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Hatay vaziyP.ti karışık olm-.kta ,lpvam ediyor Misafirimiz dün muhtelif ted-
Büyük Şef, · dün Mersinden kikler, g~zintiler yaptllar 
ayrılmışlar Ve A.dan. aya ha- Şereflerine ordu ve belediyece ziyafetler ve

rildi ve hararetli nutuklar teati edildi 

reket etmişlerdir Misafirimiz lzmirden ayrıldı 
Fransa Hariciye Na21rı Pai-is sef irimizle konuştu. 1 

Bu görüşmede lngilterenin Paris sefiri de 
hazır .bulundu. Hatay meselesi için 

görüşüldüğü zannolunuyor 
Ankara, 23 (A.A.) - Malum 

Olduğu üzere Hatayda yıp lan 
lllenfi propağandalar ve tazyık· 
ler neticesi .olarak küçük bir 
llailctar Türk dığer cemaatler 
namı altuıda mevcud olan ve 
Türk, Alevi, Arab, Ermeni, 
Rum, O rtodoks, Kürt cemaat· 
leri har cin.:le katan küçü\c e\cal· 
liyetlerin bir araya toplanılarak 
bir mebuı çıkarmağa çalııma· 
larını istihdaf eden huıuıi lir 
teye kendilerini Müs\üman ·Sün· 
ni d iye kaydettirmış e r ve Ha
ltıy anayuasma muhalif olan 
"- kıy t ıekl hükumetimizin 
Pıoteıto rı ğme.ı Hatayda 
~miyetı Akvam intihabat Ko
lltısyonu tarafıadaıa idame edil· 
lllişti. 

Hükumetimiz bunun üzerine 
Cemiyeti Akvama müracaat 
eoCT~k 808Yll801R ih\al edılmİŞ 
olmasında11 ,:le.ayette bulunmuş 
~• Türklerin Müsluna .. - Sünni 
Q*mı altında diğer cemaatler 
liıteaine kaydedilmelerine aiha· 
Jet verilrıeıini iıtemişti. 

Cemiyeti Akvam katibi umu
aıiliğinin iniıiyıtivi üzerine iç· 
tiıaaa davet olunan konsey ko
llliteıi Türkiyeain bu şikayttini 
tetkik etmiı ve diğer cemaatler 
listesine Müslüman • Sünni namı 
•ltınd• h ç bir kimsenin kayde
di1111 iyecetini ve listenin ancak 
kiiç&, ekalliyetlerden Çerkes, 
Marani, Dürzi, lımıı li, Me lkit, 
'tuıevi ve Litia cemaatlerine 
llleaaıup kimselerin kayıtlanna 
.. Üohaaır bulundJğuna karar 
"erm ı ve keyfiyeti Cemiyeti 
Alcvam kitibi umumisi delaleti 
ile Hıtaydaki intihabat komis· 

Bf;yük Önderin ere/ verdili Merai•delfı 6.r glf .~ı 
yonu )8 tel-f ğ et ırmiıtir. hidiaeleriaden babııle mobi• 

M h11li idarenin tesiratına bir •akale Mtretmipir. Ba ..-
tabi olarak böyl.:ce hiçbir Türk zcte, Hatay Türklerine y•ptlaa 
de di'ğer cemaatler listesine t•zyikin ıon dereceyi bulduğu• 
kayded lmesıne ımkan kalmamış nu, hududlarda bazı hidıseler 
ve yapılan meııfi propağanda V\lkubaldutuau, aakeri tedbir· 
bu hususta tamamen akamete ler alındığına yazJıktaa ıonra 
uğramıştır. Türk matbuab11aa Franıaya ıid-
ı:'ransa Hariciye Nazırı se/İ· d~tle hücum eyleditiai kaydet· 

rı11ıiır;/• konuştu melde ve ıöyle demektedir: 
· Par ıl, 24 (Radyo) - Transtz •Bayülc Atatürk, Hatay me-

Harıciye Nazır. Jori Bone, bu· ıelcıi ile b zzat meşgul olmıtk· 
güa öğ.eden ıonra İog;Jtere ve tadarlar. Türkler, her ne baba· 
Türkiye ıefirleriai kabul etmiı ııaaa olursa olı~a Hatay me-
ve uzun müddet konuşmuştur. 1eleaini halle karar vermiıler, 

Bu mülakata ehemmiyet ve. 
r~lmektedir. her zaman oldutu gibi Büyük 

Bu mülakatın H"tay meselesi Şeflerinin itaret;erinc hazır bu· 
ile alakadar o:duğu zannedili· lı.1nduk .armı bildirmitlerdir.,. 
yor. Hutagda vaz"get çok karışık 
l'ugoslauga matbuatı Hatay İstanbul, 24 (Husui) - Ha-
tezimizi müdafaa ediyorlar tayda vaziyet ıon derece ka· 

lstanbul, 24 (Hı.Js.ısi) - Yu· rı ııktır. Suriyeden müsellib ıabıs
goslavya matbuatı uzun maka· lar Hahya g~çmektedir. Dün 
leler yazarak Halay tez mizi gece yeni bar çete H..ı lepten 
müdafaa etmektedir. Hataya geçmıştir 

Belgrad, 24 (Radyo) - Sa· Büyük Ş~Jin Istarıbulu teş· 
ma Operada gazetesi, Hatay rif.eri muhtemeldir 

Başvekilim izin nutku lstanbul, 24 (Hususi) - Mer· 
sinde bulunaıı Re s cumhurumuz 
Atatürkü11, Hazıranın ilk iıafta· 
ıında şehrimizı şereflendirme· 
lcri muhtemeldir. Büyük Şef 
bir müddet Ya ovada istirahrıt 
buyuracaklardır. 

IJa, Celdl Bayarın cuma günü Kamutayda 
bir a6;ylev vermeleri muhtemeldir 

Aııkarı, 24 ( Husu•i ) - Bao~e· 

kilimis B. Ce al Bayarıo, iinümüz· 

dclı i Cuma gi nii Büyirk M rllet .l\Iec-

liainde nıüLım •• 11iyui bir fÖ)ieT 

.ermtlni muhtemeldir. 

Alikadar .mehefil, bu elhle•e 
" 

ıbilyök ehemmiyet ,.ermektedir. 

Bapekitimizio, ıımumt \'a:ıiyıt 

eara rında ıöz • ôylemelrri muhik 

nlıyor. 

Kızılay ·konseri 
geri kale ı 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

"' Türkiye - Italya 
Ticaret muahedes: 
usatıldı. ltalya biz. 
den birçok şeyler 

alacak 
Romı, 24 (Radyo)-İtalya. Tür• 

kiye ticaret muah~doıi uzatılmııtır. 

Hu muııhedey" görcı. İtalya, Tü ki· 
Kızılay lm ı umu menfaat ne b11 yeden yapağı, ZC)l ny •ğı, tülüı.ı, 

gece Tayyare ıin mamıda 'ferılecek ıızüm, ıncir 'e daha b rçok ıey~n 

1 
konıer, dahıı ıııük• mmel bir trkilde alacak v .. Tdrkiy• de buna m•ılrn· 

,_ w 
ııı ı;.ı. B. Celal r 

olınuı içiıı g"'ecd bafıa Çarcamba bıl mıkınf'. ~al ve veaair çekec~ktir. 

Bagcr giiaüoe bııa ı. ılıuıtt r. \.. J 

Mis~/irimi:in ziga/efte. bıılıınaşları, Milli Müdafaa Vekilimiz oe yaptıkları ~eslıdflw 
• ehrimizde bulunan bi17iik mi• Or~en~ral Iariç, t:ıbıhleyia uıt lgle siyafetiade b.zıt haı--ıı-. 

..ılrlmia. clod " mltıefik l.'agoeo 9,30 aa Milli M Jdafu VeıLi imı :s Ge· dır. Vali 8. F•li Gel~ llfietıllb. 
ı • ., ... Harbiye •~ B·briye "•man aera) g ım Oaa Pt 'llt6yllk ):rktaı• •"•ld komatam TG191••eral ..,,. 
Or~eaaral Mari~, Bayan Mariç, N• barLiye ikinci reisi Orgeneral A11m Aktoğa, BuraoTa T6mrn k-•-
aar&l huauei kalem müdütd Albıy Gündür. ve mihmıııı darlnra ile biıl k· Tüm~en ral Nuri Yamaa. G .. nl 
"YeTremniç, Milli Müdafaa Vekili le otoıııcbiı lerle Egt>p:ı aeı ıın ı areket ~yı i, General Remzi, Belediye telli 
(;eneral Kazım Özalp, büyük Erkinı· ıclıret Guirmu• giımif, tayyare al:ı· Dr. B. Jlehçet Uz ve clalaa •ut* 
ba ı biye ikinci rtiei Orgetıeral Asım d b 1 d L "il&i·l• zevatın iıtirak eniai ziyafet yında te tkik.ter e u un ua.tııo ıonra " E> 
Gfindiiz, mi!afirhırimiıin mihman• b ·1 · g,... valı.te kadar bGyilk bi.r ..... aayyare dafi ı ıuya anmmo ate,ı.. ~,.. 
darlan, Tuğ2eneral Rıımiıı; Ulusoy ir inde oe,.miı, tamimi laulı..U. 

ı rini ta l. ip toylemiştir. • c ,.. 
Te diger ze\at clün amir •e eh·•· )apılmı~lir. 

·rıeda gezinti n &etkiklu 1•pmıo- Dünüşte Kızı lçullu kü'"cülük En .. 
la.dır. tlUlııilnft gezmi,, tal ebuü.o tezabtıra• Tetkikler: 

Bay•a Maric;, Bayan Özalp ve tile karş1lanmıştır. Bu mileueeeyi be- Ziyafeti milteakıp muaHr Or ... 
Bayan Uz ile tehrimiain iftim11i mü• Jenrn Orgeneral Meriç, uat 12,30 neral, m61lahkem •••ki k•nc:tleri-
etı•e•rlerini gt"r.İp görm•iftür. da O du P-V nde teref Jer ne verılen - Sonu 6 ıncı sahifede -

Filistinde kaniı hadise.er olau 
l 

Araplar lngiliz askerlerinin 
çadırlarına hücum ettiler 

-~ ......• 
Bir günde aekiz arbecıe oldu. Ş ım kapısında 

patla ·ıldı. V .ızi.>·et tehlikelia'ir 
bir bomba 

___________ ...,. __________ ~ 
Pr. 8. Onarın 
konferansı 
İımir lıa oıunuo dıı T• tini kabul 

eilerek, iki konferans vermek iiHr• 
enlki ~iln erh ı imiıe ge en İstınLul 
On vere teıi idare hukuku ordinaıyilt 
p ofe örii B. :O,ıdd .k ~ımi On11r, ılk 
koalern :ı mnı dün Ad.iye sun~ ının Tı• 
carel mnh~ emui 1aloouıı da, knlah.a· 
1 k Lir llınlcyi ci öııünJ e \eı mietir. 
Konfer:ınııtıı, \inli B. Faz1 ı Guleç, 
Vali muavmi, Müddeiunı umi, Hl· 
lı.im er, AvuL.at' ar •e müQevverler 
hnır buluom ıışlardır. 

htanbul C n ivenitHioin en de. 
gerli pı ofesörleıiodeo biri ol o gerıç 
alimin konfoıanıı çok l üyiık bir 
aUka 'Ve deri~ bir zevkle ıakip edil· 
mi~tir. 

Muh•erem profesör, (İdare brp• 
tında fndin hukuku) meuuulu koo
feraneında, . idare karoııunda ferdm 
VIZ •)Clİn İ: 

1 - Amme bizmet leıinın itti-

fade 'd c sı; 
2 -- Amme hizmetlerinia ifa• 

- So:ıu 6 ıncı sahifede -

Arap şeyhleri bir müzake,e esnasında. 
K. ııdüa, 24 (Radyo) - Bug m , Fili t ın in birçok yerleriade mObim laa. 

J . · lor olmuf, b irç k kimse er ö : dürillnıü~ıfi r. 

Şı1m kapısında bir bomba pat atılmı1t bir Yahu li ölmilı, iki kiti yarao 
lanmıetır. 

ah usıa l rıgıliz aakerlerinio çadırlanoa hücum eden Arap ~etelerindea 
iki kiti ölmüş. on kişi yaralanmı§tır. 

Vazhet tehlikelidir. 

Kudur, 2 ı (A. A.) - Bu Eal alı Kudüıte ateıli si1'hlar, l:ıomhılar " 
taşlarla yap lıın eekiz arbede etn. ı oda b ir kiti ö mnş. 18 kiti yHalanmııtar. 
Ö en Yahudid ir, Yara l ı la rdın oo ı..iı ı Arep, •eşi '\ abudi, biti de Buı raW. 
l İ 1 T . 



Sah f,.. 

f - Şehir Dahili Haberler· 1 F'flK~A-

Zavallı insan! 
Saime Sadi ,.;;;;;;;'11--==:;ı:=ıı;m;;;;;;;;;ı::=ıa;;;;;;~;;;ı;ıı;;=-=--~-=~~=-~--;;;;ı;m~ı;;;;ıı;--' 

Bıllty yılrl111ıııo ne vakit gözülı:<etj!iol, gflneıin ne vakit ıutulacagını 
bilrn 11ı~•n o~lu, harbia ne ıaman, aeıede pıtl11ıp hangi topraktan 11ere• 

lere, hangi ırktan hıngı ıulara lı:adu geçeceğini tayin edemiyor., Znallı 
ioıul 

izmir elektrik Dahili.komusyoncularla 
Elma •t••ıne ııı Hrup onda11 erik yarataıı., güklcıin içüıe ıloğıu ıs 

bi11 metre lırlıyıp tekrar ıopugı dönen; ıdıteo elbiH yapın, dört bin -
ae evelki bir bfatau ile koU:ocı bir ırkın ıarihiui ve koako<"a bir medeni• 
y•ıiıa ıemaıwı çiaea iaun, )ak.ht111 tthl.keye karıı ayaklarına çi&JDe•İDi 
g<çirıp elini ıilat.ı uıaımakıaıı baık.a h çhir oy yıpamıyor •. Zavallı İa•uı!. 

santralı maliye arasındaki ihtilaf 

lç;nJe y.,..dıgımız medcn•y•ti ve munataayi, aıırlano öt11indınberi 
kaf• \Ü üıerek.. can •ererek, mahrumi7eı va ıztıraplarla yo~rulırak b~zırlıyan 
foıaa, bir küçücilk ;imi Ye feaai arqtırm ıun ilk: ıohamona b•bodan batıoa 

• mirH bırıkuak onua yıllarca ıoara birıeye yarayabilmeaiui ıemi11 edn, 
ıimdi medeniyetin çatuwa lr.oııaa bayknıu koA•l•mak içiıa elluiai bil• kal· 
dıl'amıyor. Zıvalı İllMo!. 

lçı bayat ittiyıkı ilı, lulbi diğergamhkla, iD1ua• ı•flul H aıalet· 
Jule do'ı~ illd6rmellıea, yıkmıkun, yakmaktan, 70.k etmekıea 111freı do· 
y•n fil yaratıcı ioıan; mütemıdlyen ••hıetı, cin•y•t•, tecavüze, hıkkı çil• 
aeıne~e ınkediliyor. Kıodi keadiıini ,.. keaJi eıeriııi orıadJD kaldırmıg• 

&il•d•rilivor. z .. aılı İDIH! 
• • • 

Kudretli b ... riyeıiıı ba em11li bulunma& ac&i kar111•adı dAıGıımemelr, 

imkl•ı var mıdır? 

llaıını11, ıo lıöyCilı: 'ı&ınlara ~eTirip ıorıuıoo: 
- K:im haklı?. 

Birdnbire ber el kalkacak, ber ıgaı 19ılacalUır: 

- Ben!... B:ıı ... 
Yirminci .,., ıoaraoıııa bo baytık kıımelı:ıp lçiadılı:I dlinya, bir oçu• 

ram ağ&ıao yaım11 ıarhoıa boauıilirae ileri gidilmiı olur 11111; b<lmım .• 
Akrep illee•&i 11mua, kayrulona knmr, i&neoini kudi aırtıoa uplar· 

••f.· Baıtıakll nalı Ye maY•-e b.,.gaalug11 da ayni ı•yi baıırlauyor: 
ihtiyar tlllıly•, kny"'lu•a kınrmak iboredU. 
Za1 alb yirminci uu ineaaı! 

Limanımızdan 
15 günldk ihracat 

i•tati•tili 
1 Mıyıatan 15 May11a kadar 

limanımızda• dıt memleketlere 
yapıla• muhtelif ihracat hak· 
kında ,.larimiz Ticaret ve Sa
nayi Odaaıncıa bir iıtatiıtik lır 
a.rluJDtfhr. 811 lıtatiatite aöre, 
on beı paliik ilaracat mikdarı 
tadurc 

Oıiim 1200 ton, incir 1,S 
ton, harda inc:r 2S ton, pa· 
m•k 466,9, palamut 477,7, ıey· 
tinyatı 408,9, • p ı 285, buğ-
1000, ba'cla 81,9 kumdarı 29,2, 
aolıat 55, ıu1am 25, çavdar 
ı22. kep&k 1so. kiiıp' 303,3, 
badem 8,4, deri 90,4, palamut 
bu!ia111 102, 1, tütün 1097,3, 
tütün kırıntısı 70, l, miyankökü 
99, halı 2, defne yıprağı 20, 1, 
çöven 2, cev::ı: kütüğü 9,4, :ı:ım· 

p1ra madeni 200 ton, a-ökboya 
600 kilo. 

Hayvan i hrecatı; rene on be~ 
Iiin içinde 299 11ğır, 3580 ku • 
zu, 570 koyun ih aç edılmiştir. 

Polonya ve 
ihracatımız 
l' eni bir kararname 

neşredildi 
Polonya hükumeti 30' N san 

938 tarih 1c:"dar Po.o y•ya 
ıdhı;l et c le ıazı maddeleriıı 
gümrük rrs ııı r.ııi indirmiş bir 
;.;ısm·n· da gümrük resminden 
11 .af tu muştu. Şehrimiz Türko· 
,, mudur.ufp.ıne ge.en malumata 

, ö Pol > ıya h.ikü netı yeni 
1 r oı:.rJr:ı ı:n" neşr.!dereic ay.ıi 

ud~.er h•kk ndakı gümrük 
c z a ve muafıyetını 31 Bi· 
ı •C c. ı 1938 tarıh ne kadar 

) ' 

Alsancak takımı 
latanbuldan şehri. 

mize döndü 
Alnncak takımı, dün latan• 

buldaa dönmilttür. Haber aldı· 
ğııaıı:a ıröre Sıim lıtan bulda 
kalmı~, Cemil de A 1karaya ait· 
mittir. 

Üçok takımı, bu hafta milli 
kime müsabakaları için latan· 
bula hareket edecektir. 

Galatasaray 
maçları 

Bay Vahyinin teczi
yeıi iıtendi 

Galat ısaray kaptanı Bay Va· 
hyinin, l:ı:ınirdeki Galatasaray 
takımı müaabakaları hakkında 
lıtanbul guetelerine yazdıtı 

yazılar, hakikat hilafında ve 
ıporcularımızı rencide edecek 
mahiyette aörülmüş, TürKıpor 
kurumu lzm.r merkezi, aenel 
merkeze müracJat ederek bu 
çirkin hareketinden dolayı Bay 
Vahyinin tecziyeaini istemiştir. 

Ankara sergieviııde 
15 M"yısta Ankarada sergi 

evinde açılın Enstitü ve San' at 
okulları sergisinde lzmır Cum· 
hurıyet Kız Eııstıtüsünden gön· 
deri en eşya·., fevlca :ade be· 
ğenilmııtir. Yalnız lzmirden 
gö~derilen 140 eser için ayrı 

bır daire tahsis o'unmuştur. 

Fuarda hazırlıklar 
Etibank .çin Fuarda ınşa 

etıirı'.ecek büyük paviyonuo 
yeri tesbit ed.lmiştir. Fılistio 
resmi ve hususi müesseseleri· 
nin Fuarımıza iştirak edecek· 
!erini yazmıştık. Bu müe11ese· 
ler için pavıyonl8r ayrılm•ştır. 

Tevsi planı 
edildi 

kabul 

Bu aene Fuarda yapılacak 
fevkalade tenvirat ve ziya oyun· 
ları iç.o, tehir ihtiyacına mua· 
dil miktarda fazla elektriğe 
ıht;yaç vardır. Bu mühim ıhti· 
yaç nazarı dikkate alınarak iz. 
mir elektrik santralıDın tevıii 
için Nafıa Vekaleti nezdinde 
teşebbüıte bulunulmuştur. Ha
ber aldığımıza göre, vekil.et 
lzmir elektrik ve tramvay şır
ketinin, ıaotral.n tevıii hakkın
da hazırladığ planını tasdik 
etmşitir 

imtihanlar 
28 Mayıata der• 

keailiyor 
Şehrimizdeki Liıelerle Orta 

ve ôtretmen okullarıDda birinci 
ve ikiaci 11nıflar talebeıinin 
kaoDat notlarının teabitine mu· 
allim meclislerince baılanmıştır. 
Cuınarteai ıününe kadar notlar 
tama oa tayin edilmiş olacak 
28 Mayııta deu keailecek, 8 
Haziranda üçüncü ıınıfiar tale· 
beainiain imtihanlarına baılanı· 
caktır. 

Nüfus Kayıtları 
Dört kaza memuru 

da mtJdiJriyette 
çalııacak 

Dahil'ye Vekaleti; 934 sene
ııindenberi işlenmemiı olan nü· 
fu• kütükleriain bir an evel 
ikmalini, ölüm, doğum ve ev• 
lenmel:rin kütüğe kaydı lazım 
geldıiiııi viliy ete bildirmiıtir. 

Dahil ye Vekaletinin emri 
üzerine Seferihisar, Çeşme, Fo
ça ve Kar aburun kazaları nüfuı 
katipleri de vlayet nüfuı mü· 
dürlüğünde çalışacaklar ve kü· 
tüklerin iş\enmeainde yardım 
edeceklerdir. -----

Kermes 
Perf em be günü Ka. 

zak yaylasına 
çıkılacak 

Bergama Kermes eglenceleri 
devam etmektedir. Pl!rşemhe 
günü program mucibince Kozak 
yaylasına çıkılacaktır. Vali B. 
Fazlı Gü:eç, şehrimizdeki kon· 
ıolosları Kermes için Perşembe 
günü Bergamaya davet etmiştir. 
Konsoloslar o gün Kozak yay
las na çıkacaklar, ıece de Ber· 
gama ilimevinde kalacaklardtr. 

lnciraltındaki 
bataklıklar 

Şehrimiz Sıhhat ve içtimai 
Muavenet müdüru Dr. B. Cev
det Saracoğlu, dün sıtma mü· 
cadele reisi Dr. B. Şevket ile 
İnciraltı mevkiine gitmiı, orada 
kurutulacak bataklıkları tetkik 
etmi~tir. Bu bataklıklar süratle 
kurııtul 'caktır. 

AYYARE Sinemasının 
R::kor ve zafer haftGs · bugün 2 bügiik filim birden 

Saadet Gecesi 
Bora ve Mtyerling filimleri Kahramanı 

CHARLES BOYER Ve güzellik ve zarafet timsali: JAN ARTHUR 
Taralır.dan temsil edilmiş Aşk... Heyecan... Kahramanlık ve seıgüzeşt filimi 

Ayrıca: PIERRE RICHARD WILM - SEŞUE HAYAKAVA 
Tırafındao büyük bir kudret ve salahivetle temsil edılm'ş 

Y O Ş 1 V A R A SPt'enlerin ve s vil<>nlerin romanı 
Ayııca: P A R A M O U N ·ı J ü U R N A L 

S•ansl~·: Yos·vara : 3,10 ve 7 de... S.adt~ ır•c!S; 5 vt 9 dR 
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Oda ve borsa reislerinden mii.rekkep 
bir heyet Ankaraya gı.tti 

Dahili komusyoncuların eski 
senelere aid kazanç verıısı 
yüzünden, l:ı:mir komuıyoncula· 
rile maliye daireıi arasında bir 
:htilif huıule gelmiıtir. 

Ticaret Oda111 reisi Bay Hak· 
kı Balcıoğlu ile, Borsa reııı 
Mazhar İzmirlioğlu, Boraa ida· 
re heyetinden Mazhar Mene· 
menli ve Ticaret Odası yazı 
isl~·i şefi Osman Torgaydan 
mürekkep bir heyet, bu ibtili· 
fııı hal şeklini hükumet mer· 
kezinden rica etmek' üzere bu 
gün Ankaraya hareket etmiştir. 

lbbt.lif şudur: 
2290 11yılı kazanç verıiıi 

kanununun 7 inci maddeai hı· 
ricinde kalan dahili komuıyon· 
culır, şimdiye kadar mezkı1r 
hanunun 34 üncü maddeainin 
Ç fıkrası hükümleri dahilınde, 
oturdukları binanın gayri aafi 
iradı üzerınden ·vergi tahakkuk 
ve tahıiline tibi tutulmakta 
idiler. 

