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Dünkft meruiaden lııtibalar •• 

fun~aanfu-~~m~a~k~g~e~~~k~ti~r~kı~~-~-ar_k_i-~-~-ti-n-e~w19~ayısbiitfin ~emlekette 
ve kudretini, kendi tarihinde iyi tecriJbe etmiştir 

Fransız mü Az· mi ahi mas- tam heyecanla yaşatıldı · 
karalıgw ID çeşı· • • f f Büyük Şefimiz Ankara stadını teşriflerinde 100 

nı yapıyor. \,. bin kişi ta:rafından hararetle alkışlandı 
Bir rey " rm k ca,_n_p_a_h_a_a-ın•: .. •-ioi ...... ~ ... ; .. ~"41H;~--B-u-n-a-r-a-fmen liatemiz baş. Dahiliye Vekilim.iz veciz bir nutuk irad etti 
tadır. Fransa buna ne diyecekti:? Sulhseverlik ve do.tluk n rededir? lzmirde Kızllçullu sahasında yapılan 

lk ~v r YlYI anDo z b k l ... k 1 t· nu ır'lt©ı<dl '<dlo ayram ço a a a ı geç ı · 

Lktnderondm 
haniye, 18 (A.A.) ..... Anado. 

1 AJm11nm hm~ muhabiri lnldi· 

B bah urada lıtıkflmet m 
Janmıı te•il e tldafaa edemi• 

1ecek:Jeri çok fed bir hidi!e dah.a 

bir gürün6f. 
•ukubulmuetur. Türle kudeolerioin 
liateaine ny Termek ilzere R yhıni· 
ye tacil bfirosana gelmekte ol o Ay· 
rancı prk köyünden 12 kadar Kürt 
Ekradileyyüp ilminde tevekkftl eden 
Hoybaneılnrın t~,vikile ıiddetli bir 

' turruıa aıramıılardır. Bir Frannz 
mülAzi i ve iki jandıı,ma vak'• mao 
' · 11 -· ..... 1r ... ınn ~l .. m••n• bolunu• 
yorlar ı. rcarir uro n a usa ti .. 
ğildi. Mfttearıııclar e IAlıh olduklann• 
dan tunuza utrayen kayluler muka• 
bele edecek vaz.yeue d ğillcrdi • 

.ionıı 2 inci sahi/ede -

r 
Atatürk 

Cenup vilayetlerini 
ıeref lendirecekler 

Ankara, 19 (Bunısi muhabiri· 
mizden • Telefonla) - Btiyillı: Şef 

Atatftrk bu gece Cenupvilayetltriue 
hareket etmeleri muhtemeldir. Ulu 
Önder, Merıinde kalacakl r, orada 
bir m6ddet oturacaklardır. 

AtaUlrkGn Cenup ı~yııbatine 

bfiyak hemmiyet atfedilmektedir. 

\. 

Tdrk. Yugoslav dost.ufa 

Muhterem 
dün •• u 

~· safirimizin 
z·y retleri 

Oost ve miUtelik devlet.Tı Harbiye Nazırı şerefine 
verilen ziyafette hararetli söylevler teati edildi 

l ~ua, 19 (Huauıi) - Yugo11• df~i siy fette nıağıdı:ıki nutku sôyle• 
~'1 Harbiye T Bahriye Nazırı mittir: 
l~~::nerat Mariç. bugftn de 2iyuet• Bay Bakan, 

k bul1Uımu1w bıu mtle11e11eleri, Dost Te mftttof'ik Yugosluyınıa te;· tepleri gezmietir. Doıt •e milt• mümtaz devlet adamına buEÜD Tür• 
ılı; devletin Harbiye ve Bahriye ldyeyo hoıgeldiois demek benim için 

)•':1:ı_1 •refiue ağteyin ve akıam D• boısuai bir zevktir. Bu znkim çok 
•r Terilmictir. bfiyükUir. Çiinkfi Ek@elbeınızın bu 

dar An\ara, 19 (A.A.) - Milli ımı. nezaket ziyareti bana bCit!ln Türk 
~·· Vekilli Kızım Oıatp tarafın• ordutu mmına sizin mümtu 1ah11• 
toaı dftn •kıaın Ankarapalaeıa Yu· ızdı kahraman mftttefilimiz Yu· 
Or '"1• Baıbiye ve B~hriy Nezırı goelavyanın tınla ordusunu selimi&• Li; ~•tal Mariç oeref ine yllz kiıilik mnk farıı;tını Termıkt"tdir. 

lliyafet zerilmi tir 
V • BıtvekiJi mir. ile nrhdaıım Bari· 

:tııb b~killu heyeti ile büyflk fakli· ciye . Vekilinin Bılgrada yapttklan 
lerı'r ıye v Milli Mfidafaa V kllet• 11yabatin aklbiode Tukuhulan Lu zi· 
•tfi ıkllııı ile l'ogoılnya ıefiri V.t yaret hultimet rcwmi~e mfiıtefik '•t erkı K S1,a k nıuın, ara, Deniz •e memleketin g6ıel hO.kdmet merkc· 
rilth 1. uvvetlerinıize menınp y{lkeek z'nde yapılan JtabulOa lıararetli ve 
lQnd ~ ıubaylınıı ittlrak eınıit hu• General Mariç amimt k ıırdıtlık havasını burada ae-
!ıQl : k'•n bu &lyaretl bir r11mi kı· 'ar o Vt>ki i Kızım Özalp dfiıı ak· vinçle r:llcretmek Te d ·det ııdıımla· 

ıı.' 1P •tm ttlr. b h nDlı; cam Yugoılavya Har iye Ve Bahriye nmıan er tema11nda devamlı goy· 
ua. 19 (A,A.) - Mılll MU• Nuırı Or;ıaeral Mııriv ıeref ice Ter. - Sonu 6 ıncı alıif •d•-

/~mirde: 
19 Mayıı hareket günü, yur· 

dun her tarafında olduğu gibi 
lzmirde de hararetle kutlulan· 
mış, coıkun tez hüratla geç
miştir. Şehir bayraklarla dona• 
tılmıı, bütüa lımirliler bayra· 
mı iştirak etmiştir. 

Sabahleyin Atatürk heykeli 
dibinde toplanan lıkolcul tale· 
beıi, heykele çelenkler koymuş· 
lar, manzumeler okumuşlardır. 
Çocuklarımız Ünderimizin hey· 
keli dibinde büyüle tezahür· 
lerde bulunmuş! rdır. 

Saat on dokuzda, önde aı· 
keri muzılca olduğu halde kıı· 
1 dan hareket eden Kız ve Er· 
kek Liaeleri1 Tecim L;ıeıi, 
Ortaokullar izcileri, Türklcuşu 
plinörcüleri ve ıpor teşekkül
ler I, kordonu takiben Cumhu
riyet meyd nına gelmişler ve 
orada toplanmışlardır. 

izciler, gençlik adına Ata· 
türkün heykelini çelenklerle 
- Sona 9 uncu salıijede -

ANKARADA: 

Daok1l bayramdan inıibılar •• 

r--------------------------------
Bir marşın hatırası 

Şef, maiyetine şöy-
1 de işti: -''Güneş ufuktan şimdi doğar 

'' Yiir!iyelim arkadaşlar! .. ,, 
Dlln Ankara eıad oda söylenen mar,, bilyük bayramın heyecanı 

arasında ona aid batı ı:ı nrlı:ı bütilo Aokarada ağısdaa agıu dolamıgtar. 
O hatıra ıudor: 
BO.yat Şef. Sua@una çılcıvor .• Artık hareket etmek fiuredir. Sabah 

vakti. Ortalık henftz ağarmomıour. l\lai1eıi il beraber otomol:ile biniyor 
ve ıırtık yt>nl b r hareketin ufuklarım açmak ~zered r. 

ş.r arkarl~f!annı, cbi • parça söyleyin, bir m11~ b r ıarlu aöyle)iO> 
diyor. Oalar ıayri ihtiyari: 

Dağ bı~ a • umıın alrnı 
Diyorlar. Atatürk eu cevabı •eriyor: 

GAoeı ufulı.lan f mdi doğırr 
Yflrfiyclim arlı:adaolar 

Fakat bu muıraı tô7leyiş , yeni bir hareketin, yeai bir doğu•un bat
ladığına bir İ§aret için ıır ve kafile de bu .. u t,.krar ediyor. fota,' vatanın 
öyle karanlık: bir gdnGnde. mil :ı - •rl T ırk ılnvaııaın, Türk inlnlibı· 
nın imaıını yaptığı içindir ki, o mar~ . artık bugünden iıibareu tam•· 

! men Türk gencinin mıh olmu tcluıdı.i et.lılwck.t, d r. 

Marı şudur: 
Dağ başını daman almış 

Ankara, 19 (Huıuti mubabirimiıt• Gümüş dere durn az akar 
den • Telefonla) - ı 9 May11 hayra· Güneş ufuktan şimdi doğar 
mı, bugan ı-.nyak Şehir ıtadır.Ja, Yürüyelim arka1aşlar 
berkeeiu gö~sDnO kabartan Te gözü. * 
on yaıartan bir ihtieam ve ulviyet • * 
içiode tu'id edildi. Tiirk gen~ligi, Ba gök, deniz nerede var 
Atatürk ıibi bilyük bir drba •e ta• Nerede bu dağlar, taş/ ar 
rl.b t bıiyf!tioin e\JJldı olm•8• aıınet• Bu ağaçlar, güzel kuşlar 
tiğini gösterdi. Yü,.ügelim arkadaşlar 

- ıonu 4 üncil sahi/ed - '-----------------------J 



FIKRA 
Tiyatro eserine, aktör ve 

marangoza dair 
Ti1atro tM-ıi ••htı .... ı • kari... ...if.U. • .......... •elit tara 

ti• ald haıoıi)et ile laiUye, remuı •• •ibayeı ıiir piti ••••t .. kiU.nea 
•)·il mıı. kuıdiae maluuı bir lacelik t ... 111111 •u ıu'at aetitliı? 

n, t o ... ,,... ....... • .............. ••bııa• tanrlllm ..... 
•• .,,. a'cıır pbi dii•r Lir Yantuın ela 1•dıaea teaaJalrlerlM ilatiyaç ,.,_ 
tudi&'He• ba ••lıteuaıa ...,tt ... ıettlllmtehaae, itl•••M. oıtaya p• 
• ı •••• .... ~ Mt M••P glla 6ılndı t11tal111. tiyatro •lıllaaalri 

Ja11 llja ••• t..Ut•a bil&la &Wni ... ia 6nh• ..,,.... •...ı.61ı 
•..-ioi. ba lıHıbı ayuak, ıaho• .,. akt6ıila yardımcı .,. ta•a.ıapc:ı &ea• 
ltlrl•r ae euri8ia .......... .,. iey ••ili fek i ._._. ..., .... plirir. 

Ba eelıeple•ir k ; ma1ıı&eYayt a iyi bir tekilde ..Urie ,..._...k •• 
~ ... le prpa•• • ....._., icap dip ,., .. k...._ •- n ....-- la-
....... ,.. ..................... Wlli•t• .. ilk& .......... .... 
"' il ..... altlleıl .... " .... -,. ıalaakkü ..... , ........ ....... 

....... Nll&t .................... ,.. ....... .a •• 
Dılllls .a •ltllll ....... taa..U. ......... 1tba ..._ ..- ,.. , .. 

..... ile w.w. ......... ıll&llllı ,..... ... ......... lldl7q .... 

......... i ... {8Mld '' .. , .................... lıit ""'" ..... ... ....... ••tra•k .... ,...k ..... ,. ""911r.) fabl ...... ... 
.. ,., ... taıw .... klW •• ~ ...... ...... ..,. ..... oa--

... ....ı • •JI 11 ..... ,., ..... w... ... wn .w.ıe. ...._ ... 
............................. fi. 1ı1ı.U...a11 ............. ... ............................. ,,. .... ..... .. ... ..... 

A~ADOı u 

Fransaya anlatılmak grektir ki, Türk iz
zeti nefsini ve kudretini kendi tarihin· 

Macarıatan 
Matbuatı 

••• 
d ÇOk İYİ tecrübe etmiştir Macariatanclan alı· 

· •• ••. •• •• nan ~erlerin geri 
.. ... I l•I Nlıi/ed• - laabiri bildıriyor: Delep Garo Atayolu razete· •/ 

Reylaaaiye Halkevinin faal 15 y .. uadaa •tat& 100 kadar line ıönderdii' bir mektupta verı mesJni istiyor 
-•claa Rifat Bahri •haclar toCtık lttibadt Vataniye ve Us· Dumoafia BudoriM yaptıtı bu Budapeıte, 19 (Radyo)- M.. 
büro reiıiai gözü öaüade ce• becilerip tertibiyle Alevi cem.. ziyaretin bir tenezzüh eıaaıında cariıtın matbuata, sulh muabe· 
rıyıa edea bu vık' a karıııı•cl• ati ruhani reiai ıeyb Abdülba- Müıliiaaa • Sünni mıaeleaiae deıinin bozulma• ve MaCll'iı• 
harekete 199 .. te da•et etmiı· mit Hayyaba evialn pe1cereıl· Domıng tarafından delil Budo- taaa ait olan yerlerin lcendiıin• 
tir. Fakat reiı Fraı11z aaltitine Dl taılamıılar ve keaadlline atar ria tarafıadan temaı edilmiı ve iade Hilmeaı liztıaplditi•de• 
müracaat olunma11•• tavsiye hakaretlerde bulunm11tlardar. Domıaıin iıe bu mesele hak· babıetmekte ve bunun için uzu• 
etmiıtir. Buıünkii O.liva gazetelİ kıada deleıeleriae yalnız Mil· makaleler yazarak zorla kabal 

Bu ful aıa ual tUclf9tleri•i• •Çocuklu da ••tan meflaumana letler lı:omiqonuıuaa taliaat v.. •ttirilea •uabecteleria hükmü 
ba ultitt• olcl•iaD• ıiyleJla• anlamatllrclıt.. haflatı altaacla re09liai kayat ile iktifa etmif kalmadatını ileri ıirmekteclir. 
ce reiı H•ıu, ••Wce.. mllcl· ıuclata makale ele çoculdan• bu bulu•tlutuaa bildir••lctedir. I!' •ana..w 
•eiu•••ili•I laaberclar e4ece • laanketlai talrdar ve t .. ci et- r • 1 

.. 

llai bildir•iıtir. ••kte ve ı11ai ooalclana Hı· TuOlllet ,eri İ•tıni1or .ı.A ı · b • . 
KeacliliM ••••• , olaaan .... C.bltireal• ••• ficlerek N .... ,ahbbveleri oivaraacla er1eunıt•ar ıyeaı 

Fı .. 1111 sabiti iı ltt•• Pfdkm keadili•I w .. t1. allatlaclıkl.. beled!J•c• Wr umamt t••alet Camlauri.1•tfİ /ıpan-
..,. ioabıaı yapaoataaı liJle• •k&anaa b,clet.ekteclir. yeri yapal .. dait ioi• cadde kir· ı -..ı·ı 
•lfll ele •lateWpler artak b11 Aatakya, ıa (A.A.) - Ana- lttla.ekte ve ba yllclen civar qa J'GruıM .uııme• 
laareket br11•adı •atwnalar dol• Ajaa••• lauui ma'-abirl Mibua 11lalaat1 laaleldar ol•alP •• '•6al etmlyar 
t..llif we t1u'r• ..ailiılecl.._ bildlri1or: tacllr. Bel~eala, '-ada bir Pul .. 19 (RadJo) _ Fr•ıa 
n1 ..... ,. ........ MlclJr•lr San•ld hlcil blro•••• e blftlet .)W• 'ıpbr.... latea• Erklaaharhiyeli., F,..Maıa, ca•• 
ı.flir. tlttlrllea rü Yuaah laclori- ..t.t.clir. laarirt'9i lapaa1aya ,...._ eclil-

Yülerce lröyliia6• •JDİ vazi· •in ı.ıa. · Süaai mueleaiade A6.ı•ır hA:/ıAımetı• mai lıakkı--.daki teldde red _. 
J•tt• olclutu ut'i Mntt• teJicl l.aldllat ..... ittilau •ttiti laat• ır~ı g u u ..... ......ittir. 
ecliliyor. Bqlma.. •p• ile b laareketia Ar•pça ıuetelerde Ta, 'ar•t:ilil• ba,ak Fr•u Erklaı&arbiyeai b ... 
,aralUu lbla•ut 0.aee. MalP filli tlklyeti mueib oldut111uı ._ la d• eftlld kabhaenia a,ai ... 
mat liallo, Hana, Mehmet .,.. biraı ıoarı da Budoriaia tucil e emmiyet veti,or kilcleld teklililli de kabul et-
Mu1a otl11 Kürt Aliyi balar bürosundan ahıaarak ko111iayoıı IClhin, l~ (Radyo) - Mımr •••itti. 
itlarlt t.inat pcll.. 'l ualan nan amumi merkuiae aakledU. lıükGmeti, tın•r• lalcamlanna r'. 
laafıf olaa clit-leı'i köyleriae ditiai eneloe bilcliraiftjm. karıı Maaann koruaıaaıı keyfi· T FQ(ISI~ /ıabine•İ 
p1a1.aiflerclir. Ko.i.,oa taratınta. o .... Y•tl•i ••••iretı• tetkik et- D 

a..a ,.., ... telOil ..... yapılan teblitde Budorilia aak- melde, bunu için ıeniı terti· a'tn toplandı 
'leal kaqa taraf iti• d1Yam edi- liaila Milaliiman • Siinai meaole· bat almaktadar. Plria, UI (Radyo) - FrlUlllZ 
J*• Telı_. ... blı vaziyet• ille allb. olmayıp komia,oa HlkGmet •lteadclld ,erlerde bbiaui, basiıa S..vekil Dal .. 
ler brea•cla Yaaulı ••Sırplı ••kezinde Türkçe birçok i.. tanare iltuyonlara tea'a ede• diyenin riya1etiade top..._ıı 
...... latif• ettilc*iai duyduk· tWalar toplanma11 ve itin oektir. ve parlimentoya verilecek olan 
11 ela talaldll • te11dfaı imkm cotal ...... Baclori• ı,ı Tlrk- Oaive11itelilwılu bia ıe•t. yeni llyilaalar etrıfıau mb 
Mlaal'clım. çe ....... b.-..,&e '•pıldıtı ta11arecılil• alattınlacakbr. kerelerde bul11Dmupv. 

HA••••rl ilam .. •-•• b1dedilmekte, fakat bu tebed· Japon •efirleri Miron Kriatea 
etlaiı olm•ak ve efklrı umu· dül ile ..... G.on11ıa •• 1a-
.ı1911 .aa,. düıiirmemek içia lan meui arkadqı oJaa Domen· Berlintle lconleranı V arıovaya gidiyor 
ınrla lta1cledilea vak'alan clabi ıia San•ld ltiir-.acla Baclori· alıtJ•tmımifl• Bülsr.., 19 (Radyo) - Ro-
biaat taldil ft llibit ect.rek Iİ ıipret ederek l.ı&m • Siiaat •••"• Blfvekili Miron Kria• ._ ......... _ "'---•- _, Berlia, 19 (IUdyo) - jıpoa· 1 

-.•llt ıetlr-19• IOara ı urs ••,.'•••i afrGımflt oluaı •ra- L- __ b_ tM, Polonya O!!u~~v kliaeai 
t::·!~!::~~;;.:~•::•ln~:.=mlf:lll=•~·~---~ta:=•:k·~:lllMl~ak~ı:m~~-·~t:iu~b~v:•Jt~ef.~~raa~aa~·,,,.*.=ra::J ... ~ri~;~Jıtp~ODt1&a:=:•=•~ -· ~- auaw. 
~ n a, adı bir koaferıaı urun er 0 

ediia talJlk ft tetlilt lalrebti laareır.t eclecelctir • 
.... ... 1ı11111 111a ., -+p ,.,...... ....... ....... ıı. 1a.,a. Jlzl•o• ••tehibi Halkevi köıeıi ::ı:~:c~: v:! : .,. 

