oe
vap vermez1er. İşte bir misal: 

Bir Fransız seyyahı, yabancı 
bir mem:ekete gid.yor. Otelde 
güçlükle yer buluyor, eşyalarını 
yerleştirirken otelci geliıor: 

- Müsaade ederseniz bir Al· 
manı da sizin odanızda yatıra
cağım, diyor; Fı ansız razı olu· 
yor. 

fk· yeni dost, aktam yeme
ğinden so~ra yatmağa çıkıyor
lar. Uykusu kaçan Franıız AJ. 
mana: 

- Ak§am yidiğimiz yemekler 
ne kadar lezzetlı idi, diyor. 
Fakat cevap alamıyor, uykuya 
dalıyor. 

Ertesi güa Alman Franııa 
doıtuna şunları söylüyor: 

- Düıı gece bir türlü ay• 
yamadım, sızin ıual ;nizi düıüa· 
düm. Yemekler bakikatea ı ... 
zetli idil. 

Boşuna uğraşı
yorsunuz! 

Boyacı - Boı yere •tr...
yorsunuz bayan.. Beni keaeli
niz'.e alakadar edemezsiniL. 
S izden de boya para11 .Ja. 
ca~ıml 

---------------------Dalgınlık bu kadar olur! 

-Haydi canım, daha ne bekliyorsun; sıra senin ışte oynasan a .• 

Kuyumcunun ufak bir hatası! 
B. N.yazi, bil\ kuyumcu dük· 

kanının önünden g eçeuen içe· 
ride bir şangırta iş tli. Kap dan 
bakınca, kıymettar bir vazonun 
parçalanmış, yerlere dağılmış 
olduğunu gördü. ilk aklına ge· 
len, ihtiyar halası oldu. Bu an· 
tika meraklısı ihtıyarı az bir 
para ile memnun etmek ve bu 
ıuretle mirasta fazla hisse al· 
mık fırsatı önüne serilmişti! 

Kuyumcu ile mutabık kaldı. 
Kırık vazo parçalarını halasının 
adreıin e köndertti, çırak, içeri 
girerken paketi el nden düşü· 
recek ve vazo sözde orada kı· 
rılmış olacaktı. 

Nıyazi derhAI balasana koşa• 
rak müjdeyi verdi. B.raz SOllra 
paket getirilmiş, odada kaza· 
en (1) düşürülmüş, fakat hiçbir 
gürültü işitilmemişt.r: 

ihtiyar bala da merakla pa· 
keti açınca, kırık vazo parça· 
larını ayrı ayn kağıdlara, ttina 
ile sarılmış buldu.. KuyJmcu· 
nun ufak bir hatası; bütün pro· 
\eleri altüst etmiştıı I.. 

Bir Türk gencı ıle bir lranlı 
genç kıştan bahsedıyor1armış. 
Evveli Türk genci söz almış: 

- B zim Anadoluda öyle 
soğular o!ur ki, insan yuruye• 
mez, taş kes ı lir, donar kalar. 

Demiş. 

Jranh genç de cevap vermiı: 
- Bizim Tehranda iıkbabar 

geldiği vakıt sokaklar ezan ae• 
sıle dolar, ezan sesinden insan 
yürüyemez olur! 

Orada bulunanlar şışırmışlar, 
lranhya: 

- N ç· nı 

O.ye s:>rmuşlar, 

O, gururla cevap verm ş: 
- Çünkü kışın Tehranm so

ğukları o kadar şiddetli olur ki 
okun n b ütün ezanlar soğuktan 
donarlar. Anc . K ı k.>anartJa 
gü ıeşin şidd •tınde.ı ezanıM t-r.· 
meğe başıar ve soka.darda, 
bunun açı n ezan ses nden geçıl• 
mez olur! 



·• Sahife 

zmır bmnci ıcra memurlu· 
ğundan: 

lbrahim ve Zabidenin Emlak 
ve Eyt m Bank sından ödünç 
aldığt par aya malca bil b nk ya 
ipotek eylediği fzmirde Gaziler 
mahalles"nde Bed va sokağında 
tapuda 8/18 ve fakat numaratajı 
12-14 olan ve Bedav okağın· 
da 12 numar b kapıdan içeri 
girildikte ufak bir sofa sağda 
dir oda karşıda mutbab ve b • 
la yukarı çıkıldıkta merdiven 
arasında ara oda daha yulc rı 
çıktldıkta ufak bir sofa ve biri 
karşıda ikisı solda olmak üzere 
birb"rine mutt ııl üç od dah 
yukarıda iki taraçası mevc t 
kı ı la yine Bedava sokağında 
14 umar lı kapıdan içeri giri· 
li ce dar bir rahle: sağda diğer 
kısmı bodrum k ti nna it k • 
pdan v arahtm ü tünd iç içe 
iki da ve yine mezkur aralığın 
11tında 2 hali ve biraz ileride 
sağda 2, k rşıda 2, oda ve bir 
m tfalc ve bir de merdiven ltı 
merdivenle yukarı çıkılınca ufak 
bir hayat ve sağda 2 ve karşı· 
da 2 oda ve solda afak bir 
odaaı mevcat heyeti umumiy • 
sine 2000 lira kıymet takdir 
edil o gayrim nkulüo mülkiyeti 
açık artı~ma ile ve 844 numa· 
ralı E lik ve Eyt m B nkası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak ıartile artırm sı 
7/6/938Cuma günü aaat 10/30 
• icra dairemiz içinde y p I· 

mak üzere bir ay üddetle a· 
ıhta lco du. 

Bu artırma ticeıinde ıatış 
be eli her ne olur a ol u bor· 

ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı bııunun mer'iy t girdi· 
ti riht n sonraya üsadif ol· 

bu ilo laym tine bakıl· 
•17uak n çok artiranın üıc
ria• "hal si yapıla ktlr. Satış 
144 nu ah Emlik ve Eytam 
Bukuı bnunu hükümlerine 
ı re yapılacatınd n ikinci art· 

rma yoktur. tı§ pe in p T 

.. terideo yalnız 0 ' 2,S 
11ab hoır. 

ip aabibi alacaklılarla di· 
t• allkadarlann ve irtifak b le· 
la Ahiplerinin gayrimenkul üze 
rindoki haklarını busuaile f iz 
ve maarafa dair ol ideli l i i 

il tari i d itib r 
20 n içinde vrakı üıbite· 
lerile birlikte em riyetimizo 
bilcllrm eri icabed r. 

Abi halde hakları tapu sici-
ciliaee alü olmadıkça p y
latuıaclaıı hariç kalırlar. Si 61938 
tarihinden itibaren ıaıtna e 
herkes açıktır, Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak• 
çeai veya illi bir banka itibar 
mekt bu vo 38/24 7 S do ya nu
maraıile Birınci icra me urlu· 
tuna müracaatları ilin olunur. 

968 1623 

lımir Birinci icra , memarlu· 

tundan: 
HaJize Seherin Emlak ve Ey

tam Bankasından ödünç aldı§'ı 
paraya mukabil Bankaya ipotek 
eylediti lzmirde Tepecikte Sür· 
meli ıokağında 10 numarala 
haneye kapıdan içeri girilince 
zemini beton ve uzun bir kori· 
dor karııda bir oda ittjıalinde 
bir mutfak ve hala merdivenle 
yukarı çılcı ınc zemini çini taş 
düşeli uzun bir koridor sağ ve 
aohında sekiz oda ve bir bala 
va oradan yulcın çıkılınca ze· 
mini gene çini döşeli büyük 
bir tarçayı lıavi hane ile yanın· 
da iki t raflı zemiai beton bir 
de kahvehane birlikte ol rak 
2500 lira kıymetinde olan bu 
aayrimenlculün geçen sene ya· 
pılan satı ı 2280 sayılı kanuna 
röre geri bırekıldığı h ide bi· 
rinci sene taks!t borcu öden· 
mediğinden bu hüküm ortad n 
kaldırılarak yeniden mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 nu· 
maralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu muc.bince bir defaya 

A ADOIU 

A talya Defterdar) ğın an: 
Kapı 

M hallesi Sokağa No. 1 i ismi 
Matrah 
Lir K. 

