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Fransa 
Hatay mukavelesinin tat· 

bikiiçin emir verdi
ğini bildirdi 
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Büyük Mi .. ıet Meclisin -cı~ ro . hararetlı bir cels . 

Türk ordusu {;:uvvetlidir ve 
her tehlikeyi karşılamağa 

daima hazırdır 
~~~~~---~~···~··~··-~~~~~~ 

Bütün dünyayı ateşe verebilecek ve bize de 
sirayet edecek harbin, ne zaman pat

lak verece.ğini kimse tayin edemez 

: 

Kakrcmıatı o"duınıızdan bir kl'a 
suretle h ·r ha liseyi su· 

kı'.iııetle takip, aleyhimizdeki 
hareketleri de şiddet ateı le 
karş lamağa amadedir. 

Kuvvetım zin en büyüğü, yük· 
sek şef.mizın huzuru, v . rıığı; 

milletım z.n fedakarlığıdır. Mad· 
di ve manevi ku~vetı bu dere• 
ce yü:Csek olan ordumuzJn k•· 
b 1 yeti elbette ki çok fu.adır. 

Aıkış . arla karş.lanan bu be
yanattan ıonra Kamutayın Türk 
ordusuna se amlırının iblağı 
hakkındaki takrir okunmuf, 
coşkun tezahüratla kabul edıl• 
miştir. 

Atatürk 
Bugün lstanbu:u 
ıeref.endiriyoriar 

' Japon kabinesinde 
tadilat yapılacak 

Ankara, 26 (HJsusi) - Bü· 
yiik Ş~f. refakatlerınde mutat 
zevat ve genel Ktırmay baş· 
kaoı Mareşal Fevzi Çakmak ı 
olduk . arı halde bu akşam 

saat 18 de hususi trenle lstan· 
bula hareket ett ı ler. 

Atatürk; istasyonda 
kil, bütüı Vekiller ve 
larla halk tarafından 
ratlı uğurlandılar. 

Baş ve· 
Si) la~· 
tezabü-

"'--------..1 
Almanya 

En ucuz otc mobil ye. 
ti'ftirecek bir fabrika 

yapıyor 

Yeni kabinede Hari.ciye N:ı z.rı hi otanın 
yerine general Ogaki geçecekt:r 

)aparı aıkıtrleri An kar•, 26 (H.lsu•İ mubao • d r. Bu 
riıııizden) - Büyii.c Mıllet Mec· l--------~=,========"'---------1 
lisinin bugünkü çt: maında p-nya h,.,:-bi 

Toııyo, 26 (R1dyo) - J.t· kabul edim'ş ve uzun müzake
po:lya Başvek.Ji Preııs Koııoya, relerde bulunmuştur. 

l.!i!I! Müdafaa Ha'llı, Deniz, 
v~ K ..... ı..;;_..ı,..ı~. i ;ı ,. A•lc P i 
l'"abrikılar U :ıunı M jdürlii_lü, 
Maarif ve N~fıa Ve.ciletlerirıin 
l:ıütc;elerl müzakere ve kıbul 
edilmiştir. Mi li MüJafıa, Mıa· 
tif 'ile Nafa V ck.ıleri büdcelerin 
llıilıalceresi esnasında beyanat· 
it bulunmuşlar ve vekaletlerini 
•lilcıdar eden buıunt hak• 
kında izahat verm şlerdir. 
1\ Milii Müdafaa Vekili general 
b izım Özalp ıu beyaııatta bu· 
llluıımuıtur: 

- Arkadaşlar; 
Mınzurunuz olduğu gibi, bu 

)il büdcemiz geçen ıeneden 
Çok yüksektir. Bunun altı mil• 
>oıı lirası icara ordusuna, di• 
:•rleri muhtelif faaıllara aiddir. 
ıS milyon Jiraaı da, Büyük Şef 

ı\tatürlc tarafındın hazırlanan 
)•ııi beı ıenelik ıılablaoma 
rrogrımının ille muraf karşı• 
1t.dır. 
Arkıdışlar; 
lc;inde bulu11duğumuz şu za· 

111•nda, her devlet askeri kuv• 
;etini artırmakta, teşkilatını ço
~ltıııılctı, b itii ı varlıtı ile bar 

lıaıırlınmıktadır. 
Gı 8~yclmilel muai, hep ıulb 
) erınedir. Maruf ıiyasi ııhıi• 
t •tler ıulb için çalışıyorlar, 
•)ret ediyorlar ve ıulh iıti• 

t~rlır, Fakat bununla beraber 
tı it taraftan da ıilablaoma ya
•tını olanca buvvetlerih de· 
~~ •diyorlar ve biribirlerioi 
~de bırılı:mata uğraşıyorlar. 
""'lcıda,:ar, 

l:ıü~iitün _bu haller gösteriyor ki 
t k n dıınyayı ateıe verebile
l:ı~ lıve bize de ıirayet edecek 

ır arb" k ~ ıo yı ın veya uzak bir 
lci~•ııda patlak vermiyeceğ ni 

"''• te · d •ıı· m.n e emez. işte bu 
b •Jetler k1rşııındı ordumuz 
•zır bulunmaktadır. 

Aıkadışlar 
d I< bul ettiğı~iz kanunlarla or• 
llllıuz · 

ı. .1 son sıstem ha•p vasıta• 
rı e te h. d" iııa c ız e ılıııekte ve da· 
1 kuvvetli bulundurulmakta• 

n F 
arru.za hazırlanıyor 
C:·m!ıuriyet•: il ?rin:1 muhtel.f. ephele~de yap. 
tık.tarı taarruz.'arın akim kaldığı &dyleniyor 

l.•pailyacln b11lınıa11 lt11l11an göniil lüleı-i hal arasnda. 
Saragosa, 26 ( R1dyo ) - uz.:rine inşa edildiğini haber 

Kurya.an cepheaındeki Fran• vermektedir. 
kistler, bugün Sdgondaya doğ· Barselon, 2S (A. A.) - Ası· 
ru ilerlemışl~r ve (Oınirıly•) lerin mükerrer şıddetli taarruz· 
ile ( Kamboldgranda ) yı işgal larına rağmen cumhuriyetçi bıt-
etmişlerdir. ları mukavemet göstermektedir. 

Pariı, 26 (Radyo) - General H.ikümetçiler müdafaa ediyor 
Moıkırdo, bugün Havas ajınaı ve ayni 11manda mukabil tı· 
muhabir.ne beyanattı bulun• arruzludı da bulunuyor. 
muş ve cumhuriyetçılerin, Fran· Gudır ve Moratılla dağların· 
k· ıtlerin mu htelıf cepblerini dalci mevz' leri ele geçirmiş olan 
kırmalı: için yaptıkları taarruz· asiler şiddetli bir mukabil ta• 
ların tamamen akim kaldığını arruzda geri atılmışlardır. Bu 
ıöylemiş, general Franko ordu· mevziler bükı'.imetçilerin elinde 
larınıo yakı .ıda umumi bir ta ka mıştır. 
arruz hazııladılı:lırını i:ave et• Moskueruela mıntakasının 
m'ştir. merkezinde cumhuriyetçiler düı· 

Barselon, ~6 (Radyo) - Is- manıo fevkalade tazyiki altında 
panya ajansını göre, ltalya Baş• biraz gerileaıışlerdir. Ve hatla· 
vekili M.ıasolini, general Fran• rını tuh.h etmekted:rler. 
koya yeni kuvvetler gönderme• AJilcante, 26 (A.A.) - Ara· 
ğe lı;arar vermiştir. Ayni ıj1ns, larında Franaız ve İngiliz ko.ı• 
Almanyanm, en kuvvetli kuman• soloı:arı da bulunan 28 kon• 
danlarını general Frankoya gön· solos Alikıntın dünkü bombar· 
derd.ğini ve Pırene hudut:arında dımanı g bi hadiselerin teker· 
yapılan tahkimat.o, Almın lı:u· rürüne mani ol mal arı iç n biio 
mandanlırınıo ıı-öıterdiği lüzum kilmetleri nezdinde teaebbüı· 

M. Hitlrr 
Berin, 26 (R .. dyo) - Hi . , 

bug in Magdeburg şehrine gı.· 
m ş ve yenı otomobil fabrika
sının temelatın.. merası mıae 

riya ... t etmiştir. 

Almınyanın tes" ı edeceği bu 
fabrikada imal edilecek otomo
biller, az• mi altı yüz marka 
satılacıktır. Bu suretle Avru• 
pada, orta halli kimseler bile 
b.rer otomobil sahibi olabile· 
ceklerdir. 

bugiio imp Rrator tarafından - ,\orıa 3 ürıcü s 1hift1tl11 -

r . 
T-r - iz kredi 

mukavelesi 
Dün l.'lgi:te re H w. r .c.ye N~zaretinde ba. 

yük me:asimle ımzal:ındı 
İslaııbul, 26 (H sasi) - Bır müd dette.ıber. Londrada bu· 

lunmakta olao bankacılarımızla lng.ltere mali müesseseleri ara· 
sında başlıyan miizakere soıa ermiş ve bu baptaki itiıal:ııme, 
bugün lııg ltere Hır. c.ye Nezareti binasında büyük merasimle 
i mulın mıştır. 

ltilalnameye göre, lngiltere mali müesseıeleri bize 16 mil· 
yon sterlin kredi ac; yorlar. Bu kredıden, derhal ı stıfado et· 
meğe ve lngiltereye sevkedcceğ.miz mahsulatın irsalitın• bar 
lıyacağ.z. 

ı~~~~----·-~~~-ı~\.. 

Romanya A-1-----Ç---------·" 
Veliahdi manya ekoslovakyayı 
Askeri okuLu ,ıu ziya. yutmak mi istiyor? 

ret etti Tazyik clev:ım ederse:1 Siidet Alm:ınları, 

Roııwı111a Veliahdı Pı·c11s Mişer 

Bükreş, 26 (Radyo) - Gran 
Voyvod Mıhıil, bugün askeri 
okuluna gitıniş ve büyük me· 
rasimle karşılanarak, okul tıle
besile temaslarda bulunmuştur. -lerde bulunac .klar•nı natık bir 
nota imzalamışlardır. 

Konsoioshr b•ı notayı ıivil 
- Sonu 3 üncü sahifede-

memleketlerinin Alm:ınyaya il. 
tihakını iıtiyeceklerdir 

Pragtları bir göriinıiş 
Londra, 26 ( Radyo ) - in. büyük bir memnuniyetle lı:uıı· 

giltere hükı'.imetinın, S:idet AI- )andığını gazeteler yazıyor. 
mantarına karşı sui muemele Pug siyasal meh.ıfil,, lngil· 
yapılmaması için muhtel.f hey· terenın bu kararını soğuk kar-

-etler gönderme~e k rar verd. şı :am·~tır. 

aini ve b11 kararın. BerlinJc de - .Sonu 3 iincü sahi/ede -





ANADOLU 

ispanyadaki gönüllüle·rİn ge 
ri çekilmesi takarrür etti 

Yeni tahtel • 
bahirimiz. ... '. 

Haziran sonunda 
denize indirilecek 
lstanbul, 26 (Hususi) - Al· 

Ademi müdahale komitesi, dün toplandı ve iki tarafa 
da birer kontrol heyeti gönderilesmini kaTarlaştırdı 

manyada yıtphrmakta olduğu· 
muz denizalb gemisi, Haziran 
ayının sonunda merasimle de· 
nize indirilecek ve hükumeti· 
mizce bir heyet muvacehesinde 
teslim alınacaktır. 

Londra, (Radyo) - ispanya 
iflerine Ademi Müdahale Koı 
llıİteıi, bugün :Lord Plimotun 
riyasetinde toplanmış ve 4 teı· 
rınisaaide vermiş olduğu ka· 
rara tabaao, gö ıüllülcrio lspan
Jadan çekilmesi için iki tarafa· 
~· birer heyet gönderilmesini 
.:ararlaştırmışhr. Bu karara, 
Yaln.ı Rus muraha111 itiraz et• 
llliıtir. 

Komitenin kararına göre, 
IÖnüUülerden geri çekilecek· 
lerin ilk kafileıi mutlak ıuretto 
on binden aşağı olmıyacaktır. 

Gönüfüiler, her 1irmi giia
d• kafile kafile çelcilecelctir. 

Gerelc cumhuriyetçi lıpanya• 
1• ve gerekse Frank:ıt lıpao• 
Yaya gidecek olan heyetler, ayn 
ayrı çalışacaklar vo tayin edo
Celderi müuasip bir yerde, ara 
aıra tedbir alaıak üıere müıte
relc toplantılar yapacaklardır. 

Meksika asileri 
Teslim oluyorlar 
Mekıiko, 26 (A.A.) - <:e

dili iıtlerden 40 ' kiıi ailibları 
ile beraber Santa Maria Del 
Riodaki asker, makamata te,. 
lim olmuşlardır. ~ 

e ıicumhur M. Ksrdenu 
un ol n butuo uııer tıak• 

lcında affı umumi ilia etmittir. 
Federal kıtaat San ta Maria 

Del Riodaki Cadilliıtleri bezi, 
IDete uğratmışlardır. 

San Antonyo, (Tek111dı) 26 
(A.A.) - Cedillonun taraftar
ı.. mumıileyhin San Lui Dö 
Potosi hükumeti dahilicıde kain 
El Salto kasabasında olduğuna 
teyid eden haberler almı,lardır. 

Cedillo taraftarları köprüleri 
Yakmak, demiryollarını bozmak 
ıurctile mukavemet harekctindo 
hulun makta berdevam dırlar. 

Valide kralice 
Atari 11 y1şına girdi 

. Londra, 26 (Radyo) - Va• 
lıde Kral çe Mari, 71 yaşına 
girmiıtir. Bu münasebetle bü· 
tün resmi devair ve miiessesat, 
Valide Kraliçenin reaimlerilo 
•üslen mittir. 

Kral, Kraliçe vo prensesler, 
Bulcingam sarayından Val de 
~raliçe Marinin oturdutu (Mal• 

uruk) sarayına giderek tebri· 
~itta bulunmuşlar ve öğre ye· 
ineğini orada yimişlerdir. 

lngiliz sefiri 
Karacabey harasını 

ziyaret etti 
lstanbul, 29 (Hususi) - la

gi~iz sefiri bugüo Bursayı git· 
lllış ve Karacabey haraımı zi• 
Y•ret etm ş ir. 

Itf aiyecilik 
-Mecbu'"i h:zmet ha. 

line girecek 
. lstanbul, 26 (Hususi) - Jt. 

faıyecilı2'ın; m cburi bir hizmet 
~e .line konması ve 17 yaşın• 

b
an 55 yaşına kadar olanların 
u h ' . zmetle bazı kuyud ve şe• 

~aıt alt nda mü <ellef tutulma· 
arı ha 'k nda bır layiha tanzim 
i~,l~nıştır. Bu lay hı, yakında 

yuıc; M l.et Mcclııine verHe
CtKt r. 

Aziz rn:s-firimiz 

General Mari(j Bel
grada dönüyor 

Dost ve müttefik devlet Harbiye ve Bahriye 
Nazırı, bugün Harp Akademisini g_ezecek 

Aziz misafirimizin segalıatlerinden bir intioa 
atanbul, 26 (Hususi) - Muh· zırı orgeneral Mariç, erkanıl'ıar·• 

terem misafirim;z general Mariç biyeı umumiye ikinci reisi or· 
yarın harp akademisi ile Metris· gener l Asım Gündüz, amiral 
te tış ıaha mı ziyaret edecek· Ş:ik ür Okan, refika.an ve mıh· 
ler ve akşem üzeri memleket· maııdarlan b\Jgün saat 12 de 
Jerine döneceklerdir. Kocatepe torpitosih şehrimıze 

Muhterem misafirimir, büyük gelmişler, mer sı mle karşı.an· 
merasimle uktJrlanacaktır. mış\ardır. Perap lasa inen ge· 
latanbul, 26 (Hususi)- Yugoı· neral Mariç öğleden sonra mü· 

lavya Harbiye vo Bahriye Na· zeleri ve şehri gezmişi .rdır. -·--

ücok , 
lstanbula vardı 

lstaobul, 26 (Hususi) - Üç· 
ok, bugün geldi. Yapılac!k 
maçı, Şazi Tezcan idare ede· 
cektir. 

Toprakofis 
Ldyihası m~clise 

verildi 
Ankara, 26 (Hususi)- ihdas 

edilmek üzere bulunan Toprak· 

ofis hakkındaki layiha, bugün 

Büyük Mıllet Mecliıine veril· 
miştir. 

Gülcemal 
Seyyar otel haline 

konac:ık 
lstanbul, 26 (Hususi) - De· 

nizbank, Güıcemal vapurunu 
bundan sonra seyyar otel ha· 
lınde lcullanmağa karar ver· 
miştir. 

Sedad Rıza 
istifa et .. i 

Jstanbul, 26 ( Hususi ) 
Fudbol federasyonu reisi Se· 
dad Rıza, bugün istifasını ver· 
miştir. 

Hatay meseles · nde bundan 
sonra şiddetli davranacağız 
Fransızlar, verdikleri notada yapm~ğ:ı niyetleri 

mıyan vaitlerden bahsedıyorlar 
ol-

Ankara, 26 (Husuti1) -Fran· Ala/.adar m ·hafil,, artık, : dostluğunun, tamamen haleldar 
sa, hükıimetimize verdiği cevabi Fransanın vaitıerine inanma· old.ığunu beyJn etmekte ve 
notada; Hatay mukavelesinin mak laz mgeldiğini ve şimd y~ Hatay meselesınde hükiimetı· 
tatbiki için icap edenlere emir- kadar ver.lıpte fa edilmiyen m zin, fiaha ş ddetli b r müca• 
ler vedt-ceğini k .ydetmekted r. söz.'erden do ay Türk· Frans1z de eye başl yecağın ilave ey) ... 

Seydiköy ilkokulundan bu yıl 
mezun olanlar 

Şehadetname alanlar muollimlerile beraber 
Seydiköy - Kasabamız okulu cl'ers tat lini yapmıştır. Beşinci 

ıınıfa devam eden öğrenciler sınıfı tamamen geçm ş ve şehadet· 
namelerini almışludır. Geçen yıllara nazaran diploma alan öğ· 
renciler sayısı üç mislıni bulmuştur. Bu fark kas ıba halkını çok 
sevindirmiştir. Başta kıymetlı başöğretmenimiz B. Veli Ertan ile 
arkadaş arınan öğrenciler üzerinde gecelı, gü.ıdüzlü sarfcylcdikleri 
çalışma ~ayeıinde dört yüz öğrencimızi az zaman içinde Cum· 
hurıyet idareye layık b r bilg ye isııl eden bu öğretmenler çalış· 
ma tarzlarından dolayJ takdire fayandırl1'r 

mcktedırler. 

U us gazetesi; Beyrutta çıkan 
Doryan gazetesine verdiğı ce
vapt •, H ıtayda ekseriyetin 
Türklerde olduğunu kaydettik· 
trn fiO!lra; Hatayın, mııtlak 
s rette vücude geleceğini yaz· 
maktadır. 

İstanbul, 26 (Hususi)- Rey
haniyecle, F nns.z komiseri Ga· 
ro, H1.k Partisi b"nasmı basa· 
ra' araştırmalar yaptırmış ve 
bulduğu evrakı mü~adere et· 
miştir. Bu hal; Fransızların, Pa· 
ris sef.rimize verdikleri teminat 
ile taban tabana zıdd · r. 

lspanaa harbi 
- Başı 1 incı sah fede -

valiye tevdi ederek şehrin sivil 
ha.kının bombardıman ed. l:ne· 
sinden mütevellid infiallerini 
izhar etmişlerdir. 

Madrid, 26 (A.A.) - D1n 
Blikante müthiş bır bombard • 
mana maruz kalmıştır. 240 kişi 
ölmrştiir. Binden fazla yaralı 
vardır. 50 bina harab olmuş· 
tur. 

Napol, 26 (Radyo) - ltal· 
yan bandıraiı Akilea vapuru 
bugün ispanyadan 560 yarala 
'7f'tırmistir 

Mayıs 21 ™ 

A manya Çek sı 
yutmak mı ist·y 

k 
r? 

Başı 1 inci sahifede -
İngiltere Haric.ye Nezareti 

Şuk umuru umum müdürü, 
bugün bu mesele için Paris 
yolile Praga hareket etmiştir. 

Alakadar mehafile gö e, bu 
seyahat, Sjdet Almanlarının, 
intibaplarda serbestçe rey ver
melerine müsaade ed.lmediği 
hakkında yaptıkları şıkiyetten 
doğmuştur. 

Haric ye Nezareti Şark umu· 
ru umum müdü ürıün ıeyahati 
on beş gün sürecektir. 

Prag, 26 (Radyo) - Çekos· 
lovakyanın Paris sefiri Ozoski 
ve Londra sefiri Jan Mazarik, 
bugün buraya ge: mişler ve ak· 
şam iiıeri, Başvekil M.lan Hod· 
za tarafından kabul edilm"şler· 
dır. Bu esnada, Hariciye Nazırı 
Krofta da hazır bulunmuş ve 
uzun süren bir konferans akd· 
ed lmişt.r. 

Başvekıl Milan Hodza, kon· 
ferastan sonra Rıyaset:cumhur 

sarayına gitmiş ve Cumhurreisi 
Edvar Benes ile de uzun müd· 
det konuşarak, vaziyeti izah 
eylemıştir. 

Berlin, 26 (Radyo) - Al· 
man matbuatı, Çekoslova:Cya 
meselesinden bahisle uzun ma· 
leler yazmakta devam ediyor. 

Volk .. er Beobahter, Sadet 
A1manların mutiak muhtari· 
yet verılmesi lazımgeldiğini ak
si takd rde büyük hadıselere 
sebcb;yet verileceğinı kaydedi· 
yor •• 

Roma 26 (Radyo) - (Tribu· 
na gaz tesı bugün mühim bır 
makale yazmış ve şimdive ka· 
dar Avrupada vukubulan ha· 
diselerın, Versay maahedes ni 
hükiımsuz bı a c< mak m kaadiylc 
cereyan ettiğinı, bundan sonra· 
ki badısatla da, hak•ız olarak 
nkdolunan diğer mu9hedelerin 
bozu!acRğmı kaydetnııştir. 

I 

Moskova, 26 (Rıdyo) - Rus 
siya i mehafıJınde; Almanya
nm, Bohemya ile Moradyayı 
ve hatta Prııgı elde etmek ve 
bu suretle Skova silah fanrika· 
larına şah p olmak niyetinde 
olduğu kanaati hüküm sürmek· 
tedir. 

Londrı, 26 (R!ldyo) - Avam 
K \marası, bugün öğleden sonra 
toplanın ştır. 

M.ıhaliflerden Noei Seker, 
Çekoslovakyaya beynelmilel bir 
tetkik heyeti gönderil•p gönde· 
rHm yeceğıni hüku netten sor· 
muş•ur. · 

Hariciye Nezoretia müsteşar
hrından Butler, bu suale cevap 
\e:m.ş ve .kt.za ederse bö)b 
bir heyetin gönderilmcs.ne 
lngiltereniıı ıtiraz etm yeceğini 
söylem ştir. 

Pt-rag, 26 (Radyo) - Do~
tor Haynlayn, bugün Doviiv l 
gazetesin n bura muhabirini 
kabul 1.tmiş ve Ç ko ovakya 
hükumeti ile Südet A manian 
aras ndaki ihtilaf.an bahsey
lemiştir. 

Südet Almanlan lideri; Çe· 
koslovakyadao, doğrudan doğ· 

ruya muhtarıyet v~ p:abist iste· 
diğini eğer, Südet Alm;lnları· 
na karşı yap.la:ı tazyiklere de· 
vam olunursa. Almanyaya mü· 
ucaat ederek, Südct A manla
riyle meskun olan yerlerin il· 
bakını talep ed ~c ·ğini söyle
mıştir . 

Ptag, 26 (Radyo)- Ç~koslo· 
vakya B ışvekilı M.lan Hodz~. 
(Pari Suar) gazetesin n Prııg 
m• habirine beyanattı bulun· 
muş ve Südct Almanlarile bır 
uz.aşma husule getirmek içın 
son noktaya kadar çal şffiağa 
karar vcrd ğıni söılem·ştir. 

Prag, 26 (Radyo) - Çekos· 
lnvnl•..,,_ Hı·; .n 1\1 • ,.. • · •· 

bugün Almanyamn bura sefirile 
<o ı.ı,ınuş ve Çekoslovak tay
yarelerinin bir deha Alınan 
budutlarmd manevralar yap
mıyacağını söylemiştir. 

Prag, 26 (Hususi)-Dr. Han 
layo, bugün Alman hudutlarında 
kain Asb şehrine gitm'şt i r. 

Londra, 26 (A. A ) - Diplo· 
masi meh f lı Alman gazetele· 
rinin son tayyare hadiseleri mü· 
nasebetiyle şiddetini arttırmı 

olan Ç~koslovakya aleyhindeki 
neşriyatı dolayısiyle endişe için· 
dedirler. 

Bazı nikbin mchafiJ ve ne~· 
riyatın daha ziyade Prag hükil• 
metini askeri lrıtaatmı Südet· 
lerle meskii ı mıntakalardan 
çelcmeğe icbar etmeğı istihdaf 
eden tabiyevi bir tazy;k oldu• 
ğunu ümıt etmektedirler. 

Diğer bazı mehafıl ise bed· 
bin d .. vı anarak Al.n.\n efk 
umumiyesinin mütem!ldi surette 
heyecan içinde tutulmasının 
vahim netayiç tevlid etmesin· 
den korkm&ktadırlar. 

D.ğer taraftan öğrenild ğio 

göre İngıltere Çek kıtaatının 
hudut mıntakalanndan çekilme•. 
sini teklıf etmek fılcriııden vaz 
geçmiştir. Zira Pragdan başka 
bir netice vermiyeceğ ni açıkça 
gösterme .. ted.r. Ve böyle bi .. 
tedbir Çeklerle Alman[ r ar2 .. 

aınd sü .un ve huzur tevıid 

etmeğe de ynr mıyacaktır. 
İngiliz müşahidler ~ö.1deril· 

mesı meselesi mütemadiyen 
münakaşa ediliyor. lngiltere 
hü <fi neti bazı mu vinlerle bir 
lik J ıgilız t şemiliteriaı fÖ 
dermek fıkrindedir. 

Prag, 26 ( .ı\ A.) - ·Alma 
s füi Çek tatyare.erinin i ci 
defa A man arnzis üz:r nd~ 
1çmal r nd n ş kayet etmek 
üzer Huic"ye N~.!'treti yf..R. 
daire müdürü B. Krnoyu z"ya
ret etmiştir. B. K no bu b p• 
da bjkfimete ma:umat verere:ri 
mukab~I. s nde bu.unmllş~ıı 

Ôgreniıdığine göre Almao 
sefır Çekoslovakya tar fmdan 
ittıbaz edılmış olan asıceri ed· 
birlerden b bsetmemiştır. Pek 
yakında resmi bır tebl ğ neşre
dileceğı tahmın edilmekted r. 

Çin-Japon harbi 
-Ba.şı 1 inci sahi/ ede -

BaşveKıl n, kabinede tadil" 

yapacağı ~öyleniyor . 

Yeni tad iatta, Har•c ye Na• 

zırt Hirota istifa edecek ve 

yerine gene al Og k g:!çecektir. 

Maliye ve T.caret Nazırların n 

dil çek.lecek er ve bu ıkı I ... -
za· etin, Mlrki O"edaya ver 1 ~ 
ceği bıldiril:yor. 

General (Arak )nin de Ma ı 

~Nezaret ne getir.lmesi muhte· 

meldir. 

Alakadar mehaf.lde söylen· 

diğine göre, yeni kabine, Ç n· 

J ıpon harbine bir kat daha 

kermi verecek ve doğr ıd n 

doğruya Hankov üzerine yüru

mek üzere büyük bir ord 
teşkil edec~kt i r. 
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T hı Zl 1 

1 r J • dan \'c rıskerdi. 
Yavu bı gun Fak t y , u d on 1 giir Jrnzırln-
rdı...: ıııyordu. 
- Ş ~ h • 1 lımcıd Bcc.tohşi efendi Hııtırınn tekrar u cih t g lcll: 

h • ı etı rrni •or( bnt r miyiz acalın? Şeyh Mehmed Bednhsh·i telcrar zi-
Rahatlnıı ııiccdir? · 

· ) urct edip onun duasını alacaktı.Onun 
Ş0yh Bed l i, b tun bu civnrcla il- b 1 b" d ht· v rdı 

mi, f zıl ti, uzhdü tak\ıa ı e rl ri Y ır ua:, ıı ı ıyncı . 
il tn ınmı , ihtl) r ,e h rk' in hür- Y nın in gen h kimi Ahi ç lehi 
m ti b ş • ergi çok mumt z bir im .... rdı. 
idi. F ,. inden hiç ıkmı) ordu. e) h, onlaı ı nyni sulrnnetl" karşı-

- Gidebiliriz padişahım! !tıdı. 
Dediler. P.ıdişah refakatine ancak 

fü• rlort i~i nlurak ('nun evine gitti. 
İh t) ur 'h n) :L kulktı, elini gı;ğ. 

üne ko' nrnk pnu hı selamlad1, yer 26·5-938 
gu~terdi. - l 

a t . ) h 111 konusmuvorrhı. um s ış arı 
• dı · ıh d susu ·orcl ı. ı Ç. A ıcı K. S. 
Bır arulık, p eh ahın yanında bulu- 104 A'bayr k 18 50 

rı n hekimı Ahi ÇE'I bı: 60 Alvof bira. J 5 
Efeı h hnzretl ri -dedi- konu - 164 8 k.. k" ug J ı u ye uı 

277045,5 Dünkü yekuo 
278109,S Umum yeku 
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26·4·93 tarihinde ç ir 

s z üziım hnt eri: 

No. 7 16 50 

•• 8 17 50 
il 9 19 00 

" 
10 20 00 

Atin fudbol heyetin·n 
diğ v Yu n fudb \ f d r 
yonunun t dıkı e kt r ndan 
oara, Yunan spo gazetelerin

d n şre il n cezalarla dolu 
uir kar r okud.ık. v~ meml& 
ke im zdc bilh ua hakem erin 
şu veya bJ t kım n leh vey 
aleyhlerindeki tarafg.rane ve 
yan, ş kararlarını düşıirıerck g yri 
htiyati d rin bir t essür duy· 

k. K r r udu : 
Enos s, Olimp yakos takıml rı 

arasınd ı yapılan h~susi maçta 
hakem P lari ın t kıml rd n 
birinin aleyhine şüpheyi davet 
edecek bir korner verd ği bıt 
olduğundan ve Olımpıyakos
Arıs maçımn hakemi olan As· 
ptojerakesun favullü oynıyan 

bir oyuncuyu oyund n çıkar
m dı ı görülduğü d n her iki· 
in 3 y boykot cez uiyle 
Olımp ykos ve E.no is t kım· 
arı da ı had it ats zlilc gös· 

terd ler nden O ımpiyalcos iki 
bin drahmi, Enoa·ı ku übü de 
10 O dr hmi nakdi cez ile 
tecz yelf.ri kar rl tmlmışbr. 

Kcyf yet ilan olunur .• · 
Ko u mı t n por id reci· 

1 r·oin, sporun tar kki ve inki
fı için go t rd klerı l" • v 

tit zlik m sef biy bır d r i 
bret olacak kadar canlı bir 

nümuncdir. B"zden, ne k on 
n ibi uzun bir müddet sonra 

beynelmilel t f°<İlat iren Yu
nanlılar bu mükemmel id re 
aayeainde bi çok spor şubele· 
r"n v i zmae 

p a edil c k derecede ilerle
mışler ve 930 sene indenberi 
tletızm Balk n ş mpiyonluğunu 

muhafaza etme e muktedir ol· 
muşlardır. 

" 
11 22 00 

Zalıire satı ları 

Ç. Cın . s. 

P. çekirdek 

Şu son yirmi sene zarfında 
muh elif spor şubelerimizin, 

( gürcşçı er ve biniciler hariç ) 
52 50 ve bılhnssa fudbol ve atletızm 

3 20 ekiplerim zin, ecnebi sahalarda 
510 y ptıkları teması n onlormki· 

K. S 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 rı kıyas edece olursak b"zden 
çok sonra bnşlıyan komşulara· 

Ey- C mız n, bizden çok parlak neti· 
r. 1 ıl.m hi celer l.:lıkl rını görürüz. 

mı~.~ tte uh•i bir hc}ccan m rba 1 ve d .. el o Şüphesiz ki d gençlerimiz li-
yakatsiz değil ir, kafas z da 

l n, Uluma ynklaş ıwnı nn- lki i de taı ihçi muh. rrir Turh n tıl ınan • 
1azif ,.e nirc.. hiç der..ild r. T irk vatanı her 

oğ ıı rına şu v ıyett bu- Tnnln lskC'ııd<>r Fahreddin nrn ındn Bu mc lcktuşlurın hayatı, hep lS 

b mUnr.kıı ba lıımı L nuyor. boy! k.ı 'i hwl ı, munnka~rılarla mem ekettcn daha kavray. lı, 
bcrnb r defnedin T han T 1 nd r Fnhr ddinin geçe · \ · g çmi tir. Rahmetli Ah- dah liyakatli, dah b~ce ilclı ve 

b ı ber a- bır e •ıınin kti ık bir p.ır ·ındaki ıned Ha im, neleıle kavga <'tmezdi, daha kaf lı bir gerıçlığe ma• 
y nlı 1 ki ı t~ .. bıt der k: !nelerle? l kt r. ŞJ hslde sporun b zı 

aglam ktım Bu k da cık ~ azıdaki ) anlış Suleyman N~zifln ktltUrlerinin şubelerındc neden geri kalıy.>r, 
ndedi u kad r tutaı. a, l.ıir kitapta ıkl tı ,ıncul~ kantarla tarlılabilırcli. ümid edılen ter ki ve inkiıafı 

· 'nlık, · bu ne bas ilk- ~ek un nereye varır? Onl rda knvga, bir itlynd, bir 
Di oı-. O dn k ndini mUdnfa. ıhtis aç, bir 2'1d haline gelmi tir. neden göstermıyo ?. 

diyor: Kendi k('ndil ri ile knvga ettikleri Seneaerdenberi kafamızı yo· 
B n taı ih d ğil, roman ynııyo- d \tıkidır. r n, g nçlerimizin apor evgi 

m. B nim e ı-1 rim b ğ ·nilmış- Bizim Beyler sokağının ır si- ve ba l rını, ral rmdaki sam. 
ur Takdir bil gördüm. mitçisi vnrdır ki, snbahle~ in karşı- mi yeti kuvvetlendireceği yerde 

