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Büyük Millet Meclisinde çok heyecan ı . bir 'celse 
• 

Hariciye V ekilimiZ, Hatay ineselesi 
. . 

ve harici siyasetimiz hakkında B. 
M. l\:eclisinde izahat verdi 

Şarki Akdenizle, Karaden .. zde ve Balkanlarda sulh ve istikrar amıli 
ol:ırak çalışmaktayız. Milletler Mecl ... sindeki vaziyetim.iz 
lıergü:n biraz daha yükselmektedir. Fransa mii.stesna, bütii.n 

, 
devletlerle mü:nasebatımız gayet dostan_e_d_i_T ____ ~ 

Ankara, 27 ( H'.lauai muha· 
lıiriınizdeo ) - Büyük M llet 
Mecliıioin bugünkü toplantısın· 
dı, Ekonomi ve Hırıciye Ve· 
ltiletlerioio büdcelorı m üzakero 
"• kabul odilmiıtır. Bu ıuretle 
933 yılı büdcesiaia müzakeresi 
•ona ermiftir, 

Hariciye bildccı1nin müzake· 
reıi eanaaında söz alan hatipler, 
liıtaydaki ıeçim münaaebetile 
ledJaişçilerin kardeıler.mize kar· 
Jı olan tazyik hareketlerini ten
kit vo ta~bih oylomi şlor. büku· 
'-etia bu mesele etrafında kati 
"• · de i r r ı · 

' ı,,dir. 
3,S aaat devam odoa ve he· 

Yecaalı mütalealarla celıeyi mü· 
~ı İp Harıciye Vekılimiz Or. 

· Tevfik Rüştü Aras söz al· 
llıış ve kürsüye gelerek şu be
Y•natta bulunmuştur. 
-Tııvibinize arzolunın 938 

