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BüYük sevinçle kaydederiz ki, dünkü 
son raporda Atatürkün -sıhhi vazi
yetinde aşikô:r bir iyilik hissedilmiŞtir 
Beşl.DCI• tebJı•gv 1 ikinci maddededir. 1 cumhur umumi katipliiinden: 

2 - Umumi vaziyette mühim 1 - Reiaicumhur Atatürlcün ~ 
lstanbul, 19 (A.A.) - Riyaseti 

1 

bir deiitiklik yoktur. Geceyi rahat sıhhi vaziyetleri hakkında müda-
cumhur umumi ki.tipliiinden: seçirmiılerdir. Nabız 88, teneffüs vi ve müıavir tabibleri tarafından 

ı _ Reiaicumhur Atatürkün' lSA,ha}rafelt..,_d.eCrelc ait3e6,b4 ~.iı}~r~' ._ 1 bu akıam saat 20 de verilen rapor / 
sıhhi vaziyetleri hakkında mUda· .i _ .:,. ikinci maddededir. hal daha iyi. Nabız muntazam 
vi ve mütavir tabibler tarafından 2 - Asabi arazlarda hafif fa. 108, teneffüa 20, haraet dereceai 

1

. 
bu aabah aaat onda verilen rapor 1atanbul, 19 ( A.A.) - Riyaseti kat aıikir bir iyilik var. Umumi 36,9 dur. 

-..!.. - ----------

İn ön~ 

İstanbula 
gitmedi 

Bugrln Atatiirk hey· 
• 

lrelintle merasım 
yapılacak ... 

İta~ya-İngiltere Amerika Silihlanıyor 
Anlcşması- yakında 

tatbik mEV~iine Ruzv~lt, geniş bir müdafaa pla-
nının yürüdüğünü söylüyor • • 

gırıyor 

Lon<l ra, 19 ( A.A.) - Bazı gaz"
teler 1ngiliz - Jtalyan aıılaşmıısının 
yakında tasdik edileceğini limit edi
yorlar. 

Deyli Ekspres gazetesi bunun di- ı 

ğer mühim kararlara takaddüm eden 
bir merhale olduğunu bildiriyor. 

--+=--

B. iden 

G.2 
Casus romanı 

BuSiln, Kızılay haftasının bırıncı 
günüdtir. Kızılay kurumu, haftanı.n 
parlak bir şekilde geçmesi için bir 
program hazırlamıştır. Buna gör~, , Tıb kon.,..aine ittirak eden doktorlar bir arada 
bugün öfleden sonra saat 15 te L~- Ankara, 19 (~i muhabiri- erdirmiştir. , . . 

Bizzat, Amerika enle._ ser
via kumanclam: ,..ayor. 

Umumi had>in se, ortaokullarla Gazi, Şehid Fethı, mizden) - 7 ine' ~k Milli Tıb Ankara, 19 (A.A.) - '\ edıncı 

Polonyanın Tuna kıvıla
rında gözü yoktur . 

Kolorıel Bek, dün Glasa gitmiş V' 

kral Karolla konuşmuştur 
Bükreş, 19 (Radyo) - Polonya 

hariciye nazın Kolonel Bek, bugiln 
buraya gelmiş ve Romanya hariciye 
nazın Petre~ko Komnen ile birlikte ı 
Glasa giderek, manevraları takip l 
etmekte bulunan kral Karo! tarafın
dan kabul olunmuştur. 

1ki memleket hariciye nazırları, 
.ttomanyanrn, Çeko~lovakya me~ele
sinde takip c-ıdeceJ(i siya8eti ll'l kik 
ey lemişlerrllr. 

