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Türl'- Alman Dostluğu f{uvvetlidir 
r 

Şefimizin sıhhatler· 
ne ait ilk ra orlar .. 

Evvelki geceki ciddi vazi-
yet salaha yüz t ttu 

lsıanlml, 17 ( Hususi B. C. Bayar 
mulıahirimizcleo ) • Bftyilk 
Şt•fimiziu sıhhi durumları 

hakkında aşağıdaki tebliğ 

neşrolunmPştur: 

Cnmbur Rhaseti • 
.. 

umumı 

1-utipliğiıulen: 

1 • Reisicumhur Atatür· 
knn sıhhi , aziyetleri hak· 
kında mildavi \'C DJ.iiı:iaVİr 

tabibler tarafandıJn . bugün 
verilen rapor ikinci m .. d· 
dededir. 

2 • Ueisicumhur Ata

tnrkOn dO~ar oldukları ka~ 

raciğer hastalığı, normal 

seyrini tak ip ederken, 

Ankaradan ;stan-

Derh:ıl Dolmabahce 
' sarayına gitt i 

9~~~~-111111ı-....---...-~...----...-l[ımiİııı..9iait~~~~~ 
. 

tffe • 

tarihine te. adüf eden pazar 
gnnn birdenbire a~ağtdaki 

aruzı göstermiştir: 

A • Saat 14,30 dan 
22 ye kadar gittik~e arta

rak devam eden umumi 

zuaf ile birlikte hazm'i Ye 

asabi aruz. 
Bu ~aale kadar nabız 

dakikmlu 116. l<'neffüs 22 

İtalya 

\P ha'l'aı...•l el r.c' . )!;t 36.5 
idi. 

B • ~u ·ıt 22 .-fen bu 
sabah ı;ı :rnt on' kadar 'u· 
karada i~mi gf'Çt"'n araz kıs
m<'n hafit ((·m · ~ ve · nabız 

dal.ikada 101, l<'nefffi!'l 20 
vt• h .. rar t ll~reeesi :~ 7 ol
mu~tur. 

(; • \aplan mn~\en.! 

'e m :- ~~" ••rf• 1J1·t · ('f'ıoıindt~ 

W::,hit 'e tathik ecliJ.·•n m~1· 
dn,·attan sonra umumi alı-

, ·nldc lı:ıfif bir salalı gô· 
rülmekle beraber. 'azlvcl 
'-. tltliyet:ni muhafaza el

mcktf':dir. 
3 - Mnı ..!uldp f'thhi , a

ziy(&l rapor!arı ııt•ı;;rf'd.l,•

('(•ktir. 
2 İnci rapor üçüncü sahifemiz

dedir. 

Ergani istikrazı 
(Fransova Ponse) nin • k d d 
sefir olarak gönde- ikramiye eşi esi, ün Ankarada 

Nafia Vekili 
Ad anada kanal faali-

1 yetini tetkik etti 
İstnnbul , 17 (1 \ususi) - Şark 

seyahatine çıkan Nafıa Vekili B. Ali 
Ce tinkaya. Adanada muhtelif Nafıa 
i~ lerini tetkik e tmis; bu aı::ada Ada
na ovasının sulanmasiy le de a laka 
dar olarak kanal in şaatım gözden 

M. Mevki birlikleri 
manevrası bitti. 

Urlada bu münasebetle parlalc bir 
geçid resmi yapıldı 

geçirmiştir. 

y . t Civar kaza ve köylerden gelen bin-

8 
unaknıs a~ .. lerce h'alk, Mehmetciği alkısladı. 

u sene ço yaş uzum . • , 
ihrac etti , 

Atina. 17 ( Radyo) - YuıMnis
tanın bu seneki ya~ üzüm ihracatı, 
geçen seneye nisbetle ço kfazla ol
mu stur. ih racat, i k incite~rine kadar 
dev~m edecektir. 

--=+=-

İngiltere 
Kabinesinde · 
değişikler olccak 

Kabineye gireceği söylenen 

İzmir mfüı.tahkcm mevki komu - {;eçid l'esmini ~·ormek için r la, 
tanlığına h:ığ'lı birlikleı·in ı hiriııci Çı•snıe. Seferihisar Ye diğer yel'ler
te15riıı larihiııclc ha:jlamıs ıılclukl<lt'I dl'n pek çok halk Ul"la~ a gelmi..,leı·
manevra tatbikatı sonu erınis. mane\· clir. 
ralıu·clu .rük~ek knhilh·et gcblerı'ıı Kahrnmaıı ordu, gc id r -;minele 
kahrnmuıı ıı kerleı·inıiz. l"rlacla bir müstahkem me\ ki komutaı ı tiım e· 
geçid n• ... mi ) apmı:-l:Hdır. nt>ral Hnsıın Aktoğuyu :selam am ~

l\1aneYram nde\ anı ettiği giınler i- tlr . 
• 'nc\e ·ı ·· l b \i.ık k 'it' gık , Yali l · Fazlı Gül 
lcerlik terbi\ e~i ile ferdı 'e cem'i e- r isı }) . n. Hehçet Cz, 'ilfl\ e el imi 

1 
•• • • encunwn tı\•el ı i 'e dah \ bi • k da-

IH'l'JJ\'ı. btı ille\ anda modern ask('r- tJ'] "d · l h } ) ı · · \ e ı er geçı resm ne e azır u un-
liğin lnitün in~eliklerini gösteren mtı!o;lardır. Jleı· türliı takdirin fe\kin 
'kuhr•ıman M Phnıech;iklcr. geı;id re"'- ide ınu\ nffakı:- ct knzanan kahraman 
minele dı~ çok parl<ı k, ziııdP. ne;;ıeli a:-;kerlerimızııı ;:\ aptıklnrı geçıd re,..
olarak geçmisler, g-eçid :'ahn..;ında mindcıı sonrn nıiıstahkeın me\ ki ko-

. top l :ın a n uinll'l'l'C halk tarafından tc- mutanı t:warınd:ın CÜl\etlileıı.: Urla-
l.ondra. 17 (Radyo) - Balive- zahii pıtla :ılkı"lanmışlarclır. ela bir bğlf' zh afı•tı ,·erılmistir. 

Runciman 

kil Çembnlayn, lskoçyadan çanıam· ------· - - - - - ---
ba giinü dönecek ve derhal kabine-
yi toplıyacaktır. 

j Alakadar mehafilde söylen.diği~e 
·göre, Harbiye nazın Horbelışa ıle 
daha bazı nazırlar değişecek ve Lo rd 
Runciman nezaretlerden birine ge
tirilecektir. 

Kolonel (~ek) 
Romanya kralile 

konusacak 

\ 
1 

Valilerin terfii 
• 
lzmir Valisi de, ikinci sınıf Valiliğe 

terfi edenler arasındadır. 
İ:-ı lanbul 17 (Hususi) - Valilerin terfi kararnamesi yüksek taı

d ike iktiran eylem i~ti r. 

rilmesini kabul ediyor Merkez Bankasında çekildi. 
Roma. 17 (Radyo) - Hariciye Ankara, 17 (A.A.) - BugünlVekaleti bankalar mümessilleri ve 

nazırı Kont Ciano, bugün Fransız Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· ı noter huzurunda y~pılan. ikramiyeli 

• 

Tokat valisi B. Fa ik , dörd'ü ncü m üfettislik mü~ı.wiri B. Fuad 
üçüncü müfetti~lik ba~ mü:,ıaviri Nizameddi~ birinci sınıf 'aliliğe; 
Kars valisi ile Zonguldak vafısi ve lzmir valis i B. Fazlı G üleç ıkinci 
sınıf valiliğe; Niğde, Tekirc:Vağ, Kı rsehir, Edirne valileri üçüncü sınıf 
Yaliliğe ter fi etm i'?lerd ir. mümessili (Bülündel) i kabul etmiş kası idarei merkeziyesinde Maliye - Devamı 3 ncu Sahıfede -

Ve ltalyanın, (fransova Ponse) nin -------------

sefir olarak Romaya gelmesine mu- T. b k • 
vafakat e_t_tig_- i_,n-=i b;ldir~r. 6. l o ngresı 

Almanya 

Şarhta nüfuz mena· 
tıkı mı istiyecek? 

(S Berlin, 17 (Radyo) - D . N. B. 

ı .. ~ı~day D ispaç) ve ( Övr) oazete-
"'rının Al o 

rnenat 'k . ıy,ıanyanın şarkta nüfuz 
leri h~~ ıitı~eceği hakkında verdik· 
gibi §ay· rlerı tekzip etmekte ve bu 

ıa arın h .. k d h tında uyd • ususı ma sa ta • 
tedir. urulduğunu kaydeylemek-

-

Sıhhat Vekili doktor 
tarafından acıldı 

' 
!U 'K >t'" 

<• +!(4""~ 

ANADOLU -- İk!nci sı nıf valiliğe te rfi eden valimizi tebrik eder ; 
:muvaffakıyetler dHeriz. 

Cin-Japon 
' I 

Japon tayyar.eler!, köprüleri yıkmak·· 
ta ve t'renleri bombalamaktadır!ar 



r 

~t~~ ~~·~PraLı l Şelhöır Dalhlooo lhl©ılb>eırneırH 
~ü\ ~~ '" nı;a,,- B k.. t hl k?[ Hapishanedeki ~ ' . -E~~ . ~ u ne us a 1 bir mahkuma 

.... "" \ ' 

' } Sıhhi bahisler -=ı 
l J.Juıuıı hastalıklar mutehO.S!lı.7;--;;: 

• ,·,,1·ki Ugur diyor ki: 

Çocukları hastalık
tan korumak 

..-12-Kuyucu Murad: 2 
Gene kadını kocasının B k Dazı çocuklar ra~itik olurlar. Jb.-

lÇO Ve esrar ~itiznı, çoculdi1rda dördüncü avrlnn 

~uyucu Murad, harikü- • verecekmiş ıkinci seney e kadar görülen lıir. has-
• • A • • talı ktıı·. Bah u.sus sun 'i gıda! arla bes-

elinden alıyorlardı Şehrımız umnmı hapıshanc:-;ınde leııen r•octıkl"l'l } h t 1 - ı t. 

mahkum Arap N ııwı gormek uzere i"ızl·ı ıı1t"ıııtr.J' 11 ki .. "I k 
• y • • • .. 

1 

~ " n J u a R n ı g a E a rı a 

lide bir adamdı .. .. .. . · . • ~ ._ a o c ıı · an goru me -
pazar guııu hapı~hanave gıden ~Ta- tn<lı'ı· l'ıı lı·ı ·t ılı" l lty ki , . _ . .' .. .. .. . ,- . ' , s : ,:: grıyan çocu u-
latya_lı 'ı usul oylu Şukrunun uze~·ı nn kemikleri lıoztılmıı:-ıtur, En çocuk 

·ı ... •• Yaka kahramanları kadının parasını da g~ıı·dıyunıaı~ taı·~~rından aranml!?. bır l 1a.-cl<1 rıe~l' yoktu!'. k:,mnıan ~:istir. 
90 yaşında olm&sına ragme~. atının us- aşırdılar, fakaf yakalandılar. ~~~~~ıı~:e 2., .satıgram esrar lıultın- ~:~ı~ll~·(·bili\;.·;ıı~ı~~~ı~:~~; ;-~~~ ı=~~ ~~a: 

d . Şllhiiııliıı lıunlım mnhkfım An.ı.p ğı:l'!el'i de olduk('.fi büı· iimü:;ıtlir. 
tün e ordusunu idare edıyordu . E\'\'f'lki gı>rf! yangın 8ahnsındıl be- lıiidiın otrııi:), Oll\111 lrnrısını kurtar - Nuı·iye vennf'k ilo\1ediğ'i uııla~ılmış, I>i:;;lt!ri ılılztıııli d~ğildir. lil'İlıtili 

Iı-•cliyc tanıf'ırıdaıı yeııi inşa etti dl - ınak istt'lllfl:'irıı.> rnaııi olmuştur. ll>ru- keııllbi udli,\'t'fl' vel'ilmi~tir. -.:e çıkıııt ılıdır. Yiiri.inıt>ktı> gliçliık çe-

Yazan: M. Ayhan rrH·kte olan ~dıiı· guraj1 drnı ırıda lıinı Şim~Pk, kadını ı oo metre kudı.ır kel'lt·ı·. füıraklnl'ı L•ğri L li ~·ı·lidlir. Ba-

Kılıcn evvelil sn&cn, sonra sola saı.. Biraz lılonı·a Kuyucu 1\.ful'ad ırn-ıı:ı. çok c,:trkiıı bir vaka olınllf:l, kocaısilP- :-;(jl'(iklediklerı ~oııru tııslar !izerine Bir kadın boğu 'mrık ~ıltıı~ııd~~ kanılıurluk gifrül(il'. ıın ıın 
lud~. P~ha ~olll'a da ileriye .doğru u. Kıı leııdt•r o~lu11ıın J'~~t":.:ıı·gfılıına rri - biı'likte ! 1 ıl~afirlikten dıinf'Jt Lıiı· ku- . l , t" k· t. . 1 · 1 . . ·k ı zılıırııııl~ı karııbııl'lııl, güı·iillir BLınlı.ır .. . . . . . ı l 'k' k' . . ı.ı .. · c· y,ı ll rnı:-1, a .l 11.rmu.11 ll Jll n< ın ·u" .... ere ı· '·en kur·tarıldı k. . zıı.ttı. rerken: < ııı, ı ı · ışınııı tuunuz te~euuus ıne · . .. . . M 17 a.\' a tu clunııa11,laı·, ko~amazhıı·, vii-

Bu kılıç, Yemen yudlg:ln idi. Kıı- - Seni clü;.rnıı• kahrrıman seni! maruz kulmı~tıı·. V:.ıku şöyle olmu~- ohtn 811 · llayrıye, mutecavızın ha. - Alsancakta Dorntt\'a caddeRiııcle leı-iııde bıiyünıe kalıiliyPtleri hemC'n 

yucu :\{urad paşa Yemen valiliğinde -di~·e bir kahkaha attı- sen benim tur: l l'eketleı-inc şiclLletle mukavemet ve Bn. Nelıilenin evinde hizmetçilik ı>- henıen »ok gibitliı-. Bundan b~~ka 
iken oranın en bi.iyiik şeyhlel'i, se- kuyumu kazmağa yelteniı·sin ha? .• I Ali oğlun. Hüseyin, karı ı Üs - tniimaneat göstermi~tiı-. iden 20 Ya~ırıda dul Y.ekiye lkbalin 1çok bhal uluılnr. Hazım lıozuktuk
nelerdenberi saklı duran ve uğurlu Sen, lıa?.. 1 k_H~Jü Bıı. 1Ia~:riye i.~e birlikte misa-I l\Iiicadele epey tızıın .'<ürrnüş, 0 aı- ba~mclan J;ir kaza p-eçmiştir. Ifüsa- ' !arı fazl:.ı g<inilıııektedir. :Nefes yol-
tellikki ettikleri Lu kılıcı ona arma- Ve başını çe\•irurek nrniycline ba- fırlıkteıı ovlenn~ clonerken yangın rada B. llü~eyin de knr~ısına dikilen yin adıntla Lir amele ile e\'h•neeeı.dn- \ ıurı lıo;r.ulur. l,'abuk nezle olurlar. 
i':ın olarAk vermi§lerdi. ğıruı: 1 ~aha,.,ıııcl:ııı. ge?ı.vorlarmı~, Mehmed Ahmedin üzerine atılmış, Ahmed den dolayı i~iııden ~ıkaı·ıla~ Zeki.ye j Onun i~·iıı Al"<l~itizme müpte~a ç~cuk-

- :Mübarek bir kılıçtır bu -demiş- - Tek celali diı·i kalmıyacak .. oğlu lbrnhım Şımşek, yanında Ana- k:ıç:ırak İbrahimin yanına gitmiş: İkbal, dün Al~ancak vapur ıskelesın- larn hu.su~ı bır tqkım teclbırlerı ta.t-
lerdi- ıarkta, g~rptı.ı zaferl~r kazan- Amnn \'ermek haıııı:ıkııtlır. Kökleri- ınmlu Yur·nıf oğlu Ahmed olduğu - Yakalanacağız, kaçalım. ele gezinirken mu\•azenesini kaybet- uik etmek ehemmiyetle lazımdır. 
mıştır ve bu kılıç, enlı.ı gibi bir kah- ııi kazımalı ki, t'ili:r. vermesinler. h~lde yoldan geçen k~rı ko.canın ö- Demiş; İkisi dç Bn. Hayriyeyi o- miş, tlenize chişmiişti.ir. İskele me -1 nunlanln lır.:.lemenin pek mlihim 
ramıına yakı•n·. KulenllıH' oğlu ile nrkadaşhıı·ı, yir- nunc çıkmı~lu_r, İbrııhıın elınde Lu- 11·ada hırakal'ak kaçmışlar, fakat çan- munı, hir can kurtaran !Iİmidi ula .. rolleri vardı!'. Mut.laka vi.icudlerinc 

Kılıcın keramet v~ sihrine l.ılzza t ı~1i b~ıı kl~i ı ı~ Lir ordu dıı 11 a ııc :ık iki lu n~n u~~ı? lıır çu \'~ ldı~l ~ v~, nı:~u- iu;-;111 c1 u ki 80 Jjrnyı ulm ı.~hmlı r. . J ı ak bo~rlJ 1 nw k iizet"e hu ltıırn n knrl ııı ı giit'l' nrn vnfı k hiı· gıcln t eııti 11 ve aın 
Kuyucu in lindığı l!ibi, asker· arasın- tı~ lrnı kı lyı kıı ı·~ıırnrıık canhmnı da~ıle Lnlıkle H. Huso)tnlll u:ı:eııne n. llliseyin, dcrhul zubılayn mtL- km·l~)l'mışlıı·. 7,İm elınnk ienp ocleı·. J1unıcla on mıi-
du d~ l.mııLl i~itip İı'un lOJH'UKllHı at:.tl'ak kıı•tıırmıı?lar- hllcum edeı•ı·k: rncaall:.L vukayı unbıtmı.'?, l'lt1Çlulnr, ----7---- lıim zcneir kıınıiklerindeki ekri1ik-

- O. ııu .taıı~·~uı mutlak 2afer b u- dı. ı - Bu kadını bana hmık. 1 ld ç k d .. ,. lerclir. On tın ic:in çocuğun vaziyetini ~ ı n~a lıir znmancla tı7,tın çuva ız ve 
hlrınut [Fakat Şiiliği kalıul etmek sarliv- Demi~, Bn. Ilnyriyeyi koltından . . OCU UŞUfffie claima deği~til'mek şarllır. Tiazan snğ 

DJye
1

11Jer vardı. IIaı·Lın en şiddet- le].. • ' oıı• • yakalıyaruk süri.iklemeğe Laşlamış- SO lıı·a p~ı·a ıle yakalanmış, hazıl'la- ve hazµn da sol kol üzeı1inde tn111 -

! . d · 1 d ·r.w ı. 1 ·j ,.. . . tır i nan t:.ıhkıkat evı·akile adliyeye \'e- ı'dd'ıası alıdır ı evres ıı e, n uyueu, ueya z ye eııı :::iadı·nz:.ımın cmn del'lıal tatlııka · .. . . .. . 1 • • • m · 
k~laıı.·mı atınm n tünde, sak.· alı rüz-ı baı::Jand.ı ·. 1 Ahmed ele, n. Iluseyının uzenne rılmışlerdır. t Daima zencir kemiklerinin eğril-

- ..- kiı;cşnıelik cnclclesinde 391 ~a~·ılı 
g"4rda ~a\•ru1a ·:H•rula ve elınde ya- E\drler knfı'l"'lı-1· JınJı'ıııle nıe\•clrı- 1 k • menll'sine çok dikkat etmek gerek-

, .. .... " LL ( Ü ·kandn brrber n. Hasan, zabıtaya 
lın kılıcı olduğu halde, Yeniçerilerin na getiriliyor \'e kPlleleri, uçuı:ulu- 1 Keller ko·· yu·· nde kanlı müracntla dükka11111 iızerindeki o- tir._ l~un~~rn n.ı:ık. hnvn .ve güı1e~ 1Nr-
gizli Lulundu;;.u istihkamlara doğru 1 Öl Ası'le ·n .. , k f 1 k 1 1 1. t .,., Rıza kızı ,,8 d. ('. B Ah lerını duzenlı J:ıır şekılde tatbık ve 

. 6 • yor( u. en u n u e ·a a a!'ı o- c ıH a o m .. n • ışırı . - . . . . 
bır _ok e-ib1 fırladı. . - lvnı•ılnıııı.tı. ..1j t . n C"'•k .. . ta.kıp etmek çok ehemmıvetlı bır . _ ... "{ metı n me rest n. çu ·ruyenın, on 1• f' t . · 

Kuyucu muhakkak kı, harukula-\ Kııvtı"u 'lf b• k' .. 1 k 1 k d" .. d" w .... l\ey ıya tır. 
J .. J.t urad paşn, düşman or- r a gun eve ·ııac en çocu uşur ugunu CBı'ttı') 

de bir · :ıdumdı.. Doksan y:ışında. at .. .. l va l b · t' T hl 'k t b J 
ü.,Hiııde lıu kadar ı;üratli manevralar clugahıııın oıımıdP sareban nltında. il ııı· otınış ır. a n ıı a nş ~il· -:-=---
y~parak bizzat bir orduyu idare et- oturuyor ve ki.içlik tepelel' halinde mıştır. _._ BORSA 
me1c ve harlıe iştirak eylemek. elbet- yükseımeğe başııynn kanıı ,.e kesil- l"' ·ı uakkı A d. . kadı. . 
te her b~bayjğitin harcı değildi. 'miş kafalardan müteşekkil ehramla- smaı rı~ vcı, sev ıgı Emanet hayvanları nı10 Mıs 