lıiideemiıde, eıkiıine nazaran 
lıeıııen hemen hiçbir fa le yok· 
tıır. Ancak bu münasebetle 
dıı iılerinizlo meşg ıl vo bu
~~~la mesul dairenizin fHliyeti 
.._kında malümal vermek iı· 
t.riııı. 

Büüdcenla milzakerolİ mra
'-ııda ıöz alan hatiplerin he· 
~en hepıi, milli davamız olan 
i."-lıydaa buh1ettiler. Daha 
"'tlıngıçta müıbet bir zemin· 
~ ııetıcelendirmek iatediğ miı 
. llayıa elim macer111, mecli· 
=~:ıin ma:Gmudur. Aııavatan· 
-..ıı ctı .la dilııııüı olaa bıı r11rd parçaaıadı 11kin kardeş· 
•riıııiz yirmi seaedenberi muz· 
~:ptir. Hüviyeti Türk, kültürü 

11tlt olan Hatay, ayni zaman· 
~ ••tanımızın büyük bir kıl" 
"ınıa da emniyet kapısıdır. 
it ~~diıine tevdi edilen Ha· 
ıı:. !Çın, Fransa ile aeaelerdea· 
lıı rı bıı meseleyi yakındın ta• 

liği eaasın da bir anlaşmaya va· 
rıldı. F.ı kat d'ha ini habatın 
başında, izahı, teaddüdü müm • 
kün olmıyan niyetlerle, hadise· 
lerle karş ı laştık. Bu vazıyetler 
etrafında Franııanın Hataydaki 
delegenin ve nihayet Suriyedeki 

Hılepteki ili komiserinin dik· 
kat nazarı celbedildi. Bu hare
ketlerin manuı ıoruldıı. 

Paris hükumetinden ve Fran· 
.sının bu'radılı:i elçisinden ni· 
.zamnameye tamamen riayet edi· 
leceti cevebı alındı. !Hatay de-

Viyana: şehri . 
Londra tlereces 'nele büyüyecek ae birçok 

yerlerinde fabr~/ca_lar kur ~lacaktır 

Viganadan bir göriiniiı 
Viyana, 27 (Radyo) - Vıyana için yeni bir plan tanzim edil· 

ıu ştir. Bu plana göre, Viyana şehri, Londra derecesinde büyü• 
ytcektir. 
· Tunada ve Hitlerin do}duğu Brenav kasabasında büyük eser· 
ler vücude getirilecek, Ayuıtııryının muhtelif yerlerinde mü• 

teaddid fabrikalar inşa olunacaktır. 

Amerika donanması 
Şubat ayında · bdyük ma:ıevralara baılıya. 

cak ve aonra Nevyorkta toplanacaktır 

Dr. Aras . : 
leges M. Garc Ankarayı geldi. 
l:lu mesele uzun ıızadiya görü
şüldü. Fakat Fransanın bütün 
bu büınüniyetimize . k ı rşı ilk 
hareketi, gayri askeri aa .. ıtaka 
olan Hıta)"ll .asiler getırmekle 
mukabele etmelc oldu. 

iki fÜn evci Paris elçimiz 
Fransa Hariciye Nı..:ırile görüı· 
tü. Ş kiyetlerimizi kendisine an· 
!attı, döktü · ve batta kat' i ce
vabı da aldı • 

Bütün bunlara ratmen Ha· 
- Sonu 3 üncü sahi/ede 

AtatürA 
• 
lstanbulıı fereflerı-
tlirtliler, büyiik teza. 
h:iratla k:ırıılantlıl:ır 

lıtanbııl, 27 (A.A.) - Rei9i· 
cumhur Atatürk burün saat 
10,3.5 de huıuıi trenlerile Hay• 
darpaşaya mııvaN.lıt ve Acar 
mo'örü ile Oolmabahçe 11&1'1• 

yıoı teşrif buyıırmuılardır. 

Atatürlı: iıtasyo rıda Vali •• 
balediye reiıi Ostündat ile lco
mııtanlar, emniyet direktörü, 
mülki ve ııkeri rical, tehir 
mecliıi azası, C. H. P. müme .. 
silleri ve büyük bir halk kalı· 
bahtı tarafından karşılanmış
lardır. 

Halk, Büyük Şefi em11lsiz 
bir heyecanla alkışlamıştır. 

Filistinde vaziyet 
Çe: .... lerin b ::: rındıkları bütün kaıabalar, 

aakeri i1gal altzna alınacak 

Arapların bir nümagişl 
Kudila, 27 (Radyo) - lngil.z fevkaliJ, ko ııi1tri Sir Arol.. 

Mikail, Arap çcteleriııin banndıklırı bütiln lca11balarııa, derluıl 
11lı:eri ışgal altını alınmasını kat'i ıurette emretm.ıtir. 

Çekoslovakyada v~ziyet 

Alman tayyareleri 
faaliyete ·geçti 

Jngi f tere Hariciye Nezareti ~ark işl3ri ml
diirü Praga vardı, oradan Barline gidecek 

Alman taggarelerl 
Prag, 27 (Radyo) - Alman bulunmaktadır. 

tayyarelerinin; Çekoslovakya hu· Berlın, 27 (Radyo) - ç.. 
dutlarını r•çerelt bazı hıvalide koslovakyanın; Alman hudud
iıtikşaflarda bıılıını:lukları haber larına yakın biitün köpriilwia 
verilmektedir. altına bombalar yerleştirmiş ol· 

Bıı hadise Çekoslovakya dutu ve hudutları bqtın bata 
liyaıi mchıfillnde endişe uyan· Sonu 3 üncü sahifede -
dırmııtır. 

Londra, 27 (Radyo) - Oeyli 
M.,yl gazetesinin Alman hudud· 
lırında bulundurmakta olduğu 
hıııuai muhabirin verdiği ha· 
berlere göre; Almanya, Çe" oı• 
lovakyanın askeri harekatını 
mııkabıl tedbirler ılmağa baş· 
lamış! ır. Bu tedbirlerin, Avrupa 

Mussolini 
Hava manevralarını 

takip etti Pte biraa bile geri kılmadık. 
SııUı yolu ile makul bir hal 

:;"~ı;ne varmak için 921 den· 
ı,~1 daima iyi müzakerelerde 
lııı·J~dıık. Ve hazan da çok 
.., 

1tlı neticelere, anlaşmalara 
G:.ıııı~ık değil, f~kat bıı iyi 
d 1 tlerın tatbikte neticeıiı kıl· 

r "\ sulhunıı ihlal edecek mah yette 
olduğu ve buna, Çekoslovak· 
yanın sebebiyet verdıği ilave 
olunuyor . 

~f1•1 gördük. Her şikayet 
lı. ha11, yeni bir müzılcere saf· 

•ı •c;tı. 
it. Ve neticede Cemiyeti Akvam 
ı. tarlarına •ırıldı. Binbir do• 
.,::ı. lı:a~şısındı intihabat için 
d· 1 nızamnameler tanzim edil· 

1 Ye . d' b '- şıın ı ıı son nizamna· 

1 
eye göre intihap aafhaaını 

•• Yoruz. 
Fraıua ile bu aahadı İf bir· 

Mesud bir 
nişanlanma 
lran Veliahtli, Mıaır 

'
1

1 

renaeaile evleniyor 
Amerikan tlonattması T h 26 (A.A ) 1 _a r~n'. . . - ran 

Vatlngton, 27 (Rı:.dyo) - Deaiz Bıkanlıtının, . neşrettiği rumi : Velıahdının Mııır kralı Fara• 
bir teblıtde; Amerika donanmaı:nın, ıııbat ayında büyük mınev- ı kun hemşireıi 17 yaıında 
ralar yapacatı ve manevralardan ıonra bütiin donanmanın, Nev· 1 pren1es Fevziye ile nişanlın· 
york 1 manındı top'anaralc, Nevyork beyn'elmilel aergisioin açılı- lıı. dıtı reımen bildirilmektedir. 
tındı ıenlıkler yapacağı bildirilaektedit. , 

• Berlin, 27 (Radyo) - Ç~kos· 
lovakya; toplamış olduğu asker• 
!erin bir kısmını terhis edece
cetinden, yeniden bazı sınıf· 
ları silah altını davet etmiştir. 

Son haberlere göre; Südet 
Alıııınlarile meıkiin olan kasa· 
balarda, Çekoslovakya askeri 
kuvvetlcıiııın kontı o;u alt.nda 

ltalga Başvekili Muuolini 
R<>ma, 27 (Radyo) - ltılya 

Ba şvekili M ıs~ol , ni, bugün Vi
terboda yap ıl an hav\ maaeY. 
ralarıoı tll-'•P eylcmıjtİr. 
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FfK~A 

Kamalizm ve hususiyetleri r 
-

Yeni t:rler 

Orlıan Rahmi GÖKÇE 'ı==:==m;;:;;;;;m:=;;;11;;;;=ı===ar===~=====-;;;;;;;:~~=--=----====-----==--~ 
Kızı tehdid et-

Şehir Dahili Haberleri Törenle and 
içecekler 

Orduya yeni iltıhak eden 
erler, .90 May·s gü.ıü k.t'ala· 

Gene rejimlerin kendi pisikolojileri içinde, bizim müste~nu ve yiik
"r.k biı' me\·kiimiz 'ardır. Harp onı·a ıııın muhtelif me lek ve doktrin
leri. aşagı yukarı demokrasi ve hllrriyetin btitüıı hilkiiınlerinc başka 
bil'er hüklimle mukabele etmişlerdfr. Ferdin camin içindeki vaziyeti ve 
o cnm!nJarn hakim olnn ruh bugUnkU muvakkat gösteri~leri ve geçici 
znfcrlerinc ne olur n olsun yeni kıymetlerin doğu unu ve tekamüliinii 
ifade etmivor. Bfüıkiı:; bir miJletin g niş fikir ve hayat hareketlerinde 
e~aret ve havnsızlığın tesirlerini gösteriyor. 

HUrrJyetle anarşi~ i, distplinlc esareti karıştıran bu meslek ve mez
hep kavgaları içinde bizim iddiamız şudur: 

Kamiilizmde disiplin hürriyeti famamlıyor ve udeta hOrriyet namı
na Lir emniyet ve seliimet üpapı vazife i görüyor.. Cemiyet ıınmına 
kurulan ideal, bUtUn geniş satıhları ve açıkhklnrı ile TUrk münevveri
nin işlemesine, çalışmasına terkedilmiştir. 

Demokrasiyi en g~ç ve en ileri tarafı ile, fakat bugünkü meslek 
knvsralarının getil'ebileceğf korkunçluklnrdnn uzak tutarak almışızdır. 
Demokra iyi mahdud sahalarda kayda ve şaı'ta tabi tutmakla en gü
zel eser meydana getirdiğimize inanıyoruz. Çünkü biz de takdir ediyo
ruz ki, demokrasi inkür edilmez, yıkılmaz bir esastır. İnsanların cemi
yet halinde yaşayışından ve bizatihi in an olarak doğuşlarından gelen 
bir kanun, bir zarurettir. Fakat ne kadim Yunan demokrasi i, ne de 
Franıız lhtflili kebiri peşi sıra gelen demokrasi telakkisi, bugünün ha
yat ve cemiyet vaziyetlerile tamamı tamomıno. uygun yaşıyacak bir 
kudrıtte de§Udlr .. 

Kamllf zmle diier rejimler arasındaki farklardan biri ve en mühimi 
de ıudur: 

Bb, ne dünya çerçevesi içinde olıp satıma nrzedilmiş bir pazar me
taı çıkardık, ne de başkalarını taklit ettik .. 
Kamillzm, baıtan aşa§'ı orljfnaldlr. CemiyetJn ruhuna, devletin ihtiya

cına, milletin karakter ve verasetine, ikbsadi, içtimai, medent, oluı ve 
inkifafına, hulGsa, herıeyine göre ölçUlUp biçilmiıtir. Biz hiç kimseye 
benııemeyJz. Nitekim, hiçbir kimseyi de kendimize benzetiyor deifliz. 
Onlarla bz f erdce ve milletçe büyük ayrılıklar içindeyiz. Binaenaleyh, 
rejimlerimizin de benzemesi imkanı yoktur. 

Huau~iyetimizin en ınühim noktalarından biri de şunda toplanıyor: 
Onlarla biz ferdce ve milletçe bOyük ayrılıklar içindeyiz. Binaennleyh, 

Biz bir Şef aı·kasında, bu rejime Jnanmışızdır. Bu bir sOrüklenfş, 
rasgele gidi değil, şuurlu bir kavrnyıflD ve benlmaeyişin ifade ettai 
canlı br hareket~ kuvvetli bir hamledir. Onlarda kalabalık gOrUltüsU 
\'e ufultusu vardır. Bizde bunun y rine inanmak ve §UUr hakimdir. 
Kamilizrnin boy yUk ekliai ve kudreti do i§te bunhırdan geliyor. 

• ... 
ANADOLU - Arkada ımır.ın J>u yazısı dünkU nüshada çıkmıştı. 

Maalesef bir tanzim ve tertip yanh~lığı yazıyı nltüst etmiştir. Tekrara 
mecbur kaldık. Ozür dileriz. 

mişler ... 
Sonra da motosikletle 

lzmire kaçmıılar 
Torbalıda Tepeköydo bir 

vak'a olmuştur. Torbala halkana 
müsamere vermek üzere lzmir
den gençlerden mürekkep bir 
heyet Tepeköye gitmiş ve Mete 
piyesini temsil etmiştir. O 1tra· 
da müsamerenin verildiği ku· 
lüb binaama arlcı taraf talci 
pencereden giren ve motos:k
letlc lzmirden Tcpeköye gittik· 
leri anlaşılan bir tütün kum. 
panyaıında idris ve Muzaffer 
adlarında iki kişi, temsilde rolü 
bulunan bir kızı tehdid teşeb
büsünde bulunmuşlardır. Vak'a 
haber alınınca jandarmalar, fa
illeri derhal yakalamağa teıeb
büı etmişlerse de bunlar, moto· 
ıikletlerine binerek kaçmışlar
dır. Zabıta, her ikiıini araştı· 

nvor. 

Denizde mi 
boğuldu? 

Polise müracaat eden Ah· 
med otlu Bekir adıada biriıi, 
kırdeıi Y aaufua, dört ıüa den
bori ortadan kayboldutunu bil· 
dirmlı ve zabıtaca aranmaaını 

iıtımiıtir. Bekir, Eırefpıııda 
Mı11rlı cadd11inde oturmaktı· 
dır. Yuıuf, limandı 11ndalcılak 

' ediyormuı. 23 Mayıı gec11i, 

( Dünyada neler oluyor? J biraz içkili oıarak kayıtın• gir-

... -------------·------- miı, uykuya dalmış. Sabaha lagiltere krıJiçeai Elizıbıtia karıı Bekir, kendiıini aramı§ Nı•I• Rusgtıdan mı çıkmrı? 
Bir Alman gazeteai; nezlenin, 

yüz elli .. n• evel Ruıyada 
baı aösterditloi ve ondan ton· 
ra, tedrici ıurette hudutlardan 
geçerek Avrupayı ve oradan 
da bü Ü ı dlnyaya yayıldıtını, 
ondan ıonra (N ıle) diyeo biç 
bir baıtahQın işitilmemiı olclu-
ğu:l u haber veriyor. · 
Burlaptıte, çl~lcl•r• fllı/c 

olan bir ıılairdir 
Bud 1 p ::tte kadar çiçekleri 

snen YJ yeıillikleu kıymet ve
ren, dünyada ikinci bir ,.bir 
dabı yoktur. Hatta, Budıpeıt~ 
de çiçekleri çotaltmak maku
dile bir de cemiyet vardar. Bu 
cemiyet ııaıı, mubtelif zaman· 
lırda maball-.lerde ıeıiatiler 
yapmaktı ve ç çekler bıkkındı 
kocıferı111lır vermektedir. 

Çiçek Hvenlor cemiyeti azası, 
Budapeıtede ç'çek yotiştirmemiı 
o1aa evler ballcmı takbih eder· 
ler ve saksılarla paraaız çiçek 
gönderirler. 

Londrada bütürı kanın/ar iş 
ıarm•l• 1ılıımıılardır 

lofilterede; içtimai mevkileri 
•• oluraı olıun, bütün kadınlar 
,alıımıta ılıımıfhr. Ezcümle, 

a\nabumdaıa Miı (Çeçil), aon fakat bulımamııtar. Kayıkta 
ıamanlarda Londra•ıa maatına yalnız tek bir ayakkabı bul-

muıfur, arhoılulc yüzüadea, 
bir y rindo bir yazıhane ıçmıı ıındalda örtündütü yorganlı 
v• faaliyete ıeçmiıtir. birlikte Yuıufun denize dü~tü· 

M:s (Çeçiı), balo, ıuden• tünden ve boğulduğundan en-
parti veaair •tlenceler tertib diıe edilmektedir. Zabıtaca 
etmek lıtiyen Ariıtolcratların araıbrmıları ba9lanmışbr. 
ıipariı1erini kabul eder. 

Miı (Çeçil), illa verir ver

m11, birkaç balo için ıipariı 
almııtır. 

Salırlar lclllHtl N•vgorlctadır 
Nevyorktı, 11tırlır için 1898 

taribiade blyük bir kiliae yı· 

pılmııtır. Bu lciliaode, blltüo 

i ba .' etleria, ipretlo cereyan et

mesi adet olmuıtur. 

Satırlar kili111ine dıvam eden· 

lerin, ditır kiliıo müdavimle

rindt n çok daha fazla oldıığu 
teıbıt edilmiştir. · 

Katranlı su insanı öldürür 
Bayındır kazasının Uladı kö

yünde Hamid o~lu 12 yaşında 
Ali, aabun kıynatmağa mabsuı 

katranlı ıu ıçmit vo zehirle· 
nerek ölmüştür. Ali, akıl hastı· 
lığını müptela imiş. 

T•rfi eden 
öfretmenler 

Torbalanan Kizımpııa olculn 
ötretmeni B. Nedim Tutrul 
Çetiner, lzmir Duatepe okulu 
ötretmeni Bn. Adalet Sarpman, 
Olti okulu ö§'ıetmeni B. Rifıt 
Taylan, Tınaztepe okulu öA"ret· 
meni Bn. Hamdıye Biln, Urla· 
nıd Kavac k ötretmeni B. Sa· 
llib Oran, lzmir·Sakarya ilk· 
okulu ötretmeni Bn. Hadiyo 
Karaduman, Menemenin Tuz· 
çullu köyü öğretmeni B. F ebmi 
ipekli doldurduklara aon üç 
yıllık kıdem müddeti içinde 
vazifelerini iyi yaıadılcları anla· 
şıldı~ ndan Knltür Bakanlığınca 
birer derece terfi ettirilmiı ve 
emirleri, ıebrimiz kültür direk· 
törlüğüne gelmiştir. Kıdem 
zamları 1 eylOl 938 den mute• 
ber ol!cıktır. 

TAYYARE Sineması 2 Filim ile 
Gene bu hafta muvaffakıyet ve zafer haftasını yaıatacaktır 

Geceyarısı .Yıldızı 

s 

Dını ve Vala icralı Büyük Amerikan artiıti 

Ginger Rogers V E ~ Vilyam Povel 
· Tar fından temsil edilmiş aşk ve zarafet ab:desi 

DANS - MUSlKI... YÜZLERCE KADIN ARTJST.,. BÜYÜK BlR IHTIŞAY 
AYRICA DÜNYANIN EN BÜYÜK YILDIZLARI 

Albert Prejean • Daniell• Darieııx - Lucien IJ_aroa_x - Alice Tbotr 
Taraf ndan emaalıiz bir ıurette temııl edılen 

Vatakh Vagon Kontrolörü 
Rsy ı ıcıya kadar güldürecek derecede eğlenceli ve neş'eli büyük komedi 

ı" 11 : Geceva"ı' Yıldı:r.ı 3. 15 - 6,20 - 9. 20 de... Yıtakl 1 vagon S ve 8 de 
; w.-. -. . . . , ·a 

Kadın .vüz.ü~den 

Burnava cı·varında bı·r bag"' rında tö·cnle and içeceklerdir. 
And merasimi, umumi bir top-

kulesinde kavga oldu ~::::ııi~,:e:~;'.;~·k. çok h•· 

l k ~------------------ç i ~e kadın aleminden sonra beş kişi ba. M . b 
ğaz boğaza gela"i, bir kiıi Jlaralandı anıs!'. •.• orsası 

Burnıvı nahiyesinin Çardak- taza ve Haun oğlu Ali, gece İlk arpa mahsıılünfJ 
içi mevkiindo bir bağ kuleıin- yarııı eğlenceden iıtifade etmek aldı 
do kadın yüzünden bir vak'a iıtemiıler, kuleye girmeğe te· 
olmuştur. ıebbüı etmiılerdir. 

lbrahim oğlu Hasan ve kasap Bu yüzden aralarında çıkan 
Mercan adında ilci kişi, beş kavgada İbrahim ko:undan ya-
lirı vermek auretilo bağ kule- ralanmıştır. Zabıtaca kavgacılar 

ve onlara kadın tedarik ettik
ıine getirttikleri on yedi yaıın· leri anla)ılın Ahmed otlu Ha· 
da Necla adında bir kadınla san ile diğer Ahmed oğ'u lı· 
içki içip eğlenirlerken Hüıeyin mail de tutulmuş, adliyeye vo· 
oklu İbrahim, Şükrü oflu Mur• rilmiılerdir. 

Memleket hastanesi 
tevsi ediliyor 

Civardaki üç ev ve bir garaj hu· 
susi idarece satın alındı 

Unlar.ın nakli 
Tezkereıiz nakleden

Mani11, 27 (Hususi muhabi• 
rimiıde·n: Telefonla ) - Buıü11 
Borsaya Kepenkli köyündell 
yeni arpa mahsulü geldi. Aiti 
çuval olan arpa, merasimle sa• 
tışa kondu. Müteahhit Tevfik 
saatçi tarafından altı kiJruştaO 
ıatıo alındı. Ayrıca gelen altı 
çuval dı dört lcuruı üzerindeo 
muamele gördü. Bu yıl mahıul 
çok olgun ve bereketlidir. 

ANADOLU - Yeni mıbıu 
lün memlekete ve müıtıhsil• 
bayırlı olıa11nu dileriz. 

Mani•a Valisinin 
teftişleri 

Mıniıa, 27 ( Husuıi) - V• 
limiı Bay Doktor Lütfi Kırdar, 
Demirci ve Gördeı lcazılarıat 
tefti, etmek üzero Salihli1e hl" 
relcet etti. 

Memleket Haatahaneıinin ge
nişletilmesine karar verilmiotir. 
Yeni bir paviyon daha inşa et· 
tirilecek ve hastahanenin yatık 
sayısı arttmlıcaktır. Hııtabıne 
civarında boş arsa bulunmadı· 
tından arka tarafta Kılcı Meı-

ler ceza görecek Ademi müdahald 
2466 numaralı butday koru• 

cidi mahalloıindold evlerden 
üç taoeslnia ve bir garajın pa• 
zarlık surıtile utın alınması 
kırarlıştuılmııtı. Evler, pazar· 
Lklı satın alanmıı ve ubipleri• 
ne 5000 liri verilaalıtir. Garaj 
nbibi, garajı ıatmak iıtemedi
tinden istimlakine teıebbüs edi· 
lecelctir. Satın alınan evler yık
tıralacak ve bunları• 7Wl•• bl-
yülc bir paviyon in a ttirilcc k· 
tir. lnıııt bittikten ıoara Mem
leket H11tahaıaeıl, ıimdikinı 
nazaran daha büyük ve mühim 
ihtiyaçları karııhyabilecelc yülc-
1ek bir müe1111e halini alacaktır. 

Nok•an damga pulu 
1324 numarılt damga rcısmi 

kıaununua mer'iyet mevkiine 
konuldutu 1928 tıribindenberi 
viliyetlerle mile11e1elerden Ma-
liye Velciletine gönderilen sarf 
evrakının damga muameleleri, 
kanun hükmüne muhalif veya 
noksan bulunanları bıkkındı 
merkez muhasebe müdürlükle
rince tutulan zabıt varılcalırı 
Vekalet varidat umum müdür· 
lütüno gönderilmekte, bunların 
ceza tarh muameleleri umum 
müdürlükçe yapılarak alikıdar
lardan tahsili ,.çin teşebbüsata 
gir·ş.lmelde idi. Maliye Veka· 
letinden dürı vilayete relen bir 
emirde teıkilit kanununun vazet
tiği es11lara göre verıi ve re• 
simlere ait tarh ve tahakkuk 
muameleleri ve tahsilatın takibi 
viliyet ve kazalardaki ılikıdar 
maliye teıkilitını ılt oldufun· 
dan bundan ıonrı damga pulu 
tetkikatıaın viliyetler mubı11be 
müdürlükleriade yapılıcatı bil
dirilmiıtir. 

Otohaı belcl•m• 
•alona 

Almınyadı bir fabrikada 
Belediye otobüılerJ için ıitıj 
ıören Belediye malclnı ve •lık· 
trik milhendisi B. Hurıid Çıt· 
lar, ıehrimize d6nmilıtür. 

Belediyenin, gümrük önünde 
yeni yaptırdığı otobüı beldeme 
ıalonu dünden itibaren iılet
miye açılmııtar. Otobüılor, ıa· 
lon önünde durarak müşterile· 
rini almağa başlamıştır. Bele· 
diye, Birincikordondı ve Al· 
sancakta münasip yerlerde böy· 
le on kadar otobüı bekleme 
11lonu yıptır•caktır. 

mı kırıılığa kanui1unun 2643 
numaralı kanunla detiıen do· 
kuıuncu maddesinin 8. fıkrası 
mucibince varıiye tabi değir· 
men ve fıbrikaJardıa butdıy 
ve çavdar ualırıntn lcurıuıa mü· 
hürıüz ve nakliye tezkeresiz 
olıralc: ihraç ve nakli ve ber 
nerede ökütülmüş olursa olsun 
b• ualaraaı •flhüra 'z ıataıa çı
lcarılm ıı yasık olmasını r&t· 
men baıı kimseltrin kınuaua 
bu hilkmüne riayet etmedikleri 
ve kurıura mühürlü unları nık· 
liye tezkeresiz naklettikleri gö
rülmüıtür. Vekiller Heyetince 
ittihaz edlleo kararda Jcuroaa 
mühürlü oldu" u ılde ellerin· 
de uıulüne göre alınmıı nakli· 
)'• tczkereai bulunmadan un 
nakledenler hakkında Türk ce
za kanununun 526 ıncı madde
ıine tevfikan takibat yapılacatı 
Maliye Velriletinden villyete 
tamimea bildirilmiştir. 

Y •ni pirinç levhalar 
geldi 

Damga pulu bayilerine evel· 
ce verilen (her nevi dımrı pu
lu) ibareli ezilip bozulmatı 
müsait çinko üzerine yazılmış 
olmama11 ve ya1111nın da iyi 
olmaması nızaı:ı itibara alıomıt 
Maliye Vekaletince pirinçten 
mamul ve (damga pulu) ibareli 
yeni levhalar yaptarılmııtır. Bu 
levhaların m'ıliyet fiati olan 
125 lcuruıtın bayilere verilece
ği Maliye Vekiletinden vilayete 
bildirilmiıtlr. Damı• pulu tali· 
mıtnımeai mucibince her bayi, 
bu levhalardan birer tane dük-
kinlarının görünecek bir yerJne 
aımatı mecbur tutulacaktır. 

Italya kabinesi 
Brıgan toplanacak, 

malaim kararlar 
o•r•c•lıtir 

Romı, 27 (Radyo) - ltalya 
kabineıi, yırın (Vinimale) 11ra
ymdı toplanacaktır. Bu toplan· 
tada mühim kararlar alınacatı 
ıöyleniyor. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni, 

dün belediyede toplanmıf, be
lediye arsa satışlarile me~gul 
olmuıtur. 

••••• 
komitesinin projeıi 

Londrı, 27 (AA.) - Ali 
ademi mGdahale komiteıind• 
müıtoakif kalan Sovyetler bir 
liti milıteana olmak üzere dO• 
biltün azanıa lcabul etliti prcr 
jenln bıılaca alıkimı ıunJardırı 

l - Gönllllülerin aıker, bıb" 
riyeli, tayy rP.ci ve siviller ol
mak üzere dört aıada~~ 
eailerek geı . lınma • 

2 - F...a •• ·-cbıınubari6ı 
luaın lıpaayol tırahndıa oı 
bin ecnebi muharibin garl çr 
kilmeaini müteakıp mubıriblik 
haklarının verilmeai, diter ta
raftan ıöoüllüler bir niıbet 
dıbili11de geri ılınıcıkbr. (Sov· 
yetler yalnız bu noktayı kabul 
etmiılerdir.) 

3 - Gönüllülerin ıeri alın• 
masıaı murakabe edecek olaa 
iki komiıyonun hareketinde• 
on beı g(ln ıonra Fransız v• 
Portekiz hudutların• kara lc:oa• 
trolunun yeniden tesisi, geri 
alma iıleri nihayet 30 g1la zar" 
hada bıılımaısa Fraa11 Hl" 

beatçe hareket etmek hakkııı 
ikti11b edecektir. 

4 - Kıra kontrolu ile bua" 
ber deniz kontroluoun da baı· 
laması. 

Tali komite ıelecelc aah ve 
Perşembe günleri toplanarak 
bu plioın tatbiki için ihtiyar 
edilecek maaraflır meselesini 
ıörüıecek, cuhuriyetçilerlc Fran· 
kistler nezdine gönderilece" 
olan komisyonların azasını te
çecelctir. 

Çünlcü içtimam bidıyetind• 
Lord Plimut komite azaıı11• 
bU1nil niyetle hareket etme!' 
davet etmiıtir. lçtimadıo ıonrJ 
mumıileyh Sovyet olçiıindtll 
Moıkova bükOmetinin kararın• 
tadil ve diter azanın reyi11• 
iştirak etmıte teıvik etmeıi11i 
iıtemiıtir. 

ltalyada 
lıpan,a günü t•r

ti p edi leeelı 
Roma, 27 (Radyo) - frarı· 

kist ispanyadan dokuz kişilik 
bir heyet gelmiştir. Bu heyet, 
Pızar günü ltalyada yapıfac~k 
olan (ispanya günü) şenliklerı'i 
de bulunacaklar ve muhtch 
ltalyan şeh rlerinde aöyle~:er 
vereceklerdir. 
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Frankistler, Fransanın Ser- Is tan bul ....... 

lngiltere otaliter devletle 