Diycıek kendi yoğurdunun tatlı dnn görCinUnee, gazete müvezzii ri, bil8kiı bugünkü vazıyett doll.u• 
oldu •unu stıylils or. Knbnhnt gibi, b rbeı ler, vesair mağaza ma ttlhclc- 6 

· ":1R~mi1mE:m~ıımı-mm .. g~ nok an ve ku"u'" da samur kürk ols'" ğ r n sebepler nelerdir? '" , • · •• mini hemen onn clo ru yürürler. Bu 
kim. e o ~ .sırtına almak f temez. simitçinin bir knvgn çıkarmak, bir Senelord•nberi derdini çek· LU P~rı ~ ucı tıyat~·o rniln kkidi, böyle ıtirtilnmek f tem 1 vardır ki, haki- tikim 'z apor işlerimizin umu mi ce· 

gEızete bır mün . ı .. nşn yu~Unqcn ni?aye.t dil- knt n ömilrdilr. Kendi ine çatılma- rey anını gözönüne getirecek olur-
-------------·•ı elloyn kadar gıtmişlcr, ıçlermden ıını, kendi i ile lay edllm sini iter. sak ıpor idaremizin hakikaten ııl 

:Uıı,ruuharnrı , biri yara! nmış. Düellonun bizde ol- Bunun 'ardınca clııkendisi ktifre baş- h ht ld ğ " i 
Haydar uu"<du- OKT'rM h ı "k"t bi d t · ç mu aç o u unu gorecell. z. ~ r &. mayı~ı n ı:ı .. n r san e tır. <ın- hır. ÇUnkü hem alay edilmek hem · • · 5 

tıııt;mı n~tıivat Vf' yuı itleri mud!So kü me ı , şu uzaması muhtemel d bfl k b 1 küfil ' k . Bılhassa hakem cephesı, ınsanı 
L mu n e e r snvurma ıs- . . h l ~ 

u •moı l\ur.l et f..Al lwA"' münakaşanın sonunda, Turhan Ta- t• l) b'çarc 1 ııır h. t ınkııarı aya e u6ratacak dcro-
~ . ~ . ıyor. uramıyor ı .. l!.Lazo ıs d' 

ICAREHANESl nın bır na:a atıp· . kadınlar gibi hırpalandığını istiyor. cede fecı ır. 
1ıır fr J~ mci Deyler eolı:a!t 
(..J alk J eıtm hmut içindt 

'7 tl~raf: hn ir - ANADOLU 
'.ltl iı;.n: 2776 .. J <i!l& kutu u: 40S 

Ahone ttrııiti 
)ıllıtı l4CO, c.Ju •)lıı;ı 80 

l uru tur 

-Ha~ dı baknlmı, pala ıle bacı- Bizim bazı muhnrrirleı· de, boş vn- Mi li küme usulünün tıtbi· 
10 eöeceğ!z. ht ld" S .kitlerinde mutemndiyen etrafı, yn- kinden maksad Turkıye fudbo· 

Dernesı de mu eme ı. onra, 1 1 · ı t . 
. h rir vardır k zı nıı, eser eıı rnrış ırıı' nereden lunun canlann.aaı ve ideal bir 

b zde epeyc mu ar f, n reye çntncnklnrmı nrnştınrlar · · 
bunlar kavgncılıklaı"l itibnrile, mu- v • şekle g rmesı olduğ-u halde ha· 
hakknk ki, ık sık dUelloyn koşnr 1.~dnzılrıı ı .. çıgırın1 dadıı çkıkmaı·ş t~n- kemlerimizin esrarengiz bir oe• 

<l ı k <l 
. d 1\1 " munnkn'ıin nr a, en ılerıııe d d - .. . 

' ı e ık olurlur ı. ııe t ki 1 b kildo ovam en, onu hıçbir 
Y> • • • • b·ıı yap ı nrı soru unca şu ccva 1 
oazılannın ı ımlerını saya ı · verirler: türlü lınmıyan fena idareleri 

riz: d 1 ' ı J •. 1 ı·k ·v h -Beligw kilfrU icnd ediyoruz. yüzünden ümıd e İ en faydalar 
~' u:a n tr-: c.et er fçfn •~ ı .ı unus • adi, HUseyin Cahid, A • 

.ı o" t.mti 21 lııadır m d f:min, Pe} anıl Safa, Abidin Dn- Derler. D dim ya, bereket ver- müt m diyen balt~l~nmaktad r. 
ı;er, Nurulnh Atnç, Orhan Rahmi, sin, kal min ynnıbamndnkıhç v Fudbolda canını dışıne takarak 
Yaşar Nabi, Nizamcddin Nazif, • e-Jtabııuca kullanmak hakkı yoktur. bir buçuk saat u§'raşan 22 gen· 

..--..------,..•••lilllıllcip Fazıl, m rhum Ahmed Hafiuı:.., .....-- Ç'imdil: c:n ve iki takım n mukaddera· 

tının en ufak bır i retle ta· 
yin cd cek olao h k m, hi v 
t rafgırlığı bır tarafa b rakar k 
vıcdanile ve doğı 1.1 görüşü ile 
hareket ctmelidır. Bir hakemın 
deruhte ettığı vaz"feyı müdrik 
olabilme i için vukuf , görüşe 
ve hassas, temiz bir vıcdana, 
o nısbctte de otorite ve :sami· 
miyet ihtiyacı vardır. 

H kem gençler arasında bir 
nifak unsJru d ğıl, samimi bağ
lantıl rı guzel, dısipl.nl ve 
bit raf bir idare ile takviye 
edecek t m bir porcu olma· 
lıdır. Oyunlara tarafg.rliği so· 
kan h iC mleri, hakem ol rak 
değil bilak.s bu ışi kendisine 

n' t telilcki eden bir zavallı 
diye telakki edebiliriz. 

Çünkü bir ıpo cu için 11rfet
t kı g yretin randım nmı lmak 
kadar kend sin zevk v neşe 
veren, d ha ço çalı mı ına 
"'mıl o1 n bır kuvvet buluna-
m z. O n ıbettc de ha.c ettiği 
bir galibıy ti onun elınden al· 
mak onu ink ı rı h y l urük
lemc k, bcdbiniy dü<Jürmck ıçin 
kifıdir. BıJ bıJe m ıtk10b yet mü· 
ab k v m çı ka ul ed ldiği· 

ni anc •k bJ mem kette gör..ı· 
yoruı. Çunku ortad oynıyan, 
h kemin k ndi dır. M ıl küme 
usulu ayesınde halkım zın spo· 
ra k rşı gö terd ği büyük ata
ka ve heyecanı kırnbilec~ k 
ol n d gene hakemdir. Kom-
u milletin knadannı takıp ve 

tatbik edersek çok yerinde olur 
s.uU\ah;;a.~ıu\lay1~--------

edek su ay arın 
yoklamaları 

334 clojumlular mu. 
ayeneye çağrılı •or 

lzmir Askeri, u in en: 
1 - Şubemizde kayıtla bil'· 

umum yedek subaylar ve askeri 
memur !arın yoklamalarına 1 
Haziran dan başlamak v Ha
ziran nıbayetine kadar olmak 
üzere bir y devam edecektir. 
Bu müddet zarfında yoklamaaı· 
na yaptırmıyan yedek subay ve 
askeri memurlar haklarınd 
1076 No. lu kanunun 10 uncu 
m ddesi tatbik o!unac ktır. 

2 - Yedek ubay ve me
murl rm yokla m ları her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar devam 
edecek ve 12 den sonra §Ube

miz deft;rler üzerinde çal şı· 
lacağından yoklama yapılmı• 
yacıktır. Ôğ:eden evci müra· 
caat edilmesi. 

3 - Yedek subay ve askeri 
memurlar aşağıdaki vesaİKİ bo· 
raberlerinde getireceklerdir. 

A - N..ifuı cüzdanı ve elin· 
do mevcut bütün aıkeri vesaik 
ve terhis kağıtları ve 6 X 6 
ebadında baıı açık iki adet fo· 
toğraf. 

B - lhtinı sahibi olan ye· 
dek ıubay ve askeri memurlar 
ihtiıaa vesikalarını 

C - Raporlu olanlar rapor· 
larmı. 

D - Hüviyet cüzdanı olma
yan ve soyadı almamış bulu· 
nanlarm yoklamadan evci bu 
işleri hazırlamaları. 

4 - Kayıt ve sicil numarasını 
bilmiycn veya üpheai olanlar 
elinde mevcud askeri vesaikin 
birer ıuretinı yanlarında bulun· 
durması ilan olunur. 

334 doğumluların 9oklamaları 
1334 doğumluların ilk yok· 

l malarma mıbıuı müddet Ha· 

Böb k h at 1 ları m pek 
çoğunda 11 !evi bti 1yenin rolıi 
buylik v pek mühımdir. Bir 
takı le! r vardır i, bunl r· 
da bobrek örgünlerinde büyük 
bir hassas·yet mevc;,ıttur. Bun· 
1 rın ço... bobr k h t lıkla· 
rın muaab olmak kabıliyot 
v iıtidadındadırl r. Bu büo· 
yevi bozukluğu taşıyan aileler, 
uğradıkları vahim hastalıklar 

ltmd pek fazl ıstırap çek· 
mcktedirler ve b mfiblik baa
talığm pençesi ltınd ezilirler, 
rirler.. Bu gıbi insani rın bob

rek haıtahkl rın sebep olacak 
hall rden içt nab tm~leri li· 
z mdır. Umumiyetle mazır olan 
tesiri rden az d bulunmıh· 
dırl r. 

Böbrek hastalıklarında en 
ziyade rol oynıy n ıebep· 
!erden biri de so§'uk lmak vo 
ıılanmalctır. Bahusus ayale ve 
bacak! rın ıslanması ve üşü· 
meısi böbreklerde çok tehlıkeli 
tesirler icr eder. Onun için 
bu örgen) ri muhafaza tmek 
v ona ör tedb rler lmak 
mk"nına bulm hd r. Bundan 

b ka b rçok ha talıklar var· 
d.r kı, böbrek! r uzerine müh· 
ılc: tesirler y p r ve böbrekle
in haat 1 nm larında ômi! olur· 

lar. Ayni znmand bir otuk· 
1 m ncticcsı husule gelen an
jin 1 r d b deme klerin h sta-
1 nmast- böbreklerin iltih ba 
y le 1 nm ıın 1,()eshil der. Ağız· 
d kı çürülc di 1 r bile böbrek· 
leri h sta 1 nm • ınd rol oyna· 
maktadırlar. ! pırtolu içkiler, 
tuzlu vo b barlı yem kler böb
rek"? nn uo;r;uım ıarın :haa 
öncmlı ebepleri t kil tm k· 
tedirl r. Kar bib r vo kırmızı 
-b1ber gibi vücut örgenlerini 
hasnr ve zar rlara uğratan 
maddeler böbr lclerd de ' bü· 
yuk ve şiddetli iltihapları mu· 
ip olm kt dır. -Arkaıı e,~9 .. 

Pazart si: 
• ıltıodı ır · G lyalıd• 

Glbelyalı; Tılilkik:te B. Faile; İki• 
ceo oUkte İkiçc elik; A111acatu 
B. Faıd. Ayv lda h llılk. 

Salı: 
Kemeralttncla ifa; g,ıraıutaıa• 

B. Etref; Kem rdı Ka er; A1uO' 
cat'• B. Ahuı d Löıli, ~ıf,p11adt 
1'.:ırolpııa. 

Çarıamba: 
Baedunkta Sıhhat; Karauıt• 

B. Habıf, Tillulikt• Yeııl bmir. 
Irgatpasarıoda &art; G e17alidl 
Al i7et. 

Perıembo: 
Kımcraltında Hilll, GaaeifılJ ' 

eh Giia l71lt, TiUdU tı B. MaiJ'f 
E;refpaıada Eırcfpaıa. 

Cama: 
Kemaraltıach lttibat, Gasely•' 

lıda Gcııcl7alı, lrgatpaurıoda ~ 
İkiçefmollkt• Wçoıuaoll-'i AJ-' 
cıaktı H. Jıoad. ----Cumarttısl: 

Uagdoraktı 

dı B. E,rof; 
E rofpapıh 
Pazar: 

Sıhhat; Earandol' 
Kıaıude Kaa.ıı0" 
.F.§rof~ 

----Komeralbnda liilil. Kaıatnıt ld 
ü. liabi( KcoecilorJ.e YOJıi :ı.111 
lrıatpaıaruıda Aırt 

iran 938 nihayetınde lhitl'ot 
bulacaktır. Henüz ilk yokl•f:":. 
larınt yaptırmamış olaıı yerh do 
yabancı mükelleflerin beyb·~f&I~ 
ceza görmemeleri için P~ -

cüzdanlariyle birlikte Hızır:_ 
938 nihayetine !:adar her i.,. 
.,ubeye murac.aanarı ılao ohaO 
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Son ma 
eyye Lava le O 
Suar a ete in.-

ekiz yd bom a 
tayy resi y pılmış olaca 

-Omın f ıkı. 
-Adı ne? 
-Oh efendimiz onu pek iyi t mr-

sınız. 

Diye hiddetinden kendın<len ge
Sen lday)edi lınğırd : 

- O her ikimiz için de bahis bir 
l'uhtur; o efendimizin muhafızları ile 
~kubulan bir kavgayı kral silılhşor
arına kazandıran adamdır.O casu u-

14\\a Do V ·clı ilç ~· rmden yaralıy n 
\e eJnı s meselesini suya düşüren 
acfatndır. O, Madam Bonasyuyü benim 
~ır~hğıını öğrendiği için beni öldtir
~ Yemin eden :ıdnmd r. 
. -Ah 1 Ah Kımi l<•m k istedi-

11tııf nhyorum c k mi ini2? 
t· -Dartanyan kopeğini söylemek is- c Biz cfendımizin 
'~otum. iz,>. 
- o cesur bir delikanlıdır. . cÖvleyse haydi aUnrınıza, efendi- cil ni tımıdıııız mı, ın dam?> Diye 
"""Cc ur olduğu için kenılisıuden da ler; çunkiı,vnkit gecikti.> soıdu. 
'Çok korkulur yıı. Kardinalin emirberi kapının 8nttn- taylecli, bir yıl~n gönnliş gibi, biı 

I<ardinnl dedi ki: de nhnı tutuyordu. Biraz uzakta göl- adım ileriye ve sonra geriye ~tıldı. 
-Onun Bukinghrun ne münasebeti e h lind iki ndnm Y üç attan ibaret Atos söz tinde devam etti: 

~lduğu hnkkınd el ]il i t rim. bir kafile görunmü tıı; punlnr l\foy- - Çok g{lzel, beni tmndıgımzı 
-nem }ın ! On dane bulurum. Jetliyi g mi\ e bindirmek için La Puan ı·üyorum. 
Diye Mnylecli haJ Jm·dı. \kalesine gotüreceklerdi. aJ ledl, snpsn:rı kesilip arkasına 

-'il külu ı o halde 1 çok kolnJ In-1 İki il h orun Ato i~in byJediğf gel n duvı r yolunu kesin e~ e kıı 
11'; bana biri pnt öter, onu hemen s yi emirlı~r ?e tcyid etmişti. K_ardl· geri geıi ç . ilirkcn mmld~ıu1ordu: 
llııtil zındanınn tıkavım. nal da tasdık ı nıeti yaparak gelırken - KQn do la F r (F re). 
-Bu AJR ef nelimi;! Fakat sonra.? yapın~ olduğu ayni ihti) atlı hali takı· Atos cernp verdi: • 
knrdi~~l yavnş sesle cevap verdi: nıp tek~ar yoln ?lizul.dü. . . . .. - Evet,. ı:aylcdi, si~i .ziyaretle 

-Bir kere Bastile tlktlmca som ası Şimdı onu emırberı ve ıkı silahşor .. reflemnek ıçm sizce öbilr dün:vadan 
r~an kalmaz. Ah Allahım ! Keşke be- lar muhafaza ındn olnrnk karargah gelen Kont dö 1 • Perin kendisi. Oturn
i.trn dUşmnmmdan ı urtulmul ... ta si- ~~luı~cla bırnl alım d Atosun yanın nuz, ~~d ?'• 1 rdlnalla k mı luğu-
ınlQ kııclar kolııs ol a 'e keşke be- gıdehm. mı gıhı b de konu hm. 

llinı düşmanım dn, cezasını istediğim Han~an ç~~mcn muntazam adım- Mayl~~i tari~i 1?ü~~n~lmıy~n bir 
81Zinkı ibi bayağı bir ndnm olsa! ı ı . 1 bır muddet atını sUr~ü, fn~at kor~u JÇmde hıçbır soz soyl mı) erek 

.,..,,.. fendimiz ırf bir mtlbadcle · var- gözden lrnyboluncn atını s gn dogru otuı du. 
lı.ğa k r§ı v ;hk, nd m knrşı 'aam; çevirdi v~ hıma l i_rmi a hm kndnr mc- Atos sözünl\ dcı~·~m .etti: . 
~~ bana birini veriniz, b n de size ö.. sn_f<'dc. yuk eli bır çalının arkasına Anuz~tosht A dJ ııı;J e~m ermoaulk 
burtlnü . . 1 gözledı; nrk da larının süslü şapka- Sfzın yeryüzüne ınmış bir şeytan 
-N vderırıkm .. t a·w. . . 

1 
d !arını ve Kardinalın sırmalı şapkasını olduğunuzn şttı,l1e yok! Kuvvetinizin 

~ e eme Jı:ı e ıgınızı nn ama ı- d . b .. ukı-:-.11 ü b'l' f k "'lt\ ..tb" b"l · · d · t e:I tıım ıktnn sonra bu J,nfılenin yolun uy u~ ... n ı ıyorum; a at Alla-
6• ı ı mesmı e ıs emem. k" . . d . 1 . . h · t" ·ı · ı · 
bıy nrdinal cevaJl v rdi. o esmı önme ermı ve gözden kay- ın mn~e ıb_ı ehmqnn arın n müthı 

t izi memnun e mek ls e- '1111 ı unun u ne r er z n g b ç a-
~ln, Ve böyle udi bir adam için i tediw dört n la tc>kraı- rn yb ney geldi ki, cnğınn dn knfim. Bir zamnnltır kcndi-

ntz yi verm kte d bir mahzur kapı kendi in~ hc?1cn ııçılrnıfitl. n!zi be.nim yolum atmıştınız! Ben si .. 
~~l'lnern; hatt öylediğiniz gibi, bu Hancı k~nd~~ını tanıdı. zı m hvettım sanı~ urdum, madam; 
hi ÇUk Dartanl ım çaı?kın, kavgacı, ve Atos .d~dı kı. - f kat l u ben nldanmı ım, l nhut ce-

l' hain olduğu için istekle veririm. .c~abıt~m h~nımn söylıyeceği en henncm size l enidcn can '\: ı niş ı, 
-Rezil bir çnpkm, efendimi~, al· milhı~ bn· ~l ~ı~utmu~ ve bu unut- J{orkunp bir mnceı·nJ ı J1ntrlntan bu 

~ k bir çapkını knnhgını t mır ıçın benı yolladı > sözler knraısındn :Mnylodi bn~ını önil· 
ttdin ı dedi ki. « Yukarıyn çıkınız, o halil odasın .. ııe t:.snrak inliyordu. 

._ ._ O halde ban~, &ğ1d, kalem dn> dlvc 'hnncı c vop \•erdi. - Arkn~ı var -

t?ıürekkep getir. 11 

~t efendimiz. 
,_Aıa .. 

h~lıfr müddet OkOt tmi lerdi ki, 
ın nada Kardinal ya yıızacnğı 
\te~ktubun mü vedde ini dü~ünüyor, 
flıı ahud yazmakla me gul oluyor- K l 
hıı' :Bu ın0k.1lemenin bir kelimesfni ra izi ku ~tardı. 
~-~ kaçırmamı ol n Ato i i arka
a~ fltlın ilerinden tutal'nk onları 
~.•r11n öbür kösesin Gttırdii. Por-

dedi ki: 

lıin JW, ne i ti) oı un, mükiilem~
.\ onunu bize nl in dinletmedin? 

tos yav ı; s le ceHıp verdi: 
1 ti ~u unuz 1 İRitm m. lazım rrc
'" hor yi dinl dik; bundan ba kıı, 

l'tııtı lizt dfn1 me n menctmiJ o-
• fakat ben hemen gitmeliyim. l(,;; Iemen gıtmcli mi iniz? Fakat 

bıl'e hıaı ararsa ne cevnp veririz? 
l>ortos sordu. · 

tıı~~ oı•uneas n kadar beklememe
\oe z; siz o soı mnd n evel öyler 
•-ıtote1 inin bnzı sözlel'indcn ~·olun 
t'ft~ olmadığım nnhvarak etrafı 
lıh aittJ dersini ; ben I" urdfna-., eın · 
~l'l ırb rine de bu hususta iki söz 
~ıı eliın; alt tarafını bnnn bmıla-

\ı'e ı:ı; ... A ~ 11z01m yinf z. 
~anıta dedi kf: 
'll İhtlyath bulun, Ato~. 

l\e 1_ u hususta merak etme benim 
~ad ' lJı.8.bıı ar eJ•in kanlı olduğı.:mu bi-

~0~· Diye Atos cevnp verdi. • 
l'ı.tsu 08 il Aıamf t krar ~'.Jba bo-

'.\:anındaki yerlerine geldiler. • 

Va ol un yaş ası 
Atina - Kr 1 yukarı ve B. 

Metakı şağı Yunanistanı do
laşın kt dırlar. B. Metak as irad 

tti i nutukl rda şunları teba· 
rüz ettirmıştır: lfMilJ tle sık s k 
temas diyorum. BJ bir ihtiyaç 
tır. (Yaşasın B rba Yanil ses· 
leri ) Bu topl nttnız hfüdimete 
olan if mat ve &evginiz;i gö ter
mektedir. Mili t doğrudan doğ· 
ruy 1 issiy hnı izhar d·yor. 
Bu, eski vekilli tarzd n daha 
iyi ve daha samı ıdır. (Evet, 
Barbayanil hep seninle bera
beriz! SadalArı) binaenaleyh yo· 
lum d v cdebılirım. 

Hepiniz bilirsiniz ki, bu mem· 
lek ti kurtar n koca KolokQt· 
ronis bile Kapodıstriasa itaat 
ederek, millete örnek olmuştu. 
Her işin başı disiplindir. Yu· 

diri., ıozunu 
yacağız. 

bir daha duymı· 

(Venızelos söylemış i. B.)Dev· 

Jetle millet elelc vererek müd • 
f a kuvvetlerini arttır{llağa ç • 

lı maktadır! r. Yunan milleti 
bir iene ıçinde 300 mılyoo 
dr hmi i ne v rmiştir. Bil d 
hükumete karşı itim d ifade i
d r. Bu 1 rı y pmak için b ıı 

fedakarlıklar kati ndıksa da 8 
milyonluk bir millet için daha 
bask tü lü olamazdı. 

Ferdi hürriyetle dısıplini telif 
ed hükum timiz g y lerin 
do ru mniyetle yürümektedir. 

Binaenaleyh milletten bekledi

ğim ey it t v v hdettir. 
Komünıstlik vücudümüzün 

bütün hücreler.ne n fifuz etmişti. 

Muk rfde.,atı 

de yazıyor 
Sekiz gündcnberi ılan edil· 

mekte ol n hava sılablanması 
hakkında ı müzakere avam la· 
m~ras nd yarm başlayacaktır. 
B. Ç~mberlaynın sıhhi v zıye· 
tiniıa bu muzakercn n tehırini 
icap ettirmiyeceği umuluyor. 
Yeni hav bakanı B. Kingsl y 
V ld d r ltrcl hazır 
bulunacaktır. B. Çcmberlayn, 
1935 d~nberi keri hav cıhk 
sahasında yapılmıı olan işlerı 
tafsiiitile iz h decek ve bugün 
tahakkuk sah sında olan mu· 
zum il~h p o ını nlat • 

c tir. Bu pro m, üç sene 
sonrn, lngıltereyi askeri hava· 
cıhk itibariylr., diiny nın n 
kuvvetli devleti yapacaktır. 

1935 de, lngil'z hükiimetl, 
hav sılahl rı hu usundaki ı · 
fının memleket için ne büyük 

bir tehlik teşkil ettiğini bird n· 
bre nladı. Birkaç y içinde 
h v b kanlığı teknisiycqleri 
fobri 1 r tar fından . verilen 
p' ' rdan bir ·açım k bul t· 
tiler. O uman bu tekliflerin 
nazaıi kıypıetlerine istinad ede· 
relc, prototiplerin tecrübesi Hf. 
hfi ınd o çilmed , cür t~ar 
bir har tle, bir t;ÜrÜ yeni ay· 
~ r lıır ı m rl dılar. 

P rlamentonun kararı muci· 
bınce bunlardan 1500 tanesi, 
tam mi)l ) cnıl t ritmi fngıl'ı 
hava kuvveti rinın ön ı fım 
teşk,I cdecektı. 

1937 de, b ı rakam 17 50 ~·e 
çıkarıldı. Ve son günlerde, ln
gıliz ordusunun 2500 muharebe 

yy res"ne ı ıtiy c oldu u söy· 
lcnmcğe b2şladı. Denrz 11şırı 

ulkelerın mudofa sı için göze· 
tilen 450 tayyare ile, don nm • 

ya bağlı 450 deniı t yyaresi 
bu rakamların dışınd kahr. 

So ıamanlard ba ı iıtizah· 
lar verd ği cevapta B. Çcm· 
h rl wn JD•YC'll tayvare fllol • 

fet ddolunuyordu. Orduya, do· 
nanmaya, hutta mniyet kuvvet-
leriQe varmc ya k dar sokul
mamış mıydı? Hükumeti ele ala· 
madı ki rm I' n h yretteyim. 
Anlaşılan cesar ti ri noks nmış. 
Biz bu v zıyette ik n h rp p t
i saydı, ne yapıbilirdik? Lider· 

lerd n hiçbir" bunu hatırın 

gctirm miştir. 
Demek oluyor lci, 4 ağustoı 

değişmesi elzemdi. Kralımız 
b'zi kurtarmıştır. Millet hep 
birdir. N.fık k im mıştır. Var 
olsun mi ileti Yaşa ın Krall .. ., 

Bütün g zeteLr Kr 1 ile Me· 
taks s y pılan co kun istikb 1· 

~ıJtt1 osa gelince, pervnszca sokağa 
lle a~:encer~ kepenr,'iuin siıJ'güleri
huıun adaşlarının atlan i1e bağlı 
IUzı.ını an atını aldı, emirbere keşif 
l'ınıı:ı. :ndnn bahsc,lerrk tabrmeala
lıcııı1 nıiuçlarını rnuavene etti in-

n n milleti bu ıayede kendini 
kurtarcaktır. Bu fakır memleket 
ıçın çok uğra,m k lazımdır. 
Parti hükiim tl ri koı üni ti kle 
çarpışamazlar. Kuvvetli bir hü· 
kumet ll\zımdır. ilci fevkalade filim 

..__ Çekip pf d • ! · 
'lltarak ' ar nefer vazıvetmde 

karru gfih Yolunu tuttu. .., 
:Sfn XL V -

J\t KART KOCA SAHNESİ 
~<>lt ;:un tnhnil'i veç!.ile, aradan 
t eldi. ç:den Kardinal aşağıya 

' 
1 hlurların bulundutu oda· 

Kuvvetli hükumetin başardığı 
işler de meydan dadır. işçi ve 
memurl ra refah temin ettik. 
Çiftçinin vaziyeti de düz imiş· 
tir. H rici ıy set&m zi yoluna 
korken, teslihatımızı da ihmal 
etmedık. •Artık bu memlekete 
müdafa~ kuvvetleri lazım değıl· ı 

i• 

en güzel kadını 

SPENCER TRACY 

Türkç özlü 

DORTHY LAMOUR 

etİ Fransızc sözlü 

FRANCHOT TONE 
5 - 9 S lah kuvveti 
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nndan k isi ı i~ mi mılçtar- 1939 onunda ıc b k d r y nı 
da yeni tipten t yy rele l t ç· t yareye sah p olıc•kt r. 
bi~ edılm ş oldu" u u t yid t- S ydı" ımız tıp ere Q zam n 
mıstir. Böyl olduğ ı hald n şun a da cklenecektır: 
di lcr o den dağılın m ıtır, 1 .- Agır bombardıman t y· 
ııu il r v t nkidlcr n den y yarelerı - "Armstrong Vıtvort 
makta dev m d ~or v nih • Vıtley., ikı motörıud ır.-"Henley 
yet den lngıl z hu umcti, bır· Peye,, lerden bır z dah y va 
lcşik devletlerle Kıanadaya bu olmakla beraber pek fazla mık· 
mamleketler n· lJtı rd~bile- tarda bomba t şıy cak surette 
ceği harb trıyyareJerinin mıkda· tcchız edi(miştır. 
rını ö cnm üzere heyetler 2 - Haf f bomb rdı an tay-
göndeımek lüzumunu hissetmiş· yarel ri • "V.kers - Velınton.1 r 
tir. çift motörllıdür, "V es ey., lerin 

Çünkü, plaıı ınucibince ıs· ağ beyisıdır. lta!yanlarm Savo· 
marJanmış ol n tayyarelerden ya • Markettilerine cevap teşkil 
ancak 0 o 20 i hav kuvvetle- eden bu t yy reler 12 bin kı· 
rine teslim edılmiştir. Hızmet- lometrelı bir uçuş ahasına a-
teki dığerleri, en az dört sene· hiptir, vasati sürati 285 kilo· 
denbcri kul! nılm kta ol n le- • metredir. 
Iade tipten tayy re lerdir. 3 - Avcı tayyareleri· "Su· 

Demek ki bir gecikme v rdır. per Marin Spit - Fayr ,,. Azami 
Sebepleri şunlard r: sürati 576 k lometre ve seferi 

1) Tatm·~ edıci düşüncelere sürali 520 kilometredir. Diğer 
varıncaya kedar, eksperlerin tar ftan "Havker ,,·in tezgahta 
talebi üzerine, tam n le >eni yeni bır av tayy re~u olduğu 
piarıl r dairesınde ısma hnmış ve bu tayy enın çok daha yük· 
olan prototp ler uz~rmde, ba- se • vasıfl a malık olduğu söy 
zan 2000 e kad r tadııiit yap· len.yorsa da karakterlsuklera 

ak c p etmiştır. benuz bılinmiyor. 
2) Senede 60 tayyare imal lng liz hüku net , son m ıı 

edece şekilde c h zlanm ş olan takdırfermde, maazz h va 
fabrikaları, enede 300 t yya· trepol rı in sı ıçin ltı m hııın 
re y p cnk hale getirmek icap sterltnlık bır butçw tahsis et• 
etmıştır. Buoun içın, lazım ge· miştır. Bu ntrt-polar 
len maklnelerı ve c hazları ye· r y&caktır? T v re 
niden kurmak ve ye ı rnutehns· 19~9 sonuı d d.ı c deği dır. 
ıııs iş iler h zırlam k ic b et· F.ıbr kalar ayni sür tle tayyare--
mişt r ler ımal etmekt"' d v m ede· 

3) Nıhsyet h zumu kadar cekler ve hızm .. t h ndeıc ta • 
ham madd ve h lh ss dur • y relerin uç m s ı b r yedek 
lu ıin bu mak kol y olmamıştır. vucude getirece .. f d r. Bu tay-

lngiliz hav kuvvetlerinin, yarcl r parç hB I.nde antrepo-
im 'an nisbetınde do ru bir lara yer eştıri ece , h rp halın· 

şekilde, bug'inkü vaz yetlerini de, bu p rç l r hırka g · n 
ve muayyen zam n sonra ala- iç nde onte cd l rek 7500 ka· 
c ğı, geniş'iği i:>ğrenmeğe ç. lış· d r tayyare ln·g l z hav kuv· 
tık. Bu anket pek de kol y v tlerinin mrine am de ola· 
olmadı. H rb bakanlığı bu hu· caktır. 
uıta çok ke.um davr nmak- Oığ r t raft n, hü ümet, is• 

tadır. tih l ür tini rttırmalc ıçın, 
Bı.ıgtinkü v zıyette, lngiliz ha· "Y rdımcı fabrilc 1 r., yaratmış· 

va lcuvvetlerind filoların on tır. Bunlar umumiyeti otomo• 
mod l t yyarelere hip olu~u b'l k roa risi ve olö yapan 
şöyl hula a dilcbilır: im 1 h nelerdir. 

l - Ağır bombardıman t y- BöyJec , lngiliz h va kuvvet 
yarelerı • .. Mendley Peye H rrov,, l ri, her en rt ıkt n geri 
Çift motörlü, takrı bi sefer ıfi• durmıy c ktır. iki s n sonr , 
r ti 275 kilom tre. S bit bir in it , Avru pada şi ol ı· 
nisb t dahilinde imal edil bil yan bir kuvv t aahip olacaktır. 
>' a e tayyarelerdir. Ber tYam K r m • 

2 - H f f bomb rdı an t y· fi ı 
yar ' rı • 100 d n f zl "Bl·n· Berg mn, 26 (Husµ i) - K r· 
hayım,, Dü y mn bu o vid n meşin Kozak ünü, buyuk şen· 
t yyarelerinin e ür tli id.r. ilkler! ğeçti. Bur ya g l n 
S feri hızı a tt 42 kilom t· konsolvslarla lzmirden g len m • 
redir. Birk Ç te motörlü "V • aaf rlerlr, gençlerin oynadıkları 
le ley"; D.1ha y vaş, fak t pek 
genış bir ksıyon ah sına s • illi oyu l rd n hayran k I· 

dılar. 
hıptirler. Seferi sürati 390 ki· 
lometre o!an "f Ytt Betl,,ferde~ Ko~ak çaml rınd 181 o h ı. 
küçük bir miktar. ·ı bir ray g idi ve çok güzel 

3 - Avcı tayyareleri - "Hav· eğlendi. 
ker Harri n., tipi, 650 kilo· Parti g n kr terhğind 
metrelik fasta tik bir vas ti ile gönderilen sesli sinema makı· 
Loııdra • Edimburk yolunu 48 nesi, Kermes şenliğinin bütün 
d kikad almışhr. Filolarda s f hatanı fil ldı. 
mahdut bir miktard görünme· Misafirler ılmevinde kalıyorlar. 
ğe bJŞ' mıştır. Kanat! rın bil· .... -,-,,--,_,-----,-,, __ _ 
cum bordasın yerleştirilmiş 
elektrikle mücehhez altı mitral
yözü v rdır. 

4 - Keıif t yy rel ri • "Av· 
rö Anson,,I r iki enedenb ıi 

bizmeltedir, ve lngiliz hsv11 kuv· 
vetlerinde bunlardan büyuk bir 
mik:t rda vardır. Hatta Kan d 
v Avustr lyanm hava orduları 
da bJnlarla cih ıl nmıştır. Bu· 
nunl b r ber bunların İrlşaaı· 
da y ni progr ma dahildir. 

lbtiyac ister 17 50~ ister 2500 
tayyare olsun, fng liz hava kuv· 
vctlcri, yeni müşkülat çıkmazsa 
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Sahife 6 A A noı4u 

Filistind kanii hA- d.~~mir ikı .. ci cr•m•muruğ••-
B k Müteaddit borçların temini 

