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Muğlada 

Şiddetli zelzele oldu. Nüfus
ca zayiat yoktur 

Atinadan sonra Belgrad ziyaret edilecek Binicilerimiz Roma müsaba
Başvekilimiz, Atina seyaha- kalarınd8 bi;inciliği aldılar 
tinden döndüler veıAnka-

raya hareket ettiler 
B. Celdl Bayar Selanikte halkın coıkun alkışları ara
aıncla gezintiler yaptı, Atatii.rkan evini ziyaret etti ve 
miJteveflaKralJorjıın mezarı önlnde bir dakika durdu 

• 
Atma, 1 (A.A.) G.tik•ittiı -

f aau milleti a...uade jeıller lnr1ka 
· ıuir!erdir. llaricıi7• Vekilimiz İM 

Y.....Wtıaıa en çok tamdıtı Te .. ,. 

~ bir ıi•adır. Aru. Tlrk· Y uaan 
cloıtla&una btlylk Ş.fhaiaia yGk1ek 
direkaiUui altında illt karaalardaıı 

biridir ki, hu d olllutaa m uhteli r ıaf. 

balannda d .tma faal bir rol oyİıa• 
mıım. Buraya yahus n uabed• ak

detmek, Geaeral Metabaea •i1u•ti11l 
iade •~mek ifia tietil .,..ı ... .,da 
deetluk lıatJın•ı ltir kaı dalla aa 
rak iki •W•ti kaWJM Wr iat daM 
lliıi.biıiae ,.. ,.,.. itfa pl•it 
olaa 1'6* ..... , ... ..ı.ı-. \ ..... 
Uce ha ta.lar ••pe&ise edif mni 
,aphe yok aa•arrakır•&üa •• ~ 
imillerinden birini teıkil eder. 

. Bu itibarla Atiaa teyıbıtiae taın 
munffak lair liyuet iaaiDi "ftıebi· 

Bayrağımız, yüz binlerce halk tarafından alkıt
landı. Albn kupayı, bizzat Mussolini subayları

mıza vereli ve kendilerini tebrik ettL 
Boma, 2 (Radyo) - BaglD Ja• 

pılaa be1ulmilel blaiciler mltab .. 
kanada; Tflrt aabaylan hfriDci, AJ. 
•nler iklıaoi ff ltalyaalar 6çiDd 
pl•itlerdir. 

İtalya Baı••kili ll1111oliniaia ba 
.... bakama biıbacihriae 'Hril•ek 
esere toy••ı old•l11 altua kapa7ı 
Ttkk eaba7Jar1 almıılardır. 

Kupa, ml•babnıa •oa11Dda çı• 

Hata., milmesail 
M. Gara, din A11ia. 

raya oa•ıl alda 
Aakaıa. 2 (Baaad mababiri

..Udea)- Halay Fraaa• ma...Ui 
B. Gaıo. b•glll Toıoe ekıpreaile 
,.mlmise plaiı •• iıtaayodda Ba· 
riei,.. Veklleti pael 11beıııl B. 
Namu lhaemeaelotlaw diler .. 
... tardadaa bqalamafbr. 

8. Guo, ,.Ur ı ..... ..,...,. 
.-ut •• DabWye Vekili B. liba 
Kayayı zi71ret ıtmiıtir. 

B. Numan Menemıaeio&la. hu 
c:e FWlllll mlaealill ~ıf baı 

lfasa//er sloarllerlınia . 
kilea "!'Irk ...,,.,. itfa )'il~ ••• Kam-. lrlaacla w ..,_ .... ..._ 
na• •••••a, Mnat llıiuoHai ta- NaieHed Tlrk ıllh17lm•m •lhlriml 
nf.adm TIR •baylariaa ftrilalt llkmtlarcbz. Y.. ....... ..... 
'9 ktadileri tebrik ıclilmiftir, · Ba ftrk bayr•m alilfla•lllar. 
11aadı, bir allat tufanı kopm111 H Bir bando maakama tal .... .. 
..... kı .... ı.,w., u.ı,... ~... tikW ..... umn... • ..... .... 

Bat•eklle ..ı.ua .._ lllllllll mallı• ........... 
Batw.ui.U.le Bırlciye VMilie 

alala Adu41ki ikuaedeıi baglla iz mir feliket atlattı • 
üçok 7 - Harbiye 4 
··çok fevkalade bir oyun çık~ 

dL Tam yedi penalb oldu. ıou ulJor. Efia7adaki iti• , .... 
lfal iad .. Henek ~k do•• oJ. 
tla&• için tok ytlklfl olall kabul pro
pam SUU.• ıatlllk ..W.it ad• 
•elaallıUtr. :fakat uıl tetkike deter 
aekll 6ııi .,_da program laatluıaı 
aoualı: 16 aa•üaluı beriade ... 
ıak&Jll ı..UleNir. 

Y••"-- .. ,. 116k6met 
ıehi UeMral Mellkınla 1Eı7mıtli 
Bacı 1 !ff •la .,. Baıioip Vekilimia 
uuuadaki umi•I dOllla&a lebarda 
wı ... •ıae Tar mıdır? Çbki. ba. 
•• Tlıldye4e, Yanuiıtaada ltilmiyea 
klmae 7oktu dmailebilir. Fıbt ba 
ıüaaaua aul derialilfai tııkil adıa 
Dik aellla .. ba liyaret emuıada 
._ ft.U. ile •• adımda ıe hialtir 
flldl•• k•lial glıteraiılir· Ba tee 
... 1r ....... ••imidir, hlklkl· 
ıı., -claiar. Baa• ilk ..... 
•lal Bat•ekl"••li• ......... ·-· 
patik Wr aü• .ı. ... a. uaa.ıa. 
m o.ut •r• otu 91 alhefiı 
t1lueelle Mtb Yoaablan keadiei• 
•• ..ı•n ı fadrıı • ... ura& W& ............. w,.. ........ -............................... 
...... ltllaia .......... , .... 
polllt-....-...a.aıu Y• 

.......... 
Yıldırım, Karııyakada bir zavallı ile eıeğini ol

dürdü. ldarehanemize de bir yddınm dii§tii. 
Şehri sular bastı, manakalô.t aksadı 

ve lzmir hakikaten biiyak bir 
· tehlike atlattı. 

Dla atledm nel ıehrimise •e 
elnra görllmemiı derecede pddetli 
J'lllmm To dola 1atmıı " bu eıu· 
da düıea yıldınmlar, llalkı tellte 
ftrmittir. Saı..bJeyiD, bHaDIQ kapah 
elmwaa raımea artık JH plmiı 
uyılıcatı içla ı•mıiye almıyan ıe 
paıdöı6 giymiyeııler [çoktu. Saa& oa• 
daa ıonra N1aaaklar biribiriai takip 
ederek fllariD malltelif yerleıiade 
eeyllba 1ebebiye& •eımi1t Te ba yas. 
dıa •lıçok •mtlu 111 ~bllda bl
m11ır. 

Y •tmu ........ Biıar eamibae, 
Wtetmellkle INr ete, &:aalar •••• 
..... AWm 1AMiJ• ••ltklmıü 
W.·=aıa .. katuaa. 8.,leı IOka&ıaa 

Karpylkaya Te deai11 mtlteıddid 711· 
ıılmmlar dtlf•lf, ıtarııyakada Sotak• 
kuyu ••nrlılt uka .. daki ormuda 
vaJıçırpı toplıyarlk paaarclı utaa •• 

maioetiııi t••ia ed• Ali aaula 
fakir hlı a.tımla yaaaau daran .... 
&ini yakmııtıı. Yıldmmdaa Ali •• 
•leli. köm6r laaliao plmiıtlı. Biur 
camii miuneiıae dl... yıldıra• pae 
rıtlaer telleriai puçalamakıaa bar 
kı mlbim Mr sarar yapmamı" İki• 
flPYlik&e 1ııir em ma...,_• dle 
tea Jlldın.pa in •atbaktaki J.11111 
.. ,.11 kar•a bnpk, IMdaatbk lllle 
pair•lttir • 
- Sona 4 lacl •alal/ed• -

i 

Har6ige 

kız lluallim mektebinde atletizm · bayramı. 
Diiıt, Kar_,., orllıınelde6i 
öııibılle ınanzara 6ögle idL 

Puu .... hmlrlillr çokımberi 
-r .. emedikleri heyecualı, gCln1 bir 
maç girdiler. Milli k6me &emaılan•ı 
Japmak bere .. lari•iH plen AD• 
bra pmpiyoaa Harbiye, ikinci •e 
... IDllÇllll Oeok talamil• yaptı •• 
uıfettili batla ıayrıte ra&m• 7-i 
--attp olarak ıalladaa aynldı. 

Buldye takımı ba oyua, yem 
d 6ıt oyucaıa ile girdi. baaı ratm• 
I• ...a •••I Abancat• tarp pter• 
dili .. ,eadiyeti ga.t.emedL ÇOakA 

lnebolu ficiası kararı salı 
günü verilecek. 

ttıiımı 
fltok hu i•kt• hll'llkmada. BarM. 
ye fedaladelik olarak ıaeak hiriall 
defteDia ilk 25 dakikuuada biriWd 
Cluriue yedili iki gole aorm..aJ • 
8ll'l bir 0111Dlı mukabele edenk 
2.0 ••JJ6p ••ayetten heı daldk ... 
kartalmıkla g6aterdi. Faka& aoaralm 

eiairl ... erek ıuuuoı: bir oyanla .ı ... 
nyi 3·2 matl6p bitirdi. İkiaci U.. 
nele Harbiyenin, takı mı 11•hd• 
Malat•remi orta mabacim me•UlM 
alarak mi dlfaınıa euımı bosmc 
gibi bilydk bir hataya diltmeıi, hl. 
eum eeaa•ında topu ha,a•a aımı.t 

ıuretile mu~tazam paılaıma1u ,.,.a. 
maman •e UçokDD beı muhacim ... 

demHke etmiyerek eerbelt buakm• 
bu feci mıı dbiyete ıef eliyet ._. 
mittir. 

- Sona 5 ine· 

laüola f'aciuı maanmlanDm mahakeaeleri dta Atır.,....d• aou er• 
•ittir. "il•••• ıHra B. lıleb•e& Ali tap&a ile .tqer eDflalar mabkemı 
aloa11Dda lllmmlar. B•claa e'felki celMlorcl• --lana ·~•tim m(l. 
••faalaram ,..,...larcb. Dlaka eeı.e•e •• kapta lleb•el Ali IOD mlda. ı--------- _.. ____ _ 
fuam yapımı " laala1alfll •••ittir ki: 

6. 0 «• • rlfr.,.,_f llfl•tl•• Np .. Ullla iti lıtfll& 
· • ,, YUtıı ıedlnol aahlfeml•lledlr -

- Hakkı• .. ilmad olwa l1lf •akkaeda a..Utlan• kaa1111 g6alle la. 
1 ••&el• maclafuJarıaı ,.pblar. Biaa .. ı.,• ••dafaamı J•~• bir deaisei 

llaile JllPaal• çabtaoatam. Ebliftkaf" D..Uyollan M clıter ıaçlu ava • 
. J bdarı guaiala •--••lialikll9 ......... l .. ia etmekteclirler. ~er pal 

••• .... •tlılik•• ht••ı ile .... ...., ..... Deaiı Ticaret madlrlqa 

1 
... ,..... fu lle71d " o..ı.,ouan ...- aak Uma pi&. Gemi ..... 
••ahlı .,. kaptabk ·~ IJll ..,,._ .. Beai• ı•dıanm kıptaabbr. - .... ..,.,,.,. -

Mürıakale mıisteşa.. 
llfı ilaıla• olunayoı· 
lataabul, 2 (Huauıi muhabir. 

miıden) - llct1ud Vekiletiae 
bath bir (münakale müateıarlıf} 
tetldli ._.,lattri•fbr. 
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F. ~ K R A 
Hadiseler ve hakikatler 

A•rupa ötP ıinde milzakeıe, müzakereyi, aal•ı•• aolaımayı takip ediyor 
ve biitüo diioya matbuatı, bu hldi .. leri keadi zaviyeai ve k11men de kendi 
ideofojiei i~inde möJ•lea eyJe}ip daruyer. Profesör B. Pit

tard ve eii 

Şehir Mecliıinile Fuar hazırlıklarına ehemmi· 
yetle de~am edimektedir. Jnhi • 
sarlar umum müdürlüğü, Fuarın 
açılıı gününde ziyaretçilere da· 
ğıtmak üzere elli bin paket fu. 
ar sigarası bazırJattıracığını ko
miteye bildirmiıtir. Bu sigara• 
farın zarif ambalajlarda yakındı 
imaline başlanacaktır. 

Bütün bunlar karııaında bir bakıma göre, beynelmilel nizamın utknD• 
d•, ıulhu, 1eliimeti tebıir eden ııık.lar göriildüğd de ı6yleniyor. Y•ni deli• 
lilr. •e ıiair hulıraoları 1atı1mıı. ıalU' avdet etmJıtir• Biaaaaleyb; ker mil· 
l~t Te beıeriyet, ıırıiiıtü yatabilir. Diplomatta da, politikacıaıa dı, g&1eleei• 
aın göıtermıkte oldujıı manzara budur. 

• • • 

...... Ekmek fiatini yükseltme
mek için tedbir. ·-Her hlclieeoia, mutl•ka iki ceplaeli T•J• diğer bb tabirle bir içyııa 

ile bir d ıyttıil •ardır. IJuan bu ylılerdea .. erhaagi birfala laneti brp• 
11ada diger yüı, bütfio nrlığıaı kaybeder, ıiliair, da&ıhr .,. hi11edilmem 
olar. Bazın her ikııi de ayni •lırlık ve CeairJerJe kendilerini g6ıterirler. 
Meteli; ıu }ekdigeriai ilham eden eıı .. ari mGıakere.ere .,. aalaımalara 
•~•bil, diler J.ir ylz&a, yani içyüzb nıiyeai aıU1eaiai aynen mu'bafaı• 
•t .. kte ...... gi•i .• 

Türkiye hakkında bir 
eaer haaırlıyorlar 
Cenevre üniveraiteai antrepp· 

loji profesörü B. Pıttard ve eıi, 
Türkiye hakkında mühim bir 
eser hazırlamaktadırlar. Şehri· 
miz belediye reİlliğine ıelen 
bir mektupta lzmir şehri ve 
Faar hakkındaki neşriyatın gön· 
derilmeıi iıtenmiıtir. Belediye, 
bu neıriyatı derhal hazarbyarak 
gönderecektir. 

Masraf büdcesi ve mülhak büd
celer müzakere ve kabul edildi. 

Duraadan Jr.oııuıan, anlaıma eıaılarını ~ıip dlzelten, batta imsa eden 
JlnJetJer, beri tarafta, gene biç durmadaa damakıllı eiJahJanmakta Ye bH• 
be l.ta.ıtdt• ed• gln ••y• ayluıa pattı~ aeeleei faaliyeti ile ba11ılen· 
mıklldular. Diple•atlarıa faaliye&iae !tedai, •Umlurbiyeleı de k•iil•iae 
dAteni yıpıyorlar. 

Kna, ioaaa, meTC11d nnyeti naçlarıaıa içia• ahp ta tetkik edince 
gldJ• ki, HtilD b• fıaliye&lel'de bir sosakilik. •lı 111rİ &abHJik Tartlar. 
Çtakft beri taraftı, aarihia, laayabmi milli. ilr.b•tiı. ıiyaıi YeeaireTt aararet• 
leda •w•+ im ••faat aeadı. biı nrut ""ahet, 4ltlaaca k•TT•& .,. 
ifadeaile y•ı•maktadır. Ve ba tesadla reblaet, reali&edu doAdaia için. 
••• •e kltıd ı11aadeki çahı..ıu, .. , .. .._, aiyetJerle k•dJ nrh1111• 
du laiçbir ıey k.ybetmemektedir. 

Yoatalma11, traı edilmeıi imklaı ol•ıyaa 1ert lti.r ciıme YereceAimiz 
... ,, •• ocak inip paliyelailiı. Baka& o, geae oclm, pae •iı Tar oJu 
........ M Haalu, ae lie •etillı· 

haa • IJI kun7aalu da uke-..U. 

MU,onerlerln merkezi 
Londr•I 

~ • .... adamları ...... ......,.. . .. 
...... clalabcla Jhlarce ... 
ıilis .... lraaaaular varclar. 
L.dracla. 1v1z •tu dart .ıa. 
,... ve ıs .U,•cl. varmr. 
Milyarderleri• ••çoju, Loadra 
aüllaabbadadır. 

Sl1l•diflu ıare, milyoner
lerha mltm. hir lnı•ı, emrilaa-
yar mileıHHleriU. bilt4D mar 
raflaraaa tavl1• et•elf, ıoae· ..... , .......... -
haaıorlu. 

Muatale Huanovlçl 
Y91oala~a Ayn u .... claa 

bir uba, Maatafı H .... oviç 
....... ıa1et rakıtıklı ve biraz 
cia ••• , bir otla vardır. 8a 
delikaab, Dolar...Uld• u lı l&t
maktadır. Hah mera~la11 sey· 
,....... Dellr...ıkl U,.et ..................... 
........ Hwaoviti twrlar, 

lıtele Aaılolek•·•--..u...... Mutafa Hu1ao-
viti '*-claa tuırlar ve laatta 
o•uala mekblpiqaılar bilel 

U.IUla H•r·eviç, n w 
lrlaırikall ........ lauılan ta· 
rafta4- N"J•lra clawet ecli
liJor. Alaeribb kWar, ayai 
••••tla Mutafa H....ovitim 
ttlCÜHi ...-ı ele b.aber göa· 
c1er .... ra ediyorlarf 
Tarihi berber latlrahate 

çekil dl 
Londrada .Berterinr adında 

DiKKAT! ... 

Orluın Rtılıml Gölcp 

Wr berber, 85 ,..... pdili 
içla .Uu terket•it Ye dikki· 
.... hir keaarmcla iatiraute 
teldlmiftir. Ba berber, 1ahlız 
Loa•acla clejil, belki de Av
npuıa hirçok .. lrirJ.lade ta· 
..... w...ı.n cWutı. ..... 
etmlt ve oalana 1acla11nı kea • 
mlftir. Bular arasında; aaç 
keatir•kte aoa de rece meraklı 
ve ayıi zamanda m~külpeieat 
olM Dük Dotlueet•, in riltere 
abık Hariciye Nazırı Aatoni 
u ... 8efçika Krah LeopoW .. 
qrdır. 

Nevyorkta çıkan yeni 
bir pzete 

Amerikacla K'.opkinı adında 
bir ıuet.eci. NeYJOrkta yeDİ 
Wr ,._.. 11lcar•fbr. Be,.. 
let•, heyecanla haberler• sütun· 
hmm bpımıı ve dünyayı ol· 
d+a ıibi cletil, ol matı lazım· 
plditi ,.ıaıde ıö.ter•eti 
preuip ecliaaietir. Bu pzete, 

-- Wta ·- ..,.. bir ... 
... JU••fta: 

• Amerika Ulular Soayet. 
aiaia • luınetli azalar1Dclan 
olclap içia. Çia • japo. laarbi 
aeticeleaaittirl. 

HallNki • Aaerilc4 Uı.lar 
So.,etuiae clalaildir ve ae de 
Çia- japoa ltarbi bitaittir. Ga· 
zet..ı. claaak ittediti ıud•: 

•Amerika, Ulular Sosyete· 
liae dahil ola.. oluycL, Çin
japon harbi, çoktanberi sona 
ermiş olurdu! 

----

Şehir mecliıi dün öğleden 
ıonra Belediyede Dr. B. Behcet 
Uzuıa reiıliğiode toplanmıı, Be· 
lediyeni• yeni sene m11raf büd· 
cesi ile me:ıbaha, otobüı ve 
Kırş,yaka tramvaylara varidat 
ve maıraf büdcelerini müzakere 

Orman F akiJl· ve kabul etmiıtir. Dünkü mecliı 
müzakereleri, çok samimi geç· 

feaİ ta/ebesi m·ıtir. Evveli eski zabıt oku· 

l 
narak kabul edilmif, Belt:diyenin 

RelıttSr, profea6rleri e hissedar oldutu otomatik tele· 

fBhrimiz• geldiler fon şirketi hükumet tarafından 
Oniverıite Orman fakültesi satın alındılı ic;in ba satııın 

rektörü B. Eaad Mubliı vo B. mecliıce tasdiki hakkındaki ri· 
a1istan Fikret ve TaialİD ile yaaet teklifiain •lıam eacümeaino 
üç Alman profeaör, boraherle· havalesi kabul edilm iı, ınHraf 
rinde Orman fakültesi talebe· bildceslnia müzakereıine geçile
ıinden 28 renç oldut11 halde rek fuhuşla mücadele itleri i9in 
Pazu iÜDÜ Bandırma tarikile 2950 lir1, Çocuk yuvası için 
lataabaldan ıohrimize ıelmiı- 18720, Darülaceze için 4310, 
lerdir. tebbir itleri için 2500 lira ka· 

Rektör ve profuarler. dün bul edihalı, kabriıtanlar ve 
viliyette Vali B. Fazlı Güle~ Baytarlak kadroları da müzakere 
ve Belediyede Belediye reiıi edildikte• ıonra fen heyeti kad· 
Dr. B.. Bebçet Uzu ziyuet et· roıu içia 1077 6 lira talıaia 
mişlertlir. oluamuttur • 

Profesörler, hmiri çok be• Ya•anlar ıaJW, parklar, v .. 
temaiı, Kadifekaleıi ile Kiiltür ıir ve O.manıta 1Ular1 •fi• 
paJkı ıezmitler vo ıehri çok tahdemleri kadrolan da kab.ı 
te•iz, ıüael, fuarı, İzmir Uc:tı· odilmiı, yol, ıoae, kaldınm, 
aadi hayab•da ea mühi• bir iatlaacl ve muhafaza duYUları 
imil gördiikl•i•i ıöylemiıler- tım1r maaarffi 30,000 lira, il· 
dir. Şehrimizde malttelif tet- tımlar muarifl 10,000, köprü 
kilder yapaa talebelerle 6tret- ve iıkeleler masarifi 200, umu· 
mealerl ba aabab Dealzllye mi beli ve .. oballer taair aa-
gidecekJordir. ____,, __ ==-_____..,• ••rifi 1000 lira, meydan ve 

bahçeler ve ıehir yolları ma
Fırıncıların kazanç aari fi daimeai 2s,ooo lira, te-

oer gi leri mizlik daimi masarifi 58,860 
Fmalar içia kuaaç "'tileri lira, ı11klatma maur•S 8~ 

tarbedilirken fanalarqki maki- lirm, itfaiye 31.680 &a, yangın 
nelerin de bina ile gayri aaff kuleıl m11rıfı 400 lira, emlak 
iracHarıDın tubiti lizlmgelmek· ve akar tamir, verri, sigorta 
tedir. Defterdarlllr. bu malriae· veıair masarifi için 10,000 li· 
lerle teliaataa kıymetini takdir ra, sahiplerine iade edilecek 
için belecli,eee iki •it•l:tauıa verfilır i~ia 10,000 lira, ma-
tayiaiai iıtemiftir. halle mümesailleri yevmi1eleri 

At ı 1,500 lira, lz•ir fuarına y•• 
yarıı arı dım 20,000 lira, belediye me-

Huı•ıi mu ..... beaia ilkbahar mur ve müıtabdemlerinin teda
at yuıtlan Pazar pi yapıl•ıı davi, hastane ve ıanatoryom 
Ye ba ..,.ı. balaar " 1aıtlan masrafları 1000 lira, belediye 
ela MU ermittir. Hava çolı intihap masrafları, 8, 000, bele· 
ıtzel oldap için ıon "°'alara diye mem"r ve müstahdemleri 
pek çok halk relmif, ko111lar, ikramiyeleri v• kadro harici 
beyeeulı ohaqtar. memurlar tazmiaab 1000, ölen 

Bahar 6aJWamı ltelediye m .. urlan ve m6atah-
ı Mayw Bahar bayrama, hlJ. demleri ailelerine yardım içia 

km kırlarda, dere keau .... cla 1000 l:rı, borç ocfeme için 
resülmı ve faiz mukabili 

eğleame•ile ıtçmi$tir. 
150,000, geçen seneler düyunu 
50640 lira kabul edilmiştir. 