Vergisi 
No. . L ra K. Senesi Tırh 

No. 
Hasb lab n Yenikapı 72 Meyh neci Abdullah 150 00 90 63 66 934 1023 

o lu Hayri 

" " 
Rağbetiy Yıldırım 

" Bakkal 
29 B ideal 

" " 
Afyonkar 

10 00 
10 92 

25 
25 

3 00 
4 14 

934 
934 

758 
686 

gazi hi arın Şa.M. 
Yahy oğlu 

Elm 1ı Hüküm t 
caddeıi 

78 Eskici 
Hü eyin 

K"Uşadalı Meh· 
m t oğlu Cemil 

15 00 25 1 73 935 60/1 

" 
" 

.. 
Kışla han 

14 " 
8 Sar ç 

" " 20 00 
Romany h Ha· 12 50 

25 
ıs 

t 14 
o 72 

935 48 
935 256 

şim o. Kazım 
B lib y Aşağıpazar 39 Köfteci Abdullah otlu 100 00 

Hakkı 
25 1 44 934 1049 

Yuk rd isimleri yazılı ükelleflerin mahalli ik metleri meçhul bulunduğundan Ant lya mali· 
ye inco tarho un n kaz nç vergilerine ait birinci ihb rn meler hukuk uaulü kanunun 141 inci 
madd si mucibince tebliğ m kamına kaim olm k üzere keyfiyet ilan olunur. 1624 

mahsus olm k artıle artırmaıı 

17/6/938 Cum günü saatl lde 
icr d ıremiz içinde yap 1 k 
üzere bir y müddetle atılat 
konu!du. 

Bu 1rtırma neticesinde aatış 
bedeli her ne oluraa olsun kıy· 
metine bakılmıy rak en çok ar· 
tıranın üzerinde ihalesi yapıla· 
c kbr. Satış 844 num r lı Em· 
lak ve Eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağ•n· 
dan ikinci artırma yoktur.Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde .ilci buçuk delıru ye 
masr fı alınır. 

ipotek sa bibi al calclıl rl d. • 
ğer likadarlann ve irtifak hak· 
kı ı biplerinin gayrimenkul üze· 
rındeki haklarını hususile f iz 
vo masrafa d ir olan ol i ddi • 
aları ı işbu ilan taribinden iti· 
baren 20 gün içinde evr kı 
müsbiteierile b.irlikte memuriye-
bmıze bildirmclerı icabeder. 

Aksi b ide hakları tapu sici· 
lince malum olmadtkça paylaş· 
mad n h riç kalırlar. S/6/938 
tarihinden itibaren şartname 
herkeıe açıktır. T lip olanl rın 

7,5 temin t kçe i v yam li 
bir b nlc te in t mektubu ve 
38/8749 dosy oumarile lzmir 
birinci icra memurluğun müra· 
caatlan ilan olunur. 1622 

Akh sar icra memurluğundan: 
lzmirde Hü eyin B hri ve 

Şekibe borçlu f1 tıkcı Salib:n 
800 liraya birinci derecede 
ipotek ettiği Seydiköy cıvarında 

ir ektar 109 M. M. içinde 
kulesi bulunan 1400 lira kıy· 
metinde çekirdek iz bağan 
4/1 hissesi ve gene ayni mev· 
kide 600 lira kıymetinde 7352 
M. M. çekird le iz b ğın 4/1 
hiaseıi ve yine eyni -mevkide 
500 lir lcı)'metinde 4751 M.M. 
yeni ycniştirilcn çekirdeksiz ba· 
ğan tamamı bcdelı rehinden 
fazlaıının çık artırma suret.le 
ıattlmaıma kar " verilmiştir. 
lh leıi 13·6-938 Pazartesi günü 
ı t 16 da icra d ireıinde yn· 
pılıcaktar. işbu gayri menkul· 
ler t kdir olun n kıymetin % 
75 ni buldutu takdirde ihaleai 
icra kılınacaktır. O gün mu· 
hammen bedelin % 75 ni bul· 
madığı takdirde arhrm 15 
gün uzatılarak 2 inci rtırm 

27-6·938 Pazartesi günü yap· 
l caktır. O gün i bu g yri 
menkullerin rehin bedeli ol n 
800 lirayı tecavüz etmezse icra 
if ,üs kanunun 129 uncu mad· 
desinin son fıkrasına tevfikan 
ı tış düşecektir. işbu gayri 
menkuller üzerinde bir hak id· 
diasında bulun nlar varsa 20 
gün içinde evr kı müsbit lerile 
birlikte icr y müraca tları aksi 
halde hakları tapu aicilince 
aabit olmadıkça p ylaşmaya 
giremezler. Harcı dellalıyesi 
alana ait satış peşindir. Artır· 
maya iştırak içi.o yüzde 7.S pey 
akçesi veya teminat mektubu 
vermeleri şarttır. Fazla malu· 
mat almak istiyenler Akhisar 
icra daire ine mür caatları ilan 
olunur. 1612 

K ı er ekiş~i 
. ıyor 

Şark sanay" umpanyası 

Türk anoninı şirketinden 
lzmirdc Şehitler caddesinde kiio Şark Sanay\ kumpanyasına 

ait iplik f brikaaı yeniden teşkil ettiği üçüncü posta ıçin 17 
y şıod n 35 yaşına kad r k dın ve erkek işçi alacaktır. 

işe talip olanların hüviyet cüzdanı, aşı kağ dı, polisten 
alınmış düzgünlük kağıdı, Türk barflerile oıeur yaz r olduğun 
dair vesikası ve dörder k t 'a vesika fotograflarile birlikte 
önümüdeki pazartesi gününden itıbarcn v.: sabah saat 9 ile 
10 arasinda mezkur f brik ya mür caatları lazımdır. O. 3 

• a ası zmır, 

a · , y ı , Denizli, 
oğla vilayetleri acen• 

....... 
te ıgın en: 

Bu kere Aokara Bira ~ah ikusındau 10, 
ll,12,13,23,24,25 26,28, 9,50,51,52,53, 54 
litreli muhtelif hacioılerde bire& hçıları cel.. 
bedilmiştir. E~as bayilerimizin bu h~ılar· 
dan istifade etmeleri kendileri ıçırı men· 
faatli olacakttr. Bilhas a 10 litreden 3 lit· -
reliğe kadar olan kfiçttk hçılar aile eğlen· 
celerinde -olayca saı-fedilebiliı·. 

Biralar gayet taze e çok güzeldir. Bil· 
has a oğuk hava depomuzda mu haf aza ediJ

z~vk ve ne, 'e ile içilme ini temin ede
cektir. 

lzmir emleket hastanesi haştabj p
liğlnden: 

_lzmir Memleket ve Eşrefpaşa h tan:Ierinin 938 mali yılı ih· 
tıyacını karşılıyacak olan aşağıda mıktar ve kıymeti muham· 
mıneleri yazılı erzak v aaire 13/5/938 tarihinden 2/6/938 ta• 
ribine kadar 21 gin müddetle ek iltmeye çıkarılmıştır. 