Birdenbire Yeniçerilerin ve kapı ı·ı rnhı:ıi. korkunç bfr zevkle seyredi- • J ld fm /a OZOM 
kulu efraclının istihkfımlardun fırla- )'Ol', di ·siz ağzındlln ar;:ı,.;ıra ı;;ılıJd;ı. ı nın evınue vuru u sa lŞ r [cııval MrıTın ciıısi J{r. s. J{r. s. 
yırı a i1t:ri~1 ,;;1.ğ cen;ıhından inmeleri ihtirns \'e siddfltle karı•.nk ~"ler ge- E l'J• ... C I . 1 w ' t . t ' o·· t k d k Qeı?moniıı l{öste köyünde Crmal . 26 JS Ah·oti bi 9 7S 15 5() 

,,. -. ,,. ~ve ı-;;ı g""ce umaovası na uye· ı gu eve gı mı :ı r. .or a r ·a aş a• ğl ll k ·d · lb h' · · 
ile, S>ıileJ' hı.ı~ reı; \'e dehı<et içinde sa- liyor<lu = 1 sinir) Kı-llcr kö iinde Esen mahalle- pıyı açarak içeri girmişler, hepsi bir- 0 

u ama7:.n~ ve . nı w eşı ra 
1
":' 2221 F . S olari 10 1 ~O 

ğa, solo tlalg;ılunclılnr \'e bucalama-
1 

c.Dini miıLine hnkarel \'e padisahı . d 1 . k' y l t • 't ·ık ıd 
1
· ·ı H kk A .. · Alaçatıda tutun çmdagmda çalışıı- 168-1 Jiro ve ş. ~ 2~ 13 

ğa buşladıl.u. ulempeııaha hıyanet cezasız kalmaz. zı 27 yaslarında Halice Z eybek , öte- cullanmıslar ve kendisini döaerek W• 

1 
k T• :

1 
a· . a· 1555 A.R. Uziimcü 10 

. . ~ . . sın e Jır va a o muş u r . smaı ı- en smaı a ı vcının uzerıneılarken n. IIfüıevin Karacava ait iki ·~ 25 14 

Adetıı. tepe parçalanmış ve <:ah- . ~ y • • • _ M . B k" · · ··- .. _ 0 eşegı a ara 1.;I a pazarın a ~ e ışer 1400 y T 9 ı• 
• •• y k k Senı Kalende· oglu :-;enı.. Ah, Ren de denben tanıştıgı anısanın oz o- bıçakla sol bogrunden agır surette b k 1. "attıklaı·ı anlaşılmış "-· aner ':t 

radakı <lu~!l1ana douru a,rup a ·ma- M h d l 21 t 1 l d H ucu ıraya "' . , 7:; 1:!:: 
_, \; 

0 
elime diış.::e~'ciin, bak ben c:ana nele!' yünden , P rnt=> oğ u ~ ya~ında s- yara amış a r ı r. adisedeı:ı sonra şuÇ°lular yakalanmışlardır. 1267 Ş. }llza H. 11 ., ., 

Kil bn;damıştı. ederdim'!. Ö\·le isler e.ı. !erdim ki, mail Hakkı Avcıyı evine almıstır. kaçan suçlular, zabıtaca yakalan- · 1100 J. Taranto ıo 
~KllfUCtı, bıından baska, harpte · · · .. h b l H • · l d v ı hhA · d d - ---;----

m ükemmel bir orun te;tip etmisti . mi iden de beğenirdi!. Bunu ~.oren ve . a e: a an kat~ce mışb~l~ ılr. r· ı ar.a ıM, sı 1 tkım ha ohto- Tren kazası 968 T.l Ü . Tarım 9 50 
, . . · 

1
. .. · ı nu kanlı Ye korkunç ehram, pek Zeybegın kardel}ı Alı, y~mına aın· mo ı ıy e zmır eme et asta a- 607 Y. t. TAlilt ıo 

Ren<lı ~ıskel'lerınden kırk, el ı suva- b' d . y f 'l k d H n · t' · ı · t' T J k'k t Ad K k d f 2~ r i i a'siler ibi iyindirmis ve düs- fazla tutulmadı. Kuyucnnnn her za- ı~~ e~ı . ı.ısu ı e ar. a ~şı al ve ~esme ge ırı mış ır. al ı a a - Evvelki gün nrşıya a an zmi- 5~0 :\f. J. Tarf(nto ı l ... 
y ' l g Ah gk. - . h : Huseyını alarak Hatıcemn bulundu- lıyece el konmuştur . re gelmekte olan makinist n. Abidi- nno s 1"' 1 . 11 r;o 
manın orc uga uracagını ta mın manki aneti vrçhile, simdi de kuyıı- .ı;ı '-. •,r un u 

nin idaresindeki 6 sayılı banliyö lrn- ~21 M. II. Nazlı 10 
ettiği yerin sol tnrufındaki ormanlık lar ka.zılırordu .. Nihayet onları is- K 

Ş h • •• t kb } k 1 tnn, hat üzerinden geçmekte olan ~16 Ahali Ban. ıo 
a r aziye saklamıştı. Bu elli ki~i. har- itaı> edebilerPk olan çtıkıırlaı·1n t, ... - e rın mus a e arısını ve ızın S"l y f 'd k ı 6 

" u eyrnan oğlu usu a nı eşya yü - :108 nhisarlar 50 
hın en ateşli bir znmamnda \'e Yeni- mamlunclığı haberi verilince ihtinır • 1,... •• ld •• d lü l'!şeğe ~arpmış ve hayvanı poırça- 2U P. K!ul'k 
ç.eriler in de harbe iştirak edecekleri,sadnazam: . 1 ımar p .anı o uren a am lamıştır. 
sır:1.lardn i.ikUıı ederek a-ıil:rin ara- _ Alın ku.vul:ıra .. r:ir...iııltır ce _ 26!1 Ş. Remzi 

11 
10 75 

2:; 

15 50 
17 50 
13 70 
17 7? 
17 ı;o 

17 50 
1;3 25 
8 50 

1G 

13 50 - ı, 1 ' 1 --+=-- 205 :M. Be ikçi sına 'karıştılar ve lıağrışmuga vaş a- hennemc ı 

D .. k b l d. d Ad l t · · b ld Otomobı·ı kazası 187 ~uat Ökten dılar: Dedi.. Ke)lcdl'Jl ehramlar de,Til- ı un a şam e e ıye e a e yerını U U' 178 D. Ardit 

rn 
11) 625 10 62;) 

- Lfmet ol-:un !.. Yazıklar ol:-.un !. di ve cukuı·lar;ı atıldı .. Sonra. hafif to /anıldı Ya kup ölü bu f undu Keırıalpaşa kazagınchı a~ri mezar- 177 S. Ganıel 1'7 
10 

Artık kimin için, ne diye harbediyo- Lir toprak tahabRJ ile örtiildü.. 1 . . P.. . .. . !ık yanında bir k::ızı:ı omırntuı·. Al' - 171 ,J. Koheıı 
j lzmıı sc>hı ının muslnkbel imar Balıkesirin Bigadiç nahiyes:.inde 

ruz? Arkıı.dun ba~ılclık. :\Itıı·ad pa- ITarlıın ücüneü giinii ... Vakit. ikin • : .. ·• . . · - bele- k mudlu belediyesinde kayıdlı 11 nu- Hi!l IT. Al>ıııy;.ılı l~l J2!:i ı:1 12.-; 
şa . bi.ıi tuwr:ra düşürdü \'e Zlilfikar diye cloğru.. planı ıçıı.ı talı komı~yonlar ve 0:-;manca öyiincle )<ansı Hafize ile 

k 
... P. ı d ... k' K • 1 ' A <lİ\'C fen hl'\·eti tarafından hazırlan- lüzı 'l\'adye)~i ördü.ren ve 'kaçan Ah"- nıaralı kamyonu idare- ı:dcn · şofiir j::;.. 1 J.7. !{~ :Aliyiğii 8 87f) 11 50 

17 i50 
18 !173 
u :)() 11 

pıışnn.ııı llm~~n( asın a ı araman s~.t(l_naı:.ı_· ın._ gene sayclrnnın altın- • . ..· . . . . . .. t J ll M h l 0 wıu Al' k h · 8'.Z S. Cehledıliıı ~!1 50 ];3 50 
nskerı, ordue-ahımızı bastL, çadırları da ıdı. lkındı ırnm:ızııııı abdest al- mı~ ol.tn ı .ıpor J,ıı t lctkık etmek u- mecl oğlu Yakup, zalııtaea aranmak- nn Hl u c nırc g 

1 
·a Vl"Cı, .)O ~J liO 

;;. t' · di ı d L' · k · l '7."J'" lzıı'ı·ı· tın1 tııııAı 1·1n!tt' komı'.s''.''Ontı ta idi. Katilin İzmir vilaveti dahiline bindiği ntla. Kemalpaşa gitmekte o -
2

·l!l P. P~ıei 'i Yllgma et ı, şun ar camız an ızı ma Uzeı·e yerın< en kımıldamak iste- ,,,~ " • - , • ı G ı Vjtel 13 f;O l t 
de vuraca!~! mi~ti ki, gözleri, kıı·k f'llj metre ilcıri- dün aJ, ·anı saat 17 ele belediyede gel mi~ olması muhtemel görü imi.iş lun vilayet umumi mecliEı aıaı;;ındun :JI? Bsrı::ıf n.ın. F 

17 
Bu çok kurnazca tertip edilen o - rlen gf'cen bir c:ipahlye te-.adiif etti. vali B. Fazlı Gulecin reisliğinde top- ve Lurada da aranma~ı l.ıildit"ilmiti. 1 Il. lımwil 7,l'ki Doğana çarptıl'rnış, ·12 lI. l\fuht~p· 12 25 J;l 50 

yun du fü:ıilerin maneviyatını bozmn- Sipahinin atmın tereki-ıinde 6 ya- jal)rnıştır. Dün Balıkesir vilfiyeti jandarma atın ayağı kırılmış, Il. Zeki Doğan :1!'i II. J}ol'İ ı:~ 2 f> 1 ,~ ~5 
i:ı küfi geldi.. ~ıncla hfr çocuk vardı. ' HaporJar birer bfrer okunmuş \'f. komutanlığınduıı şehrimizdeki ala • da hiıfif ynralanmıştıl'. Suçlu, yaka- :1:2 Al bayrak 15 1;; 

A silerde panik lıaşl:ımı~tı.. Kaçı- Etraf111chıkilt1 ı·e: toplııntıyn iştirnk eclen belediye rebi k:ıdarlarn geJerı ikinci mektupta l~ıımışur. 26 Şınl:ık o. 8 J2 12 
yorlardı .. Saııkj ıtna baba i'ünli idj. - ,Du da ~ıe olu?. nıı cocuk ela nı> Dr. ın. Hehc•et ı ·1: izahat vermiştir. katil Yakıqrnn, Tialıkeı-;ir vilayeti da- Öğretmen ta_yini 7 If. Albl"rti 15 7f5 1;; 7L 
As.il~r •. iluhlal'llıı, ağırlıklarını atı- r.eclen çıktı'? i11izim sipahi efradı hep Rapoı·l:ır tosdik cdjJmi!i>tİr. Rupor, hiliııde jandarma. lakibinden kurtu- 5 i>ztlirk 17 50 17 50 
yor, caıılannı kurtarmağa Lnkıyor. f'l'kek kiı:ilrl'dir, kadın gihi çocuk N:ıfıa Vrkfıletinı> ta~dik edilmek lanııy·ıcağını ve ya'!:ıtaııacağını an- Tilkilik orta okul riyazi} e ö~rPt- ---

. t · 1.ı· kild 1 l:ı<lığı \'e bunun üzerine teslim olma- menliirine E. Ilakkı Sühn Taşkıran şuur~l17., ırnc f'sız ır ~e · e rayı ı- cloğıırmazl!ır amma.. iizı1 re dedıal Vrkfılele p;önderileeek 0 lS.177 
f k O · ı ·ı · · · gyra karnı· \'Crcligri, fakat elindeki çifte t · c<l'ln · t'r yor, u ·ul smanlı sıp:.ı ıı ermın \'ıt Dedi v.e sipahiye i~aı'Pl ettJ; ta,.;diktı>ıı ·orıı··ı ŞPhl'iıı miisiakJJel i- ~ıyııı ı 11~ ı · 

---=+ kılıçlarının allmu düşüyor, eriyor, - ı:ura} a gt>l !.. ı mar planının hıızırlaıım:.ısma haşla~ tüf eğile vilayet meı-kezine gelirken 
mıüt\'oluyorlıı.ı.·dı. - Dl•vam ecl<'cf'k - ııacııktır. yolda kurcaladığı tüfeğin patlama.si- G J k k• k .U2,31.5 

ıe goğ~ııden raraıanaı·ak öldüi'i1 JÖ CÜ te İ 1 aza 
•K'ültürpark sineması: Kibar halkın sineması olacaktır , lıildü·nm;ştiı·. 

· " " Ailevi ve ictimai filim/er gösterecektir Ödemişte yangın 
Progrrımlar;nın mükemmeliyetile tema· ödeıniş kazasının Dol:ıı)Iar köyü11 

Bir kadın boğuldu, 
bir köylü ağac , 

" " 

" 
,, 

,, 
" 

" " 

.,.. ele Çağlayan mahallesinde '..\lehmed 
yüz edecektir oğlu ,Ali Çimeııe ait evde yangın çık- Ödemi:;; kaz;lo.:ınııı Gölcük :rnyjıı-

/ k mıs, e-\', içindeki eşya ile tamµmen sında ıeytiıılik )rnyünde Bedel Mus-
slirahat için aranılan te mil evsafı haiz yanmıştır. ıafa oğlu kıl'k IH'~ ya~ında l\IPIJJııccı 

Çı1nıl 

:~G4 

altında öldü 

olacaktır i Yuııg-111, dört :saat kadar devam et- Gölciik, G 1 ılcii,:diıı 1'nr~ıyaka m~'rki J 00 
70 
q,) 

"-

mı~ ve köy halkının ga~-retiyJe civar- inde bit· kl'st:ınf' nğaeı ke -erkeıı iıze

Sizin it;in bir gezinti ve eğlence kaynağı cıaki <!vlcre siı·ayet etmeden güçlük- rine ıtcvrilen ağac::ın a1tınc1a btnl':ık 
Olacaktır le söncliirülmU~tür. Tahkikata göre feci :-:urelle üln1ii:-tlir. Diğer valrn da --

yangın, evin kiı·emitleı'ini aktarmak- .~udur: 56G 

Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır la meşgul olan İbrahim oğlu Nuri Üdcınişiıı (;i)Jciik yuyla.sın:ı gideıı J 1078!17 
Bak lnrafınclnn kiremitlik anı~ına Odeıni::: i n razı mahallc"i halkıncla ıı 

Dı'kkat Resmiküşada şimdiden hazırlanınız. di.b;üıiileıı bir yamk !'.İ!!ill'adan cJ1'mı~- Pı·apµı.Jı Ahmed kızı kıı·k ]Jp~ ya<: ıt t- ıosrn:ı 

No. fl:ıt 

1 10 70 
8 Jl ;jO 

D 1:. GI) 
10 J3 7~ 
11 J 7 715 

İNCİR 
11tılııı , i11si A·r. S. 1\1". s. 
i). Ziya IJ. 7 50 16 5() 

IJ. ·~ eşlJl ş 6 30 i 1) 

:ıı. 1 I. ~ azlı 11 1 .,-
-O 11 125 

8. 'l'~p"UÜ(J JG 16 

tır. Z:ıraı· 1:no lirad}l·. Rnçlu ya)rn. d:ı. Kır, Fatma adınclaki kadın. r,.;ı. Z.IJ/İt:r; 

ısı.nemamızın hedefı' •• Gu·· zel f;lm V P ucuz fı.att•r l lnnrrl!'-. clikkat"izlik srbr.biyle ~·aıı- d ikte yıkaıınıak kin ~ll\'U gjı·ınjı;;, ('ııl'tt/ ıl/11/111 l' İıı.~i Rr. s. T.Cı. s. 
_ _ 1 ~ ı. gına sebcbixet vr.rMPl:t"n "<'h,eyo ı· iizme hilmNliğirıderı lıoıhıl;ıı·ak öl-, !>.ı C. J\. fhı l't ~ 

.--··--------------..--·-..-·---·ı ... ----~--m:m•111111111!1---ı:rı_,_11Jl;r.:--- \t't·ilmi.;"fr. 'TlÜ".~kir. ..~5 E! ruımık :.:~ r>o ;J" fiii 
-- 1 •• ,,,., 3 T ~~~ 7 ıırY 
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Kurnaz İkinci rapor Balıkçılığımız 

Doktor F unk, Berlinde mü
him beyanatta bulundu 

b k 
~ Baştarafı 1 inci salıifed~ -

ir yan esici İstanbul, 17 (A.A.) - Riya- B l k 1 k ı 
Uyuyan adamın seticumhur umumi katipliğinden: a ı çı ı nası ihya 

1 - Reisicumhur Atatürkün sıh- ' d } h 
cebini kesmis hi vaziyetleri hakkında müdavi ve e i ir, i tiyaçlar ne· 

Gazi bulvarında Bors<\, önünde mÜJavir tabibleri tarafından bu ak- d • b ? 
d K 1 b 1 d

. . d k şam saat 20 de verilen rapor ikinci en 1 arettir. 
uran ema pa~a e e ıyesın e ·a- maddededir. 

yıt1ı 16 sayılı kamyonun sahibi ve 2 B · .. d'· k k' Bundan 4-5 gün evvelki nlisha • 
f

.. .. B Al' K k - ugun, un a şam ıne so oru . ı ocaman, amyon ni b ti d h . . . . A b mızda fikirler sütunundöJ arvadaşı-
:. · d k 1 d a e e a a 1y1 geçmıştır. 8~ i 
uzerm e uyuya a mış, o sıra a ya- •'" l ..:ı b. ..ı ~. "kl"k k mı::ı: Bl\Y Visl\leddin imzaıi1e çıkan 

k 1 b
. k . . . . d .az ar~a ır ~egl§ı ı yo tur ntna sa u an ır yan &.Sıcı, ıçın e . Nabı t l l G t ff .. 

20
• yazı m\inaıebetile, balıkçılar cemiye-

Almanya, Türkiye; Yugoslavy_:t ve Bulgaristanla uzun 
edecektir 

87 1
. b 1 k · · b' . k z mun azam , ene us t" . • ıra u pnan ce etının ce ını e- ha t d . 37 d' ' ı ıyasetındeq şöyle bir tukeı-e al • 

1 
rare erecesı ır. 

serek hem para arı, hem de cep sa- M .. d . d kt 1 dık: 

sen eler sürecek dostluk ve iş birliği tesis 
. . I H b u avı o or ar: 1 1. atını ça mışhr. ırsız za ıtaca ar~- p f .. D N Ö O - uııanbt:ından ~ahill~rimize ro esor r. e~et mer r- ,,. 1 nıyor. delk. .,,l' en yabancı lJalık~ılar .l.ıizit:ı ksra 

J3erlin, 1 7 (Radyo) _ Milli ik-; istediği iptidai maddelerin hepsini bu linde bulunduğunu k~ydetmiş ve Prof .. M K l Ök .sularımq~d:ı L:ılık tutarken ırö;iili.irse 
1 1 T k Al ı · ı ı iti • k ·ı • J esor . ema e. t··k 'J:-ı 1 . ., tısad na:.r.ırı Dr. Funk, Ankar:ı ve labileceğini söy emiş ve ür iyeye manyanın, ngı tere, f rarrsa ye ırıantsa ecı erınae Dr. Nihat Reşat Bencer. 'tl:-:. 

1 
a,1

1 
mcvcu< C.'lllll kll\'\'et ' (\ kud-

Sofya seyahatinden dönmü~, mat· I a<;ılan krediden bahsetmiş, Türkiye· Ameri~adan faz~a bu üç memleketle / h / k ! Müfav· D kt 1 l l tıııclı.:n kuı·ftıl:ımazlaı· dedıal ya. 

L 
• b . b k d' ·ı k A b' ı· alıs-yerıs yapacamnı. Ankara ve Sof- görü en asta ı Profeso~ Do Aokr ·aırM: ht ö kalnnırlur. 

