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19 MaV1•ta Türk rönesansı lngiltere~en 16 milyon sterlin 
., .... kredi temin ettik 

başladı ve bu hareket genç- Başvekilimizin beyanatı 
11.g"' ı·n malı oldu Ankara. 17 (A.A) - C.0. Par• ı Hatay etrafında müzakereler _ :~yı~~gS~)eelt!t~;v:bu m~~== g:. . 

'·--------------------~-----------------------------------------------' Gençlik ilk şuurunu HükOmet, vaziyet karşısın-Gençliğimizin 
bayramı •• 

Bundan on dokua t1ene eTel lıu· 

g6n, Tork6a yaııyıı tarrmı de&itti• 
rın >lıh hidiıe meydana geldL 

bugün bulmuştur da icap eden bütün ted
birleri almaktadır 

'fark milleü 1919 da 16yle bir 
eıaret Ye fellkeı bayatı içinde bT• 
ruuyordu: 

Bfiytik b1rptea m•RlOp çıkmqtık. 
'Yordon hır tarafı lClıl6 tilrlG dClf" 
181nlar tarafından iftilO. eclilmiıti• 
btınbuldıki Oımanlı h6ktlmeti ld• 
Te pıkın bir hılde, baıta balaııan 
Oımınlı pıcliııhı da hain T• Gıkek 
Lir THiyeue idL 

:Btly1lk hupıe cepheteraıa cepo 
belerı ıeTkedilen milynnlarca T6rk 
orduıa dığıtılaııı, yordun her buca• 
~· .1 koyan atıımm kunetleri mil· 
ittin btıtiln lillhlanaa, kun•t kıy• 
llıklaruıa blkim n Hbip olmoı, bo• 
:a.. btıt6a mıauile Tork yurdu be 
lill edilmif Ye Tilrk milleti ... uı 
'1tına alınmak iatenmiıti. 

Türle milleti için iıtiklll Te ı .. 
tlkbat ftmidleri o1rtık kalm•mıı H• 

llılıyorclu. c)iak& bôylı bir ilmidia 
tahakkuku ancak muciıe olıbilirdi. 
İtte bu muciae buı.daa on dok:us 
tene e'fel bagtla ••ydaaa gelen 
"eıud bir hldiM .. kllod• bu aall 
llılt ' n .A .mu. .kadar deum •d 
\ue baht m ayclınlaUt. 

Bo lıldiu: Orda mflfetliıtltl ft• 
lifıainl Oaerine elan MuRtafı Kıml• 
llo (Atat6rktln) fıtaabuldm ka'kıp 
JSI Mayu 1919 da Sam11ma ayak 
lıaımın n ba111z kalan T4rk mill•• 
tiabı baıını geçm .. ı idL 

Ondan IODra neler oJdu? Banlan 
Q11ca dahi 0111 ıDlıtmeAa lılr gıae• 
le makalen delil, binlerce ıalüfeli 
~ clld. kitap dahi kafi degilclir. 

Yabıız ta 11oktaluı iııret ede
lf. ki: Birlaoi, Udnei (laöntı), (Sa• 
~a), (Du mlapıaır) harpleri H •l· 
laayıt memleketin c11ıı mandan kur• 
•t?ılıp, (Mudanya) mGtarebd •• 
(İ..oun) m1labeded gibi lıflf(lk aıkert 
"• tlya~ eıerlerln 'Ve onu ıakip eden 
t'•buriyeti idareyi ııliı Te bugCID 
ltUıcıe r•ı•ch&ımıs inkılap, ilerleme 
"- her J&ndın inkiılf bımleleriaia 
.. tladıtı u (AtatClrkdıı) ujur lu aya• 
itila annataa topraklarına b11tııı 
'- clokus eeae Helki bugünden bıf" 
l1ı. Bia bugfinO, Türk milletinin 
ltttrtalUft 7Gkeeliı taribinia batlaıı• 
ren anı olarak tellkki ediyoruk .. 

111lu bhim Te hizdeu ıonrı gelecek 
"•lilleria hakiki bir lııyramı olarak 
ltattuıayoreak buada çok iaabet edi· 
{:t11ı; çOnka çok yerinde lıir har .. 

ite Lulunmuı oluyoruz. 
cBirinci vaaifHi 'fdrk iJtiklalini, 

~k Cambariyetini ilelobed ~uha• 
Ye mldafu etmek> olan cTGrk 

rlt111iola eTlldı.. kendilerinio olaa 

1 " l ıyramı Da kadar MTioçle kut• 
l
111 ... 1ır yerinde 'fe bıkb bir yani 
ı:r.-moa H'flrlik ilhar eımiı olar• 

• Terk ge91flinin l>a bflytık bay• 
•-.ı hep beraber kutlulanz. 

~ar Riiıdii Ôlctem 

Büyük Şef 
19 Mayısı ·.anlatıy9r . 

İstanbuldan cıkmadan evel verilen • 
karar, Samsuna ayak basarbas-

maz tatbika başlandı 
Şefimiz AtaUlrk bilytlk cau&ak> unda 19 Mıy.11 batınlarını aulatarak 

diyorlar ki: 
cl335 ıeneti May111nıa 19 uncq 1Wıl Saaıuaa çıktım. Vaıiyet ve 

mıaaarai umumiye: 
Oamaolı devletinin dahil bulondu~u grup, harbi umumide mıglGp 

olmoı, Osmanlı ordut1u her tarafta udeleamiı, ıerai ti ı~ır, bir mütart• 
kename imııa'anmıı, hflyilk lıarbia uzun ıeuderi urfındı, milleı yorgun, 
fıkir bir halde. Millet Te memleketi harbi umumiye eevk:edcnler, kendi 
bayaılan rndiıeıino d8ıırek, memleketten firar etmioler. 

- Sonu 4ı bdi ıahifede -

'---~----------------------------J 

Kul.,.ımuın tlhlcll preo•ltuıntl1111 · 61r intih 

.. 

-

Başoeldlimlz 
Cem•l Tane.aın hııhahğıada top
landı. Beonkil Cclı&l Bıyar ıöı ala· 
rak Hariciye Vekili Dr. Aralla y•p• 
·ıııı Balkan t1eyabatindın babutli. 
Bu ikinci ee' abatin baıhca hedefi 
·cloıt Te müttefik Yugoblnya Baıvt• 

kilinin kıymetli hatırası gönftllrri· 
misdc mıhfos olan &iyaretinia iııdt• 
,ıi olduğunu n ndot ederken Bul· 
gar bak"dmctinin çok nıaiklne TU• 

kobulan daveti üzeria'e memnuniyf't• 

B. Celil Sagar 
le birkaç .1aat Sofyada 
t igini tebır(iz ettirdi. 

ınallaf ... 

Seyıhllinin tır.ilitanı aalalıft• 
Yugoılavya hudutlarını girildilhıd•• 
itibaren orada bu!unclagu mtddetfe 
her tarafta doıt Yug0tln lal· 
kdmeti Te necip balkı tarafmdaa 9e
fimize ve Tftrk milletioe karp , .. 
uıiwf ve canlı tıaabG.rıtta bulaaul· 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

Aziz mis - f irimiz, Ankarada 

AtaJQ.rk, G. Mariçi kabul bu-
yurarak nezdlerinde uzun 

müddet alıkoydular 
Ankara, 18 ( Buıuıi muhabiri· 

misden) - Dost ve müıtefik Yu· 
goW.ryaum Harbiye Te B hriye Na• 
nn Orgeneral Mariç, refakatinde Bo. 
Mııriç Te Nezaret kalemi mahsus mü· 
dlıril albay Yevremoviç oldukl arı 

hılde kendilerine tah•is edilen hu· 

su•i trenle bu Fabab uat onda 
kara' a ~elmiılcrdir. 

Yugo lavya kua •• deniıe ka'f• 
vetler ı n n d ğ•rli ıe fi, Türk· Yugoe
lav bayra klarile ~ileleneo Ankara ga• 
nada gf'nel kurmay baıkanı Maref&l 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

Bu bir alçakhktır 
Bütün dünyanın, saygı ve hayranlıkla an. 
dıfı Atatürkiin hasta olduğu hakkındaki 

haberleri uyduranl=r .alçaktır 
Ankara. 18 (A.A.) - Beyruttao lütl!n Avrupa ve An.erihya gön· 

derilen bir telgrafta Cumhurreıeimiz Atııtüıküo Jenidea vahim turctte 
. haıhlaodıl• Te dı•let itltrine bııkamıyıcık halde t ulundu1.u bildırıl· 

-~~ . 
Ba~un bıı• yalından ibaret olan bu haberi Bf'yru tan mObim para 

1erfederck dünya} a tamim etmekle n e tıibi bir makud tak ı p edildiği an•· 
fı1amamıııar. Bu ,;ibi adi hareketler, B11tay intıhıbatı hedefinden ınbiraf 
etıiriliık~n yalıua calibi dikkat olmakla lı:\lmaz, her okuyanın nefutini de 
madp olur. 



Mav s J O , . -. 
1 Şehir Dahili Haberleri 1 Felaketzede 

AI'ADOLU 

19 MAYIS 
Türle tarihi ve fittikçe yükselen milK idrak, geçirdiği günlerin 

bün yesındeki manalara da mütekamil ölçüler ve derin kavrayış· 

larla tahlıl etmeğe başlamıştır. Bir tarihi ıünün içinde ne gibi 
hareketlerin yattı§'ını ve bugünfüı nereden, ne ile nereye varıb 
neler başardığını araştırmak için, biraz da zamanın rolü vardır. 
Nitekim, 19 Mayısa aid düşüncelerim'izin üatünde, yeni ve tam 
yerinde doğmuş, hakikaten ve o günün manasına en doğru ren· 
gini ve şekiıni veren yeni bir buluş vardır. Milletçe kanaat 
etmişizdir ki, 19 Mayıı tarihi Atatürkün Samsuna ayak baamaaını 
ve milli mücadelenin ilk başlamasını göstermekle ~raber, aynı 
zamanda, büyük Türk kütlesinin hasta, ve kefeni biçilmiş bir 
vaziyetten kurtıralıb ona tarihi ve ebedi vasfaoı. yani maddi ve 
manevi ıenç karakterinin verilmesini de ihtiva ediyor. 

" , kardeşlerımize 

Bay Fazlı Güleç Bergama kermesine lzmir Y~~~~1!:~~~t hareketi 

Milletler, muhtelif ıebeblerle yıkılır. Milletlerin hıyatındı, 
muhtelif dt vreler ve arızalar vardır ki, müeaair oldukları yığın· 
lan da kendi manevi cereyanlara içinde, hem de hiç hissedilme· 
den ıürükler, çürütürler ve yığın, yavaı yavaş manevi kıymet· 
JeriDi, lı::uvvetli temellerini, telikkilerini, umumi bünyeıinin 
canJılıtını, sıhhatini, enerjisini vo başarını kabiliyetini kaybeder. 

Gene muhtelif hadiseler vardır lı:i, milletler için yepyeni bir 
Y•ta••, gençleşme, olgunlaşma ve yülcıelme devresini açırla1' ve 
onların talalili~de dai•a zamanı.o elinde kalır. 

Bayındır ve Tire tef. 
tiılerinclen döndü 
Vali B. Fazlı Güleç, Bayındır 

ve Tire kazalarında yaptığı tef· 
tişlerden dönmüştür. Bayındır· 
da Halkevi ve Parti bin sı ola· 
rak büyük bir binanın inşasına 
başlanmıştır. Bu s ne mahsul 
vaziyeti çok iyi görü:mckted'r. 
Vali tefti~leri hakkında gazete· 
mize şu kısı beyanatta bulun· 
muştur: 

- Bayındır Halkevi ve Parti 
binasının temel töreni yapıldı. 
Tirede Ortamektep inşaata ge• 
zildi ve inşaatın iler lemekte ol· 
duğu memnuniyetle görüldü. 
Bayındır ·Çatal yolu inşaab 

gözden geçirildi. 

den gidecekler çoktur :;:i: feıaketzcdcıcri iane Hs· 

Lira K. - -
Harabeler gezilecek, muhtelif eğ-
lencelerle gli.zel vakit geçirilecek 

Bergama Kermesi 22 mıyıs -------
pazar günü başlayacak ve bir Kazanç vergisi 
hafta sürecektir. Kermes etlen· 
celeri, çok mütenevvi olarak 
hazırlanmıştır. Kermes komite• 
sinin ~ hazırla dağı zengin prog· 
rama gfüe, Bergamayı ziyarete 
gidecek olanların her türlü istira· 
bati temin edilecek, Kermes gün· 
leri ~ok neşeli ve eğlenceli ge· 
çecektir. Pazar günü öğleden 
ev~I Bergama harabeleri, Eakü· 
lapyo~ gezilecek, öğ:en so.ua 
kırda toplanılarak vali B. Fazh 

Alakadarlar yarın 
Partide toplanacak 

Bosra komiser ve me• 
murları: 

Şevki Ertuğrul S 
Ihsan Ayyıldız 4 40 
Mustafa Şerbetçi 1 60 
Ihsan Ertem 2 70 
Bahri Seber 1 70 
Sadık Arkar 1 60 
Hüsamcttin Alaç 2 
Salih Ôzşişman 1 80 
Jsmail Saradan 2 40 
Münir Türkcbağh 1 60 
Güzin Kışlıoğ'u 60 
ltalyan Kız okulu öğrenci 6 
ve öğretmenleri. 
Balgurca köyü balkı 34 6S 
tarafındın. Nitekim, 19 Mayıı tarihiaia kendi a11) büyük kıymet ve 

ehemmiyetinden baıka, Türk milletinin maddi ve manevi korkunç 
lMr ihtiyarlık ve ıöçmeden sonra ıençlite, gençleımeğe dotru 
ablm11 ilk mukaddea ayak olduğunu da pne bize zaman anlattı. 

ine bolu faciası ~~=;:n nutkile Kermes açılı· 

lıgıl ettik bri binaların gayri 
11fi iradı 2000 liradan yülcıek 
olan ticarethaneler ve müease· 
seler namına defterdarlıkça 934 
seneıindea itibaren işgallerin· 
deki binaların gayri aafi irad
ları üzerinden lc:ızınç vergisi 
istenmesi üzerine bu müeue· 
seferin müme11illeri ve tüccar· 
lır namına bir gr11b dün Vali 
B. F azh Güleci Parti binasın· 
da ziyaret etmişler v• yapılın 

Çılcırılcçı B, Rifat 
Alsancak Sen jozef 
lcoUeji öğrenci ve 
öğretmenleri. 

Gürece köyü okulu 
öğrencileri. 

1 
40 

Atatürkia o fiin ruhumuza, enerjimize, dımuımıza, şuur, 
irade ve azmimize verdiji kuvvettir ki, milleti, en genç çağda, 
ea ı•~ düıüaen bir varhk haline getirerek çizdi!i bir tarih 
yolaada bitiiıa hızı, bütün canhlıtı ile yürütmeğe başladı. Bunun 
itiaclir ki, 19 Mayıı, milleti• tarihinde bu )eai mana ile do tam 
,wiai bulmaıtıar. Gene baaun içindir ki, bugün, ıençlik, beşi· 
tinde dotdutu 19 Mıyııı kutlulıyıcaktır. Fakat biz diyeceğ;ı ki, 
~ . ailletçe raciı.. 17 milyon ,... ciz ve bu bayram laepimı· 
.-clir .. 

il-_-_.. ~-w----- ----
.wu-pyaka avcı· Fuar sahasında 
lan faaliyette inşaat 

••••• 
Ba halta bir •ır tlan 

tla oardular 
"-1&,alra tfalkevi ıpor fU • 

buiaia avcalar kolu baıkanı •1 Efe Fabriain idareai altın• 
ela puar paii Detirmendore 
Mlai,..uüa Oraca köyiiade 
köylileriıa de iJtiralcile ıürelcavı 
rapabaıı, bir artlaa, bir do
.. Ye iki çakal itlif edil-

. aittir. 
Dalaa evelki haftada Emiralem 

datlanndı yapılan sürekte vu· 
rulın aztlı domuz Hallcevi bah· 
(esinde öğretmenleri tarafındın 
Karııyaka ilkokul öğrencilerine 
teıb;r edilerek üzerinde ders 
verildıfi ribi bu hafta vuralan 
wtluı dahi birçok meraklılar 
pp ıörmüştür. 

Det;rmeodere Dahiyeai bmü
di ü Bay Emin, Dıaca muıl· 
Hmi Bıy Vehbi, muhta•ı Bay 
Halil, lcırakol kumandanı ve 
halk, Karştyakalı avcılara çolı::: 
alaka ve ıevgi göıtermişler, 

muhtar Bay Halil, kendilerini 
y .. m =ie al koyup afırlamııtır. 

Her bakımdan çok faydalı 
o'an bu toplu hareketlerden do· 
layı Hılkcvi baıkanı Bay Sabri 
l~cnt ş ve kol başkanı Bay 
Efe Fahr yi takdir ederek daha 
l Ü) ük başar.lar da beldiyebi
l ı r • z. 

/!, 

• •••• 
Hayvanat bahçaainde 

kuı paviyonu 
Fuar NhaS1oda 20,000 liraya 

inp edilecek büyük vakıflar 
paviyonunun temelleri açılmış· 
tar. Vakıflar umum müdürlüğü 
........ .N.de. ... aat •• 
bir dekoratör şehrimize ıel· 

mittir. 
Atıı poligonunun inşasına da 

baılanılmak üzeredir. lahiaarlar 
umum müdürlüğünün inıa etti· 
receği atış poligonu 15000 lira· 
ya çıkacaktır. Burada gençler 
ahı sporu yapacakfırdır. 

Kültürparktaki hayvanat bah· 
çesinde yalnız kuılara mahsus 
ayn bir paviyon yıptmlmak· 
tadır. Her tarafı camelcinlı olan 
bu paviyonda kanarya, bülbül 
vcsair kıymetli kuşlar bulun· 
durulacaktır. 

Sun 'i gölün, ikinci kıımınm 
hazırlan masana başlanmıştır. 
Birinci kısımdı ağaçlıklı, güzel 
bir ada vücude getirilm iştir. 

Ôtretmenler arasında 
Şehrimiz Kız enıt :tüsü tarih 

öğretmeni Bo. Maide Ôzgeçen 
Kız lıseıi Türkçe öğretmenliğine, 
Kız liıesi Türkçe ötretmeni B. 
Vehbi Evinç Kız entitüıü tarih 
öğretmenliğine tayin edilmiş· 
lerdir. 

TAYYARE J Reko7 oe zejer ha/tası 

Saadet 
Gecesi 

Bora ve M yrrling filimleri Kahramanı 
CHARLES BOYER 

Be, emyiz iatidaıı 
verildi 

ine bolu f ac· H1 maznunların· 
dan B. Mehmet Ali kaptanın 
dokuz ıy on ıün hapse ve 72 
lira aj'ır pua cezasını mahkum 
edılditini, d'ter maznunlann 
beraet ettiklerini ve Deaizban· 
kın da kaza eıa111nda çocutu 
botulan polis memuru B. Nec
mettin• bin lira tazminata mah
kQm edildiğiıai evelce yaz· 

••ıttk. 
Kaptın B. Mehmet Aliden 

başka müddeiumumilik makamı 
Donizbınk lzmir ıcentalığı, ka· 
zada babaıı kaybulduğundan 
tazminat iıtiyen inhisar memuru 
B. Veysi ve e~yası kayboldu· 
ğundan yine tazminat iıtiyen 

mübaşir B. Ali İzmir ağırccza 
mabkemeainia "-•••• --tıem79s 
etmiılerdir. 

Temyiz istidıllarile dava ev· 
rakı ve lzmir ağırcezasmın ka• 
rara yakında temyiz mahkeml4 
aine gönderilecektir. 

iki cJ#retmen gidiyor 
Bugün Ankırada Sevrg-evüı. 

de San'at mektepleri eserlerin· 
den mürekkep zengin bir sergi 
açılacaktır. Kültür Bakanlığının 
emri üzerine Şehrimiz Kız Enı· 
titüsü ö;retmenlerinden ikiıi 
sergi için Ankaraya gidecek· 
lerdir. 

r ~ 
Ankaracla bayram 

Bugün Ankarada yapıla· 
cak olan bügük bagram te
zahüratı. saat on dörtten 
itibaren radyo ile neşredi· 
lecektir. 

lzmirde 
* ...... 

Bayram programı dördün· 
cü salıif emizdedir. 

ı g .zcl ik ve zarafet timsali: jAN ARTl-JUR 

J 
Tarafından tems l ~di lmiş Aşk... Heyecan... Kahramanlık ve acı güzeşt filimi 

Ayrıca: PIERRE RJCHARD WILM :-. SE.ŞUE 1:fAYA~AVA 
Taraf:ndan b:iyük bir kudret ve salahıyetle temsıl edılmış 

i Y O Ş 1 V A R A S 0 venlerin ve &evi/enlerin romanı 
j Ay. ıca: P A R A M O Ü N 'J J O U R N A L 

\ s~an~ı " : Yos·vars : 3, 10 ve 7 de... Saadet ji!'f'Cf' Si 5 ve 9 dA 

.... 
. .~~-~· .... ·.·. - . -· , . 

lhtiyırJır ve gençlerin cirid, 
kalkan, zeybek, dağla ve bengi 
oyunları ıeyredilecek, ıonra 
koşular yapılacaktır. Koıular 
içinde çok e,tJenceliJeri de ola· 
caktır. 

Haber aldığımı%1 göre Mınisa 
Valisi Dr. B. Lütfi K1rdar da 
Manisadan kalabalık bir grupla 
Bergama Kermesine gelecektir. 
lzmirden birçok zevat davet 
edilmiıtir. Kermese gidecek 
olanlar için lıimevi, Halkevi, 
muhtelif oteller, batta bunlar 
kafi gelmez diye düşünülerek 
bazı evler bazırlınmııtı r. 

muameleden bahisle bazı dilek· 
lerde bulunmuılardır. Neticede 
yaran saat 15 te Parti merkez 
binasında bu gibi tüccırJarm 
ve alakadarların Valinin riyue· 
tinde toplanmaları ve meseleyi 
müzakere etmeleri kararlaştml· 
mıştır. Vali 8. Fazlı Gülecin 
müıakere neticesinde Maliye 
Vekaleti nezdinde· bazı teşeb· 
büılerde bulunması muhtemel· 
dir. Dahili komuıyoncular da 
dün kendilerini alakadar eden 
vergi i ıi için Ticatet odasında 
bir · toplanb yapmışlardır. 

Bergamad ki ef Jencelerden V _J J • 
baıka Kozak yaylasına da ıidi· n.emer CQaaesı 
lecelc, iıtirıhat edılecelc, dij'er aeni11/etilecek. 
bir gün de Çan darlı plajında e · l"' 

aüzeı vakit geçirilecektir. Ber- Belediyeninyenitram 
gama rençleri, ziyaretçiler için aleri 11_eli~or. 
.. .:.-.p.r,;;...ı"'=...-ı._-..w_,...,.__w_•_•""'--·""•.., ... ..-~-'-t·~. ~e'T'e .. d'iyenin Alm oy ya ip • 

Çirkin bir vak'a rif ettij'i trımbüslerden ikisi 
haziran ayı içinde lzmire geti· 

16 yaıında bir lcıza rilecektir. Diter ıekiz trambüs 

içki içirmiıler de ağustos ayanda getirilecek 
Evelki gece Eski Sipabipa• ve fuarın açık bulunduğu esna· 

d 
· ,_. b" k' 1 da Atatürk caddeai (Birincikor• 

zarın a çır"ın ır va a o muı· 
t T 1• d ~- b' · b " don) de Fuar ıeferlerine tahsis ur. a ıp a IDWI ırı, enuz 
16 yaımda olan Hikmet iımin· edilecektir. Belediye, şimdiki 
de bir kızı iğfal ederek Eski otobüslere nazarın çok rahat 
Sipahipazarmda B. ihsanın ma· ve d aha kullanışlı olan yeni tram· 
ğızasana götürmüştür. Mağaza· büıler geldikten ıonra eldeki 
nın ırka tarahnda bazı odalar otobüsleri Tepecik hattına tah· 
varmış. Kız, orada Ihsan ve ıis edecektir. ş·mdi Tepecik 
Talibin urariyle bir miktar içki hattında işliyen husuıi eşhasa 
içtikten sonra Talip çekilip git· aid otobüsler, o vakit bu bat 
miı, Hikmet te gitmek iıtemiı· seferinden k~ldırılacak, keadi· 
se de Ihsan kendisini bırak· lerine baıka mıntakalar göıt• 
mamış, kapıyı sürgülemiş ve rilecektir. Kemer caddelinia 
sDnra çirkia bir teklifte bulun- genişletilmesi için bu caddenin 
muştur. Kız, muvafakat etme· demiryolu kıımandaJci evleria 
miş, bir kızın böyle teklifleri istimlakine başlanmak üzeredir. 
kabul edemiyeceğini ıöylemiı, Haber aldığlmıza göre bele· 
fakat Ihsan dinlememiş ve zorla diye, yeni trimbüsler gelerek 
kirletmiıtir. Sabaha karıı ma· aefere başladıktan bir müddet 
ğazadın çıkarılın kız, dotruca ıonra yeniden bir miktar tram• 
zabıtaya müracaatla baıından büı daha ıipırit edecektir. 

geçenleri aalatmıı, lhaan •• ff Jk • k•• • 
Talip yakalanmıılır, dün adli· 8 eVJ OŞeSI 
yeye verilerek tevkif edilmiı· 
lerdir. Tahkikata devam edi· 
liyor. 

Çocuk kampları 
Bıı aene de iki yer· 

de kurulacak 
Geçeo aene olduğu gibi bu 

sene de mekteplilerden zayıf 
olanlar için biri Ôdemiıia Boz· 
dağ köyünde, diğeri deniz ban· 
yosu olan bir yerde iki çocuk 

1 kampı kur11lacaktır. ilkokullar 
I talebeti için kurulacak bu kamp. 
lardın başka Ortaokullarla Li-

1 seler talebesi için de kamplar 
açılacaktır. ilkokul talebesine 
aid kamplar bu yıl geçen yıl· 
lardan daha iyi idare edilecek 
ve daha yükıelc verim alını· 
caktır. 