Bu defa bu ıibilerin mua• 
meleıi an konıiııyasyoo mua• 
mele yapan komusyonculara 
kıyaa edilerek 933 yılından iti· 
buen maliyeye beyanname ver· 
mekle mükellef tutulmak iıte
oilmektedir. 

Halbuki bunlar kanıınuo ta• 
rifab dairesinde defter tutma• 
malı: ve bugün beyannaıae " 

sene her mükellefin mükellefi· 
yet tekilleri herhangi bir tef· 
ıir ve şahsi prens plerle deği· 
şecek olursa kanunların ve emir· 
lerin tatbikındeki ciddiyete de 
tesir yapar. 

Bunun bir de aksi ciheti mq· 
taleıı edılmektedir. 

Vaktile oturdukları binanın 
ayai safi iradı iki bin liradan 
fazla olduğu için bılanço ve 
beyanname verip vergilerini on• 
göre malıyeye öJemıı olan mü
kelleflerden bu defa gayri ıafi 
irad üzerinden vergi vermeleri 
iıtenmektedir. 

iki bin liradan fazla gayri ıafi 
iradı olan binalarda oturanlarıD 
beyanname vermek veya aayri 
ıafi irad üzerinden verai ile 
mükellef tutulmaları cihetleri 
muhayyer bulunduğu için maliye 
iki bin lira gayri nfi irad üze· 
rinden vergi ile mükellef bu• 
lunduklarındıın bahiıle yeniden 
bunların d• mükeJ.efıyet ıekil
lerini değııtirmek istemektedir. 

Alakadarlar, vaktile beyan. 
name vermit ve beı ıenede bu 
vergiyi ödemiş bulunduklarına 
nazaran mükellefiyet tekilleri· 
nin değiımesinin kendileri için 
ödenmesi mümkün olmıyan bir 
vergi ile karıılaıbklarından 
itiraz etmektedirler. 

Bu itiraz, Ankarada Maliye 
ve lktııad Vekiletlerioe bildi· 
rilecektir. 

~e:~i~. verecek mevkide detil· Sanayi işçilerinin 
Bu huıuıta yapılaa te~bbiia- _ • f · 

le ve Ankaraya giden heyetin ı ımaı 
izahatı üzeriııe lzmir defteıdar• Kadın işçilerin ÇO• 
lığına Maliye Vekaletinden ya· cukları için vu. 
pılan tebligatta bu komusyon • " 
culara dahilden mal gönderen• va kurulacak 
ler bü) iilc ticaret ve sanayi mü• 
eıaeseleri iae burada bu malla• 
rı aatenlar an konainyaayon ad· 
dedilebatcekleri izah edilmiıtir. 

Bıı izahattan sonra büyüle ti· 
caret ve aaoat müeaae leri in 
tayini meseleıi ile kartılaşılmıı· 
tır. Bazı alakadarların mütale• 
alarına göre, ticari manası Ye 
umumi bir ifade ile büyük aa• 
nat ve ticaret müeıııeseleri di· 
ye kabul edilecek mahiyette bir 
teşekkül dahilde mevcud de• 
ğildir. Çünkü müe11eıe veya ti· 
caret evi denince batıra gelen 
fabrikalar, bankalar veya buna 
benzer ıirketlerdir. 

Bu mesele aııl ihtilafın tefer· 
rüatıdır. 
İhtilafta komusyonların da nok· 

tai nazarı şu merkezdedir: 
Bir mükellef beı ıenelik ver· 

giyi maliyeye ödedikten ıonra 
tekrar eski senelere avdet et· 
mek ye o seneler için vergi al• 
mak beyannDme mükellefiyetine 
g:ren ıınıflardan değildir. Bina· 
enaleyh aranılan ıartları ifa et
mesine fiilen imkaıı bulunama· 
maktadır. 
Diğer taraftan ticarette em· 

niyet ve istikrar eaaıt ı•rt ol· 
duğuna göre beı sene eve! ya· 
pılmış işlerden ve tasfıye edil· 
miş hesaplardan yenıden bü· 
yak mikyasta hesap anmak 
maddi imkansızlıklar doğrmak· 
tadır. 

Yeni bir tüccar, İşe başlar· 
ken herşeyden evel devlet mü· 
kellefiyetlerinin ne olacağını ve 
bu mükellefiyetlerinin altından 
kalkıp kalkamıyacağ:nı heıab 
eder. Vergi yılı içinde tahakkuk 
ve tahsil edilmesi lazımgelen 
bir devlet mükellefiyetidir. Her 

Sanayi iıçileri umumi toplan· 
tıaı tehrimi:ı: Ticaret odasında 
yapılmıştır. Bir yıllık çalııma 
rapora ve hesab cedveli okun• 
muş. 937 af iıçi kurum· 
ları yardımları ıükranla karşı· 
laomıttır. 

Esnaf birliği 938 büdcesine 
konalan işçi kadınları• çocuk· 
luını bırakmaları için bir ço
cuk yuvası kurulmaaı huauıun
daki tahsisat azaların efradı ai· 
lelerinin bakımını, 111hhi ve içti· 
mıi yardım temini için senede 
birer lira aidat verilmeıi itti
fakla kabul edilmiıtir. 

Teşekkür 
Son vezifeye gelmek ve diğer 

suretlerle acılarımı paylaşmak 
nezaketini göıteren kıymetli ve 
ve hatırşinas doıtlarıma teşek· 
kür ederim. Mabel De 

Son vazifeye zahmet buyuran 
ve diter suretlerle acılarımızı 
paylişmak nezaketini göıteren 
kıymetli ve hatırşinas dost ve 
meılekdaılarımıza teşekküre mu· 
teber gazetenizin tavassutunu 
rica ederiz. 
GERİ T ABAKO KO MPINA 

Dırektörlüğü 

Nafıa fen memurla. 
nın imtihanları 

Nafıa fen memurlarının her 
sene yapılması mutad olan mü
he 1dialiğe terfi imtihanlarına 
başlanmıştır. Vıliyet nafıa fen 
memurları, öğleden sonra vi· 
liyet salonunda toplanmış, Na
fıa Vekaletinden gelen imtihan 
sualleri yazdırılmış ve fen me· 
murları, bunlara tahriri cevap· 
lar vermişlerdir. imtihana bu· 
gün de devam edilecek ve son· 
ra imtihan evrakı, tetkik ıçın 
Nafıa Vekaletine ıönderilecektir. 

v • ı 

ıl'lillet ı\1ecli· 

sinde 
Ankara, 23 (A. A.) - B. M. 

Meclisi bugjn saat 14 de top
lanmış ve 1~38 büdcesinin ınü· 
nkereıine ba1lamıştır. Toplan· 
tıya B. M. Meclisi reisi B. Ab
dülhalik Renda riyas t etmekte 
idi. 

Celsenin açılışını müteakıp 

1937 yılı muvazenei u umiye• 
ıine dahil bulunan bazı daire· 
ler büdcelerinde değişilclikler 
yopılma11 hakkındaki kanunuP 
miizakereıi yapılmıştır. 

Bu kanunlar hükümlerine ıö
re büdcelerinde 801,854 liralık 
münakale yapılmakta ve gene 
bazı büdcelerin muhtelif ter 
tiplerinden iadirilen 91,996 li• 
ra da yeniden açılan bazı faaıl• 
lara fevkalade tahıisat olarak 
konulmaktadır. 

Gene bu kanunla muvazene! 
umumiyeye dahil bazı daireler 
büdcelerinin bir kıum tertible
rine 4,391, 700 lira munzam 
tabaiaat ve 3,023,800 lira da 
fevkalade tahıiıat olarak veril· 
mektedir. 

Kanunun heyeti umumiyeıi 
üzerinde söz alan B. lıtemat 
Zihni (Eskişehir) birçok iyi İt' 
ler İç.İn verilmeıi iıteneıı mun• 
zam tab•iaat araaında balıklı 
h11tane•i için do 35,000 linı 
verilmiş olmaaıodan dolayı ltii~ 
kümete teşekkür etmi,tir. 

Kanunun maddeleri okunarak 
lca~ul edildikten ıonra reiı B. 
Abdülhalik Reoda 1938 mııva~ 
zenei ıımumiye kaaununıın mii
:ı:akereaine geçild:ğini bildirmiı 
ve ıöz Maliye Vekili Fuad At· 
ralınındır, demiştir. 

Bunun üzerine kürsüye gelen 
Maliye Vekili Fuad Ağralı Cll
yük Millet Meclisinin tetkik "" 
u-ibia• aned b 1 1111 

1939 biidceaini geçen yıllar 
büdcelerİDe nazaran farklı ve 
tahıiıat fazlasının vekaletler 
büdbelerine ıureti inlci11mı ile 
varidat membalarındaki inkita• 
fı izah eylemiştir. 

Müteakıben mu telif hatipler 
ıoz almıılar ve büdce üzerinde 
bazı temennilerde bulıınmur 
lardır. 

Heyeti umumiye üzerindeki 
mil:ı:akereden ıonra maddelere 
geçilmiş ve muvazenei um11mle 
ye kanununun 1938 maaarifatı 
karşılığı olarak 248.307,048 
lira tahıisat verilmeıine ait bl• 
rinci madde.si okunarak kabul 
edilmiştir. 

Bugünkü toplantıda kabul 
edilmiş olaıı büdceler Büyük 
Millet Mecliıi riyaıeti, Riyaseti 
cumhur, Divanı muhasebat. Bar 
vekalet, Şü.rayı devlet, lıtatiıtik 
genel direktörlüğü, Diyanet iı• 
leri reiıliği büdceleridir. 

Ankara, 24 (Radyo) - B. 
M. Meclisinin bugünkü içtimaın• 
da büdce müzakerelerine de· 
vam olunmuş ve Maliye, Milli 
Müdafaa, Tapu ve Kadaatro 

umum müdürlüğü, matbuat umum 
müdürlüğü, emniyet umum mü· 
dürlüğü, jandarma umum ku· 
mandanhğı, ııhhiye ve adliye 
büdceleri kabul edilmiıtir. 

Biidce müzakereleri e~naıın· 
da Dahiliye Vekili B. Şükrü 
Kaya, Adliye Vekili B. Şükrü 
Saracoğlu ve S:hhiye Vekili 
B. HJliisi Alataı uzun bey•· 
bulunmuşlardır. ----

Bir Franaız. tayyareıi 
kayboldu 

Paris, 24 (R•dyo) - Dürı, 
aıkeri tayyare iıtasyonundan 
Havra hareket eden bir tay
yare, kaybolmuştur. Tayya· 
renin, Havr civarında düştüğü 
zannolunuyor, 
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Havacılık bahisleri 

Büyük Britanyanın ne ka 
dar tayy~resi var? 

•• 
SU• 

<;ekoslovakya meselesi bir 
harbe sebebiyet verebilir 

Diyarbakırla 
Bitlis arasında ····-Bir kamyon facia•ı 

Onümüzdeki yıllar içziı 40 bin 
bay· yetiştirilm;ş olacaktır 

Noye Zürher Saytunge 12 
Mayıs tarihile Londradıo ya· 
zılıyor: 

ıu bay ve askere ihtiyacı var
dır. Bugünkü mevcud 20,000 
dir. Hava müsteşarınm izahları 
arasaoda yeniden 30 tayyare Rusya, bu meıelf!de Fransa ile beraber yiirümefe mecbur oldafa· olcla 

na bildirdi. Henlavn. bu hafta sonunda B. Roclza ile kona•acalı lıtanbul, 24 
(Hususi) - Di· 

İngiliz Avım kamarası, bugün 
öğleden ıonrı, Büyük Britan• 
yanın emniyeti ba :Cımından çok 
ehemmiyetli bir dava olan hava 
müdaf.ıası meaeloıini müzakere 
etti. Malumdur ki, bu meaele, 
son haftalarda lngiltero halkıDI 
çok meşgı.al etmiştir. Esash ve• 
ya eaassız, tayy.ro imal nde 
birçok yolsuzluklar olduğu bak· 
kanda ortada dolaşan dedikodu· 
lardan halk çok sin irlenmiştir. 
Başbakan, pariimentodaki mü· 
zakırelerden evel b ugün aabah· 
leyin muhafazakar kadınların 
bir toplanhsında bulunmuş ve 
aöyledi~i bir nutukta tayyare 
fabr ikasyonu ile biz.zat alakala· 
cağmı kaydettikten sonra, alınan 
yeni tedbirlerin bugjne kadar 
mücadele ed ilmiş o!an zorluk:arı 
ortadan kaldıracak mahiyette 

· meydanınm tes~s edileceği kay· 
dı da vardır. .T , ~ yarbakardaa 17 yolcu alarak 

tchiikeyi bertaraf etmete çaltı· B.tllıe doğru hareket eden bir 
tJA't vı bu buıuıta muvaffak kamyon, yolda devrilmiıtir. Yol
olacatı hakkmdald neıriyatlı culardan dokuz kişi ölmüş, al• 
alay etmektedir. tası aA"ır olmak üzere 8 kiti de 
Hadadlarda IJltlQrlJlen Al· yaralanmışhr. 

Prıg, 24 (A.A.) - Henlayn 
dfirt refıkatiado Südet ••b· 
ualarından Frank olduğu halde 
ıaıt 20/45 do bışvekılin ika• 
me' glhındaa çıkmı~tar. Hodza· 
Henlay11 mülikata ilci ıaıt b ir 
çepek ıGrmilıtür. 

Südet partiıi tarafındaa 11e1-
redilen kısa bir tebliğde parti 
ile hükQmet araaındaki müzakere 
Paıarteai akıamı baılaadığı 
bildirilmektedir. 

Bırlin, 24 ( A.A. ) - Lokal 
Anziger 1..azete~i, aletli bir ~ .. 
kale ile ~eklorın aıkerl tahrıkıe 
)erini p rot11to etmekte vı ıöylo 
demektedir: 

•Praıın lllıumsus m11ırot
lor aerdetmelde iktifa etmt1l 
lazımdır, Çeklerin fusull tedbir
leri' lnfilllc maddelerini ayle 
bir yıtmıfbr iri barut fı,ıaınıa 
fitilini ~karmak lçfıs ılmdl ace• 
le etmek lhımgeliyor. • 

Gazete, bundan sonra, ln«ll~ 
terenin tavrı hareketinden ıikl
yet etmekte Ye ÇemberlaJlla 
formalist ve aempliat llarek .. 
tindea dolayı blicum etmek
tedir. 

Parla, 24 (Radyo) - Çeko .. 
lovakya hldiıeleri, biltüo Av
rupa bük4metlerini ehemmiyetle 
dilşündürmekt dir. 

oılovalc Başv kill Milaa 
Hodza ile S üdet Almaalan 
lideri Henlayn müllkab ve in· 
giltere Baıvekili Nevil Çember· 
laynın avım kamaraııadaki be· 
yanalı, tehlikenin ilerlemesine 
muvakkaten mani olmuıtur. · 

Siyaul mehafi l, Çekoılova~ 
pda ıu\Conçt;Q ihlil edilmemiı 
olmaaıodın ümidvar old.ak· 

· larını bildirmişlerdir. 
Doktor Henlayn, Milaa Hod• 

&a ile konuttukt•11 ıoıuı, Ash 
ıehrine gitmiftir, 

Südet Almanlan lideri. ora
da arkadaılarile konuşacak ve 
bu hafta aonunda, Milan Hod• 
za ile te kru bir millikat ya• 
pacaktır. 

Çekoılovılcyanın, n11yonali• 
ter bir devlet olacağı ıöylo
niyor. 
Rasga Fransa ile 6erabettllr 

Moıkova, 24 (Radyo) - Ha• 
riciye Komiser liği müsteşarı 

Potemki11, bugün Çekoslovak· 
yanın bura sefirini kabul et• 
miştir. 

Potemkin, Çekoslovakva me
seleıinde Fransa ile beraber 
hareket etmek mecburiyetinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Kont Cigano• Lord P•rt 
mü lakatı 

Roma, 24 (R d vo) - ltalyl 
Hariciye Naz. rı K Jnt Ciano, 
bugün lngiltercnin bura ıefiri 
Lord Pcrtle uzun müddet ko
lluşmuştur. 

Kont Ciano, Çekoılovak1a 
mcscleainin. bir harbe sebebi· 
yet ver('c~k kadar ehemmiyetli 
old u ğunu beyan eylemiştir. 
Çekoslovakya lıii " ii.metinlıa 

partilere teşekkürü 
Prag, 23 (Radyo)- Hükumet 

bugün neşrettiği resu.i bir tob· 
l ğde ; yüyz binle ce müntehibi11 
reylerini kullanmak hususunda 
gösterd kleri büyük alakadan 
ve sükunetın ihlal edilmesini 
için yapt kları fedakarlıktan do· 
layı siyasi partilere teıekkür oy· 
lemişbr. 

Hükümetı mütebaki m1ntaka• 
larda yapılacalc int.h ıı pta da 
ayni ıekilde hareket edilmiı ve 
ve kazanılan parlak muvaffaka· 
yetin teblikeyo düşürillmemcıioi 
halktan rica eylem iş~ ir. 
Alman matbuatının neşriyatı 

manların ~nazeleri B • F• t) • 
Pıag, 24 (Radyo) - Geçem eDZID 18 eri 

Ber lin 24 (Radyo) - Alman 
matbuatı, Çekoılovalcya meae• 
lesi münasebetile cıun maka• 
leler yazmakta ve Çekoılovak· 
yanın üç haftadanberi asker 
toplamasının büyük bir tehll· 
keye ıebebiyet vereceğiol kay• 
dtt•ektedir. 

Cumartesi günü, Çekoslovakya Hakkında Jktııat 
bududlarında öldürüle11 iki Al· 
manın cenazeleri. yana büyük Vekaletinin teblifi 
meraıimle kaldmlacaktır. Hit• Ankara, 23 {A.A.) - lktısat 
ler, cenuelere birer çelenk Vekihtindeo teblit ed.lm iştir: 
g5ndermiıtir. Çekoslovakya bü· 21 Mayıa 1938 tarihinden 
kümetinfn de çelenk ıöndero- muteber olmak üzere benzinin 
ceti bildirilmiıtir. . perakende azami aatıı fiati beş 
Cenazel~r~ otuz biD kiti takip şehir için aınğıda &öıterildıti 

Anfriki rızeteaiı lnıilterenln edecektir. gibi tenzil edilm iıtir: 

Kodreanoriun 
muhakemesi 

Dökme litre ç"ft büyük tene· 
ke: Aıkara 18,660, lstanbul 
15,5,58), lzmir 15,S,SBO, Sam· 
ıun 580, Merain (Belediye i .. 
tihllk resmi hariç) 575. 

D ğer yerlerde azami sattı 

Malılıeme, Demir Muhafız teıkilatının ha fiatleri lstanbul ve lzmirdo çift 
büyük tenekenin depo fiati 

kadar parayı nereden bulclafuna aormaıtar olan 521,75 kuruşa nakliye ve 
Bükreı, 24 (Radyo)- Demir muhıfıı! ar toıkilltı lideri Kod· mabalii reaimlerle listeıi veki-

reanonun muhakemeıine bugün do devam olunmuıtar. leto mevdu yerlerde aabcı, ko-
Müddeiumumt, maznuna bazı aualler ıormaı· ve aabık Baıv.. muıyonu ve bayi kin ilave edi· 

lerek tayin ve teabit olunur. 
idi Dokının öldürülmesinde kendiıinin alikadar oldu~• baklan• 
dalci delıllere karı• ne d iyecetini ıormuıtur. Ziraat kongreai 

Kodreano, hakkındaki ithamlan reddotmiı ve teıkilabnıa bir Ankara, 24 (Huıuai) -Büyük 
mıkaat uğrunda çarplıtıfını aöylemiıtir.. Ziraat kongresi, Cumh.myet 

Mahkeme; Demir muhafız teıkilltının, bu kadar parayı nerede bayramanda toplanacaktır. 
buldutunu maznundan ıormuş ve teılıcilitıa muhasebe deftorlıriai NevilÇemberlavn 
l temiıtir. "' 

K t l •kı k • Cihan rJaziyeti hak-a o 1 er ongresı kında /ırala malti-

K d . l o 11 . mat verdi 
Bugün toplanıyor. ar ına ..-açe ı Lond a, 24 (Radyo) - Baş. 

dün fıkaraperverler aerglatnİ açtı vekil N .: vil Çember'.ayn, bugün 
Budıpcıte, 24 (Radyo) - Vatikao Hariciye NJzırı vo papanın Bukingam sarayma gitm·ı vo 

mGme11ili kardinal {Paçellı) bugiin fıkaraperver cemiyetiniD tor kral Altıncı Jorj tarafındln ka· 
tip ett . ği ıer.giyi açmııtır. bul edil~i~tir:. . . 

Kard.nal (I? celli) müteakı ben Hariciye Nazırı Dekan7a tara• B.ışvekı1, dun ya vazıyetı ~ak-
fındao ıercfine ver.leo ziyafette bazır bulunmuıtur. kında krala uzuıı uzadıya ıza-

Katolı kler kongroıi yann toplanacaktır. bat vermiştir. 
· latanbulda aütten 

Meksika isyanı zehirl•nenl•r 
lıtanbul, 24 (Hususi) - Bu· 

Asiler yeni yerler işgal ettiler. rada .uueo zehirlenme vak'aaı 
olmuş, ayni ıütçjden aüt alan 

vaziyet çok tehlikelidir 22 kiti zehirlenme ali&mi göı· 
Mckıiko, 24 (Radyo) - Reiıicumhur Kardena aleyhindeki termiş, hastaneye kaldırılmıştır. 

iıyan, günden güne gen t temektodir. Asiler, yenid.}D bazı yerleri Avusturyada aeller 
iıgal ettiler ve müteaddit köprüleri yıktıktan aoora telıraf telle· Viyana, 24 {Radyo) - Avuı• 
rini koatiler. turyanm birçok yerlerinde ael· 

Umumi· vaziyet, çok tehlikeli R"Örülüvor. ler olmuş;ur. Santamargareta 
köprüıü b&a yüzden yılcılmııtar. 

Hitler Berlinde değil 
Ba husuıta re;ml bir ıeblil çıkmıı oe 

fayialar tekzip edilmiıtir 
Berlin, 24 (Radyo) - Hıtlerin, Münibteo buraya gelerek mü· 

ııvirlerile bir konferans akdedeceti ve Alman orduıunda zabitaDa · 
mezuniyet verilmemeai hakkında emir çıktatı hakkındaki haber• 
ler, bugün intişar eden resmi bir teblitle tekzip edilmiıtir. 

Reımi tebliğde, Hitlerin, daima Bergezhafende bulundutu Ye 
Perşembe günü Mağdeburgı giderek bir otomobil fabrika11DıD 
temel atma mcraaimini yapacatı b " ldirilmiştir. 

ltalya Kralı 
Trablusgarptaki zey. 

tinlikleri gesdi 
Trablusgarp, 24 (Radyo) -

ltalya Krala Vıktor Emanuel, 
bugün zeytinlikleri ve tlitün tar· 
lalarını gezmiıtir. 

Kral, müteakıben esnafla ko
nuşmuı ve Morci rayı gezmiıtir. 

A raplar, Krala bir at hediye 
etmiş 'erd r. 

Sahte mektep Vicdansız koca • 
h J l . v Elh L Mııli Kütüp-

şe acıetname erı r..arıaını apartmanın a~.r'!. ban~ Sinemaıı 

l. t b l d 1 • • b·r ürüncü katından a~a- 2 buyuk fıhm bırden 
ı an u a .ıye•ı ı T ,.. 8 .. ..k A k 
ıebeke meydana fıya Fırlattı uyu Ş 

çıkardı lıtanbul, 24 {Hususi) - Ku· Clarlc Gable - Mgrana Log 

lıtınbul, 24 (Husuıi) - Müd· ruçeşmede kunduracı Karabulut Maceralar Kralı 
deiumumilik, aahto mektep şe- gece eve baıka bir kadın re· Bu/ala Bil Türkçe sözlii 
badetnamelcri Htan bir ıebe- tirme meıelesinden kavga et· Garri Cooper 
keyi meydana çıkarmıştır. Bu miı ve kadıncağızı oturdutu ilave olarak: Baıbakan Celil 
mesele ile alakadar olduğu apartmaom üçüncü kabndan Bayann Yunanistaoı ziyareti 
zannile maıırif müdürlüğündeki sokağa fırlatmıştır. Kadın atır SEANSLAR: 
memırlardan bir zat vaz.ifeain· yaralı olarak haıtaDeJO kaldı· 3· 7 de Buf abi' S·9 ,(h Büvük Aşk 
den uz.aklaştmlmıştır. rılmı~tır. • 

olduğunu ilive etmiıfir. 