419 Senelik 6iJ;,ıJlı bir tarih ••• Geçen inkıldplar ... Deoıilen 
aa,"'tanatlar •.. Yıkılan ,,. yapılan lcoakoca bir tarila ••• 

Atatiirküa aıuıeaiain bbriaia 
buluad111ta yeria i.., ve ıalalat 
ve abitle ia,.. içia 10,000 
lira, çocalc haatneıi inpab 
için 15,000, kabristanlar tesiı 
ve mevc11dlumıa ikmali, yoai 
kaldırım ve yol isti•ad duv•· 
lan yapılmaaı ye yollane re
nişletilmesi için 40,000, mezar• 
lıldana a ... clarılmua içia 
1000 lira, yenidea meydan ve 
bahçeler teUi ve çocuk bah
çeleri ihd.. ve 1ellana ağaç
landırılmaa İçİll 5000, yeni 
lltımJar in ... ip., 25,000, 
iltimliklt içia 10,000 lira, , .. 
raj .-u.ı İDfa ve teliıi içi8 
4.S, 000, milli seferberlik ltazır
lı ldarı içia 600, havaya karşı 
korunma için 2000, itfaiyeye 
yeni alınacak makine vesaire 
için 1300, yeni temizlik vasıta
lara alınması için 9000, aeylaba 
karf& tedbir ıha._ için 1000, 

1518 - 1937 Tekmil Avrupa tarihini 

lngil tere Tacının 
incileri 

Filiminde görmek üure hazırlan1111z 5 M•NU 938 P•r,eınbe 

G o N Ü TAYYARE SiNEMASINDA 
Verilecek hususi müsamereye siz d~ tetrif ediai~ 

Ayrıca: N A Z A R B O N C U G U • Şirley 

SONA.TA KROCER va iSPANYOL ÇiÇEKLERi 
Muvaffakıyetle devam ediyor. 

St"an9 ur: Soeata : 2,30 - 5,30 - 9 da... l•paayol 4 - 9 ~a 

imar planı için 50JO, imclad 
ve cenaze otomobilı almması 

için 5000, hela ve çukurlan 
tahliye cihazı ve arabası al:a
ması için 1000 lira kabul edil· 
mittir. 

Esami tay;ni suretile maaraf 
büdcesi reye konm111, 20 reyle 
ittifaklı kabul oiuomu§tur. Bunu 
müteakap mezbahanın yeni sene 
varidat büdceai de okuamuı, 
281851 lirı, masraf da ayni ıe
kilde mntevazin olarak tasdik 
edilmiltir. Bu 1ene yeni bazı 
motör ve makineler ilivesile 
mezbalaanıa ıeniıletilmeıi ka• 
rarlaıtırılmııtır. 15000 liraya 
150 beygirlik bir motör, 1000 
lirayı buz kovalan satın alana• 
caktır. 

Belediye otobüsleri varidat 
büdceli 296,600 lira olarak tea
bit ve kabul edil•:ıtir. Oto
büaleria Atatürk caddeli P.llk 
v .. tt lauılab 480 liradır. Fur 
za ... ı laa11lab 15000 lira taJa. 
mi• eclilmiıtir. Mbtalıdemler 
m .. afı 72841, idare •aarafı 
4202, iıletme .... & 42296, 
yeni f'lecek trambGlleria ,a ... 
rlk ve milmuili verıl ve nlim
l•i ve çalıımad• mitevelfül 
verıf, reıi m veuire 72290 lira 
teabit adilmiıtir. 811 ...-afJ.,. 
daa 10ara belediyeye 40000 
lira kir kalacaktır. 

KtrJ1y&ka b'elediye tnm•ar 
ları varidat ve ma1raf bidceteri 
de mütevazin olarak 22332 lira 
üzerinden kabul olunmuştur. 

a i'Jlt Elaerin okunan bir 
takririacle ıon zamanda lzmire 

az mikdarda buA-day gelditl 
için buğday ve bianeUce ek· 
mft: fiMiain yikMl•eaiae mani 
olmak için Zıraat Bankı• depo· 

larınd• bulunan butdaylardan 
bir kıımilun piyasada utaıa 

•ıı içia Meclitoa karar aa.. 
_.. ve teşebbüıto bulunması 

İ•teamiftir. Teklif derlaal ka· 
bul edilmiıtir. Budcd kararna· 
meleri yarna toplanacak Mec• 
liite okunacak vo müzakere 
edilecektir. 
Perşembe gü1aü •aat 15 do 

~lediyede toplanacak ol• 
Meclis atası, belediye oto~ 
büslerile §eliria muhtelif eıer
leıiai ve inşaatı gezeceklerdir. 
Cwaa ıüaü Mıcliaia aoa top

lantr1t yapılacak ft o alrıam 
Fuar gazinosunda Belediye 
reisi tarafından Meclis uuana 
INr vede ziyneti vorilHelltir. 

Halkevi köıesi 
1 - fzmire ıt.lecek ıeyyıh

laıa antikiteleri göstermek ._... 
de tercümanhk etmek üzere 
evimiz lisma bilea pac;lerimiu 
t,ir bra içmağa karar vermiştir. 
Kura; on iki ko11feraaam. ı .. 
teklileria iaimleriai yazdı.malı: 
iizere her ıia Mat ıs tea 18e 
kadar Halkeviae ............ 

2 - Gezi komitemiz 8 M• 
11• pazar günü kö7cilik 1111>. 
lile b.aber Kili:ımaa köyüne 
bir t•ezzila tllltip •mittir. Be 
geziye iıtirak etmek iltiyH • 
kadaılar nihayet 6 Mayıı ama 
günü akşamına kadar evimiz 
aekrcterlij:ae ialmieriai kay41.t· 
tir•ılidir lcr. 

Yugoslavyada çıkan (Enstitü 
Balkanik) adlı mecmuada lzmir 
fuarı için bir yer ayrıldığı ve 
buraya muntazaman yazllar 
gönderilmesi fuar komitesi re· 
islitine bildirilmiıtir. Bu ıene, 
Nevyork beynelmildl sergisine 
İftirak edeceğimiz için Ameri
kanın da lz•ir fuarına rumea 
iıtirak ve yer alıcıtı tıhmin 
olunuyor. 

Fuara ait posta müraselitına 
yapııtınlan relc:lim etiketlerin· 
den ıimdiye kadar alman ücre· 
tin bundan sonra aba mıyacağı 
lcomite1e bildirilmiıtir. Ankara 
ve lstanbul radyolarında fuar içia 
yapılacak neıriyıttan dı ücret 
almmamaaı için komitece Ve
killer Heyetine müracaıt olun
muıtur. Rumen • Türk ti•ı· 
ret odaıı,. fuar müddetince 1e 

yatler tertip ve şimdiden teşeb
biılere giriıtitini bildirmipir. 

Halepte bal•nan mühim bir 
ipekli kumq fabrikam sahibi, 
komiteye ipekli · kumqlardaa 
m&reldcep b · r kollelcıiyon ıöa• 
dermit ve fuara irtirak etmek 
iıteditini bildirmiı, gümrük rea• 
iDİiii ıormuştur • 

B. Oıman 
Tanın•ıı ve miinevver ba. 

kaolarımaıdan Doyçe Oriyeat 
Baak Dre.dner S..k lzmir 
tubeai cari lıe1aplar fefi Bay 
Osman Yazmacıyı mezkür ban
ka aerkaiace birillC\li imza _. 
l&uiyeLI verıımııtır. ~enaıaını 

tebrik eder, yeni vazifesinde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

ltf aiyeyi talıviye 
Belediye, itfaiyeyi takviyeye 

karar vermiıtir. Bu sene yeni 
bir motopomp ve arazoz satın 
alınacaktır. 

Polis ltaralıolu 
Eşref paşada P .. zıtyerinde bir 

polis karakolu inşa edileceti 
haber alanmııtır. 

Tekirdaflı 
Bir maoaf falrıyet 

tlalaa kazandı 
lıtanbtll, 2 (H t&IUIİ mababi· 

rimizden) - Burada lneçli 
Negrin ile Tekirdatlı Hüseyin 
arasında yaj>ılan ılireş masa
bıkasmda Tekirdatlı, bir dı· 
ldkada tuılı, Neırini yenmiıtir. 
Kara Ali ilo Amerikalı Sermu 
ite berabere kalmıılardır. -------

ilan 
BANKA KOMMERÇIY ALE 

ITALIANA 
BANKO Dl ROMA 
DOYÇE ORYENT BANK 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
EMLAK VE EYTAM BAN· 

KASI 
IZMIR ESNAF VE AHALI 

BANKASI 
OSMANLI BANKASI 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
TÜRKiYE C. ZiRAAT 

BANKASI 
Jsmir 19'*-i 16 Ma,tl 

1938 Urilrilldea it'., aWre 
kadar ıiteleriai llf8iıda ya
zılı 11atlerde açık klacla· 
racMltrdn. 
H• pa: 8.30 dan 12.30a 

kadar 
Cumartesi günleri: 

&JO dm 11.30 a kadar 



Hitler, bu akşam Saat 20 de ~:,:~::::~~'?}/ 
R 

latanbal, 2 (Husuıi) - Lon· 

l 
Omaya Varacaktır dradan 11tın alınan ve Bakır 

ada verilen 7300 tonluk ıilep, 
düa limanımızı getirilmiıtir • .. .. . .. .... 

( • . } . R h b . . b • Al l l Sata• alına• diter şilepler de 
Taymıs~ ın oma mu a ırı, ır man - ta yan yakında ıelecektir. 

-aalıoi ittifakından bahsetmekte bunun, di1.şündiir6ciJ. v ,;, tl 
__ 1...J b. h J.! t k.l l d . . . k _ı k d. n.aragiin uos u· HlfBH.71Jffe ır duıse eş ı ey e ığını ayaetme te ır ğ . tiı ,;, 

...._, 2 (Kadro) _ Hitl«, u ım rıanınııa 

., .. •hr• •at 16,40 da Ro- Yunanlı Deniz lisesini bi- lzmirin teberriileri 

.... .... .._ etmlftir. J l . l . J J ' Hitı.. Huicnye Neurett bt· uost arımız tıren genç erımiz ueoamua. 
aMlltdm ıeta.,ona kadar, y• u J fsmirde, Hlse1• retlketHtleleri 
, 1• mit,_ 1aeMc tıreade• tet· 14nazircında ıtan. Hamidiye mektep a•· ıçt• ba11ı1a• ıeberra, halin• h••i· 

,ı •w- ve ııdc1et1e alkııl•• baUa ı•hrimi~i ziva. mı·aı·ne a~"tı·ler ye• " b•11ui1••iil• .aıenaaip bir 
• wT e v 7 ı•kilcl• lakiıaftadır. Diln d• iki 

mttbr• ret edecekler lstanbul, 2 (Huıuıi) - Bu· bia liradan fııla bir ıebeııG kır· 
Hitı.n. relafcadtach: Haric1ye 1 ta b 1 2 CH b declil•iıtir. 

V ı n u, uıuai muha iri· gün Heybeli liıesini bitiren 44 
Naan Voa Rtt.eatrop, on miıd•)-Tür ·Elen ticaret ofiıi d . . H . d' kt Bıako Di Ro•• 50 lira, BaDko 
H•a, PnııpafM• Nımn doktor Yuaaniıtandaa memleketimize enız ıencı, amı ıye mo ep Di llomı memurları 24ı lir., Bay• 
G6b...ı.. Üktr Frea, Von Di· mühim bir seyahat tertip eyle- ıemisine geçmiı, bu münaıe- rl7• 6 lira, MU.kı Mitli tıtokala 

..., be 1 H agreacil•ıi 60 lira, Karlo Sp•rco 
ye...,. ye Lklnı Mrbiyei clitiai, S Huirıada Hellaı yab t e eybeli Aıkeri liaeıiade 30 lirı, Eaaıf ._ AlıaU baakııı 
am.-,e r.W Yon Getel ve ile birçok seyyahın lıtanbul ve menıim yıpılmıf, kendilerine ı 75 lira, Saatti lloreao Gıbıy S 

d L- a.ı .. ..1. 1...1 __ -1 rle iki,.._. lzmlr flhirlerlle Trova harabe- zabitlik diplomuı verilmiıtir. llr1t İt•ail Oıpr Z Ura. Balıam. 
•- .,.rvv- "'....,.. leriai ıiyıret edeceklerini bil· tıa ••ilamı.na••• Alamet Çanı 

4• ı.- p&MeCI bulu ... k• clinaittir. Ayni umanda Hoybelide Ha· 2~ kan1t a. Jıaai 5 liıa, Nıdaa 
·tadır. l midiye mektep gemiıi ile duiz •• Bober Va-roa 1 Ura, FetTlca ••• 

Ml4"'· lıtuyoach ..... ,... Muğlada zelze e okuluna ıancak verme töreAleri eleler tltlD ........ iı~leri 26 

1 l lf d L..a.. tı teft'ı"ea lira 80 kalDft Simaar feü Rodltl 
m D a e ea l5"4ll 

1 1 a6GJ.J.f .zarar vo'-fur I t l b 6N 1 lHli ., R yapı mıı ar. •• !ılalffl lıaıtıhan11i l•aı• lae7etl 

ıoıra, Mar .. al Q&rtaı e on eı lıtaabul, 2 (Husuıt muh•biri· sı·r Musevı"' karı- nili 98 aık•••ılan larafıadu ıope 
dakika Hdu koauşmuı ve mil• miıden) - Buraya gelen haber• laua 70 lira 60 karaı, . Y•mıci 
teakab• Göriqia elini ıtkarılc tere ıöre Mutlıda sürekli zef.. Slnl o••ıa'Jlır J.n, Settu ı lira, Sperao •••1

•• •eo 
tre11• Wamild'• uleler olmuştur. Dün o-ece Hat U UU J•arlan 19 lira, İthaltı gOmrııı 

• A amltarlırt Dealıbaak iRiJııi 16 liıı 
Hltlıllla ~etiacle kendi· 22,30 da şiddetli bir zelzele ela. u/en kadının anaıı~ 55 kar.., ttlaıllı ... rqı ambar· 

•h•o M .... 111 G6tlnr vek&let laa v11kub11lmuıtur. Kazalardı kızının reamini iati•- lan Deaisltıak iıtU•n••• Ali p .. 
edM ıf ıfl• hiıMdilmiyen zelzele Mutia da la ıo lira. Armutla okala ıır•ei• 

Hlt1-, U.parti••• .. ~ laio bir maddi zaHr yapmamışhr. mara lıallıııtı! lui ' 11r., EabftOI Maral Bakr.e7 
k- Wlılk bW lq1, keaclillae Zelzele laep dot• iıtikametin• lstaabul, 2 (Huıuai muhabiri- Ura, MıldtteaJ Mattafa .KarıotJaa 

'IL'-t ele 1 kt d - s-., iael .... ıw. -
bir Hllet Y.... ftl • ı• •• • ir. mizden)-Tıloelde oturan Muiz 

_. ut...... .... Muuoll- Ankara ma~ı iımiade bir Muaevi, kendiain• lı b l L- • 
ntye ı.U. .o,lı,e.IL Ankırı, 2 (Hutuıi muaabi· ihanet eden karııı Karoniyi ba~ ne 0 U ı-GCIGll 

n. '•••· lılüLu t;a:U.••• rlmillden) - Anmagücü ile .-ı.ı. ~J ..IGrmüı•ür. KaClıaıa - &ı,ı 1 iıu:i •leiJMI. -
ve d-L· blrtok b-. topla" Gınçlertiirhji kulüplerı tarafın· """ .. ıd- "I k d Geminin vücudüde bir arıza dıkt.. m"-f, laalkın alkıtlan dan vakubulın daveti kabul eden anaıı, 0 uru ea ıenç a ının 

~ · i · · 1 olup olmıdatıaı tetkik etmek 
araıı•da ko•partlaaaı ılrmiftir. Fonerbahoe takımı, iki takamın reamın ııtıyen gazeteci ere aalibiyeti bariciade oldutunu 

Hl·.1....1- tre111•8 ..a-- evol zabıta •uhtelitlle yaptliı müııbıkıdı roımi 2S lira mukabilinde ver 
'""""' ua11 ıöyli,en B. Mehmed Ali, 30 

lfl••a.ı.aaı tltJJll' bir trea 5·S berabere kalmııbr. mele istcmiıtir. ııhife ıüren müdafaasını mab· 
lıar~ ..,.,, •• t>;tz ıoara a ' 
de, lıfll#i ilimli 8uıuai tren '''a"W ltlditfn• 
.... ...,,. $ıhirTUJafNsu lıtanhul Belediyeıi 
ıw... ,.,.. ·~•h •••t 7 clo lllllllllll~U Şehir Tiyatroıu 

1r._ .. bududacla Wuaaeak lfl"!~ 
we ao...,. rece - 20 d• ~ 1 ELHAMRA SiNEMASINDA 
"a;.,-:W; (Radyo) - ltal:ru ~ 
........ Hftlellİft Rpaa aey.. 11011111 HAFTALIK TEMSiL PROGRAM/ 
laatia,_ balai.&e uz•• aakal.. 3. Mayıı 1938 Salı Fidınaki • • • • Dram 
ler ylllllktadl.lar. Her taraf. 4. Mayıı 1938 Çarşamba intikam Maçı • • Komedi 
Alnıaa4t.a,.a bayraJdarile do- 5. Mayıa 1938 Perşembe Makbet • • • • Trajedi 
nataha1tbr. Gazetolerin verditi 6. Mayıs 1938 Cuma Bilmece . • • • Komedi 
malGmata göre, ltaJyan donan· 7. Mayıs 1938 Cumartesi Bir Adım Yaratmak Dram 
ma11, Hitlerin teftitine hazar Temsillere tam saat 21 de başlanır. 
bir laalde Napoliy" relmiştir. Temsil~en ıonra otobüs ~e Karşıyakav• vapur vardır. 

Hitleri, ilk defa Breaner iıta .. 
yonuada hük4•et milmealiller! 
ve 6tleden ıonra da yeni ya
pıhaıı olan Ortiye11ze lltaayo
nunda Kral Viktor Emanuel ile 
Mu11olini karşı layacaklardır. 

Hitler, bundan ıonra krı lla 
Kriıtal 11rayına inecek ve orada 
miufir edilecektir. 
Romıda Hitlerin iıtikbali için 

muazzam hazırlıklar yapılmak· 
tadır. 

Roma, 2 (Radyo) - Taymiı 
gazetesinin bura muhabiri; M. 
Hitlerle M. Mu11olinioin, bir 
Almanya·ltalyı aakeri muabe
deıi için konuşıcak:larını yaz· 
makta ve M. Hitlerin, proıra
mını tatbik için cebir kullan
mağa karar verdiği bir zaman
da böyle bir ittifakın, düşün· 
dürücü olduğunu ilave eyle
mektedir. 

Şehrin muhtelif büyük cad· 
delerine kırk sekiz tak yapıl· 
mış ve bu taklar, her biri on 
sekiz metre uzunluğunda Alman· 
ltalyan bayrak arilc donanmııtır. 

Tango Kralı 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde 

Büyüle fedakarlıklarla lzmire 
ıetirilmeai temin edilen dün· 
yanıa en meıbur ıan'atkirla· 
r1ndan, Tango Kralı EDVAR 
BIY ANl<O arkadaıları ile 
birlikte, Çarıamba günü ıkıa· 
mından itibaren Fuar guino
ıunda konaerleriae bqlıyı· 
cıktır. 

Kısa bir zaman için anıaie 
edilen bu meşhur ıan'atkirı 

dinlemek hraabnt kaçarmamı· 
nızı tavıiye ederiz. 

keme riyaıetino vermiş, ııbıt 
kitibi tarafından iki 11atte• 
fazla bir zamaAda okunmuıtur. 

Müclafıının buliaaıı ıudur: 
Gemiye iatiap haddinden faz• 

la yük alınmamııtır. Eaa1en iz· 
mirden alaaacak. bef)'ÜZ ukerle 
yük ve yolcuya da dütüaerek 
mlmkün oldutu kadar'lt.z Jlik 
almak içia çalııılmııtır. Atır 
yükler aıatıya, hafifleri de ıü· 
verteye konmuıtur. Yolda ıe· 
riye dönmeli ve baıka limana 
iltica etmeti icap ettirecek bir 
tehlike ıörülmemiıtir. Gemi 
meyillerini yalnız ve yalnız rota 
te bdillerinde yapmıı ve bu ıu
retle Pelikan feneri öniiade 
yaptıtı meyil, ıiddetli riizP... 
lann ve baııl ettiii ıiddetli 
dalıal1rın teairile çok artmıı 
ve kazan önüne birdenbire ıu 
ıelditi zaman tehlike b ... 
göıtermiftir. 

Gemiaia •ldıtı bu vuiye t 
üzerine ıemiyi karıya oturtmak 
&eminin derbal tumba olmaıını 
ve bütün yolcu ve müretteb.tıa 
kimilen ölüme ıtılmuını intaç 
edeceti ve pek yıkıadı latik· 
bal vapurunun bulunmı11 gibi 
sebeplerle yolculana elbiaeleri 
bilo 111anmadan bu gemiye nak
lini ve denizleri ve riizgira ltqa 
alarak reminin de kurtulma11aı 
temin için hemen demir lltmak 
tedbirincie bulanulmuıtar. 

Demir atmakla batmak arı· 
aında tahmialeria en kııuına 
nazaran ıeçtiti ıabit olaa 
asgari yarım aaat içinde bir 
ferdin dütmeai bile 11Janma
dan lıtilc:bal vapuruna nakli 
mümkün iken ikinci kaptan S.. 

Şehir tiyatrosunda: 

''Sözün kısasın ve ''Size öyle 
geliyorsa,, 

iki gece evel laanbul ıehir 
tiyatroıu artiıtlerinin tımıil et· 
tikleri •sözün lcııua. komedi· 
ıinin son perdHi kapanırken 
kahkaha ile bqlayaa hertoyde 
bir fali bayır ar1yaalıra bir 
defa daba hık verdim. Artiıt· 
lor lzmir debüleriai Sözün kı· 
ıaıı ile b.,Iımılda cidden i .. · 
bet etmiıler. 

Eğer kıblcabı ile baılıyan 
horşeyin ıene kaklcaha ile bit· 
me1i mukadderae Şehir tiyat• 
roau utiıtlerine lzmir tarneai· 
nin hakiki bir mtavıffıkıyetle 
bitecetini ıimdiden tebıir et
mek dotru olur • 

* • * 
Sözün kııası teknik itibarile 

vakıa bir komedı... Sizi ta ilk 
aahneden itibaren muinnid bir 
ııcık fibi bir kahkaha tufanı 
yakala1or ve oyunun ıonuna 
kadar hiç gevşemeden, dudak· 
larınızı bu akmadan· devam edip 
gidiyor. Fakat mevıu... Bütün 
bafıf komedilerde olduiu gibi 
hemen hemen yok ıibi birıey •.. 

Sizin hayatınızdan bir aabae 
ılmıtlar. benim hayatımdan bir 
macera koparm11lar, kom111nu
ıun yqayıııadıa bir parçayı 
çekmiıler, tanıdıklaruuzdın bi· 
rinin evlilik hayatından bir kı• 
llm niimune almıılar, bunların 
bepıini y11turup bir paçal yap· 
maılar... O kadar ki, ıahneler 
biribirini kovaladıkoa ıiz ııua· 
da kih kendiaiıl tanıyorsunuz, 
kib komıunuzun, lcib bir arka· 
daııaıı:ın yarı lilik, yırı bari• 
yi&leriai rörür fibi oluyorsu
nuz. Beride teıbiı ettiiiniz ıl
nirli bir kav11 e•a11ndaki re• 
fikanızdır, ıurada rördütünüz 
her aktım bir 9e1idine ıabid 
oldutunuı bir taaıdıtınızın dur• 
ıun ve bazan ıüliinc yüzüdiir. 
Huliıa eterin bqı ndaa ıonuaa 
kıdu biçbir yabancıya raıtla· 
mıyor1unuz. Bu 11haeler, bu 
kavgalar, bu kııkınçlaklar, bu 
karı koca oyıanlara ve nihayet 
bu yapmacık aşık çekitmeleri 
hep ıizin bayatta rördüğünüz 
hakikat · aabnelerinden başka 
bir .. y detildir. Yalnız arada 
bir fark varsa o da bunların 
biraı karikatürize edilmit olm .. 
larında, azıcık mübalegalındı· 
rılmılarında ve nihayet birçok 
ta o aabaeleria hakiki tem ıil 
üıtadlır1 elinde ve atızlar1nda 
canlandırılmaların da dar. 