1 - Evimizin gezi komitesi 
Bergamada yapılacak kermea 
müaasebetile 22-5-938 pazar 
günü bir gezinti tertip etmiştir. 
Bu geziye iştirak edecek arka• 
daşlann nihayet 20-5-938 cuma 
günü akşamına kadar evimiJı 
sekreterliğine isimlerini kayıt 
ettirmelidirler. 

Otobüaler Hılkevinden saat 
yedide hareket edecektir. 

2 - Evimizin bandosuunl 
daha birçok aletler ilive edil· 
miştir. 

istekli olanların bando derıi 
almak üzere evimiz aekreteıli· 
ğine kıyıtlarm1 yaptırmaları.' 

3 - 19/5/ 938 perıembe gü
nü 111t 17 de kitapsaray ve 
yayın ve saat 16 da köycüler 
komiteıinin haftalık toplantıları 
vardıı. 

Gürece köyü okulu 
öğretmeni M. Rifat 
Oktay. 

Bugün toplanan 
Dünkü yekun 

1 90 

1 10 

110 25 
19999 51 
20109 76 

• il 
B. Nejad Ferid 

Bay Ferid Ec
zacı bqınıo oğ· 
lu Bay Nejad 
Eczacıbqı, her 

Türk gencine 
nümuae olacak 
parlak bir tah· 

sil devre.sini ik
mal etmiş bu· 

bugünlerde de 
lzmire dönmek B. Nejad FerlJ 
üzeredir. 

Bay Nejad Amerika ve Af. 
manya fakültelerinde kimyager• 
lik tahsilini bitirmiş, Berliade 
kimya ve biyoloji doktoralarıaı 
birinci d•ıcedo Ye muvaffakı• 
yetle ver•ek iki diploma alm11· 
br. Mesleğinin iyi bir elemaoı 
olacağına şüphe etmediğimiı 
Bay Neiad Feride muvaffakı• 
yetleı dileriz. 

Giimriik işleri 
Kırtasiyecilik 
azaltılıyor 

İstanbul gümrüklerinde tatbik 
edilen modern ve kolay güm• 

rük uıullerini lzmir gümrüldr 
rinde de tatbik etmek üzere lr 
taabula tetkikata gönderilen lı· 
mir gümrük şeflerinden ikisi, 
ıtajlırını yaparak dönmüılerdir. 

Yeni usuller sayeaiade gümrük 
maamelelerinde kırtaıiyecilik aı· 
gıri bir hadde indirilicektir. 

/zmirle mülhakat 
araıında aeyrüsefer 

Belediye, lzmirle mülhakat 
arasındaki otomobil, kamyo11 
ve otobüı ıeferlerini sıkı bir 
kontrole tibi tutmaktadar. Yük 
kamyonlarile yolcu otobüılori 
tamamca ayrılmıştır. Yük ~e 

yolca bir arada naklettirilme
mektedir. Belediye seyrü sefer· 

amirliği, lzmire civar şoseler 
üzerinde yapbj'ı kontrollerde 

seyrisefer nizamnamesine aykt11 

hareket eden bazı şoförleri ce· 
zalındırmıştır. 

Karşıyakada konser 
Musiki amatörleri, 22 M•Y11 

Pazar alcşamı saat 21 de b•· 
yan Eminenın iştira k ıle bir kon· 
aer verecektir • 

.. 



Sahıie 3 

H ·diye kruvazörü V arna
ezahüratla karşılandı 

M. Meclisinde 
Memur maaşlarının 

tevhidi kanunu 
kabul edildi 

Ankara, 19 (Hususi muha· 
birimizden)-Büyük M.llet mec· 
lisi, bug:in B. Refet Canıtezin 
Başkanlığında toplanmış, me· 
mur ayiık arının tevhit ve 
teadülüne dair kanunuo14 üncü 
maddesini değiştiren kanun 
layihasını müzakere ve kabul 
etmiştir. Büyük Millet Meclisi 
Heyetine ve Divan muhaseba· 
tına ait kanun layihalarının da 
ilk müzakeresi yapılmıştır. Mec· 
lis, Cuma günü toplanacaktır. 

Bulgar amiralı ve Varna belediyesi, Hamidiye süva· 
risi ile zabitanı şerefine mükellef zivaf etler 

verdiler. Ziya( etlerde samimi söylevler verildi 
Varna, 18 (Radyo) - Türk 

donanmasının Hamidiye kru
vazörü. bugün Varnaya gelmiş: 
Bı:lgar o. dusu namına ve halle 
tarafından karşılanmıı, halk, 
Türk kruvazörünü alaka ile te
maıa etmiıtir. Bulgar am:rah 
tarafından verilen ziyafette Türk 
ve Bulg r mitletleri arasındaki 
dostluk ve samimiyeti, irad edilen 
edilen natuklarla tebarüz ettir· 
miılerdir. Hemidiye ıüvariıl, 
Bulgar meçhul asker abideıino 
meraıimle büyüle bir çelenk 
koymuştur. 

Bu kşam, belediye tarafın• 
dan Hamidiye ıüvariıi ile ma• 
iyetine bir ziyafet verilecek, 
yırın akşamda Sofya belediye· 
sinin ziyafetinde bulunulacaktır. 
Hamidiye ıüvarisi de Varnadan 
hareket günü Hamidiyenin gü• 
verteı'nde bir çay ziyafeti 
verecektir. Bu ziyaret, iki 
memleket arasındaki doıtlutu 
tokviyeye hizmet etmiıtir. 

Almanyanın, T u
na hakkındaki 

h r r 
Tuna nehri Alman 
hudutlarına kadar 
geniıleti lecektir 

Berlin, 17 (A.A.) - AlmaR 
hükQmetinin aldığı bir karara 
göre, Ren, Mayo ve Tuna ne
hirleri biri bir lerile bir leştirile • 
cek ve Tunımn mecrası geniı· 
letilecek:tir. Bu huıuıta aeıre· 
dilen bir kanun Avuıturyaoın, 
Almanyaya ilhakının ve dört 
ıenelilc planın tatbikinin bu bir· 
leştirme keyfiyetini mübrem kıl· 
dığmı kaydeylemektedir. Bu i~ 
ler 1945 ıcnesinde nihayete 
erecektir. Tuna nehr de Alman• 
ya hududuna kadar genişlctile
celctir. Bu busuıta lazım olan 
krediler adi büdceden alına· 
taktır. 

Avala ajansı 
Tesiaat ve 
mükemmeliyeti 
Bclgrad 18 (A.A.) - lngil· 

terenin Belgrad sefiri Sir Kam• 
Pell dün Avala Ajansıoı ziya· 
tet etm"ştir. Sefir Ajans direk· 
törü Yovanoviç tarafından kır· 
tılanmıştır. Sir K mpel aj nsın 
ftaliyetile çok alakadar olmuş, 
!ahrir bürolarile radyo avala 
1•tasyo!lunu g~zmiş ve kendisine 
Ajans direktörü tarafından Ja
ıungelen izahat verilmiştir. 

Sefir ziy retinden sonra Yu· 
Roılavyanın bu en büyük ajan· 
•

1nda gördüğü asri tesisat ile 
~iikemmel faaliyetinden dolayı 
ıyranlığını bildirmiştir. 

Bir mülakat 
. Londra, 18 (Londra) - in· 

Rıltere Hariciye Nezareti mü .. 
teıarlarından (Sir Alekaandır 
~llndogan), bugün Franıanın 

ura sef ri Korbeni kabul et· 
ıniş ve uzun müddet konuş· 
llıuştur. 

r Eski muhariple 
Londrada kongre halin~e toplan· 
mışlar, sulhun muhafazası için m'ii· 

zakf:. .. ·elerde bulunmuşlardır 
Londra. 18 (Radyo) - 14 memleketin eski muhariplerinden 

müteıkkil heyetler, bugün Vest Mısterde bir kongre akdetmiş· 
lerdir. 

Eski muharipler kongresi, sulhun ne ıuretle mubahza edile. 
ceği halckmda uz.un· müzakerelerde bulunmuş ve bu hususta ne 
gibi metod takip edilmesi lazımıoleceği keyfiyetini tetkik eyle 
miıtir. 

lstanbul elektrik şirketini 
satın aldık 

lstanbulda 
iki tran1v:ıy arasında 

kalan otomobil 
lstanbul, 18 (Husutii muhabi· 

rimizden) - Dün gece Şişhane 
yokuşunda iki tramvay arabası 

arasında kalan bir otomobil 
pa·çalanmıştır. Otomobilin için· 
de bulunan Şehir tiyatrosu ar· 
tiılerinden Bn. Halide ile eniş· 
tcsi B. lsmail hafifçe yaralan
mışlardır. 

Şirket 11,000,000 lira mukabilinde alındı. Matehasaıs 
Tünel şirketi de aatın alınacaktır yetiıtirme ücreti 

latanbul, 18 (Hususi muhabirimizden) - lstanbul elektrik ıir· Ankra, 18 (Hususi) - lktısad 
ketinin satın almm&11 için cereyan etmekte olan müzakereler so· Vekaletinden bildiriliyor: 
na ermiı, şirketin 11 milyon Türk liraıı mukabilinde satan alın· Bilümum ıınai müesseselerle 
maıı kararlaştırılmııtİr. Sene başından itibnren hükumet, elektrik ıigorta şirketlerinin 1938 ıene
şirlcetini devir alacak ve bizzat idare etme~~ ba!hyacaktır. Ya· ıinden itibaren mahalli maliye 
kında elektrikli tünelin do satan alınması ıçın muzakerelero baı· .d 1 . -t b t• t• 

ı are erme mu e a1sıı ye ış ır· 
lanacaktar. me ücreti •adı altında bir ücret 

n n 1 • 

lunaiı tüccarlar 
Paralarını Merkez Bankasındaki 

bloke paralardan alacaklardır 
Ankara, 18 (Hususi)- iktaaad Vekaletinden bildirildiğine göre 

ihracatçılarımızın ispanyadaki alacaklarının, Merkez bankasındaki 
lıpanyol matlubatından ödenmesi Vekiller heyetince kabul edil· 
miıtir. Bu alacakların ödenmeıi için lıpanyada alacaklara oldu· 
tuna dair vesikalarile on beş gün içinde bankaya müracaat et• 
meleri ve paralarım nasıl ala bileceklerini öğrenmeleri lazımdır. 

Frankistler Valansiyayı 
bombardıman ettiler 

vermeleri kanun icabındandır. 

Bu ücreti v ktinde vermiyenler, 
yüzde 20 f a:zlasile ödemeğe 
mecbur kalacaklardır. 

Roma sefirimiz 
lstanbulda . 

ldanbul. 18 ( Hususi muha· 
birimizden) - Roma sefirimiz 
B. Hüseyin Ragıp, hükumet 
merkezimizle temas etmek üze· 
re Romadan buraya gelmiıtir. 
Ankaraya gidecektir. 

Çin parlamentosu re. 
isi Moskovada 

Moskova, 18 (Radyo) - Çin 
parlamentoıu reisi bugün bu. 
raya gelmiştir. 

Mayorkadan halkan tayyarelerin attıkları Almanyadan 
bombaların tahribatı tesbit edilememiştir Vizesiz Macaristana 

Franıaga iltica eden Cumhuriyetçilerden bir grup 
Salamanka, 18 (Radyo) -· Eıhamra cephesinde harp eden 

General Varola kuvvetleri, Santantoynu havalisinde lcain Moı· 
karola kasabasını işgal eylemişlerdir. Kasabanın, 1340 metre 
yükseklikte bulunmasmdan, bu işgal, ıon derece haizi ebemi· 
miyet görülmüştür. 

Frankıstlcr, kasabada kü1liyetli mühimmat iğtinam eylemişlerdir. 
Moskarola kasabasınm işgali. Aloot ser ve Vcılansiya yoluuu 

açmıştır. 

Dün vukubulan bir hava muharebesinde; Frakiıtler, cumhuri
yetçi lıpanyaya aid bir tayyareyi düşürmüşlerdir. 

Valinıiya, 18 (Padyo) - Bu 11bah, Mayorkadan gelen bir 
tayyare filosu, ıebri bombardıman etmiş, büyük hasarat yapmıştır. 
ôlülerle yaralıların miktrı ve huarat henüz teabit edilememiştir. 

gitmek :rasak 
Bcrlin, 18 (Radyo) - Vize 

almadan Macaristana gitmek 
yasak edilmiştir. Hatta, başka 
memleketlerden dolaşarak vize· 
s·z Macariatana giden Alman 
tebaal.lar bile şiddetli ceza gö. 
receklerdir. 

Arşidük Otto 
Prenses Tereza ile 

evleniyor 
Pariı, 18 (Radyo) - Arıidük 

Ottonun, Likenıteyn prensesi 
Mariya Tereza ile evlenmek 
üzero olduğu söyleniyor. 

Lordlar kamarası 
/ngiltere.ltalya an. 
laı masını kabul etti 

Londra, 18 (A.A.) - Lord
lar kamarası dün lngiliz • lrlan• 
da anlaşmcsıoın üçüncü lcıraa· 
tinde kati olarak ve ittifakla 
lcabul etmiştir. Bu ıuretle hem 
lordların ve hem de avam lcı· 
maraaınm taıdik ettiği bu an· 
laşma imza edilmek üzere ak· 
şam krala gönderilecektir. 

, ,Mayıs 19 

Çekos ovakya tehlikede· 
·r. Avrupada yeni m 

ise er bekleniyor 
Südet Almanları liderinin mukabil layihast 

ka ulü imkansız 

M. At'g 
Cenevre, 18 (R dyo) - La · 

viı gazetesi, yazdığı bir malca
ldde, Çekoslovakyanın tehlike· 
de olduğunu ve yakanda Av
rupanın yeni ve çok mühi n 
hadiselerle karşılaşacağını ileri 
sürmekte ve lıviçrenin, Uluslar 
Sosyetesinde bitarafhğın1 temin 
etmekle çok isabet ettiğini kay· 
deylemekt dir. 

Pr g, 18 (Radyo) - Südet 
Almanl rının, Çekoslovaicyadaki 
bütün ırkdaşlarım tazyik ede
rek (Haynlayn) a rey vermeleri 
telkinatta bulunmağa başladık· 
ları söy eniyor. 

Südet Almanlar.nın bu taz· 
yiki vaz"yeti nazik bir safhaya 
doğru aürüklemektedir. 

Prag, 18 (Radyo) - Doktor 
Haynlayn, bugüıı Bcrline hare• 
ket etmiştir. 

Südet Almanları Lideri, ora
da bırkaç gün kalacaktır. 

Alakadar mehafil, bu ıeya· 
hate ehemmiyet vermektedir. 

Prag, 18 (Radyo) - Çekoı· 
lovakya ükumetinin, Südet Al· 
mantarına verebileceği haklar 
için hazırlamış olduğu layibaya 
mukabil Südet Almanları lideri 
Haylayn da diğer bir lôyiha 
hazırlamıştır. Bu layihanın Al· 
manya Hariçiye Nazırı Von Ri· 
bentrop tarafından kaleme alın· 
dığı haberi işae edılmiştir. 

Alakadar mehafiJ, Haynlayn 
layihaaının, kabulü imkansız bir 
takım taleplerle dolu olduğunu 
bild rmişlerdir. 

Prag, 18 (Radyo) - Südet 
Almanları, tam bir muhtariyet 
ve devletin bütün işlerino ka· 
rışmak istiyorlar. 

.......... _ ....................... _.......,_,-.,_ 

taleplerle doludur 
Londra, 17 ( A.A.) - B. 

Haynlayn ile Çekoslov k hül u· 
meti arasındaki müz kerelerin 
pek yakında başlıyacğı tabmın 
edılmektedir. Zira bu an çok 
müsaid telakki edilıyor. 

B. Haynlaynın müz keratıo 
muvaffakıyetle neticelenmesi 
için Çek • Sovyet misakının ter· 
kini muti lk şart olarak .!eri 
sürmekte ı ısrar etmıyeceği zan· 
nolunmaktadır. Vaziyet çok na· 
zik addediliyor ise de ümit 1z 
sayılm maktadır. Çü"lkü Hayı· 
!aynın ıt lafgiriza ~e bir h ttı ha· 
reketinin tehlikelerine tamamile 
ınüdrık olduğu tahmin olunmak· 
tadır. 

Yunan kralı 
Selanikte motörize 

edilmiş alayları 
teftiş etti 

Selfınik, 18 (Radyo) - Yu 
nan kralı ikinci Jorj, bugün s· 
keri müesseselerle motör ze 
edilmiş alaylan teftiş etmiştır. 

Kral, bundan sonra, serbest 
mıntakayı gezmiş ve bur dak, 
liman tesisatını görmüştür. 

Bütün amele, kralı aelimla• 
mışlar ve tezahüratta bul unmuş· 
·lardır. 

Asiler idam edilece 
R yo dö Janero. 18 (Radyo)

Başka hükumetlerin emellerine 
ilet olarak hükumeti devirmeğ 
teşebbüs edenler için idam ce• 
zası, yeniden kı bul edilr&iştir. • Elhamra 1. Milli .Kutup-

hane Sınem111 
2 filim birden 

Aşk Modadır 
Franıızca Sözlü 

Çıldırtan 
Dudaklar 

lngilizco Sözlü 
Fox Jurnalda en ıon bavadiıler 

FlATLAR: 
Birinci 30 • Balkon 40 • Huıuıi 50 
SEANSLAR: 

Aşk Mod. : 3-6-9. ıs de 
Çıldırtan : 4,45-7,45 de 

• 
ltalya .:. Fransa 

Müzakereleri ansızın inkıtacı ufradı. Buna 
sebep Mussolininin nutku imiı 

Pariı, 18 (Radyo) - Fransa Hariciye Nazırı Jorj Bono dünkü 
kabine içtimaında; Mussolininin Cenavada verdiği söyleve rağ· 
men, ltalya • Franaa müzakerelerine devam olunması için 11rar 
etmiştir. 

Alakadarlarm verdiği malumata göre; Fransa, yakında Rom 
sefirini tayin edecektir. 

Paris, 18 (Radyo) - ltalya Hariciye Nazırı Kont Clano ile 
Fransız mümessili Blondel arasında bugün yapılması mukarrer 
olan mülakat olmamıştır. 

Müzakerelerin bu ani tevakkufu Londra ıiyasal mebafilini işgal 
etmeğe başlamııtır. Teahhura, Mu11olininin Cenova söylevi se· 
beb olduğu ~öyleniyor. - .~ -~ • }ı· t . . ı ..... .. 

Şehir Gazinosunda 
Perşembe günü akş 
ilkbahar Balosu 
EDVAR BIYANKO orkestrasına daha beş san'atklir 

iUioesile Atinadan gelen büyük bir /spanyol artisti 
teganni edecektir. 

Balo için birçok sürprizler, muhtelif 
ejtlenceler tertip edilmiştir. ' 

.. . . . . . ·'·" ... ,, ~~ 



ANADOI,U 
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Program 

ıs · anlatıyor Bi.iyi.ik bayram 
•• 

l. t b l d ..... , • 'ı· •• ·ı k S Kızılcullu · sahasında kutlulanacafı a u an çı ma an eve verı en arar, amsuna ,' -
ayak basarbasmaz tatbika başlandı 

- Başı 1 inci sal:ifec/e - dam c r:i oldutundan fazla bir Efendıler; ben, bu kararların 
salabiyetim vardı ki müfettişlik hiçbirinde iıabet görmedim. 
mıntakasına mücavir bulunan Çünkü, bu lcirarlann iıtinad ı 

-1-
Vücut makineıindeki iç ıe· 

bepler dolayısilo zuhur edeli 
bir dahili ifraz tegayyüründeJI 
ibaret olan bu b talığa ki" 
dınlarda dab fszl tesadof 
edilmektedir. Bu halin doğm&Slı 
lcadınJarıD yumurtalıklarında İi 
ifrazını veren hücrelerin ta .. 
vaıifo görmemelcrinden ileti 

Saltanat ve hilafet mevkiini 
işg 1 eden Vahdettin, mütered· 
di, şahsını ve yalnız tahtını te· 
min edebileceğini tahayyül etti· 
ti deni tedbirler ara tırmakta. 
Damad Ferid paş nın riyaae· 
tindeki kabine; aciz, hay5"yetsiz, 
cebin, yılnlz p diş hm iradesine 
tibi ve onunla beraber şahıı· 
larını vikaye edebilecek berhan· 
fİ bir vaziyeto razı ..• 

kıtaatı askeriyeye dahi tebli· ettiği bütün deliller ve mantık· 
g t yapabilecektim. Kezalik lar çürüktü. esassız idi. Halci· 
mmtakamda bulunan ve mınta· kat halde. içinde bulunduğu• 
kama mucavir bulunan v layata muz tarihte, Osmanlı devleti· 
da tebligatta buluna bilecektim. nin temelleri çökmüş, ömrü ta• 

Bu salahiyete göre An\carada mam olmuştu. Oımınlı memle
bulunan yirminci ko?ordu ve ketleri tamamen parçalanmııb. 
bunun menıup olduğu müfettiş· Ortada bir avuç Türkün bann· 
file ile ve Oiyarbakırdaki koJor· dıtı bir atayurdu kalmıştı. Soa 

• gelmektedir. Bundan başka sa· 
-----~=---~ ::::...:::;;;;;...;...:::;:::::~~--......... --..-... ....... --------_. · maa itibarile yumurtalıkları• 

Ordunun lind n esliba ve 
cephane i alınmış ve alınmakta •. 

itilaf devletleri, mütareke ah· 
kamına riayete lüzum görmü· 
yorlar. Birer vesile ile itilaf do· 
nanmaları ve skerl ri lstanbul· 
da. Adana vilay ti, Fransızlar; 
Ed'.rne, Mar ş, Ayıntap, lngiliz· 
Jer tarafından işgal edilmiş,An· 
talya ve Konyada İtalyan kıta• 
ab askeriyesi; Merzifon ve Sam• 
ıunda lngıliz askerleri bulunu• 
yor. Hertarafta ecnebi zabit Ye 
memurları ve huauıi adımlan 
faaliyette.. Nıhayet mebdciko
lim kabul ttiğimiz tarihten 
dört gün evci, 15 M.ıyas 33Sde 
itilaf devletlerinin muvafalı:atile 
Yunan ordusu lıa ·ro ihraç edi
l'yor .• 

Atatürk devamlı: 
•v aziyctin dehıet ve vebı· 

uıeti karılsınd , herycrde, her 
auntakada bir ta~ım ıovat t ra· 
fından mu abil halis çareleri 
düşünü1mcğe. baılandığını, 
.. Tr lı:ya·Pa aiti. ve Trabzc J 
"MJb~faza.hulı:uk ve ademi mer · 
keziyet,, cemiyetlerinin kurul· 
dukunu söyledikteıa sonra ıaöyle 
~evam ediyo,.lar: 

•fzmirin İşgal olunacağına 
dair Mayısın on üçündenberi 
fit em reler gören lzmirde bcızı 
genç vatanperver.er, aym 14/ 15 
ıncı gecesi bu elim vaziyet 
hakkında müdaveleiefkir eyle
mişler -ve emrivaki haline gel· 
diğino ~üphe kalmıyan Yunan 
iıgalinın ilhakla neticclenme
s.ne mani olmak esa ır.da milt• 
tefik kalmışlar ve (Reddiilbak) 
prensibini ortaya atmışlardır. 
Ayni g~cede b1.1 maksadın teş· 
mıliaı temin için lzmirdc Ya· 
hudi m şatlığında toplanabilen 
halk tarafından bir miting ya· 
pılmışsa da ertesi gün sabah· 
leyin Yun n askerlerinin rıh· 
tımda görülmesile bu tc~ebbüs 
ümid edilen derecede temini 
maksad edememiştir.,, 

Büyük Şef, bunu müteakıp 
gerek kendılerinin müfctt:şi bJ· 
Jundukları üçüncü, gerekse ikinci 
ordu cüzü tam larınm nereler de 
ve ne halde bulunduklarına an
latarak şöyle devam ediyorlar: 

.. Benim bu lkı kolorduya doğ· 
rudan do~ruya emir ve kuman· 

A AD OLU 

du ile ve hemen bütün Ana· mesele buoun da takıimini te· 
dolu rüeaayı memurini mülki· mine otrııılmaktaa ibaretti. 
yesi ile muhıbero ve münaae· Osmanlı devleti, onun iıtiklili, 
bette bulunabilecektim. padişah, halife, hükumet, bun· 

Bu vasi aalihiyetin, beni Is· tar hepsi medlulü kalmamış 
tanbuldan nefiy vo tebid mak· bir takım bimına elfazdau iba• 
aadilo Aoadoluya gönderenler retti. 
tarafından, bana nasıl tevdi Nenin ve kimin maaı.İaiyeti 
edi~diği mucibi iıtiğrabmız ola· için kimden ve ne muavenet 
bili 1 Derhal ifade etmeliyim ki, talep olunmak iıteniyordul 
bana bu aalahiyeti onlar bile· O halde ciddi ve hakıki ka· 
rck ve anhyarak vermediler. rar ne olabilird? 
Herçibadabad benim lıtanb 1- Efendiler, bu vaziyet rtı· 
dan uzaklaşmamı arzu edenle· aında bir, tek karar vardı. O 
rin icad ettikleri sebep (Sam· da Hakimiyetimilliyeye müıt ... 
ıun ve havaliıindeki uayiısiz- nid, bililcaydu~art müıtalcil 
liği mahallinde görüp tedbir yeni bir Türk devleti tcsiı 
almak için Samıuoa kadar git· etmıkl 
mek) idi. Ben vazifenin ifası, işte, daha, fstanbuldan çık· 
bir makam ve salahiyet sahibi madan evci düşündüğümüz ve 
olmağa mütevakkıf olduğunu Sımıunda Anadolu topralclara-
ileri sürdüm. Bunda hiçbir beis na •yak baaarbaamaz tatbika· 
görmediler. bna baıladığımız kırar, bu ka· 

O tarihte erkanı barbiyei rar olmuştur .•• ------
umumiyedc bulunan re benim Plaı·lar 
mı:ksadımı bir dereceye kadar 

lzmirin 1nciraltı ve Menemo
ı tışmam eden zevat ile görüş· 
tüm. Müfettişlik vazifesini bul. oin Aliağa plajlarında raır:ino· 
dular ve aalihiyete müteallik lar ve modern teaiıat yaptırıla· 
talimata da ben kendim yazdır· catını yazmııtak. Bu iki p!ijın 

,__, .. ı. -·-=·'-'·""~ .... _ ..... dım. H tt harbiye nazırı olan J 
nşaata derhal baılancak ve 

Şakir paş bu tali tı okuduk· 
tan sonra imz da tereddücl ot· inşaat tabsi1&tı olarak viliyet:n 

937 ıenesi büdceıinden ayrılan 
miı, anlaşılır, anlaşılmu; bir 

18000 lira emanete alınacaktır. tarzda mührünu basmıştır .• 
Temmuzun 15 ine kadar inıaa· 

Atatürkün nutkunun bu kıs· 
tın bitirilmesine ı•yret edile· 

f!Unda, umumi manzaranm da- cektir. 