Bunl rdan 94000 kilo ve 9635 liralak birincı nev. ekmek ve 
40000 kilo 18400 1 r lılc koyun eti, 5200 kilo 5070 l ralık 
sadeyağı. 260 ton ve 6240 liralık kok kömürü • 14800 liralık 
ilaç kapalı zarf usulü ile; 4200Ll kıio, 3360 liralık inek üdü 
ve 24500 kılo. 2940 liralık inek yoğurdu ve 664 liralık evrakı 
matbua açık eksiltme ile 2/6/938 tarihine ~aslıyan perşembe 
günü saat 9 dan 12 ye kadar lzmir ili daımi encümeninde 
ihaleleri icra kılınacaktır. Gene bunlardan başka 5500 kilo 
ve 1650 . liralık beyaz sabun. 12700 kılo ve 2794 liralık 
pirinç, 8250 kil o ve 1815 lir itle makarna, 225 kilo ve 731 
lir 25 kuruşluk çay, 10000 kilo ve 2700 liralık toz şeker 
11440 metre 2745 lira 60 kuruşluk yerli kaput bezi, 250Ô 
metre ve 500 liralık kefenlik ince yerli kaput bezi, 300 metre 
ve 660 lıralık paltoluk kumaş, 2500 kaııp ve 1250 liralık 
buz 13/5/938 tarihinden 6/6/938 tarihine kadar 25 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuşlur. Ve 6/6/938 tarıhine r s· 
lıyan pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar ihalesi icr kıh· 
nacağından 1stcklilcrin yüzd yedı buçuk oisbetinde teminat 
makbuzu vey mektubu ile mezkur ı atte lzmir ili d imi 
encümenıne mür caatları ve k palı zarf usulü ile eksiltmeye 
iştir k edeceklerin de eksiltmenin icrasından evci bedeli mu· 
hammenın yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatesini 
İzmir ili muhasebei hususiye müdüriyetıne yatırar k 1 c ğı 
makbuz veya bir banka mektubunu bir zarf içine, diğer bir 
zarf içine de teklifnamesini ve üzerine sarih adresinin yazıl· 
ması ve bu iki zarfın bir zarf içine konularak üstü mühürle· 
nerek zarfın üzerine hanzi iş için eksiltmeye iştırak edilece· 
ğinin derci ilan olunur. 15 18' 21 24 1616 

Mayıs 1 ') 
z =:ı:: 

r "urgotlo belediyesinden: 
Keşif bedelı 471 liradıa ibaret kJşJ mahallinin t~sviyei tü

r biye işi 3/5/938 t rihinden ifb re 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 24/S/938 ı günü n t 15 te belediye d ire "nde 1 · 
pılacaktır. 

lıt ldilerio .. zkur ün ve ı tte Turgutlu belediyesinde 
bulunmaları. 1573 

inhisarlar başmüdilrlo.gonden: 
idare izden veril is ola tütün v içki bey'iye tezkere rinin 

müdd ti 31 M yıı 938 d bitecektir. 
Bu itib rla önü üı:d ki ene için ruhsatn me alac k bayii rin 

16 Mayıs 938 de itib re 1 Haziran 938 tari in kadar t z· 
ker lcri i ye ile eleri lüzıa u il"n olunur. 1595 

Turgutlu belediyesinden: 
K şif bet!eli 1304 lira 36 kuruştan ib ret yeni y ptmlac le 

bdestbane binaaının yalnız 750 lira m·kt rında ol n in abmn 
1apılma işi 3-S. 938 tarihinden itib re 20 gün üddetle çak 
ekı.ltmoye konul uıtur. 

1bale 23·5·938 tarihine üsadif Pazartesi güoü ıaat 15 de 
belediye daireıi de yapılacaktır. 

lıt ldilerin yevm ve saatı mezkiirde Turgutlu belediyesinde 
bulunmaları. 7 11 15 1500 

Balya Belediyesinden: 
B A L Y A Panayırı 

27· Mayıı·938 de çılacak ve 29·M yıs·938 t rihioe kadar de· 
vam edecektir. Panayırda her nevi emtia ve hayvan alım Ye 
satımı yapılır. . 

Boz. ırk kara s ğ r hayvanlarile Türkiyenin her tarafında t • 

nınmış olao Balya panayiri ıeçen ı ne çok r ğbet görmüştür. 
Görülen bu rağbet üzerine bu sene daha ziyade eh mmiyet 

verilerek her türlü ihtiyaç temin ~d imiştir. 
Her tüccar ve h yvan lım satımile meşgul olanlar panayırını . 

bir defa görmeleri tavs ye olunur. lS, 17, 18, 19, 1614 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mn ekaitlerle Dul ve etimlerin 

n zarı dikkatine 
Askeri zat maaşları hOkômet dai-
resinde Maliye vergisinden Dik 
zat maaşları yeni Maliye binasında 

e ye a • 
1 - Askeri ve Miilki zat maaşları 
erbabı a 2 Haziran 938 den itiha-
ren aşağıdaki fıkralarda yazılı ma
haller e tediyat yapılacaktır. 

A - Askeri mQtekaitlerle asker"' dul 
ve yetimlere hükumet dairesi için
deki Maliye veznesinden: 

B - Mülki mütck ıitlerle mülki dul vo yetimlere Saman 
iskele inde yeni Maliye şube inin bu!uaduğu bin da açıl n 
vezneden tedıy t y pıl caktır. Alakadar z t maaşlara erbabının 
2 Haziran 938 Salı günü mesai saatından itıb ren akşam saat 
18 ze kadar bu talimata göre kendılerine m \hsus kişelere mü· 
racaat edılerek sıra numara ı üzcrinde'n istihkaklarını almaları. 

2 - Ay ıklarını Emlak 
Bankasındaıı kırdıran 

mülki. mütkait dul ve 

ve Eytam 
askeri ve 
yetimlerin 

maaş cüzdanl rile bırlikte mu melesi yapılın k üzere 27 Ma· 
yıa 938 Cuma gününden itibaren Defterd rlılc muhasebestlle 
müracaat etmeleri. 

3- Yoklama ilmülıaberlerinin alın
masına 15 Ma}·ıs 938 tarihinde baş. 
)anacak ve ~7 MayısA 938 tarihine kadar dev m ede· 

ce~ı s~yın alakadarlara arıolunur. ~ 5 20 30 

• • ~·: ..... "l. ~ Y,·~·· .. 
BaO ve Bahçe ... TOtUn ve Sebze... Fidan ve Mahsul 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. 

Traktör Pulluklar Tohum ve Temizlem Kalburlar• 

Orak ve Harmau Makineleri 
aair her cin ve istemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı D vut Zade 

R:ıhmi 

aradavut 
Halimağa çarşısı No 1 

Telefon: 3803 - Telgraf: Kar :-ı. vııt Z'~R 
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sekizinci karısı. -Baıc S inci salıi/ed• -
ğil, harpten evel olandan çok 
daha yüksek olmaıa icabeder. 
Bunun için endüstriyel ve zirai 
ıslahat ve tecb ızat yolunda 
muazzam bir gayret lazımdır. 
Çok daha müıa d ıartlar içinde 
on iki 1tne durmadan böyle 
bir gayreti ıöıtermiı olan B. 
Mu11olini, göç davasının halli 
için bir imparatorluk aramak 
zoru,nda kalmıştır. 

bir yeniden inıa itine giriıtiti 
takdirdedir ki emniyet, biılık 
ve hamleıine kavuıabilecektir. 
Bunu iıe, hangi harici yardım· 
larla ve hangi mübadelelerle 
elde edeb:Iir? 

TRENLER: 
Jn.ird ... gl• blba ... 

ım. .......... deri.. 

Mitel Brandon lımlnde bir 
Amerikalı, yedi defa evlenip 

Klodeı KollMrl N Gari K.,,., 

-~ 

Hem göçten, hem imparator
luktan mahrum olunca, bir yan· 
dan da ıartlar bugünkünün ay· 
ni kaldıkça, totaliter bir dev• 
Jetin iç emniyeti ve sosyal iati• 
nadgibı olan, herkese it ve 
yiyecek tepain etmek itİ, lapın· 
yol bükQmeti için müdbiı ıu· 
rette güç olacaktır. Şimdiye 
kadar General Franko, kendi 
kendilerini besliyen mıntaka• 
ları fetbetmiı oldutu için, bu 
ıüçlüğe b"ç raslamamııtar. Fa· 
kıt Madrid, Barselona ve Va· 
linıiya, ve Akdeniz kıyılannın 
diter lcalıbahk kııımları, bir 
kene barb bittikten, iıtiıaıi 
işler nihayete erdikten, dıpr· 
dan gelen yardımlar keaildik· 
ten ve 11kerler terhiı o:unduk· 
tan 1011ra vaziyet detiıecektir. 

Bir yandan lngiltere ve diğer 
yandan (Almanya ile mütesa· 
nid olarak) ltalya ispanya üze· 
rinde kolaycı mutabık kaldılar. 
Fakat bu mutabakat müphem 
bir formüle iıtioad etmektedir. 