Alakadar mahafil, Romanyanm. 
Polonya ilt- Mu~ari~tanın hemhurlucl 
olmahmnı muvafık görnwdiği iclıli

asıııı ileri ımrmü~lerdir. 
Kolonel Bekle birlikte buraya ge

len Polonya hariciye nezareti müs-
teşarı Lul.ıyenski, doğruca Budapeş- Kral Karol 
teye gitmh~ ve M acari::1tan hnric İ\'e 
nazırı Dek;nya ile konuşmalara baş- yazmnğa lıaslamışl:ırdır. 
lamıştır. 1 Yaı·~ova: 1~ (A.A.) - Ha.~·i~iye 

Kolonel Bek; şerefine verilecek nazırı Re kın kalemı mah~u~ mudüril 
ziyafette bulunduktan sonra, derhal yarın Budapeşteye gidecektir. 
Varşovaya dönecektir. \ Varşova, 19 (A.A.) - Hariciye 

Varşova gazeteleri, Polonyanın, nazırı Bekin kalemi mah:.us müdürfl 
Tuna kıyılarında gözü olmadığını J - Devamı 6 ıncı aahifede -

On beşinci Cumhuriyet 
bayramı programı 

.... , . 
Alsancak, 'Olkü, Dumlupınar, lstik· kongresi bugün son top1antısını yap- Tıb Kurultayı bugün son içtimaını I 
lal ve Sakarya ilk okullannın son sı- mıştır. Bugünkü müzakerelerde ya- yapmııtır. Kurultay kapanış kara-! 
nıflanndan aynlacak Kızılay genç· kın akrabalariyle evlenenletden do- rını vermeden önce Ulu Şef Ata-

1 
Şimdiye kadar okuduklannııı 

lik teşkilatına mensup talebe ve izci .. çocukların durumlan ve nesle türke olan sonsuz tazim ve bağlılı- aCllaede bırakacak derecede heye· Meraainulıen intA* ar, 'kenarda maarif mUdUrii, B. Ali Riza nutkunu 
grupları Atatürk meydanında topla- ::~ikleri zarar mevzuu bahsedil- ğını tezahürlerle izhar etmiştir. canlı, alakalı, ktmt kahr~bk liylUyor. Salda ç49C"qklar :oynuyor. Ataiıcla meruime ittirak edenler 
nacaklardır. l . k sl"h ve dehfet dolu olan bu te&ilcay.a den bir lrl'UP 

Törene askeri bandonun çalacAğı mi?, bu .m~-~ ~lın ır .. ın ~ ; 
1 ~~se- -,. d: • - busün dirdbcU aahifemiade 1tat- Vilayet ımuhasebei hususiyesininldan yapılmıştır. Vııli muavini, maa-

İstiklil marşı ile başlanacak, heyke- lesıne aıt 5.ıaım an uzenn e muna- Po IS ıvanı 1 dk ve' SeydikGvlUJerin yardımlarile bu rif müdürü, ilktedrisat müfettiale~ 
· k k k k k.;..--•-· yapılmıştır. Bazı doktorlar a 1 

.. 11- .ı ~ ~· 
le bir ştıkran çelengı :onaca er e ~ . . .. be . l' Polis divanı dün öğleden sonra sene ift.a -~iıen beş dershaneli Sey- ile davetliler, öğleden sonra husust 

. d "ki kı lalı nazarıyesı muna3e tıy e QıVUVU','A.11 'Z,1 •..- "r-1, ve kız Liseleri talebesın en. ı ge?ç ır n ıs ı al h" d b l _ toplanmış bazı polisler hakkındaki A ı 
1 

l ~ U, • d.iköy llkolcuumun resmiküşadı, dilnlotobüsle Seydiköye gitmişler, köy 
tarafmdan söylevler venlecektir. kıaırtqtırmanın ey ın ~. . u un k t tkik t •at• ı. _____________ .. vaU muavtuf B. Ce.vid 'Onver tarafın· - Devamı 6 ıncı sahifede -

_ Dnama 2 nci Sahifu• - mutlarchr• Konare. meaaıııw ıona evra ı e e mı 1r. •. 
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'1 Sıhhi bahisler f 
1 i.Ju11ılı ha•taıı/,;/ar mutehauuı-z:; 

----:::=:~-":"'---------------------------"=-~----"'!'""!" ___ • $P1'ki Uğur dı11or ki: 

Bir kaza lmar için drazi Çok çocuklu Çoçuklarda soysal 

Kuyucu Murad: 4 
Sadrıazam 6 yaşındaki 
çocuğu nasıl boğdu? 