19 yil önce Türk milletiai 
kurtarmak için Büyüle ÔOderiD 
Samıunda karaya baıtıtı günin 
yıldönümünü birlikte kutlulamık 
için 19 Maytı perıembe güaü 
saat 14,30 da Cumhuriyet Halk 
Partisi bütün vataadaılan Kı· 

zılçullu kotu alanına davet eder. 
Program aıakJda yanlıdır. Bay
ram Kızılçullu aabaaında teı'ıd 
edilecektir. 

19 Mayıı ıunu yapılacak 
ıpor ve gençlik bayramı ıen· 
likleriae: 

1 - Tören ıaat tam 14,30 da 
başlanacak olan törende tali· 
matnamedeki saralarına ıöre: 

A - Kız, erkek öğrencilerle 
ıporcufar alandaki yerlerinde 
bulunduklan baldo ötretmen 
Nuri Tozkopranın işaretile bay· 
ralc: çekilecek ve bayrak çeki· 
lirken bandonun iıtirakile bir 
ağızdan lıtik;at marşı ıöylene
cektir. 

B - Bayrak çekilip mart 
bittikten sonra bir öğrenci ve 
arkasından bir sporcu tarafın· 
dan birer ıöylov verilecektir. 

(Erkek liıeıinden bir öğrenci) 
C - En bs,ta okulların müş· 

terek bayrak kıt'Hı, arkada 
____ ... ..,.__... ~l&- '- ·--

olduğu halde üçerli mangalarla 
okulların Ye ıporculırın geçit· 
resmi yapılacaktır. 

D - Geçidin arkaaı alın· 
dıktan aonra boı kalacak alan· 
da kızlann jimnastik hareket· 
lerine başlanacaktır. 

ha dar bir çerçeve içinde, mu· 
hasım devletlerin memleketi ne 

suretle taksim ettiklerini, padi • 
şah ve ha' ifenin bayat ve şah
sından başka bir şey düşünme· 
diğini, milletin ve ordunun da 
kurtuluş çaresini düşünürken 
mo\•rus bir itiyadtn sevki ile 
h lafet ve saltanatın masuniye· 
tini de nazarı itibare aldığını. 

ÇİMDiKLER 

, lngiltcre, Fransa ve İtalya gibi 
devletleri gücendırmemekliğin 
de esas o1arak tutulduğunu ha· 
tarlattaktan sonra diyorlar ki: 

• lz:ah ettığim maı<lmat ve 
müşabedata göre, üç nevi ka· 
rar ortaya atılmıştı. 

1 incisi; lngilterc himayesini 
talep etmek. 

2 incisi; Amerika mandasını 
talep etmek. 

Bu iki nevi karar sahipleri, 
Osmanlı devletinin bir kül ha· 
linde muhaf.ızasını düşünenler· 

1 
dir. Osmanlı mcmalikinio muh· 
telif devletler beyninde tıkıi· 

Delilik diyarına doğru 
Bir dakika için şöyle düşünüyorum: 
Delirmişim, muvaıenem g:tmiş, beynim, kafa taıımın içinde 

pis bir et yığını halini almış. Gözlerimdeki ıuarun ıııtı. fırbnala 
gecede parçalanmış bir doniz teneri gibi ıönüp g.tmiı. 

Rahat, kayıtsız, kaygısız, gillü gı~sız kalmışım. 
Düne kadar içinde yaşadığım kiinabn zincirini kafamda bağ· 

landığı noktadan kopararak deffolup gitmiı, meçhul ve benim 
iç n görülmesi veya aranıp ta ıi dilmeıi meçhul bir engiııo dütmüş. 

Artık yazı yumıyorum. 
Artık acı duymuyorum, artık ağ'amıyorum. Alcallılara mahaua 

olan 11t.rabı, ka plero ait olan aşk ve baı.ları, ioaan olanlana ta• 
şıdığı busuiyet ve semp•tilori kaybetmişim. 

Bir lokma ekmek, bir köhne kundura, bir yırtık caketle eski 
bir pantalon .. 

Ve, bir matrut serseri gibi, fakat k~ndi dünyasına ıabip bir 
hükümdar gibi, kimseden korkmadan, kımaeye minnet etmedea 
dün karşılarında titrediğim insanların yüıüno bile baluaıyarak, 
çocukl•rın arkamdan atacatı çığlıklara da aldını etmiyerek, ao
kaklarda, kırlarda, yabanlarda. yıldı,ılı, mehtapla veya ıotuk, ça• 
murlu, karlı gecelerin ıokaklarında dolqıyor~aa. 

Dizimi parçalayan bir haprınıa taıını elıme alarak bakıyor, 
( iinlük s) asal gazete minden ise kül halinde bir dev-

---~-. -w~,-'"~H-ıı"_uı_u"'!"h..;;oı-.n~ıa.---- ı letin tahtı himayeıinde bulun· 
gülüyor uru. 

Dünkü a,iaalarımın dün elimi hararetle, kuvvetle ııkanlırın 
haydar Rüşdıi UKTEM durm"ğı tercih edenlerdir. 

Uınlimı ııqıiyaı ve yw iıleri ıı:ındıı. 3 üncii karar, mahalli halas 
u liamdi ,r,azbeı <;ANÇA.A çarelerine matuftur. Meıeli; ba· 

iDAREHANESi zı mıntakalar kendilerinin Os· 

7rrrir b iııd Beyler oka'!I 
l .l ılk f ntiai binası içind.t 

'Jflpıf: 1nrir - AI'!ADOLU 
~ ~•t:iuu. 4:.416 - l <>ela l.ulQJU: ~O:i 

Al oıı~ ~traıu 

~ , J u .., r. • n it ı.. etler Jı;in ""nelik 
ı 1 • ı r ı ı ıt lİ 27 lıradıt 

, , .c 1 \ .l L b A'!bAA!:>11\1Ja 
J A~ll tul; 1 rn 

d •· 

manlı devletinden fekkedilece· 
ti nazıriyeıine karıı ondan 
ayrılmamftk tedbirlerine tevea
sül ediyor. Bazı mıntakalar da, 
Osmanlı devletinin imha ve 
Osmanlı memleketlerinin tak
sim olunacağ nı emri valci ka· 
bul ederek kendi başlarını kur• 
tarmağa çalışıyorlar. 

Bu üç neva kararın esbabı 
mucıbes ı verm iş olduğum ıza· 
bat myyanında mevcuttur. 

· birer birer kaçııtıldaranı görüyor vo mes'ut oluyorum. 
Hür, nihayetsiz ruhumun göklerindeki yıldızları aaya ıayı, mı· 

rıldana mırıldana, gözlerim riiyamın anlatılmaz ve ıarip parılbla
rıle dolu olarak, rahat rahat, benliğimin içinde ayaldarımı uza· 
tıyorum. 

* * • 
Bu dilıünce kaf '••n içinde büyüyor, büyüyor ve ev bam bir· 

denbire, duvar yıkıhrmıı gibi, içimde çatlıyor. 
Kendimi toparlıyorum. bakıyoruDf: 
Yerinde, aklım yerinde .• 
Hakikaten deli olmak, amma benim dediiim tekilde, zararsız, 

sakin, hulyalı bir deli olmak nasıl şeydir acaba? Eter delilik eli· 
yarına bir sefer tertibi imkanı olaydı, orasını da görmek ve t .. 
namalc iıf yakı ile, galiba ılk müşteri, ilk yolcu ben olacaktım. 
Ancak avdet v;zesioi do ıaraotiye batlamak ıartile .. 

Çimdik 

E - K la bar ketleri biti· ~üyüme ve gelişmeıindeki .. IJ 
ız r, e rılemeden de doğduğu goru~ 

rir bitirmez alayı terkederek me•~ d' l "f 1 - _., 
• • _ 1_ • • ıue ır. ç ı r za veren org-

ııyıamek uzere 1•r1enae çeki· l · • ·ı ·ı · · d"" k -.. erın ıç ı gı erını uzene oy-
lecelder ve alanda erkek 0 i· teobiblerin tamamile olam•• 
rencilerin i maaıtik hareketleri ma11 yüzünden bu şekil buıul• 
bafbyacaktır. gelmektedir. Burada vücut içi' 

F - Jimnastik hareketlerinin liEtm olan bormoo kifi der~ 
arkası alınınca spor kulüple- cede bulunmıyacak olursa, ut 
riniD a-öaterilori bııhyacaktır. viyette bir intizamıızlık vuku' 

H - Bu göıterilerin arkall gel"r. Bunun neticesi kan teşelr 
alındıktan ıoora tör D bitmiş külünde bir bozukluk başlar ,,, 
olacak, fakat memleketin ayrı bu teşekkülün aolcaaolığıadan dl 
ıyra yerleriade eğleoceler de- bir kansızlık meydana gelmit 
vam edec.ktir. bulunur. Bu hutalık:ta iraiytt 

2 - (Törene gidit) büyük vo mühim roller oyol' 
A - jlmıaaatik hareketi .,.. maktadır. Bu suretle bünye~ 

pacak olan okul öğrencileri eo bir istidat ve kabiliyet husul• 
kısa yollardan tren ve otobüs· gelmektedir. 
İerle Kızılçullu alanına gider- Bu kanıızlığı tevlit ed,,. 
lerken yürüyüıte üçerli manga Kloroz baatalığmda gıdaları~ı 
nizamı takip ed~cckler vo bu havaaıo, yorulmanın tabammul 
sıralarda milli marılır ıöyliye- •dılemiyecek derecelerde çalır 
ceklerdir. °!anan teıi~i olmadığı gibi, rfı 

B Al "dT k t hı ve 4ıabı beyecanlaran da~ 

d 
-. ıknall gdı 1 ır ~n, o_r ~ hiç bir alaka ve münaıebed 

erecela o u ar an birer ızcı lct B k · · t'k..ı .. . yo ur. u, anca ır.sen m ı " 
grubu, yoksa oğrencı grubu, den b" · t b- · · if · e ır uzvıye unyeıınan 

Atatürk be~keline utrıyarak bozulı:Juldarile huıule gelen bit 
olı:ul adına bırer çel.nlı: koya· ifettir. Bunun hafif vak'aW' 
calctar. Kız ötretmen o~ula il~ birkaç yıl içindo geçebilif• 
Karııyaka Ortaokulu otrencı· Müzmia ıeyredon şekillerind1 

lerinden birer ırup Atatürkin iae muvaffakıyet için çolc ıl' 
uleriaia ka · · ziv.aut adin -- · ··•·l•b• -..::~• 

ayrı ayrı çe en er koyacak· insaalarda yorgunluk ve uyku>:' 
lardır. fazla meyil, hatta devamlı b1' 

C - Alıancalc iıtaayonundan uyku görülmektedir. Bu ifet ~ 
kalkarak öğrencileri ve halkı ziyade on dört ve on seki' 
Kııılçulluya ta,ıyacak olao tre· yaılar a~ası?da daha fazl~dı~ 

• 1_ • ·ıA Bazan yırmı ve daha buyU• 
nın hareket aaabcrı ayraca ı an 1 d d d"f d"lit• 
d·ı '-t" yaı ar a a teıa u e ı 

e ı ecea; ır. Kl k ı b il' 
D o~ ·ı . . t b- l 1 oroza uğrayan iZ ar, sa • 

t 
- arencı ebrınlı 0 ookusl ~dr 0 Jeyin uyandıklarındı uzviyet .fi 

aıımayı uyıun u aD u 1 a· 1 • d f l b' ; 
1 · b · · af k L!ld örgen erın o az a ır yorgu 

re erı u ııı muv ı ,.IU e 1 k b d 1 D h · d' 
h 11 d lcl d. u i11e er er. a a zıya 

a e ece er lr. le k 1 1 S' 
3 T " . d d ki . 1 uyuma arzusuna apı ır ar. - orenın lftD ı lf er: 
A r- k t 1 k uyku arzuıuna mukavemet 

- orone _ a •
1 
an L Yeli al· meyip te tekrar uyuyanlar dl 

tılmıyan reımi, oıe o"u ar a 
d ·· b-t- ti çoktur. ·Arkası var* ers gosteren u un yur ar 
19 Mayıı günü tatil edilecek· 
lerd:r. Alanda i mnastik hare· 

ketleri yapan okullar erteai rün 
de tatil edilir. 

B - IUco11llarıa 19 Mıyıı 
bayramında y•pıcıkları tören 
ve ıöıteriler 23 Nııaada okul· 
ların bölıe bölge alanlarda 
toplanarak yaptıkları ıeaUkler 
&'ibi olacılc, aDcak ıöylenecek 
söylevler Atatürkün Samsunda 
karaya ayık baımaıının manası, 
kurtuluı hareketlerinin önemi 
ve aona bugüaün bütün rençliğe 
verditi ruh ve beyecaa v•aire 
üzerinde olacaktır. 

Şealitin ıekli ile ıöylev ve· 
recek plualar evelce oldatu 
ıibi toplantı bölreleriDdelci il
gili bq ötretmeDler toplantı· 
ıında aaptanacaktır. 

C - 19 Mayıı pıaü ilkokul· 
lann tenlik aaatlerinde bava ya· 
tlflı olarsa ıenlik öğleye kadar 
okullarda yapılacaktır. 

D - O ıü• bütüa okullar 
ve yurtlar bayraklarla aialone· 
cektir. 

Mektepler arasında 
Bayram ilkokullar araıında, 

mıntaka ve aemt üıerine tea•it 
edilecektir. Çünkü bu mektep· 
lerin bir araya toplanmaları 
veya Kııılçullu sabasına gide· 

bilmeleri imkanı bulunamamııtır. 
- Sonu 8 inciso.Jai/•d• -

Ndbetçi eczaneler 
Eczanelerin bir hattall• 

nöbet gUnlerinl gösteri' 
cetvel: 

Paztut.sl: 
~raltuıda Şifa; Gbelya~~ 

Glbelyllt; Tililkikt• B. i'alk; 1:, 
çeı•elikte İk.iÇetmelik; Al.l&AoP" 
B. i'ua. AyTDtlada Balk. 

Salı: 

" ~meraltıncla Şifa; 1Cara11l~~ı 
B. f.tqf; Kemerde Kamer; ~ 
eak&a B. Ahmed Utfi, ifn,,... 
Etnf pata. 

ç,,,.,,,,,.ba: 
Beı&iarakta Sahbat; ..._,,,..f 

B. 11.Ui~ Tilkilikte Yeai ı.-1 
lrptpuuuacla "1111 GINl,.._ 
Afi7tC. 

Per,.aalH: _...., 
. K.meral1u1cla Biltl, GGJel7'1 

da Gbelyalı. Tilk.illkl• & j 

Etnlpatada Epofpap. 

Cuma: f. 
K.emeralbacl• ittihat. G? 

lıda Ga.aelyalı. hga&pa1arıacı. ~ 
1&ioetmelikta tkiçoemoWı; 
cakta 8. Fuad. 

Camtutcui: ,ıl 
Batdurakta Sıhhat; ıtar~• ~ 

ela B. ~ef; Kemerde ~ 
Etıofpapcla F.trcfpata. 
Po.stuı 

Kemeraltıocla fillll. Karat.,tl 
B. liabif, Ke~ecilerde Yeoi 
Ir,aıpaıarıoda Aeri. 

... ... 
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- 157 - Ymzan: AJeksandr Düma 

Dartanyan, muhafızlar lokantasına gönderdiği 
prapların iyi saklanmasını tenbih etmişti 

Fakat Teşrinisani iptidalarıa· rapları cam bardaklara boşal· Atos dedi ki: 
4a bir ubah, Vilruadan ıelen bu tıyordu. - Bu şarabı sen mi yolla· 
•elctuptan her şeyi öğreDlllİ§ti: Şaraplardan birinci şişenin d•a, Arımis? 

•Mösyö Dartaayaayın, dibi biraz tortulu olduğu için - Hayır; ya siz Portoı? 
Atoa, Port09 Ye Aramit, be· Briımont az k.smını bardağa - Hayır; ya siz Atos? 

.ıa evimde bir ziyafette bula· boşaltmış ve Dartanyan ise, - Hayır. 

..,ak pek 0 qeli bir vakit ıe· benüz yarı kuvvetini toplıyama- Dartaayan dedi lı:i: 
tirdiklerinde• sonra, büyük bir ••ı olan bu şeytan herife iç- - A· a, fakat, ıiz yollama· 
Pabrcla çıkardıkları için. çok •esini emretmiıti. dınızaa, lokantacınız yolladı. 
teıı bir adam oiaa kale emni· Eavetliler Çorbayı içtikten - Lokantacımız hı? 
Jet müdürü w.ı.ndan birkaç sonra birinci şarap kadehlerini - Evet, lokantacmız Godö 
aün İçi• badaedildiler; fakat, dudaldann~ dokundurmak iize- silahşorlar lokatacısr. 
._lrleri mucibiace, pek hoıla· re iken L Jİ kaleıi Nöf kale· Portos söze atıldı: 
na. ~tlait olan beaim Anjo ıinden toplar atıldı; muhafızlar - Tuhaf ıeyl Adam sen de 
11rabımdaa oa iki ıite şarabı bunu ya muhasaradakiler veya· nereden gelirse gelıin, tadına 
tize ıöndererek vuifemi yap- hat Jagilizler tarafından birden· bakar vo iyi iıo içeriz. 
lllt oluyorum; Mvgili 1&rapla· bire hücum yapıldığına delalet - Hayır, meçhul bir yer· 
ruu ıibbatlerine içıQeaizi arzu ettitine zah ·p olarak kıhçJarı· den gelea bir şarabı bize içir· 
etmektedirler. na ıarıldılar; Dartanyan da a,. me. diye Atoı itiraz etti. 

S. .,nlarıaı iblit eder ve ni düşünce ile kılıcını kavramış Dartanyan dedi ki: 
JikMk ltiirmetlerimi tıkdim ve hepıi birden kıt'alarma il· - Hakkınız var, Atoı. De· 
..ı.rim efeadim. tibalc etmek üzere sokağa fır· mek hiçbiriniz Godöye bana 

Mulaliı ve m•tiiaiz lamışlardı. şıtrap yollamasinı emretmediniz? 
Goedeau Fakat daha lokantadan çıkar - Hayır! Bununla beraber 

Silahşorlar 10fracısı. çıkmaz top ıeıJerinin .eltebi bizim namımıza yolladtğını ıöy· 
- itte bu ilil, Diye Dar· kendilerine mılum oldu. Her lüyorsunuz değil mi? 

te.,_ Jaaykardı, bea onları ıl· taraftaıl: - lıte mektubu! Diyerek 
laab umuuncla batarladıtlm - Yqa1tn krall Yış11ın Kar- Dartanyan mektubu arkadaşla· 
rlb! onlar da beai aeşeli va· dinalf. rına verdi. 
kitlerinde hıbrbyorlar. Güzel, Seıleri yülcıeliyor ve her ta· Atos dedi ki: 
liplae1iz aüabatlerine . candan raftan trampet ıesleri geliyor· - Sonu uar -

icecetim .... yalnız detil. du. H Jk d;- k• 
DartanJan •uhahzlar tabu· Haaıb, ıöyled"ğimiz veçbile 8 ıyor 1 

._. ıiderek ea samimi ıöriif- 1abrı tükenen kral süratli yü· 
titl aıkadatlarıaı, kendisine riiyüıle yo'a çıkmış ve t• anda 
Vilraadu laedlye gelen ili bütün maiyeti erkiaı ve onbin 
A.Jo prabtaı buaberc:e içmek kişilik bir kuvvetle beraber 
~ dawt etti. laarp 1M7clam•a •elmiıti. Si-

lki arbclatıadlln biri O ..... .. ...... da pe9İDd.ft geliJOI'" 
ıaı. " di~eri e rteıi akşam du. Dartanyan misafirleri ile 
laibetçi oldukları için ziyafet berAer bir -.raya ~:ı"tdi, ma• 
te oadu IODraki ıüno tehir nalı bir bakııla arkadatlarıaı 
edilmiftl. selamladı, onlar da kendisini 

Dartu,aa avdetinde on iki gördüler, ve M. dö Trevil de 
~ taraba muhafızlar lokanta• hemen kenclilini taaumşb. 
.._ ıöaderip çok dikkatle Geliı alayı biter bitmez dört 
lllklaama11aı emretti; sonra arkadat birleşmiılerdi. 
ai1afet paii J•••k •at on Dartaayan bağınyord11: 
lld,. brarlltbnlaış oldut11 - Çok ıükürl Bundaa daba 
~a tofra tertibiade lizı• olan iyi bir walsitte plmediDiz. çüa· 
..,._. -.ı..ak üzere Plia· lcii yemetin ıoğwaasına ••r 
~ yolla•ıttı- Hakikatte ba· daa kalmadı. 
'-tr aötürmekten bqka bir Dedi, ve &OIU'a miufirlerine 

dönerek: 
._,. yuamadıtı halde, so&i· - Öyle de~l mi. efendiler? 
_.. rttbeliııe çıkarılm11 olan •· 
Plin- bu yeni vazifesinden dedill.tn ·sonra onları aradaş· 

,,_ larına takdim etti. 
~J• mapur bir halde, davet· Portos cevap verdi: 
'ilerden birinin Foro isminde - Ohl O)ll Aolqılan zıya-
'lltını ve Dartanyanı öldürme· fot üstüne geldik! 
h UftŞmtf olan ve hiçbir - loıallah, ziyafette kadın 
'1tbya ... ıup ohaadıfı halde yoktur, diye Araıniı ıordu. 
btrtaayanan hayattaı bafaıla- - L"kantaoızda içilecek şa· 
.t.1a giiadenberi kendi maiye- rap var mı? diye Atos ta sordu. 
"-. daha doğrusu, Pliafeain - Ne demek! Kendi şarap· 
"-iJetiae allkoe.laa sabt• aı· larıntz vır, azizim, diye Dır· 
lttri ,...dım ipn çatardı. tanyan cevap verdi. 

Ziyafet ldti plmiı olduiun· Atos taaccüple ıerda: 
.a.a iki davetli plip ıofra ba· - Kendi şarabımrz mı?-
.. ,_ ıoçmiş ve masa üzerine - Evet ,bana yolladrpız. 
~balclar dizilmiıti. Plınşe ko- Biz mi sana şarap yolla· 
""da havlu balundutu halde dık? 
'~•kta bekliyor, Forrö ıişeleri 
~ ..... ı olayor, ve 

ııaaoat iamiadeki y1rah da 

Evet; tuhaf şey, ne efe. 
mele iıtediğiai aabyol'IMaz; 
Anjo datlart ıarabt. 

- Evet, söylediğiniz ııra!n ~~rilirba nllaom,.ktan biraz 
_......._k reage firmiı olan şa· tuıyorum. 

-----------~.r -Sevdıİiniz tanp. 
TAK V J M - Şampanya yahut Şambör-
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Gllteı 4ı,U 4,40 A ktam 12 19,2 
~4.,47 12,10 Yata 1,52 21,l 
~ ..... 7,10 2,33 

te11 blllamadlğım zaman şiipho
sız. 

- Pek iıal Şampanya ve 
Şambörten balunmadafı içİll 
buna kanaat etmelisiniz. 

- Demek, biz şarap müte
hasaısları ı:ze Anjo şarabt ,.ı. 
ladık, ba I Öyle ma? diye Portoı 
ıord•. 

- Öyle olmasa bile mZia 
hesabınıza gönderilen ıarap. 

- Bizim heıabımıza mı? di
ye lililttorlar bir anda aordu
lar. 

Bir koyundan 
iki posteki 

f<arpyalcada Kemalpata cad
desinde kahveci Bay Zeki dün 
hizi gt;rdü ve hakikat n çok 
ııyanı dikkat bir hadise anlat
tı. Hidiıeııia hulisaa& ıudur: 

932 senesinde Bay Zekinin 
kahvehanesinin tente rüsumu 
olarak 25,5, levha rüsumu ola· 
rak da 3 lira tahakkuk ettiril· 
miştir. Bu vatandaş da 255415, 

, 81181 ve 72361 numaralı mak
buzlarla borcunu kapamışbr. 
Evelki gün akşam üzeri bele
diye icra memur ve tabaildar
ları gelip 932 levha rüaumu 
baaebile eşyasıoa haciz kona· 
cağını söylüyorlar. O da evvela 
levbiı& rüaumunun 3 liradan faz· 
la tutmlyacağını ileri sürüyor, 
haciz ve 11b' varakası istiyor. 
Memurlar bu defa geriye dö· 
nüyor vo biJ"az sonra borcun 
levha değil, teq.te rüsumuna ait 
olduğunu ileri sürerek daha 
yeni bazırlanmış ve 1 numaralı 
b"r varaka gösteriyorlar. Bay 
Zeki de: 

- Ben bu parayı verdim. 
lapat da edeceğim. Maımafih 
mademlci bu iş için geldiniz, 
itte masalar, iıte sandalyeler, 
işte kahvehane takımlarım, 11· 

tınız, savunuz, vızif enizi yapı· 
nız. 