Gerek lngiltere, gerekse ltal· 
yı, her türıü müzakerelerden 
daha kuvvetli olan bidiıelerin 
en büyüle payı kendılerine ia· 
ranti edeceğıne inanmakta de· 
til midir? Her ikisi de hea~p· 
lırını ayrı donelere iıtinad 
ettiriyorlar. 

lngilizlere göre, ispanya, çok 
kredıye, iıtikraza ve kendini 
toplamak için kirlı bir ticarete 
ihtiyaç hissedecektir. Şu halde 
Londraya bıı vurmak mecbu • 
riyetinde kalacaktır. 

Agdın lıattı; AIMneaiı 
ı..1r-baka.,...bkan: r ..... 

..... carta•.... cama. ..... ....... 

...a 21,SS de. 

laaiı • N..mi: Bet ... -
ıs.~o cı. 

lamir-DenbU: 8111. ........ 
namıra.i gttnlerl ... , 6.30 de 

lsmir-nr.-Ode-ı.: u-ı..11 •" 
S.35 ele bir btaı; IMr Üfll• ... 
1'.7,30 Ödemi .. bir .... 16.30 .. 
Tin1• oaonr. 

A/gon lıattı: Bumtmetlee 
1aair0 l11aabal·Aakum U. ~· 

.. 7 de fpu•r. etllUt fUPIÔe• 
gbleri yatakla •ag011oblfe Wuaıt 

llmir • Somı: Puar ft paur. 
ıni glDl•ri ... , ıs. %8 de 

lsmir-Bandınna: Paar, •b. ,,... 
tembe ft camırteel gblerl ..ı.ı.ı .. 
yir. ... '1,20 ele •abtelil bW; 
puuhel. fal'll• .... ca.. sblıld 
ekepree ... lZ d• 

lsmir&mt: PeAr .. puart ... 
glaleri um 15,28 de 

Her •aman lbım olan ifil• 
fon numaraltll' 

Y ıngm llabarı: 22ZZ • ,.bir tel9' 
fona mtlnout a11aaana: 2200 • t• 
birlenna telefom mlraoaat ..... 
ruı: 21SO • elek&rik firketi: 2091 · 
bHagua: 2326. polia: 2463 -imu:h 
11hbl: 2060 • Bumau illaeyoaıa : 
1638 • AJuDcU UtuyODll: 21U • 
l'uaport •• ,. ilbleei.: 2856 botanıyor. Sekizinci oluık 

Nikol dl Luazol İlminde bir 

Fraa11a kızını almak lıtiyor. 

Gene; kız, Miıelin evelce yedi 

defa evlenip boıandıtıaı ötro• 
Diyor. 

MAE VEST 
• •• 

s:vil laarb neticeıinia ona 
empoze edtceti diktatörlük 
karakteri hesaba kattl~azaa 

İtalyanlar ve Almanlır için, 
lıpanya sert bir diktatörlüğe 
ve totaliter rejime mevut bir 
memlekettir. Bu itibarla, •de
mokraıi. lerin polıtik ıoıyıl 
ve ekonomik ıirayetine teblike
ıiz koynunu açmıyacıktır. Yani 
mübadeleleri, müşavirleri ve 
11tıcılan için tercihan Roma 
ve Berline ba, vuracaktır. 

ispanyanın, Franaaya ı rf hu· 
ıumeti yüzünden bat vurma11aı 
öolemete çalııalım. 

flılai2 uJW YU1t&Wıala eaballo 
l9Jla ilk .. p;9 .. ı..roa. 

•u&leri: 
7 ramoagltll'! 
8- ..ı..ıa G1aet1alı tH •il 

...... bir trı•ftJ baıek• eder. 
B•• iMi akacla banket ecl• W.. 
cıl ....... , aakib .... Baaclu Kendiıinln de bıpna ayni 

leyia plmeli ihtimalini düıü· 

Derelr, evlenmete razı olmak 
latem~or. Bir çare düıünüyor, 
•mldıldan takdirde Miıel Brın
donam keacliıine ller ·ıea• 1ils 

Hayatında olduğu gibi, rollerinde de 
erkekleri baştan çıkarmakta biJ.yiik 

muvaff akı:yet gösteriyor! 

lıpanyuın yabancılarla ilerdeki 
münaaebetleri hakkında dotra · 
bir fikir edinilemez. 

Şüpbeaiz. l.panyada ,aban
cıları aevmesler. Her iki taraf 
i~ b• bir baldkattır. Harb 
bittikten aoara ba biı daha da 
artacıktar. ispanya Jabaac.lan 
kuaacakbr. Ve b11 mqterek 
baıumet, laükGmete, lıpaayala• 
luı müatıkil birlikleri ıuuruna 

Selim onlara 
- Baıı Z inci •alıi/ede -
narak bayrıtınıo gölreaine ı.• 
tanıyor •. Y11rt için ölmeli ıu• 
det bilenler bapn gö.clerde 
bisim ayyıldızımısı koruyorlar. 
Oaları bergüo ıonıuz, derin bir 

...,. a.. dkl eekih.U bu u.. 
•• , ••da.r. 

Geee ........ , Gelllyalaclaa 
u.s Mdir. 
~--- GIMlraJaya ilk tnmo 

.. , •bılllleyie 5,26 daclaı. lldaoi 

bin frulr •••ete mecbur 
•dilauial latiyor, otla• bana 
lsab.1 edince evleniyorlar. Fa• 
kat. evleDdikleri günden ltiba· 
re• de aralannda ,.çimıislik 
bqlıyor-

Kocuını ıon derece ıeven 
Nikola dö Luanzel. onı pençe• 
il itine almak için kendini na
la pklyor. Miıel Brandona 
lrarp zailin bir lakıydile hıre
lcet edi7or. Zavallı adam, her 

teye rıtmen, kuııına derin bir 
lae7il göıteriyor. Nihayet bir 
ala adımcatuı: deliriyor. Fakat 
ba bale geldikten ıonra kara-

lladu hakiki bir nvai ve mu• 
laabbet ıörmete baılıyor. 

Ba film, oldukça ıan'atkira

•• çevrilmiıtir. Belli baıla rol• 
leri Klodet Kolbert. Gari Ku• 

Ptr, lveret Kortoa gibi tanıa· 
-..!1•• artistler oynamıılardır. 1 '· 

Filim şirketleri senaryo 
Yolunda zorluk çekiyorlar 
f akaek IJcrefle ang:ıja ettikleri •ant6,lere 

ıarkılı roller balamıJ·orlar. 
Pilim tirketleri 

için ea bGyük müı· 
ltGlit, pek dolgun 
iicretle anraje et• 
tikleri artistlere mü· 
•aıip ıenaryolar 
tertip ettirmektir. 
l\ngaje edilen ıan
töz, ıarkı ıöylesio 
•öylemeaia, tayin 
•
8
dilen ücretini alır. 
ıuı:aran aldıldan 

G eret te batın aayı• 
br derecede külli· 
Jetlidir. 