Sözün kııaıı inanmazsanız gi· 

ıımıa ıaurauzca hareketi ve 
vazifedar oldukları ıandallırı 
iadirtmek ve yolculuı kurtar· 
maklı mükellef olan ditor ar 
kadqların kampaaı ıeıiae rat· 
men vazifelerini yıpmıyırak 
kaçmaları yolcuların denize at· 
la1Dılanaı ve botulmalanaı ia· 
taç etmiıtir. 

Herkeı vazifesi bu11ada bu· 
lanarak &zerine diiıen vazifeyi 
bihakkın ifa ebeydi dört can
kurtaran Hndılı ile bir defada 
bütün yolcalaraa kurtırılmaıı 
ve ayai zamanda uıulü dairr 
ıiade ve lreadi nezaretleri al• 
tandı muntuaman avarya yapı• 
larak yolcular tarafıadan ı•liti 
ıüzel yapılan avarya ile batma 
tehlikeıinln artmuının ve ka· 
zııun tabakkakunua öaila• pçi
lecek ve ıemi de kurtarılacakta. 

Su hücumu bi1111etice muva
zeneıiı:lik bu Mbeplerdea baıka 
bir 11bep te aramak lizımgel· 
diii takdirde bu ıebeplerin, 
gemüain başlan kopuk ve kala. 
fatJaamıı perçin çivilerinin ko
yuwermeai ve uç açalarılc ıu 
itmeıinden dümen çerçeveaiain 
kıç omurıaandıki papuca ka-

diniz, ıörünüz, aöılerimde biıaf 
varaı evinizdeki kavgaların ve· 
baliai boynuma almatı razıyım. 

* • * 
Şehir tiyatroıu artistleri evel-

ki akpm •Size öyle geliyor11. 
piyeainin temıiliai bitirmişlerdi. 
Sahnede benim biraz lüzumıuz 
ve bir o kadar da tıtıız bul· 
dutum (At martini) komediıinin 
dekorlara hazırlaaıyordu. Dııa· 
rı da ıiıaramı tellendirmit dü
ıünüyordum. Yanımda iki ar· 
lcadaı piyea hakkında bir mü· 
nakaıaya tutuımuılırdı. Kulak 
miaaf iri oldum. Biriıi bu eıer• 
den bi~bir ıey anlamadıtan1, 
artiıtlerim "zin böyle ipe ıapa 
ıelmez. e1erlerle seyircilere v .. 
)cjt kaybettireceklerine mueli 
bü komedi, bir vodvil veaaire 
ribi birıey temıil etaelerdi 
herkese daha iyi bir gece ge· 
çirtmiı olacaklarını ıöylüyor, 
muhatabı da eaere ol d11kça nü• 
fuı etmi ş bir kudretle ırtiıtle· 
ria intibabıadaki iıabeti müda· 
faa ediyordu. Miiaakqaaın hı· 
raretine keadilerini o kadar 
kapıp lcoyvermitlerdi ki biraz 
evel ıahnede 11aki keadileri 
için ıöyle11mi1 olan •herkeıin 
keadiıiae göre bir hakikati var 
dır. cümleıiain mahiyet ve 
ıiimulünii unutmuılardı bile .• 
Onlara miinalcaıılarıadalci ae· 
bep ile biraz evel ııhnedo 
Hyrettilderi eaerin tezi arııında· 
ki yakınlatı izaha lüzum görme
dim. Fakat kıadi kendime düıün
düm. Eter herkeıia keadiıine 
ıöre bir takım hakikatleri ola· 
bilecetini, bize bot görüamiyen, 
tatlı ıelmiyen birçok ıeyleria 
pekali röriilİebilecetial akhmııı 
yerleıtlrebilmlı olııydık bayatta 
lüzumsuz ve mını11z bir ıüril 
münkqaların, dedikoduların " 
mücadelelerin ne kadu lcolaycı 
önüne gec;miı olurduk. 

ltalyan müellifi Pirandello da 
bundan baılc:i birıey yapmıyor, 
Size öyle gtliyoraa piyesinde 
berkeain kendi hakikatini, kendi 
hayatan1, kendi düşünce1i11i rene 
kendiıine bırak.mık lizımgelai· 
tini bir tez halinde müda&faa 
ediyordu. 

• •• 
Mahiyeti ne oluraa olıun bir 

tez müdafaa eden pt1eıler biraz 
•!kıcı, birı:ı yavaa ve çok k .. 
rede muvaffakıyetıiz olurlar. 
Bilhaau tez eter bir vak'aya 
- Sonıı 6 ıncı salaifede -

dar çatlak bulunmaııadan, safra 
taaldarının tatlı ıu aaraıca hı· 
line koamuındaa ileri geleceti 
de meydandadır. Nitekim, ka· 
zan önüne birdenbire ıu hü· 
cumu da bunu açıkca röıter· 
mektedir. 

Ölüm vukuuna ıebep, yolcu. 
lana düımüı buluadutu aerviı 
filikaııaa biaea ikinci kıptaaıa 
ıaılanca hareketi netlc11i ola· 
rak balat kelilmeıi üzerine ıe
minin bordasına çarpan ıanda· 
ba alabora olması ve bu ıuretfe 
içindeki yolculana denize dö-
külmeıi ve bunaa takiben diter 
zabitan ve mürettebahn kendi .. 
lerini denize ıtmıı bulunmıla· 
ndır. 811 delill•e ıöre yük11k 
ve ıayın mıbkemeaizin, yüknlc 
vicdanının ma aumiyetimi gör· 
dütüne emiaim. Bu emniyetle 
beraetime karar verilerek ada· 
letin iıhar buyurulmasını rica 
ederim. 

Müdafaayı müteakıp diter 
maznunların vekilleri de buı 
sözler ıöylemiıler ve neticede 
kararın tefhimi için muhakeme 
önümüzdeki hafta Sah gününe 
kalmıştır. 



Pıri Paşa, Yavuzun huzuruna girdiği Padişahın 
evkalide düşünceli bir vaziyette buldu 

~--.~~------~·--· ....... ··-·~-.. --~~~~-y avuz1 bu iıin peıi sıra, do· Yazan M. Aglıan Sinan Pli• da, yavaı yavaş 
.ııanmayı da takviyeyi düşündü: -- 134 - gözden düşüyordu. 

Çünkü Yavuz, denizlerde hr katma idi. Hem küçüktü, hem - E, ıöyle bakalım, işe 
kimiyet iddiası yü ütmemekle de eski.. Büyük gemiler inıa nasıl bışlıyacığ z? 
beraber, kuçü c hü , il netlerin edebilmek ve daha kısa zaman· - Kulunuz şöyle dü~ünüyo· 
birçdc gemilerinin Akdenizde, da daha çok gemi çıkarabilmek rum padişahım: 
Kar denizde bayrak aalladı1cla· için mutlaka yeni bir tersane Yarın sabah arz için huzuru 
rını görüyor ve sinirleniyordu. kurmak icap ediyordu. şahıneye g ;recet z. Efendimiz, 

Kendiıi, dünyanın en büyüle Yavuz, ayni zamanda Mısır çok hiddetli görunürJer ve he· 
devletlerinden birine bükmedi- seferine başiadıktan sonra dev· piuıizi birden ne ıuretle arzu 
yordu. Buna ratmen donanması, lelin deniz emniyetininin mut· buyurulursa tekdir ederler, tek· 

' y ftt , derme çatma denecek bir laka temini icıb ettığ ni de diri bilhusa kulunuıa tevcih 
ıekilde idi. Karada kuvvetli ol· kavıamıştı. ederler. Devlet ve mıllet işle· 
duğu kadar denizde de bu aat· A cşımüzeri idi. Pıri Paşayı rine bakmadığımızı söylerler. 
weti göstermek lazımdı. çağırttı. Yavuz, gündelik işten Hemen bir tersane ile beşyüz 

Kaldı ki, korsanlar ve bazı yorulmuş olmakla beraber, gene harb gemisi inşasını ferman bu· 
,ıöva~yeler, Alcdeniıde Türk re- çalışıyordu. O, geceleri bile yururlar •. 
•ilerine aaldınyor ve çalıp Çil· çalışır, hiç olmazsa ilmi, edebi, - Evet, güzel! 
pıyor, bunlara takip etmek im· tarihi menular üzerinde tevak- - Bendeniz de derhal zab 
kanı olmuyordu. kuf ederdi. ıabaneyi tuvib ederim. 

Keza, Mıııra açılacak seferde, Piri Paşa, Yavuzun fevkalide - Evet Piri, öyle yapalım .• 
donanmanın, aılcer ve erzak bir düşü:ıce içinde bulundu- Fakat epeyce masraf olacak?. 
taşımak noktasından çok mü- tun'1 gördü:: Beş yüz harp gemisi ve bir 
birıı bir rolü olacıktı. - Sultanım, ne düşünüyor teraane inıa ettik mi, hazinede 

Yavuz, Çaldırın sefer;ni göz sunuz?. metelik kalıaıaz. O takdirde 
ö:ıünde tutuyordu: - Nemi düşünüyorum, Çal- bııka aeferlere naaıl ç kacatız? 

Donanma, Trabzon ıahille· dıran ıeferinde yardımın çok Piri paşa zeki11ndan emin 
rinden ordu)lll erzak gön· dokundu, zekan kendini göı· bir adam gibi cevap verdi: 
derecoktL Mütomadiye• nakli- terdi. Halbuki Çaldırandan - Merak buyurmayın devlet· 
yat yıpıcsktı. Fakat ıemiler döndük, hali birşey söylemedin. lum, Allah büyüktür. B;ttabi bu 
l~e elverişli ve kifi olmadığı - Ne gibi Padişahım? ıemiler, parti parti inşı edile· 
için, bu buıuıtı çok sıkıntı çe· - Ne gibi olacak?. Şu kuy- cektir. Fermanı bümayura iıitilip 
kilmiıti. ruklular bütün Akdenizi icapla- de faaliyete ıec;ilince ve gemi· 

Demek ki, her bakımdan kuv· dılar, Venedik doku, Papa, lerden şöyle böyle kırkı elliıi 
vetli bir donanmayı ihtiyaç Fransa, ispanya gemileri, be· denize ındirilince, şu hain kefe· 
vardı. Faklt donanma yapabil· niıo Rumeli sahillerinde, Ça· reler, kendi ayaklarile, koşarak 
mek için ~e, befşeydon evel n•kkalo bokazında, daha aşa· ıelccek, haraçlarını verecek, 
para ve teraano de lazımdı. tıda, Anadolu aahilleri yakın· muahedeleri yenileyeceldordir. 

Hazinenin iktidara pek bol larında alabildiğine daltalan· Göreceksiniz; müt_ebaki maarafı 
değilıe bile, var, denebilirdi. dmyorlar. Bu bizim şevket vo onlardan alacağımız altınlarla 
Ancıık, bu yeni hareketi, halka ıanımıza layık mıdır? belcıın mıbelat çıkaracat z. 
ve ricale de seve seve kabul - Haıi Padişahıml. Yawz, bu fikirlerden mem· 

n- olmuttu: 
ettirmek ıarttı. - Şu halde.. Sen iyice bati- - Güzel ıöylersin Piri.. in· 

Yavuz şunun da farkında idi leştin, bunu kavrayıp bana söy· il h 
Y 

şaa a •• 
ki, birçok devletler, avuza, lemiyorsun... Beri taraftan da _ Evel Allah efendimiz, ıonra 
donaomısa ve binaenaleyh ya· ben müsamaha ediy'orum.. fermanınız .• 
rata•.:atı bir tıblilce olmadı&-ı - Fakat ıultınım, ben de Bu plan, ertes' günü mükem· 
iç·n, ideta ehemmiyet vermi· buıün ayni şeyi düıünmüı ve melen tatbik edildi.. Ve~irler 
yorlardı. Kilçücük Veneditin hatta zatı ıahanenize arza ka• ve divana a-iren zevat içeriye 
b le hem barp, hem ticaret rar vermiştim.. adım atıp da padişahı aelim· 
fılosu varda. iş, yalnız aıkerlik - Çok iyi, çok iyi.. Böylo ladılar, fakit onun çok •••bi 
ıabe11nda detıl, ticaret aabl'! olmalı.. bir vaziyette, ayakta durdutunu 
ıında da kendisini gösteriyordu. - Bu iı, sadrıiıım paşanın gördüler. 
Diğer taraftan, devletlerden iıi idi amma... - Ne vır, ne yok?. Huzu· 

birçotu ile, Oımanh ultanatı - Bırak ıunu. bırak; bece• rumuzda bugün ne arzına rel· 
lehine olan muahedelerin bir rikıizin biri... dıniz? 
k1111auun müddeti bitiyordu vo Bu iki cümle gösteriyordu ki - IJevam edecelc -
bunlar, muahedeleri yeoilepıet• wwww----~- ....,..._..._ -·-·-·---

pek 7anıımıyorlard1. Ç İ M D J K L E R 
Halbuki bu muabedelerle el• 

de edılmiı, baıa menfaatler var· y • d • • 
dı. Koza, bazı devletlerin de erlD en oynıyan ÇiVi 
IP"'ıbedılerde tadilit iatemeleri Evet, berıeyde bir 4;iYi vardır vı canb, canıız horşeyin olu· 
iht mili pek çoktu. Halbuki, tunda, dotuşuada, hareketinde bu çivi rol oynuyor. Bu çiviaia 
Y•vuı, kuvvetli bir donamaya diğer bir adı .. M vazene .. dir. Her hangi bir hidiaeyi tetkike 
aabip olur11, bir aevi tehdid kalkınca, daima bu çiviyi araştırmak lazımdır. 
kuvvetine de malık bulunacak Bahar ortaaında ideta yüzüıoüıc tüküren tabiat. biliniz ki, 
ve bu ıuretle şartlarını kabul çiviıini yerinden oyoatıaııtır. 
•ttirebilocekti. Ekınck bıçatmı muılliminin karnına aaplıyan aerseri talebenin 

Evveli, tersanenin vaziyeti· muhakkak ki, çiviıi kopn:auıhır. Onda çivi, yerinden oynamıı dı· 
ai tetkik ettirdi. Mevcud ter· ği l , büıbütün fırlayıp gitmiştir. 

Biz ınalılar zamanından Gece yarısı, ıözlerinip hayvani ış ldarını yakıp üvey kızını ıal• 
11A•••11111 ... •••ll!l!ll•• .. I daran elli yaıındaki ihtiyar herifte, çivi iyice aıanmıı, gevıemiı 
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demektjr. Hılebazlığm marifetinde mutlaka bir çivi bozulduğu, 
beyaz perdedeki artiste iıık olan gençte çivi kifayesizlili vard.r. 
Çivi çiviyi 4öker1 derler. Dotrudur, fakat bu çivi, lcendılitinden 
sökülür. Bılhassı iıtinat ettiği tahta da fena ve eslci oluraa çi· 
viniı yıpabileceti işler, baıan insanı çileden çıkarır. 

Benim bir büyük annem vardı. Yaramızhlc yaptığım dakika• 
larda bana ıöyledlti ilk ıey, fU olurdu: 

- Mübarek çivilerirı rene rakaa başladı galiba!. 
O yıl, bu yıl, şu tek cümle hiç hattrımdao çıkmaz. Mahallinı 

en ziyade nıasruf olan sözlerden bıri de muhakkak budur. Ben 
onu, yıllarca birçok şeylere tatbik ettim; tıpatıp geldi. Ablllcta, 
sözde, harekette, innfta, vicdanda, kalpte, ıuur ve muhakemede 
ı ıh .. B'rçolc ~eyde, hakikaten, rahmetli ninemin dediti o milba· 
rek çıvi, daima kendini gösterdı. 

Şu ıatırhrı karaladığım dakikada kapalı olan gökierde, mu· 
azzem gürültüler dotmata başladı. Sanki rökyüzünün tahta H· 

mininde, ş ytanlar, ke~nt arabalarının tekerleklerini yuvarlıyor• 
lar. Dınl ~d m, dinledim de: 

- Mubarek çivıler sökülüyor da ıökülüyor. 
D.!d m. Haksız mıyım r cı ederım? Çimdilc 

lzmir feliıket atlattı. 'Sağhk --- Başı 1 inci Sahifede 
Beyler sok gına d11ş en yı l· 

dırım; matbaamız radyosunun 
anteninden sıyrılarak masmavi 
ve bir metre uzunluğunda bir 
ateş halinde idare memuru· 
muzla muharrir bazı arkadaş· 
ların bulundukları idare oda· 
sına girmiş, bütü ı arkadaşla· 
nmız heyecan içinde kalmış· 
lardır. 

Yıldırım, bir anda duvlr 
iç"nde kaybolmuş ve Beyler so· 
kağında B. Hamdi Boyarın 
Güzin boy::.hanesine girmiş, 
duvardaki elektrik saatini ve 
elektrik tesisatını parçalamış, 
o sırtda diikkan içinde çalış n 
B. Hamdinin kardeşi B. Sırrı 
büyük bir tehlike geçirmiş, 
dükkanı bir anda dolduran 
müthiş kuvvetin tesiri altında 
bir müddet mukavemet etmiş· 
se de nihayet dayanamıyarak 
yere düşmüş, bayılm .ş, yetişen 

kardeıleri taraf .odan, yarım 
ıaat baygın kaldıktan ıonra 
ayıltılmııtır. 

Güzclyalıda Muhtar Osman 
aka ıolcağında Bn. ihsana ait 
5 numaralı eve sular dolmuş, 
feryada başlıyan ve tehlike ge· 
çir en ev halkı, yetişen itfaiye 
t~rafından eşyalarile beraber 
kartarılmııtır. Elhamra ıineması 
arkasındaki yol bir metre de· 
rinJiğinde su ve molozlarla 
dolmuş, bazı evlere, sinemanın 
alt kıımına sular girmiş, itfa· 
iye buraya da yetişmiş ve tıka· 
nan lijım bacalaranı açarak 
suyu denize akıtmıştır. Bahri· 
baba parkı önündaki litımlar, 
yukarı mahallelerdoo gelen sq 
ve moloz tazyikine tahammül 
edemiyerek patlamış, sularla 
beraber birçok lağım fareleri de 
meydanı çıkmıı, halk tırafm• 
dan öldürülmüıtür. 

Kar ta-., Gümrükön ıı, Yem • 
çarş !arı se Jab m ruz kal mış, 
raylar üzerındc toplanan moloz· 
lar yüzünden tramvaylar üç sa· 
at kadar işliyememiş, beled.ye 
temizi k amelesi, yığılan mo· 
lozlan geç vakte kadar temiz· 
lemek iç'n çalışmıştır. 

Mers;nli ve civarına dolu 
düşmüş, bazı yerlere de dü~en 
dolu ve şiddetli yığmurlar mah· 
sule kısmen zarar vermiştir. 

Heyelan: 
Balçovada oturan halkın, cı· 

vardakı (Üçkardeşler) dağmdan 

gümbürtüler aksettiğini ve Ü;· 
kardeşler tepe:erinden birinin 

heyelana beşlad ı ğını söyledik
leri hakkında bir haber vardır. 

Sandal devrildi 
iki kiıi a.z kalaın 

boğuluyordu 
Pazar günü Konak önünden 

R zeli Alinin 11ndalına binerek 

denize açılan beş kiıi bir kaza 
geçirmişlerdir. Hepsi de aarboş 

halde bulunan beş kiıi ara11n 
da bir de genç kadın varmış. 

Sandalda 1arhoıluğun teairHe 
şakalaşırlarken kayığın m11va· 

zenesi bozulmuş, hepsi de de· 
nize düşmüşlerdir. Bunlardan 

kıyıkçı da dahil olmak üzere 
dört kişi yüzme bildiklerinden 
kurtulmu~larsa da kadın ve 
bir erkek büyük tehlike geçir• 
miş, boğulmak üzere iken güç 
halle kurtarılmışlar ve hasta· 

' neye kaldmlmışlardır. Denize 
düşenlerin botulmadan kurta· 
rılmalarında belediye zabata 
memuru B. Refikin fedakarlığı 
amil olmuştur. Bu genç memur. 
denize atılarak kazazedeleri 
kurtarmatı muvaffak olmuştur. 

Merolmdeıı bir intiha 
Akhisarda Medar köyüaüa halk okuma odası meralimle 

açılmııtır. 
Bayram çok güzel geçmiıtir. Köyün çalıık~ muhtarı vo arka· 

daılarile muallim B. Tabıin ve Bn. Nefiıenia köy kültlr laaya· 
tındaki gayretleri takdir edilmektedir. Bayramda, yavrular tara
fından müsamereler de verilmirtir. 

ödemişte dikiş ·nakıı sergisi açıldı 

ôdemiı, (Huauıi) - Burada Ba. Ayhan Garibin idareainde 
b r dikiş kurau açılmış, kuraa 72 bayan devam etmiıtir. 55 gün 
devam eden kurstan bayaDlar çok iıtıfade etmiıler ve vücude 
getirdikleri eserleri bir ıerıide teıbir etmişlerdir. Hılkevinde de 
baıka bir kuraa devam edenlerin aergiıi açılmııtır. 

Felaketzedelere gardım 
Kı rşchir felaketzedelerine yardım faaliyeti devam etmektedir. 

1350 liralık ille kısım teberrüat ş.mdi iki bin lırayı geçmek üze· 
· redır. 

.. 
bahi ı rı 

D~bilt buta lı klar ra !\tt 1111a !1111 

Dr. M. Şnkl Ufıu difı>t ci: 

Safra taşları 
-1-

Safra kesesinde husule gelen 
taşlar muhtelif cesamette oldu· 
ğu gibi, renkleri de pek ziyade 
değişmektedir. Bu taş lar armud 
şeklinde, yumurta ve toparlak 
dut şeklinde ve birçok buzlu 
ta~lar biçiminde gö ülmektedir. 
Safra yo larında husule gelen 
taşlar da safra kanalı şeklini 
almaktadır. Safra taşlarınm 
renkleri beyaz, sarı ve kül renk· 
leriade olduğu gibi yeşil ve 
kahve rengi ve kara renk-terde 
müşahede edilmektedir. 

Safra taşlarının bu çok muh· 
telif renkleri yalnız dış taba· 
kanın rengine aittir. Safra taı· 
ları pek çok tesadüf edilın 
insanlar karın boıluğunun ıat 
üıt tarafındaki ağrılardan ziya· 
deaile muıtarip olurlar. Bu at· 
rılar çok defa nöbet şeklinde 
husule gelir. Şiddetli ve taham• 
mül edilemiyocek kadar atır 
olan bu nöbetlerin zuhuruna 
bazan hiç bir sebep yoktur. 
Bununla beraber çok defa ıo· 
ğulc almalar, ruhi ve asabi şid· 
detli heyecanlar bu dayanılmaıı 
kahil olmıyın ağrıya sebep ol• 
duldırı ııibi, fazlı yorgunluk, 
perhiz bozuklukları, ıiddetli 
ıkınmalar da bu müthiı atrınnı. 
z~hurunu mucib olmaktadırlar. 
Ayni zamandı vücudü 11r11cak 
haller, öğürtüler, kadınların ay· 
başıları ve hatta çocuk dot"r• 
maları ıafrı taşlannan takatfena 
olan o müthiş aj'rı nöbetlerinin 
tevlidinde on büyük ve mühim 
birer imildirler. 

Hatta baıın karın örıeal .. 
rine yapılan operaa onlar da 
tiu atrının huıulünde rol oyna· 
maktadırlar. Eıaaen ıiddetli 

afırılar baılamazdaıa evel baber 
vereo bazı baf if alametler görü· 
lür. Rıhatıızlık, titreme vo bu• 

1 t u;:tı ri itı baf~f belirtilerden 

~C'/u.ta şıcMııdt at('tlar gelir. Fa• 
lıı.•t 1. .. A!~Ut~\\t ıöriilmoden, 
beklenilmiyen bt:- ~cb ela bir 
denbiro apılar büyük lırb 11tt• 
rapla baılar vo tahımmülferaa 
bir hal alır. Gittikçe do faıla· 
laıır. ·Arkası oar-

N6betçi ec~aneler 
Eczanelerin bir haftahk 

nöbet gUnlerlnl gösterir 
cetvel: 

Pt0.,.ıi: 
S:emeraltuada §ifa; GIHlyalıda 

Gbolyüı; TiWklkte B. i'alk; Jki. 
çeımolik .. tkiçepa•li.k; Aluatakta 
B. i'aad. Ay.aklada Halk. 