ugün Ü ptogram dı·seler oluyor istifası için aşağıda evsafı ya· 
lstanbul radyosu zılı beş parça gay·ı menkulle· 

Ôğle neş iyatı: 12,3d Plakla ran açık artırma suretile satıl· 
Türk musikisi - ı2,50 Hava· Arap çeteleri, ing ·ıiz ask .,rlerine bomba. masına karar verilmiştir. 
dis - 13,05 PJakla Türk mu· [ f h 1 - s ·rinci gayri menkul 
aikiıi - 13,30 Muhtelif plak ar a üc•ım etmektedir hane olup P.tzaryeri maballesi-
•eşriyatı. Kudüs, 26 (Radyo) - Fııistinin ber tarafında kanlı hadiseler nin at pazarı sokağrnda 2·2/ 1 
Akşam neşriyata: cereyan ctme:Ctedir. aayılıd r. Kıymeti mubamminesi 
18,30 Pakla dans musikisi- Arap çetelerile lng:I z askerleri arasında yeni müsademeler 4000 liradır mez:-ur h me tapu· 

19,1.5 Konferans: Ali Kamil vukubulmaktadır. nun 154 ada ve 141 parsel sa· 
Akyüz (Çocuk terbiyes·)-19,55 ~r~plar, lngiıizlere b~mbalarla hücum etmekte ve İngiliz asker· yııında kaytlıdır. içinde işbu 

lerının çadırlarını tahrıp eylemektedirıer. t d b 1 Borsa haberleri - 20 Muzaffer sa ışı a ayrıca yarım ma• 
lıkır vo arkadaşları tarafından Londra, 26 {Radyo) - lipanya işlerine ademi müdahale ko· ıura Osman ağa suyu vardır. 

mitesi, gelecek hafta perşembe günü tekrar toplanacak ve lspan· 1 
Türk musikisi ve halk şarkıları 2 - kinci gayri menkul Ah· yadın geri çekilec~k olan gönüllülerin yol masrafları hakkında 
- 20,45 Hava raporu - 20,48 müzakerelerde bulunacaktır. med ağa mahallesinin Ş1dırvan 
Ömer Rıza tarafından arapça altı sokatanda cami altında ka-
ıöylev - 21 Müzeyyen ve arka· Kodreanonu muhake- in 9 sayılı aşçı dükkanıdır. ta• 
daıları taraf.odan Türk muıi· punun 269 ada ve 22 parselde 

RADYO 

kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) mesı• d u• • n bı•ttı• kayıtlıdır. Muhammen kıymeti 
- 21,45 Orkestra - 22, 15 A- (ı400) liradır. 

jans haberleri - 22,30 P,akla Maznun, Romanyayı A.man nüfuzu altına 3 - Üçüncüsü Abmed ağa 
sololar opera ve operet parça· mahallesinin Çerçi oğlu hanın· 
lıra - 22,SO Son haberler ve 80 ... mak Ve müttefiklerinden ayırmak istemif da kain 18 sayılı dükkandır. 
erteıi günün programı. Bükreş, 26 (Radyo) - Kodreanonun muhakemesine bugün Ve tapunun 276 ada 81 pane-

Ankara radyosu. de devam olunmuştur. liode kayıtlıdır ve muhammen 
Öğle neşriyatı: Maznunun dosynsında bulunan iki mektup okunmuş vo bü- kıymeti 800 liradır. 
12,30 K rışık plak neşriyati •yük bir tesir yapmıştır. 4 - Dördüncüsü Dördüncü 

- 12,50 Piak : Türk rn:.ısikisi Maznun, bu mektuplardan birini Hitlere göndermiş ve Avus- S ipahi pazarında 11 kapı nu· 
ve h lk şarkılara - 13, 15 Da· turya ilhakından sonra kendisini tebrik etmişti. maralı dü"kiııdır. Tapunun 322 
bili ve harici haberler. ikinci mektuba göre maznun, Romanyayı Alman Nuyonalist- ada ve 3 parselinde mukayyet-

Jz rnir uefterdarJı~ı udau: 
lc.ır No. 

347 

348 

349 

Osmaniye C. Kara Osman oğlu ham üst 
katrnda 26129 No. lu oda. 

Lira 1(. 

37 so 
Karş.yaka Osmanzade intikam S. 17 ve 
Reşad ye sokağanda 33 No. taj alan dükkan. 
T~pecikte Y cdı kızl ar mevkiinde bili No. 
lu 10 dönüm bahçe. 42 00 

Yukarda yazılı emval n ıenelik icarlara İS gün müddetle IDİİ" 
uyedeye konulmuştur. ihalesi 9·6·938 tarıhınde aaıt 15 tedir• 
Taliplerin MıLi Emlak müdürlüğüne müracaatları. ı746 _...,., 

lzinir vilayeti· Muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

Yangın }'erinde 6'l ınci adaaa Mehmed İnceciğe ait 16 tr 
yılı arsaya tadilat kom syonunca 11 37 lira kıymet takdir edil
miştir. Sıhibinin adreıi belli olmadığından keyfiyet ilin .. 
tebliğ olunur. 1766 

lzmir v·ıayeti Defterdarlığındall 
İbrahim veresesinin emli1' taksit bedelinden olaıı 327 lir• 

51 kuruş borçlaranm temini istifası İÇ4D tahsili emval kanuauıd 
tevfikan mülkiyeti haczedilmiş olan Hasanhoca mıballeai Or 
maniye caddeıinde kain 12/1 sayılı dükkanları takdir ettirild 
300 lira kıymet üzerinden ilin tarihindea itibaren 21 ... 

müddetle müzayedeye çıkarılmıştlr. 
Tal plerin 17 /6/938 cuma günü saat ı5 te Vilayet idı,. 

beyetirıe mürscıatları ili11 olurıur. 27 1 7 14 1774 ................................................ , 
Şeref Oteli Akşam neşriyatı: ferinin nüfuzıı altında bırakmak ve devleti, bütün müttefıklerin· tir. Kıymeti mubammeneıi SOO 

18,30 K!11şık plak neşriyata den ayırmak istıyordu. liradır. Sabık Hacı Hasan Oteli katiplerinden 
- 19,15 Türk musikisi ve halle Harp divanı, bu mektupların okunmasından sonra gizli bir S - Beşincisi Dördüncü S i· ŞE.'lEF'in iaaresindt1 
~arkaları (H. Rıza ve arkadaş· celse akdetmiş ve bu celseden sonra Müddeiumumi talepname- pabi pazarında S kapı numa- Mezt;ırlıkb lŞında, Jsmetpaşa bulvarına 
Jarı) - 20 Saat ayarı ve arap- ıini okuyarak, Kodreanonun yirmi beş Hne ağır hapse konul· rah dükkandır. Tapunun 323 nazır, her tarafa yakın. hav :ıdar •• 
ça neşriyat - 20, 15 T Jrk mu· masına istemiştir. adı ve 3 parselinde mukayyet· ' 

siki si ve halk şarkıları (Handan Harp divanı, müdafaasını yapmak üzer" maznuna bir mühlet t ir. Kıymeti mubammeneai 450 Yeni bina, yeni konfor, temiz lik, 
ve arkadaşları) - 21 Saksofon vermiştir. liradır. 
solo (Nihad Esengin) Piyanoda Müddeiumum·nin talepnamesinde, maznunun, Rumen olmama- Sablata konulan işbu beş UCUZiuk, rahatlık:1•• 
( Marsel Bi ) - 21, 15 Plakla sına rağmen, on beş ıencdenberi Romanyayı tethiş ettıği, ileti· parça gayri mankullerin 2280 ,(ŞER E F OT E L 1) sizin evinizdir. Taşradan relecek 
dans musikisi - 22 Ajans ha· dar mcvkiine geçebilmek içiıı tahrıkat yapacak kadar ilerivardığı numarala kanun ile ali"ası yok- müşterilerin işlerine yardım ed lecek, kendılerine ber 
berleri - 22, 15 Yarınki prog· ve haricin nakdi muavenetini temin eylediği, m üsellah teıkilat tur. türlü kolavlık gö~terilecektir. 

"llm ve istiklal marşı. yapmağa muvaffak olduğu tasrih edilmiştir. Sahı lzmir ikinci icra me· ••-- --------•-•••-••••"' 
AVRUPA RADYOLARI Maznun bundan .sonraki_ celsede müdafaasını yapacaktır. murluğunda yapılacaktır. müspite er.le bırlikte memuri- nu mucibınce tediyesi icap ed-' 

Senf oni:er: işbu gayrimenkullerin birinci yetimize bildiraıeleri icap eder. taviz bedeli müşteriye aittir. 
13,15 Roma kısa dalgası : lan, 22,40 Ftorans·N.:tpoli: Pi· Ak h ld h ki · 

12,15 Rom:ı k sa dalgası: L arttırması 29·6·1938 tarihine si a e a arı işbu tapu Arttırmaya iştirak etmek içil 
··ık operalardan bir perde, 20 yano refak1tile. şarkılar, 22,55 

Se'.ıfonik konser, 21 La"'pzig: M 1.. T p k müsadif Çuşamba aüııü saat sic.l ıle sabit olmadıkça sataş yukarıda yazıl ı mubımmea kıf' 
J Berlın kısa dalgası : Richard 1 ano- orino: .yano, eman • b d l 1 ..ı. 

Senfonik konser ( Beethov.!n, k 14 tedir. e e inin pay aşmasmdao hariç metlerin % 7 buçuk nisbetiacr 
Straussun eserler nd •n parçalar, on seri. 

L szt, Çtykovski vs. ), 21,30 21120 Bü~reş: B zetnin • Car- DANS MUSiKiSi: Bu arttırmada satıı bedeli kalırlar. Gösterilen günde art• pey akçası veya mil:i bir b ... 
Florans· Napo li:Senfonik konser. 11,45 Borlin kısa dalgası : muhammen kıymetin % 15 ini ıırmaya l~Ur•k cUonıcr •Ulu.... .... .................. __ - .. ~uıoume ....... 
HAFıF KONSERLER: men,, operası, 21,55 Prag:Ver- 21,30 Milano-Tor no: 23 F!o· bulmad ğı takd:rdo en çok ar· şartnamesini okumuş ve lüzum· milen 938/1524 numarab icıt 

1 lO B 1. k d 1 K·· dinin •Rekuim,,i ( Londradan N hran isteklisinin taahhüdü baki lu ma umat almış ve bunları dosyas.na veya icra mürtadiıi•• 
' er ın ısa a g1sı: u· nakil surefle ). 22 Roma-Bari: rans· apoli: 24,15 Roma· Bari. kalmak •art·ııe satı• 15 gu··n da· tamamen kabul etmi~ ad ve lüzumu müracaatları ilin o1" 

çük konser, (8, 15 davamı), 10,30 MUH TELlF: .., .., b l ı ( 771) 
Leb&rm •f ras ita. opereti. 19, 10 Bari ve Roına kısa ha uzatılarak ikinci artırması iti er 0 unuı ar. nur. 1 Berlin kısa dalgası: Hafif mu· 

siki, ( l l, ıs yeni plaklar ), l3 ODA MUSİKiSi: dalgası: Arapça musikili neşri· ıS-7· 1938 tarihine müsadif Cu· Tayin edilen :zamanda gayri 
Berlio kııa dalgısı: Hafif mu· 16,:::0 Berlio kısa dalgası: yat, 20,37 Bari: Türkçe haber• ma günü saat 14 te yapılacaktır. menkuller üç defa bağırıld,ktan 

Ş k l d k . · k · ler ve çocuk mevzuu, 21,15 B · k il · t k t ·h' l d 
11 ,i, (ı4,15 d VJmı), 13,25 Bük· ar ı ı o a musı ısı onsen, u gayrımen u erm ar ırma sonra en ço er ırana ı a e e .• 

17 40 P Y l ·· Bari: Rumca haberler, Elen mu• t · 17 6 1938 t "b· d ı· - · k l "h 1 l reş· Plak muı k si, (14,30 deva· , rag: ayı enstruman· sıkisi. şar nameıı · · arı ın en ır. gayrımen u ı a e o unan 
m) 17 45 Berlin kısa dalgası: lar kuarteti, 17, 15 Roma kısa itibaren 938·1524 numara1ile kimse derhal veya verilen müh· 
İş sonu konseri, (18,50 devamı) dalgası: Düo gitar, 19,35 Bük· Doktor ikinci icra dairesinin muayyen leti çinde parayı vermezse ihale 
18 Peşte: Radyo orkestrası, reş: Oda musikisi konser., 21,45 Salih Sonad numaraıında herkesin görebil· kararı fesholunarak kendiıinden 
19,20 Prag: Salon orkestrası Berin kıaa dalgası: Keman, mesi için açıktır. evel en yüksek teklıfte bulunan 
(şarkılı), 19,35 Bükreş: (Yüksek Viyolonsel ve p ;yano triyosu, Cild, Saç ve zührevi hastalıklar Fazla malumat almak isti· kimse arzetmiş olduğu bedelle al· 
dalg•) plak konseri, 20 Peşte: 23,20 Peşte: Kentet konseri. mütehassısı yenler işbu şartnameye ve marazı olursa ona veya bulunmaz· 
Ç;gan orkestrası, 20,25 Prag: RESlTALLER: lkincibeyler sokak No. 81 38/ı524 dosya numarasilo me· sa hemen 15 güo müddetle 
Fok orkestrası, 20,30 Bükreş: 9, 15 Serim kısa dalgası:Org Hergün ö~leden son"a muriyetimize müracaat etme· arttırmaya çıkaralıp en çok. art· 

Mandolin orkestrası 20,30 Ro· resitali, 14,45 Roma kısa dal· .. lidir. tarana ihale edilir. iki ibale 
ma·Bari: Karışık musiki konseri, gası: P.yano, keman, tenor, D Q K T O ipotek ahibi alacaklılarla arasındaki fark ve geçen gi.in• 
22 Belgrad: Büyük radyo or- 18,30 Roma kısa dalgası: Şar· diğer likadarların ve irtifak ler ıçin % Sdeıı hesap olunacak 
keıtrası, 22, lS Brüno: Serenad kılar, 19, 15 Bükreş: Rumen ço· M. Şevki U Itır hakkı sahiplerinin gayri menkul faiz ve dığcr zararlar ayrıca 
ve senfonik poem, 23,3J Layp· cuk şarkıları, 21,45 Brüno:Ş.1r· Oahilt hastahklaı- üzerindeki haklarını hususile bükme hacet kalmaksızın me· 
:zig: Otto Fric.he orkestrası kılar, 22 Milano· Torinu : Şarkı mutahassısı faiz ve masrafa dair olan iddi· muriyetimizce ahcıdaıı tahsil 
(Şaıkılı). resitali, 22, ıs Ber lin kısa dal· ikinci beyler sokak No. 8.2 alarmı iş hu ilan tarihinden iti· olunur. 

-Saatler bırbırıni ıokıp lldıyor ve lıôl6 ıobohlayill 
teze bır tuVV11tle ltalkabtlmek içuı tMze~IOz.1111 
olen s6kın bır uykuya bır liirlü koYV$0llll - -
~urodo _ • ~·~· ~.~~ 

VALi DOL imdOd~mııa 1itiiJ1 
' Onu bır kere ıecriibe edınız Zcıronıı ..ı 

11nırlen restin edıcı olen b;ı da~ oykuıuı~ 
koru ıımulmaz bır devôdır • .ı. 

VAllDOl: daınlo, IDf>let •• tııııl 
halındo her eczanede bukıJıll'• 

Telefon No. 3286 
~o~P~E~R~A~L~A~R~1 ~0~P~E;R~E~T~L~E~R~:~~~g~a~s~ı:~M~1~y~ıs~d~a=n~sl:a~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~a~u:n~ 20 ~ün i~ndc ev~kı 2762 numanlıvakıflM kan~ ~ • • saynı-sam yarın akşam baska bir - Affedin beni! Karanlıkla ruhum arasında bir - Gramofon çalalım mı gen!l1 

"Ah, 
Ya.zan: 

59 -

tavanın rengindekı biçim,...izrk ve Diyebildım .. Sustuk .. Bir istasyon ahenk, bir intibak var.. Bak. ~ana - Siz bilirsiniz. Çalalım... ot 
zarafckıizlik 1e kavga ederim.. geçtik, oncları :sonra gene o başladı: okuyayım .. <Gece» diyt> bir roman - Durun: ben alaturkayı dıı. ,.i!P 

Ağır rığır, tr ne tane suylüvor ve - Darılmayın bana!.. Benimle hazırladım. verim.. Bütün melankolisi, but.,.. 
gözlerinin hafıf maviye kaçan be- hiç kimse bunları konuşmamıştır da Ortadaki eşyayı bt!raberce top- monotonluğu ile severim onu. pı~ 
yazlığında, çok ince, kırmızı damar- ondan.. Çünkü bunları konuşmak ladık; valizi"1i açtı, büyük iki not terken ~ avaş yavaş bütün hayatt"

11
, 

lnr beliriyordu.. demek, benim şu uruma ve tahteş- defteri çıkardı: tim çözillUyor. içim bir derinliğe d ~ 
Saime Sadı· - Siz de dinlenmek istemez mi- şuuruma adeta derin sondajlar yap- Bazı sahifelerinden pnrcalar oku- !yor. J.\Iüzikte bir veraset ıcııtJ 

siniz?. Muayyen bir yerde, velevki mak demektir .. İste mesele orada. . du .. Bu, aşkı arıyıın bir ruhuıı ıztı- eder misiniz? 
kartal yuvası gibi bir yuvnmz bu- İtiraf ederim. sizin gibisini görme- rap ve yei~lel'i ile dolu idi.. Roman - Anhyamadım, deuim. 

- lzmire niçin gidiyorısunuz Hüs- j le olmuş ta onun için .. Keza, bunun lunsa olmaz mı?.. dim.. değil, büyük bir ruh hikilye:;ıi ve - Vel'aset; eliyorum, veraset ı .. .,, 
nü ağabey?.. ı böyle oluşundan da kime ne çıkar? Titı·ediğini gördüm. Sesi de tit- - Darılmayın Hüsnü ağabey. Sa- teşrihi.. soıırn iklimin tesiı-leri.. Sonra btı.\1, 

Kısa bir t~reddüd devresi geçirir Benim insani arla hiçbir bağım yok remeğe başladı: mimi konUŞMUştum, içim elen gel- Dikkatle ruzüne baktığımı kav- ta hakim ohm telaki iıderi... e (' 
iribi oldu: 1 ki.. Halbuki insan~ insan yapan bu - Hiç tecrübe etmedim bun~-'( mişti bunlar.. radı: ti~n bunlar, bu ruhv yapan ~:·~e~. 

- İhtiyar bir kadın akrabamı zi- bağlardır. Ben bır kartal vahseti Şuurumun en uzak taraflarında ba- - Evet, evet. :\Iaamafih miişteki - Görüyo\·sun .~·:-~ Af·~! ide hanım dır ki, mm .• ~:ır:ıizdt•. şarkır ıı~.9• 
yaret edeceğim. ~1aamafih orada ile yaşıyarum. Onun bile dağ başla- zan böyle birşey, bir hareket, içim- ele değilim .. Hepsini geri aklım Afe- -dedi- benin «gece» m işte böyle muztarip~ b1.H~'Y n ve aj!lıvaı )l:l\ 

da çok kalacak değilim. 1 rında, mağara içlerinde bir ;\~vası de karışık bir yığın hislerin orta- ride hanım.. Bak, güneş doğdu.. birşey... sını ~·arRtmıı;ıtır.. rııtl 
- İşleriniz çok galiba! vardır. Sahralar, diyarlar dolaşır ve smda böyle bir arzu duyar gibi ol- Fakat on iki saat sonra gene gece Valizi kitaplarla dolu idi: Düşünün: nsırlarca bu sızlı) ı:ııi' 
-Hayır, i<ıim hiç yok Aferide ha- yorulunca, gelir, kanadlarmı orada dum amma, daha öteye geçmedi.. olacak. Felsefeye, ruhiyata, arkeolojiye, bu çırpınan ve nğlıymı ruhu seııııJ'I 

nım. Ben zaten işsiz, mesleksiz bir I dinlendirir. Ya ben'!. Ben ne yapı- - Tecrübe etseydiniz, belki ta- - Hep geceyi düşünüyorsunuz! tarih ve sosynl bilgilere aiti ı;;eyleı .. şizdir. ~esiller boyunca, l>U~ ei 
adamım. Daha doğrusu toprak üs- yorum bilir misiniz? nımadığınız başka biı' hayat. bir - Gelece~ııi ve beni bulacağını Birkaçı İngilizce. bazıları Frun- dinlemişizdir \'C bi7,de do. :ı~rnı ş 
tünde ve cemiyet içinde hiçbir kıy- Sabah beni sık sık başka yerlerde sükun bulurdunuz!. bildiğim için.. sızca .. Alma1ıcn eserler de \'ar. r.e olmustur.. .,.e· 
metim ve rolüm yoktur. 'Mantar gibi, bulur. . Birdenbire kaşları çatılır gibi ol- - Gündüzü niçin sevmiyorsu- olduklarını o gün anlıyamndırn. - .Bunu. biı· insanın haleti ı~ı~~·f. 
tufeyli gibi, serseri gibi birşeyim 1 Grupları, hep başka başka ufuk- du. Gözlerini gözlerime dikti: nuz? - Sever "ZTiisiniz okumağı... ı.ıine ye elini<> 1tliği zu mana göı·e ıı t11' 
ben!.. Hangi ini seçerseniz seçiniz. lardan seyrederim.. - Fakat siz neler söyliiyorsu- - Hayır. onn karşı bir sevgisiz- Diye sordLt... de cdeı"SLk daha doğru olnnrııt 

Estağfurullah; niçin öyle olsun. GeceJ.eri, başımın üstüne çekilen ta- nuz?. Siz boni tanıyor musunuz? liğim de yok. Fakat onu hiç düşiin- - Severim -dedim- fakat okuci u- H tisnü aj!alıev? ucı, 
Yiizü hafifçe sararmış, gözlerini, vanlar, hep başka renkte. hep muh-1 Aferide hanını, siz kimsiniz ve içi- medim, tahlil etmedim. Geceyi ele ğum şeyler, lıeniiz çok basit.. Kafa- - Belki.. BeIJ-1.... F'akat ,~ 

1 · k f .. eti.:l'. Yüzü hafifçe sararmış. gözlerine te if yükseklik ve alçakta, hep ayni mı, a amı nicin böyle kurcalıyor- araştırdığımı, düşünerek ve bilerek mı henüz yapamadım. l,eııcrnıi ı ahlil Nünce bu 
çtj.kmüştü: ayrı renk V<' biçimlerdcdir. Bu ak- sun uz?. Düş.in ünüz; bu bir kafadır. sevdiğimi sanmayın. O. keneli ken- Bir~eyler yapmnk iıüi,·en ;c ı·r· ı' arıyorum.. _ 

- .. 'i~in n i ( ı' o. un? :"Bu, b ı\·- .am bir tavan tar~ ının çivilerini bu bir ruhtur.. dine içime dökülüyor, yayılıyor .. ı mahsus tuhaf bir hali 'ı:;rclı: - n ..... \ _\ 'I EnEr·ı~K 
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(Coo Peyn) ertesi s•bah, 
vızifeıi başına gitmek üzere 
llyet erlc:on evinden ayrılmıştı. 

Kaptan, bütün gün, düşünceli 
~e müteessir bir halde vazifede 
lc.ıaıış ve akşam, gemidea ay· 
rıhr ayrılmaz, doğruca eve 
ko~aıuştu; fakat heyhat ki, Em· 
illa, daha sabahtan evi terket· 
llaİ§. arkasını bile bakmadan 
aitaıiıti. 

(Con Peyn), Eından lc:esilmiı 
olıa evin her tarafına bakmıı, 
bakmış ve ıevg lisini batırlıya· 
ra~ bu evde geçirmiş olduğu 
llleıud zamanların hayalini taze
liyerek bir kenara çekilıniı, 
bayii atladıktan sonra: 

- Kuşsuz kalmış kafesi ne 
Jıpayım. Ben bu evde artık 
duramam!.. 
Dem:ı ve evin kıpııuu kıpı· 

~ıralc, tee11ürünü geçirmek üzere 
tözleri Demli olduğu baldo ana· 
ı nın evine dotru yol almııtı. 

Con Peyn, arblc. Londrada 
~almak istememiş ve birlcaç gün 
•onra, Sa Majeste kral üçüncü 
Jorjun düşmaıılarile çarpışm11k 
Üzere gemiıile enıin denizlere 
•çılaıııta. 

• * ... 
Güzel Emma, mükellef bir 

•raba ile gitmiş olduğu ( Ap • 
Park ) da kain muhteşem köşk· 
te, şen ve ıatır bir halde ya· 
faaıata başlamışta. Sayfiye ha· 
Yatı, ona baş'ıca bır revnak ver· 
lllişti. 

lnaan terile sulanmadan bir 
-tty verm yen HoLJarnden ser· 
~ette dolu ıkıes topra arına 
1cıvu§mak, onun ruhi baletı 
Üzerinde mühim bir teıir yap· 
rnı,tı. 

Emma, saadet içinde ve yeni 
•evdahaanın kollar• arasında 
•ırboş olmuıtu. 

Herrün muhtelif 1aatlerdo 
ÇİÇek bahçeıine koşmağa ve 
•rzu ettiti çiçeklerden buketler 
Ytparalr, her reliıinde yeni 
levdalııını bu buketlerle kartı· 
1-aıağa başlamışta. · 

Güzel kadın, ihtişam içinde 
YÜzaıete, gib hususi araba ile 
~e gih la kendiıine tahsis edil• 
llliı olan atla ıezintiler yap· 
"'•ta koyulmuştu. 

Emma, bir gün, ata binmiş 
'lduğu halde yıldıram gibi köy· 
~· k "'•rin araımdın geçer en, 

-=tlceıin hayranlıkını ceıbıotm·ş, 

Maks Bir 
Çocaf unun aıhhati 
Gıerine and içti. 

Boksör Makı t' Javruıuna 
. Yat verdi!i -~r:' 

tıbi, iki kere 

~· bir litre 
dar kanını 

._"raiıtir. 
li 'f<ilçük Malc· ~~it"-~~. 

be, aylıktır 
"• ıatürreeye ~~~~~o:...a. ........ 
~l111uıtur. Doktorlar, çocuğun 

laa ihtiyacı oldu'°unu ıöylü
)Oflır ve kendisine ~an veril· a:ai lüzumunu göıt•riyorlar. 
t nun üzerine Makı Bir, çocu
ı.~• kendi kaDınıD verilm~ıiııi 
--ııyor. 

1111 
Malcı Bir, ya vruıunua kurtul· 

'ij •• için çok çalışmaktadır. 
lt~tta,. adak adar gibi bir va-

bıle bulunmuştur: 
_-_ - Çocutum iyi oluraa, Mab 
vt11eliaır ile t.uiz ua11ndaki 

:.:: ıralibi ile çarpıtacatım, 

A 'ADOl ' ' 
,~iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii~iiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Mavıs 27 

onu gö .· ıı ko} ıu gençlerinı 
şaş•ı tm . ştı. 

Emm:ı, (Sır Hani)n1n şato· 
sunda k.:lı menin bütün mana· 
sile msud olmuştu. Ara ııra 

kendi kendıne düşünürken, (S r 
Harri)rıin teklifı nden t>ahsettiğı 

anda, kıı ptan (Con P yAı) ve: 
- (Sir Harri) .ıin ha· .. kı var· 

dır.,, sözler nı sarf etın ı:kte çok 
isabet ettiğını anlam ıştı. 

Emma; adeti oiduğu veçhiie 
ikide bir aynanın Kar ?ısına 
geçtikçt", kendi kend ne mırıl· 
danmağa başlamıştı: 

- Evet, Sir Harri, benim 
lüks bir hayat için y radıldığı· 
mı ıyi takd r etm "ş ti. 

Artık yaz gelm "şti. l!.mma, 
Hın distan ı peğin den nesce dil· 
miş en zarif ve kıymetli kos· 
tümle, köşkün parkınll çıkmış· 
tı. VücJdünün en g:iz~I yerle· 
rini açmıştı. BırJ~11bire, gey.k 
avlamak üzere Londradan 11k 
ıık gelen Sir Harr n n arkada~ 
larından bir kcıfıie görunmüştü. 
Bunlar, aristokrat ailelerine 
mensup genç.erden teşekkül 
etmişti. Atlara binmişler, köş· 
ke doğ u yol almışlardı. 

Londranın en zarif ve aşk 
için yaradılmış genç \cazlardan 
birer diıber almışlardı Moruyık 
kontonun oğ:u (Sir Çarl Gre· 
vil), yalnız gelmişti. Bu genç, 
Londra kadınlarının kolayca 
gönül verdikleri bir erkek dıye 
tao111mıştı. Fakat o, artık ka· 
dınlardan us n ınış, daha doğ· 
rusu ı ğren mişt ! 

Emma misafi leri geldiği is· 
tikamete doğ:u şitab etmişti. 

Biraz sonra, onlarla meşguJ ol· 
mağa başbmı ştı. 

Londrada bı ılerce kad ı n gör· 
müş ve artık, bu mahlUı<tan 

usanmış olan (S ı r Çarl Grevil), 
Emma ile karşılaşınca; adeta 
şaşırmıştı. Bu güxel k"'dın ne· 

rede sak ıanmıştı? (S r Çarl 
Grevil), o güne kadar böylcıine 
h:ç rastlamamıştı. 

Emma, günlerce köşkte kal· 
malc ıtıyadrnda bulunan (Sir 
Harri) nin mısafırlerinı taziz 
e L mc:ıde hiç kusur gö.ı;termemişti. 
Bununıa beraber, yain ı z olarak 
ge ı mış bulunması.ıdan, (S.r Çarl 
Grt!v 1) e daha fazla ihtimam 
göstermeği, insani b:r vazife 
saymıştı. 

(Sır Çarl Grevil) de bunun 
farkına varmıştı. 

Bir gün, köşkün parkında 

yanvana oturmuşlardı. Emma, 
(Sit Çarl Grevil) ın göz&erine 
bakarak, düşünceye dalmıştı. 

Bu ıırada, parmaıdarmın ucu, 
delikanlının el ne dokun muştul 

Sir Çarl Grevıl o dak kadan 
it ı baren güzel kadanla a . akadır 
o.m 'lğa başlamıştı. 0.ıdatı hu· 
ausi bayatı hakkında bazı ıey· 
ler öğre.•melc hevesine düşmüştü 
Biraz düşündükten ıonra şunları 
ıormağa karar vermişti: 

- Nertden geldiniz ve Har• 
r"yi nas 1 tanıdı nız? Ondı~ 

memnun musunuz? Bıı hayattan 
ne beklersiniz? 

Emma, biç cevap vermiyerek 
hafifce tebessüm etmiş ve par· 
maklarınm ucile, tekrar ıüzel 
delikanlının el ne dokunmuştu. 

O dak.kaya kadar, besapıız 
kad nlar görmüş olan Sir Çarl 
Gevil, Emmanın bu cemilesine 
kıymet vermemiı ve ciddi b:r 
tavırla güzel kadının yuzune 
baktıktan sonra elini çekmişti. 

Emma, delikanlın ı n bu hare· 
ti karşısında çok me cup ol· 
muştu. 

S ir Çarl Grevil, kıHca süren 
bir sükuttan sonra, kendisinden, 
Londranm büyük ıimalarından 
ve N apolido sefir bulunan da· 
yııı Oilyam Hamiltondan bah- . 
ıetmeğe başlamıştı. 

- Sonu var -................ .--......... -....--......... ---~,,.....,,........,,..,_,.,__ ~~~~~~~~~~-~c~~--............... _...~------------

Loid Corc sihirbaz 

Ve suyun 
bayram 

gibi su buldu ·-· adeta bir 
edi'di 

açılması, 
gibi tesid 

Loid Corc sııgıı açıgor 
Masallarda bazı ıibirbazların zu üzerinde duran Loid Corc, 

ellirindeki fındık değnelcrile nihayet fındık detnetile, biç 
kurak yerlerden su bulduklarını ümid edılmiyen bir yerden ıu 
duyardık. Bı.anlara inanmamak· keıfine muvaffak olmuıtur. 
la beraber, eski B•şvelcil Bay Bu keşif karıaıında balk, nü• 
Loid Corcun da bu iıe merale mayiş yapmış, ıuıuzluktan 
sardırmaıı hayretimizi mucip mahvolan mahsulleri için bunu 
oldu. bir nimet telakki etmiıtir. Rea-

ô •edenberi Bay Loid Corc mimiz, ıihirbu Loid Corcun 
rizli kuvvetlerle meşğul olmayı kendi eseri önünde kemali 
aeven bir adamdır. Son zaman· memnuniyetle kuruldutuau ıöı· 
larda ıibirbaı bir kadınla ta• teriyor. 
nıımııtı. Bu kadın, Baıvekili Bu gibi uçmalar• el'a iaa· 
gizli ıu taharriıine 1evketmif'" nanlua ııımamak el'1u ı•I· 
tir. E.p.1 vakittuberi bu .. v- miyor. 

emleket Ha· )erleri 
~-------------------------İİİİİİİİİİİİ--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiililliiiiiililliiiiiiliiiiilliliiii-.iilllll_. ... ._ .. ~ 

Doğu illerim~z.. Karacasuda kültürel faa· 
de _ha_~_ ! __ nd_ırlık liye takdire şayandır 

Her tarafta muazz:ım M k k k •• l r ·nde kıl9' 
k .. - " k 1 er e : aza ve oy e 1 .. o 'ruıer uru UJ o . 

D.yarbakır, (Hususi)- Doğ. erkek bznf erce COCUk okU}'OT 
illerınde seyahat edenler, bura· • 
ların güo geçtikçe değişt i ğını, 
bayındırlık hareketlerini görür· 
ler. Sos)' ~I h~yat, kü .tür ve ba· 