Diyor. Fakat memurlar, bu 
vataDdqın doğnı söylediğine 
kaaaat ı•tirerek ertesi ıiiıı (dün) 
içia icra ve müzayedeyi tabir 
ed 1orlar. O da düa makbaz· 
ları bazırhyOI'. hem bize· ıöate· 
riyor, laem de alakadarları. Bu 
cihet biri 

Belediye kanunu mucibince, 
başkalarına hail olmamak şar· 
tile herkesin kendi mülkü da
hilinde yapacağı tesisat tente 
rüsumundan muaftır. Nitekim 
Bıy Zeki de bundan birkaç 
sene evel belediyeye müraca· 
atla itirazda bulunmuş ve iddi
uı bakh görülerek o tarihten 
itibaren kendisinden ve emsa· 
linden rüsum alınma:nağa baş· 
lamıştır. Fakat kanun bakımın· 

(·======ık~ıı==:;sa~d~Jı--:D=U=. NYA 
Dış ticaretimiz ~ 

1938 yıla ilk iki ayında dış 

t icaretimiz hakkında Türkofsin 
yapbjı etüdJeri rözden geçirir· 
ken anlıyoruz ki, ithalat ve ib· 
racat muvazenemizde geçmiş 

yıllarla mukayese imkinuu ve
ren sevindirici bir netice elde 
edilmiştir. 

1938 senuinio ilk iki aybk 
ticaret muvazenesi ihracat le· 
hine ve iki milyoa lira bir fark· 
la alet f oiaralc kapaomıtbr • 

1938 ilk iki aylık ihracat ye
kunu, 937 yılıadaa yüzde 15 
noksan, fakat daha evelki ae
neler ·932 ye kadar- dea üs· 
tündür. 

Dış ticaret yekunu.muz iae, 
her yıl muntazaman artarak bu 
senenin ilk iki aymda 44 mil
yon linya yükselmiş bulunmak· 
tadır. 

Baıhca memleketler itibarile 
dıı ticaret vaziyetine ald ra
kamlardan da 111 netice çık•· 
rılmaktadır. 937 senesinin ıubat 
ayında iae Almanyaya aevkıya
bmız umum ihracatamızan yüzde 
36,6 sı oisbetindedir. Bu mu
kayese ilk iki aylık üzerine y• 
pthncı, 937 aeneainde Almaa· 
yaya ibracatım . .ı umum ihraca
tımızın yüzde 62,3 üaü teıkil 
ettiği halde 1938 senesinin ilk 
iki ayında bu niıbetin yüzde 
kırk be~tea .ileri gidemediği 
anlaşılır. 

937·938 yılları ilk ilci aylık 
idhalatm mukayesesinde ise ıu 
fark husufe gelmiıtir. ilk iki ay
lık idbalat ye üıılarında Alman· 
yanın hissesi umam idhalibmı· 
zın 1937 de yüzde 45,2 ıioi, 
938 de ,üzde 36,3 iinü teıkil 
etmektedir. 

1937· 1938 ihracat mevsimin· 
de bir yıl evelki mevıime na-
zaran Almanyaya yapılan sev· 
kayıtta husule gelen nisbi ual
madan geri kalan mallana di
ğer ihracat emt· amız meyuın· 
da başka mahreçler iltilcame
tinde arttığı görülmektedir . 

Bu mahreçlerin başhcaları 
Avusturya, Belçika, Çekoslo
vakya, F nlandi .r, Hollanda, 
İngiltere, lsveç, lt .. tya, Roma• 
ya, Yugoslavya, Mısar. Brezil· 
yadır. N. B. 

Dr. Behçet u~ 
Çocalc lıastalılıları 

miitehaı•ııı 
Hastalarını 11,30 dao bire ka
dar Beyler aokaj'ında Abw 
matb&ası yaaında kabul eder. 
M uagen~lrane telt1/on• 39~1) 

Ev tıll•/o'lta 2261 

Başından yara/e.,,.ıı 
Şehidler mevkiinde Altrn 

sokağında iz:nirli Bektaş ktıı 
Muzaf.er lçyer, Karaburunlu 16 
yaşında Salih ile bir çocuk 
meselesinden kavga etmtJ, nı • 
hnla Salibi başından yaralı· 
mıştır. 

dan evelce alınmıı .,...ı111a 
bile iadeai lazımdır. Bay Zeki, 
bir hemteri hamiyeti ile btoa 
yanatnıa1Dış, fakat b1111ua mü· 
kifata olarak, esasen tahsil edil· 
memesi linmgeldiği ıı.Jcle te· 
diye etmit baluaduiq bir ruim, 
ikinci defa oJ.,aJr, h .. de 
şıbsanın ve işlettiti yerin şe
refini sarsacak bir haciz ve u
tıı moa11aelesi ilo, tekrar ara· 
mışhr. 

Bir koywua• ıırtındaa ... aen 
çıkarılmamua lizımrelen bir 
postıkiyi çık•rdılrtaa 10Dra bir 
ikincisini aramak ve e;ık1rmalc 
gayretine karıı ne diJecetimizi 
şaşırdık. Karpyaka belediye 
idaresine •Bra•o, bu bu lcadar 
olur,, demekten baıka hiçbir 
şey yapamıyoruz. 

_______ ._. __ -"" _______ ,....... _______ ........ .._. _________ ~~ 

Milletler cemiyetini 
kim kurtaracak? 

_. ·--
Cenevrenin meşl1.ur sarayının için

de dolaşırken gördüklerim 
~~----------------

Bu sefer ağlama duvara Ce· iıtiklili esnasında, klüble, Kon· 
nevreye taşmıyor. Biribiri ardın· vansiyonun yanıada büyük bir 
dan ve hep bir arada, Çin de· rol oynuyordularsa, Cenevrede 
legeıi, lspanyol delegesi, "ve de politikanın büyük bir kısmı 
onların ırdındı, matem yüzile, lokantalarda ve bilhassa bunların 
Negüs, meıru, fakat heybatf en meıburunda yapılır. •Bavı
Faydaıız ıikiyetlerini ~dinlemi- ria., çok kalabalık olur. Duvar· 
yorl&r. Ve bu esnada, devlet- lar Deuo ve Kefenin dikkate 
ler, artık kendini müdafaadan değer karikatürlerile süslüdür. 
aciz olan bir müeueseye Ha· Saat akşamıo 11 inden sonra, 
beşistan fethini yutturarak pak- burası haberler ve bilhassa yan· 
tı çiğnemekle meşgul olacaklar· lış haberler borsasıdır. Bu ha· 
dır. bcrlerin nası l çıktığını uzun 

Cenevrede görüıler inkisama müddet tetkik ettim ve sanıyo· 
utramıştrr. Bazıları, yeni bir rum lıei şemasını şöyle çiz~b I · 
bacalet hebasına da olu, Mil- rim: Bir gazeteci bir haber al•r. 
!etler cemiyetinin, lcendı aczini Cemiyetin gölgesine sığmmış 
kararlaştırması taraftarlarıdır. ve muayyen bir toplu ıuğa ıı ar· 
Ötekiler de Çeko.slovakyanın, zu vo maksadlarını müdafaa 
bu, prenıiblere aykm karan eden komite veya gazetelerden 
Cenevreden istemeden Habeş gelen bu haberi em,in telakki 
imparatorluğunu tanımakla daha etmiyordur. Bu haberin, muhte· 
ustaca hareket etmiş oldutu lif milletten birlçaç gazeteci 
kanaatindedirler. üzerinde tesirlerini tecrübe eder 

Milletler Cemiyetinin, birçok ve hemen miicssesenin telefon ka· 
ehemmiyetli azarların ayrdışı, binelerine koşarlarsa, haberin 
ve diğer bir çoldarınnı da 1abibi. artık onu doğru telakki 
ümidsiz 'iğe düJrneaiyle, aksiyon eder. O da kendi gazetelerine 
kudreti darahrken maddi inici. bu haberi gönderir ve onu sür· 
ı•fuHn azami haddine varmıı atle yayar. Sekreterlik memur· 
olmuı ıırib w şaşırbcı bir .lanndao bir tekinin bir baş iıa· 
ıeydir. rettyle olıan·, bu haberin sıhha-

Yilzleree metre uunlak ize· tini tekzibe kallraşmaması, onun 
rinde, 1ekreterlik, bnaey, ko· Londra, Nevyork ve Parise ba-
misyon 11lonları Cenevre gölü· relcet etmesi için kifi gelir. Ha-
ne muvazi olarak uzanır, ve ber arhk resmiyet iktisap etmiı 
ıaamblenin toplaodıiı salo11a gibidir. 
ı•lince, iDHD dalıa murabba, Deleıasyoolar Cenevrede ka· 
daba ıenİf ve daha mubteıem naatkir bir hayat sürerler. Evel-
yeni bir aaray karşı11nda bulu- ce bunlardan her biri kendiıi· 
nar. Bu asamble sarayının jüra ni bir ziyafet vermekle mükellef 
datlarıoa müteveccih, büyük ka· hi11ederdi ve bu ziyafetler ih
pıları ve Lemu ~ölüne kat kat titamlı olurdu. 
iaen taraçaları vardır. Milletle- Şioıdil bu ziyafetler tahdi· 
riD hediyeleri olan balılar, tab- de uğramıştır, Delegesyonlar 
lolar, freskler ve mobilyeı:ler, aa· artık, asamble ve konsey reiı· 
dık kullarm cömerd liğine şeha· leriy:e genel sekreter tarafın· 
det etmektedir. dan verilenlerden baıkasını gör· 

M memelct"dirler. uazzam koridorları boyunca 
ve muhteşem bürolarında, kol- Asamblenin reisi Ağahan ol· 
tuklarında kalın dosyalarla me- duğJ zaman bu kabuller ibti· 
murlarm gezind"ği görülür. Bu şam ve itibar kazanır. Daveti 
memur veya memureler, on do- yapan genel sekreter B. Aveaol 
kuz senedenberi bir hayli yaş· oluaca, nefis yemekler ve zevk· 
lanmışlardı. Ekserisi, uzun bir l ı bir misafirperverlikle tema
alışkanlık neticesinde, müessese yüz eder. Bu ziyafetler nadirdir. 
müzakerelerine aksetmiş olan Umumiyetle, olda'cça somurtkan 
beşu hadiseleri hakkında ken- delegelerin otomobillerine bine-
dilerine has bir görüş sahibi rek Ariana tepesınde yüıcsclen 
olmuşlardır. Bu görüş, papasla· Hrayını gittikle •i görülür. 
mı. kiliselerine devam edenle· 
rin sadakstine bakarak inıaoh.. Fakat de legeleri hayatında 

bu, en hazin anı teşkil etmez. 
tıo ahlaki vaziyeti hakkında 
fikir edinişlorine benzer. Onları akşamları, günün işleri 

bitince, Kalvenin şehrinde, boş 
Birleşik devletlerin dıba baş· 

langıçta iştirak etmeyi tinden vakit geçirmek için f ıuat arar· 
bqka, dört büyük devletin, ken görmelidir. Gayretleri ek· 
Brezilya, Japonya, Almanya ve aeriy.a beyhudedir. iki saat ~ o ı· 
ltılyamn cemiyeti terk ediıle- ra, yalnız başlarına, veya ku· 
rindenberi, Milletler Cemiyeti çiik gıuuplar halinde, balcışh
azalarına yapJlacak ıikayet, mü· randa fena bitmiş b ir günün 
eueıeyi düoyanıa yeni vaziyo- yorgııftlutu ve hazin b:r yarının 
tine intibak ettirme için hakiki tahmini ile, ağır adımlar a otel· 
bir ıayret göstermemiı olmala· )erine döndükleri görülür. 
rıdır. Gerçi Milletler Cemiyeti- Milletler cemiyetinin neye ı h-
De ıomurtaa devletlere karıı tiyacı var? Şiddetli bır sa rsın· 
fazla uzlqıcı bir anlayıı gös· bya, bir enerji enjeksiyonuna. 
termek kolay detildir. Fakat Bugün burada temsil edilen 
bualann temsil ettikleri İDllD mille tler arasanda. pek azl onun 
mikdarı ücyüz milyonu bulunca kati surette yıkılmas na lakavd 
şu iki şık karıııında kal•nmıştır: kalabilir. FaKat aza olm y rn l ,. 
Cenevre ya bir doktrinin umu· rı karşı mütec1viz bir vaz ye 
mi kırargibı olacak, yahud da, almadıkça ona bıraz hayatıv~ t 
ne kadar müşkil olursa olsun aşılamanın çaresini bulamtyo l r 

doktrinlerin tredünyonu olacak içlerinden pek ço}u ıse, bô ııc 
b7r seviyeye, çıkmaya gayret bir husumet vaz yeh a n aya 
edecektir. Nasıl Franıız büyük hiç de taraftar dcA- idari ' · 
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Aziz mis·firimiz Ankarada Dün Avam Kamarasında mü 
Atatürk, G. Mariçikabul bu- n~kaşah bir celse oldu 
Yorarak nezdlerı•nde UZUll Bütiin Habeıistan hak:katen ltalyan işgali al ı~da mıclı."? Majot 

Etli, Jngiliz.İt::ılyan muahedesi hakkı.1da ne diyor? •• dd 1 k d 1 Londra, 18 (Radyo)- Avad m. u . et a ı oy u ar lngiliz kabinesi Bir lngiliz Kamaresının bugünkü içtim•• 
ında, Habeşistan meselesi etr,. 

. . • Dün Ne;ii ... Çember- taht el bahiri fmda münakaşalar olmuştur. 
D t Ü r. k -' l LJ b 1\1 A k Muhal.flerden Henderaoa, 

08 vem tteTl aev et cıar ıye JYfazırı n ara ıstas- lavnın rivasetind• s· D t l Kamaray bir takrir vermi• "' · l ., ., ır es royer e y 

yonunda büyük merasım e karşılandılar toplandı haf."fçe ~arpı~tı. ltalya imparatorluğu tasdik 
T ~ edilmeden evel Habeşistana bit 

- Başı 1 inci sahifede - • d 
6 

.
1 

Londra, 18 (Radyo) - Baş· Londra 18 (Radyo) - Port· heyet gönderilerek, Habeş toP" 
Feni Çakmak, Milll Müdafaa Vekili lngıltere en· 1 mı yon vekil Nevil Çemberlayn, yata~· land açıklarında bir lng liz raklarınm, denild .ği gibi baki· 
~eneral Kbım Öıalp, genel kumay tan kalkmış ve bu 11bah kabı· h lb b. . . b" 
ikinci bıık:aoı Or ener ı Aom Gün· t ı • t • tttk . ta te a ırının, ır posta vapu· katen ltalyanın tam bir iıgali 
db, M.illt Müdafaa karı, deni~ Te s er ın emın e ne~e:~p~:;:tırNazm Kinzle ruyla çarpışarak battığı bale· altında olup olmadığının tıb· 
han mllıteııırlorı. Ankara €aroızonu . . Y kında çıkan haberler tekzip kikini teklif eylemiştir. 
tomındıaı, merkez kumandanı, Yu· -Başı 1 inci salıifede- larile ileri sürmüşler ve hatip· God takıb e_dcccğı pro. gram edı"lm"ışt"ır. 

1 Hariciye Müsteşarı Butler, 
gollnyınıo Ankara elçıliği erkGnı, doğunu momouniyet e kaydetti. lerden Antalya mebusu Raıib hakkında kabıneye uzun ızabat Bu hususta çıkan resmi teb· 
B L·ı B klf'l 0 Yugoıla•yanıo llÜZ 1 p•yi ahunda K 1 k d I • • . 1 · 1• • t• cevap vermiş ve Habeşistanıa, 
•ıv ... ı namına aıve u t m at•• c ap an, ar eı erımızın ev erın vermış ır. liğde· filvak· 44 H tahtelbahi· l 

B K 1 B ,_,,1 . genk .Naib Alt a prem Pol ile "° b le l k k B d H . . N • ' baştanb şn talyanm işgali aa. ıarı . cma n aıve .... u et yav rı, asma , yara ama , dövme ve un an sonra arıcıye a· · · p ti d ki d 
Hariciye Vekileti namana kalemi Niya~eyt heylrti muhterem azaıileı·~· tahkir etmek suretiyle her gün zın Lord Halifakı Cenevrede lrının, or ani açı arın da yabp.ı· tında bulunduğuna lngilterenia 
mıhnıı müdfiru B. Refik Amir gere.. og.oı avya Baıvekili Eku rwı _ .. _ 'd k b" .. an manevra ar esnasın ır şüphesi olmadığını söylemif, 

ocaman muhterem milafirlerimizl Stoyadino~iç ilo Tukulan soriiım yeni bir zulme maruz kal mala· goru ... şulenler h~k~ın a a ıney... destroyere . haf fçe çarpmış bu husustaki teki fin tetkikine 
karoılıyarak ho geldiniz demiıler· lerdeki fikir •e göro, tevafuku Te rına ıeyirci durmağa tahammü· malumat vermıştır. ise de, gerek tahtelbahirde ve bile lüzum olmadığını beyaa 
dir. Bu. Kbım Öulp, Bayan Mariçi Balkan otaoboın ıelıimeti ve bunun müz kalmamıştır, diyerek hak- Lovcen vapura gerekıe destroyerde bir zarar eylemiştir. 
kar~ılımı1t kendiaiııo blı buket tnk• ain&iade mOte ayiden inkiıaf eı. la anlamak ve takdir etmek İı· 1 d 
iim etmiıtir. mekıe olan Törk-Yugo lav doıtla- temiyenlere karşı daha başka Kostenceye gitti oma ığı bildirilmektedir. Muhalifler lideri Major Etli 

Bo. Mariçe, Baıvek leı namını gonun eamimiligi •e aağlamlığı üz:.. türlü hareket etmek lazım gel· lıtanbul, 18 (A.A.) - Bal· Grandi söz söylemiş ve lngiltere. ltalya 
d b" b k Ld' 1 rinde bilhusa durdu. le lk muahedesinin, ispanya me••lr a aynca ır u et ta ... ım o un• diğini söylemiş ve Fransız Ko· an memleketleri arasında i L d d b • • f f -
muırtur. Orgeneral Mari .. , kendisini Nah Alteı preoıin verdiği öğle l f · · z t · • On ra Q zr •ıya e ıinin hallinden evel kabul eda·I· 

"' • loni memurlarının samimiyet o vapur ıe erın1 yapan e a şır· M karıılıyanlırla ıelimlaıtıktan sonra yemeğinde Mıjcıto valide krcıliçeoin le L d d• memsi lizımgeldiğini ıöylr 
mazıka Yugoılav ve Tazk milli bulunduğunu ayııca kaydetti. tutamıyacakları ıözlerine inan• etinin ovcen vapuru A riya· Ver l 

. ._ ._ S k 1 d b miştir. marılanaı çalmıı, ihtiram .kıt111aını Kareılıklı söylenen outoklann mıyarak daha enerı"ik hareket tııde1'İ usa imanın an are- Londra, 18 (Radyo) - ltal-
1 ,.... ı · d r.ı· · i d k 1 A 1 Maı"or Etli, ıözüne devamla: tefıiı eden deger i ı-iıor ve refakat- u ntııar e en · teıı ığı tıya ımız etmeıini hükumetten istemiştir. et e ,tinaya uğramış ve ima• yanın bura sefiri Grandi, bu 

lerinde bulananlar otomobillerle hu· Teçhile hakikaııa bir ıfadeai olduğu• Başvek l tekrar, kür1üye gele· nımıza gelmişti. Vapur dün gece mükellef bir ziyafet ver• - ispanya meıeleıin*D do-
ıud ikameti rine tahaiı edilen An· na fıôylcdl. Yugo lavya mebuea r.. K- h k • layı, Fransa-ftalya müzakereleri 
,___ 1 _,_: d . 1 • . . i ile "öroımel riade iki tarar mec- rek ıimdi de size yeni bir ha· oıtenceye are et etmış ve miştir. Bu ziyafette, aaray Na- d B b ka &.&A'.apa utııu.ı aue erme ıttmıo· " - . . k l d k I urmu~tur. iz, una rıı Dl 
laıdir. fülui anlan ın heyet hıliude mem• ber vereceğimi kuvvetle ümit suvarııı arasu arımız an çı ar· zm ve ngiliz ricalı ve kordip· 

Değerli misafirlerimizin mih· lek.etlerimizi ve mrclia erini karoı· ederim ki memnun olacaksınız, ken lıtanbul Deniz Ticaret mü· lomatık hazır bulunmuşlardır. yab~;:k1:!rmuştur. 
mandarlıldarma Tümgeneral hkh ziyaret tmelerinin derpiı edil· demiş ve Londradaki kredi mü· dürlüğüne şu telgrafı gönder.. lt l Z • f 

di . • B lL Ü f "ki • . d • a ya ı raa Hariciye müıteıarı Butlır, R y d A ğinı, a ... an m ttc 1 eranın tv• zakerelerinin safahatını söyle- miştırı 
emzi i~itgü en, lbay Müm· ı.1 edamlan arcııııoda od •ğu kadar l Etliye cevab vermiş ve lngiltı• 

tiz Ulusoy Ve daha ı • ._1• subay dikten sonra müspet neticeye •Dün lcaraıularınızdın ayrı ır- Mü f 
" memleketimiz le metcul olan muh• l s eşarı renin, bu hususta iki tarafa d• varıldıX.mı biUirmiştir. ken stanbulda geçirdiğimiz 11 .. 

tayin edilmişlerdir. Bn. Mariçin telif tqekkürllerin müı aaiıaleri ara• 5 R bb halisane tavsiyelerde bulunma!• 
mihmandarlıX-ına Bn. Mu-mtaz ııoda dahi kar~ıhklı ziyaretlerin ya· Bu kredi iıini Başvekil u IU• yılı saatler içinde bize karşı : entropla konuştu d ld 

6 •1 k h ama e o u~unu söylemiıtir. Uluıoy intihap olunmuştur. pılmannın çok iyi ol cağını ilaveten retlo hulasa etmiştir: gösterı ~n neu et ve i timama Berlin, 18 (Radyo) - İtalya 
Ankara, 18 (Huauıi mubabi· izah etti. 1 - Mevcut kliring ıisteml· minnetlerimizi ıunar ve millet· Ziraat Nezareti Müsteşarı Tan· Milas hafrİyab 1 

rimizden) - Bu sabah ~ehri· Parti grubU beyeti umumi· nin devamı ve daha ıyi iıleme· lerimiz araıında başl yan iktıH• yari bugün Almanya Ziraat 
mize gelmiş olan Yugoslavya yeıile Belgrad ıeyahati hak· si, blokajın eritilmeıi için ah· di inkişafın hayırlı neticeler Nazırı Daro ile ve müteakıben Jsveç heyeti bugiJll 
H rbiye ve Bahriye Nazırı or• lcıadald tafıilittan memnun ve nan tedbirler. vermeıini dilerim. Saygılarımı• de Hariciye Nazırı Von Rib· M 1 ; ô~a ; J;,,,.~ 
general Mariç. hususi ikamet- mütehaaıia oldu~unu ıüreldi al· 2 - lktıaadi itle" içia kradi., .ı.m :ülcsek akamata ibll.&ın• vyl '1 vuvr~ı-~ 

1- 1 I - di ız ta l · d · lıveç Ubsalı üniverıitelf lerine tahsis olunan Ankarapa· "ış ar a goıter • 3 - Askeri ma eme ıiparişl vası o manızı rıca e erım . ., muıtur. 
Jaıta kısa bir lltirahatl mütea· Başvekil ıözü Sofyadaki te· için kredi. ' ~ r Ü tem klasik argeoloji profeaörleriı• 
kıb refakitlerindeki zevat ve vıkkuf ve görüşmelere naklcde- Bu kred hrin heyeti mecmu- ,~ 1 ansız m s - Amerikada den B. Akıel Peraon ile ark .. 

mibmandarlırile Çankayaya gi· rek komşu ve dost Bulgar bü· ası 16,000,000 1ng"liz lirasına lekeleri Feci bir tay".are daılarının Milista Karyalılar• 
lderek ziyaret defterini imzalamış kQmetinin ve muhterem Sofya baliğ olmaktadır. Parti umumi l .,. ait eserleri bulmak için yaptık· 
ve aonra büyük erkinıbarbiye halkının heyetimizi çok ıempa· heyeti lngiliz münaıebatının yo· çin asker toplanıyo.l kazası farı hafriyat, muvakkaten tatil 
binasında Mareşal Fevzi Çak· tik bir tarzda karşıladığını Ma· ni maddi bir ifadesi olan bu Pari .. lS (Radyo) - Franıız Nevyork, 18 (Radyo)- Neda· edilmişti. Profesör, yaoındt 
mağı, MilliMüdafaa Vekaletinde ieıte kral ile gerek Bulgar baş· beyanatı hararetle allcıılamııtır. müıtemlelceleriade abnacalc em· da havaliıinde yeni bir yolcu aynı üniversite tıp profe1örl• 
general Kazım Ôzalpı ziyaret vekili ile yapılan konuşmaların niyet tertibabndan olmak üzere tayyareıi, tecrübeler esnasında rinden matmazel Elzı Zegerdel 
etmi•lerdir. iki tarafın halisane dostluk ar- Varşova- toplanması mukarrer yetmişbin vanarak düc:mücıtür. Tayyarede b 1 d b ld d- A k • , " ., u un uğu a e un n ır~ 

Nazma gidiş ve gelicindo as· zularını ve Bulgaristanm Balkan B d kiıilik ordunun ihzarı için kıt'i bulunan 9 kişi kömür olmuştur. "" ı le U apeşf e dan şehrimize gelmiştir. Haber 
keri merasim yapılmııtır. Orge- Antantı azasiyle iyi komşu u emirler verilmiştir. I Büyük bir konser aldığımıza göre Kültür Bakar 
neral Mariç, Hariciye Vekile- ve mesai teşriki temay~latının Hava seferleri tem- lngı·ıtere Kralı 
tinde B. Rüştü Araı ve Baş· bir ifadeıi olduğunu memnuni· hazırlandı lığı nezdinde yapılan teıebbür 
vekalet binasında Baıvekil B. yetle anlattı. muzda baflıyor Jngiltere • Jrlanda Bayan Dr. S. Roggenbuck ler neticesinde lsveç beyetial• 