Salı: 
Jtemeraltıncla Şifa; ıtaraıaduıla 

B. Etr•fi Kemerde Kamer; A1aaJlo 
cakta B. Aluaecl LCUfi, Etnfp .. ada 
ipıfpqa. 

Ça1111116a: 
Baıdmakta Sıhhat; ~arataıt• 

B. Babif', Tilkilikte Y eal &mir; 
hıatpuanada Aarı. Gilel1alıcl& 
AfiyeL 

Perşembe: 
i:.ımerıhıqda Bilal, Gcıaoıyalı· 

da Glbelyalı, Tilkilik&• U. hikt 
Etrtfpaıada Etrefpa11. 

Cuma: 
Kem•ralllnch İttihat. GClzely .. 

lada Göıelyah, lrgatpaaaruıdı Aarf; 
İkiçeım.Ukte lkiçotmtliki &ı ..... 
c:akta U. i uad. ----Cıımartesi: 

Baıduraktı Sıhhat; ltarantina· 
da B. Etref; Kemst.i• :ı. .. ıu.uo• , 

Etrıfpa .. da F.tref t-•I"· 

Pazar: 
Kemeraltıacl& Hilll. K.ıautt• 

B. Hıbif, Keçecilıml• Yoııt Jl 11 •• • 

lrı•tpa:ıarıodll A i 
-
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145 - Yazan: Aleksandr Düma 

Atos Portosun markiif k~casının kitipleri tara· Üçok fevkalide bir oyun çıkar-
' fından kuşatılmıştır, diye söze karıştı dı. Tam yedi penaltı oldu. 

K1.tt"ı olacıkf · · h" . · · ? N d le Başı 1 inci sahifede - firler tekrar hücuma geçtiler ve 
ğını ıç ışıttmız mı . - e zaman ve nere e te -

Diyerek koridora saldırdı. _ '•te genel ..• Oh! 10.. •
0
••• b I k k 1 Üçok takımına gelince, baş- Üçok kalesi önünde bir favul 

Hakikaten, apartmana gire- v.ılye, 1hili 0 icadını ıevi;or :~r ş";d~~::en 1:~:td: u:::e:!: .tan nıhayete kadar ıuurlu ve kazındılar. Oyun her iki tara-
cek aabaolıkta biçare kız ka· musunuz? ğimi göreceks niz. insicamlı bir oyunla rakibinin fm seri akınlarile devam ve çok 

hücumlarını keıen müdafaa, güzel reçiyor. 7 inci dakikada 
P•DıD önüne çömelmiş ve titrer - Hayır, o arkadaşlarımdan Dartanyan Kıttiyi merdiven• Üçok lehine korner oldu. Ke. 
Lır· 'Lalde bulmuıtu. Kız onu b" . . ·ı· 'd" M A 1 d d k A Adilin görerek paı tevziatı ve u 11 mnın sevgı ısı ır. • toıun, er en in irir en, tos: h S "d" b . mal topu ortalıyamaidı. 12 inci 
ro .. ru-r go""rmez ıo··ıe ba•ladı.· • b f d . 1 Ü . d '" 1 d d" ni ayet aı ın una inzımam Ü ... ııte u e en ının - mıt unyası e ı. d f k l"d dakikada çok rüzgar aleyhine 

- Beai himaye edeceğinizi Atos, yılan üzerine baııp Biraz ıonra, üç delikanlı, sa· e en ev 
8 8 

c çalışmaaı ve oynamaaına rağmen tekrar ıoldan 
vadetmiıtiniz; beni onun gaza- korkan bir kimıe gibi acı acı at dörtte Atosun evinde tekrar muhacim hattını güzel idaresi aktı. Harbiye müdafaaıı topu 
bından kurtaracatıaızı vadet- batırdı: buluşmağa karar vererek ayrıl· galibiyetin cm büyük amili ol- kornere atmakla teklilceyi at· 
miıtiniz; benim mahvıma ıebep - Benim mi? dedi. mışlar ve evi g;zlemek için muştur. lattı. lzmir, bu kornerden do 
oldutunuzu düşününüz! dedi. - Şüphesiz ıizial diyerek PJanşeyi bırakmışlardı. Hakem, Yamanlardan Bay istifade edemedi. 15 inci ve 

A · · At ı D Esad bazı kararlarında çok aert 8 O le - Evet. ıüpboıiz; sakin ol, Atoıan elini ııkh; bu zavallı ramıı evıne, os a artan- 1 inci dakikalarda ço un 
Kitti. Fakat boo kaçtıktan son· kıiçük madam Bon11yö ikimizin yan da iÖkyakutu rehine koy- davranmış olmasına rağmen en bıribiri üzerine tevali eden hü-
ra ae oldu? de düıündüğü bir kadındır. mağa gittiler. ufak bir haksızlık bile yapma- cumlarında Kemal bir fırsat 

- Na11I anlatıyım! Onun Bununla beraber, birşelfr: söyle- Gaskonyalıaın tahmini veçhi· mıştır. yakaladı. 
batrııları üzerine uıaklar top- miyecek misin Kitti? Sevgili le, yüzük iç~n üç yüz piıtol Oyun başlayacağı sırada saha Fakat lcıfa vuruşu topu avuta 
landı. Öfkeden deli ıibi ol· lazcıj'IZım, bilmeJiıiniz ki, o, bulmakta ıüçlük çekmedikleri oldukça kalabalıktı. Evveli mi- gönderdi. 20 nci dakikada Sait 
muıtu; sizin için söylemedik J'Olirken kapıda gördütüniiz gibi, Yahudi onları ~ayet sata· safirler 11haya çıktılar, balkı ıabıi bir gayretle Üçokun ille 
feaa sc'Sz bırakmadı. Sonra ai· korkunç ıebeiin karıııdır. cak olurlaraa beş yüz piıtola aelimladılar ve alkışlandılar. Hyı11m kaydetti. Top ortadan 
z;n onun odaıın benim odam· _ Oh, Allahıml bana kor- alıp küpe yapacağını da ıöy- Miaafirleri Üçok takip etti ve tekrar miaafır kalHi önüne düt· 

d 
k lemişti. şöyle dizildiler: tü ve ayni oyuncu topıı 22 nci 

an ıirditinizi bıtırlıyarak beni umu batırlatıyorsunuzl Eğer dakikada yeniden harbiye kale-
. · 1 .. k d .,,. b · r Her. ikiıi, aıker çevilc:ligv i ve Harbiye: Fethi, Sabri, Şükrü, 

ıız n • muıtcre zanae ece•• enı tanımış of11ydı ıinin ağlarına taktı. Birdenbire 
h t ıd. 8 u""zerı"ne N l? T 1 d iş adımı malGmatile ıilibıorun Haşim, Muhterem, CeliJ, Şerif, a ırıma r• ı. unun - ası anımıı o say ı 2 - O ma"-Iiib vaziyete dücen 

1 bir h J b d bütün yol eı1aaını satan almak izzet, Zeki, Necait, Mücahit. • " mevcat o an az paramı ve a u a amı evelce görmüılü· Ankara takımı fazla çahşmağa 
ea iyi elbiıeleriml alarak be- ğünüz var mı? husunda üç saat bile •arfetme· Üçok: Hakkı, Ziya, Necdet, başladı. 26 ncı dakikada Oço· 
mea aıY1tb•.. _ ilci kere hanımımın ya· miılerdi. Bundan başka, Atoı Mazhar, Adil, Fehmi, Namık, lcun istifade edemediğ bir pe· 

- ZıYalh kızcıtızıml Fakat nına gelmiıti. cömert ve eli açık bir adamdı. Hamdi, Namık, Sıit, Kemal. naltıya mani olamadı . Muhale· 
•• ae yapabilirim? Ôbilr gün - Öyle ha, acaba ne zaman? istenilen fiati hemen ver· Oyun, Üçok müdafaa hattını kale: bir gol kurtarın Harbiyeli-
aefere gidiyorum. - Şey, on beı yahut on aekiz miş ve hiç puarlıta girişme- kadar dayanan misafirlerin akı· liler, tekrar hücuma geçtıler 

_ Ne İltersea yap M. lö giin kadar evel. miıti. nıle başladı. Üçokun mukabil ve 29 uncu dakikada istıfade 
ıc>.alyı; beni Pariatell çıkar! _ Tamım. lkflam edecek - akını avutla neticelendi. Miıa· edemedikleri bir firikik kazın· 

- Ne de ol• aizi La Roıel _ Dün akşam da tekrar M • 1. ki • dalar. 32 nci dakikada bir favul· 
_ .......... götüremem! geldi. an ısa 1 erı den ıolaçıklan Şerifin ayatıyla 

- Hıyar, fakat ltir köyde _ Düa akıa• mı? ilk gollerini kazandılar ve bu 

bilditfnlz bir hanımın yanına - Evet, ıizden biraz evel Turgudlu takımı Salihli takımını golü bir dakika ıonra Necatioin 
blr.L.Lı•1r-•.ız•, --.. la", L __ ... 

1
• At L-fi 1 1 L 1 yerinde bir ıütü ile yapt.lar, 

" uu .. - •owu - oı ... ye er• auptı. 4-~ "'1 A tİ b•raberlilr Hy111 takib etti. 
köyGoüzde. mıı b11lunuyoruzf Sizi taaıdı ., mag up et Matlup •UİJetten kurtul•rak 

- Ah, küçük ıevgili•I be· mı deraiaiz, Kitti? beraberliğe çıkan miaafirler 
nim köyümün hanımları biz· - Onu görür görmez şap· Mınill, 1 (Anadolu) - Dört idaresinde meydana çıkmış ve oyunu Üçok sahasına intikale 
!llltd blla ı F ka d k x. k · b ı haftıdanberi devam eden bölge tak m ıu şekilde diıilmiıtir. ff iten ıfze t>&'ı:~uı•u-mt,. rıur! ••• •t•aıya çe tım amma e • ,_ 1 ,,ı "-___. N R -::..1 H muva a\c oldular. Fakat başka 

111 .. u iMi ..... ..,, luolJ.... rıapaaa -·· ···n • ~ .... an et ı, i}'lzr, eşau, ü .. yin, gol yapamadılar. 
laıe gı"t Aram·ı· b 1 At · k b d Salıhli, Turgutlu, Manı·sa Yıl· Kad· Al" dd" R O • ı ı u ; ona - os, o ııze arıı en on ır • ae ın, ecep, mer, 40 ancı dakikada Üçok lehine 
•a..ı"'" h b 1 • ..1~1a • • d dırım kulüpleri arasında çe· H ı·ı I ·ı M t S l"hl" "1"' emen urıya ge ıın. wa a az ıhmatıız 11, aşağıya a ı , smaı , esu ve a ı ı verılen kornerden Sıit üçüncü 
Oaa ılyliyecek çOk m&bim bir ıit te bak hala kapısında mı? kilen kur'ada Salihli-Turgutluya takımından da H11an, Kemal, riolü yaptı ve devre 3·2 Üçok 
...... isabet et.mi~ ve bu hafta bu C ı 8 R d 6 

...... Wlf. Atoı hemen aşatıya aidip ema , asri, ı van, Hüıeyin, lehine bitti. 
~... L ld" 0

• oyunu yapmak üzere sabah tre· y v ı· M b s ı 1 ru:ot 6e saratb: ge ı. unuı, e ı, u ırrem, Ü ey· kinci dev ede misafirler Muh· 
- Anladı•, fakat •~i• Por- - Gitmiı, ev kapısı kapalı, nile her iki kulüb oyuncuları man, Bayram. teremi orta muhacim mevkiine 

d d" tam kadroları ile ve büyüle bir 
t- c;attr.1orıua? Zanaederim e L Vakit geld ğinde sporculara almak gibi bir hataya düştüler 

R neşe ve heyecan içinde ıehri· 
ki onan markizi..... - aporunu vermete ve 111 mize gelmişlerdir. mıbıuı merasim yapıldıktan ve bundan iıtifade eden Üçok· 

- Ahi Portotun markizi ko· anda yuvaya toplandıklıranı ıonra hakemin düdüğile oyun lular aağdan, ıoldan akarak 
b·ıdi - .ıc. •t • ti" Mar, saat üçte bı•lanacalc b C9aata kitipleri tarafıadan b· 1 r ... ege gı mış r. 7 başladı. Turgudlululır 11 da· Har iye kalesini çember içine 

O h ld h k.. ı idi. Sahaya, spor meraldıları kt ı 
tıtalmııtar. 8-d• batka, Kitti - a e ep •Ç• ım ve kilca ıonra biriaci ve bunu dört ıo u ar. 

b d. tal Pi · b k kadın, erkek, "OCUk binlerce B · · d ı "k d ı d Ur aokatıada bulu1amık iıt.. ura mz anşeyı sra ı· 7 dakika geçince ikinci gollerini eşıncı a"ı a a pena h an 
lım da ize haber getirsin. kiıi akın ediyordu. yaptalar. 4 üncü aayıyı yaptılar. Bu gol-

mez. - Dar, ya Aramiı, ona ha· Turrutlular licivert • lcırmızı 8 d den ıonra miaafirler oyunu aç· 
n:..... deUkaalı ....:~Jdu." Kitti S ı·hı ı d u esna a gençli"-in '-albin· -·rv ~.. ber yollımadılc mı? a ı i er e urı· beyu forma· • " tılar. 7 ve 10 11uacu dakikalar-

d.ti kit la ·1e lı: b k 1 L de ıevgi ve minnetle yaııyao - Do.x.ruddr, Armmiıi beLI_, rı 1 ço temiz ir ı •• ve da bir korner ve bir frikikten 
.._laa-•J.ım .,...in eh m 6 • ... - L f t ·ı ld ı valimiz doktor Lütfı" Kırdarın 

- "" - 5 ~-- e • memiz lazımdır. •ıya e 1 e ge 1 er. iıtifade edemediler. 12 inci dkilca-
~eti 1«*, elverir ld beni i•i Sa t ıs t I" T ti otomobili göründü. Sürekli bir 
u.•7 ~ Bu ısrada Aramis relmi•ti. • e evve a urru u- da aağdao tekrar inerek penaltı· 
gizles'ınler ve Mayledı" ner•de ... la t k'b d c.~ı·hı· alkış tufan1 b••ladı. Az ıonra 

v Olup biten -yler kendı"sı'ne r ve onu a 1 en e ~ 1 ı· _,. d 3 - .. oll · · tt 1 17 .-ı..ı..a... b"I ... - 1 h le ··ğ 8. En · beraberlerinde bir misafiri ve an uncu g erını a 1 ar. 
U91119gu.. 1 aıeıia. ıalatıldıktan 10nra arkadaılan er, a em o ret•en verın inci dakikada Saidin şahsi akını 

- BM Kitti, Wz artık ayr.. oaa Kitti için zeagin ta•ıdık· refikalarile indiler ve alkış yer· ile top misafir kalesi önüne 
ı.c.tız ve artık bui düşün- lan araaıada bir yer bulması Borsa lerine oturuncaya kadar devam geldi. Ve Namıtın isabetli bir 
.... -...... lizamgeldijini ıöylediler. etti. şütü Oçokun S inci uyııını 

- Möıyö lö Şövalye, azak Aramia biraz düşündü ve 2·5·938 Oyun, çok heyecan verecek yıptı. Bu sayıyı Saidin attıtı 
,...... Jliloa, aerede balunuraam ylzü luzararak dedi ki: Dzllm ••lltlaM had bir vaziyet almıı ve biri· 6 ıncı gol takip etti. 20 inci 
daima sizi ıevecefimf - Size mutlaka b• hizmeti C. Alıcı 1(. S. K. S. birine çolc samimi iki kaza dak icada Üçok lehine verilen 

- Bu aşk bundan ıonrı da yapmalıyım, detil mi Dartan- 134 Esnaf Bao. 14 75 15 50 gençlerinin çetin yetiştikleri penaltıyı • Nımık fena bir vu· 
baagi feJtana konacak? diye yan? 9,5 Ü. Kurumu 15 25 16 ağızlarda dolıııyord•. 45 da· rafla kaçırdı. 22 inci dakikadan 
Atoı marıldandt. Dırtanyan: - Bütün ömriimce ıiıe min- 33 Al1oti b"ra. 17 17 kika l>itmiıti. Hakemin düdü· 30 uncu dakikaya kadar Hır· 

- Ben de, ben de ıeai her nettar kalmm. 19 K. Taner 16 17 ğile 10 dakika iıtir,bıt edildi. biyeliler Üçok lcaleıi önünden 
zaman ıeveceğim; buna emin - Pek ala; madam dö Baı· 11 A R. Üzüm. ıs 15 1S 7 ikinci devre baılack. Kawetli aJr1l .. dıldarı laalde sayı kıza. 
oL Fakat beni dinle, bana ce- Traai köydeki doatlarradn biri 4 Y. 1. Talit 14 14 bir çarpışma devam ediyordu. namaddar. 34 üncü dakikada 
vap ver. Soracağım ıual çok için emniyeth bir cariye itti· 250,S Yekün 10 dakika ıonra Salibliler bir Said tekrar topu nıııf lubıdaa 
mühi•dir. Bir ıece lcaçırıla11 yordu, azizim Dartaaya11, ba 71654 Eski Yekuıı gol yaptılar, otuz dakika ao.ara alda ve miaair kaleıi onünde 
genç bir kadından bahsedildi- işi matmazel için münasp hu· 271904,5 Umum Yekun Turgudlular üç dakıka gibi kıq müsaid vaziyette duran Namıta 

TAKViM 
Rumi~ 1354 ı Arabi 1357 

Ni1aD 18 Safer 50 

1 
9 
3 
8 

Ma;yıa 

E•bt Eaaıı V uat 1 Evk.ıt ~.&ıı V ~ 
~ l.58 5,tt• .... üt ~ 9,4 
"il- 5,0i 12-U Y.w. ~ 20,t6 
Uı.a.wi. ~s •"°ı ı ... k s.oa a, ı 6 

lursan..... Plyaaa flatlerl bir zaman sonra gene Turıud- v•di. Na•llc Üçokua 7 inci 
- Oh, efendim, beni Pari..- 2·.S.938 çekirdeklia bili lular bir ıol yaptılar. 34 ve42 aayıııaı yaptı. Bundan ıoara 

ten kaç11acık adama çok mir ona flatleri: dıkikalarıatda da Salihliler da- OJ11n ta..... Harbiyelilerin 
nettar olurum. No. 7 14 00 ha iki gol yaptılar. akıalarile geçti. Fakat 39 anca 

- O halde iı oldu, demektir. " 8 14 50 Vakit ile heyecan da laitamı clakikapa kazeadıkl•ı 4 üncü 
Bunu söyliyen Aramis, ma- 9 15 00 ermitti. golden baıb sayı çm•arama-
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lktısad 

Et meselesi 
Etın ucuzlatılması için, Dahi· 

liye Vekaletinın emri üzerine, 
ıebrim zdeki alakadar daire· 
lerce tedkikat yapılmaktad r. 
Etin ucuzlatılması iç"n ne gibi 
tedbirler alınması lazım gclditi 
tcdkikat devam cttiğınden he· 
nüz teıbit edilmiı değı ldir. 

Et naııl ucuzlatılabilir? işe 
nereden hışlamak İcab eder? 

Burada iki noktayı ele almak 
lizımgelir: 

l - Eti· yani hayvanı • müs· 
tıbıilden ucuz almak, 

2 - Müstahsilden çıktıktan 
ıonra, eti, müstehlike ucuz ye• 
dirmek yolunu bulm•k. 

Etin, müıtabsil mıntıkalarda 
kiloıunun 25 kuruşa ıatıldıjı 
ve bundan müstahsile ancak 
yeter bir kazanç kalabıldıti 
hesaplanırsa hayvanı köylüden 
daha ucuza al mağa çalışmak 
do§'ru olamaz. Bu takdirde 
köylü kaaaphk hayvan yetiştır· 
melcten de vazgeçecektir. 

Şu halde ikinci nokta üzerin· 
de durmak icap eder. Esasen 
müıtahıil mıntakalarla müsteh· 
lik mıotakalırdaki fiat farkı 
gö.zönüne alınınca etin ucuzla· 
tılması için müıtahıılden son· 
raki aafbalarda ehemmiyetle 
durmak icap eltifi anlaşılmıı 
oluyor. Etia faraza Konyada 
lciloıu 25 kuruş, fzmirde S!> 
kuruştur. Demek ki, bu yarı 
yarıya fark, nak iye masrafı, 
mezbaha rüıumu ve nihayet 
kasaba gelinceye kadar bundan 
kazanç temin eden mutavassıt 
ellerden gelmedır. 

Nakliye masrafı şüphesiz yük· 
sektir. Hükumet hayatı ucuz
latmak işini ele aldığına ve 
hatta Ayım vergiıinden de 
tenıilit yapmak üzere bulun· 
duğuna göre, demiryolu nakliye 
tarifesinde hayvan nakli için 
bir tenzilat icraıını alınacak 
tedbirlerin başına r•çirmelidir. 

Mezbaha rıiıumuna gelince, 
bayatı _ucuzlatm~k işinde bat 
l;aş vazıfe beledıyeleriodir. Be
lediye kendine ait olan b ir 
müessesede rüsumda tenzilat 
icrası suretile bir fedakirl ta 
yanaşmazsa, alınacak başka 

bütün tedbirler faydaaız de
mektir. 

Bunlar balledildıkten sonradır 
ki, ııra muta vauıt ellere gelir. 

Bugünün hayvan alım satı
mındaki buıuıi teamüllere göre, 
c~lebin veyahut komiıyol'cunun 
vucudu şarttır. Köylü bayvanıaı 
ya komiıyoncusu ile Hthrar, 
yahut celebe satar. 

Burada fazla gibi görünen 
el, kanaracıdır. Kanaracı, ko· 
miıyoncudan mıh alarak lc11a
ba satan dıter mutavassıt el· 
dir ki, sermayedardır. Kasab .. 
ekseriya vereaıye et verir. Ka· 
ıap bunun için ve <laima borç
lu bulunduiundan kanaracıy~ 
bağlıdır. Kanarac , eti mezba· 
hada keatirip kasaplara dafı· 
tan bir mutava11ıt oldutuna 
göre bu vazifeyi bir teı kili ta 
yani mezbahaya münhasır kıl~ 
mak mümkün görülebilir. Fakat 
bunun için ayrı bir tetkikat ic· 
rası zaruridir. Çünkü, bu vazi· 
feyi bel.ediyeye vermekle gene 
ortadıkı kazanç bılci kılacaksa 
bunda müıtehlik için fayda ta
savvur edilemez. 

Bu vaziyet önünde, etin ucuz· 
latılması için evveli nakliye ta· 
rifesinde ve mezbaha rüsumun· 
da tenzilat icrası ve bununla 
beraber mutavaasıt ellerin ka. 
zancı üzerinde tetkikat yapı • 
ma11 lazımgelmektedir. 

Nejad BÖGÜRTLEN 

Alsancalc Ankaraga 6idigor 
Milli küme temaalarını Anka 

rada yapacak olan Alsancak 
takımı çarşamba ekspresı e 
Ankara ya mütevecc hen harek ·t 
eder.ektir. 