1 ~eaeli, batün dünyanın d\n· vaziyette bulunan Robert Har· 
•yıp hayran kaldıtı Lili Pl.lna, rırı ilmindeki filimeıyi kurtar 
J~net Malcdona!t, M ırta Eıert 
loz lcamaıtırıca ücret alan ıon 
~!dızların~a?d r. M~ıhur yıldız· 

daıı Nını Martıni, en ıoo 
~~~.rd"tı •Müzik S•ven Bayan. 
"

1•li filımJe itte böyle müşkül 

mııbr. 

Artiıt bu filiminde, iki btr· 
ı:zıa teıriki meaai etmiıtir. 
Hırsızlar, ıarkı söylemeıi için 
onu bir düğüne götürüyorlar. 
Meıbur po•İ• bafiyeıi Alan Hı· 

. eriıtirmek için ilk maniveli 
hizmetini görecektir. 

Fakat düıünülen ve ıöylenea 
ne o!uraa olaua meaele burada 
detildir. Meae!e, diktatörlütüa, 
mekanizması ve kendisini ıua
cak müıkülit yüzünden hangi 
yabancı dev:etlerle münaaebet 
teaiıiai tercihe mecbur kılac. 
tını bilmektedir. 

Şiipbeıiz, IİYil barb ailaayıt• 
lendikten aonra, lıpınya, ucak 

PJfl ile anarız.. Ne mutla oa• 
lara yart için ölmea:ni bildiler. 
Ne aautl11 bize, böyle kahra· 
manlarımlz varl. .. 

Hıçkaran aaa ıuııua.. Türk 
plaidinin hoılanmadıtı tek bir 
ıey var, zira; göz yaıı ve bıç· 

kmlr.. Onun yerine bir kahra· 
man yetiıtirain. Ne mutlu oaa
lci otlu göklerin ıonsuzlutun· 
da bq döadiirücü bir iıtekle 
can verdil ...• 

Oaan rözlerini rüzrir kıpı· 
bilirl ... 

Onun kalbini hrtıaa durdu· 
rabilirl .•• 

Onaa kanıaı ufaklar içebilir! •• 
Fakat ruhunu yok edecek, 

kopup kaçacak bir kuvvet, bir 
kudret yoktur. Çünkü, gökleri· 
mizi bekleye• ayyıldıza arkadaı 
r:tmiftir o ••• 

Çünkü, vatan, yurdu, kardet
leri ic;in can vermiıtir ol. •• Çün· 
kü, o kartaba kanadında bay-

lloe V•.t •Giinalı podrı. ratının ıembolü vır... Hayır •• 
/iliminde Onan kalbini fırtına durdura· 

BilhaHa yaılıca erkekleri• madı. Çüaki timdi aabıılanmP 
pek ziyade betendiii Mae Veıt mn çift attıtını hiıHdiyoruı .... 

Hayır onua gözlerini rüzgir 
•Günah Poıtu ve Fili. iı•in- kapayamadı... Çünkü Şimdi 
de yeni bir filim çevirmiıtir. ıözlerimiıia alevleaditini dayu-
Bu da onun diter filimlıriae Joruz.... O yalaıı etini toprı· 
benzemektedir. ta •aya. kanıaı bayrata renk 

Veatin, biç te aan'atkiraae ol· diye verdi. 
mamakla beraber kendine laaı Şimdi açılan kollarımız onla-
k.vraklıtı ve endamının cazi· n kucaklamak laeveaile dola. •.• 

..... , llir ... ...,., ~· ca. ... .... .... 
X-aklıa Gelllyda,. ,.,. eo• 

lrUlftJ .... birde ....... eJeı. 
öaaclu '"' ;ü • INıı .... .., 

uıd.ar. 

v .,,,,,,111': 
Jaairdea ~,.,. ilk .. ,. 

... 6.'5 te P-.porau ka1&aı. ~eoe 

... npu wt l~ de ~911~ ............. 
Kutay.Udu J.aiıe ilk •apnt 

..a 6,20 dedit. ~ npuı cM 1"9 

.,., Z• declir. 
.......... ,.. ....... bit 

,.,... aıdaı. Aktam .... .oaı. 
...... ...... lııiNir. 

-- . """ -.................. ~ ... .... -- .-,.,. ....... ,....,: \ .,..... ......... .,. w.\. 
tab._fM ...,_ ~ .. .eı...,..uw, 
• Wılfll!ll"""- - • 
4ıt• burodo 

\ ~ -VALIDOL imdodınHıory••ittrl 
Onu bit Wt "crtbe edılllı . Oftdon tonro 
clün1011 IW .. cWııı gOıel g6recekwıu ..--. ,....... ....... 

VA LI O O L : clonıla, ıoblet .,. 
......... -.cıoııede bulunur. 
~ 

beai, oynıdıtı oyunlara bir bu· , Moıhur artiat Saba. Loaclra6 Bir pn ıelecek ki oalar bizi 
ıuıiyet veriyor. O, daima çe- yeni b.r film çeYirmek iiMnclir. kıacaldamalc i.;in kollarım aça- BakbiyoJoğ 
virdıti filimlerde erkekleri bat• •Genç fil. filmiaiıa Hiatli bir calclarL.. z • • ht • • E • 
tan çıkarma rolünü yapar. Rol· ramanı olan Sıbu'naD ba film· Ey eritilmez rölderia bii- u u rgın 
lerinde muvaffak oldutanu ıör de de muYaffak olacılt malaak- yük iliblarıl ••• Bizden uyıılar, 
ıemete hacet yoktur. kak uyaımaktadır. aevriler ıiı• 1caca1c. kucakı.... Her tarliJ idrar, /can, 
Ç~~~ uuulau~a~ -----~---~~~~----------••116 1- • L liinün hakiki ıekli içinde ya· Mae Vut. IOD ~Yircliii a&flam oe ..... fllo-

,arl Her gece, erkek arkada,. filimde de. bayatın sevkini an• Mu-cel ı ı·t lilleri ,,.,,.ıa. 
lannı evine davet etmektM ve lamıı bütün •kekleria ıönlünii 
pcelerini onlarla ,eçirmekten çelecek kadar iıvebaz vı cazip R Mtlraeaat yeri: 
ıon derece hoşlanır! oldutuna ıöıtermitti·. A 1 İ IZ8 lk.iaelbeyler .okak No. 25 

•ı•i,.-d•e••d•av•e•ti•i•ıe•r•a•ra•aı•n•d•a•d•.,•.••,i•"•,,•ia•a•ı•ı ııiııo•n•u•ba•p•,•.t•e•n•ç•ıkartı••.• ı • • Telef OD 3869 
B d~ d b ı k ı.. En temiz ve en zarif itleri u utüa e ırıız ar ço a1J• yor ve tertip ettiti bir konHr· 

ti. b. d l k 1 1ar aüratle yapar. me ı ır rer an 1 ça ıyor • de bu genç laza tukı ıöyleti· 
Tahkikat neticeıinde, ıirka• 

tin kimler tarafından yapıldı· yor. Söyled:ti ıarkı ile herke-
tı anlaııhyor. Nına Martini bap- ıin takdirini kazanan Nina Mar• 
ae atılıyor. Nınanın maaum ol- tini, Jan Fonten iımiode bir 
dutunu iıpat eden bir Ruı mu• ıeoç'.e evleniyor •. 

Yeni Kaoallar 

çar.pııı No. 34 

Diı Doktoru 

Cevad Dağlı 
ikinci Beyler aokak No. 2S 
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letiiıdem 

~ -· eksiltmesi 
Mutlaya 4.5 ka1oaaetre •e-..ki Ş...ttia ......... 

.. bre isaleıi • depoa iatut ve eHir Mlillta 0.-.at.htrri 
iflerıo yıp lmaı kapala zarfla ebilu..,a .k..-ıbr. 

1 - h o muba• ... bedeli 91582 lira 47 kanfbar. 
2 - lıtek'iler bu itı ait tartname, proje veaair ewala 493 

kUftlt qaaltab lilKI• Dahiliye V eklleti beledi7oler imar lae,.ti 
fen ıef,it'nden alabilirler. 

J - Ekıiltme !t. MayıL 1938 tarihine raltlıya ulı pi 
aat on bit de Aakaracla Dal.ilıye Vekileti biauaacla toplaaa
cak belediyeler imar heyetia• yapılıcakbr • . 

4 - E. ıiltm90 P.Wl•ek için iıteldileria qatacla =~ 
tem aat ve ve11iıci apı P. ••t ona kıdat komııyOI t • • 
1 tioe teali• e\miı olaalan llztmdır. 

A - 2490 .. ,.ı. kaaanua 16 v6 17 lael uddtletlne •1,_ 
'179 ira 16 kuru.lak •uYakkat teahaat, 

B - Kaa•ua tayin •ttiti ve11kalar, 
C - Kaewaaa dinlihacü maddesi anielbidel eblltm.,. 

'rmcye bit mui bahaamatl lanı dait iıınah bit Mektup •. 
D - Beled yeı. ı .. t heJeti fea f90itıacMI mlıaakaaa,. 

t'rlllek l~n alacıklan 'felika, 
5 - TeklU •ektupları ihale fhl _. oaa ladar •akba 

•ukab lı'lde komt.,eo reieliii•• verilecektir. f 

hlta ile fÖnderileM teklif llfekteplanmll iadeli taabt&ltlG • 
olmaı ve aıb ,et IMf ılal6 kadar kmaayoaa ıel•if w.a
... lizı•dar. 

Bu it bakluadı fala izaha' almak iatlJ•• .. Wedl,.!W' 
imu lae,.ti fen teflii'8e miitacaat euaeJ.rL 

ıe ıs 20 as 1559-15» 

Devlet Demirvollarından: 
• 

22 May • 931 p..., ıiiDI l••irct.d Alııebirt yapa lıcak pli 
treaioden batka la"8dıtclaa Naıibiye ele ı dit d6niJ ayn bir 
teaeuilb treoi J&pdac:al&tır. Ba11nclar'1aa hareket ..ata 6,U 
Nbilll,e mdftaa 9t ,_ 13,21 dir. Avdet treninin Nuillid• 
••lkı11 ıaat 19,38 Ba11ndıta •11va11lata OÔ.27 dir. Gidit cl•il 