Kuyuya düşen ço- İskan müdürlüğüne hakimler tedbirler 
Çok rocııklu hükiınlere rarılacal< -2-cuk öldü müracat P-denler 

l•:\-vtlki ak~anı Kar~ı»t.kuda So • 

ğukkuyuda Ordu sokağında !> nun1a

ralı evde f~ci bir kaza ,.Jnıııştııı-. Ba,· 
)..! P hrnf'ıl .\li .:an-ı·ıı:(' eY;ıunuıı "l .. J ızc 

1 :.,.ı.ı••t'sind • çalısaıı lı:ıhl' e\Wı Al'~ın ı; 
1
.r ıad .ı r·· nğlu Sairr :ık~:· ııı OZ C' I'· h .r1 

coktur 
' \'iliıyet ılahilindeki huzineye aid 

h:ll•nnıPmi~ Ye haraha yüz tutmu~ tar
la. uah ·e \'e uağların inıarları i~in 

istiycnlere verilmesine başlannıı~tır. 
Du ırilıi urazi, iskıin nıe\'zuatı dahilin
de ,·erilnıekleılir. \'e üç ~·ı! i~inclı• i -
n1a1' l'ılilnH2.~i ~arttır. l.~sulen iskün 
n1lidürliiifiitH1 n1üracaut ctnıck lüzını
ılıı·. 

pal'a yal'dın1ı hakkındaki kanuna ı:ö

re izınir vilüyeti kuclrosunda 25 ka -
dar h,1kimin birinci kllnun nıa.a~ların
dan kesilecek miktarlar Adliye \'e -
kaletiııden şehrimiz cumhuriyet nuid
dciu mu mil iği ne bildi rilm ht! r. 

S u ıı 'i hl•siıııtırlo IJP~lellt'n Mrul.-: 
larda anııe slitlindPn n1nhr11n1. kal • 
dıklrıl'ı YPti~mezn1j!; gibi bir de anr, 
ihtimam n ~efkııtinden ele nz \'C\"ıı 
ı•ok ıızıık bıılıındııkları için Jııınlıırııı 
ölüm hücll.<hi pek ziyaıle vukun get
nıuktedir. Bahusus poli - kliniklerinıi-
7.<' ı:elı•'l birçok hast:ı çoruklurcla rl:ı 
ıninlüi:limliz gilıi annenin mil•rik 
kııtaı{ıııdan uzak kalan lııı çoruklar
cla iililm nıiktnn olclukço lıU~·iik lıiı 
yekun tutın:ıktar!ır. F:•asen fabrik.1 
lal'da (•:ılışrnuk ve diğeı· gP.ncıl iiclt>\"
lere kııclııılnrın i~tiraki gibi zaruret 
,.e mecburiyetler, tabiidir ki, cocıık
ları ıınnelik şefkat Ye cluygu!a;ındıın 
oldııkço uzaklaştırmaktadır. nu :ı

cık!ı hal kaı·ş10ında bulunan çocuk
ların hayatı Ye sıhhati tehlikeye gir
diği ı:ibi ahliık ve terbiyeleri de bii· 

yük l.ıir t~hdid altına dü nıektedir. 

Yenı.çerı"ler, nefretle Kuyucu Murada ck:.
1
, kk··Lı.ı·L:l:.ı·,·kı·unı<\I kc ":<rtll r ı ''· .. ,. 