Sahife 6 

Karagün dostlu
ğu imtihanında. 
- Başı 3 üncü sahifede -
50 kuruş, Zahire simsarı Şev· 
ket Akpınar 10 lira, Tüccardan 
Mustafa Karao~lan 20 lira, Pa· 
muk simsara Şarlo Beiveniıte 
10 lira, Tüccardan Ali Karaoğ· 
lan S lira, Yağ simsarı Ahmet 
Hüsnü 5 lira, Yağ simsarı Emin 
Tevfik S lir1, Tüccardan Suat 
ôktem S lira Tüccardan Sıabri 
Kasaboğlu S lira, Tüccardan 
Tabir Erdem 5 lira, Tüccardan 
Tahsin Piyale 10 lira, Tüceır· 
dan Mehmet Nazmi Portakal 
2S lira, Akşehir ticaret evi 15 
lira, Nurettin Ulueren 2 lira, 
Kocatepe ilkokul öğrenicileri 
11 l ra 82 kuruş, ikinci mıota· 
ka tapu muhafızlıtı memurları 
4 lira, Yorgancı Muharrem uıta 
evlidları 20 liri, Aziz Paker 
25 lira, Karş yaka Türlı:birliği 
oku1u öğreniciJeri 22 lira 69 
kuruş, Geri Tobako tütün şir· 
keti işçileri ve mumurlara 300 
1 ra lzmir tenis kulübü 50 lira, 
Belediye zabıta memurları 42 
lira SO kuruş, Emin Kaaım Ba· 
kit 4 lira, Üçüncü mmtaka 
tabu sicil muhafızlığı memur• 
ları S lira, Birinci mıntıka tapu 
sicil mubafızlıtı memurları 5 
lira 62 kuruş, Dördüncü mınta· 
ka tapu aicil muhfızlığı memur· 
lan 4 lira 87 kuruş, Hılkıpı. 
nar palamut fabrikası işçileri 
32 lira, Faile Köksel 5 lira, 
Örnek k8yü okulu öğrenicileri 
4 lira 60 kuruş, Zıraat başm Ü· 

durlüğü memurlara 6 lir.i 95 
kuruf, lbrahim Göktuna 3 Ura, 
Tapu sicil grup müdilrlüğü bü
rosu 1.S lira 30 kuruı, Tütüncü 
Qsmon Tin 10 lira, Kambiyo 
müdürlükü memurları 11 lira 
39 kuruş, Necip Gençtürk 5 
lira Di Amerikan Tütün kum· 
pany&11 memur ve işçileri 463 
Jır 24 kuruş, Darataç Türkmen 
fabrikası işçileri 26 lira 66 ku· 
ruş, HüınO Erözenç, Emin Bir· 
sel ve Bohor Elhadef 15 lira, 
Deniz yollara işç leri 10 lira, 
Alaçata ikinci ıllc okul Baş öğ· 
retmenlitinden S lira, Liman 
dairesi memurlarından 8 lira, 
Pamuk mensucat Fabrikası işçi· 
170 lira 35 kuruş, Pamuk men· 
sucıt fabrikııı iıçilerinden Na· 
zife 1 lira 4S kuruş, Borvah 
zade tütün matızası işçileri 86 
lıra 7 kuruş, Z raat Bankaaı 
memurları 34 lira 40 kuruş, 
Mehmet Dedeağıçh 20 lira, 
C. Livorneı S lira, iş dairesi 
dördüncü balıe memurları 25 
ira, Alsancak mıntıkasında 
bayın Sabire Salt elıle topla· 
nan 50 lira, yani yekun itiba· 
rıle dünkü teberrüler 2141 lira 
61 kuruştur. 

ibret derıi 
Kahramanlarda 46 numaralı 

bekçi 8. Kamil Peşelioğlu, Em· 
niyet müdürlüğüne bir mektupla 
birlikte beş lira göndermiş, bu 
paranın Kırşehir zelzele feli· 
ketzedelerine gönderilmek üzere 
Kızılay merkezine verilmesini 
rica etmiıtir. 

• • • 
Amerikan Tobılco kumpın· 

yasınan teberrü Jiıteıi şöyledir: 
Sadi Berkem 20, Galip Var 

20, Mustafa Tamkın 15, Ali. 
ettin Berkem 10, Ahmed Ka· 
lafaoğlu, 10 lira, J. H. L•ne, 
W. B. M llner, Kemal Pekin, 
Süleyman Dayı, M. Tabir Ona· 
ran, Abdi Yonsel, Hakkı Er
tenü, Aleko Amira, beıer, E. W. 
Haydan 4, P. Mıggiar, Hasan 
Onardın, R. 51110 üçer, jozef 
Amado, Hamid Demiratlı, Mu· 
harrem Ercan, Mehmet Karı· 
göz, Ati lşer:J, Ali Asena, Ek· 
rem Uğural, Me hmed Uyan, 
lsak Arditi ik•şer, S. de Swart, 
R. BaUiani, N11ır Koruyan, 

Şehir tiyatrosunda: 
- Başı 3 üncü sahifede -
iyice giydirilememişse, daha doğ· 
~dava hadiselere detil de 
eşhasa müdafaa ettirilmişse sah· 
nede uzun ve sıkıcı tiradlardan 
bqka bir.şey bulamazsınız. Pi· 
randello bu eaaslı kusurdan 
kendisini tamamile kurtarmış. 

Kabahati daha çok mütercime 
ait olmak lizımgelen ve bilhıS" 
ıa bir kadının ağzına biç de ya· 
ic:ışmıyan uzun bir iki cümle is· 
tisna edilirse eserde tırnak ta· 
kılacak hiçbir nokta yok. Kendi 
davasını Lıdvissinin şahsında 
müdafaa e

0

den müellif makıa· 
dına hakikaten vasıl olmuş, 

herkese karşı derin bir tolerans· 
la hareket etmek, herkeıin doğ· 
ru bildiğini kendisine bırakmak 
lizımgeldiği esasını çok canlı 
•e dramatik bir vak'a ile mey· 
dana koymuştur. Onun fikrine, 
kanaatine iştirak etmiyenler bu· 
lunabilir. Fakat müellif herke· 
sin kanaatini yino lcendiıine bı· 
rıkmaktı zaten ve peşinen ce· 
vap vermiştir. Bizim gibi içti• 
mai inkılaplar geçirmiş ve hı· 
len de geçirmekte olan bir mem• 
lekette bu çeşit eserlerin çolc 
liZlm olduj'una ve şehir tiyat• 
rosu artistlerini •Size öyle ge· 
liyor .. piyesini repertuarl arını 
almakla büyük bir isabette bu· 
lunmuş olduklarını kani olan· 
lardınım. 

• • • 
Kontrandülerde temsilin mu· 

vaffalcıyetinden de biraz bahs• 

etmek adet olmasaydı bu nok· 
tayi hiç temas etmiyecektim. 

ihtisasımı dosdoğru ifıde et• 
mek lizımıa diyecej'im ki iki 

gecedir bizim Şehir tiyatrosun· 
da ıeyrettitimiz bir lromedi ile 

bir drlm değildi, kelimenin tım 
mınasile bayata hıkikiyede bi· 

rer aahne idi. Artistler oynamı· 
yor, yıııyorlırdı. Oımın bikea 
ağlar rolünde Galib, aoır oku~ 
tur11n şahsmda Vasfi sahnemiz· 
de uzun bir zaman yaşamağa 
namzed birer tip yarattılar. 
Eğer bayın Şaziye iki saat için 
• Dünyanın en abdal kadını .. 
olmak lazımgeldikini biraz da· 

ha iyi anlasaydı ve bayan ar
tıstlerden diğer birisi de ıöz 
söyler, hareket eder, hulasa 
1ahnede yaşarken ellerinin de 
kendisine pek lüzumsuz birer 
uzuv olmadıklarmı biraz daha 
iyi hatırlamış olsaydı • Sözün 
kısası .. için tenkid mahiyetinde 
bana söyliyecelc hiç bir ıermı· 
ye kılmıyacakh. 

H. Kemal Lıdvisaiyi bütün 
zekası ve bütün kudretile ya· 
şattrken ben düşünüyordum. 
Sanneye iyi bir etof halinde 
gelen artistler ilk devirlerde 
muhakkak biraz sendeliyorlar, 
uzun veya kısa bir acemilik, 
bir talebelik devresi geçiriyor· 
fır. Fakat bir defa sahnede 
emekleme devresini gıçirip do 
ıahs·yetlerini buldular mı bizim 
tenkid veya takdirlerimizin çok 
fevkine yüksel yorlar ... Size öy
le geliyorsa.. da bilhasH H. 
Kemal ve bütün arkadaşları bu 
kadreti çoktan elde etmiş ol· 
duklırını bir kerre daha ispat 
ettiler. - -A. Simea, R. Ôzmirza, Niyazi. 
Ôztütüncüler, Tevfik Erçiğ, Zi· 
ya Torun, Rıdvan SökmeQ, 
Mitat Gabi, Hüseyin Koçer, 
Kazım Gürün, lbrahim Dayı, 
Tevfik Gözlü, Mümin Çetin, 
Avram Elgazi, O. Gürı•, Fe· 

ride Aıena, V. Natovicb, D. 
Tuvi, A. Tiuı, R. Narick, Rifat 
Serdarotlu, Hüseyin Gür birer 
lira, Necmettin Dihüz, Alaettin 
Bonk, Eli Aşer ellişer kuruı, 
yani 171 lira 50 1'uruş .. Bunlar 
memurlara aiddir.. lıçiler ay• 
rıdır. 

ANADOJ .. U 

Başvekilimiz seya-
hatinden döndüler 

---------------------- Başı 1 inci sahi/ede - tıki ıokaklardın bitmek tüken· 
Selinik, 1 (A.A.) - Başba• mele bilmiyen alkış seıleri yük· 

kana refakat eden genel direk• ıelmekte davam edıyordu. Evin 
törümüz bildiriyor: ziyareti esnasında Selinik be· 

Başbakan. refikaları ve Hıri· lediye reisi Başbakanımıza aşa• 
ciye Vekili, refakatlerinde Ati• tıdaki beyanattı bulundu: 
nadaki Türk elçisi ve Ankara• -Atatürkün evini en iyi şekil· 
daki Yunan elçisi, diğer heyet de muhafaza etmek Selanik 
azası olduiu halde saat 9 da için bir ıeref meıeleaidir. Biz 
Seliniği teşrif ettiler. evin planını, evin tamirinden 

istasyonda Ktkedonya umu· sonra alacağı ıekle göre tın· 
mi valisi ve bay anı, kolordu zim etmek istiyoruz. Lazım ge• 
kumandanı general Politis ve lirse etrafında meydanlar aça· 
askeri ümera, yükıek memur• cağız. Onun için evin yeni 
lır, Selinik belediye reisi, ıekli bıkkındı tanzim edilecek 
Türk • Yunan dostluk cemiyeti planın bize de gönderilmesini 
reisi ve azası, askeri rmuharip· rica ederim. 
ler cemiyeti azası. Türk kolo· Başbakan, gösterilen bu de· 
nıaı, Romanya, Yugoslavya rin alakadan dolayı hem ken· 
bışkonsoloılırı ve büyük bir disinin hem Türk hükumetinin 
kir kalabalık tarafındın iıtikbal teşekkürlerini bildirdikten sonra 
edildiler. heyet yeniden otomobillere bi· 

Tren durur durmaz muzıka nerelc Türk lconıoloılağunı gitti. 
Türle • Yunan mırşlirını çaldı. Yolda geçerken yeni tamir 
Başbakan ve Hariciye Vekili edilmekte olan Ayadimitri kill· 
iıtasyon peronunda selim vazi· sesi önünde durarak içini gezd~. 
yetinde duran askeri kıt'ayı Kilisenin eskidenberi iyi muhı· 
teftiş ettiler. Selinik konsolosu faza edilmiş olan müzayikleri 
Türk kolonisini kendilerine tık· hakkmdı vekillerimize mAliimat 
dim ettiler. Umumi Valinin ve verildi. 
konsolosun bayanları Bayan Baıbakın ve Dıı işleri Bıkana 
Celil Bayırı birer buket ver· konsoloslukta bir müddet kal· 
diler. dıktın ıonrı şehri gezmete çık· 

istasyon ' etrafını doldurmuş tılar. Yalılar boyundan geçe• 
olan halk bu mera;im eanasm· rek küçük Karaburuna gittiler. 
da sürekli alkışlardı bulunu• Alieltın köşkü c:varından geri 
yordu. döndüler. Kral ikinci Jorjun 

lstaayondan çıkıldı~ vakit heykeli önünde bir dakika dur• 
meydandı ihtiram ııfı teşkil duktın sonra Beyazkule önün• 
etmiı olan it bölüklerinin ve den vo rıhtımdan geçerek kale 
gençlik teşkilatının zitolırile ve kahvelerine ve oradan Çavuı 
ellerini öne doğru uzatarak ıe· mınııtmna çıktdar. 
lim verdikleri ıörülüyordu. Bııbakın ve Hariciye Veki· 

Başvekilimiz, Hariciye Veki· limiıi burada iıtikbıl eden baş• 
limiz önlerinden geçerek bom rahip kendilerini izaz ettikten 
onlara hem de az ötede bir ıonr• aynlırkea doıtdotru kal· 
yatın teıkil eden halk ldltleaini biaden gelen bir laeyecaaın tit• 

selamladılar. Meydan, alkış, rek sesiyle Başbakanı dedi ki ı 
zıto Türkiye ve zito Kemal - Ulu Tanrı, iki memleketi idı • 
Atatürk aeslerile çınlıyordu. re eden ricali ber iki millet 

Merasim ıırasiyle tertib edil· tarafındın temenni edilmekte 
m·ş olan otomobillere binen olan birleımeye ermelcrl 1çın 
Başbakan, Hariciye Bakını, ba· sarfettikleri ııyretlerde kendi• 
yanlar ve heyet azası yanla· lerini mazhar etsin. Ve onlara 
rmda Umumi vali, Kolordu bu doğru yol da takdis etsin. 
komutanı, Belediye reisi olduğu Baırıhibin bu güzel duyıuıun· 
halde doğruca Atatürkün evini dan mütehasıiı olan Başbakan 
ziyarete gittileı. bu sözlerinden dolayı teşekkür 

Bütün güzergahı ve bilhu1a ederek izhar etmiı olduğu arzu 
Atıtürkiin evi civarını ve etra· yolunda kanaatle, emniyetle yü• 
fını hıncahınç doldurmuş olan rümekte olduğunu, iki milletin 
halk kütlesi kalbten taşan bü· de işaret ettikleri bu yolda 
yük heyecanla ve sürekli alkış• hareket eden ricalin daima 
larla misafirleri ağırlıyordu. kuvvetle llerliyeceğinden ve 

Evin üzerinde yer almış olan milletlerinin itimadını, yardımı• 
ş'.:hir muzılcısı Türk ve Yunan na güvendiğinden emin bulun'" 
rnilii marşlarını çaldı. Başbakan duğunu söyledi. 
ve Dıı iıleri bakanı evin bili· Oradan iıtasyona inildi. lr 
istisna her ta rafını ayrı ayrı tikbal esn11ında yapılan ayni 
durarak tetkik ederek ziyaret merasimle ve ayni zevat tara· 
ettıler. Bu esnada bütün etraf- fmdan teşyi olundu. Başbaka· 

Yazan: Sadi 
- 41 -

Nihayet, Namık biraz daha Daha önceden bir bahçeye 
kılmak mecburiyetine düştü. gideceklerini söylemişlerdi. Ben· 
Çünkü Doktor onu salmıyordu. ae yalnız kalmak iıtiyordum. 
Zavallı; yılanı koynunda tutup lstanbulı bazı mektuplar ya• 
okşıyan bir insan vaziyetinde zacaktım. Bıı ucumda ablamın 
idi. kartı vardı: 

Evde, bazı yaz günlerinin, •o kadar tatlı uyuyordun ki 
ağır, bulutlu, terletici yağmur kıyamadım .• 
başlangıcı havasını seziyordum. Diyordu. D ... : •• orun r.ef r: 

Üç gün sonra idi. Herşey aşağıda hafif hafif şarlcı söylü
tabıileşiyor gibiydi. HadiseJe- yordu. Evin her tarafı, bol 
rin, dotdukları zaman yaptık· ışıklar içinde yüzüyordu. Gök· 
ları toıir ve gösterdikleri çeh· yüzü pırlak, gümüı kadar par· 
re, bir müddet aonra azalıyor, lak ve muhteşemdi, Kendimi 
silikleşiyor. topladım. iki mektup yazdım 

Bir ötle uykusundan uyan• ve ıonrı piyanoya oturdum. 
dıtım vakit herkesi iİtmiş bul· Rastgele, en aevditim melodi· 
dum. leri çalıyordum. içimde, derin, 

11VJayıs 3 -
Kürek mahkiimu 

kadın öldü 
Bu kadın, elli sene evel fahişeliğin· 

den buraya sürülmüş imiş! ---1 ölüyor. Kendisi sekiz on gün 
,,,..,.....,,-,.,~--.------... evel tam 76 yaşındı gözlerini 

Zaoallı kadın 

Mıri Bırte isminde en son 
kürek mahkumlarından bir kı· 
dın, zındındı ölmüıtür. 

26 yişındı iken hapse atılın 
bu kadın, orada bir mahkümlı 
evlenerek iki çocuk sahibi olu· 
yor. Fakat birkaç sene ıonra 
hem kocası, hem de iki çocuğu 

nımız ve Hariciye Vekilimiz 
111t 11 de ahalinin sürekli al· 
k şiarı ırasında Selanikten hı· 
relcet ettiler. Trenimiz yarın 
ııbab 111t 9 da Sirkecide ola• 
caktır. 

lıtanbul, 2 (Huıusi muhabiri• 
mizden) - Yenıniıtandan dö· 
nen Başvekilimiz B. Celil Bayar, 
refakatlerinde Hariciye Vekili 
Dr. B. Rüttü Araı ve diter 
zevat oldukları halde busuıi 
trenle aaıt on birde Sirkeci 
istasyonuna gelmiş, vali, ku· 
mandan. orkan, kalabalık halk, 
mektepler, asker ve müessesat 
direktörleri tarafından tezıbü· 
ratlı karşılınmı,lardır. Halk, Yu· 
nanistan seyahatinden dönen 
Başvekilimizi sürekli alkışlarla: 

- Yışal Sıdılırile karşıla• 
mıştır. istasyonda İstanbullu 
Rum vatandaşlarımızdan avukat 
B. Salagoz, eki Türk eserlerin· 
den kıymetli bir fotograf çer· 
çevesi içinde bulunan B. Celil 
Bayırın bir resmini, kendile~ 
rine vermiş, Yunanistan seya .. 
hatile Türk· Yunan milletleri 
arasındaki dostluk bağlarını 
kuvvetlendirdij'ini irıd ettiti 
bir nutukla ıöylemiıtir. Bışvee 
kil B. Celal Bayar, kendiıino 
teıekkür etmiş ve orada bula• 
nan gazetecilere, seyahatlerinin 

esrarlı, mahiyetini anlıyımadı· 
ğım, fakat tesirini bütün Yal"" 

lıtımda hi11ettiğim bir melin• 
koli vardı.. Ben zaten hep 
böyleydim. Yeni yeni dotrulu· 
yorum. • 

Birden bire, salona, arka ta• 
raftan birinin rirditinl bissete 
tlm ve baıımı çevirdim: 

Doktorl 
Sanki beni ürkütmemek için 

ağır atar yürüyor ve hafif hafif, 
idetı yahuz ıözleri ile gülü· 
yordu. 

- Doktor, ıiz gitmediniz 
mi? 

D ~ .. n. 
- Gideceğim ·dedi· b~n 

vazifeden geliyorum. Biraz ıon· 
rı bana bir at getirecekler .• 
Sen niçin ritmedin Aferide? 

- Ben mi? Mektuplarım 
vardı yazılacak .• 

- Kimlere yazdın ba~yıml 
Ayata kalkmak iıter ıibl 

bir hareket yıptam: 

dünyaya yumuyor. 

Mari Barte f ıkir bir aileani 
kızıdır. Dokuz yaşındı ikea, 

anadan ve babadan yetim ka
lıyor. On beş yaıında evleni· 
yor. Yirmi yaşındı dul kalıyor 
ve fahişeliğe başlıyor. 

Fransa hükumeti, o ıırılırdı, 
memleketinden uzaklaştırmak 
istediği kötü kadınları, merkezi 
Amerikıdaki Sen • Sorea • dii 
Maroni şehriı:in Güiyan nndı· 
nını gönderiyormuş. Bu kadıa
lar, oradaki erkek mahpuslarla 
evlenerek yuva kuruyorlırm11. 

O da ~:ndınanda, ıalibiyet• 
t ... lu ın müsaadeıile, Yuıuf İl" 
minde bir Arap mahkumla ev
leniyor. Yusuftan iki çocutu 
oluyor. Fakat çocuklar çok 
yaşamadın sıtmadan ölüyorlar. 
Kocası da, az zaman ıoua 
çocuklarını takip ediyor. 

Tekrar dul kılın Mari Barte, 
bir daha evlenmiyor ve ömrii· 
nün sonuna kadar, bıpııae 
müdürlüğünün kendiıine emı· 
net ettiği bir araziyi ekip biç. 
melde uğraşıyor. 

intibalarını şöylece bildirmiştir: 
- Yunanistındı çok sami

mi duygularla karıılandık. Göı· 
terilen dostluk, reımi hudad· 
ları çok aımış, halka iatlkal 
etmiıtir. 

Refaha yürüyen ve mlllt alMn· 
gi kurmuş bulunan YunıalatM-

dan çok iyi hıtara lula avdet 
ettik. Bu süzel yolda •ütterek 

J, • .. :1 ~uu 7U1G7açogıaıe 

Baıvekil, müteakıbea laallaa 
tezahüratı ar111nda otomobile 

binmiı, Perıpıla .. riderek bir 
müddet istirahatten aonra ak-
ıam saat 19, 10 da buıuai treale 
Hıydırpııadaa Ankarayı M• 
reket etmiı ve meruimle tlfJI 
edılmiştir. 

lstınbul, 2 (Huıuıi) - Yu
nıniıtından dönen Baınlrift.. 

miz Bay Celil Bayırın yuıa 

Parti grubunda seyahati hak
kında izahat vermesi, biidce 
müzakereleri esnaıında ela B. 
M. Meclisinde umumi ıl,.Mtl 
izah eylemesi muhtemel sör .. 
lüyor. 

Bııvekilimiz, Yugoılavyuıa 
merkezi Belgrıdı ziyaret e• 
ceğinden Cuma günü Ankar .. 
dan Belgrıdı müteveccihen a... 
reket eyliyecektir. 

- Arkadışlıral. Çoktan yar, 
mımııtım da .• 

- Arkıdıılara ••• Yani .... 
bizden yakın olan bahtiyarlara.. 
Haydi devam et biraz Afıride.. 
At gelinceye kadar aeni clinli
yeyı m .• 

Tereddüd ediyordum. içimde 
birşey, evet nuıl anlatayım, 

dotmak üzere bulunan bir •• 
diaeain aezlıi vardı. 

- Neye çalmıyorsun Aferi
del .• Sana bir ricada bulanmak 
ta, büyük bir ce11rete batla •• 

- Eatatfurullıb, niçin öyle 
olıunl. Çok çalmııbm da.. 

- Zararı yolc, biraz da be
nim için çall •• 

Oturdum, çalmata bııladua. 
Bir koltuğu çekti, yınıbıııma 
oturdu. Bana bakıyordu: 

Gene o eski bakışlarlL. 

Birdenbire konuıtutunu du,. 
dum: 

- Şimdi neler düıünüyor 
ıun Aferide.. · 

- Devam •d•celc -
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,_ Gökten ölüm yağıyor '1Sağır, 
Verdun kalesi Almanlara karsı nasıl durdu? .. 

Ya,-an Fransız erkanıharp kagmakamlarındon Tii.rkt;tJge feviren 

dilsiz :ve körler 
sında bir saat. 

Jorj Londen A. K8mi Oral J k b •• •k• • 
.Gizli zabıta teşkilih müdürü şu emri verdi: Bu ra tan, •• u m'!'esses!ye 1 1 .asıs-
iki zabit makamımda cebir istimal etmek iste- tan gonderılmek uzeredır. 
diler. T~vkiflıaneye götürünüz! ikisi de Alman Anormalleri i~are e!mek, 
casuslarile beraber çalışmaktan zan albndadırlar çok zor bırşeydır. 

Gizli zabıta teıkilatını da 
vaziyetten haberdar etmişti. 

Teıkilit müdürü, şüpheli bir 
nazarla ikimizi de ıüzdü vo 
sonra: 

- Oturunuz. 
Dedi. Arkıdaıım, macerayı 

olduğu gibi anlatb. 
Müdür bir lahza düıündü ve 

sonra: 
- Evet, inanırım; fakat, çok 

mütee11irim ki, erkinıharbiye· 
den aldığım emir üzerine ıizi 
tevkif ve ihtilattan menetmek 
mecburiyetindeyim. Bu husus
taki emir kat'idir. Ben, sizin 
Parise geldiğinizden ancak 
biraz evci haberdar edildiğim 
içi11, ıabableyin, mahrem tel
grafla umumi karargahtan mah· 
fuzan buraya aevkedilmenizi 
iıtemiıtim. 

Dedi. Arkadaşım, ihtilattan 
menedilmesi hakkındaki emrin, 
kimie; tarafındın verilditini 
ıordu. 

- Erkanı barbiyei umumiye 
riyaseti, hakkınızdaki itham ev· 
rakını, bütün teferrüıtile bize 
gönderdi. Dosyanızı tedkik et· 
tim. Şef bulunduğunuz kııım· 
dan, en mahrem plinlar aıı· 
rılmıı ve Almanyaya g&nderil· 
miıtir. Düşman, askeri hareki· 
tımııdan günü gününe haber· 
dar edilmiıtir .. 