Ulll ................................. nrl 1 ... • •••• ,,. Tlrk lilteliacl• lil•ılr aaretile - Flıallacll,. ...,.. ..,.;;;..,. •• ~ ayyareci kadın 
~~~~-~~---~==---~--·--~·-~~~~~ ı-~~~~~~~~~~~d~~~ ,.. • .,._. • ..ıyet Berıa .. cla yapılacak Korm.. ... ......... Mı wb&-..ı ,.,, .. 

Vtdillin lefti,l•rl 
Y-11 8. Fazlı Güleç, malt yı· 

~~. MU •m•k üzere balondu· 
~~·-- .. mada kazalarda baıla

... ••latelif İnfAAt itleri tef
aıadıcl1J. Kqadııa, 

--.._.._ __ dar ve T'atede teftitl•r bi· 
' .• ._. ... Yakaac&. eliler kaza. 

4a ficlecektir. 

ÔJrı:tmenlılıt•n 
al I atlilenler 

lmir Erkek l ••-' lnaliıce 
ittetaeai B. Rasim Atalaa üe 
lW ealtitüıii h1fzı11ibha ötret

• Dr. B. Sami Salih .... 
Af,.. ,·eri ıebeb l: muallimlik 
v s fı r ne devam edemedilt· 
rındt• Kültür Balcaal tıaca 

etmen kceo :ffedılm pordır. 

....... Tlrlc ......... lalli mlauıllitile 2215/138 Pazar .... ..,ı• .,ı.aiftir. Otelde 6al•ndu 
ltetta ...... aıoals Tlrk .a.. pail bir ı•ziatl tertip etaapr. Jlııır """'• •tcllt, 19 (Radyo) - Tar 
rlf61• pek pk llaWr oa... • ,...,. lftlru •••• arlla· 1...ı belan mada• Do,ero, 
uda• deri pl•*tecllr· Fakat ....._. .U..rtt 20IS/938 Ca· E,l•lcle meınle. Bura oi..,.ıada bir otelde -. ... 
..._ .. •••• .. .. d•• .. pal alrfamıaa kıclar eviaals htinai•• ı•l•c•A •••attw· . 
.,. kac:lar •l•kla olacajl aekreterlitia• ill•letial kaydet- Maclamıa, bqladıtı rekora 
utak bitirilemez. Ta ki maada tir..Uclirler. Otobiiller Halk- Paria, 19 (Radyo) - Malıt larclaktu ıODra Baara civara•cl• 

L-L- •...a_.1• -' 7 ele buelret krala Farak, kralip F.ı• ile 
ichnli cidclea tuirli ft .....- 9199 EvlGlcle buraJD nalecelt •• on- ,.. ia••le meobs bl6taaı 

kaaiyetll teclbirı. .... .teoektir. d,~ 10ata Tcırlı:İj. ile Y•••· ,._ıa11,ı ••• •.ltti.·.'·-----•lll llk•dlr-. 18 (A.Ae) - 2 - 2t/S/9JI Omarteti alıtaaı ıiyaret ecleeektir. •• 

=:-wı=:- ..... -· e.:.~ .=-:::: B. Komnen Ntlhtı;i 41eSClft8fer 
ouwa •••li •eobut •· ..Wdir. Dan aiıam Btllır•t• Eczanelarln bir haftabls 

.-., ... 11t11o1uH Aliye ai- '-Evi,miıia budoıuna daha ~.aft _j.a nlbet QOnlerlnl aa.terlr 
~ Hlllll C.bbaieaia 1erıae birçok aletler ilave edilmiftir. uu au cetvel: 
Maliye ............... Huri btekll olulan• baado derli Baler.,. 19 (Radyo) - C.aev· P•,,,,_ü 
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··rıma radyo Gece i 
istaa)IOnlt 

ôn•mttsdeli Camar. 
t••İ •••• açılacalı 
Atin, 19 (Radyo) - Atiaa 

radyo iıtaıyo11u, önümüzdeki 
Cu•artelİ poi reımea ve bila 
yik mer•mle açılacaktır. Ak
ıam ... t 9 Cla. Miiaakalit Nr 
slretİ •••fUI B. Nıkolopuloı 
ılk ı&yleva verecektir. 
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Piri reisin tarihi bü
~ük haritaları 

it d k • •• •• il•• inhisarlar a spanya a 1 gonu u- . :-···· . o yalnız bir denizci değil, b r cotrafyacı 
' ldareaının müteclavıl idi. Gizli malumatı ltalyanlartlan almııtı 

lerini geri çekmiyecek S!rmayesi otuz 
milyona çıktı 

lstan bul, 19 (Huıuıi) - la• 
hiurlar idareainin mütedavil 
ıermayesi 30 milyon liraya çı· 
karılmıştır. 

Germenia gazetesinden: 
(1513 ve 1528 yıllarında 

Türkler tarafından yapılmıı ci· 
ban habraları) başlığı altında 
yazahyor: 

Liypzig üniversiteıinde profe· 
ıör Dr. Erich Braeunl·dıin bu 
bapta Fonchunrenund Fortsc• 
brıtte mecmuasının 10 Mayıı 
1038 tarihli aüıbasanda yazdı· 
ğıoa göre bu haritalar Osmanh 
imparatorluğunun siyaai tarihi 
bakımandaa daha ehemmiyet· 
lıdir. 

Fransa, şimdiki siyasetinde musır kaldıkça, ltal
ya-Fransa müzakerelerine devam edilemiyecek 

Galatasaray 
kaptanı 

(Cumhuriyet) gaze. 
teaine beyanatında 

ne diyor? 

Kamil Atatürkün dahiyane 
ıevk ve idareai Rltında kuvvet· 
lenip yükıelen Türkiye Cem· 
buriyeti iptidadanberi Türk 
milletinin tarihi hakkındaki tet· 
kikata bilh11H ehemmiyet ver· 
miıtir. Bu meyanda elyevm haf· 
riyat itlerin~, Türklüğün eski 
eser ve abidelerinin muhafaza 
ve teşhirine gayret ve itina ile 
devam olunmaktadır. Ayni za· 
manda eıkiden toplanmış olan 
e1erlerin ve eaki kütüphanele· 
rin taınif ve tanzimi vo bu ha· 
zinelerin kıymetlerinin tayini 
işi do ihmal edilmemektedir. 
Bu kabilden olarak Türk Tarih 
Cemiyeti ·ki riyasetinde Ata· 
türkün manevi kızı Bayan Afet 
bulunuyor· 16 ıncı anın büylik 
Türle amirali olup 1554 te ve· 
fat etmi~ olan Pıri reiıin eaer· 
lori ha'<lcında bir takım neıri· 
yat yapmıştır. Bu neıriyattan 
az bir zam n evel de Bonnda 
ProfHör P. Kahle Piri reiı ilo 
meşgul olmuştu. 

Paria, 19 {Radyo) - ltalya• 
Fransa müzakerelerinin ansı%ln 
tevakkufa ukramaıı, lngilterede 
alaka uyandırmışhr. 

lng:ltere hariciye nezareti 
Romaadalci lngil'z sefiri ( Lord 
Pert:, v ııtasıle Jtalya nezdinde 
tava11utta bulunmuş ve müza· 
kerelerin devamını iltizam eyle
miıtir. 

Son alınan haberlere göre, 
ltalya Hariciye NaZ1rı Kont 
Ciano; ltalyanın. Frukonun 
lcıt'I ve nihai zaferine kadar 
ispanyadaki gönüllülerini geri 
almamağa karar verdiğini Fran· 
11ya kat'ı olarak bildirmiı ve 
Fransa, ıimdiki siyasetinde mu
''' kaldıkça, ltalya·Franaa mü· 
zakerelerinin devamına imkio 
olmadıtJın ilave eylemiıtir. 

Pariı, 19 (A.A.)- iyi mılu· 
mat alan mehafile göre, ltalya• 
nın, Fran1aya karıı ıon zaman
larda takınmış olduğu haşin tav-
rın ıebebi ıudur: 

1 - lıpanyol hükümet kuv· 
vetleriniıı göıtermekte oldukları 
•nudane mukavemet. ltalyanlar 
böyle bir mukavemete intizar 
etmiyorlardı. 

2. - Duce ile Führerin Fran• 
.. lle 1t ya il( CIOnoo• ""'• • a -o t '".t 

akdinden eve raasız • ovyet 
ve Çek·Sovyet misaklannın red· 
di neticesini iıtibsal etmek hu· 
•usunda mutablk kalmıı olma• 
lırı. 

Ayni mebafil Cenova nutku• 
nun vo bu nutukta Franıanın 
Barse1ona yardımda bulunmakta 
oldutu ıurctinde yıpılan itham• 
larıa hedefi Fransayı, Moıkova 
ile olan ittifaki,yleı ltalya ile ya• 
l>ılacak bir mukarenet araıında 
tahyir etmek olduğu ilave edil· 
nıektedir. 

Diğer taraftan M. Haynlaynın 
londrayı ziyaretinin gayesi in· 
g"liz makamatına Çekoılovak· 
Yanın parç!lanmaaına mani 
olt11ak iç·n Çek·Sovyet misakı· 
illi! reddedilmesinin zaruri ol• 
duğuna ikna etmek içindi. 

iyi malumat almakta olan 
llle~afil M. Haynlaynın lngi liz· 
~eri Çekoslovakya·Sovyet m·aa• 
IQın reddi hususunun zuuri 
Olduğuna ikna cdemeoıiş oldu· 
iun•ı beyan etmektedir. 
E: Diğer taraftan ayni mehafil 
ranıanın Cenova nutkunda 

~end · sine karşı yap.lmış olan 
•thıroları bilmemezlikten gel· 
trıeğe karar vermiş olduğunu 
~e bu ithamları asla hesaba 

1 
&tt111yarak ltalya ile müzakere' . d ruıe devam etmekte bulun• 
U~unıı ilave eylemektedir. 

• ~. p4 • - ~ • C/hamra L MılJi Kütüp· 
hane Sıneması 

2 büyük filim birden 

Bü .. k A k cı Y Ş l\'J <ı.rk Gable - Mgrana Log 

aceralar Kralı 
Bu/ala Bil Türkçe sözlü 

il" Garri Cooper 
a"C olarak: Başbakan Celal 

sı:-ayarın Yunanistam ziyareti 
ı.:.ANSLAR· 3.7 . 

de Bufabi 5·9 da Büvük Aşk 

• 

Kırşehirde yeni zel
zeleler oldu 

Kırşehirde son zelzelelerden üç köy 
daha tamamen yıkıldı 

lıtanbul, 19 (Hususi muhabirimizden) :..._ Kırşehir ve Yozgad 
havaliıinde yer sarsıntıları devam etmektedir. Dün, Ku~ehir 
vilayeti dahilinde yeniden ş'ddetli zelzoleJor kaydedilmiş vo üç 
köy tamameD yıkılmış, harap olmuştur. 

ltalya Habeşistana 
para döküyor 

Ecnebi sermayeleri için İtalyada 
geniş bir saha açılmıştır 

Roma, 19 (Radyo) - balyanın Maliye Nezareti büdceai, 
bugün parlamentoda müzakere edilmiı vo bu münaıebetle bir 
ıöylev veren •mirıl Taonderevel, ltalyantn, Habeıiıtanda büyük 
maıraflar yapmak mecburiyetinde bulunduğunu ve maahaza, bu 
masrafların, yalanda bitecetini ve ondan ıonra büdcenin normal 
bir vaziyete goleco~ini boyan etmiı, ltalyanın, istikraz yapmak 
tuavvurunda olmadığını ilave eylemiıtir. 

ltalya1111ı 1938 aonesi büdcoai, 36 milyar Lirete balit olmak· 
tadır • 

l •ı1• h1a\aıv ıi ..... •• l-'ı ••• Lt. -~-:.- .ı:~,::..::.ı ••• ,~ ~ .. ı..ı.~.._..a. ... t.; 
ıayialın tekzip etmiş ve yabancı sermayelere ltalyada ge:ıiş bir 
11bı açıldağını kaydeylemiştir. 

1ıtanbuJ, 18 {Huıuıi) - Gı· 
lataaaray kaptana lzmirli Vahiy, 

Galat11aray takımının lzmir 
seyahati ve maçları hakkında 

Cumhuriyet gazetesine uzua 
beyanatta bulunmuştur. 

B. Vahiy, lzmirde gerek ha• 
kem ve gerekse futbolcularla 

bir kııım seyircilerden adeta 
düımao muamelesi gördüklerini 
esefle söylemektedir. 

Ôfretmen maaıları 
hakkında bir kanun 

hazırlanıyor 
lıtanbul, 19 (Huıuıi) - ilk· 

mektep llluallimlerinin maaıı 

~ılilerinin 20; Ortımektep mu· 
allimlerinin 2S vo L;ae mual· 
limlerinin de 30 liradan ba~· 
lamaaı için bir kanun hazırlan· 
maktadır. 

Layıha, Mı rif Vekileti ta· 
n'~ad.an Raıv11kalete takdim 
edilecek ve yakında mecliıe 
verilecektir. 

Japonlar, Suçeu ş~hrini 
dün işgal etmişlerdir 

Suçeu şehrinde caddeler cesedlerle doludur. Şantung 
ile Hankov arasında müdhiş bir tren kazası oldu 

Londra, 19 (Radyo) - Japon diğini ve bunların büyük bir bir aıkeri mukavelenin mevzuu 
kıtaatı, bugün Suçeu istasyonu· kıımının ıimdiye kadar tahrib bahıolmak lazamgeldiğini ilave 
ou ve müteakıben de şehri edilmiş olduğunu ve tahrib eylemiıtir. 
zaptetmiıtir. istasyonu müdafaa edilenlerin yerine . yenilerinin Japon hareket planı hakkın· 
edeiı Çinliler, ıon derece müd· verilip verilmediği ve bu bap· da da izahat vereıı mümessil, 
hiş bir müdafaa harbi yapmış· taki müzakerelerın bitip bitme· Hankovun tabiatile Kanton ile 
lardır. d ği hariciye nezaretinde bilin· olan demiryolu müoakaıatı ke· 

Japonlarm, ıehri zaptettikten mediğini söylemiş ve şayet si lmiı olacaiından Kantonun 
sonra da, sokaklarda müdafaa Sovyetler Birıiği Çinlilere tay· işgalinden 1arfınazar edileceği· 
tertibatı almış olan Çinlilerle yare vermekte devam cderlle ni beyan eylemiştir. 
ka~ı ~r muhanbeyo tu~~u~ ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~ 
ları ve ıehirde, bütün sokak· 
larla caddelerin, ceıedlerle dol· 
dutu bildirilm "ıtir. 

Yeni gö~menler 

P,ri reis yalnız cesur bir de· 
nizci ve muvaffakıyetli bir filo 
kumandanı değil, ayni zaman· 
da yüksek lcaymette bir coğraf· 
yacı idi ve geniş görüşiyle he· 
men yeni dünyada İberya mil· 
Jetlerinin yaptıkları keıiflerin 
ehemmiyetini takdir etmişti. 
Mtiıari\Dyh sayı ı~ -aelcr\criy\c 
kendiıiniıı malGmu olan Akde· 
nizin haritasını çizdiği gibi Ko· 
lumbuıun ve onun halefi oJan 
lıpanyalılarla Portekizliler ve 
İtalyanların ıeyahatleri hakkın· 
da elde edebild;ği malumata 
da toplayıp birleştirerek iki 

adet dünya haritası vücude ge• 
tirmiştir (1513 ve 1528 yalları· 
na ait. Bu haritaların parçaları 
Topkapı Sırayımo eşyası ara· 

aındı muhafaza edilmiş ve 1929 
yılında umum için teıbir olun· 
muştur. 

Bu haritalar kısmen Jiteror 
ve kartografik membalardan, 
kısmen de ,ifaben verilmiş ha· 
berlerden istifade edilmek ıu· 
ratile itinalı bir ıuretto vücude 
getirilmiştir. Keıfiyat tarihinin 
tetkike; leri için bu haritalar 
çok kıymetlidir. Çünkü bu ba· 
ritalar bazı noktalarda şimdiye 
kadar münazaalı olan meseleleri 
tenvir edecek mahiyettedir. 

Profesör Braunlich Osmanlı 
imparatorluA-unun en yüksek 
amirali tarafındın baztrlanmıı 
ve umumi kütüphanelere veril· 
miyerek sultanın sarayında mu· 
hafaza edılmiş olan bu eserde 
Portekizliler vo lıpanyahlarla 
vukuu beklenen muharebe için 
mahrem askeri muvasala bizme· 
tinin bir hazırlığını müşahede 
etmektedir. Bu faraziye Piri re· 
isin me'haz ve membalarının 
bir kısmını ve bilhassa Amerl· 
kaya ait olanını niçin meıkQt 
geçtiğini izah etmektedir. Çün· 
ispanya vo Portekiz hükünıet· 
leri kendi keıifieri hakkında 
yabancı memleketlere maHlmat . 
itasını şiddetli ceza tehditleri ... 
altında menetmiılerdi. 

Kezılrk Türk haritalarının hü· 
tün kııımlannda niçio lıpanyol· 
cı ve Portekizce yerine ltalyan• 
ca isimler bulunduğu da kolıy• 
lıkla kabili izabtır. Çünkü bildi· 
ğimiz veçhile balyan ajanları 
lberyalıların keıifleri hakkında 
gizli haberler veriyorlardı. Os• 
manialarla Venediklilerin müaa· 
ıebetleri iıo o vakitler doıtane 
idi. Binaenaleyh balya şehirle· 
rinde Babta\inin mutavasııt 
adamlarının bulunduğunu ve 
bunlartn gizlico aldıkları mulO· 
matı Ü.imanlı iıtihbarat daire· 
ıine bildirdiklerini f rz ve tab. 
min etmek hatala olmaz. 

iki Fransız müellifi 
ddello yapacaklar 
Pariı, 19 (Radyo) - Fransız 

müelliflerinden Edvar Burd ile 
Berıtup araıındaki düellonun. 
kılıçlı yapılm111, tarafeynin 
ııhıdlcri tarafından kararlaş\\• 
rılmıştır. 

Düellot yarın b111uıi bir ıa· 
tonun bahçesinde olacaktır. 

Bit Yunan vapuru 
atlantikte battı 

Londra, 19 (Radyo) - Jtbaa 
Kokas adındaki Yunan vapuru, 
Atlantilde fırtınaya tutll larak 
batmııtır. Vapurun müretteba· 
tından yalmz iki kiıi kurtula· 
bilmiıtir. 

Çın kumandanlarından gene· 
ral L·pifen, son dakikaya kadar 
kitaatınm başında ·kalmış ve 
almış olduğu bir kurşunla öl
müştür. 

Nazım vap·urunun getireceği göç-Müstakbel harpAk-
menler Çanakkaleye götü:rülecek • • 

Tokyo, 19 (Radyo) - Japon 
Erlcinıbarbiyosinin neşrettiği 
reımi bir tebliğde; (Suçeu) şeb· 
rindeki ecnebilerle onlara ait 
menkul ve gayri menkullere 
dokun~lmıyacağı bildirilmiştir. 

Honkon, 19 (Radyo)- Şan• 
tung ile Hıınkov arasında bir 
tren kazası olmuş, ilci yüz kişi 
ölmüş, beı yüz kişi de yaralan· 
mıştır. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Sovyet· 
ler tarafından Mareşal Çank 
Kay Şeke yapılan askeri yar• 
dımlar hakkında yapılan bir 
istizahı cevab veren Hariciye 
Nezareti mümessili, izahatında 
takriben 500 Sovyet tayyaresi· 
nin Haııkov hükumetine veril· 

l•tanbul, 19 (Huıuıi) - Bu ıeno ilk muhacir kafiloai gele· denızde mı olacak? 
cek hafta anayurda kavuşmuş o!acalctır. • 

Nazım vapuru, muhacir kardeşlerimizi almak üzere bugün 
Romanyamn Kö.stence l manına müteveccihen yola çıkmıştır. Bu 
kııfıle, geçen sene gelmek üzere hazırlanan göçmenlerden müte· 
teşekkildir. Nazım vapuru, KöstenceJen alacağı muhacirleri, iı· 
kin mıntakaları olan Çanakkaleye götürecektir. 

Katolikler kongresi Buda
peştede toplanıyor. 

Budapeşte, 19 {Radyo) - Katolıklerin kongre.i. bu ayın 
23 ünde burada "topbnacaktır. 

Dünyanm her tarafından binlerce katolik gelmektedir. 
Papanao mümessili Kardinal Paçel, Pazar günü gelecek ve 

bizzat kral naibi amiral Horti tarafından karşılanacaktır. 
Dünyanın her t rafından buraya gelenler, şimdiye kadar aekiz 

yüz bin kişiye baliğ olmuştur. 
Kardinal Paçel, amiral Hortiye misafir olacaktır. 

Franaa parlamento reisi Heryo, Marailyadr.ı 
gazetecilere verdiği beyanatta ne diyor? 

~~~~--~~~~ 

Martilya, 19 (Radyo) - Fraaea 
Parlamentosa reiai Edvar Her)O, 
bugün l:.uraya gbleo Pro•idanı vııpu• 
rilc Mııır ve Suriye seyahatinden 
dönmüş ve Radikal parti.inin bnra 
merkeıinde gaactecileri kabul ederek 

şunlan föylemiıtir: 

- Mısıra, bir Liıenin açılmn 

meraıüminde bulunmak (lıere gittim. 
Orada neler gördüğümü ıöylereem 

hayret edersiniz. Mmrda, 140 Fran. 
uz mektebi vardır. Bu mektepler, 
iki bin iki yfla ôğrttmen tarafından 

idare edilmektedir. Franea, Bonapart 
zamaoındauberi Fr1aıız li11anının ha· 
riçte gördfigü rağbeti bilseydi, dalın 

fHla ehemmiyet verirdi. 
~uriyede ve Lülınanda, Frıınsaya 

kartı büyük bir itimad he1leo1Hgini 
gö rdüm. Eski doıtum Kont Dö Mar· 
telden bu haıuaıa i7i maldmat al· 
dım. 

Beryo. Fransaoın, Ak.denizdeki 
nıevkiinin oe olduğu hakkında g:ıze• 
tecilerin sorıfuklan suale, hay1i dli 
ııüodükten ronra ıo eavabı vermietir 

- Akdenir, timdi bıı~ta bir hal 
dedir. İlcr de bir harp oluuo, Ak· 
denizde c:r yan edecektir. Bu ıakd i r· 
de bizim ne yapacaAı mızı tayin ede. 
celc, ancak hükumettir. Bu hususıa 

116% ııöylemeğ• 111'1 iyetim yoktur. c 
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• e • • lerhade uçuyor Te mekteplerde, 
Yavuz, birdenbire düşündü: M. AYHAN Fakat bu arada mütemadiyen geaclik ıeıekkallerfad .. iter tarafıa 
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yakalatmıyayım?. Benim zorlu nedimelerioı getirditi halde Ceıed, Mııır ıultaaıa mıydı, hıda yih bin kiti vardı. 
Sipıhilerimden bir müfreze, ona M l K d Localarda Dayak Milleı MecJili 

ııır su tanı getirmemiıti. e • eğ l miydi? rehi Bay Abd6lbalik RHda. Dıı Bı· 
pek ili yetitebilir. narda çelik mahfazahr vardı. Gece epeyce ilerlemiıti ki, k1Dımıa dok.tor TeYt'ik Rüttil Ara1 

Ve Yavuz, bu hususta der• F.akat bunlır1n üstünde altın it· evveli athların, sonra da aö- '• yaoıuda doıt Yugoıl.v Harbiye 
hal emrini verdikten •onra, lemeli saltanat iıaretleri vardı. betçilerin IHİ duyuldu. .,. Bahriye Naıırı Orıeaeral lılariç 
firari sultanın karargihana dotru Yavuz Mıs 1 ıultanının hazinesi Gelmişlerdi. il• Albır YcrmanoTiç, Dıhiliy• v .. 
lekrar ilerledi. kar~ısında bulundutunu anla· Yavuz doğruldu: kili Ye Parti ı•••l ıekre&eri Bay 

Sipahi müfrezeai, adeta bir le ·ıc d O h 1 Şiikra Kaıa, Mim Madafaa Vtkili 
ma ta gecı me i. er a bu- -O çavuıu derhal getiria hu· geDeuJ 1'.lzım O..ıp, Adliye VekUi 

toz k11arga11 gibi kalktı ve tl raya nöbetçiler koydurmakla zurumal Bay Şııkra Sarıço&lu, Cael kaımı1 
iluide ıürat~o uuldaıan kafi· beraber bir bıraftan da miktar, Bunu ıöylemeti ile beraber baılta•ımıa MareıaJ Fnsi ç. mak, 
leye doğru daha ıiirıtlo fit· muhteviyat ve şekillerinin te• çavuşun içeriye alınmaıı bir bGyak ıahıiyetler, el~ler, da,ealiler 
•ele baıladı. bitini ferman etti. oldu. bulunu)orlardı. 