Celil Bayarı ziyaret ettikten Parti heyeti umumiyesi bu Varıova, 18 (Radyo) - Var- muahe.6esr·nı· t,,.•~i L etrafında toplan n amatör mu· Mı: asta Karya devri hafriy tıa• 
ıonra Ankarapalasa dönmüş, beyaaıb alkışla karııladı. şova ile Budapeıte arasındaki U 1 

... u R sikişinaalarımızı, birinci keman devam etmeıi muvafık ıwül-
Bqvekil, Mareıal, Milli Müda· Baıvekil bundan sonra gü· bava seferleri temmuzdan itiba· etti Bay P. Beroviç ve profesör Ch. müştür. Onun için heyet, bir' 
faa Vekili ve Hariciye Vekili nün diğer mühim hadiselerine ren başlıyacaktar. Londra, 18 (Rapyo) - lngil- Roaattinin iştirakile Kızılay men• gün Müze müdürü B. Salibıtti• 
Anlcarapalaaa giderek kendile· temas etti. Hataydaki son va· Jtalya kralı tere kralı Altıncı Jorj, yarından faatine olarak 25 Mayıs Çar• Kantarla Milisa hareket edr 
rine iadei ziyarette bulunmuş· ziyeti taavir ederken cereyan itibaren mer'iyet mevkiine gire.. şamba günü akşamı saat 20,30 cektir. Şimdiye kadar yapılı• 
lardır. etmekte olan intihabatın başın· T rablusgarba gidiyor cek olan lngiltore - lrlanda mi· da Tayyare ıinemasında bir hafriyatta Karya devrine ail 

Ankara, 18 (Huıuıi muba• da Türk lehine her tarafta ve· Roma, 18 (Radyo) - ltalya sakını bugün tasdik eylemiştir. konser vereceklerdir. mezarlar, bazı eıerler, nikll 
birimizden)- Cumhurreiıi Ata• rilen tezahüratı cebir ve ıiddet• Kralı Viktor Emanuel, önümüz· Bili hare bahsedeceğimiz prog• paralar bulunmuş ve Kar1, 
türk, bugün saat on bt1te le durdurmak, Hatay halkını deki Cuma günü, (Sırakozı) Düello/ rama, bütün dünyaca t'nmmış medeniyetinin nikel medeni1r 
Yugoslavyanın Harbiye ve hd " - it d k d" limanından hususi yatına bıne- olan muıiki üstadlarının klasik ._ 
Babrl·y· Nazırı Orgeneral Ma· te it ve sungu a m a en ı T bl b Darı·s•e ı·kı• m.aellı•f '- 1 le tile bir oldux.u neticesine varır .... k k · rek, ra uıgar a hareket ede• rı ~, u ve romanti" eıer eri onmuotur. 5 

rl· .. : '-abul buyurarak uzun mu-d· emellerine mün at etme ıçin K k mı•tır. Hafriyat geni•letile~ 
,,. & 1 cektir. rabn yatına, donan· kozlarınıpaıvlaıma Çok güzel vakit geçirmek ve v v 

det nezdlerindo alıkomuşlardır. manda idaresinin ma Gmat ve• madan bir fılo refakat edecektir. ., ayni zamanda büyük Kızılay ve belki şimdiye kadar balr 
Bu mülakatta Genel kurmay yTa müsamahas"yle THatkayda Kral Vıktor Emanuel, Cu· için buna karar eıerine yardımda bulunmak is· nanlardan daha mühim eaerltl 

başkanı Mareıal Fevzi Çakmak, ilfklere ve alelumum ür ta· marteıi günü Trabluıgırba va· vermiıler tiyen lzmir halkanın, bu fırsata meydana çıkarılacaktır. 
Ml.l.ı'" Mu-dafaa Vekili general raftarlarına yapılan nareva mu· sıl olaca•-tır. " 18 (R d ihdas eden musiki tezahürüne Kizım Ôzalp, Hariciye Vekili amelelerden ve Türklerin arası· b Pıriı, a yo) - Müel• 

"f le k Maıv kı· ve a'vanı ı fi d Ed y d 1 A ıevinçle koşacaklarına eminiz. B. Rüşdü Araı ta bızır bulun• na nı a oyabilmek ıçin teveı· ,_, S ,_, i er en var ur e i e n· -
muşlardır. ıül ve icad edilen türlü mari- Londradan M osko. riyeuiten arasında başgösteren Nebatat 

Hastalıkları Ankara, 18 (Huıuıi) _ Yu· fetten partiyi vaktiyle malumat· ihtilaf henüz halledilmemiıtir. 
goılavyı Harbiye ve Bahriye tar etmeği vaz"fe bilditıni ıöy· vaya hareket ettiler Müelliflerin ikiıi de düelloya 
Nazıra orgeneral Mariç, bugün melde beraber hadiselerin inki· Londra, 18 (Radyo) - Rus• karar vermişler ve bugün ~a· 
Malatya aaylavı general lımet şahna hakkından, da vaaından yanın bura sefiri Mayıki ile re· bidleriai tayin eylemişlerdir. 
fnönünü evinde ziyaret etmiştir. emin olan insanlara mahıuı fıkaaı, bugün Moıkovaya hare· 

Ankara, 18 (Huıu&İ mubabi· itidal ilo intizar edilmesini tav· ket etmiştir. Sefirin Temmuza 
rimizden) - Bu akıam Yugos- ıiye etmiştir. içinde bulunduğu· kadar Moıkovada kalacağı ıöy· 
lavya Harb:yı ve Bahriye Na muz safhanın iıtilzam ettiği leniyor. 
ıırı şerefine mükellef bir ziyafo tedbirlerin alınmakta olduğunu Mıaır kabinesinde 
verilmiıtir. ve bu meyanda ciddi şikayet defişiklikler 

Belçika kabine i 
itimad reyi alJı 

Brükıel, 18 (Radyo) - Bel. 
çika kabineıi parlamentonun 
bJgünlcü içtimıında itimad reyi 
•lmııtır, 

vı teşebbüslerin yapıldığını izah Kahire, 18 (Radvo) - Rüştü 
etmi~tir. paşanın Süyeyş kanalı lcomiıyo-

• i3u mevzuda ıöz alan hatip• ouna dahil olmaıı üzerine Baş· 
1erden bazılan sulh ve iyi ge· vekil Mahmut paşa Maliye Ne· 
çinmek arzumuzun manda ida· zaretini de deruhde etmiştir.Sait 
resince ıuiiıtimal edilme~cte ol- paşa, Dahiliye Nezaretine geç• 
dutunu acı ve ıikiyetli beyanat• miıtir. 

Rusya 
Uluslar Sosyetesin
den çekiliyor mu? 
Varşova, 18 (Radyo) - Mos· 

kovadan alınan haberlere göre; 
Habeşistan ve ispanya meaele
lerinde Uluslar Soıyeteıi kon· 
ıeyinin verdiği kararlardın do
layı Ruıya bükQıneti Uluslar 
Soıyeteıinden çekilmeğe karar 
verm'iıtir. 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve en zarif işleri 
süratle yapar. 

I Ç 1 N 

Müstahzar yeni 
ilaçlarımız geldi 

11111111 

Yeni Kavallar Hacı DavudZad• d 
Jlr 
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irtifa Krah 

Amiral Nelson nihayet öldü 

Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 54 ~etre yilksek- Aydında yeni 
likten daıtii • 

9 Ndleden: Kbıl Oral 
(Orad Nelıon); vücudce ya· en kudretli deDizcilcrimizdea- Nelaoaua kuman damadaki fi• 

Y&f yavaı kendiıiai toplamata IİL Buründea itibaren kaptan lo San-Huaa nehrinde demir 
bqlamııta. Y aloız mizaç itiba· muaviıalitindea bptaalata ter· atmıt. kendisi de iki yüz deniz· 
rile detiımemifti. Baauala br fi ediyorsun. Amerika ıulanaı ciai ile miralay Pilıooun kuman· 
rıber, ruhi haleti, bayii taıay• hareket edecek olan filooaa cla11Dclaki kara kuvvetine iltihak 
1iir etmiıti. kumaadanııın. Sen, Hintıinm· ederek harbe başlamııtı. 

Yedi nae devam eden de- burk amiral ıemiıi1ade bulana- San-Huaa haftalarca ıüren 
bir muhasaradan ıonra lngiliz· alı maceraları, (Nelıon) a bar cak11a... 
1 kalqtırmııb. Ma.i vaziyetini de, Nelaon; hakkında bealediti erin eline ıeçmiıti. 

adımakalh düzeltmiıti. Biribirim ba teveccühten dolıYJ viı ami· Harp zayiab, zehirli ıular, 
Malarya ve yılanların hücumun· · 

takip edea ıaaimetler içiıa z• rale tcıekkür edeı ek a1aklara- dan logiliz askerleri hayli kı· 
bitaD• ve efrad arasında takım na kapanmak iıtemiıH de, rılmııb. 
aaulü konmut oldutundan; (Nel· amiral buna mani olmuıtu. Elinde kılıca olduğu halde, 
IOll), ak 11k para almata alır Genç denizci, o ıeceki inti- kumanda11ndıki denizcileri ate• 
aaııta. baabaı batıra defterine ıöylece ıia ön aaflanna kadar ıevket· Reımini gördütünüz Jı• Bob· 

(Nelıon); 1778 111anın ikinci- kaydetmeli unutmamııh: mit ve San-Huanın zaptında 1'1te Meaaard, Fran11am en 
kiauaaıacla baba11aa ıöndermiı •Viı amiralin emirleriai te- büyük yararLklır ıöıtermiı olu meıhur paratönerciıidir. Kırk 
oldat11 mektupta. mali vıziye- likki ederken, HV;nci'Tlden, Nelaoa bile Malıryıdaa fua dokuz yqanda ola11 bu adam 
tiaia lyil .. miı oldatundan bala· baımıa beyaime farJacla jını, laalde laaıtalaamııtı. küçüle yqandanberi öaarünü bu 
Mderba palan 1aımııb: citerlerimin botazıma bıicam San·Huanın zaptından sonra aan'ata vakfetmi1, yalnız Fran• 

•Paraca hiç 1 kıntam yoktur. ederek rartlatımı bkadıjını bir Nelıonla kamandaıındaki de- lanın deti~ Avrupanın ea meı· 
Hele ba ay, paimetlerdea lail" ndiyordum .• Bu ıece, bayati- aiıcileria ıeaa lerine avdeti,aon hur ıehirlerinde de ıöbret top• 
aeme •az, aek·z yüz lira dü- aıa en muud ularını ,.... d•ece dramatik olmu,tu. lamıı bir ıan'atkirdır. 
tec:ektir. Zira, altı hafta içinde makbıyam.. Nelloa, remilerine demir at- Munard, ilk önce Eyfel ka• 
dört korıın pmİIİ .. ir ettik.. 1799 Hnelİ ıonbıbarınc:la brdıktan ıonra, am1ral remilİ lesine puatöner koyan rrub 

Bir pa, (Lauatoft), erzak batlamıı olan Amerika Hferi, mürettebat.adan Hçmiı oldutu ile vazifeye baılamııtı. Buıün 
ve •Glaim .. t almak lber• harf 1781 aeaeıi yaz mevlimiae iki yüz leveDdin 9 unu San- ba rrubdan ancak iki kiti 
limanına utramııb. kadar aürmqta. Ba Mfer, Su- Haaaı• kara topraldarıaa ıöm· Ni kaim ıtır. Bunlardan birili 

1777 Birlacitetriainin 17 inci Haaaın iııali içia tertip edil- •it. 1alaız 11 kiti ile ıcmiıi· ıcçea yıllarda ölmüt. ikinciıi, 
ılaG paeral Gaibi• ka.... •itti. Su-Hau lapaayaaın ne dö:1•üttii. Bunlar da taa.. yani Meanard iae ıeçen fÜJI 
duıDda baluu Amerika or- J••i dtin1adaki ea mühim milr talall•ıttL Keadiıi ise, bir filo• elli dört metre tulünde"i bir 
duıa, la,Uiz lataatıaı ihata et- tahkem mevkileriadu biri ol- Ja kamuda edemiyecek der• fabrika bacaıındaa qatı diit• 
•iı " bepaiai uir almııb. mak bere tanıamııtı. Bu kale, cede ıa11f düımiit. aabbati hayli rek hayata gözleriıai kapamır 
Nel1a9, ba aoa laabere daha uhildm 90 kilometre clalailde laalelclar olmuıtu. br. Pariılı ıazetecilerdea biriıi 

o~~~~•••~«~ _k_~--·-~~-----------~----~----~-_-__ 1 e~~m~nMı~ni~i~ 
•qta. Nelaoa, birdeabire ifrit k .. u___ t) haki z _16ıta• minde bir paratömerci ile ıö· 
lll•it Ye tiddetle laaykarmlfb: .urv a ar • . rüımlıtür. Bu adam, Meaaarıa 

- N. e meakea~t prabbi? kati an)aclılar Çoeü ..... ı.at yakı• akrab111 v• çaratıdıt. 
Bana ıld alaJ wraıal•, ba ... - Mahmudiye mahallesinde iz. Sen Marten Pariıli muhabire 

iti_. AllHriblalarm lfi.t mirlı Mehmed, çocak meaele- palan IÖylemiıtir: 
... .,. .. Bakılam, bir daha Maden ve Orman Na· ıinden Ahmed otlu Sabiti taı· - Amcam, yükıekliklerden 
lewallden babaedebilirler mi?. .zınnın mtihim bir la ilci icap araaandan ıarala- zevk alın bir adımdı. Yalnız 

Nelıona filvaki iki ala1 ve-
8

.a vleoı· mıfbr. Pariıin detil bütün vilayet ki· 
rilmemittil fakat, u uman aoa• u., T•lıdlt liaelerinia ve fabrikalarının ba· 
,., Patur remiıiaiD kaptanı Belarad, 18 (A.A.) -Sara1· Çorakkapıdı Dibek ıokatın· calanna ekHriyetle ikimiz pi· 
olmqta. Nelıoa; o umu Jir boanadan bildirilditJne ıöıe da B. Hilmi ofu Cahid Fesçi• ratöoer kurduk. Mühim yükaek· 
ili JlflDa L 88.s- bumııb. Medea ve Oımaa Naıın Koyua• likler i,..in komıu hiikümetlere 

a ua b L d •-- y otlu, Tabıin otlu Muıa Diz· " 
,... --,._ deD: • ..:, .. -iDin ._aman- ciı u teair e top11111. an . uıoa- bile oittitimiz oldu. 
~... - ·-- " l b k dar, elbise bedeli me1eleıinden •· 

..1--•• :; ..... 8 aidatı oün, ba- lav Radika.1 .bir ilinıa ". or A k d a...kL ı. 
~-- - b" -•-t •- i feraa1111& ıftirak ederek bar aa- B. Aliye ailih çekerek tehdid mcam a ar ıo ... &an.., 
uaına mu ar ma& up yaımıı . St d" · tt"kleri d b ta t • 1 onun kadar meale t ine kendıaini L_pta ld I bil.J:_ . ti." bak aöylemıı ve oya ınovıç e ı n en za ı ca ıa.a mu,-
q • o u ••• Ull'mlf laükGmetinia dahili ve harici lardır. vermiı ceıur vı mıtia bir pa• 

Nelaoa, mektaballm 10aada 9İJuet ahalannda ıöaterditi Yaaıın IHı,lanııcı ratönerci tanımıyorum. Yüz 
IUlllan 1umıft1& t.ali1ett• babaetmiftir. 1aöni caddeaiade 1032 au• metre irtifaa ç karken aankl 

•Nilaa,.t bir ıemlm var, ba Nazır muhaliflerin harid Iİ• r -- ı evınıa merdivenlerinde yürü-
ıe-:aia -ıılD• aabibi, Allabtu .... ~ 'ba"kıada serdettikleri •uah evde hizmetçi ~uram u 

,-. ı • A tf L k b •- k yormuı ıibi byıdıız bir ıurette 
IOna beaim... buı ı"tiraıları reddetmiı ve Yu· ,.., mu aıda a 8 " ızarbr-

L b b" · en ıon noktaya varar ve vazi· Neleoa, daha iç ay mbl kııa crntlavyamn Alman"!• ve ltılya &en yangına 11 • ıyet vermıııe 
•· •- fesini orada gülerek ve tarkı INr uman içiade bir kabramu il• aalatan •eıine devlet olma• de yeti19n itfaiye tarafıadan 

1 aöyliyerek bitirirkea hepimiz 
el•qta. K•maada11ndaki Bat- clıtıaı, böyle bir. ıiyantin Çem- yaaıan derhal ıöndürülmüıtür. kendiıiae hayran olurduk. 1926 
IW pmiıi, engin denizlerde berla1n, Daladiye ve Beaeı Toluıtlamalc da Veraay ıatoıunun, Kordon, 
••aulana korktukları ycıine tarafından da takip edilmiı ol· Karantinada l.1önü caddelin· Grey, Notrdam kiliaelerin;n pa· 
lemi olmaftm. Eo ceıur kor• dutunu, aradaki fariua , Stoya- de lzmirli Yuıuf Eril, Kız kar• ratönerleri onun eseridir. 
... lar bile Batzerden yılmıılar dinoviçin itıllfı baıka bir bava deı·ae baktıtandan hiddetlen· Evelki gün de amcamla be
leli. Sillh kaçakçalajı yapan, A· lci•d• ve Yugoılavya için mii- diti Kenan Ergini tokatlamııbr. raber küçü ıe bir iş almııtak. Bu 
llerikalalara mühimmat yetifti· .. d tutlar albnda akdetmiı elli metre uzunlutuodaki bir 
.... pmiler, deniu çakamaz ol· olma11ndaa ibuet buluDdata•• Kira lcon:uratoları oe fabrika bacuına paratörıer yer· 
...... reli. Fakat, •e NellODUD kah· kaydetmittir. nül u• cazdanl :ırı leıtirilecekti. Amcam çarçabuk 
•-anlatı Ye ae de lapı do- Aoılu• hakkında da hatib, malzemeyi bızırlad • Bacaya ip-
.......... bütüal, lnıiltereaia Stoyadinoviçia Avuıturyanın Kira konturatolarile forat ve lerimizi kurduk. Hor zamanki 
•-- ~ ·L-cla la · •- a... ma _ _._L .... veya ba devlet orubu • intikal ilmilhaberlerinin ve Dil-
...._..._ uame .. ••·• • ~ ·- • ıibi Me1Dard, irtifu qmata 
.... •ul olabilmifti. naa paruile yqamata devam fuı hüviyet cüzdanlannın hükO- bqladı. 

Praau, lapu1a w Hollaada ede~i"l~~e kani baluadutu- metçe baıbnlarak ve lia11rlaaa- Ta, aibayet noktaya varmıf-
l°'i Vqinatona ,ardıma olarak •a aoylemıttir: . . rak müaaıip bir bedel muka-
'-'P etmdr.. batlamaılardL Nazar bu mulaım aatkaaa bı• bilinde aatılmaa baklanda b. 8" d b 

Freuad:• .. kibar ailelere tirirkea Sır.pl_arıa kardeılerinl ar en, tahtalara mer at ı .. 
..._ •-- .. ı h kartarmak ıçan katlaamıı ol· kabal edilen kanun, ıehrimizdeki kele çengellerinin takırt11ını 
-.aıap o..... ıea..,.er Ye att~ duldarı fedakirlaldan habrlat· alakadarlara ı•lmiııir. Kira aıatıdaa iıittik. 
~•ıı •iiDenerler, Jorı bi at H ti bile Lonturatoları 1ılhx.. 100 liraya Bu muhakkak bir feliketti. ..... ba lb d ... ve zz ırva ana " •• 
ı..::~- 11atı1 • ~ • laakikati aalamıı oldaklanaa, kadar olanlar için yapılanlar 10 Çengellerin kıymuını müte· 
lhıı.1-ı 9;.~ prp111aa • 11 P ,.fleriain darpa ıi1ılltİDe kar· kanp, yıllıtı 500 liraya kadar akıp Meınard elli metreden 
-ı:;., er • • . 11 Hırvatlar aruancla laalibazar- olanlar 20 kmuıa, SOO liradan ııatıya tepetaklak uçta, vücu· 
... _ 9 Haeamm laaııraa a~n· d ..xrülmekte olan deti ildia.:a daha fazla kira bedeli iça"n du camlı kapla bir çıbmn üze-
~ Fraaaızlula wkubulan pd- a •"" . . • 1 b •: d ld 4et1i -L L--h b" d . bandaa neıet eltıtını te aruz olanlar elli kuruıa, ferat ve rin e parampıuç• o a. we çua &98 ar eaıı . 1 ti" -..._ebeıi•de Hintlinmbark ettir• ı ~ intikal ilmühaberleri ile bez Meksika 
••ili kaptaaı maktal dür Brezılya.Alman,a kapb •üfuı hüviyet cüzdaDları 
llalttt. Buaa lzeriae, lntiliı BerliD, 18 (A.A.) - Brezilya beffll' karuıa, meıin kaplı nii- ver gİ OertİIİJ'eft pef. 
~-kamaadanı via amiral blyük elçiıi dün hariciye aeıa· fua cüzdanları SO kuruıa aatı· rol kuyularını ;,. 
t41rlcer ıec• J•ra•ndu ıoara retiae plerek Breıil1a He Al· lacakbr. Bu evrak hariçte de timld/c edi "10r 
... ~• ••iral pmilİ•• ça~ maa1a11 ılakıclar eden .... ı.. ablabilecek ve 1atanlara Ma- ., 
.... ...., heyecaah bir liaanla ler hakkında ıöriltmüfllr. S. li1e Vekiletiace yüzde bete Mekıiko, 18 (Radyo) - Mek-
'11alan ıa1le•iıti: koaaıma eaaı11nela aoa Brezil1a kadar beyi1e verilecektir. Kanun lika hükGmeti, verı.lerini ver

- Nelıon, aua kup aaral• iqaamıa da mevzaa babıold• l Haziru 938 ten muteber miyen petrol kuyulannı istim-
.._ bir itimadım var. Sea, 1a11aecliliyor. olacaktır. like karar vermiıtir. 

ılkmektepler yapılıyor 
Fudbol maçlarında Söke ve Aydın 

galip-Bölge g{ireşleri de baıladı 
----- --

Agdın 11aliai Karacmuda mektep inıaatını tefti,,. 
Aydın, (Hıııuıi) - ilimizde Sümer takımları arasında ,.,.. 

iki kıza ve üç nahiye merke· lan huıuıi maçan bitmelİDe 1fr 

zinde yeni ilkokul binaları ya· lan ve S:imer 3-2 ıalip YUl
pılmaktadır. Bunlardan Çine yette ikea Sümerli bir 01--· 
ve Karacasu ilçelerinde yapılan nun sebebi1et •erditi la&clile 
okullar buıuıi muhaıebe büd- yüzünden oyun tatil edildL 
ceıinden, Sultanhisar, Kuyucak Gllreıl•r 
ve Dalama kamun okulları da Aydın bölaeli tarafı.-
mahalli köy büdcelerinden ay· Halkevi binaaaada açalaa ıiirel 
ralan tahıiaat ve buıuıi muba· deral•lnde yetifea paçler IMa 
Hbedea yapılaD rudımla iDıa Pazar ıpor aluuula ilk ..... 
edilmektedir. lerini yapblar. 

Bu olmllanD bepıİnİD de tr 56 kiloda Sile"fmU JtaplJi 
meli ve ilk kat arı bitirilmlıtir. taıla yendi. 
938 mali yal ada beto.urme 61 kiloda Fevzi Sabri,. .... 
.. ikiaci kat inıaatlarına de- la ralip pldi. 
vam oluaacaktar. 66 kiloda Necati iki tlrel 

ilbay Ôıdemir Günday, ya· yaptı, HLiımii ve Abclullalu tap 
nında nafıa müdürü oldutu fa yendi. 
halde Sultnbiıar, Kuyucak ve 72 kilo da Baki ele iki p,.. 
Karacaau ilkokullaranı yerinde yaptı. Babettini yeacli, llW.W
tetkik etmif, intaatan teuii için me yenildi. 
ıerekea emirleri vermiıtir. Güreı derslerini idare ecle8 

Danlardan baıka Aşatı Na· mönitör muavini Necati Ouaa• 
zilli ilkokul binasının inıaııaa kıN bir zıma1ada elde ettili 
da haziranda batlanacaktır. bu muvaffakıyeti takdirle br
Karapınar kamununda yapıla· ıılarız. 

cak ilkokulun temel .atma mı· Hallcnl /aaligetl 
ralİaai de 19 mayııta yapıla· Halkevi göıterit kola 5'alt ... 
caktır. Bu ıuretle 938 yılanda hiaartt ıiderek yapılmakta olaa 
ilımiıde üç ilçe ve dört kamun çocuk babçeıi menfaati•• r .. 
yeai ve modern ilkokul bina· parçqı piyeaini temıil etti. 
larıaa kavuııcaklardır. O. S..nlı 

ilkokulu olmıyan köyler için • • • hr .,, 
birlik merkezlerinde kurulacak Fılıatınde ta 1 df 
okullu için de köy ıandıkla- Kudüı, 18 (A.A.) - FiU.. 
randan mühim tabıiaat ayni- tinde tahrikat devam etmekt. 
maktadır. 938 yılında birçok dir. Birçok yerlerde karakollara 
köylerde de okul biaalan inıa· ve yahudi kolonilerine kal18 
ab baıhyacaktır. taarruzhr yapılmıı olclut• a... 