bilet ccretleri biriaci mevki 284. llsiaci meYld 207 va loilid 
mevki 133 laaraftat. Dala• fasla iaabat icia Aluaoak bra U. 
8ay1Dcl&r iıtaayonaaa miiracut edılmui lizamclar.13 15 1584 

lzmir illyed . Ve&er er i d 
IDğftnden: . 
TorbalmaD Arapçı ve Şehl'• kl,ı.ta.ı.ld •1•r 41.pM••• 

•• fayırlaW..• bitlirilecek .ıı.ua , ...... ··- iti J2.$-9S& 
• ,.ptln 41klit .. aeticelbade talip pkaadıtandu claW 
fMemeaoe ,._..kla ,.,.......... brar vv.lmittir. llaale 
17-5-938 Şalı ıiiail 11at 14 .. yapdacakhr. tal&pl.;n aalr.Gr 
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.-ar. 14 ~ 1 
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E ın Hi k ve Eytam 6ankasıııdau: 
Esas No. 
A. 396 

Yeri No.su 
lzm·r lstikl31 mah ıllesi lkiç "melik 
c "'ddesi yeni 33-35, eski 33-35 No. 
makine daires · ve motör ve sint!· 
ma levazım nı havi As.i sinema ve 
dükkan. 

Depozitosu 
Nev'i T.L. 

3.61>0.-

)zahatı yukarıda yazı lı gayrimenkul peşin para ile satılmak 
uzere kapata z rfla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'id ir ve 27.5.1938 tarihine musad ıf 
cuma günü saat onbirde şubem z st\hş komisyo!lunda yapı· 
lacaktır. 
2 - Bu mülk peş·n para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 

edilen zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferrüğ muamelesini 
yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lir mukabilinde ala· 
cıkları mufassal ;ıartn n em z. okuyarak iha c gJııürıe tesadüf 
eden cuma günü şartn medo tar'f edı IJiği veçhıle teklif zarf· 
larını saat ona kadar burada şubenı'ze vermeleri ve daha 
fazla tafsila t alm ık istiyenl.;,rın hergün şubem·ıc: mura· 
caatları. 12 15 24 1555 

Askeri Li elerine talebe alınıyor 
l - 938 - 939 der yıla için İstaobuldı bulunan Kuleli ve 

Maltepe askeri liselerile Bursa askeri lis.si Kırıkkalede 
bulunan askeri san'at lisesi vo Konya Erzincan askeri 
orta okullarına talebe alınacaktır. Kaydükabul şartları 
bakk nda maıumat as erlik şube.erinden ve okut arda 
vardır. 

2 - Kaydüka':ıul iç"n müucut zamanı 1 · H1ziran ıle 25 • 
Temm.ız arasındadır. Taleb~ hangi okula g'rmek isti· 
yona b' r diaekçe le dogrudan doğruya o okul müdü
rüne mür caıt edecektir. Dılekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 ku .. ış uk posta pulu ifi~tiri miş bulunma.ı ve 
mensub olduju ası<erliK ş1Jbesi babasın1ı1 adı ve mes· 
leki ile ke ıdı adı o . .-uduğu okulun iımile hangı sınıfta 
bulunduğu yabancı dil okuyorsa hang s:ni okuduğu ve 
okulundaki kayt numarası boyu yaşı ağırlığı ve oturduğu 
yerin adresi vaz.h olarak yazılmalıdLr. 

S - Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müraci!a: 
edecek talebeler ayrıcs ikinci bir dılekçe ile de asker· 
lik şubelerine ba~ vuracaklardır. Askerlik şubeleri sıhhi 
muayenelerile lüzumlu kaydükabul kiğıtlannı tamam· 
lıttaracaklar ve bir Temmuzdır talebenin gireceği okul 
müdürüne yalnız kağıtlarına gönderecekler ve talebeler 
mekteb müdürleri tarafından çağrılmadıkça mektebe 
gön d erilm iyecelctir. 

4 - Oıeullar yatılı ve paras.zdır. Talebenin iaıeainden bafka 
riydirilmeai teçhizatı okul tarafından temi11 edilir ve 
her ay bir mikdar da maaş verilir. 

1 3 s 7 8 11 13 15 17 19 21 22 25 27 29 31 1415 

e • 
L - idaremizin Paşıbabçe faltrikaaındıki şartname ve pro· 

ieai mucibince yapt rıl4cık kirgir ve betonarme iıtinat duvar• 
lırile Filitre dairesi inşaatı 9/V/938 tarihinde ihale edilece· 
tindea yeniden kapılı zsrf uıulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Keıif bedeli ı6730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminah 
1254,78 liradır. 

W - Eksiltme 30. V·938 tarihine raıtlıyan Pııuteai gün\i 
~ lS te Kabataşta levazım ve mübayaat ıubeıindeki alım 
avllliayonunda yapılacaktır. 

iV - Şartaame Ye projeler 84 kuruş bedel mukabiliade 
IQhiaarlar levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve lzmir bıı· 
.. ildürliklerindea ah•• bilir. 

V - Ekailtm.,. i,Uralc etmek iatiyenlerin fenni evrak ve 
•eaaildni lnhiaarlar iıaıaat ıubeıine ibraz ederek ayrıca ves ka 

"••lara lizamdı., 
Vl ..... Mühürlü teklif mektubunu kanuni veıaik ile inşaat 

hb•iad• alınacak elıliyet veıikaıı ve % 7.S muvakkat gü· 
••nme paraaa veya · mektubunu ihtiva edecek . olan lcapah 
2lrflarıa ekıiltme ıünü e11 geç ıaat 14 de kadar yukarıda adı 
.. çea u• komiıyonu başkanlığına makbuz mukabilinde veril-
•iı olmaaı lazımdır.. 13 16 21 27 2714· 1574 

l•tanbul Nafia miJdürliJfünden: 
kapıla urf uıulile ekıiltmeye konulan 22959,35 lira keşif 

'-d.au lıtanbul umumi hapishane bina1ı y1kılm111nın 2/5/938 
Pbartui güa6 aut 15 te ıbalesi yapılmak üzere ilin edilmiş 
... de yapılın tenzilat miktan haddi itidal görülmemiş oldu
hıadan bu iıin 2490 ıayılı kanunun 31 inci maddesi muci· 
..... yeniden eıld ıartlar dahılinde kapalı zarf uıulile eksilt· 
~e tıkaralmaaı ve ekıiltmoaiain 3/6/938 cuma günü aaı ıs te 
~afia mildürlükünde yapılmasına karar verilmiıtir. 

Mukavele. ekıiltme, Bayındırlık iıleri genel, buıuıi ve fenni 
llltaaaaeleri, proje keıif huliıaıile buna müteferri diğer evrak 
4-İtelinde ıörülecektir. 

lıhvakkat taminat 1722 liradır. 
..:t•klilerin teklif mektupları ve en az 15000 liralık bu işe 

9 
Zer it yaptıtına dair Nafia Vekaletinden alanmış ehliyet ve 

.~ yılına ait Ticaret od111 vesikalarını havi kapah zarflarını 
o1t(w'933 cuma güaü aaat 14 de kadar Nafia müdürlüğüne vor
~leri. ıo ıs 20 25 263111525 

Orta okullar alım sabm komisyo· 
lltından: · 

kazılçulla 6ğretmen okulu talebeleri için 500 metre kumq 
~vcut nümune evaafmdan açık ekıiltme ile ihale olunacaktır. 
• .llaatua beher metreıi ı 28 kuruştur. Bunların hepsine tahınin 
ı.dil•rı bedel 640 lindır. Muvakkat teminata 47 liradır. Talip
)(:• kamaı nümuneaini ve ıeraitini görmek üzere her gün 
~:Gr direktörlütüne ve % 7 ,S teminat akçelerile beraber ihale 

16 
• ol-._n ~0-5-1938 tarihime teaa~üf eden cumarteai günü ıaat 

a.,._ da Kul tur direktör lüğ&iode toplanacak komiıyona müracaat• 

' 9 12 16 

ANADOLU 

lzmir Vi ayeti 1\tuhasebei Husu-
siye Müdürlüğünden; 

Senci sabık 
Yılh • k ra bedeli 
Lıra Ku ruş. 

Cınsi Numarası Mevkii 

25 Ev • 264 lkiçeşmelık caddesi 
50 Kahve 403 ,. • 
29 Dükkan 349/1 ,. ,, 
50 ,, 178 lrgatpazara 
25 Ev 7 Tilkilik Osmanzade 
40 Dükkan 36 Namazgahta 

48 ,. 3 " 
150 ,, 29 lk 'nci belediyede 

1700 - Saman hanı 3 Kemer caddesinde 
210 Mağıza 14 Yol bedestf:ninde 

70 Dükkan 48 Namazgahta 
145 Mağ.ıza 31 ikinci belediye cad. 

250 " 26 ,, " ,, 
15 Dolap 29 Bakır bedesteninde 

ldarei H .. susiye akaratından olup yukarıda cins ve mev •İleri 
yazılı bu.unan akarat kiraya verilmek üzere 12·5·938 günün· 