Artık Mııır orduıw nanı1na Mı11r sultananm çok zengin Yavuz heyecanla ona doğru Halle büyük bir aabıraıslılda 
ortada bir ıey kalmamıştı. Hep- oldutunu biliyordu. Filhakika, yürudü: bayramın açılmaaını bekliyordu. 
9İ de defılmıı, alabilditiae ka· biraz ıonra padişaha verilen - o mu?.. O mu? Nihayet, Bay Şükrü Kıya, 
tlttYordu. malOmıt da bunu teyid etmiı· Fakat Yavuz, çavuıun elinde hoparlör bııını relerek bütüa 

Yavuz, atııaıa tadıaı aJma· ti: taı.dıtı kanlı bir boh;aya hiç Türkiye ve Ankara bayramını 
•it sibi idi: Mücevherat, ziynet eıyaaı ba· dikkat etmemiıti. açan çok hararetli, çok heye-

S. çeşit bir meharebeyl biç riç 100 k•ntır altın, 200 kan- _ Sonıı fHlr _ canla ve miiteaddid defalar 
tahayyül olmemiıti. O, uferi, tar gümüı. ------- sürekli ıekilde alkıılaaaa Dil~ 
çetin bir boA-uıaaadaa 10ara, Kantarda bu, şıka değil. Güzel bir hareket· kunu verdi. 
batta gialerce kıbç oyaatarak, Alcıama doğru dört ıipahi Haber aldıtımıza göre Avu· Parti genel aekreterimiz, 19 
top, Hifelr, kafı, göğüı kalla· neferi huzura kabullerini iıt.. kat Bay Şevki Bedrinin refika11 Mayııın Türk tarihinde uyan· 
aarak, csaa Yerip can alarak diler. Yavuz çok neıeli idi: Bayan Seaıha Bedri, muhtelif dırdıj1 hareketi, Atatürkün ae 
bekliyordu. Bu laarp iM, ev - Gelıialer ·dedi· kullanm lisan ve mevzulara aid 950 lira gibi ıartlar altmda Samıunı 
Ahibiaie, kendi aaıbtarı ile belki birşey iıterJor.. dej'erinde 678 cild kitabını, çıktıtanı, 19 Ma11ataa aoarald 
kapııuH avma11 bdu kolay lçlerinderı biri: milli kütGpbaneyo hediye ve mücadelenin ruh ve maaaııaı 
olmtlfhl. - Şevketlum ··dedi· Mııır teberril etmiştir. çok kuvvetla hatlarla tebarüz 

Halep Valiıl, Hıyrbayın kav- ıultanı haini cehennemi boyladı. Güzide hemıebrimizin bu de- ettirerek, AtatürkBa, lakıllp ve 
vetleriai, Yuauı pıp takip edi- Yavuz sıçradı: terli teberrüü, kütüphane me· Cumhuriyeti Türk pnçlitine 
yorda. -Ôldü mü, geberdi mi yaai? hafilinde derin bir minnet uyan· verdltini ve Türk genciain on-

HaU>ukt Hayrbay hakikatte, - Evet, evet ıultanım.. dırmıttar. Kendiıiai biz de teb· ları korumak kudretini keadi 
Yavuzun lcuwetlerindea korka- -Fakat niçin öldürdünüz de rik ederiz. aıil baıada ta,ıdıiını, berıeyi t 
nlr mı kaçıyordu. Hayırl MG- onu d:ri diri yakalamadınız? "' ıeaçlik için bazırl1yao Şefin 
Dilip bir yerde teılim olmuı - Biz öldürmedik padiııhı· KiJçiJ.k Adile rene berıeyi bu paçlite bıraktı• 
ıörünmelc iıtiyordu. mıı .. Biz sadece cu::dini teı· Kuvuda boğuldu tını, Türk renciain zeki, eaer 

Nitekim Dabık ovaıından his ettik. Kıyafeti, onun· Mııır ,., ji, manevi kudret, karakter, 
ıtatıya dotru bofazları geç· ıultanı olduğunu gösteriyor. K Dükn . Kal rtkıyakad nafbiyuiain ablilc, milliyet bakımındu dün· 
tilrtea ıonra, Hayrbay l>irdea· - Nerede? üçü çığ i öyün e eci bir yanın ileri bir kıymeti oldutunu 
bire durdu ve yanındakilere: - Şu •takıdaki ıöl keaa· kaza oldm~_tturk. Çift~i Mehmedin ıöylemiı, Türk ıüvarilerinin 

- Nafile 1caç1Dl-'-m •ded\ - "- nod11• nuray• ,.. .... ,1" ;&,~.-~,~1 ya11n0:n .. "1ir•enıza1 A0dil0e1 tarla Romada en ırüzide süvariler 
}'"'"" r ıçınae .1 .. çm e r ouçus arasına• -oırnn.'f 11····- .,.,-

nasıl 0111 tutulacaj'IZ, kurtuluş - Nasıl ölmüş acaba? metre derinliğ nde ıu bulunan rağı mızı şeref diretine çektik· 
yoktur. O takdirde hepimizi de - Vücudünde ya a, bere iz· ku} uya dü,müş boğulmuıtur. lerini ıöyliyerek en büyük mi· 
idam etmeleri muhakkaktır. leri var. Fakat ihtiyari ktın, Kaza tahkikatına müddeiumumi salio bu hadisede bütün beli.-
canımız Cehenneme rl.decektı·r teeasi.irden, kılb aekteıinden d · muavini B. Rüttü Uıkent tara· rati ile keadilini göster itini 
Fakat teılim olur11k bize do- ölmesi de akla gelebilir. Kim şmdan el koamuı, kazada kim· batırlatmıt ve ıilvarilerimizi ae 
kunmazlar. bilir ya, be.ki de etrafındaki· ıenin alakası bulunmadıtı an· selamlamıştır. 
Yunuı patı, zaten bu neti· lerin hl}'anetine uğramıştır. Ş k Ka b .. 

ceyi anlıyor ve takipte, idetı Sarıh olarak bırşey anlaşıla· • 1!..ş~lm~ş--~_ .... 
1
r ..... : __ ,..,.._. __ --::: .... ~~ooıııı::~>ıc::o:ı::.:ıoııR•ııoc::ıı;:ı>.cı'="~~oaz B:r ..,üQ;!.~ .... '!,!:_ .. ~~~ w ~u.:. 

seri b:r at guintiıino çılcmıı mıyor. C j M D J K L i R ~- -
ıibi davranıyordu.. - Onun MISlr sultanı oldu· 9 

B·r aralık Hayrbayımn kuv· ğ'Jna iyice kanaatiniz var mı? 
vetlerinio üıtünde, beyaz bay· - Var sultanım, var .. 
raklar dalgalanmat• başladı. - s·z onu evelce biç gör· 

Yunus paşa kendi lcendiıine müş müdünüz? 
ıülümsedi: - Hayır şevket!Omüz. 

_ Ço'< zeki bir adam bu - Şu halde bana, evelce 
Hayrbay, kedi gibi iki ayak .ultam görmüş olanlardan, akla 
üstüne düştü. başında bır aaker, bir ağa, bir 

D ye mırıldandı. Hayrbay tes- insan bulunu1. 
lim olmuş, geçmiştı. Yavuzun maiyeti erkanı he· 

O aun teslim olmasından bi· men dııar. ya çıktılar ve biraz 
raı evvel de, Yavuz, dü,mao ıonra içeriye bir çavuş getirdi· 

ler. Yavuz ona baktı: ıultanm ordugahına çev rip ça· 
dırma girmit bulunuyordu. - Haydi ·dedi- bunlarla be· 

Birdenbire Şab lımaıli tek· raber çarçabuk git, sana gös-
rar hatırlad : terecelderi cesedin, Mısır ıul· 

O.ıun da çadırma böyle ıir· tanına a t olup olmad iını anla, 
mitti. gel! 

Fakat, Şah lsmail Çaldıran - Fermanınız başüstüne ıul· · 
harbine gelirken karısını ve 
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tanım .. 
Artık gece olmuştu. Dabık 

ovasmda Osmanlı o dusuaun 
zafer meşaleleri yanıyor, eaa· 
sen yorgunluk bile hissetmeden 
bu hadiseyi de anl1tan ordu, 
alabild ğ ne eğ!eoiyor, bsğırı· 
yor, çağırıyor, şarkı söylüyor, 
saz, boru çalıyor ve oynuyordu. 

Yavuz o akşam ıofraaını, 
birçok zevata almıştı. Ş oıdi ar. 
tık harekatın ink şafı mevzuu 
bıh;ıti. Yavuz hem neşeli, hem 
heye canlıydı. Meşhur birçok 
alımleri de bu seferde yanında 
bulunduruyo du. 

Suriyeden, Şamdan, Mııır 
hükümdarların dan, Salibeddin 
Eyübiden, Jı·amiyetin mücadele 
tarihinden, Emeviler ve Abba
silerden, biç durmadın konu· 
şuyordu. 

Polis müdürü sepette 
Biraz huta oldutam için, kendi kendime vaktinden evel ta• 

til müsaadesi veriyorum. B ıim patron eıaaen, hastalık veya IO!• 

luk olmayınca benim kolay kolay itin gırtlaj'ını barakmıyacatımı 
bildıii içın de ses çıkarmıyor. 

Dün akşam matbaadan ayrahp Kemeralh caddeıine girditim 
vakit, karşıdan birdenbire bir motosikletli göıülctü. Son zaman• 
:arda moda olduğu için, hiç dikkat etmete lüzum görmemittim. 
Fakat y mı başımdan geçen biri, arkadaşına: 

- Bak, bale -dedi- poliı müdürü sepette! 
- Galiba -diye düşündüm .. diğerine takılıyor, yah11t bir bi· 

kiyeden parça dınliyorum. Ayni zat tekrar etti: 
- Belediye Başkatibi Ali, poliı müdürüoü ıepote oturtmuı. 

O da adam akıllı yerleımiı. 
işte bundan ıonrad r ki, motoıiklete baktım. Çaakii belediye 

başkatibinin bir motoııkleti oldutuau biliyordum. Bir de ae 

ı~reyim: . 
Polis müdürü Salaheddin Korkud, hakıkatea, Türkçede Hpet 

denilen Sıydkara kurulmilf, Ali de Kadıya kılle tqar tibi bi• 
tün hızı ile geçiyor. 

Pol.ı müdürü motosiklete binmez mi; biner. 
Motosikletin sepetine oturap bir yere ıltmeı mi; fid• pek 

"l" a a .. 
Fakat kafir ( •ıepat,. kelimesi) ötedenberi bizde ııyıt tabaf 

olarak kullanıldıta için, beni bile az kalııa ıaşarb,orda. 
Meıela: 

- Poliı müdürü Hpettel. 
Dey:nce meraldanmaz mı11nız?. •Falan kiti Hpetlendi. de· 

nirıe bir mana çıkarmaz mı11nız?. •Sepetiade pamuk Jok. d .. 
yioce bunu bot bir likardı telikki eder miliaiı? 

Kordon hıvaıı, sepet ha•aıı ıözleri seçince k.ıak kabartmu 
mısınız? Bizim poliı müdürünün .epetDiıin olaıa da din, Kı· 
meraltmda benim gibi birçok kimaeleri de .alikadu etti. Nite
kim, Sevim paıtabaneıiain önündea ıeçerkeD baıta Mmacl 
Çınar oldutu halde üç avukat karııma çıkarak ıordular: 

- Şu ıepette kim vardı Allah atlana? 
Dediler. 
Ben de cevap verdim: 
- Poliı müdürü vardı!. Çlın41l 

Ankara, 19 (Huıusi muha· 
birimizden • Telefonla) - Bu· 
günkü harekat eaoaıında, An- - 2 -
kara 11buıada paçlik ve Bu haatalata utrıyan kadar 
halle ıöylece and içti: Jar baı dönmelerinden ve bıt-

Ulu Önderimiz, Karları• •tnlarından mustarip olduklara 
cımız Biiglllc Atatilrlc ul· gibi ıık ıık çektikleri hafakan· 
randa eb•df andımızı ip- lardaa ve bayılma nöbetlerin· 
lim: den elim bir vaziyete düşerler. 

Eg uarlıiımızı garatan, Kalb çarpınblan eklik detildir. 
gagan snılll Atatilrlcl A,. Hıtta kulak oj'ultuları kendi· 
tılıngolda, ıö•terdilin /cad. lerini çok iz'aç eder. Ayni sa· 
sal amaçta lıiç tlarmatlan manda nefea darLğı da duyar• 
gllrllgt1cellmise 0 • /Jıı afıır- lar. Bu kadınlarda aybıııları 
da kanımızı fiile ı•I• Mı· biç zabar etmez veyabul pelc az 
ı-calımıza iliz wrlrl#. • ldet görOliir. Bu ıibi hamla-

'-----------""'~ rın kalplerinde vakaa gelea 
teakıp Türk pnciain yetiımeai bozukluklar dolayıaile ayakla· 
için bütün imklnların temin nada ıitlikler peyda olur. Bu 
edilmekte oldutunu, Türk pa• hastalar ıükünet içinde yaşar 
ciadoa hiçbir ıey eairıenmedi· lar, biç bir Arızalan yokmuı 
tini batırlatmıt ve Ankara ıe- ·bi ö .. J fi g ruaür er. Kan levhaıı 
bir •tadının buadaa ıonra •t 9 k az veya ço tagayyüre utramııtır. 
Mayaı ıtadı. olarak analmaaı H 1 alta ar daima ıolulc ve renk-
vo bufiinün de miUi bayram· Iİz bir haldedirler. Dahili gud· 
larımız ara11ada ıeaçlik ve ıpor deleria vazife bozukluklarile 
bayramı olarak kabul edilmeai ilgili olaa bu uzvi afetin göı· 
için dilekte bul11nulacağıaı laa· terditi ve yapbtı baaarat ve 
ber vermiıtir. zarar çok ehemmiyetlidir. Bunu 

Bu meyanda da hararetli al· gözöaüae getirmek lazımdır. 
kıılar aruıada Atatürlce tazim Uıviyette ııtırap duyulmuyor 
telgrafları çekilmeıi kararlaıtl· diye aldarmımazlık yapmak 
rılmııtar. Nutuk zaman zaman dotru detildir. 
dakikalarca devam eden alkıı· iç ifraz bezlerinin bozuklutu· 
lara gömülmüıtür. n• tatıyan kadınlar şiımanla. 

Bay Şükrii Kayadan ıonra, mağa müıteit olurlar. Göğüı 
ıonç bir mektepli kızm heye· ciltleri bemea alçı rengine ge· 
can dolu bir •öylevi dinlenmiı lir. Bunlann ciltleri güneıte 
ve harekibı geçilmiıtir. Bu ıöy· yanmaz, boan cilt aı yeıilimıi 
levi bir lcoro heyetinin söyle· bir renle kespeder. Bunların 
diti marş takib.etmiıtir. Bu cildinde bazan baaauiyet baı• 
marıın 19 Mayıs tarihine aid •aıı dolayısile kın çok olur. 
bir bataraıı mevcud bulundutu Hatta yaaaklar kırmızı görünür. 
için halk arasanda yaptıtı tesir . Tenasül nahiyelerinde kıllar 
çok büyük olmuıtur. Marştan pek az çıkmıı bulunur. Bunların 
ıonra bütün ıençlik ve halk ı.- • • · • • - ··--.. '·"" • • u· 
••"'"'i ... '9M•· - cutleri orta derecede teıekkül 

Ktz, erkek tıle be ile Har· etmiı ve büyümüıtür.. Bunun 
biyelilerimizin, yüksek mekteb- için burada yapılacak tedb,.. 
lerin, enstitülerin bedea talim· ler tabiatilo çok iyi bir tesir 
Itri ve muhtelif ıpor müıaba- icra ederler. Yalnız b11 gibi 
kalıra baıladı. lıtanbul, lzmir hHtalar mütehaaaı• bir doktor 
ve d :ter 1erlerden gelen tarafından nezaret altıoda bu· 
ıençler de bu meyanda idıler. banmak ıuretile tedavilerini yıp
Saba, tasavvur edilmez bir he- tırmılıdırlar. Kalb bastahkları 
yecan içindeydi. yapan bu haatalakta haatirua 

Fakat bu arada, yüz bin hayatının ı teblikeye girmemeai 
kiıiyi sevinç, gurur n beyeca· ve butalıjım müzmin bir n1ir 
nın en yükıek ıeviyeaine çıkaran alarak yıllarca b11taaın aüriln· 
bir bidiae oldu: cemede kalmaması için tedavi 

Büyü!c Şef, ref alcetleriDde tedbirlerine lizımgoldiği kadar 
Baıvekilimiz B. Celil Bayar devam edilmeai lizımdır. Haı· 
oldutu halde ıtada te.,if etmiı· tahtın irai kabiliyet ve iıtidacla 
ludi. Birdenbire, bu yüı bin ıöre vaktinde lizımgelen tecl· 
kitinin; birlere riayet edilmeli lazımdır. 

- Yaıa, varoll -5011• 
Avazelerine karışın ve daki· 

kalarca ıüren alkıflara bqladı. 
Atatürk, balla aeliml1yarak 
balkona çaktılar. Gözleri genç• 
lere dikilmiıti, çocuklarına 
bakıyordu. Ve halk ta, bir taraf· 
taa barekib takib ediyor, bir 
taraftaa da Şefimizin bulundulc
lan balkona bakı1orlardı. Şef, 
••li idi. Balko•a. miaafir Na
zara da davet ıt•iıl•di. 

T etrifleri, erkek talebeaia 
beden barekıtleriae teadiif et· 
mitti. 

Geaçler, iN laareketl• .... 
1111da eller JQkanda olmak 
üıere ve muallimleri Ma bm• 
d1111 idaretiade • Atatlrke al
kıı. banketi J•ptalar. Namara 
ile yapllaa ba allaı, çolc ent .. 
reasudı. 

H• mektebia, keadi muleti 
içindeki harelcetl•i dı çok al
lcıflandı. MeMli harbiyeliler de 
llllb, bomba, aılcerlik oyunları 
Japbllr. Harelciba aonlanaa 
clotna 86yik Şef ltalkonlannda 
dotnaldalar ve ...... m&tema• 
diyen balkona baba halk da 
harekete ıeldi, tiddetli bir al· 
laf baıladı. Biiyik Şef, balkı 

Maliye ıubeleri 
1 Hazirandan itibaren Alua• 

cak Maliye tahıil ıubeıioin def
terdarlıkça litvedilecetini yar 
mıftık. Buna mukabil Kar111•• 
icada yeni bir maliye tabıil 111• 
beıi ibdaı edilecek ve yala&S 
muamele ve iıtibllk verıileril• 
muhtelif h'1çlann ve para er 
ulanaın tabailile me,gal olmak 
bere AIADcalcta bir 111be 111-
du eclilecelctir. 

B. Haımet Dalg• 
Deniabuk lz.ir ıubui 1111" 

diirii B. Haımet Dülıe dilll 
Karabaraaa gitmiıtir. -# 
ve gençleri müteaddit daf..., 
1ellmbyaralc çıktılar. 

Harekit emıalıis bir parlık· 
lılc ve albı içinde ıeçiyort't 
Gece, biitün ıehir bir our a-a 
ıa11 içindeydi. Herkea dibi ;; 
ba pce aababa kadar ba blY 
günün beyecaaı ile ya,.da. 

l•tan6alda ,; 
l•tanbul, 19 ( Huıulİ ) dl 

Gençlik bayramı ıehrimiıde d· 
tezalaüratla kutlulındı. Oç •~,. 
yumda ve Halkevleri ıab 
rında p1rlak meraıim y•pılb 
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- 158 - Yazan: Aleksandr Düma --· Genç muhafızla üç silihşor odada yalnız kalınca 
hayretle biribirlerinin Yüzlerine bakıyorlardı 
- Bu onun yazısı deA'ilJ Ya- - Oh! Arkadaşlarım, bu Lokantacı onları başka bir 

ııaını tanmm; Villöruadan çık.· sefer de benim, yalmz benim odaya alarak taze yumurtalar 
•azdan evel taburun he1abanı değil, bu efendilerin de haya· getirmiş ve Atoı ta taze ıu 
'-en gördüm. tamızı kurtarmağa yetiıtiniz. almak üzere ,çeşme~e gitm~ıti. 

- Bu mektup tamimile ya· Sonra muhafızlara bitap ede· Geçen vak ayı barkıç sozlcı 
laa, biz hapis falan olmadık, relc ıöıünde deyam etti: Portos ile Aramis öğrenmişler· 
cliye Porto• cevap verdi. - Efendif er, bu mesele hak· di. . . 

Aramis sitemli bir tarzdı kmda ketum olmanızı rica ede· Dırtanyın Atosa dedı kı: 
1eclJ ki: rim; şahidi olduğunuz bu' şey· - Gördünüz yıl Azizim, 

- Dırtınyaa, bizim kavga de büyük zatların eli var, ve ölümle mücadele buna derler! 
çıkarmamın n11ıl inınıyoraun? boşboğazhk edecek olursak Atos baıını salladı: 

Dartanyan, aarardı ve duaak· · baıımıza daha büyük bir fela· - Evet, evet, dedi, anlıyo· 
larına korkudan titreme gel· ket çöker. rum; fakat bunun o kadın ol· 
aaiıti. Diriden ziyade ölü hıliae dutun• emin misiniz? 

Sen kelimeaini pek meraklı girmiş bulunan Planıe kekeli· - Tamımile eminim. 
bıuılardan gayri bir zamanda yordu: - Bununta beraber; hala 
biç kallanmıyaD Atoı ıordu: - Ahi Efendim, ahi Ben şüphede olduğumu itiraf ederim. 

_ Sen beni korkutuyorsun! nasıl oldu da kurtulduml - Fakat omuzunda zambak 
Ne oldu bakılım? - Nasıl herifi Sen do mi çiçeği dövmesi nedir? 

içecektin? ' - Fransada bir cinayet iı· 
- Haydi çabuk olunuz, ar- - Kralın şerefine, efendim; lemiı ve onun için omuzuna 

kadqlarl Aklımdan müthiş bir tam küçük bir kadeh içeceğim dövme yapılmıı bir lngiliz kı· 
tüplae ıeçtil Sakın bu da o ıırada Fürrö çatmldığımı ıöy· dınıdır. 
lcıduun baıka şekilde bir in· 1 d. d - Atos, o ıizin karınızdır, 
tilcımı olmuın? diyo Darta11• e 1 e... b ._ d- - ·· ·· Korlcu ile diıleri çatırdıyan inanınız; ir Kere uşuounuz, 
JID haykırdı. Furrö söze atıldı: tarifiniz benim bildiğim kadına 
Ş:mdi de Atoıun benzi aa· ı b · d" O t - Eyvahl Ben de içmek nası enzıyor, ıye ar ınyan 

rarmııtı. için onu dışarıya savmak iste· ısrar etti. 
Dartanyın lokanta va dotru E b 0··tekı· 1 miıtiml - vet amma ence 

koıtu, ii.r silahşorlar iki uha· l k ·ı - - b 
-y Dartanyan muhafızlara döne· mut a a o muştur, eo onu 

hı da peşinden vüriidüler. l l 1 rek dedi ki: e im e aamıştım. 
Lokantaya gı"reo Da,t nyanın o b il d - Efendiler, vuku bulan bu artanyao aııoı sa a ı: 

ilk aözüne çarpan şey, ıanca y h t d 1.
0

) • şeyden ıonra ziyafetin pek tat· - a o, ya u e6ı , ne 
içinde wıırlere yuvarlaaan Brias• l" ? d. d ı · k l ı- sız olacağını takdir edersin iz; yapmamız azım ıye e 1 aa 1 

•ont olmuıtu. d bunun için ziyafetimizin başka ıor u. 
Plınıe ile Furö ölü gibi ııp· At d d. k. bir güne kalmaaını rica ederek os e ı ·= 

llrı bir halde onun imdadma 1 b d b. le 1 affınızı temenni ederim. - nsanın aıın a ır ı ıç 
1eti1111ete çalıııyorlardı; fakat iki muhafız, Dartanyanm bu sallanıp dururken böyle eli 
Y•·dımlannın beyhude olduğu b "'l d k - 1c·· d ğ

0

I - ricaımı memnuniy~tle kabul l!.g ı urma mum un e ı ; 
)likif ı• öı- halinde bulu• L d• • • b • tt l. t n1ıı ID uzu ozu nu.. t kl~· beraber dört arkadaşın -.en ımızı u vazıye en .. ur ar· 
lcanıılc bir hale girmişti. y lnız k m k - edHcl rioı wo~ ıcu.uu. 