Yedek Subaylar 
Yoklamal!Jra 
başlanıyor 

lzmir Asker'. ik Şubesinden: 
1 - Şubemizde- kaytth bilu· 

mum Yedek su 1 ~ ve a • 
kert memurlar.o yvid maların 
1 Haziranda başlamak ve 
H ız iran nihayetine kadar ol· 
m ık üzere bir ay devam ede· 
cekt ir. Bu müddet ıarfandll 
yoklamasını yaptarmıyan yedek 
subay ve askeri memurlar bak· 
farında 1076 No. lu kanunun 
10 -.ncu maddeıi tatbik olu
nacaktır. 

2- Yedek aubay ve aıkeri 
memurlar aşağıdaki veıa&ki 
beraberinde getireceklerdir. 
A-Nüfuı cüzdanı ve elin de 

mevcut bütün aıkeri veıaik 
ve terhis kağıtları ve 6 X 6 
ebadında ba§ı açık iki adet 
fotoğraf. 

B- lhtiaas sahibi olın ye· 
dek ıubay ve 11keıi memur· 
lar ihtisas veıikalarını. 

C- Raporlu olanlar rapor
larım. 

D- Hüviyet cüzdana olma· 
yan vo ao ·adı almamıı bulu· 
nanlaran yoklamadan evel bu 
i şleri hazırlamaları. 

3- Kayıt ve aicil 
aını bilmiyen veya şüpheı· 

olanlar elinde mevcut aıkf'ri 

Parlamentoda müzakereyi açan 
Sir H ug Seely, güvenilir 
kaynakluden alma haberlere 
lere göro Almanyanın aydı tak
riben 400 ili 50() tayyare yap· 
makta olduğunu, bu hesaba 
göre, bir yılda 7000 birinci 11· 

naf tayyare imal ett ğini uzun 
uzadıya an1atm11 ve büyük Bri
tanya f lyet böyle . devam ede· 
celc olurıa ki yılda ancak 2700 
tayyare aahib olacatını ıöyle. 
miştir. Scoly ıözüııe devamla, 
bugüne kadar tatbik edilmiı I 
olan ıistemin muvaffak olama· 
dıtını gizlemekle, memlekette 
emniyet ve jtimad uyandırılma· 
dığım kaydetmiştir. 1 veu ikin b irer suretini yanla· 

Amerikadan tayyare satın al
mak meselesini tctk;k için Amc• 

r nda bulundurulmasa ılia 

rilca ve Kanadaya bir kom syo- * 
** 

olunur. 

nun hareket et n iş olduğu lzmirde olduğu anlaşılan ye· 
bundan birlı:aç hafta evel ha· dek tabip yüzbaşısı ( 35848 
ber verildiği zaman, kendilerini kayıth ) Mehmet Hayri oğlu 
hayale L;aptarmıyanlar, bava ba· Ahmet Bcdrettinin acele şu-
lcaulığmın çok ciddi zorluklarla beye müracaat etmeaı ilin 
k rş ' ş ...., • n ı anlamakta güçlük olunur. 
cekme ı dir. Bundan başka 11-------------· 
~ır Hug Secly, organizaayon K 1 rşe h ·ı r 
Ye tecrübe ıı:eri ellerine veril· 
mit olan subayların çoğunun F ) Ak t d } 
hakiki ekıperler olmadıklarını e a e ze e e• 
ve bu bakımdan büyüle eksik· • d 
lik hissedildiği ni tebarüz ettir· rıne yar ım 
miı ve bu tedarikleri yapacak Karşehir ve Yozgat hareket 
bir bakanlığın teşkili meselesini a rz felaketzedeleri için topla 
tetkik etmek üzere derhal bir 

nan iane liıteıi : Lira 
komitenin teıkilini iatiyerek, 
büyük Bri tanyanı11 1918 do yıl• Kahramanlar okulu 
da 30,000 tayyare imal edecek öğrencileri. 
kudrette bulunduğunu hatırlat· Balçova köyü halkı 
mıkla sözünü bitirmiştir. Amerikan kız kollej i öze 

Hug Seelyden sonra söz alın retmen ve öğrencileri. 
hava müsteşarı Lord Vmterton, Necatibey okulu ötret• 
zorlukların bemea bom en orta· men ve öğrencileri. 
dan kalkmıı bir vaziyette ol• 
duğunu bu iılerde meaul olan• Bugün toplanan 
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lann mahkem~ye aevkedilme· Dünkü yekün 
leri zamana olmadığmı ıöylo • Umumi yekGn 
mittir. H Ik ___ _ 

Bundan sonra Lord Vintertoa a evi kÖŞeS 
birinci sınıf tayyareleri• aayııı 
1940 martanda 2370 olacıığını, 
büyük Britanyanın deniz aşırı 
memleketlerindeki filolarda 490, 
deniz hava ıil ihında 5!>0, baaıh 
lngılterenin topyekun 3500 tay-
yareye sahib ole cı ,ını bildir· 
m·ıtir. Bu rakam.arda domin• 
yonların tayyareleri dahil de. 
ğildir. izahlarına devam eden 
hava müıtrşarı, birinci ıımf 
1750 tayyarenin imal programı 
ıuemnuniyeti mucib bir şekilde 
ink ıaf ettiğ ini kaydetmiştir. 

Ônümüzdelci iki yıl içinde 
Brıtanya hava aılihanın 40,000 

1 - lıtanbul Hukuk faki 
teai idare hukuku Ordinarytl 

Profesörü Bay Sıddık S. O.ı 

tarafmdan 27-5·938 Cuma &( 
nü saat 17 de evimiz salon• 

da "Halk ve idare n mevz11l 
bir konferanı verilecektir. KCM 

feransa herkes davetlidir. 

2 - 25·5·938 çarşamba ı 
nü ıaat 18de Sosyal yırdım, 

saat 17 de Halk dersaneleri 
kurslar kom teler inın haf 
toplantıları vardır. 





,==========-==~~ 
lktısad • 

Henlaynın sori Lon ra 
yaretinin manası 

z ı- ---iiiiiiOimliiiiiiiiiiiiiii:iiii--=~~Mi 
Hayvancılığımız 

-------
- 162 Bir gazeteye göre, İngi:iz Başvekilinin is. 

Yledi, yapacağı işin sonunu açıkça konuşmak mi Çemberlayn değil,:'G'aime Bertin,, imiş 

ki
• • •dd t} •• d f d• d Sundeg Tagmis gazetesinden: en doğru olan hareket, Karls· 

Çukurova Ticaret odası mcc· 
muasında "istatistilderımize gö· 
• e,. başlıklı bir y zı o u k. 
Yazı sahibi Pd. SJphi Nurı 
ileri "Ac b Türkıyemiz bir 
zır ant memleketi midir., d;ye 

Şe iDi ŞI e e mu 8 88 e ıyor U "SJdet Almanlarının şefi Hen· bad dileklerini tam ve bütün 

he yok; B şkumandumn ma- - Pekala amme, bütün bu - Pekala, işte biriI Mesela laya Bay Hitlerin teki fi ile mi olarak tahakkuku liz:ım gden 
tarafından verilen ~ns~ li balo hakikatlere karşı Dük gene 1610 tarihinde, dukü hnrekcte yoksa kendiliğinden mi Loııd· şeyler gibi değil de üzerinde 
Uk~a DUkun krnlıçe ıl orada Fransayı tehditte devam ederse? getiren bunda gibi bır sebepten rayı ziyarete gelmiştır? müzakere edılccek bir dilekler 

aı-ı lınkkındn Bu.ı- Rol> l' R. 1 - b- ·· k b t ı·kı · k ı 4 - - B d b. - b ·· 1 ı· · h ı· d t k k ltobert) ile Maı·kiz do Botrli ışe yo, uyu· ır ers ı e dolayı rahmetlı ra uncu un an ar sene once oy e ıstesı m e or aya oyma_-
Yerdikleri raporu ncşrede- cevap verdı: Hanri, ffander ile ltaly yı ay- bir suali sormağa lüzum yoktu. tadır. O .zaman . ~unların b~r 
ili k•diıine söylersiniz· - Dük delıce, daha doğrusu ni za msnda jstıla ederek her Çünkü Henlayn o zaman, 'Çe-- kısmı yerme getmlecek, bır 
"rden şüphelenmemesi ahmakça aşka düşmüştür; eski ilci taraftan Avusturya üzerine koslov kyadıkı Alman ekaHi· kısmından da vazgeçilecektir. 

ı oraya Şovalye dö Gui zaman asilzadeleri gıbibu har· yürüyecekti. Ey! Bu suada yetlerinin maba li bir elebaşısı Eter böyle hareket edilecek 
uadan giyilecek: olan ve bi yalnız sevdigi kadını göre- Avusturyayı kurtaracak bir idi. O zaman o, muhtariyet is· olursa o zaman son zamanlar· 
· tarafındaa üç bin pistola bil ek için açmıştır. Eğer, bu vak'a olmadı mı? Fransa kra• temiyor, Çekoslovakyanın dış da en gerg n vaziyete giren 
tluamtı balunan büyük harbin fikrınio yegane düşünce· siyaaetini dikte etmeğe kalkış- ihtilifm halline imkan buluna· la da Avustuıy8 imparııtoru gi· 

ol elbiıeai ile ıelmiş oldu- si olan hanımın şerefi, ve bel· mıyor, kcndı Almanlarının de· bilir. 
· b ı ı bi bir talic neden mazhar ol· Ç a8yleraiaiz. ki de esaretı pa a ına mı o a• mokrat olmayıp Na.zi olmalarını unkü istık'aline dolcunulma-

Pek rUztl, efendimiz. cağını anlarsa, girişmezden evci masın? ö ıe ürmüyor, A manya ile bir· sına hiçbir :suretle razı olmıya· 
-... MılOmatımıa dotruluğun- epeyce düşüneceğini temin ede· - Zannederim ki, efendimiz 1, ş nesi için çalışmıyordu. Bü· ca\c olan Çekoslevakyamn ma· 
IÜphelenmenuııi için, ken· rim. f örroneri sokağındaki bıçakla· ü bu iddialar, Almanyanm kul dılelderi yerine getirmek 
. ı bir ltalyaıı falcısı diye Maylodi yapacağı iıin sonu· ma vak'asını murad ediyor.su- Avusturyayı ilbakmdan sonra arzusunda bulunduğundan biç 

ettiti gece saraya nasıl nu açıkça görebilmek ar~usu nuz? ortaya çıkmıştır. kımıe şüphe etmez. 
eıkbtıaı tafailen anlatır· ile ıarar ederek dedi ki: - Tamamile öyle, diye Kır· Herhalde bu ziyaret, bu me· Bu takdirde bir takım yerli 
lll1ntoa11aun altına büyük - Bununla beraber, ya ısrar dinıl cevap verdi. ıelede büyük Britanyanın ala· müfridler karşısında M. Henlayn 
blr entari riyin iş oldu· ederac? _ Efendimiz Ravayak için cağı duruma verilen ehemmiyeti müşkül vaz yette kalabilır. Her 

~ Ye bu entarinia aiyah be· - Jırar göıterirse.... buna yapılan eczanın onu taklid ede· göstermektedir. Bu ziyaretten halde bunlar, bu işten eller. 
' 1&1~ _kafaları ve çapraz ihtimal \'eremem, diye Kardinal cek bir kimıe için de yapılma· sonra Hen\aynın lngiliz kamoyu avuçları boş dönmete katlan· 

trı ıle do. n_atılm_ış b .. ulubn.· cevep verdi. hakkında hasıl edeceği fıkir mıyacakl rdır. fak at buna 
Ö ı •- ıından korkmuyorlar mı? 

u ı Y er11nız; çun~u, ır - ~akat mümkündürl f d 1 l kt yer olmamalıdır. Hakiki vızi· 
a vukub111urıı, cümle ale• - Her zam n ve her mem· ayl 

8 
•
1 0 

aca. ırd.. k d d 
L!'d· . bil b" b"" "k - brar gösterirse... diyen lekette, hususile din partileri ngıhere, şım ıye a ar a· yet, bizim gösterdiğimiz şekil· 
uu 1ti vao 8 ır uyu Kardinal biraz durdu ve tekrar · A kA k 11· ti · h ki d d" '• olacı7.a zaman Luvr sa• bulunan memleketlerde taas· ~~1 ır 1 

e 
8 ~ye .. etrın . at. arBma e ır. 

d a sözüne devam etti: "arşı sempati gos ermış ır. u· Lakin henüz önümüzde çalış· 
a hdaim_a -~örfi~e~ B~az _ Eğer ısrar ederse, eveti ıup içinde yaşayan ve şehit ·günkü günde lngiltere hülciimet.i, mık için kafi gelecek zaman 

11 iayadt~ ~. i bg·oıdr~:~r~ ın• O halde ümitlerim hükumetle- olmaya cana minnet h'len adam Çekoslovakya hükumeti nezdin· . vardır. Nitekim . fngiliz hükü· 

11 
ite atını 1 ız;ımı an· rin mukadderatını değiştiren lar vardır. Ey, düşün bakalım! de Çekoslovak top~ak bütün· meti de meseleyi barışa uygun 

...., Oz.l i f d" • ? •ak'alaıa boğlımıhyım. Beni teselli eden bir cihet var· lüğü ve· istildilini bozmıyııcak bir surette h1lletmck yolunda 

.... S Y • m ' e en ımız Mıyledi dedi ki: aa o da Peritan larlD Bukinghına surette Alman eka\liyetlerine çahşmaktadır ... 
, ... ic:_nra, ,_At myenkmadceraıbı~ı' - Tarihin bu gibi vak'ala· garez olmalan ve papaz'arının azami hakların verilmeıi busu· lngiltere: 

- .-. oo .. aıına a ar ı • - Ç l k ·._. b k' '-"'"kk d rından birini bana hikaye • et· onu kafir diye tel'.in etmesidir. auDda tcıebbualerde bulun· ekos ova ya hadiseleri ctr.ı-· 
.-"-ı' .ve \,i u ~~ • ua b m 8 ' mek lütfunda bulunurlaru, bel· - Ôyle mi? diye Maylodi maktad r. fında lngiliz baıınıodaki alikcı 

laiLitn • ~ P L-~~1 ve aktuögle· ki istikbaldeki emellerinize iı· sordu. Şurası bir hakikattir ki bu devam etmektedir. 14 Mayıs 
1t Y .. A .. ,._..ıca 'e- · ~ d "hl" Th N S 
r 

. ı----ıni koymalc sure· tirak ederim. - Sona "ar - ekallıyctler merkczı Avrupa • tarı ı e i!V tatesman and 
.... "" k. b .. - '- 11· ' d Al G t. b ..kurnazca çevrilmiş bir kü· ı utun eKa ıyet.er en, man· a ıon mecmuası u mesele 

il cciimi n· r yadaki Çek, Leh ve Danimar· etrafında şu makaleyi teşrmek· 
alı (Yahudiler hariç) bütün ted r: 

aınır. 

' Bana dı ıöylerim. 
' Nihayet Montagüyü ele 

"p Baatil zıadanına kapat
llu, üıeriade hiçbir mektup 

benziyen adam c1calliyetlerdcn daha iyi ıartla~ "Eğer Çekler lngiliz olsay· 
içinde yaşamaktadırlar. dılar gazeteleri her gün onların 

Bununla beraber Südet At· daimi tahrikler ve tepelerinde 
man lannm bir kısmı şikayetle·. uçuşan tehlikeler karşısında Nihayet öldü ve mulıitini büyük bir 
rinin göz önüne ahndığmı ve takdire şayan bir diıiplin ve 

b•amıı ol•akla beraber 
cı ile "blWia bildiklerini. •. 
•. ; ziyadeaile, acyldmek 

l oldutuau bikiyo edersi· 

bunlara çare bulunacağını öğ· soğukkanlı bir cesaret göster· 

•••••••••••-• renmekle seviniyoruz. meferini bütün dünyanın bay· 
teessÜi icinde bıraktı 

• 

'Taaamlle. 
' Buılara ilive olarak da 
'4ia11nı telaşla boşaltıp ka· 
~ lrarargibı olan odada 
daaa dö Şevröıten gelen 
lllelctuba uDutmuş olduğunu 
laraliçıden bahsede:. bu 
~pta kraliçeDİD yalnız fran-
1" düımanlırı ile sevişmekle 

1Yaralc o düımanlarla giıli 
ela : b•luaduğunun da 

it olclağuau anlabrıınaz. Söy· 
lerimin hepsini hıtırıDızda 
"1z, detil mi? 
~ P.feadimiz emin olıbilirler: 

ı"- •aadaa Madamının ba· 
.,_,ı Luvr ıarayındıki gece 

t.f •ıı; AlDyaa gece safaaı; 
~t.ıünün hıpıi; Madam dö 

0•fln mektubu. 
a,~ Tamam, dotru; yükıek 
dlQ l z var, Mayledi, diya Kar· 

' tasdik etti. 
1. IC.rdinal tarıhndan bu suret· 
'°'~d ınmıı olın Mayledi 

lsaga benzigen adam 
Alman yada Bavyeranin Obe • 

ramergo kasabasında, Hazreti 
lnaya pek ziyade benziyen bir 
adım vardı. Anton Sangl Bu 
adam beş gün evel ö!müıtür. 
Onun ölümünü işiten bütün 
katolikter derin bir yeis ve 
mateme düşmüşlerdir. 

ti: 

Anton Sıng küçük Obera
mergo kasabasında doğmuştur. ........ ~--------·ı·J Detifmez an 'anelere göre, An-

T AK V J M ton, bir giin İsaya benziyeceği 
~ fikrile büyütülmüştür. 

Milli Emlak Fakat Çe1'oılov~kyanın bü· ret ve takdirle karşıladıtını 
yük bir kısmına Nazi reiimi al· yazarlardı. 

idaresi ...... 
Teşkil at iyi bir fekle 

ıokulacak 
Maliye Vekaleti, Milli Emlak 

muamelatını idare için Hazi· 
randan itibaren yeni teşkilat 

yapacaktır. Bunun için Veki· 
letçe bütün Vılayetler arasında 
milli Milli Emlak işlerinin ida· 
resi hakkında neler düşündük· 
lerine dair bir anket açılmıştı. 

Toplanan malümat Vekaletçe 
taıaif olunmu~tur. Yakında yeni 

idare .ıekli hakkında Vılayctlere 
tebliğat yapılacaktır. 

Borsa 
24-5·938 

Vzüm satışları 
Ç. Alıcı K. s. 
54 Albayrak 20 
27 Ş. Rıza H. 11 50 

81 Yekun 
277820,5 Eski Y ckun 

K. S. 
20 
11 50 

tında idare edilmek üzere muh· Çekler hiçbir heyecaıı gös· 
tariyet verilmesi, büsbütün ayrı termiyorlar; ancık onlarla sa· 
bir meseledir. Çünkü hepsi ha· mimi bir .aurette görüşüldüğü 
lis Alman olmıyan melezleşmiş zaman ne derin endişe içinde 
bulunan bir halkın yaşadığı oldukları ve ne kadar aaraıl· 
böyle bir sahanın Nazileştiril· 
mesi burasının Rayba ilhakın· 
dan başka bir mar&ya gelmez. 
Böyle bir vaziyet karşısında 
müdafaası görüşülecek ve eko· 
nomik duru mu altüst olacak 
olan Çekoslovakya, bu hususta 
kendisine yardım edebilecek 
devletlerle daha sıkı bir işbir· 
liği etmek zorunda kalacaktır. 
Buras\ genç hayatiyetli bir 
memlekettir ve başka bir mem· 
leketin boyunduruğu ııltına gir· 
meği kendine yediremiyecektir. 
Eğer demokrat devletler böy• 

le bir değ;şmeğe göz yumacak 
olurlarsa zaten yoluoı girmiyen 
Avrupa muvazenesi büsbütün 
ortanan kalkacaktır. Bundan 
dolayı bugünkü günde en mü· 
him mesele böyle bir akıbete 
yol açmamak, meydan verme· 
mektir. Haynlaynın ziyaretinde 
en mühim olan nokta burasıdır. 

maz bir azim taııdıklara anla· 
şılıyor. Hava taarruzlarına karşı 
sığ'IDak düşünmek zahmetini ih· 
tiyar etmiyorlar. Gaz maskesi 
edinmeği düşünen yo~. Onlar 
daima harbten ictioıb etmek 
ümidini taşıyorlar; fakat istilaya 
uğrayaca.k olurlaraa b r tek vü
cud halinde çarpışmaya a.zmet· 
miş:erdir. Onlar Avrupanın en 
iyi ordularından birine sahip
tirler, kuvvetli müttefikleri var· 
dır. Onlar Rusyaya umumiyet 
itibarile komüniıt nazarilc de
ğil, Teuton tecavüzüne uğrayan 
küçük Slav milletlerinin tabii 
bamiıi olan bir büyük Slav 
devleti nı.zarile bakıyorlar. R uı 
bava kuvvetlerinin komıu bir 
devlet tarafından tahrik gör· 
meden girişilen bir taarruzu 
nasıl püskürttüğünü göıteren 

yeni bir Sovyet filmi pniı halle 
kütleleri tarafından alkıılanıyor. 

.şüpheye düştükten so ra her· 
kesın böyle bır zanna kapıldr' 
ğını ve fak t 1statistikl i mize 
bak rsak h yv yetıştırea 

memleket olduğu uzu ileri sür· 
mekted r. 

Muharrir, istaf stiklerde yet· 
miş altı milyon ika yüz yetmiş 
üç bin altı yüz hekt r olan 
Türkiye arazisinin yüzde 58, 12 
sini çayırlar, yaylalar, otl k ve 
mer'alar teşkil ettiğini, halbuki 
her sene sürlilüp ekilen saha· 
nın yüzde 13, 75 i bu dugunu 
görerek "şu halde bizde hay• 
van miktarı pek fazla olmak 
lazımgeliyor,, hükmüne varmak· 
tadır . 

Yetiştirılme işine daha fazla 
ehemmiyet verilirse bizde bay· 
van miktarının artacağına şüp

he yoktur. Nıtekim, ziraattc 
ıslahat yapıldığı takdirde veri• 
min ve kalitcnm art cağı gibi .. 

Fakat hayv ncılığımızı ziraat• 
çihğimizden üstün görebilmek 
için istatistiklere bakmak kafi 
m"dirr E sen bunları btribirin· 
den ayırmak doğru mudur? 

lstatiıt k, Türkiyenin zer'i ka• 
bil o\mıyan arazisin zer'ı kabil 
araziden da ha geni~ gösterebi· 
lir. Lakin bunun t.öyle oluş•ı, 

her halde bayvanc lığ m zı bi· 
rinci p.arıa get.rmwk ve b zı 
z raatçi bir memleket oıı.ıa..: 

· -ıhesine düşürmek ıcab dtır• 

~ riatçi ve baytar olm'.11ra u• 
ıu.n yoktur H • bi r z k, n ı 
v.n kumda ı c<Z, b< 1 ~ r 1 
hiç duranı ı. t s•ıkte r J-

len dolgun raKamda Koo ·a 
ovası da vardır, Ankar nın boz· 
kıra da .. 

Buıada hayvan yetişt ren mem· 
leket miyiz, yoksa zıraatç mem· 
leket mi davası yapmak ıstemi· 
yoruz. Mer'a ve ç yırlar baka· 
rak hayvao adedinin artma ını 
·stiyeoleri de muahaze edecek 
değ liz. 

Yalnız ıuna işaret etmek is
teriz ki, sadece istatistiklere 
bakarak •bizde hayvan adedı· 
nin artması lazımgelir" hükmü• 
ne varmak değil, bu suretle ve• 
rilecek hükümleri yanlış olmak 
lizımgelir. 

N. B. ----
Danimarka 

İtalya imparatorlu. 
tunu tanıdı 

Roma, 24 (Radyo) - İtalya 
Hariciye nazırı kont C•aDo, bu
gün Danimarka sef,rini kabul 
etm "ştir. · 

Danimarka sefiri, hükumeti
nin; ltalya imparatorluğunu t~· 
nıd ğm; bildirmiştir. 

Kont Ciano, memnuniyetinı 

beyan etmiştir. 