yındırlı <, doğ Jd l dev adımları 
ile ılt" eınektedır. Yal, köp· 
rü çalışm ı lar ı na da ehemm.yet 
ver ı lmektedır. Bu faydalı mesai 
doğuda ı< ul t ür, para, hayat ve 
neş'e getırın ,. kl C" dir. Muazzam 
köprüler, bı re r cumhuriyet abı· 
d .. s halınde yiikselmektedir. 

Son ol rak D.yarbakırla Siird 
arasındaki Pa~or, S irdde Ge· 
yer, Di arı bakır· Urfa arasında 
Hacı Kamil köprüu:rinin inşa· 
ıına baş\a,m ı ştır. 

Alaşehirde ----·-...--Bir O. t ~oku~'un ve 
bir köy mektebinin 

temelleri atıldı · 

?ehir Ortaokulunun ~ . 
meli atılırken .• 

Alaşehir, (Hususi) - Kaz .. · 
mızda bir Oıtamektcbın ve 
KöselJi, Göbekli, Yağmurlu 
köyündeki çocuklar için de Kö· 
aeılı köyü.ıde bir ill.cmektebin 
temelatma merasimi yapılmııtır. 

Ortaokul gelecek ders 
yıhna kadar ikmal olunacaktır. 
Köselli il'cokulunuıı teme at· 
ma merasiminde üç köy hıtlkı, 
'<aymakam Ihsan Ediz, Kii tür 
:şyarı bulunmuşlardır. Halk 
mektebe kavuşm ıktan derin 
bir memnunıyet h issetmektedir. 

Karacasu okalun!la taleb~ volegbo · ognııgor 
Aydın, (Hususi) - Karacasu Ç ft lı k ve Eymir köylerinde ye~ 

ilçesinde vesaıt ve imkansızlığı okul binası yap·lmaktadar. Fea 
biçe saynrak durmadan ilerli· memuru kazıklarına çaktırmıt. 
yen ve yükse len bir kültür kal· temeli açı lmaktadır. Bunlarda• 
kınnıası vardır. Bunu, başta başka Karpınar köyü mektebi 
başöğretmen Mustafa Öı,.I ol· yaptırılmış, öğretmeıa beldemek-
mak üzere öğretmen arkadaş· tedir. 
lann yorulmaz çalışmalara te
min etmektedir. 

Karacasudt 1262 evde 3180 
kadın 2980 erkek olmak üzere 
6160 nüfus yaşar. ilçe merke· 
z"nde o kuma ca~ında çocuk sa· 
yısı 661 kız, 682 erkek olmak 
ü:-~re 1543 dür. O kul:ara yazıl ı 

talebeler 142 kız, 303 erkek 
olarak 4 · 5 dir. Yani ilçe mer· 
kezinde okuyan çocuk nisbett 
k zlarda %44.5 dir. Cumh:.ar!· 
y tten Önceki nisbeti göz3nüoe 
getı i -ek, bugün en sapa bir il· 
çe merkez nde vasati %34 nis· 
beti kısa b;r zama ıd a e lde edi· 
len net ceyi be!irtmeğe kafıd.r 
sanırım. 

B gü "merkez ilk o'culu ealci 
Rüştiye bıııasana, şubeler de 

ı bir eve yerleşm ış, iki kadın 7 

erkek öğretmen 8 sınıf idare 
etmektedir. 

Yeni ilkokul binas ı tamam· 

Sünnet ettirilen 
yavrular 

B:ığ araaında 31 glç. 
men evi yapıldı 

lanınca ö~retmen kadrosiyle t~· 
)ürınet et liri len qavrııler 

lehe sayısı da artacak, okuyan· 
Esk. Foça, (H uıu ı) - Kızılay ların nisbeti birden °o 50 yi bu- 1 

lacaktır. ı< urumu, çemizın Bağra11 ka. 
yünden ellı yavruyu ıünnet ... 

Okulun himaye kolu 38 ta· tirm işt ı r. Küçukl~r ayra •1'l 
lebeyi himayesine almış, kitap giydırılm ı şl er; kendiıerine kU~ 
ve ders levazımını temin etm ş· göz oyoatı m ştır. Günd~z de 
tir. Hah•da dört gün de aıcak pebl van güreşleri yaplJ·mıt. ar 
yemek vermektedir. rıc a mı li oyunla. la neş'eli bir 

Karacasu himaye kurulunun gün geç r lmışt ir, 
bu husuıta çok pratik b ir uıu· GÔÇ\ı1EN EVLERi 
lü vardır, hamiyetli halk gün· Bağarasın~a ~skin edıfen lit-
leri aralarında paylaşmışlar, men kard~~lerımiz 1çin '51 •• 

Manisa ku•;CU .. kle- bergün b:risi yemek veriyor. yap lauaktadır. Evlerin inpata 
, Karacasuyun beş köyünde biri bitmek üzered r. Vaziyetleri 

rin -n yardımları beş, dördü üç dershaneli beş çok iyi olan göçmenler, yalaa-
ilkokul vard r. Bunları alta öğ· dı yeni evlerane kavuıacald• 

Man sa, (H Jsusi) - Kırıt hir rctmen idare ed yor. dar. 
ve Yozgad fe . a ~ etzedelerine Bu beş köyeh nüfusu 19)3 iLKOKUL 
Manisalılar insani ve yurddaşlık · kadın, 1784 erkek 36S7 dir. Burada inşası kararlaıtt"'-
ödcvlerini yapmaktad rlar. Ş!h· O:Cuma çı.ğ oda 385 kız, 387 ilkoıeulun temel atma meraa• 
rim. ~ l.kokul talebeleri başöj· erkek, 772 çocuk vardır. Bun- yakında yapılacakbr. Mektep 
retmenlerinin deliletile arala· lardan 94 kız, 238 erkek çocuk gelece;c ders yılına kadar lla• 
randa kırk lira topl yarak Kızıl· okuyor. Obma nisbeti kızlarda zırlanmış bulurıacaktır. 
a! vasıtasile bu acı görmüı fe- % 24,S, erkeklerde % 62, vasati T ec ;m liseain _._ 
laketzedelere göndermişlerd"r. %43 dür. • il~ 

- - --~ -· ~ - - - ; o -- --h Deraler bu ay nihay• 
Alaşehir gençlerı 3 .. Manısa tincle keailecelı 

Okspor O Şehrim ı Tecim liaea .. 
derslere bu ayın dokuna• 
paZ1rtesi günü n .bayet Yeril .. 
cekt r. Gelecek ayın biriacle 
ikinci devre son sınıflanaaa, 
on beşinde de birinci dewe 
son ıınaiLmnın imtibanlanaa 
baş l111nac111k •ı r. 

llr.Hehçet U~ 
Çocuk hııstcılılclm 

Manisayı mağlup etlen Alaşelıir takımı 
mütehauuı 

Hasta larını 11,30 dq bire b 
dar Beyıcı aokatand• AMu 
matbaası yuaoda kabul ed•-

Alaıebir, (Hususi) - Manisanın Oicspor takım• avızo tren , 
buraya geldi ve Alaşehir GençlerbirJiği ile b r mP.ç yaptı. M~aa· 
baka çok çetin ve heyecanla geçti. Daha gü~-:.i oynayan Genç.er 
birliti fudbo ct.ıları maçı 3-0 kazandılar. Oyunu, Alaşebıre ırez
mcte ıolco Maaiaalalar da takip .~ •• 

luaagenelıan• tele/ona ~~~-' 
1:. 11 u • ona • ~o 1 
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1147 
1132 
1131 

83 
20 

122 
58 
12 
23 

9 
1 

16 

28 
34 

1092 
25 

1 
ıo 

o. lnbarnamcnin 
cılt varak No. 

26 11 
51115 
ssııs 
58115 
25/15 
24/15 
18 11 

24/11 
2/11 

17/11 
22/11 

4 11 
40 14 

42 ıs 
69113 
32115 
64115 
53115 

613 
79/15 
13/14 
91/14 
96/14 
92/14 
21/16 
16/14 
15/14 
21/14 
98/14 
52115 
18115 
47/14 
78/12 

23/15 
51114 
61115 

68/14 
64/11 

3/7. 
7/13 

26/11 
20/11 
31/11 

Mut fa Kazım 
C fer Tayy r ' 

uataf Nedim 
Kazım oğlu Ra zan 
Ferıt 
Vehap ve lıyas 
Halil oğlu Şükrü v şeriki 
Zekeriy 
Sc t oğlu Jbr im 
Be alet 
B n iyon Ruıo 
Kadri oğlu Ali Riz ve oğlu 

h t Emin 
Os n Behçet 

Halil oğlu (brahi N cd t 

Köker 
Veysel oğlu Bekir 
Murat oğlu Ahmet 
Muıtaf a oğlu Ali Düz 

eh met 
Oıman oğlu Mehm t 
Afet Refık 
Ali oğ'u Mehmet 
Mır t oğlu H fit 
Sülcym n oğlu Süleyman 
Süreyya Kar kaplan 
l ti san 
M hmet 
lbrahim oğlu Hüseyin 
lbrııbim 
Jdriı oğlu Ahmet 
Arif oğlu Nedim Türk 
Mehmet oğlu Süleym n 
Emine 
Etem 

Mehmet oğlu Must fa kantarcı 

Alı oğlu Tabir Togmi 
Arif 
Şerif Ali oğlu Mehmet 
Yaşar 
Osman oğlu Ali 
lsmail oğlu H ısan Kemal 
Etem oğlu Mehm t 
Emin kızı lbaan 
Fuat Ege 
Muıtafa Sabri 

ifrefpqı 

934 3 
311 
109 
127 
127 
ısı 
180 
229 
229 

7/11 
7/19 
7129 
2/15 
7/30 
7/33 
7/40 
1145 

lsm il • 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 

238/1 
10/49 
7/46 

Seferi hisarla Ferit 
Abdullah o~lu Mustafa 
Has n oğlu Mustafa 
H san oğlu Mustafa 
Muıtafa oğlu Şükrü 
Ahmet oğlu Kemal 
Haaan kızı Saniye 

" " " 
Oıman 

267 7/50 Ali oğlu lhrabim 
375/1 7 /63 lbrahim oğlu Cemal 
329/1 1159 Arif oğlu Hasan 

524 7/81 Tufan oğlu Ali 
60 Süleyman oğlu Yasuf 

işi 

Meyhaneci 
Muakkip 
Kundur cı 

Yo ur çu 
Eskici 
Kömürcü ve k laycı 

Sütçü 
Kabvec( 
M tba cı 
Komi yoncu 

Karpuacu 
Ardiye ve omisyon 

fş evi 
Lastik tamirci i 
Manav 
Mu kkip 
Attar 
Kunduracı 
Kese lcağıdçı 
T rlikçi 
Köfteci 
Sa t t mirciıi 

Akın gazetesi 
Tuhafıyeci 

Marangoz 
Ekmek, peynir, kofte 
Tütün igara 
Kahvecı 
Fotoğrafçı 

Kömürcü 
Aile evi 
Terlıkçi 

Terlikçi 
Tenekeci 
Kömü cü 
Man v 

Kasap 
Maraı goz 
Kömürcü 
Kahveci 
Terazi 
Bakkal 
Tatlıcı 

Ekmek satıcı 

Kömürcü 
Börekçi 

• .. 
Kahveci 
Manav 
Berber 

" 
Fırıncı 

Kahveci 
Kasap 
Hurda demirci 
Ekmek satıcı 

Kahveci 

60 Yusuf oğlu Rasim 

iz • d ft d r;len kazanç, buhran vergileri den itibaren 30 gün ıarfmda 
mır e er ar· ile zamlarının bu mlikklleılerin itiraz edılmedıği taktirde yerg:-

hğından; bildirdikleri adreslerinde bulu· nin lizimüttahıil bir bal alaca· 
namnmalarından diğer ticaret- ğı 2395 ıayılı kanunun 86 ıncı 

Baıdurak Şubesi Maliye Şu- "h k h d ı · m ddesi delalet le hukuk usulü 
beai mükelleflerinden Yukarda ga ve i ametga a res crinı 
isimleri, iştigal nevileri ve tica· de bildirmemiş olduklarından muhakemeleri kanununun 141 ci 
ret mahalleri yaıılı 59 mükel· matruh vergi ve zamlarının ken· maddesi mucibince tebliğ ma· 
lof namına tarh olunan ve her dilerine tebliğine imkan bulu· kamına kaim olmak üzere ila· 

M hailesi ok k ve No. 

1 ci karataş tramvay c. 76 

Kn aoç. .• 
Lir K. 

29 63 

"o 15 .... 

H cı Mahmut hükumet C. 34/ 11 
K br m nlar haftani 12 

10 50 
3 95 

20 83 

Lira K. 
4 44 
1 57 
o 59 
3 12 
1 12 
o 41 

Kestelli başdur 30 
F tih damlacık 69 

" değirmendağ 63 

Ahmetağa kemer ltı c. 24/10 
,, birinci mıhçılar 1/3 

Y IJ 37 
Ahmet ata urgı cılar 9 

Ali ağa 1 No. 
Kc eraltı cami s. 811 

K ymakam Nihat 11/6 
Ahmet ağa 1 ci mıhçılar 11 
Kemeraltı c. 65 No. 
Ahmet ağa hükumet c. 7 /24 
Kcıstclli başdurak c. 100 
Hacı Mahmut beyler 6111 
Kemeraltı c. 74/25 
Hacı ibrahim 2 çeşmelik 430 
Kömür pazara 20 No. 
Kemeraltı c. 74/31 
Yemiş çarşısı 5 No. 
Kemer ltı c. 74131 
Ahmet ağa barut han 7 /1 
3 cü meyveter 9 müfrez 
Yemiş çarşısı 2 No. 
Ş!tmh ııokalc 60/1 
Hükumet c. 3417 
Hacı Mahmut beyler 61/1 
Şamlı sok k 60 
Haft ni aokak 34 

Hacı ibrabim 2 çeşmel:k 408 

• n n 342 
Müftü ok k 2 No. 
H cı ibrahim 2 Çe~melik .362 

O mlacık 106 
Nizamiye s. 28 
Kömür pazarı 12 No. 
H cıMehmct 2 ç şmelik 
Uzun yol 140 
Kab kçı sok k 26 
Damlacık 88 

Orhaniye 2 çeşmelik 
1 ci salt niye ,, 

,, süleymaniyc ,, 

" " .. .. ,, ,, 

" " '' Orhaaiyc yusuf dede c. 
,, .. " u 

,, 
il 

302 

477 
675 
510 
560 
560 
626 

85 
150 
150 

2 ci Süleymaniye yüzba ı H • 
san . 56 
1 ci Süleymaniye kavaldıpınar 58 
3 cü Sultan.ye eşrefpaşa c. 161 
4 cü ,, tenezzüh s. 41/1 
1 ci ,, 2 çeşmelik 582 
2 Süleymnniye Mısırlı c. 123 

il " 123 

lzmir ık ncı huk"'k maht(eme· 

sinden: 

lzmirde Osturop Türk tütün 
şirketı memurlar.ndan ve Jzmi· 

rin istiklal mahallesi hane 399 
sııhife 65 cilt 30 da kayıtla 

More'lo Go:ıbay o~l ı Avram 

7 50 
2 77 

8 33 
43 75 
56 83 
30 29 

o 42 
40 83 

3 00 
24 03 

4 17 
11 33 
10 08' 
10 os 
6 95 
3 55 
3 64 

10 72 
16 37 
5 30 
2 so 
o 94 
6 25 

10 50 
17 21 
3 50 

341 64 
15 00 

1 77 
o 75 
O 01 

16 92 
1 50 
o 90 
7 00 

10 15 
6 37 
4 37 
2 50 
1 32 
8 85 

24 30 
45 00 
13 47 
o 41 
5 35 

13 22 
4 76 

s 00 
6 16 
o 48 
2 53 
1 20 
1 
5 

46 
19 

Gcıoay tarafınd n 
verilen aı ~uhalde: 

nın Alher olarak 

1 25 
6 56 
o 00 
4 54 

o 06 
o 00 

o 
3 
o 
1 
<" 

' 1 
1 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
2 
o 

51 
2 

o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 

1 
o 
o 
o 
o 
1 

3 
o 
2 
o 
o 
1 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

45 
60 
63 
70 
50 
51 
25 
53 
45 
61 
00 
79 
37 
14 
00 
57 
58 
52 
25 
25 

26 
11 
00 
54 
~2 

13 
00 

52 
00 
00 
37 
2Q 
33 

64 
00 
02 
06 
sn 
98 
00 

75 
92 
07 
38 
18 
22 
75 

mahkemeye 
Avram dı· 
değ ştirilme· 

ıine kar r verilmes'ni istemiş 

ve bilmuhıkeme davacınm bu 
talebi muh le sebebe müstenit 
bulunmuş olduğundan K. me· 
denhin 26 mcı mad ies hük-

Buhr n 
Lira K. 

6 1 
2 41 
o 91 

79 
1 72 
o 64 

1 92 
10 06 
11 37 
6 97 

o 10 
8 17 

o 69 
s 53 
o 96 
2 61 
2 30 
2 31 
1 39 
o 82 
o 82 
2 47 
3 27 
1 22 
o 57 
o 22 
1 25 
2 41 
3 96 
o 80 

78 58 
3 45 

o 41 
o 17 
O 01 
3 89 
o 34 
o 21 
1 40 
2 33 
1 27 
o 87 
o 57 

o 30 
2 04 

5 59 
9 00 
3 10 
o 09 
1 83 
3 04 
o 95 

1 15 
1 44 
o 11 
o 53 
o 28 
o 34 
1 19 

M ty 
)' ekun 

Ur K. 
40 88 
14 48 
s 45 

28 74 
10 34 
3 82 

11 50 
60 37 
68 20 
41 8 

o 58 
49 00 

4 14 
33 16 
5 76 

15 64 
13 80 
13 87 

9 59 
4 90 
.. 91 

14 80 
19 64 

7 31 
3 44 
1 30 
7 so 

14 48 
23 75 
4 82 

471 47 
20 70 

2 44 
1 03 
o 02 

23 35 
2 06 
1 24 
8 40 

14 00 
7 64 
5 24 
3 44 

1 82 
12 22 

33 59 
54 00 
18 59 
o 56 
7 38 

18 24 
5 71 

6 90 
8 50 
o 6{i 

o 49 
1 66 
2 02 
7 13 

müne tevukan dav cının nüfus 

kütüğfode kayıtlı Avr m ismi· 

nin Alber olarak değiştirilme· 

sine 5/4/938 t rihinde karar 
verilmiş olduğu yukarıki mad· 

de hükmüne 
olunur. 

tevfıkan ili o 
1765 birinin isimleri hiıasında fÖste· n mAm şhr. lcbu i'an tarihin· nen teblii? olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~ddi;W~c~y~m~~~! ~~nio~mohllime bin~~ny~• nil~hUrmtl~. Ve cnd~e~~ kMkey~ a~on~~ 

Kani Mendil 
~-.. Cinaget, lıe11ecan, ko,ku, aşlc oe kalıramanlılc ,... 

Yazan: irfan Hazar 

Bana baknn ihti)nr ndamın gözleri lı~nn bu kutunun içindt ncııba ne (Çlplıık 1ııdmlar mü esi) bezi yırttım. 
oyle \tlh 1, o) le ) ırtıcı idi ki, çurUk vardı.? Derin bir telaş ve buhran içindt• Knpağmı kcıldırm k ti l'l • n~eTl 
di~lerlni göstererek ğUlmt!k istemesi Jünırnı nğımn, \ kız1m1 d o- ı purtmuım geldik. Zaten kızım, fazla lıiıdm1bir knpı çıldı. 
bil insana deh et verh ordu! hıma ahmık otomol.ııle yerleştim. usnbt olduğu için m kt ubu görür gör- lçeı iye m k li bir ndam girdi. 

_ Bu ndnmn l.ınşk bir y rd de Sonra po tadım nnmımn gelen ku- mez Lı > ılmıvtı. R n, kClıdimi toplu amadan o, eti" 

t ad Uf etmiş mi ıdin kızım tu} u açtım. l{~rımJı:ı aleluc le istişare yaptık. hinden t ıb nen mı çekti; ve, 
- 28 - _ Jliç hntırlnmıyorum lıabn, yal- Bu kutunun ustUndc bezden bir B n, bütan oğukkanhhğımn ve B ı on Keınp, dç>di; sakm, telO' 

K ndl ın.ı in ettlın. - Ne var? nız annemle tiyatroya giderken bu- zmf \C l ö ind de kn:mızı bir dam- c arctimc ruğm(ln, znvnllı Vermen'iıı fonn fıl ıı lak! ı)ım demeyiniz! Si· 
O, · Une d \" m etti: - İşte gidiyor! nun gibi başka bir ndnmın dn arkam- ga vardı. Damganın harflerini iyice iffeti me\•zuubnh oldugu bir sırada, ze şifalı n öylen ek kiiçük bir l!· 
- Yirmi gün önce, kanml ve kı- - Kim? . . dan geldiğine, kişeden bilet alırken eçem ~im. hnyducll rın i tediği (200) bin frangı z(ım v rdır. Bu özü ö~ leyiıı h n1eıı 

ı:ımlıı. at yarış} nna gitmiştim. Birin- - Bann, bır saattenberı korkunç dikkatli dikk::ıtli bana Lakhğma şn- 1 tkrn, knıııoııı ı rnıı üzerine kn nmda nklnmnğı dii~ünemezdim .. gid eiı 
ci mevki tribünlerinde ynrışları sey- nazari rl b k n ihtiyar? hicl oldum. 

1 

kutunun kapağını uktitm. Parnj ı ndnmlarımdan biri vasıtn- Tuuıi h bir ) l pmndun nııııı· 
redıyorduk. Kızım Vermen bir aralık Te, u.ıh!i)ar mı? 

1 
_O da :>n lı mı)dı? Hepimiz em~i e)lc kutunun için- ile hn)dud!nrıı~ muvakkat ııclresleri- keli ~ d nı Hnl k m cburh tind 

dizime yavaşça dokundu: - ~vet, ıhtı)ar ndum. Evet 0 dn ya h)dı Fnknt bu- d~n nr çık c k dı)e bakılorduk. ıı gündeı·dım. ltiruf ederim ki Kan- kuldım. E nuengiz ziynr tçi. ev,el 
- Baba, dedi; yanımızdaki şu A)ağa kalktım. ) ı un knd r değil... Küçük bir m ktuptnn m da ku- çof, L~ı uı"'tle hu ketim, siz e mu- dini kutll a do r ı uınttl · 

adnm bir snattenbe.ridir ki b na bakı- Kızımı bu derece) e kadnr nsnbi- Karım gfttikç · a nlnle İl ordu. clıın hiçbir şey çık111 <lı. cibi ten kici lıirş <lir. Jt"'uk«t ne l P - Hu kııt iw yı nl
1

ış geJllli t 'ı" 
yor. Acaba tımıdıklnnnızdnn biri lcştiı en ndnmı gozilml görmek i · Bılm lmdye ko u nı y(lmnnı ter- Mc-ktulm whnlükle okudum. nm ki bu\.>a) ım ! Veı·men'i bılki iz ll.ıı un! ll <li. l ııtu) u lutfl·U bann \o· 
mittir? tedim. k tti . O.şoyle lHt§hyordu.. g(kmcdiniz ! Ancnk, ondım iz çok riııiz. On ı mahalli muh u tınn biz ~ 

Yan tarafıma clöndilm. Tı·ibUnde Fııknt, gittikçe çog lem .kalııbnlı Hor lıçumüzü ele derin bir hüzün M. Kemp. defa brıhsettiğimi belki hatırlat mız ! L ıı 
otııranlann içinde hiçbir genç göre- Kln içınde ihti)ar ndnmı biı turlU gu- 1< ı J, mı tı. l{ızmızın kUçl.fk olmosına rnl,'1llc>n, Kızım ınuhnklmk ki gut.eldir.. Lı kiıı 
medim. Öyle yn, lazıma mütemadiyen ı t:medırn. Anc k, kızımın ) anımı ll\- Otomolnlc n hyncu1•ın1 sıı adn y ı- K<Jmitcmızcc i tfkbrılın ~ıiızi'Uik yıldı- vocuktur mos~ ö I~:ınçof ! On ,ıJ ı \ -
bııkım ndo.m, her ho.lde genç olacaktı l de ttl im vnkıt, ı nu çok miltc ir nın l u un lı l hı hır ı:ıo tn mUvı zzii zı ohu ak t ıııııımııkt.Ldır. lki gün için ıııd~ın lıir kıza goz J,o\ ınak ciıı4L~ et 
Gençlik ·n na n ler yaptınnazdı !.. t:ıldum; geldi. k rirn nilin (D .C. hun) pastnne ine d ·gil de nedir? .. 

Fakat yanımda gençlerden kimse - l'nmm, d dim; niQin bu kadar I lım hafif bir kutu uznttı. ) aım ö iye k d r getirflmesinf rica Aı tık hu ur ile ) a~ı~ nlJılir<lım. 
sBremedim. üzülul oı un! Herhangi bir damın, J{utunun ü tOnd ki adı ı okur- ed ri . iki n om kızınız iz iade Çünkü t h 111 fil n c '. \l rmi . 

ti -

Kmm n nlığımı hl s der et.. genç bir kızu bakması kadın· t biı n k ıı, b . ucum 1 hl mu\ zzi ortnd n >di'c lktir. l• ~rcr bu t<>klifimiıi kal.ıul kı ımı htn l'll ku t 11 m tım. 
'1Jtz; olabilir? Blındı ınüh•e :.ir ol cı ı n ,l .. m L luu mi ti. bu urm 1111', mımmuza (20 ) bin Lul\°n, dort •111 'lorıı ı Jl ta mü-

:_ Bnb J var. Bu ne biçim •rdi? ı· n n d •f ten tcdi) esini sizden dilo- \·ezzii u mımu r ı bir kut ı 
l ~ Kı2ım V rmen r ı·dı: Tti ko u mcrdaıuua kadar felen yece~iz Bu hu.custa bizi mazuı· iörü· Bu ®fa kutı.ıy" büromQa -..:.1.1uu var-
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ı 8~:~nı:e~:· Dünyanın yeni gözünden 
YAZAN: :::;:! ~!nı:et:.y!:;~~ A. Führer acaba neler görülecektir? 

K Y HlK YESl 
Aşvar kızının intikamı 

Tafral D•liorman Bır akşam babam, eve, gozlen 
K 1 dl • '--'· sevinçle parlıyarak pldi. Anneme: A.l•h f Al 
~ armız, ~ erin IUIUn -Büyük konaktakilerin güna- l~I aye man-

~~lennde, gözlen .yan kapalı hına airdik,avrat ! d kl 
;b19 getirirken, biz, bırkaç küçtlk Dedi, ve anlattı: }'a an Uza Gfff 

an, çay kenannda, çakıl tafla- B" d · · bırç' ok ı 
l'Jlıd•... k lUb 1 k &J • - ız, o a am ıçın şey er 
1'0l'd7;k. u e er yapara ••· enı- söylüyorduk. Fakat, hiç biri doğru 

l:A- .ı.. l l ri ltmd deiflmit. Adı Abdüllitü imiş. Bu 
..._ v;,, &'fine'J&" a ev e • a d d' h d b" . 
vqo 6lO gfb' . f . eli G a am, ne pa ışa m a amı, ne ızım 
1ltt, ı sessız ve ne essız · .6- bir büyüğümüzün kardeşi ve ne de 
4e Ufka yakl~ştığı halde, tepemız- babasını öldürüp kaçan bir zengin 

iınfş aibi idi. evlAdı imiş ı.. Hiç biri değil. Bu ak-
lrten l:arşıtı yamaçtan kıvnlarak şam, onun adamlanndan ikisi kah-
._._ Yolda, köye doiru ilerliyen, toz veye geldi onlar anlattı! Ad 
oqak il örtülü b" k 1 b lık ·· ' ar. ana 
ıa 881 e ır a a a. go- taraflarına Fransız girmiş. Bu Ab-
...::zü, bir davul zu?1a sesı kula- düllitü bey de, oradaki aşiretlerin 

\7 1 harekete getirdı. en büyüğünün reisi, en zengini imiş . 
... __ e biz birkaç küçük çoban, kuzu- Fransıza karşı gelmiş. Ve bir hayli 
~ bırakarak, çabucak beyaz dayanm1a., Lakin koca Fr b --.anmm . dik 1 -v , ansa u ... 
~ N ve koşa koşa yo a Bir ~iret~ koca bir devlete ne 

• . " yapar kı !.. Bır gün, Abdüllitü be-
Davul zurna se ıni duyan koy, yin bUtun adamlannı Fransız esir 
~ oynamıştı. Herkes, kapısına etmiş, malını, mülkünü zaptetmiş. 
\::'" a damına çıkmlf, gittikçe yakın- işte, bu adam da kendisin· gü b la 
~ kOtleyi merak ediyordu. kurtarabilmiş. ' 

1 
ç e 

,_ ~z. de, gelenıeı:ı iyice- görebil- Ve 0 akşam, Abdüllatif beye 
k ıçııı dam üzenne fırladık. En karşı, ruhlanmızda derin bir saygı 

EJJlde, üstleri başlan, toz toprak için hissi uyanmıştı .. 
Yany~na ~erliyen _iki atlı, fazla Bu havadis, köye, süratle yayıl
an dıkkatı celbedıyordu. Bun- dı. Ve arlık, ona karşı herkesin hilr
an biri kadındı. Bindikleri at- meti arttı. 

bizimkilerin hiç görmediil • 
tekilde f_di. Başlan, boyunl~ O sabah, erk;~den atıma bin-

~eraberdı.Adeta, kurulmuş hm- miştim. Köyden iki saat kadar 
~ andınyordu. Kızıla çalan uzaklaştıktan sonra ormana dal-
~ leri, güneşin altında, pırıl Pınl dun. Aiaçl&nn aert 'dikenleri bal- .Atlol/ Flilırer 
..._, Yor:ıu. Hele, ytlrQyü.şleri, adım dırlanma, kollanma batıyor, yap- Bana kurnaz kurnaz bakarak: 
-,ıan ··· Gümüş ftlemelı takımlan, raklar gözlerimi kapatıvordu At - Bahsederim ki dedi benim ma-

lbe ki 1 ö 1 · • k • ' .J . • ' ' ' ti ra 1 armın il z erını çe ıyor- yaprak kopara kopara yürüyor, ba- ceram hoşunuza gidecektir. 

16 
zan, çürümüş otların kapattığı çu- Bana bu ~ü söyliyen gence, .Bal 

4utu .TJ!- evelfne af~ bf~ ha~ ol- kurlara bastıkça yuvarlanacak gibi kahvesinde rastladım. Neşeli ve se
~ ıçın tızerındekılen pek ıyi ha- sendeliyordu. Burada, yollardaki sı- vimli bir delikanlı idi. Kuvvetli bir 
tııv:ranuyonım. . Yalnız, erkeiin cak yoktu. Ilık bir rüzgir,yaprak- Alman şivesile konuşuyordu. 
l'fıad paşa taklidı bıyıklan, at üze- lar arasında, okşıyan bir el gibi do- - Alman mısınız? Dedim. 
1'ttl~ gene Enver var! dimdik, aza- taşıyordu. - Evet, dedi. Kolonyı katolik teo-
~ ı bir durutu vardı. Kadın, ser- Çay kenarındaki yeşillik. atın kiJltınm sabık bqkAtibiyim. Alman
ı.tıd kı7atetli ve çok a1lzeldf her I gözlerini aldı,durduk. Burası, e'trafı yadan firar ettim. Daha birkaç hafta 

e... uzun ataçlarla kaplı bir calan:. idi. evel Berlin civanndaki askeri t.emer-
Davul zurna, onlann arkaamdan Etraftan bakan bir insan, burada kUz ordudhında bulunuyordum. 
yordu. Daha aeride, a~lannı k~ olup biteni göremezdi. Atı, yeoUlite İşt.e timdi İsviçrede, yeni bir hayatın 

kAh arkaya süren bırkaç kiti~ b~akarak gozlerimi, dallara çevir-j eşiğindeyim. 
ardından da, ~a~lardaki dım .. Önümdeki yabani kiraz ağacı- - Maceranızın beni ne noktadan 

lere nezaret eden yırmı kadar na bındim. Artık, dlinyanın en me- alakadar cdcbileceğiııi anlıyorum. 
"11111111.mlJAldı. sut insanı, bendim Ataç üzerinde B1rJtıS awltu .. -91Mlıfi':'. 

YUn bütün c;ocuklan, ardlan- daldan aata atbyarak boyalı dudak- - Benim sadece ismim sizi all-
::: dUftük. En baştaki adam, ken- lara benziyen olgun kirazlan yiyor kadar eder! Dedi. 
le ne ha;vraiı hayran bakan köylü- ve ara sıra cebime. koynuma doldu- - İsminiz mi? O halde adınız ne? 

re, ara Bll'a: ruyordum. • - Adım Adolf Führerdir ! 
~flnaleyküm. Bu sırada, uzaktan gelen bir ko- Benimle alay ettiğini zannetmiye-
l:ıye sela.,..ordu. nuşma, gözlerimi çay tarafına çe- ~im di~e, derhal nüfus cüzdanını gös-

lekll öyü~uz, 01. ~ MJl!tı~ u ~ ,Vpnların kim olduklannı an- terdi. 
)e de, hır ~aylı yol al~ılar. ~eşme- lamak tçln ~- ~tırman- - Bu isim, dedi, ufaklı büyüklü 
'd Yakın bır yere gelınce, ondeld dım. iki atlı, yanyana, gidiyorlardı. bMI ·nlıdi•lleııııe aebebjyet •erdJ ve 
...: atının batını çekti.' davulcuya Biraz daha dikkat edince, bunlann, bu had~se ~.rin hep i be~i1? aleyhi1?e 

aaı için işaret verdı. Davul su- büyük konaktaki be~ le karısı oldu- oldu. Çunku, tasavvur edınız, ordugah 
köpeklerin ulumalan duyul- tunu gördüm. Güzelce seyredebili- kumandanı bizi karşısına çağırarak 

ia bqlamıştı. yordum. Fakat, onların, beni gör- ilk defa isimi rimizi sorunca çok müş-
d!ey> b~ı~ı arkaya çevir~ ~e meleri imkansızdı. Erkek. çiftesini kül bir vaziyete girdim. Bana ilk suali 
ardan hırını çatırdı. Ona koyün kaldırarak, kansına: şu oldu: 

bQyut ~onatını aöat.ererekbirşey- -Şu uçan kuşu vurabilir miyim, - Ya sen kimsin, çapkın adam? 
IÖyledı. dersin? Adın ne? 
\7 e hep beraber atlannı, o bot Dedi. Hiç istifimi bozmadan: 

a dojTu ıf1rd1Uer. Kadın . - Benim adım Filhrerdir, ku-
:. -Bir tecrübe et, der gibi baktı mandimım; dedim. 

l:öyümtız, oldukça büyüktü. ts- ve g(lldü. - Führer mi? Başvekilimizle 
~l harbi sıralannda, en emin, Latif bey, omuzundaki çiftesini alay etıneğe ce aret ediyorsun ha? 
~~~ giremiyeceği yer, orta A- indirdi ve biraz il rledi. Kansı ge. Seni kırbaçlatacağım. 
-~~~un en güzel köylerinden bi- ride kalmıştı. Ona, d"kkat edfyor- - Hayır kumandanım, alay etıni
~~akkak ki, bizimki idi. O za- dum. B line davrandı v küçf k bir yorum. Hakikaten ismim Füh
~bh.' dil man istilasından kor- 19yi eline aldı. Bu, tabanca idi. Aca- rerdir. 
at birkaç tehirli zengin, köyümü- ba ne yapacak diye merakla bakı - Y oyadın? 
1ıı1.._•4'rletmişti. Her yeni gelen için yordum. Kocası, çifte ini havaya - Daha fazla kızmanızdan 
~dedikodu apılır, gelen koylü kaldırmıt. nişan alm k 8 me ul korkuyorum, kumandanım. Çünkü 