... dü.~nıii.~ ve lıo:,1'ul!1l'uk i J-

baktı]ar ve itişerek geri ç~kildiler. mü~liiı-._ -
Yaz.:ın: M. Ayhan 

Diyertk bu kelleler koparıp boıt-j Yeni~eri neferler. nefretle Ku~·u-
mu~ -0lan ce.Jlad ellerini öpmeğe. l.ıa~- cu :\luracl" baktı.ıar ve iti~e kakışa, 
!adı.. birkaç adım gerire çekildiler.. 1 

Celliidlar, daynnamadılnr. Sene- En gt'rideki yeniçerilerden biri hid 
lerdenberi taş kesilmi~ olan yürek- detle bağırdı: 
lerinin içinden. derinden lıir se~. bir - P.oA"anınyız, . niz hoğan1n~·ız ! 
hareket, Lir hb duydular.. Kuyul'lı, Lli lıagmını görenıemiş-

Belki Leş yüz kişiyi sıravari l.ıo- ti: 

frf uğ/a şehri planı için 
bir fen hey eti Muğla· 

ya gitti 
Kafıa Yekfı!eti ~ehirci'ik bür.,su 

Ş<'fi D. Hilmi Da.mal. sehircil'k fı·n 

heyeti üye:iinden 11. ~Iebu:-; Giivent•, 

sıılıır fen heyeti ba~nıühendisi D. Fik-

fup öld!lrebilirlerdi. - ::\e dedin, ne dedin? ret. Ankaradan şehrimize gelmi~ ve 
Fakat bu yavrucuğu boğmak? Diye ayak u~larınn yükeeldi ve ~Iuğ!ayn gitmi~lerrlir. 
Hayır. hayır btı olamazdı. safların gPrisine baktı... Ayni •e.<. ~luğ!a şehir p!ılnı ve 0 
iki cellıid l.ıı'rı·ıı,·rı·ne baktılar ve bu dnh·ı hı'dcletı· 1 h 0 t k'I 1 • , ' ı, ta " ser ~e ı c e ce- yapılacak sulama tesisatı 

Lakışların içinde anlaştılar. Derhal vap verdi: 

h:ıvalirle 

hakkında 

~ucuğu bıraktılar. 

Ku/ ı.: ı hiddetle onlara doiiru yü-
ıudü: 

- :-;-,.ye bıraktınız?. 
Her iki cellad, birer mermer par

~a"' ıılbi, hiç kımıldamadan duru
) orlardı. 

- Söyle. enize l.ıe küpekler, niçin 
bıraktınız? .. 

C'elladlardan Liri, adeta boğulu r 

ı:ilıi cevap verdi: 

- Biz Yeniçeriyiz .. Biz cefüıd de
ğiliz .. Senin celladlarının l.ıile vüre
ği dayanamadı. Elleri çözüldil. Göz
lerine ya~ gelrli. Iliz kahraman ki~i
leriz. Eiz eli kılıçlı, bizim ya.ınıızda, 
başımızda cHl~manla vuruşuruz. E'ir 
bir yavruyu bize öldürtenıezsin .. Biz 
senin celliidlarından daha a.~ıığı de
ğiliz .. 

tetkikler yııpııcııklardır. 

. ' ıta .ya :-ı ko:ıs o~osu 
gitti 

...-\n '-~ının lJr..,tl•ll ~ehri kını:'o -

Aııe~ık ı,ıı arazinin hazinye aid ol
dıığ-u da kal'i '!ırelle anla~ılmak ı:ı

zımdır. Du arazinin tapu sene<lleri, 
üç yıl içinıle i~lendiğine ve imar edil

nazı 11,1kin1lf:'rden on ikişer. bazı
lanııdan be~er lira kesilecek ,.e top-
lan.:ıcuk paralar 2:~ nisan Uayranıında 
\Ok ~ocııklıı hiıkinılere yardım olarıık 
veri!Peektir. 