---------------------------ba lngiltcre Fransız·Sovyet pak· 
bııı parçalayacak ve Fransız 
azmini karacak mı? Çeklerin 
kanaatince ancık bu takdirde 
Hitler açık bir taarruza geçmek 
cesaretini gösterebilir. Daha 
mühim olan ikinci mesele şu
dur: 

'llllli • 13S4 I Arabi • 1357 Ba çocuk, delikanh olunca, 
ka711 12 Rdio.lenl 24. l h çalııkanbtı i e şö ret but· 

Mayıs muıtur. 

77901,S Umum yeldin 
24·4·938 tarihinde çekirdek· 

ıiz üzüm liatleri: 
No. 7 16 50 

8 17 50 

Eğer Henlayn, lngiltcrenin iyi 
malupıat sahibi şabsiyetlerile 

, gôrüştükten sonra lngiliz kamo
yunun neler düıündüğünü etra· 
file lcavrıyacalc olursa o zaman, 
herkesten xiyade Çckoılovak
yada yaşıyan Almanları zaru 
ve felakete ıürüldiyecek otan 
bir ıiyaset takibinden uzaklaş· 

Rusyanın Çekoslovakyaya ya,. 
dımı Fraıı11oın alacığı vaıiye· 

Acaba B. Çemberlayn, başın· 
da buluncJuğu hükümeti lüzu
mundan fazla imtiyazlar verme· 
ğe, yaQi memleket; dahilen ka· 
rışıklığa scv'kede c ' Hi lere 
açık bir meydan temın edeceı< 
olan imtiyazları vermeğe mı 

razı etmek istiyor? Pragda ,~, • 
titim bır Fransız sözune bak· 
lırsa lngihz baş~ckilınin hakıki 
adı Chamberlayn değ l, (G'aı· 
me Berlin) ım ş • 

2 5 
ı 1900 seneıirtde, ilk defa ola· 
9 rak onun isaya benzetildiği an-
3 lışılmışbr. Giyinişinin, halüha· 
8 reketinin sadeliği berkeıin tak

dirini kazanmıştır. 1900 tarihin
den itibaren, onun ıerefine ıık 
sık merasim tertip edilme§'e 

baılanmııtır. 
Bu sebeple, Oberamergo bü· 

1!ik bir matem i~iodedir. 
' 

" 
9 l9 00 

" 
10 20 00 .. 11 22 00 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. 
15 Ton Bugdıy 6 25 

125 Buj'day 6 25 
6 Azpa 

1850 Kilo Yapak il 37 B. Pamuk 

K. S. 
6 5 
6 50 
4 25 

52 5 
31 

ması lazım gelecektir. 
Herhalde M. Hitler de temaa· 

larta alakasız kalmamiktadır. 
Bu acbcple her iki ıahı;yıt için 

1 

te bağlıdır, ve B. Dalidiye ise 
Fransanın müzaheret taahhüdü
nü geçenlerde yeniden teyid 
etmiştir. Hatta birçok yerlerde 
iıittiğime göre Çekler lngi\iı 
yardımı olmadan da işlerini 
başarabileceklerine kanidirler. 
Onlar lngili~ yardımını güven· 
mekten ziyade lngilterenin mü· 
dabalesiııdOA korkuyorlar. Aca• 
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-p r'iın ıstler Vala" nsı·yayı tek- ~0" dak_·k_.: 
Menin, 24 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Büyük Şef 12,45 

b b d t t • ı de şehrimııden aynlmışlar ve rar om ar ıman e 1 er büyük tezabüratla uğurJanmıı· 
lardır. 

Ayni tebliğde; cumhuriyet· 
çilerin, üç bia maktul bırak· 
tıldarı lcaydedilm ş ve Frankist· 
lerin, cumhuriyetçılere ait on 
bir tayyare düşürdükleri, Kas· 
telyon cephes nde ilerledikleri 
ilave edilmiştir. 

Barseloo, 24 (Radyo) - Cum· 
huriyetçi lıpanya karargahının 
neşrettiği resmi bir tebliğde, 
Katalooya cephesinde büyuk 
b r hava muharebesi vukubul· 
duğu bildirilm ş ve cumhuriyet· 
çı.erin FrankıstlerG ait tayyare· 
lerden on sekizini düşJrd61deri 
lc:aydedilm ştir. 

Madrid, 24 (Radyo) -Gene· 
ral Miyahanın resmi bir teblı· 
kine göre, Franki3tler bugjn 
iki de fa Va:ansiyayı bobard möln 
etm şler ve ayni zamanda (Alı
kante)limanına bombalar atmış· 
lardır. 

Bu tebliğde, 12 kitinin öldü· 
rüldü~ü veyi.iz kişinın yaralan· 
dığı b l Jırılmiştır. 

Pr. B. Onarın 
konferansı. 

- Baş 1 inci sahifede -
ıında rol alıın; 

3 - Amm hizmetinin ıftmnda 
9[6acft 1:1b ıı: 

Olarsk. üçe aprmı~ n bun ardaa 
yalnız. b~rinci ını ele a aralı.: fim m 
hizmetlerin n lıuıu i ıı cn.a tle den 
6 tünluğiiou .,traf il 11 atmış, bu 
bızmeılnin itasında ferd n huk: uku 
durumunu ıacelemı,ıır. 

Eıriiınl• 'mme hizmetler niu 
ifHıada idare ile ferd araaıuda hır 

aldd me~cud olmad.ğını; bilfikie bu 
hizmetlerın ör11 mesioin idare tara· 
fıud n bir lı;anun, nizamname \eya 
t lımatname ile bir taraflı olarak 
t D7.ım edildiğini izah ey iyen profe· 
8Ör, bu bu ulta mubtelif §ekilde mı· 
ealler •ermiotir. 

ay n profe or B. S ddık Samii 
Onar. (Balk ve idar~) mevzuu u 
ikiaci kooferan•ını da Cuma günü 
HalkeYiode v recektir. Birinci konfe 0 

rııu ıoda bukukculara h tap etmi 
otan proft~ör, ikinci kon eranmıdı 
tamamen halka bit p edtc kıir. Hal. 
kın umumi nıa Cimatı ve ldilt r •e· 
viyesi uzerınde çok faydalı olıın kon· 
feranalan dol yısile değerli alime 1z· 
mirlileor u•uıına te;ekkur ed•riz. 

Frankist kuvvetler 

misal rimiz dün iz
mirden ayrlldı 

- B ~ı 1 ne sah fede -
miz n bazı grup arıı ı g zuıiş, Hay• 

aklı \np ru ifo llol ıp tetkıkler 

)'8pmı , kahraman eker rimiz ken· 
dilerıni m,.ra ııule iııt ı..L l \e lCi)İ 

etmio erdır. 

Bayan Mariçin tetkikleri: 
Sayın Or~erıern Mnrıçın refika· 

]arı ıfa ö e 'ıı ı-onı,ı B leıiıye re· i 

D . B. BPh et ~ıun dnvetioi kabul 

eder le rt'f k t erin de Jfoynıı Öıa p 

VI" l!aHııı l ol ı ,..u halde otıımo· 

bi e K reıyd ara ~ ç ıı i@, J t>lediye 
Çocuk yuv mı, Kıır•ıyakadaı i '"a ır· 

lar, ~ ii ıl.'r ''e dı :ı:ll"r m HI! e e•mi 
f!f'Zn j,.., bu nıüı•s e e r lıaı> ı ıf 

m lfim t al mıo, ak.şanı fizerı Soııuk. 

kuyuda ) aı aohr t ı t'•İo (<,ün· e• 

p H) ı,;ıkarnk oradnl. µaı;moda birar: 
İiilİ abat tm ,ıır. 

Akşamki zigafef 
Akşam snat 20 de Belediye 

reisi tar(lfından büyük misafiri· 
miz O general Mar ç şerefıne 

Fuar gazınosunda bir z yafet 
verilm ştir. Z y ıfette M ili Mü
dafaa Vekılım z, Va i, komu· 
tanlarım z, maiyettlc ı retıkala· 

rile hazır bulunmuşlardı . 

Ziy fet sam mi hasbı haller•e 
devam etm ş, Bt- gJ m ı k me· 

sinde muhtelıf oyunlar oynayan 
Kozaklı ve Kaş kköy Ü zeybek· 
ler de izmire geti erek Beng , 
Harmandulı ve Dağlı zeybek 
oyunları o namıs ar, çok alkış· 

t .. kr41r ettirmişlerdir. 

Nutuklar 
Z afetin soolar.na doğru 

B d ye reisı Dr. B. Behçet 
U · ayağa kalkarak Fransızca 

bir nutuk irat etmış ve büyük 

misafirimiz de çok veciz bir ou• 
tuıcla ccvab vermiştir. Her iki 

nutuk hararetle alkışlanmıştır. 
lzmirden hareket 

Ziyafeti müteakıp Orgeneral 
Mariç, Bayan Mariç. Albay 

Yevremeviç, M lli Mudafaa Ve· 
kilimız G•neral Kazım Özalp, 

Bayan Özalp, Büyiık E·kioıhar· 
b ye ikıncı re!sı Orgeneral A· 

s m G ndüz, mi"iaf rlerımızin 
m hmandarları general Remzi 

ve Mümtaz ve diğer zevat oto· 
mobillerlcrle Basmane istasyo· 

nun gıtmışlerdir. Orada mu· 
zıka ve bir kıt'a asker selam 

resmıni ıfa etmiş, Orgeneral 
İzmirden ayrılırken teşyıinde 
butunanıara ve lzmrrde gördü· 
ğü samımi ve ,üksek alakaya 

t şekkürler etmış, S81t 23 de 
hus si trenle Bandırmaya mü· 

teveccihen hareket eylemiştir. 

Bayan Mariçe ve Bayan Ôzal· 

pa müteaddid buketler takdim 
olu ı muştur. S tyın misaf.rlerimiz 
Ba.1dırmadan Kocatepe to. p · 
losu ıle Mudaııyaya geç cekler 
ve Çanakkaleye ve lzmite gi· 
decekl · di . 

Atatürkü hamil olan buıusi 

tren, Tarsuı istasyonunda te· 
vakkuf etmişler ve büyü:C Ôııder 
iıtasyonda toplanan binlerce 
haLcın tezahüratı ara1mda va· 
gonlannın pencereıioden halkı 
selimlamıılardar. 

Atatürk iıta1yonda 20 dak • 
ka kadar kalmışlar, mütea· 
kı ben Adan aya doğru yollaı:ına 
deva 'T1 etmişlerdir. 

Kemalpaş ada kıraz; 
panayırı 

28, 29 ve 30 Mayıs 938 
günLrinde kiraz panayırı ku· 
rulacaktır. H.uiçten gelec~k 

koııuklann baharın bu g ızel 
günlerini hoşccl geçirmeleri 
·çin Kuşadası Ada kulübü 
gençlerinin ve bandosunun iş· 

kıle ilçemiz gençleri tara· 
f ndan muhtelif etlence, temsil 
ve sporlar tert p edilmiştir. 

Halkın her türlü ihtiyacı için 
beledi terf pler alınm ştar. 

Kiraz p,.,,.vırı Kom 'tesi 

lzmır as.iye ikınci hukuk da· 
ireai •. den: 

Davacı lr.mirde ikiçeşmelikte 
Kalafat mahalleıinde birinci 

küçük Camgöz ıokağında Be· 
kir kızı Hayriye tarafından iz. 
mirde Ballıkuyuda 49 numaralı 
hanede mukim Mebmed oğlu 

Mustafa aleyhine açılan boıan· 

ma davasında müddeialeyhin 

ikametgahmm meçhul kalmaıı 

dolayısile hakkında An~do'u 

gazetesi ile ilanen tebligat ic· 
ra edildit· halde gelmediğin· 

den ber mucibi taleb müddei· 

aleyh hakkında gıyap kararı 

taıtirıyle bu babdaki tabkika· 

tın 2·6·938 tarihine müıadif 

Perşembe gunü Hat on bire 

talik edilerek bu babdaki gı• 

yab karara da mahkeme divan· 
hanesine talik edilmiş oldutun• 
dan müddeialeyhin tayin edi· 

len gün ve saatte lzmir aıliye 
mahkemesi ikinci hukuk tahki
kat bakimlıği nezdinde isbatı 

vücud etmesi veyahut tarafın· 
dan musaddak vekil gönder· 

mesi gelmediği veyahutta vekil 

göndermediti takdirde kendısİ· 
nin bir daha tahkikat ve mu· 

hakemeye kabul edilmiyere-k 
hal(kmdaki tahkikat ve muha· 

Halk evinde 
Dün gece g z,el b~r 

konser verildi 
Dün akşam lzmır Halkevi 

müstesna müzik gecelerinden 
birini yaşadı. lstan bul konıer· 
vatuvarı muallimlerinden viyo· 
lonist lskenderin keman resitali; 
yükıek keman parçalarını san'· 
atkir bir elden dinlemek 
fırsatına bize verdi. iskender 
ilk çaldığı CoreJlinjn Folıed Ea· 

pangenin eıeriJe olgun bir tona· 
litcye ve yiikselc bir tekniğe 
malik olduğunu isbat etti. Ka· 
danslı. güç passailar genç 
viyoloniıtin parmaklarmda bü· 
rün inceliklerile döküldüler. 

(Maac Bruch) u konıertoıu 
bir şaheserdi. Güç kadanıları, 
bılhas11 enerj k bir ifade taıı· 
yan finala gayet parlak bir 
şekilde icra edildi. PJyano tara· 
fındaa yapılan Tutti kısımlan 
dahi değerli piyanist B. Bro· 
zatinin yüksek san'atlaJ bize 
duyurdu. 

ikinci kısımda (Mozart)ın Rou· 
dosu (Ach an)ın (Stımungen) ve 
(Poliakin)ın Kanarya isimli eser· 
leri dahi gayet muvaffakıyetle 
çalandı ve dinleyic lerin takdir 
alkışlarile karşılandı. lskender 
çok çabuk çalınan meseli Ron· 
do gibi .eserlerde göı crdıği 
yüksele teknik kabiliyetini ağır 
passajlarda santimantali çalış.le 
takviye etti ve meseli St.mung
lindeki Şopeiıio eserlerindeki 

bütün incelik, san'atkarm ke· 
manandan yüksek bir ifade ile 
dinlendi. Programa ılave olarak 

çalınan Seyfeddin Asafın yal· 
nız keman ıçın aranje edilen 
(Zeyb.elc havası) da muvaffak 
olan eserler mıeyanındadar. 

Jıkender dün akşam Türk 
gençiiğinin aan•at yoiundaki 
terakkiaini pelc: açık bir ıurette 
iıbat etti. -

Nöbe· ... 

Eczaneıerin bir hattal~ 
nöbet günlerini göster• 
cetvel: 

Pazutesi: 
Ji:emeraltıade Şif'a; Gı-'rtı•• 

Gdıelyalı; Tililkikte B. i'ailıt; tii
çeşmelikıe İkiçeımelilq Aleaa ...... 
B. l'uad, AyYDklada Balk. 

Salı: 
lremeraltındı Şifa; guaad .... 

B. Etref; Kemerde 1'ameı; NlJll' 
eakta B. Ahmed Ll&fi. ~ 
Hırelpaıa. 

Çarıamba: 
Baıdarakta Sablaat; ~ 

B. Habi~ 'filkilikte ~elli Jdll 
Irgıtpasarında Atdi GAH11.a.• 
At iyet. 

Per,emO.: 
Kemerahuıda Bili\, GOM~ 

da Gibelyalı. Tilkillk&a Ilı. .... 
Efl'efpa .. da .ifrefpa,a. 

Cııma: 
Luaeraltaacla hdbat. GIUlf'' 

lada Gbelyala, hgatpuanda .

lkiçeomellkte 1JU'10ı~ ~
~&a U. l uaıl. ----Camaruşi: 

Baıdarak&a Sıbbal; ~-
ela B. ~f; ltemec4e ~ 

E,reıp.,.da Btnf~ 
Pazar: ----Kemeraltı11da .WW. &ar11aa11 

ü. liabi~ Keçeciler4e Yoaa la8ilt 
Ir,atpuuıada Aart 

Şunu da ilivo edelim ki bll 
güç eserlerde kendiıioe büyük 

bir kudretle refakat eden kır 

metli piyanist B. Rozakı dalal 
bu konserin mükemmeliyed-1 

ıağlamlaşhrdı ve viyolooiati .,il 
iyi takib etti. 

Genç artistleri tebrik ve biıt 
böyle yükHlc bir muaild ziya
fetinde bulunmak faraabnı ver• 
Halkevine teşekkür ederk .. 
bize daha birkaç lconaerlviaİ 
diıı letmelerini bütün lzmir m• 
~ nTimteH ımını dilerll. 

Şoför ve Otomobil sahiplerine müjde 

Engürü Boya Evi 
••• 

Tenezzüh otolara, otobüsler, kamyonlar, sair her nevi güıel-
Jiği arzu edilen ve zevki okşıyan madeni eşyalar: Elektrikli 
pistonla (Tabanca) ile boyanır. Cila verilir, bozulan 1'ııımlar 
tamir edilerek hiç belirsiz bir bale getirilir. Boyalar, macunlar 
Avrupa ve Amerikanın en iyi boyasıdır. 

BOYA EVIMIZ: Memleketin duyduğu bir ookıanlıtı ikmal 
etmekle iftihar duyar. 

USTAMIZ: Avrupanın en iyi müeıaeaelerinde çalaım11 bir 
Türle: gencıdir. 

FIATLERIMIZ: Rekabet için değil, nefaset için mGıterileri· 
m.z n gösterecek.eri rağbete bağladır. 

Cumh.ıriyet caddesi (ikinci kordon) lnhi
s:ırl.;ır Başmüdüriyeti karııaında No. 111 

lanmışlardır. Bayan Marıç, bu 
oyu ıları çok be~enm ş er 

b r ıncc: şey vaı. liırı nı sırtı· 

nıza, d ğerleıini dızlerin.ze atar· 
sımz. 

kemenin gıyabında bitirileceğ 
g.bı davacı tarafından derme
yan edilen bü ü:ı vakıaları ka
bu' ve ikrar etmiş adJedileceğı 
teblığ makamına kaım olmak 
üzert- keyfivet 'fan o1 ıınur . 

............... 1!111 ..................... ıiiiiiiııiiiııııııiiiiiiiii--

Yazan: 
57 -

Kompartımana döndüğümüz 
vakit beni elımden tuttu: 

- Buyurun Aferide hanım .• 
Sizi baıkalarına tanıtmak mec
burıyetinde kaldım. affedin 
beni. 

- Zarar yok Hüsnü ağabey. 
Ded.m ve gayri ihtiyari, 

•Hüınü ağabey,. deyişimden 
ben de utandım. Yüzüme ilk 
defa olarak dikkatle baktığı· 
Dl da hissettim. 

Bu dikkat, yerimize oturdu· 
tumuz ve tren hareket 
zaman da gözıerımın 
yışıyordu. Sonra d ıgın 
doğruldu. 

ettiği 

içinde 
dalgın 

Müzik isler mis n ız, çala· 

lım mı b rkaç parça dahaP 
- Lütfede sınız. 
Gramofonu tekrar çalıştırt• 

mağa başladı. Hafıf bir ıslıkla 
parçayı o da ç iıyordu. Pen· 
ceredeki gö P'esinde esrarlı bir 
bal vardı. Plakın öbür tarafı· 
na çevireceğı vakit, gene o 
gözlerle yüzüme baktı: 

- Uyumak ister miıiniz?. 
Geceyi uykusuz mu geçirecek· 
ıiniz?. 

Şaşardım, gülümsedim: 
- U}umak mı?. 
O da güldü: 
- Öyle ya, sabaha daha 

çok vakit var. işte benim ka· 
lın paltom şurada asılı .. Şurada 

Utandım: 
- Hayır, hayır, uyumıyaca· 

ğım .. 
Güldü, fakat emreder gibi 

cevap verdi: 
- Uyumahsınız. Gençsiniz. 

Hüsnü ağabey sizi de bekler •• 
Ve, bunu söyler ıöylemez, 

elıni p ıtosuna attı: 

- Haydin bakayım, uyuyun .• 
Şöyle sırt nızı çevirin de pal· 
toyu atay m.. Aferin, siz ayni 
zamanda uysal bir kızsınız. Gö· 
ruyorsunuz ya, ben s zin genç 
bir kız olduğunuzu, yani ni· 
şanlı veya ev i bır kadın ol· 
madığınızı da biliyorum .• 

Hafif bir kahkaha atmaktan 
kendimi alamadım: 

- Nereden anl&dınız bunu? 
- Yüzünüzden... Gözleriniz· 

den... Şu battaniyeyi de atın 
bakayım dizlermize .. Yanlardan 

~ öyle iyice sı ... ışcıruı .• O ı, gör· 
dünüz mü, şimdi başınazı da 
şöyl; arkaya atın, uyumağa ça· 
lışın... Kendi kendinize, uykuyu 
telkin edin.. Evinizde, babanı· 
ıın, ağabeyinizin yanında imi
ıiniz g.bi rab ltlaşm.. K payın 
gözlerinizi.. Trende değilıiniz 
artık •. Sarsılmadığınızı farzedin •• 
Yollar yok. Gecenin karanlı• 
ğına riiyalar karışıyor ve evi· 
nizde, karyolanızdasın z. Hüsnü 
ağabey sizi beklıyor.. Haydi 
bakalım, geceniz hayrolsun •. 

Bir çocuk g bi ona itaat et· 
tim. içim, en küçük bir tered· 
düd, bır şüphe, bir mukavemet 
göstermiyordu. Sanki beni man· 
yatize etmişti. Varlığım, iradem, 
onun kudretli tesir ve sihrine 
kapılmış, eriyip gitmişti.. Uyu• 
muş, kalmışım.. Bır genç kız 
için, hiç şüphesiz tehlikeli ve 
fena olan bu hareketimi, kö. Ü 

körüne bir inkıyada vermelisın 

Saımel. 

Hen, b çb.r gün, bır gece ka· 
ranlığmda trende rasgeleceğim 
bir in1ana, hem de benden 
epeyce yaşlı bir erkeğe karşı 

böyle herşeyimi kaybedeceğımi 
hatırıma getirebilir miydim?. 

Çok iyi tanıdığın Aferide 
için buna imkan var mıydı, ne 
dersin?: 

Bir rüya görüyordum: 
Uzaklarda, çok uzaklarda bir 

orman içınde imişiz. Kımıel~r 
yoktu. Serin bir rüzgar, çam· 
ların tepelerini karıştmyor vo 
yavaş yavaş çamlığın içine dö· 
külüyordu. 

Onunla beraberdim .. Kol ko· 
la vermiştik. Başımı omuzlarına 
dayamıştam .. 

Bir pınar başına gelmiştik .. 
Burada ıu, bütün berraklığiyle 
kaynıyor ve mermer bir oluk· 
tan kuvvetli bir köpük halınde 
aşağılara doğru akıyordu. 

- Susadın mı? 
Oivc sordu: 

- !>us.-dım. 

Dedim. Etildi, gözlerim'ziP 
içine, kalbim n en derin kö,e· 
lerine, 1f içime kadar baktı. 
Bu gözlerin yeıil mavisinde• 
damla damla, bir hu, bir br 
yıltıcı sarhoşluk ııııyordu.. Yit' 
vaş yavaş fısıldadı: 

- Buradan iç -dedi· bu•• 
•Gönül pınarı. derler •• iç fa• 
kat, tekrar susamamağa çah•· 
Çiinkü bu pınarın ıuyu insan• 
serin gelir, fakat çarçabuk tek
rar susahr.. Haydı, eğ:l, iç •.. 

Fakat ne ol Ju bılmem?. Sır 
yu bir pınardan değil, bir çift 
erkek dudağ ndan, onun dll'" 
daklarından ıçıyordum .. 

Kalbim, uyku arasında o kr 
dar hızlı çarph ki, beyecanl• 
gözlerimi c;çtım. Tren durmur 
tu. Bir istasyonda id.k. O, ko•· 
part ma~ın penceresande kooU'" 
Şllyordu .. 

Hem de benım için; kartı• 
"nrl kıne: - Sonu oar _,.. 



Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 
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Güzel Emma, tavıiye mektu• 
hunu alır a lmaz, yatak odasına 
reçmiı ve baştan bııa yeni 
•lbiıelerini g ydikten ıonra, 
~eybaae sahibini ıörerek iz n 
ıatemiıti. Meyhane sahibi ga· 
)'et zarif kostümü ile bir kat 
daha ve harikulade güzelleş· 
llliı olan Emmanın arzuıunu 
dakilcaaında isaf etmişti. G:izel 
kıı, annesinin binde bir vaki 
ricaıını iıaf edebileceğine emin 
bir vaziyette ve derin bir ae• 
viaçle meyhaneden çıkmış, 
Con Oillet Peynin evine doğ• 
111 yol almııtı. 
Emmı, o zamana kadar çok 

llf lcalmııtı. Onun ıüzelliğine 
İnzimam eden ciddiyeti; mey• 
haoede çalııan erkek garionla· 
rın, herhangi bir kıza yapabile
tekleri teklifleri dermeyan el· 
lllelerine mani olmuı. onların 
hu vadideki cesaretlerini tama· 
ilen kırmıştı. Esasen meyhane 
lahibi de bu güzel kızı ıon 
derecede himaye etmeğe baş
lımııtı. Maamafih, güzel Emmı 
hayatında ilk aevdiği ve çarça· 
buk kaybettiği aarı saçla bzı b .. 
riyeli (Samuel) in hayalini aziz 
bir batara olarak 1aklamatı 
lcırır vermiş bulunduğundan, 
herhangi bir erkekle alakadar 
ol111ağı, aklına bile getirmez ol .. 
llluıtu. Kısaca: (Samuel) in ıev• 
dııı, güzel Emmanın kalb;nde 
thed;yen ıönmemek üzere yer 
tutmuttu ... 

ikinci kaptan (Con Peyn), 
t.amayı iyi karş.lımışh. K p· 
tin; (Samucl) g ibi s rı açlı ve 
r~yet yakı~ıklı olduğundan, 
güzel kıza h1yatanm en değcrl ı 

bir hatırasını canlandırmıştı. 
Eınmı, bu vaı·yet karşısında 
.şaş.rmıı. ne söyliyeccj'İni bile
miyecek bir bale gelmışti. ikinci 
kaptan (Con Peyn), güzel kıza 
Yer. gösterdikten sonra, çok 
laz.kine bir tebeasümle: 

- Size ne buıuıta faydalı 
olabilecetimi lütfen söyler mi· 
siniz? 

Diyerek sormuştu: 
Emma, biç ses çıkarmadan, 

kaptana hitaben yaz lmış tav .. 
•iye mektubunu kend isine uzat· 
lllıştı. Keptan (Con Pcyn), mek· 
tubu yukardan aşağıya kadar 
olcumuı ve müteakıben, masa· 
•ının üstündeki boş kağıtlardan 
birini alarak, süratle birkaç sa· 
tır yazıp imzaladıktan sonra, 
ıüzel Emmaya uzatmış: 

- Akrabanız ol n gencin 
derhal serbe1t bırakılmaıı için 
emir verdim. Bu kağıdı ~lınız 

Ye hemen gemiye götürünz. 

Demişti. 
Emmı, bu vaziyet karşısında 

birkaç saniye ıükut etmiş ve 
IQnra: 

- Bu lütfunuzdın dolayı ıi· 
le naaıl teşeldcür edeceğimı bi· 
leıniyorum. 

Dem ş, yüzü kıpkırmızı bı r 
lıalde, ince ve zarif belini H· 

'•n ipek ko!'delanın ucunu avuç
larının arasında ıık ş tırmağa, 
hafıfçe terlemeğe başlam ı ştı. 
Kaptan (Con Pen), güzel kızın 
hu vaziyeti karşısınd" ıtidal ni 
kaybctm ış ve ayağa kalkarak 
0ııu kucaıcladıktao sonra du· 
daklanna hararetli b.r buse 
lcondurm JŞtul D lber kız, kap· 
tanın bu hareket ne h ç mü
manaat gfütermemış, tamamen 
tcslım oı rnuştul 

Kap•an Con Peyn ve güzE:. ~ 
Eınma, b r"aç d ıkikadan ibart 
bir zaman .ç nde hrı ı a olmuş-

lardı. Kaptan, güze! kızı mut· 
taııl öperken, o da, kaptanın 
ııçlarını okşamakta devam et .. 
m"şti •• 
Emmı; nazırlarını bir aralık 

karşıki açık pencereye çevir· 
m:şti. 

Gemiler, Taymis nehri üze· 

1 rinde gidip gelmeğe başlamıı· 
lardı. Bu anda, ilk sevd ği bıh· 
riyeli Samuel hatırına gelmiş 
ve derin bir nefes aldıktan 
ıonra, kaptan Con Peynin pu· 
ıelerinden birini kendisine iade 
etmiıti! 

Vakit geçmiş, ortalık karar· 
mağa başlamıştı. Emma, ılk 
günahı işledikten sonra, mey· 
haneye dönüp ışe l,aş amak 
üzere hazırlanmıştı. Kaptan 
(Con Peyn), güzel kızı teşyi 
ederken: 

- Tekrar gel cek mis"n? 
Diye sormuştu. Emma, ae· 

vimli bır çehre ıle: 
- Tabii geleceğim. 
Ceva bı n ı vermişti. 
Emma, çok memaun kalmıfb. 

F~kat, akrabasından olan genci 
gemiden kurtarmak keyfiyeti, 
çoktan hatırından çıkm ııtı. 
Kaptan (Con Peyn) in yazmış 
olduğ11 emir, masasın n üzerin
de kalmıştL Güzel Emma onu 
unutmu'\tu. Emri almak üzere 

tekrar odaya dönerken. ıılc ve 
cazibe ıaçıu gözlerile kaptan 
(Con Peyn) i bir kere daha 
ıüzmüş ve ıonra, tebeasüm ede
rek elini kaptana uzatmıştı. 

Kaptan (Con Peyn), o dakik .. 
da kend.nden reçmiş ve Em· 
mayı tekrar kucakladıktan sonra: 

- Bir yere ritmiyeceksin! 
Emri gemiye ben gönderec~ğim 
ve sen, benim olacaksın! Ol
maz mı rüzelim? 

Demişti. 
Güzel Emma, biç itiraz et· 

m~den: 

- Olur. 
Diye mırıldanmıştı •• 
En çok Emmayı görmek 

üzere ller akşam erkenden 
meyhaneye akın edenler, o 
gece geç vakte kadar inti· 
zar ateıi içinde kıvranmıı· 
larsa da, heyhat ki, güzel kızı 
göremeden bırakıp gitmitlerdi. 

Kaptan Con Peyn, ansızın 
evıne u~ramış olan kuıuo bir .. 
kaç gün aonra kendisini usan• 
dıracak serseri serçelerden ol· 
mad ğını pek güzel takdir et· 
mişti. Bu sebeple, derhal ona· 
göre tedbir almak lazımıeldi
ğı ni anlamıştı. 

Kaptan (Con Peyn ), maaıile 
geçinmeğe ahşmış, dağdağalı 
ve masrafla hayattan daima ç•· 
kinmişti. Ffakat buna rağmen, 
güzel Emmayı iıtedıti gibi ye
tiştirmek ve ona, içt.mai bir 
mevki temin etmek için, ken,di· 
sıne, Lon dranın en muktedir 
öğretmenlerini tutmuştu. 

Emma, yalnız güzel değil, 
ayai zamanda fevka ide bir 
zeki ve kabilıyetle mücehhez 
olarak yaratılm ıştı. Kendiıi o 
vakte kadar ilk mektebi bitir
memiş ı ken, altı ay içinde pürüz· 
süz yazı yazmağa ve mükem• 
mel okumığa başlamıştı. 

- Sonu var -- ~- .... -- ........ -
/n-:an cı e .ti/, c ,,, var! 

Bir kadın, kocasını ve if<i 
çocuğunu öldürdü 

Kocasının ayaklarını kesen, ço
cuklarını zehirliyen cani kadın 

idama mahkum edildi 

Katil ka ı,,, Marta M r. k 

ıı 

Marta Marek, dudaklar1 kö
püıdü bir halde, boylu boyun• 
C;1 yere azaıım ı ş yatıyor. Dok· 
tor, yanına yanaşarak onu mu· 
ayene ed yor ve alçak sesle: 

- Bu kurnaz:ıktan başka bir 
şey değ I; diyor. 

Marta Marek yattığ yerden 
f.rlayarak: 

- Yalanl ... Yalan ıöyli) Ot 
ıu u l 

O ye bağırıyor. 

Kendıaınin verem, kötürüm, 
göz hastal ığına müptela oldu· 

unu söyl yen Marta Ma ek, 
pek sı hhatlidir. Aslen A\ ustur• 
yalıdır. Onun kadar c .navar 
bir mahlu ıe, belki de ender b&r 
lunur. 

Sonu 8 nci sairi/ede -

Ur. Hençet Uı 
Çocuk haJt!Mlı.k!.Jlı 

müteiıasaıJı 
Huta:arını 1: ,30 dan bi•e kı
oar Bey.er so. ağıod.1 Abe,ı• 
Wiltoacası yau.nJ.t . ao.u c:...ıct 

b. uaı, ent:hane ic c c:, onu J'.;, J 

1!11 ıc eıo11u ~""" / .......................... 
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Memleket Haberleri 
Bayındırda yen bir Ha/Rev: yapılıyor 

Bayındır Halkev·nin Aydın ve Nazilli 
gezisi çok zevkli geçmiştir ........... 

Aydın Halkevinde bir toplantı yapıldı. Aydınlı hallı 
şairlerinin hayatları anlatıldı, şiirleri okundu 

Aydın, ( Husuıi) - 8 ~yındır 
Halkevinin tert p ettığı Ndz,lli 
ve Aydın gezisi çok alakalı 
oldu. Misafirler Aydın iıtasyo· 
ounda Halkevi e kanı tarafın· 
dan karşılandı. H.ilkevi bandosu 
kendilerini selamladı. 

Başlarında Bayındar İlçebayı , 
Belediye, Parti, Halkevi reisleri 
ve umumi meclis üyeleri bulu
nan 650 Bayındırlı Halkev ni 
ziyaı et ettiler. Bayındır Halkevi 
bandosu bu ziyaret eınasında 
bir konser verdi. 

Misaf rler beraberlerinde Ay· 
dın Halkevi başkan va yönetim 
kurul üyeleri olduğu halde 
A latiirk büıtüoe çelenk koy• 
dular. 

Bayındırlılar Aydında 

Saat 12 de ayni mer11imle 
uğurlanarak Nazilliye gittiler. 
Bayındır Halkevi bu 111 açılmıı 
ve altı şubesi faaliyete geçmiş· 
tir. Gençlerbirl.ği bandosu ve 

bütün menkul, gayrimenkulilo 
Hlakevine iltihak etmiıtir. Ba• 
yındırın çalışkan hallıcınıa teber• 
rüile 14,000 lirahk bir halkevi 
kurağı inşasına başlanmıştır. Bu 
teberrüün 8,000 lirası bankaya 
depo edilmiş 6,000 liruı top· 
lan maktadır. 

Tralıyada köy kalkınmau -
Eğitmenler, köylerde tet

kik gezisine çıktılar 
Azad obaları 15 Haziranda açılıyor. Kurs

lardan i~i neticeler alınmıştır 

General Dirik kır ziya/etinde 
Edirne, (Hususi) - Eğitmen• li elemanlardan sevınç duymak-

ier kursu çalıımal.ırına devam tadırlar. 
etmektedir. Son üç gün içinde O.ğer tar ftan Sağlık korucu 
20 öğretmen ve d ı rektörleri kursu da bitmek üzeredir. 
umumi mütettişlığin nakil vası.. Bagınd~rlı k hareketleri 
talariyle Kırklareli, V ze, Edir· Keşan Elektir iği için 30,000 
ne ve Babaeski kazalarındaki ı ira ıkraz emrı ge miştir. Esa· 
köy kalkınmasını ve eğitmen 
arkadaşlarının köylerdeki çalış· sen tasdikli olan plan . bug:in· 
malarını incelemc ktedirier. lerde el s.ltmeye çıkanl1tcaktır. 

Bu sene daha iki v layetimiz 
16 mil ı metrelık sinema makinesi 
getirecektir. Bunlar Trakya 
Umumi Müfettişliği stüdyosu 
ile birlikte çalışacak ve öğretici 
filmlerin alınmış negatifleri ve• 
rilrnek suretile istifade çevreıi 
geni§let.lmiş olacaktır. 

Kız öğretmen okulunun arsa 
ve arazısi Maarif Veka et nin 
cmirlerıle ve yenı ıstı miaklerle 
çok genışlemıştır. İki aya kadar 
ayni şartıar altında lisenin bah· 
çcs de genişliyecektir. 

Aıad Oba rı bu sen~ de 
TraKyaııın muhte f yer l~rınde 
13 Hazirırnda açıl • caktır. 

Traı..yad ıı aç Lı ı muhtelif 
kur si t dan baz arı son -ı erm .ş 

ve ço iy so ı.ıçıa a.ın mı ..,tır. 

Trakyanın ıkirıci devre nal· 
bant k~ırs ı da lstanbulda Se
limiyedekı na.bant mekt~b ındc 
başarı it" • itm ı• t r. Ü ncü 
post 40 , is .. 15 H z ran..ı.=ı 
açı c 1ıc:tır. Kov ü er o . ı\ m ·t-

Malkaranın elektiriği bitmiştir. 
Açılması gün işidir. Uz 1.1 nköprü 
elektr ık tesisatı yapı lmaktadır. 

Son ısma rlanan makineler ve 
Babaeskinin elektirik projesi 
de gelmiştir. 

Babaeski Halkevi projeleri 
de tasd le edilmiş ve Kırklareli 

Halkevine ait malzemenin mü· 
him bir kısmı gelmiştir .. Esasen 

paraları mevcud olduğundnn 

her ik s . n ı n de inş sına başla· 
nacaktır. 

Merıç gazinosu bı tmiştir. 15 
g ıne knd u açıl acaıdıt. E ı i rne· 
de i.k Oı:u ak bu ı-.adar guz 0 I 
Ve! modern bir kır gttzınosu 

yaplırıım ışt · r. 

Veter ." ner 

Safat mevs mı gırdıği için 38 
yerde aş• m duraklar len i tarz
da yapı lmıştı . 7 huyük merk~z
c!c .. vu k c ı vc v ıııaıc ıe ı eri ça· 
lıs \o . Bı.ı St> le erı , ı..ı z l da

lll 1'11 , ar nu lİ • V ıa et er ıı 1 • 

t ac o Jr ıı l '\ e r .nı ş o C\C ı -: t ı r. 

Seyahat ve latibaını ıorcllt
tum ilçebay Remıi Olkü: 
•- Küçük Menderea b6lıe

ıini büyük Menderea bıvıaaa• 
dan ayıran datları 1ararak ~ 
yecan ve sevinçle reldiJc. dedi. 

Halknintlelci toplantı 
Aydın Hallcevi dil, tarila _.. 

edebiyat ıubcıi tarafındaa dia 
Halkevi aalonuoda, ilk dart 
Halkevi ve parti ilço ft k• 
munlarındao gelen deleıele
rin ve il, ilçe yönkurullarile 
Aydın Halkevinin 9 111be koo 
mitelerinin iştirak;Je bir laallu
yat toplantısı yapıldı. 

ilbay ve parti başkam O. 
- Sonıı 8 inci sai/etl• -

Manisa valiai 
K zaları teftiı ediyor 

Manisa, (Hususi) - Alaşehir. 
Kula kazalarını teftiş etmek 
üzere valimiz Bay doktor Lütfi 
Kırdar Ankara treniyle Alq .. 
bire g . tmişt ir. 

Sıtma mücadele şefi 
Manisa sıtma "mücadele li

buratuarı şefi doktor Bay Rıd-
van Önal k1dro ücreti karıılık 
tutuluak 300 lira ile Konya 
sıtm mucadcle reisliğine atan .. 
mıştır. 

Salı.hlide koope
rat .. f çilik ilerliyor 
Satış kooperatif1.n• 

516 ortak gireli 
Sa .ihlı, (Hususi} Salihli 

kazası, Koopperatif teaiıinde 
en baştı gelen ilçelerimizd• 
birisidir. İlçe merkezinde bir, 
köylerınde de on bir olmak 
üzere 12 kredi koopperatifi 
vardır. Bu koopperatıfler, köy· 
!üye ve renç ere verdiği kredi· 
ı i para ile müstahsili fazla fa· 
ı zden kurtarmıştır. Sal blide 
kooperatifbşmeğc derin bir ar .. 
zu vardır. Salihlı köylüsü ve 
rençberi, kooperat fçiliti, mü .. 
tahs ı i kurtanca< yegane çare 
olarak kabul etmektedir. 

Geçen sene merkezde bir de 
Satış kooperatifi kurulmv.ştar. 
Jlk zamanlar ancak 100 ortatı 
ohln bu kooperatif, bugün 516 
ort!lğa sah ptir. P..u kooperatıfe 
bu yı l Y~ li kö·ı ılt ı h ıı k etmışt r. 
Bu sene S '.ih ı üzüm rehol esi 
tahnı neı> 35 00 J çuvaıdır. 516 
or tağu~ koopera tife taahhüdü 
bir mı yo ı 6.'.>0 . 0 tıO kilodur. Bu 
tlulıct :ır gün geçtikçe fazlalaş· 

m&ktad r. 

l.k kurul 1şun la, iş ne ge mi· 
yen . erın İv K~ şı ıaınadı ~ı ve 
menf p < p g d ı yapt ki uı bu 
ın e .; • .. e ı g b .e e m sbet 
Ş t' 1,. ı C f" \' !") ' "' " ... ,.d r. 



-Bugünkü program 
lıtanbııl rad oıu 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12,30 
Plakla Türk musikiıi - 12,50 
Havadis - 1 S,05 RI kla Türk 
muıilcisi - 13,30 muhtelif pi k 
neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRIY ATI: 18,SO 
Plakla dans musikisi - 19, 15 
Konforıns: Dr. Sal m Ahm t 
(Hayat aedir?) - 19,55 Borsa 
baberlori - 20 Ncıih v ar• 
kadaşiara tarafından Türk mu· 
ıikisi vo bılk şarkılan - 20,45 
Hava raporu - 20,48 Ömer 
Rtıa tarafından arıpça ıöylev-
21 Kllıik Türk aıuıikiıi: Nuri 
Halil v• arkıdıılııı tarafından 
(Sııt ayarı) - 21,4S Ork ıtra 
- 22, ıs Af ını hab rleri -
22,50 Plildı ıololar, op ra v 
operet parçaları - 22,50 Son 
bıbtrlor vı ertoıi ıünün prog· 
r•mı. 

Anlca1a raclgo ıı 
ôGLE NEŞRiYATI : 12,30 

Kırıtık plik noıriyata. - 12,SJ 
Plak: Türk mus kisi ve halk 
şarkıları - 13, 15 D bili ve ba· 
r1ct haber' er. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 18,30 

Kınıık pliİı: neşriyatı - 19, 15 
Tilrlıe musikisi ve halk ş rkıları 
(S rvct Adnan ve arkadaşları) 
-- 20 saat ayarı ve arapça 
neşriyat - 20, 15 Türle muıi· 
k11i vo halk şarkıları (Nibal ve 
arlcadulırı ) - 21 Muıılc:i ko· 

Bayındır Halkevinin 
Aydın va Naz:lli 

• • 
gezısı 

-Ba ı '7 inei salıl/ede-
:de ir Güadıyın başlcanlığ-ı da 
yapılan bu toplantıda şub 
baıka ı Edhe Mcod r top· 
lııntınm ilmi mahiyeti hakkında 
bir söylev verdi. Komite üye
ıinden Hikmet Şölen, derleme 
işleri hakkında yüz sahifelik 
raporunu okudu, rapordan son· 
ra birçok delegeler ıöz aldılar. 
N ticede derleme i~lerinin hıı· 
fanmaıı için kat.i ve esaslı ted· 
bir ve kararlar ılındı. 

Ak am delegelere Hallcevi 
tarafından Pınarba ı bıhç ıinde 
60 ki ilik bir kır y m i v • 
rıldi. Yem kten onra Aydındı 
yetiıe hılk ıirlerinin hayat· 
ları anlatıldı v ıiirleri okundu. 
Aydm halle türkül ri çalındı. 

Mahsııl oazlgeti igi 
ilimizde yazlık ekiş vaziyeti 

çok iyi gitmektedir. Havaların 
yağmurlu gitm sinden ve tav 
olmamuındın gecik n ekim işi 
çiftçimizin gayretile telafi edil· 
miotir. Gerek pamuk ve gerek· 
ıe diğer yazhk ekiş geçen yıl· 
dan ço'.c fazladır. Bunda Na· 
zilli pamuk ıslah istasyonun un 
vaktinde ve fazla miktard cinı 
pamuk tohumu dağıtmasının, 
köylünün tohum tedariki ıçin 

geçen yıllardaki müş ,üJatı gör
memesinın de büyük yardımı 

olmuştur. 
O. Becerik 

nufmes: Hdil Bedi - 21,lS ------------
S·üdyo salon orkestrası _ 22 Yugoslav musikiıı, 23,45 Layp-
Ajını haberleri - 22. 15 Ya· z g ıece musikisi. 
rınki program ve ııtiklal marşı. Operalar, operetler: 

Muhtelif Avrupa iıtasyonla· 10,45 Berfin kısa dalgası: 
r.ıun bu ıccccki progrımlaından Wagnerin "Triıtan und lsolde. 
müntahap parçalar: operaaınm ikınc perdesi, 17, l 5 
Sen/ oniler: Roma kıaa dalgası: Lirik opera 

18,30 Roma kısa dalıası: musikisi, 22 Mıla:ıo· Torino: Ti-
Senfonilc konser, 21,40 Peşte: yatro neşriyata. 
Macar filharmoniıi (Dohnanyi· Oda musikisi: 

N 00 U 

Fratelı· Sperco 

apu Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
0 VENUS11 v puru 29·5·38 de 

lim nımııdı b ki nm ide olup 
yükü ü tahliyed n aonra BUR· 
GAS, VARNA v KÖSTENCE 
için yük 1 cıkbr. 

•SATURNUS,. vapuru 30· 
M yııta belden ekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG için yük ala· 

c;alctır. 
SVENSKA ORJENT 

LINIEN 
.,NORDLAND,, motörü 6· 

6 gelıp ROTTEROAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANMARK 
ve BALTIK limanları için yük 
alacaktır. 

"VINGLAND,, motörü 16-
6·38 de beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, ve DAN· 
MARK ve BAL 1 IK limanl n 
için yük lacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 6-6 da 
beklenmekte o'up MALTA, 
MARSILYA ve CENOVA li· 
manları için yolcu ve yük alır. 

"ALBA jULIA. vapuru 2-7 
de beklenmekte olup MALTAJ 
MARSlL YA ve CENOV A li
manları için yük ve yolcu alır. 

ilandaki hareket t rihlcrile ve 
navlunlardaki değişikliklerden 
ıcente mezuliyet kabul etmez. 

Daha fula tafsilat ıçin 2 nci 
kordonda F RA TELLi SPER CO 
vapur acentalı{:ma müracaat 
edilmeıi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUT ,,CHE LE. 
\ ANTE. LINIE 

G. m. b. R 

----~---,,-.,.,-

Olivier ve insan degil, 
Şür ı ca avar! 
Li ited - Başı 7 inci sahi/ı d -

A On sene evci, kocası mühcn· 
Vapur eentaa di E il M rek, ay 1r.ları balt 
iri d ordo R • ile k iJ iş bir v ziyette ölü 

Tel. 244S bulunmuştur. Emil, ölmezden 
THEELLERMAN LINES LTD. birkaç gün vel, hayatını kaz • 
THE GENERAL STIAM NAVI- 1 r kar ı külliyetli bir p r 

GATION Co. LTD. mukabilind sigorteyıı koymu~. 
\'ALBATROS,, vapuru 20 O za a onun intihar ettiği 

M yısta LONDRA için yük z nnedilmiştir. •Meyuı r. ka· 
alac kbr. run d igortad n paraları çek· 

••LESBJAN,. vapuru 17 M • 
yasta LIVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN aclip yük çıkar cak. 
DEUTSCHE LEV ANTE· LINIE 

11ACHAIA,, vapuru limanı~ 
mııda olup yük çıkarmaktadır. 

lzmir İcra tctkık merciliğin· 
den: 
Doıya numarası: 38/3S2 
lstanbul ihtiyat Subay okulu 

tabur 2, bö.ük 9 da 1206 nu· 
maralı ve h len nerede olduğu 
bilinmiyen Receb oğlu İbrahim 
varisi oğlu Selihittin tarafına: 

Murisiniz lbr himin Emlak ve 
Eyt m Bankası lzmir Şubesine 
ol n borcu için tebellüğ ettiği· 
niz ödeme emrine karşı vaki 
şikayetiniz Ü"'erioc itiraz mercii 
murafaa suretilc işin tetkikine 
kar r ve iki tarafın dinlenmesi· 
ne karar vermi ve muayyen 
günde o mınız çıkarılan dave· 
tiye ikametgah nızı değiştirip 
daireyi haberdar etmemeniz 
dolayııile size tebliğ edileme· 
diği cihetle tebligatın ilanen 

mi tir. 