- Ahi Ahi Bu hal pek anlıyarak gitmişlerdi. - Doğru, fakat nasıl? 
Genç muhafızla üç ıiJabsor - Beni dinle! O.ıunla mut· 

•üthiıl Beni affeder gibi gö· 
rherek zehirledinizl lar yalnız kalıncı, biribirlerinin laka buluşmanız ve anlaşmamı 

B Yu .. zlerioe bakışıyorlardı ve her lazımdır; ona deme~iıiniz ki, 
- en bal Bea mi, sefil 

herifi Ne demek istiyoraun? birinin yüzünden vaz·yctlerini Sulh yahut harp! Size aıilzade· 
el. D f•na gördükleri anlac:.ılıyordu. lık namına söz veriyorum ki 
ıye artmyan haykırdı. "' v Atos dedi ki: ıizden h"ç bahıetmiyeceğim ıi· 
- Demek iıtiyorum ki, bı· 

11a ıarabı veren ıizıiniz; demek - Evvela, bu odadan çıka· bi ıize karşı hiçbir harekette 
iıtiyorum ki, benden intikam lam; ölüler iyi bir arkadaş ol· de bulunmıyacatım. Size gelin· 
'1•ak iıtediAiz; ve işte bu ha· maz, huıuıile zorlu bir ölümle ce bana karşı bitaraf kalıcatı· 
liıı mütbi~ olduğllDU ıöylüyo- ölmüş bulunurlar11. nıza yemin ediniz; yoksa, adli· 
'Ullll - Planıe, bu zavallı şeyta· ye nazırına müracaat ederim, 

aın cesediai senin dikkatine krala müracaat ederim, 11rayı 
bırakıyorum. Onu mukaddes aleyhine kaldırırım, dövme ni· 
harp meydanına gömdür. O ıanlı diye ıizi ilan ederim, 

- Böyle düıünme Briaamont 
öyle zannetme; yemin ederim, 
•toi temin ederim ...• 

- Obl Fakat yukarda Allah 
~..-ı Allab"aeninlde cezanı wuirl 

Dartanyaa ölmekte olan ada· 
lllln yanını diz çökerek dedi 
ki: 

- Ruhulcudüs namına yemin 
•derim ki, tarap zehirli imiş, 
~. bea de awa gibi bilmiye
relc içecektim. 

- Size iaanmam, inanmam 
~Ye haykırın asker dchıetli 
Mtreıneler içinde öldü. · 
b Portoıun ıişeleri lcırmağa 
'llıdığı ve Aramiıin bir pa· 

t~t Ç1ğırılma11nı emretmekte 
Aıraı. ıoç bldıtı bu sırada 
'"'toı: 

1.-:- Debfltl Dehıetl diye. aöy· 
Ilı yordu. 
Dırtanya n dedi ki: 

TAKVJM 
Ruını • 13541 Arabi • 1357 

Mı111 7 RıbiCllnel 19 

Mayıs 

20 ı 
9 
3 
8 

Ev.lı::at EıauVa.aaı 

-'kcam 12 19,23 
Yataı J,53 21,ıo 
lm..ıt 7,09 2,S7 

cinayet işledi amma nedamet mahkeme karşısına çekerim, ve 
te etti. eA-•r ıuçsuz çı1'arsanız, ehi Asa· 

Dört arkadaş odadan çıkmış· let ıerefi hakkı için, sizi bir 
lar ve Briımontun cenaze mH· duvar lcöşesinde kuduz köpek 
rafını Plan§e ile Furaöye bırak· gibi gebertirim. 
mıılardı. - Sonu uar -- ---------~---·--- -- _ .... 

Bu kadına acıİna.z mısınız? --·-Sinir buhranının fe
ci bir cilvesi 

Bir ana, iki çocuğunu kesti, ken
disi de yaralanıp öldü 

Franııda Pluay lcasabuında dır batırmaktadır. 
oturan ve ıık sık sinir baata· Derhal tabldkat yıp:an po· 
lıklırı geçiren lvan iıminde 34 liıler bu cinayetin ne ıekilde 
yaılarında bir kadın çok feci yapıldığını aydınlatıyorlar. 
b!r cina~~t iş~miıtir. Bu kadın Madam lvon, bahçede otur· 
bır ta~~rı oufuı memurunun makta iken, kocaaı ile ç.ekiıi· 
zev~etıdır. yor. Bunun üzerine yukarı çıkıp 

~ır ha!t• evel bu kadının dolaptan çıkardık• bir ustura 
evande bır feryad kopuyor. Ye- .1 at '-t l ·k· ı." ··k • 

1 
. ı e y maaı; a o an ı ı ~uçu 

tışen kom~u arı ve pohıler f u ~ b i l d k · 
manıaraya tıhit oluyorlar: çocuaunu. 0 ~z arın an esı· 

Uıtura ile botaılarından ~·· yor. Bu cınayotı yaptıktan ıon· 
ailen iki çocuk, karyolalarında ra, yedi yaşındaki çocuğunun 
cinsız yatıyorlar. Bunlar lvanın üzerine hücum ediyor. Kendini 
çocuklarıdır. Katil ana da, kan. müdafaa eden çocutua el par• 
lar içinde yerde yatmıktad11. makları kesiliyor. Bu ıırada 
Elinin parmaklara parça parça ayalı kayıp yere düşerı delir· 
olmuş yedi yaıında bir çocuk miş annenin elindeki ustura 
can acııındao avazı çıktığı ka.. kendi kalbine aaplanıyor. 

Emlik alım satım muamel~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!erinin alelade afış verişlerden 
çıkarak ticaı ~ bir mahiyet aldı· 
k•, iı hacminin genişleyişin· 
den anlaşılmaktadır. 

Alman ve ltalyan gaze e~ 
lerinin bazı neş iyatı 

İş hacminin genişleyişini de 
gösteren, emlak ıimsarlarının 
günden güne adedinin artışıdır. 

Her genişliyen ve mahiyetini 
detiıtiren ticaret işi, bir kon· 
trol ve inzibat altına alınmak 
gerektitindcn emlak al:m satım 
muameleıinin de geniş bir ticı· 
ret işi haline geliıini ehemmi· 
yetli bir mesele olarak ele al· 
mak icab eder. 

Bi2e bu mukaddeme1i yaptı· 
ran, emlak alam satımında bazı 
vatandaşlaran zarara uğradıklan 
ve bu zararda da emlak ıimaar· 
larmın rolleri hakkındaki şika· 
yetlerdir. Bazı yolsuz hareket· 
leri hikaye eden vatandaşların 
sözlerini dinlediktea sonra em· 
lak simsarlığının bazılarmao elin· 
de halle namına zararla bir tica· 
ret işi haline gelişine hükmet· 
memck mümkün delildir. 

Lakin biı burada, emlilc alım 
aatımmda ıimsar marifetile va• 
tındaıların nasıl aİdatıldıklarını 
hikaye edecek değiliz. Eıaaen 
bu bakımdan meıole, içtimai 
bir renk alıyor. 

Biz, emlik alım aabm mua· 
melclerini ve simsarların rolle
rini t;caret bakımından mütalea 
etmek zaruretindeyiı. 

Şimdiki halde emlak simsar· 
ları üzerinde reami aiika, ancak 
kuanç verg:si bakımından ma· 
liyeyo ait bulunmaktadır. Em· 
lik ıimsar)arı bir kontrol altın· 
da detildirler. lıte bu başıboş 
durum, emlilc alam satlmında 
birçok yolsuz hareketlerin hu· 
sulüne kafi bir sebeptir. 

ı;'°m\~k \, •C\Um mı.a m•\.,. 
leri genişlemiş bir ticaret işi 
oldutuna ve bu ticarette ıim· 
sar denileıı ve adedi artan er· 
bab, mühim bir rol sahibi bu· 
lunduğJna göre, bunlarla yalnız 
maliyenin alakalı bulunması kafi 
bir kontrol değildir. 

Kontrol işini, borsa ve güm· 
rük simsar ve komuıyoncularını 
göz Ö!lÜne alarak mütalea im· 
kanı vardır. Gerek borsa ve 
gerek gümrük komusyoncuları 
bir kanunla mukayyettir ve bi
naenaleyh kontrol altındadırlar. 

Emlik simsarlarının kootrolu 
için daha bazı imkanlar da akla 
gelmektedir. Fakat maksat, kon. 
trol ya:ıi zaptırapt olduğundan 
her türlüsü muhakkak ki bugün· 
kü başıboş durumdan çok ha· 
yırlıdır. N. B. 

Borsa 
18·5·938 

(İzam satışları 
Ç. Abcı K. s. 

53 O. Kurumu 16 25 
35 Ş. Rıza H. 16 26 
33 A. R. Ozüm. 13 1S 
S Akseki Ban. ıs 2S 
126 Yeldin 

15335 Elki YekGn 

K. S. 
17 
16 25 
13 75 
ıs 2s 

275461 Umum yekün 
Zegtingaiı satışları 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
2000() Albıyrak 33 33 

18·5·938 çtkirdekıiz üıüm 
fiıtleri: 

No. 
,, 
,. 
" 
" 

7 14 75 
a ıs 2s 
9 IS 7S 

10 16 75 
11 18 2S 

Zalalre satııları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

260 Ton Butday .S 9315 61875 
969 Butday 5 9315 6 2875 
150 Arpa 4 2S 
150 Ton Bakla 4 4375 
59 Nohut 615 

9107 Kilo Yapık 53 56 

İtal~an.Fransız anlaşması, Berlin.Roma 
mihverini bozamaz. Brezilya hadiseleri 

hakkzndaki düşünceler •• 
--~~---------~~~ Muvaffakıyetsizlikle neticele· kat bu gibi manevrıl r. hadise· 

nen son hükümet darbesi üze· lerin realite i ile tearuz etmek· 
rine bu teşebbüste Almanyanın tc ve bir çok defa, halya ile 
mesul bulunduğunu ileri aüren münaıcbetlerin tanzimi ıçın 
Brezilya gazetelerinin neşriyatı Fransada doğan faaliyetle çok 
ile C 1mhurreiıi Vargas'ın be· fena çarpışmakte.dır. 
yıınatına şiddetle hücum eilen F,ansız basını maneuralardan 
Fö kişer Beobahter diyor ki: vazgeçmeli 

Cumhur reisi Vargas'ın bu Tuna ve Balkan Avrupasını, 
isyanı izıth ~edebilmek için se· sanki it lyan ve Alman millet· 
bebler aradığı muhakkaktır ve leri arasınd derin bir rekabet 
biz, bunu çok iyi anlıyoruı. Fa· varmı§, sanki ltalya ve Alman· 
kat bunun içi.n "Tamamiyetçi. yanın çok büyük hürmet besle· 
vatandaşları eğer kendisine ki· diği h;ikümracı dev:etler değil 
fi gelmiyor ise, B. Vargas, mu· de Afrika ve Asyanın keşfedil· 
hakkak surette bu bakımdan memiş mıntıkaları kabileleri ba· 
kendisine yardımı dokunacak his mevzuu imiş gi bı Alm n 
yerlere, meseli Brezilya üzerin· vcı ltalyan nüfuz mıntaka an 
de Almanya emellerinin mevcut taksim· için sözle :vt Js;ol n ı • 

burafeıini ilk icad eden Ameri· Hitler planlan mevcut bulundu• 
ka B'rleşik Devletleri matbuatı· ğu hakkındaki icadlar da oı 
na müracaat etmeli id". Biz, B- maneralara dahildir. 
rczilyada büyük ve mühim mik· Politikanın icabJarına ve bıı· 
tarda Alman kolonisi ve Alman bass' hakıkate hurmet etmek 
vatandaşı bulunduğundan dola· istiyorsa Fransız matbuatının bu 
ytdır ki Brezilya Cumhuriyeti sisteme bir nihayet vermesi la· 
ile çok dürüst münasebetler zımdır .• 

------------~----~~-idı meye gayret etmekteyiz. 
Almanlara fena muamele 

l)aprnak için baha.ne 
Bu münasebetler, h·ç olmaz· 

sa, nasyonal aoıy41lizmin Alman· 
yada iktidarı ele aldıkı günden· 
beri, bizim tarafımızdan biç bir 
suretle teşviş olunmamıştır. Bre· 
zily federal cumhur re.si, Şi· 

mali Amerika unsur) nnın Bre· 
zilyı iş lerine karıştığı fıkrinde 
iıe, bu kendisine ve Brezilya 
halkına aid bir iştir. Biz buna 
karışmayız. Fakat cğtr hiddeti· 
ni Buz !yadaki Almanlardan 
çıkarmak istiyor iıe, bunda her 
halde çok aldanıyor. B. Var
gas, Vaşington ve N~vyorktan 
bazı kimselerin yapt1lclan ilham 
üzerine, manasız sebeblerle, Al
manlsra fena muamele edilme
sine, Alman ekonomisinin teşviş 
olunmasına ve Alman gazetele· 
rinin müsadere edilmeıinc uzun 
ı man müs ade ol mmıyacaktır. 
MuuaJ/akiyetsizliğe mahküm 

teşebbüsler 
Ciornale d'ltalia gazetesi, bir 

bışmakaleıinde, İtalyan ve Al· 
man hareketleri ile hadiselerini, 
Roma ve Berlin arasındaki 
karşılıklı itimad n sanki zayıf· 
lamış olduğunu gösterir bir 
tarzda göstermeğo çalışan Fran
sızlann bu husustaki mütead· 
dit tefsiılerini düşüncelerini te· 
barüz ettirmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
.. Bu, ltalyayı ve Almanyayı 

biribirinden ayırmığ1 utihdaf 
eden malOm harekete aid te
ıebbüslerdir. Bu tqebbüıler, 
dıha doğmadan muv•flakıyet· 
ıizlite mahkilmdur. Fakat bu 
manevralar, Roma ile Paris ara· 
ıındaki münasebetleri tavzihe 
matuf diplomatik görüşmelerin 
yeniden başlamasına tesadüf et· 
ti~i icin, ouraıı derhal teyid 
olunmalıdır ki bu manevralar, 
ancak Fraeıı arzularının · aksi 
neticeleri verebilecektir. 
ltalgan - Franıız anlaşması 

mihveri bo~ama~ 
Bununla beraber furaıını da 

iıah edelim ki ltalyao • Franıız 
münaıebetlerindeki •amimiyetin 
yeniden teaiai, ltılya ile Almı0• 
ya arasında teıis . ve bir çok 
defa teyid olunan demir teaanü· 
dü, ne bozabilir, ne de demir 
te1&niidiln )'erini tutabilir. Fa· 
,__ .... __ ~ ............. 

BeTgama kermes 
Halkevi de müs .... me 

reler hazırlamıştır 
Bergama kermesi için lzmir 

turing ve otomobil kulübü ile 
Halkevi tarafından Bcrgamaya 
seyahatler tertip edilmiştif. Bu 
eynb tlere bank l r ve muh· 

tel f müesseseler memurları ve 
Halkevi mensupları iştirak ede· 
ceklerdir. 

Her iki ıeyabate iştirak ede· 
celcler, pazar sabahı erkenden 
otobüslerle Bergamaya hareket 
ederek öğleden sonra başlıya· 
cak kermes şenliklerine yetişe• 
ceklerdir. 

Yollar tam·r edilmiş, Berga· 
maya gideceklerin ber türlü 
istirahatleri temin edilmiştir. 
Bergama Halkevi ayrıca mü a• 
mereler ve eğlenceler hazırla• 
mıştır. Bazı aileler, cumartesi 
günü öğleden sonra gitmeği 
kararlaıtırmışlardı r. 

Beog·, dağlı, zeybek oyunları 
için köylülerden ayrı ayrı grup• 
lar seçilmiştir. Kozak: yaylasan· 
da geçirilecek güa için de Ko· 
zak köylüleri hazırlıklar yap· 
mıılardır. 

Vak:f kütü.phanele. 
rindeki eserler 

'/ l'ıctflar idaresi kütüpbanele· 
bulunan muhtelıf kitap-

• '· tski eserler Vakıflar Mü
dürıüğüne aid Salepçioğlu ca· 
mii kütüphanesinde toplanmış· 
tı. Kültür Bakanlığından vila· 
yete gelen bir emirde bu ki. 
taplarm hepsinin lzmir Milli 
kütüphanesine verilmesi bildi· 
rilmiştir. 

Arazi tahrir işleri 
Vılayetten kaymakamlıklara 

ve arazi tahrir komisyonlarına 

gönderilen bir tamimde komis· 
yon!arın tahrir vazifelerini Ha· 
zirana ıkadar her halde ikmal 
etmeleri, vazifeler ni bitircmi· 
yenlerin mesul olacalclan b 1-
dirilmiştir. 

Bel!diye cezalar. 
Belediyeden musadda ~. lıste 

bulundurmıyan bır k b p , ve 
üç lokantacı cez.d1t.ı d.r •. uı ~t.r. 
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Tü k. 1' ugoslav dfJst utta 
ANADOLU Mayıs 20 

Mu erem misafi imizin 
d ·· nkü ziyare leri 

Çekoslovakya meselesi na-
zik bir safha ya g · • yor 

Prag zabıtası tarafından tevkif edilen Südetler, 
Dost ve müttefik devi tin Harbive Nazırı şerefine Alman nazilerinin hücum ari e ka akollardan 

verilen ziyafette hararetli söylevler teati edildi 
- Başı 1 inci sahifede -

ıotltrimiziu birleştiğini solh idealini 
elıoınıniyctle kaydıy em •k gibi bıua 

reddi bir vazif: yi ilh.:ım etmektedir. 

Kadehimi Yugoslavya kralı 
Majeste Pıyerin şerefine, Naip 
altes prens Polun ve muhterem 
niyabet meclisı zalarının ııh· 
bıtine, ıizin bay general ve hu· 
zuru ile bizi bılhassa sevindi· 
reD bayan Marlçin şahıi ı ade· 
tinize icaldırır ve müttefik asil 
Yuaoslav milletinin refah ve sa· 
adetine ve kahraman ordusu· 
nu11 şan ve şerefine içerim. 

Yugoslavya harbiye ve bah· 
riye nazırı general M riç aşağı .. 
daki cevabı vermıştir: 

Bay Bakan. 
Bana hitap eden samimi söz· 

lerinizd~n °pe\c ziyade ~ütebaa· 
ıis oldum. Size her şeyden ev· 
vel bunun için en hararetli te
şekkürlerde bulunmak isterim. 
Keza memleketinizde ve hükQ· 
met merkezinizde hakkımda 
göıterilen samimi misafirperver• 
likten dolayı da ıükranlarımı 
arzcylerim. 

Ordumuz hakkındaki camile· 

aldım. f Jlbakika bu z"yarette 
size Ekselansınızla ve Yugos· 

lavyada silinmez bir batara bı

raktıkları ikametleri esnasında 
beni z"y rcte davet eden dost· 
larım Ekselans Fevz· Ç!lkmak 
ve eski Baş\ekil Ekselans is
met 1nönü ile görüşmek için 
mükemmel bir fırsat goruyor. 
Ve memnuniyet m çok büyük· 
tür. Hususile ki, . b na Yugos· 
1 v ordusunnn dost ve mütte· 
fik Türlciye Cumhuriyet ordu· 
suna hararetli se am ve temen· 
nilerimi şahsen getirmek ve 
yeniden doğ n Türkiyeyi ziya· 
ret ederek Türk milletinin ge
çirdiği en nazik zamanlarda 
kend sini gösteren ve bugün de 
,yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
bütün hayat sahalarında teza· 
hürde devam eden yüksek de
haaınm pa l le eserini temaşa 
eylemek hususunda ötedenberi 
beslediğim arzuyu tabalckulc et• 
tirmek fırsatını veriyordu. 

Umumi harbin ıonunda Türk 
milleti uçurumun kenarında bu· 
luauyora benzerken onun gu· 
ruru ayaklanmış ve ona yara· 

kir takdirleriniz benim için bil• ıın ifadeıini dahi adamın ıah· 
haasa kıymetlidir. Çünkü ekse• ıında bulmuıtur. 
linıınızdan doıt ve müttefik Kamil Atatürk .milletiniD ru• 
bir ordunun mümtaz mümessi· hunu ve çalan 1aatin ehemmi· 
linden büyüle devlet adamından yetini anlamıştı. Evveli kılıçla 
ve ıanb askerden gelmektedir. Sakarya kıyılarında ve ıonra 
Fılbakika Yugoslavya krallığı da Damlupınarda ve nih,yet 
müıellah kuvvetine ve milli kalemiyle de 24 Temmuz 1923 
müdafaasına hususi bir itina de Lozanda Türk milletini kur-
göstermektedir. Maamafih bunu tarmamış mı idı? 
herhangi bir kimseyi tehdit ve Kamil At türk enerji ile ta· 
ya tahrik etmek için değil fa· hakkuk ettird ği dahiyane ııla· 
kıt milletine müteaddit sahi1ar• batla müttehit ve kuvvetli bir 
da engelsiz inkişaf ve tekamül Türkiyenin temellerini atmış ve 
etmek. ve refahını arttırmak, bu ıurctle onu hür ve şerefli 
taahhütlerini yerine getirmek bir hayatın seri bir ka~kınma· 
imkinını vermek ıuret.yle ken· om ve parlak terakkilerin za· 

edisine layık ve muslihane baya· ruri şartlarını temin eylemiştir. 
ta temin eylemek için yapmak; Yeni Türkiyenin büyük dahi 
tadar. Bu ıebebledirki Yugos· yarahcııı bununla da iktifa et· 
Iavya orduıu Balkan paktının memiştir. Memleketinin seli· 
istihdaf ettiği yüze gayelere meti için vaktiyle kanlı muba· 
haliune ve fedakarlıkla hizmet rebeler esnasında yaptığı gibi 
etmeğe ve doıt ve müttefik sulh esnasında da inkılapçı 
Türk, Rumen, ve Yunan ordu- hamlesinin muazzam kudretiyle 
lariyle tcıriki mesai ederek bu çalışmakta devam ediyor. 
paktaa esasını teşkil eden ideal lıte bu ıuretledir ki eski 

ve nzimkar eli ile sevk ve ida • 
re edilen ve bunda Ekselansı· 
mzın da dah.I bulunduğu karlak 
mesai arkadaşları kütlesinin 
yardımı dokunan Türkiye bu· 
gün mümtaz şeflerin idaresi 
ltında mükemmel talim gör .. 
müş ve tech"z olunmuş ordu· 
nuzu onun yüksek maneviyatını 
ve parlak ananelerini görmek, 
tahakkuk ettirılen muazzam te· 
rakkileri müşa~ede etmek için 
kafidir. Bu terakkiJer yalnız 
d kkat ve tazim uyandarmıyor, 
Ayni zamanda en yüksek hay
ranlıklara da layık bulunuyor. 
Bütün bunlar her iyi niyet sa· 
bibi adamın ve alelhusus bir 
doıt ve müttefikin yüreğini 
açacak ve onu sevindirecek 
şeylerdir. işte ben de sevin ·yo· 
rum. Ve dost ve müttefik Türk 
milletinin terakkilerini derin 
bir alaka ve memnuniyetle ta· 
kib eden doıt ve müttefik Ru· ı 
men, Yunan ve Yoguslav mil· 
Jetlerinin müşterek ahenkli ve 
müreffeh hayatlarının kat'i zaru· 
retlerine istinat eden Balkan 
paktının ruhuna 1amimiyetle 
aadılc bulunan Yugoslav milleti 
de benimle beraber sevin ıyor. 