Spor iıleri ber veri_lmiıt~r. Afulede ~aa 
Aydın ıpor bölgesi lik mıç· ge~en bı~ _muıademede bır la

lannın ilk devresi bitmit. bu gılaz za.bıta yaralınmııtır. N .. 
Pazar ikinci devresi baılamıı· aara mıntakaıındıki kaaabaı.
br. Pazar günü ilk oyun Söke da 40 kadar tevkifat yapd
ve Nazilli Mendereı takımlara mııtır · 
aruandı idi. Men4ereı takımı 
gelmedıtinden Söke takımı 
bükmen ıalip ıayıldı. ikinci 
maç Aydın ve Nazilli Sümer 
takımı .. ua11ada yapılacaktı. 
sa.er takımı gayri nizami bir 
oyanca oynatmakta ısrar etti· 
tinden ajanlak müsaade etme
di, Sümer de oynamadı. Neti" 
cede hükmen Aydın galip 1a· 
yıldı. BundaD ıonra Aydan ve 

Bola da 
17 ev yandı 

Bolu, 18 (A.A.) - Boluaa 
S·tarku"f'ata köyüade çaku bir 
yan11nda 17 ev tamamen .. .,a. 
ıile, bir çocuk da beraber yaa
mııbr. Köylller tarlada çift 
ıürmekte ve köyün bulıaaduta 
yere dere de uzak oldutundaa 
yangın ıöndürülememiatir. 

Agdın Halkeol tem•il laegeti, Saltanlıi•ar:la 



RADYO 
Buttünlıii program 

lstanbul radyosu 
Öğle neşrigatı: Saat 12,30 

Plakla Türk musikiıi - 12,50 
Hav11dis - 13,05 Plakla Türle 
musikisi - 13,30 Multtelif plik 
rıtşriyatı 

Akıam nepigatı: Saat 18,30 
Spor ve geoçlilc bayramı: Ha
mid Ôzgünsu: Yükıek Öğret• 
men okulu direktörü - 18,40 
P.a da dans musikisi - 19, 15 
Spor musahabeleri: Eıref Şefik 
- 19,55 Bor1a haberleri - 20 
Sadı H şses ve arkadaşları ta· 
raf ndan Türk muıikisi ve halle 
ş r\cılan - 20,45 Hava raporu 
- 20,48 Ômer Rıza tarahndan 
arapça söylev - 21 Radıfe ve 
arkadaıları tarafından Türk mu• 
ıilciıi ve halle farlulan ( Saat 
ayar1 ) - 21,45 Olceıtra -
22, 1 S Ajsnı haberleri - 22,30 
Plikla sololar, opera ve operet 
parçaları - 22,50 Son haberler 
ve ertesi günün prorramı - 23 
Son. 

Ankara radgo~a 
Ôile neşriyatı: 12,30 Karı· 

,,1c plak neşriyatı - 12,SOP.ik: 
Türk musiltiıi ve halk şarkıları 
- 13, 15 Dahili ve harici ha· 
berler. 
Akıam neırigatı : 18,30 

>lakla dans muıikiıi - 19,15 
fürk muıikiıi ve halk ıarkılan 
(Makbule Çıkar ve arkadaılan ) 
- 20 Saat ayan ve arıpça 

"' neşriyat - 20,15 Radyofonik 
temsil ( Gençler grubu) - 21 
Konferanı: (Ordu aaylavı Selim 
Sun Tarcan) - 2ı, ıs Stüdyo 
ulon orkestrası - 22 Ajans 
haberleri - 22, 1 SY arın ki prog
ram ve istiklal marşı. 

Muhtelif Avrupa istasyonları
nın bu akıamki program <Szü: 
Sen/onilt1r: 

12.15 R.oma lu.a&._dalpel a 

Senfonik konser, 21, 15 Londra· 
da verilecek Senfonik Avrupa 
konserini muhtelif poJtalar aak· 
ledecektir, 21 Bükreş: Senfonik 
koaer (Beethoven) (22,05 deva· 
mı), 21,SO Belrrad: Senfonik 
konıer (Bruclcner ). 
Hafif lconurler: 

7,10 Berlin kısa dalgası:Halk 
muikiıi (8, 15 devamı), 12 Ber· 
)ın kısa dılg11ı: Kanıık prog
ram, 13 Hafif muıiki, ( 14,15 
devamı), 12, 15 Roma kısa dal· 
1111: Hafif masiki, 13,25 Bükreı: 
Sibiçiıno orkeıtrası ( 14,30 de· 
vamı), 14,40 Roma kısa dalr11ı: 
muaikili program, 16,30 Berlin 
kıaa dalruı: Küçük konaer, 
17,10 Prag: Fok orkeıtruı, 
17,4S Berlin kısa dılgaıı: Hafif 
koaser (18,SO devamı ), 18, 10 
Prıı: muıilcıli çocuk programı 
18,,0 Peıte: Dohnınyiain idı· 
resinde Opera orkıtrası, 19 
Ostrava:Armon·k muı·kis:.19, 15 

B'ilyik bayram 
programı 

Başı 4 indi şllild/ede -
OJti, Mi11ıkımilli, Ysldm .. 

llemal olı:ull.ı biıyraa AltHa· 
parkta lcatlulıyıcaldardır. Pro· 
gram ıudar: 

1 lstilı:lil m.rıı, 
2 - Söylev, 
3 - Jimna.tik hareketleri. 

(üç mektep arı•nda.) 
4 - Oyunlar (her mektebin 

ayrı ayrı.) 

S - . Toplu müsabakalar. 

Çekirge mücadelesi 
Ödemiş ve Bayındır kazala· 

nnda çekirge mücadeleıine 
eltemmiyetle devam edilmek· 
tedir. 

Yalnız Ôdemiıte 260 lıoktar 
çekirgeli arazi teıbit edilmiş 

ve arazi mezru o1du§'undaa bu· 
rada ahir ·me •ıuıüyle müca
dele yapılın uı kararlaştm lmıı· 
tır. Bay.uaırın Derebqı köyün· 
de dört hektar arazide bulunan 
çekirg•lere yakma mücadelesi 
tatbik olunacaktır. Çekirgelerin 
kııa zamandı imhası için ted· 
birler Alan mücadele memuru 
Bay Cevdet Germen şehrimize 
dönmü~tür. . ....................... .. 
Berlin kııa dalgası; Neşeli neş· 
riyat. 19,20 Prag: Bando muzi • 

ka, 19,30 Brüno: Hafif münta • 
hap musiki. 20, 15 Yüksek dal· 
gah Romanya: Rumen halk mu· 
sikiıi, 20,30 Roma-Bari: Karaşık 

musiki 21 Viyana: Haf:f musiki 
ko111eriJ 21,30 Fıorans· Napoli: 
Baedo muzika, 23,30 Vıyana: 
Halk musikiıi ve hafif parçalar. 

O~ralar, operetler: 
22 Roma-Bari: " Cin·Ci·La ,, 

iıirali operet p"yeıi, 22 Mılino· 
Torino: • Madonrlı lmper.a ,. 
iei_.li ... Hali piye• ( -~ka
beo bir opera temsilı). 
Oda musikisi: 

19,02 Bükreş J Oda musiki 
konıeri. 
Resitali er: 

11 Berlin kısa dalgası: Cho· 
pi11in fantezi piyano eserlerin· 
den, 11, 15 (Schubertın şarkı la· 
rından), "18,30 Berlin kısa dal· 
raıı: Güzel aeılilerin plakların· 
dan, 18,40 Prag: Şarkılı kon· 
ser, 19,20 Belgrad: Vıyo'onıel 
konseri, 20 Belgrad: Hal" şar· 
kılırı, 20, 10 Vıyana: Cenup Al
manları (3ödet) şarkıları, 23,35 
Prag: Pıyano konseri (Schuman) 

Dans mıuilci si: 
19, 02 Bülcreş: 23 Florans · 

Napoli: 23, ıs Belgrad. 
Muhtelif: 

19.10 B .ri-Roma k sa dalgası: 
Arapça muıikıli program, 20,37 
Bari: T rkçe mus kıli program, 
21,15 Barı: Y ı.ınan·ıtana mah· 
ıasmuıikili pro~ram. 

Kanlı Mendil 
Cinayet, he9ecan, korku, aılc ve kahramanlık ..__.p 

Yazan: irfan Haza.-
- 22 

fitman. adam, sanki benim 
1Ma tece11üıümden ürkmüş gibi 
bir matazaya girdi. 

Kançof, derin bir dikkatle 
ıözel Jasmini dinliyordu. Bir 
aralık ıordu: 

- Şııman bir adam! Baıın· 
da Mç yok! Üzerinde belki de 
iTİ bir elbise var ve gözleriade 
iri bir gözlük! Uzan boylu de
til kııal Çok ibtıyar detil elli
lik bir adam .• 

Jumin, koltuktan fırlar ri bi 
.. çradı. Kançofun ellerini tu· 
tarak: 

-Evet möıyöl Evet! dedi. Gri 
elbiıeH, jri ııözlüklü, başında 

HÇ yo~J.. 
Kançof, elini yanalclarma gö· 

türdü. 

- G"rdiği ma~aza, her iki 
taraftan büyü le vıtrinlerle çev· 
ritil Evet, bu, cezacı kalfasının 
çalıştığı ecza hane olacak! Şiş· 
man adam da, evet şişman 
adam da o mağazanın sahibi 
Nıkun olacak.. Hele çok şiikür 
madmaze.I Yenı, bir ip ucu 
daha elde etmiş bulunuyoruz. 
Bu da sizin sayenizde .. , 

• • • 
Kançoflı Jasmin'in, müdiri-

yete mahsus aile paviyonuna 
girdikleri vılcit iki küçük çocuk 
onları sardılar. Bu çocuklardan 
biriıi, beş yaşında bir kız, di· 
teri de üç yaşında sevimli bir 
erkek çocutuydu. 

Pol.s hafiyesi, şişman bir mü· 
rebbiyenio e indeo kurtularak 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Dakikada (6) çeşit fototraf (30) kurup çeken •on •iıtem 
makinemiz geldi. Bilbaua vesika iperiade çok elveriılidir. 

Konak civara "FOTOCAN,. müeaseseıi - Jzmir 
Telgraf: lmair ·CAN, Tel, 3033 

Istanbul Belediyesinden: 

Çöplerin deuize dökül-
• • • 

mesı ışı. 
1stanbul, Beyotf u ve Anadolu yılcbındaki çöplerin denize 
dökülmeıi işi kapalı zarfla elıesiltmeye konulmuştur. Bu iı için 
36329 lira bedel tahmin edilmi~tir. Şartnamesi Levazım mü· 
dürlüğ:inde görülebilir. Ekıiltme 2·6·937 perıembe . günü saat 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler 2490 No. Iı ka· 
nunda yazılı vesika ve 2724 lira 68 kuruıluk ilk teminat mak· 
buzu veya mektubu ile beraber teklif me~tublarını havi kapalı 
zarflarını yukarda yazıla günde saat 14 de kadar Daimi En· 
climene vermelidır!er. Bu saattan sonra verilecek zarflar kı· 
bul olurtmaz. B. 2879/1626 

Türkiye rruring ve otomobil kulnhtı 
umumi k:atipliğinden: 

Türkiye Turing ve Otomobil kulübü lzmir komitesinin Bor
gı~a. Kermesi müna cbetile tertip ettiti otobüı ve otomobil 
gez ısı. 
22 Mayıı 938 tarıhinde Bergamada baılayıp bir hafta devam 

edecek Bergı ma Kermesi münasebetile Türkiye Turing ve oto
mobil kulüb Jzmir lcom.tesi tarafından Kermesin devamı müd
detince otomobil ve otobüs ıervisleri temin ediamiıtir. 
lştirık edecekler hükumet önünde lnönü caddcıi 12 numarada 
Ege taksi idaresinden otomobil ve otobüı bileti tedarik ede· 
biiirler. 

Biletler gidip gelme ve yalnız bir gün için muteberdir. 
Otobüs ile ayni günde gidip ge ime 75 kuru~ ve otomobille 

de ayni günde gidip gelme 400 kuruştur. 
Hareket mahalli ve aaati 
Hükumet önündeki saat kulesi yanında sabah ıaıt yedide gidio 
Ber2amadan dönüı saat ondokuzdadır. 1669 

lzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 
Seneliği 

Ura 
72 
42 

Büyük Salepçioğlu hanı içinde 27,28 No. dükkin 
" ,, .. ,. 29,30,3ı,32,33,34 

altı dükkan beherinin seneliği. 
Yukarda yazılı düıckinlara açık artırma müddeti içiode is~ek· 

liıi çıkmadığından ihaleleri 26-5-938 p_erşembe günü saat on· 
beşde yapılacağından talip olanların Vakıflar idaresine müra· 
caatları ilan olunur. 1664 

lzmir VakıfJar MüdürlOğüu<len: 
Seneliği Mevkii Cinsi No. 

300 Akdeniz ikinci kordon Depo 88 
Yukarda müfredatı yazılı gayri menkul 1·6·938 tarihınden 

itibaren bir sene müddetle kıraya verılmck üzere açık artır· 
maya çıkarılın ştır. 
İha esi 26·5 938 perşembe gü ıü salt 15 dedir. Talip eriıı 

Vak flar idares ne müracaatları. 19 22 -5 1665 

~lenemeu lieledi,·e Hi,·asetindeu: 
.1 .1 

1 - Beıediyede y p ı ılın gazınonu •. 933 yılı icarı 10·5·938 
tarıbinden itıbaren 15 g~in müddetle ıç k art rm 4y.ı konmuştur. 

Mayıs 19 

lzmir Kadastro Müdürlüğünden: 
Bu yerin mülkiyeti ve mülkiyetin g yri ayni bir h kla alaka· 

dar olanlann tasarruf vesikalarile bırlikto ilan tarihinden iti· 
haren ilci ay içinCle lzmird~ Saçmacı hamım sok ğında 20 
No. lu binada Kadastro •üdürliiğüne müracaatlara ilan olunur. 

lzmirln Dıyıcmir mahallesinin Yeldeğirmcni sokağında sağ& 
Dayıemir sokağı, t0lu 14 arkası 12 parsel sayılı gayrimen• 
kuller ve öaü yeldoğirmeai sokcğı ılo çevrili 87 ada 13 par· 
sel aayılı camiin vakıfnameıi mucibince Batcı Mehmet 
valchı dına kadaatrolanmıttır. 

------~--------~-----------------
Bayındır belediyesinden: 
Bayındırda bütüa k<>llf örii vo demirbaı eşyaıilo mevki ve 

maazar11ı müstesna ve çok kullanışlı olan belediye otel ve 
gazinoıuoun üç senelik ican açık arbrmaya çıkarılmıştu. istek· 
lilerin 6-6·938 Pazarteıi sut 16 ya kadar belediyeye müra· 
caatları. 5 10 12 14 17 19 21 1466 

Emlak ve Eytam Bankasından; 
E1a1 No. Yeri No. ıu Nev'i 

M.2 
A. 207 /3 Jzmir Kokaryala tram· 3 parselli ahır 

vay caddeli. ve arH 217 
A. 207/4 • • • 4 • • 

ve arsa 22S 
A. 207/5 • .. " • S " 
A. 401 • Uçüocü Karataı Ha· 

" 230 

Depozito 
T.L 

260.-

260.-
260.-

lil Rifat pYfa caddesi. Eslci 237,239,241 
No. usa. 124.25 23.20 

lıabatı yukarda yazılı emlakin bedelleri peşin veya takıitl• 
ödenmek üzere 2.6.938 perıembe günü saat on birde ihaleleri 
yapılmak üzere pazarlıkla satışa çılcarılmııtır. 
lıteldi olanların hizalarında yızıh depozito akçesini vezne· 

mize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğ'· 
rafla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 19 29 1633 

Istanbul telefon mildilrlnğnnden; 
Şiılide yaph rılacak telefon binası dahilinde 2000 abonelik 

bir telefon 1antrali teıis işi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muıtur. 

Bu tesiHtın muhammen bedeli iki yüz bin liradır. ilk temi· 
natı on bir bin iki yüz elli liradır. Eksiltme 26·5·938 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 15 te müdürlüğüıi:ıüzün Tabtaka· 
ledeki merkez binasında toplanacak ılım satım komisyonu 
huzurunda icra edilecektır. Bıı işe aid şartnı me ve teferruatı 
beş lira mukabilinde her gün levazım dairemizden alınabilir. 

isteklilerin teklif mektuplan ve en az yüz bin liralık bu iıe 
benzer iş yaptıklarına dair Röferanı ile 938 takvim senesine 
aid müteahhitlik ve ticaret odası vesikaları, teminat makbuzu 
veya banka mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını mezkur 
tarihte saat 14 de kadar alım satım komisyonuna tevdi etme-
leri lazımdır. 9 22 5 19 1186 

sı lzmir, 
Manisa Aydın, Denizli, 
Muğla viliiyetleri acen • 
teliğinden: 

Bu kere Ankara Bira Fabaikasından 10, 
11,12, 13,23,24,25,26,28,4.9,50,51,52,53, 54 
litr~lik muhtelit hacimlerde bira fıçıları cel.. 
bedilmi~tir. E~as bayilerimizin bu hçılar· 
41aıı i~ıitade etmeleri kendileri için men· 
fuatli olacaktır. Bilhassa 10 litreden 13 lit· 
r~liğe k:ıdar olan küçük fıçılar aile eğleo
celednde kolayca sarfcdilebilir. 

Biralaı· gayet taze ve çok gilzeldir. Bil· 
bassa soğuk hava depomuzda muha aza edil· 

zevk ve neş'e ile içilme8ini temin ede· 
cektir. 2 - Mub mmen ıcarı 50) 1 radır. T dlıplerin 25 5·938 çar· 

şam hıt ~(inü b,.( .. d veye m~rdcaat etmelerı ilin olunur. 1655 
• .................. iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll ........... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii-

yanlarına gcıen çocukıarını bÜ· 
yuk bir iştiyakla lcucalcladı. 
Onları doya doya öptü. En 
küçüA"ün, 

- Babai Babai 
Diye onu küçük ellerile ok· 

şaması, polis hafiyesini çok 
neşelendirdi. 

Bu haline.len kendisi de utan· 
mış gibi bir aralık durdu: 

- Pardon madmazel Jas· 
min, dedi; benim yegane eğ

lencem i~te bun (ardır. Bunlar 
da olmasa hayatım biisbütün 
manas.nı kaybeder. 

Yemek yiodi. Yıllardanberi 
ıofralarmda genç bir icadın 
yuzu görm"yen mürebbiye ve 
çocuklar Yasminden o kadar 
memnun oluyorlardı ki, bu 
memnuniyetlerini, ancak küçük 
ellerini birbirine vurmakla ız· 
har ediyorlardı. 

Yemek çok neseli geçti. Ço· 
cukların ellerinden tutarak p • 
y3110 s ı.o~una guien Yasm n, 

Kançofun ön ün den geçerken, 
poliı hafiyeıi gayri ıhtiyari tıt
redi. 

Evet, Kan çofun bütün azası 
titriyordu. 

Y anmdan ıimdi ieçen şu 
muntazam ve ahenktar vücud, 
ıu mütevazin ve narin:kalçalar, 
şu saç ve kamet, polis hafiyesi 
ne nisyana gömülmek üzere bu· 
Junan bir mıziyi hıtırlatıyordu. 

Evet Yasmın, ölen kansına, 
hem de büyük bir hüıün ve 
tenasüp tefevvulcu ile aynen 
benziyordu. 

Kançof, ilk evlendiği günleri 
birdenbire hatırladı. Y asminde 
şimdi o yaşlarda bulunuyord:ı. 

Polis h ,fiyesı kalbi heyecan içide 
yerinden kalktı. Kendi kendine, 

- Vaz fe, diye 'mırıldandı. 
Vaz feye aşk giremez! Sonra, 
bu harikulade güzel kız henüz 
çocuk denecek derecede gençtır. 

Kançof, yatak odasına girdiği 
zaman, ıccndısinde tubaf ve 

garıp bir yeis duydu. 
Yatağına uzandı. 
O günkü vukuatı birer birer 

gözlerinin önünden geç rdi. 
Sahte doıetor Mılierain yalan· 

dan ölmesi! 
Beynelmilel kadın baydudla· 

randan olan Gressanın tevkifi. 
K~pıcını n firarı. 
Mirtona ve Yaamine açılın 

ateş. 

Bütün bunlar on iki saatin 
kısa birer bulisasıydı. 

Kançoff biraz gözlerini kapa
dı. Likin, gene açtı. 

Polis hafıyesinin gözlerini 
açan hadise, aile pavyonunun 
üst kıımındaki yatak odasından 
gelen ince bir karyola gıcırtısı· 
nın kendisinde uyandırdığı te· 
cessiislü. 

Bu odada ,imdi Yasmin so
yunmuş, kendis.ni yorgun bir 
halde karyo'aya atm ş ı. Kar· 
yola g cırtısl. gecenin sessızliği 

iç nde Kançofu ·ı kulajım bul· 

makta gecikmedi. 
Po'is hıfıyesi birden yere iadİ· 
Ayağını pantoflalan geçirdi. 
Odada bir aşağı, bir yukarı 

gezinmeğe bıılıdı. 
Bu adamın ilk gençliği bar 

tan başa çapkınlıkla geçmişti. 
O, hayatında yüzlerce kadın 

tanımıı, yüzlerce kadından mek
tup almıştı. 

Bilhassa Kançof, kadınlar 
arasında hakiki bir Donjuendi. 

Fakat artık eskı Don Juen· 
liğınden bir eser kalmamıştı. 

Y.aşı kırk dörttü. 
Elektrik düğmesine baıtr 

basmaz birden oda aydınlandı. 
Polıs hıf. yesi aynıda kendr 

aine baktı. 
Aynada, saçları bütün bü.ıin 

dökülmüş, gözleri es i ışığını, 
hararetini, canlılığını kaybet
miş, göğsü gıttikçe çökmüş ih· 
ti yar bir adam vaı dı. 

Bu adamın yalnız bir tar11fı 
genç kalmış ı. 

-Snn ı v 



Sahife 

HADİSELER !Biraz da gülelim! 

altında ge"en facialar 
Maden ve tünellerde ç lışan 

ameleler, köstebek yuvasında 
yaş yan insanlara benzerler. 
Onlar, meslekleri icabı, her 
gün yeni ve m-th"ş felaketlerle 
karşılaşır} r. 

Bu mele leri iki kısma ayır
oıak lazımdır. Toprak içinde 
galeriler çarak b.ı galerilere 
altı yedı metre kutrunda çelik 
borul r yerleştirenler ve bu 
şekilde açılan derin kuyulardan 
maden çıkaranlar. Her iki çeıit 
amelenin işleri güç olduğu ka· 
dar, tt;hl ıkelidir dt:. 

Meseli, galerileri açanların 
çalışma şeraitini bır kere tasav· 
vur ediniz. Hidrolik preselerin 
tazyik ettiği mahruti çelik ka· 
zıklann yardımı ile satıhtan elli 
metre derinliğe yerleştirilco 
çelik boruları düşününüz. 

Borular içinde çalışan ame
leler için ölüm tehlikesi her 
zaman mevcuttur. Toprağı de· 
len mah uti kuıklar, her yol 
alışta ve ileri geri hareket et· 
tikçe, çakıl t ~lnrile karaşık bir 
çamur seli borunun içine hü· 
cum eder. Fakat, bazı hususi 
aletlerin 't' ptığı hav tazy kile 
bu hücum derhal durdurulur. 

Sazan, hava tazyik ni temin 
eden m kineler iyi işlemeyi 
Ver r. O zaman, b"r sel halinde 
ilerlıyen çamur birçok ameley:· 
boğar, öldürür. Nevyorktalci 
Ve Biver sahıllerini birleıtirmek 
iç·n açılan bir galeride böyle 
bir tehlike atlat n R şar Kriton 
iarninde bir ame e, baıından 
geçeni şöyle anlatıyor: 

•Kanter içinde çalışıyorduk. 
Mahruti kazığın hareket etmesi 
ile büyük bir çamurlu ıel hü· 
cumuna uğr dık. Bozulan hava 
tazyiki m kineleri bu hücumu 
durduramamıştı. 

Çamurlu selin içine bir çöp 
gibi b yıl p kınşmıştam. Göz· 
lcrimi açtığım zaman, lcendimi 
derenin içinde buldum. Suyun 
•oğukluğJ, beni ayıltmış ola· 
caktı. Derhal yüzerek bitki11 
bir halde sahile çıktım. " 

Bu gibi tehlikeler yeraltı in· 
ıaat1nda eksik değ ldir. Hudson 
llthrinin altından geçen Hol• 
landa yeraltı tüneli açılarken, 
liti isminde bir mübendiı ha· 
r kulade hadiselere şahıt olınuı· 
tur. Bu tünel üç kilometre 
Uzunluktadır. inşası içiD tam 
Ytdi sene uğraşıl mııtır. 

.....____ --~---------· 
Küçük kızlarımıza 

modeller 
-~-----

lıte size yazhk bir elbiıe 
lbod r c \c e 1• Avrupamn en ıık ço· 
ıt~·ları ş mdi böy e kostümler 
b 1Yorlar. Hem ucuza çıkıyor, 
'lll de kolay ve iÜzel oluyor. 

Uti, gördüklerini şöyle an· 
latmıştır: 

•Tünelin inşası bitmek üzere 
iken, az. daha felaket şeklini 

alabilecek acaip bir kaza atlat· 
tık. Bereket versin, beklenmi· 
yen bir tesadüf, madeni boru 
içinde çalışan birçok amelenin 
hayatını kurtardı. 

işlerine devam eden amele· 
ler, birdenbire borunun çatla· 
dığmı gör.üyorlar. Boru çatlak 
olduğu zaman, hav•yı tazyik 
eden makinelerin hiçbir faydası 
görülmez. Çünkü bava bu çat· 
)aklardan çıkar. Bu sebeple 
ameleler yanlarında bulunan 

feci bir ölüm tehlikesi atlatıyor. 
Muhakkak bir ölümle neticelen· 
meıine az kalan bu tehlikeyi 
amele bizzat kendi ani tıyor: 

Peter Dom isminde bir gemıcı, bayanı ve biri beş, diğerı 
yedi yaşındaki iki çocuğu ile, 10 metro uzunluğund bir kotraya 
binm iş, bütün dünyayı dolaşdıktan sonra Mıamiyo (Floridada) 
dönmüştür. Bu eyahat tam dört ıene sürmüştür. 