Birkaç y eve!, adam Marek 
canilikle itham edilm'ş; onun 
iki çocuğunu da zehirleyip öl· 
dürdüğü meyda a çıkırılmı tır. 
Bu çocuklardan biri erkek di· 
ğeri. kızd r. Z vallılıran ııçan 

otu ile zehirlendik( rl anlı ıl-
mıotır. 

Beş gün ev J, iıticvab ına· 
~ında, müddeiumumi müttcbim 
kadına hitap ederek: 

- Kocanızı ve iki çocuj'u· 
nuzu öldürdüğünüzü itiraf edin 
de vicdan azabından kurtulun? 

Demiş, o şu cevabı vcrmiıtir: 
-Katili bulmak için kafanızı 

yormak jıtcmiyonunuz galib ? 

Marckin bütün inkar ve ya· 
lanlarana rağmen, iki gün evel 
hakimler onun idamına karar 
vermişlerdir. 

Canavar kadın, idam hükmü· 
nii soiluk kanlıl kla kar~lamıştır. 

"'. '- .,--: . ~~ r,.·_ ~ 
··: ~-· . ~ ,...,..,~~. ımm 

Teknik 
ifasına ve duruşm~~ı~da16t6t938 Muhasebe Bürosu 
tar.h P rşembc gunu saat 10 a 
bırakıımas na k rar verilmiştir. Mustafa E Çelebi 

Yukarıda sözü geçen gün ve • 
saatte lzmir icra tetkik merci· Kapalı Yemişçarşısı No. 3 
lığinde ısbatı vÜc!.td etmediği· Telefon 34JS 
nız veya bir vekil göndermedi. Muhasebeye ait bütün işlerinizi 
ğiniz takdirde duruşmanın gı • tam bir itimat He tevdi 
yabınızda yapılacağı tebliğ ma· edebilirainiz. 
kamına kaim olmak üzere ila· Bü o, kanuna uygun ~ekildc ve 
nen tebl k ve ihb~r olunur. 198 muhtelif uıullordc: 

TRENLER: 
lı i ue 

lerin har<"kcı atleri • 

gdın lıattı; l&aneak: 
~ ir· arak:ayu·Aukara: Paııır-

reai, çarı mbı. cama. pıızu lcırl 
at 21,35 de. 

h . • N illü 
12 ve J 5,40 dı 

hmir·Denizli: tı. perıenıt>ş, 
c:umarte i gnnleri aat 6,30 de 

hmir·l'ir .. Öde lı: Herubalı ••• 
fi.85 kotar. akp 11ıC 
l 7,30 Odt iıe it tr 16,10 da 
Tireye otorıy. 

Afyon hattı: Baımanetl~N 
hmir.fıtanbul·Anbra: H r gllıa 

at 7 de [pazar, cn1111, çaqamb•• 
gfiııleri yataklı va on•b ro b aoaıl 

tamir • Soma: Pazar 'H paaar• 
11.ı ~nt ri uat 15. !8 4t 

U.B dırma: Paur, 1&b. p t1ıt 
ıembe ,.. cumırt gGal n ub hl•· 
ylı: 11at 'l,20 de muhtelli btaı: 
J>IUl't carea &-, ca gGDltıf 
ebpreı eaat 12 de 

hmir-Sonıı: Puır ve paurtell 
gtıııleri l 15,28 de 

Her ~aman lazım olan tel~ 
· /on namualtu 

Yıngm ihbarı: 222Z • ,.hle te\&o 

fonu ma.raeaat numaruı: !200 • ıeo 
hlrlerara t.ıeron m a ameı 

ruı: 2150 • elektrik Prketll 209 • 
bıvıguı: 2526 • polis: 2'63 ·lmddı 
11hht: 2046 • Banıan• bwyoaa: 
S6SB • AhaDcak htuyonu: 213'6 • 
Pasaport •ıpur bkel • 2 Sıa ! 

Şehir nakil TUıtalarımn aabab• l 

~1::.~a:la~ - - \ 
Her • Gdl 11ıhdı .... 1 

t bir ua ny lıaıobl eder. 
Buna uaı llbcla h&rebı eden ikl.ıa
cıi uamny takib eder. Bmadaa 
eama r dGrl Gakikada uamo 
.. , Yardır. 

Gece eon 1ramv•1 G 
· 2•,s dedir. 

Konakun Gaıelyahya ilk 1rıtı1o 
,...1 l&bahloyin 5,26 c!aclır. ikinci 
tramYay bir ıw 10ora. 6. ô da 1Mıo 

· rtbt eder. 
'.Konaktaa G61elyalıya gece aom 

uaınvay uaı budo barolı;cı eder. 
DmıGiD 'Ji &JllTl1 

udır. 
nin idaresiade ), 22 Laypzig: 12 Berlı'n kısa dalgası·. Oda HAMBURG l k 

(j S b r ) Norveç umum lıman arına yü 
S•nfonik konser e n ı c ıus muıiki i konseri, 12, lS Roma DEUTSCHE LEVANTE LJNIE alacaktır. Muha ebe te i edı r Vapurlar. 

Defter tutar hmtra n Kareıywya nk •aput Haji/ konserler: kısa dalg ı: Klasik ltalyan A. G. HAMBURG JONSHON WARREN LINIES 
7, 10 Bcrlin kısa dalgası: Ka· ALLAS LEVANTE LlNIE LIVERPOOL 

operalarınd n düetler, 21,45 A. G. BREMEN 
·111k konser, (8; 15 devam), (9.45 Berlin kısa dalgası: Şarkılı oda- "INCEMORE .. vapuru S Ha-

uat 6,45 t Paeaporttaa kaliı;u. Goo. 
Planço tanzim eder npu euı ıı. • ._M-

ıu bt cd 
~lman marşlara), 13 Berlın kısa musı·ı.ı·sı·, 23,20 ı ~ypzig: Oda .. AKKA,, vapuru 24 May S· ziranda bekleniyor. Burgaz Var· 

l h f f 'k 14 15 d ~ us ta bekleniyor, ROTTERDAM 
Hesabı tetkik, tasfiye ' K1,11ıyakadao lmaire ilk ••pıc 
oe ihtilafları halleder ıut 6,20 dedir. ~A vapur d.i geoe da gası: a i musı :, ( ' e· muıikiıi konı ri. HAMBU G BREMEN 1· na, Köstence limanlarına yülc 

ıam:), 13, 15 Roma kısa dalga· R ve ı· alacaktır. 
n: H M muııki konseri, 13,25 Resitaller: m nların yük alacaktır. STE ROYALE HONGROISE ll•au--.. ------
Bük eş:Plik, (14,30 Keza), 14,45 19,20 Peşte: Viyolonsel resi· ARMEMENT H.SDHULDS DANUBE MARITIME Doktor 

1. 21 B d P k "MARITZAn vapuru H zir n Roma kısa dalgası: Halk musi• ta ı, e.gra : yano on· "BUDAPEST,, vapuru 23 Mı· S •h S d 
05 B··ı ( d 1 ) iptidalarında bekleniyor, ROT· alı 008 k s, 16,45 Berlin kıaa dalgası: seri, 21, u treş uzun 1 gaaı • yııta bekleniyor, Tuna limanla· 

S h b TERDAM HAMBURN ve BRE-Akşam musikis:, 17,45 Berlin Pıyano konseri (Bach, c u ert, MEN limanlara için yül' ala. rı için yük alacaktır. 
k sı1 dalgas : iş sonu konıcri, Haydn), 22,30 Belgrad : Halk caktar. "TISZA,. vapuru 21 Mayıs· 
(18,50 devamı), 19,17 Bükreş: şakıluı, 23,30 Brüno: P,yano SERViCE MARITIME ta bekleniyor, PORT-SAIT ve 
Kuçiık radyo orkestrası, (20 konseri. RGUMAIN isken deri yeye hareket edecektir. 
dcva:nı), 19,30 Prag: Plak kon· Dans masikisi: E U C A RE 5 T lıiindaki hareket tarihlerile 
seri, 20 F orans·Napoli: Orkeı· 22,23 Bükre : Plakla kabare •OUROSTOR. vapuru 1 navlun ardaki deği~iklilclerinden 

d k. · 20 25 · t 22 30 Fi N ol' Ô •ccnta mesulıyet kabul etmez. ,ra ve anı musı ısı, , neşrıya ı, ı orans· ap 1• Haziranda bekleniyor, K S· .. 
Prıg: lng l z halk musilciıi, 20,40 Muhtetij: TENCE, GALATZ ve TUNA Daha fszla tafıi1a almak için 

M l 19 O 8 · k d ' l Birincikordonda W. F. HENR'i Roma.Bari: plik, 21,30 i ino· ,1 arı ve ısa a g ı lımanlara için yük alacakbr. 
forino: P,ik, 22, 15 Prag: Rad- Roma: Musikili arapçaneşriyat, l;l:.N NORSKE M1DDELHAVS· \'AN DER ZEE & Co. N. V. 
yo orkeıtra11, 22,45 Bükreş: 20,37 Bar : Musik lı Türkçe LlNJE OSLO upur acentahğına müra~ 
Hafif musiki oakli, 23,20 Bel· program, ·21, 15 Bari: Musikili •'SAN ANDRES,, 26 Hazi· u.umcsi rica olunur. 

:g~ra:d:::P:i:k:m:u:ı:ik:i:ıi:, :2:3,:3:0=P~r="g::=::R:u~m:c~a~n~e~ş=i:a~t:. ~=~~~::i•r:a~n~d:n~bTe~k~le8n~; ~o~·,~D:lE•P•FmE-v•e---~.:elefon No. 2007/2008 
.ali mıl) on . l"ı, Lısıl körpelerden tım, farkında deği.im. 

hoş an yorlarl Mesela sizin Jııs· Gözümü açtığım vakit başım· 
min içın çılJırın gençlerin ara· dı doktorlara, hastabakıcılan, Kanlı Mendil 

,, ıında bilhassa ıhliyarlar bırinci kızım Jasmini gördüm. Vücu· 
.__,, Clnag•t, lıeyecan, korka, a~k ve kahramanlık _ ... _., d- d t "f d'I · •- d 
""" .. ... planda gel.yor. um e arı e ı mıyecea; ere· 

Yazan: irfan Hazar Bu cümleden sonrasını ha· cede müdbiş bir yorgunluk, bir 

- 26 -
A tık temaıa bitmiı olacak ki tikleri güzel kızlara pey vurur-

feAÇ kızın üzerine beyaz tülü lar. Bazan onlara bücrelerine 
tekıar attılar. Ve sahneden kadar götürür ve zengin müı· 
ptkardılar. • terilerimizle konu~tururuı. Bun· 

Bu aırada maskeli adam lardan en çok para verenler, 
omuzuma vurdu: yani iki gece için güzel kızlan 

-Görüyor musun, dedi; bizim yanında alakoyma~ istirenler 
sa;onda kalırlar. Oığerlen dışa· teıhir ve müzayede uıulümüz 

böyle cereyan eder. Salonda rıya çıkerıhr. . 
k·mıe yok gibi amma, bilakiı Mösyö Kançoff M~s.~ela ada· 
nıüştcrı erimız ş mdi mahalli mın bu beyanatı benı oyle alık· 
matı.uı f\rından ç plak kızı sey· laştırdı ki, gayri ıhtiyari, 
retm.ş erd. . Bunların hücreleri - Demin sahnede gördüğü· 
g ıiı yericrdedir. müz beııüz on beş on altı Y • 

Hayret içinde mnhatabımı şmdaki güzel kızıda mı müza· 
ıey edi o·dum. O, yavaş bir yedcye çıkardınız, o zavallı 
srs . d<"vlm ettı: masumuda mı canavarlarm pen· 

- A cık bu 1 dan sonradır ki çesinc teslim edeceksiniz; dedim. 
b z ın •• ın z başla . Zengin Maakelı adam güldü: 
ııı 11 er lB m z, sahnede seyret· - Şüphe yok, dedi; ibliyar 

.... 

tırlıyamıyorum. Fakat, karan. halsizlik vardı. 
lık bir yo!dan giderken kula· Ne oluyordum? 
ğıma şöyle bir ses geldi: Güç halle polisi bularak te· 

- Kmnazı, ş'mdi öğle yeme· lefon ettim: " 
ğinde şatoda bulacaksın1z. Av- - Beni aramaymı:ıl Kaybol-
dette, yani bir buçuk saat sonra muş değilim. Küçük bir sinir 
kendisini R·C.1 ap rtmanmın buhranı geç rdim. Dostlarımdan 
altındaki gaıınoya bırakınız. birinin cvind n ıııimdi şatoya 
Biz onu, oradan alırız. Bak M. geldim. Mucibj endişe bir şey 
Şiyapl Bız~mle mücadeleye kalk- yoktur. 
mal Sonra ıeni öldürürüz. Ya Halbuki mösyö Kançofl Bu 
bize (200) bin frangı derhal bir yalandan ibaretti. Çünki 
gönderırsın, ya da kızın jas· haydudlardan korkmuştum. Po· 
mini.. lisin takibatına nihayet vermek 

Bund n sonra gene birşey kaıdile böy1e birşey uydurmuş· 
hatırlamıyorum. Kendimi mu- tum, Sizin Nevyorkt"" bulunma· 
vakkaten ölmüş gibi yahad ba- nız ise iş büsbütün azıtmıştı. 
yılm ş gibi tasavvur ediyorum. Ne yapacaktım? 
Şatoya ne ıle geldim, nssıl Henüz on yedısine giren yav-
aeldim, kim:nlo yukarıya çık· rumu bu heriflerin eline alça~ 

Cild, Saç ve zührevi hastalıklar 
mütehassısı 

lkincibeyler sokak No. 81 
Hergün ökleden sonra 

'T>oKTOR 
M. Şevki Ulur 
Dahili hastalıklar 

mutahassısa 
Ücincibeyler ıokak No. 81 

Telefon No. 3286 

ca mı teslım edecektım·ı 
(200) bin frnnk bulmak ve 

bu adamlara vermek meıeleıi, 
ikinci bir defa daha tehdide 
maruz kalmayı intaç edecekti! 
O.ılır, gene benden para ıız· 
dıracaldırdıl 

s·z n ne zaman geleceğinizi 
bilmemekle beraber, bir an 
geldiki haydutların dediğini 
yapmamaya karar verdim. 

Vakitler geçiyordu. Ben ağar· 
taşıyordum. işte, bütün hikaye 
bundan ibaretti Mösyö Kançofl 
Vak'anm sonunu da bizzıt ıız, 

ben den iyi bilir,ıinizl 

Kançof, büyük bir dıkkatle 
banker Şiyapı dinlemişti. 

Banker, h kayenin sonune 
geldiğı zaman polis hafıyesi 
ayağa kaldı! 

- Fakat, ben s•yahatten 
avdetimde sıze telefon etm.ş· 
tim, dedi. Telefon ah zesi meç· 
bul bir •dam tarafından alındı 
ve ıonra tekrar yerine kondu!. 

1 '4All' ~.Jı d dit. 
Gtıııdb her ymm natı. blı 

tapuı nrdu. Akfam ackiad• ıt0.rır• 
acterler eaatto birdir. 

Izmir Sicili Ticare1 
memurluğudan: 

Melımed Ali Batıgün ticaret 

unvaniyle lzmirde Çaogırı çar· 
~ısındı 26 No. lu ağazadı 
erzak müteabhidliğini yapın 

Mehmed Ali Bıttgünün işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 

hükümlerine göre ıicilin 2290 

numarasına kayıd ve tescil edil· 
diği ilan olunur. 1730 

- Hundan biç babcnm yokl 
- Evet, bilhassa hizenin 

alındığı zaman, ben de telefon· 
dan sizin duyduğunuz, (Şy P 
ölümüne yaklaşıyor!) cümlesini 
bizzat odamdan duymak şere· 
fine nail oldum. 

- Ne söyliyorsunuz K nçof? 
- Evet.. 
- Halbuki telefon o sıralıı.t 

da benim yanımdaydı. Sonr~ 
dan onu dışarıya kaldırttım. 

- Her ne ise Şyap, şimdi 
sizi kız nızla yalnız bır ıyorum. 
En ince noktalara varır.caya ka· 
dar şatoda gizi tertıl;at alın· 
ınıştır, bundan tamamen emin 
olabilırsiniz. 

Kançof .salona ç ktığı vaı<:it, 
Jasmım kütüphane odas nda 

buldu. Jasmın eı'an heyccROını 
teskın edememışt. Po s hat· 
yesini kap.nan öıü"ldt• göru c: 
gülmek ısted;; lakin mu\ f ı" 
oalamad , nıh yet: 

-Sonu vaı-
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Eskülipta muazzam bir Profesör Pikar şimdi de su
yun dibine iniyor tarihle haşhaşa! 

Denizin dibindeki mevcudab filme veya fo
toğrafa çekmek istediğini söylüyor, 

muvaffak olacağım, diyor. 
tatııa katıla gOlmek, b~fı;;'.;ak ve ıarlu aöylemek 

te bir ihtiyaç değil midir? 

Dünkü doktor, yorgun argın da olsa 
Ruhi muvaze- asasına dayanır, giderdi! · ölüm tehlikesi de var! 
nesizliklerin 

sebebi 
lla,at, çalıııp, ya. · 
ralap, ,i,ip, içip 

,atmaktan mı 
ibarettir? 

Gemi ile irtibat ve muvaffakıyet 6.miclleri •• 

,,.,a6lo leopar oe kire •ııgan •athıntlan ıısalılaflp gitlern 
6a lll9gtu'a il• aranocalc 

Saf.fa Eslcillptan 6lr görilnS,. solda Gl'luulllfltll'tlan bir grap Bundan evel 16· 19 bia metre Bana, tatkınlıtını gizlenıiyerelc ProJssörilra ileti, d•nld• 
J ile atmoıf ere "'-akan ve bilib ıre - Ya, dedi, demek ıarf beni ı"ı"• ı..~ le .s • L 

YAZA AT. milidıa ilk zam.aa arınan ilim. re, .. tok taarı11nıa adı veril- T ' aug gua.e~ 
l94e ve bbbınıa, aynı umanda mı• miı: 27 bin metre tecrübesinde ma• görmek içi• o kadar uzaktan O zamaadaaberi çok difiia-

Orlaan Rahmi G;k:e •arl ve .. n'atıaın bugüne mu• Bılrülip •• Tıpkı güzellik ili· v.tffak olamıyaa· marllf alim ıeliyoraunuz? düm ve profeıörii11 bana J•P-
• profeıoMr Pıkar, oöklere aaııl Fakat 11·ze IO-.,ı.·yeceL a•treı• bt ·ım· : ...... ta "' .tir. -· vazi bir mab.yet taııdığını göl" besi, gazap ilibeai, bereket ma- e " -

1 ı ı - • raa•U. ı ., 
Beı arkadq ( Alam l.met, 

Aııadol• Atanıı miime11ili Mll .. 
ttfa Dotu. bktedrisat Mj· 
ftttiılerindea Refet, bisim ı•· 
"te mabarrirlerinden Şahap) 
t.r1ama yolanda 80ll mm ile 

lipa bir otomobildeyiz. 
i• ıoiı Hllanan baılın

•ıı. bfitln bir ıebir yorgunlu
haa iki tarafa fırlatıp geçiyor 
llbL. laaaa detil miyiz? Din
lenmek •• biru da ıebirlerin 
.. ladat çerçeveıindea, maay-
1• clekor ve ıartlanndan, batta 
Cemiyetin, i9imi&e wrdut11 çe
Iİtli ltatl.ırdaa kurtulup. bir 
.. ela batırmak. çatırmak iıti-
10ras.. Varbtımızın ber köıeıi· 
... ltatabotllllutan, ka71t11zh· 
lıa ıe•it ovalarda• toplan mıı 
~Gr laavuaaı vermek ilatiyaca 
ile ur114Joru. 

•ç.1a., çabala, 1oraL Ji, it 
99 1at. terkibi içinde sıkıpp 
lraiaD padelik ıehir laayabmı· 
ıaa 1uratDa biraz ıülmek. biru 
tabii olmak ve tabiatla baıbaıa 
kalmak lizım detil midir? 

Bence, biltüD ruhi muvazur · 
liılik n karanızlıklanmız. bü
t&a me'lnkohlerimiı laep bu 
der11t1t ilatiyaç " tazyike karıı 
keneli keadimizİD vıı'etmiı ol· 
ct.tumaz zoraki mukavemettea 
dOl'aJor. Hiç inıu .. ,*' aöy• 
ı..lek ve kabla11ya plmek i1-
temez mi? ister, fakat aerede 
tatm ia edebilir buna? Şöyle, 
birkaç arkadaı • kahve. ulon 
kheıind ,. kurtulup • burcu 
h•ca kokan bir tabiat ortalla-
41.. pklercle leylekleri, •taç
larda meJYeleri " kuıları ıer 
.._ele i9in, 11rtiiltl çemeni .. 
de J8tmak iatemu mi? Hayat, 
"dece ıa b •· • 1aıadıtımıı 
.., midir? Biz laerıeyden evel, 
hal i~lmat olmakta& çok evel 
bire.- mahlik detil miyiz? 

• •• 
kırıım,zda muazzam eıküllp 

teri1or. budu, aaadet, giin•ı veııire çıktıyaa. timdi de, ı11luıa dibi· AD biç bir pyim yok. etmek mecburiyetinde1i• ki 
Freud, lpıen, tahtettuurlarla, mab•dları gibi.. ne inmete çalıımakta ve bu İf Eadiıeli, endiıeli yüzliDe be- Belçikalı alimin c:eaaret W' _. 

ko•plokalerimizle utraıadur- Bergama müze •iidürii doa- için bır küre veyahut denis ba· lcıyordum. Birden: tukkanlılıtı beal ... ırtb. itte 
1aı1lar, o zamanlarda da buaa tum Oımanın (Bergama • Sat- lonu ha~laamaktadır. - iyi amma, dedim, denizia ıöyledikleri: 
Jalan pyler varda.. lık yurdu) eaeriftdea ötre•İJO" Bir Fra111ız mecmu11·nda ba aathından bet bin •etre ata- •Dcmizin dibini tetkik et-

Miliddu clnceki Be·r••ah ruz ki, Esküllpın bizdeki adı mevzu üzerinde gördütümiiz tıya inmek için ıece:i güııdüz· mek içia, timdiye kadar ancak 
doktorlarla meıbur Calinos ta Lokman hekimdir. Baradak~ yazıya huliıa ediyoruz: lü yaptatınas buırhta bana bir iki vuata vardı; araıbr•a •• 
ışatı yukarı bu mevzu üzerinde hekimlerin hepsi hem bedeni, Profesör Pikara BrüKael üni· mektupla bildirmiıtiniz. aa11nd~ teaıdüf edilen ıeylori 
uğraııyorlllrdı. bem de ruhu ve içi el ... alarak versitesinde rasgeld.m; asrımı· - Bu t~şebbüsüm ıi:ı:o hari- suyun aatbıaı çıkarmata yar 

y anıbapmızcla Jiirüyen bekçi, ta1a ......... O .ıtır illı: -.,.. aa belki •• macerab, ea bü- klllide sörüadii. demek.. Fakat iace ıub bir ka•aı at 
b'ze izahat verıyor. Evet, Mü· hastayı iç nden tutuyor ve en yuk •e • eGr•etklr pllaı laalD- ba laa-..ta birkaç ,a. cl6tio'ar bblo,u raptedilmit bir· 

t b .. ti 1 t d · d" l landa onunla orada konuştum. ve ilmi tatkikat yaparsanız pli· At olduk"'-a derı"Dli'-lere ıa· d. se7e bir bekçi koymuşlar ki a ıı şar ara e avı e ıyo. ır. ... " 
·adı Mebmeddir.• bizim bazı Buraya, ölmeıi muhtemel biç Profe . bana, bu buıuıta, nım size gıyet tabii görünecek· rilebiliyordu: Fakat küçük ol-
tarih hocalarından ziyade!Ber• bir basta alınmazm•t·· Her ha.. tayanı bayret tafsı1it verdi. tir. Mademki ilmi imkanlar duğ11 için dea.zia yiiziiqe çıka_. 
rama medeniyetini ve Sathk• ta evveai sıkı bir muayeneye ti· Böyle olmakla beraber, beni miuade edayor, nıçın denizin dıt1 şeyler ya barab oluyor, 
yarduau biliyor. bi tutujacaktar, ondan ıonra en fazla hayrete düıüren, onun S bin •eya on bin •etre derin- ölü geliyordu. Amerikalı a.. 