Hakkımdaki lütufkar sözle
rin izden ve parlak kabulünüz· 
den dolayı size, aziz meslekda • 
şıma bir kere daha teşekkür 
eder, kadehimi Reiı"cumhur 
Ekıelinı Kamil Atatürkün sa· 
adet ve ııbbatine, Cumhuriye
tin, aıil Türk milletinin ve or 
dusunun refahına kaldırır ve 
eKseıansınızın ve naznc vay•n 
Ôzalpan s hhatine içerim. 

General Mariç, nutkunu bitir· 
d ikten sonra: 

MÇok yaşa ..• 
Diyerek kadehini kaldırmış 

ve çok alkışl nmıştır. 

• Nebatat 
Hastalıkları 

I Ç l N 

Miistahzar yeni 
ildçlarımız geldi 

11111111 

Hacı DavudZad~ 

Rahmi Karadavud müdafaaya hazır bulunmalıdır. Osmanlı imp ratorluğunun ha· 
Ve daimada hazır bulunacaktır. rabeleri üzerinde yeniden can• Halimağa Çarşısı 

Bay Bakan. lanan ve gençleşen hayatiyetle No. 
3 

l 
Yeniden doğan Türkiyenin dolu yeni Türkiye Cumhuriyeti 

modera bükGmet merkezini zi· yükıelmiıtir. 1 Z M 1 R 
l d"h" · Ek 1" TELE FON 3809 

alınarak serbest bırakılmışlardır 
Paris, 19 (Radyo) - Siyasal 

mcıbafil; Çekoslovakya meıele· 
sinin, yakanda çok nazik bir 
safhaya gireceğini ve bu meıe· 
leden dolayı bütün Avrupanm 
bir heyecan devresi karşısında 
kalacağım ileri sürüyorlar. 
Almanların, mütemadiyen Ce· 

koslovakya aleyhine propagan· 
da yaptıklara ve Cumhurreiıi 
Benes iJe. Başvekil Milan Hodza 
için beyannameler dağıtmakta 
devam ettikleri bildiriliyor. 

Çekoslovakya zabıtasının tev· 
kif ett ği Südetler Alman Na· 
zilerinin hücumile karakollar· 

dan alınarak serbest bırakıl· 
dalar. 

Prag, 19 (R dyo) - Çekos· 
lovakya Başvekı li Milan Hodza, 
Südet A manlarına verilecek 
haklar hakkında yarın radyod a 

mühim bir söy,ev verecekti . 
Bu söylev, merakla bekleniyor. 

Prag, 19 (Radyo) - Hayn· 
layn partisi bütün Südet Al · 
manlarına birer mcktub gön· 

dermiş ve mağazalarına südet· 
lerin führeri doktor Haynlaynın 
resmini asmalarını tavsiye et· 
mişt r. 

kumpanyasından: 

Fener Tıp S. 

Bozkurt Tıp 6. 

• 

90 cm 

85 .. 
80 ., 
75 ,, 
70 " 

Kuruş 
832 

756 
723 
690 
657 

85 " 732 
Kelebek Tıp 9. 80 n 101 

15 " 670 
70 ,, 639 

1 - Yukandaki fiatler. fabrikada teslim ve bedeli 
ödenmeıi meırut 36 metrelik bir top için olup asgari 
1 balyalık (yaai 25 top) sabşlara mahsustur. 

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

3 - istasyona veya mağazaya naklini istiyenlerden beher 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

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

Yukarıda gösterilen bez fiatler"ln V_ekaletia tesbit ettiai 
11a&.u:rc uyguu awutaıHJ ve DBKllfC 8-~taTfarmlD 08 fiiUV8Hk 

olduğu tasdik olunur. 

Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eııi santim 

4 At 85 
4 At 7S 
5 Dejirmen 90 

5 " 85 
8 Geyik 85 
8 n 75 
9 Tayyare 8S 
9 " 15 

36 metrelik bir topun 
satış fiatı 

Kuruş 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-11 Köpekli 8S 

işbu fiatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj masrafı 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı aahşlarda yukarıdaki fiatlere 
olunur. 

-
üzumlu notlar 

TRENLER: 
1ımirden her ~illl kalb11 trea 

Jerin hareket eaatleri •• 

Aydın hattı; Al~ancaTa 
İrmir·Karakayu•Ankara: Paıar. 

ff'Pf, ~artamba, 4!Dma, puu gClD1ed 
t!.aar 21,35 de. 

Junir • Nazilli: BH gaıa •il 
12 \e JS,40 da 

lımir·Denizli: Salı, peqeıak 
mmarteııi ~nleri uat 6.30 da 

1ımir-Tire.ôdemi: Hernbab uıl 
~.35 de bir katar; her aqam nal 

1 '1,30 Ôdemi§e bir cıu. 16.30 ü 
Tireye otoray. 

Af gon hattı: Bumanetl•1t1 
lımir.fstanbal·Ankara: Her ~· 

ut '7 do [pazar, camı, prpmbı• 
gdnleri yataklı Yagoa·bilFe balaamf 

IOmir • Soma: Puaı ff pıalD 
ıe.ı ~tınleri ıaat ıs. !8 de 

1ımir·Bandırm11: Pazar, ntı. pn. 
tembo .a cumarteti gtbıleri eabahl .. 
yit: uat 'l,20 de muhtolil btuı 
puarteai, çarpm ba. cama ibilll 
ekapret aaat 12 a. 

İ&mir-Soma: Paıu •• ,......... 
,.ttnleri uat 15,28 de 

Hu zaman lazım ola ı.l• 
/on nama1'ala 

Yangın ihban: 2223 • .. lalı tel• 
fona mdracaat Damaruu 220D • ,. 
hirlerara11 teleloı:a mdracut ntllB8t 
raıı: 2150 • elektrik firketl: 209'· 
bnaguı: 2326. polia: 2463 •lmclaıla 

mhhl: 2016 • Baımaııı hıaa7011111 
3638 • Alaaııcak: lıtuyona: ııı. • 
l'aeaport Hpur hkeleei: 2851 

_ Şehir nakil ~ ..ebalt 
uatlezi: 

TramJJaglar. 
Her nbab Gtbe1yatı'1t• IUI 

beşte bir ııamny harele.. .a.. 
Bunu uat altıda hareke& ecl• ild9' 
ci aramny takil> eder. Bwadaa 
aonra her dört ciakibd.a im ara. 
•1 '"ardır. 

C.ce ıoa lramt'&J' GflHl,.ıaclaa 
24,S dedir. 

Konaktan GG&elyabya ilk lrt• 
Yay aabahleyia 5,26 dadar. W.aal 
lramny bU 1aaı eoıın. 6,2G da U. 
nket eder. 

Konaklan Gbelyabya gecıe -
lramvay na& birde banbl ecl& 
Bwıdu nol 2-i u Wı laaftl 

Vapurlar. 
lmıirdea KarpyakaJll ilk npcs 

uat 5,45to Puaporttaa kalkar. Geot 
IOD Hpıır ... ı 11,~ U ~ 
wa • baro.ket eder. 

Kaqıyakadm .lamlıe ilk .,.,., 
, aut 6,20 dodit. Şoa npuı d.a pot 
.w 2ıi dedir. 

GQndlb bor yarım ...ne bit 
•apuz Tardır. Aktam eoldad• eoau 

yaret için vaki lütufkar dave· Büyük mili a ııı se anı 

tinid büyük bir memnuniydle Kem 1 Abtü~ün yük~k deh ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
·~~;_;~;;.;~.;;_;;~~;;;..m~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ıniaiy•a .... mllı•ı~n~d~i ":b~i~lm~e~m~.':" ben nerede olsa otururum .• Yal· 

ıcferler uattı birdir. 

Yazan: Saime 
- 53 -

- Çok çok zevkıyap oldum 
·dedi· zannediyorum ki bir mu· 
allime hanımla konuşuyorum. 

- Hayır, muallime detilim 
efendim .. Evimin kızıyım •• 

Kelepir mal bulmuş bir tüc
car gibi ellerini oğuşturdu: 

- Oh oh, dedi, aileniz kim• 
bilir ne kadar bahtiyar? 
Duymamazlığa geldim. Ye· 

mekte. az kalsın kahkahalarım· 
la ortalığı altüıt edebileceğim 
bir hidiıe olduı 

Zavallının bütün dişleri tak
ma imiş. N asıl olmuş bilmem; 
alt damak ikiye bölünmü' ve 
bu parçalar birdenbirtı, gürültü 
il~ OılUQ çatal VC kapl rı ÜJ• 

tüne fırlıyordu. 
Bunu görmekle beraber göz· 

lerimi kapamaklığım bir oldu. 
Bir yıldırım düşseydi zavallının 
beynine: o kadar saramazdı 
onu .. Evveli kızardb sonra moı· 
mor keıildi ve daha sonra, hiç 
ıes çıkarmadan, yüzüme bak· 
madan çekildi, gitti. 

Herkeı, bizim masaya bakı· 
yor ve burada ne gibi bir hi· 
diıe geçtiğine merak edıyordu. 
Carsonların gözleri de, bütün 
dikkat vo tecessüsleriyle ma11• 
mızın üıtüncie oynuyorlardı. 

Onu, Bandırmaya kadar ar• 
bk biç görmedim. Vapurda mı 
kaldı, denize mi atıldı, Bandır• 

iskelede beni. akrabamızdan nız eşyam biraz fazla da baş· 
bir muallim bekliyecekti. Daha kalarını rahataız eder diye dü· 
önceden ona telgraf çekmietim. şünüyorum •• 
Bilmem neden, gelmemiş.. Bu· - Hayır, hayır Hü111ü ağa· 
rada birbuçuk saatlik zamacıım bey, bayır beyefendi. O mual
vardı. Fakat karanlıkta nereye limenio eıaae11 küçük bir valiz~ 

. gidebilirdim?. biz de el çantası var, merak 
Kompartımanda adeta uy"u· etmeyin •• 

ya yakın bir uyuıukluk için· Kampını çaldı, yol arkada· 
deyim. şım içeriye girdi. Onu görme-

Harekete yakın kapı açıldı, mez'ikten gelecektim.. Fakat 
iki hammal girdi. Bir takım o, büyük bir nezaketle eğildi: 
valizler, el çantaları. paketler - Affınızı rica ederim ·dedi· 
getirdiler. Dışar1da bir memur, ben aizi biç rahatsız etmiyecek 
çehresini aeçemediğim uzun bir yol arkadaşıyım. ismim 
boylu. başı kasketli birine: . Hiıınü .• 

- Burada rahat edeceksiniz Başımı kaldırdım, ona baktım. 
beyefendi; .. diyordu· zaten bir Bu, uzun boylu, genit omuz· 
tek yolcumuz var bu lcompar lu, şakaklarına vakitıiz ak düş· 
tımandı, o da zannederim bir müş, fakat dikkati birdenbire 
muallime olacak.. Bana öyle çehresinde toplayan zarif bir 

ıd . erkekti. Sırtında beı" renainde . ge ı.. ,,. 
Memurlar beni muallime ben.. bir aeyabat elbiıeıi vardı. Uzun 

zetmişlerdi. Diğer zat: sivri yakalı gömleğinin üstüne 
- Teıek~Gr ederim ·dedi·I bir ıüvete.r aeçirmiıti. Papoıu· 

nu elınde tutuyordu. 
- Estağfurullah beyefendi 

·dedim· bendeniz de Feride. 
Yol arkadaşlığımızdan mem• 
oun kalacağım. 

Bu aon cümleyi nasıl söyle· 
diğimi bilmiyorum. insan ba· 
zaa yaptığı şeyi b.lmezmiş; ha· 
kikaten doğru .• Fakat o da bu 
cümleyi duymamıı gibi gö
ründü .• 

Kompartımanın pencereıine 
koşa koşa dört kişi geldi: 

Bunlardan biri, bir doktor 
binbaşı idi, diğerleri de gayet 
iyi giyinm·ş iiç sivil.. Hüsnü 
bey pe:ıcereyj :>çL ve: 

- Ooooo ·dedi· beraber mi 
sakın yolculuk? 

Binbaşı, kompartımana bir 
göz attı: 

- Fakat Hüsnü ağabey, bizi 
bu kadar ansızın terketmiye• 
cektiniz. Halbuki otelc"ye ten· 
bih etmirtim. Hareketini bize 
haber verecelclerd" ve b z de 

buna manı olacaktık. 
- Teşekkür ederim, teıık· 

kür ederim .• 
Sivillerden en srenci atıldı: 
- Kitaplarınızdan bazıları 

bendenizde kaldı Hüınil atı· 
bey •• 

- Zarar yok Şükrü bef·• 
Ben size adresimi bildirirİlll• 
oraya göııderirıiniz. 

- Fakat .• 
Binbaşı, onun ay111ııınd•11 

çok sıkılıyor olmalıydı. ikide 
bir, pencerenin kenarlarına vu· 
ruyor: 

- Fakat Hüsnü ağabey, ol• 
madı bu .. Size doyamadık. 

Dıyor. O da gülüyor; 
- Gene gelirım doktor, ge• 

ne buluşuruz.. 
Binbaşı içini çekiyor: Ç"" u11· - Ummam, ummam... . 

k .. h" b" . b çb•' u sen, ıç ır yerın, k • 
kimsenin malı deği ıin. Her e 
sana a•in a, herkes sana meftuJJ• 

v • 5e• fakat sen hıçkimıeyi b.anı!Y'I 
. ... .. """"' mıt değ.lıın.. - .:Jona .,_ 
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Nelson, aylarca hastahaned~ 
kaldıktan sonra biraz kendisini 
toplamıştı. Donanma kuman· 
danı Viı amiral P.ırker lngilte· 
reye dönmesini Nelıon tavsi· 
ye etmifti. Kahraman denizci, 
amiralin bu tavsiyesine tebaan 
Londraya gitmiş ve maneviyatla 
baıtalarını iyi etti~ini iddia 
eden doktor Graham adında 
biriıinin kliniğine ya tmağa ka· 
rar vermif ti. 

Nelıon, doktor Grahamın · 
kliniğine yattıktan birkaç gün 
ıonrı uyuşturucu bir salah duy· 
mata baılamışta. Buna kendisi 
de hayret etmekten uzak kal· 
mımııta. Zira Grabamın klini • 
tine yattığı gündenberi ilaç 
namına Nelıona hiçbir şey ve· 
rilmemiıti. 

Klinikte; (Nelson)a ıık ıık 
gödlnen ve ara ııra narin elle· 
rini terliyen alnına dokundura
rak nüvazişkir nazarlarla yüzüne 
bıkan çok dilber vo genç bir 
kızdan baıka birpy görme· 
nıiıti. 

Güzel kız, bir aece (Nel· 
ıon)un odasına girmiş, iltifatkir 
ıelimı mütealcıb, iki elini kıl• 
darmıı ve avuçlarının içine 
yuvarlak bir bilya ııkışhrdıktan 
ıonra, uzanmış olan ayaklar1nm 
albna da meçhul birer madde 
Yerleıtlrmiıtil Nelson; o gece, 
çok rahat uyumuf, hayatında 
bf o unutamıyacatı derin bir 
tevlc duymuıtu!. 

Nelıon, güalerce Grabamsn 
\.\:-:(Jinda va dilh r: kızın fil• 
•unklr nazarları altında lcalmıı 
Ye fakat, ııhbatinde eusL bir 
ıalab g6rqıemiıti. 

Doktor Grahım1a takip ettiA'i 
tedavi metodu, genç denizciyi 
iyı edememqtf. Bunun üzerine; 
Nelson, bir gün kliniti terket• 
IDeğe ve ılıcaJara gitmete kı· 
r•r vermiıtl. 

Kahraman deaiıc1, lclinitin 
llerdivoıalerindoa aıatı inerken, 
tepeden brnata kadar ıilıdü· 
lii dilber kızı; ıene lerdea ve 

'Ledi Hamilton olduktan ıonra 
ille gördütiinde, o gündenberi 
.. la uaatmacLtım kındiıiııe ifıa 
•laaiıti.. 

.,r. 
E.mmı, doktor Grabımın ıifa 

Veren talıımı, ' Ledi Hamiltoa 
~ Avrupanın en güzel kadmı •• 

T •frikamızın bidayetinde; bu 
clilbori, in g;Jterenin küçük bir 
lcöyünde yeni doğ'muı ve çar· 
Çtbuk babaaanı kaybetmiı bir 
~lYrg olarak görmüştük; daha 
1lerido, çok başka türlü ve la· 
tllterenin mukadderatile yakın· 
daa alakadar bir vaziyette gö
recetiz. 

Ş.aıdl, bir mClddet için (Nel· 
~~n)ıa hutalıtıyla başbaıa bıra· 
'Vak, 17 inci aıırda Avrupannı t:. güzel kadını olarak taam mıı 

lllıyı. babaıını kaybettiği 
IGnden itibaren takib edelim. 

Eaımınıa anası Marf,..., daha 
Ç?lc genç ve ııbhıtle 'dolu bir 
Vücıade malik olduğu bir za• 
~:nda dul kalmıştı. Kocası 
d nce, Nestonda daha fazla 
)'"'mata lüzum görmiyerek, 
, •vruıu Emmayı almış, Houa· 
oıtere g·t . t" K d" • .. 1co ı mıı ı. en ısı çun u 
~•da dokmuştu. Zavallı Mari, 

1 . 1°Uaşoıtere gidince, Lord Ha· 
ı •lcıı . b n evıne a~çı girmeğe mec· 

11
' lcalmışh. 
Bu · ı. . vazıyet karşısında dul 

1vıır1 y • 
1 le ' ıvrusunu ebeveynane bı· 

1 Dıalc "h · E:aı11ıı ~ ~yacını duymuştu. 
' yurumete başladıktan 
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lson 

--------~-----~----sonra, geceleri ninesinin yanı· 
başanda eski püskü bir şiltenin 
üzerinde yatmak ve annesinin 
eskilerinden kendisine uyduru· 
lan fistancıklara giymek surotilc 
çocukluk devresine girmişti. 

Küçük Emma, gündüzleri so· 
kaklarda toz toprak içinde ak· 
ranilc oynıyarak ve bu zaman 
içınde de şun dan bundan sille 
tokat yiyerekt hergün biraz da· 
ha büyümeğe başlamıştı. · 

Emma, ağaçtan yap lmış bir 
bakraç içinde akşam ubah, 
Lord H l ıfaksın sofraıından 
rtak~lan y • meklerlc çok ka· 

lender beslenmiş olduğu baldo 
6· 1 yaşına varımştı. Emma, bu 
sırada, Ledı Halif akıın hima· 
yesi altında mektebe verilmişti. 

Küçük kız, derslerine dik· 
katli davranarak, 11 yaşına 
kadar · okumuş ve ondan sonra 
anuının tensib.le mektebi ter· 
kedcrek, çifti k sahiplerinden 
Tomaaan evine hizmetçi olarak 
girmişti. 

Nakl11den: Kami Oral 

Emma, Toaıasan evioe biz· 
metçi girdiğinde bir müddet 
çoban olarak istihdam edilmiıti. 

Akşamları, topladık• demet 
demet dağ çiçeklerile eve dön· 
meğe alışmıt olan Emma git· 
tikçe harikuiide güzelleşme· 
ğe, güzelleştikçe onu görenleri 
teahir etmeğe başlamııta. 

Bir 'gün Tomasın karısı, ko· 
casile başbaıa konuşurken Em· 
manın bir koyun ıürüıünün ba· 
şında olarak karşıdan gelditini 
görmüşlerdi. 

Madam (Tomaa) kocaımm 
yüzüne bakmış ve: 

- Bu kızcağız, çoban olmak 
için yaratılmam ştır. Onu eve 
alıkoymağa karar verdim. Ken· 
diıini mükemmel terbiye ede
ceğim. Bana, ev işlerin do yar· 
dım etain. ileride himayemize 
layık oldutunu iıbat ederse, 
onu evlendiririz de. •• 

Demişti. 

Sona ""' -

Dil er kontes 
casus mu idi? 

Ebedi hapis mahkumunun, Lehis
tandaki , iki Alman casusu ile mü

badelesi m - ·zuubahstir 

Kontes Olctavia 
Geçenlerde Almanlar tarafın· 

dan casusluk suçu ile ebedi 
hapıe mahkum edilen Lehli Vi· 
elopolska kontesi güze~ Oda· 
vanın altı yaşandaki kızı küçüle 
Diadia, B şvek 1 Hıtlere birkaç 
gün evel yazdığı bir mektupta 
11 Annemi bana iade edinız. de· 
miştir. 

V arşovada deveran eden bir 
şayiaya göre, Almanya mahke
meleri tarafından casuslukla it· 
tibam edilerek ebedi hapıe 
mahkum edilen Polonyah kon· 
tea iki Alman caausuna muka· 
bil iade edilecektir. 