On boruların birinde tek ba· 
şıma çalışmakta iken, birden 
boru çatladı. Derhal çamurlu 
bir ıelin bana doğru şiddetle 
geldiğini göı düm. insiyaki bir 
hareketle yanıbaşımda duran 

bir kalasa asıldım. Yükselen su Çocuklar hatı- Böy e kertenke
evvda dizlerime kadar geldi. 

Sonra boğazım kadar bü· rlDizda kalsın! Je gÖrdÜnÜzmÜ? 
tün vücudümü kapladı. Soğu· 

lacaktım. Ümitsiz bir gayretle 5f en ksler 
başımı borunun tsvanına kadar 
kaldırabildim. Kendimi kaybe· L Mı11rda Firawnlar 
dip ellerimi koyvereceğ;m bir zamanından kalma 
bir s.rada, üst taraftaki maki· Sfenks denilen hey-
nenin işlemesile hasıl olan ha· ~ keller vardır. Biri· 
va tHzyiki, hücum eden suyu nin iddiasına göre bu Sfenka· 
geri çekmeğe başladı. Bıraz ler g zli ilimlerin anehtarıdır. 
ıonr yetişen rlcadaşl r, beni Bir ~fcn\cı bt.tünlüğüyle 1uou 
bitk'n bir vaziyette dışarı çı· ifade etmektedir: Bilmek, iıte-

mek, cüret etmek, susmak, me• 
kardılar. Akl mı başıma topla· aela bir kadın başını taşıyan 
dıA-ım zaman, yeniden dünyaya Sfenks b:lmek (zeka), boga vü· 
doğmuş gibi oldum. " cutlü oluşu: istemek (kuvvetli 