Cez:ı ve kuduz 
mücadelesi 

ıliğin~ rlair yapılan tetkikat üzerine Dlln bel~rliyece 12 köpek. 18 keıl: 
z'.rııat m<idür ':.eya. memurluğunca ve-ı toplattırılarak itlaf edilmiştir. 2 şo
rı!ı-cek rapor uzcrıne sahıplerıne ve- för idııre<indeki otomobilleri şehir 
rilnıektedir. dahilinde hızlı sllrdilklerinden cczu -

Öğretmen' er 
arası 1da 

Yllk'"k öi<"rel'llerı okulu mezunla-
1·ııHlan Ruyan ~aclire Ün}!Pl' fzn1ir kız 
Fsesi ı·iyuzi~~c sitajyerlrğine. erk<~k 
li ;e;-\i Fran:-;ızcn öğretmeni D. Kemal 
ı~~daz Ilııcu orta okuluna, Buca orta 
'kulu F'ran:-;ızca öğretmeni Dr. Ilar 
.\lııhip Ozay erkek lise><i Fransızca 
öğrelnırnlii(lne. lzmir Gazi ilk okulıı 
iıJ.rr~tmenJerinden Bn. Ferhunde E -
rlı '1 Ankara nıuzik okulu tatbikat öğ
relnıenligiıı e tayin edilnıi~lerdir. 

--- _._ __ _ 

Iaııdı ı·ılm ışlardı r. 

BORSA 
ÜZÜM 

('ımı/ .l!ıı/111 ciıısi 
2:160 Albnynık 
1.156 F. So!ari 
ıın~ t. Ü. T. 
627 Akseki Ban 
.ı:w İnhisarlar id:ı. 
2 6 Y. t. Tııliit 
262 Tarnnlo 
2.;.ı A. R. Üziim. 
1% Ş . Remzi 
Hl l .\1. lI. N az!ı 
172 J. Kohen 
l 7!l K. Taner 
121 .\f. J. Tarıınto 
110 S. Gamel 

Er. S. Kr. S . 
12 50 16 
l:l 50 15 50 

9 50 18 50 
11 

6 75 
17 625 

11 25 
lO 13 75 
12 375 14 50 
10 50 11 75 
10 50 17 50 
13 25 
10 75 
10 25 
ıo 875 
17 50 
1:ı 

17 50 
1!~ 75 
1 1 
ll 2:, 
11 rın 

] :l 7!'i 

Eğer bu pek elim olan hnllere bir 

de i•piıtolu içkilerin kullanılması. 

oturacak mahal ihtiyacı, ayni zaman· 

da verem gibi mühlik ha~talık ila

ve eclil<'Cl'k olursa so,.yal sefaletle· 

riıı ne kadar çoğaldığı anlaşılmış o
hır. 

Eu arada daha bazı içtimai ~efa
lellerin inzimamı ve hatta nile mil

nnsebet veya bnğ!ılıklarm devam e. 
demeyip çabuk çöziildiiğii de ll'Ö· 

rülUr ki bu da çocukların bllyilk ve 

elim darbeler altında inlenıelerina 

\'e hatta öliimlerine l.ıir sebebiyet tef· 
kil eder. 

- Arkası var -- Biz bu işi ynpnmayacağı. IT a
yır. hüşıi ! ... Biz celladız, anıma!. 

.Fakat elimiz, :ıltı yaşında bir masu
mu, esir, ~suç!!lnz bir yavJ·urağı boğ~ 
ma~a varmıyor, hayır, yaparnıyac:ı

itız bunu .•• 

Kuyucu :.\lurnd sapsal'ı ke.<ilnıiş

ti.. Kılıcını çeker gibi oldu. Faknt 
ihtiyar kurt, bıınun kendi<ine ıwk 

pahalıya mal olaLileeeğini derhal 
hatıl'ladı. 

lıir 

losltığuna tuyin edilen :--..?hrinıiz İUıl

ya general konsolo,;u .\!. Dckostantin 

.\larki lksaleııo dun ak>;anı ~ehrinıiz

clPn Rodrı~u hart:1kPt etmiştir. \'"npıır .. 

rla vali Tl. Fazlı Ciilrç ve bı•!Ptliye rei

Ri J>ı" B. f~l'h<;i't l'z ile ~chrinıiz ecne

lıi kon tılL~ları, ı~eııd~~ini u~urlanuş. 
l:mlı r. 