Pari-Soir gazetesi bu mevzu 
etrafmd şu ı ları yazıyor: 
Vıe lopolsk kontesi Varşova· 

nın en güzel bir kadını olarak 
şöhret bulmuştur. Kocasınm 
servetinin harp sonunda olduk• 
ça anim s na rağmen, kontes 
Varşovada oldukça modern bir 
hayat sürmekte idi. Zevcesinin 
emlakinin büyük bir kısmı Ruı 
hudutlara dahilinde kalmıştı ve 
Sovyetler tarafından zaptedil· 

ınışti. 

Koktu, anneıi Kuzevenenı· 

kayı görmek için, sık ıık Fran• 
aaya g•l: .. da. 

Kot Dazür denen plajlarda 
yaz gününü geçirirdi. 

MalGm oldutu veçbile Ser· 
lin, Varşova • Pariı ıimendi
fer battı üzerindedir. Geçen 
Aj'uıtos ayında, güzel kontesi 
Pariae getirmekte olan tren, 
Berline yaklaşmak üzere iken 
Oktavanın kompartımanına at· 
lıyan Gestapo şehrinden iki po· 
liı onu tevkif etmişti. Ne ol· 
duğunu anlıyam·yan konteı Ma· 
abit hapishanesine tıkılmıştı. 

Almanyanm salahiyettar ma• 
kamı onu casuılukla ittiham et• 
miştir. Fakat bıı icadın casuı· 
lutu nasıl yıpabilirdi. Alman• 
yada lcıt'ıyen. oturmuyordu ve 
sadece Pariıe gelmek için ora· 
dan geç.yordu. 

Polonya ıef arethaneıinin le• 
şebbüıleri Vielopolski kontunun, 
proteıtolara netıces.z kaldı. Ay· 
larca ne tanadıklarıodan birini 
görmek, ne do onlarla mektup· 
laşabiımek kabil o!du. 

Nihayet, ebedi hapae mah· 
kum olduğu duyuldu. Alman 
mahkemelerinin caauslara karşı 
biç şıkııı yoktur. 

Mahumiyet 
Çeşme kazasında B. Talibi 

öldürmek kandile yaralamakla 
maznun Mehmed oğlu ldriıin 
şehrimiz ağ.rceza mahkemeıin· 
do muhakemesi ıona ermiş, öl· 
dürmek kasdı aabit olmadığın· 
dan adiyen yaralamak ıuçun· 
dan bir ay beş gün hapsine 
karar verilmiştir. 

Bergama ilim ve 
hafriyat evi 

ı3ergamadıki ilim ve hafriyat 
evinin lstanb:.al Alman erkeoloji 
enstitüsünün idaresi altında bu· 
lunması Kültür Bakanlığınca 
muvafık görülmüştür. Vekalet· 
ten viiayete gelen bir mektupta 
binamn tamir vesaire gibi mas· 
raflarının da bu enstitü tarafın· 
dan yapılacağı bildirilmiştir. 

Karaafaç takımı ve Tilrldge birinciliklerine girecek olan Calılcl ve Nazmi 

Güzel Trakyada ANADOL< 
Trakyada Kız San'at Okulu ve kursları faaliyeı 

( ' Bisiklet yarışla-
rı ve Edirne Fud
bol birincilikleri 

'-----------------J Mektepliler gezisi 
Edirne, (Huıusi) - Geçen 

gün Edirne iJkolculları Meriç 
nehri boyundaki korulukta bir 
tenezzüh yapmışlardır. Bahar 
bıvasınm güzelliğinden iıtifade 
eden küçükler çeşidli eğlence• 
lerle iyi vakit geçirmişler ve 
neşe içeriıinde dönmüşlerdir. 

Trakya umumi müfettişi ge· 
neral Kazım Dirildo vali Bay 
Niyazi Mergen de yavruların 
eğlencelerine iştirak etmişlerdir. 

Edirne, {Hususi) - Geçen 
sene Edirnede kurulan Kız ıan· 
at okulunda deraler ıona er· 
mok üzeredir. Enstitünün Edir
nedo kuruluşu burada d•Jl ka· 
danlar la fakir genç kızlara vo 
evli birçok lcıdınlara aan'at vo 
ev idaresi öj'renme bakımm· 
dan çok faydah olmuştur. Trak· 
yanıa birçok yerlerinde de bu· 
ıusi mahiyette Biçki ve dikiş 
yurdl rı lışmaktadır. Bu me
yanda Uzun"öprüdeki kuu ıo
nunda güzel bir sergi açılmış 
vo kızlarımızın eserleri takdir 
edilmiştir. 

Edirne, (Huıusi) - Kırpmar 
güreşleri müoaıebetile bir hafta 
geri kalın bölge fudbol lık 
maçlarına tekrar başlandı. Uzun· 
köprü takımı gelmediğinden 
Yavuz ıeremoni yaptı. 

Bundan ıonra Karaağaç·Edir· 
ne ıpor takımları karşılaştılar. 
Daha başlangıçta hakimiyeti 
ele alan Edirnespor KaraağAç 
kaleciıile defansın çok fena oy· 
namaa n.::lan istifade ederek 9-0 
gal b geldi. 

Edirne, (Hususi) - Ayın on 
dokuzunda lıtanbul • Edirne vo 
Ed.rne • lıtanbul arasında yapı· 
lıcak olan büyük biı.klet yarı· 
şı için burada hazırlıklar baş· 
lam ıştır. 

Bu sabah Edirne bö"gesi na· 
mana yarışa iştirak etmek üze· 
re şampiyon Cavid ve ikinci 
Nazmi, bölge bisiklet aj 101 Ah· 
med Ôzgırginin idaresınde Is
tan bula hareket etmişlerdir. AJ1n 
19 unda, müsabakaya girenler 
~------------~~------

Çal da 
Çiftçilerin yiJzıJ 

gülecektir 
Çal, (Hususi) - Geçen sene 

ötedenberi tanmmış yerlerin bir 
kısmanın tütünleri satılmadığı 
halde topraklarımızda istihsal 
edilen 211,000 kilo tütünden 
210,200 kilosu 35 kuruştan 65 
kuruşa kadar satılmışlar. Yalnız 
biç bir işe yaramıyan 800 kiıo 
gibi ehem miyets~ bir tütün 
kalmışlar. Tütünlerimiz4: kum· 
panyaların gösterdiği rağbet 
dolayısile çiftçilerimizin şevki 
artmıştar. Bu sene daha ziyade 
itina göstermek suretile nefaae· 
tinin bir kat daha arttırılması· 
na çalışılmaktadır. Hububat da 
çok güzeldir. Bu sene çiftçıle· 

rimizin yüzü gülecektir. 

Edirn• Kız San'at okulrında taleh• /aaligetl 
t.dirneye geleceklerdir. Yani ı layıp, bayram ıüıaü bura 
ılk müsabaka lstanbuldan bış· tecektir. 

Torbalıda bu yıl zeriy 
çok iyi gidiyor 

Bugü:nlerde arpa biçilmesi başl 
caktır. Tütün zeriyatı bitmişt 
Torbalı, (Hususi) - iki gün A k- d 

önce ilçemize gelen vali B. F. D ara 8 
Güleç, kazanın ihtiyaçları üze· 
rinde durmuştur. Ağaçlarının 

. bolluğu ile eşsiz güzelliğe sahip 
olan Torbalı; muhtaç olduğu 
ıuya da kavuşacaktır. 80,000 
lira sarfile Dakkızılcadan mer· 
keze 20,000 nüfusu idare ede· 
bilecek miktarda su getirtile· 
cektir. 

Nazi li pamuk üretme çifti· 
ğinden gönderilen akala pamuk 
tohumları, denem e!er yap lmak 
üzere çiftçilerimize verilmiştir. 
Ayrıc:ı; devlet ziraat işletme 

şefi B. Edip ve Adana pamuk 
üretme çiftliği mütehassııı pro· 
feıör M. Klark ve müdür mu· 
avini B. Zeki Ccl atgölü kuru· 
duktan ıonra çıkacak arazinin 
10,0:>0 dekarında işletme mü· 
essesesi yapıhp yapılamıyaca

ğını mahallinde tetkik etmiş· 

ferdir. 
Bu heyet muhtelif pamuk 

semtlerini gezdikten sonra, 
Tepeköyde mevcut iki çırçar 
f abrikas nı da gezerek tetkikler· 
de bulunmuşlardır. 

Havaların yağışl ı gitmesinden 
dolayı pamukta hasıl olan za. 
rsrın telafisine çalışılmaktad ı r. 

Arka biçmesi başlamak üze· 
red.r. Buğdaylar da vaz"yetlerini 
kurtardılar. Mlhsulün bereketli 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Tütün dik mi bitmiştir. Ge· 
çen seneye nisbetle f azlahk 
yoktur. Tütün tamamen ıyı 
semtlere dikilmiştir. Mabsul üıı 
nefis olacağı muhakkak görü· 
lüyor. 

Ankara da 
Aglık kuponlu fladeli 

mevduat usulü 
Ankara - Memleketimizde 

vadeli tasarruf mevduatı mu· 
kabilinde aylık faiz ödiyen te· 
şekkü.ler bulunmadığı için Türk 
Tıcaret Bankasınca böyle bir 
uıul tutulmuştu ve alakadarlar 
dığer bankaların da böyle her 
ay faizleri ödenen bir kuponlu 
vadeli mevduat usulü tutmala· 
rını muvafık görmüşlerdir. Çün· 
kü bu usulün rağbet gördüğ~ 
neticeıine varılmıştır. 

Hararetli bir in 
faaliyeti var 

Ankara - Sebrimizdtt 
şeh ır kısmında bahçeli m 
leler inşası faaliyeti har 
devam etmektedir. Bundan 
hem olaralc yapı koopera 
teşkilatının genişletilmesi 

nülmektodir. Nitolcim z 
enstitüsü mahallesi bahçel 
ler yapı kooperatifi bu 
164 ev yaptırmaktadır. 
cumhuriyet bayramma 
sah pi erine teslim edilece 
bu havalide modern, yen 
mahalle doğacaktır. 

Mersinde 
Esrarengiz bir ci 
yet:n faili yakaJ3 

Mersin, (Anadolu) - P 
ta adını taşıyan yetmışL 

ermeni kadını bundan b 
evel ortadan kaybolmuş 

bir cinayete kurban g~ttit 
naati doğmuştu. 

Zabıta bir ay süren ıı 
kibleri ıonunda Pırlanta 

düren Ongöz Ahmedi ya 
mış, adliyeye vermiştir. 

Ahmed, Pırlantayı, üıe 
taşıdığı üç bin liraya ta 

iple boğduğunu itiraf etm 
cesed ni gömülü bulun 
bir evin tahtaları araıı 
çıkarmıştır. 

Paralar elde edilememi 
fesaüh eden ceıed, bilhus 
biıesinde:ı ve kızları tarafa 
tanınmıştır. 

DorrJu?; avz 
Germenc.kten yazıııyor: 
Ger mencik avcılar kul 

den seçibn 15 avcı, başla 
kapt:t . 1 m A i Sobcah o 
h:t l.ıe c vardı Morah or 
rında bir sürek avı tertip 
ve 8 domuz öl dürmüşlerdi 

ŞJ mtvsimde domuzları 
r batı ma ı'.hı o duğu içıo 
lerimiz, avcılarımızın bu fa 
tinden çok mcm ıun kamış 
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Jk tısad -Vekaletinden: 
1055 No. la teşviki 11nıyi kanunu muafiyetlerinden iıtifıde 

etmekte bulunan ıınai müessese aahiplerınin bu kanunun muad· 
del 30 uncu maddeıi mucibince her takvim yılının ilk iki ayı 
içinde vermekle mükellef bulundukları iş cetvellerini ıimdiye ka· 
dar vermemi~ olan aşağıda muafiyet rubaatnıme numaralan ya
zıla fabrikılıra tatıli faaliyet veya sahiplerinin yerlerinde bulun• 
mamıları dolayııile yazı ile tebligat yapılamımııttr. 

1 - Teıviki aanıyi kanununun muaddel 36 ıncı maddeıi mu· 
cibince tahriri tebligat yerine kaim olmak üzere yapılan bu ili-
DID aeıri tarihinden ibbıren ruhsatname numaraları yazılı milel" 
ıeıelerin iki ay içinde 931 takvim yılma mahsus iı cetvellerini 
vilayete vermeleri ve verdiklerine dair vilayetten alacıklırı veıi
kalara da lktaıad Velcilotine göndermeleri. 

2 - Bu ilin tarihinden itibaren iki ay zırfındı vermiyenler 
laakkındi tefviki Anayi kanununun muaddel 36 ıncı maddesi 
mucibince fabrika Hhiplerinin ellerinde bulun111 muafiyet ruh· 
•tDamelerinia iıtird-at edileceği ilin olunur. 1778 

Muafiyet Muafiyet Muafiyet Muafiyet 

• 

= A 'AD LU 

Tire Orta Okul Kurma 
tinden; .. 

Tirede inıa ettirilmekte olan Orta Okul menf aatma tertip 
edilen eşya piyangoıu biletlerinin tevzi edild iği yerlerden 
henüz sat11 bosabmıa alıaamamıı ve satılmayan biletlerde iade 
edilmemiş olduğundan 14·5·938 tarihinde yapılması mukarrer 
keıidenin biızarur 15 Teşriaievel 938 tarihine tehirine kırar 
verildiği ilin olunur. 14 20 26 1600 

lzmi·r Kadastro Mndorloğonden; 
lzmirin Dayıemir mahallesinin Yeldetirmeni sokağında ııfı 

Dayıemir ıokıtı, ıolu 14 arkası 12 parael nyılı gayrimen• 
kuller ve önü Yeldeğirmeni sokağı ile çevrili 87 ada 13 pır· 
ael oyalı Clmiin vıkfıaameai mucibince Batcı Mehmet vakfa 
adına kadastrolanmıştır. 

Rulaaatname No. Rubıatname No. Rubsatnımo No. Rub11tnıme No. 

Bu yerin mülkiyeti ve mülkiyetin gayri ayni bir hakla alaka· 
dır olanların tasarruf vesikalarile birlikte ilin tarihinden iti· 
baren iki ay içinde Jzmirde Saçmacı hamam ıokağında 20 
No. lu binada Kadaatro müdürlüiüne müracaatları ilin olunur. 

109 716 1249 2548 
126 724 1257 25S2 
140 830 1258 2566 
141 841 1262 2643 
142 850 1271 2676 
168 8Sl 1279 2703 
206 926 1298 2730 
258 1098 1371 2745 
294 1099 1378 2770 
329 ı 136 1450 1582 
454 1139 1473 1614 
,20 1152 . 1506 1795 
527 1154 1523 1856 
54S 1163 1540 2032 
551 1187 2196 2064 
S84 ı 188 2253 2104 
591 1204 2285 2114 
655 1213 2306 2398 
6S8 1217 2360 2454 
674 1221 2368 2129 
696 1242 2538 

Şoför ve Otomobil aahiplerine müjde 

Engürü Boya Evi 
••• 

T•ı11üb otoları, otobüsler. kamyonlar, sair her nevi güzel· 
liti ar.1&1 edilen ve zevki olctıyan madeni eşyalar: Elektrikli 
piatoala (Tabanca) ile boyanır. Cila verilir, bozulan kısımlar 
tamir edilerek hiç beliniz bir hale getirilir. Boyalar, macunlar · 
Awupa ve Amerikaaın en iyi boyuadır~ 

BOYA EViMiZ: Memlekıtin duyduğu bir nokıanlıtı ikmal 
emıkle iftihar duyar. 

USTAMIZ: Avrupınıa en iyi müe11e1elerinde çalışmış bir 
TGrk ıencidir. 

FIATLERIMIZ: Rekabet için detil, nefuet için müıterilori· 
milİD fÖltereceklerİ ratbeto batladır. 

Cumhuriyet cadcle•i (ikinci kordon) /n/ıi. 
•arlar Baımaclüriyeti karşısında No. 111 -/~mir levazım amirliti ilt!inları 

lımir Levazım imirlitt SAT. AL. KO. RS. den: 
Miktarı kilo 

500() un 
1000 Bulıur 

l - Müıtıbkem mevki kıtaat& için yukarıda cinı ve miktarı 
yuıh iki kalem UD ve bulgur pazarlıkla satln ahnacaktır3 

2 - lhaleai 21 Mıyıı 938 Cumartesi güoü aaat 10 da kış· 
lada lımir Levazım imirliti ııbn alma kom ayoaunda yapılacakhr 

3 - Teminata muvakkate akçesi (105) liradır. 
4 - Talipler ihale güııü komisyouı müracaatları. 1685 

Birinci iıletme ihtiyacı için aşağ da cinı ve miktara ile mu
hammen bedeli yazılı odun kapah zarf uıulüyle münakasaya çı· 
karılmııtır. 

Ekıiltmo 6·6-938 tarihine teaadüf eden Pazartesi günü saat 
\6 da Haydarpaıa Gar biaaaı birinci iıletme eksiltme komiıyo· 
tuna yapılıcaktar. İıtekliler; eksiltme ıartnamesinde yazılı muvak· 
bt teminat vo evrak ve vesaikile teklif mektuplarının eksiltme 
fiinü aaat 15 e kadar komiıyon reialitino verilmesi lazımdır. 

JSu buauıtaki ıartname ve mukavele projeıinin Haydarpaıa 
101 Baımüfıttiıliği tarafındın parasız olarak verilmekte old-.ğu 
l.»ldirilir. 

Odunun cinai 

/ " 

ihale edilock 
miktarı 

Ton 

Safi mefe veya Gürgen 300 
veyahut çam veya ber 
içünüa mıhlOta 

Muhammen Muvakkat Tut1rı 
bedeli teminatı L. K. 

Beher tonu Lira Kr. 
Lira Kr. 

12 60 468, 7 5 6250,00 

Sıfi meıe 200 
20 23 26 29 2886 

Bvrnovı askeri aatın alma komiıyonundan: 1686 
1 - Aakeri ihtiyacına sarfedilmek üzere 5833 kilo benzin 

pazarlık ıuretile 11tın alanacaktır. 
2 - Pazarlıtı 23 Mayıı 938 Pazarteai günü saat 10 da ya· 

pılacakt1r. 
3 - Alınacak benzinin umum tutarı 1400 liradır. 
4 - lıteklilerin 105 liradan ibaret muvakkat teminatlarile 

birHk:te bildirilen vakitte Burnova 11t1n alma komi.yonuna ıel· 
m~eri Hia ohınur. 

lzmir sicilli ticaret memurluğundan: 
Tcıcil edilmiş olan (B. A. Gomel ve şürekası) şirketinin ödünç 

\ para verme işlerile uğraşıcatına mütedair beyanaameai 2279 
numaralı kanun hükümlerine göre aic'lia 2284 numıraıuıa lcayt 
ve tescil edildij'i ilan olunur. 

lzmir ıicilli ticaret memurluku 
resmi mührü ve F. Tonik imz111 

1 - Beyyannamo 
2 - Vesika 

İzmir llbaylığı Yüksek Makamını 
Ödünç pıra verme işlerile iştigal eden müe11esemizin 11/6/333 

tırıh ve 2279 No lı kanun mucibince vermekle mükellef olduğn 

Beyannamedir 
Adı 

Kanuni ikametgahı 
Ticari 1kametgahı 

Tabiiyeti 
Sermayeai 
Yapılacak muamelelerin 
neviler& 

Alınacak faiz in en yük· 
ıek haddi 
Borçluya tahmil ed len 
şartlar 

B. A. Gomel ve Ş, sı 
Birinci Kordonda 310 No. da 
Birinci Kordondaa 46 No. da 
Türk 
21000 {yirmi bir bin Türk lirası) 

Hesabı cari suretile, kefalet 
veya kefaleti müieselıileli ticari 
senetler muk ıbilinde ikrızat ve 
ticnr i seneUerın 
pılır. 

iskontusu ya· 

Senevi yüz ie 12 (on iki) 

Bo .. ç vadesinde ödeumediği 

takdirde vadesini geçecek müd· 

heaabile güzeıte faiz alınır. 

lcreen tahsiline mecburiyet 
hasıl olduğu takdirde nizami 
faizden baıkı icra takibat me
sarifi ve harçları da ılınır. 

Yeni maliye şubesi 
ôdünç para verıcınm tabi 
oldııtu maliye ıubesi 

B. ' A. Gomel ve Ş. sı 
İmıa okunamadı 

12 Mayıı 1938 
Ödünç para verme işlerile meşgul olanları mahsus 

/a;in vesikası 

• 

Adı ve soyadı veya unvanı 
Kanuni ikametgah 
Ticari ikametgah 
Tabbiiyeti 
Sermaye 
Alınacak lıizin en yeksek 
haddi 

: B. A. Gomel ve şüreksı 
: B rinci Kordonda 310 No. da 
: Birinci Kordonda 46 Nu. da 
; Türk 
ı 21000 Türk lirası 

ı % 12 

Muamelenin nevileri ı Hesabı cari suretile, kefalet 
veya kefaleti müteselsileli t ica· 
ri senetler mukabilinde ikrazat 
ve ticari ıenetlcrin iıkontoıu 
yapılar. 

Yukarıda yazıh B. A. Gomel ve şürekiıı tarafındın ödünç 
para verme iılerine dair 11 Haziran 933 tarih ve 2279 numa· 
ralı kanun hükümlerine göre verilen beyannameler tetkik oluna· 
rak muvafık görülmekle zikri geçen kanun hükümlerine ve beyan· 
namesindeki şartlar dahilinde ödünç para verme iılerilo meıgul 
olmak üzere kendisine işbu izin veıik111 verildi. 

Genel sekreter ilbay . 
Aslına uygundur 

imza 
1815/938 

~O ku ruşluk damga pulu 
lzmir ıicilli iticaret memurlğu 
resmi mührü ve F. Tenik imsası 

Devlet Demiryollarından: 
l-6·938 Çarşamba günü saat 9 dan itibaren işletmemiz Al

sancak ve Basmahane ınbırlarmda takriben 70 ton hububat 2 
ton palamut 350 kilo pamuk çekirdegi 200 kilo hurda incir 25 
kilo pamuk delliliye ve belediye rüsumu alıcıyı ait olmak üzere 
açık arttırma usulüyle aatalacakhr. 1682 

Menemen belediye reisliğinden: 
Belediyemizin 938 yılı evrakı matbua ih ,iyıcı muhasebede mev· 

cut liıtoıi mucibince 14-5·938 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
det le açık eksiltmeye çıkarı lmıştır. Bu işe ait muhammen kıymet 
441 lira 25 kuruştur. Taliplerin 29·5·938 Çarşamba günü saat 
ıs te belediyeye mwacaat etm~ler; lüzumu ilin olunur. 

lzmir sicili ticareı 
nıemurluğundan: 

Tescil edilmiş olan (Türkiye 
iş bankası lzmir şubesi] nin 
ödünç para verme işlerile uğ· 
raııcağına mütedair beyınna· 
meai 2279 numaralı kınun hü· 
kümlerine göre sicilin 2283 nu· 
mar11ına kayit ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

T. C. lımir ıicili ticaret 
memurluğu mübürü res
misi ve F. Tenik imzası 

f 

1. Beyanname 
2279 N. h kanun mucibince 

tanzim edilmiı beyınnamemiıdir: 
lzmir viliyeti yükHk makı· 

mını: 

Jzmir 
Efendim; 
A. Bankamız lzmir ıubeai 

18161938 tırih:nden itibaren 
ikrazatında yüzde on ikiye ka· 
dar faiz ve komisyon tahıil 
edecektir. 