1 

uat mi.iınesillerini kabul ederc:k e· nın, u re ı ı e as crı ır ıman te- · h. . d . , , . r r. ı u ar zen. ., 1• ., l 
k 

.. ... YA seya atın en soıı derece mem- l\[aıqsa. 17 {'I elt'loıılu) - Manı- Profeaö D H lJ h D'k ~- •il ::ııı.ı nı·tln lı:nhuny:l ~ul\sen 
yurıaıta bulllnınu"'lur . sis edeceğini, demir yolu ve opıu ld - ·· 'd d'l . k k . ı. - 1 l\l 1 'k" r r. ayru a ı er. d ·vil ıniiz · d ı .... rıun o uguuu ve umı e l mıy~ce .'n lllt'I' ezııı<' ııag ı . U:)H ar \"l•ııı oy Prof .. D s·· tt•d ı: • ,.\J e ı> c I' \ (' L;.ılıklıan PLl e 
· D l ' k Al '-' gos J .. vazımatı , 1 c • ı ı·ı · v·· eyl""ıı1ı·--t·r d d b" "k · ·1· d 1 S 1 ·· .. ı. ·ı · eaor r. ureyya ı ayet ·•u j(J ı . . ı ı. · un ; manyanın, ı u • .... a a a~ın a ..... ... ~ 1 • erece e uyu ıstı a e er temin d· A khisıınıı :.ıruço~ u koyu r'ı'~ ı ı>ı·ııı- Serter. , .. - ' -tı ı ll sa :-;,ti ı ı ı·. nu ıı a ı:ı111·0 eh· 
li\vya, Bulgaristan ve Türkiye ile Doktor Funk; Almany::mın. Yu tiğini ı:ıöylerniı:;tir. dı> uyu~ huiıtalığı görlilnıliş: lınytaı·- Dr Ab . M l ~;p·ıda d:ı GO - !Hi kuru;;ltıt'. t"ıık ı:ıe-

k B 1 B l T 
.. k' 1 D 1~ k 1· .. k 1 . . . . . . . re.vaya armara ı. ·I . 1 1 .· l . . Cloıstan~ münnsebaı tesis edere , er go~ uvya, u garist~n ve ut ıye i e r. ·un , ur - Aman do~tlıı- lal'll ~uslcı·Jıklerı faultyd ıle il•lct •d Dr M h d K" .1 D k llt <'

1 
c eıı ıc•ı 1 zrııırı• her giin ;;on ile 

1 k d
A b' 1 d d k 1 b w k k . - n . • • • • e me ann er . 1 (J)) k'I . . . 

iqdf;n Ankaraya kadar i tısa \ ır uzun sene er eyaın e ece· o an ir gqnun ço uvvttlı oldugunu de\ te- \ enlnıedı•n lrnsüılık bel'tarn[ <'Clıl - Istanb 1 17 (H ") B 
1 

( 
1 0 

.u a:-<ııHla hal'lnrnya gP!ir. 

ı h d h ·ı· d d 1 k b ı· . . k b .. . . . k U 
1 

U&USl - aş· '' l~ l 1 ] ] l~t teısi:ı ettiğini ve bu at a ı ın e, ost u ve iş ir ığı tesıs etme emf't· artız ettırınıstır. miş kunlanl~ı· •1ldıı·ılmıştır. ve'-il B C la"l B b bah h ·• - ·ot:aı a ıa ı;: 1ululm, hııra-. , "'- . e ayar u sa fe • .. . 1 1 • 
rimize el . d - D l b h } :ı ge nın: ıaz:uı d:ı );:'ehi', Fakı:ıt 

g mı!. ogruca oma a - .. ;, .. 1 t· .. , f· , .. • 
Ç
e sarayı .. s·· "k Q t• ı:gt 1 ı 1 ),\ .ıçt.pı .1zla olıu:-;a .. ) ok ... a 

Araplar, Kudüs konsolosu
muzu tevkif ettiler 

n ... , uyu .,,e m yanına 1 . 1 k 1 . 
gitmiştir. ' •.ı 1 eı ıurny: getırııı<>z. mahallinde 

2n • , 1 , , 1 ", ~ sat ·ır. C'iiııldi Vc:-<~ıiti ıınklin• ) oktıu 

Y;:ıkınd:.ı 

YE~l 

Gelenler, gidepler vı .nı fiatliıliı·. 
Samsun meb'usu Dr. B. Asını fü. . '1 .. - .. llalık İznıir 1<> az cıl·ar gib 

rel ve ı::ehrimiı: Yµn"n ceneral kpn· g-önıııur. fTallıııki lıC'r ... crıe lılri birin 
splpsq B. Emil Vrizakis Anknr, d~n 1 <~Pn fazla .01~nıık ıi'l.CJ'l' kiilli m iktar. 
ı-;dırimi:r.e gdıı1iş, V<.ıkıflar id<:lft'~İ na ~ıalık hlılı-.:abitı nlılııj!ıırrn mrm-

rn
;if tt" · ll 1\11 J } · · l llllllı\'t•Llı• ka\'dt•dl'lıilil'İııl 

E d 
Bir iLhtre :dlıııLla • e 1 ~ 1 ~· 1" 1aL uın ~e 1TlllHL(; eıı J , · . .' · 

-ski Kudüs şehrin e vaziyet çok korku ıçtur. i\claı1nY<I hmrket ~lmİ:jtİr. .. 1 ·:ılık ı~tı~ı~:ıl:ıtıııııı daha razla AçtıJYOll Li.1-z;, drfoıh r[ıohr fıohr f~ırf.ırf ,\ _uk:-;l'lıııt•.;ı 1': 111 lı:ızı lı•ıllıiı· nlnrnk 

H ık 
} • d k kt d z b d la'l.ırııdıı·. ~\Jı·~wlıı ~·azın !-!İdfletli s1ca-

a f eV erJn en ÇJ ~mama a )f a Jta a ğ-ı \ ' t• kı.~ııı boralı gjinleri hnrü.; olm:ık 
Kudys, 17 (°Radyo) - Filistiniıı 1\'ini Silnre tµb:ınca atmı:?l:tl'ı'a lla Araplar, C: rq:zede şimendifer hnt- t ı *"""' iizere halık :wına imkfınsız lıuhımı.-

şim;ıliqgeki havai ide kanlı muhare-

1

1 iı'ı.tbet ettjememi~lerdir. lnnna bombalar yerle~tirmielerdir. Bir talebe yara1andı bile~ )flİıı~C'r~e h~ılık a\'cı~ının iptidai 
~eler başl(lmı·ıır. !ngiliılerle Arnp- Kudü.;, 17 (Radyo) - rri.irkiye Kudüı;, 17 (Radyo) - Esk Ku- İnönii caddesinde San'at okulu :e_klındckı alatl.ırının tekemmlilü 
lıp·daJı pir çok kimsclt>r .ranılaıımı:s- Cumhuriyeti IJura konsolo!-\tı, ::\Iavo- c.liiste, tam lıir tedhiı? hüküm ~ürmcl}- Vicdansız öni.inde Çe: meli §oför Mülk Değer- H:ın bunlal'a yardım C'clildigi v e aH\t-

ra.' ı .,cria Enıiri Sc~ id Abdullahııı teclir. Aı'.anlar. evlerin tara«nlarında li, idaresindeki kam:ronu, lise lale- larııı_ mukemnwl Qiı· §ekle konuldıığu 
\.lr. zirurctiııe gitmiş \'e dönerken Arap Jlp:-;tı kıırarak. ~elen gecenlerden i~- , bı·r baba/ık esindeq Dursun kızı ı J yaslarında ta~du:dt• hu l~usus tarıamen temin 

İngiliz askerleri, Yahudi mahal- " ı.>d 1 1 - \ k · b . . <;eteleri tfınıfınd;11ı YQld;ı tavl}if tHlil· t~di}\lcriırn km·&un pğdırmal}ta ya- .. 8n. Aziyeye ı_:arı~tırarak yüzünden 
1 mıs 0 :H:agını mr.m c · etıme ir 

lerını muhtıfaza a]tına. almışlardır. miştfr. k:ı!anmam:ı.k icin rlP, tarasal<ı;·chn 1 Ovey kızına ha~fa[ık , .e kolundan yaralapmasına sehebi-ıJ.ıoı·ç olarak :-;oyliyebilirim . . nu çalıı-
Y;tfn je Htt»fnpa ht1lka lın Jf):)- Kudüs, 117 m~<;·r cı) - lLılı;ılli l'\'t]Pn P\'e gı;>çmektpllir. r.sılam1s yet vermi~, nbıteca }'nkalannıı~tır . - Devamı 6 ıncı sapıfede -

melet· clıığdaıı A.ı. •• ı,ıl:u', zaLt•f~>;·• .ı-u-f lıub..u.mj?t lıtıgiin re .ıııı .lıiı~.tHbliğ nes- j ,;\lağ;p:alar k<ıırnlıdır. [Jiç l}im:)ı? " : , ., Eve taarnrz 
k1.4lı:ınmışlardır. retını~ ve palkın, :nrmı dort sn.at ov- cyinden çı\.;mak resaretin! gi:istere- Dolaplıkuyu mahallesinqe Kor~- Torbalıda Terıeköyrle berberlik Ôd • Ar~l' çeteleri, p9lis müdür mua- !erinden çı]}nJam:ısını emretmiştir. : m!'mektedir. Yalı mac4ncu Me.hm~d. övey kıf:ı 13 epen Mus" oqlu Ali füıbarıcı. Ertuğ- em 1 Şte 

= tı "' }aşında Pakit."'Yi i-·fal ederek belso- nıl Jnahallesind"'ıı Muharrf"m Yii- Kadın :v{jzünden 
B. Avni Sakman Soma tahsilat me~ Tıb k guklu~u aşıladığı Zq\lltfıYfl §ikaye:ı r4rnezin geceleyin evine taarruz t':l- J {)Il Qf~Sİ ediln İ!?, surlu ycıkalanmı5tı~. l\ıJua- tiğinclen 7nbıtarrı , , ~kalanrnıstır. bir vaka oldu 
erıi Ür O İs ffiU aş .. raf ı ı nci\ahifede- yenftsinde kıı.ın }:ıekaretinin hozul- Klap yüz . kuruşluk . <i <1 emi~ll'\ 'l'ekke mah alle ind~ 

f .iUQU ı··k s . ı tı rrıadığı anla ,ılrnıstır. 'l ' iiı·kıınzarıııclrı :-e_ypr ~µruhiye ~1·110~:1111• \·e '· a,ıırı ~·ı·ı· zu·ıı..:ıeıı bı·ı·'\n-

ü"" Ü fJ" -.J ı · · n~ <um ııu rnııu sö.demiştir. " ·: • ~ , f4 -m ur ge ı.. Mal)iS<), 17 (Telefonla) - Ma- Bunu nıLitPakip l'İ~'Uf;el divaııı in- Ruhsats1z ila'!. satnn J!ij.;c.ı-in oğlu Pıl.ehmed, zabıUt- ka olmu:ıttır. Ortakpylü değirmenci 
1khsad vekaletince şehrimiz '!'ürk nisa maliyesi varidat memur mop- tihalıatı yapılarak riya~ete profc,,.ör J ' y:ı mi.iracnatla kendi~inpen ~-~iz ıııırn- ·akup oğl4 Şi.jkrA Senkaya sarhoş 

ofis müdi.irliiğüne tayin edilen Ber- vinlerinden 8. Nasır Öktem, Sorna Refik Saydam. ikinci reisliğe profr- ~qfıyor ('frmıı., lık kurnhire sptııı ııJan AhmP[l oğ"ln bir halde Qdemi~in T~kke mahalle-
li'.~ ticare.t konsey.e~i ~· A\'ni Sakma11

1 
l ta?s~lat .. memttrlu~ıma tayin ediJ-

1
sör Abdülknılir .ı.·o.:an. umumi kil- Gaziler caddesi.nde U§a~lı .Meh- .\TchnH~il adpıda hir çocuğun verdj- sindJ:! :\Ic•hnıpcl )nzı :W ya:;:ındn dul 

~.un _fzmıt· v~ırnrıle .h;tan~ul~an şeh-I mı~tır. 1 ahakkuk ışlerindc muvaffn-
1 
tipliğe prof L•,,ifr !Jı'. Nurc·cldin Onur, 1 med v~ anası Eınıne, bels~g.ukluğu ği )i:ı ı ıı .rüz ı, urıı~lu k i\in t~h kikat A,,·şc r a!'a.r~ri ile gnrüşüı-keıı Mus

rımlze gelmış, yeı~ı vazıfesm: ~a~-1 k1yet göstere11 ye amirlerinin sevgi- Fahl'i reisliğe karrıutnr !ırrnknm Ab-1 hastalıgına kan-ı ruhsatsız ilaç ya~- ~·:ıpılnrnsıııı ü:tenıiştil'. Tı~hkikaiıı tafn oğ'lu Sıilc.rm:)n lnct:ıbel n~ Süley 
lnmıştır. Bay A\'111 Sakman, 1ktısad sini kazanan R Nasırın tahsila~ i~-

1 
.. 

1
h J'k R <l p ı' tıklan ve sattıkları zabıtaca tesbıt lı.·ı".l'ııııııı~tıı·. man oğlqHaı'pı~ Sqker adlarında iki 

1 k 
. . 

1 
d ' 4· ' ~ '1 t LJ n ı en ıı. gPııPl Kurmnv hn~- d'l . k 1 k Adl' ·ı " - d 1'I ı l ı ı · 

c o ·torudur. Şımdıye kadar bu un u- lerinde <le muvafcak olmasını tı:- ., . · ... .' e ı n11ş, ya ·a anara · ıyeye ven - e 
1 

rnn 
1 

nııı nrın yanına ge mış • 
ğ'u vazifelerde muvaffakıyetle i~ ı;ör menni ed<'riz.. 1 k.ını ınar~ı:ıal Fevzı Çakmak. bu tun mişlerdir. Arı>ba kazı-st !erdir. Ar:ılarınc}a cıknıı k;l\'ga es-

,. 'ı t' k'I 1 1 K<•c:l•l'İll'l'cle ('nl~nuıkçılar c.aı·:-ı.ı - 1 n ı ' ) eo .. 1 nıilştür. c.·.ı..·e •. \'c. ı e az·,·a-·nn jle :::taııbul ii.- ua/kev .:rıdo tem~ .: / 'e,I° 1, ı-;ın< a .... yşe rnf;nıış ... u eyman ve flı ..., ... sıııcl:ı lzmirli 11 i.i:.ıe~· iıı, idare ... iıı<leld il" · k l 

Daladiye soğuk 
G l

• .. .. .. k nı\ er-:ııtrgı l'cktonı profrsör C'l:'mıl useyın ·adın ıı gjfrlişen Sükrürn 

1 O Uru en B ·ı 
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l) ,r 
11

. 
1
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1 
D n ·evı em::ıı ·o u. mevsım mu- c o\"mlll) rı·r il' • .:"LlC u ar za lltac::ı .va-e n g t 11 ık · t ·ı k ı · .. nrabayı, nnsızın yol iizeriıw c. ıknn 1" .. J ı· c• l ı ı 

ı s0 . t'. ..... u rel ı ın A ı ,pr ·o . ı'. • . · 1 .,,.. 0 1 · 1 H.. · ~ 1 t 1 lı At • lnasehetıyle temsıllerıne bas amıştır. " 1 " ıı:-::tı 1 LJ:-;l·~ın og- u a e e ııme- knhınınıslartlır. 
neııi:zli. (ll11,,t1:-<ı) - Kayıhan kii- . Aqırn Arnı•. gı'ııı'rttl ~fazlum B:.ıysan, Gec .. n cumnrteısi ak~amı (Akın) pi- ctı' c::ırplır:ırak yaraluıımasına .;cl.H'- Ödemişte yankesicilik 

almış 
yüııdC'n Ali oğlu Kadir \'C' Eyiip oğlu \'t' rel~P l'C'i slik)C'J'İllC' J)r. Jia~an B:ıs- yesi teınsil !!dilmi:ı;tir. Önümüı:deki bi~ et verdiğinden znlııtaea yakalan-

::\folımeıl. 'fı•ke köyüııdcıı aldıkları kpn. J.)l'. Ya}ırn Orhaıı.profe;;iir Jlqy- cuıpartesi ukşaıııı da {Mete) temsil rnı~(ll'. 
Öctı:>mİsit' znhirl' pnzarıncla ahı, 

P 
· ı,. (R'l'ı\·o) n k'l d'l k. K k \ı'l'İ:;dı• me~guJ o)nn Rahmi oğlu renr arıı:ı. 1 .. µ. - füj\·e ·ı gelini ki.iylı>l'İıll' gdirmektl' iken yol- nıJJ,ıh Jlkf'/'. rırnf<'"iir 'l't•vfik Snğ- ~ ı ece ·tır. . ı~ ~çırma .. -s 

Edvar Daladiye, soğuk :.ılmı~ \'e dlin- d:ı :-.:ırhn1'1llk ııetice-:indt:' ka\'g~\ çı- l:m1, ııroJ'n İİI' ~ijl'ı rnı J[irltı\"Pt. nr. tiallc. bu temsillere büyük rağbet Ocll'llllSİl' i eıııı.:P koyuııde l\Iu-.- lwr Ali çaqı~ıı!l yankesieijik suı·etile 
<!enberi evinden eıkmamıı]tır. Dok- götiterrnektedir. - tafa kızı 26 ~·nşııHia I'irctevı:;in gf'C('- ııarn"Jlll çal:ın lhrahim nğlıı alust!lfa 

ı\·,·ıı·rııı ~ .. ıaı· \'e Katlil', hamil uldLHtll Rii~tii ~fllJ/'I, n.·. Qt'V'J..)LJll·ılı l~ı'kı·ı· 1 . k ] I torlur bil' kaç gün i<;iıı kendisine isti- " -ı · ' · K / h ft t•yin evıne giren n~·ııi ·ö~·c eıı !asan zabttıca .r<ıkalanmı~~ır. 
ı·ahat l::ı.vsiye etmşlerc.lil'. 1.ııçağını c;eken·k "Mehmetli i.iç yerin- Dl'. H.ıJ'J:sı ll'nyg;ııı. ımıfe:-ıör l\l:tzhuı· lZl ay a OSJ oi!;lu. llli>'l'~·iıı. kızı 7:m:~a kaçırmak ı Ö~kmiııte hffm:h~ 

---u den ~·aral!ımı~ Vt• derhal knı;mu~tır. Osman Rt•c·ilmii;lf'rdiı·. Perşembe gijı1ü başlıyacak JÇızı· \'<• J.:ıı·)t>tlllt'I< 1.e!;>eblıusıımle Lulun - 1 Öth'mi~iıı efeler mahnlle:::incle 0• 

E 
• ı•stı•krazı Ynnılı lıa..;tahancy<• l,:ıldınlnu~tır. j l\rııwı·p ac·ılıs c·.,1:-:<'~iııP ııih:ı\'ı·t lay haftası için hazırli=lnarı tören ınus, zabıial'a yakulnnnıışlır. )turnn l\Iehmed kızı 64 ,·asında Bmf-

f gan 1 v "k" fa; ı i y u kulun m ışı ır. , v"·i r k' n im <1 :ı l'hı 11 ıı el eo· At n l ii r k •, 1 program 1, bastı rı lrnış ve bü 1 üu ala. u;, otomobil kaza" daha ıı en in ı, n zı , şy n<ıın &• ınİı ::1\ "'t "fa kı-
B f 1 

. . h'fede 
1

1L ~l. 11\fo('li"i l'eisi AhcHilh:ılik Hen- kadarlar ı:r" d ·t . t. H f E~rrf'paRu caclde:;inde lzmirli ı::;ev- zı F'ıtına za!ııtaca vakalanmı.stır 
- aşlara ı ınc1 sa ı - a ~on erı mıs ır. a ta, per- . · · · • · ' ·• 

YÜ~d b ı· r 1933 Eroani istik F k d !J m ı da. bnS\'Pkil iL Cp)al D:l\':}l' ~·c nlUl'C'- şemb .. .. t 14. d k l'I fedtliıı 11lııre.-..iııılt•ki otomobili, 12 ya- --=+=--
e eş gen l p • aru un ogu sn) Cakmıığa l· ~1rtı:ı dı>rin Ra\'O'J VP. e gunu saa e me ·tep ı e- şıııdn K:ıdir adlı Lir c;ocnğa ÇHl'J) -razı k ·'d · d 1 56 5 50 numaraya · ~ . · " · h lk C h · d Ziraat memurları arasında 30 eşı esın e ' ' ,. .. IJ;aM"lıltk);wımıı ltilclirilrııe$ini karar rın ve a ın um upyet mey anın· tıl'arnk baldırından Ytırulanınaı-:ınıı 

15·~~0 Hra, 9 J ,340 numara~o gUDU ,ıtınu hhm"ı"-. da Atptürkiip heykeli önijude yapa- ,.ı.ebiyrıt ''erıııi<. ••bıluca yaknl•n· Karalıurun Zir;W feıı memuru 
30QQ Ol lıru 22,082 nuına;~bO n .

1 
A A) y i l ~nl,anı. 17 ( .\.A.) - Yflflinri cakları top)~ntı ve tör~nle baslıya- nıı:;;tıı·. n. CerpaJ Ak

5
9)' .. ~ me 7irnat fen 

li 1 lira, 38, 141 numarayOaO ı· ~ l ttı d'eş, 41} _( : . l -t ,.\.tl'fl. lı~1ı l.O· ı milli tıb kon~l'P"i bugün iiğ'leclen ~on caktır. ~ l}arffa bir VCJ.ls.a ınernurlu~t~n~, Qfleıni:ii ?İraat me-ın, 4 658 ·aya 30 ıra, g ıın ınun v ını.:ı \~ ı e" ı el ı mB- U.. "fk k [ l p· · . 1 f.l l ,, ınuru J]. Jlısfln ÇliJngör DikiJiye, 
22,084 ' . num9a0ı9 1·. 114 652 tiı'. . . ı ı·a nkdı>ttği ikinci celsede ıwofP.~ör C l O U QCl ıyor ' ıı.rıııcı rnr pııc n 1 urkııaz lı:ınp- Diki'i ziraat memuru B. r. n}in Cı:-ın 

numaraya ua, • ' . .. nr Hn;;nn Bnnrn r>r Kemnl Tlli~f'l- . 1 • cıa lJll' \"aka olmustur Acl:.ın·ılı JI[i. .. ı f- 't nı.ımarayu 909 lira l 49 656 numa· lltıkumciaı· lal'afıııdan saru~·ın nıa· · . ·Pi, · 1 • ~ı ·n ~k c- "f E lzmir \ ilii.\'eti larnfıntlan insa P.t- Olv'İn 11 ;;.ıu 'Jı>hnı : 1 : 1 ' 1 Odeınjşe l)akl ye t:n•in egilmi-;ler· 
ray 
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• ' t · l 
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. .· .