tenli benli olunca o da unutulu- iken, k dın, tab nca ı 0 a çe 1 dı. yadım Adolftur. 
~ Ve ormanda, atırtılı ak· ler bıra- Her seferin4e de umumi lia:yret ve 

l'akat, aradan on beş gün pçti- karak trakln n birkaç ilah se~i du- istihzavı doğııran bu hal beş on defa 
ı..;~lae, büyük konağa yerleşenler yuldu. başıma geldi. Her defasında da is
~cla y~pılaıı dedikodular, hi- Ve bu· d kika içinde, ben, ha~ a- mim. pn~lıyan bir bomba hissini verdi 
L~ hararetli safhasında idi. Artık tımda ilk de a larak bir in anın na- ve şımdı Almanyadan kaçıp 1çviçrere 
~~ atzında o adam, o adamın sıl öldilrilldüg nu rdüm. sığındığıma pek memnunum. 
ı.~ o adamın yaşayışı vardı. K. <lm birılıirı ardınca. bütün . _. Şimdi ne yapmak niyetindesi-
~kl, henUz, onun ismini bilen kurşuni nnı boşal mı ve kocasını, ruz? •• 
~ Ne kendisi ve ne de &damlan atzını açmaga meydan bırakmadan - Daha belli dejil. Fakat Alman-