Ramazan Sah 
günüdür 

lznıir ınilft:\ l il jt nıul ı··ı : 

77 J. Taranto 

7fi D. Arılili 
72 11. Allıt•rli 

4R f:. 1-:Jurk 

15 7!) 

1 l G25 15 

lU 

Da/adiye, iki nezaret 
75 

daha ihdas etmeti 
P.u •özıı dinliyenlerin hep•inin giiz

leri y:ı.<:ırnıış. ytırekleri p:ırç:ılanm1"
tı.. 

F.vet, celii\dlar, merh:ımele, insa
fa gelmişti. Hatta tasların lıile ~ ıı 

c:ığlıklar, şn göz) a~ları kar-11!-lıındn 

erimeme.•i ihtimali ~·oktu. 
Y:ılnız ve yalnız. ;\f•ıracl p:ış:ı, ta~

tan ua daha hi,siz bir vaziyette. ;,. 

t" ay:ık (L,tlincle. :ıteş s:ıı:an gözleri. 
ç:ıtılnııs kuşları, asılmış suratı. hid
detten titriyen sakalı ile hula ve hfı-

lii. emrinin infazını i. tı)'ordu. 
P.u feri maıızaı·a kar~1'ınrla. yii -

ı-eklHi tahanım!il edemiyenler<IPn 
Lir çojtıı, .ııizlıce kulaklarını tıkay:ı

ı :ık ve ııuzleriııi yumarak çekilmiş -
Jcrdi. 

.Iurad paş,1; celladlardan bırinin 
yanına yaklaştı, ağız dolu<11 bir tü
kUrUk ve urka<ından da bir tokat 
savurduktan , onrıı: 

- T üh -dedi- korkak, tabansız e
şekler! 

Ve geriye dönerek otuz adım ile
r ide duran yeniçerilere )'aklaştı: 

- Hai·c!i be kahramanlar. haydin 
be u,aklar ..• Şu piçi, şu küçük C'eltıli 
yılanını l.ıoicunuz !.. Boğun uz da şu 
celliid geçinen uyuz herifler de gör
sünler .. 

Yavrucuk, o korku ve deh•et ara
gında, kendi ine üdeta tevcihat mU
:ı:ayedesi yapılarak cellad arandığı
nı ııürünce. daha acı, daha yürek par 
ç alnyıcı şekilde ağlamağa ba,ladı.. 

Fakat zarnllıcık, gitikçe takatın
dan füi~üyordu .. Sesi kısılm ı ,tı. Şim

di. göğsünde ve gırtlağında YU\'arla
nıp kUçUcük ııövdesini sarsan hıçkı
rıklarla kınanıordu. 

Ramazanı fer ifin İptidası önü

müzdt' kİ Salı &'Ününe rastlayaca • 

ğ ını !'ayın ulusa bild iririm. 

42 Hayim Kori 
:~H f':l. Jtiza J[. 
~!t J~aruıanıun 

1:1 7,; 
16 n 
12 r;o 

l 1 7;, 
1~ 

20 
12 !')(l 

mevzıı üztırlnr pek u~ı·a~mıva .ırelnıpz 
di. Çiinkii e.<:ısen gözlerinden hiılılet 
\'e nefret •neıl:ın a,krrler. ılaha İlt'

riye ı:iıleı·ek kendiqiııt• sıılılrrnlıilir-1 
lert!i \'C Lir çoruğıı lıoğdıırmak i•lrr