1 1
.
1 

i . \ 111 t>Vl1f'ıırıg- u. •rı'. ı'. ·ı·em ,-,etı •- . . . . · .. • . " ., ,.., l ı, sar.10:-; Q mıı,,. . · 

9
, ~. 9 lira, 

162
,
19

0 numaraya emı to :.ıyt!-\J)· e şeıı ı• ere aı{ ın·og- · . ·of .:;/ir )f:ı.zhat· Oı:mın~ı t z _ tınl·~n üç ılk okulun aç1ln1n torenlen kınlıı:tı lıir ·i.:eniıı )• ·c·al ·jjp, .. dır. 
09 hra, 167 067 numaraya 909 li-ı rnının :-;Oll dPreee mahdud yapılmai'l J.!'Clı, pı r .. s K i 'I' ]· lıtı hafta yapılacaktır. Hazırlanan Osm:ııı kııı ~ük ... l :fi: ;u w .ı~tıı-.t ı;.-.-... -----------, 

ra, 193 ,150 ~u 909 lira ve suretinde i~.hal' eclilmi~ olun nı·zuvtı man, pı·o rRoı· :~ı·voer e~:ı K o"~ JHograma. .göre carşam):rn gi.jnü 5\aat \"~rnlnmı · Lıı· '# ıuyen yanngın ~tn AN ADQLU 
al~r0tca. 289 mu!mtarl~fya aya da ' nığmen yıldöııümü hakiki bfr milli göz, Dr. Nur:_duın . ntfll'ı .. ı·. Tenf1 ~k .cm beste Sevdild~\· ilkokulu, peı-sem-ı"' , ' ı; s·ı·h t k 

.1. 
9 1 

ı e ı numar .1 .• t , 't 
1 

aa kil' Saı·n.çoı.du ı1ro e~or ev ı 1> • • • • ı a ıJ.şıma 
5 

.er lra isabet t . t' lhH)Taın gıuı ı>s ı o unmuştuı·. 'i ~ ~ • 'rk rı"k n. 0 , e g·Uııü ~aı.ıi 15 de Gi.izelyalı iJk o FenlıV"ıe> :\ 1 1 il 1 • 1 , Günlük siyasi gazete e mış ır. Sn.gfam Dt·. Tev • \.rl> C'P., ı. :.. - k 1 .... 
1 

d l ll 1 .11 • '1 ı-ı 'l- HıU al og u nllJ;;;~a-
• • 'f 

1 
nu1 cuma gunu 1 e (e rn ı' f 1 O·l · . . 

man Sevki Çt'Hk muhtelı mc\'ZU :ıı· 
1 1 

. k" dl 1 ac a, ~ rnnıyr> rıı?.halJesınde fµh1111-

u"7.et·ı·ı'1'ae üz ahnı~Jnı·.dır. Q 'kutunun resı)H ·ı,ışa an yapı a - de, 'f PJletikte Ziya~p bir~r hicak bıt· 
· •· · ca · ır ' 

Kono-rC' ,·nrın s::ıat dokuz.da ne- · . lpnmustur. 
. . "' · . . . Mı.>ı·agımc taııııınıı~ U'\'at ve gaze- • 

Hugiınıl••n itibarrn saısıne clC'\'am C'cleceJdn · . . . .. teciler da\'t>t edilınjştir. O günlerde Esrar buhındurmalf.: . 
Crı;en ~,.,n., ~d•ı-ı.· J,:ı)r:ımın· AııkM·a, l'T (.l.A.) -_IJpılCJ 'J'!ll'k otol,ıusler)e mekteplere gidilecek. :rn-' , 1smetpaşa hu!ypnndn ~elanildi 

Elhamra /,Milli Ku· 
tüphane $İneması 

}.fa lıjj.J.#ıı J~mir~ kııhkııfı:ı. katiHı het<iı11lı:ri kongrı>~ı y;ırrn ~aat lj lL Fazlı Güleciıı sü~ levile kü§;ıcl re 'ıtJsuf~n \'C O. nrnn oğlu lfoldpd:ı jJj. 

1
Jan kmıı g,.ı;irl"n piziın 9 bu,. .. •·t" Halkevi :;ınloııundt! Sıhhat s· 

1 
. 

1 
kt ter mıktar P~rnr \'nkalanını«tır. 

l 
· ,.. .. ~ ,.. .· . . lm en .vnılı aca · ır. ·. . · iıı· kabr,ııııa :ır. \'e 1ctimaj muavenet yekıh Pı. Hu- Havn.ya sılaJı atma~ 

j\rşa)~ palahıpkymı insi Al:ıta<.ıın ıwşkllnJlı!ı altında ar.ı- Elektrik ceYyanı ÇukLH'<'flsnJ~ 11H'\ k}:irı.ı:l,e İzmirli 
\'C kmnpRPY.?SJ iacnktır. Rliti.in Türki)•el'.JP. Jrndırı J k Dsman ~al'ho;ılıık ~ııiloı.:-ile }•ıJ~·ay•:ı. 

Cr<'P.ll 5r,Jll'i güı·<lijğiiu~İJJ mm· tıaRtalıkları mLitellll<:SasJ,arınm i~tı- ça ma sjlah Miığıııd:)ll phl:irımı~tır. 
lc~ioJen daJı~ fevl.rnl~4e rak etmekte olduğu bu kongrede Çorakkapı mah.cı.JJeşin.de lmnm 'TetJdid 

Salıib \f' Ba~mubarrici 
11.A \ DAH R .. Sf>Ü c IK l'E:\I . 

l nıuwi tıt-trivat H• ~azı i~leri mü· 
ıJııru 11.ııı~ıdi uzhet Ça111;:ı.r 

1 P A Hl·: fCA :'\ f.,:; i 
1ıuıir 11.iııı•i Beyin ~uk.:ı'.c 
Lllı1lk. Parti,j Lirıa•ı için.le 

Tf'lgraf: Jrnıir ~ A~AJ)OLC 
'l eldou 2'i7<ı .. Po•ıa kuru~u; "l'i 

Auo. t- :;-~n-~1 fi 
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Herşeyi düsünen 
futbulcu 

Fran::>anın meşhur profesyonel fud
Lol kulüleriniıı birinde Lehman is-
n.iııde çok tanınmış bir fudLolcu vur
d.r. Lehman 1sviç!'elidir. Fnkat bir
kaç sene evvel Fransa tabiiyetine ge
çerse daha hayırlı ol~.cağını dü~ünmü!) 
ve bu arzusunu yerine getirmiştir. 

Hatta askerliğini de Fransız ordu-

(ANAD(ıl.l ı ı ::;; H F't- 'I 
--~~~~---:-~~~~--7-:'~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zaharofun dostu 
Leydi Oven nihayet 

sahnede gözüktü 
Ha) atı macera dolu olan bu kadın Bir 

gazeteciye neler sövledi? 

Alman gazeteleri Yakın tarihten bir y,aprak 
neşriyatı 

Beneş 
Aleyhine ateş püs

kürüyorlar 
Son günlerde Alma nmatbuatı, neş 

riyatının bir kısmını, Çekoslovakya 
cumhurreisi doktor Benesin istifa8ı-

Bay Hitler ile 
Bay Şüşnig 

Leydi Oven, yirminci a8ın, hayatı hadisesine ayırmıştır. Gazetelerin 
İfşaat başladı 

ısunda yapmıştır. roman mevzuu olacak kadınlarından hemen hep.si, bu esnada şu nokta ü-
Fakat Çekoslovakya meselesi mey- biridir. zerinde durmaktadırlar: Ben eş. bü- Avustu:·yanın Paris e!çiliği sabık mat

buat şefi neler anlatıyor? 
dana çıkıp ta Fransada kısmi sefer- Aslen Fransız olan bu kaılın, bir yük garp demokrasileri, parlamen-
berlik ilan edilince, Lehman telaşa dansöz olarak .sahne hayalında çalı:Ş- toları vasıtasiyle yeni bir siyaset 
kapılmış, kimseye haber vermeden mış. soı:m meşhur silah lliccarı Bazil mektebinin ilk mücahitlerini hara-
buvulunu sırtladığı gibi soluğu tekrar Zaharof kentlisini sevmiş en sonra I retle tasvip ettikleri bir sırada istifa Müstakil Avusturya devletinin or- hava k11v\'etleri Viyana ufuklarında. 
bviçrde almıştır. Fransada katil sıfatı ile uzun müddet t · B tadan kalkmasiyle neticelenen Al- bfrk ·ı ç s't 'l l ı·c· ı · .. b'J' ı· I e mıştir. un un çok büyük bir sem- ' • ' ~ınc e gol'lı ııe ı ırc ı, A· 

!sviçreye yerleşen fodbolcu, bura- hapiste yatmıştır. bolik ehemmiyet Ye manası vardır. man kuvet darbesnden hemen önce nısturyalı nasyonal sos~·alistl('r, 11 
dan eski kulübünün reisine bir mek- Bugün Levdi 0Yeııin ismi tekrar , Beneş bu suretle kendisinin eski bir Berhteagahden'de Almanya ve A - temmuz aııla:;ınıa. ı ncticeııinde gö. 
tup yazmıştır. Bu mektubu ancak duyuluyor: Bu roman kahramanı ka- 'politika sistemine mensup olduğunu vusturya hükumet reisleri arasında nül rızasiyle kabul ettikleri ihtiyatlı 
utanmak denilen hi~ten mahrum olan dm Hondurasta evlenmiştir. Fakat bu ; ve bu sistemin de artık ifHl.s ettiğini çok mahrem tutulan bir mülakat ya- ~areketten sıyrılıp serbestilerini ik-
bir adam yazabilir. da, garip bir şekilde bir eYleni~tir. bilfiil göstermiştir. p~l~ştır. Avu~tu.rya başvekili Şuş- tısap ederek harekete geçmeleri için 

Lehman mektubunda, acele ayrıl- Leydi Oven bugün evlendiği adamı Berliner Bersenzeitung diyor ki: nmgın Alman ıstılasına karşı muka- bir sözii kfıfi gelecekti. 
mak mecburiyetinde kaldığı için ala- mektuplaşarak tunımı.~ \ 'C a~kları uek , <ı:Beneş, bu müfllls politikacı, ar- vemetten vazgeçmesinde müessir ol- «SizC' fomiıı ederim ki va8ıtadnn 
matlığı EylUl aylığının lsviçredeki ad- uzaktan uz~ığa olmuştur. tık gidiyor. Milletinin onun arka8ın-ı olduğu söyleneb ilecek olan bu müla- mahrum olmıyacaklardır !» 
resine gönderilmesini istemekte, ku- Bu maceralı hayatı kı,:;a bir hiküye elan hayır dua okuyacağı şüphelidir. kat hakkında ~imdi eski bir avustur- Sonra. federal Şan~oliyenin hudut 
Hibilne ifa etmiş olduğu büyük hiz- halinde hühl,.;a edel im: nu millet mazisinin hatalarını tamir ya memuru ifşaata bulunmktadır. ~nz hn.\ retini \'t' doğnınkta olan te· 
metlere kar~ı kulübün "şükran borcu- Leydi Oven, heııuz Eılnıe ~:oclo is- ederek yeni bir atiyi sağlam bir Avusturyanın Paris elçiliği sabık ı-;irirıi fanı: e diııt• ı, yPnidt>n tt>lıevvil-
1ıu ödemek üzere kendisini !sviçrede minLle küçi.ik bir Fransız dunsöz[ı idi; Leydi Oven lesas üzerinde kuracak derecede mil- matbu~t şefi olan Martin Fuchs «Hit ıe k:ıpıldı. . 
çalışan Fransız şirketlerinden biri~:- Havrdeki Lir müzikholde Ç<Liı~ıyorılu. ITeııclunısü,ki İngiliz ona hemen Ji faziletlere ve taze kuvvetlere ma- ler1e hır pakt· 1936-1938Avusturya1 c:Iwet... !:-iız Alnımı tarihinin kav. 
ne tavsiye etmesini rica etmektedir. Bir gün müzikhole !'>Oll derece zeııgin her güıı mektup yazmaktnclıı-. Leydi l liktir. Bu yeni ati, tarihin, coğrafya- dramı» ismiyle bir eser neşretmek dettiği eıı lıüyii k A imanın karşısı~-

Fakat mektup bu kadarla da bit- biı" İngiliz lordu g-iriyor ve kızı göriir Oven de bunlara ·~vap ve da\·a.-;ının nın Ye iktısadın kanunlarına riayet üzere bulunmaktadır. Lö Figaro ga- ela buluııduğumızıı bilmiyor musu _ 
mjyior. I ehman mektubunda şayet bir görmez kelimenin bütun manası ile her safha-ıırıı uii~ün tal':-ıilutı ile anla-lelmelidir. Diğer zaruretlerden biri zetesi hu eıııf"rin en mühim fasıJla .. ın· nuz? » 
gün Frans:ıya dönecek 0Ju1·sa kulüp- aşık _o~uyoı: ! l· • .· · I tıyor. Btı sııretle aral~ırında uzaktan 

1 

<le Almanların ve Çeklerin ister iste- dan biri~! intişarı_n~an evvel iktibas . ? .zııma.n t~z:ın biı•. h itabeyle, kud-
teki yerini tekrar alıp almıy:ıcağını 1-Iıl~ oneı denecek . nclaı zcngın bir tanışıklık ve aşk başlıyor. mez yan yana yaşıyacaklarıdır. Şim- etmek muıııaaadeııını almıştır. Bu ya- ıetını ll1 mm ıçın Ralııp olduğu mu-
öğren~k arzusundadır: c:Yakıa şim- olan bu lorcl derhal ~~1ı~1e .. ile e\'leni-1 Kadın da uzaktan gelen bu do'ltça diye kadar biribirlerine kin zincir- zıda, ~üellif, Be~htesgaden mülaka· ~zzam ''nsıtn ları İlls\• iı ·e koyuldu. 
dilik Fransaya dönemem. Cünkü as- yor ve onu Londraya goturuyor. Loncl- sesi memnuniyetle kar!7ılıyor. !eriyle bağlı bulunuyorlardı. BundHn tını, bızzat Şuşnıng tal'afmdan en Zaman zaman lıu tntlatı ke:-<el'ek, 
ker kaçağı olduğ.um, emre itaatsizlik ~·a. eski .Fr~nsız _ ~~n~özü Leydi O'·~~ 1 Kadın davasını b itirip serbe!lt ka- sonra ise bu zincirlerin yerine işbir- yakınl.arına .i:.ah e~ildi~~ ve onlar - :r.aııdald odada IJekliyı'n generalle· 
ettiğim için polis yakama yapışır. Fa- ı?.ın Y.~n·ı· bır degış~klık o.ıı:ıuştur. Bu-

1 
ıınca :\lak Kol kencfoıini derhal Ilon- liği bağlarının getirilmesi lazımdır. dan dınlendıgı şekılde şoyle anlatı - rındc>ıı lıiriııi içeı·i alıyordu, bunlar 

kat tekrar İsviçre tabiiyetine geçecek tun buyuk ,.e zengın lııgılızler kadına durasa çağ-ırıyor. Le~·di o,·en de hiç Biz, Alman milletinin buna hazır ol- yor: öııcecleıı hazırlanmış olan suallere 
olursam o Yakit kollarımı sallıya sal- hayran kalmışlar \·e hepsi onun etra- 1 teredüd etmiyor ve yola çıkıyor. Fa- duğunu ilan edebiliriz. şu halde iki Hitler Şan8oliye Şuşniği calı~ma ce,·ap vererek şu veya bu kolordu. 
lıya Fransaya dönerim .. Acaba kulü- fında dolaşmağa _başlamışlardır. 1 kat, Hondurmıa gittiği zaman farkına memleket mi.inasebatmın atisi, Çek odasında yalnız kabul etmişti. Çok ııun harekete hazır olduğunu izah 
btinüz bana eski vazifemi iade eder Bu arada Baııl Zaharof ta vardır. varıyor ki, bu uzun yolculuk esnasın- milletinin devlet reisliğine seçeceği heyecanlıydı ve ziyaretçisini adeta etmişlerdir. Bilhassa Şuşningin ya • 
mi?• "'il- ve kadını çılgınca sevenlerden biri de' da, tam 011 altı kilo kaybetmiştir!. adama bağlıdır.> nezaketsizce karı;ıılamıştı. Gido kında müessir ve kudretli taarruz 

Lehman bu arzusuna nail olamı~·a- o~:ır. Büün Anupa içi~ Aesr~~engiz ı Bununla beraber, ikliıninden vii- Frenfuter Zeitunga göre Beneş, Şmid ve Ş~şniği~ husu8i katibi. Ri- silahlarrnı bizzat görmek imkanını 
caktır. Çünkü mektubu alan kuliip bıı adam oolan meşhur ı;;ıJah tuccarı- cudunun pek hoşlanmadığı bu mem- Çekleri, kendi boyları ile mütenasip bentrop, Fuhrerın en yakınlarından bulacağı motörlü ve zırhlı iki fırka 
re~si, bu mektubu .. radyo ile bi.itün nın bir kadına tutu~ması herkesi haY-

1 

lekette kendisini aşıkı beklemektedir. olmıyan bir rol oynamağa mecbur !birkaç kişi general Keitel, Rayhenav mevzuubahisti. Nihayet, Alman or• 
Fransaya okumuş, bir suetini de bü- rete düşürmüştür. Fakat, Zaharofun 

1
1\fak Kol onu derhal evine götü ,·üyor. ediyordu. Halbuki hakikat halde, ve Spt!sle yakındaki odada bekliyor- rlusunun baş kumandanı içeri ça~ı· 

tün .spor teşekküllerine göndermiştir. Ley.d! Ovene yazdığı mektuplar neş-l Burad::ı. bir iki ay romantik bir aşk Avrupanın ta ortasında bulunan bu lardı. Şuşniğe öyle gelmişti ki kendi- rıldı bütUn diğer generallerin Ye lıiz. 
insan, maymun Ve redılınce hayret daha fazlalaşmıştır. hayatı yaşıyorlar, sonra resmsn evle- küçük millet, bütün komşulariyle sine oturacak bir yer gösterilmemiş zat Hitlerin ordunun hazırhk'.an 

~eydi Oven, Bazil Zahtırofun kendi·· niyorar. iyi geçinmek zaruretindedir. Onu olmasının sebebi kat'i bir nezaket- hakkında !'Öylemiş olduklarını teyit 
' ·~~· Jilencifer ~ıııe yazdığı b[itiin mektunhm harp- Bugün eski Leydi Oven, yeni ismi bir ehram zirvesi üzerinde oturtma- sizlikten ziyade bu l\şikar be l' mct'li rica edildi.~--~~---~~~~-~ 

Bir maymunun taklitçiliği Rigadn 
bir tüccara hayli pahalıya mal olmuş
tur. Bu tüccar ara8ıra dükkanının ka
pısı önilnden geçen dilenciye sadaka 
verir. Bu yüzden şehirde iyi bir adam 
olarak tanınmıştır. Tüccarın bir de 
maymunu vardır. Bu maymun sahibi
nin büttin hareketlerini taklit etmeğe 
c;ok meraklıdır. _ • 

Bir gün dükkancı dükkilnından av
nlmış, maymun dükkanda yalnız k~l 
mıştır. Bu sırafiia dükkanın kapısını.la 

bir dilencinin durduğunu ~öı 'il nuw
mun sahibinin ha.rekeUııl taklit ~t-

ten sonra neşretmiştir. ile Misis :\lak Kol bir müddet için ğa benzer. İşte Beneşin sahneden çe- dı. Oldukra uzun b[r müddet, Tfit- Bundan ı-onra Şuımiğe çekilmPlc 
1926 da Lord Oven nlılüği.i 7.aman Londrayu dönmlışti.ir. :'.\laccrasını şöy- kilmesi ile bütün bir sistem ve biltün ler ziyaretçisinin konuşmasına ma- ve Führerin talepleri hakknıla d(l. 

karısı birkaç yüz hin !iı·a mirn-ıa ko- '.le anlatıyor: bir devir de nihayete ermiştir. Bene- hal bırakmadı. Ona bir sürü ~ika- şünmek mü;;;aadesi verildi. Bu talep
mn-or. Bu para ile P!il'i"'e gelen Ley-1 -Artık giirliltiilii hayattan bık- sin Çek milletine çok faydaları yetler, ittihamlar ve protestolar yağ- !er Şansoliyeye Führerin bir yaveri 
diOven orada 

8
t!rvetin[ kısa bir za- mıştım. B:.ı.şımı dinlemeğe ihtiyacım , doktınmu!)ttır. Ancak 0 ayni zaman- rlırdı. Eğer iş yalnız kendine kalmış, tarafından yazılı olarak verilmişti. 

d . . L't' . b vardı. Onun için, uzak Lir memlekeLte da pek çok da hata irtikap etmiştir. kendi temayüllerini dinlemiş olsar- Hitler bil' miiddet daha general Ke-
man a yıyıp 1 ırıyor ve es parasız k'l' b · ı ı · B b' l d ı t d ı dı bu 8nntıncu tecrübe.ve de lüzum itel'le konu8.mag-Ta cle\•am edı'yordu. 
k l B d b 1 

• b' k çe ı ıp enı seven acu.m a vasamaga enes, ır Avrupa ı eve a amı o -
a ıyor. u ara a aşınt an ırço - .. .. . . . . . · • •. . . .. · . . . h k . . kar.tı veı mıştım. 