Solda tele•lcopan geri, salda agna ibtiinde bir mltelıassu çalı,ıgor 

Mikroskopla tetkik edilen :.r~:~ıı:ı-.:ı·:-.,J"1.~~t..': 
1 • • 1 • 1 verdikten 10Dra öldü. Bu bii-

şey erın resım erı a ınıyor yük teles1cop11ıa yaplma11 içia. 
milyarderlerin yardımını temim 

Gök bilgilerimizi altüst eden 
celer bile bekleniyor 

nefİ• eden jorjdur. Ne yazık ki, te
tebbüsü ;ıiiıl neticeaıni görme

Dünyanın en büyük teleıko
punu tetkik eden bir Fransız 
muharriri ıunlara yazıyor: 

Teleakopa •dünyanın gözü • 
demek dotru o;ur. Kalıforni
yada V lıon datı nın ıki bin 
met e yülcs,klit"nde eıı kuvvetli 
teleıkopl•r gö.<yüzünü seyre· 
diyorlar. Bi bassa inıanlann 
yıldızları ıörmııtte başladıkları 
yirm Hnedenbm •. 

Bugiia Avrupa ahvlli çok 
büzün verici ve botuc11dur. 
Bıze istikbal& oldu.ta d•dar uf· 
ku da karan ık kao amada g&. 
ruouyor. Fakat semaya açdın 
yollar b"z çoktandır beşeri dü· 
şükli" ğ.in fevkınc çıkarm ş bulu· 

~fi'~-· -....ı .. 
dar me~guliyetjeri yok, bütün 
ilet eri gez ceğ z. 

- Evveli güneş zümresini 
görelim, dıyo l r. 
Guncş zümres yü'<sek ve de· 

riad r. Teleıkopu • yaaına &e

min ... ,,...aa tak ben gidiyo• 
ruz. Alt tarafımızdalcı zemin 
kata zıya akıetttrıliyor. Daha 
dotruıu, güneı zümres ni teıkil 
eden bütün küreler, bir kristal 
va1ıtaıile tebarüz ettirilen gaae
ıin zıyasile beraber burada 
canlandırı 1 mıt bulunuyor. 