re silAh vermiyecek 

Bay Nevil Çembzrlayn, bu hususta muhalif. 
/erden Sir Valtere teminat verdi 

Çekos. ouakyadaki 
vaziyet 

As:-f mezar:ık arıaaı .. 

ber şehrini bombaladılar nın m:=~~:;ukiıinde 
- Başı 1 inci sahi/ede -

istihkam tcllerıle kuşattığı gibi 
büyük ağıçlann üzeriıuı mitral· 
yözler yerteştırdiii haber veri· 
liyor. 

Fransa Başvekili B. Daladiye, Fransa hava kuvvet· 
leriı in harekete gelerek tea·bır almalarını emretti 
Paria. 27 (Radyo}- Perpinan· 

~n aelen haberler; Frankiıtle- Tu·· rk 1 n g ı· ı ı· z 
ııı Porfuyu bomb rdıman ede· • 

beklerine yanlışlıkla Serberi bom· 
•ladıkların• bildirmektedir. Kliring mukavelesinin imzalandıtını Çem. 

1 Soıı .. dakikad~. alınan haber· berlayn Avam Kamarasına bildirdi 
ete gore, O ıhılıye Nazırı Al· 
her S b b d Londra, 27 (Radyo) - Başvekil Çemberlayn, Avam kamara• 

aro, om ar ımanıa ver• ~ .. ~ 1 . . . · · · · 
d,,.i . t h klc d ,_. sının hugunku toplantııında Turk· ngılız ldırıng muabedeaı ıç.ın 

g zayıa a m a"ı raporu . 1 • • 
llın1 d h 1 B •-~l D l • uzun beyanatta bulunmuş ve Türkıyeye açı an 16 malyoo kredı 
d ' ve er a aşve~ a a b k d k" k · d · · l · l d ğ b" td· · · ·" . t" ak an a ı mu avelenın, un merasım e ımza an ı un ı ırmııtır. 
ı ye vcrmış ır. . . 
tı. • 27 ( R d ) F Başvekıl Nevıl Ç'!mberlaynın bu beyanatı a1kışlaamıştır. 

~· rarıs, yo - ran· 
d'1llerin; ( Surt) tan Pirene h:ı· 
Udlanna kadar mukabil taar• 

'Uta geçtikleri, Katalonyalılann 
da (T rent) te ilerlemeğe baş· 
1-clıldan ve Frank.iıtlere zayiat 
~erdirdikleri söyleniyor. 

Cumhuriyetçilerin, cenup cep· 
heainde de ıiddetli mukavemet 
IÖıtermete başladıkları ıon lıa· 
!>erlerden anlaıılmıştır. 
Burgoıa, 27 (Radyo) -Gene· 

rtl Franko hükumeti, harap 
olan ıehirlerin tamiri için beı 
llıilyoıı peiıta tabıiaat ayır· 
lbııtır. 

G. Mariç Belgrada döndü 
Doıt ve mütt2fik 1 devlet Harbiye Nazırı, 

dJnanm2mızı ziyaret etti 
Ltaabul, 27 (Huıusi) - Yugoslavya Harbiye ve Bahriye Na· 

zm General Mariç; bu S'\bab refakatle.inde Mil,i Müdafaa Ve· 
kiHmiz G~neral Kazım Özalp, Ccneral Aıım ve donanma ku· 
mandana oldukları halde harp akademisini ziyaret etmiş, öğret• 
menler ve talebe ile konuşmuş, atışlara seyrederek ızabat almış 
ae bilahare donanmamızı ziyaret etmiştir. 

Dost ve müttefilc devlet Herbiye ve Bahriye Nazıra donanma 
ıtıılarile y1kından alakadar olmuıtur. 

General Mariç, gece Belgrada müteveccihen hareket etmiı ve 
iıtuyonda merasimle eğ ırlanm ş ır. 

Saragosa, 27 {Rlldyo) - Ka· } d k h 
ttlonyahlar, bugün Frankistlore B M Mec isin e ço e-
Qört cepheden taarruz etmiı· • • 

'-rdir. } h • ( 
ilci tar f arasında tiddetli yecan ı ır ce se. 

-.,~•beler l>aŞ'lamııtır. 
lci •ri.. 27 (Radyo) - rran· 

•tlerio, bugün Fr na nın Serber 
ıehrinl bombardıman etmiı· 
lerdir. 

Başvekil ve Harbiye Nazm 
Daladiye, Franıız bava kuvvet· 
leriniıa hazır bulunmaıı ve li· 
ltrngelen tedbirlerı alması için 
16 ıncı mıntaka kumaodaınoa 
tnıir vermiştir. 

Daladiye, ayni zamlnda do· 
llanmaya emir vermiı ve sahil· 
lerde tedbirler alınmaamı iste
llı'ştir. · 

Daladiye, Dahiliye Vekili Al· 
her Saroyu da makamına ça· 
iırnıış, bu bombardımanda hu· 
~le relen zararları derhal teı· 
lt ettirmesini emretmiıtir. 

- Bıı1 1 incı aahifeae -
taydan gelen haberler, orada 
tedhişin bütün şiddetle hüküm· 
ferma olduğunu göster.yor. in· 
tibabat ta tazy.k ıçinde devam 
edıyor. İşte, vaziyetin vahameti 
aıikirdır. 

Cumhuriyet hükiimetinın bu 
meseleyi iyi ve kat'i bir ıaf· 
baya iıalde tereddüt göster· 
miyeceği, soğJkkaııl.hk'a neti· 
ceyi bekliyeccği tabiidir. 

Hatiblerden, meselenin tavaz· 
zuhundın evel cevabta ısra• 
edilmemesini rica ederim. 

Bu aabab Paris büyük elçi· 
mizden aldığım te!grafta, aynı 
zamanda şahsi dostum olan 
Fransa Hariciye Nazırmın Ha· 

Balkanlar arası tay meselesi hakkındaki kara· 
f rmı yaz h beyanatla tebarüz et· 
Qyyare nakliyatı tirdiğ.ni de söylemek isterim. 

lstanbul, 27 (H ısuıi) - Ro- Arkadaşlar; 
~anya sivil tayyare teşkılatı S ze M.lletler arası vaziyeti· 
'tiıi Bifesko bugün buraya gel· mizden de bahsetmeıc isterim. 
eli ve Ankaraya hareket etti. Milletler arası vaziyetimiz her 

B.fesko, Ba.kanlar arası tay· gün kat kat yükselmektedir. 
r-~e nakliyab için Nafıa Veki· Şarki Akdeniz, Karaden z, 
ttile temasa gelecektir. Balkanlarda ve Avrupada sulh 

Par is sefirimiz ve istikrar amm olarak çalış· 
~ maktayıı. 

ransa Hariciye Na. Sovyet Rusya ile münaseba-
zırile konuştu ttmız, ilk günkü samımıyet ve 

Pariı, 27 (Radyo) _ Franıa kuvvetıle devam ediyor. 
~~riciye Nazırı Joj Boıe bugün Garpte de, Fransa müstesna, 

nulukfan bir cümle alırsam, 

Fransa ile olan ihtilafımızı eo 
beliğ bir lisanla her noktasına 
kadar izah etmiş olurum: 

"Yarınki Türk • Fransız mü· 
n11ebetJerinin dilediğimiz yol· 
da ink·ş ıfına, H ıtay işinin iyi 
bır -qıclcilde yürüm .. i en büyük 
ölçü ve amil olacaktır ... 

lngiltere ile olan kuvvetli 
dostluk münasebetimiz, son de· 
fa olarak Londrıda imzalanan 
ldering anlaşmasile bir kat da· 
ha resanet kesbetmiş olacakhr. 

ltalyanın, boğazlar mukave· 
lenamesıni tasdıki, iki devlet 
arasındaki dostluğun yeni bir 
tezahürü olmuştur. 

Almanya ile münasebatım z 
11mimidir. Berlınde, öaümüz· 
deki ayın sonunda açılması 
derpiş edilen müzakerelerin ik· 
tısadi bir anlaşma ile net.ce· 
lenmesi, bu münasebatta ahenkl 
b:r istikrarın devamma veıile 
t~şkil edec · ktir. 

Harici siyasetimizin kuvvetini 
anlatmak içın, bunun son aylar 
daki tezahürlerini de söylemek 
isterim. 

Müstakil, kardeş Mısıra ilk 
baric ye vekili olarak g tmekle 
mesud ve· bahtiyarım. Bu dost· 
luğun tezahürleri, cidden bü
yüktür. 

Ba~vekilimizin refakatinde, 

anbrıl Valisi Muhidclin 
Üstündağ 

lıtanbul, 27 (Huıuıi) - Aı· 
ri mezarlık arsıısının mübayaa 
iş:nde yolsuzluk gören devlet 
ıura111 tahkikat raporu üzerine 
lstanbu valisi B. Muhiddin 
Üstündağ, eıki beled:ye reiıi 
Hamdi, mezarlıklar müdürü ile 
istimlak komiıyonu azaları 
hakkında lüzumu mubakemo 
kararı verildi. 

Almanya müstemle. 
keler kongresi 

Bremen, 27 (Radyo) - Al· 
manya müstemlek..eler kongreıi 
bugün burada toplanmış ve 
müzakerelere başlamıştır. 

iki çocuğun m3rifeti 
Vmrşova, 26 (A.A.) - Zaltin 

köyütlde niki çocuk kazara ev
lerine ateş vermişler ve yang n 
birdenbire büyüyerek o köyde 
yirmi sekız ve civar köyde do 
70 evi yakmıştır. 

Dört kişi ölmüş ve 15 lciıi 
ağı· su~ette yaralanmıştır. 

Prag, 27 (Radyo) -Çekos1o
vakyanın neşrettiği reımi bir 
tebliğde, Almftnların, Avuıtlır• 
yanan ıimali ıarkiıinde vo 
Çekoslovak hudutları civarında 
mütemadiyen tahıidıt yapmakla 
meşgul oldukları ve istibkim· 
lar kazmağa baıiadıkları bildi· 
rilmektedir. 

Prag, 26 (A.A.) - Hükumet 
partiıi olan cumhuriyet zürra 
partiıi reisi Beran söylediği 
bir nutukta demiştir ki: 
-Şimdi yaşamakta olduğumuz 

anlardan daha vehim anlar 
yaşamağa hazır bulunmamız 
lizımdır. Bugün bir askeri ih· 
tiiifın çıkacağını zannetmiyo
rum. Fakat cumhuriyete karı• 
yapılacak herhangi bir teıebbü· 
ıü akim bırakmak içio tedbirli 
davranmam z icap eder. 

Prag, 26 (A.A.) - Neşredi· 
len resmi bir tebliğde, ıon beı 
gün !çinde 17 Alman tayyare
ıinin Çe!c toprakları üzerin de 
ve 16 tayyarenin de hudut bo
yunda uçtuğu toyid olunmakta• 
dır. 

Prag, 27 (Radyo) - lııgiltere 
Hariciye Nezareti şarlc umuru 
müsteşarı ( Sir V lyam Şrıng ), 
bugün Londradan boraya gol· 
miş ve bu sabah, lng liz aefırilo 
Çekoslovakya meıc!eıi hakkın• 
da konuşmuştur. 

lngiltere, hariç memleketlere 
kolayca ~urabhH gö11d~rmelc 
itiyadında olmadığından, (Sir Vil-
ya Şring) in bu seyahati büyük 
ehemmiyeti haizdir. 

(Sir Vılyam Şrıng)lngiliz ate
şemilterile Südet Almanlarile 
meskun şehirlere gitmiştir. Ya· 
rın Krofta ile konoşacak ve 

B. Çemberi ayn 
Loudra, 27 (Radyo) - logil• 

tere Başvekili Nevıl Çember
layn, Milli müdafaa grubu Na• 
zm Sir Tomaa lnı"-ip ile Ha· 
riciye Nazırı. Lord Ha lif aksı da· 
vet etmiı ve uzun müz~keroler• 
den ıonra muhaliflerden Sir 
Valter Sitrin ile baıı mesele· 
lerde filcır teatİliDde bulun• 
muştur. 

(Sir Valter Sitrin), lngiltere 
kabinesinin milli müdafaa pla· 
nını tasvip ettiğini vo fakat, 
demokraıilere aleyhtar olan 
devletlere ıılib ve mühimmat 
satılmasına muarız olduğunu 
beyan etmiıtir. 

Nevil Çemberlayn, bu busu.
ta muhatabına beyanatta bulu· 
naralc teminat vermiş ve otaliter 
devletlere ailab verilmiyeceğini 
söylem ştir. 

müt!akıben Berline ridecektir. 
Prag, 27 (Radyo) - Çekol" 

lovakya hükumetinin, bugüa 
Çekoslovakya bududlarmı ıe· 
çerek istikşaflarda bulunan Al· 
man tayyareleri için Almanya 
nezdinde protestoda bulunmak 
niyetinde olmadı~ı ~övleniyor. 

300 bin <;inli muhasaradan 
kurtulmağa muvaffak oldu -

Japonların, Cenubi Çinde bir il1.raç hareketi yapmak 
tasavvurunda oldukları söyleniyor 

tlankov, 28 (Radyo) Japon· 
ların birkaç gündenberi muha· 
sara etm ş oldukları üç yüz bin 

kışilık bir kuvvet kurtulmağa mu 
vaff ak olmu~tur. Bu ordu (Tayn· 
po) nun kumandası altında bu· 
lunmaktadır. 

Son haberlere göre, otuz al· 
ta J ıı.pon zırhlısı Ç ntao sularına 
muvasalat etmiş bulunuyorlar. 

A.akadarlar Japonların ce
nubi Çind ~ bir ihraç hareketi 
yapmak istediklerini bildiriyor• 
lar. 

Tokyo, 27 (Radyo) - Ge
neral lyatagaki harbiye neza· 
retinden iatıfa eden general 

Suç.yamanın yerine tayin edil· 
miştir. 

Londra, 27 (A.A.) - Japon· Butlo konsolostan istediği 
laran geçende Amoyda karay1 ma· umatı alır a maz Avam ka· 
çıkmalara esnasında cereyan marasında yeniden beyanatta 
eden hadiselere dair tanzim bulunacak vo bundan eveJki 
edilen raporların ııhhatını teyid raporlarda yanlışlık vars bun· 
etmesi hükumet . tarafından lan tashih edecektir. 
Amoydaki lng:l z konıolosun· Tokyo, 27 (Radyo) - Ja· 

ponya başvekiii Konoye; bugün 
dan taleb edilmiştir. içtima eden kabinede arkadaş. 

Bu hadiseler hakkında avam larına iuhat vermiş ve bundan 
kamara11nda Butler tarafrrı · sonra, Çinde yapılacak askerı 
y11pılan beyan ata Japo sııa harekatın, çizilen krograma te· 
ş ddetlı bir protestosu t .... p vafuk edeceğini ve daha geniş 
etm ştir. mikyastıı olacağını söylemiştir. 

Şaf Ö/ ve Otomobil sahiplerine müjae 

Engürü Boya Evi 
'.' f UtKiye ıef ri Suad Davasla lo· bütün devletlerle doıtluğumuz 

~ ltere sefiri Sir Erik Fisis ve samimidir. 
Usya sefiri Surıçi kabul etmiş Büyük Şef Atatürkün Kamu· 

Yunan ve Yugoslav mümtaz ı•-•ı-----··--• Tenezzüh otoları, otobüs'er, kamyonlar, sair her nevi güıel· 
liki arzu edil~n ve zevki okşıyan madeni eşyalar: Elektrikli 
pistonla (Tabanca) ile boyanır. Cila verilir, bozula:ı kısımlar 
tamir edilerek hiç belirsiz bar bcalc gctı. ilir. Buyalar, macunlar 
Avrupa ve Amerikanın en iyı boyasıdır. 

Ve 1 Z•ırı müddet konuşmuştur. tay ıç•lırken irat buvurdukl"rı -ELHAMRA ldarcııoae M~.i ~ü~p~ctNe Sınemasında 
İki fevkalade filim b'rden 

1- Dişi Tarzan Türkçe ıöztü 
D inyanın en güzel kadını DORTHY LAMOUR 

2 - Si ah Kuvveti Fr .nsıZCl ıözlü 
SPENCER TRACY FRANCHOT TONE 

D"şi Tarzan ... 5 - 9 S lah kuvvetı 
.... ·'r· ,'ıı1"'. • ') •• ~ • 

ricalıni z·yaret ettiğimizi bili· 
yorsunuz. Bu z'yarotimizin ne• 
ticeıi, kardeş Balkanlı mütte· 
fiklerimizin heyecanlı tezahüraiı 
olarak tavsif edilebilir. Sonba· 
hırda, müttefik Romanya rica• 
lini de ayni hissiyat ve aami· 
miyetle ziyaretimiz mukarrerd.r. 

Seyahatlerimiz esnasın da 
komşu Bulgariıtaaı da ziyaret 
fırsatını bulduk. iyi münasebet· 
lerimizi, dostluğumuzu karşılıklı 
teyit ilo bahtiyar olduk. 

Harici vazıyetamız hakkında 

ıozume nihayet vermeden, kır 
metli dostumuz Macariıtana da 
borçlu olduğumuz ziyareti ye· 
rine getireceğımizi bildirmek 
iıterim. 

Devletlerle iyi münasebatan İn· 
kişafı için; hariçte, dahilde bü· 
tüo çalışma tarzlarımızın yüksek 
kuvvetini büyük şefimiz Ata· 
türkten aldıtımız yolda yürüye• 
ceğini Büyük Meclise arzey
lerim • ., 

Haric"ye Vekil m'zin beyanatı · 

alk.~.aua tu vıb olunmuştur. 

BOYA EViMİZ: Memleketin duyduğ11 bir noksanlığı ikmal 
etmekle iftıhar duyar. 

USTAMIZ: Avrupamn en iyi müesa~selerinde çalışmış bir 
Türk gencıdir. 

FIATLERIMIZ: Rekabet için değil, nefaset için müşterıleri· 
mizın göstcrecekieri rağbete bağlıdır. 

Cumh:ıriyet caddesi (İkinci kordon) İnhi
s"lrl .,. Başmüdüriyet~· k,..rşısında No. 111 



r ' ·' .. 

ağJı .< 
bahi 

Yavuz askerin kalbini kazanmak, şevkini arbr· Dünyada spor 
Diinya kupası hazırhklan, boks, 

..-~w. 

Ds.&ŞeftlJJ 

&6reiı lıaşt 
mak için hiçbir ıeyi ihmal etmiyordu ........ ~-

Yans ..... Şe7hln .az acmaaını Y .. ZllA: M. Ar HAN -Padişahımızın, milletlnizce de 
.. kU7ordu. Fakat Şeyh Mehme~ - 188 - PacUph_ olarak kabulll, i9ilnlerinin 
lledUtl. lllkltunu auıa.ıua e~ı- ph olarak tanıtmak, lıılısmia kendi hutbeleı:e ve Mısır parasına Keçmeıi .. 
1nu. namına hutbe okutmak, para bas- Alan bey Jütldetle bajınlı: 

Alal ç.ıebi tlu.ramüı: tırtmak.. -Bire haydutlar!. Bu teklifleri 
-Artık bahar 7aklaftJ. Elçfnın yanına Çerkes Murad naı.- siz bize mi yapıyorsunuz? 
Deil. leYb ona. toll IG•u~s ve mında hır de tercüman verilmifti. -Bls elçiyi&, padif&hımız ne aoy-

••- bir .. ,. 111Jledlllni ihau et- El(iler biltln allratile ç6Uere dal- lene onu ya-na. 
.-... ıa. Mrltakıt fırlattı Ye 10n- ddar Yavuz, •eleeeli haberi ~•le- -Yani padiphımız kendw.l bir
ra YAftM •1n•ı: meclen ordu ile berahr Şamdan b- ter mı. bir kahraman mı maedi-

-Allala clha4ım mtlltuek ve mu- reket etti.. Halbuki Mwr, karannı ory? Merel Dabuk harbini lffa&ti
•affak JuJma.. BIJllet, alır bir yük- v.nn-.ti: nia, Juheınıala mı kuaıulıım .. nı-
tlr. lalUalar .. bla Şeyhler libi. ce- Harb etletekti. y avuıa kartı bu- yonun uz! Toplarınız olmuaydı, 
.... •alrkw colı lcia mahl6klanclır. tün mukavemetini •öatereeekti. padiphınıaın katuını ayaklarımı-
fialsat ..ı.... h...,.e ratmn. mil- Bir müddet 10nra yavuz ıu llabe- zm altında eseeektlk .• 
Wlerl W.... .tmelerl llm•drr. Yltl ri aldı: -Çok Um sWIJonwıus. 
ıa.m olnlar. •u.:- kl.J'fta atır Elçıler idam edildi.. Alan bey birdenbire kıbeına •a· 
........._,tok•-·• "iad~ler Ywvuz evveli inanmak istemedi. nlmlfb: 
~-... ,.,._ Pad,..Jllar ÇUnkU yeni Mısır Sultanı Tomanba- - ilerimi aWlJonm? 
ıatllıdw ,ak..._ YUlfeled ifa ym, kendini bilen bir adam olthllwı• Ve 1Mua11167ı.r 16ylemes. kıbcını 

,. 6 'illa.. 1.titmişti. Fakat haber dolna wı. lı11ftP ·~ omua Ukbe badtr.. 
Yavu b&flJU elmft dfaJfyorclu. Ancak, onlana olama bir Mfb tur- m.ı bir olmllfha. Blçl yuyarlanmıt 
Şeyh ••vaa eW.: iti •eçmiftJ. ve lllp lllmlfti. Alan .. ,. hwm al• 
-Xuvnt ve tnk•tliıln yumda l!J,.lle ı=·• . . d • nwafl llW bu dda '1lerbae -1dır-.UW ı.11ı.a ...... korkma p di- ~ rın re ~erını uya Jl1I' .a- .. _. ~-

._ ana, ...., a Sultanı, Olllan hClnnetle •• bl)'Qk Jblf Ye onun - .ııuwUUll -padUfb: 
~ • merasimle kabul etmif, Pacll .. Jalan Bu defa diterine aaldırmıt ve 

...... lqJdm,llakbma •• Bana Yavuzun tekliflerini bQytUt 1Jir itidal onu•d• kafamın k~: 
•• eL ._ el-• muhtacım. Sefer- ile dinledikten ._....: -Sfzf ktllıtalalar *1 f. .• 
a.ta • lllıtiiM fıkı7onaıa. -Ben ••-l&ltaıwn f-"'-• .......... DiJ• homalll'dana bomurdaaa aa-..,...u.rlal kalcludı: , •y • -- ...... ....,..~ •• 

-lltmdfak olacabm inpallah. bapma cev~p ver~ek Yuiyette eleji- 16m Sult&Jaı lnulu dQunea Alan 
DMı ft -.,. b·-ıı ... ı±MIL lim, beylerımle müzakerede bwuna- ""- • 

-- -.... catım _,." 
llrht.e. YaYUu bile titrete _.. • . . -Ne 7apbn? 

nnsi& bir hal vardı. NitekiiD Ya.az Demiftı. Elçıler de bunun OzeriDe Demft, o da ıu eeTaln vermlfU: 
•• •llııli 6perek çıkark• ~ bQ- ::: nltanmıa lnazuruııda tıkmıt --Blslm a kadar etlnt " ka.. 
7M

1
: emalyet •• vecd ile doldut• Fakat ha~ede llarplaruua .. 'arka- tllhbf• tallaamttlamas 7oktal'. ı... *• etti. 11nda dön .... ıııı. ... k ytlrlfea Mti Ufaimlsla .fllnenmellnda ile 
....... flkar çıhla~, hülmtn. biri çıkmıştı. Bu adam Kemlelk ~ &lmelrfflfmlz daha doirudDI'. lenfl-

.u..cı: • 1 miz "1.ınu icap ettiriyor. Yavus Selim 
-a. •1 .. rek Ahi: .. ele kal- lerinden m......- Alan bey~. blsd9a kUraaan mıdır? Toplan ile 

br.NUnlM, kıfta• de• ftl'IU'IWI.. Onlara ~ka~e,baktı ve •DN.a: elde ettlti bir zaferin petf ma, bial 
.8wılaı', O)'le bir ldpn•• ha&IU1Ulda -Siz _mwlnız ·. kendWne upk mı 7apmak litiyor?. 
liJ'-lr ml lüf f -Oamanlı Padifahı Yawau 1:1- ıı1ı11r s.ıtaı ü iu •ulret 0 ., 

• .._ Jasarm: çileriyfz.. -da artık .-ri 9üi1 bbal ••lfti. 
.. B•klnn Tar P.adlphun. fakat -Neredenaeliyonuu? Yana: 

.. -uttau.Sarf .oaha --Şamdp s•ldik. Pac1._b_. _.._...1-l>b'• laaiu'dl- IAmu 
1aJ1 açmak 1f1a 116yle ... IMWIWua.. tekliflerini 8\llt.anm,... Mlcllnl1k L çQlr. aıiu'a Nlyecek&er. XelMIU• ... 

·--~~~~"ı---~M~·-~-~·-~~~3'3·--~~~~--------~-
.... ~L ı J ~ .... ~.::., ıo::.:-::. Ç M. D IK L ER 

. Boyacı ve sbur balaraaı 
wtJrem·el türler ~aua YaTu, 
...... Arap edebl)'atmı n Arap 
m.t&miı etU edlyonlu. Nedimi 
.... Cua em!rler vermlpl: Sabahları, Karflyak:ıdalri kab- O mada her nasıı.a kımıldamlf 

~ • 16ael Merlerl toplattırıyorda. vehanelerden birine •lder, oturur, ve ayakJanmı OJDatmıf olurum. H• 
..._. .. lalttL Ordu, hamalı bir pzetelerimi okur, hatta biru ela men, birdenbire abhr: 

.-.n•• hasırlaıyordu. Yavuz, ukt- yaıı yasanbl. J'akat •ırk~ bo7aeı - -.,..ıı. 

._ al)ıle• kı••enwak •• tnkiai an- unlır ki, orada he• bana nıu..Uat Ve ben .-nafii'~ aaaWlefir, c• 
lllılMlll ltla bir ferma~: . olnıuılanlır, hem ~er maperilere .. vap verlrllll: 
•• aeferlme iki bin akçe verile- Ben oturur oturmaz, daha ~hve- - Haydi be otlum, ııt ,urwn. 

nk.. ~ Hfer wuwa eıa klftlk mi söylemeden, bo~ a sandallasının Fakat binsz •nra, bu ınrt•ıra ta
'Wr pklW. JlıwHk içecek amtm atırhtı ile bır tarAfa 11ıwkan omu- •llfltlal'du lnırtulmak için bir' bat
tebifTeeek. Ona söre tertibat alın- zunu rGstere rlJstere bir taneal .,. ka 21iya~inln kutuana ayakkabı
mabdır .. » lir, ~yle ı.apnı da eter ve masanın lanmı uzatır 11 boya batlar.. Çün-

f .. aa, aabri ıo• .. Tbadirdi. al\ına doğru t.akar. Aradıtı .. y. kil bunu yapmauam. bilirim ki, 
b&lltlf haberi, Adeta ortalıtı altüst bir kedini• ihtiraslft :.e\·rettifi et kurtulbf, rJhat ,.ılzil yoktor. Etr-"'
.W. Bundan bqka, m ft fl1'eeek ta. parpaı delil, benim ayakl~ a- rafımda hepıi birer birer, mevlevt 
.-ak bere binlerce deve mtlbayaa kabılanmdır. lla tlhlp duracaklar, sokaklarda 
..atı•tll flrtlliyordu. Muhterem boYaeı. tedldkat yapı- kite tutmq hyaeılar da 'heni U 

• nntle hflye töllerlnde, erdu yor: Ayakkabılan ne ilemde? Dl- kartıclan ••aa avu : 
na _... kalmuı sfbi bir tehlikenin ye.. - Boyaci l>.yim .. Gel bey.im, par-
.. 1•• ~~.. Ben derhal :Lyaklanmı toparla· latalım ... 

Datman, hareltete ~mlftl. Gu- nm. Buna rai en o mınldanır: Diye diye ve fll'falannın tahta 
• etvanncla maharebel• U.la•ftı. - Boyaci! akşamı Jle kutulanma a.ttınde tram-

:nır, •tlnlzam stMa P•n emir - Jmmem bırakınız. ~t tala ~la bırtah7acalllar. lylai 
._..: O usaklaıır, bu defa; ltafkuı mı; boyat, kurtul.. 

ıa. •erhal Gaaen 7etltHek· acele acele •• sözlerini cOh oh, .. ı. ._de bundan, 1..ı ilam lal- dinis mi, m-..Jlab, hoWeldbala> .der -------·--=----:--
.... ~lr •iti sön4ereffilm.. ai i açarak selır ve blr'1enbire eli 

Jıl•k•m ıu idi: ile ayakkabıla"1111 ifaret eder. ş.. 
Mtabnte, ıalh yolu ile iti ba- fd'lı> ta ltenim 41e ayakkabılarıma 

Yani budlahıi onlara Pa~- baktıtım ft : 
.. · - Ne var? 

. l>b"• ........ Ydhlit •• IDIMl'l)'a 
aldırmam. O batirtabr: 

- Boyael beYhn... Parlatalım. 

1 
__ G1ıa91ıı;nk;-ı:ı~iy;.ı==•;•r•--·ll Jlojlu baaa qartaı.bm» clerUn, • m ;; &;ilan 1 ·iiil içimden bir ... bıkar: 

H.,4• Rffll• Ola'•• - Parlatalım 4etil, p&tlatabm 
(•1181 MfdJ• •• J• itimi..... azizim.. Sabah aabah, kahvellü.i 

ıt ...... ...,... ÇAllÇU içmedik, ıazetemlst o1r••Milt lla-

J&>AREHANF..sl ha .. 
Nihayet ona da eeYap Y911ba: ......... ..,....... .. - Lllsumu yoa .• 

t.ıllk ludll W-...... ı D-
f.l..tiı.ıafı bir- •~.u>oLU O .ıder, bir •efe• a mm. •• • 

-W fu 4e, ODUD slJantini Ve .. rl tllo-
, ,ıea.a 1776 • ııeeta k-405 dUtUnü •irmUt olan bir t.tb l»o-

üoae tenİd yacı ajır atır, btıtln mua)ann al• 
\ JhlJ l"-0. aka •Jll&a • tarını tedkik ve taharri eden ı,aJat.: 

l ..,...., larla öbür köteden .alıtbı edn .. ,.._ 
bt aelli p1nu•. a.Jlr. f17le wa-

1.1.. • ... ~..... .. .... - bqJlla4a dmv: 
•hu tcııd 11 linm önümdeki kQıd& bfr al& aı.r. 

•1'•.&.'- ll kA1~~1'~ 
l.A ~"l'İll 

Bu kİIUn bitti .. 
a..-. ~onam cma 4a bir 

tenis ve ragbi maçlan 
-2-

1c1r. JOllanada 
......... ri b ... ii 

Lelais~a - lrl•ndc 
V-.ova, 24 (A.A.) - Ge

çe• pa Çekoalcwakya milli ta
kımı ile be at.ere kalan lrlanda 
•li taku111 L'hiataoa 6-0 aat-
Gp olmaştar . 
,,.,,. & - C.na61 Al•-.. 

...ı.teliti 
Roma, 24 (AA.) - italya 

B. mıl i futbol t•lamı ile kar· 
tal•ta11 Deb•bi Alma11,. mu .. 
teliti .S-0 matlup olmuıtar. 

Alnı•n•• 
MIDila, 24 (A. A.) - llhila 

.. bliW fatbel .... ile 
Çek-.nak,aa111 S:awia tala• 
•ru•clald .. , 10 W. .Pli 