1 
mak 1 ,;tıvorcltı, hakıkat halde lı .ı- görmiyeccğini söylemi~ti. Bugün Yandaki odada blitiin bu müddet 

macera geçmıs ı::ımı er ·e;-; ıcın mes-ı ~ · 
h J t 

·' , • <ıFakat az kalsın se\·tunh ııvıın \'a- tün Avnıııan kendi alPYhine cevir- ,·atanı olan Avustnr~·ayı, diinya ö- zarfında ağır Ye tarif edilmez bir 
ur o mmı ur · · · 11 

• • • • •• • 
~ • w rı yoldan döneceklim: Vaptmla bir di Bu vazi\'ct karHısnda milletine nunde lt• ınsıl eden adamlara karşı sıkıntı havası hukim olmuştu. llitle-

Parasız kaldıgı z:.ınınn kadının . . . · · , . h" b. ı "ti k h " 1 · · b J 
w mılyonerle lanı:üım. O clu l.ıana ızdı- kar~ı ifu Nlcceği son hizmet· gıt- ıç ır c o" l1 , urmet us<::ı es- riıı hay nrışı ve kapı nrasından bazı 

bult..lugu care hatıralanııı neşretmek- t kl"f tt' •K L 1 l 1 , ı· 1 d 1· kelimeler is.· itildii?i zamn nAlman s.~-t ' , . . . 
1 

. . d k. ''aç e ı e ı . a tı c me.: üze rey- mekti. ıyemez, on ara itimat e em ez( ı. . . 
ır. «Ateş cııısı ınsan aı·» ısmın e 1 d' F k t ı · .. ı.. k h · · finin ne kadar tehe\TÜr iı·incla eılrlu-

bu kitap derhal bli\'Ük bir veh·Plı>I ım'. a·a tttŞlltH.um: Sabık Çı•ko.slova cum urreHı Sahsen AvuRturyacla hüküm gii- .. 
kopaıwor. ('ünkü Levdi Oven kendi~ h1~ıll.vo~ll'l'le cvlenlıı-:-<h't>nı gtr('lle lıli,\ iik hakkın<la vazılan yazıların bir kı::;- ~en sistemin, Avu~turya meşrutiye- ğu farkt>dili~·ordu. 
. · ~ . · . .. şe ır erın macera ı uva ına sürük!- mı yukarıdn mi~al olarak gös1·udij(i- Yaverlerinden biri «Btt naclir va-

mek istemiş, kasayı aemıs ve alabil- sıle macera~ı geçmı.? olan l.mçok bu- 1 - . n 1 · . . hA tinin ve Alman milletinin düşman- ki olan hir haldir~ cli.vortlu. 
. "' ·"k h k' l . . . 1 .. 1 cnecegım .. uaşımr an genl• Lıııbır a- miz ,. ı biı· iki va.zıtlan .n : :ı~ıncağı 

diği kadftr parayı dilenciv~ veı·mı",tı'r• ) u ''e mee!? ur ımse enn ı~ım erını, d', ge k k ı· · ·ı t' .,l • ' ' ' ' lari'-·le ortaklık eden «A'nıshıryalı- Gı'clo Şmı··ı eı1 ınt'ı'stehzı· ta\·tırl"rın-. ~ . b"t·· l k .. 1 . k ıse çece. ve em ımı gene ı ı ıras- veçhile lıir dereceve ka l::ı." it d·ı..: ' J ' " 

Bir ikinc· b" .. .. .. d'l . u un ;:.ır arını acı ·ca so\· eme ·ten 1 . 1 . b k _ ' · ' • · • ' 1 k ı·· d bövle bütün . ı, ır uçuncu t encı de ge- ekinmemi ·tir • • · 

1 

arının ınu. esıne ıra ·acagıın. damgaf\ınt taşımaktadır ArıC':ık hic ı » m c uşmanıy ı ve . · elan birini almıştı. Ribentrop kıpkır-

çın~e kas~dak_i ~ütün paralar dilenci- ç Artık L!rai Oven korkunç bir ka- Deı:hal ka.t''. ı:ir karar. verdim: :Mil- şüphesiz ki bazı gazetelerin lisan~ limitlerini ona bağlamı~ odlan parti mızı ke8ilnıi~l.i. General Fon Keitle 
lerın cebınc ıntıkaJ etmiştir Tüccar d h . 

1 
B' k ı yonerın teklıfını reddettmı ve Honuu- aı-kachun Avu~tıırynlı ka ın ve er- .. ..v.. . 

• w. • • ııı çe resı u m ıstır. ,ı rco macera- . . çok daha şidcl el.licliı- ve doktor Be- k kl · 1 l kt" T il t<' krar n<l:n·n noııd tıgtı zaman. Rı -
gkddıKı vakıt ~.a;s.a.s~nı bomboş ve dük- lar onu hiçbir se.\'den ko;kmıyan, ih-lrnsa gıttıııı. 

1 
e ere ço ( 1~ ırnp ce. ırı ıyor n. bentrobuıı .vaııındn avakta durdu 

Anın kapısı onilnu· dı"Ienc'l l d 1 , · Hu v·ıbancı memlen.·et 0 a\""k ı.a..,,,ı· ııeş hakkında pek ağır ithamları ih- Btına ı·,·ıg"i·m " rı dostç" bı'r kom~tıltı · · ı ere o u t· 1 b' r · k ı 'b' h · b' ·' ~ • " uc "" - " · •• ~ - Ye ona vUksek sesle bir harp ihti -
hulmustur. ırahsl!k ırl c ışk·ı tap an gı 1 va şı ır ken beni ilk karsılıyan ko~am oldu. liva eylemektedir. · 

• '4",~ •• ma u o ara anınmıstıl'. F 
1 

t b' 
1 

h" • ğa eı-işmek için son bir gayrette maline karşı alınması lüzımgelen 
• •• _ • ' w• arn Il'cen tre şasırcJım Ve adeta - = -;-- t bb 

Ilır gun tanıdıgı; bır erkegın karı- k t h 
1 

• "' K 
1 

bultınnı::ığa c~e üs r.decekti. Fa - tedbirler<.lcn bah 'l•tti. 
T. [ J b . .. .. su u u aya e ugı·ct ltım: ınnmr a G • • d l b } • 
l Ur gut UaQ ay ram sını tabanca çckıp eılduren kadın nı- kı ·a pantol 1 b .. 1 · . Q r es na er eri kat bunun sonuncu olacağını da ih- j Sonra Giclo Şmid , ~uşningin yam-

hayet katil de olmu5 ve \'ersav nrnh-1 kes a lı manotn u, e.\kazl. ~~.m 1:d · genış el ~ hazırlığı k . f 
1 

. _ h · h 
1 

n r ar şap ·a ı uır a am var- Cördesten yazılıyor: tar ediyor u. Şahsı hislerini ve ka- na çağmldı. Şuşning kendisine h\t. 
- ·emesı tara ınc an <> sene a}.>:>e ma - dı. naatlerini feda1·a ve temmuz anlas.- zünlü bir bakışla Alman talep]er\-

T dl ( H Bura jandarma l~umandanı yüz- ., 
urgu u, ususi ) - Şehri - k(ım edilmiı:ıtır. Lakin cok samimi bir ııclamdı. Der- mnRını sağlam e~aslar üzerine vazet- nin uzun li:-<etPsini uzattı . Beraberce 

nıizde cumhuriyetin on beşı'ncı· ,:ıl- JI . • kt kt ~ T ~ başı Basri, Salihliye tayin e<lilmiştiı·. l l k 1 ·ı A t 1 kl'f 
J upı~;ıen çı 1 • an oıır 'J'• ·"·•:ı;\ hal kendisine ısındım ve 0 binbir as.k meğe amadeydi. A\'tııoıtuı·yanın na8- a elace e nıu a lJ vus nryu e ı -

dünümü için büyük bir faaıı·ı.·et go··ze ·~ L .r 0 ı k .ı Şimdi devir muamelesi ile meşgul- - k 11 1 S ~ gı~en eyııı \"en oral.:ı ·r,cusınuan maceramdan hiçbirinde dtı,\•madıg-ım yonal sosynli~tlerinden her türlü mi.i- lerini yazmaga oyu c u ar. onrn 
çarpmaktadır Kaymak · dür .. Yüzbaşı Basri, burada kendisini ~ ~ tt 

• amımızın rı- kalan emlak ve akarı iflas. s;firükle- bir saadet içinde €vlendim. Düğünü- zaharetini esirgemeye kadar gide- yeniden Hitler ..,,uşningi çagır ı ve 
yasetinde memleket münevverJerin- miş olmak Ruçundan dolayı Pıalıkeme- mele yeı liler lıize eğlenceler tertip çok sevdirmiş, asayiş ve inzibatı te- cekti. Faknt bunun icin mııahNle. <'- clerhnl bir knrnr vermesi ic~p ettiği
den bir grup toplanmış, tezyinat, ye veriliyor. ettiler, hediyeler verdiler. Hatta bu min etmiş, hayırlı eserler vermişti. sa.Rı üzerin<l<' hir işbirliğin~ gnrnn1i ııi. aksi halde biı· iki saate. kadar 
balo, eğlence, merasim komiteleri \'aktıle herke~i kendisine hayran hediyeler arasmcta bir ele garip bir Yeni vazifesinde de muvaffakıyet olarak a~gari ba7.ı şartların yerinC' kendisinin o1-haska kararlar» vermek 
:,;eçilmiştir. Komiteler derhal işe baş- ettiği şehirde Leydi Oven şimdi yapa- hayvan vardı ki, gerisin geriye ver- dileriz: getirilmesi lazımdı. A yııc;turva hii- mecburiyetinde kalacağını bildirdi. 
lamışlardır. yalnıdır. Herkes.kendisine yüz çevir- meğe mecbur olduk. Çünkü hayvan 0 Bir hadise: kumeti bunlnrı recldr.derse. ~i~teme 1 Yabancı .. ~~Yletl.erin yardı~ına gU. 

7= miştir ve hatırını soracak bir ahbap k:.ıdar v~~hşi,vdi ki yanımızdn dnrsa Posta ve telgraf şefi B. Necati karşı hlicnmn geçmeğC' ye onu mah- , ,·enmek rlıısııncesınrlcn Rakınma~ım 
Zelzele mıntakasında Lile bulumumaktadıı:. muhakkak kocamı da, beni dt> pnrç:ı-. hakkında, 1600 liraık bir açık iddi- vetmeğe kendisini mecbur saya - . tavsiye elli \'C bu ''.c~ile. ile düny~ po-

• r 
1
. • lşte, bu yalnızlık içinue iken kadın lıyacaktı.. a~ile tahkikata başlanmıştır. Me - caktı. l litikası hakkındakı ıntıbalarını ızah 

ınşa TQQ ıyetı b"r gün bir mektup alıyor: Honduras- Sonra yerlilerle ele ahbap olduk. mur: tevkif edilmiştir. Vekil gelince- Şuşning o eı:ınada bu sözlere karşı etti. !ngilterenin diinya hegemonya. 
Mersin (Hususi) - Şehrimize ge- tan gelen hll mektupta Mak Kol"ismin- içlerinde ihtiyar l.ıir kadın var ki be- ye kadar havale muamelesi yapıla- bir protesto jestinde bulunmak i~te- . sının bilrıik harpten beri hiisrana dtı· 

len maIUmata göre Kırşehir ve Köş- de bir İngiliz onu uzaktan tanıdığını, nimle çok iyi dost oldu. Dana büyücü- mıyacaktır. diği için Hitler tehe-\'viire kapıldı. 'çar olduğunu Rö,,·ledi. İngiltere pek 
ker zelzele mm takasındaki yapı fa- kendisine hayı-an olduğunu söyl i.iyor liik ve sihirbazlık esrarını öğretiyor.. Maliyede teftiş: Birkaç defa «mahvetmek.... :Malı -ı z~yıf .ayn kl~r A i.ı~tiincle duran ~ir dev-
aliyeti hummalı bir şekilde devam ve mahkeme huzurunda cesaretini Fakat bu büyücülük ve .sihirbazlık in- Maliye müfettişi B. Ekrem Gör- vetmek:I) diYe tekrarladı ve ·misafi- dı. Bır maglubıyete clnha ugararsa 
etmektedir. Halen ~alışmakta olan kaybetmeme;.;ini taYsiyesinde· buluna- s~nl~~a. fe~~lık etmek için değil, bila- des maliyesini teftiş etmiş ve iyi in- rine şahsi h.ücumlarda .b~ılunrl.u. l:~kı~acaktı. Fran;.;a mesele bil~ de-
usta ve amele grubunun takviyesi rak: kıs ıyılık ıçın. tibalar alarak Demirciye gitmiştir. «Bekleyin, göreceksınız, dıyordu, 1 gıldı: Franı-a olsa olc;a nncak hır ele· 
kararlaşmıştır. -Hakimin karşıc;ınn çıktığınız Yakında tekrar Hondurasa · döne- Kez a tapu müfettişi de tapu ida- siz de yakılacahımzt» rece~·e kendini miirl:ıfan.rn muktedir-

Şimdiye kadar bu mıntakada in- zaman yakanıza daima bir orkide ta- ceğin sakin hayatıma devam ede- resindeki teftişinde muamelatı çok Sonra Alman milletinin şerefi ı1n-ıdi. Fakat uzun zamandanberi, bil -
şn.sı ikmal edilmiş ve kabili akan bir kınız diyor. ceğim .. > iyi bulmuştur. rnına yerine getirilmesi ican e<len yük bir Avrupa c.ievleti rolü oyna-
hale gelmiş ev sayısı 131 dir. üze- Uzak bir memlekette yalmz bir ha- Paris. Suardan -=+=- komisyon hakkmda felsı>fi ve tarihi maktan geri kalmnmştı. Bu, birlik-
rinde büyük bir hızla çalışılan ev sa- yat yaşıyan bu melenkolik İngiliz v • . mütelenl:ı.r rlerme~·an etti. iten mnhrtımiYetiııin ve iç kavgalnrı-
yısı ise 1080 dir. Bu evlerden birço- bir roman kahramanını andıran ka- .1 enl neşrıy·at: «80 milvon nüfu?.lu bir imparator- nın bir netirı>8iyrli. 
ğunun çatıları kapatılmakta ve kapı dına hakikaten aşıknr Ye oranın es- Hizmetçi aranıyor . luk kurac~ğım.• San<toli.\'e Şu;.;ning yeniden söz a1-
peneereleri yerlerine konmaktadır. rarengiz havası içinde bu aşk gün Bir müessesede sabahtan akşam:ı "inanç" o zaman tehdidler haşladı, A - mni:'rn kalkı~ınca, Bitler gene söziinü 

Yapılmakta olan 1080 evin cum. geçtikçe kuYvetleniyordu. H!ikirnin kadar çalışmak üzere bir kadına ih- Denizli Halkevi tarafından neş- vusturya kendi"inP uzattığı sııllı('tı kesti: 
huriyet bayramına kadar yetiştiril- karşısına çıkarken yakasına. Mak Ko- tiyaç vardır. Arzu edenlerin Baştu- redilmekte olan aylık «İnanç:o der- e1i reddettiği takclircle baı=nna gPle- «Biliyorum. b[livrınım. i\fossolinivi 
mesi kararlaştırılmış ve alakadar- Un tavsiye ettiii çiçeii takmayı unut rakta Sıhhat eczahanesine müraca- gisinin 18 inci c::ıayısı da mütenevvi .c.ekleri anlattı. A iman ordu~u her <lüşüni.iyor~unıız. Ben onun ~ahsına 
Jara lizımaelen emirler Yerilmiftlı. muyoz. atl:ırı. yazılarla çıkmıştır. Tavaiye ederiz. şeyi yoluna koyma.~a hazırdı, Alman - Devamı 6 ıncı aahifede -
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' Marsilya limanında çalışan tle~ız-

cilerin en fazla toplandıkları me).~~-1 
b d daha güzel .,,e daha şn ın 

Bazilika bir mabet imiş. Eğitmen
ler Bergamayı g-ezdiler 

~·--~~,..,... 

Kont dö Montekristo 

uğra::;;mak 'l' ~ ıizleree ı•\ " dtırikfın 

yıkmak irnp etmektedir. Kultur Ba
kanlığı taı·afındnn hafri\'at konıiser
liğiııe mfür.e nıticltini O man Babatlı 
tayin edilmbtir. 

:\luvnffnkıyetler tenwmıi eıll'ıiz 

"'\ ı sanın rnınılıileceği yiikı.l'k lıarekrti 

]1eYe un an · t' • h' · memıs ı 
bir çift şimdi~·e kadar ıç gır ,. . -----------------------------Yazan·. · · onhra bakı- -Herke::; ba;;;ını çevırıyor. c •• 

. d havreter ıçınde 
Aleksandr i 

~-~ıııaı·ak edesi glinkii ni~nıı mera i
mine onları dtn et etti: 

- Çocuklar, rlerli. Öbtir gtin ) apı
hıcak ol.rn nigan mera>ıimim ic:n ı:;·m-

Düma------ didl'll hem meraı.ime. hE"m de onu ta-

yor ve aynı zanıan a · 

kalıyordu. . b gü 
Birdenbire meyhane~·e gıren .u -

. 1 . kçoktu. 1: anın-zC'l gencı tanıvan aı pe . 
claki siyah sa~lı kız da alevli gözl.erıle 
herkesin lıazarı dikktini celbedıy~r
du. Farao gemisinin genç kaptanı ılk 
defa olarnk nişanJıgı l\lersedeı-1 ile 
ser!Je~t olarak geziyordu. Dantes 
uzuncn sliren gaybubctinin tazmina
tını wrrnek Ye yalnızlığını sevgilhıi-
ne vercliği sıkıntıları unutturmak ve 
on<.ı mesucl ve eğlenceli dakikalar ge
çirtmek emelile onu her tarafta gcz
d irmek istiyordu. 

Genç kaptanın t:r~ii, v:ıridatını 

1 olclukçn yükseltmıştı. Genç, ııert•de 
< n ·ı· . . .. 
f'ğlenceli bir yer vars~~ ~~vgı ısıııı go-

.. kt t'isennıemı~tı. Saatleı·ce turme · en ·• . . 
. . gonra elele ,·ererek denızın 

gezdıkten • 'tmi ]er. \'e orada 
kumsııl tnrafına gı ş . · I' 1 . . ~en·etrrıışlerd ı. ·.< -
durarak deııızı · · . . 1 l"k • ese\·ııın·or( u. 
mond denizi gön u ç d . 1 • İstikbu-

- Deniz, :\Ier:;ede3 enız" 

h . · ona medyunum. yah sıı~·Jarı o kadar hafif okşuyor 
!imi. tali ımı, ii..:tüııclen 

l\ll'l'sedes tec:ı.sürlc cc\'ı.p wri~·oı·- ~rersedes gfö~eı :-:ıc:Jnnnın 
hafif bil' riizg:'ir p;Pcivoı· ~nııı:vnı·du. 

clu. · t'l - Enıt ~p\'gilinı. lıahri~ Plileı·in neniz kcııarıııchı ~ aptıklan g"PZlll ı er 
' · ]'kl · ' heı· ı"J,·ı' .c'"\'cf,·ı·~c<leııin ta111 nıaııa.,ill' her~l·yden ziyde denır.ı :'\C\'< ı . erıııı ~.- '· 

!'Uhlarıııı okşamıslı. Falrnt Eclmond 
bilirnı·um. · ı b h .· · ı· 

; 1 1 b •"zler'ı ı:.ö\'lel'ken ;ı;inı- o ak;;am güzt•I ııısnn ısını a ''·' e ı-·' er~ecıe~ u so. · . · " , . . . 
· h ı ı ~ .. ıeııeıı lı""tııı ;ı;e\'"ı'li- 1 1erin ınc,·Jıanr:-iııf> rlr getırmıslı. Onn !'<ıyıı ıı:ıç ar c ~u:ı ..... · h • 

· · ı 1 •. ,n1 ı~tı O i;;e ılli-ı bir JH'\'i ınıı·urla ark:ıda:-ılarına tcık-sının omuzuııu <:~c. ·-: • • 
men kullunuıı 0 sağlam elleril~ lıu si- tliın etmek istiyordu. 

Sağ, ,;ol ma,.nlar arııııındaıı geçeı·kcn 

hl'l'kt•!' J,:dkıyorclıı. Ve gı'l1C' kaplanı 

C'İ fte tebı·ik lı•rle ktır;;;ı Iı.ronlıı. Çiı kıı ü 
o. hC'm kaptanlı •n teı·fi l'lınişli, lwm 
c!C' yeni ni~aııJı,..ı )lar;;ilyaııın glizelle
ı·i arasında bulunnn dilbt>ı· biı· yıldız

dı. Fakat t:>ıı ~amiı tez:ıhiil';ılı \'l' illifa-
l ı mC'yha ııc•ıı i ıı kl'na rıııd:ı lıir ıııa:-;a rı ı ıı l~d nıoııd. onla 1'111 mPl'u ııa ııc> ılusıı ıı-
Ctl':ıfıııı :saİ'ıuıs olan li<; sufııo; t. rafın- celc'tiudeı) bihnlı ı ili. ~ e heı· nıerd iıı 

kip edecek olan zi~ afr>te davetlisiniz. 