Ôylo tahmin ederim ki, bak· 
lanıır:dı ihbıratta bulunanlar, 

---ı>n n a annı m et ve 
mukni delillerle tevıik etmiş· 
lerdil.,, 

Arkadaıım, ıon derece hid· 
detli olduğu halde, ıakin gö• 
rünerek: 

- Tahmininizde aldanmadı
nız. Ben de ayni kanaatteyim. 
Yalnız; müsaade ederseniz, size 
bir mektup vereyim, okuyunuz. 

- Hangi mektuptan bahse· 
diyor1unuz, 

- Acele etmeyiniz; ıimdi 
vereceğim. Ve okuduktan ıonra 
anlıyacıkıınız ki, b•ıta siz ol· 
duğunuz halde, bütün teşkili· 
tınız, gaflet içindedir. Bu mek• 
tup, vaziyeti olduğu gibi ıize 
gösterecektir. Sizler, hep bir• 
den intihar edeceğiniz yerde, 
masumları darağacına sevkedi· 
yor ve bundan dolayı zerre 
kadar vicdani azab duymuyor• 
ıunuz. l~te, mektubu okuyunuz 
ve ondan ıonrl beni tevkif 
edlnizf 

Müdür, müstehzi ve ayni za• 
manda aaabi bir tavırla mek· 
tubu arkadaıımın elinden aldı 
ve okumağa baıladı. Mektubun 
okunması uzun ıürdü. Müdür 
bir dakika durdu ve ıonraz 

- Mektubun münderecıtı, 
hayret uyaadmr. Bununla be· 
raber, bunun, Eva ismindeki 
kadın tarafından yazılmıı olduğu 
nasıl teabit olunabilir? Sonra 
mektUpta yazılanlar hakikat olıa 
bile, ıizia derecel meıuliyetialıi 
tahfif etmez. 

Dedi. 
Söze müdahale etmek ııraıı 

bna geldi. Müdüre dedim kiz 
- Mektubun, Eva tuafından 

ylztlmıı olduğıınu ben ıize t~ 
min edebilirim. Zira onun ya• 
zıaını tanırım. 

Müdür, liayretle yüzüme bak· 
b ve: 

- 40 -
Diye ıordu. 
Hemen cevap verdim: 
- Nişanlısı arkadaşımdır. s .. 

itibarla kedisini yakmdan ta
nırdım. Arkadaşım burada bu· 
lunmadığı zamanlarda, çok defa 
bana evden mektup gönderir; 
onun sıhhatinden malumat is· 
terdi. Şunu da size beyan ede
bilirim ki, bu kadının caıuı ola· 
bileceğini bir an için bile, ne 
ben ve ne de arkadaşlarım ha· 
tırımıza getirdik. 

Müdür, biraz düşündü ve 
sonra: 
-Demek ki; bu mektubun Eva 
tarafından yazıldığına siz de 
kaniıiniz öyle mi? 

- Evet, batta, yazdıklannın 
tamamen hakikat oldutuna da 
zerre kadar ıüphem yoktur. 

Müdür, bu ıözlerimden mem· 
nun olmadığım derhal tavırla• 
rile izhar etti ve: 

- Böyle söylememelisiniz. 
Zira kadının gevezelık etmesi 
de mümkündür. İhtimaldir ki, 
bazı noktalar doğrudur. Fakat 
yazdıklarınm çoğu da uydurma 
olabilir!. 

Müdürün bu ısrara, bize başka 
mana veriyordu. Münakaıa ze
mini açmak istiyordu. Dedim ki: 

- Bu mektubu yızan kadın 
bir sevgilinin tesirine kapılmış, 
zaman zaman sevdiği erkek 
i • baJlabaı bile iatihlcar et· 
miştir. Bir kadının pisikolojl. 
sini tetkike muktedirseniz, va· 
ziyeti kavrayabilirsiniz. 

Müdür, bir lahza düıündü 
ve sonra: 

- Ben şimdi, bütün bunları 
Erkinıharbiyeye bildireceğ;m. 
ikinci bir emir alıncıya kadar, 

arkadaşınızın, yazıhanemde lcal· 
m111 lazımdır. 

Dedi. 
Arkadaşım, ayat• kalktı ve 

kat'i b"r lisanla müdüre şun• 
lan ıöyledi: 

- Yazıbanenizde bir dakika 
bile durmama imkan yoktur. 
Erkanıharbiyeyo bizzat ben 
gideceğim. Zira, orada da ken• 
dimi müdafaaya mecburum •• 

Müdür, ıiddetli bir tavır ta• 
kın arak: 

- Unutmayınız lci, ihaneti 
vataniye gibi en atır bir itham 
altındasınız. 

Arkadaşım, son derece asabi 
idi. Titriyerek bağırdı: 

- Vatan haini ıizsiniz ki, 
burada gafil oturuyor, Alman 
casuslarının, ordu ve vatan 
aleyhine iıtedikleri gibi rol oy
namalarına meydan bırakıyor• 
sunuzl 

G"zli zabıta teıkilatı müdürü, 
arkadaıunm bu ıözleri üzerine 
elini tabancasına alta ve kalk
mak istedi. Hemen yerimden 
kalktım, karıııında ordunun iki 
erkinıharbi bulunduğunu, en 
ufak bir harekete teşebbüs et· 
tiki takdirde bir kurşunla yere 
serilecetini ihtar ettim. 

Müdür, yerine oturdu ve yük· 
sek sesle: 

- Ne yapmam1Z1 istiyorıu· 
nuz? Kendi dairemiz içinde 
vazifemize müdahale etmek ve 
biz• emir mi ver•ek iatiyor• 
sun uz?. 

Diye bağırdı. Bir andı, bu· 
lunduğumuz oda, gizli zabıta 
memurlarile doldu. Herkeı, 
hayretle bir bize, bir de müdü
re bakıyordu. Müdür, derhal şu 
emri verdi: 

- DetJam edecek -

Mektebin binası 
Röportajı yapın: 

il~ •rgisinden bir görünüş. 
haykırıp duruyor. 

HalfJk Cemil Tan;u 
Karııyaka Satır, Dilsiz ve 

Körler müe11eseıindeyim. Direk· 
tör ve müteba1111 Dr. Necati 
Kip, disiplinine ve kipliğino 
yakışan nezaketile anlatıyor: 

- Bütün bunlar öğünmeğe 
sebeb değildir. Şüpbeıiz olsa 
olsa müsterih bir vicdan tııı· 
mığa vesiledir aanırım. lıte bu 
müesseseyi teslim aldığım za· 
mana ait müdürlük maaası ..• Bu 
masa, ıize bütün huıusiyetile 
herşeyi ifade eder. ' 

Doktor bana, 
Delikdeıik birkaç tahtı par• 

ç.11ının yanyina gelmesinden 
masa şekline giren nesneyi göı
teriyor. Bu masa, eski Dilsizler 
mektebinin 923 ten evelki halini 
öyle bir beliğat içinde, öyle 
bir dile gelerek anlabyor ki. •• 
Sanki: 

- Ah!. Bu mektebin evelki 
halini görseydiniz... Kendinizi 
Teratcumde sanırdmız.. Diye 

Şu eaki maıa ile bugünkü 
varlıtın her parçası araaıoda 
dünle bugünün büyük farkla· 
rinı, Cumhuriyet ve müsbet bil· 
ginin yaratma kudretini hayretle, 
takdirle kavrıyordum. Doktor 
anlatıyordu: 

- O zamanlar müessese 
bir viran.enin; bu uıasaya yakı· 
şır bir yıkmtının içinde tesis 
olunmuştu. Bu kutsal işin böyle 
köhne bir mezar ruhunu veren 
binanın içfode yaşatılıp canlan· 
masına imkan var mı?. Tabii ki 
hayır. Uğraştık, didindik. işte; 
kendi ellerim izle bazı rladığımız 
tedris usulü ve yüzlerce tecr· 
rübe iletile artık zavallı olmıyan 
çocuklarımızı yetiştirip birer 
tam insan olarak hayata sevk
edebiliyoruz. Ne yaztk ki; mü· 
essesemiz ihtiyaca kafi gele· 
miyor. Müracaat edenlerin, 
ancak üçle ikisini mektebimi:ze 
yer loş tire biliyoruz. 

Kız muallim mektebinin at
letizm bayramı. 

- Yabancı illerden de müra· 
caat oluyor mu bay direktör? 

- Evet, Arnavutluktan, Irak
tan, Balkanlardan ve yakan ıark· 
taa konıoloıluklar yoluyla mü· 
racaatlır da vardar. Maalesef 
yerimiz olmadığından bul)lan 

Pazar günü Kız Muallim mek
tebinde, mektebin kendi huıusi 
çerçeveıl içinde yapılın atle· 
tizm bayramı, çok etlenceli, 

çok temiz ve muvaffak bir ıe· 
kilde geçmiş, vali muavini ile 

Bagram inti6alarından. 
nezaket vo 11mimiyot hav111 
içinde, davetlilerin her türlü 
iıtirabatlerini temin etmittir. 

~---~~ .. -rıalıyamıyoruz. Y alaız Irakla 

inşirah ve gurur verecek şe· 
kilde kızlarımızın, ritmik dans
lardaki istidatları, za11fet ve 

tiiriyetleri nazarı dikkati cel· 
betmiştir. Müsabakanın birçok 
numaralan kahkahalar ve al• 
kışlar içinde geçmiıtir. 

Beden terbiyesi muallimi Bn. 

-

,_",-·---:-..,. .. _ .. ~ 
vak:ı temasımda, memlekellorin· 
de bir kör, sağır ve dilsiz mü
tebinin kurulabilmeli için alzı~ 
name ve talimatname yapıp 
göndermiştim. Baıanlamadıtını 
haber aldım. Müteha1111111 ola• 
maz bu iş .• Şimdi; Vekalette• 
müsaade ahp müeaseaemize f# 
asistan ıöndereceJdor ve ıoara 
da tatbikatı geçecekler. 

- Avrupa ve Balkanlardaki 
müe11eselerle müe11e1emiz ara· 
ıında ne fark görüyoraunuı 
doktor? 

- Bütün tetkiklerim sonunda 
Balkanlardaki müeaseaelerde 
biz:m gibi ıiantifik çahşılmadı· 
tına gördüm. Almanyadaki Bil· 
den Stat materyel itibarile bi· 
zimle mukayese edilir vaziyette 
değillerse de sizi temin ederi• 
ki, onlarda bizim bir Havvımıı 
bir Kenaoımız ve Şabinimlı 
yoktur. Akustik tertibat düşüni
lorek inşa edilmiı olan muu• 
zam konser aalonundalci kör 
müzisyenler, bizim buradaki aa• 
cak ikinci devre çoculdaramızla 
bile mukayese edilemezler. Bi• 
zimkiler zekanın en yübelc ha· 
reketlorile tekamül ediyorlar. 
Eaaıen, Türklerin zeki itibarile 
bütün ırklara tefevvuk ettiti 
bugünün iddiaıı dekildir. Fakat 
ora halkında yük1ek bir kültür 
bulunduğundan zenfin fakir 
herkeı o müessese ile ve ali• 
kadırlarile daima meşgul olur. 

Mesela; geçen yıl Kopnbaı
daki Logapedi kongresine git• 
miıtim. Reis profeaör Sebröde 
(Tekellüm noksanları) iamile 
- Sonu 9 ~ancıı ıalıi/ede-

- Şıı halde, bu kadını ıiz de 
tanırdınız öyle mi?. 

maarif müdürünün, Maarif Ve· 
kileti umumi müfettişlerinin, 
matbuat erkanı, bir yığın mü· 
nevver ve davetlilerin takdir 
ve aliklllırmı toplamıştır. 

Mekteb idareıi, büyük bir 

Program, dar, fakat eğlen· 
celi ve zevkli idi. Kızlarımız, 
mor ve kırmızı olmak üzere 
iki gruba ayrılmıılar ve bütün 
banram, bu esaı dahHinde 
geçmiı, neticede morlar, iki 
puvan farkla birinciliği almış· 
lardır. 

Bu ırada her Türkün a-öğ'se 

T uranm bu sahadaki muvaffa· 
kıyctini de işaret etmek bir 
borçtur. Kızlarımızı ve hoca
larını tebrik ederiz. 

' Keman çalan ııe kabartma notaları okagan iki kör, mekt11p 
direktörü. ve arkadaşımızla beraber. 
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lzmir sicilli ticaret ilin 
Manisa şehri elektirik 

lijinden: 
tesisat bir- memurluğundan 

l - Nafia Vekiletince musaclclak projeleri muc;bince 
MQia 1telulnde yenidq teliı edilecek 14420 lira 
lmtif bedelli (Saatral aahanileal ve ıılair dalailiadı 
iç ıdtt aıuVYilo •erbli ve yli11k tıvettiirJü yeralt& 
bbloa11 w banlana •oatafı) Ilı 17412 lira keşif 
laedeUi (Alçak a.vetılrlii eltktirik eebek• maJıımeıi 
w a. malna•I• •oatajı ve Wrlik~ miitaahbidiae 
t..&ia eclil ... k elle d•ir direlderlıa dikilmeıi ve 
•mtajı) itleri kapalı zarf a1alile ayrı .,,. tkliltmeye 
koaulmaıtur. 

P - Bu leler• aicl ....... •• ewak: Eklllt .. • f••i 
ıırtaa..ı.t aubvelı •• teliıat projeı..ile plialar· 
daa ibarettir. 14420 lira k .. lf beclelli ite aid evrak 
72, 17422 lira kıtif bedelli i .. aki evrak 87 kurut 
w.ıı ••• biliadı (Maaiaa .. bri ılektirik teıiaat 
Wrlillad•) • (ı.t.W Tebi• Şark aparbaaaaada 
...... koatrel ......... Ha.il Halet lttkpaaarclaa) 
alıaar,, 

ı - H• iki ite al«I .Wlt••ler .,,. •1" elaak illere 
27 ... ,.. 9S8 tllilal• , ... , .. ou•a .... .....a 
...... ,. clairuia .. (toplıııoak ola• birlik ..... .. 
••• -• 16 ela J1Pdacektar. 

4 - ......... ,. ... ........ iateldillria 14420 liralık 
1f ltla 1081 Bra S0 laarq. 17422 liNlak ditar if için 
1306 lira 65 bnt ••wakkat tealaat wr....,. ve 
Madu baeka ....-•ı Yeliblua ptlr••I-' lka•clir: 

A - Nafia Veklletindea alınmıı elıktirik teaiıab müteah· 
Wtliti velim, a • 93& ..... iki T•r•t odası 
ve.-.... 

5 - Ebilbaeye fireoekleria bi114t müla .. cUa ol•ıM veya 
-.ıarda biriltia feani •ı'uliyoti elbadı itin yapı· 
lacatıaa Yf tesiat micWftiaça itia bataada bulundu
, ...... teahblt etaeli, 

6 - Her illi i.. aid teklif .. ktuplara 111brıcla 3 üDci 
••ddede y .. h saatten bir .. - evnli11e k•d.- Mı· 
ai• belediye biaaa dalailiacl. b11auıt lkireliad• top
l•acalr alaD' elektirik birUti reUıitino aaakbuz mu
kabiUa• verilecektir. P• U, pncleril.-k moktup
larıa •illa,.t 3 iacil aaaddedo yazah Mata kad•r 
.... İl ol•• ve tlaı zarfııa •iibür muaau ilo iyice 
bpa•lm ı ltuı..•aıı tarttır. Poıtada olacak ıecik· 
••• bbal ıcli1-z. 

1- Her ilıi le•i•at 15 Teırinieoel 938 
de iıler 6ir laalfl• ·teşlim olano. 

• u ı ... 

Akhisar belediye"inden: 
ı - Aklıieer •ldrik faltrika••• dört aybk ilıtiyaca icia 

2625 ki• aeteria, SOO kilo ••kum 1atı, 37 5 kilo 
diztl ,... ekaiıt.e •etile vo kapalı aarf uaulilo .ı.-
aacıkbr. 

2 - Dört ıybk J•t ... muut1UD •9ham... bed•li 2235 
lira 50 kurutt•r. 

J - Muvakkat h•i9atı •ulaa••• laıllılia ,iade r•di .... 
.... 11 •• 

4 - llaale 16 Ma,.ı Pli Paıart•ei fÜlliİ aaıt 16 da Allkilll' 
rıı..ledi,.._.• ,.,.a.cıktar. 

1 - Ge.a elektrik fa--.11nın yıllllc ihtiyaça için 250 tGD 
ZoapWak •ati• kcaı irü, 730 Kg. kuru buhar lllia
clir yatt. 915 Kı. lokomobil yatak yatı ekliltme ıure· 
tile ve kapala zarf u...ıile •t..ıoaktar. 

1 - Yıllak rat ve kllllrlq ••laa•••• bedeli 4Sl7 liradw. 
7 - MPakbt temieet •ubam••• lttcl•U• yildı 1etli .... ......... 
1 - Ka,U .-fllr ..Uata k .... ,. .. ,.p .... kbr. 
t - 1....... 2S U.,.ı b8 Pııartlli ıut 16 da AlsW.. 

M ade ,.,.ıacaktar. 
ıo - lwu. ._ ... Aklaı•r elelrtrils ........... ilt• 

.u.w11r. 3 6 ıo ıs 1448 

'Am~j..-IM .... -
Mktu 

- a..,.-. ld, cWI; 
••• al 
Ha• ._ • Wr 
..... ... ............ ld, 
... il ..... " 
.......... 111.. ...... -~· 

•• •ldtllm• - Wlir-.... 
- Şlplaelil Mt'abilireilaiıl 

........ .... i. tlbi 
nlll111I Evet, t11le.. Ta
., ..... ı. 

.1e1•, KM ... ,.ttıta ribi 
llalııllll• ........ ,..... yat•ıftı. 

Pelit WiJtMMI Mli tekrar ...... ,... 

lzmirde ikiaci belediye Qd· 
tlffiade 1· 1 'auaara.tı makar• 
•a, ..._ilır, aitalta ve un alam 
vı 1atımile utraımalc üzere te • 
ı•lckiil et111iı oleq [Tabıin pi· 
yalı ve ortaklan] ıtrlıretfae aid 
••vt1Ha•t ticarfi kaaua• 
hukümlerine göre ıicilin 2270 
•••r•••a byacl Ye teacil edil· 
diii iliı oluaur. 

la111ir ıicilll ticaret ••••· 
lup remi mülırii ve 

F. Tenik ilUall 
t - Mukeveleaame 

Mukavelename 
lzm;rde ikinci Kordonda 208 

ntı-.aradı mukim Tabiin Piyale 
ve lzmirde Alıancakta Buraıva 
cacldeıin de 1 t aamırada ma-
lda Melamet Barhaa ve lzmir
.. e.,,..&ırhda Vitne tokallada 
S numarada makim Haun Ga· 
ıo etlu Muatafa Lütfi •ala· 
nada .. ada göıterilen tartlar 
ciaire~nde akcli tirbt eylemiı· 
lerciir. . 

M. 1 - Şirket •"-'••• iı· 
mik, IJHUte, uıa •lı• ve aetımı 
ve her ıııvi ticaroti ila ittia•I 
edecektir. 

M. 2 - Şirketi.. -.ev,i ke>I· 
lektiftir. 

M. 3 - Şirket (Tıbaia Pi1a· 
le vo ortakları) unvanını tqı· 
yacakt r. 

M. 4 - lım·r ıehri tirketin 
merkezidır. Ve idare merkezi dı 
lzmirdı i~nca belediye eadclo· 
ıiade l· 1 numa"b matıudır. 

M. 5 - Şorikleraen yalnız 
Tahıin Piyale milnferlden imza 
vaz'ın• aelih;yettardır. Diter 
ı•riklerin bu sellhiyeti 1oktur. 
M. 6 Şirketin sermayeal (3SOO) 

üç bin b,, yüz Türk llra•ıdır. 
Bu sermayenin iki bin beı yüz 
lirasını Taksin Piyale ve ltin 
T6rlı: lirası•• 4a Mıbmet Bur· 
'-•Ui it*.~ 

linj ıeroaaye o!arak koymak· 
tadır. 

M. 7 - Şirketla klr vı za· 
ran TaMlo Pi,ale W...Me 
Jkde ellı " Melmet ..,.._ 
W ... i .. ,Uda lark ve- Mutafa 
Lütfı h ··••• yildı o• heu· 
bile taklim ve tevıi olunacık· 
tali. 

M. 8 - Ş'rketle heultı her 
... lliriq ünun ...... da 
~le.ole " .... ve war .... 
uba göre tevzi ve tabha olu· 
aaeılctar. 

M. 9 - Ş rk.tin feıhi veya 
inf .sa hı h llcriqde veyı mukı· 
v•l••-•d• 111ıla •lddeti• 
hitıaıadı Mumla Lltft o ... 
ae1• ait •••ellttaa la'uuia• 
iMbet ed" kin alap tttldlı11ls 
.. tirketi• ...... • ... .. 
clemirbaı 111• ve ...... . 
... la••ıi .. llalıka .... ,.. 
cıldar. 

la ••retle M•tafl Utfi U.· 

ı n hı1•-le çupaa kalbi, 
rötaltil• arıhtı•daa IMlli o1 .. 

'°"'" ICatof, --- Ne ,.,.,........, 
- ffitltlr .., •• 
- Dikkat _.lalıl 
-1.cel t• ...... 

.. , • ., t6rlJo ... ,. 
- Bu tarafa ita ....... 
- IMt bakıyoru• •• 
- Şimdi •• ıirclbial 
- Deminki toılann 1'üme 

kime edllmlt ve halını• kılları 
.......a •antaıamaa yerleplrll· 
mit dlsllerlaL. 

- Şimdi bana balcın11I 
- Baktyonm.. 
Kançef, elladekı lıGçGk .. , .. 

ala kapatanı ıçh. Halıdalri kü· 
tile toz )'lit•laneıa ilıerine 
dikti.. Ha1retl. Halt yaaıyor 
ve ı ttikfle eriyordu. 

Çankof, ayata•• ac11yla b~· 
h11 ıö adürdü. 

- Art k b• odadaki vızif_. 

Mıyıı ,, 

Türkiye iş hankasın8 
memur alınacak 

Banamız ıerviıleri"de çalıttaral••~ üzere lise mezunu olıaak 
ve yaıı otuzdan yulcan olmamak tartile memur alanacıkbr. 
Telip olularm ııbıdetaımeleri ve büviyel cüzdanları ile ve 
var iao lümet vuiblan U. ııabemiae müracaat etmeleri rica • 
0J11nur. 

Liaana vukufu olan •• amelt mal4mıtı fazla olanlar tercih 
•dilectktir. Talipler .,.,..da •••ur ia~laaba•da baakaoaıı 
ıerbeıt olacaktır. 

di lai ... aiaı d.... lırlra ahp 
çekildıkten toora firketin mev• 
cud emvili demir laat eeya ve 
ıaireli v. laer tir lü laakalm 
clibr .. ils arlllada tabi• ve 
tufiye tdia.cektir. 

t.t. ıo - Mketia ltıılı•ta• 
bir klataQ IUİ 938 ve ai ... Jeti 
otu bir kl.a•• evvel 940 teri· 
bl olep eirketia alddeti le 
MDeclir. Şürekiclu her biri OD 
bet ıia evvıl laabef ftl'••k 
11rtile •llk•veleyi felila •ldaaı 
laaiz olıcaldar. 

Bu mukavelea... ..rilderi 
., ..... ve lzıaircla biJıi• tan· 
zim ve imıa oluomuttar. 