..... ,........ - Jı.3 ..... 
berlilde •tioel••iftir. 

Çebalo•d•""• 
Praı. 24 (A.A-)- a. Wta 

1apılu futbol •açlanaıa aeti• 
oelerl: Spırta • P.... ı.o, Sla
Yia • Preaton Nort.._ci 6-1, 

D .... ..,,.su Bredl .. 
..,,, taı .. 

Pata, 24 ( A.A. ) - Ola,. 
laapua •9Çhnaa ıı~irak ••cek 
oa.. •ailJ&Llar, 23 0J9Dm 
fe4eraıyoa aza'ar ve paeteci· 
lerclea aiirekkep 30 kitilk laer
•t halinde Pariae plmiılerclir. 

Brea lya oywıculan ara11acla. 
ceauU Ameribaıa oa müke111-
..& latbo\calanatba biri o&.i 
uDCİ DOlaİDıoa ile •qb11r 
•••acim&.rcl• Herkll cle ... 
:u11maktadır. Şimdilik St. Cor
•ede ika••t edea U,ot. J..la. ......................... 
ıüao kadar Strızbarra hareket 
edecektir. h ••ÇI• jiliW Hol· 
..... ÇekOllM'akf• ...... 
pliM ile kar11l.,.nkhr. 

,,..,,.. _,,,, ldı .. 

Pari•, 24 ( A. A. ) - Fatbol 
federaıyoea Franucla yapııac.k 
o?ın dünya bpa11 maçlarına 
it'irık e3ecek ol& FrH111 miJli 
takımı• leflDİftir. 

S. talamda ltala:1aa V 1uah 
oyaacs:er ~ni ıle Jotdaa 
Fnen taWıyeliH ~lerclir. 

Al,,..n mil it ldı11tı 
'Berlin, 24 (A.A.) - Fruıa· 

da y1. palacak dlr.yı bpUI 
maçlarına ıtirak etmek here 
ayr lan miln oyuncuları utren· 
manlarıaa ltaşJamı•tır. 

Alman milıi takımi ilk ••ça 
Parııte lıviçre ıle yapacalcbl'. 

Al•an Milli tak mı plip pl
dıti takdırde iıtirahat et•ek 
lzere tek ur Alman Y8J• awlet 
edec=ek •• Dömi Fiaal mfliaJ. 
ma11aı ,.pmak içill 12 Ha-.. 
ela Lilde bulaaacıktır. 

llerbst A•r•,,. K•,,.. 
, • .,. 24 (AA.) - ..... 

Avrapa kupuıma ilk tsaada 
f,. C. M liıao ile Millaoda. Sle
Yira. Haelc Jtlaat GradyllliaW 
ile Zapebre Zideaiee, r .... 
..... ile ,...... Dtct.o, 
.. s. it ile lelpachla ....... 
pcakbr. 

A.11'1""4• 
Nnyerk, 24 (AA.)- o.,. 

........ Joe ı.ı. ... ,.,.. 
alfl ._. ..... itla•tr•nrs• 
........... k ..... .... 
....... 500 ............. . ........ ,.. ....... ...... ......... 

ş..liaı ............. ild 
kilo llllD•I olcl .. •diı lk W• 
........ , •• , ..... ıeçire............... _ ..... 
...... tatllika .... ,. •• , .... 

,.; •••• il: 

_ laaf f ııldet boka lllDIPİJ09U yalile marazi amille 
u.r .. ı Gercl• .,..paı..ta <>,lat lamu takibeo böbr 
O•m ile yapbla 10 n...U.k ••• Ye burafla 
bir ·~ta rakibiai 6 aaca ra- hap huaule ıetirirle 
-~da ll-L-...6 -.;.,.,ı.,0 Jup butahtı mikr 
,,.._. ... n __ ..,... lrılıilelİlli iltilaaplaa 

Atletizm ra keM ile böbrek 
Al ... .,.,. ,. takip ile bil» 

Berlill, 24 ~) - Va,a. olur ve böbrekler 
aerde wtip Milllit ola ati.. dakca müzmİll •yr ti•• mhabakunda çekiç at· t-klata la•talafa n 
mada olimpiyacl ikincisi olM .. ., ••nle plir •. 
AiaM Eıvüa Bluk 54.60 ilet• Y.ıaıı ba tok d 
reye çekiç atmııhr. Blaak diaki rete llleu• ecler. 
43,96 lletreye, ,all.,t 14,51 b cer ... at 

.. ...... böyle 
••• ,.,. .......... ... ....... ili 

Hadaeılı'/ı ..,.._ wrtlildeli • 
Al"""'•""• n,. dotna ,.,. 

S.lia, 24 (A.A.) - ı S a.... lercle bir iltilnabıa 
l•••ıa.lın Alma• açquaa Nr laebiJet wkte ._..,br. 8'a 9P1lara• •ec•• .. idedir. Kadıa 
it mil,oa k l••*•Ji .,_ Wr lala oldata içia •i 
...... •lıHkbr. Up .. 300 lla çok •• dalaa kol 
tayyare iıtirak etmiıtir. 28 Ma- k ... aiai .iatill ederle 
11•• k.cl• den• edecek olaa daa çok defa l>ö 
.._ •ilalMkı v.,. ••• llillapt reçerek iltilaaba ıe 
...... kbr. Onun 19i• kadınlar 

..,ta pek temiz 
Teni• aaafet •• taharete 

Dnl• ı.,,.., leais llUlflfll'I ria1et et•eleri lhı 
ı .. at; • lsoiv• tedir. Sidik sonaa 

Stoldıolm. 24 (A.A.) - Daviı .laalarda teudil 
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Teniı mıçtırının Yçiiliil t•• evn.de Be,ntla 
ela Mıc•iltM• Gabeti, l>Allot, Hind, metre8İ 
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Mayıs bilme 

Yazan: Aleksnııdr Oüma 
afat kaza 

\ - -

B 
-- May•s bilmecemizi halleden· ı Yüksel, De ı zlinin Çivril ilçe i 

İr ÖIÜ gibi sar ra e İ ağır • te •; ler aras111da kur'a çektik, kazı· nüfus katibi kıtı ~evin Gönenli. • k ı oların isimlerini ynz yoruı. Birer ujak dolma kalem ka-

- 165 -

f ak t kor 8 eSI ÇI Ord Reıı mlcrini de beraber gön· zananlar 
:.\tos sözünde de\•nm etti: Dc>di. kfığıdı imzu C'tmişti ı derm ş olanlardan mükafat alan· Karataş Ortaokulundan 278 
-Evet, şeytnn sizi zengin ynpmış, Mnylc>di ce\·ap verdi: Dediler. ların foıoğrafilerini bu haftaki Azmi Tu han; Karaburun da 

rYtan size yeni bir isim takmıs, şey- E\et ölmeli! g, vela o kadın, son- -lnızu .-ıttiftini lıili~·oı·tını. çi.inki.i çocuk sahıfem.zde ne redeceğiz. müv .. zz\ fahri Erdinç oklu 
n ıur tınızı da degiştirmi ; faknt lra da keneli i. ·fığıcl bPııdc! K11zananlar, hedıyelerini salı Muharrem Erdinç, Kem lpışa 

;ub~nutdnki bnbu ti \'e vücudunuz- Ato un başı döndU, lıir kndmdan Diy<' Atos ieyid etti. günü matbaa mızdan almalıdır· mer~ez llkokulund n 322 Tür· 
•kı dövme i retini silmemiş! bn ku blrşey olnuynn bu ınnhlOkun Bmıd~m sonra üç arkadaş bölük- lar. Taşradakılerin adreslerine k" Ç K k d H" 

Mayledi sanki bir kuvvetli yaya göıUnUn önunde durması nkhıın acı !eriııe varıncayrt kndar nobetçilere pn n ınar, arşıya a 
1 

un-baa.._ h b gönderılmiştir. gam sokah nda Halide Tur 
• •ulş gibi yerinden fırladı. Gözleri hatıralar getirmişti; imdi Lulundu- ruln vermekten gayri iç ir şey ko- .s

1 
• • 

§lrtıııeJc 1 . 1 h 1 d • Bırinc.: G'4zİ ltL k l da ti o 1 '-t b' d Dem· :t çakar gibi parıldıyordu. ğu bu rnzı.rettcn c a n az tehlikeli lıiı nuşmnmış ar ı. illi.O u un n gu u r mf'K e ın en ır· 
. -Ben sizi g b rmi bildiğim gibi gilndo kendi ımmmıurıu t mlzlcımek Ynhıız 1uAketonu Plnnşeyc gön- Met:n AkJzman bir dolma cili Mchmed L~yJek, Bı:yler ıo· 

l!.iı de beni ölmüş biliyordunuz, değil için bu kndıııı 1 dn etm k niyetinde clorerck, efendisini istec.likl rini ve nU- kalem. kağında bayan Muz Her. :1? Fakat, Mnyledi dö Vinter j mi bulunmu oldu··uııu dUşıindll; intJknm betten çıkınca ilih orlnr koğu una lkiııci k z J sesinden Nevber Birer çakı kazananlar 
be An dö Broy ndı~ızı gizlediğiniz gi- arzusu tekrar lıcyni.ni )~l mnğa baş- gelnıcsini so):_ıc~1es~ı~~- c~r~tmişlerdi: ç pktn (1003) büyük bir al· Berg ma Zübeyde hanım o\cu• 
. 1 ben de Ato ndı ıle Kont dö la Fer lndı; ve humm nteşı glbı blltüıı vilcu- A tosun duşuııdugu gıbı. Mayledı 
~i saklamıştım. Namuslu ağn- dliııP yayıldı; a\·ağa knlktı,elini beli- kemlin! beldi) en iki ad:ımı görünce büm. lundan Ihsan K ya, Alaşeh. r 
betiniz bizi vlendil'diği zaman ndı- ne uzrıttı, bir tnbtmca çılmrıp horozu- peşlm·hıclcn gitmek hususunda hiç Üçüncü: Leyla M. Fazıl (Ce- llkokulund n 869 Ômer Musa, 
Zllı bu deiil miydi? mı tetire aldı. mUşkülut göstermedi: bir al'alık kar- ıaı Bayar bulvan No. 42) bir Bayındır Jand rma komutanı 

4'toa bir • hk hn hveı·erek ö- Ö!U gibi snraıı n l\ln) l di bağu·mnk dinnlin ) nnınn ötürUlüp her •)'i cın- 1 ulu sulu boya. Rüştü kızı Bedir Sangör, Eşref· 
ıtbıde devnm ~tti: istedi; fnkat korkudan kalıarmış olan latmnk tekl~fiııde bulunmak istemişti. Kiiçük b.'rer albüm kazananlar p şa caddesinden 208 Timur· 
-Vaziyetlerımlz hakikaten çok dilf boğuk bir sesten ba kn bh· se çı· Fnkut kendı tııl'afmdun yııpılııcuk bir B G · 'lk k ı d taş, .Erkek I ı esinden·, Şehit 

~~ptir. Bu zamana kndnr yaşama- karnınnmı~ vo bu i in an se in· ifşn Atoslm herşcyi ıneydnna çıknr- eıga~ı t~ı .. 1 ~ u un n 
~.sebebi birbirimizin ölmüş bulun- den ziyade hny,·an hırıltısına benze- n:~ı~a sebep olacaktı. Atosun kcn- 413 Ferıdun; Mılas ılkokulun· Fethibey mektebınden Sabahel· 
i.l~ınuza inanmamız ve gerçi bir ha- mişti. Karmakarışık snçhm ile siyah dısını nsmış olduğunu soyliyelıilit-df. dan 941 Ömer Faruk Ege, tın Tanık, M ı sakı M.lıi okulun· 

tıranın insanı kemirdiği doğru ol- duvar k ğıdına knrşı duruşu l>ir uma- Fnk~t Atos du oııun \'ücudilndcki döv- K•ışadası Maliye daıresindc Sü· dan A'aeltin A p 'Yt y, E~ref· 
~alda beraber yaşıyım bil' mah!Uk cı h yalıne IJ ıız nıişti. meyı nıeydaııu ~ıknrırdı. Bunun için .eyman, İzmir kız lııesinde paşada lk ı çeşmelıı<: c ddesinde 

dar ezemem sidir. Ato. tab nen mı ynrns ynvaş kal- sUk~t\I muhafflzn etmeği \'ek 1ııdisiııe 1341 Leman Baran; lzmirde Hulfisi oğlu 1 maıl Karadoğaıı. 
/lay]edi, kısık ve boğuk bir s lece- dıl'dı, kolunu uznttı, nihayet tnbnncn- \'erıl n mü.şkul \'uzifeyi ınehan~tle yu- G~lir so~ağ.nda M. Aydoğan Birel' kalem raş kazananlar 
ılp verdi: Mnylediııin alnına daymınııştı: verdi- pnbllmck üzel'e basiretle yoluıın git- U Akh' G · ·ık k l 

bak . . . . k k • . me·. t ·ı tt" h . k . . ot.ur, ısar azı ı o u un· V 1· K" ''k k 1 d 
-l' at sızı benim ynnımn getırcn ı nrarın at'ı olması lınselııle takın- gı ercı ı e ı: erşeyı nrdıııalın ,; .. a ı azı mpaşa ıı o u un an 

tıebep nedir? Benden ne istiyorsuı. dığı büyilk sükunet tesirile ''nhşi bir arzusu \•echile· ynpıp bitirdikten son- dan Osman Kayalar, Gozte· 494 Perıhan Pidcc; Nazı ili orta 
ııUz? hnl kesbeden bir sesle dedi ki: ra geri gelince intikammı ulmağı mU- pede Nevzatbey sokağında 13 okulundan 265 Tarık Şener, 
d' - Şunu söylemek istiyorum ki, ken -Madam, kardinalin imza ettiği nasip gördü. Numerada J.ale, Nazilli Kuyu· lsmetpaşa ilkokulundan 210 
k11lıi göstermeden sizin bütün hnr _ kilğıdı hemen bnmı vereceksin yoksa Bunun için. bütün gece yol yürU- cak nahiye müdürü kızı Yüco R mz; Jspar R ort oıeul öğren• 
etlerinizi takip ettim. hayatım hakkı için beynini patlatırım. dukten solll'u sabahleyin saat yedide Targal. cılerinden 286 Halıce Balk n: 
- Neler_ yııptğımı biliyor musu- Karşısıııcla başkn bir adam bulun- La Puan kulc::>inde IJulunuyorlardı. B' k t k J b Halıtbey okulundan 476 Guf· 

lluz. ü e ydı, .Mayledi şüphe edebilirdi; fa- Saat sekizde gemiye bindirildi; saat ırer u " a ~m oga 
~- Kardinalin hizmetine girdiğiniz kat o Atosu biliyordu; bununla beı-a- dokuzdu ise kardinal tarafından dam- kazananlar ı~n Ku!un; D kili iıkokulundan 

~Unden bu akşamn kadar bütün puy. bor hal'elcet iz knldı. galanm1 emh ııamclerle, Bayona gi- Emirilem ilkokul öğrencile- insan Özer; DJ mlupırıar ilıeoku· 
lklarınızı günü gününe süyliyelıili· Atos devıım etti: deceği iııun dilen gemi clemiriııi kal- rinden 94 Saliheddın, Ülkü fundan 212 Macıde Kocaçrnarj 
tfın. - ıınn bir mıfyo izin! dırnrak İngiltere yolunu tutmuştu. o'culundan 231 Ruşen, Turgutlu Dumlupınar okulundAn 348 lr· 

M:ayledinin soluk dudnklnrmd n Ato un yüzün Un keslıettiği halden - SONU VAR - fametpa11a okulundan lbraqim hrı; Ödem ş ln ö ı u ılkokulun. 
•liPheli bir gülümseme geçti: tetiği çekmek üzere bulunduğunu B Akyüz Tmaıtepe okulundan dan 163 Şemseddin; Tınaztepe 

-Dinl dük dö Bukinghnm omu- fayledi farketti; elini çabucak gt>ğ- 0rsa 121 M, h d Ô 1 H 
tQndnn iki elmas taşı siz kestiniz. ın- üne okarak çılrnrdııiı J, tğıdı Atoı;a e me. .zsamura, o ıaz okulundan 57 Mehmet; lıtikıal 
!am BonnsyöJ.il siz kuçn·dınız; Do do~ru uzııttı: llzüm satışlarr ilkokul beşınc• sınıftan Sevim okulund n Nermin Ay ün, 
i te vlp onuııla bir gece ın -Al, 1 ıı t olsun! Ç. Alıcı K. S. K. S. H 1 d k • ~k 
8 l'ken bilmiyerek Dartaııyanı koy- Duaı. 65,5 Ü. Kurumu 19 21 arp er e ope ler 
nunuıa nl n sizdiniz; Dö Vnrdm izi Ato kiiğı<lı aldı, Himlınnın ynnına 24,5 P. Paci 17 25 21 
le\'nıediğini anlayınca onu rakibin gi ti, ve istPdi[d kuğul olduğunu emin 18 A bayr le 16 18 75 
Ö!dürtmek istiyen sizdiniz; bu ı·ııkip olmak için ucele ile okudu: 
sııin Pis sırrınızı öğrenince onu öldUr cBu kağıdın htımıli yaptığı herşe- 7 E naf Ban. l3 50 18 SO · 
~ek için peşine iki katil gönderen yi, memleketin enadetl nrımınn. benim 115 Bugünkü yekiirı 
81.ıdiniz, tılan kurşunların hedefin emrimle vnpmıetıl'. RfŞELYÖ 172809,S Dünkü yekun 
Uüşınediğini an1ayınca kurban ed ce- .. "nug,yel 1627 278224,5 Umum yek u ı 
iiııiz o adama zehirli şnrap gönderen Atos manto una u1 ı ~ şırptrn•nnı 2'7·4·938 t rihinde çekirdek· 
"e hu şarabın arkadaşları tarafındnn giyerken eledi ki: s z üzüm fiatıeri: 
feldiğine inandırmk için bir de sah- -Haydi, engerek yılanı, arbk clfş. N 7 16 50 
e tnektup yollıyan sizdiniz; ha ıh,bu lel'ini sökti.lm, imdi ı ır bilir en ı ır. o. 8 17 !>O 

OdQda şu benim oturduğum sandnlyn Hiç urkmıınu bukmndmı odndnn '' 
~rinde oturup demine k Dlik dü Bu- çıktı. ,, 9 11 00 
i.I Ulghamın katline kar ı Dartnnyanı l\ııpımn dı ındn iki ndnm He tut- ,, 10 20 00 
lıl~Qr~e~ için .idn lmnk Ü!el'e pazar- tuklım re~ek ııtı gl)rmllştu: " 11 22 00 
ta gırışen sızdiniz. -Efnu.lıhıı, u dl, efendimizin m· Zahire ıatışları 

l\ıayledi mosmor kesildi: l'i ile bu kadım La Puan k~.ıe ine gö- ç C K S 
-s 

. 111 • • 
• 1z mutlaka şeytansınız! tü:r:mek ve gemiye bindiı·inceye kudur 
Diye haykırdı. yalnız bırnkmnmaktır. 2870 Kılo Y pak 

K. S. 
52 

510 -Belki! Bu emirler nldıklnrı nwe ll\'c.hı- 559 Ken. Pala. ~40 
Diye Atos cevap verdi: duğu için knbul <ıttlklcı•ine clelfilet et- 47 B. P~mulc ~3 41 50 

~ 
~ -Fakat, herhalde buna iyi kulak mek. llzeı·e bıı Itırını önlerine eğmiş
il el'iniz. Dük dö Bukiııgharıu öldürme· leı dı. 
~ fı, Yahud öldürtmeniz iç.in birşey di- Atos ise ynvnşacık atma bin rck 
ı:em l Onu tanım m; hususile bir dort nııln yol düziılclU ;) ıılıuz do~ru 
~ lizdir,fıık t ço • s veli im için mU· yolu tutacugı y rde t rlmun içine el 1-
ltı..:ı~sına mecbur olduğum sadık ur- dı, ve atına son 1:1üratini vermekle> lıe
~1!11 Dartanyanın snçının t lin raber nı·asıru durup etı-nfı dinliyordu. 
-.;~nın ucunu dokundurac ·olur- Bu duruşlnıd n biri nasmdn yol 
Jtı. babamın ruhu için yemin ed l'im uzerind biı knç utm ıı)' k 1 ı ini 
iln Yapmak istediğin, yabud yap en- i itti. Buıılnrın km·dinnl il knfll 1 l 
~ bu ciuayet s nin d l30nun olacak- oldukl ıınn tlphe otm mi ti. H m n 

• volunıı eleği tir r k ııtım çahl rn 
4lt l\tayledi boğuk bir sesle c vap ver- ;·aprnklnra uı te sı.irte yola çıktı, ve 

ıı.::-:'f. Dartanyan beni fena hald 
--.cır etti, tihnelidir 

:&tos bir kahkaha sah verdi: 
'& i: ( 1 Sfzi tahkir ettiği için ötme-

TAKViM 
a.., . 13541 Arıbt • 13.57 

lıfaJlt 15 JlebiGIH 1 27 

Mayı• 

knrn.ı·gahtnn iki yüz ayak kadar uzak
lıkta yolun orta ındn durdu. 

Süvarileı·i gorllnc 
-Kinıdir o? 
Diy b ğrdı. 
--Znnnedel'im ki, bizim knhrnınan 
mıh orJar olacak? 

Diye kardinal sordu. 
-Evet, ef endirniz, odur. 
Diye Portos cevnp verdi. 
Rişelyö dedi ki: 

- !16syö Atos, yaptığımz keı;ıif için 
teşekkürler ederim. Efendiler, artık 
geldik; soldaki kapıdan girinlz; paru
lnlnrımı.z: 

cRoi et Re'din 
Bu sözleri söyliyen kardinal, ba

şını fğmeden üg arkadaşı selamladık
tan sonra sağ ttırnf a sapmUJ ve emir· 

,~~~~~~--E·, .. ·.·,•Eı•, •80•,..:.::ı beı·i de kendisini takip etmişti; çUıikü 
bu akşam karnrgfı.hta yatncaktı. 

i 27 i 
Cumartesi 

Ak.cam 12 19,30 
Yaı.ı ı.n 212. 7 Knrdinal gözden kaybolunca Por· 
fmuk 6,5 1 2.21 tos ile Aramis bir ağızdan: f 

~İİİİiiiiiİİiiiiiiiiii.;;.!..._E;~;.;;;;;;;;;J --.AlG, &la 1 Demek kadının istediji 

K şadası 
kaymakamı 
iyi.eşti ve te rar va· 

z.if zsine b.:Jşladı 
Bir müddettenberi hasta bu· 

lunan Ku ad ı kaymakamı 
8. Nail llter, iyileşm ş v tek• 
rar vazifesine baş amıştır. 

Çalışkan ve muht r m bir 
geı1ç olan arkad ~ımıza geçmiş 
olaun deriz. 

Dovrudur! 
Buna bir çare bulmak 

gerek! 
Ôğrendiitmize aöre, bazı ... 

naf Vilayete müracaat ederek, 
sabahın saat altısından akşa• 
mın on ikisine lcadar dükkan• 
lanoı açık tutmak mecburiy tin• 
de kaldıklarmı, kendileri için 
bir istirahatin mümkün olma· 
dığınr, esnaf arasında istirahat 
ve çahıma müddetlerinin tayini 
için bir anlaşmaya da imk n bu· 
lunamadığını ileri aürmüıler, 
dükkanlarını muayyen bir ıa· 
atte açıp kapatmak arzuıundı 
bulunduklarını izhar tmişler, 
bunun için de hükumetçe umu• 
ota ıamil mecburi lcıhnın bir 
iıtira~ bakkıli:' iıtıaıitlırdir. 

·-
Hangi cins köpeklerden ne gibi 

yerlerde ist fade eçlilebil'"r? 
Teknik, sevkulceyş, harp 

aletleri, motör ve tayyare gibi, 
milletlerin askerlik işlerile meş· 

g11l olan mütehassısları, köpe· 
ğırı müstakb.=l harplerde oynı· 
yncağı rot üzerinde de büyük 
ehemmiyetle duruyor. 

Bohia m<ıvıuu ohn lcöp ~ 1 r, 
ıklık ve mod için büyük şe• 

h.r!uin gen "ş caddelerinde. 
bahçelerde, zeng n bayanlaran 
y uınd ı görülenler değıldir. 
Harp erde orduların emrinde 
wıı fc l c .c kuvvetli ve büyük 
köp •k!erden bdhsolunuyor. 

Umumi harp~e köpC"~e pek 
büyük vaz feler verildıği halde 
Almanlarla Frans zlar arasın· 

daki ga r cebhe.sinde 1000 
köpek kul mmıştı. Bu hayvan· 
lar içinde bazıları büyük kah· 
ramınlıklar gö t rmi tir. Fakat 
k.ıhramanlakları kaydeden bir 
kitap henüz yazılmıı detildir, 

Almanlarla Fransızlar harbe· 
derken çebhede vazifo alan kö-
pekler arasında bUyük bir kar
de,lilc rabıtııı olduğu görül· 
müotür. 

Köpek cinıleri arasında en 
çok işe yarıyanı, yabani iken 
terbiyeleıtirilen dağ köpekleri
dir. Bunlar ötekilere nazarın 
daha mukavim, c11ur, kurnaz 
ve tetiktir. 

Dr.Behçet Uz 
Çoea/c lıaatalılılan 

mütehaNuı 
Haatalannı ı 1,SO dan bire ka
dar Beyler t0kıtındl AliOllk 
matbaası yamqda kabul ed • 
Mu«genehon• tılı/ona 3910 

Eo tel~/onıı 2261 

Pırene dağlarında yetişen 
köpekler birinci derecede hız· 
metler görmüştür. Bunlar a re· 
kabete g.Iİşecek olanlar y lnız 
Almanların çoban göpekleridir. 

Mjteh l sıılar, hal hazırda, 
bir harp vukubulacak olursa 
hang köpek cinslerinin daha 
fazla işe yar.yacağı üzerinde 
mü ıakaşa y p yorlar. Bunlara 
göre, köp-ğ u göreceği hizmet, 
ver.Jecek vozif enin dıkkatle 

intıhap ve tay nine baA-lıdır. 
Köp!kJenlen b zıları nöbetçi· 
lıd .. , bazıları irtibat hizm t.e· 
rinde, diğer bazı lan da gö;cÜ· 
tükte muvaffak olm ktadır. 

Köpek cinsleri h lkkmda tet
kikler yapan doktor 

1

Baraya gö· 
re, harpl rde ' her türlü i lcrde 
vazife görebilecek olanlar bir 
kaç cin ten karıştırılmış melez 
köpekler dır. 

İleri · po rlerd e irtibat vazi· 
felcrinde kullamlacak köp kler 
hi si kablelvuku ahı bi, çevik. 
dikkatli ve temkinli olmalıdır. 
Nöbetçilik cdon köpekler, göz· 
leri tecrübeli, uz ğı gören, ku· 
lakları en küçük bir hareketi 
bilo iıiten cinst~n intihap cd.I· 

lidir. 
Yaralılara arayıp bulan ve 

icabında basta) rın y r ımına 
koşan köpekler iae, arayıp bul· 
ma kabiliyetinde olanlardan 
aoç.ilmolidir. Avcılık baasaları 
meşhur senb roar ciaıi köpek· 
lcr bu vazifeyi mükemmelen 
yapabilir. Kış günleri kızaklara 
koşularak nakil işlerinde kulla· 
nılanlar meşhur P.rene, Alp, 
dağlara cinslerile ~imal köpek· 
lerinden ıeçiliyor. Umumi h rp· 
te bu c'ns köpe ler general 
Guronun orduıunda kullanılarak 

lk 
Esnafın istırahat 

hakkı 
Y zın öğle ıcaklarınd , bü

tün hayvanat bır sevki tabii 
ile istirahate çekilir. Koyunlar, 
öğle güneşinde bır sıcağın göl-
gesinde toplanır, öğleye kadar 
otlanan mandnJ r, sıcak basın
ca su başlarında çamurlara yas· 
lanır, atlar, develer nih yet bü· 
tün hıyvnn t y zın kavurucu 
ııcağında y bir k ç dibinde, 
ya su kenarında istirahat halin· 
dedirler. 

Bu, h yvanatm tabiattan 1· 
dığı istirahat h kkıdır . 

* *. Devlet, memurların bir 91• 
lışma müddeti tayin ctmis, ken· 
dıl;:rine bir tstirahat hakkı v r

miştir. iş kan unu, isçinin çalı,. 
masınt saatlcndirmiştir. Sıc le 
havalarda çalışmak zorla~tığm· 
dan öğle tadilleri yaza mabıuı 
olmak üzere uz tılmış, memur 
ve işçinin istirahat hakkı tını • 
mıştır. 

B.1, ferdin in an olm k hay· 
ıiyetilc dindiği istir h t k-
lcıdır. 

• • * 
lzmirde y ı günleri ababın 

ı at altısında çar~ıda bütün 
dükkan ve mağaular açılmış 
nulunur. Her dükkan ve mağaza· 
da vasati 3·4 kışi bu saatte it
lerinin ba~ındadtr. Bunlar için 
Öğle tatili yoktur. Fakat akşa· 
mın on ikisıne kad r orada 
bulunmak: ve çal şmak vardır. 

Esnaf dükkan nı gece kapa• 
tıp evin gitmek İçın bulundu· 
gu çarşıda kapanan birkaç ke· 
penk gürültüıJnü bekler. 

Bu cana f ın istismar ttiği iı· 
tirahat h kkıdar. 

Esnafın ral rında bir anlaı· 
m y pır ak b ir çalı ma m üd· 
deti tayin etmelerine ve istira· 
hatlerıni bilmelerine imkin .yok· 
tur. Birklç tic reth ne ve bak· 
kal dükkanının muh lefeti bunun 
yaptlm m sına kaf ı bir ı bep· 
tir. 

Dükkan ve mağ z sahipleri 
hususile müstahdemin, bu çalıı• 
ma fazlalığından şikayetçidir. 
Fakat yukarıda ıöylediğımız se
bepten ötürü kendi hakkını iı· 
tımale de muktedir değildir. 

Esnafın innn gibi çalı ıp iı· 
tirahatini bilmesi için neşir va-
ıtalarile, nutuklar ve konfe· 

ranslarla telkin t v tenbih ta 
lüzum yoktur. çünkü faydasız· 
dır. Birkaç ara boıan bulun
dukça •. 

Esnafın muti le urette istira· 
tini temin için yapı lacak iş; 

birdir ve b ittir: Şeh ir Mec i· 
sinin bu bu usta vereceğı kar r 
bütün esn fı mutlak bir iıtıra
hate kavuşturabilir. Dakkan ve 
mağazalar umumiyetle bir saat• 
te açılır, bir saatte kapamr. 

N. B. 

llkkurşun 
Pazar günü Ôd mişte 

tören v:zr 
Yarın, Ödemişte dü m na 

ilkkurşun atılma tör~ni yapıla· 
cakur. Kahraman Ödemişliler, 
düşman fzmire çıktıktan sonra 
ilkkurşunu Ôdemışin Jllckur un 
mevkiinden atmtşlardı. Torene 
Vali B. Fazlı Güleç te davet 
edilmiştir. lzmirden bir heye· 
tin de gideceği haber alın· 
mıştır. 
~~~~~~--~~~---'"--