ken, n~"lli ftkilıet- kenılblnin hn•ınn 

l(PIPlıilircli. lli~ im yPHIP bırakma

dığı po~tunıı, "\"'enit:erllerin 'kılıc·lnr1 

altında delik eli' ik etmek, i~inr el

\'t'rmiyonlıı. Fakat gıırımı Ye inadı 

I<:ı z ı ' ay haft.ıs ı 
baslad ı 

lznıir nıiiftilsii 

ı R. Ç~J .,~io.i' lu0 
2:; llilnıi Uyur 12 :l75 ı:ı 2fı 

2;; 8. J•;rkin ı:> 50 1 G 2T> 

- Baş taraf ı 1 inc ide - Nevyork seraısı ıçın 
2 ı ı~ nnr K:ın."-~-17 7 

ır eykelıleki nıern<inıdrn 'oıırn ilk 1 ° 2:ı A. F<'s<;i 17 17 

.l!t i<ı,·iııclı 1 iını·a ll•JIİ,\· oı•dıt , 

nıekl(•t> lıılehe<İ okullarına diiııPcek- hazırlık 
lt·rdır. <>rta ınektı•p \'t• Li~r talıılJf•!'4i 

llıılkr·ııııc ı•ı•J .. ,.ı•k, B. ~lil:ıt t:ı r afııı-

20 ?iT. Be~ikçi 
ı;ı Y. Karasu 

7 Eıın·r Çıırel -
T!ıı rnrtığ'u n1tıll.ı ka vı• 

boğduraraktı. 

mutlak:ı ıl:ııı Hri)t'('<'k koıılHaıısı dinli) eeek-

ll LtktinH·linı!z:ıı Nt•vyork lıP_\'llf'I -

rııilel dii11y:ı • l·t'Ki:oıiııt' i.~tiruk t'dt•t'ı•Ki· 

ni .' ·:ızıııı~tılı. ~<'lıl'inıiz Tie:ıret Oılu~ı. 
8~1:1 

4ıD~5:; 

Bunu ot o it P ... in ıl L' n. 
hay iycıtüıdf'ıı lıirl·ok !il:eylPr k:ırlıı ~ . 

dt'ceğini. a<k<'r karsı,ııırla kii~ii k dil• 

nıü~ olacnğını sanıyord 1 ı. 

Jı.r, ilk ı:fııı J .. ı su .. ı·tle ı:<•çceektir. 

lı:ıft:ı•ınııı tertibinch•ıı 

ınakı.;:ul f\ızıla~·a tıyt> kar<letnıı•k ve 

nıiıc. C'~<'nin rc•n1iyrtl<•ki rnltıııli an

latmak oılııı!:ıııırlaıı. lııı bir hafla z:ır

TUrkiye • Aııwrika ıır:ısııııla yapılanı---

ltlıalal "" ihr.ıc·at ti«:m•liıH· aiıl l<t:ı ı ;-,7Gnx 

t i tikll'r h11zıı·Jarıı:ıktaılır. J:ıı blati•
tlklı·r Hrgicle tt',hiı· <•lunaeaktır. Ay
rıca ınııhtelif nıah'!ıllerinıizin nıınııı- ~ 

•. O, f.'İ.\'al 

7 il 

fıncl:ı mııht .. lif t:ıı .. ı,.. kolları St'nlt nt-lf'l'İ el~ hazırlanaruk \'t~ !-1.Pl'giytı gdıı. !J 
dı•l'llı·e<'ktır. Hl 

] '.! 
] ;} 

11 
18 

:-1ı·ınt dola~araJ, lİ)'l' )'!lZataklardıı". 
ıı 

15 50 
l G 
13 2!l 

JG 
t3 2;; 

Yeniçeriler. homurcl:ııı:ı hon•ıırcla

n:ı \'l' sert f(pt·t sadrıilzan1ın yt1ziine 

bakarak clağı!ıyorlıırdı. 