den itibaren 10 gün müddetle temdiden açık Bittırmaya çıka· 
rdm ştır. Şartları öğrenmek is y~ ı lerin h er gün Muhasebei 
Husus ye müdürlüğü Varidat ka t:mine ve pey sürmek ıstiyen· 
lerin de ıhale günü olan 23-5-938 pazartesi günü saat 10 da 
deı<oz to m.ıkbuzlarıle hırlikte VıJ .;.yat Daimi Encümenine mü· 
racaatlar ı ılan olunu". 14 15 17 1607 

Akhisar Helediyesindeıı: 
Akhisar şehrinin tasdik edilen projesi mucibince elektirik şe· 

bekcsi inşası kapalı zarj u~ulü ile münakasaya konulmuştur. 
1 - işin muhammen bcdelı 37813 lira 63 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje veaair evrakı 190 

kuruş mukabilinde Akhisar belediyeıinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 26/Mayıs/938 tarihime rastlıyan perşembe gü· 

nü saat 16 da Akhisar Belediye binasında toplanan 
Belediye encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün saat on beşe kadar bele· 
diye reisliğine teılim etmiş olmaları lazımdır. 
A - 2490 sayılı kanunun ı6 ve 17 inci maddelerine 

uygun 2837 lirahk muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettitl vesikalar, asgari 20 bin li· 

ralık e1ektirilc işi yaptıtını dair Nafıa Vekaletinin 
938 yılına ait müteahhitlik ve1ika11, 

Ş - Teklif mektupları ihale günü uat OD bete kadar mak· 
buz mukabilinde Belediye reiılitine verilecektir. Poıta 
ile rönderilecelc teklif •• 1rtuplarının iadeli taahhütlü 
olmaaı ve nihayet bu aaate lcadar Encümene gelmiı 
bulunması lizımdır. 

Bu iş nd f ıl iı h lm le i tiyenlerin Ak · Be\e· 
diye reisi tinde müracait eylemeleri ilin olunur. 7· ll-ıS- ı9 1496 -kumpanyasından: 

Kuruş 

Fener Tıp 5. 90 cm 832 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelebek Tıp 9. 

85 ,, 
80 ,, 
75 " 
70 " 

85 ,, 
80 " 
75 .. 
70 .. ' 

756 
723 
690 
657 

732 
701 
670 
639 

1 - Yukarıdaki fiatler. fabrikada teslim ve bedeli peşin 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top içill olup asgari 
1 balyalık (yani 2S top) sabılara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 
kuruş müşteriye aittir. 

3 - lıtaıyona veya mağazaya naklini istiyenlerden beher 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti ahnar. 

4 - 1-24 top almak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri Vekaletin tesbit ettiği 
fiatlere uygun ambalaj ve nakliye masraflarınan da muvafık 
olduğu tasdik qlunur. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes ıslah aah11ında yapılacak büyük ıüt 

Bauatak bıımdaki şüt ve ,.5• küçük köprü iaıaatı, keıif be· 
deli 213.989 lira 48 kuru~tur. 

2 - Eksiltme 20/5/938 tarihine raatlıyan Cuma aünü saat 
16 da Nafıa Vekaleti s.lar umum müdürlüğü su ekliltme koe 
miıyonu odasında kapalı zarf usulile yaptlacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme şırtnameıi: Mukavele projeıi, ba· 
yındırlık iıleri genel şartnamesi, fenni prtııame ve projeleri 
10 lira 70 lcuruı mukabilinde Sular Um•m müdürlütüudeıı 
alabilirler. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 1 ı949 lira 47 
kuruıluk muvakkat teminat vermeıi ve 50 bin liralık Nafia 
Su iılerini veya buna muadil nafia iılerini teahbüt edip mu
vaffakıyetle bairdiğine ve bu kabil nafia işlerini baıarmakta 
kabiliyeti oldutuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteah• 
bitlik vesilc&11 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saattan bir saat eveline kadar Sular 
Umum müdürlüğüne makbuz mukabiliııde vermeleri lazımdır. 
Postada olan ıeçikmeler kabul edihuez. · 

so s 10 ıs 1211-1390 
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Manisa Valiliğinden 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Manisada Atatürk bulvarı üzerinde bir sinema bınası 

inşası 56802 Jira 50 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ışe ait keşlfname, şartname ve teferrüıta 285 kuruı 
mulcabilınde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 26/ 5/ 938 perşembe günü saat on birde Manisa 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4090 lira 13 kuruştur. 
S - Bu eksiltmeye girecek olıalann 1938 yılına ait Tıcaret 

odası vesikası ve 1938 yılına aid olarak Nafıa Veki· 
Jetinden alınmış ve yaptığı co büyük bina bedelinin 
elli bin liradao aşağı olmadığını bildiren yapı müteah· 
hidlik vesikuı göıtcrmeleri ve bizzat yüksek mühendis 
veya mimar olmast veya bunlardan birile müştereken 
teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 26/5/938 perşembe günü saat ona 
kadar vilayet daimi encümenine verilecektir. 

7 - Kapalı zarfların ibzarında teklif mektubunun yazılışında 
bu zarfların ttvniindc ve posta ile gönderilmesinde 
taliplerin 2490 sayılı kznunun 32, 33 ve 34 üncü mad• 
delerine harfiyen riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

10 15 20 25 1523 

Bilumum çiftçilere, meyva, incir 
bahçeai ve bat sahiplerin• 

büyük müjdemiz 
Mazotla müteharrik (S) beş beygirlik traktörlerimiz günde 

(1 1/2) hektar yani onbeş dönüm arazi sürer. Amortizmanla 
birlikte en ağır işin dönümünü azami otuz kuruşa mal eder. 
Dünyanın her tarafında satlamlıtı ve gördüA"ü iıin boyuna 
nisbetle büyüklü~ü ile nam ulmış olan bu (Modern) traktörle 
ağaçlıklı arazide çift sürmek bağ ve pamuk araıisini çapalamak 
zevkini tutacaksanız. 

icabında kuyunuzdan suyunuzu çeker, destere ma1'inenizi ve 
bir küçüle değirmoninizi çevirir. Size bir köle gibi hizmet eder 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacak bu traktörün fia~ 
de her keseye elverişlidi r. izahat almak ve sipıriı vermek için 
acele ediniz. 
lzmir: Bii.11ük Kardiçalı han No. 55 de Talat Kılcıojlu 

~lanisa valiliğinden: 
1 - 48709 lira 50 kuruş ketif bedelli Manisa Memleket 

haatane1i ııhhi tesiaata kapalı zarf uıulü ekıiltmeıinde 
teklif edilen fia t haddi liyik görülmeditinde11 bu iı 
28-5·938 Perıembe günü ıaat on bire kadar olan bir 
ay müddetle içinde çıkacak ve liy\k had fiat teklif 
edecek talibine paırtrhlc suretile verilecektir. 

2 - Bu işe ait şartname, p an keşi VtHİr evra n ara, 
lstanbul, lzmir vilayetleri Nafia ve Sıhhat müdürlulc• 
lerinde mevcuddur. Daha fazla taftiJit Manisa Nafia 
m üdürlülerinden iıtenebilir. 

3 - Ekıiltme pazarlık ıuretile yapılacaktar. 
4 - Taliplerin 938 yılına ait ticaret odası voıikalarile on 

bi11 lira deteriade yükaelc tazyikli buhar kazanı teıiıah 
ve çamaıırhaneyi memnuniyet babş bir şekilde yapmıı 
oldulclarana dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Pazarlık için tatil günlerinden maada bir ay müddet 
içinde her gün vilayete müracaat olunabilir. 

3 8 15 22 1426 

Armutlu belediyesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorin 