- lıte gö 'yüzütıün fotoğrı• 
fını çeken bar ilet. Bılhasaa 
gü ıeı en fazla fotoğrafı çekilen 
bir yıldızdır. 1931 aeıneıioe ka· 
dar ıüneşın tam elli bın fotoğ· 
rafa çekıldi. O zamandanberi 
her yüz dakikada bir onun rer 
mina çekebilen bir ilet, dur· 
madao ça ıııyor. 

Gunet lekelerinin laareketle
rina takip edebilıyoruz. Beheıi 
arzı yut cak kadar büyük olan 
ve tünden pne keaafet ke• 
beden bu lekeler, poeıia kat
buna olan azakl k veya yakıa
lık niıp~tiade süratle dönerler. 
iki ıüneı lekesinin biribiriae 
yaklqm• an üzeriacle hia
Ndilir. 

Rebberimir tözüne de.am 

fazladır. Bu ayna Franaada dö
külmüştür. 

Bize yol gösteren beyeqinas 
bir dütmeJe ba1tı ve bir mo
törü hareıeete getirdi. Bu mo• 
tör, yaphğı ıiirültü ifidılmiyecek 
derecede ufak bir ıeydi. Rehbe
rimiz bizi geride bırakara~. öne 
dotru ılerledi ve bazı aletler• 
le beraber büyuk bir aübulet
le dö ımete bqladı. Ona: 

- Niçin böyle oö.1üyorıan? 
d ye ıord11m. 

- Dö.ı ea ben detibm. s\azi. 
niz, cevabını verdi. 

Bütün daklcatimiıe ratmen, 
buna inanmıyorduk. B11ouııla 

beraber kubbeniu içinde dö ıeo 
Q.~ . 

Rebberimis tarunt mahallia
de 11bıt duruyordJ. B.ze doğ

ru gel yordu; d aba do }ruıu bi· 
zi kendane doğru Hvkettiriyor- . 
du. Parmatı ıle bar diitmeye 
buarak bizi atQtı, yukarı vel
hasıl iıtediği y~re doğ u götür
tebiliyordu. 

Hıç bir topun bu teleakop 
kadar kolay ve mükemmel q. 
lemea \mkinı yoktur ve her 
şeye ratmen bunun baı•· alma11 
ınsanlar için bir tereftir. 

Rehberımiz: 
- H.ydı, a .. tı melim;. 
Dedi. 
Bıze 1111t1da, teleıkopua di

binde gösterd ti ıey, gayet sade 
tarzda yap lmıt. buyük bır diıli 
tekerlete benziyordu. Bu teker· 
lelin diıl lerının ber biri, bir 
elmaı üzerine arfedilea dik
katle calilanmıtbr. 

den öldü. 
Bu müstakbel rasatlıaoenin 

Ye teleskopan yapılma11 bir 
nevi maceradır, bu maceranıD 
aeticeai ıH bir bırika olacaktır. 

Şimdiye kadar kullanılan te
leıkop aynala ı ı btiyaca temİD 
etm yordu. Ayııa bal.lD, tar .. 
ıudu bozacak dere c.de inbisat 
edebaliyorda. Buna mani olmak 
u;·a kartz camı tec übe edildi. 
Bu cam, ancak, yanm metre 
katrana ka ar iyi netice vere
bıliyordu. 

Bılibare, eritilmit öz ailiale 
tecrübe yapmatı karar verildi. 
iki metre 4 s ntimetre l&.utraa
da ayna yapmaj'a, baı ıuretl• 
muvaffakıyet basıl oldu. Fa il 
bir amelinin dilckataizliti yiiziia 
den, bu ayna kınlch. 
V"- dataad•ki T.-lcl 

Sole1 telekop le Paad- , .. 
ıatha,.eıinin teleıkopuaun a,. 
naları Pirekıden yapılmıfbr. 

Kornink fabrikalarında, tel .. 
kop ayna• imali için, yeni teca 
rübeler yapılmaktadır. Daba 
hafif ve daha e. verişli yeni ar. 
nalar yapılma11 imkanları k• 
feditdi. Bıanun üzerine, demıa 
babsettitım bet metre kutnaa• 
da bir teleıkop ayDUI imalüae 
g ritildi. 

• 'unuıı aynı, pek uzun bit 
utraımadan aonra, ea nihayet 
imal edıldi. Ş mdı, aotumuı bir 
halde, liboratuvardad r. Be. 
onu, arkadaıım M yyıbnla IM
raber, llboratavarda g6rdim. 

lnun gözünden daha laa11• 
olan bu ay.ıayı hayretle ..,. 
ret m. 

R bberimia ıöziial keıere., 
- Bıa yeni teleıkopaa ae it 

preceti iiaaid ed liyor? d..ı.. 
He1etfiou. maaid• bir ..,. 

da yüzüme bakarak: 
- No mı ümıd ediliJor? On 

aayeaiDde heyet ilmi de çok bile 
yük terakki ıörecektir. Şiiphe
aiz, Pnef ziim,... aeDIUf\ 
daha birçak afak peykler ker 
fedilecektir. Yabet ta, bugiinkl 
rik bil11l•••izı altüıt edebile• 
0tk ,_i llakikatlerle ......... 
catır. 

~ e.Je 1'8lmiyorlardı. Yalnız, ara yere dilşilrmil tü. yaya dönmiyecejim. 
~ÖJUn büyük ormanma ava çı- Birkaç dakika sonra, kadının .......... ,_ ______ , 
---~~ cBey>ı ancak o zaman etrafında be atlı daha belirdi. Bun- Diı Doııtoru 

ederek: 
- Bu taraftan geliniz: dedi. 

Bir d ıın d.pr bir dit ıçiae 
gırmeıı, 111aiD bir dak.kUIDI 
arzeder. Btr teleskop bir aabi
teDİD &zeri•• aaatlerce tevcıb 
edilmit bulanduralur Ye o ,.ı
dazıa aiilemadiyen muhtelif 
poslın alınır. Teleıkop dünya
nın yorulmak bılm iyen gözüdür. 
En kuvvetli biı gözün biie ıö
remiyeceti koyu mor ziyalann, 
o, resmini kolaylıkla ahr. Ufa
cık yıld zları ve onlann harare
tini derhal t~ıpit eder. Tele .. 
kop, mikroskopla tetkik edile
bil~cek ıeylerio fototrafını ala
cak kadar hıuastar. 

Kemalpaıaaa lciraa 
JJMnayırı 

-;·~ kabıldi. )ar, beyin kendi adamlan idi. 
~ltlıit bir avcı olduiu .söyleni- Kadın.bir yeri itaret ederek: Cevad Dağlı 
,..__~ SUratle uçan bir kuıu, nişan --'uraya, bir kuyu kazın. Dedi 
Jı~ lüzum aörmeden, at üzerin- Adeta &mfrane bir eda ile söylü- ikin cı Beyler sokak No. 52 
~~ VUr&bllllrmif. Sonra hiç bir yor ve hiç bir şey olmamış gibi,, so- - ------
. ·~ >1nrıi keklik vurmadan dön- tukkanlı hareket ediyordu. Sen, babamı, anamı, kardeşlerimi 
.. ~.. Ve birkaç tavşan vur- Korkudan düşmemek için dal- öldürüp beni de kendine avrat yapar 

onun için, itten bile detilmif )ara sımsıkı tutunuyordum. mısın? Sonunun böyle olacağını nere-
Yteafre .. Kadın attan inmigti. Kendisi ve ne den bilecektin t. 

~em dotru mu idi t Fakat, yaptığı rörOlmüyor, yalnız sesi duyu- Belki bir saat seçmişti. Tekrar at-
IGrenler ftl'dı. Hatta, ba- luyordu: larına bindiler ve dört nala köye doi-

blr d da ,.ona kılavuzluk - Sırtında ne var ise hepsini alın. ru sürdUler. 
bile ötrenmeie Hepaf sizin olsun. Geç vakit eve vardığım zaman, bO-

Biraz silkflttan sonra: Uk konak 1 rın, pne davul zurna 
~ ~ Bize Avpr atirP.t'ni" e kö. deıı yrılclıldarını öğrendim. 

lldilkOdıiaL ...,. ~ T D1P..UIH''1ınn.• 

Ş 1 ıon zımanlarda, ıabıtelerin 
hararetini ö'çme uıulünii de 
müke mmelleıt rdık. Artık, yüz 
altmıı kilometreden bir mumun 
11ya••n1n hararetin• ölçebilıriz . 

Dünyanın en büyüae kabbeıı 
altına fid yoruz Bu kubbe 
müteharriktir; te eakopua göz· 
bebeğini teık l eder. 

lçerıye gırelim. M"ıli ıörül· 
mem ş d ·r cede biiyü < bar to
pa benı y n bu alet, Kaaegren 
modeh ces m b.r tel~skoptu. 
A UIDID kutru 2,5 metreden 

Buna ratmen, beyetfiaa•r 
bu terakkiyi az ıörüyorlar. Dı· 
ha büyük ve daha mike•mel 
teleıkoplar yap.labilecetuai id
dia ed yorlar. 

Rehberim z bu lauauta fUD· 
lan anlabyor: 

-Heyetıin .. Minikanla, ge
çenlerde, mlatalcbel t eleak<ıpun 
ayoa11na IOJl'elt m. Bu aynanın 
kutru bet me redır Bu tel ... 
iı.Opta., maa eı f Jo i Hal ı e 

28, 29 ve 3J Mayıa 93& 
polcrinde kiraz paaaJU'ı ku
rulacaktır. Harıçtea gelecek 
koııuklarm babana ba g:ınl 
günler·ni boıu ge9İrmelen 
ıçın Kuıada1t Ada kuliibl 
gençleri~io ve bandoıua11D it
tirakile ılçemiz gençleri tar• 
f nda'n muhtelif etlence.. te•iil 
ve aporlar tert p edılmiftiı 
Halkın her turlü ihtiyaca ipr 
b l dl terttp er aham tt r. 

K P K 



erine alehe alınıyor 
l ., 9 ) d r yılı ıçin lst nbuld bulu!l n Kuleli v 

Maltepe askerı liselcrile B r askeri hsesi Kmkkalede 
b ı unan keri san'at lı e i ve Konya Erzincan askeri 
o ta (J ' rına t lehe al n c ktır. K ydükabul ş rtl rı 
lı kk ııd maıOmat as erlik ub l inden ve okullard 
vardır. 

2 - Kaydükabul iç·n müracaat z m nı 1 · Hıızir n ile 25. 
T ı JZ r sı ıd d.r. Talcb~ b ngi o!:ul girmek isti
} ora bır dılekçe le doğrud doğruy o okul müdü
r u ı m ır c t edecektir. D 1 ;cçeye iki foto~raf ile bir 
tane 6 kuru 1uk post pulu ili$tirılmı bulunm lı v 
ıen b old erlıl< ş ı be i b b ını ı ad ve mea-

le ı ıl k nd ı o u uğu o;culun ıamil b ng sıtulta 
ulu ı<lu u ycıb ntı dıl okuyorsa h n ım okudağu ve 

okı.11 nd kı kay m t sı boyJ yaş rlı ı ve oturduğu 
y ıdreai vaı h ol tak y z in lı<lır. 

J ....... Me t p'e ın bulunduğJ h"rl r h ~ricin len müracaat 
d cek t 1 bel't yrıc ıkınci bır d 1 kçe ile de asker· 

lık ubeleratıe b $ vu ataklardır. A ke ıiıc ş.ıbeleri s hhi 
mu )trn Icrile lüzumlu kayd:.ık bı..ı k "~,tarını tamam· 
1 ttıro ki r v b r TemnıuzJn t benin gireceği ökul 
mucl ruıe yt n z kağıtlarını gönderecek er ve toJebeler 
m k b müdurıeri taraf nd ı ça nlwndıkçı mektebe 
gônderilmıyecektir. 

o 
lzmir Beledigesi:'den: menlı 58 inci adanın 322 metr 
B hor metr mur bb ı 200 murabb ındakt 22 sayıli arsuı 

kurt t ı'i 576 lir 20 kuruş be· ba '<atiplıkt ki f rtn tne.tı veç-
delı muh mmenli 83 üncü ada· hile Sl/5/938 sah g nu saat 
nm 288· 10 metre murabbam· on altıda açık rtırma ile ihale 

daki2,3 ıı yılı ts larının Ht şı baş •·ıe kt 1 t le •- t· 
k .. t' ı ·•·t k. h'I eaı c ır. ıra etmeıı;; ıs ı· a ıp >K e ı şartfıanı ı veç ı e 1 • .._. • • 
31151938 Sah günü saat 16 da ·yen er yetmıf 1" 1 lır~ elh ku· 
açık rtırma ile ihale edilecek- rtı~luk ıııuvakkat temınat m k· 
tir. lştitak e mele jstiyenler 43 buzu veya banka teminat mek· 
lira 25 k.uruşlulc muvakkat te· tubu ile söylenen gün ve a· 
min t makbuzu veya banka atta E c"jmene · gelirler. 
tem'nat mektubu ile söylenen 13 20 24 27 1588 
g .. n ve tut tte encümene gelir· 
ler, 11 20 24 21 1634 
Cinıl 
Pamuk 25 ve 50 ğr mlılt 70 kilo 

fiat 1 lif 60 kuruş. 
Oks'ien 13 kilo fiat 85 kuruş. 
E er 3 k lo fiat 1 lira 55 kuruş. 
Gaz bezi 350 metre fi at l 1 ku· 

ruş. 

Bant be$1 k 10 p ket 69 kuruş. 
Bant o ıluk 20 paket f at 1 lira 
L zol 10 kilo fiat 1 lira 25 ku· 

1 

4 - o~uıı r y tılı ve paras zd r. 1f :ebenın iaş~s'hden başka ruş. 
giyJirilme i teçhızah okul t r fınd o temin edilıt ve Yukarıda cins, miku r ve 
h r ay b r m kdar da mn ş veril r. mu ham men fıati y zıh yedi ka· 

1 3 5 1 8 11 13 15 17 19 21 22 25 27 29 31 1415 lem ilacın hey' ti umumiyeıi 

zmir 'i ",1eıi Veter·uer Oiı·e .. tör- iki yüı dört ı,, yetmiş kuruş 
J muhammen bedelle ve başka· 

log" ünden: tip:ikteki ş rtnamesi vcçhile 
3161938 cuma günü saat on 

Arapçı "e Şehitler köy1erlndelci nygır deposu ı alt 40J dö. ltıd açık ~kıiıtme ile ihale 
nüm çay rlıklard n biçtirılen 13 l bin kilo kuru otun topı ma, edilecektir. iştirak etmek isti· 
baly y pm ve 20 bin kilosunun Ôdemiş, 6 bin kilo,unun yenler ön beş lıra k rk kuruş· 
Mahm tJar, 6 bin lcilos nun da Menemende ~i aşım durak:l rrn luk muvakkat t minat makbuzu 
v eri k l :ıın d Torb h yg r d p:>u nbırı teslim cd I· veya b nka temin t mektubu 

ek üzere bütün ın srafl r mü e hhıde ıt olm .c rtile ek· il öılenen gün ve saatta en· 
iltmeye konulmuştur. Mllh mınen kıymetı kılos.ı bir buçuk cumene gelirle . 13·?0-24 27 1589 
kuru~tur. 
Ta'iplcrin 2490 s yıh lcanun göre tem·natla birlikte eksilt- M dar Fiat • 

güaü o n 8·6·938 gJnüıde Vııaıet d imi encümenine, Cinsi Kilo Kuruş aıı--------·-· 
rtrıamoyi görme. istiy ılerin de her ~ü1 V.;terıner müdür· Toz şeker 450 27,75 lzmir B.rinci c a memurlu· 

lü~unc mür ca tları. 24 26 27 28 1720 Pırinç 300 23 ğundan: D. N. 33/3993 
Bezelye 100 15 A acddinin Kamıl zimrnetin· 

inhisar ar Uı UDJ iüdüriOğil den: Zeytin tanesi 350 26 deki matlubunun temini İstifası 
1 - 11-IV·938 t ribinde eksıltmesi tehir edilmiş olan şart- Sabun 150 26 zımnında t htı hacze tınan 

name ve proj~ i mucıbince lzm:rde yaptırılacak TJtürı Bakım Jace tuz 150 04 Buca üçkuyular caddesi 31 
v işi ·me cvı in~aab yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye Kutu fasulya (Horoz) 100 12 No. da k "in tapunun cilt 3 
konmuştur. Nohut 200 07,SO sahıfe 39, sıra 21 da mukayyet 

il - Ke$if bedeli 676.950 lira 83 kuruş ve muvakkat temi- Mercimek 200 15 tabtani ve fevkani içinde küçük 
n t 30.828 lir 43 kuruş ur. Şehriye 100 18 bir bahçeyi muhtevi 700 lira 

III - E itme 20·Vl-938 t rih'ne r tlıyan P z rtesi günü Makarna 400 18 kıymeti mubammeneli bir bap 
aat 16 d Kab taşta lev zım ve mübayaat şubes ndeki alım Çamaşır sodası 150 06 kargir ev 3J·6·938 tarihine 

ko ısyonunda yapıl c ktır. Kapalı ıarf ların aynı günde en Çt k.rdeksiz üzüm 50 20 n ü. dif Perşembe günü saat 
geç at 15 e kadar adı geç n komı yon başkanlı~ına makbuz Çay 6 300 11 de aç k artırma sutetile sa· 
muk bilind veril c ktir. Beyaz peynir 250 32 tıl ğa çık rıle.caktır.. Bu arttır· 

iV - Şartname ve projeler 33.85 lır bedel mukabilinde Un 200 ı] ,50 mada satış bedelı muhammen 
lnhia rle.r lcv zım \IC mübayaat şu besile A 1k ra ve Izmir Baş· Salça 20 15 kıymetin yüzde 7 5 ini bulma· 

üdürlüklerinden alınabilir. Börülce 100 12 dığı takdirde en çok arttıranın 
V - isteklilerin mühendis vey mimar olmaları veyahut bir S ".>5 adtya~ .;) O 90 h hhüdü baki kalmak şartiyle 

müh ndis veya mimari inşaatın hıtamma kadar daimi olarak p 3 alateı 00 06 sattş on beş g:in daha uzatıl • 
iş başmd bulundutacağma dair ar larmd teati edılm ş No· 
terlikçe tasd kli bır ta hhüt kağıdı ile Nafıa Vekaletinden Soğan 400 03 rak 2 inci arttırması 15.7.933 
lınmış sgari 200.000 lıralık bu gibi inşaat y ptıklarını gös· Yukarıda cins, mikdıu ve tarihine müsadıf Cuma günü 

terir bır müteahhitlik vesikns•nı eksıl.me gününden en geç ~uhammen fiati yazılı Darül- saat 11 de yap;lacaktır. Bu 
üç gün cveline k dar 1.-ıhis rlar inşaat şubesine abr z ederek acezenin 938 mali yılı iht yacı gayra menbıl üzerinde her hangi 
ayrıca ve.sık almaları lazımdır. olan 21 kalem erzakın heyeti bir şekilde hak talebinde bu-

VI - Muhürlü teklif mektubunu kanurı'i vesaik ile 5 inci umumiyesi bin yirmi sekiz hra lunanlar torılıi ilandan itibaren 
maddede yazılı eksiltmeye İ$tirak ves.kasını ve muv kkat ıekşeıı yedı kuru muh mmen 20 g"in zarfında ellerindeki 
tem nst parası veya mektubunu iht.va edecek olan kapah vesa.kle beraber dairemize mü· 

f 
bedelle ve B şkat plikteki şart.. rac \at etmeleri lazımdır. Aksi 

zar larm mün kosa günü en geçsaat 15 e kapar adı geçen nartıeıi veçhilc 3/6/938 cuma 
alım komisyonu Başkanlığına mu:buz mukabılinde verilmiş takdirde hakları tapu sicıliyle 
olm ı l"zımdır. 7 17 27 9 2577-1532 günü 1 at 16 da açık ekıiltme sabit olm yanlar paraların pay· --------------'-=----- ---------------• ile ihale edil ektir. iştir k laşmasandan hariç bırakılac k· 

z 
ğünden: 

• İnhisarlar &ŞmÜdÜrlÜ- etmek istiyenler 77 lıra 25 ku- t r. Satış peşin para ile olup 
ru'il uk muv kkat temin t m k· t tiplerin o0 7 buçuk pey ak· 

Ç malta tuzlasında ıdare malı fırın ve k.ıhvehane ile dük .. 
kanların 93~ mali yılı kiral rı çık artırmaya konulmuştur. 

Muh mmeo kir bedellerHe rn ıvakkat em·nat par l rı şa· 
aş ğ d yazılıdır. Şartn mel ri lev 7.ım ıubem zde görülebilir. 

lıtekl"l ran 9/6f938 g~nı sHat 15 te başmüdüriüğümüzdck 
kom'syonumuz gelllleleri irn ol nur. 27 t 1774 
Teminata Senelik muhamme ır ı 
Lır K. Lira K. 
22 50 3JO 
18 00 240 
13 50 180 
13 50 180 

50 60 
31 50 420 

4 50 60 
4 50 60 

Kahvehane 
Aşçı dükkanı 
Bakkal .. 

Berber 
Fırın 
Sütçü dükkanı 
K ap • 

D v et Demiryollarından; 
Alsancak - Şehitler Yad gar sok ğ nda 11 kapu, 50 harita 

No. it deponun 23-5-938 tarihindekı ihale gününde talip zuhur 
etmediğınden 2490 No. la kanunun 43 ncü maddesi muc'b nce 
art rma 10 gün d ha uzatılarak 2 6-938 Perşembe gjnü saat 
15 şe hır kılmıştır. İhale Alsancak 8 inci ışletme müdürıü· 
ğund- y p lııcaktır. lstekli.lerin kanuni vcsa kle muayyen gün 
ve sa tte ko nısyona müracaatları ve üç senelık muhammen 

"bedel ola'l 540 !ıranın ~o 7.5 nisbctinde mu\fakkat teminat 
vat rınalsrı gorekt r. 1764 

buzu veya bnnka teminat mek· çesini veya milli bir bankanın 
tubu ile söylenen gün ve aaatta itibar mektubunu hamıl bulun· 
Encüm ne gel rler. 13-20·2427 maları lazımdır. Şartname 

Cinsi 
Formül 
Krcolın 
Kristalize 
Kukürt 

Mikdar 
Kilo 
500 
300 
300 
100 

Fıati 
Kuruş 
125' 
30 

150 
15 

Yukarıda cins, mikdar ve 
muhammen fiati yaz lı olan teb· 
hir h umumiye i in alınacak 

dört kalem ilacın heyeti umu· 
miyesi bin yür. seksen lira mu· 
hammen bedelle ve Başkatıp· 

liktcki şartnamesi veçhıle 3/6/ 
938 cuma günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. iştirak etmek istiyenlcr 
aekıen sekiz lira elli kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile öylenen gün ve saatta E.ı
cümene gtl.rler. 

2 - Beher metre murabbııı 
üç yüz kuruştan dokuz y··z alt· 
mış aıtı Jıra bedelı muhaın· 

10·6-938 tarihinden itibaren 
herkese çık bulundurulacaktır. 
Muterakim vergi t nzifiye ve 
tenviriyedc11 olan belediye rli· 
sumu arttırma bedelinden tenzil 
.olunur. 2762 No. lu vakıflar 
kanunu mucibince tediyesi icap 
eden bedelatı taviziye ve yüzde 
iki buçuk deli l ye rnü tcriye 
aitt r. Taliplerin 38·3993 No.lu 
dosyay ve icra münadiaine 
müraca tlorı iln'l olunur. 