'' M b•l • olmak), aslan pençeli oluşu: 
~~~ ~YIS 1 meceSI Cüret etmek (cüret), nihayet 

Mayıs bilnıec,.mizin hal müd· üzerini örten kapalı kanatla 
deti bu ayın 25 inde bitecek· oluşu: Susmak demektir. 
tir. O gün akşama kadar ida· Protein 
rehanemize gönderilen cevap· \~·~ Alimler ve kimyager· 
lar tetkik ed lecek, doğru hal· , ler, son zamanlarda 
ledenler arasında kur'a çekile· f!. Protein hakkında yeni Resmini gördüğünüz bu icor· 
cektir. Kazananların isimlerini . şeyler öğrendiler. Pro· kunç hayvan, Avustralyada 
27 Mı)'\s Cuma günkü nüsha· "" tein, insan vücudünün yaşıyftD bir nevi kertenkeledir. kum torbalarile çatlağ'ı tıkamak 

iıtiyorlar. mı~da neşr~d ·c~f?iz. - Sonu 10 nca sahifede - - Sonu 10 ncu sahifede -
Fakat gayretleri hiçbir netice ,----------------------------------....;.. ___ "\ 

:~~~~u~~a~,e~:::a~k~~k:,::~a~ l Bunları biliyor mu idiniz? J 
murlu su hücumunda hepsinin _ 
birden ölmesi ihtimali kuvvet• 
!eniyor. Fakat tesadüfe bakın 
ki, haf.f bir yer sarsıntısile ya· 
rık kendil ğinden kapanıy~r. Bu 
ıuretl~ de zavallıların hayatları 
kurtuluyor! •• 

Bu borular içinde çalışan 
amelelerin hayatı hakiki bir 
cehennemdir. Ço~unun aı za • 
manda 11hha tleri bozulur. işle· 
rini terketmek mecburiyeti baı 
göıterir. Hatta içlerinde ilelebet 
kötürüm kalanlar biıe vardır. 

Ameleler, sıhhatlerini az çok 
koruyabılmek için, sıkı bir ted· 
bire riayet mecburiyetindedir· 
ler. Bilhassa, işlerini terkedip 
dünya yüzüne çıkacakları za· 
man, kendilerini temiz havaya 
alıştarırlar. Böyle yapmamış ol· 
salar, havanın ani de§'işmeıile 
derhal ölürler. Şayet bulunduk· 
ları borunun içine birdenbire 
tabii hava girecek olursa, bu 
b vayı teneffüs edecek amele· 
lerin akciğerlerindeki ince oefeı 
boruları çatlar ve zavallılar bu 
yüzden öıürler. 

• • • 
Yeraltı kazalarını kaydeden 

yıllıklar, bilhassa Babbi Finib 
isminde bir adaman garip ma· 
ceraaını anlatırlar. Mütehasııı 
bir amele olan bu adam pek 

Vahşilerin süslenme
ğe verdikleri ehem· 

miyet .• 

Bu resmi görünce şüphesiz 
ki korkunç bir yüz, diyecek· 
ıiniz. Fakat bu çehre, Jspon• 
yanıo Geza ve Kuril adaların· 
da yaştyan Aino ırkının zarif 
bir kadınına aiddir. Onlar için 
bir ıüs addedilen dudakları bu 
oekle getirmek oldukça zor ve 
meıakkatli bir iştir. Mesela, bu 
süsü yapm k istiyen kadının 
dudaklarının . üst derisi soyulur 
ve ıoyulan kuım sabit bir boya 
ile boyamr. 

Dünyanın en bü~ük. 
hastanesi 

Dünyanın en büyük hastanesi 
Kanadanın Gomelin Montreal 

şehrindedir. Sen ·Jan -Dö-Diyö 
ismindeki bu hastanenin 4757 
yatağı vardır. 

Deniz ortasına ku. 
rulan köyler 

-
Avuıtralyanın Papuı köyleri 

kazıklarla deniz üzerine kurul· 
muştur. Hatta bazı köyler sa· 
h iden bir kilometre uzakta, 
denizin içindedir. 

En büyük çap~ 
Japonyadadır 

~ı._~=...,-.i;,._ 

Resmini gördüğünüz bu ko· 
cıman çan, Japooyanın Osaka 
şehri yak ıoında, bir kılisededir. 

Çanın &Q'ırh 114 tondur. Bo
yu 8 m~tre, genişi ğı 5 metre, 
kutru v• be9 metredir. Çamn 
bakmnın kalar lıOı da tam SS 
aantimetre tutmaktadır. 

Bir insanın ya01nda ufacık 
kaldığı bu muhteşem ç:rnın seıi 
Osaka şehrinden ve civarındaki 
k ı balard n duyulm ktadır. 

Bahriyeli çocuk 
Bahriyeli elbiseıi ~ 

giymiş beı yaşların· ... -== • .. 

da bir çocuk, anne- 'P ~ • 

aile beraber gezioir· 
ken bir tayfaya teıadüf edi· 
yorlar. 

Çocuk annesine bahriyeliyi 
gösteriyor ve: 

- Anne, bak; diyor. Koı· 
koca ad m çocuk kıyafef nde 
giyinmiş! 

Bir generale altı 
paket sigara! 

1' in nılmaz; çün· 
~ kü doğru değill 

'~d Cenubi Ame· 
~ rika devletleri 

ara 111dı. son zamanlarda vuku 
bulan bir muharebe eına ında 
düşman tarafı bir gener li esir 
ediyor. Mukabil düşmran, eıirio 
değiştirilmeıi için b"r memur 
gönderiyor. Bu işi üzerine al n 
m~mur generali eıir denlere 
şunları söylüyor: 

- Generali iade ederseniz 
biz de size dört binbaşmıı.ı 
veririz! 

- imkanı yolc. 
- Ya yirmi yüzbaşınızı iade 

edersek? 
- Hayır, gene olm zl An· 

cak altı paket s"garaya muka· 
bil generalinizi iade edebilıriz. 

Islık çalma! 
iki memur ara· 

ıındı: 

- Bu kadar 
iddetli ıa\ık ça• 
lıp durmasan a •.• 

- Benim ıılığımın sana aa· 
rarı ne? Sen zaten, tren istas· 
yonuna yakın oturduğun için, 
trea dJdüğüne alııkm değil 
miıin? 

- Öyle amma, trenin geçip 
gideceğini bildiğim içia tabım· 
mül edebiliyorum. 

Ziya daha geride 
kalıyormuı! 

- Ben ıekiz teker· 
lekli velespiti 11hn al· ~: 
dığımdanberi artık ge· 
celeri gezinti yapımı· 

yorum. 
- Sebep? 
- Sormel O kadar hızlı gi· 
~~ ~i ,velespit lambası~ 
t..~~r"'t~ ) '~" k. ·ııı. il • • 
nın ışığı geride ıyor. 

KüÇük karileri.: 
mizin fotoğra

fileri 

Bundan ıonra her hafta kü· 
çük karileri mizin resimlerini 

.ı 

neşredecetiz. Si:ıler de bize 
bir..Jo.toğraflnizi gönderiniz. 

Elinde gazetemiz: t11tan bu 
küçük bay•11 Em raicm i koku 
lundon "küçük Fahriıe Yayadır 
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?rot .i 
- Ba..,ı 9 he ı afi J~d~ -

le t yetını temin Hien bir 
has ad t. Oe fdc yapıl o 
inikro kop k b t at1ştırm n . 
ıce.füttf , tJrot.:i ıi le külünün 
6rümceğin dah İi teşkııatına 

Bellı 1 rıt şıHriışlır. 
Şu hale göre, adalelerin, saç· 

larrn, vesair vüc:ıL aksamının 
el"stıkiy-U örümceğe benziyen 
malekuılerden de ileri geli· 
yormuş. 

Böyle kert nk~le 
g6rdünüz mü? 

- Başı 9 ncu ahi/ede -
Bir metre uzunluğunda olan 
bu h1yvanm ön tarafanda yel· 
paze g.bi açılır kapanır kanadı 
vardır. Hayvan, istirah t ettiği 
zamanlar, bu yelpazeyi boyun 
tarafınd toplar. Fakat yerin· 
den biraz kımıldıyacak olursa, 
derhal yelpaze ini açar. 

1896 senesinde, ilk defa ola· 
ralc, Londr ya bu. hayv nlardan 
bir tane ötürülmüştü. Onu 
gören lngiıizler, kertenkelenin 
yalnız c ip şekline şaşmadı· 
lat; ayni z manda hayvanın 
ön ayalcl rı üzerinde yürüyüşü 
hayretlerini muc"p oldul. 

• 1' ' ~ t e 

lzmi 
me 

'icilli ticaret 
ğu da 

eHtnel ~ii ıroğl.!, Nuri Se
vil, Ahmet T t fi, İl:is n Nec·p· 
oğlu lzmir libes ., ticaret 
ün anllc lımlrde mimar Kema· 
1 ttfn csddeslhde 32 nüm ralı 
mağazada yerli mensucat ve 
mamulat üzerine ticaret yapan 
işbu ş"rket şubesinin ticaret 
unvanı ve şirket mukavelename· 
sile mukavele zeyilnamesi ve 
merbuti beyanname ticaret ka· 
nunun hükümlerine göre ıicilin 
2282 numarasına kayt ve tescil 
edıldiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. 

Tenilc imzası 
1 - Şirket mukavelesi 
2 - Mukavele zeyli 
3 - Beyanname 

MUKAVELENAME 
Biz aşağıda ımza eden 22566 

sicil numaras nda mukayyet 
K ollektif ıirketi şerikleri Meh
met Sağıroğlu, Nuri Seva Ah· 
met L tari akitlerden Ihsan 
Nec:poA-lunun şirkete ithali üze· 
rinc ıicil ğaı~teıin in 23·3-937 
tarihli nüshasında 20116 No. 
ile neşr ve i'an olunan esas 
mukavelename ahkamını me· 
vadı atiye ile t&dil ve tebdil 
eyledik. Şöyle ki. 

M.-1 Ş rketin mevıuu: Yal· 
nız yerli mensucat ve muame• 
litı üzerine toptan ve per4kende 
al ı m, satım ticaretile uğraşmak· 
tan ibarettir. 

2 ...:_ Şirketin sermayesi: 
"250,000,, iki >üz elli bin lira· 
dan ibaret o1up şürekadan 
Mehmet S ğ roğ' u ve Nuri Se
vi l ve Ahmet Tatari tarafından 
"7 5,000., yetmiş beş bin lira 
Ihsan Ncc poğlu tarafından da 
·2s,ooo. yirmi beş bin lira 
nakden konmu~tur. 

3 - Şirketin unvana: Meh· 
met Saiıro~lu. Nura Sevil. Ah· 
met Tntari, insan Necipoğludur. 

4 - Şirketin merkezi: ls
tanbulda S:ıltan hamamında 
kain Katırc oğlu handa birinci 
katında 11·1 No. lu daireı mah-

1 
SUSllSldır. 

5 - Ş'rketin şubeleri, şir· 
1 ket Türkiye cumhuriyeti devleti .1 hududu dahilinde menas p '-m11-.---11111

•-•- görn1en yerlerde şube açabilir. 

D 
6 - Şirketin umuru ida· 

T O R re i: Şerıkler şirketin umur ve 

M. Şevki Uğur 
Dahllt hastalıklar 

mulahassısı 
~incıbcyler sokak No. 81 

'f el fon No. 3l86 
ı ....... ilıli;:'Ei::'ZS;:Jm ....... 

muamelatını ihtimam göstere
cekleri gibi hakkı idareyi 
tevfızen müdür intıhap ve tayin 
edilen Cezmf Kutsayda şirketin 
bütün işlerini idare ile beraber 
n:ttsuliyeti altında olmak Üzere 

Jım"r b ... lediyes·nden: kasa işini de .,bizzat görecektir. 
Başıboş tutu lup temizi k ha· 7 - lmıa seıahıyeti: Ş rkct 

nın teslim edilen bir merkep namma ve maksadı şirkete mü· 
ile bir kuzunun vesaik ibrazile teallik her nevi hukuki tasar· 
ı\hipleri çıkmadığı t ·dirde ruf! r ve mukrvelat ve ınuame· 
27·5·938 gününde hayv~n pa· ı.at ve ukud ttan dolayı şerik· 
zarında ı•tılacsğı Han olunur. lerden ikisınin firma ile veya 

(1673) şeriklerden birile müdürü şi r· 
----•0-0-k•t•o•r~-••1111111 1 ketin fırmasile birlikte koya· 

cakları müşterek imzaları tir· 
Sa ih Sonad keti il'Zam edecektir. 

Cıld, Saç v zührevi hastalıklar 
mütchass ıı 

lkinc.beylcr sokak No. 81 
Hergin ö lt-den sonra 

MVI 

8 - Terikler gerek şirketin 
icra eylediği muamelei ticcari· 
ye nnv'inden olan işi va gerek 
menfaa~ mülahaza eyledikleri 
sair mnamelatı ıahsan veya 

lzmir lkincı lcra 
tundan: 

Menıurlu· başkaları hesabını yapmakta 

Bir borcun t miıi istif ı için 
hacı edilen 934 modeli Şevro!e 
markalı 400 lıra kımeti mu· 
bammineli bir otomobil 23/5/938 
tarıhinde s at 12 de Mezarlık· 
başında Turgutlu b n nd açılc 
arttırma suretile aahlacaktır. 
Bu arttırmad bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ini 
bulmad ğı takt rde arttırma geri 
bırak hrak 25/5/938 tar hınde 
ve ayn sactta yap bcağ ndan 
arttırmada en fazla bede.le 
mü~te· sine ihab ed lc:ceği .lan 
olunur. 

erbesttirler. 
9 - Mukavele müddetinio 

hitammdan evci oeriklerden 
birisi şirketten çekilmek iıter
ıe keyf yeti aaı ay evel ıirkete 
haber vermek mecburiyetinde· 
dir. BJ taKdird ... tarihi ihbar· 
dan altı ay sonra yapılacak 
pılanço mucibince ayrılan şir· 
ketin tahakkuk edecek hissesi 
şirketi devam ettirecek ıerik· 
lerin kararile malen veya nak· 
den, varsa zimem verilecektir. 
Şu kadar kı: nakden verilecek 
h sse rüyeti muhasebeden iti· 
haren altı ay zarfında ölene· 

A ~Anoı~ -
cektir. 

l - Sirl<ctifi müdae i: f· 
ke in mücfcie i bir Teşrinis nl 
940 arlHine k cJ r tcmait an. 
mlş ir. Mamafili erikler 6ü 
müddetin bit min8 n altı ay 
vel friukavelenin teedi8 teya 

temclia 8ilip e CİUfniycceğini 
yek diğerlerine ihbar etmedik· 
leri takdirde ayni şerait dahi
linde daha üç ıene için temdit 
edilmiş addolunacaktır. 

11 - Şirketin tasfiyesi: Şir· 
ketin infiıabı veya müddetinin 
hitamında muamelat. şirketi 
ıeriklerln mu,afakatile müdür 
Cezmi Kutıay tarafından tasfiye 
edilecektir. 

12 - Kir ve z:araruı taksim 
ve tevzii: kar ve veya melhuz 
zarar ve mevıu sermaye hisse· 
leri nisbetinde takıim edilecek· 
tir. Hasıl elacak temettü yeni 
sene zarfında ve 011 iki ınüuvi 
taksitle şürekaya ödenec'.<tir. 

13 - Şirketin bilinçosu:Ş'r· 
ket muamelat ve besabatına 
ait bilinçosu her takvim yıl nın 
ıonuncu sünüade yapılacaktar. 

14 - işbu mukavelename 
bir rıza h "jkümden is kat edilen 
eıaı mukavelename ahkamı ye_. 
rine kiim olacak ve ıirketin 
müddeii devamınca şüreka bey• 
ninde mer'i ve muteber o'.acaktır. 

Mabmct Sağıroğlu: Taksim 
Cumhuriyet caddeıi inkılap 
apartmanı No. 2 de imzası 

Nuri Sevil : lst. A~ir efendi 
caddesi No. 34 Aııl lzmirde 
Göıtepe No. 804/4 imzası 

Ahmet Tatari: lst. Fıncancı• 
lar No. 40 Asıl lımir G'iiztepe 

No. 796 imzası 
lhaan Neciboğlu: lst· Katır• 

cıoğlu han No. 11 Asıl İzmir· 
de Köprüde tramvay yolu üze· 
rinde bili numarala evde mukim 

imzası 

işbu mukavelename altındaki 
imzaların şabıı ve hüv"yetleri 
dairemce maruf ve imzaları 
••tbut Ma .. met Satırotlu. Nu • 
ri Sevil, Ahmet Tatari ve lh· 
sıın N .ciboğlunun o~duğuna tas• 
dik ederim. Üç Teşrinsani bin 
dokuz yüz otuz yed. 3 Te~rin· 
evci 1937 

Resmi mühür ve imıa 
işbu ıuretin dairede dosya· 

sında saklı 3/Teşrinsan ! /1937 
tarhli ve 10717 /423 numaralı 
aslana mutabık olduğunu tasdik 
ede tim. Üı1 dokuz Mart bin do· 
kuz yüz otuz ıekiz. 19Mart1938 

lıtanbul beşinci noteri Sait 
Tekin resmi mühür ve imzası 

Um. No. l 137 Hu. No. 1/6Q 
işbu mukavelename suretinin 

görülen aslına ve haricen müb· 
rcz dosyamızın 1/60 sıra numa· 
r11il saklı nusb:ısını uygun 
·oldutu görülmekle tasdik ede· 
rim. Bin dolcuı yüz otuz ıekiz 
senesi Mayıs ayının on ıelcizinci 
Çarşamba günü. 

lzmir üçüncü noteri resmi 
mührü vo vekili F. Tenik imzası 

Üç adet onar kuruşluk tyyare 
pulu. 

Altmış kuruşluk iki tane harç 
pulu'. 

Bır tane otuz kuruıluk dım· 
a pulu. 
Sın dokuz yüz otuz yedi ae· 

neıi şubat ayının onuncu çar· 
şamba günü saat on ıekiz rad
delerinde vukubulan talep ve 
davete binaen ben aıatıda im· 
ıa eden lzmirde Halım ağa 
çarşısında dairei mahsusada 
vazife gören lzmir üçüncü no· 
teri Bay Tahsin Amur vekili 
Alı Raif Günyerin davet olun· 
duğJ lzmirde Peştemalcılar 
semtinde Yeni Manifaturacılar 
çarşısında kırk üç numaralı ma· 
tazıya azimetle orada hazır 
bulduku ehi yeti kanuniycyi haiz 
olup şahsı ve hüv"yetleri kanun 
dairesinde şehadete ehil k;m. 
selerden lzmirde Gôztepe Ak· 
şam Yıld z sok.ık 4 No. da 
oturan lsmail oilu Du:muş Sü· 

vari ve lzmırde Gü~lyalıda 

Pol gon so a ıö0a 38 numara· 
da ottir el ümfük kumüsyon· 
t:üiu Sab i Gücü nam şahitle· 
rin t rif ve şelıadetlerHe anla· 
ıılan koli 1ftif ierik ııfatile ha· 
reket etlen fzmirde G6ztepe 
ıem inde tramvay caddesinde 
8d4/4 sayılı evindo oturan mi· 
nifatuu tüccarından Nuri Sevil 
ve keza kollektif şerik sıfatilo 
hareket eden lzmirde Göztepe 
tramvay caddesinne 796 aayıh 
evinde oturan manifatura tüc
carından Ahmet Tatari ve keza 
kollektif şerik aıfatile hareket 
eden lzmirde Birinci Kordonda 
196 sayıla evinde oturan mani· 
fatura tüccarından Mehmet 
Sağıroğlu ve komanditer ıerilc 
ııfatile hareket eden lımirde 
Karantina tramvay eaddeıinde 
154 sayılı evinde oturan' mani· 
fatura tüccarından Ihsan Ne
ciboğlundan niye davet vuku 
bulduğu soruldukta anlatacak· 
ları veçbile bir şirket mukave· 
lesinin tarafımızdan yazılmasını 
istediler. Adı, &anları yukarıda 
yaıılı şahitler yanında dıledik
lerini onlatmak üzere teklif 
olundukta hepsi bir a~ızdan 
söze başlıyarak: 

M. l - Ş rketin mevzuu 
başlıca yerli mensucatı ile 
bilGmum bariç memle"etler ma· 
mulit ve menıucata üzerine 
toptan ve perakende ahm, sa• 
tım ticareti ile uğraşmaktan 

M. 2 - Sermaye •100000. 
yüz bin Türk liraıı olup ıerik
ler tarafından müıavat üzerine 
nakden konulmuıtur. 

M. .3 - Şirketin unvanı 
•MEHMED SACIROGLU, NU· 
RI SEVlL VE ORTAKLARI. 
dır. 

M. 4 - Şirketin merkezi la
tan bul ve merkezi mamulatı 
lıtanbul şehrinde Fincancılar 
caddeainde 40 sayılı dairei 
mahıusadar. 

M. S - SUlset. Tülıüye C..m
bur iyeti Devleti hududu dahi· 
linde münasip ıörülen yerler· 
de şu be açabilir. 

M. 6 - Ş rketin idareıi, ıe· 
riklerin müdür intihap ve tayin 
eyledikleri Cezmi Kutıay'a tef
v:z eJilm"ştir. 

· M. 7 - Şirket namına ve 
maksadı ıirkete müteallik her 
nevi hukuki ve huıusi mukave-
1 it ve muamelat& temsil ve icra 
ıalahiyetini haiz olan kollektif 
şeriklerden ikisinin firma ile 
ve bu salahiyeti haiz kollektif 
şeriklerden biri ile müdürün 
firma ile birlikte koyacakları 
müşterek imıaları ıirketi ilzam 
eder. 

M. 8 - Kar veya melhuz 
zararın yüıdc yirmiıi koman· 
diter şerik Ihsan Necip otluna 
aid olacak ve mütebaki yüzde 
sekıeni de kollektif şerikler 
arasın da üç müsavi hisse üze· 
rine tevzi olunacaktır. 

M. 9 - Şer kler, ıerek şir· 
ketin icra eylediği muamelei 
tüccariye novinden olan mua• 
me.itlı ve ıerek menfaat mü· 
lihazı ettiti 11ir m11amelita 
ıahaen veya baıkı tirlc:etleria 
aıuı ııfatile kendi veya ba,.. 
lcaları hesabına yapmakta aer· 
beıttir. 

M. 10 - Kollektif ıerilder, 
şirketin umur ve muamelihnı 
idareye ihtimam röıtereceği 
gibi hakkı idareyi haiz müdür 
dahi şirketin bütün i~lerini ida· 
re ile beraber meıuliyeti altın• 
da kasa işioi dahi bizzat iÖ
recektir. 

M. 11 - Komanditer şerilc 
dahi lüzumunda evrak ve de• 
fatiri ıirketi tetkik edebilir. 

M. 12 - Şirketin infisahı ha
linde veya müddetin hitamında 
muamelatı şeriklerce tasliye 
edilir .. 

M. 13 - Ş:rketın muamelat 
ve he sa bat na aid pilinçosu 

her senenin sonuncu gününde 
yap ılacak ır. 

M. 14 - işbu şirket muka" 
velesi bir Kanunusani bin a · 
kuz yüz otuz yedi tarihinden 
itibaren bir sene itin mutel; r· 
dir. BU müddetin hitamıncİ 
şirketin umur ve mu tnelitı 
tas/iye edilmediği takdirde ken· 
diliğinden daha iki sene devam 
etmeıi meşruttur. Arzuları bun· 
dan ibaret olduğunu beyan ve 
ikrar eylemeleri üzerine işbu 
şirket mukavelenamesini yaz• 
makla beraber hazır bulunan· 
lar yanında açıkça okunarak 
ve anlatılarak dilekleri gibi ya· 
zıldıj'ı ikrar ve kabul edildik
ten ıonrı kendilerine ve ıahi d
Jere imza ettirilerek tarafımız
dan tasdik kılındı. 

Akitler: imzaları. 
Şahitler: imzaları. 
Noter resmi mührü vo vekili 

Ali Raif Günyer imzası 
Umumi No. 1115 
Hususi No. 1/171 
Bu şirket mukavelenamesi 

suretinin daire dosyasında saklı 
1067 umumi numaralı aalına 
uygun olduğu tasdik kıland ı. 
B;n dokuz yüz otuz sekiz ıe· 
nesi Mayıı ayıaın 011 yedinci 
Salı günü. 

60 kuruılulc harç pulu. 
30 kuruşluk damıı pulu. 
30 kuruşluk tayyaze pulu. 

Beyanname 
Biz aşağıda imza eden Meb· 

met Sağırotlu, Nuri Sevil, Ah
met Tatari ve lhıan Necipoılu: 

lıtanbu1 Sicilli Ticaret daire• 
ıince (22566) sicil numaraıına 
mukayyet bulunan (Mehmet Sa· 
tırotlu, Nuri SeVi\, Ahmet Ta· 
tari ve lb1an Neclbotlu) un· 
vaaı altındı lıtanbulda Sultan 
bamamanda, Katırcıotlu banıaan 
birinci kıbnda 11/1 No. lı mer• 
kezinde icrayı ticaret eden kol· 
lektif ıirketimizio eaaa mukave· 
lenımesine bu kere mevaddı 
ıtiyenia dahi iliveıine ittifakla 
kar ar verdik. Şöyle Jd: 

1 - Ortaklardan lb11n Ne
cipoğlu: evelce ıirkete vazeyle• 
diği sermayeye bu kere (50,000) 
elli bin lira ilivetile aermaye11oi 
(7 5, 000) yetmit beı bia liraya 
iblit eylemiıtir. 

2 - Ş;rket mulcavelenımeıi· 
nin beıinci maddeıi mucibince 
lzmirde Mimar Kemalettin cad· 
deıinde 32 numarala matıza 
şirketin ıubeai olarak küşat 
edilmiş ve 23 Şubat 938 tari· 

· binden itibaren faaliyete baı· 
lamıştır. 

3 - Kir ve zarar: Eıaı mu· 
kavelenamenin 12 inci maddeıi 
mucibince beyneşşüreki takıim 
edilecektir. 

4 - lzmir ıubeıioe ıimdililc 
ıirlcet ıermayei um umiyeaiaden 
(S0,000) elli bin lira tefrik vo 
tahıiı olunmuştur. 

S - Şube küşadı ve serma· 
yenin tezyidi hakkında beyneı• 
şüreka tanzim kılınan işbu be· 
yanname Ticaret kanununun 
149, 1SO inci maddeleri muci· 
bince lıtanbul ve lzmirde teıcil 
ve alelıısul neşr ve ilin ettiri• 
lecektir. 

Mehmet Sıtırotlu: 
Takıim, Cumhıriyet caddesi 

inkılap apartmanı No. 2 
Nuri Sevil: 
lst. Aşirefendi caddesi N. 34 

te misafıreten aııl lımirde Göz· 
tepede N. 804/4 

imza 
Ahmet Tatari: 
lsl Fincancılar N. 40 da mi· 

aafireten, asıl lzmirde Göztepe• 
de 769 N. da. 

. imza 
t hsan Neci pokhc 
lst. Katırcıo§"lu hanında 11 

N. da misafireten, asıl lzmirde 
köprüde tramvay yolu üzerinde 
bili N. h c vde mukim. 

imza 
işbu beyanname altındaki 

Mayı'J 19 ......_. 

T EN. E · 
İEJnirif Q her gll ı: kara tteı 

lerlo hareket üatleri .• 

Agilıtı lıattı; Al ancak: 
1rmir-Kar lcnytı•Ankıtr · Paıır

f ıf. fuoamba. cuma. pazar 6fi.01eri 
uat 21,35 de. 

hmi.r • Naailli: Bet glla . ..,. 
12 ve JS,40 da 

fzmir·Denlili: Salı, porşembeı 
fomırteıi g(lnleri tut 6,30 da 

lzmlr•Tira.Odemi : H raabah ıı•11 

fi,85 de bir tAr; her akvam 11aaı 
17.30 Ödemite bir tren, 16,30 dl 
Tireye otoray. 

Afgon hattı; Basmanedsn: 
İımir.111tanbul·Ankara: Bil' gBG 

ut 7 de (pazar, cuma, ~aroambı• 
gftnleri yatıkh Tagon-bııra bulaııaıl 

lamir • Soma: Paaar ve pasato 
ttti gftol ri uat JS. %8 de 

lımir·Bandırma: Paur, •alı. ptr• 
,embe n cnmatteal gftnletl eabahl•• 
yiı: ıaaı 7,20 do muhtelic katar. 
puarteai. çaroam ha. camı g(inleri 
tlupreı u t 12 do 

lmıir-Soma: P :ar Te paı:art..ı 
gftaleri uat 15,20 d• 

Her zaman l8zım olan tel6-
/on numaralar 

Yangın ihban: 2222 • tehir tel9' 
fonu mfltacaıt numaraıı: 220() • ıeo 
birluaruı telefon mür caat ntlllll" 
ruı: 2150 • elektrik: oirk ti: 2091· 
buaguı: 2326. polis: 2463 ·imdadı 
11hhl: 2046 • Baımaao iatuyona ı 
3638 • AJuocak istaayono: 213-1 • 
Puaport upar iskeleli: 28>1 

~ D&kil T&lllalarıDID alJA!l-
Jeyiıı ilk •• ıece IWI lllrebl 
ıaatleri: 

Tramr1aglar. 
Der eabab Ghetyatırlaa .-d. 

heft• bir tramTay buekd eaeı. 
Baaa eut alada hareket ed111 ikiao 
el tramTaJ taklb eder. Bwıdaa 
eonra bn dGtl cı•kikada bir &n ... 

Ylf Tardır. 

Geee IOD uamny Ga..lyalıclaa 
24,S dedir. 

Konaktan Chelyabya ilk tramı 
••1 11bahleyiıa 5,26 eladır. tıdmei 
uunnr bit ua1 aoıır .. <>,26 da Mı 
reb& eder. 

Konaktan Gthelyalıya gece td 

arımn7 ..aa birde bareko1 ecUr. 
Bmulu nol U u bıı taaftl 
~udu. 

v.,,,,,.ıar. 
amirdm Karpylbya ilk •apul 

eaı 5,45 le PataporttaD kalkar. G.
- npur uaı 11,aıl da ~ 
Lala barok•& ec1or. 

Lrpyabdaıa lnııire ilk npıd 
aw 6,20 dedir. Şoa npu.ı_ da pOt 
... , 24ı d.edi.r. 

Çluda. be ,1111m ...u. bJs 
TapU? Tardır. Ak:tam IOÜlclu IOilll 
Nferler IUlt• birdir. 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, /ıatlı 
balgam oe saire tah

lilleri yafJdır 
Mftracaat yeri: 

lkincibeyler sokak No. :zS 

Telefon 3869 
imzaların ıahıı ve hüviyetleri 
dairemce maruf ve sirküler• 
mahfuı ( Mehmet SağıroğJtJ, 
Nuri Sevil, Ahmet Tatari, Jb· 
san Necipoğlu) unvanh kollek· 
tif ıirketi ıerikleri Mehmet S•· 
ğıroğlu, Nuri Sevil, Abıııet 
Tıtari, Jhaan Necipoğlunuo ol· 
dutunu taıdik ederim. 

On Mart bin dokuz yüz ot&1S 
1ekiz. 

10 Mart 938 
Resmi mühür ve i111d 

lıbu ıuretin dairede do•Yr 
aında aakh 10 Mart 938 tırib 1 

,,. 
ve 2494/30 numaralı aslını 111 
tabık olduğunu tasdik ederilll· 
Oıı Mart bin dokuz yüz ot&lı 

sekiz. 10 Mart 1938 
T. C. lstanbul beşinci pO" 

teri Sami Tekin reııııi 
mühür ve imzaıı 

Yirmi kuruş harç pulu. 
1 . Yirmi kuruşluk tayyare pu "' 

Otuz kuruılulc: dama pulu. 

' 

içi 

li 
alı 

ip 
'I' 
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l·ratelli Sperco 

11apur Acentasr 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
1 'DEUCALINUS,, vapuru 16-

5·38 tarıh.nJe beklenmekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanla ına ha· 
reket edecektir. 

"VEN US, vapuru 26-5·38 de 
limanımızda beklenmekte olup 
yükünü tabi yedn sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanları için yük a acaktır. 

SVENSKA ORlEN'f 
LINIEN 

"BARDALA.ND,, motörü 20-
5·38 tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanlara 
için yük alacaktır • 

.. NORDLAND,, vapuru 16-
6-38 de lımammızda belden· 
mekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
İçin yük alacaktır. 

"VlNGLAND,, motörü 16-
6-38 de beklenmekte oldp 
ROTIERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
için yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIMB 
ROUMAIN 

11SUÇEAVA,, vapuru 6-6-38 
tarihinde limanımıza gelip MAL· 
1'A MARSILYA ve CENOVA , 
liıaaaları ~a yolcY ve yük 
•hr. 

•ALSA JULIA,, vapura 2· 1·38 
de beklenmekte olup MALTA, 
MARSILYAveCENOVA liman
a.,. ~ Jik alacaktır. 

Yolc• da kabul eder. 
llladaki •areket tarihlerile ve 

•••IDDa.claki detifildiklerdea 
ıceate meıuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafıilit için 2 nci 
korcloada FRA TEUJ SPERCO 
... acentalpa müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Olivier ve 
Şürekisı 

Telefoe: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE. LINIB 

G.m. h. R 
HAMBURG 

DE.lJTSCHE LEVANTE UNIE 
A. G. HAMBURG 

ALI.AS LEVANTE UNJF. 
A. G. BREMEN 

•ANDROS • ._.,..,. ıs Ma· 
"8ta bekleniyor, ANVERS ve 
liAMaURG li .. w•wuadu 7ik 
"k•,..kbr. 

•AKKA. ~ 24 Mayıa
ta bekleniyor, R01TERDAM 
ifAMBURG w BREMEN fi. 
"anlarına yük alacaktır. 

ARMl.MENT H.SDHULDS 
..... :~ıTZA. vapuru Haziran 
:.t"&Galaruula bekleniyor, ROT· 
?!,~AM HAMBURN ve BRE· 
~ limaalan ipa ıük ala
'-lctar. 

aavıa MARITIMI 
R<i>UMAIN 

BUCA REST 
k..~UROSTOR. vapun 1 
~da bekleniyor, ICOS. 
-·~CE. GALA TZ " TUNA 
~ için yük alacakt&r. 
~ NORSKE MIDDELHAVS-

UNJE OSLO 
.. SAN ANDRES. 26 Hui· 

:• beldeaiyor, DIEPPE ft 

~ umum limaalanaa yik 

JONSHON WARREN UNIES 
• LIVERPOOL 

liraa~CEMORE,, va_pur11 5 Ha· 
' • bekleniyor. Buaaz v~ 
'1ı ~öateace limulanaa yük 

ca~ur 

S?t ROYALE HONGROISE 
.'BDANUBE MARITIME 

,.._ UDAP!ST., vapuru 23 Ma· 
rı ld bekleniyor, Tana limanla· 

•l'İs~lı: alacalctar. 
'- ._..A. ftpun 21 Mayı .. 
!alt niyor, PORT-SAIT ve 
~eye hareket edecektir. 

bareket tariblerile 

Lliiiittia 

Vapur Aeentaa 
Eiriacikordon Ree1 bi-. 

Tel. 2443 
THEELLERMAN UNES LTD. 

''POLO,, vapuru 29 Nisanda 
LONDRA ve HULLden ıelip 
Jiik çıkaracak. 

•QPORTO. vapura 7 Mayıs 
1938 UVERPOOL için yük 
alacaktır. 

11LESBIAN,, vapuru 17 Ma
yıtta LJVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ıelip ıük çakara cak. 
THE GENFRAL STIAM NAvt 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS., vapmu 20 

Mayıata LONDRA içia yük 
alıcakbr. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINlE 

"ACHAIA,, vapuru limanı· 
mmda olup yük çıkarmaktadır. 

Telınilı 

Muhasebe Bü:roau 
Muıtafa E. Çelebi 
K•ptılı Yeıninarıııı No. J 

Tel.e/011 34J.S 
Muhasebeye ait bütün iıleriaizi 

tam bir itimat ile te•di 
••bilirıiniz. 

Baro, kala••• uyıun ıekilde ve 
malıtelif uallerde: 

Mahae6e tai• ear 
O.ft• tatar 

Pldıtço tauim eder 
ll••abıtetki,,taafi,e 
oe ilatilctfları laalletler 

aavlualardaki detitiklilderinden 
aceata mesuliyet kabul etmez. 

DaU fazla tafaillt almak için 
BiriDcikordoada W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
wapur aceatahtıaa mir&cM! 
edilmeli rica olunur. 

T eleioD No. 2007 /'}J)f!& 
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ANADOl~U 

biri 

Balya Belediyesinden: 
B A L Y A Panayırı 

27· Mayıi·938 de açılacak ve 29-Mayıa-938 taribiae kadar de· 
vım edecektir. Panayırda ber aevi emtia ve hayvan alım ve 
satımı yapılar. 

Boz ırk kara s ğ.r hayvanlarile Türkiyenia laer tarafında ta· 
nınmıı olan Balya panayiri ı•çen aene çok ratbet görmüştür. 

Görülen bu rağbet üzerine bu sene daha ziyade ehemmiyet 
verilerek laer tlrlü ihtiyaç temin edilmiıtir. 

Her tüccar -ve hayvan alım aatımile meşıul olanlar paaayırına 
bir defı görmeleri tava;ye olunur. 15, 17, 18, 19, 1614 

SAZMAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

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

4S.3S·2S-20 beyairlilc Her hasust6 garantilidir. 
Fiyatta ucuzluk tediyatta lcolayhk vardır. 

LANZ - Harman, biçer hatlar, 11man ve ot presesi, 
• tohum ayırma makineıi, kalbur makinıi, pata

tes çıkarma makineıi ve bilumum alih ziraiye. 
RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, diskaro, tırmık, 

çapa makineleri. 
WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 

Tam Dizel motörleri. 
Her türlil fabrika teııaata ifl•i deruhte edilir. 

Büyiilı Kardiçalı Han 55 Na. da EGE 
mın takası umum acentea TALAT KIL-
llOuLUNA müracaat. 

Devlet Havayolları Umum Madtır· 
IOğOnden: 
1 - Şimdiki kadromuzda aylak ücreti üçyüı lira ola11 fea 

ıefliti müabaldir. 
2 - Büyük Millet Meclisine sunulmuı olan teşkilat kanuau 

liyihasına göre üç mühendisten t .. ekkül edecek fen 
heyetinin reisine seksen diğerlerine yetmiıer lira aılit 
maaş teklif edilmiı ve icabında bunların emsali ba11l· 
lan ücret olarak ta verilebileceği kaydı koaulmuıtur. 

3 - Talipleria Tayyare miheadisl olmua şuttır. 
4 - Taliplerin: 

A - Mektep ıabadetıaamesi 
8 - Sıhhat raporu 
C - Polııten ınusaddak hüınübal mazbataıı 
O - ş.mdiye kadar çalıştıkları yorlerdt111 aldaldarı 

vesikalar 
E - Nüfuı tezkeresi sureti 
F - Üç adet fototraf 
G - Askerlik veıikası 

ile birlikte Havayolları tJaa11m mldürlite •lri-
~ıtlan. 17 19 21 23 1450/1628 

-
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S 1 C AK? 
Skak havanın size hararet \erme i, kanınızı zehir~ 
leyen "Toxin" lerin vücutta rtmasındandir Bu 
tehlikeli "Toxin" leri ENO "MEYVA TUZU" 
icerek def ediniz. ;ENO leziz \e kuvvet veriadir. 

ıAıEi~ı\ ENO ~anınızı te~ıı~ler.~ vticuddakı zehirleri atar, 
,. ıUHHr.iliJUhararetın ve kabızm onüne gecer. ENO size 

sıhhatınızı ve kuvvetiniıj iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

Akhisar Belediyesinden: 
Akhisar ıehrinin tasdik edilen proje~ mucibince elektirik şe· 

bekesi inıaaı kapalı zari usulü ile münakasaya lconulmuıtur. 
1 - işin muhammeD bedeli 37813 lira 63 kuruıtur. 
2 - istekliler bu ite ait ıartaame, proje vesair evrakı 190 

kuruş mukabilinde Akhisar belediyeaiadea alabilirler. 
3 - Ekıiltme 26/Mayıı/938 tarihine raltlıyan perşembe rü· 

nü ıaat 16 da Akbiur Belediye binasıada toplanan 
Belediye enciimeaince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin aşatıda yazalı 
teminat ve vesaiki ayai rün aat oa beşe kadar bel• 
diye reislitine teslim etmiş olmaları la11mdır. 
A - 2490 sayıla kuunun 16 ve 17 inci maddelerine 

uygun 2837 liralık muvakkat teminat, 
B - Kanunun tayin ettiti ve1ikalar, asrari 20 bin li· 

ralık elektirik işi yaptatına dair Nafıa Vekiletlnia 
938 yılına ait müteahhitlik vuika11, 

5 - Teklif mektupları ihale günü aaat on beşe kadar mak· 
buz mukabilinde Belediye reiılitine verilecektir. Posta 
ile rönderilecek teklif melrtuplarıaın iadeli taahhütlü 
olmaıı ve nihayet bu saate kadar Encime11e ıelmiı 
bulunması lizımdar. 

Bu it hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Akhisar Bele· 
diye reiılitinde müracaat eylemeleri ilin olunur. 7-11· 15· 19 1496 

Askert Liselerine talebe alınıyor 
1 - 938 • 939 derı yılı ifia lataablllda bulanan Kuleli t/e 

Maltepe a•keri li•elerile Bursa askeri li1e1I Kmkkılede 
bulunaa aıkeri ıan 'at liHsi ve Konya Erzincan askeri 
orta okullarına talebe ahnacalrbr. Kaydükabal ,.rtlars 
hakkında malumat aakerllk ıube\eriAden ve okallarda 
vardır. 

2 - Kaydiikabal içiD miiracalt zamanı 1 • Huiran ile 25 • 
Temmuz arasındadır. Talebe hanri okala girmek isti· 
yoraa bir dilekçe ile dotrudaa dotruya o okul müdü· 
rüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
taıe 6 kuru,luk potta pulu iliıtirilmiı bulunmalı •• 
menıab oldutu askerlik ş11be1i bab11ının adı ve mes
leki ile kendi adı okudutu okulun iımile banri sınıfta. 
buluıdatu yabanca dil olc:dyorıa hangisini okuduğa ve 
okulundaki kayt numaruı boyu yqı atırlatı ve oturduty 
yerin adresi vaıila olarak yazılmahdır. 

3 - Mekteplerin bulundYiu ıelıirler haricinden müracaat 
.. edecek talebeler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de asker· 

lilc ıubelerine bq vuracaklardır. Askerlik şubeleri sıhhi 
muayenelerile lüzumlu lcaydükabul kltatlanıu tamam· 
lattıracaklar ve bir Temmuzda talebenin gireceti okul 
mildürilae yahllz ki!Jtlannı gönderecekler ve talebeler 
mekteb mldiitleri tarıftaclan çatrılmadıkça mektebe 
gönderilm iyecektir. 

4 - Okullu yatılı ve paraıızdır. Talebeai• iaıeainden başka 
giydirilmesi teçhizatı okul tarafından temin edilir ve 
her ay bir mikdar da maaı verilir • 

1 3 S 7 8 11 13 15 17 19 21 22 2S 27 29 31 141S 

T. C. Ziraat Bankası lzmir şubeıinden: 
Memur alınacaktır 

Bankamızda ıimdilik muvakkat olarak iıtihdam edilmek üzere 
Lile ve Ticaret lisesi mezunlarından üç memur alınacaktır. 
Bilallire liyakat gösterenler daimi kadroya reçebileceklerdir. 
Evsafı haiz olaqluıa veaailderile 24 Mayıı 938 öğleye kadar 
ıube muhasebesine müracaatları. 19 21 1631 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Madtır loğondeo: 
Senelik kira 

Bedeli aabıka Numarası CiDıi Yeri 
Lira K. 
80 - ıs Dükkin Kuyumcular çarıısı 
4S 16 ,, Alip&f& meydanı 
50 14 ,, " " 
Z> 49 " Atıı Melt. altı 
20 so 47 .. " " 

120 4 " Memleket haa. altındı 
idareyi H•IUIİP akarabndan olup yukarıda yer ve cioıleri 

yazılı akarat S·S-9:J~ gün~nden 6·6·938 gününe kadar bir ay 
içiade paaarhk Rtetile knaya verilmek üzere temdiden açık 
utırmaya çıkanlmııbr. 
Şartları ötreDmelc iıtiyenlerin her gün Muhaıebeı Hususiye 

aıüdMJetİ Varidat kalemirıe ve pey tütmek iıtiyeolerin de 
Encümenin toplandığı her p!lzarteai ve perşembe günü saat 
10 da depozito makbuzlari~e birlakte Vılayet Daimi Eoc:ım • 
Dine müracaatlaıı ilan olwıur. 12 14 17 19 1Sb8 
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Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mOshildir Eksir Şahap Basur memelerini gideri , 

Kuvveti41 işti havı arttırır. 

* 
Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Bagla .,. .,.,.,.,_ 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hertiirlü tuvalet çeşitleri 
En miifkülpeaent mür 
terileriai memnun eden 
lacı firmayı anutmayaaız. 

Tüccar Terzi Tüıkpazarı 
lbrahim Karakaı 

Hamdi Nüzhet anç~r 
Bu kere yeni açtıtım matazada zengin 

çeıitJer. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 
bm&fların envailini, yerli ve AvrupL Sıhhat Eczanesi 

l - Matazam dahilinde açtatım terz hanemde 
lauauıi olarak bay ve bayanlar için ıon moda 
zuif, şılc manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, Başdurak Boyok Salepeio~lu Hanı Kaı-şısında 

cunlet, ~!inlik, aivil ve aıkeri elbise ve kaputları 
idenildıti ve betenilditi teki.de imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılar. 
J - Bu sözlerimin dotrulutunı.a anlamak için bir defa 
tecrGbe kifidir. 
Adru: Odunpazar: Sümerbanlrrn çıktıtı eski Bayraklı 

mıtaza Numara 12 • Telefen 3276 
oplıın w ,,_.,,1t.11tle ollll'•lı lttıriçfen •ip11rlş lc•bul edilir. 

Haraççı kardeşler 
Biiyük mobilya ve mefruıat ma-

val e e A delir gaz arı emrınıze ama e • 
MERKE2 ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

Temiz, zarif qya, elbiae ihti-
ıacından evel gw. Herkea ken

di baline ıöre temiz 
bir eve, miafirlerini 
kabul edecek bir ••• 
loaa rahat YaflJac:&k 
evaya mulaı.çtar. iyi 
bir mobilya içinde 
badillİIİ ne ailenizi 

macununu 
:cııc:::c:> 

kullanınız 

Toptan 
aatııyeri 

Pe,t•m•lalatla 

Lütli Krom 
Batı ll•po• 

I T.iS BAMKA\I 
1938 

Kejçü~ Cari Heaaplcır 

ikrami'i" plana-
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " soo " 4000 ,, 

16 .. 250" 4000" 
76 .. 100 " 7600,, 
80 .. so ,, 4000 " 

200 " 25 " 5000 " -384 " 28600 " 
Kuralar lmart, lhaziran 
1 eylOI, 1 birincikinua 
tarihlerinde çekilece~tir 

En aı 50 lira mevduab 
bulunan be~aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

muhite daha iyi tanıt· 
abilirainiz. EYİDİIİD ..,... .,..llD etİ· Doktor 
"• o1c1.... •ut-............ --.. ............. --------..ı- ,....,.... ........ ~ ......... - ......... _......... . al T onay 

Memarlal'a 10 talı. 
mtt• ,,.,..,. maa. 

me leai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her einı koat'/Jmltilı yeni çeıit lıumaılar 
Yaz mevliainin yıklaımaaı müaaaebetile yeni getirdiği 

•DORMOY. FAYN •vuLEN. ve •flŞE.R. koıtümlük lcu· 
poalan koltiallk ket...ler, pardeaülüklor ve her türlü YERLi 
w AVRUPA lmm .. uortimı•lan rekabet kabul etmiyecok 
clereeede ablmaktadar. 

llbiae ibtiyacaDlzı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDUll.AH ticarotbaııeaini •atlaka ziyaret ediniz. 

Ea •tlaa, en 11k ve en ucuz kumaıları yalnız bu mağa· 
... lllebiliniaiz. 

P81t•81tılcılar Eınal ve Ahali Banlı2aı 
eioarıntla eılıi Saraıki mafazasında N. 70 

ELEFON 269.Y-

evrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati a7., masrafı a7., mukavemeti pek çok ve cihan/n 

en beğenilmiş otomobilleridir 
__,,. 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldımobil otomobilleri de her ttırltı evsafı haiz, 
gazel ve Jaks makinelerdir 

Izmir ve bölgesi hayli ı O. KUTAY 

Ba/cwlıoloı .,. 6ul111ıoı, •lıı11 ,,_,.,alcl,,,. ...,.-'•••• 
(Verem ve aalraJ 

Basmahane Çorakkapı caddesi poliı karakolıa 1anıada 
251 uyıh ev ve muayeaehaaeainde aabalataa alqama 

kadar haıtalanna lıc:abıal eder. 
Telefnotr. 4115 

......... .-ı .. ı ____ _ 

Birinci Suaaf Mutahuau 

Dr. Demir Ali 
K D.llffJI of l• 

Cilt ve TenasUI haatahk· 
laM ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyi• 10katı 
Elhamra Sinemuı arkuında 

Telefon : 3479 

G .. H ki • oz e mı 

Mitat OreJ 
Adra: Be,ler N.....,. 

kajı No. 21 
Kabul aaatleri: ~eden evel 

aaat 10-12 ötl IODra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verit 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlar-. 

Rom.ati•
malı v 
Bel ge\f• 

,ekliği 
olanlad 

Şifası 

rflbe 
miştir 

· Büyük şişesi 60 kuru 
---------------8-ir.in•c•i•K-or•d•o•n-T.e.ıe_~_on __ 2_1_0_4_ .. u. depo s. Ferid Şifa eczanesi 