70 T eoeke makine yala 
20 Beyaz gaz 

Armutlu bclediyes·nin bir senelik ihtiyacı ıçın 5 Mayıı 938 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve açık eksiltme ıu· 
retile alınacak olan yukarıda yazılı mevaddı vermeğe talip 
olanların ihale günü olan 20 Mayıs 938 günü saat 16 ya kadar 
muhammen bedel olan 1800 lira üzerinden °o 7,5 muvakkat 
teminat akçesi ile beraber Armutlu belediye dairesindeki ko-
misyona müracaatları ilin olunur. 4 8 12 16 

Dahiliye Vekiletinden: 
Tarsueta açılacak artezyen araştır

ma kuyusuna ait eksiltme 
Tarsuaa 2.S kilometre mesafede bulunan Berdan çayı vadiaı 

üzer;nde mevcut 50 metrelik lcuyuaun 75 metre daha derine 
inclirilmeıi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Iıln muhammen bedeli 6000 liradır. 
2 - latekliler bu iıe ait şartnameyi bilabcdel Dah' liye Ve

kaleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabılirler. 
3 - Ekıilcuıe 26. Mayıs. 1938 tarihıne rastlıyan perşembe 

günü Nat on birde Ankarada J?ıhiliye Vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki aynı gün &1at una kadar komisyon reisli· 
ti•e tealim etmlı olmalara lizımdar. 

A - 2490 aayıla kanunun ı6 ve ı 7 inci maddelerine uyıun 
450 liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesi kalır, 
s - Teklif mektuplara ihale ıünü saat oııa kadar makbuz 

mukabilinde komiıyon reiıliğine verilecektir. 
Posta ile göaderilecelc teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 

olma11 ve nihayet bu aaate kadar komiıyona gelmiş bulunması 
lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iıtiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen şefli~ine müracaat etmeleri. 

10 15 20 25 1360-1527 



Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mOshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti.. işti havı arttırır. - . . .. . .' . ; . ~ .. .. . . ~ . 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baylar ot: 

Bayanlar ... 

En müşkülpesent müş· 
terilerini memnun eden 
bu f rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeşitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envaiıi ni, yerli ve Avrupa. 

1 - M11ğazam dahilinde açtığım terz hanemde 
hususi olarak bay ve bayanlar için son moda 
zırif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

, uvalet, gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kaputları 
iıtcnildığ'i ve beğenildiği şelci . de imal edılir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapı lır. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpaıar: Sümerbanlcın çıktığı eski B•yrakh 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
•Toptan oe perakende olarak lıariçlen sipariş kabu l edilir 

Haraç~ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir .. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMlR ANKAR.4: 

T cm iz, zarif eşya, elbise ihti· 
)'acından evel gelır. Herkes ken· 

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerıni 

kabul edecek bir sa· 
lona rahat yaşayacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendini..ıi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 

abilirsiniz. Evinizin 
CfY8S1 hayab .zın eti· 
ketı olduğunu unut
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
sitte veresiye mua. 

ma lesi yapılır. 
.. .. . . . . ", . '--

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins kostümlük yeni çeşit kumaşlar 

Yaz mevsiminin yaklaşması miinasebetile yeni getirdıği 
·ooRMOY. FAYN •VULEN,, ve "FIŞER. kostümlük ku· 
ponları kostümlük ketenler, pardcsülükler ve he r türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş asortimınları rekabet kabul etmiyecek 
derecede sah]maktadır. 

Elbise ihtıyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret edinit. 

En a3ğlam, en ınk ve en ucuz kumaşları yalnız bu mağ • 
zadan ılabiHrsiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank2sı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 259 .5 -

* 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

Haındi Nüzhet an çar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bnyok Salepcio~lu Hant Karşısında 

• I • .;., J ! ,),..,,. • ": • 1 

Septolin 

DİŞ 

macununu 

kullanınız 

Toptan 
satış yeri 

Peştemalcılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 

T. i~ ftANKA~I 
1938 

Küçük Cari Hescıplcır 

ikrami'ie planı==ı ~ 

/ 4 adet 1000 I... 4000 L ~· ~~ 
\ 8 " 500 " 4000 " 

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

200 ' ' 25 ,, 5000 " -384 " 28600 " 
Kuralar lmart, lbaziran 
1 eyl iil, 1 bi rincikanun 
tarihlerind e çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan he aplar kura• 

lara dahil edılecektir. 

Doktor 

• 

Ea meşhur fabrikaların foto~rı:ı f ma<in elerı, fü im, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel cezalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Bakterigolog ae bulaşıcı, salfın. hastalıkları miiteltessm 
(Verem ve saire t 

Basmahane Çorakkapa caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar hastalarını kabu ı eder. 
F ototraf çılığa müteallik her neoi ,, lzeme 

Zevki okş~yacak resim ve ağra ndısmant r, senedat ve evraıc 

istinsahları ve kopyalan kemali dikk tle yapıhr. 

AMATÖR IŞLERl 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, J 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 
... " 'i .. . ' . -

Son moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi Nö. 186 

TELEFON No. 3942 

Tele lnon: 4115 .................................................. ._._ ..... ._ __ I ____ _ 

Birinci Sınıf Mutahassıs r;ı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oila 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler ıonğı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

·-
Göz Hekimi 

Mitat Oral 
Adres: Beyler Numan ıe> 

kağı No. 2J 
Kabul saatleri: Öğleden cvel 

uat 10-12 öğleden ..aoııra 
15,30 • 17 Tele. 3434 

.. _._._. .......... ı•ı • I• ................ _. .. . 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Sevrole Otom o bili eri 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 

Bel gev· 
şekliği 

olanlarıı 

' 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomohilleridir 

Vecdlelk paırçaDarr m eve lYI cdl <dl lUI r 

Oldsmobil otomobilleri de her tQr}Q evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
Şif ası ıec" 

rühe edil· 
gQ~el ve Joks makinelerdir . . 

mıştır 

Izmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY Büyük şişesi 60 kuru~ --·---------------8-ir.in_c_i_K_o.rd_o_" __ T_eı_e_ro_n_2_7_0_4 __ u. depo s. Ferid Şifa eczanesidit 