B. Umumi bir müe11ese olan 
bınkamızm aleni bir surette 
cereyan eden muamelata icra 
Vekilleri Heyetince tasdilc edil· 
miş ve sicili ticarette tescil ve 
ilin edilmiş olan eaas' muka· 
velcıi ahkimile bu mukavele 
dairesinde tanzim kılınmış ve 
şubelerce mıbehüttatbik bulu
nan talim•tnameler ve bu tali· 
matnamclere merbut matbu for· 
müllerde münderiç ahlcim da• 
iresinde cereyan etmekte oldu· • 
ğundan bunların alelmüfredat 
şeraitini tadat etmeğe lüzum 
görülmüştür. 

Ancak ötendenberi hariçte 
ve memleket dahilindeki bil· 
umum bankalarca tatbik edil· 
mekte olan ve devamı tatbikin· 
de b~nkı ve bankacılık nokta· 
ıından hayati zaruret olduğu 

derkir bulunan bazı banka te
ammüleri müşteriden onun lehi· 

~ra;~r--;ı?ıimakt~· ol!~-b~ı 
madı hic!ematın tazammün et
tiği masarifi yine müşteriye 
ödetmeği amir bulunmaktadır· 
bankamız bu nevi ayrı hizmet 
mulcab:li ücretleri yukarıda ya· 
zılı had ile mukayyet olmaks·· 
zın ve fakat müşteri nam ve 
hesabına yapılın hakiki masraf 
miktarını hiç bir vccbile geçme· 
mek ıuretilo tahsilde devam 
edecektir. 

Mevzubahs banka teammül· 
leri mucibince vaki olacak za· 
ruri müktesebatımız ile banka· 
cılık muktezası yapılan hizmet· 
ler mukabili tahıilitımızan belli 
başlıları şunlardır. 

1 - Müşteri hesabını yapı· 
lan bütün hakiki ve ayrıca hiz· 
met mukabı li masraflar öıcümle 
sigorta, ardiye, muhammin, mu· 
bafazı ücreti, bekçi ücreti gibi 
masrafların müıteriden ayrıcı 
tahsil olunmatı, 

2 - Hesabı carilerde faizin 
ticaret kanunu ahkama daireıin· 
de her üç ayda bir resülmale 
kalbedilmesi, 

3 - Banka muamelatında bu 
muameleler ne kadar az imti· 
dat ederse etsin bir liradan 
aşağı komiayon tahıil edilme· 
meıi, 

4 - Borçlulara ıubemizin 
mütemekkin bulunduğu mahal· 
den başka yerde sakin bulunan 
ıenedıtı tüccuiyes;nio iıtira 

muımelitindı bu muamelattan 
müşteki olarak haklı nukut üc
reti alınması, 

5 - Onbeş günden aşajı 
faiz heaap edilmemesi, 

C. kanunun neşrinden evvel 
aktedilmiş olup müddetleri · iti· 
bariyle kanunun meriyetinden 
ıonraya da şamil olan ikrazat 
mu avelelerınde tayin olunan 
faizlerin bu mukavele müddet· 
!erin hitamına kadar birine si 
üzerinden tah ~ul etme hakkı· 

mız mahfuzdur. Mahaza banka· 

Mayıs 20 
--. 

mız bu faızlerden ctncak kabı· 
liyeti ta h!iliyesı olanlar üzerin· 
den bu hakkı istimal edecektir • 
Bu suretle tahsil edilecek y üz· 
de onikiden fazla faiz ve ko· 
misyonlardan 18·6·938 tarihin· 
den itibaren kanunla muayyen 
idarei buıuıiye payı tahsil edil· 
dikçe ayrılacaktır. 

Bankamızda müstamel ikrazıt 
mukavelenameleri formülerin· 
den birer nüshası leffen takdim 
kılınmıştır. 

Saygılarımızla 
Türkiye lş Bankaıı 

lzmir ıubesi 

Zayi 
Mülga lzmir lttibad Terakki 

idadisinden 1332 senesinde al· 
dıtım mektep şahadetnamesini 
kaybettim. Yen isini çıkaraca· 
ğnadan eskisinin hükmü olma· 
dı§'ını ilan ederim. 

lzmir llciçcşmelik cadde· 
ıinde 245 No. Hanede 

Cemil Bora 

lzmir Sicilli ticaret 
memurluğundan: 

Tesçil edilmiş olan [Banka 
KomerçiyaJe l taliyana lzmir ş u· 
bes.]n ı n ödünç para ver me 
işlerıle uğraşacağına müted i r 
beyannamesi 2279 numaralı ka· 
nun h ükmüne göre sicıli n 2.85 
numuasına kayt ve tesc il edıl· 
d ği .lan o '.unur. 

lLmir ıic .Ui ticaret memurlu~'I 
resmi mühürü ve 

F. Tenik imzes· 

J: beyanname 
lzmir sayın ilbaylığına: 
Bankamızın lzmir şubesi, 

ödünç para verme işleri hak· 
lc ındaki 2279 numaralı kanunun 
2,3 ve 4 cü maddelerinin gös· 
terdiği lüzuma istinaden şube· 
mizin yapacağı ikraz ve iskonto 
işlerinde borçlulardan alıc a;ı 
f.;zip .. n viilraaL-L .. ..ı..l~-= ( tu.._ '.l'l 

yuzcıo on iki) olar le teıbit er 
ledit ini arz ve 11ygılanmızı 
sunarız. 

Banka Komerçiyale ltalyana 
lzmir ı•heai 

imzalar okunamadı. 
15 kuruşluk damga pulu bir 

kuruş'uk tayyare pulu 1676 .. 
DOKTOR 

M. Şevki UfUI' 
Dahili hastahklar 

mutahassısı 
llcincibeyler sokak No. sı 

Telefon No. 3286 ..................... 
Doktor 

Salih Sonad 
Cild, Saç ve zührevi hastalıklar 

mütehassısı 
lkincibcyler sokak No. 81 

Hergün ö~leden sonra 

Kültür parkta 
Belediye reisi Dr. B. Behcet 

Uz dün ııbah Fuardı muhtelif 
inıaatı, sun'i göl için çalışanları 
teftiş etmiştir. Kültürparkın, Hal· 
kapınar suyu ile sulanması içirı 
yapılan boru ferşiyıta yıkınd• 
bitirilecektir, 

Çotı,m o kudre ı mız oıol yor, 
elımııden lıı~b r I• ız ıt ~ık ı <yor ve 
her1• Y b zde t> 'ııı ~ o{ır doOvruyor, 

l ıte b urada 

VALIDOL imdadımı za yc ı.!10 
Onu b r hre ıecrube • nıı Kendınızd• ye ' 
bır (C ''in() ıe k n n ı.yo dıOı:u goretek' z 

VAllDOl damla tab el ve l'C 

halınde her eczoned• b11lu~11' 





Sahife 10 
l . . u ir bel e:liges.nden: 
Bch metre murabbaı 200 

kuruştan 576. lı a 20 ıeuruş be
del m h tın ncnlı 83 üncü ad • 
nı n 2~8. ~O m ~t .. e mu'rabbaın-

dakı2,3 sayıl ı arsal arın ın sat ş baş 
katip'ıktf"ki şartnamesı veçhile 
31151938 S l. I gü ı ü saat 16 da 
aç k artı ma ıı e ihale ediıecck· 
tir. fş tırak etmek ı st yenler 43 
lira 25 kuruşluk muvakkat te· 
min t makbuzu veya banka 
tem nat mektubu ile söylenen 
gün ve sRatte encümene gelir· 
ler. 17 20 24 27 1634 

Cinsi 
Pamuk 25 ve 50 g~ mlık 70 kilo 

fi t 1 lira 60 kuruş. 
O ks jen 13 ki o fıat 85 kuruş. 
Eter 3 k lo fıa t 1 lira 55 kuruş. 
Gaz bezi 350 metre fıat 11 ku-

ruş. 

Bant beşl ı k 10 p!ket 6) kuruş. 
Bant o ıJuk 20 pa:Cet f.at 1 lira 
L zol 10 kı ıo fıı t l lıra 25 ku-

ru o. 
Yukarıda c'ns, m kd ar ve 

muhammen fiati yazı lı yedi ka· 
lem i Hicın bey'cti umumiyesi 
iki yüz dört Jira yetmiş kuruş 
muhammen bedcl'e ve başka· 
t ip :ikteki şartnamesi veçhile 
3/6/938 cuma gj nü saat on 
altıda açık eksi ıtme iie ihale 
edilece:Ctir. iştirak etmek isti· 
yenler on beş lira k rk kuruş· 
luk muvakkat tem inat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 

cumene gclir 'e ... 13·20-24·27 1589 

M ~tar Fiat 
Cinsi Kilo Kuruş 

Toz şeker 450 27, 75 
Pır inç 300 23 
Bezciye 100 15 
Zeytin taoeıi 350 26 
Sabun 150 26 
lacc tuz 150 04 

Kuru fasulya (Horoz) 100 12 
Nohut 200 07,50 
Mercimek 200 15 

baş .al J>·• <tekı şartnames ı veç
hile 31/5/938 salı günü saat 
on a ltıda açık artırma ile ihale 
edilecektı r. İşt irak etmek isti· 
yenler yetm iş iki lira tUi ku· 
ruşluk muvakkat temiııat mak
bazu veya banka teminat mek· 
tubu ile söyle1en gün ve sa· 
atta E ıdmene gelirler. 

13 20 24 27 1588 
.~· •. .,..,.~,4~: •• ~.~ 1 ,. - • 

- ._ tf ·.ı.""l?,""1 ••11.t,, A.:;*' • ,, .. 
Teknik 

Muhasebe Bürosu 
l\1u taf a E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarşısı No. 3 

Telefon 3415 
Muhasebeye it bütün işlerinizi 

tam bır itimat ıle tevdi 
ede bılirsiniz. 

Bü o. kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif usullerde: 

Muhasebe teais eder 
Def ter ta.tar 

Planço tanzim eder 
llesabıtet~ik,tasfiye 
ve ihti lafları halleder 

aıQ: r. N 
Q) ·- ..... u "'C c: 
Q) .... ,.,. .... 

...... r.ı '"tS ~ -a Q.} ~ G1 
~ ...... _, ~ 
" ~ -.g .a 
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~ ~ ~~ 
.s ~ . c 
a C -~ CCI 
s cc ~ e 
~ a ;; -= ..... ti~ 1 .. bo •• 
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ANADOLU 

Dahi tiye V ekiiletinden: 
Tarsusta açılacak artezyen araştır

ına kuyusuna ait eksiltme 
Tarsusa 2.5 kilometre mesafede bulunan Berdan çayı vadisi 

üzer.nde mevcut 50 metrelik kuyunun 75 metre daha derine 
indirilmesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 6000 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartnameyi bilabedel Dahiliye Ve· 

kaleti belediyeler imar heyeti fen ;cfliğinden alabilirler. 
3 - Eksilmıe 26. Mayıs. 1938 tarihıne rutlıyan perşembe 

günü saat on birde Ankara da Dahiliye Vekaleti binasında 
toplanacak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçio isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki aynı gün sut una kadar komisyon reisli· 
ğine teslim etmiş olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
450 l ı ralılc muvakkat teminat, · 

B - Kanunun tayin ett;ği vesikalar, 
S - Teklif mektuplan ihale günü saat oaa kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taabbütlü 

olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunm111 
li%1mdır. 

Bu iş bakkmda fazla izahat almak istiyenlerin belıdiyoler 
imar heyeti fen şefJ iğ.ne müracaat etmeleri. 

10 15 20 25 1360·1527 

latanbul Nafia müdürldğünden: 
Kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulan 22959,35 lira keşif 

bedelli lstanbul umumi hapishane binası yıkılmaaanın 2151938 
pazartesi günü saat 15 te ıbaleıi yapılmak üzere ilin edilmiş 
ise de yapı lan tenzilat miktarı haddi itidal görülmemiş oldu· 
tundan bu işin 2490 sayıla kanunun 31 inci maddesi muci· 
hince yeniden eski şartlar dahilinde kapıla zarf uıulile ekıilt• 
meye çılca ı alması ve eksiltmeı:nia 3/6/938 cuma ıüaü aaa ıs te 
Nafia müdürlüğünde yapılmasına karar verilmiştir. 

Mukavele, eksiltme, Baymdarlık iıleri genel, huıusi ve fenni 
şartnamelerı, proje keş f bulasasilo buna mütcferri diğer evrak 
da resinde görülecektir. 

Muvakkat taminat 1722 liradır. 

ı~teklilerin teklif mektupları ve en az lSOOO liralık bu iı• 
benzer iş yaptıfına dair Nafia Vekiletindon alınmış ehliyet ve 
938 yılına ait Ticaret odası veıikalaranı havi kapılı zarflarını 
3161938 cuma günü saat 14 de kadar Nafia müdürlüğüne ver· 
meleri. 10 15 20 25 263111525 

DahiJi ye Vekaletinden: 
Muğla içme • suyu ınşaat ve 

tesisatı eksiltmesi 
Şehriye 100 18 
Makarna 400 18 

Q) " • """ Q.} E " cı. ~ Muğ aya 4.5 kilometre mesafedeki Şemsettin menbıının 
.... şehre isalesı su deposu inşası ve ıebir tesi11tı ile müteferri 

Çamaş .r sodası 150 06 
Çek rdekıız üzüm -:;u 20'~-t• 

'""~~--91:--'1~---'!Q)K: ~-t-ialA.in vaoalrna•• ı..aoa • ıuar&la -L-:a...-,-- -.-•--•--~ 
~ O:S 1 - lş. n muhammen bede.i 98532 lira 47 kuruıtur. 

Çay 6 300 "J \1) 2 - istekliler bu işe ait şartname, proje vcaair evraka 493 
Beyaz peynir 2SO 32 ~ kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti bcJediyeler imar heyeti 

", fen şefi ğinden alabilirler. Un 200 11,50 
Salça 20 15 
Börülce 100 12 
SaJeyağ 350 90 
Pa : ateı 300 06 
Soğan 400 03 

Yukarıda ciu, mikdar ve 
muh mmcn f' ti yazı lı Dar6l· 
acezenin 938 mali yıh ibt yacı 

olan 21 kaleın erzakın heyetı 
umum:yesi bin yır mi sekiz lıra 

ıelcşerı y d kuruş muhammen 
bedelle ve B1şkaf plikteki şart· 
namesi veçbile 3/6/938 cuma 
günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edıleccktir. iştirak 
etmek ıstiyeoler 77 lira 25 ku
ruşuk muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu İ ıe söylenen gün ve aaatta 
Encümene ~el r er. 13-20·24-27 

Mikdar F.ati 
Cinıi Kılo Kuruş 

Formül 5 O 125 
Kreoln 300 30 
Kristal ize 300 150 
Kukürt 100 15 

Diş Doktoru 

Cevad Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 25 

ı ......... ~ ............ ... 

ücellit 
Ali Rıza 

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

Yeni Kavallar 

çarşısı No. 34 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar_ kan, 
balgam oe sai~e ta /ı,. 

lilleri yapılu-
Moracaat yeri: 

lkincibeyler eokak No. 25 

elefon 3869 

Yukarıda cins, mikdar ve 
muhammen fiati yaz lı olan teb· 
hiratı umumiye iç'n almacak 
dört kalem ılacın heyeti umu· 
miyeıi bin yüz s::kseq lira mu· 
hammen bedelle ve Başkatip· 
likteki şartnamesi veçhile 3/6/ 
938 cuma günü saat on altıda 

aç k ek!'iltme ile ihale edile• h••.•.• .-a a:e;;;~•,.•m-g:.-:::::::.--111 
cektir. lşt . rak etmek istiyenler b U 
ıeksen se~ z lira elli kuruşluk e çet :ı 
muvakkat tem'nat makbuzu [ Jel 
veya banka tem-inat mektubu Çocuk hasta ı arı 
ile söylenen ~ün ve saatta En· ıniitehcısszsı 
cümene gel rler. Hasta iarını 11,30 dan bire ka-

2 - B her metre murabb:- ı dar Bey.er ıoı.ağında Aheo" 
lıç y1.. z kur u lan do~uz yiiz a t· matba4sı yanında t:abal eder. 
m t r J lı de.i muh n • ı..uaı, enehane telefonu 39~.1 
m .. l 58 1·i 11~111321 m tr 1 u h: ej onu 22öl 
nı..ı ... b.t d ı<: 22 sayııı a s 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 1938 tarihine rutlıyan ula gimü 
saat on bir de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana• 
cak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Elcıiltmeyc girebilmek için iıteklilerin aıığıda yazıla 
teminat ve vesaiki aynı gün aaat ona kadar komisyon rtiıli· 
i ı ğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 aayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uyıun 
6179 lira 16 kuruşluk muvakkat teminat, . 

B - Kanunun tayin ettiti ve.sikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddeai mucibince obiltmeye 

g:rmeye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D - Belediyeler imar heyeti fen ıeflijiodcn münakasaya 

girmek için alacakları veıika, 
5 - TekHf mektupları ihale günü aaat ona kadar makbuz 

mukabiliode komiıyon reisliğine verilecektir • 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarıma iadeli taahhütlü 

olması ve nihıyet bu saate kadar komisyona rolmiı bulun· 
m11a lizamdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

10 ıs 20 25 t359·1528 

Turgutlu belediyesinden: 
Keşif bedeli 1968 Jira 4 kuruştan ibaret 112 inci adada ye

niden yaptırılacak pazar yerinin yalnız 538 lira 24 kuruşluk 
kısmı 3/5/938 tarihınden itibarea 20 fÜD milddıtle açık ele· 
siltmeye çıkarılmıştır. 
ihale 23/5/938 tarihine müsadif pııart11i gtiaii aat 15 te 

belediye dıireıinde yapılacaktır. 
isteklilerin yevm ve saati mezkGrda Turıutlu belediyesinde 

bulunmaları. 13 17 20 151S 

lzmir Vakıflar MndorlOğftoden: 
Seneliği Mevkii Cinıi 

300 Akdeniz ikinci kordon Depo 
Yukarda müfredatı )·azıh gayri menkul 1·6-938 

itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 
maya çıkarılm· ştar. 

No. 
88 

tarihinden 
açık arbr-

lha.eıi 26·5·938 perşembe günü saıt 15 dedir. Taliplerin 
Vakıflar idaresine müracaatlar1. 19 22 2S 1665 

----.........;:..__,_ 

Zonguldak Urbaylığından: 
Zonguldıkta yaptırılacak Şehir oteli ve gazinosuna ait proje 

,hzan iıi müsabakaya çıkarılmıştır. 
Teklifler 30 Haziran 938 perşembe gününe kadar Urbaylıta 

teslim cdilm ş olmak lazımdır. 
iştirak edecek olanları şartnames ile vaz yet p 'inını parasız 

olarak Zongu l dJı< Urbaylığmaan alma l arı ilin olunur. 
17 20 24 27 1629 

ı~aıoı 2U -

Orta ok utlar alım ~atım komisyo· 
nundan: 
Kızılçu llu Öğretmen okulu talebeleri için 500 metre kumaş 

mevcut nümune evaafandın açık eksiltme ile ihale olunacakttr. 
Kumaşın ~eher metresi 128 kuruştur. Bunların hepsine tahmin 
edilen bedel 640 liradır. Muvakkat teminatı 47 li radır. Talip• 
lerin kumaş nümunesini ve şeraitini görmek üzere her gün 
Kültür diroktörl'iğüne ve % 7,5 teminat akçelerile beraber ihale 
günü olan 20-5-1938 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 
16 da Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyona müracaat
ları. 

Kadın ve erkek işçi 
aranıyor 

Şark sanayi kumpanyası 
Türk anonim şirketinden 

lzmirde Şehitler caddesinde kain Şark Sanayi kumpanyasına 
•it iplik fabrika11 yeniden teılcil ettiji üçüncü posta için 17 
yaşından 35 yaıınl kadar kadın ve erkek işçi alacaktır. 

işe talip olaolann hüviyet cüzdanı, a~ı kağıdı, polisten 
ahomı, düzıünlük kağıdı, Türle bırflerile okur yazar olduğuna 
dair veıikaıı ve dörder kat' a veıika fotograflarile birlikte 
önümüdeki pa.zartesi güııünden itibaren ve ıabab saat 9 ile 
10 araainda mezkQr fabrikaya müracaatları lazımdır. D. 3 

Bilumum çiftçilere, mey va, incir 
bahçe•i ve bı:t aahiplerine 

biiyiik miJjdemiz 
Mazotla mütebarrilc (5) beı beygirlik traktörlerimiz günde 

(1 1/2) hektar yani onb11 dönüm arızi aürer. Amortizmanlı 
birlikte en atır iıio dönümünü azami otuz kuruşa mal eder. 
Dünyıaın her tarafında utlamlıtı ve gördütü iıio boyuna 
nisbetle büyüklütü ile nam 11lmıı olan bu (Modern) traktörle 
ataçlıklı arazide çift ıürmelc bat ve pamulc arazisini çapalamak 
zevkini tutacakıınız. 

icabında kuyunazdan ıuyunuzu çeker, destere makinenizi ve 
bir küçük detirmeniaizi çevirir. Size bir köle gibi hizmet eder. 
Dört çift ökiiz, dört insan yerini tutacak bu traktörün fiati 
do her keaeye elveriılidir. İzahat almak ve ıipariı vermek için 
acele ediaiL 
/•mir. BIJ.11ilk Kudiçalı /ıan No. 55 de Tal8t Kılcıolla 

Jzmir Vakıflar UiregtörJQğftndeıı; 
Seneliti Ciaıi Mevkii No. 