Edmoıı<l bu !'\llZleri Fernandın kn

fa,ın:ı hir <larbe inrni" ~ibi geld". Kin 

,.e hiddeti nclcıı sapsrı ı,e..:il li. Fakat 

heyecanını mlimkün olduğu kadar giz

lemeğe calıstı. 

Edmcınılun ('il gm·:ızk:iı· clii.,manı 

ohm DDng"laı· gem· J,aptıının ı•eşesine 
istirak eller s;i!Ji bir ta\ ırl:ı: 

- 1 >emek ki - dedi - nişnn m0rnsi
mi hemen olacak!.. Çok giı el, nigfl
hın hanrlı giinleriııl' m v. ki• k.ını

~ac:ığız '! 
- Pari::;teıı awlet ettikl n sonra .. 

- P:ırise mi? Xr h: 'ırlı ic:J r mi 
çıl-t1 ~ oı.. ... a ! 

- B:ıııa .ıid <leg-'I ! Z. \'allı J, ptaııı 

mız Lt•kler olmeılı:n P\'\ d hına bir 
rnzite 'ermisti. onun İC'in g c eceğiııı. 

lki "evc1azcde 01ıl:ırın y.umı f: bi
raz oturdııl,t:ın soıır:ı gt>ıır v 11(-;eli, 
·klc H'l'N'ek a~ nldıl:u" 

D 'ıını ed c. ,_ 



Lik maçları 
Ateşspor, Alsancağı 2 - O yendi. 

Üçok, Doğanspor berabere kaldılar 

( /\ N "l>Ol l ı I 

Yakın tarihten Bahkçılığımız 
- Baş tarafı 3 n cü Sa hife de-

bir yaprak mayı g(JZle görmek i:stı~f.'nlH Jfos-

- Baıtar fı 4 ncü Sah ifede _ tanlıda 'e> a İzmir IJalıkhanc>ıindı:ı 
,.e e~ rine ha\ ıanım,, fa ·izmle nns değil. belki Cilazmak. füli?.mnn, 
yona) ,,o,,yaliilın arn ·ıncla t:ım. C\' •• \.laj bp~· gibi m:ıhallL1 rde bnlıkçıyı 
ı·en. el, sar,,1Jmaz bir te ınıucle ina- balık tutarken j,.. üzerinde tetkik et
Jll) oı·unl. Fakat ltalHınlaıın a kcıi melidir. 
kapa ·itc~lerine geliııccı. lııı a> rı lıiı· Oıılarııı cektiği ,roı·g·uııhı ğu. ııııla
ıne ·eledir. Hu hususta hiçbir Jıayrılc ı·ııı ail •!erinin Lııııl:ıra zahir olınnsı, 
kupılaınam .. hı ol ini i?.e yardım oğuğn ıcnğu kar~ı çektikleı·i zah. 
etmeğı> knlkar n, ki hlı; uphe iz bu- metleri, sarfettikleri enerjiyi gor • 

Pnz r gunü Al nncnk a;nhn .. ıııd A\ utlu ııeticclerı ·ıı noğnıı poı·un ilk nu ynp1111yacrıktır, ltalynnlnrı ynl • nı('k lazırııdıı·. 
ikinci hııfta ilk mı çlnPın deHım e- ı 1'1ıııııdırn onrn top bir miıdcfot 01 • nız l!remmPr otesiııt.• atmak irin de- li - Onlar bu kadar çnlışmnyn 
dildi. Bu haftn nhada oldukca e,> lr talnrdn dola tı. ol unun ilk ütunu ğil, fnkat İtalyan ordu unu hatta Na kar~ı i tihsalfühırrndan memnun de-
ci vardı. 0.>unhır at!> dn Ate por inci dııklkad:ı Snlt nttı. Bunu bir poliye kadnr ·ürnwk için 100.000 gillerclir. Çünkü : 
Alsnncıık {B) takımlarının karJn - korn r takip Pttf. Fnkııt Oeoklular Alnınn n<ıkcrl kafi gelirdi.> A 927 sene hı <l eııberl körfezde 
m 1)11.e b §lndı. Al$ ne k takımı o- 1 tif de edemediler. l 5 inci d klkn. llltler oltimatumunu ~u ni~e bil- mütemucliyen cunnvrırlnr çoğalmak
yuno 9 ki i ile i tırak etml ti. Neti- dn Fuad utla kar ılndığı bir fır ntı clirdikten onra, Alman dış baknnı Ri tadır. Kapluml.>akn, Çucunn, köpek 
c~de A te takımı oyunu. 2-3 knznn- ) akalach, fakat bunu ela kaleci Nı;-ılıentrop , e A, usturya devlet mu'la- lınlığı, büyük hn l ıklnr hep hıılıkçının 
<l. B u mnçt n onrn Üçok-Doğan- jad kurtıırdı. , iri C:idn Şmid göl'ilsm<'lere istirake tutncnğı balığa d(ı mnnclır. llalık tut
spor B. takımları karını tılar. Cç- Bu dı kiknclnn onr 0 , un tam ı- da,·et edildi. Vzun müzakereler baş- mnk · tiyen balıkçı nyni zamnncln 
ok d a, id recilerlnin alukn ızhğı ) u- rntini buldu. Her iki t rnf tehlihll ladı . bu komı!'lmnlar eımasında . Ftıh- bunlarla dn mUcadele etmeğe, uu -
:dinden a ıl oyuncu l arından mahı um olmağa bııfllndı. Bu va7.h'et oyundn rer teferu:ıtn kar;;ı al~ıka~ızlığını !:U nrngn mccbıırdur, 
ol rak , çoluk çocµkln O) nııdı \ e Al- ze\ k , e nlank ll\ andırdı. 22 ci dn • iznh etti. • 'ihayet varılan nnlaşma l3 - Bu gibi cnnavarlnr !cinde 

nncnm klbetlne ugrıy arak 1-6 gi- kikndn J>ognn porlulnr b'r firikik ve su e a !arı ihtiva <'diyordu: balıkçının nlat ve ednvntııın dü m nn 
bi bilytlk bir farkla mnğlılp oldu. bir korncı elen Mifade edemediler. - Nasyonal os~·nll tler lehinde olun da rnrdır. Bir c.le!'n aW- pıırçalnn-

B takımlarının eyirci iz ve zevk- 26 mcı dakikada Üçok snğdıın aktı umumi bir af. dı mı balıkçı en nşağı S - 4 yüz lir:ı 
siz geçen os unlardan onrn 'e aat ve bir penaltı knznndı Sait ceznvı _ De' Jet mil.şa,·irl Sa~· -!nkunr _ zarnrdadır . .Manmafih i?'eııa tıkı·nşır, 
tnm 13 de Alsancak-Ate~ birinci ta- gole tnhvil ederek Üçokun ilk ,.e ~on hn knbine) e dahiliye nazırı sıfntiylC' çalı ır, gene uğraşır. B i.ıtün sene u(f-
kımları sahada gortiıı<ltiler. nyısıııı kaydetti. llundan ıwnrnki en girmesi. 'et· 1'. 

Hakem: 'Oçoktan B. l\!u tnfıı. Şen- hşmalar bir fayda \'ermedi devre l-0 - • ·a~yonnl ~osyali t görıi~lü bn- C - ilnlıkçının ve aiti fenni de-
kal, bazı hakemlerimize nilmune ola- Üçok lehine bitti. zı memurları mnn~larının 1 aınamın- ğildlr, son i tem değildir. Vesaiti 

k d d U 1 id tt . 1 1 nakli.vesi .rnkttır. en erece e oyunu g ze nre e ı. kinci dP\Tecle Doı':{:uıspot'lular hiç t nn \'r>a bir kıcınııııclnn mnhl'uın et-
·r kımlar öyle dizilmi ti: olmaz n lıeraberlil{ini temin etmek miş olan tcıdbirlerin ilgaı:n. Btmlal'ı tedarik çok lıUyli~ se ı·mn-

Ai ancak: Hilmi, Ali, Fethi, Rn- azmiyle oyuna girdiler \'e 4 uncu tl:ı- _ A\U turya ordu~u genel kur _ Y~) c rnbe:stedir. Balıkçı eğer bUturı 
sim, Müniı', ~ıuzaffcr, Hnkkı, Fer- klkndn ı:ıemere iz geçen bir korn<'r mnr rcıi i geımıl Ynn!laııın derhal d<'- gun çalışma ·ınııı emerc i olnrnk 
J'!l:Z, Snit, İlyas, Saıtıheddin. kazandılar. 6 ıncı dakikacln Üçok ğil~e bile. kı~n hir ?.aman içinde te- ihtiyacını tamamım temin edince 

A te : lbrahim, Sezai, Şeref, Salih, urntıe Doğan por knleı:ıincı indi. kati de e\ kedilmesl. onun ilk :rııpııcnğı iş Ali.aha şilkur-
Ömer, İhsan, Ferid, Bah ddin, Ha- Top Salclin avağına geleli. Salt ani - Nazırlık mii teı:nrı Volfun fe- dür. 
lil, Sırrı, Cemal. bir sutla topu Doğnnspoı· k. le ine ıJcrnl nrntlıııat ~Prvl>ıiııe girmeııi. yn- E - Sıze bir dl' ı:;ttnısını yaznyım : 

E ki elemanlarını kaybetmiş olan hamle etti. F~ıknt floğanspor kalPci- ııf ftıd ·ral kom·~PI' nrntı\•inJii'ri gibı balıkçı lOO kuruşluk balık .. tal'-
lıer iki t:ıRımm \'aziyeti d ah a ilk si mahirane bir hlonjonln topu va- n ühim bir llit'\ kie getirilmeRi. sn eline ne geceı·: 
dakikalnrd kendisini göstermeğe kaln·arnk muhnkkak lıir a\·1 kııı· • - rihnyet, A\ u tur) n nnsyoıınJ- 2.50 nelc>di) e resmi 
lıa)udı. llilhas:;a Alsanc~ık h af hufü- l:ırclı. l~ iincti clnkikncla no~nll por- '08\'Hli tlı• ı·iııiıı vntnnpC'l'\'l'l'lel' ceıı- l::! lluziııe 
ıım, bir tur lü tutunamndı~ı naza- lular LiriLiri uz erine iki kornt'r kn- h ine i tir,ıklcıı i. 2,50 ) nnlııncı) n 
rı dikkuti cell.ıediyor<lu. Orta mii- zaııdılar fakat tC'hlike ynralnmadı- Buna mukabil Alman tm izleri tl'nı 2 .Mut ·mede 
dafiinin bozuk oyun unu üç orta mu- Iar. Bu dakikadan sonra Doğan. por- muı anla ma ı 1n·ensipleı'iııin ) eni- 2.:iO kabzımala 
lıncim tecrubesiz ve ağır oyun l:ı l'ile !ular oun {izerindf' mliı>s ir olmaları- <len tnnınma ı, kmıun cJıqı A\'ııqtury:ı 21.fiO Yekun 
ttımumlıyordu. At es t:ıkım ı ise yeni na rağmen nkınlnrı tehlık izdi. na \'oııal o '. li ilerile doy,!' ıctan <los Buııdıln başka balİkçı yüzde 2 
o~w1culal'la tekil edilmiş olma ınn 'Cçok i <'çok e)rek olarnk yaptı- rma mmın--cıbetl<'rirıin kr-.ilnt<'si w ln)yureH. \e her halde beş kunıs tı 
ı!li'men fudbol noktni nazarından ğı :ıkııılarda <l[JJı:ı ınlic<'s~ir· \'f' clnha \\ ustııl'~ ud:ııı kcı\ uln<':ık yıızlı:ısı lıilııli:ılınıerc göııul rizu ile 

Alsancağa ııi beten faikti. tehlikeli özük(i\ ordu. :1!1 Cınrii da- T.eopolclla do klor To\' tın A lm:rn~ n- eder .. 
8 inci dnkikndu Als:ıncnk olclnn kikadn Üçok bil' firikik im.zandı. Sn- :. n kahulune !'azı oluııması. Yani l OO ktıı'u hık hıılık 

Liı' koıner kazımdı. Korneri ll:ıkkı it (ı Ladaııcı bir \ urnsln topu Doğnn- A vıı llll'\'ahlaı· millı rnıtd r :ı mı .ıncak 7rı ktırus t.dfııe geçı:ı'. 
çekti ve to,rn Ateş kulesinin öni.ıne spoı· kalt> inP hm·ale etti, Fakat ka- zırı g ll'r:ıl ~Plımcıl'in tl!k·ıiiılt' ('\'- . l' E!nlık clcyiııc t• l ıl'mı•ıı !Jtıl'l)tı ıı . 
cttışilrdU. Şeref bir knf:ı darbesi~ le leci ha ·uknl.ıdf' bil' plonjon~n kale i- k clilme 1 t.ıkb ıln r 1 oy.ı mcJıın ~1- ıırnrn •. 1 •\'l'ek. J,ehıl ,ui b tl • ı-ı . hA ı rıı 
t hlıkeyf uz kl:ı tırdı ve topu, kale ni kurtardı. 3, inci dakikn<ln ( cok k:ırılmrı ı kin <,>ok mıı<'n<lt>lf' C>lmek g-elınesın. Buıılar• L:ılıkçı) .l ıruı ı• dt'· 
Öllilnde kilmelenmis oyuncular n1ka- knzandı ıı;ı kornı• rclen if.ıti fnd e <' <\ C' • mecbuı'i:. etindi' ı.nlını l:ır<lı. ved<' kııl ıı k gibid ir. Bal ık ç ı lrntti n 
Jnıı sr:ı·lıe t vaziyetl bekliyen Üme- m(>di. 41 inci clnkiknda llogan por- l\lü:rnkl'rcler, J l ftlPI' taınfın<l. n kuv\:eiile .nrd alyn uzedııc ıınlmış. 

rin ny ğına geçirdi. Ömer topu lıir lular lıir firikik kaznndılnr. konferan n i tiı'tlk ede n ah iyetler tır. Ne kndar çıkar i ~ satılır. Ucuz-
uz sUrdUkt~n onr!l derin Lir Ceznyı l!esad çekti VC' Üçok bir- cıı·efine vetllen bir ı)ğ]e yemeği ilr dur, hnrcıfılemdir. 
pn la 01 nçık Feride h!lvale elti. si önlinde clü:-:iirdU top lıİI' dakika ka- inkitan uğr,ulı. Yeme kçok kısn vr I:tı) le bir ardalya ii:1. ı•ı'İllP ç:dıflaıı 
'l'opu aol uçıktan ev el Ali ) etişti v: ctnr ayaktan ~ynğn dola,.,tıktnn :;onrn sndcı oldu. l alı kçının yanı nda en uşağı 1 O kişi 
tehlikenin önüne geçmek için kalecı- Fundm ayaklarına dUştıi ve fırsattuıı 'nl'Clır. Bunlar patronla ort:ıktır. 

· k ı tedi fakat to .'."oıı mılnnlrn.~:ılnr iiltimnlom mClh- Çıknıı bnlığııı para;-;ından l'\'\'el fı ye gerı pası v~rnıe s • istifade etme;-;iııi bilen Pund. bu ı'ır-
ı \ 'e ıka rna kosan ı.~e Jeti uzf'rintle olclu ... wming keııllisi- komanyn çıkar ~ r i;.;inin ynrı:-ı p nl-p n \ıtr:ım:aı ı. a · ·-. • . atı \'Ole ile gole tahvil rtt. 

ı·it eri Lir ekilde önUne geçtı ve çı- G J'"' . ,,. 
1 

lı' k -1\ nin sah en progr:ımın kahııHlnil tf's- roııuıı yaı·ı:-ı da 10 kişiye tak im olu-
k
• 

1 
'd 1 t• ..ın ıvı\ t'lı uıı·c en ıre nçır:w ı ç- l' 1 0 1 k' ·vn 1 kış vapun n ecı en eve topa ye ı- . . . . , 1 • . 1 1 nclııl'rlııııı fak"t lıtı nur. ıı r mm ngın< .ı ı zara r z ı. ı 

~ ok lul"r t 0 kım l1.·ılı11de lıııcu11ı!l g"Ç· ' 1) e) e ınzıı rn u ., · • .. 'lk lü ü 1 d t . .. " . " J)atrona. ka.\'l ktak nlfıl ve ecla\'a l \'ı> eerek Ateşin ı iO n rnv e tı. 'b' } lll l r 'b' 
w 1 k. t t• tile!' ve Snid iki defa kaleciyi<' kar- gı 1 ın ene. ann\ .ru a mucı mcc, onlnrı tamir ııntronn nidd ir. E u i'Ol A 1 ancagı ıııre e e ge ır- • ' ' 1 . . • • 

. . ı karsıya kaldı Fakat şansızlık c - on ozun cumhurreı · J Mıkln~a aıt G - 1şte patron b u krıd ar masra-
di fakat yaptığı birkaç akından ı ... tı- . .. · . . · 1 . ~· • 

. . . tl k'k d A ı.erı; her ıkı şutu dn avut oldu. Oyun aldu~unu byledı. r ıhnyf't, ll ı tler, fa, bu kndnr zah met e karşı cnnava l'-
f ad e ılemedı. l S mc· ı :ı ·ı a a - . . . 

da bırnz sonra 1-1 bernbeı e blttı. on mlihlet olnrak rn şuJ>at aat altı- lnr tnrafınclan bir zarara uğrndı mı ? 
teşliler birbiri üzerine iki gol fır -
satı yakaladılar. Fakat hiç biri.::in -
d en istifade edemediler. 36 mcı dn

kik~da İ l)'ü topu minare boyuna 
' Ukseleterek ve l!'ecikmek uretile 
bo kale karşı ındn bir fil' t kaçırdı. 

D evr n in • on dakiknlan Ateşin 
nt bi hii.kimiretiyle ~eçti dene de 
bir a z dan 1-0 A te5' lehine bltti. 

Kara Ali yr te pit etmeğe razı oldu. Artık onun belini doğrultnrn l çok 

\ t 1 · 'f 1 ~ k 1 ·ı r.nmaıılnr çalışma ına, zahmet cı>k • 
1 vu u n·a ı mı anı r er ogu Jı · . . 

· mesine. borç ıçıne girme~ine \•elha ı l 
ekilde \'('cin ettiler. li'iihr r le .Avus- f 1 tı'n'ııı de\•a b 1 · se a e , mına se ep o ur . 

Bulgar Kirayı yendi 
1 tanbul, 1 i (Hu u ı) - Knra Ali turyn lıa~\ f'kilinin el sıkışmıda.ı·ı pek J _ Ha lığın fnzla fstih ali de bn-

ile Bulgar "K ira Anknr da knrsılns- enn ız oldu. D mis ~ olundn b, şve- Iıkçı~ ı vnzireti hazını dahilinde tnt . 
nuşlar~lır. Kam Ali, bu müsabakada kilit· Gido . mid hic konuşmuyorlnr- nm etmez. Çiinkil balığın bütün gı-
rakibinin sırtını 35 dakikada yere ı ı 

eh. Şa ningin d reli kendin<:' yet~di: dai fac e erine rağmen rağbet görme 
getirmiştir. d · k k ı k ö ül I tırn hına kn tlaıımak ve lıir n abi iğı ço açı o nra g r üyor . 

I•Stanbul ıı·kıerı• K - Fazla balık nncnk hii k ıim ct lıu hraııı oıı leme k me\' kiin<l eydi. 
ktıv\ etile i tilı al olunur: 

Galatasaray, Fener, 
Güneş galip 

fstanlıul. 17 (Hu thı) -1 tanlıul 
liklerine pazar gUnü de~ m olundu. 
Giineş 1 tanbul poru 3-1, Fener \'e
iayı 1-0, Galatrı nrny Suleynrnniye) i 
1-0, Be) koz lliluli G-0 ~eneliler • 

---. 
Sarhoıluk 

T epecikte Gnziler caddeqinde 
tipli Rizn nrho olarak g{mlltü yap
ı ığından h n kkındn takibnta ba lnıı-

J 1 - Balıkcının bugtin elindeki vc
lzmir ikinci aıı liye hukuk mahke· s.nit fenni alUtln değisti l'ilirse. 

mesinde n: 2 - C cuz \'e seri ve f ennt ve niti 
frmirdC' T •pecikt yeni mahalle nıtkli) tedarik olunur a. 

uçlincu wkakt. r;o snyılı dükkanda :~ - Balığı kongervc h aline geUre-

mnnnv Ha. im o •lu IGtmilin karı ı cek fabrika in u o lunur n. 

lzmfrdc T.eı> cikte yani m:ı.h ile ti J - Körfezdeki enmıv~ırlar imh a 
ol unu ı"lltı. 

çuncü sokakta 50 .ı) tlı evde Unsan :\Iatlup hası l olur. 
kızı ı'azmi.,re nle) hine açtığı bo an-

mn dm a ırun dm a arzuhal uretlle 
dnveti\ c var ık: ı mudcleinlc) hin 

~--------~------~~~--

Zayi mühür 
iknmetgahmm mechul bulunma ınn 'l'orLalm ı n Jhlverlik kö~· sandığı 

.~ \ 11tr-r ı; 

Akhisar kaymakamlığından: 
Akhisaa ı n Kov1t lık mevkiinde açılacak Sıtma müıtadele kan:ılı 

hafriyat işi a ... ağıdal<i tt.:raitle kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl
mıstır. 