S. çuılcL arlreolot, ayni mukaddes ıuyua ba,ıaa side• ıon derecedeki tevazuundur. litine inmiyel·m? - Lift/en polrlniz _ 
zamanda kibar " nu.lctir. cektir •• Hastayı yap.laa telkin l"!'t•.o-.,•~b·a~ıta~~.~o~ı~u~.~.~u·sll~alla~ll!T~alllm~•o!"u-·--n•e,11111!b•u-m•ı•m•a~r1·•11•1D~-----------· d .... ... ıır üıtüae aeribp rabıt ra 
B libare ititiyorum ki, onua bir ıa ur: dayanarak keadiıini bekliyea mahiyeti izeriade durulmq.. uyumak ve rü.,. .ftrmek i · 
arkadap daha varmıf: Bu au, cennetten gel'yor ve hastanın batma gidecektir. He- Eaeri.n azamati, ıanunla ela yoruz. Ba rAv~d.:-~ra b. 

Reasam.. Hatta ilci tablosunu. Eskülap tarafından gönderi· kimliğe verilen bu insani vazife peklli ubittir sanın•. bugiinila lıek°imleri acaba 
1eyrettilc. Son büyük ze'zelenin liyor.. atırlıtını, dün bir asaya tevdi Bekçi, bir aralık: aöyliyecelclerdı? Hakikaten • 
yaktıt• Sat:ık yurdunun yerde Hasta, daha girer girmez, iyi etmişlerdi. Ş mdi bilmem nelen - itte • dedi • doktor Ca· raka deter; acaba •• diYMml 
yatan muazzam sütunlarını, bu olacatı hakkında kat'i bir inan· verdik onu? Sazan yalvarıyor- linoıUD meaai oda11 Ye kütüP' lerdi? 
tablolardan birinde o kad• ca sahip oluyor. içindeki ·aki· sunuz da gelmiyorlar. hanesi.. Ben böyle diitiiDiirkea. eli 
l ·J· ... 1 -kı·ı..1- reıtore etmı"t ki,. delerin. endiıelerin, kavgalaran Du---'-- - ••••Dı -·r· b. f L! 

- ... - uwı • d h · Arkadaılarla berab~r dolqı· ....... ... - ar iıUr, OH a•ıdea ka 
teknik, batta orta bır tah;ili yerın e ayıt emnıyeti, yqa• merle kapll iken bilihare reç·yor: 
Olmadır.. halde batardı~ı bu mak ıevgiıı batgösteriyor ve yoruz. b . d .. k .. I b d k 

5• a k d ' · d le k d" Muıiki ile tedavi, giin .. le ep• o u en u o a &rflllD• Eauen kaf111 Ye uabı bo 
elere ha.,.et etmeme'- muMm'·u"n en nı, o toruna ter e ıyor: da d ,. " .. 1 b l'f b 1 tedavi. rakı ve tiyatro aeyrede- urayoruz: oldutu Ye daima birbiri iiı 
detildir. şte mu te ı anyo ar.. ıte, 

b l k . k 1 d d · rek tedavi, uyuyarak tedavi.. Calinoı, ıu bınm laİlm gelea yorgunluldann a•·lati 
Dcd m ya, burava -lirk~n o ıtı ' ıtte arı ar a enaz, B b k ... 

,alnız hür ve tabii 
01

:;1c, iri· işte rüya mabedi.. lıte diter ütürı bu topyekG11 tecrübe e im ve filezoflarının Ebii- ezilditi için bapnlrii rU,u 
-w b dl k d · tr edilmiı ve muvaffak olmuı letabba bekim Calinoı de- para etmes, bul1a• ela.. 

ml.zle b••baf8 kalmak ı"ıtı"yor· ma e er, ıte yu an a tıya o, ' _,, k 1 k. eıaalar ve onlaran muhtelif JH• dikleri büwiik adam, 500 ilci katlı koridorlana 
duk. Eskiilipta buldu~umuz da iıte ı~zinece yer er, itte müzi 1 L ,-

• T . · tt · le b erde kurduırJan eıerler. bil· · · b ela • H. k tıDda ,.Ak entereau bel ayni ti:Y oldu: aoıa a, ııe yanyıca aı· lb eaerıaı ura vermıf. ıpo • ,,_ 
d ka ne var: are Hıraıtiyan miıtik " raba mealek yoluadan sittiti ftr. Evet, yeailic namına 

Mıai ağ.arı yamaçlarında Ot. y 1 ) telikkiai ile ıöçüb fitmifler. lr bır yeai ıey yok. O zamanı 
kurulmuş, •imal ru··zaar· andan • ( ani i icın ana1ı, babıaı H laalcle, oa•• an laükümdan 

"' e d L A k d d ıriıtiyınlıa..a ves•ettia.: 'JeDi d abdeıtb•.. · b • ki d mahfuz, esk:den denize ,.ole va- o a tamam r aa·n JD • •• •• Serbuia ayetine •vatanımın - 811• upn n ea 
-w 1 • ·1·k b · 1.. h L 1 ölçüler, bu İDan-1an llalettawia biıı·m b ld 1-

1-..!m••deD k • kın olan ve giineıi de hemen ıyı 1 aıııyor, evve a ru aa • ~ ,. 19Nfi, düımanımın laizmetinde 1 
•u.1 - ço 1 

k · d birer ot imiıl• ı bi. inNDJana İmi•. Sıbhatte, oau11 ela kea Ltr taraftan götıüae çeken bir ıyor ve sonra, en zıya e ru• la b.lanmaldıtımı ••aed:7or. r 

Yer.. 
humuzla beılenen aövdemiz de ru undan kopanp bqlca ,..- •• mabaaı ve basa defalar • 

e le d•k a.. I ..la- --L .. kJlndeki yolunu tutmayarak 1. b ı• old 
Milida tekaddüm eden ve onun 11rtına biniyo·, diriltiyor. re 1 me ... - ı.-....-, ~ ÇO" mü im ro u •tua 

nleler d ım· dad .:.: f• ve ilm.n beynelmilel o:d... eli..: · • eli a.: ...1_ ._. 
mabudlann hakim bulundutu Yurdun üç aatlık aembolüni e • ,.,...Del, ~ •·• ıçaa r -. 011a ut1 i .. 

k d d hepsi tamam olmuf.. taaa anlatmak i"'-in, her bata- ta 1 d amada d devirleri• içindea ıeleo bu.... ay etme en ıeçemiyecejim: il ,,. r a o.cu n geçeme . 
Yılan, taı ve aıaL insanı tabiattan ve tabii ol- ya, mi iyet, ıınıf farkı ıözetmek- Vakit seçiyor. Bekçi,. 
Bunlar, bili ve bili beki• maktan, inaaaı keDdi rubau ıizin her dertliye el uzatmı1- ediJorUZ, kulcetiai çakarıp 

mealetinıa remzıdirler. içlerinde ka~ından, keneli içindea alıp Romaya ıidip iki Roma bü• •uaketle utarlaıor: 
uanın buluallfa biraz ıarib ıötiiren bütün müe11eae, biitüa kümdarıaı iyileıtirmif ve i8tir· - Geae tetrif edin, .... 
ıörünür, fakat ifadeıi ıı1dur: mezhep ve medeniyetler, Jık· kap diitiilrlükleri kar11sıncla lel 

Doktor, yorgıan da olıa, ar- tıkl.ın ıahının üıtiiqde, timdi ıeae memleketi olan Berp... Diyor. Gözlerim, ıimcli 

r~----------, hicapla duruyorlar amma, iı ya dönmüı, bura11nı kurmut-. mobilin penceruindea ti 
J ti~ar iıtea geçmiı. (Doğuma 131 M. S.) tıdaki akrapole dikıldic ['8ldepiyon) hepimiz de ba 

'81ci medeniyet kartı11nda dü-
linüJQrus: Diialcii yuamı• taıbihi eaaa-

Bu,wa, oalarclaa dalla ileri aında, yeni tertip makineleri· 

Atar atar, yurdun her tarafıJ11 Asım lamet laeyeculaadı: - Tarib, ııtbk yurdacla 
dolaşıyoruz: -Her bir yeni f9Yin toh•ma. ravari yabp ikiye böliln• m 

Meydana çakardmıt eserler çok eveldea ablmıfbr. tqem mermer aütunlar laalia 
olarak ne yapmııız? Şu mulı- misia k•ll ıama Ye provaların· 
tete. satlık 7urda, karı ıtatı clald tecriibe ulıtı dolayııile 
tfaaae i~nde, makaddu aaları, baa tekerrürler ve cümle ba-
laaYUalan, tiyatrosu, etlence talan oldutuaa gördüm. Ôdr 

flya mabedleri, aua- l Oria RaU.i Gökffl Atı111 l dileri•. O. R G 

w.-Jlerile bize, ı.,_, Kilar rlga mahtlbule \.1---------' 

gösteriyor ki, burada rüneıia Diyor. Nihayet mabedlere gi· ıurada. ayaldanauı•D dibin 
biitiin bir •tlık Jtlrdanu bat- riyoras. içinde. detil bastalaraa gözümüzün önü... bütün 
tan ••atı ııık ve harareti iç ne bisim gibi aağlamların bile bet•, bütün saa~ bütin 
alab.lmeıi için, buıuıi bır mi· muhtaç oldutu derin ve aeria ceralan ve gea• telik 
mari kunalmut- Hatta profeaör bir sükü • eıiyor. Biz de ıu lerile yatıyor. 
We ıand bile, hayrete dütmUf.. riiya mabedinde. Mki bir ha· D•ye mırd daildı& 



bın kU t nd g .ure 900 m~tre• 
den a ı nem yordu. Emniyet 
temin ctmete maksad'le kullanı· 
lan kablo, bence, aletin kusu· 
runu teşkıl ediyordu. Evvela, 
kablo cereyanı takib etmeğe 
manı oluyor; küre de bu mani· 
aya sebeb oluyor. Fazla olarak 
aletin yapt.ğı su tazyiki, tetkik 
edilmek ıstenilen hayvanları 
ürkütüyor. 

Sonra, kliTenin raptcdildiği 
vapur sallandıkça, onu tartıık· 
hyor ve aletlern bozulup işle
memesine sebep oluyor. N ha· 
yet, kablonun kopması ihtimali 
her zaman mevcut olduğu için, 
kürenin dahıiinde bulunanfann 
hayatları daima tehi keyc dü· 
şüyor. 

Benim kürem serbest o:a-
.ıktır. Ben onunla den zin di
bıne k d r ineb leceğim. Es • 
sen en derin deoiz.ler 5,000 ifa 
10,000 metre ar sındadır. 

En fazl mab uk, yiyeceğin 
bo luğunda do y , böyle de· 
rinıiklerde bulunur. Kendimi de· 
niz altındaki akmtıJara term:e e· 
cet m. Or d fotcğraf, y hut 
f.lm çekeccğ m ve int bal rıraı 
gemide bulJn c k olan atıbi· 
me derh l yazdırtacağım. Sotı

ra, ığ.rlı§'ımı tcrkederek, suyun 
yürn e ç.k c ~m. 

Kr.ıre, ıuyua büyük tazyikine 
tab mmül cdebılecek şekilde 
}apı. cıkhr. ilci metre kutrunda 
bir küreye 1 '.2,S &ntimetre ka· 
lınlığmda b.r lastik kafi gelecek. 

G .. ç olan bir~ey varsa, o da, 
mecburi deliklerin kapalılığını 
muhafaza etmektir. Kürenin ka· 
p.ıı için bu güçlük halledilmiş· 
tir. M hrut şeklıudc bir parça, 
ıivr.Lği öne doğru verilmek su· 
ret le deliğe v.dalanacaktır. 

Suyun m&.hrut üzerindeki taz· 
yiki, kapıdan ıu sızmamasını 
temin edecektir. Camlı taras· 
tut delikle ine gelince, bu nok· 
ıda müşkülat daha fazladır. 
Buralard.ın su girmcrnesı ıç n 

onıarın 1000 d rece hava taz
y.kine "tahammül etmesi la· 
z mdır, 

SJ giıçlüğü yeneceğimi ümid 
ediyorum. Fakat camın kendısi 
bu tazyıke tahammül edebile· 
cek mi, bılmiyorum? Nazari 
olarak tahammül edebilece~e 
b~nzıyor. Lakin aksini de dü· 
şü ımekliğim lazım. Eğer cam 
kırıl cak olursf! su t sav\·ur 
ed lmiyecek bir kuvvet le küreye 
hücum c<lec~ktir. içerisinde bu· 
luıanlar~ yani yardımc mla ben, 
1 i iihzt!da parçalnoacağ z. Şa
yet c:aırı kır lmayıp ta ufal.: bır 
\u sız ntısı b sıl olacak olursa, 
camın arkas ndak. kapağı ka· 
patıp. derhal ··zerrnı c·vatalı· 

yac ğ'ım. 

A~ADOLU 

Japon gözile Çinli Eşrefpaşa hastanesi baştabip-
Çinli gözile Japon ı· v • d • . 

- Başı 4 üncü sahifede - IglD en. 
kalabalık ve geri Çin, daima İz:mir Eırefpaşı hastanesi 938 mali yılı için yaptırılacak 
göz enen g_niş bir pazar balıo· olan 725 lira muhammf!n kıymetli 48 kalem muhtelif cinı ev· 
dedir. rakı matbua 25/5/938 günlemecinden itibaren on beı gün 

J ponlar, Ç'nlilerin kendi en· müddetle eks"ltmcyc konulmuştur. isteklilerin nümuneleri gör-
dı.istrilerini geliştirmek yolunda mele ve şeraiti anlamak üzere her gün hastane heyeti idare· 
biç bir esaslı teş•bbüste bulun· 8ine ve eksiltme g:ina olan 9161938 perıembe günü 11at 9 dan 
mad klarmı !Öylüyorlar. Çınliler, on ikiye kadar Vılayet encümenıne müracııtlan ilin olunur. 
onlar gö e, y lnız genış kay· 25 28 31 3 1734 

nakl rmdan başkalarını fayda· lzmı·r vakıflar mu··du··rıu··gu"" ··nden 
l~ndırmamak prensib·ne daya· 
nan bir siy •set g:.itmelctedirler. Mezarlıkbaıında Hayreddin paşa sokağında 3 sayılı harap aile 

O halde, bü ün memleket, İn· evinin ankazı kaimeo satalmak üıere müzayedeye ç.ıkanlmııtır. 
ki af iç.in haykırıp dururken, bir Bedeli 300 liradır, ibaleıi 5161938 pazartesi saat on beştedir. 
mıUetirı ekonomik idaresini ne- Şartlarını öğrenmek iıtiyenlerin her gün daireye müracaatlar& 
den sahtekar poiitikacıhrm el.· ilan olunur. 25 1 1743 

ne bı.rakmaiıdır? Bu ekonomik Jzmir levazım amirfiJ1ti iltinları 
durumu da endlistrisı itibariyle 5 
bir zıra t m,.m'cketi olan ç oin fzmir Levuım imirl ği satın alma komisyonundan: 
bır tam mi y c 1 sayıl bılen Ja· 1 Çanakkale Müstahkem mevki birlıkleri için 7000 kilo 
po y d dJba iyi kim yapa· sadeyağı satan alınacaktır. 
b ir? ~ Sadeyağm beher kilosu 100 kuruştan 70JO lira bi· 

Çini ler, J ponyanın iç.nde çı m ştir. 
bu d ğu ekonomiıe g Jçlük'eri, 3 llı lesi 9 6 938 tar.h perşembe günü aaat 16 da Çanak-
az ço , takd r etmiyor değ ldır. k le Müs.rbkem mevki satın atma komisyonunda yı· 
fakat bun sempatik bir gözle P lacıktır. 
b k m•yorl r. Çı.inkü bu· müş. 4 - lst kilerin ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 
ku at n ortadan kal dırı m 5 , Ç. Sı.5 l.rayı ve ıbale kanununun 2·3 üncü maddelerindeki 
n 0 servet . ynakıarınd 4 n b r vesaik ile b.r saat cvel koınisyona müracaat etmeleri. 

çoK lo mal r .oparı.mas. ına· 25 31 4 8 1741 
nasına gelce~ #tır. lzmir Levaz m ammiğ. satın alma komııyonundan: 

Çınliler çin bır gümrük tari· l lsatobul ·o.:nutanlığına bağ:ı birlikler hayvanatı için 360 
f s, mem'cket gelırin 0 b ç bir ton yul:ıf satın altoacaktır. ihalesi kapalı zarfla 15 Ha· 
:r;aman hmal edilem y.!n bir zir..ın 938 çarş:ımba günü saat 16 da yapılacaktır. Muham· 
inancasıdı .. Fakat Japonlar da men ıymeti 2520J liradır. ilk tembatı 189) liradır. Şart· 

namesi l ~6 kuruş mukabilinde veri1ebilir. 
böyle bir tarifeye, Japon tic11· 1 

stckliJerin ille teminat makbuz veya melctuplarile 2490 
retınin üstüne bir pürüz olarak 
dık len şeni bir müdahelc na· aayılı kanunun 2 ve 3 üocü maddelerinde yazıla vesikalarile 

ihale günü, iba e saatinden en az bir sıat evveline kadar 
ıarile bakmaktan, bunu ya büs· 

teminat mektup! r na F.ndı dıda komutanlık satın alma 
bıitün ortadan kaldırma"' ya· kom"svonu"lS ve meleri. 25 31 S 11 1742 
but da, h ç o.mazsa, bunları Ja-
pon ihracat ma 1arı için asg.ui 
b:ıdde indırmcktcdir er. 

J po \ya Ç nın komün.zme 
"arşı olan sıyasetinden azami 
derecede ku şkulanmakt dır. 

Çini ler dış Mogol stan ile 
Sın • Kıang geç diuin büyük b.r 
kısmım Rus ontro u al ına bı· 
rakın ş r \le R:.ısya aleyh"ne J:ı· 
pony ı e b r1eşmek:ten imtioa 
etm şlerdir. 

ÔLe taraftan Çinliler komü· 
n"zm o aleyh ndedırler ve dış 

Mogol stan ıle S n • K ang ,g ·• 
ç dinin eldon ç ka ılmış o muı· 
o yanıp yakılmaictacırlar. 

8 r çok Ç nl. erin lco'llüniıt· 
lerın sözler.ni dinleıneıeri, on· 
harın prog mlarını kabul ettik· 
lerınden değ 1. böylece Japon 
empcryal zmrne mani olmak is· 
tedLderinde ıdır. 

Hulas bugün meden yet, kül· 
tü , mi li karakt. r ve ekonomi 
bakımından Japonya un ak de
d.~ine Çın kara demektedır. 
Her iki i de yni şeye kız l de· 
&eler bıle bu:ldaki te ikici eri 
de biribirlerındcn 

lzmir ·.ev z.m amir&iğ. Sat. AL Ko. RS. den; 
1 - Kırıkkale askeri sanayi liıesine riyaziye Erzincan aıkeri 

orta okuluna riyaz ye tabii iliml~ Konya aıke. i orta 
oku,u ile Anka a gedikli erbaş hazırlama orta okuluna 
birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - isteklilerden kültür öğretmeni olanların veya ötretmen· 
liye kaeuni ~hliyeti bulunan devlet memurlırının müp· 
tesep hakları göz önüne lıınmık şart.le 3J 40 lira asli 
maa~. Yüksek okul mezu.ıl .. rıodao olup yeniden ilk 

3 

memuriyete geçeceklerod" barem 12 dereceden maq 
verm c ktir. 
Ôğ .:tmenlllc :çin başlıca şartlar ıunlardır. 

A) Öğretmenl.k kanuni vasıf ve ehliyetini baiz olmak yani 
(L se için Ünıversite riya:ııye şubesinden yüksek mü· 
.. endiı mektebidden veya yüksele ötretmen okulu riya· 
z.ye .şubesinden mezun olmak) orta mektepler için 
yukarıda yazılı üç yüksek okuUan veya or,a öğretmen 
okulundan meıun bulunmak yalıut üniveuitede imtihan 
vererek ehi yetn me almış olmak. 

b) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
c) Askeri okulıarda en az üç sene hizmeti şart11z olarak 

kabul etmiş olmak. 
4 - Yukarıda y zıh Ş"rtları tamamen taşıyanlardan istekli 

olanlar dilel çderıle bir;ilcte hal tercümesi, hüsnühal va· 
rakası, nüfus teskeresı ıureti ve Noterlikçe musaddak 
diploma veya ehliyetname suretlerıni Ankarada Askeri 

5 
Liseler müfettitlığ: ne göndereceklerdir. 
Üçüncü maddede yazıh evrak ve vesaik ve genel şart· 
lara nazaran öğretmenliği uygun gö1ülenlerden lüznmlu 
diğer evrak sonradan istenecektir. 

25 9 25 10 1740 
lzın r Levazım amırlığı satın alma komı~yonundan: 

A etlerim 7. hem suyun sathı· 

na, 'hem d~ d b ne olan mesa· l••-IE:Ja-~-----·-

1 ı•t reyi ölçeb ec .. ktir ve sudaki 
elektr k dalgaları Hyesındo ba· 
na refakat edecek olan gemi 
ı e da ma haberleşabıleceğinı. 
Yukarı ç kab:ımek için küredck 
aAır ğ atmak kafi gelecek. 

Ağır ık olmak.. zın, kürem su· 
yun iç'ne b .m 'Z. Derinlıklere 
ınebılmesi ıçın, ön tarafına tam 
LÇ 'üz k 1-Jı vüklemek lazımdır. 

Zeminden 5 metre yükseİ<tc 

durab.lmeği, ağırlığı azaltmakla 
temin edec'!ğim. 

Çelik bir kablo zemine temas 
edecek ve kü e ıuyun akıntısını 
yavaş yavaş takıb edecektir. 

Kürenin dip taraf1nd ki de· 
lilcten, insan gözü ıün ~imdiye 

kadar gö med ~i mevcudatı 
~yredeceğim. O omatik bir 
şekilde zeminin girinti ve çıkın· 
tılar ndan lco,.unac ğım. Çelik 
kablo, bir taşı b.r tüınıeğe ve· 
ya bir kum k mes·ne değd ğ 
zaman, ağ rhk salıvermek ıu· 

'Jl"etile yukseleceğim. 
Ağırlık k ren n altında ve 

Jıun şelcl nde b"r şeyin içinde 
buıunc.caktır. Bu huni dökme 

ıza 
--------+ •• 

En temiz ve en zarif işleri 
suratlc yapar. 

Yeni Kavaflar 

rarsı~u No. 34 
E~~· • 
demirocın olacakt r. 

Bu işin tehlike.erine gelin
ce; bu tehl keler, büyük şehir· 
lerde her g ın işe gidıp gelır· 
kcn maruz kalınan tehlike.er· 
den daha çok değildir. 

Kürenin ıçinde bırçok mik· 
natisi teşkilat olacaktır ve bu 
sayede muvttz:cneyi temin ede· 
ceğım. 

Kısaca, teşebbüsümde mu· 
vzffak olmak iç n, her şeyi na· 
zarı itıbsra aldım. Bu işi gayet 
ehi kes zce ve tam b;r muvaf

fak yete başar,.bilcceğimi lcev· 
vetle ünı d editoru m ., 

lstanbul Levazım am rlığine bağlı müessesat için (113316) 
kilo yoğurdun kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından 
pazarlı~ı 27·5·938 cuma günü saat 15 de Tophanedo levazım 
amirlığ satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsine tah. 
min bcd li 18130 lira 56 kuruş ilk teminatı 1359 lira 79 ltu. 
rtı~tur. Şa tnamesı komisyonda görülebilir. Yoğurdao bepıi 
bir mütcahh de verilebıleceji gibi Anadolu ciheti ve ıur harici 
ve sur dahili olmak üzere üç guruba da ayrılabilir. lıteldilo
rin kununi ves kalarıle beraber belli saatta komisyona gel• 
meleri. 21 25 1684 

lzmir DefterdarJığındao: 
Satış 

No. 
1315 Seydiköy Attf bey M. 28 No. lu S. 3 tai No.lu 

349, 12 metre murabbaı arsa. 
1316 1 .nci Karata, 9 Eylül S. 37 taj No.lu 421 

metre M. arsa. 
1317 linci Tepec.k Nevkü,at S. 2/1 t4 No.Iu 

Lira K. 

100 00 

105 25 

68, 13 M.M. arsa. 68 13 
Yukarda yazıla emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle müzaye· 

deye konulmuştur. ihalesi 9·6·938 tarihinde perşembe günü 
saat 15 dedir. Taliplerin Mılli Emlak müdürlütüne müra· 
caatla ı. 25 3 1724 

Buldan '1 icaret Odası Riyasetinden: 
Tıcaret odası n zamnamcsile Buldan kasabasında 27 mayısta 

T carct odası seç mi yapılacacaktır. 
N zamn · menin 33 üncü maddesi mucibince ılan olunur. 1747 

Mayıs 25 ___., 

lzmir \' akıf'lar OirektôrlOğOndeo: 
Seneliği Cinsi No. Vakfı Mevkii 

Ura 
700 Ev 196/320 
160 Depo 185/48 
60 Dükkan 24/1 

Bezmialem 
Salepçi oğlu 

" 

Birinci kordon 
Gön hını 

Salepçi hanı içinde 

36 ,, 3 ,, u " 

36 .. 4 ,, " " 
36 ,, s " " .. 
36 .. 6 " ., " 
36 ,, 7 " ., .. 