istif ı d c l cr edilmiştir. Bıırıhrın 
gördüğü hizmetlerin miı"'fıf tJ 
olarak n mlarına f r n a ı n 
Barlödjik mevlc.iinde bir abıde 
bıle dikilmiştir. 

lıte bu uretle i tikbal harp
lerinde kimya laboratuvarlar e 
fabrikal rın o taya koy c -!' 
binlerle emrivakıler y unda 
köpek cinsinin de büyük f ı İ· 
yet göstereceğı zan.lo u'. or. 
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Bugü uü p ogram 
lstanbul rad•,,.osu 

Öğle neşrıyatı: 12.30 Plakla 
Türk musikisi - 12,50 Hava· 
dis - 13,05 Plakla Türk mu· 
sikisi -. 13,30 Muhtelif plak 
•eşriyab. 

Akşam neşriyatu 
18,30 Pıakla dans musikisi-

19, lS Konferans:Oniversite na• 
mına: Tıp fakültesi profesörle· 
rinden Doktor Akif Şakir Şa· 
kar (Deniz kıyılarınan insan vü· 
cuduna fıziyolojik tesirleri ) -
19,55 Borsa haberleri -. 20 
Necmcddin Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
prkıları - 20,45 Hava raporu 
- 20,48 Ömer Rıza tarafından 
ırapça söylev -21 Selma ve ar• 
kadaşları tarafından Türk musi· 
kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) 
- 21,45 Orkestra - 22, 15 A· 
jaos haberleri - 22,30 Pıakla 

sololar, opera ve operet parça· 
ları - 22,50 Son haberler 
ertesi günün programı. 

Ankara radgosm 
12,30 K rışık plak neşriyatı 

- 12,50 Plak : Türk muıikiıi 
ve halk şarkrlan - 13,15 Da· 
bili ve harici haberler. 
Akşam neşri ya b: 
18,30 Çocuklara kıragöz(KÔ· 

l üle Ali ) - 19, 1 S Türk mu si· 
isi ve halk şarkıları ( Servet 

Adnan ve arkadaşları ) - 20 
Saat ayarı ve arapça neıriyat 
- 20, lS T jrk muıikiıi ve halk 
şarkıları ( Saliheddio ve arka· 
d~şlan) - 21 Ankara ilkbahar 
at yarışlarmın ikinci haftasında 
koşuya iştirak edecek atlar ve 
kazanma ihtimalleri hakkında 
konuşma: tAbdurrabman Atçı) 
- 21, 15 Stüdyo salon orkes• 
traıı, - 22 Aians haberleri -
22,15 Yarınki program ve iıtik· 
lil marşı. 

AVRUPA RADYOLARI 
Senfonıle- - BratiJlava: (' 5k 

ffiharmonisi. 
HAFiF KONSERLER - 7,10 

Berlıo !cısa dalgası : Küçük 
konser, (8, 15 devamı), 9,30 Ber· 
lin kısa dalgası: Hafif musıki, 
10,30 Plak konaeri, 12 Berlin 
bu dalgası: Neşeli hıfta 'o:ıu 
konseri, 13 Haff musıkı, (14,lS 
devamı), 17,4S Berin ~ıaa dal. 
ı•ıı: 11 ıonu konseri, ( 18,SO 
devamı), 18,30 Roma kısa dal· 
gası: Karaşık musiki, 19 Peşte: 
Çigan orkeıtraıı, 19, 17 Bükreı: 
Aıkeri bando, 19, 15 Berlio 
kıaa dıılgası: Küçük konser, 
19,20 Prag: Bando muzıka, 20 
Berlia lcıaa dalgası : Neşeli 
hafta ıonu neıriyatı (Nontop), 
21,10 Liypzig: 20,20 Prai:Po· 
püler drogram. 20,20 Floranı· 
Napoli:Orkestra konseri, 20,30 
Roma- Bari: Karııık musiki, 22 
B"'lgrad: Büyük radyo orkes· 

Lüzuml 
TRENLER: 
lrmirden her t;lo kaUn11 treıt 

teriu hareket eaatleri .. 

Aydın lıattı; Al.sancak: 
1zmir·Karakuvıı·Ankar : P ur• 

f1'!8f, ('Ufamha, cuma, pazar gönleri 
!Ht 21,fl5 de. 

hmir • Naıi1li: Bar gfta ••t 
12 'Ve JS,40 da 

lmıir0Denizli: Salı, rıın··~mbe. 
tumartesi t?finleri fllftt 6,30 d'I 

1rmir·Tire.Ödemi,: Herııab:ı!ı 11R1t 

~,35 de bir katar: her akşam ıaıt 

l 7 ,30 Ödemi~e bir tre.a. 16,30 da 
Tireye otoray. 

Af yon hattı: Ba.sman~d~tt: 
İrmir-latanbol0Ank:aı:1: Her .. h 

ııt '1 de [pazar, camı, çar,ambı• 
g(lnleri yataklı Tagon°bCife baloaarf 

İ6mir ·Soma: Pazar ve pazar. 
teli ~nleri ıaat 15. 28 dı 

lnnir0Bandırmıt: P117.ıtr, ıııt11, 1''9?• 

,embe •• cumartai gftnleri eabablı• 
yic 1Ul 'i,20 de muhtelit katar; 
paurt"i. çar~am ba. cama gflnleri 
ekepret •at 12 dı 

İzmir.Soma: Pazar Ye puartosl 
r.ftnleri tut 15.28 dıt 

lls ~aman lazım oltı11 tel• 
/on numarala/' 

Yan~ lhban: 2222 • ,.hir tıl&o 
'illa m6rıeaat numaran: 220(J • ,a
.irleraran teleroa mfiracaıı nnmı• 

ra11: 2150 • elektrik ıirketi: 2091· 
bavıgızı: 2326. polis: 2463 •İmdııılı 
aıhhl: 2046 • Ba1ma11e iltasyoııu: 

8638 • Alaaneak: iıtaayonn: 2U4 · 
l'aaaporı •apar iıkelesi: 28.i& 

~ ulW naıtalarıma ubah· 
leyla ilk " pca .ea 8uokel 
ıaatleri: 

TramoagltZI'! 
e. •balı Gaıelyatı ,,. •" 

h-.M bir tnmny hareke& ecler. 
Ban• .. , altıda barelı:et edea ikiıa
ci uamny aakib eder. Buııdaıı 
..,. he2 dört cıakikada bU ıraJAo 

HJ urdır. 

G.ce Mil tnmHJ Çtiulyahclu 
24,S dedil'. 

Konaktan Güz~ty11bT• ille traıa• 

••y •bahl•yia 5,26 dad.u. İkiııci 
uam•ay bir u;ı& aoııı.. u,D et. u .. 
rcut eder. 

Koaaktan Güzelyalıya geee •0tt 

t.ıamny ...a birde bar•koc eder. 
IJwı no1 ~• de &Mı aunaı 

~udıı. 

Vapurlar. 
lamirdea Üqıyakaya ft1c ..,,,_ 

11at 5,4!> te .Pasapurtuo kalbr. Geca 
IÜA taput uat J.J..Jil dıt i:ıı..uu,u. 
La lıarebt eder. 

1'U11yak&du .L.miff illı: Yapıtı 
aaı 6,20 dedir. ~~il npw: ltA 'iN!t 
.US 2.4 d•du. 

Gbdib her yuım AAtte blı 

Yapur nrd&r. Akpm eolwu.ıea llQW:A 

eeJerler uatt• binlir. 

trası, 22,45 Bükreş: Lokantadan 
konser nakli, 24,30 Prag: Pıak 
muıikiıi, 23,30 Laypzig: Gece 
musilciıi. 
OPERALAR, OPERETLER-

12, 15 Roma kısa dalgası: Lirik 
operadan bir prde, 21 Peşte: 
Opera p yesinin nakli, 21 Prag: 
Straussun "Reiterer. ısimli ope· 
reti, 22 Roma· Barı: Verdinin 
•bir maskeli balo., operası. 
ODA M USİKISI - 11 Berlin 

Keman, viyolon· 
triyosu (Brahms). 

A'\;AUOL Mayıs 28,, -· Şe ef Oteli •ı Zongu· daK Urbay ığından:- . 
Müsaba,..aya çıKarılan ve .e"ııfler n 30 Hazırcuı 938 tarı~ 

kadar Urbaylığa tes.im edilmes ıla ı edi en Şehir oteli v~ ,
nosuna aıt proje ihzarı ışı 2917/938 C ma gününe kadar te' 
did edilmiştır. 

Sabık Hacı Hasan Oteli katiplerinden 
ŞEREF'm iaaresinde 

Mezarlıkbaşında, İsmetpaşa bulvarına 
na.zır, her tarafa yakın, lıav ldar .• 

Yeni bina, yeni konfor, temizlik, 
ucuzluk, rahatlık ... 

'(Ş ER E F OT E L l) sızın evinizdir. Taşradan gelecek 
müşterilerin işlerine yardım ed lccek, kendılerine her 

türlü kolavlık gösterilecektir. 
, ................................................. 11 
izmir belediyesınden 

1 - Beher metre murabbaı 
üç yüz kuruştan iki bin dör yüz 
lira bedeli muhammenli 62 nci 
adanan 800 metre murrbbam· 
daki 11 ve 12 sayılı arsalarmrn 
satışı başkatiplikteki şartnamesi 
veçbile 14-6-938 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edil~cektir. iştirak edecekler 
yüz ıekıen liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektuba ile söylenen 
gün ve saatta encümene gelir· 
ler. 

2 - Gümrük karşısında yeni 
yaptırılan otobüı bekleme ma· 
hallinin bir kısmı ıu, pul, aiga· 
ra gibi şeyler ublmak üzere 
senelik kirHı altmış lira mu· 
bam men bedelle ve başkatip
Jikteki ıartnameıi veçbilo 14/6/ 
938 ıalı ıünü saat 16 da açık 
arbrma ile ihale edilecektir. 
lıtirak etmek iıtiyenler dört lira 
elli kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu ile ıöylenen gün 
ve 1aatta encümene gelirler • 

28 3 7 10 1785 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 38/7707 

Ölü Latifenin hayatta ikea 
Neyirden ödünç aldığı para 
mukabili ipotekli Ali Reiı ma• 
halleainin Ali Reiı aokağ oda 
62 versi ve 64 saumara t•ila 
ikı oda bir mutfak maa müş· 
temilat bir bap hane 28·6·938 
tarihıne müsadif Sah günü saat 

1 
14 den 16 ya kadar açık ve 
artırma ıuretil~ İzmir birinci 
icra dairesinde aatalacakbr. 

1 - Şartname 8·6-938 tari· 
hinden itibaren her keıin göre 
bilmeıi için açıktır • 

2 - Birinci artırmada mu• 
1 

hammen kıymeti olan 1400 li· 
ranın % 75 şini bulmazsa ar· 
tiranlardan en çok arhranın ta• 
ıhbüdü baki kalmalc şartile ar• 
tırmı 15 gün da ha temdit ve 
13· 7-938 çarşamba tarih nde 
ayni saatte en çok arbrana iba· 
le edilecektir. 

3 - Bu gayri menkul üze• 
rinde her hangi bir hak iddia 
edenlerle haklara tapu sicilliyile 
sabit olmıyan her hangi bir 
hak snhibinin ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile dairemize müra· 
caatları, aksi halde payl şma· 
dan harıç bırakılırlar. 

4 - Satış peşin para iledir. 
% 7,S nisbetinde tal ıplerden 
teminat akçesi veya milli bir 
bankının kefalet mektubu ara· 
nır. 

5 - Fazla malumat almak 
istiyenlerle talipler.o 938· 7707 
numara ile müracaatları lazım· 
dır. 

6 - Dellaliye, tapu harçlara 
ve teslim harçları müşteriye 

aittir. Borç 2280 numaralı ka· 
nuna tabi olmadığı ayrıca ilin 
olunur. 

iştirak edecek olanlarm şartnamesi ile vaziyet planını Zflr 
guldak urbayJığından almaıarı ve taşradan iıtiyenlerin ~. 
ücretinı pul olarak gönderrnelerı i.an olurıur. 28 2 7 12 11:::.---

Jstanbu( belediyesinden: 
Keşif bedeli 22943 lira 20 kuruş olan Dolmababçede J~ 

mühendıs mekteb ya.unun mozayik kaldırım inşaaı ~ 
zarfla eksiıtmeğe konulmuştur. Eksiltme 8·6·938 Çarıaidal 
günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. ısteldiler 24'1 
numaralı kanununda yazılı vesikadan başka nafia vekiletiadeD • 
belediye fen işlerinden alacakları fen ehliyet ves.kalarile 1720 
lıra 74 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuplarıle .._.. 
ber te l f mektupıarım havi kapal. urUar.nı yukarıda ,.
günde saat 14 de kadar daimi encümene vermelidırler. 811 ..-
atten sonra ver lecek zarf,ar k ı bu, olunmaz. 3061/ıTn_., 

Istanbul belediyesinden: 
Beled ye motörlü nakil vasıtalar . na lüzumu olan 377380 litıt 

benzin kapılı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Beher litresine 15 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Ekıilt• 

9161938 Perşembe günü saat 15 te daimi encümende yap~ 
caktır. 

istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 4080 lira 31 
kur ışluk ilk teminat makbuz veya mcktubile bnraber y11karult' 
yaz 1 günde saat 14 de kadar daimi encümene vermelidirl•· 
Bu saatten ı:onr3 veril .. cek zarf' ar k" hııl olunmS\7. 30S9!1776 

Dedi.. Geldik mi? manın penceresinde duruyordum .. 1 yavrum, ne oldun?.. Niçin ~ 
Ruhlarımızş meçhul bir noktada bu- Dedim. Sesim o kadar tuhaflaşmış- Bir daha karşılaşmıyncak olan gözle-1 dumanlı. Niçin böyle soldun? 

Iuşuyor ,.e anlaşıyorlar gibi idi. tı ki, ben ele hayret ettim .. Boynunu rimiz, bu masum yol hatırasının ter- Giilclüm: 
- Yakın istasyonlarda ineceksiniz biiktü: temiz tahlilleri ile dolu: biribirimiıe 1 Ben mi bnba -dedim• benim mff: 

galiba Hüsnü uğnbey.. - Gelilik ! bakıyorduk. Tren rayların üstünde Sizi görlince heyecmın düştüm. t>elk' 

1 

- Evet, Karsıyakadn ineceğim. Dedi ve paı•desüsü11U koluna aldı.. kn·ııuulı, bir hamle yuptı ve nkmağa ondandır .. 
Yüzü, içinden gelen bir heyecanla Evet, vakit ne kadar da çabuk ge- başladı.. Yiizümebiittin dikkat ve teces.OJilst.l 

Ona bnkyorum: 

Ya.zan.; 
- 60 -

Saime Sadı· 1 hafifçe siizüldü. Ayağa kalktı, kom· çiyor<lu.. - Artık herşey bitti, bir ~·nz rüya- ile bakıyordu: 
partımunın öbür kapısına doğru çek- Tren durdu. Kompartımanın kapı- sı gibi g~Jdi, geçti. - Yn giizleriniz?. 
tiği eşya~ını tekrar gözden geçirir gi- sına iki hamal koştu, valizleri süratle Diye mırıldandım.. _ Sorma bnbacığun. duman ve ta"' 

gıptn ile, ıışkla.do.Ttı .. _ bi .vnı>tı çektiler. Herşey, şurada bütün sürati Gözlerim, bir bulut :ırkasına dnl- ınn B' 1 k k ı .ılod.o. 
k d ti b c .. ıraz ( a n ·şanım uy usuz Ueo:-

Ruhunun kainatmcla 1dmbilir neler Onu, ·u re ı ır ınsnn, kanadları- Sonra 0 kapıya arkaşım dayadı, ile geçiyordu. Başını bana çevirdi. Eli- mıştı. Onu oradan ~öriiyordum. Uzak- Zavallı babacığımı aldatıyo~UJll: 
var?. Hiç sevmemiş bir adamın aradı- ıım altı geniş ve sı.cak bir erkek ha- ylızünü bana doğru çevirdi. Uzun uzn- ni uzattı. Ayağa kalktım. Elimi ver- lnşıp gidiyor. siliniyor, fakat gözleri · • 

b d h 1 k d Hangi uykusuzluk?. Kızının DP. •ı aşk acaba ne olabilir?. !inden ma u a ıne a ar götürü- dıya gözlerime baktı, saçJnrıma, titri- dim. Gözlerimin ta icine bakıyordu: beni takip ediyor.. Artık hiç gözük- · ıe-
Plaklardan birknr dane aktırdı: yorum. Tapınılacak bir insan hissi ve- yen ellerime baktı. - Allahaısmarladık Aferide ha· mez olmuştu. Fakat gözleri, peşim sı- t~·en içinde, bir erkeğin bakış v~ ı 

wy ırleri nltmda ne rüya gördüiflP Bunlar, en güzel pnl"çalaı· hnki- riyor bann !. ~ Birşeyler söylemek istedi, yapama- nım.. ru. içim sıra geliyordu. 
kaı.en... Birdenbire göz göze geldik: dı. Halbuki ben, o dakikada onun bir- - Güle güle Hüsnü ağabey.. Olduğum yere yıkıldım: Lllfie> ? .. 

:. - Üşüdünüz galiba! şey söylemesini, bütün ruhumla, bil· - Tanıştığımıza çok memnun ol- Yetim, bicare, mustarip ve hasta Otomobile yerleştik .. 
Ögle vakti!. fzmirc yaklaşıyoruz. Dedi.. tün vnrlığımla istiyor ve bekliyor- dum.. idim.. - Annem nnsıl babn ?. Gü:dde fi' 

Menemenden sonrrı eşyasını hazırın- Başımı, sol tarafta gözükmeğe bnş- clum.. Ben de Hiisnü ağabey.. Aradığımı. beklediğimi bulmuş- 1 sıl ?.. . . . . . . 
rnağa başladı. Çok di:ışi:ınceli görünü- hyan denize çevirelim: Karışık ve zorlu bir mücadeleden Gözlerini kapadı: tum. fnknt onu, kısn bir znman icindej - h·.~· ıyı .. Hepı;ı ıyıler. 
}"Ol'. Yakında ayrılacağız ve ben, bir - HayJr ! sonra ağır ağır, ancak şu cümleyi söy- - Sizi hiç unutmıyncağım. kaybedip gitmiştim.. Gulser nasıl?. 
dalın belki hiç yüzünü görerruyeceğim Dedim.. . liyebildi: İçim altüst oldu: Bubam, Basmaııe istasyonunda beni - O un çok iyi .. Hep seni bek~ 
bit· eı·kegin hayalini iç.ime gömerek İkimiz de sustuk.. - Vakit ne kadar da çabuk geçi- - Ben de Hüsnü ağabey. bekliyordu. Beni hararetle kucııkla- - fü na :iiyliyecek hiçbir ~-. 
Tireye gideceğim.. Biraz sonra ben sordum: yor... Ellerimiz biribh-imizden ayrılmı- dı. Ben de onun kollm·ı arasına. bir yok mu baba?. .,.: 

Evet. Hüsnü ağabey. bütün esrarlı DUşGnüyorsunuz Hüsnü ağa- Tren, herşeyin bittiğini bildirmek yordu.. yaralı gibi, teselliye muhtaç bir qk- - Vm·, hem de çok iyi.. Emi~ "f" 
hüviyeti iJe artık benim içimdedir. bey.. istiyor gibi, acı bir çığlık attı ve va- Fakat trenin ıslığı ortalığı tekrar ~üz gibi düştüm .. Baba kalbi, zamanı f.!E.'\'illC'Cel Rin .. 
Ben onu sc,·iyoı·um. Hnkikuten inkara Bu defa dn başm ayni istikamete gonları uyandıran bir silkiniş karıştırdı. 1 gelince, ana knlbinclen çok uyanık o- • •i. l<' O.\"l<·y~e '!,. 
ne- 'tuzum var?. o çevidi: yaptı.. Kompartımanın kapısını kendi eli-ı luyor.. M( ela ne tahmin e<I 

İçim ona karşı hürmetJe, hayretle, ! - Hıı) ır! Gayri ihtiyari: 1"' l.c.A~~ı ve oı·ada durdu .. Kompartı- - Fakııt -dedi- ne) in var Alı•ride 
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~ Amiral 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan 8" k. 

Nelson 

17 Naklederı: 

A 'ADOJ .. U 5 7 
Map 1 28 

Kimi Oral 

Bır Franaız alimi, .Yedi bin metre 
)'Ükseğe nasıl çıktık !arınıyazıyor: 

7000 metre yükseklikte 
48 sa?ti nasll gP.çirdik? 

• ••• • 
Yemek yimek 

istedik 

...... 
Uykusuzluk ga· 

lehe çalınca 

Casuslar faaliyette 

Şüpheli bir Amerikan ka
dını lngiltereye giremedi 

Bergama kermeai 
Vali ve konsoloalar 

c.öndüler 
. V~li ~· _Fazlı Gület. habk 
ışlerı. muduıü B. Seyfi Kut ft 
Emnıyet müdürü 8. Salibeddia 
Arslan ~orkut dün Bergama 
~e~mesınden dönmüşlerdir. Va• 
lının davet i üzerine Bergamaya 
ve Kozak yay asına giden 19la
rlmiz konso l osları da lzmire 
gelmişlerdir. 

Haber ald ğımıza göre lroD
soloslar kem.esi, b ilhassa Ko
zak çamlığını çok betenmi şler, 
Kozağın güz il kleria · gezdikleri 
memleketlerden hiç birinde gör• 
med klerini söylem " şlerdir. Ber-
gama kermesi bu akşam sona 
erec,.kt . 
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·- . ı ' 4 uocü .c a memurlu· 
ğ n Jan: 

Aç k artırın le paraya çev· 
rilecek gıAyri menkulün ne ol· 
duR-u: 

Asa 
G3yrimenku~ün bulunduğu 

mevki, mahallesi. sokağı ouma· 
ras .: 28 inci adada 

14715 No.lıı arıL 
T 1kdir olunan kıymet: 
Altı yüz on üç lira 12 bu· 

CJk ve diğeri 726 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, 

g fo, .saat: 
20 · 6 - 38 Pazarteai saat 14 
1 - işbu gayrimenkulün ar

tırma şartaameıi 1 · 6 • 38 ta· 
rih uden itibaren 38/1770 ile 
4 üncü icra dairesinin m.sayyea 
numarasında herkesin görebime· 
ıi için açıkbr. ilanda yazılı 
olanlard&D fazlı mllGmat ıl· 
mak iıteyenler1 iıba prtnameye 
ve 38/1770 dosye aumaraıile 
mımaıiyıtimize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iıtirık için 
yukarda yazılı kıymetin 'ô 1,S 
Aiıbetiade pey veya milli bir 
baıakaoıA teminat mektubu tev
cli edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi •lacaklr 
larla diter alikadarların ve ir
tifak lıakkı ııhipleriain gayri 
meakul üzerindeki haklarını 
haausile faiz vı masrafa dair 
olu iddialarını iıbu ilan tari· 
hiodon itibaren yir i güa içiA· 
de evraka mütpitolerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Akıi halde hakları 
tapu ıicilile sabit olmadıkça ıa· 
tıı bedelinio fpaylaımasındaa 
uriç kalırlar. 

4 - Gösterilen ıünde arbr• 
•aya iıtirak çdonler utırma 
f&l'baameliıai ok.umaı Ye lüzum· 
hı malGmat almıı ve buları 
tamam.. bb.al etmiı ad Ye iti· 
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
ı•yrimeakul 6ç defa bağr1ldı k· 
taD ıoora en çok artırana iba· 
le edilir. Ancak arbrma bedeli 
•Ü&a•e• kıymetin yüzde yet· 
•it betini bulmaz veya atıf 
iate19aiaia alacatına rucbaaı 
olan diğer alacaklılar bulup ta 
bedel banlama o gayrimenkul 
ile temiıa edilmiş alacaklarını11 
••cmuaadu fazlay• çıkmaz.sa 
• çok artıranı• taahbüdü baki 
kalmak üzere arbrma oa beş 
rüa daha temdit Ye ikinci .,.. 
tar .. ıı S • 7 • 38 Salı gunu 
ıaat 14 de 1apılacak artırmadı, 
t»edeli aatıı iateyeıaiıı alacağtaa 
riichaaı olu diier alacaklılana 
o pyrimeobl ile temin edii-
aiş alacakları meemuandan faz· 

'-1• çakmak ~artile, en çok ar· 
braaa ihale edilir. Böyle bir 
becl.I elde edilemezse, ihale ya· 
palamaz ve aatıı talebi düşer. 