1 - Kaymal~amlıkta mevcud plan ve maktalar dahilinde Kovalık 
mevkiiudtı> (20 893) metre mik'ap toprak hafriyatı kırk ku
ruştan (835i.20 ) liradır. 

2 - ihale Ha n t arihinden itibaren 20 gün içinde Akhisar Kayma· 
kamlılr binusmda komiiyon huzurunda 3/ 11 /938 tarihinde 
Ptı>rtt,.rnbe «? Ünü ~e at 16 da yapılacaktır. 

3 - BedE:İ !<eşfin <;'o 7 5 nisbetinde nakden veya hükumetçe mute. 
ber biı Banka te minat mektubu ibraz edilecektir. 

4 - Müta hitlerin bu gibi işleri yaptığına dair komisona vesika ibra· 
zile miikelleflirle t. 

5 - Fenn; ve umumi şartname ile keJifler plan ve maktaları iıte
dikleri zaman Akhisar Kaymakamlağından görerek sureti alı. 
nabifü. 

6 - Mektupla yap lacak tekliflerin ihale saatından bir saat evvel 
komisyona gelmiş oması şarttır. Gecikenler reddedilebilir. 

18 20 ( 

Manisada yeni yapılan sinema 
bınası kiraya verilecek 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisada Atatilrk ufalt bulvarı üzerinde vilayet huıuat 

idaresi tarafından yeni yapılan sinama binaıı Üç yıl mUd. 

detle 9000 lira bedel üzerinden a.çık artırma ıuretile müza. 
yedeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi vilayet daimi encümeninden paraıız olarak ala• 
nabilr. 

3 - İhalesi teşrini saninin ilçiincü perşembe günü saat 11 de Ma. 
nisa vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat te minat miktarı 675 liradır. 
18- 23-28- 2 3811 

Ameliyat masaları ve cerrahi 
aletler eksiltmesi 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa memlekt"t hastanesine mecmuu 4737 lira 67 kuru, 

muhammPn kıymette muhte lif a me liyat masaları, ııiyalitik 

la mba, takım cihazı. cerrahi projöktör ve muhtelif aletleri 
açık ek siltmeye konulmu, tur. 

2 - Şartnamesi nıemlt:ke t h asta nesi baş hekimliğinden parasız 

olara k alınabilir. 

3- ihalesi teşrini saninin üçün<·Ü perşembe g i.inü san t 011bir bu
çukta vilayet daimi encümeni önünde yapılacakt ı r. 

4 - Muvakkat teminat mktarı 355 lira 33 kuruştur, 3808 - -- - -----
Nazilli BeleC:iye Riyasetinden: 

Nazillide belediyece yaı>lırı)a ak olan 17400 lira bedeli Lceı iEli 

.ı J binası 2490 No. lu rttırm ve ek sltme kanununun hüküm lerine 
7 Öre kapalı zarf usul ile 17/10/938 de elu iltmey konulmuştur. İhalesi 

7/11 /938 pazartesi günü saat 16 da Nazilli bt-lediyesinde yapılacak. 
ır. Mütcahhidler, fenn i şartname ve projeleri m eccanen beledye dai· 

·esinden tedarik edc bilirlr. 18- 22- 26- 30 3810 - -------
lzmir ~adastro müdürlüğünden: 

Temaşalık mahallesinin temaşalık kutucu çıkmazı sokaöında 6f 
aj sayılı şarkında 52 parse l 1 sayılı ev şimal ve garbı yol cenubu 50 

>arsel sayılı Öme r Şiikrü ve hissedarlarının evi ile çevrili bir Salatin
">ğlu camii adına 1566 l\da 51 parse l sayısı ile k dastrolanmıştır. Bu 

ıerin mülkivet i ile a lakadar veya bu yer Üzerinde ayni bir hakkı bu. 
unan kimse varsa ilan tarihinden itibaren iki ay i inde ellerindeki ta. 
.."lrruf vesikaları ile birlikte İzmirde saçmacı hamam sokağında 20 1&• 

v ı lı binada İ:zmir mıntakası kadastro komisyonu veya müdürlüğUne 
müracaatları 2613 sayılı kanunun hükümlerine g öre ilan olunur. --lstanbul Telefon müdür/ü{[ünden: 

1 -

2-

İdare ihtiyacı için 19 kalemde demir kablo irtibat kutuıt.ı , 
izole mayii, levzi kutusu, kurşun kaplı tel, köprü raptipe, di. 
rek kanca ayağı, lastikli te l vesair malzeme kapalı z.arf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 18807 lira 75 kuru,tur. Muvakkat temi. 
nat 1412 lira olup eksiltmesi 2/12/938 cuma günü saat 15 
te müdürlük binasındaki satın alma komisonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Taliple r, teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
veıaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameleri her gün leva7.ım amirliğimizde görülebilir. 
18- 31- 14- 28 3829 

~ark - k u nı pan ya~ı ndan: ~an avı 
.; 

Örümcek 
Kuru' 

Tip 13 90 cm 804 
Horoz Tip 8 (90 cm 764 

(85 cm 731 

Kelebek Tip 9 {85 cm 675 
(75 cm 615 

İkinci devre her iki takımın karşı

lıklı seri akmlnriyle başladı. 2 inci 
dakikada Alsancak kaznndığı bir 
kornerden istifade edemedi. 16 mcı 
dııkikadn Ateşliler sol nçıkları ayn
ğmd:ın bir fı r:-.;nt öldlirdtiler ve 20 
lnci dnklkndn A l nncaklılar nyni se
kilde Fen·nzın nrnğından muhnk
knk bir ~ayı kaçu·dılar. 27 inci ve 3;; 
inci dnkiknJarda Ates lehine iki firi
kik oldu. Birinci ini kaleci kurtardı. 
İkincisini Omer çekti ve yerden b ir 
,•ur us ln topu nğ' direğin alt kö e in
d en ~ğlnra taktı. Atesin ikinci golti
n U t e.ş.kil ccle11 bu sayıdan onrn şa
} am ka~·t bir hareket olmadı. Ovun 
dn 2-0 Ateş leh ine pürüs Uz şekilde 
l>itti. 

ınıştır. mebni ilanen 14 1 O !l~S cuma giini.ı niihüı·ü ile z:ıti mlihürünlil kuzueıı fıbu fiatler fabrikada teslinı ve bedeli pesin öde nmesi meşrut 3 6 
nnt 10 da 1.zmir ikinci hukuk mnh- kaybettim. Y~ni ini çıknrnctığımd n m. bir lop için alıp asgari ı balyalık (Yani 25 top) satışlara mah· 

Bu anından som a g linOn <'n mü
him oy~mın; teşkil ed en Oçok-Do
i u por k:ırşılaşrnnsı yapıldı. 

Bu o\•unu da tzmirin en iyi h akem 
lerinde~ D. E;:; :ı d idare etti tnkımlnr 
ıöyle dizilmişti : 

Uçok : Nejad, Hnlim, Z iyn, Maz
'hnr, . lustafn. l•'elı mi. Süleyma n, A
d il, ı. Tıımık. Said, 'Faruk. 
Uoğ:ın por: Ömer, Rcsnd, F <1thi, 

S a it, tncit, A ptullnh , R efik, Abbas. 
Fua<l, Aluedd in, N iyazi. 

Devrenin ilk dakikaları takımlar 
bir fb irlni denemekle i eçti. Heı iki 
b~ ;yuıı.c:ı.llı.rı dı.ırıwı v e aj'ırdı. 

Türkiye Cumhu
riyet merkez ban
kasından: 

keme indC' hn;zır bulunma ı :rnmnnm , J,h-ıiııin h u kmt.l :. oktur. 1 sustur. 

drı tebligatı kanuniye ifn kıl111dığı Torb.ılı kazrısrrıın Dü,·erlik kıiyü 1 1 _ 24 tor> a lmak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere yüzde 
hnldc gerek bi z, t ·e ger k-ıe \'ekil muhtarı Ha an Onul 2 :zamla mııl alabilirler . 

keme gıyap knrarı tebliğine karni' İzmir ticaret mahk~mesinden : kapot bezi fiatlarma uygun oldu.:Y u tascl;k olunur. 
dnhi göndeımcmi~ ol<lugundnn mah- - ı lktısad Vekaletinin 5 / 8/918 l=>rih'n<le t P~bit ettiği 

,·eril mi,. ve bu baptaki tahk ikat 5 ... lUddcinleyh: t z mir d e N:ım:ızglllı hmir T icaret Odası 
Almanyada bloke matlubatı bu- noo • t 10 b k J ı ı · ,ı JI t · h il · l l ı .,"" cumartesı sna a ıra ı - cac c e ınuc n unıye mn a esııu e n,.<,.., ~ ...., ;: ı.. :~ .. , .,. j....,.,. .. , 

lunanların hu paraların ne sure tle dıftındnn mezkur gtln ve snatta mud- ıo snyılı evde otururken e l ycvnı ikn- uc es ne» z o ı = o a 
tek~vvün ettiği d~ ka~d~re~ek blo-

1 
dcialcyhin mnhkcmcde hazı r bulun- 'l1etg:ıl ıı mf'c h ul kalan ~iy:ı oğlu tafn ı\Hım Vf' Rirketi tırı\•trnlı lrnl!Pktil' mahkrnı<'c<' ),nı·nr \ ı ı ılrıı' \'e hu h11-

kaJın vukuu tarıhlerını mıktarla-; ma ı ve) a bir, ekil göndel'mesi nksi :\J u,.,tnfn A:-ım tnrafınn: c:irkctirıiıı müddeti hitmic: \'('is bu c:u- ıı ·tnki ı I\'nn ihhnrn. nıf' .. ·nin hiı 
nı, han~i müessese nezdinde olduk· l takdirde tnhkikntın gıynbında ceı'<' Davacı: lzmirdc Ali ağrı nıahallcı- rl'tlc infi. ah l'tmis oldııı.nınrlan ta fi- nfı lın ı mnhld'rı1" cli\ r h· nı,,,,fnf' t -
larını hır mektupla 15/11/938 ta· ynn edip hir d.ıhn tnhkikat \'C mnlı inde ( ami ok.wırıcl:ı 10 ıııııııaralı \'t•c:iıw \<'. \'uk·ıt l{pm.dNlcHn Srrht'- lik kılııınıı-ı ı)l ılııy11 tPhl 'I nı.ık11mıırn 
rihine kadar Türkiye Cumhuriyet keme)'(' k.nlıul edılıııiverck knrnr 'fi ., tlt> mukim All oğlu J{(lcf'p taral'ııı- <.;İl1 tasfiyı' rnrrnur·u t:I\ irıill<' \'f' 1 '1.H~ J.:.ıim olın:ık tiZC'I (' ı, \ rl\ Pt hııku 
Merke z Bankas ı umum müdürl ü- 1 iteceği gı~ a knrnrıııın 1elıligi mukn tan n ıhın şirkcıt fe-ıhi da,·n-;ının kuru~ mnhk<'ml' ııın rnfıııııı mıırlıle-
i~in~ isim ~e. adreslerile b irJikte ı rnına kniııı olm:ık üzere il:.rnen teb •rnlıkemesi soııunıln mı-!') PZİ l zrııir ·ıltıyl•'f'''P ı iti~ etinı t nn i?.i kıl ıl ' 1 ı ' ' •ı lllle te\ t kar • 1 

l.ılJırm•1•rı ılan olunur. t li.ir ohm r .imal Uı 1.:n: ~It:hm ı;J f!eı.:ep ve Mu _- olm Y. ü !~re 14 1 0 ... ,., tarıhınde , ~ Hıl.ı r ohınu ı . 8 - ~ 1 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Soma ajansından: 

Dö. \. .... Cinsi Mevkit Borçlunun adı Senet No. 
16 Tnrla İlu;a Eyyüp O. Hafız Abdur- 223 

rahim 
10 (( Yeğen oğlu Kahveci hacı Mehmed 278 

karısı Hamide 
4 (( Yanko köşkt.i (( (( « « 

2 Tarla, zey. Kavukdcre (( (( « ({ 

tin 50 sak 
1 Tarla, zey- Ulu pınar « (( {( ({ 

tin 16 sak 
3 Tarla, zey- Hamza da· (( « « ({ 

tin 80 sak ğı eteği 
2 2 Tarla Bezirgan yo· (( (( ({ (( 

kuşu (( « (( (( 

2 Tarla Dere içi 
Hamamcı İsmail damadı 373 5 Bağ ve 10 Hacı Os-

sak zeytin man kesiği Ramazan oğlu Mehmed 

28 Zeytini351 Ö"eç.li bo- Arap oğlu hacı Mehmed 224 

sak ğaz karısı Ayşe Kırkağaçtan 

21 Tarla İdris der- Muhacir Mehmed O. Ali 302 
menı 

Y k d · · J ... r: •1,,zıh zevata vadesi geçen borçlarını ödemeleri u arı a ıs1m " • J •• ı 

i • ukt · t ·hl' rat vapıldığı halde kanuni müddet zarfında borç a-
çın m an c l,, • • • • b ı · · 

"d me 1 'klerinden bankamız lehıne ıpoteklı u unan ısım-
rını gene o e m 'h' d · ·b 
lcri hiz~lnında yazılı gayri menkulleri 10/10/938 tarı ın en ıtı aten 
kırk beş ~ün müddetle açık artırmaya çıkarılmı't.ır. İhale, 24/11 /~38 
tarihindt- Per,embe gunü &aat 15 de Bankımız bınasında yapı.laca.gın· 
dan taliplP.rin muayyen !!Ünde Bankamızda bulunmaları ve şımdıden 
acık artırma kağıtlarına pey sürebilecekleri ilin olunur. (3824) 

-ızmir müstahkem mevki .~atın alma kr· 
misvonu ilanları 

lzmir Müstahkem .Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir Deniz komutanlığı bırliklerinin (65000) kilo ekmek ih· 

tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. . .. 
2 - ihalesi 25 1. tes. 938 salı günü saat 16 da Kışlada fzmır Mu1-

tahkem Mevki ·Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı (6662) lira 50 kurustur. 
4 -Teminat muvakkata akçası ( 499) lira 69 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . .. 
(

1 
_ f stekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka gos-

termek mecburiyetindedirler .. .. 
7 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı ka~unun. 2 ve 3 u~cu 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkalarıyle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından evvel komisyona ver-
miı bulunacaklardır. 9 14 18 23 (3712) 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir Müstahkem Mevki Seferihisar ve Çe~me mıntakasındaki 
· kıtaatın (61000) kilo kesilmiş sığır eti veyahud koyun eti 

veya buı ulınuş keçi ı:ti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksLltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 28 1. Tf!ş 938 Cuma güni.i saat 12 <le Kı _laclu lımir 
Müstahkem Mevki Satm Alma koınisyonuııJa yapılacaktır. 

~ - Tahmin edilen tutun ( 13420) liradır. 
4 -Teminat muvakkata akçası ( 1006) lira SO kuruıjtur. 
S - Sartm.ıme!İ her gün komisyonda göri.ilebilir. 
6 _ l:ıtekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklurına dair vesika gös~ 

termek mecburiyetindedirler. 
7 _Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve tminat 
muvakkalalariyle birlikte ihale saatınclan en az bir saat evvel 
komisyona vermi~y~na:_aklardır._l 3 _ 18 22 26 (3766) 

lzmir müatahkem mevki Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 
Harp a1rndeme:si h:ıynın:::.tı için 300 Lon yulafuı kapalı zarfla eksilt

mesi 25 ıo 9~l8 :-ıalı günü ı;aat 15.30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirli~i !lalın alma konıi-:yonunda yapılacaktır. Tahmi·ı·ı bedel.i 165?0 
lira ilk tt!mtnatı 12a7 lira 50 kuruştur. Şartname ve numunesı komı~
yonda görülebilir. bieklilerin kı.ı.nuııi vesikala~·iyle beraber . teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir .saat evel konıı~yoııa vermelerı. 

9 13 ı 8 2:J 3704 

l:zmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan 
l _ Müstahkem mevki askeri hasbrnesinin (36000) kilo kesilmiş 

koyun eti ihtiyacı 14/ ı /938 tarihinde pazarlıkla yapılan 
ksiltmesiı:ıde talihin verdiği 42 kuruş 95 santim fiat pahalı 

;örüldüiündeı:ı pazarlık 21/1. Teş./938 cuma günü .saat 15 
de kışlada lır;mir müstahkem mevki satın alma komısyonun· 

da yapılacaktıtt, 

T h in edilen tutarı 15480 liradır. 
2 - a m k inatı muvakkate a çası 1161 liradır. 
3 - Tem ·· k · d .. "l b·ı· esi hel' ıun omısyon a goru e ı ır. 

4 - Şartn~m t' aret odasında kayıtlı olduklarına dair- vesika 
I!' 1 teklıler ıc b • . 
" -

1 
.• rrrıek ınec urıyetındedirler. 

vesika gost~ t' ak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
P rlığa ış ır . d . 

6 - aza . d 
11

e şartnamesın e yazılı vesikaları ve temınat 
maddelerın e .

1 
birlikte ihale ıaa.tından evvel komisyona 

muvakkatalarl e 3826 
müracaat hırı 

l a komisyonu riyaıetinden: 
8 '- . atın a ın U T h . urna.va au.erı 11 Muvakkat . a mın Mi.inakaı~nın 

T 
inatı tutarı tekli 

{ANADOLU) 
., 
Odemiş Vakıflar memurlu-
ğundan: 

İha]e tarihi 
20/10/938 Perşembe 
24 I « « Pazartesi 

Köyün ismi 
Birgi nahiyesi ve köyleri 
Adagide, Bademiye, Adagüme köy. 
leri. 

26 ({ ({ Çarşamba (Kaya ve Yusuf dete köyleri, Seki 
(köy, Yeni köy, Demircili köyü Ka
( radoğan köyü 

31 /10/938 Pazartesi · (Orta köy, Üzümlü köyü, Yenice 
(köy, Kuvvetli köyü, Dadbey köyü 

2/ 11 /938 Çarşamba ( Mursalh köyü, Dolaylar köyü, Çağ
{layan köyü, Zeytinli köyü, Oğuz
( lar köyü, 

Ödemiş Vakıflar .idaresiıle aid zeytinliklerin 938 ıenesi mahsu· 
lalı 1 O ~ün müddetle ve üc tr.üsavi taksitte satılmak üzere a.çık artır
ma va krmlmu$ttır. ihale günleri yukarıda yazıh köylerin h.izası~da 
gösterilmi!lİr. O vürıl~ı·ciP. sacıt 15 de ihaleye ba9lanacaktır. bteklıle
rin artırmaya r,irmdcri için % 20 depozito parasiyle Vakıflar idare-
sine g~lmeleri li.i.zumu i1an olunur. 3827 

Sıhhi tesisat eksiltmesi 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Maniıa mnıleket haıtanesine 9690 lira muhammen kıymette 

otoklav ve tefernıatile cerrahi alet tepıileri, elektirikle ısı

nan sıcak hava dolabı ve sıcak hava istirilizatörü ve su istiri
lizatörü alınacaktır. 

2 -Bu malzemeye aid fartname parası:ı olarak Manita memleket 
haıtaneıi baı hekimliğinden alınabilir. 

3 - İhaleıi teşrini saninin iiçüncü perşembe günü saat on birde 
Manisa vilayeti claimi encümeni önünde apılacaktır. 

4 - Ekıiltme açık suretle yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 726 lira 75 kuruıtur. 

ı·zmir gü;;Ük-muh~f~za--ta_b_u_r_u_s-at-ın 

alma komisyonundan: 

Cinsi 
Yazı masası 
Gürgen san
dalya 

Muhammen 
Miktarı tutarı 

Adet Lr. Kr. 
41 328 00 

100 100 00 

Muvakkat 
teminatı Eksiltme 

Lr. Kr. tarihi 
2S 00 28 10 938 
8 00 .!8 10 938 

Eksiltme 
Saati 

S. D. 
11 00 
11 30 

1 - h:mir Gi.imri.ik muhafaza taburu ihtiyacı için ( 4 l) adet yazı 
masası ile ( 100) adet sandalyanın 2<' ! O 938 Cuma günü hizaların
da gö:.terilen gün ve saatlarda açık ekııiltme suretile münakasası yapı· 
lacaktır. Şartname ve resim örnekleri komisyonda görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarhı.rı ile muvakkul teminat miktarı kar· 
şılarındu gösterilmi~tir. 