J9 Şubet 19JI. 
Muıtafa i•1111 
Tabıin Pi71le •-• 
M. Burllen im111ı 
ae ... ı .. , ... : t 993. 

elynm ilra•etriht ... 1aa1 ._. 
lundat• ulaşılu ôli Narettia 
kar111 Şerife eıer•i•• 650 lira 
alacak claYUtaa müteallik dava 
•ıubah ıurıtiyt. mid-.ı.,Jı 
Şorifeain tS-4-938 Camt siDI 
aaat onda Urlacla Aılliye laakuk 
IU&ake•ui•cle ... , b ........ 
ıını mutaza•._ .,... ... 
ma~ •• dw.-.. .. talik 
olaadu. Ve gazete ile ili11aa 
ferd• teblii adilaıit ad olu
..... ve ,.vaıl .... ,,.. ... 
• ...... ,. plaıcliti "' .... 
kil IÖlaMr•eclltl ve ....,. 
aWı biltlJr•tditi taktir• ..... 
kaad4 llF•P bruı vtıi1"eii 
ilio •lunw. 1447 

lzmir birinci icrı memarl11-
ju11dın: 

A11adol" ı"et•liDiD 21·+938 
tarih ve Perşembe pala~-
.-üıU.da Mbfe çakanlaD Faik 
Cemile ü ......... pyri _... 
k•ller 412,35 Urara Wıffaei 
derecede hazineye ipotekli ei
dvttaıad•n ıatıı b11 •iktarı ar 
••d•t• t.kdirde Ntııın pri 
blt'akalacatı tulailaeo fliq elu-

D•irıde okuıup ne olclutu 
aal•taıtaD itbu 19.2·931 tarihli 
aatıakıveleoıme •ltıaciaki i•ıa· 
lar a zat ve '-üviyetleri dairece 
mıruf lı•irde fkinci Kordon• 
da 208 au1aırada mukim Tala· 
lin P;yale ve l.•ird• Alua • 
c• lcta S.r111va caddıaiade 11 
ın•aaıraci1t ıa.ılai• Mıb,.ıt Bur· _n_u~r·--------
ban ve Bayraklıda Vitae ... lzmir ikınei ıcra memurluJıau· 
kattncla ~ -.u ... racla •tkim dan: 
Muetafa LPtfi•liıa olı.lcat11 -v. HatJcenfq lımıal zimıııetindelci 
•ii•d•rec:.tanı tama•• kabul alıcıl'tndan dolayı tahta hacze 
'" ikrar ıyle(jilrı.• •Mra biz· alınan Ahmedata mahıllea nın 
sat yuımııdı ~ •Jl•dilderi•i Keten ıolcatanda 3 numarıtıjlı 

·1c · • ve Üf katlı olup alt kab demir 

d'bieot ~ l)tOz selci ~t1 fvB 
ay11ua • dok11CMC• cu..-.ı 
fiinii-

1Q·2-9ŞI wila •• 
T.C; lllPir BiriPci Notçrl Memhet 

Rifat reımi mührü v• M. R. 
Bayraktar otlu inazuı. 

Gınel "yı : 2030 
ltbu makıvel•••• auretİ91a· 

dainM .W. • ltleka ..._ 
1938 terib ve 1993 ıeaıl ~h 
ubN •Ytua olduru tuclilc la· 
laadL Bin dokuz yüz otuz ıe
lliı ıala ıabıt ayınııı yirmi bi· 
rieci Pt•arteıi günü. 

lzmir Birinci Noteri Meh
•et Rifat re••I miihrl ve 

M. Bayraktar otlu 
Urla Alliyo hukuk malak.•e

IİDd•: 
Çetaocle Me...., ha 

tar.ıeatlaa Urlıda NeailM ..-i• 
..._..._ ToPfU lbrahia ve 
Ut'-• · Y•ioe •aballtlİllde 
'"- bllllaare lı•ln ıfclen ve -mil bıt•iftir ••cl•anl, dedi. 

Jaımia, iltfflaaaklr balaılarla 
pollı hıfiyeaJ"i ıGsdü: 

- Dotruau birto1 aalı1 ... • 
daa m6ıy61 Ba todarla •• 
11palacıkta? 
Çın kof, tiıeleri ve toılercla11 

•lbi• bir ka .......... ,.,. 
letdrlrk. J••iat •vap ftl'd ı - ....... 111.,... •• 
lsıclar ileri alttitial elbet bilir· 
liaia aıfl•uell Z.Wrli 1..a.a. 
uyuıturucu, katıbcı, tedricen 
öldürücii, ve yara meydana pf · 
rf c tozlara ve ••yilere ekH· 
riyetle tnaclGf edlyoruL Butü· 
nln haydutları, eık d• olcluiu 
rilti tabanca ve btealcla det 1, 
elc101iyetle ba newide11 ld•y•vt 
ıehlrltrla faaliy-ıte ıeçiyorlar. 

9aM•t1, te4rici ı•birl•n•e•Q 
kllr&ı.Ut ol•••k~, Şükür ~i vık· 
•• yet•ıtik. 

-F k•t bunlara odayı ko)'an 
kimler4ir? ........ 

tareiniclaki---ata(iiil gliiiitek 
ikiaei kata tılnlchkta aobk la
rahnda bir oda ve üıt kata 
oakıl4tkta •bk tuafuula iki 
küçük oda, yaa tarafta 'bir .., 
arka tarafta keza bir od. ile 
bir Jaelidaa ib.,et 12-00 lira 
loyJPOtli bi.- bap aaatUMın bi· 
rinci açak arbrm111 6 161 938 
pazarteaı ııat 14 tıa 1.$ ,. 
kadar ıkinci icra daireaiade 1•· 
p\lacakbr. Bu artırmada aabt 
bedeli tahmin olunu kıymetin 
Jk4e 75 tini buluraa eD çok 
artar••• ibaleıi yapalacaktır. 
Abi talc4irde ea 9ok arbnlHa 
taahlaü4i baki lıralm.k flltlle 
.... ...... ri• .......... 
larak ikinci arbr....,. 21/61918 
ıala paü a7ai sutte ,.,.._ 
caMtır. Bu ıayri utM~ ,.. 
tııı evv,lce 2280 No. h k•un 
muçibi-.çe geri bırakıblıı ve 
baorçlu milddetiact. taksiti ver-
meditinde" bu kere teb1r il• 
b .. fCon11ldat11 için iklad arbr
macla ltaJ1Detine bakal•ak11Z10 
en '°le arbrana ib•le odilecaktir. 
ltbu gayri menkul iizeria4ı b..
banıi bir ıuretle hak Jalebiade 
baluaanlar elleriadeld r•ml ve
•ildle ltirlılde yirmi pn ur· 
fHl8 ı .. ,. ••aoaattan ı. 
za•claı. Ak•i W• laakları tlpu 
liailİll• ••hlm .ı .. •kça pay
laımalla• laarit bl.,_. lataı 
.,.... par• ilı: oJ.p •üıJ.-idea 
.,,... Jiilde iki'-"k dtllllire 
......... 20151938 teriWlld• .. 
... ,.,taalQ .._ ...... k 
&ıuı..ndarullcUt.r, JltMJi ... 
lar yGzde yedi buçllk paJ ak-
çaıı veya milli bank iti~ ••k
tubu ile birliktt 11ür1e1etları 
illa olqnar . 

Göz He 
Mİflıl ONI 

Adres: Beyler N •• .. 
kıtı N9',, 

Kabul aaatlen· < lğiede11 .., .. 
... , 1 o-J öi .J Cl ..,..,. 

l.),::iü ' J ı "• ;J 
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oe körler ara•ınila Zogo kontesi Dolandırıcı ve sah· ~~!f ~,,_~if:.!,!. _ Dea•ci çemkmrkwılaa'-· 
1 k ft t k A ı d • k bir eHr tabettirmitti. Ba .... la 0111uku, teaviyeci pliala 

nası arırmıc-r e ar arın anıs ası riaia •yıaız tab,ları IOD8Dda it paekte o kadar atala.-, Y bir tek aalaifeliai elet ştirenk maktaclar. 
Je•iclea cildlerle aepettircliliai Mbik tale...._i, iN aekte-

Kra)i çeniD amcasım tokatladı- Maruf Staviskinin arkadqmın ve ••wcuCÜMDID "-........ bia .... ı.dealMri ..... 

d 
aöylilyorclu.. Tuawar ecliail. Bay Stamdinia etrahacla "-· 

lar. 302 g~ç aym.· gece e kirli çama•ır ları meydana çıkb. Ben, bu azun tedkik •e çaht- dilerine baı hürrı,.t ıarlalanm 
d - girclil ~ maluan kuud1rdıta vwi• ola- iaıtromanlarile o bclar pse1 

ger ege er.. Fraa•da yeai ve müclhiı bir Bu adam a,üyük harb e•a- rak 1926 da (Tekelli• k....- fade _..ı la k -•--- ._ 

.,,. ,,,.,,,.,., ............... ... 
Anawdlak lcNh.. •ııı 1, W.: .... ••kılla• •• delil, 

hamlıklar 1ap....._. lifle• 111 Miti. -..ac1. llediye edilen 
-,iltl, kaldlaatea tak p.t.k ol· •e•••l bir otoaobi1ia yu-

muıtur. ••ı•. yutı~?atiiacle ptii-
Sıbilat1alalfl ıekı' lır• da· ...... ir. ,_ 

ldlhalı .. halle, ötle üzM. •Nerqe e ele? Adri,a• 
atalın tGt par,a tep ile, llfal• tik uhiNeriae ai? fıkodra kır• 
1 1 .11 M L-.L.-.. ...... .. ? .İ l11kaft ı&albfl 
anaaa ••••... ...... ••r cleaiz •i ıeçecek,' ıöHer mi? 
lardır. Su.,. kltlph- Mlo• Mertctar mı, li:otıalar mı? 
nuacla bal Zeıo ile K•tea 
Geralcli. .... Mkl~latt Afaand· •ıc.11 kaçıracak olu, a,aaa 
luk meelia reW B. E••ıeli ıöyle•iyor. Bu ...ıe •acerrr 

ya clalaa fula bir ro .. a hava• 
tarıfladia ~ .. a.ıttır. •- · -1.2 

ı· vN•e" •••)'°'···• 
B. ı • .., .... bir aiklla ... Kral, oto•.wlle •ka~rchta. 

•aru 11f8tlle ewelA KOllteae: yavald111uaa Draçt.ki kötkilae 
- Kral Zopyu koca olank gö ür•lt ve y•ai evlUer zifaf 

kabul ed"yor mauauz? Sualini pcelerini orada ıeçir•iılerclir. 
aormuı, kızall •Evet. cevaa,ı J02 Me••t 0.RÇ 
üıeri••· b8la d6aerek oaa dal Sarayda kralla kraliçe i9İ11 

- Ko.te1 Ap.,tfi ilan ola· ditüa yapdırllen, •1111 ıü• ve 
rak kabal e4ifor --u; de• ayai aaatlerde Tir• ela ve A6-
mittlr. •wtlupa dalla bir ook ,...._ 

Kral da ba •ale: •Let. .,.. inde, 1,50 çift 4alua .. ...... 
vabı•• vermiı ve ilciıi, öaleriae yordu. Kral, kendili ev ... irU.. 

me•lekette a1ni ,aa evleaecekı. 
azatala cleft•• i....ı.n. at- l•e hediyeler de vacletmitti. 
mıılırcltr. 

Kontes Geralc:liaayı biılqtina 
•kah karanm iki tuafıa ,.1a·t· 
leri •• iaulamlflar. Bu plait
lerdea biri ltalyan Hariciye 
Nazıra Kont C ano, dileri de 
Koatelia •cuıclır. Kont Ci• 
ao kral Zoıo için, Koat Aato• 
ela Ualiçe l(IİD imzalMl81 koy• 
matlardır .•• 

T.,,ı,,, Atılla 
N kili .. ..ı•iaia Wttiti atı

laa 101 parça tepla ilin e4ilir· 
kea bMk ı..,.n etrafaaı çevir· 
mit b•laaaJOfda. Top ... 1er1 
iizeriae, ..... ..... ..... w: 

•va..- kraH Y•••- ~··· 
ıuleri ylllıel•lt*· 

Top 1eıl•i deva• ederkea 
kral ile kraliçe sarayın hılko· 
ana çık• ... ve tesılallratta 
bulu• balla aeihll-ıla,dar. 

BuaclM IOlll'a .. ..,da, 120 
~lik lnr lı,.let wrtı.iftir. 
~ ı.ali ... ,..... 
Kont C ao lualıa aafaada da 
biyük klı -~ ot11rmakta 
idi. 

Ziyalwtte ,..il• yeaeliltiriD 
ti*" ..... 

et•iılercll. 
lJO 9'ft. yani 300 kiti, •JDI 

aktam gerdete girmiıler, kral 
ve kraliçeleriyle beraber, o 
gece bütüo Arnavutlukta 302 
kitinin diitüaü ehaqt.ur ... 
Krtıllt;enln Amauı Toklll 

Ye111l1 
Tirandan Pariı gazetelerine 

bildiriliyor: 
Arnavutluk kralı ile evlenen 

Mıcar konteıi Geralclina ile 
beraber, Tirana amca11 Koat' 
Antaaa da relmiıti. Kont •ra
ya• miaatiri buluamaktadır. Bu
na• i9in, ba11na gelen bir hi· 
diae nrayda bilyük beyecaa 
uyandarmııhr. 

Hid ae ıudur: 
Kont Antuan, Tiraada bu

luaaa bir Macar ıazetec'ıi ile, 
bir meseled'en dolay~ kayta 
etmiı ve k•cliıine tahkir eClici 
ıözler ıöylem'ftir. Bunua he· 
riae, pzeteci KOata t,ir tokat 
atmııbt. 

Hidiaeye zabıta müdaliale 
etmiıtir. 

Hidile8ia daha vahim bir 
bal al•ma11na çalıtılmafctachr. 

ları) aclaa...1- 11. ciJ..ıı:k bir e•-: i .uiJOI' r i, u......... • 
dolHclırlCI valsalanmtftlr. Bu aDda parallRI birçok ... rf U9 -.. 8ll _.. d' ~ı le • d L-f 1 ... 1 ancık Vekiletim vuıtulle aer 1 • •• na •, - :aza an ,.. 
adam, 1eçenlerde, rezaletleri itlere batlıyan Merliyer, bu •· rettirmitti& Muluef deria ve .. ..ıarıncla1t ~ •e-• ol-
ortalıjl kapbyaa ve ölen St.. yede kiilliyetli bir aervet aabibi kildü bir alib1a talaid ola•a- chalduı derllal aalaııbyor. la· 
viakinin de arkadaşı imit- Pa· · oluyor. Fakat çok geçilemeden tlı•. Normal bir i ... P.,oo- auaa içini• ••••••• im
riı gazeteleri, hadise baklnnda Uıp eanuında yaptığı pyri· pAteleri tedldlde ela... ....ıı lrU.ıclır. Fabt c:amluui,.ela 
ıu malii•ah veriyorlar: kuuai ticaretten dolayı malı- bir terbİJ8İ r•lli,. alar. Hal- bta çocaldan •~allı ol .. k 111· 

Polis müfettiıleri Peyreı ile kGm ediliyor. buki; alelade romaDI• bu iıin rakmaclıtanı ve Kamilizaclen 
Bruı, bir müddetteaberi Pari· 1926 Hneıinde takip ettitl abiai telkin etmekte, bizimki· claba .. fkatli bir - ve balta 
ıin pjrene ıokağ.nda oturmakta aiza•i ticaret, umd11tu irin bı· lerden daha becerildi iı förii- f bal••,acıflaı -.a..ak ltol 
olan San Batilt Meraiyer na• ralcmıyor. Bu aebeple, altı yedi yorlar. · d b" ---•r L--la-

1 L k Sa d k .... d L-Lla ve yerJ• • " _ ... 1 UUI 
mıada birini tevkif etmiılerd ; r. ıene eve zııÜJÜ bir mali do- yın o toru• ıozua • a-.; 

Tevkif hicliseıi, llalettayin bir landırıcılıtın kahramanı olan bir ~ıbrap aeziliyordu. Baaa 
mesele iiaerinedir. Fakat van· Fraaıız yük1elc •••urlarındaa her kültür .... ibinia iıtirak ed•· 
iM aetice; b .. lra olmuıtar. Staviıki ile müaa1ebet kuruyor. cetiai dütünerek mevzuu de-

Bu adam, birkaç aydaalteri O pnclen itil>.re•, iki lcafacla1t tiıtirtli•. 
lciç&lc ilanlar vaııta8ile, müce.- ayai evde otur••.. batfayor- - 8a1 doktor, bu noksan 
her ahcılarla •tinasehatta hala- lır; bilyilk bwra ve kuaar- Voeaklarıa çahıaalan •• .. ıdt
auyormaı ve, merılchlara iflia laanelere cWma ltirlikte ıidi· ele yiirütililyor? 

M M - Her ..... , •• dimi• ab-
ettit;ni ıöyliyerek, •kelepir fi· Jorlar. öayö erli~r birinci vali ralaiyeai diterleriae *•• 
at.le ıabte mücevher satıyor- •aıf kumarbazlardıadar. Ku- .. ditiadea luw a,iriae ayn a,,ı 
m111. Oıtelik bir de, do'aaclırı· marbaaelerde, milyonlar by- tedbir almak llzeaclır. Ve ... 
cdaldınaın farkını varıp paruıaı bettiti pceler oluyor. lara ayrı ayrı pliko-tekaik tat-
pri iıttyen müıterilerini taban· O devirde, mih:evlaer üze- itik etmek icıp eder. Fa çok 
ca ile tehdid ediyormuş. rine aoypncalulc yapan büyllc lalfııaclu iltifade edilir. Nolc-

,Beı akı ıün evel tev~if edi- bir bar111 ıeltelcemae ,.takblc ııa olan laafııanın diler ta• 
len Sıa·Batilt Merliyer, poliı Japmqa baflı1or. Sdtıı•lc ••zi• hafızaların yardımiyle kudreti 
müdürüne macerah hayatım yete cliftütü zı•aa, eliae p te.,td edilir. Ve ltu ıekilcle 
bqtaa 10Da kadar aalatmııbr: çirc:liti e•niyeti .... iyeaia noksan ta•amlaamaua da; 

Keaclili iot"mat maı•eaet ce- bir kutana ptererek, yakaya kuvvetti laıhularıa ••rine n-
mi,.tiaİD yetiıtirdili kim1elİz 11yınyor. rllip harekete ,.tirlhr. &iade 

Fakat Meraiyer, lıtaa••la ela IMa ıekiWe 9ok t;a"8k ilerli-

&ıtld ,.,.;,.,. 

bir çocuk•ut· Geaçlitiade. bii
yük pce bal'laranda aayıaaz ela· 
lavereler çevirirmiı. Sonraları, 
•ticarete. atalmı1- Harpten evel, 
bıttutu itlerde büyük muvaffı· 
kıyetler ıöıterlllif. Biitiin apor 
teplckilleriain dalıklarmda bu· 
luamuı. Nöyyinin Şı• ao
katuada çOk •ubtqem bir 

apartmana aabipmif. O _...,. 
*• etoaaobil ia .. atile iftilal 
..,_it- Fabrikaııada yapılan 
otoaGWller, zarafet •aMll•• 
ıelea •Eıeıut,. .. rkuım ta-
fU'Dl)t. 

kahuyor. Tedarik ettiti ba11 Jealer •ar. Tedrilat clewe UM

tavliye mektupluile Ruayaya il olclapD4aa bir çocU bir 
11Wa iki it clevre )llbelffll. 

ticlenk orada lilib kaçakçllıfl dit4 ıibi •••lerce de ilk dev· 
ela 7apayor. reele kalu 91Nar. itte M ... 

SlaYiald 7akaya ele veriace. 115 •ewıcut.lfliD 13 181 .... 
......... 19yirdiii bitin ••• wriyo ...... Bualar. uyatta k ... 
lawrıl• r-e,u.. ~ror. Hl- eli 9-ldsile ta• ........ ... 
klaet - ... .,, ••l ı:ı..... .., ,,. para 1ca ... wftr1et. 
kimi uptlcll,er. Bt•• otomati .. tcl• ai1atle 

Şimdi bu adım, ea ıoa yap- 1110ciee teklinde daha ,U.I 
bit aahte mücevıaer ıatıetlatua· Jetiıtiriliyorlar. Halbuki bu ... 
... dılırw; Wr .... pil••.. lrilcle tedri..t itill ..... el " 
bere ...,_ bkılacaldlf, .aı •lnleri•m• ve tecrid ___ .;.... ________ , 'ücreleri•izin ve Wrpk allt 

Gane' w ecleYatta balam• prtbr. 
Bu kadar •••affaluyete ••· 

takımı ma 1'-/(ip kaltil iyi bir koaaer .. 1o •••• 
5 1 

bile yoktur. 

Galataeara,, a.a, ..... ••1 ---~ • 
•-• •L.a ..ı• •racla bili.ı. ...., IMlı.... 
~llUClfl .Y:M•I fototrafça •Y Mıı•• (Foto 

liıta.ı.1, 2 (Ruıuıi mababi· Kaalaçob) •CoU.laer-.ria. 
rimizd:ln - Galatuua,.Be- diye bitap ediyor, lq Mulaar 
tildaı •lan aruaaü ,apa- on bet .... yi cu-..... bir 
iM kü•• •llabakımacla Ga· fotofl'lf •ili ıö~for. T .. 
IMııaray talmaı Ji•el bir oyaa ka.11 k•fhi ._.... bbal 
çallar•ak. 2· 1 rolle Betikta11 ettirir, faıla ille .. laacit.. 
ye•di. Alb ••latelit tala•ı ile Doktor Neoati ICipia 915 ele 
Giinet ara11aclaki alabaka tatbik edip Viy- •h••• 
çok laeyecnlı oltla •• çok ,a. •• •od 927 de tatbik _. 
ıel oya•,.. malatelit telam 2·0 lallİlla..,.. llrjlrl• içia •mllf 
pile Gilraeı takımına g.ılip 8üıe 111a. ıeldi- çolc ....... 
ıeldi. ... .. 

•Triyelleclta ta1yare ile P 
tirilen fıtakoı, ma1oaedi dil 
bahtı.. ~ cletüln bir 
nevi et ,...... , mat.telif ıeb• 

M•nisa valiliAindeu: 

zeler, 8r8I tMr•ta, praldina 
dondurmam, peJDir " meyva.. 
0..•ıliU.. K.,.,_ Kıs 
hM *8nra plaırde IJC9 

pnuw.i. .....,or. Bu fllllik· 
lerdo mıllt Jıa.valar çaha•ıt• ...-ll. her tarafta tam Ar 
Davud' cl6f11dlerinde1ci mılli ba
M\ caalaaclarılmıttar. Hatta A
liila ıünü ver len haberler a,.. 
sin 16y)9 deniliyordu: 

•Bu akpm, nrbot tttanlar 
T ru ıo ak aranda c;alıa oal
cl klan 111adı, kral Zogo, ·Ar· 
(lavcıt icleti mucibince kananı 
lc8t••ı•tmr· Fakat oaa lt01u 

1 - 48709 lira 50 kurtıı lcotif bedelli Manila Memleket 
butanui aıbbi tesiısatı kapılı zarf u•uli ekeiltmeaiade 
teklif edilen fia t haddi liyık töriil••cliltl:••• bu it 
28-5-938 Pertembe pnü ııat oa biN beler ._ bir 
ay müddetle için.. çakacak ve layik laad filt tılWif 
edecek taliltine pazarlık ıaretil6 verilecektir. 

2 - Ba ite ait ....--. plia keıif veeair evrak ...,., 
l1ta1a:btd, lı•ir Yiltptleri Nafia " &W. ........ 
lesiacle mewad ... Daha futa tafıdlt Mataiu 'Nafia 
m6diirl6lerindea ilf8Debilir. 

3 - Ekııltme pazarlık 111retile yapılacaktır. 
4 - T.a1pı.,. 938 ytltDa ılt tieM"•t oda11 velik"11e on 

bia lira cleterıade yiikıek tazyikli bubu -.-.ıı Te.ıt.atı 
•• çamqırbueyi memnuniyet~ Wr tillde ,ap•ıı 
.W.ldanna dair velika ibraı .a .. ıer1 .. tt& 

S - Puarlık ftba tatil ,e.leriaclea ..... lllii a, aicWtt 
ipacle laer ... w-,.. •lrawt ol••Wliı. 

, 8 15 22 142' 

j ' ' t 1 Mutia ili Denizova kamana 
keati ytı muhtarhgmdaa: 

l - Y..-kte OD bir bia tlört yüz clok•D bir --~· 
doku lıı'etif becleDi ilk Obl iafdb kapalım "-"" 
.Wltm.,. -.ılmtfbr. 

2 - ......... 5-938 p._ pnü ötleclea .... -t OD 

be ... Y•hlikte illtifV beyeti taraf&nclaa kiy ocl-4• J8Pl
lıealmr. 

3 - lateldileria eka ltqaeye sirebilmeleri ~ ... tiM itleri 
yapabileceklerin• dair elıllJet ,,.ıik111 16ıter•eleri ._.uridir. 
2490 ..,.ıa -k~lt-. kan•• atakla• ı'" ••• .. .ı-.. 
ta•dl. ticaret oclallaa kuatlt ol•len • ,tbcle ye«li a..k 
temi • ....ıcw. ••tJerl .. ....,,_ 

4 - Ketif. ..... - .-. • ..ı.n .., oclu8 ............ 
ltbUir. 3 4 5 6 1449 
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Ege mıntakası ı~·ratelli perco Olivier ve 
Vapur Acentası Şürekası 

Bağcılarına ilan 
ROY AL NEERLANDAIS Limited 

hmir hariç oımuk: üzere a~ağıda gösterilen munakalarda kükürt Ea• 
h~ı :drant bankaları şube ve njanlannca hiıalarıoda )&Zıh perakende 
fiatlP-rile yapılacaktır. 