6 - Gayrimealıtul keAdiıine 
ihale olunaa kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parıya 
vermezse ihale kararı fesbolu
nıralc keodiıind"n evvel en 
yüksele teklifte bulunan kimse 
arzetmiı olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz ve• 
ya bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle artırmaya çı karılıp en 
çok arbraoa ihale edilir. iki 
ilıale arıllndaki fark ve geçen 
ıünler için % 5 ten hesap ola· 
cak faiz ve diğer zararlar ayrı· 
ca hükme hıcot kalmakaızın 
memuriyetimizcc ahcıdın tahsil 
olunur. (133) 
Yokırtda gösterilen 20 - 6 • 

38 tarihinde 4 iincii icra me· 
murlutu odasında işbu ilin ve 
gösterilen artırma şartnamesi 
dairesinde atılacağı ilin olunur. 

lzmir 4 üncü İcra Momur• 
luğundan: 

Açık arlbrma He paraya çıv· 
rilecelc gayri menklüo ne oldu
ğu: Kahramaalar mahalleaide 
ikinci ıokakta 33 No. tajlı bir 
bap hane 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, maballtti, ıokağı nu· 
mara11: 

Takdir olunan kıymet: 500 
beı yüı lira 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, ıaat: Birinci arbrması 

20/6/938 tarihine müaadif Pa· 
zartesi hüoü saat on altida 

ı-lşbu r•yri menkulün ar
tırma ıartnameıi 1/6/938 tari· 
binden itibaren 38-1739 No. ile 
Dördüncü icra dairesinin mu .. 
ayven numarasında berkesin 
görebilmesi için açıktır. handa 
yazıla olanlardan fazla malGmat 
almak istiyenler, iıbıı şartna· 
meye ve 38-1739 dvıya numa· 
raıile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2- Artırmaya iıtirık için 
yakanda yazılı kıymetin % 1,S 
aiabetinde pey veya mil i bir 
Bakamo teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3- ipotek ıabibi alacaklı· 
larla diter alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
ıuıi le faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını itba ilao tarihinden 
yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memuriyeti
mize bildirmeleri icap eder. 
Akli halde hakları tapu aicilile 
aabit olmadıkça aatıı bedelinin 
paylaım111ndan hariç kalırlar. 

4- Göıterilon günde arbr· 
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almıt ve bunları ta· 
mamen kabul etmiı ad vo iti
bar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
rayrimenkuı üç defa bağr1ldık· 
tın ıonrı en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet· 
miı be~ini bulmaz veya aatış 
iıtiyenin alacağına rucham olan 

• 
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dığer alacakhlar bulu ıup ta 
bedel bunların o gayrimenkul 
ile t mio edilmiş alacaldannm 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 

en çok artıranın taahhüdü baki 
kılmak üzere artırma on · beş 
gün daha temdit ve ikinci •r· 
tırması 5171938 Salı günü saat 
16 da yapılacak artırmada, 
bedeli aatış iıtiyeoin alacağına 
rüçbam olan diğer alacaklılarm 
o gayrimenkul ile temin edil· 
miş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse ihale 
yapılamaz ve satıf talebi düıer. 

6- Gayrimenkul kendiıioe 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı feaholu· 
naralı:: kendiainden evel ea yiik
ıek teklifte bulunan kimse arz· 
etmiş olduğu bedelle al· 
mağa razı olursa ona, ra-
zı olmaz veya bulıınmaua 
hemen on beı gün müddetle 
arbrmaya çıkanhp en çok ar 
tırana ihale edilir. lki ihale 
araıındaki fark ve geçen gün· 
ler için ~o 5 ten beıap oluna· 
cak faiz ve diğer zararlar ay· 
rıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıc ı dan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Yukarada gösterilen tarihinde 
icra Memurluğu odasında iıbu 
ilin ve gösterilen artırma şart· 

namesi dairesinde aatılac,ğı 
ilan olunur. 1796 

lzm:r dördüncü icra memur· 
luğundan: 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayri menkulün ne of. 
duğu hane. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, maballes·, sokağı numa• 
rası: Kahramanlar mahallesi 
2 inci sokak 47 No. 

Takdir olunan kıymet: yedi 
yüz lira. 

Artırmanın yap ı lacağı yer, gün 
11at: 21·6-938 Salı günü aaat 
on birde. 

1 - İşbu gayrimenkulün ar· 
tırmrı şartnamesi 1·6-38 tarihin· 
den itibaren 38/1754 No. ile 
lzmir 4 üncü icra daireıinin mu 
ayyen numarasında herkesin gö· 
rebilmeıi için açıktır. İlioda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak iıtiyenler, işbu fartname• 
ye ve 38/1754 dosya numara· 
ıile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iıtirak için 
yakarıda yazılı kıymet n % 7,5 
aisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektupu tevdi 
edılecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
Jarla diğer alakadarların ve ir· 
tifak hakkı aabiplerinio gayri· 
menkul üzerindeki haklarını bu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 

255 = 
lzmir Sicilli tica-
ret memurlu -
ğundan; 

Tescil edilmiş olan lzmir ve 
cıvarı telefon Türk Anonim 

ldare mecliıi azaları ve mu
kı bın hazır bulunduğu bu iç
timada hissedar lzmir belediye· 
ıini bizzat belediye reisi Dok· 
tor Behçet Uz ve L M. Erik· 
son şirketinl bilvelc:ile avukat 
Nuri Fettah Esen temıil etmiı· 

ıirketiain 23151938 tarihinde tir. Cumhuriyet bükGmetini tem· 
fevlcalde olarak toplanan umumi ailen komiser ııfatile lzmir te· 
heyeti zabıtnameıi Ticaret ka- lefon tesellüm heyeti reisi Bay 
nu•u hükümlerine göre sicilin Niyazi Tezer bulu•muıt.ır. 
2292 numarasına kayıt ve te1cii lçtamaa davetin kanun ve ni-

• • ve zeyallerinm aynen kabu. 
tasdikine ve satış ve imtiyd• 
devri suretile muamele ıae
kalmamış olan şirketin ~ 
ve taafiyeaine ve avukat ,._ 

Esen'le Doktor Halım a.,et,_ 
tasfiye memuru olarak ta118lr 
rioe ve ş irketin bütüa elD.,ı 
ve mevcudatının ve hesabıbllll 
taıfiye memurlanaa devir fit 
tevdii ve teılim:ne ittifakla kaf# 
verilmiıtir. edildiği ilin olunur. zamname hükümlerine uygun 

1 ••• Zabıtname olarak yapıldığı vo mevcud hia· Zapta uyp•...,. 
aedaranın nizamname ve kanun Umumi lleyet reili 

2-- Hiueılarlar cet. ı. Hakkı s .. , hükümlerine göre muktezi ekse· 
l • Hükumet komiaeri ile ı riyeti teşkil ettifi görüldükten 

lzmir ve civara telefon ıirketi ıonra idare meclisi reisi İsmail Nıyazi Teıer 
heyeti umumiyeai 23 Mayıı 938 Hakkı Sur'un riyueti altında 25 Mayıı 19,. 
pazartesi güaii aaat on buçukta umumi heyet ruınamede yazılı Hali tasfiyede laair fi 
lımirde SamaniılcelHiade Kar· işleri ııraıile müzakere etmiı civarı telefoa Türk-"' 
diçah hanında 65 numarada ve aeticede: aim ıirketi n•l 
kiin ıirket mekozinde id11e Nafıa Vekaleti celileaile ak· dampaı 
meclisinin daveti üzerine fev- dedilmiı olaa aatın alma mu· (imza okunamamııbr) 
kalide olarak toplanmıştır. kavelesinin ve bütüıa merbutat Oa kuruşluk damıa pal• 

lsmir ve civarı telefon Tark anonim ıirketinin 23 Ma,i• 
938 pazarte•i gıinı1 ıaat on otusda levkalede olarak ,ap. 
tıfı umumi toplantıda hazır bulunan hiaeedarlar cedı1•li. 

Sıra Hi11edarla· Jkamet· Hissedarların Vekilleriıı Temıil ettikl~ri 
No. nn adları gablan adlara ikametıib· Hi11e Rey 

1 lzmir Belediyeai 
2 L. M. Erikson T. 

lımir 

şirketi 

3 1. Hakkı Sur 
4 A. Halim Bayer 
S Yngve Rapp 

Stokholm 
lımir 
iz mir 
lzmir 

Umumi Heyet Reiıi 
1. Hakkı S.u. 

müsbiteierite bırlıkte memuri· 
yetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça sattı bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artar· 
maya iştiraıc edenler artırma 
ıartnamesini okumuş ve lüzumlu 
maHlmat almış ve bunlara te• 
mamen kabul etmiş ad ve iti• 
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen -&amanda 
gayrimenkul üç defa batarıldık· 

tan ıonra en çok arbrana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet· 
miı beşini bulmaz veya aataı 
iıtiyenin alacağına rüchanı olan 
diter alıcakhlar bulunup ta be· 
del bunların o ıayrimenkul ile 
temin edılmiı alacaklarının mec· 
muurıdan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 

ları adedi adedi imza 
Dr. Behçet Uı lzmir 21498 10 Dr. Beb~t U. 

Avukat Nuri F. E. 
(id. meclisi ba~.anı) 
(idare meclisi üyesı) 

(idare mecl.ıi üyesı) 

iz mir 

Hisse yekünu 
Hazır bulunan 

M11 aaddakt1r 
bükQmet komiseri 

Niyazi Tezer 

gü .ı daha temdıt ve ıkioci ar· 
brmHa 6-7·938 Çartımba gilnü 
ayni aaatte yapılıcak artırmada 

bedeli aataı istiyeııin alıcatma 
rücbanı olan diğer alacaldıluın 
o gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak ıutiyle, en çok arbrana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz 
ve satış talebi düıer. 

6 - Gayrimenkul kendiıine 
ihale ohanın kimse derhal veya 

verılen mühlet içinde parayı 
vermeıae ihale kararı feabolu· 
narak kendiıinden evel en yük· 
ıek teklifte bulunan kimse ar• 
zetm iı olduğu bedelle ılmr ğa 
razı olursa ona, razı olmaz ve· 
ya bulunmana hemen on beş 
gün müddetle artırmaya çıkan· 
lıp en çok artırana ihale edilı r. 
iki ihale arasındaki farlc ve re
ç •n ~iinler için ~o 5 ten hesap 

17748 
250 
250 
250 

39996 
rey yekunu 50 

Yazgan 
A. H 4ll.m Bayer 

25 Mayıı 1938 
Hali tasfıyede lamir ve c var• 

Telefon Turk Anonim ıirkd 
resmi damgası 

imza o"-maclı 

10 kuruşlu dam~a p•u•[u-~ 
o luaacalc f aaz •e dıfer zararial' 

ayrıcı hükme hacet kalmakaızdl 

memurıyetimizce altc1elaa tablll 

olunur. Madde (133) 
Yukarıda gösterilen 2-6·93' 

taribindo İzmir 4 iiacü icra _. 

murlutu oduında itb• ilin 'il 

gösterilen artırma ı•rtoamd 
dairesinde aatalacatı ilin ol11a.,ı 

1797 

Zayi 
Topaltı millet mektebincltll 

aldıtım 1·3-932 ve 3S.2SJI 
numaralı şehadetnamemi ıatİ 
ettim. Zıy inden b ir diteriti 

alacağı m. Mezkur ıebadeta ... • 

hükmü olmadığını ilin ederi• 

lımirde Q, han iye mahalletiacle 

lkioc ı Ma dere 10kat nda • 

numar~da Mehmed otlu Te.f ~ 

istiyordu. ı de 1 Onu hiç sorma ! Zavaıı yavrucu- - Dehlizde motosikletten düşen 

K 1 M d • ı Ben bunları düşüniirken, ya asabi- ğum kudurmuş hayvanların pençe- genç kızın, zengin bir a ileden olclu- yere inmiş, mndmnzele, an 1 en 1 yetin yn da rmsızın gelen feHiket habe- 1 sinde tam iki gün kaldı. Kendisini bil- ğunu zannetmeyiniz! O, ne büyük Baııkjenel'Cleki daktilo aii ,,,. 
rinin te iriyle ağır ağır uyumağa baş- mez bir halde yatakta yatıyor. Her bir bankerin, ne de meşhur bir baro- ğil misiniz? 

Cin•g•t, lı•gecan, korku, a,Jc ve lcalaTtımanlılc ladım. tarafı çürUk içinde!... nun kızıdır. Demiştir. 
Yazan: irfan Hazar Evet mösyö Kançof ! Çocuk gibi po- Beni muayene eden doktor artık Likin çok güzeldir üstadım Zaten O dn tasd ik cevabnı verirken Jlf". 

lis karakolunda uyuyordum. iyileştiğimi ve sokağa çıkabileceğimi bu gUzelUktfr ki başına felaket getir- cağız birdenbire kendinden pç~ 
- 29 - • / Komiser, acele bir doktor çağrdı ! . bu snbah söyledi. miştir. İfadesine göre bir gün o, vazi- Bitkin bir halde merkeze pttrtPr": 

Caddenin ortasında durarak onu 1 Niçin bnnn haber vermediniz? Doktor, derhal istirahat etmemi, Koşarak burnya geldim azizim fesinden dönerken yanına bir adam miz znm:ın daktilo bana şun lan ~ 
bekledim. PoJisler bu heyecanıma şaşırmış- çünkü fevkaliide denecek bir surette Kımçoff Çok muztaribim f Düşilnü- yaklaşmış, kendisini çıldırasıya sev- ledi: 

Polis yanıma sokuldu; Hardı. dimağ buhranı geçirdiğimi söyledi. nUz ki el'an kızımın yanına bile çık- diğini, binaenaleyh ne zaman isterse - Mösyö! Motosikletli adam• ıl' 
- Llltfen, noktaya gelir misiniz? Çünkü onlar, e\·elce ~a ıma geleni Otomobilin içinde uyuya uyuya eve mış değilim. Ondan utaıııyorum ! Za- izdivaca talip olduğunu söylemiştir. söylemek isterken başımın dOnd .... 

Mühim bir iş hakkında aBrüşmek is- bilmiyorlardı. . gittim. vallı çocuğumun şerefini göz göre gö- Bu garip teklif karşısında genç kız ıı~, . göz kapnklarımm afıri~ 
ti,}·oruz. Her tarnftan takibat başladı. He· Başım ağır, midem ağır, goz ka- re ayaklar altına aldırmış bulunuyo- şaşmnış, gıttıkçe uyumak istediiiml timdi ~· • 

Dedi. men hemen Parisin en eizli yerleri pnklnnm ağırdı. rum. Bana merhamet ediniz Kançof ı - Rica ederim yanımdan çekiliniz, sediyorum. Evet, meçhul a~ 
Karıma vaziyeti anlattım. arandı. ) Hiçbir hatıra, ve hiçbir alüka beni Yavrumun intikamını almak şartile demiştir. Ben, izdivaç etrneği aklım- cağına uzanmak, onun 
O, otomobille eve giti. Likin kızımdan hiçbir haber Yok- uykudan menedemiyordu. Horul ho- her f edakarhğı yapmnğa ımıade- dan bile gcçimıiş değilimdir. Hem. yatmak, kucağında a11zel bir ~ 
Ben de polis nolı..'tasına doğru yU- tu mösyö Kançof ! rul uyumak istiyordum. yim !..» sizi hiç tanımıyorum. Kim iniz siz ri- çekmek ihtiyaciylc adeta ca)'lf _,-, 

dldam. !faskeli adam niçin dııireme gel· Ve uyudum da mösyö Kançofl :. ca ederim ? yanıyordum. 
Asıl feliket burada başlıyordu. mi§ti? Tam iki gUn hiçbir şey yemeden, Kançof, rapoı·u okuyan StefantlU- Meçhul fişık servetinden, ailesinin l Ve tereddUdsüz orada u1u~~ 
Komiser, beni karşıdan görür gör- Yanlış günderilen kutunun içinde hiçbir şey içmeden uyudum. rlin oturduğu koltuğa yanaştı : asaletinden, kendisini bir yıldanLeri mösyö .. Artık motosikletin .a~~ 

aez hemen yanıma koştu: ne vardı ? Gözlerimi açtığım zaman karımı - Söyle bakalım dostum, dedi ; tamdığından uzun uzadıya bahset- On il bile duymaz olmuştum. JloP":>! 
- Baron. dedi; sizi anyoı'duk. :Vak'- Acaba benden parn mı istemi§- başucumda g5rdüm. Dehlizde bulduğunuz genç kızın ifa- miştir. j rım onun omuzundu, boyuna ,....~•• 
;adan haberiniz var mı? lcrdi 1 O, avazı çıktığı kadar ağlıyordu. desinden elde ettiğiniz netice nedir? Tabii kız, Lu sözlere aldırış etıne- yorduk. Bir an geldi ki bü~batdll pıpy 

- Ne vak'aı? Fakat sonradan ahladığımtı ~öre, Saçı başı darmadağınıktı . Şimdi okuduğumuz rapor ile ırenç kı- den yürümüş, JAkln meçhul adamın dimden aeçtim ... 
- .Kerimeniz kaçınldı! bann mektup yazan adamlar ikinci de· Neden sonra aklım başıma ~eldi! zın ifadesi arasında nasıl bir mUna- tacizleri her iki gUııde tekrar etmlştfr. Yalınız mahrt!m ) erlerirnln 

Deli aibl olmuştum mösyö Kançof 1 fa para almaktan vazgeçmişler, an- Felftketi anide hatırladım. Kanm, göz ı ebet görüyor unuz ? işte ll t adm, bir akşam gUzel da k- \ etli bır C'I tı ı·nfınd ık , ..... ..-.. 
AR. kalam komiserin boğazına sanla- sızın- kızımı kaçırmaia karar ver ) a ları içinde bann döndU: Stafandilr biraz düşUndU. Sonra, açık : tilo kız siııemnclan evine dönerken ıtr- yıuuıkluı ı mırı ı ı~ ıklı dud 
..ıtım. .Baiıra batıra sordum: mişlerdi. - Yermen evdedir! Dedi. ıs~!! sa- \ e Uratli bir konuşma ile patronuna kmıındıı •ı Lh motosikletin geldiğini ııııdaıı gftt ıkçe 

- Ne .ıaman? Ximin 'tarafından? Şu halde maskeli adamın benden ne Hm Lu L.ıh eve dönı.lU u: bı ııe hr • ".aap urdi, l •1Jrmü1ti.ir. .?ıılotoaiklıı yanma ) akla· 1 _ ~ 



Sahife 9 ANADOLU MAYii 28 

176 gün açık denizde! 
ölümle kucak kucağa aylar 

Enginlerde kay
bolan diğer gemi 
lam bir ay son· 
__ ra çıkıp geldi 

.. Bil' Fransız muharririnin 
'

0P0 rtaj ından: 
S 18 Eylul. Amerikaya, yani 
rıJ~nta R:zaliya gitmek ıçin de· 
dır alıyoruz. Uzun uzadıya ara· 
b~ktan sonra," oldukça mufassal 
b~r Amerika haritası üzerinde 
bır llleçhul limanı en nihayet 
f al.dum. Buras•, Kaliforniya kör
~'l.ı dibinde, ufak bir yerdir. 
ıaya vasıl olmak için O:Cya

ııuı denizini aşmak. şarktan 
i•tba doğru Horn burnunu 
~önrnelc, P .tk ada ı sahillerin· 
den cenubi Amerika kıyılarına 
~ 0~.ıu ç.kmak ve Gılapağos 
ıı'bılelcrinin sakin bulunduğu 
~ttı üstüvaya düşen yatkın do· 

~1.~lcri aşmak icap ediyord11. 
Ulün bunlar, yolculuğun ıeri 

01ınıyadağına birer işarettir. 
b· Atmosferik fırtınalara sebe· 
'Yet veren gece ile gündüzün 

lnüaavi olduğu mevsim yaklaıı· 
~or. Hamburg limanından uzak· 

Şır uzaklaşmaz, romörkörü· 
~Üzün arka cihetinden kesif 
b ır •is içerisine düş iyoruz. Bu, 
er cihetçe teh:ikeye de:alet 

eden işaretlerle dolu, hüzüıı ve 
rici bir deniz seferi idi. Körfez 
~ııpurlırının paslı ve mütevazı 
Ot" J k uş eri, vakit darlığından acele 
tlkaıak istiyen yo!cu vapurla· 

h•.nın feryatları insanda kötü bir 
~ısikablelvuku uyandırıyordu. 
ı ınlırımızdan çeşit çeı. t ge· 

~ilcr geçıyordu. " 

Bu hava ve mevsimde her· 
'~~i beklemek tab.i olduğu için 
11~1 müteakip esen şimal rüz· 
garı bizi biç ş 'Ş rtmadı. Ufukta 

~a~i _göğe akseden gö!gelerden 
nızın uçurumlar açarcaıına 

~lkalandığ na görüyorduk. Ş d· 
l.ttli ve kaçılmaz tazyıka yaka· 

1 rırnadan Manş denıziai aşabi· ec:cıc miydık? 

... lillyırl Dondurucu ıimal rüz-
ıarı b d k b • ga e oğru a m etmeğe 
a~lamıştı bile. Barometre al· 

Çld 1Yordu ve vaktile Katanten 
1 ıla b· rı arasında çıkan şiddetlı 
ır fıtın . . . - 1 •ali a gemımızı saga, so a 

d ~Yor, gittikçe kabaran açık 

0~nıze doğru ilerlememize mani 
uyordu. 
Tarn .. .. k uç gun fırtınaya karşı 

~Oyduk. Sonra, yavaş yavaş 
v•rnaı " A f 

<:ek h ruzgarı. idare edilebile· 

l.. ale gcldı. Derhal yelken· 
... rıın· · b 

1 
ızı şışır erek ilerlemeğe 

aş adık. 
Bü "k . yu bır gururla şişen yel· 

Dümende 
kenlerimizin ıürükled ği gemt· 
miz, gecelt'yin, Vesan adasını 

geçti. Bu adadaki fenerin ışık
ları, F ranaa toprakları ncla 11 

uzaklaştığımız şu ıırad.ı aanki 
bizi selamııyordu. 

Bu muvaffakıyetimiz ço'c ıür· 
medi. Hay. rlı bir geçittcın geç· 
tikten sonra kısa ve uygun fa· 
aılalar müstesna, ay arca sü
recek olan kötü bir yolculuk 
baş'adı. 

Bu yolculuk, gece ve gün· 
düz ayni emirlerin, ayni hare· 
ketlerin bitmez tükenmez bir 
şekilde tekrar edilmesine se· 
bep olan rüzgar değ şikliklerile 
doludur. Manevralarla kolları 
kuvvetten keıilen insanlar üze· 
rinde yorgunluk bütıin kuvve· 
tile kendini gösterir. Bu, bir 
gemi kaptanı için ne büyük 
bir derstir. Şımal rüzgarı nadi
ren sakinleşir. O ıun yav ş.ayıp 
bızland ğına göre g.dilccek ci· 
beti tayin etmeği veya ye lken· 

lcrin tertibab dcğiştirmeği kes· 
tirmelc laz mdır. Bu her ne ka· 
dar denizcilık ılm ne bağlı bir 

şeyse de, ekserıya gemı cinin 
meharet ve tecrü uesini ıcab 
ettiren bir meseledir. 

Bu kadar meşakkatten sonra 
hele bir taze meltem rüzga· 
rma tesadüf ede bilseydik!. 

Fakat, ikınci kaptanımın de· 
diği gıbi, Po·to-Norun aş 1-
maıı için pek hayırlı olmıya· 
cak ohn şim ııl rüzgarın dan 
başka hiçbır havaya tesadüf 
edemiyeceğiz. 

MJkabi l kutuptan dolayı ha· 
sıl olan hava ceryanlarının ayır
dığı ve atmosferin ş ddetli bir 
rutubet hasıl ettiğı bu mıntaı<a• 
da, yelkenlı b .r gemıniıı batı· 

rıcı bir darbeye uğramaması 
nadirdır. B zım ıç ın, sert ş mal 
rüzgarı ile mü.ay.m Cenubi 
Amerika meltemi arasında ha· 
rekets z kalmak mecburiyeti var. 
En ufak bir yeld..:n istifade te· 
minı maksadı ile, ılık ve soğuk 
yağmur altında, durmaksızın 
manevra etmek lazım. 