~ - isteklilerin 2490 sayılı kaııunun ikinci ve i.içlinci.i mac.l<le
sinde ve şartnamelerinde yazılı ve~ikalarla muvukkat teminat mak
buz \'tYd Larıka mekluphı.riyle Lırlıkte ıhale aatıncla İzmir ~yler 
sokağı arkası geri tütiin kumpanyası yanındaki 168 sayıda tabur :ıa-
tm alma komisyonuna mürncaatlan. 13 18 23 27 (3760) 

Aydın 

nundan: 
naf ia eksiltme komisyo-

1 - Eksiltmeye konulan iş 49329 lira 51 kurut ketif bede1li Nazil· 
lide hükumet konağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme tartnamesi. 
B. - Mukaveieprojesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şl\rtnamesi yapı i,leri feraiti umu-
miyesi. 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

2 - Eksiltme 21 /10/938 tarihinden Cuma günü saat 15 de Ay
dın Nafıa müdürlüğüne toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve ihaleden en az 8 gün evvel V ekilete müra
caat ederek Nafıa Vekaletinden alınmıt yapı müteahhidliii ve
sikası göst"rmeıi ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis ve
ya mimar olması "eya bunlardan birisile müştereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6 _ Teklif mektupları yukarıda üçiincü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilecek eksiltme ko· 
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ata kadar &elıniı olması ve dıt zarfın mühiir mumu ile iyice 
kapatılmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 2_s_l!_l8_ (3611L_ 

İhalenin tarih, gün ve 
aaatı 

.Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

.. 
M'k em L' ı tarı L' . ıra 

Kilo ıra 2662 Açık ekailtnıe 2/11 /938 Çarşamba 11 
Bulgur 24200 200 998 « « 2111 /938 Ça11amba l 5 

Cinıi Dr. Celal Yarkın 
1(. Soian 13300 75 1799 « « 2/11/938 Çarf8.mba 16 
patates 25700 135 22145 Kapalı zarf 3/11 /938 Per§embe 11 
'VıJlıif _ 4300Qo 1661 4S40 « « 3/11/938 Perşembe 15 
Sade yag 27600 1863 2 

22os Açık eksiltme 3/ 11 /938 Per,embe 16 
rJakarna 960o 166 897 « « 3/11/938 Per!embe 16.~0 
Sehriye .. 3~ 67 . ayrı şartnamelerde yukarıda alınacak miktar, umum tahmm t~· 
" 1-Tumen BttHklerinin ihtiyacı içın ayrkı ların şekli ve ihalelerin tahir gün ve saatları yazılı (Yedı) 

tarlı, m~vakkat teminat ve nıüna kaos~ ..... u•tur. , 
ı. em tall\e ıu•' "t d ·· .. l.. ve 
~a d. k 1 tnaddeleri münakasaya .. Bornovada Askeri satın alma komisyonun a goru ur · 

2 - B1.1 ye ı a eme ait şartnameler her gun 
okun

1
ur. fl - '.rin isteklilerin ihale saatından bir saat evvel teklif ve te-

l{apa ı zar a Ya 1 S de yag ı-r • l l 1 
3 - . t mektu 1 P• acak Yulaf "e a syona vermış oma ıdır ar. . . 

rııına .. na.ku Plal'ıtu makbuz karşılığı ko~ et Odalarına kayıtlı olduklarına dair vesıka ıbraz et-
Bll ınu a ara. i t' l . Tıcar 

A ,-- ~ e mecburdu 1 t ırak edecek erın .. 
ıPe~Jilerin yuk:r~r. gösterilen tarih, gün ve aaatlarda bitdıraen m~~a_k· 

5 - la..te inal ve tekli~a h~t kalemin hizalarında va Askeri Satın Alma Komiıyonuna gelmelc:r1 ıJl\n 
kal le;;.' tnekt\lp lı.ıriylf' birlikte Borf\

0 
18 22 27 1 ( 3807) 

,,\j.lf\I 

Muayeneh:ıe: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:3J5:> 
Evi: Göztepc No.1013 

'f elefon: •)54; 

Zayi hisse sP.nedi 
llrfo e~naf \'e nl nli b. nkn<ıından 

almış olduğum 7362, 7!163, 7364 mı
muı·ıılı üç ııdl't hı~!-le ~eııedimi zuyi 

ettim. Bll ~t-ıH•Ôll•rin hükmü olnrndl
ğıııı ilaıı ederim. 

l >eni~li l'czne\'i lrnsgardiy(tm 
Jb.yı·edc.liıı 'l':rnş;l'i 

u.a 

İzimr Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi Kapot bezi 
tıs fiatı. , 

sa· 

Tip No. Markası Eni santim 36 metrelik bir topun 
satış fiatı 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

11 

At 
\t 

Değirmen 

" Geyik 

" Tayyare 

" 

85 
75 
90 
85 
85 
75 
85 
75 

kurul 
655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-Köpekli 85 

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

25 toptan aşağı sabş.larda yukarıdaki fiatlere ~o 2 zam I 
olunur. ~ 

Türkkuşu genel Direktörlüğün .. 
den: 
Türkkuşu teşkilatında motorlu ve motorsuz tayyareler üzerinde 

öğretmen olarak çalışmak maksadile yetiıjtİrilecek 15 gence ihtiyaç 
vardır. Aranan bellibaşlı şartlar şunlardır: 

1 -Türk (soyundan) olmak. 
2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverişli olmak. 
4 - Boyu l .58 den aşağı olmamak. 
5 - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmiş olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yaşında olmak. 
7 - İki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Tiirkkuşu te~
kilatında uçuculuk öğrenmis bulunan planörcülük B. veva C. bröve
lerile işe başladıkları tarihten, hiç uçmamı~ bulunanlara da planörcü
lük B brövesi aldıkları tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, 
yemek ve giyim masrafları Türkkuşuna ait olmak üzere avda U. e 1 O 
tahsilini görmü !ere 25, liseyi bitirıni~ olanlara 30 lira Ücret verile
cektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış derecelerine gö 
re göstrcklri zamlar hususi bir talimatname ile tesbit edilmi:ı1 bulun • 
maktadır. · 

Tükkuşuna bu surdle seçHeceklt•riıı öğr<"'lrnen muavini olunca\·n 
k. dar, normal olarak beş sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhütna
meyi imza ederek Türkku,unun vereceği vazifeleri on St"nt- rniiddc:t
le gömıeKİ kabul ve taahhüd etmesi şarttır. 

Hu husuıılıu hakkında faL.lü tafsilat alrnuk istivenler Türkkusıı T:l
liııı Teı biy~ Bürosu Direktörlüğüne Joğı udan doğruya . ahsen ve a 
yaz1 ile nıi.ira.caat edebilirler. 

Kayıcl nıuarnelt"ı:ıİrıe Cumhuriyet Bayramına kadnı <lev.ım oluna· 
<:ağıııdarı ıniiracaatlaruı hu tarihe k.ıdar ynpılmnsı ~ rthr. 

6 1 1 ·ı 6 21 26 - 1 6 12 18 24 

Aydın Vilayeti daimi encümenin· 
den: 

Aydın ziraat müdürlüğünde mevcud Maro ve Mayer tohum 
kalbur makinelerinden 10 adedi Aydında tamir edilmek ve tamir 
edildikten sonra mahallerine gönderilmek şarlile ve 27/10/938 ta
rihJi perşembe günü saat on be.te vilayet daimi encümeninde ihale 
edilmek üzere on beş gün müddtle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tamir için muhammen bedel 400 liradır. Muvakkat teminat 
akçacı 30 liradır. Fazla malumat almak istiyenlerin encümen kale-
mine müracaatları. 16-18--20-22 

Kültür Bakanlığındna: 
1 - 2259 sayılı kanunun· tatbikine dair olan talimatnameye gbre 

ilkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil 
bir Aritmetik kitabı yazılması müsabakaya konulmu,tur. 

2 - Mt.isabaka müddeti 27 teşrinievvel 1938 den ba§lamak ve26 
Nisan l 9~9 Çar~amba günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabnkaya iştirake karar verenler 26 kanunusani 1939 per
aenıb4- günü aktama kadar bir dilekçe ile Kültür Baka~lığma 
müracaat ederek hu müıabakaya girecekler defterlerine adla
r•r.ı yazdırarak bir numara alac!.klardır. 

4 - Müsabtıkada birinciliği kazanan kitap ıerisi üç yıl sıra ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lirs tel~f 
hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap ıeriıini yazana bir defa
ya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir . yıl· 
lığı, üçüncü, dördüncü ve befinci çıkanlara da bir defaya malı. 
ıus c1lrl"C\k Üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - MüsahZ".kaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üz~re 
mak\ne ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmıs olarak 
Kulti:r Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne makbuz muk~bilinde 
veı meleri veya göndermeleri lmmdır. Kitaba konulacak resim, 
seka, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan bi
rine ve yerlerine konulmUJ bulunması kafidir. Müsabakayn ba
sılmıs bir kita!>la girenler de kitabın üç nüshasını verecek ve
}'tı göndereceklerdir. 

6 - Miı3abakava girenlerce eser müaveddelerile birlikte, f'ser]eri 
kabul edildiii takdirde ese-rlerini ilin edilen telif hakkı mukabi
linde ve her türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Kültür Ba· 
kan!\~lnft üç yıllık bir devre için terle ettiklerini ve kitab:n o 
devre içjndeki ~r baıılı,mın son tashihlerinin kendileri v,..ya 
kenrJi mes'uliyetlm altında tayin edecekleri diğer bir zat ll\· 
rafından yapılacağını gösferir Noterlikten tasdikli bir taahhüd 
senedi verilmeai de liı1mdır. 

7 -- Kitllolarda bulunması lizımgelen ~daaojik ve teknik vasıfları 
gÖ$leren fartne.me ile Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd se
nedinin formflü Kültür Bakanlığı Yayın Dire!.:lörlüğünden 
ahııabih. Mektupla idiyenlerin bir kuru.şluk posta . pulunu 
da Lir!ikle göndermeleri lazımdır. 

21 4 11 ıs (3524/3985) 
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Kostümldk=;·Miı"iı.to· 
lu k humQf larınızı 

f brahim Karakaşa 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bulaşı c ı , ~algın hastalıklar 

mtitehasısı 

( V erern ve saire } 
Basmahane polis karakolu ya

nında 251 

Telefon: 4115 

=---~----------------Mektep 
kitapları 

ilk, orta ve lise kitap 
ları en iyi şartlar ile 

Y ~vuz liitaphane-
sinde satılmak

tadır 

'Olivier ve Deutsche Le- Tarı·ş 
Şürekisı vante Linie 

LiMlTET G M B H Şarapları 
Vapur acentası • • · 

BIRfNcl KORDON REES Hamburg İzmir . incir ve üzüm tarım 
BiNASI TEL. 2443 «ATHEN» vapuru 10 birinciteş· satış kooperatifleri birliği 

THE ELLE~MAN LINES L TD. rinde bekleniyor. Roterdam, Ham- tarafından, geçen seneden· 
LONDRA HA Tfl burg ve Bremen için yük alacaktır. b · J kt 1 f' 

«POLO~ vapuru 19 eylule kadar «WESTSEE» vapuru 23 birinci en yapıma a o an ne ıs 
Londra ve Hul için yük alacaktır... teşrinde bekleniyor. Roterdam~ şaraplar piyasada daima 

<ALBATROS, ,·apuru f 8 eylul- Hamburg ve Bremen için yük ala· d h fa l kt d 
de gelecek ve 28 evllıle kadar doğru kt a a z a arann1a a ır, . ca ar. 
Londra için yük alacaktır. .. AMERİCAN EXPORT LINES T ariş şarapları şarapçı-

1 
~tkON8 lb~~· vapur.u 28k eJ.1~l~e ~e- ~<EXPRESS» vapuru 14 bir~n.ci lık tekniğin:n en modern 

ece ırıncı teşrıne a a. ogru teJrınde bekleniyor. Nevyork ıçın . 
Londra için yük alae!iktır. yük alacaktır. ıcaplarına göre ve sıhhi 

« TRENTINO, vapuru 14 birinci «EXHIBITOR» vapuru 24 bi • şartlara te f 'k T · 
• :..ı ı k 18 b' · · t • v ı an arış şa • teşrmoe ge ece ırıncı f"~rıne rinci teşrinde bekleniyor. Nevyork . 

kadar doğru Londra için yük ah~cak- içn yük alacaktır. rap fabrıkasında yapıt-
tır. «EXERMONT» vapuru 24 bi· maktadır. 

LfVE~POL HA TII dnci teşrinde beklen:yor. Nevyork B"lh 
«BELGRA \ IAN, vapur~ 18 ey· için yük alacaktır. ı assa halk tarafından 

luld~ L.ondradan ge.lecek yuk çıka- PiRE AKTARMASI SERi sevilen Sek ve Dörnisek 
rıp aynı zamanda Lıverpol ve Claa· SEFERLER . . . . . 
kow için yük alacaktır. «EXCALfBUR» vapuru 21 bi- cınslerını tavsıye ederız. 
«ii"f\?~ LA~G~S~~~-.$ '.apu- rinci teşrinde Pireden Boşton ve Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 

------------ ru ey u ege ece mncı te,- Nevyork için harek•t edeceldir. t · 
1 rine kadar Liverpol ve Glaskow için EXETER 4 "k"ncı· t a ve ver .. r. "k ı k « » vapuru ı ı e'!l'-

yu a aca tır. · d p· d B N k 
BRlSTOL HATTI ~ı? e ıre en oıt?n ve evyor 

T T · U J01" ı·ı ıçın hareket edecekttr. aze em.z cuz aç .SELMA~ vapuru 20 ey u de ge- EXCANIBİON 18 ·ı · · t .. - . « » ı (lllCI es-
Her Tu"rlü Tuvalet Çe-.ıitleri lecek 22 eylule kadar dogru Bnstol • d p· d B t N , 

-ı • • ··k 1 kt rm e ıre en os on ve evyorK 
ıçın yu a aca ır. · h k d k · Hamdi NüzhetÇançar DEUTSCHE LEV ANTE - UNIE ıçın are et e ece tır. ., 

bak J l , DELOS 16 yl"ld «EXCAMBION• vapuru .. 3 ey-
mtıcıan a mayın. Sıhhat Eczanesı· l < k ''k :&kvapurku e u e gc- ltılde Pireden Nevyork ve Bostan 

'C -n m· 0 ,.Jtı Jıa•ır man ece yu çı araca . . . h k d k . .;w cıı M ------------ ıçın are et e ece tır. "' 1;1'• D d Başdurak Büytik Salepcioğlu Den Nor::;1 e ~1i<ldelhavslinje 

lG Ririn«i Teşrin PAZAR 1938 

ta, e oin, s-ar aü Hanı karşısında F ratelli Sperco OSLO 
Miı aıMa ı. _____________ , 'T «BA y ARD> vapuru 24 birinci 

1

- vapur A ccnlası tc~rinde bekleniyor. Le Havre, Di-
Qdunpazan No. 12 ,·---~------- ROYAL NEELANDAIS eppe ve Dünkerk v e Norveç umum 

Her yerd ~ açık 
faset ne rağmen 
litrel.k ş'şelerde 

ve kapalı o!arak satılmaktadır. Ne
f atlan ~hveı1dir. 70 ve 150 santi• 

AA [ k h • KUMPANYAtı.:J limanları için yük alacaktır. 
ır.ıem e et a~tanesı ~ ONGROISE Fiat maktu «SOKRATES» vapuru lS/10 STE ROY ALE H 1 

satılır, 

başoperatörü da beklenmekte olup Roterdam DAN' 1BF. MARİTlME 
Anuterdam ve Hamburg limanlan BUDAPE.ST . . . Siz de MET ALLLJM 'O Lambalarını M. Nuri Arkan için yük alacaktır. «DUNA» vapuru 17 bırmcı teş- • ,, alırsanız 

Septolin 
· Diş 

Macunu 

Adres: ikinci Beyler sok.:ak 
fırın karşısı.. Kabul saatlan 
3-7 kadar. Tele: muayeııe· 

«HELRDER» vapuru 31/1 O da rinde bekleniyor Tuna limanları i- , Heın bol ıt:k almış olur, hem iktısa d etmiş olur, hem lamba deiittirm•li 
beklenmete olup Roterdam Ham _ çin yük alacaktır. ten kurtulur, hem de aarfiyatınızın eksildiğini ilk faturada görüraüııU.. 

Dişleri inci gibi 
yapan etlerine ku. 
vet, ağıza güzel 
koku veren yeni 

1 formüldür. _________ ..... ___ ____ 

burg ve Amıterdam limanları için «SZEGED» vapuru 11,..~m ! tC"şrİn 
yük alacaktır. iptidalannda bekleniyor. Tuna la-

SVENSKA ORIENT LINEINE mantarı için yük alacaktır. 
«VASLAND» motörü tS/10 «BUDAPEST» vapuru 20 birin-

hane 312 .. Evi 2980 

·----------------- da beklenmekte olup Roterdam ci te~rinde bekleniyor. lskenderiye 
••---.. -:. _____ Hamburg Danmark ve Baltık liman için yük alacaktır. 

ları için yük alacaktır. SERVIC : MARITIME Doktoı· 
«BIRKALAND» motörüı 30/10 ROUMAIN 

Kemal Salih Aysay da beklenmete olup Roterdam R UCA REST 
Sari \e intani ha.stal•klar Hamburg Gdvnia Danzig Dan • «DUROSTOR» vapuru 10 bi -

mfttebassısı 
mark ve Baltık limanlan için yük rinci te!rinde Köstence, Galatz, ve 
alacaktır. 30/10 a kadar Norveç Galatz aktarması Tuna limanları i-

Baamahane po•tahane için yük kabul eder. çin yük alacaktır. 
karım No. 30 FINSKA A/ A. JOHNSTON W ARREN LlNES 

Cumartesi gün
leri meccanen 

Telefon: 4223 

PLOHDJAMA» vapuru 15/10 LIVERPOOL 
da Anvers Finlindiya limanlaı:ı için «DROMORE» vapuru 30 birin-
yük alacaktır. ci teninde bekleniyor. Liverpool ve 
SERViCE MARITIME ROUMAIN Anv~rs limanlarından yük çıkara -

«ALBA JULIA» vapuru 21/10 cak ve Burgas, Köstence Sulina 
da limanımıza gelip Malta Marıilya Galatz limanları için yük alacaktır. 

•·----------- ve Cenova limanları için yük ve ARMEMENT DEPPE. S. A. 
yolcu alır. ANVERS 

• .,..~ ------------·. ADRIA TICA· SOCIET A AN di «MAROC. vapuru 8 birinci teş-
.. ----·-------.. 11 NA VIGAZIONE rinden 1 2 birinci teşrine kadar An-

Dr. Behcet Uz DOKTOR «BARLETTA» motörü 12/10 vers (doğru) limanı için yük ala-
• M ŞEVKİ UGUR da gelip ayni gün saat 17 de Pire caktır. 

Çocuk hastalık.lan .. . ~ Korfu Saranda Brendizi Valona Vapurlaım hareket tarihlerile 
Draç Gravusa Spalato Zara Fiume navlunlc:ırdaki deği~ikliklerden acen 

mütehassısı DAHiLi HASTALIKLAR T rieste ve Venedik Ilmanlarına yük ta mesu liyet kabul etmez. 
Hastalannı 11,3() dan bir~ MÜTEHASSISI ve. yolcu alarak hıı.reket edecektir. Daha fazb tafsilô.t almak için bi-

kadar Beyler sokaimda Ahenk lkinci Beyler sokak ı o. 82 1 «LERO» motörü 13/10 da gelip rinci kordonda \V. F. Henry van 
matbaası yanında kabul eder. Telefon No. 3286 ayni gün saat 19 ela Patmo, Le,..o der Zt"'e ve Co. n. v. vnpur acenta

Kalimno İstanköy Rodos Bari Ve- lığına müıacat ı-dilm csi rica olunur. 
-----------•• - nedik ve Trieate limanları için yük ' Telefon : 2007/ 2008 ___ ..... ____________________ ve yolcu alır. 

r.iS.BANKA~I 
1938 ~ 

K \~k Ca.ri Ha&etple1r 

1.~a.~~~!\. pl_&nı• 
• 

4 adet 1000 L 4000 L. 
8 - 500,, 4000. 

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

200 .. 25 .. sooo " -384 ,. 28600 " 
Kuralar 1 Mart, 1 H~ziraa 
1 Eylal, 1 Birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir 
En az SO lira mevduatı • 
bulunan hesaplar kura• 
lara dahil edilecektir. 

ilandaki hereket tarih1eri1e nav· 
lu:ı.lardaki değişikliklerden acenta 
mes'ulivet kabul etmez. Daha fazla 
tafsilat . için ikinci Kordonda FRA· 
1 ELLl SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 .. ._._._._._ .. ._._ .... 
Göz Hekimi 

l\IITAr OREL 
Adres: Beyler Numan 

sokağı No. 23 
Kabul saatleri: Ôğleden eve! 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 343-1 

........... m&:ıcmı~----

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapıhr. 

Maracaar ye.ru 
ak.inci beyler aoksk No. 25 

Telef on: 3869 
................ :1111 .......... 

1 
Karşıyaka Şemikler 

köyünde 
Tanı tesisatlı bahçeve ha 

istiyenler okusun 
Karşıyakanın Semikler köyi.in

de altı dönüm kadar siyah tizüm 
bağ, cı ltı dönüm kadar muh.telif 
meyva ağaçları, yirmi dört dö -
nüm kadar st::bze yeti~tirmeğe 
çok elverişli bir ıkamet edilecek 
ev, hayvan damı, samanlık, 9 
beygir kuvetinde muntazam mo· 
tör, yük arabası ve lıayvan icı:ı.rla 
almak istiyenler Avdııı hattı sey
yar muhabirimiz b:ıy Yusufa mii 
rac:aat etsin .. 

E ·Lu 
Cevf ik Baykent 

Elektrik - Telefon ve malzemesi depr>.su. 
Siemen<J fabrikaları mümessili 

Peştema:cılar 77 .. 79 telefon 3332 

./ 

• TÜRJCİ)'! ,. 
CUMHU IJYETı 