36 ,. 8 " " " 
60 ,, 9 " ,, .. 
24 ,. ıo .. ,, ,, 
60 ;, 17 " ,, n 

48 " 20 " .. " 
36 ,. 21 ,, " " 
60 " 22 ,, ,, ., 

300 Depo 25 .. " " 
120 ,, 27 ,, " ,, 

Yukarda müfredatı yazılı akarat 1·6·938 tarihinden itibaren 
bir sene mbddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çaka· 
nlmııtır. ihalesi 30-5·938 paıartesi giinü saat 10 dadır. Talip· 
lerio Vakıflar idaresine müracaatları. 25 27 28 1744 

lzmir Vakıflar Modorloğnoden: 
Seneliği Mevkii Cinsi No. 

88 
tarihinden 

300 Akdeniz ikinci kordon Depo 
Yukarda müfredatı yaııh rayri menkul 1·6·938 

itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzore açık arttr· 
maya çıkarılmııtar. 
lba.eıi 26·5·938 perıembe günü saat 15 .dedir. Taliplerin 

Vakıflar içlareıine müracaatları. 19 22 25 166S 

Izmir Kızılay merkezinden: 
Kanıız kalmıı butalara kan vermek üzere 

tarafından tesiı edilen muhtelif ıemtlerdeki 
Kızılay Cemiyeti 
iıtasyonlarda bu 

iti yapllcak kan verici Donör aranmaktadır. 
Bu ıib lerin sıhhat vesikası almaları ve tescil olunmaları •• 

ııhbatları lcao vermete müsaitse, elindeki vesıikile birlikte 
Kııılaya müracaat etmel ·ri ve her kın veriılerinde kendilerine 
mühimce miktarda nakl t mükifat verileceği ilan olunur. 

25 26 27 28 29 31 1739 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Modorloğonden: 
\ - lzmir ıebir dahili poıta nakliyat ve şoförlüğünde kul· 

!anılmak üzere p bri altmıı lira ücretle orta veya ilk 
tabı lıi beı 4oför alınacaktır. 

2 - Taliplerin şoför ük ebliyetnamelerile mektep diplomılannı 
müstaıhibeo .nihayet bit hafta .zarfuıda n- cıl>. T. T. 
müdürlüğüne müracaatları. 22 24 25 1710 

lzmir Sicilli ticaret 
memurluğundan: 

Tescil edilmiı olan [Anadobı 
inkiıaf ticaret ıirketi limited 
lzmir şubesi] tin ödünç para 
verme işlerile uğraşacağına mü· 
tedair beyaanamoıi 2279 au• 
maralı kanun hükmüne göre 
ıicilin 2289 numarasına lcayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 
lımir ıiciJJi ticaret memurluj'u 

resmi mührü vo F. 
Tenik imz111 

1: Beyanname 
2: izin vesikası 

lzmir: 13 Mayıı 1938 

lzmir vilayeti yftk· 
ek makamına: 

1 - Adı ve soyadı veya 
unyanı; ANADOLU iNKiŞAF 
TİCARET ŞıRKETJ LiMiTED 

2 -Kanuni ikametgahı;. mü· 
dür Karşıyaka l 696 Notu so· 
kak No. 29 muhasip lnönü 
caddeıi No. 320 

3 - Tıcari ikametgahı; Yeni 
Manifaturacıler 1332 Nolu sok. 
No. 14 

4 - Tabiiyet; Türle kanun· 
larına göre kurulmuştur. Türk 

5 - Sermaye; tir ketin umum 
ıermayesi 150000 lira olup lz· 
m.r ıubesine 40000 Ura tefrik 
edilmıı 

6 - Muamelenin nevileri; 
imza üzerine ikrazlar, ticari se· 
netlerin iskontosu, açıkça heıap 
cari üıerine ikraz ar 

7 - Alınacak faizin en yük· 
sek haddi; ıenevi 0o 12 (yüzde 
on iki) 

8 - Borçluya tıhmıl edilen 
ıutlar; 4'o ?,S muamele verg- si, 
güzeste faizi senevi 0 u 12 

9 - Ödünç para vericınin 
tabi olduğu malıye tahsil şube· 
si; lımir Yeni mal ye tubeıı 

13 Mayıs 1938 
Anadolu inkişaf Ticaret Şir

keti Ltd. sermayesi T. L. 
150,000 lzmir ıabesi 

imzalar okunamadı 
1 S kuruş damga pulu, 1 kuruı 

tayyare pulu ' 
Ôdünç pıra verme işlerile m•r 

gul olanlara mahsuı 
iZiN VESiKASI 

Adı ve soyadı veya unvanı; 
Anadolu inkişaf Ticaret Ş. Ltd. 

Kanuni ikamergabı; müdür 
Karşıyaka 1696 numaralı ıokak 
No. 29 

Ticari ikametgahı; Yeni ma• 
nifaturac•lar 1332 numarala ıo• 
kak No. 14 
· Tabiiyeti; Türk 

Sermaye; şirketin um ;ım ser
mayesi 150000 lıra olup lzmir 
ıubeıine 4JOOO lira tefrik 
edilmiıtir. 

Alınacak faızin en yüksek 
haddi; % 12 

Muameleoin nevileri; 
üzerine ıkrazlar, ticari 
Jerin iskontosu, aç kçı 
cari üzerine ikrazlar. 

imza 
ıcnet· 

heup 

Yukarıda yazılı Anado'u in· 
lcişaf Ticaret Ş.rketi Ltd. tara· 
fından öJiinç par.a verme 
işlerine dair 11 Haziran 933 
tarih ve 227'9 numaralı kanun 
hükümlerine göre verilen be· 
yannamcler tet k olunarak, 
muvafık gö·ü me de; z kri gcçeu 
kanun bük;imlerı ve bey :ınna· 
mesin deki şartlar dahıJinde 

ödünç para verme işlerile meş· 
gul olmak üzere, kend s ne 
işbu izin "esilıcaıı ver idi. 

Genel sekreter 
Aslına uygundur. 

Jloay 

lzmir s.ci ı. ticnet memurluğu 
resmi mJh Ü ve F. 

Teni mz ıs 
2415 9) ~ 

30 kuruş.u ... cıamg pJ. J J 727 
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>' Manisa Valiliğinden 
Kapalı zarf u ulile e siltme ilanı 
1 - Man:sada Atatürk bulvarı üzerinde bir sinema binası 

inşası 56802 Jirn 50 kuruşluk k şjfoameıi üzerinden 

2 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

- Bu ışo: ait keş" fn me, tartname ve teferrüatı 285 kuruş 
mukabılinde Mıni5a N f ıa müdürıüğündın alınabilir. 

3 
- Eksiltme 26/5/938 perşembe günü ıaat on birde Manisa 

4 
vılayeti daımi encümeninde yıpılacalctır. 

S - Muvakkat teminat 4090 lira 13 kuruştur. 
- Bu eksıltmeye g"recek alımların 1938 yılına ait Tıcaret 

odası vesikaı ve 1938 yılına aid ol .. rak Naha Veka· 
!etinden alınmış ve yaptığı en büyük bina bedelinin 
elli bin liradan aşağı olmadığını bild;rcn yapı ınüteah· 
hidlik vesıkası gosterme,eri ve bizzat yüksek mühendis 
veya mimar olması v~ya bun ardan birile müştereken 
teklıf yapıp muk .veleyı birlıkte imza etmesi lazımdır. 

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

7 - Kıpaiı zarfların ihıırmda teklif mektubunun yaıılıfında 
bu zarfların kvniinde ve poıta a. gönderilmeainde 
tıl.plerın 2490 aayılı kznunun 32, 33 ve 34 üncü mad· 
de.erine hırfıyen riayet etmeleri luıunıu ilin olunur. 

......... 10 15 20 25 1523 

A keri Liselerine talebe alınıyor 
1 - 938 • 939 ders yı ı için lstanbuldı bulunan Kuleli ve 

Maltepe askeri liselerile Bursa aakeri lisesi Kırıkkalede 
bulunan askeri aan'at liseli ve Konya Erzincan askeri 
orta okullarına talebe alınacaktır. Kaydükabul şartlan 
hakkında malumat aaıcerlik şubelerinden ve okullarda 
vardır. 

2 - Kaydükabul iç· n müracaat zamana 1 · Haziran ile 2S • 
Temmuz aruındıdır. Talebe hangi okula girmek iıtİ· 
yoraa bir dilekçe ıle doğrudan doğruya o okul müdü• 
rüne müracaat edecektir. D.lekçeye iki fotoğraf ilo bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş bulunmalı ve 
q1enıub oldutu askerlık şubeıi babasının adı ve mes
leki ile kendı adı okuduğu okulun iımile hangi 11nıha 
bulunduğu yabancı dil okuyorsa hang ıini okuduğu ve 
okulundaki kayt numaraaı boyu yaşı atırhtı ve oturduğu 
yerin adreıi vazih olarak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat 
edecek talebeler ayr1ca ikinci bir dilekçe ile do asker· 
lik ıubelerine baş vuracaklardır. Aıkerlik şubeleri ııbbi 
gıuayenelerile lüzumlu kaydükabul kiğıtlannı tamam· 
lattıracaklar ve bir Temmuzda talebenin fir•eeti okul 
müdürüne yalnız kitıtlarını ıönderecekler ve talcbolor 
mekteb mlldürleri tarafından çatrılmadıkça mektebe 
gönderilmiyecektir. 

'\ - Okullar yatılı ve paraaızdır. Talebenin iaıeıinden başka 
giydirilmesi teçhizatı okul tuafından temin edilir Yo 

her ay bir mikdır d maa verilir. 
ı 3 s 1 a 11 ı3 ıs 11 19 21 22 2s 21 29 31 1415 

llahiliye Vekaletinden: 
larsusta açılacak artezyen araştır-

ma kuyusuna ait eksiltme 
.. Tarıun 2.S kilometre meNfede bulunan Bardan çayı vadiıi 
~Ztriode mevcut 50 metrelik kuyunua 75 metre daha derine 
lhdirilmeıi kapalı zarfla ekıiltmeye lcoDulmuttur. 

1 - işin muhammea bedeli 6000 liradar. 
2 - lıtekliler bu iıe ait ıırtoameyi bilibedel Dahiliye v .. 

Uleti belediyeler imar heyeti fen ıefliğindıa alabilirler. 
3 - Eluihuae 26. Mayıı. 1938 tarihine rHtlıyan pertembe 

lilnü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti biaaıında 
toplanacak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 
te 4 - Ekıiltmeyc ıirebilmek içi• iıteklilerin aıafıda yazah 
. lllinat ve v11aiki aynı pn 11at una kadar komiayoa niıli

i•lle teılim etmiş olmaları lazımdır. 

4 
A - 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uypn 

So liralık muvakkat teminat, 
8 - Kanuaun tayia ettiği veıi kalar, 
S - Teklif mektuplan ihale günu ıaat ona kadar makbuz 

'-l11lcabilinde komiıyon reiılitine verilecektir. 
Poıta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahbütlil 

j,loıuı ve nihayet bu aaate kadar komiıyoaa gelmiı bulunması 
•Zırndır. 
. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler 
'llaar heyeti fon şefliğ oe müracaat etmeleri. 

"-......... 10 15 20 25 1360-1527 

çe,me Ziraat bankasından: 
bÇeşaae ılıcalarında dört oda, bir ıılon, bir mutfak, bir baayo, 
b~r Çamaşırhane ve 160 metre murabbaında avluıa bulunu 
~ bap banyolu hane 1/6/938 tarib.nden 30/9/938 tarihine 
~ dar mevıimlik kiraya verilecetinden iıteklilerin T. C. ziraat 

lQlt111 Çeıme aiansına müracaatları. 13 17 21 25 1569 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

1' Dakikada (6) çeşit fotoğraf (30) kuruşa çeken ıon ıiıtem 
lllakıncmiz geldi. Bilhassa vesika iılerinde çok elveriılidir. 

Kon ıc civara "FOTOCAN. müeueıeai • lzmir 
T •lrraf: lzmır ·CAN, Tel, 3033 

ANADOLU .. vıı '>5 
--~--........ .....-.----~ ....... .-_,--~ ......... ~ • .------.---...-----.~---...,,........=-"~'l....----.--~-----~ ......... ~----

D alı ili ye Vekaletindep: 
Muğla içme 

tesisatı 

suyu in aat 
eksiltmesi 

ve 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki Şemsettin menbamm 
şehre isalesi su d posu ;nşası v nhir tesisatı ile müteferri 
iı)erin yapılması kapılı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Işın muhammen bedeli 98582 lira 47 kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje vcsair evrakı .493 

kuruş mukıbilınde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti 
fen oefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31. Mayıs. 19 8 tarihine rastlıyan sah günü 
saat on bir de Ankarada Dab1liye Vekaleti binasında toplana· 
cak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 -· Ekıiltıueye iİrcbilmtk için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve ve aiki aynı gün saıt ona kadar komısyon reisli
liğine teslim etmİ§ olmaları laıımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
6179 lira 16 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği voııkalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibinco ekailtmcyc 

g·rmıye bir mJni bulunmadığına dair imzala bir mektup, 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya 

rfrmek için alacakları vesika, 
5 - Teklif mektupları ihale günü 11at ona kadar makbuz. 

mukabiliade komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif 111cktuplannın iadeli taahhütlü 

olması ve nihayet bu saate kadar komiıyona gelmiş bulun· 
ması lazımdır. 

Bu iş hakkırrda fazla izahat almak iıtlyeolerin belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

1 o ıs 20 2s 1359. ıs28 

Bahçe ... TUtUn ve S9bze... Fidan 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. 

Trakt~r Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar• 

Orak ve Harman Makineleri 
Mir her cins ve siıtemde 

Ziraat Makin•leri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Hallmata çarıı11 No. 3 l 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

Muğla Belediyesinden: 
Haziranın üçüncü cuma güaü saat on dörtte Muğla belediye 

Encümeninde ihalesi yapıl ak üzere altmıı ton mazot ekıilt· 
meye ltonmqttar. Talip olaalaraa vı fazla iulaat abaık ilti· 
yenlerin her güa Muğla belediyesine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 21 2S 1690 

. .. . 

Demirci ve marangozların 
dikkat nazarına 
Manisa ehri elektrik tesisatı bir. 
Jiğiodeu: 

Manisa ıehrinde elektrik santral binasının yap lacak demir 
pencere ve ahıap kapı işleri 27 Mayıs 938 tarihLıe rJstlıyan 
cuma günü saat 17 de Mırıi11 belediy binasında hususi d i· 
resinde toplanacak: ola11 ~lektrik birlik ncümep"pç 
lıkla ayrı ayrı ihale ohınacaktar. 
Demir penccrtltri11 keıif bedoli 1243 lira muv kkat temioıt 

93 lira 23 kuruş. Ahşap kapıların k~şıf bedelı 258 lira u· 
vJkkat teminatı 19 lira 35 kgruıtur. 

isteklilerin muv~kkıt teminatlırile birlikta mezkiir saatt top· 
lananaçak tncümenç bizzat r•lmeleri lazımdır. lS 2S 170 

Bilılmgm çiftçilere, me;yva, incir 
baht;e•i ve baf •ahiplerine 

ba,,alı müjdemi~ 
Mazotla müteharrik (5) beş beygirlik trıktörlerimıı gün 

(1 1/2) htktır ya11i onl>., dönüm lrl!İ ıürır. Amortiımanl@ 
birlikte en ıtır itin dönümünü a11mi otuz kuruşa mal eder. 
Dünyanın her tarafoıda 11tlımlıtı ve gördü li itin boyuna 
nisbetle büyükliltli ile nam 11lmış olan bu (Modern) traktörle 
ağaçlıklı arazide ,fft ıürmek bat ve pamuk arııiıini çıpalamak 
zevkini tutıcakıuuı. 

icabında kuyunuzdan suyunuzu çeker, destere makinenizi ve 
bir küçük detir••Diniıi çevirir. Size bir kölı ıibi hiımot eder. 
Dört çift öküz:, dört innn yeri11i tutacak bu tr•ktörün fiati 
de hor ktNYI tlvwiılidir. l11laıt al•ak ve ıipariı vermek için 
acele ediniz. 
lzmir: Büplllc Kardiçalı han No. 55 de Taldt Kılcıoğla 

lıtanbul Nafia müdü:rliJfünden: 
Kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulan 22959,SS lira keşif 

bedelli lıtanbul umumi hapishane binaaı yıkılm111a111 2/S/938 
pl11rteai günü ıaat 15 te ihalesi yapılmak üzer• ilin ıdilmiş 
iıe de yapılan tenıillt miktarı haddi itidal ıörülmımif oldu· 
ğuadan bu itin 2490 11yılı kanunun 31 inçi maddesi mucıi· 
bince yenldea eıki ıartlar dahilinde kapıla ıırf uıulile ekıilt• 
meye 4}1kattllll811 Ye ekıiltmetİaİn 3/6/938 cuma fÜRÜ Hl JS te 
Nafi• müdGrlfitiinde yapılmaaına karır 1verihaiıtir. 

Mukavele, ekıiltme, Ba,.adarlak itleri ı•nıl, bu.uıi ve fonai 
ıartnamelori, proje keıif blANıilı boaı mütefırri cliğer avrık 
daire8iede ıörüleeektir. 

Muvakkat tamlnıt 1722 liradır. 
lıtekl~lerin teklif ~ektup~ara Yt ın. ız 15000 liralı" bu ııe 

benzer ış yaptıtını daır Nafıa Vtkiletıadeı altnmıı ehliyet "• 
938 yılıaa ait Ticaret odaıı veıiklllrıaı t.avi kapılı zarflarını 
3/6/9JB e11•• dlll ... t t• de kadar Nafia •üdürlütüae ver· 
moleri. 10 15 20 25 263111525 

biri 

Diı Doktoru 

Cevad Dağlı 
llcin ci Beyler aokelc No. 25 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tlirliJ icbar, kcın, 
halıam oe saire talı. 

lilleri yapılır 
\iftraeaat ıyeri: 

lldoeibeyler sokak . o. 25 

Telefon 3869 



• 

Pü jen Şahap 1e~ir nı tabii olar.ak 
y pao en iyi ınil'-hildir Eksir Şahap · l:Sa~ur memeıerinı guter 

Kuvveti" iştihavı arttırır. 

Elb'se ve Manto 

merakl Iarma müjde 

Zabitan Baglar ve 

Bag nlar ... 

En mfilkfilpesent müş· 
tcrilerioi memnun eden 
bu f nnayı unutmaymız. 

Tilccar Terzi T~rl~p-zarı 
lbrahi ar a 
Pu kere yeni aç.tığım mağazada zeng n 

çeş'tler. Mantoluk, T yyorfuk, Trnvak rlık 
kumaşfarı enva;s ni, yerli ve Avrupa. 

ı - Mağazam dahilinde ı:çtığım terz hant"mde 
ususi olarak b y ve bayanlar için son moda 

zn'f, şık manto, rop, t yyor, etek, bluz, turvaka . 
~'Uvalet, gelinlik, siv:I ve aşkeri elbise ve k&putlar 
idenildıği ve bekenildiği şekı de imal ed.li r. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yap1lır. 
S - Bu sözlerimin do!rulutunu anlamak için bir defa 
tecrfibe katidir. 
Adres: Odunpaur: Sümerb nlcın çıkbğt eski Bayrakh 

mağaza N m r-a 12 • Tcl .. fen 3276 
opl•n w ,,e•lce111le •larak Aariçten sipariş kabul edilb 

Haratt~ı karde 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize "maded·n-. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMIR ANKARA 

·.,. ' .. • ' ,.· \.!wı•.ef 

temiz, zarif eşya, elbise ihti· 
pcından evel gelir. Herkes ken· 

di haline göre temiz 
bır eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s ı· 
lona rahat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçtır. İyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
m ubite daha iyi tanıt· 

abilirsiniz. Evinizin 
eşyası hayab zın eti· 
keti oldugunu unut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiys m:.ıa .. 

me esi yapılır. 
.. ·.......,.-...;ı;,~ 'iı:~..-· 

• - . o,,; ·--':"'.~u~ ..... ' ....... ~ 

Hacı Ali Zade Abdu 
Ticarethanesi 

a 

Her cins kostümlük yeni çeşit kumaşlqr 

Yıı mevaiminfn yaklaşmaaı münasebetile yeni getirdiği 
•DORMÔY" FA YN •VULEN.. ve "FIŞER" kostümlük ku· 
ponlıra kostümlük ketenler, pardesülükler ve he r tür .ü YERLı 
" AVRUPA kuma§ aıortimı ları rek bet k bul etmiyecek 

1 

derecede satılmaktadır. 
Jlbiıe !btiyacmızı temin etmeden önce HACl ALI ZADE 

ABOUU..AH ticaretba esini mutlaka ziyaret edinız. 

in • ğlam, en 11lc ve en ucuz Lc:umaıları yalnız bu mağn· 
adan alabllinlniz. 

Peıteaıalcılar Esnaf ve Ahali Bank sı 
eloarıntla eaki Saraski mağasasıncia N. 70 

TELEFON 2 'i9, 

• 

#8 ......................................................................................... .. 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
H rtilrl il tuvalet ~eşitleri 

·Hamd· Nüzhet ançar 
Sıhhat F:czanesi 
Başdnrak Büvük 

.1 
Salepcioğlu Hanı Karşı~ında 

Sep o ın 

DİŞ 

mac unu 

Mutlak 

kullanınız 

it 

Toptan 
satış yeri 

Peştemalcıla,da 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

I 

Foto Köroğ u 

H mz 
En meşhur fallrıkaJ. rın ıotog. t ıucı ııı .•c:r. ıi11m, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçıiıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 
.4' ve edevat., font ve ehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak res.m ve ağra dısmanlar, senedat ve evra1' 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖı< İŞLER/ 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

Telefon: '1675 

moda yazlı ~ıbıse ıf~ 

kumaşları yalnız 

alı ~irketi 
' 

l\'1 ağJzasın da bu lahi 1 iı·sin iz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 

TELEFON No. 3942 
. ., ... .. ~ ~ ; 

\ • •..... • r • "'• 

186 

.,... ............................... , 
• 

T.İSBA KA~I 
1938 

Küçük Cari Heecıplar 

İkro.mi4e plôı.nı .... 

4 adet 1000 L. .1QQO L. 
8 " 500 .. 4000 .. 

16 .. 250" 4000 ti 

76 ., 100 " 7600 .. 
80 ,, 50 " 4000 ,, 

200 • • 25 .. 5000 .. - -- -
384 ,, 28600 " 

Kuralar lmart, lhaziran 
1 ey ul, 1 bir incıkanun 
tarihlerinde çekilecektır 

En az 50 lıra mevduatı 
bulunan he1>aplar kura· 

lara dnhil cdılecektir. 

Doktor 
A. Kemal o 

Bakte7ig6log 11~ bulasıcr. snl"'" '1astal1."Lar1 . . mi!.!'ı•uw 
ı Vere.n ve saira ı 

Basmahane Çorakkapı ccsdd~sı poııs karakolu yanınua 
251 sayııı ev ve muayenehanesinde sabantaıı a"şaıııa 

kadar hast aıarlllı ·ab.ı eder. 1 
J ele ··..,n: 411 i 

·---·---~~--llm:'.~----lilmll-----------: ........... ırmı~----=~-
Birinci Smtf Mutcthassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilr.ı' 

1 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve eietdrı.< uıuavıs• 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sinemast arkasında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numdıı ;~ 
k8~ı N J 1 i 

Kabul saauc:ıı: Ugıed-.!n evc:l 
Gat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 ............. ' .. 
1 Kır~i~eği Kolonyası 

Adı ile Ş fa Eczane"İ 
, Eu isim altında Temizlih, Tu:;alet, Massai 

ve tuvaiet sabu ·2 l..1rrna ço ~ elver~ ... li 
Yüksek deı·eceli, latif kokul~ 
Yeni b.ir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Ku uştur TAl(SI 1 ş 
Te efo 

1938 
Oldsmobil 

40 o 

ve 
1938 

Şevrole 
O tomobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 

KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 
............................................................................................... 

,. 

ŞiFA Eczanesi KIRÇıÇEGİ Kolonyasını 
Bu fiata satmakla hiıvük bir . ~ 

fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, H ~ı 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
·Küçük " " 40 K11ru_. 

Tavsiye ederiz 