Her türlü idrar, kan, 
balgam ve sair tıı /ı. 

lilleri ~yapılır 
~Oracaat ycrı: 

lkincibeyler tmkak ,o. 25 

Telefon 3869 

lzmir levazım amirliği 
Mık n 
Kilo 
450 Taze kabak 

1950 T ze fasulya 
1500 Satlıcan 
600 Taze baomiye 

2400 Kırmızı domatiı 
160 T ze biber 

1 Müst hkem mevki Abdullah ğa mınta~ası kıt ataöın 
yuk rıda cins ve miktarı yazılı Jtı kalem sebze ihtiyacı 
açık eksiltme suretile münakasay konmuştur. 

2 -- Jl:ialeıi 3 Haziran 938 c~m günü ıı at 11 d kı lada 
bmir levazım amırlıkı s hn 1 a komisyonund yapı~ 
lacaktır. 

3 - T ıhmin edilen mecmu tutarı 450 lira 50 kuru tur. 
4 - Teminat muvakkate akçuı 3.3 lira 79 kuru~tur. 
5 - Şartname i her gün komisyonda gorülebHir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıi .. 

ka göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı k nunun 2 "" 

3 ncü maddelerinde ve şartname inde y zıh vesikaları 
ve teminat muvakkatalarile birlıkte ih le Halından vel 
komisyona müracaatları. 18 22 27 1 1650 

lzmir leva·ıı m amırliii Sat. Al. Ko. Rı. de 
~iktarı ,.. 
Kilo 
1980 Taze kabak 
8580 Taze faıulya 
6600 Batlı can 
2640 Taze banmiye 
9760 Kırmızı domatiı 

480 Taze biber 
1 - Jzmir müstahkem mevki Foç mmtakası kıta tının yuka· 

nda cins ve mıktan yazılı ltı k lem ebze ibtiy ı a '" 
eksiltme suretile münaka ay konmuştur. 

2 - ihalesi 3 Haziran 938 Cuma günü 11 t 15 buçukta 
kışlada lzmir 1 vaıım amirliği tın alma omiayonunda 
y~pılacaktır. 

3 - Tahm'n edilen mecmu tutarı 1931 liradır. 
4 - Temin t muvakkata akçası 144 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartn mesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1 teki.ter Tıcaret odasında kayıtlı olduklarına d ir veıi· 

ailca göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnam.eıinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakk talarile birlikte ih le saatınd.ın evci 
komısvona müracaatları. 18 22 27 1 1651 

lzmir L-evazı m amirliği Sat. Al. Ko. nundan: 
Mıktan 
Kıl o 
1620 Taze kabak 
1020 Taze fasulya 
5400 P tlıcan 
2160 Taze bamy 

11520 Taze domateı 
576 Taze bıber 

1 - İzmir Müstalikem m vki ada mmtakası kıtaatının yu· 
karda cinı ve miktarı yazılı alh kalem sebze ihtiyacı 
açık eksiltme suret.le münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 3·Haziran·933 cum güııü aat 16 buçukta kış· 
1 da lzmir Levazım amirliği aatıo alma komisyonunda 
y pılacaktır. 

3 - Tahmin edılen mecmu tutara 1765 lira 80 kuruştur. 
4 - Teminat muvaldcate akçes1 132 lira 43 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komısyonda görülebilir .. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
-=;-=. Ekıiltmeye iştirak edec kler 2490 ayılı kanununun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıl veıi· 
kalan ve teminat muvakkatelerile birlilrte ihalo saatın· 
dan evci komisyona müı acaatları. 18 22 27 1 1648 

Izmir levazım am1rliği 
Miktarı 
Kıl o 
4356 

19468 
15112 
4400 

22800 
740 

Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Taze k b k 
Taze f ıulya 
Batlı can 
Taze banmiye 
Kırmızı domıtis 

Taze biber 
1 - lzmir müstahkem mevki merkez kıtaıhnın yukarıda cins 

ve miktarı yatılı altı kalem ~ebze ihtiyacı açık eksiltme 
suretıle münakasaya konmu tur. 

2 - ihalesi 3 Haziran 938 CJma günü saat 15 de kışladı 
lzmir levazım amirliği alın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3586 lira 20 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 268 lira 96 kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün kom.syonda görülebilir. . 
6 - fstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesı· 

ka göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksıltmeye iştirak edeccklec 2490 sny h k nunun 2 "e 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazlı vesikaları 
ve teminat muvakkatalarile birlikte ih:ıle saatrndan evel 
komisyona miiracaatları. 18 22 27 1 1~ 

Izmir Vi ayeti Muhasebei HususiY" 
Müdürlüğünden: 
Seydıköy nah yesine bağlı, Devel, Akçaköy, Efemçukur'1• 

Sandi, Gö.cükler, Cumaovas•, Yeniköy, Dereköy, Karakuyllı 
Kıs:k ve Değirmen dere nah yesine br j-.ı Kesre ve Born°"~ 
nahi> esine bağlı Beşyol, Küçiıksarnıç, Çıçekli köylerinin ard~; 
tahririne ait itiraz tetkıkatı ikmal edılerek komısyonca tak 

1 

edilen kıymetler kat'ıyet kesbetmiş o.duğundan tahr r netice; 
sini 918 rnıı i senesinden ıt b en taı bık edılec ğ "aou0

" 

10 uncu maddesı aıuc b.cıce ı.an olunur. 1770 
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Fratel co 

1~a u c nta ı 
RQ) AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VE~US, \ p .r 9-5·38 d 

lirnanımızdn bcklenm ktc olup 
}Ükünü tabi yed.. so,ra BUR
~AS, VARNA ve KÖSTENCE 
ıçin yük a ac ktır. 

"SATU NUS vapuru 30-
Mayı ta b mekte olup 
AMSTERDAM RO TERDAM 
"c HAMBURG ıç n yü.; ala· 
ctktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 6· 
fi gelip ROTTERDAM, HAM· 
BlJRG, GDYNIA, DANMARK 
'tc BAL TIK lımanlara ıçın yı.ık 
alıcakttr. 

"VINGLAND,, motörü 16-
~38 de beki nmckte o up 
f{QTTERDAM, HAMBURG, 
CD\ NIA, DANZlG, ve DAN· 
~ARK ve BAL 1 lK liman lan 
1Çın vl.k a ııcaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

b "SUÇEA VA,, vapuru 6-6 da 

1,'klenmekte o Uf> MALTA, 
IYtARSIL y A v CENOVA lı· 

ll:ıanları iç n yolcu ve yük alır. 
"ALBA JULIA .. v•puru 2-7 

de beklenmekte olup MALTA, 
MARSJL YA ve CENOVA li
llıtnlan için yük ve yolcu alır. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
11 hlunlardaki dctişikliklerden 
•ttnte mcsuliyet kabul etmez. 

Daba f ula tafsilat için 2 nci 
kordonda fRATELLI SPERCO 
"•pur accntalı~ına müracaat 
tdilmeai rica olunur. 
İelefon: 41111414 /2663/4221 

DEUTSCHEL& 

\' ANTE -LINIE 
• m. 

HAMBURG 
DE.UtSCHE LEVANTE LlNIE 

A. G. HAMBURG 
ALLAS LEVANTE LlNIE 

A. G. BREMEN 
• AKKA,. vapuru 24 Mayıa

~ bekleniyor, ROTTERDAM 
11AMBURG ve BREMEN li· 
lll•nlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H.SDHULDS 
. •MARITZA .. vapuru Haziran 
~tidılaranda bekleniyor, ROT· 
1 ERDAM HAMBURN ve BRE
~EN limanları için yük ala
'-ktır. 

SERVJCE MARITIMf; 
RG>UMAIN 

BUCA REST 
fi ·~UROSTOR. vapuru 1 
l'~randa bekleniyor, KÖS
li CE, GALA TZ ve TUNA 
l):~nları için yük alacakbr. 
"'~ NORSKE MIDDELHAVS· 

LINJE OSLO 
"S t AN ANDRES,, 26 Hazi· 

~da bekleniyor, DIEPPE ve 
,1°r"eç umum lımanlarına yük 
•calctır 

JONSHQN WARREN LINIES 
LIVERPOOL 

f "lNCEMORE,. vapuru S Ha· 
-:.•nd~. bekleniy~r. Burgaz Var
•I I<ostence hmanlarana yük 
S 8Clktır. 

Olivier ve 

Limited 

Vapur Aeentaaı 
Eirincikordon Reea bİDU! 

Tel. 2443 
THEELLE.RMAN LINES LTD. 
THE GENPRAL STJAM NAVr 

GATION Co. LTD. 
.. ALBATROS,, vapuru 20 

Mıyııta LONDRA için yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 17 Ma· 
yısta LlVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ielip )'iik çıkaracak. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINlE 

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

Teknik 
Muhase e Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarşısı Na. 3 

Telef on 3415t 
Muhasebeye ait bütün işlerinizi 

tam b.r itımat ıle tevdi 
edeb lirsiniz. 

Bü o, kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif usullerde: 

Muhasebe te is eder 
Defter tutar. 

Planço tanzim eder 
Jlesabıtetkik,tasliye 
oe ihtildlları halleder l't:ROYı\LE HONGROISE 

•• ~ANUBE MARITIME . ... . - . 
~ı t UOAPEST,, vapuru 23 Ma· -
tı 

1

• •. bekleniyor, Tuna limanla- l•·---------·-
!~n yük alacaktır. Mu·· cel ı ·ıt 

t, b ISZA. vapuru 21 Mayıs· 
lsk ekleniyor, PORT-SAIT ve • 
l~~dcriycye hareket edecektir. Al ı 

tıav~ndıkı hareket tariblerile 
•cen~nlardaki değişikliklerinden 

ıza 
n a mesulıyet k bul etmez. 

••• 
En temiz ve en zarif iıleri 

ıüratle yapar. 6ir· ·~· Inla tafsili almak için 
vA·::tlcordonda W. F. HENRY 
'•p DER ZEE & Co. N. v. Yeni Kavaflar 
t Ur accntalağına mür&~ 

'- lıQ. • • ~ 
esı ı ıca olunur. 

T eltfon No. ıoo; /20~ 
çarşısı No. 34 

• . \ ·- . ,. 'C. .•• -. . • ... :.... - . 
- -

ADOl ll 

InhisarJar umum müdü JOğünden: 
l - lzmirde ş rtn me ve proje i mucibince y pbrılacak 

tütün b ım ve i leme evinin temel kazıkları · i i 11/JV/938 
tarihinde ihale edilemeditinden yeniden kapalı zarf uıulile 
eksiltmeye konmüştur. 

il - Ke if bedeli 87265 lira 50 kuruş ve m"v kkat temi· 
n ta 5613,27 liradır. 

111 - Eksiltme 20/VI/938 tarihine raslıyan pazarteıi günü 
Hat 15 te Kabataşta Levazlm ve mübayaat şubesind ~i alım 
komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar yni günde en geç 
saat 14 de kadar adı geçen komisyon başkanlığma makbuz 
mukabilinde verilc .. ektir . 

iV - Şartname ve projeler 4,36 Jira bedel mukabilinde 
inhisarlar Levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve lzmir 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde 
yapılacak olan temel kazıklara işi Franki, Rodiç, Stern, Sim· 
ples,Brecbtl, Abolorenz, Mıharlis, Mast vesair firmaların usul 
ve s"stemlerine veya bunlara mümasil sistemlere göre yapıla· 
çaktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmalarm efnni tek· 
liflerini münakasa gününden 10 gen evvJeine kadar tetki~ 
edilmek üzere inhisarlar tütün işleri müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. 

vı - isteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları veya· 
hut bir mühendis veya mimari inşaatm hitamma kadar daimi 
olarak i başında bulunduracağınadair aralarında teati edilmiş 
Noterlikçe tasdikli bır t ahbüt kağıdı ile Nafıa Vekaletinden 
alınmış bu gibi işleri yaptıklarını gösterir mütcahbitlık vesi· 
kaaını eksiltme güntinden en geç üç gün evveline kadar lnhi· 
aarlar umum mudıirlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları Hiz mdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, lcanunl vesaik ile Vl inci 
maddede yazıla eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat te· 
minat parası veva mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
yukard.eı yazıldığı üzere eks.ltme günü en geç saat 14 de ka· 
yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olm sı lazımdır. 7 17 27 9 2578/1503 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Y.llık kira 
Bedeli sabıkı 
Lira kuruş Numarası 

15 29 
50 178 
29 349/1 
50 403 

Cinsi 
dolap 
dükkan 

kahvehane 
25 7 ev 

Mevki 
Bakır bedesteni 
lrgat pazarın da 
lıdçeşmelik C. .. " 

" 
idareyi Hususiye akoratından olup yukarıda yer ve cinsleri 

gösterılen akar 23·5·938 gününden ıtibaren bir ay içinde pa· 
zarlık suretile kiraya verilecektir. Kira şartlarını öğrenmek 
istiyenlerin her gün Muhasebei Huıuıiye MüdCiriyeti Varidat 
kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de encümenin toplandığı 
her Pazartesi ve Perşembe günleri aeat 10 da dcpozı o mak· 
buzlar.le bırlikte Vilayet daimi encümt> ı"ne müracaatları ilan 
olunur. 26 27 28 1761 

. ayet· D fı erdaı· ı~ı • 
zmır 

e e le 'e e 
• 1 ati e naza 

As eri 
resinde 

z maaş arı hö 
aliye 

.. t dai
·ı i 

zat maa.:.. arı yen· .. 
açılan vez eden te • ye u 

1 - skeri ve .l\1ü " zat m a 
er lJına 2 
ren aş ğıda 
halle· e te 

ziran 938 en 
· fıkralarda yazı 
·yat y ı caktır. 

da 

a-
ma-

A - Askerim· te aitlerle a keri dul 
ve yetimlere h 
deki i\1 liye ve 

-~met d ires· i in-
• ne ın en: 

B - Mülki mütckaitlerle mülki dul ve yetimlere Sam n 
iskelesinde yeni Maliy şube inin bulunduğu bin d açılan 
vezneden tedıyat y pılacaktar. Alikad r zat maa lan erb bım 

2 H ziran 938 perşembe günü mes i sa tından itıba en şam saat 
18 ze kadar bu talimata göre kendilerine mahsus kişelere mü· 
racıat ediler k sıra numarası üzerinden iıtibk klanna imalara. 

2 ·- Aylıklarını Emlak 
Bankasından kırdıran 

mülki mütkait dul ve 

ve. Eyt m 
a k ri ve 
yetimler·n 

m aş cüzdanlarile birlikte muamelesi yapılm k uzere 27 Ma· 
yı 938 Cuma gününden itibaren Defterdarlık muba ebesino 
müracaat etm l ri. 

3- Yoklama ilmühaberlerinin 
masına 15 Mayıs 938 taı'ihiu 
)anacak ve 27 Mayıs 938 tanhine kadar dev m ede· 

ceği sayın alakadarlara arzolunur. ~ S 20 30 

inhisarlar Umum müdttrlüğ~ndeu: 
1. - idaremizin Paşabahçe fa rik ındald artn me e pro· 

iesi mucibince yaptırılacak k ... rgir ve beton rme iıtin t duvar.! 
l rile Filitre d ir ıi inşaatı 9/V/938 tarihinde ih le edilece• 
finden yeniden kapalı zarf usulile ekıiltmeye konmuştur . 

ll- Ke~if bed li 16730 lira 37 kuruş vo muvakkat teminatı 
1254,18 liradır. 

lll - Ek iltme 30· V-938 tarihine raıtlıyan Pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayıat şubesindeki alım 
komisyonunda yıpılacalctır. 

iV - Şartname ve projeler 84 kuruı bedel mu\cabiliod, 
inhisarlar levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve lzmir baş 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iıtiyenlerin fenni evrak ve 
vcsaikini inhisarlar inşaat şubeıine ibraz ederek ayrıca veıika 
alm ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kaouni vesaik ile inşa t 
şubesinden alınacak ehliyet vesikası ve ~o 7.S muvakkat gii· 
venme parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda dı 
geçen alım komisyon~ başkanlığına rn kbuz mukabilinde veri • 
miş olması lazımdır. 13 16 21 27 2714·1574 

Ge!dı 
Geldi 

G ld. 
Fo o ana Geldi 

6 Dakik da (6) çeşit fotoğraf (30) kuruşa çeken son sistem 
makinemiz geldi. Bilha11a vesika işlerinde çok elverişlidir. 

Konlllk civarı "FOTOCAN. müessesesi • Jzmir 
. · Telgraf: 1zmir • CAN, Tel, 3330 

, 
·------

Zonguldak Urbaylığından: 
Zonguldakta yaptırılacak Şehir oteli ve gazinosun it proje 

ihzarı işi müsabakaya çıkarılmıştır. " 
Teklifler 30 Haziran 938 perşembe gününe kadar Urbaylığa 

teslim edilmiş olmak lazımdır. 
iştirak edecek olanları şartnamesi ile vaziyet planını parasız 

olarak Zonguldak Urbaylığından im ları ilan olunur. 
17 20 24 27 1629 

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kansız kalmış hastalara kan vermek üzere Kız lay Cemiyeti 

tarafından tesis edilen muhtelif semtlerdP.ki istasyonlarda bu 
işi yapacak kan verici Donör şranmaktadır. 

Bu gib.lerin sıhhat vesikası almaları ve tescil oluıımal rı ve 
ıııbbatları lcan vermeğe müsaitse, elindeki vesaikile birlikte 
Kııılayı müracaat etmeleri ve her k n ver:ş ernıde kendilerine 
mühimce miktarda nakdi müka at v r , ce- i an olunur. 

25 26 27 ~8 29 31 1739 



' 'e i n ı tabii ujarak 
aıı en iyi mı '"' hildir r tlasur memejerinı gu1er 

.,. . . . 
u\~vet1.. ış ı a '"1 arttırır. a a 

Elb "se ve Man o 

meuık : larma müjde 

Zabitan Baylar ve 

Btl/janlar ..• 

En m6şkülp nt ml4· 
t-crile mi memnun eden 
bu f rm yı unutm y ın z . 

.. ccar Terz .: Tür! p z.ırı 

a 
Bu kere yeni açt A-ıın m ğdz.:ıda ze ıg n 

çeş"tler. 1e.ntolu , T yyor:uk, Tmvakar lı .... 
kumaşl r n enva·s ni, yerli ve Av up . 

1 - M&ğ z m dahilinde aç •ğ.m terz han"md · 
hususi o rak b y ve bayanlar için son moda 
Zlr if, şık manto, rop, t yyor, etek, bl ıı:, turvaka . 

:ı.11valet, geı ınlik, sivil ve skeri elbise ve k8putıar. 
i~tcnildıği ve beğenildiği şekı de imal ed lı r. 

2 - M amclem peşin ve kred ' ile de yap lır. 
S - Bu sözlerimin doğrulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafid:r. 
Adres; Odunpaur: Sümerb nlcın çı ktığı eski Bayrakl• 

mağaza Nu ra 12 • Telefcn 3276 
Toplan oe pe lcende larak lıar;çien sipa,.iş kabu' edili. 

e··yük mobi ya ve 
"" . aza rı mr n ze --· 

MERKEZ 
ZMIR 

• car 

ŞUBE 
ANKARA 

'l' cm iz, zarif eşya, elbise ihti· 
J candan evel ge ır. Herkes ken

dı haline göre temiz 
b ir eve, mısafirlerini 

kabul edecek bir s · 
lona Hı. bat }aşıyacak 

eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kcndinizı ne ailenizı 

m uhite daha iyi tanıt 

bilirsiniz. Evinizin 
eşy sı b y zın eh· 
ketı olduguilu unut
mayınız. 

10 tak. 
itte veresiye mua. 

yapılır. 

hane· 
Ilı r cin ko tüm ük yeni ç ş."t kum.2ş!ar 

•• 
Yez mevsiminin yaklaşması m ··nasebetile yeni getird ğ 

•ooRMôY,. FA YN •VULEN., ve "FIŞER.. kostümlük kıı · 
ponlara kostümlük ketenler, p rdesülükLr· ve he t Jr ü YERL 
ve AVRUPA kumaş a ortimanl rı rek bet ka bul etm ıyece ... 
derecede satılmaktadır. 

Elbise ihtıyacmızı temin etmeden önce HACI ALİ ZADE 
ABDULLAH ticaretha:ıesini mutlaka ziyaret edın ı z. 

En s ğlam, en sık ve en ucuz kumaş! rı yamız bu m ğa· 
adan alabilirsiniz. 

Peft malcılar EsnaF ve Ahat .. · Ba ·k sı 
civarında ski Saraski mağazasın -- a N. 70 
l!L:..:ı~~~-=-~~~~~..:::a:.::..JTELEfON 2 ·9 .......__.._...~ 

• 

e z c z !aç 
t 1 

r 

Saleprio~ 11 1-lanı arşı~ında 

macı rıunu 

kullanınız 

Foto 

Toptan 
satış yeri 

Peştemal cı tarda 

Lutfı. Krom 
Ecza deposu 

En meşhuo fabn ... . ı ın ıo tog ı ın . . u er , ııııın, cam, kağıt, 
k rt ve bi umum fotoğrafçı lı kta mi.istamel eczal r, fotoğr f alat 
~ ve e ... ev \t·, font ve •t>hoa .ar. 

Fotoğrafç lıfa müteallik her nevi malzeme 

1 

Zevkı okşayacak res.m ve aiZr.ı d ısmanl ır. senedat ve cvru 
ıst .ı salı ları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

1 AMA1'" ÖJ< 1 LE'Rf 
1ZM1R: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, t 

Telefon: · 675 Teıgraf: Rüstem lzmir 

~u.u nıoda 

ku 
) '3Z l ı .. b1~C 

ş ara ' luız .; 

• 
.a r 

l\ aö- Zd .=ı HJ dd 
"" 

u labilarsiuiz 

ADRES: 
Atatü. k Caddes; No. 

• • 
1 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 
lkrami4e pl&nı= , __ ,~._..,. 

4 det 1000 L. LOOO L. 
8 " 500 •• 4000 " 

16 .. 250 ,, 4000,, 
76 ,, 100 .. 7600 il 
80 " 50 " 400J .• 

200 • • 25 il 5000 •• 

384 ,, 28600 il 
Kurala lmaı t, ~ ha7 İı n 
1 ey ul, 1 bi rine Kanun 
tarihle- ri ıd~ çeki ıe ekt ır 

En az 50 lıra mevduatı 
bulunan he~aplar kura· 

lara dnhil edılecektir. 

• I 'I 
Bakteriyolog 11c: bulasıcr. ~nl ,,., lras alt.da.re .11ti :~'ı·uuı 

ı Vere.11 ve saıra ı 

Basmnhan«> Çora kkapı t .. du · s ı poııs ka•akoiJ ya un ı a 

251 sayııı ev ve muaye lehanes inde sabantarı a.:şa 11.:ı 
... adar has d arı ıı ab ı e.:ler. 

lele ··nn: 41 I) ' •mm-•• .. --~~~-~~~~QaililRl~mm..
-mmaım1ıE:z:r:::::::.::tı ---=:::.& 

Birinci Sınır Mutaha:;sıs 

Dr,, Demir Ali 
Kamçı o~la 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
tarı ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birincı beyler 60kagı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

ekimi 
Mitat Ore! 

Adres: Beyler Numan ~e»- • 
kağı No. 2; 

· Kabul saatleri: Oğleden evel 
uat 10-l:l öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

~:tlZE!mmm:i ........ .,, 

1 yası 
Ş.if a Eczanesi 

' 
_ u isim a:;ında Tem:z i", 1 uJalet, M:ıssaJ 

V'"' t:.ıv:ı .. et sal u 1/arrna #o!! elver li 
ilksek dereceli, latif kokulu 

Yeni bir ko'onya yap ,,. ıştır 

i tr uru tur 

ŞiFA Eczanesi KIRÇıÇEGJ Kolonyasını 
Bu f·aıa satmakla büyük bir 

fedakarlık yaptığına emindir 

F vkala e 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, He eU 

Kolonyaları 200 K u r u .ş 

Büyük lüks ş • e eri 65 
Küçü 

'' '' Tav iye e e • z 