D.:vamlı bir duşun ıslaklığı 
ile vücutlarımız gcvşemeğe baş· 
laelı. Islak urganları çekip Sdl· 
mak için kolLırı mızda kuvvet 
kalmad. Enerjim zden de eser 
kalmaınıştı. Ş dd~t1i bir g.ineşin 
önünde sarımsı bir perde gibi 
gerılen devamlı yağmurdan ar· 
tık bıkmış usanm ş . ık. B r u
bah, birden, hava berraklaştı. 

. ..,......,...., 

bir gemici 
llerim izde dört direkli bir 

yelkenli peyda oldu. 
Nazarımızdaki muhteşem, son

suz bucaksız ufku yalnız o, 
noktalıyordu. Dalgaların eline 
düsmüş bir vaz yette, onu kah 
göz"imüzün önünden kaybedı· 

yorduk. Kah tekrar görüyorduk. 
Bu hal, günlerce, böyle devam 
etti. Nihayet b.r gün şaretle· 

şebild ı k; Norma isın nde b r 
lngil iz gemısı olduğunu öğren· 
dik. O da, b·zım gibi, S,rnta 
R zaliya gıdiyormuş. 

Fakat, arı<adaşlığımız çok 
sürmedi. Bir akşam, manevra 
başkalığı yüzünden, bıribirımizı 

kaybettık. 

Tekrar, haftalar yekdiğerini 
takip etti. Den ı z l e mücadele· 
miz bı r an olsun kesilmedı. B.i· 
zı günler fırtına ile karışık kar 
da yağdı. Gem nın dırekleri 

vesaır kısı mları üzerinde buz 
klitle1eri huıl oldu. Urganları 

işleten makarala ı hare1'ct et· 

mez bir hale geldi. 
Güverteye çıkmak için her· 

kes teredd 'id etnıeğe başlad ı . 

Umumun emn ı yetı namına gu· 
verlede bulunm ,k icap ed.yor· 

du. Böyl~ zamanlarda, bakı şlar 
ciddLeşır ve tedbırlı hareket 
olunur. Güverteden amb,!4ra 
inenler bir ceset gibi donmuş 

bulunuyo lardı Uzuyan sakalları 
sert bır buz parçasını andırı· 
yordu. fek fazla sarınmalartna 
rağmen, yüzleri soğuktan takal· 
Jüs ed ıyordu. 

Cesaretlerı kırılan gem1ciler.n 
iradeleri ellerinden gidiyor, ha· 
rek etlerı son derece ağırlaşı· 
yordu. Her tür lu meşa:.Ckate 

alışkın olan bu insanl.u, şaş
kı na dönmüşlerdi. 

' Nıhayet, hava biraz düzeldi. 
s~vı ıçten gözlerim Z n İçı par• 
Iad. Aylar ve hıftalarca süren 
bir ölJürü _ü mücdd.!l ı! den son• 
ra, doğru düzgü l yolumuza de· 
vam etmeğe başlam ıştık. 

Sa.1t • R l Zalıyayı göreb ldiği· 
akşım Martın on ikisı idi. Tam 
176 g;Jn ölümle kucak kacağa 
yaşı m.ştık. Hom burnunda 
tesadüf ettiğimiz dört direkli 
gemi henüz gelmemişti. Bu ge· 
mi, bir ay sonra geldi ve denız 
yüzünde 210 gün kalmaklı, 
mücadele rekorunu kırmıştı. 

"'... • ....... :.ııı ....... 

Deniz parlak bir çarşaf gibi ' 
Nebatat 

Hastalıkları, ıakinleşti. Hattıüstüvayı geçiyor 
ve cenuba doı-ru gid.yorduk. 

Büyük ve yeni zahmetler 
çekmemize se bcp olan Horn 
burnuna vasıl olduğumuz za· 
man Birinciteşrinle lkinciteşrin 
geçmiş bulunuyordu. Bu mmta· 
kalarda rüzgar durmadan eser 
ve fırtına ıle karayel biribirini 
takip eder. Tam otuz altı gil· 
nümüzü bu kork :.rnç fırtınalar 
arasında geçirdık. Çok defalar 
öiüme yaklaştık ve uzaklaştak. 

1 Ç i N 
Müstahzar yeni 
ilaçlarımız geleli 
Hacı DavudZade 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı 
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f'ANTEZl: 

Otomatik adamlar fabrika
sında bir saat 

Düzüne ile ilim YAZAN: 
adamı yapıhyor Halikarna• Balıkçı 

Q9i' 
Meşeden alim, kitabı direktö· ,%0 

(1
1 

rün kafasına çarpb "1·!?1 , ' it::=:© 

lstidaflr organizmlerin tertip eylediği laboratutJar 
Efendim fen artık ıpini ko· fonoğraf kurarmış gibi kitabla 

parmış, Kerıd i nı ahırdan dışarı kurulur, zenbercğı aç ] ı r ve 
atan atılgan ve toskun boğa konferansla boşanırlardı. Bunlar 
gibi paldır kü ıdur ilerlemeğe cavlağı çekince, analarla baba· 
koyulmuş tu. iptidai, vahşi insan· ların çiftleşerek yeni nes iter 
la ın ka f:ı p ıtlatmak ıçin kul· doğurmalarını ve kurulacak 

lan dıida rı toK ıu k, ye rini mar· yeni kafaları dünyaya getirme· 
tine. mavzere ve seri ateşli oto· ler.ni beklemek lazımdı. Düşii· 
matık ıere, terketm.ştı. Amcrıka· nün bir kerel Vaktin nakit 
da M çgan (M cbugan)da Up to olduğu bir asırda yalnız vaz'ı· 
date S tan dard ş ırketı l i mıted ın, hamil için dokuz ay beklemek 
son sıstem, yüksek tazyikli ve lazımdı. Şimdi bu kıymettar 
di .a m:zmli. yalın kat değil, fa· vakitleri hiç kaybetmiyor"uz. 
kıt katmerli insan imal eden Turnalar gece gündüz işliyor· 
fabrik nsını Zİ)arete gi ı tim. ÇJn· lar. Geçen asrı cehalette turna· 
kü "ullubulilmi minelmehdi il~I- lar kafa patlamak ıçın top 
lahd,. deri , ben de taahhüdlü imal ettikleri ıüratle biz kafa 
poıta paketi gibi doğumdan ımal ediyoruz. Bunların kitapla 
ölüme sıkı fıkı kapalı olarak , da kurulmaları uzun sürüyor. 
gidece:C değildim a. Gözumü Bı z biner softa kuvvetinde iman 
açmak, duyup dınlemek, anla· dınamoları imal edıyoruz,. de· 
mak ve öğrenmek istıyordum. di. Ben profesör Şrakın sözünü 

O.c ahoma darülfünunu baş· bal ile kestim. •Bu softa kuv• 
profesörü Mister Tom Şrak veti nedir?., dedım. Profesör 
bana kıhvuz.uk ediyord.J. Bu devam etti: "0.ı dokuzuncu bar· 
müessese hem çeşit, hem de barlık asrında yapılan külüstür 
k lite ıtibarıle bu kabil imalat· ve iptidai makineleri beygir 
hanelerden üstündü. Toptan kuvvetile hesap ederlerdi. Bizim 
insan imal ediyorlar ve toptan son model ıman ve 11nas,, 
olarak b ı nini bir paraya piya· "dogm., makinelerimizin ener· 

saya çıkarıyorlardı. ji it barile vahidi kıyasisi bir 

Evvela alımlerin imal edildiği softa k..ıvvetidir. Mesela bu 
şubeyi gezdik. Fark na varma· gördüğlinüz terü taze, duma-

dan hayretten parmağımı ısınp Ol üstünde alemin ar\ca tarafı· 
kanatmış m. D.inyada tektük na bir milyon softa kuvvetinde 
sivrileo al.mler yerine burada imanlı b .r dinamonun fişini tak· 
toptan olarak ilim kumkuma· tık mı ebedi aldığı cereyan ve 
.arı çıkartıyorlar dı. 1ıtatiıtiklere fitille, aankı dünyanın bütün 
göre bu fabrikanın bir ıenelık kütüphanelerini hesap gibi yut· 
raodımam on dokuzuncu asrJn muşa döner. Bağdad uzaksa 
bütün darülfünunlarından bin işte arşın burada! Bakınız! Fi: 
misli daha fazla imiş. Bu en· şanı taktı! Yekten alim bir 
düstri sayesinde yeryuzunun oparatör ojarlör kesildi; ayni 
ilc~ebet alim kıtlığından kurtul· zamanda da fpek kuvveti bir 
duğunu akl m kesti. Torna bir deniz feneri gibi etrafındaki 
döndümü idi, sanıyede bin cehalet karanlıklarını tepesinin 
kelle çeviriyordu. Bu kelleler nurile ışıklandırdı. Cehalet zıla· 
büyük tıraş makioelerile yontu· mı içinde ıapa oturmak tebli· 
luyor, içlerinin kofluğuna ilim kesinde olanları, dişi ateşböce· 
gürültüsü istif ediliyordu. Bu ğ n•n erkeğine emin limanın ne• 
kafaların tarzı imalinde patlıcın rede olduğunu ters tarılfından 
turşusunun içindeki moleküler ışaretlemesi gibi aydıoladL Şa· 
kuvvetten ilham alınmış. Bu ka değil çaktı efendim ve çak· 
kafalar büyük bir disipline tabi madığı kalmadı.,. 
tutularak; onlara Socony gaz Profesör Şrak izahatına gül· 
tenekeleri ğibi hendesi, düzgün dür güldüı devam ediyordu: 
ve dört tarafı mamur bir mikab "Hem bu alimler mesleklerinde 
şek l i veriliyordu. Profesör Şrak o kadar ilerlemişlerdir ki, ço· 
ızahat verd ı . Eve lce alımlcr. cukıarın O) U 1ca · dive kurup 

Bir otomat 
oyııattıkları mihaniki fareleri 
canlı farelerin arasında bir fır 
o'madığını anlamak irfan yü~ 
liğine ulaşm şlardır. işte beşe 
dimağının en büyük zaferi e 
hak budur. Bunlar sayeıind 
imala thanemiz öteki insanları 
da imaline girişti, ve muvaffa 
oldu. Realiteyi olduğu gibi g" 
rebılmişlerdir. Bunun aebcbi d 
gözleridir. 

Herbirisini biner mum 
vetinde sekiz gözle teçhiz ed 
yorıız. Gözlerin üçü mikropla 
görrrlekt .: kuılanılan mikrosk 
pık gözlerdir; diğer üçü 
uzak yıldızları seçebilmek içı 
telcskopık gözdür. İki şeyi 
ne olur ne olmaz kaza oluver 
diye takılan yedek gözlerdi 
Bu sun'i gözlerin et kemik öl' 
kokar insan gözlerine faikiyc 
miyop, presbit, ambliyopi, str 
bism, d ltoıusm gibi ba,talı 
lara yakalanmak, ihtimalleri 
mayışıdır. Gözlerin bu kad 
incesi, bu kadar uzun menzill 
si ile artık realitenin g zli k 
paklı yeri mi kalır?. 

·sonra bu alimlerin canlı al 
lere olan faikiyeti emniyet 
oluşlarındadır. Biz bunları Ja 
kal bir asır biç sapıtmıyaca 
ları garanti ile sataraz. Ett 
kemikten alemlerin dahili te 
tibatı pek üstün körüydü. O 
ları ko:ıtroi imKa!lsızdı. Duru 
dururken akılları şöy e veJ 
böyıe esıverir, nizamıilemi 

tüat edecek sapıklıklarda bul 
nurıardı. Bu tahtadan ileml 
rin otomobil gibi ileri vo torn· 
tan hareketleri için manivel 
lan vardır. Evelki asırlarda F 
duo otomol11Ueri için iddia e 
tikleri bunlar için aynen va 
dir. Yani iki bin lirayı ver 
adam, batta budala da olıa 
otomobili kullanabilir, istim 
ta o mertebe zekaya muhtaç d 
ğildir. Elverir ki taksimetren 
gösterdiği parayı aayınız, 
masnu insanlar taksi oto gi 
Hanyaya da Konyaya da gide 
ler. Emniyet tertibatları tüfe 
lerdekinden mükemmeldir. O 

· ıardan emin olabilirsiniz. 
diyeceklerini ve ne öğretece 
lerini onlar demeden evel 
öğretmeden evel bılirainiz.Zat 
bunların piyasada temin ettı 
leri sürüm dolayısile, et ve k 
mik olaa, yemek yiyen, pis 
yen, tcrliyen, yani kokusuyl 
aoluguyla, ef irti püfürtü, 
eğirti böğürtüsüyle pek aşığıl 
bir matah olan, insanın pek 
bir yerinden çıkma alimle 
talip çıkan 'yoktur. Herşeyi s 
tab imal ederken bazı yanlı 
iıkların eksikliklerin yapılın 

tabıiJir. - Devam edecek 
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• 
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• 
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• 
935 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 

936 
• 
• 

1231 
21 
6 
3 

1432 
1478 
239 

767 
387 
807 

1568 

753 
309 

986 
152 
14 

131 -
122 
305 

cılt ~ırak No 
26/11 

ı 51115 
55/lS 
58/15 
25115 
24115 
ısiıı 

24/11 
2/11 

17/11 
22111 

4/11 
40114 

42115 
69113 
~2/15 
64/15 
53115 

Mustaf Kazım 
Cıf er Tayyar 
Muıtafa Nedım 
Kazım oğlu Ramazan 
Ferit 
Vebap ve llyaı 
Halil oğlu Şükrü ve teriki 
Zekeriya 
Seit oğlu İbtıabim 
Besalet 
Beoıiyon Ruıo 
Kadri oğlu Ali Riza ve oflii 
Mehmet Emin 
O.smın Behçet 
Halil oğlu lbıabim Necdet 
Köker 
Veysel oğlu Bekir 
Murat oğlu AJımet 
Mustafa oğlu Ali Düz 
Mehmet 
Q..,man oğlu Mehmet 
Afet Ref k 
Al ot u Mehmet 
M.1rat oğıu Haııt 

Süleyman oğ u Süleyman 

lıi 

Meybaaea 
Muakkip 
Kunduracı 
Yoturtç11 
Eskici 
Kömürca ve kalaycl 

Sütçü 
Kab veci 
Matbaacı 
Komi.yoncu 

Karpuac11 
Ardıye ve ko•İIJOll 

lı evi 
L:iıtik tımirciıi 
Manav 
Muakkip 
Attar 

' Kunduracı 
Kese kitıdçı 
Terlikçi 
Köfteci • t 

Saat tamirc·Iİ 
• 
• 

24 
1036 
2~ 
431 

36612 
1147 
1132 
1131 

613. 
79/15 
13/14 
91114 
96114 
92/14 
21/16 
16114 
15/14 
21114 
98/14 
52115 
18/15 
47/14 
78/12 
23/15 
51/14 
67/15 
68/14 
64/ 11 

... Süreyya Karabp:aQ 
L Hasan 

Ak.o ıaıetesi 
Tuhaf yeci. 
Maranıoı • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
• 
• 

• 
• 

937 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

83 
20 

122 
58 
12 
23 
9 
1 

16 
28 

. ' 34 
1092 

25 
3 
1 

10 

3 
53/1 
109 
127 
J27 
151 
180 
229 
229 

238/1 

267 
375/1 
329/1 

524 
60 
60 

.. 

317 
7/13 

26/11 
20/1) 
31/11 

7/11 
7/19 
7/29 
2115 

,11®,. 
7/33 
7/40 
7/45 

10/49 
7/46 

7150 
7/63 
1159 
7/81 

lzmir defterdar· 
hğından; 

Ba,du•alc ŞtJbeıi Maliye Şu• 

Mehmet 
lbrahim oğlu Hüseyin 
lbrıhim 
idris ofu Ahmet 
Aıif oğlu Nedim Türk 
Mehmet otıu Sıi .eymaıa 
Emine 
E~em 

Mehmd oğlu Mustafa kantarc 
Alı oğ!u Tahir Togmi 
Arif 
Şer:f Ali oğ!u Mehmet . 
Yaşar 

Osman oğl J Ali 
İsmail oğlu H s~n K:mal 
Etem oğlu Mehmet 
E nin km Ihsan 
Fuat Eg ~ 

Muıtafa Sabri 

lımail 
Scferib"sarh Ferit 
A ">dullah oğlu Mustafa 
Hasan oğlu Muıtaf a 
Hasan oğlu Mustafa 
Mustafa oğlıı Şj\uü 
Ahmet oğlu Kemal 
Haan km Saniye 

" " ft 

Oımao 

Ali oğlu 1brabim 
lbrabim oğlu Cemal 
Arif oğlu Ha11n 
Tufaıı ofu Ali 
Süleyman oğlu Yuıuf 
Yuıuf oğlu Rasim 
besi mükelleflerinden Yulcard~ 
isimleri, ı şt gal nevileri ve tica~ 
ret mahaacri yazıCı 59 mükel· . 
lef namına t rh olunan ve be.r . 

Elemek, peynir; lı:o(te 
Tütün ıigaıa 
Kahveci 
Fotokrafçt . 
Kömürcü 
Aile evi 
Terl.kçi 
Terl.kçi 
Tent>keci 
Kömü cü 
Manav 
Ka1tıp 
Marangoz 
Kömüıcii 
Kıbveci 
Terazi 
Bakkal 
Tat\ıc& 

Ekmek ut·c· 
Kömürcii 
Börekçi 

• 
• 

Kahveci 
Ma11av 
Berber 

İl 

Fırıncı 

KabvecJ 
Ka11p 
H~rda dem "rci 

' Ekmek aatıcı 
Kahveci 

• 
birinin isimleri h·zaa&nda ıöste· 
r l :n kazanç, buhran veıfileri 
ile zamlarının bu mülddlefleria 
bildi dikleri adresbrinde. bulu· 
namımalar ndan di~er ticaret· 

Liseler alım, satım komis.-. onundan: 
Mikdau Beher kilo 

tab•in b. 
kuruı 

10 

ilk teminatı Eoiltmeoin yapıl .acıt• Ekıiltme • Şart•ame 
nia tekli bedeli 

kurut 

Dathç eti 
Karaaaa etJ 
Kuzu ., 
Satır ,. 
S.cleyafı 

Kilo 
420000 

61 000 
61 soo 
20 soo 
23 250 
37 500 

47 
40 
47 
35 

100 

Lira Kr. aün ve ıaat 

3150 00 

) 4802 13 
) 
) . 
) 

6161938 Pazartesi 
saat 14,30 da 

6161938 Paı.s tesi 
uat 14,45 de 

kapalı zarf 210 

• •• 3S5 

,, 188 

Toz .. lcer 
Kame ,.Jrer 
38 kalem yaf 
•bze. 

72 000 28 ) 

2812 50 

1956 38 

6161938 Pazuteaf 
saat ıs· ·de 

6161938 P ızarteai 
11at 15, 15 do 

6161938 Pazarteıi 
saat 11 de 

,, ., 130 
19 750 30 ) 

274 700 kilo) 31927 L. 
399 800adet) . 

2394 53 
" " 160 

58 300 demet) 
Tm•en M. kömiirii 2 010· ton 1100 )8 L9 lE;l 

) 
7161~38 Salı 

" " Kriple 100 .. ısoo 
Türk Aııtıuiti 25 ., 2500 ) 

saat 16,30 da 
~ 

Komiayoaumuza batla yıbb 
liMlerin Mayıı 939 ao;ıuna ka· 
clar iht.yaçlın olan yiyec~k ve 
yakacakları eksiltmeye kooma19 
tur. Bu buıusta ıereldi durana 
yuluraya yaıılmıştlr. 

Eks itme l ttanbul Kültü- O.· 
rektörıüğü br nası içinde Useler 
mubasebec lı~ınde toplana ı L • 
.eler .1 ın, ıa ım oru ısyo.ıu.ıda 

.. 

y~pılıcaktır. ., 
istekliler ilk temi11ıt mık· 

buzu ve 938 yılı Ticaret od.tıı 
vesikalarile 2490 sayıla ı(flrma 

eks:ltme kanıınunurı taıifatı aai· 
resinde bazırlıyacaklan teklif 
zarflarını yukarıda yanlarında 

gös er le.ı bellt aaattan biı saat 

cvve i.ıe kadu llom ıyo~a baf· 

lcanlıtına makbuz mukabilinde 
teılim etmeleri muktezi olup 
poıtada olacak. gec kmeler k .. 
bul edilemn. 
Teminatlar lstaneul Li1eler 

mubaaebecilıtine yatıraca1'tı ve 
şartname er L ae er a 'ım, Ntım 
lfomiıyoou aek eter,it:nden be
deıJerı mukabil ode l•nabilir. 

~1 24 28 4 2915/1680 

Mıhalleti ıokalc ve No. "a ıs .... 

1 ci lcarataı tramvay c. 76 
. Hacı Mahmut hükumet C. 
Kahramanlar haftani 12 

34/ 11 

Kazanç .•• 
Lira K. 

29 63 
10 50 

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

1 

Kestelli baıdurık 30 
Fatih damlacık 69 

., dıtirmıadat 63 

Abmetata kemerı1b c. 24/10 
,, birinci mıbçalar 1/S 

Yemiı ç. 37 
Ahmet ata arıaacılar 9 

Ali ata 1 No. 
.Kemeraltı cami ı. 8/1 

!Kaymakam Nihat 11/6 
1 
Ahmet ata 1 ci mıhçalar 11 
'Kemeralh c. 65 No. 
Ahmet at• bükGmet c. 7/24 
Kutelli baıdurak c. 100 
Hacı Mahmut beyler 61/1 
Kemer•lh c. 74125 
Hacı ibrahim 2 çeşmelik 430 
Kömür pazarı 20 N o. 
Kemeraltı c. 74/31 
Yemiı çarıııı 5 No. 
Kemcralta c. 74131 
Ahmet ata barut ban 7 /1 
3 cü meyveter 9 müfrez 

' Y emiı çarşıll 2 No. 
Şa mh sokak 60/1 
Hükumet c. 34./7 
Hacı Mahmut beyler 6111 
Şamh sokak 60 
Haftıai ıokak 34 
Hacı ibrabim 2 çeşmelık 408 

• • • 342 
Müftü ıokalc 2 No. 
Hacı İbrahim 2 Çeımelik 362 
Damlacık 106 
Nizamiye ı. 28 . 
Kömür pazara 12 No. 
HacıMebmet 2 çeımelik 302 
Uzuo yol 140 
Kabakça aokak 26 
Damlacık 88 

Orhaniye 2 çeımelik 
1 ei ••ltaniye ,, 
· ,, ıüieymaniyo ,, 

,, ,, ,, 

" ,, 
" ., " ,, 

Orhaoiyo yuıııf dede c. 

" 
" " .. 