KUMPANYASI Vapur Acentaaı 
"DEUCALION., vapuru 29· 

1zmire bağlı Karuıy ka, Buroova, Buca, Seydiküy, forbalı, llıcı, 
Bozyakıı, Bnftova, Y cnik:ale tımarı bağcıları ihtiyaçları olan kükilrtlcrio 
lıedclioi tirkeıia (lzınirde k pah yemi~ çarım No. 41) mutomedli~ioe 
tP.diye ederek kükürtlcrioi Dauıaçta ta' hk.eledıki ardiyede tesellüm 
edeceklerdir. 

4·38 tarihinde gelip BURGAS. Eirincikordon Rees bin~ 
VARNA ve KôSTENCE liman· Tel. ~443 
lan için yük alacaktır. THE ELLERMAN LINES LTD. 

"TIBERUS,, vapuru 2.:5-38 .. CARLO,, vapuru 2 Nisanda İkinci eller kaldmlmıı old~undan bağcı olmıyanlara kükürt vt• 

tarihinde beklenmekte olup LONDRA ve HULLden gelip 
ROTTERDAM. AMSTERDAM yük çıkaracak ve ayni zamanda 

ri imi ycceklir. 
Salı§ 

Muıtllkıın 

Perakende satı~ fiati 
beher torba için 

ve HAMBURG limanları için LONDRA ve HULL için yük 
yük alacaktır. alacaktır. 

İzmir 

Kimler tarafından eatılat'ağı 

Keçiborlu kükürtleri T. A. Ş. 
İzmir mulemedliıti kapalı 
Yemi~ çarşı ı N.;'ı 41 "RHEA,, v~puru 12-5·38 ta· "POLO,, vapuru 29 Nisanda 

ribinde beklenmekte olup BUR- LONDRA ve HULLden gelip Menemen Ziraat bankuı 
330 kuroı 
340 .. 

GAS. VARNA ve KôSTENCE yük çıkaracak. 
limanları için yük alacaktır. "OPORTO,, vapuru 28 N:. 

Manisa 
Turğudlu 

.. " 
340 
3'15 
350 
350 
350 
350 
350 
360 

" 
" " ti 

SVENSKA ORIENT sanda LIVERPOOL ve S'W AN-
LINIEN SEAdan gelip yük çıkaracak " 

Salihli •• .. 
Alaeebir .. .. 

"VIKINGLAND,, motörü 29· ve ayni zamanda LIVERPOOL 
4-38 tarihinde beklenmekte olup ve Gl..ASKOW için yük alı· 

" 
" 

Akhi11ar " .. 
Kırkagaç ,, " 

ROTTERDAM, HAMBURG, ca'<tır. 
GDYNIA, DANZlG, DANI· •QPORTO., vapuru 7 Mayıs 

Soma .. 
Balıkuıir ti 

Berg.arua ., 

" 
" 360 

350 
350 
355 

" 
" 

MARK Ye BALTIK limanları l 938 LIVERPOOL için yük 
alacaktır. 

için yük alacaktır. E 

Kemılı·•~•., 
Urla " 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

0 GOTLAND,, vapuru 19·5·38 "L SBIAN,; vapuru 17 Ma-
tarlhinde beklenmekte olup yııta LIVERPOOL ve SWAN-

Sefuihiaar ,, •• 
Çe§me " " 355 " 

ROTTERDAM, HAMBURG, SEADAN gelip yük çıkaracak. 
GDYNIA. DANZIG, DANI· THE GENERAL STIAM NAVr 

Ôdenıio " 
,. 

Tire " " 

355 •• 
355 " 

MARK ve BALTIK limanları GATION Co. LTD. 
için yük alacaktır. "ALBATROS., vapuru 20 

Ku:adaııı ,. ,, 360 " 
Karaburun ,, ,, 355 ,, 

Aydın " " 355 H 

SERViCE MARITIME Mayısta LONDRA için yük 
ROUMAIN alacaktır. 

Kiıkürılerimiz kurıu ı miihftrla (50) ter kiloluk torbalarda ıatılıp 
çıkıırıluııtt ır. Beynelmilel ,.öbreti haiı Loodta .la (Daniel Grıffıh) Jabo· 
ratuvarında yaptırılan tahlilde külı;llrtlerim.ııin, yüzde 99,5 l aafiyette 
oidu~u anlatılmı,ıır. 

"ALBA jULIA,, vapuru 9·5-38 DEUTSCHE LEVANTE· LlNlE 
tarihinde beklenmekte olup "ACHAIA,, vapuru limanı· 
MAL TA. MARSIL YA ve CE· m'zda olup yük çıkarmaktadır. 
NOVA limanları için yük ve -

Kukürtlerimiz bağJılık için •on derece faide1i ba11aları haiz muzir 
maddelerden tıımamile ari v. en yilkaek ecn•hi kük.ilrılerinc muadildir, 

KEÇİUORL\.ı KÜKÜRTLERt TÜRK 
ANONİM Ş1RKETI yolcu alır. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
ıavlanlardaki değiıikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha faıla tafailit için 2 nci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
biaı11 ark11ıadı FRATE.LLI 
SPERCO vapur acentalıtma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefen: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE. LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

Dt:UTSCRE UV NT!!· 
LINIE, A. G. HAMBURG. 

ATLASLEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

11ACHAIA,, vapuru 25 Nisan· 
dı bekleniyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük ılıcaktır. 

SERViCE MARITIME 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. va_puru 3 Ma· 

yıata bekleniyor, KOSTENCE, 
GALA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MiDE[, 
HAVSKINJE 
OSLO 

''BAGHDAD,, vapuru 1 S Ma· 
yıata bekleniyor. ISKENDE. 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
için yü~ ala cakbr. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
'

1JESSMORE,, vapuru 5 Ma· 
yıs bekleniyor, BURGAS. VAR-
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALATZ ve BRAll.:A için yük 
alacaktır. 
AMERiKAN EXPORT Ll

NES INC. 
PiRE AKTARMASI DOGRU 

SEFERLER 
"EXCALIBUR,, vapuru 6 

Mayıı PIREden, BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOCl~TE ROYALE HONG· 
ROISE DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST,, vapuru 30 Ni· 
san bekleniyor, PORTSAID ve 
ISKNDERIYE için yük alacalctar. 

"DUNA,. vapuru S Mayıı 
bekleniyor, TUNA limanları 
için yli\c alacaktır. 

ilandaki hareket tariblerile 
navlunlardaki detiıildiklerinden 
acenla mesuliyet kabul etmez. 

Daha fule ıafıi)it almak içiD 
Eirincikordonda W. F. HENRY 
\/J. N DER ZEE & Co. N. V. 
u~ur ı.centah~ma mi.iıA~ 
tl.ıın.eiİ rica o unur. 

'! elefon No. 2007/2008 

Mücellit 
Ali Rıza 

En temiz ve en zarif işleri 
süratle yapar. 

Yeni Kavaflar 

çarfısı No. 34 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1'ttrk Anonin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dizel tarlı trnktörlcri. 

45·35· 25·20 beygirlik: Her buıuıta garantilidir. 
Fıyatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harman, biçer bağlar, saman ve ot presesi, 
tohum ayırma makınesi, kalbur makinıi, pata
tes çıkarma makinesi ve bilumum alitı ziraiye. 

/zmir belediyeainden: RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, diskaro, tırmık, 
çapa makineleri. 

1 - Seneliği sekiz yüz elli 
liradan iki senelik icarı bin WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 

Tam D":z l mo ~r i. 
yediYG• Hra il.edeli mulaammenli 
Güzelyalıda belediyeye ait de· Her türlü fabrika teai1atı iıleri deruhte edilir. 
niz banyoları başkatiplikteki Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
şartnamesi veçhile iki sene mın takası umum acentesi TALAT Ki L. 
müddetle kirayı verilecektir. ;.. 
Açık artırma ile ihalesi l/O~L UNA m1racaat. 
6151938 cuma rünü saat on al· -
tıdadır. iştirak etmek istiyenıer inhisarlar Umum Müdttrlog--ünden: 
yüz yirmi yedi lira elli kuruş· 
luk muvakkat teminat makbuzu 1.-: ~daremizin Paşaba~~. fabrikasında şartname ve projesi 
veya banka teminat mektubu mucıbınce yaptırılacak kargır ve betouarme istinat duvarı ile 
ile söylenen gün ve saatte en· fılitre dıireıi inıaatı kapalı zarf usulile ekıiltmeye konul-
cümene gelirler. muıtur. 

2 - Beher metre murabbaı il. - Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkt.t temi· 
ikiyüz elli kuruştan binyüz kırk natı 1254,78 1 radar. 
beş lira bedeli muhammenli III. - Eksiltme 9·5·938 tarihine rastlayan Pazartesi günüsaat 
57 inci adanın 458 metre mu- 15,30 da Kabataşta levazım ve mübayeat ıubcısindeki alım 
rabbaındaki 15 sayılı arsasının komisyonunda yapılacaktır. 
satışı başkitiplikteki şartnamesi iV. - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde 
veçhile 6/5/938 cuma günü 11• inhisarlar levazım vo mübayeat şubesile A•kara baımüdürlü· 
at 16 da açık artırma ile ıhale ğünden alınabilir. 
edilecektir. lotirak etmek iıti· V. - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve 
yenler ıekıen altı liral.k mu· veaaikini inhisarlar inıaat şubesino ibraz ederek ayrıcı vesika 

almaları lazımdır. · 
vakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile sÖy· VI. - Mühürlü teklıf mektubunu kanuni ve11ik ilo V. inci 

maddede yazılı ehliyet vesikas nı ve % 7.5 muvakkat temi· 
lcnen gün ve saate encümene k b h d nat paraıı veya me tu u i tiva e ecek olan kapalı zarfların 
gelirler. k 30 

3 1 
e siltme günü en geç saat l 4, za kadar yukarda adı geçen 

- kiyüz doksan dokuz alım komııyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
lira elli iki kuruş bedeli keı fli olması lb mdır. 2327-1357 26 29 3 7 
Kokluca mezarlığının e~af du- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
varıan üzerine yaptarııacak har- Doktor 
puşta baş mühendislikten teda· 
rik edılecelc keşif ve fartname· A K 1 T 
)eri veçhilc 6/5/938 cuma ıünü • ema onay 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak etmek Balcterigoloı w bulaşıcı, salgın lıutalılcltuı miUeheuua 
istiyenler yirmi iki lira elli ku· (Verem ve aalra) 
ruıluk muvakkat teminat ınak· Basmahane Çorakkapt caddesi polis karakolu yanında 
buzu veya banka teminat mek· 251 sayılı ev ve muayenehanesinde 11bıbtın ıkıımı 
tubu ile ıöylenen gün ve saatte kadar hastalarım kabul eder. 
encümene gelirler. Tele/non: 4115 

21 26 29 3 1328 • 
Senelik kirası 51 lira bedeli lzmir vakı tlar m Odtırl Oğünden; 

muhammenli Eşref paşa lkiçeş· Seneliği 
melik caddesinde 603 11yılı 400 lımetpaşa caddesinde yeni yapılan gazinonun üstü 
kahve yanında belediyeye ait 
yol faılaaı bıokatiplikteki tart-

30? 
nameıi veçhile 6·5·938 Cuma 
günü 11at 16 da açık arttrma 
ile ihale edilecektir. lttirak et· 
mek istiyenler dört yüz kurur 

" ,, Köşebaşanda yeni Y"pılıo altla 
iittlü düldcin 

luk muvakkat eminat makbuzu 
ile söylenen gün vo Hatte en· 
cümene gelirler. 

1926 29 3 1308 

72 Büyük Salopçioğlu bam içinde 27128 no. lu dükkan 
42 ,, ,. / ,, ,, 29,30,31,32,33,34 no. lu 

altı dükkan beherınin seneliği 
Yukarıda yazılı vakıf akarlar 1939 mali gıyeıine kadar 

kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 
16·5-938 Paıartesi saat on beştedir. lıteklilerin vakıflar ;dare· 
sine müracaatları. 28 3 10 ıs 1389 

M yıs 3 

lzıııir Deflerdarhğından: 
Ada Parsel Kıpı no. Kıymeti Şağili 

Sivaslı Ali 1 7 199 20 
1 8 197 300 Bucalı Yunus bey 

Bozyakah Rlzamn deposu 
Filorinah Nebi 

1 9 100 
2 2 35 
3 1 20 Giritli Sabunaki lbrabimin 

kalp bastığı yer. 
3 

4 
17 
17 
16 
ıs 

14 
14 

4 
14 
14 
14 

14 
13 
13 
13 

12 
12 
10 
10 
ıo 
10 
9 
9 
4 

12 
10 
7 

2 

3 
2 
6 
3 
4 

2 
2 

4 
5 
6 
8 

9 
1 
2 
4 

6 
8 
s 
7 

12 
14 
2 
3 
2 
7 
2 
2 

220 

2 
5 

15 

26 
• 22.23.24.25 

20 

16 

27 
39 

38 

245 

85 

32 
40 

201.202.203 

20 Giritli Hasanın kalıp bas
tığı dam. 

80 
60 
60 
20 
30 

Kıyalarlı Zinnullah 
,, Mümin· oğlu Dız r 

Arıp Hacı 
Sepetçi Tahir 
Arnavut Nuri, Mustafa, 
Himmet. 

30 Şaıallı Ramazan 
80 ,, Mehmet, Süleyman, 

35 
90 

140 
120 

25 
80 
30 
ıs 

20 
25 
70 
2S 
40 
60 
10 

220 
25 
10 
20 
ss 

Osman. 
Raşit oğlu Ali. 
Deşteban Abidin 
Ahçı Ramazan 
Salim karısı Hediye ve oğul· 
lan Ahmet, Sıtkı, Osman 
Nalbant Zekeriya 
Kunduracı Mehmet Ali 
Ali oğlu Muıtafa 
Şaıallı Karacao~lu lsmaiı 
karısı Hadem. 
Hulusi 
Niğdeli Hasan 
Şoför Hamit 
Filorinah Adem 
Kürt Dabil 
Nalbant Hasan 
Süleyman oğlu Haaao 
Yanyah Elmas 
Giritli Hasan 
Sucu Recep 
Bozyakah Rıza 
Abdurrahim, Kel H1110 ve 
Komonovah Emine. 

Yukanda ada, parsel kapı no. lara ve şağilleri ve muham
men kıymetleri yazılı Bulgurca çiftlitinde Rumlardan kılma 
ebniyelerin ar1111 çiftliğe ait olmılc üzere yalnız ebniycler 15 
gün müddetle ve açık artırma uıulile mülkiyetleri satışa çıka· 
rılmııtır. lhaleıi 9-5·938 tarihinde Pazartesi günü aaat 15 de· 
dir. Taliplerin Milli Emlilr müdürlütüno müracaatları. Satış 
bedeli peşindir. 22 3 1304 

Askeri Liselerine ıalebe alınıyor 
1 - 938 • 939 ders yılı için lstanbulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe askeri liselerile Bursa askeri lisesi Kmkkalede 
bulunan askeri aan'at liseıi ve Konya Erzincan askeri 
orta okullarına talebe alınıcıkttr. Kaydükıbul şartları 
hıklcmdı malumat askerlik şubelerinden vo okullarda 
vardır. 

2 - Kaydükabul için mürıcıit zamanı 1 • Haziran ile 2S • 
Temmuz arasındadır. Talebe hıngl okula girmek isti· 
yorsa bir dilekçe ile doğrudan doğruya o okul müdü· 
rüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliıtirilmiş bulunmalı ve 
mensub oldutu aıskerlik şubeıi babasının adı ve mes
leki ile kendi adı okudutu okulun iımile bıngi sınıfta 
bulunduğu yabancı dil okuyorsa hıngiıini okuduğu ve 
okulundaki kayt numarası boyu yaşı atırlığı ve oturduğu 
yerin adreıi vazib olarak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu ıebirler haricinden müracaat 
edecek talebeler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de asker• 
li k şubelerine baş vuracıklardır.Aakerlik şubeleri sıhhi 
muayenelerile lüzumlu kaydükabul kiğıtlannı tamam· 
lattıracaklar ve bir Temmuzda talebenin glrecej'i okul 
müdürüne yalnız kitıtlarını gönderecekler ve talebeler 
mekteb müdürleri tarafından çağralmadıkça mektebe 
gönderilmiyecektir. 

4 - <?ku!l~r ya~ıh ve parasızdır. Talebenin laşeıinden başka 
gıydırılmesı teçhizitı okul tarafından temin edilir ve 
her ay bir mikdır da maaş verilir. 

ı 3 s 1 s 11 13 ıs 11 19 21 22 2s 21 29 31 1415 

-----------------Mene m e o urbaylığından: 
Belediyemizce 3800 lira muhammen kıymetli 45 beygir 

kuvvetinde çifte vulantlı tele ıilindirli 250 adedi devirli tip 
elektirik bir adet Dizel motoru kapılı zarf usulile satın ah· 
nacatandan taliplerin 515138 tarihine raslıyan · perşembe gü· 
nü Hat 15 te belediyeye müracaat etmeleri ve ihaleden bir 
saat evci zarflarını kanunun tarifi dairesinde riyaset maka· 
mına tevdi etmeleri lüzumu ilin qlunur. 24 27 30 3 1361 

Bal) ve Bahçe ... TUtUn ve Sebze... Fidan ve Mahsul 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. • 

Tralıt6r Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburları 

Orak ve Harman Makineleri 
ulr her cins ve ıiıtemde 

Ziraat Maltineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Halimağa çarşı11 No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 



LU - ------ _ ..._ ___ ----------------------*-=•J:....d-

Pürjen Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mftshildir Ek • ş h Basur memelerini giderir, SJr 3 ap Kuvveti. iştihayı arttırır. 

Elbise ve Manto 

merekblarına müjde 

Zabitan B11gl11r • 
Bagtınlar ... 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

) 

En müıkülpeaeot •ilr 
terilerini memnun eden 
bu f ;rmayı un~tinayınız. 

Tilccar Terzi T'iirlıpazarı 
Ibrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu kere yeni açtıtım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envai•lni, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

J - Mıtazam dahilinde açtıtım terzibanemde 
buaıi olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, tık •nte, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, Başdurak Boyok Salepcioğlu Hanı Kar~ısında 

•uvılet, ıelinlik, · sivil ve askeri elbise ve kaputları 
iıtenilditi ve betenildiji ıektlde imal edilir. 

2 - Muamelem peıia ve kredi ile de yapılar. 
3 - Bu s6zlerhaia datrulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adruı Oduapaar. Siimerbanlun çıktıtı eski Bayraklı 

mataza Numara 12 • Telefen 3276 
~opttın.,. ~Nhnde eltatılı luırlçien sipllrif lc116rıl edili 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefrUfBt ma-

ğazaları • • ~ d d. 
emnnıze ama e ır. 

MERKEZ ŞUBE 
IZMIR ANKARA 

Temiz, urif ~ elbile ihtiJacuadan evel ~ Herkes badi 
haline ıöre temis bir eve, mİİllifirl_.. kabul edeaek Wr lllonaa 
rahat yqıyacak etJaya muhtaçbr. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin cıyua ba~ 
nızıo etiketi oldutunu uutmayınız. 

Memurlara 10 taluitte oerai,a mucune
lai ~lır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cinı lıo•tdmlfılı yeni çeıit lıamaılar 
Yaz mevsiminin yaldatmaıı müaasebetile yeni ıetirditi 

•DORMÔY. FA YN •VULEN. ve •FIŞER. kostümlük ku
ponları koatümlilk ketenler, pardeailiikler ve her tiirlü YERLi 
ve AVRUPA kumq aıortimınlan rekabet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı temin etmedea öncı HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

En satlam, en sık ve en ucuz kumaılara yalnız bu mığa· 
zadan alabilirainiz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bankcıaı 
civarında ealıi Suraaki mafazaıında N. 10 

TELEFON 2598 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
:ccx> 

lcall11nınız 

Toptan 
• 

aatııyerı 

Peıtem11lcılartla 

Lütfi Krom 
Ecza tlepoııı 

EN MUl<EMMEL DıŞ MA~UNUDUR 

Foto Köroğlu 
Hamza Rüstem 

En •eıhur fabrik,ların fotoğraf mak1nelerı, filim, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf alit 

ve edevat?, font ve sehpalar. 

Fotofral~ mtttealUlı laer neoi malzeme 
Zevki okııyaCfk resim ve atrandiamanlar, aenedat vo evrak 

iatinahlan ve kopyalın kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerzade çar1111 No. 28, 4, S, 6, 7, S. J. 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 

Son moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Catltleai Na. 186 

evrole Otomobilleri 
Al 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 
en beğenilmiş otomobilleridir 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her ııırlfl evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
gnzel ve lflks makinelerdir 

Izmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

1 

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küçül\ Cari He&aplar 

lkrami'ie planı-
4 adet 1000 L 4000 L 
8 " 500 ,. 4000 " 

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

200 .. 25 tt sooo ,, -384 .. 28600 ,, 
Kuralar lmart, lhaziran 
1 eylul, 1 birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan be:ı;aplar kura· 

lara dahil edilecektir. 

lzmir viliyeti Muhasebei Buıa· 
siye mtıdtırltığanden: 
Senei sabık Numırııı Cinsi 
kira bedeli 

Lira K. 
48 - 2 

725 - 8 
85 - 27 

2SO - 26 
145 - 31 
150 - 29 
140 - 2S 

2S - 37 
175 - 2-4-6 
60 - 89 
ıso - 79 

Dükkia inci Karaoamaa ça. 
Kahvehane Şadırvaaalb. 
Mataza lkiaci belecliya ce. 

" 
" 
" 
" ., 

Mat aza 
Dükkia .. 

" 
,, n 

" " n 

.. tt " 

Birici belediye 99-
Ace• haaı ukua. 
Mezulıkbap. 
Keçeciler ÇU'lllle 

" " 25 - 3 
65 - s 

Namualb Sebil ,. ... .. 
Oda 

48 - 3 
25 - 32 
30 - 34 
40 - 36 
40 - 40 
40 - 42 

110 - 87 
25 - 7 
50 - 178 
so - 11 
70 - 48 
25 - 44 
10 - 25/SO 

210 - 14 
140 - 33 
15 - 5 
29 - 349(1 
50 - 403 
2S - 264 

Diiklcin .. .. 
" 
" 
" Ev 

Ev 
Dükkan 
Ev . 
Dükki11 

" Oda 
Matua 

" " ..... 
NımazPJata. 

" 
" .. 
" 
" Keçecilerde. 

Tilkilikte. 
lrgatpazırı. 
Birinci Süleymaai7e. 
Nımazıibta. 

tt 

Kızlarataaı baaıada. 
Yol liedutealacle. 

" tt " ,. Oımaaiye caddelL 
,. lkiçeımelik c. 

Kahvehane 
" Ev tt 

40 - 22 
160 - 12 
45 - 37 

115 - 109 
117 - 111 

Ev .. 
" Dükkin 

KarııyaJra hctaut ao. 
Karııyaka Celilbey 1. 
Kartıyaka Bahariye L 
Karııyaka Kemalpqa e. .. .. .. 

1700 - 3 Han Kemer cadcleat • 
205 - 1 Kabvebaae .. 
115 - S/1 iki dükkin .. .. 

2S - 9 dükkia ., ,. 
25 - 11 " .. .. 
60 - 13 " .. " 
30 - 15 tt tt •• 

n 

ldarei buıuıiye akaratıodan olup yukarıda ,., ve •ıl_. 
göıterilen akar muhtelif müddetlerle kiraya verilmek iinre 
26-4-938 tarihinden itibaren ıs giin müddetle açık arbrmara 
çıkanlmııtır. 
Artırma ..,ılarını görmek ve okumak iıtiyenleria her u.1a ... w 
Hususiye müdüliyeti varidat bleuıine ve kiruaaa talip olula• 
nn arbrmıya iıtir•k etmek üz•re 12·~938 tarihine miiladif 
Perıembe giinü aabah saat 10 da depozito makbazlarile büa 
likte ,,iliyet daimi encümenine miiraca•t etmeleri ilin olaav. 

26 ! 1368 