1 • :ti" 

100 ev Faikpııa yokuıu 394134 
60 dükkan Kömür pazarı 7 5/6 

200 mafaza Yolbedesteni 162/40 
60 dükkan Demirciler 350/16 
96 ev Molla sokak 366/3 

200 maj'ıza Birinci belediye 119/lS 
120 ev Toraman 152/16 
108 düklcin Şokorciler 111/31 
122 mıtıza Cezayir hını 174/26 
24 dük.kin Hanbıy 318/6 
36 .. " 317/2 
80 ,, Çıngm çarıııı 325/ lS 
60 ,. Girid hın küçük ıolcık 376/8 
60 ., Keçeciler 341/103 
60 ,, Girid han küçük ıokak 377/6 
72 " " ,. ,, •• 373/10 

110 ev Yağcılar ıok:ık 384/3 
26 dükkio Asmalı mesçid 100/2 
36 ev Burç aokatı 190/97 

101 ,, Karantina hamam S. 343/10 
170 ., Berber Z. ıokak 389/3 
400 ,, Kırııyaka Komalpqa C. 289/ 129 
110 ,, Menzil aokak 298/ 13 
96 dükkiıı Birinci belediye 116/10 
50 ,, Hastane C. 46/58 
60 ev Uzun yol 349/ 90 
84 dükkio Halimağa çırıısı 302/50 

151 ,, Yorgancılar 114/ 17 
121 ev Pazarıeri Taılı çeıme 315/58 
72 dükkan Aımah mesçid 96/201 

100 ev Karantina hamam ıokak 63/8 
65 dükkin Asmalı meaçid 99/207 

108 ,, Keçeciler 348/162 
180 kahve Karantina& tramvay caddes 62/ 590 
120 diikkin Muytaplar 70/ 48 
100 ,, Hisar önü , 110/68 
72 ,, Batpazarı birinci ıipahi 125/22 

108 ,, Yolbedeıteni 159/3 
60 yazıhane Halimıta çarıııı 301/ 56 
60 dükkia Yolbcdeıteni 158/17 

144 ., Birinci belediye 127/14·12 
84 ,, Kestelli C. 118/93 
84 " " 112/95 

100 ,, Çoraklcapı 137/269 
250 ev Çorıklcıpı dibek ıokak 136/JO 
180 ,, Medine yokuşu 8/S 
36 ., Damlacık Abbas ata S. 347/6 
72 " Morahane ıokak 82/188 

Yukarda müfredatı yazıla akarat 1·6-938 tarihinden itibareJI 
bir ıene müddetle kiraya v,erilmek üzere açık arttırmaya çık_•· 
rılmıı:ır. ihalesi 27·5-938 cuma ıünü saat ondadır. Taliplerın 
Vakıflar idareıi ne müracaatları. 20 24 26 1670 



:'\ahife ı 1 

1· ratelli ~perco 

Vapur A centası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
··oEUCALINUS .. vapuru 16-

S.38 tarih.nde beklenmekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanla ına ha· 
ı ek et edecektir. 

"VENUS. vapuru 26-5·38 de 
limanımızda beklenmekte olup 
yükünü tahliyedn ıonra BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlar1 için yük a acaktır. 

&VENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. BARDALAND .. motörü 20-
S.38 tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK liman lan 
İçin yük alacakhr. 

.. NORDLAND., vapuru 16-
6-SB de 1 man11nııda belden· 
•elde olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BAL TIK limaDlan 
İçia Jik alacakbr. 

••VINGLAND,, motörü 16-
6-58 de beklenmekte olup 
ROTrERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
lçia ytlk al acaktar. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 6-6-38 
tarilaiDcle limanımıza ıelip MAL· 
TA, MARSILYAve CENOVA 
lbaaaları içi• JOlcu ve yük .... 

•ALBA JUUA,. npura 2· 7·38 
de beldHmekte olup MALTA, 
MARSB. YA ve CENOVA limaD
a.. lclD J1k alacaktar. 

Yolcta ela kabal eder. 
lllacllld ._..et tarilalerile ve 

ı ...... ld delifildiklerd• 
....... ...,. kabul etmez. 
D• tu1a taflillt içia 2 aci 

kortl•cla FRATELLI SPERCO .................. 
~- rica olanar. 1·····- 4111/414212603/4221 

DEUTSCHE LE. 
N ANTE. LINIE 

G. m. h. B. 
IWıtBURG 

DEUTSCHE LEVANTE UNIE 
A. G. HAMBURG 

A• ı AS LE.VANTE UNIE 
A. G. BREMEN 

•ANDROS. vapuu ıs M .. 
1llta beklelliyor, ANVERS ve 
llAMBURG li ... llrmdan yük 
tllsaraealmr. 

•AKJ<A. ~· 24 Mayı .. 
'- blldeaiyor, R01TERDAM 
iiAMBURG ve BREMEN li
.._larsaa Jfik alac8ktlr. 

ARMEMENT H.SDHULDS 
•MARITZA. vapuru Haziran 

~~anada bekleniyor, ROT
.!'~AM HAMBURN ve BRE
.. 2N Umaalara ioia yük aJa. -.... 

llRVICE MAR1TDll 
RQUMAIN 

BUCAREST 
k..~OSTOR. vapara l 
~da bekleniyor, KOS-

~~lan ~tı a1::.:NA 
~ llORSKE MIDDELHAVS

LINJE OSLO 
"3AN ANDRES. 26 Hul· 

;:-• ı..kleaiyor, DIEPPE ve 
...... ç ...... 1i .. 1an .. yak 

JO~oN WARREN UNIES 
• UV!RPOOL 

...... INCEMORE ... _.,.,. S Ha-
' •• hklelaiyor. &..pz v .. 
~teace limaaalanaa yak 
8'll ROY ALE HONGROISE 

., DANUBE MARITIME 
,..!UDAPEST., vapara 23 Mr 
11 "'8 beldeaiyor, Tuna limaala• 

...... ~ alacalcbr. 
'- heL1- . • vapura 21 Mayı .. 
w..,::~ıyor, PORT-SAIT ve 
. ·~'Y• laareket edecektir. 

... claki hareket tariblerile 
'
91•1al•clalri detifildikleriacl• 

ANADOf,rJ . 
.Eıulak ve ~ytam .Uankasındau: 

Esas No. Yeri No. ıu Nevi Depozitosu 
Eski Yeni M 2 T.L. 

A. 473 Kırs·ya '·a Alaybey Mah. Celal bey S. 66 72 Arsa 124 9.92.-

Ada 41, parsel 11 
A. 563 Karş yaka Osmanz 1de Reşadiye C. 52/1 54/ 1 Arsa 1913.50 287.-

Ada 109, parsel 15 
A. 732 Birinci Süleymaniye Refah ıokak 

Ada 596, parsel 7 
A. 866 Burnava Bozalan mevkii 

318 Sehmi 
A. 911 Karşıyaka Oımanzade Ruıen S. 

Ada 113, parsel 46 
A. 92J İkinci Sü eymaniye yüzbaşı Hasan aj'a 

sokak. Ada 143, parsel 3 
A. 1091 H cı Mehmet M. Kızhaaan sokak 

Ada 116, p3rsel 26 8/32 sebimi 
A.1092 Memduh.ye M.&b. Mumcu zade S. 

A la 485, p :uael 39 
A.1094 Çorakkapı Mıh. Piliç sokak 

8 • 

Sil 

88 

Ada 1524, parsel 34. 3211- 6864 hi11elİ 
A.1095 Tuzcu Mah. üçüncü küçük Cımgöz aokak 

Ada 457, parsel 13 3/4 hllltlİ 
A.1096 Göztepe Dan iş bey ıokak 

Ada 838, par sel 11 
A.1098 Dolaplakuyu M. Dolaplakuyu Cıd. 

Ada 477, parsel 10· 
A.1099 Dö düncü Sultaniye Mıb. Zeaci sokak 

Ada 4, parsel 11 
A.1100 Dördüncü Sultaniye Mab. Zenci ıokak 

Ada 2, parsel 1 
A.1101 lkiDci Süleymaniye yeni sokak 

Ada 151, parsel 20 318 hissesi 
A.~102 Tuzcu Mah. Toraman ıokak 

Ada 427, parsel 7 1/4 hisseıi 
A.1103 Tuzcu Mab. Molla ıokatı 

Ada 426, puael 8 3/ 4 bi11eıi 
A. 1104 Tuzcu Mah. ı\:üçülc Cınıöz ıokak 

Ada 455, parsel 31 !/8 biıaeıi 
A.1 lOS Tuzcu Mıh. Üçücü Cımıöz 1akak 

Ada 461, panel 10 3/8 biııeai 
A-1106 Memdubiye Mab. Dolaphkuyu cad. 

Ada 450, parsel 6 1/2 hi11esi 
A.1107 Orbaniyo Mıh. Kantarca ıokak 

Ada 91, parsel 10 318 biıaeıi 
A.1108 Tuzcu Mah. Orta Cımıöz sokak 

Ada 461, par..t 5 3/8 biıaeıi 
A.1109 Tuzcu Mail. Orta Camıöı .okak 

99 

10 

30 

214 

30 

51 

70 

20 

18/1 

8 taj Ev 

572 Bat. içinde 26 3676 
zeytin atacı vardır 

6 Tarlı 507 

102 taj araa 138.02 

2/3 Araa 42 

88/3 Arsa 129 

4S,46 taj 43 Ev 108.SO 

Arıa 133.SO 

41 tıj 41 bahçeli ev 

113 tej Araa 25.50 

8 Ana 68 

12 Ev 50 

10 t•i Ev 97 

26 Ev 29 

10 tıj Ev 46 

5 Ev 51 

45 Ev 28 

59 Ev 56 

68 Ev 57 

17 Ev 35 

19 taj Ev 12 
Ada 461, panel 318 bi11eal 

A.1110 Hacı lbrabim Mab. lkiçeımelık 296,296/1 388,390 Ev 78 
cad. Ada ııs, parsel 20 2/8 hi11eal 

A;1111 811cı eaki Bucah Yeai Tınaztepe S: 
A.1113 Güzel)urd Mıh. Türkpazarı çarı111 

Ada 203. parsel 6 1/2 bia1eıi 
A.1J14 Giizelyurd Mıb. Türkpuarı çarıııı 

Ada 203, parael S 1/2 bi11eıi 

71/2 

71/3 

. 18,20 
79 

ifuıı 
Ev 

79 Ev 

AlllS Mecidiye Mıh. TelgrafÇJ ıokak 41, 44,46,48,50 Ev 
Ada SSO, parsel 26 18/31 hilHli 

A.1t19 Kadiriye M· Siililklüpl ıokata 
t/2 bi11elİ 

' A.1120 Ali reiı Mıh. Yapıcıojlu 1akak 
Ada 1'59, paratl 21 

A.1123 Oçüncii Sultaniye Mala. Hacı Ali ef. S. 367 
Ada 69, pırMl 33 

A.1126 Dördiincü Sultaniye Mab. Haca MeYIGt S. 18 
Ada 16, parsel 12 

A.1131 lkinçr Süleymaniye M. Oıman Zıtidede S. 17 
Ada 150, puıel 25 

A.1140 lkiaci Süleymaaiye Aıiıata ıokalc 
Etrefpaıa.. Ada 13S, puael 14 

12 Arıı 

71 tai 89 Arll 

529 Ev 

16 Araa 

25 Ev 

96 Araa 

A.1153 Toraman Mıb. Çirkin aoktı 21 Ev 

385 
21 

25 

48 

645 

62.50 

82.50 

66 

107 

223.50 

42 

52.-

ıs.-

20.20 

13.80 

3.08 

2.58 

1.74 

6.03 

150.-

4.-

3.-

s.-

24.-

15. -

60.-

20.50 

1.50 

6.-

7.SO 

11.25 

7.JO 

20.-

7.-
12.-

10.-

16.87 

6.45 

2.50 

50.00 

2.-

30.-

28.36 

28.80 
Ada 64, parsel 4 9/28 hissesi 

izahata yukarıda yazıla ıayri "enkulleria p•tin bedelle 11tııları 24·5-1938 alı pnii saat oa 
birde ihale ed imek kaydile arttumaya konulmuıtur . 

lıtekli olanların hizalarında ya11h clepozito akçeıini veznemize yatararak arttarmaya girmeleri 
ve anlarında nüfnı cüzdani ler bire foto raf etirmeleri. 13 20 1522 

Olivier ve 
Şürekiaı 
••1tec1 v.,.. Aeenıaa 

llrillclbnlon Re. .,... 
Tel. 244S 

THEEl.URMAN UNIS LTD. 
"LESBIAN., vapura 17 Ma

ııata LIVERPOOL " SW AN
SEADAN ıelip r6k cakara calr. 
THE GENFRAL STIAM NA~ 

GA TION Co. LTD. 
"ALBATROS., vapuru 20 

MaJılta LONDRA i~a Jik 
alacakbr. 
DEUTSCHE LEY ANTE- lJNll 

"ACHAIA., vapuru limua
•ııde ohıp yflk Ç1karmaktadır. 

amata meauliyet kabul etmez. 
Dalaa flzla tafaillt almak lcill 

Biriac:ikordoacla W. F. HENR't 
VAN DER Zii & C. N. V. 
,.,.. aceatahPa --·~ 
&Gilmeti ıka olanm. 

Telefon No. 2007/200I 

Manisa Valiliğinden 
Kapalı zarf usolile eksiltme ilAoı 
1 - Maailada Atatark bulvara ü•lade bir" ••ma biDlll 

İDIA• 56802 lira 50 brutluk ke,ifaa•ell lleriaclea 
kapalı zarf uaulile ekıiltmeye koaulmaıtur. 

2 - Bu ııe ait keıifaıaae, .. rtaıme ve teferrlab 285 karuı 
mukabilinde MaaiA Nafıa ıaiidürlGtiiaclea alıubllir. 

3 - E.Uiltme 2615/938 peqe•be ıiaG .aat • Wrcle MM11a 
villyetl daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temiaat 4090 lira 13 Dr8fts. 
5 - Bu eksiltmeye ıirecek olaDlana 1938 yıbaa ait Ticaret 

od111 veaika11 ve 1938 yılıaa aid olarak Nafıa Velrl• 
letiacleD alla ... Ye yaptıit .. bGJllc Waa bedeliala 
elli bi• Hraclaa a .. tı olmaclıtuaı t.lldirea 1apa müteala
bidlik veaikua pltermeleri ve bizzat Jiibek mübı•cliı 
veya mimar olmam v•1• bwalardıa birile milıterekea 
teklif yapıp makıveleyi birlikte ima ltmui llmmclar. 

6 - Teklif mektupluı 26/5/938 perıımbe ıüai IUt ona 
kadar viliyet daimi eaclmeaiae vmlecektir. 

7 - Kapalı zarflana ilazarıacla teklif mektubanaa 1uab11Dda 
ba ıuflarıa tevniiade ve poıta ile 1öaderilm11iade 
taliplerin 2490 sayılı kzauaan 32, 33 ve 34 hcG •ad
de ıeriH barfiY911 riayet etmeleri lüaumu ilin oluu. 

ıo ıs 20 2s ıs23 

• 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Motekaitlerle Dul ve Yetimlerin 

nazarı dikkatine 
Askeri zat maaşları hokumet dai
resinde Maliye vergisinden Molki 
zat maaşları yeni Maliye binasında 
açılan vezned~n tediye olunacaktır. 
1 - Askeri ve Malki zat maaşları 
erbabına 2 Haziran 938 den itiba
ren aşağıdaki fıkralarda yazılı ma
hallerde tediyat yapılacaktır. 

A - Askeri mfltekaitlerle askeri dul 
ve yetimlere hftkOmet dairesi için• 
deki Maliye veznesinden: 

B - Mülki mütekaitlerle mülki dul ve yetimlere Saman 
iskelesinde yeni Maliye şubeaiaia baluadutu binada açalaD 
vezneden tediyat yapılacaktır. Alakadar ıat maııları erbabını• 

2 Haziran 938 perşembe paü meni aaabadan itibareg akıam Aat 
18 z• kadu bu talimata ıöre kendileri•• mabıuı kiıelere mü
racaat edilerek ııra oumaraıı üzeriodea iıtihlcaklırını almaları. 

2 - Aylıklarını EmlAk ve Eytam 
Bankasından kırdıran askeri ve 
molki mOtkait dul ve yetimlerin 
maaı cüzdanlatile birlikte muamelesi yapılmak üzere 27 Ma· 
yıı 938 Cuma ıiilaüaden itibarea Defterdarlak mulauebelia• 
müracaat etmeleri. 

3 - Yoklama ilmflhaberlerinin alın-
masına 15 Mayıs 938 tarihinde bq. 
)anacak ve 27 Mayıı 938 tarihine kadar devam ede 

celi ıayıa alilcadarlıra arıoluaur. ~ 5 20 30 

Ankara, Birası lzmir, · 
Manisa Aydın, Denizli, 
Muğla viliyetleri acen • 
tetiğinden: 

Bu kere Ankara Bira Fabaikeıından 10, 
11,12,13,23,24,25,26,28,49,50,S 1,52,53, 54 
litrelik muhtelit hacimlerde bira fıçıları ceL 
bedilmiştir. E888 bayilerimizin bu tı~ılar· 
dan istifade etmeleri kendileri içio meo· 
faatli olacaktır. Bilbusa 10 litreden 13 lit· 
reliğe kadar olan ktlçflk bçılar • aile eğlen· 
celerinde kolayca 1arfedilebilir. 

Biralar gayet tue ve çok gllzeldir. Bil· 
hassa soğuk hava depomuzda muhafaza edil· 
meıi zevk ve net'e ile içilmesini temin ede

cektir • 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocaila Geldi 

6 Dakikada (6) çefit fototraf (30) kuru1A çeken son ıiatcm 
makiaemiı ıeldi. Billaaua vllika iflöde ~ elveriılidir. 

Konak civuı •FOTOCAN. müeueaelİ • lzmir 
elıraf: lzmir • CAN, Tel, 3033 

lzmir Defterdarlığın~an: 
icra ao. Lira K. 

SM Siaekli ~ bili no.ı. 4 akar 595 metre tarla 11 00 
335 Sebitler alba L 23 no. lu ev SO 00 
S56 Etki aatır L 49 no. lu dükkan 50688 hissede 8 25 

3168 buiD• bilMIİ 
S37 Eski pmrfik L 1 Do. 111 kabvehaneain 50688 9 38 

biı_.. 3168 bııine hi11eıi 
338 Gaztepe Mı•rh c. 254 tıj DO. lu •v 80 00 
339 Kemer Poliı karakolu arka11ada bili no. lu ahır 75 00 
Yllkarıda yuıb emvalin •••Bir icarlMr• IS ıGa müddetle 

müzı1edeye konulmuştur. ihalesi 2~5-938 tarih;nde Perşembe 
slaii IUt 15 dedır. Taliplerin mili emlik müdürJüfüne mü· 
racaatltra. 10 20 1511 



Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mO bildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir 

Kuvveti, işti havı arttırır. 

* 
Elb"se ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Ba11lar w 

Baganlar ... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

En müıkiilpetent müş
terilerini memnun eden 
bu f rmayı unutmayınız. 

Tüccar Ter~i Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengın 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
lnımqların envaıaini, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

1 - Mığazam dahilinde açtığ m terz hanemde 
huıuıi olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, Başdurak Bny e Salepcioğlu Han1 Karşısında 

aıvalet, ge'"nlik, ıivil ve aılceri elbise ve kaputları 
idenildıti ve betenildiği ıeki de imal edılir. 

2 - Muamelem pe1in ve kredi ile de yap lır. 
3 - Bu sözlerimin dotruluğunu anlamak için b"r defa 
tecrübe kilid r. 
Adru: Odunpazar: Sümerban1cın çı ktılı eski Ba,:raklı 

mıtaıa Numara 12 • Telcfen 3276 
Topltın w peN1b11tle oltutılc lıariçien sipariş kabııl edilir 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEı ŞUBE 

lZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya. elbise ihti· 
)'•cından evel gelir. Herkes ken

di haline ıöre temiz 
bir eve, miaafirlerini 
kabul edecek bir •ı· 
lona rahat yqıyacak 
eıyaya mubtaçbr. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 
abilirsiniL Evinizi• 
ef)'UI hayab llD eti• 
keti oldutwıu uaut-

Septolin 

DİŞ 

macununu 

kullanınız 

Toptan 
ıatıı;yeri 

Peıt•m•lcılarda 

Lütfi Krom 
Ec•a depo•a 

maJıiAL ~-.,r----~.._.------~----

Memurlara 10 tak. 
aitt• uerui~ mua. 

melesi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdu lalı 
Ticarethanesi 

Her cins koıtamlük yeni çeıit kumaılar 
Yu mevsiminin yılclıtma11 münaıebetile yeni getirdiği 

•DORMOY. FA YN •VULEN. ve •flŞER. kostümlük ku· 
ponları koatiiml6k ketenler, pardeıülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA lmmq uortimaaları rekabet kabul etmiyecelc 
dereoede •blmaktadır. 

Elbiae ibtıyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULI.AH ticarethaaeaini mutlaka ziyaret edınız. 

En tlam, en sık ve ea ucuz lcumaıları yalnız bu m ğa· 
zadaa alabiliraiDİZ. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank'laı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 259..>-

En meşhur fabrikaların fotoğraf makinelerı , filim, cam, kiğı_t, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevat•, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılığa müteallik her neoi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandıamaolar, tenedat ve evra~ 

iatinsablan ve lc:opyalan kemali dikkatle yapılır. 

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

Telefon: 267 5 Telgraf: Rüstem lzmir -moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Cacldeai No. 186 

'f"ELEFON No. 3942 

evrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

• 
en beğenilmiş otomobilleridir 

. 
Yedek parça Dar mevcYddur 

Oldsmobil otomobilleri de her tQr)Q evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Ha&aplar 

ikrami'ie. planı-. 

ı 4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " soo " 4000 " 

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

200 " 25 ,, 5000 ,, -384 .. 28600" 
Kuralar lmart, lbaziran 
1 eyl61, l birincilcinun 
tarihlerinde çekilecektır 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan bel)aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A.K T nay 

Bakterigoloı .,. bulaşıcı, aalttın lıatalıkluı ,,..,....,. 
l Verem ve saira) 1 

Bumabane Çorakkapı caddeıi poliı karakolu yanında 
251 ıayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akıama 

kadar bastalannı kabul eder. 
Telt!fnon: 4115 

• ------1---.... ·--------..ı Birinci Sınıf Mutabuau 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı ollrı 

Cilt va TanasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavısi 

.lzmir • Birinci beyler ıokajı 
Elbamra Sinemuı arkasında 

Telefon : 3479 

G.. H •-· • oz eKımı 

Mitat Orel 
Adrea: Beyler NamaD ~ 

katı No. 2J 
Kabul aaatleri: Otledea 

ıaat l 0-12 ötledeo aoara 
15,30 • 17 Tele. 34J4 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik ver 

Kansı 

iştahsı 

Vere 

ola.rıla 

Romat 
malı 

Belge 
şekli" 

olanla 

Şifası t 

rObe e 
gozel ve ltıks makinelerdir miştİ 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY Büyük şişe~i 60 kur 
._ __ .._ __________ e_i.ri.n.ci_K_o_r_d_on--T·e-Ie.ro_n_2_7_0_4 __ u. depo s. Ferid Şifa eczanesi 