477 
615 
510 
560 
560 
626 
8S 
ıso 
150 

2 ci Süleymaoiye yüzbııa Ha· 
san .. ·s6 
1 ci Süleymaniyo lcavaklıpaoar 58 
3 cü Sultan ye eırefpaıa c. 161 
4 CÜ ,, teneuüb 1. 41/1 
1 ci ,, 2 çeşmelik ·s82 
2 .:iüleymaniye Mısırla c. 123 . . . ' 123 
ıah ve ikametgah adreılerini 
do bildirmemiş oldulclanodan 
matrub vergı ve zamlarının ken• 
dilerine tebl itine imkan bulu
namamı fhr. hbu ilin tarihin• 

3 9S 
20 83 
7 50 
2 77 

8 33 
43 15 
56 83 
30 29 

o 42 
40 83 

3 00 
24 03 
4 17 

11 33 
10 08 
10 05 
6 95 
3 ss 
3 64 

10 72 
16 37 
s 30 
2 50 
o 94 
6 2S 

10 50 
17 21 
3 50 

341 64 
15 00 
1 77 
o 15 
O 01 

16 92 
1 50 
o 90 
7 00 

10 ıs 
6 37 
4 37 
2 50 

1 32 
8 8S 

24 30 
4S 00 
13 47 
o 41 
5 35 

13 22 
4 76 

s 00 
6 16 
o 48 
2 53 
1 20 
1 46 
s 19 

1 2S 
6 56 
o 00 
4 54 

o 06 
o 00 

o 45 
5 60 
o 63 
ı 70 
ı so 
1 51 
1 25 
o 53 
o 45 
1 61 
o 00 
o 79 
.o 37 
o 14 
o 00 
1 57 
2 S8 
o 52 

51 25 
2 2.S 
o 26 
o 11 
o 00 
2 54 
o ~2 

o 13 
o 00 . 
1 52 
o 00 
o 00 
o 37 

o 20 
1 33 
s 64 
o 00 
2 02 
o 06 
o 80 
1 98 
o (,() 

o 15 
o 92 
o 07 
o 38 
o 18 
o 22 
o 15 

deo itibaren 30 gün zarfında 
itiraz edilmedi§'i taktirde yera-:· 
nin lizimüttahıil bir hal alaca-
1'1 2395 sayılı kanunun 86 ıaca 

Buhran 
Lira K. 

6 81 
2 41 
o 91 
4 79 
ı 72 
o 64 

1 92 
10 06 
11 37 
6 97 

o 10 
8 17 

o 69 
5 53 
o 96 
2 61 
2 30 
2 31 
ı 39 
o 82 
o 82 
2 47 
s 27 
1 22 
o 51 
o 22 
ı 25 
2 41 
3 96 
o 80 

78 58 
3 45 
o 41 
o 17 
O 01 
3 89 
o 34 
o 21 
ı 40 
2 33 
1 27 
o 87 
o 51 

o 30 
2 04 

. 5 $9 
9 00 
3 ıo 
o 09 
1 83 
3 04 
o 95 

Yekun 
Lira K. 
40 83 
14 48 
s 45 

28 74 
10 34 
s 82 

11 50 60,, 
68 20 
41 88 

O S8 
4900 

4 14 
33 16 
5 16 

15 64 
13 80 
ı~ 87 
9 59 
4 90, 
4 91 

14 80 
19 64 
7 31 
3 44 
1 30 
7 50 

14 48 
23 15 
4 82 

471 47 
20 70 

2 44 
ı 03 
o 02 

23 35 
2 06 
1 24 
8 40 

14 00 
7 64 
j 24 
3 44 

1 82 
12 22 
33 59 
54 00 
18 59 
o 56 
7 38 

18 24 
5 71 

ı ıs 6 90 
1 44 8 jO 
o 11 o 66 
o 58 o 49 
028 166 
o 34 2 02 
1 19 7 13 

madde1i deliletile hukuk uıalü 
muhakemeleri lcaoununun 141 ci 
maddesi mucibince teblii m•· 
kamına kaim olmak üzere Ui· 
nen teblit olunur. 

Eşrefpaşa hastanesi baştabip-~ 
fiğinden: Teknık 

Jzmir E7refpışa h11tane1i 938 mali yıla iç a yaptırılacak 
olan 725 lira muhammf'!n kıymetlı 48 kalem muhtelif cinı ev
rakı matbua 25151938 günlemecindon itibaren on beı ıün 
müddetle clcı·ltmeye konulmuıtur. Iıtoklilerin nümuoeleri ıör
mek ve ıeraiti anlamak üzere her ıün hastaae heyeti idar .. 
IİD• Ye eluiltmı günu olan 9/6/938 perşembe rünG aaat 9 dan 
on ikiye kadu Vıliyet ••tümenine mür1caıtlan ilin oluaur. 

25 28 31 3 1734 

lzmir inhisarlar Ba,mlldOı:IOğOoden: 
938 Mali yılı içinde Çamalh tuzlasmdaa merkez ıatıı depo

suna retirilecek 6500 • 8000 ton çuvallı kalın tuz ile 1000-
1200 ton torbala matbab ve 300 • 500 adet ıandıklı sofralık 
tuzun ıattaA depoya kadar nakil ve iıtif bammıliye iti açık 
eksiltmeye konulmuftur. 

Muvakkat teminah 194,44 liradır. Muhammen fiyatlarla tart. 
name1i levazım ıubemizde görü).,bilir. 

lsteklilerio 7/6/938 günü saat 15 de Bıt müdürlütüınüzdeki 
kom syona gelmeleri alan olunur. 26 28 1750 

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kana.z kalmıı hastalara ıun v:rmek üzere Kız lay Cemıyeti 

tarafından tesiı edilen muhtelif ıemtlerdeki iıtaayonlarda bu 
iti yapacak kan verici Doaör aranmaktad r. 

Bu aib lerin ııbhat veıi kaJı almaları v~ tescı l olunmaları ve 
ııhhatları lıcan vermeke müıaitst", elindeki ve11ikile birl.kte 
Kız lay.t müracaat e.mel.:ri v~ b.: ka 1 Y .!r.ı eıındo !.:.ndil erı ne 
mühimce m ktarda oakdi m.i .. a • v ·r 1 cc :ı i'a ı oh.'n ır 

25 26 27 :8 29 31 1739 

Muhasebe BürostJ 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarıısı No. 3 

Telefon 3415 
Muha1ebeye ait bütün işleriaiıi 

tam bir itimat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Bil o, kanuna uygun şekilde t1e 

muhtelif usullerde: 

Muhasebe teaia ed•f 
Def ter tutar 

Planço tanzim edst 
lleaabıtetkik,tasfi11 

oe ihti "afları halfeJer -
Dok tor 

Salih Sonad 
Cı . d, S .. ç v ~ zul.re vi hasta l.kl•r 

m üte hass s 
• 1 

ıkncb vı • so 11< N..,. 
r 1 ~ () 

,. t 



1 rrıt~lli ~perco 

l"apur A centast 
f..CYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
. "VEN US, vap ıru 29·5·38 de 
lınıa j .. , nım z rı b~klc "l mekte oluµ 
}'UKÜn ti la 1 "eden so·v·a BUR· 
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
İçi 1 y"i lc a ac •kt r. 
M "~ATURNU .. vıtpuru 30-

vı " a b~k " m kte olup 
AMSTERDAM. ROTTERDAM 
v .. HAMliURG ı ç n yü; ala· 
~kt ı P. 

~ \ Er..;sKA ORIENT 
l INIEN 

''NORD~Af\40., motörü 6· 
6 

p lio Rorı ERDAM. HAM· 
Bu~c. GDYNIA, DANMARK 
" tiALTIK .unanları ıçın )'J • 
•la akı.r. 

''\'!. GLAND.. motörü 16-
r .. ~ d.- beklenmek e o'up 
~OİTERDA.M , HAMBURG, 
GD i 'IA, DAf\ZIG, ve DAN· 
~ARK ve BAL 1 IK limanları 
ıç,ıı ık a 11caktı • 

~l:.RVICE MARITlME 
ROUMAIN 

b ''SUÇEAVA .. ~apuru 6-6 da 
A,ekı~umekte o up MALTA, 
•vıARSIL y A ve CENOVA li· 
'11ırılır çın yolcu ve yük alır. 

.. A LHA JULIA. vapuru 2·7 
dt bcıdenmektc olup MALTA, 
~ARSJL YA ve CENOVA li
lllatılırı için yük ve yolcu alır. 

ilindalci hırelcet tıriblerile ve 
nıvlunlardaki cletişik.liklerden 
•ttntc meauliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafıılit için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPERCO 
\'ıpur acentahfına müracaat 
'dihncai rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/26631•221 
-----------------------~ DEUTSCHE LE. 

' ANTE - LINIE 
G. m. b. R 

HAMBURG 
DtutsCHE LEVANTE UNIE 

A. G. HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINJE 

A. G. BREMEN 
•LARISSAD vapura 28 Ma· 

)lata bekleniyor, ANVERS, 
R017ERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN li ... luı içia ala· 
~r. 

Olivier ve 
Şürekası 
limited 

tr apur Acenta.sı 
Eirincikardon Reu bi~ 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LINES LTD. 
THE GEN ı.· ~AL STIAM NAVl-

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS., vapuru 20 

Mayısta LONDRA için yük 
alr caktır. 

''LESBIAN.. vapuru 17 Ma· 
yısta LlVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ielip yük çıkaracak. 
l>EUTSCHE LEVANTE. UNlt. 

· "ACHAIA,, vapuru timam· 
mızda o up yük çıkıırmaktad r. 
_. ................... .. 

ı Miicellit 
Ali Rıza 

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

Yeni Kavaflar 

çarşısı Na. 34 • 

·soFFJA. vıp11ru 31 Ma· 

Yııta bekleaiyor. ANVERS, ~ı----·•-••---• 
8REMEN, ve HAMBURG li· Baktriyoloğ 
"anlarıDa yük çıkaracaktır. 
"CHıos. vapuru 8 Hazi· Zühtü Ergin 

tanda bekleniyor. ROTTER· 
l>AM, HAMBURG ve BRE· Her ttirlii idrar, kan, 
l.tEN limanlarıaa yülc alacaktır. ~ oe.,,;, • ta/t-
ARMEMENT H.SDHULDS 
•MARITZA. vapuru 2 Haıi- feri 01QPIM 

ttıada bekleniyor, ROTTER· ftracaaı yeri: 
DAM HAMBURN ve BREMEN iti lkinclbeyler 10kak No. 25 

.• ~~~IE~:.wrlMI Telef on 3869 
RG>UMAIN 

BUCA REST 
9DUROSTOR. vapuru 1 

~~raada bekleniyor, KÖS· 
ııı.&,a_ GALATZ ve GA-
~TZ akwm111 TUNA limar 
f;)t- ... içia yük alacaktır. 

11t&1 NORSKE MIDDELHAVS-
UNJE OSLO 

"SAN ANDRES. 26 Hazi
~da bekleniyor, DIEPPE ve 

1~veç ••u• limulanna yük 
'•caldı1. 
lONSHON WARREN LINIES 

L TD. LIVERPOOL 
'r •A\1.IEMORE. vapuru S 
p~'-ballZda bekleniyor. LIVER· 
d L ve ANVERS Umanların• 
~ Yiik çıkaracak ve BUR· 
su~· VARNA, KÖSTENC~ 
~ INA, KALAS ve BRAILA 

Slll•nlarına yük alacaktır. 
TEROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARlTIME 
r •szEGEO. vapuru 8 Hazi· 
"•nda bekleniyor. PORT-SAIT 
' lSKENDERYE limanlarına 

Dif Doktoru 
Cevad Dağlı 

ikin ci Beyler sokak No. 52 ... 
DOKTOR 

M. Şevki Ufm' 
Dahln h••tahklar 

mutahasa191 
lkincibeyler ıokak No. 81 

Telefon No. 3286 

yük alacakt&r. 
•rıszA. vapuru ıo Hazi· 

randa bekleniyor, TUNA li
manlara için barelcet edecektir. 

ilandaki hareket tariblerile 
navlunlardaki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla taflill almak ipa 
Birincikordonda W. F. HENR'i 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
•apuı acentalıtma -miiracaat 
&cıilmeıi rica olunur. 

Telefon No. 200712008 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Dı kikada (6) çeşit fotoğraf (30) kuruşa çeken ıon siıtem 
nıakınemiz geldi. Bilhassa vesika işlerinde çok elverişlidir. 

Konak civarı •fOTOCAN. müessesesi • lzmir 
Telgraf: İzmir· CAN, Tel, 3330 

lzmir Vili.yeti Muhasebei Hususiye 
ModnrlOğiindeo: 

Yıllık k ra 
Bedeli aabıkı 
Lira lcuruı 

15 
50 
29 
50 
25 

Numarası 

29 
178 

34911 
403 

7 

Cinsi 
dolap 
dük kin 

• 
kahvehane 

ev 

Mevki 
Balar bedesteni 
Irgat pazarında 
İkiçeşmelik C. .. • 

" " • 
idareyi Hususiye aksratmdan olup yukarıda yer ve cinsleri 

gösterılcn akar 23·5·938 gününden itibaren bir ay içinde pa· 
zarhk ıuretilc kiraya verilecektir. Kira şartlarını öğrenmek 
istiyenlerin her gün Muhasebei Huıuaiye Müdüriyeti Varidat 
kalemine ve pey sürmek iıtiyenlerin de encümenin toplandığı 
her Pazartesi ve Per.şembe günleri Hat 10 da depozito mak· 
buzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. 26 27 28 1761 

lzmir Vilayeti Veteriner Direktör
loğonden: 
Arapçı ve Şehitler köylerindeki •1ıar deposuna ait 400 dö

nüm çayırlıklardan biçtirilen 131 bin kilo kuru otun toplama, 
balya yapma ve 20 bia kilosunun Ôdemiş, 6 bia kiloıunua 
Mahmutlar, 6 bin kiloıuaua da Menemendeki aıım duraklarına 
ve geri kalanın da Torbalı aygır depoıu ambarına tealim edil· 
mek üzere bütün maaraflar mütealahide ait olmak prt:ile ek· 
ıiltmeye konulmuft\lr. M11ba•men kıymeti kilosu bir buçuk 
kuruştur. 
Taliplerin 2490 aayılı kanuna ıöre teminatla birlikte eksilt· 

me giillü oJaa 8-6-938 güailDde Villyet daimi •cümeaine, 
ıartnameyi görmek istiyealerin de her gün Veteriner müdür• 
lüğüne müracaatlar&. 24 26 27 28 1720 

lzmir Vakıffar Direkt6rlOğOnden: 
Seneliği Cimi No. Vakfı Mevkii 

Lira 
700 Ev 196/320 Bezmiilem Birinci kordon 
160 Depo 185/48 Salepçiotlu Gön hını 
60 DiikkiD 2411 ,, Salepçi bnı içiaclo 

36 .. 3 " .. " 
36 " 4 .. " .. 
36 .. 5 .. " ,, 
36 .. 6 it ,, .. 

36 " 7 ,, ,, " 
S6 " 8 ,, .. ,, 
60 " 9 .. .. •• 
24 .. 10 " " ., 
60 ;, 17 " " .. 
48 .. 20 " " .. 
36 •• 21 ,, " .. 
60 .. 22 .. •• .. 

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

Yukarda müfredatı yazılı akarat 1·6·938 taribiadeıı itibaren 
bir sene mbddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıka· 
rılmııtır. ihalesi 30·5·938 pazartesi günü ıaat 10 dadır. Talip· 
lerin Vakıflar idareıioe müracaatları. 25 27 28 1744 

Izmir Vilayeti Muhasabei Hususiye 
modorlOğflnden: 

lımi Sakatı No. Nev'i Kıymeti 
Lira 

Abbaa Ok elcea • 1·~ Araa 270 
Kel MYatafa Poyraz 4 " 440 
Mehmet Ok eken 6·22 ., 200 
Fehime Uray cad. O ., 450 
Ahmet Gelinıel 115 ., 220 
Celil Ole eken 3-22 " ... 270 
Mehmet Cemil Savaş 1·9 ., 1120 
Ayşe ,, 2 ., 520 
Ziya Gazi bulvar 9-60 •• 900 
Mehmet Savaş 10 ,. 420 

lamet kaptan maballeainde 10 mükellefe ait arNlara arazi 
tahrir komiıyonunca takdir edilen kıymetler aynen yukarıya 
yazılmıştır. Sahiplerinin adresi belli olmadıtıadaa keyfiyet ili· 
nen tebliğ olunur. 1795 

Izmir vilayeti Muhasebei hu. 
susiye müdürlüğünden: 

Alsancak ilkbahar ıokatında Bahartıoa ait 13 No.lu arsaya 
300 lira ve Marye, Roza, Refaile göre, Domenilcoya ait tS 
Hyılı arsaya 220 lira kıymet taktir edilmiştir. Sahiplerinin ad· 
realeri belli olmadıtandan keyf.yet ilanen teblit olunur. 1792 

Mavı11 28 

lzmir vilayeti Muhasebei husu
siye müdürlüğünden; 

Ahmet ,ğa mahallesi keten ça rşısında Zahide Rizcle ait 
12 No.lu arsaya a razi tahrir komisyonunca 85 lira kıymet tak· 
tir edılmiştir. · 

Sahıbinin adresi belli olmadığmdın keyfiyet ilanen tebl i ğ 
olunur. 1793 

lzmir vilayeti Muhasebei hu
susiye müdürlüğ .. nden: 

Akdeniz mahal!csinin Yalı caddesinde Civan K racya kııı 
Emi.iye ait 10 No.lu arsıya arazi tahrir komisyonunca 1000 
lira kıymet taktir edilmiştir. Sahibinin adresi belli olmadığın· 
dan keyfıyet ilanen tebliğ olunur. 1794 

lzmir vilayeti Muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

Hasan hoca mahallesı lsmetpaşa caddesinde Hakkıya ait 21 
No. lu araaya arazi tahrir komisyonunca 400 lira kıymet tak· 
tır od . imişti r. Sahibinin adreıi belli olmadıtuıdan keyfiyet 
ilanen tebliğ olunur. 1791 

lzmir Vakıflar ModorlilğOnden: 
Bedeli 

muhammeni 
Lira Cinsi Mevkii No. 
100 Arpa Mir ali Dere ıokalc 4 
500 Arıa ve ahır Alireiı Taıb çeşme 4 

Yukarda müfredata yazılı gayri menkuller satılmak üzere açık 
artırmaya çıkarılmıştır. lbaleti 16-6-938 perıembe günü saat 
10 dadır. Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları ilin olunur. 

(1870) 28 4 11 15 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberJ her türlü ~oğukal

gınhklarına ve a~rılara karşı 

. fesif!Jşaşmaz . bir _ilaç olduğunu 
isbaf elmiıtir., 

AS P\ İ R f N in tesirinden 

emi" o1mal& için lütlen~El' mar~ 
kasına~dfk"af edfoiz. 

lzmir levazım amirlifi ildnları 
lımir levazım amirliti Sat Al. Ko.. Ra. den: 
Emekli ve ihtiyat ıubey ve askeri memurlar ile ıedikli ça

vuş ve erlerden istiklal madalyaıı ile taltif edilenlerden veya 
528 ve 869 sayılı kanunlar mucibince madalyaya tevarüs 
edenlerden madalya vHikaıım ahpta henüz madalyaııaı alma· 
mıı olanların hüviyet cüzdanı ve iıtildil madalya veıikaları 
ile birlikte Mat. Mv. iV. ncü ıubesine müracaatları. 

ıs 2s 1 1649 

lzmir Levazım amirliti Sat. Al. Ko.nundan: 
Miktarı 

Kilo 

1620 Taze kabak 
7020 Taze fuulya 
5400 Pathcan 
2160 Taze bamya 

l 1520 Kırmızı domateı 
516 Taze biber 

1 - lzmir Müıtabkem mevki Seferihisar mıntakası kıtaatının 
yukarda cin; ve miktarı yazılı alta kalem sebze ihtiyacı 
açık ekıiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 3-Haziran·938 cuma günü saat 16 buçukta kış· 
lada lümir Levaı.ım amirliği ıatın alma komııyonunda 
yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen mecmu tutarı l 76S lira seksen kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkatc akçeıi 132 · lira 43 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görüJebı lır. 
6 - 1ıtekliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair v~ 

ıika höstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu·nun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birl ikte iha.e saatındane\el 
komiıyoaa müracaatları. 18 22 27 1 165.3 



Tesi ni tabii oJarak 
yapan en iyi mü~hildir Eksir Şahap Jiasur memeterinı gıder ı· 

Kuvveti,. iştihavı arttırır 

Elb"se ve M nto 

er kl l r-ana üjd 

Zabi n Baglar ve 

Taze Temiz Ucuz Haç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

En ot ü • 
terile ıni e nuD eden 
bu f ,. 81 )il • 

Tfı.c ar Terzi. Tür p zarı 

Ibr h·m Karakaş 
Hamdi Nüzhet ançar 

Bu re yeni aç.tığım mağazada zengın 
ç tler. ntolu ·, 1 ayyorlu ·, Trnvakarlık 
lcu aşların enva s ni, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

1 - Msğ z m d hfünde açtığım terz hanemde 
u i o arak b y ve bayanlar için son moda 

z "f, şık oto, r p, tayyor, etek, bJ ız, turvakar, Başdurak Salepcioğlu Hanı Karşısında 
."Uvalet, gclı lık, sivil ıe keri elbise ve k putları 
iııtcnildıği ve beğen ldtği şekı de imal ed lir. 

2 - u elem peşin ve kredi ile de yapılu. 
- B z rimin do rulutunu anl•mak içi bir defa 

tecrübe k" id r. 
Adres: Odunp rı S erb n m çıktığı eski Bayraklı 

aza N mara 12 • Tel fe 3276 
Topt.n ve pe~ lce tle e aurk ltar;çten s • r·ş kabul edilir 

Haraftçı karde 
Büyük mobilya ve mefruşat a

ğazaları emrinize amaded·r. 
ERKEZ ŞUBE 
lZMIR ANKARA 

: Ilı.. > I' ,.~, ~-..• ' "··· ~ • . .. • .. 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti· 
racından evci gelır. Herkes ken

dı balınc göre temiz 
bır eve, mısafirlenni 

kabul edecek bir s ı· 
lona r bat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendioızı ne ailenizi 
m uhite daha iyi tanıt 
abilirsiniz. Evinizin 
eıyası bayab zın eti
ket& olduğunu unut· 
maymız. 

itte veresiye mua. 
melesi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdu lah 
Ticarethanesi 

Her cins kostüm ük yeni ç şit 

Y ı mevs"minin y laşm ıı müna betile yeni getirdiğ" 
•ooRMôY n FA YN •VULEN,, ve "FIŞER,, kostümlük ku· 
pon arı kostümlük ketenler, p rdesulükler v1: her turıü YERLi 
ve AVRUPA kll' ş a ortim al arı rekabet k bul etmıyecek 
derecede aatıl aktadır. 

Elbise ih yacmızı te in etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ti r a ~esini m tlaka ziyaret cdinız. 

En s ğl oı, en k \le e ucuz uma lırı yalmz bu mağ • 
adan alab" ıniniz. 

Peıt m lcılar E naF va Ahali Bank ıaı 
i Saraaki mağaza ın .. a N. 70 

1 '\. • .:· l. ': 1'ELEFON 259 

• 

Sep o in 

DİŞ 

m u unu 

kullanınız 

Toptan 
satış yeri 

Peıtemalcılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

EN· MÜKEMMEL Oİ$ MACUNUDUR ~ 

Foto Köroğlu 

mza Rüstem 

• ,ı • . >~'l -,-:· . . . . : 

• 
1 ş T .A I{ S 1 

Te efon 40 40 

1938 1938 
Oldsmobil ve Şevrole 

tomobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

T. İ~ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 
ikrami'ie planı== 

4 adet 10001... 4000L 
8 ,. 500 " 4000 " 

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

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

Kuralar lmart, lhaziran 
1 eyıiil, 1 birincikanua 
tarihlerinde çekilecektir 
En az 50 lira mevduab 
bulunan be~aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
. Kema T na 

Balderigoloı w bula.şıeı, salrtın lttutalıldua ,,..,. ... 
(Verem ve sair•) 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sababtaa a)qama 

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefnon:. 4115 

• .... ! ................................... ... 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ofla 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler ıolcağı 
Elbamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
l•ıııım ....... I ......... . 

G .. H ki • oz e mı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numu ... 

kata No. 23 
Kabul saatleri: Ötleden 

aaat 10-12 ötledon soma 
15,30 • 17 Tele. 3434 

Kır~içeği Kolonya 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Bu isim altında Temizlik, Tuvalet, Ma 
v~ tuvaıet sabunlarına çok elverişli 
Yüksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir k9lonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruşt 
ŞiF A Eczanesi KIRÇlÇEGi Kolonyaaın 

Bu fiata satmakla boyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, Menekşe, Şipr, H. e 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyüklük şişeleri 65 
Küçük ,, ,, 40 Klll" 

Tavsiye ederiz 