Kuyucıı, rellitdların durdukları 

tarafa do{(nı bir göz 11\lı: 

IIL'l' F;t.•nt• olduğu gibi bu st-nc dt• 

hafta müııa.-pJıetile ilk. orta ve li.<P Zabıtada 
İNCİR 

.l/11l11ı ('fıı.~i 

Onlar tin sıvı~ıp gitmi~IPrdi. 

Çocuğu atının terek(lsi üstünde ta
şıyan 'ipahi nefer ele yoktu .. l\n\'allı 
yanu, ortada kalını~.· bacaklarını 

talı.•IJt>si arasında bir yHzı n1lisaba- .... No. 
ktt<ı ııçıl:ıcııktır. ı Odunla yar a la ma k !liin Tüt<ü. !. T. 

Kızıla.ı· kurumu. bugün 2GO yok-ı Kenıeı·ıle Nizanı •ok:ığında Gnzi 20H R. Alaırııki 
su! <;ocıığ-a t'llıi•e vC'recektiı-. okulu hılPb~sinden Fe)·zııllah, ala-! 11 il. ~·rango 

llaft:ınııı ıkinti giinii Kar~ı\·aka c:ak n11..1selesınden lznıirli :\.Itıamn1('1t'i ll!lR 
açarak yerde oturnıu~. iki ~·ıımruğıı · ı ı b 1 J ı n07K 
ile gözlerini silerek hı 1·kırıp duru - B k hd'd > • - . .. 1 .. D I I ıça te ı 

d <;:: uçııncu ın nu ,urnavnc a nıua - ,. k 114276 

t. Ş. 

l\ı. s. !\!'. s. 
Fi al 

7 
7 

JI) 

l7 
Hl 
ı.; 

llalkPVinde m ıaliinı il. Nerati ('ift-ıoL un :ı a~ınc an yarnlanıı~tıı·. ., 

yor ll. . . . . . .. .. .. n.al'!;:tya ·ada f1anka sokağında 
adrıazam, kendi iç ve has ha - lım D. Reşıd. dun!Uncu gunu Bucad:ı Scliinikli S·ılı'lı Zek· ş .. b' b . . . , ' .. ı engun, ır u- ZAH ! Ti F: 

demelerine doğru yürüdü: gene mııallı"'. D. Reşıu.'. Alsancakta 'ruk senecleııberi aı:,kadar olduğu Çuml 
_ Haydi! -di,-e bağırdı- •u bece- nıuallım Şehıme, Tılkılıkte doktor Denıı· rcilı· t nla·ı k d 1 B F ·cı 240 Ç. · .. . . .. 1 . . 1 !'i ı ızı u n. erı e-

riksizlere bir ders verin .. Boğun şu St'.ad, beşınrı gunu kıçeşnıehkte Dr. nin evine girerek kadını bıçak l a te h- 45 T. 

.ıtoloı cinsi 
Buğday 

Arra 
Bakla yılan yanusunu.. Kam'.ıran, Dol:ıplı~uyuda Dr. S.aader 1 did ettiğin elen zabıtaca tutu l muş • 15 Ç. 

Kuyucu, cclliidlııra H Yeniçerile- Eşr<'lpa•aıla Ilı·. !«krem Hayrı. Ka - tur. 76 Ç. Nohut 
re yaptırlamadığ-ını, şimdi, kendi ıı- rant:nad:ı !Jr. Dahtiyar birer eöylev Kadın kavgası 6 Ç. F asul;·a 

~aklarına yaptırtmak istiyordu. Çün \'Hrcoklerdir. Yemiş çarşısın da Keşan lı TIU•ry ln 14 Ç. K. Tl . 

f{ r. S. J{r. S. 
5 375 

3 75 

6 05 

41 

4 
4 125 
6 125 
8 50 
8 

·I l l:ü onların velinimetleri idi. Özbeöz, llaftanın dc,·ıımınca yoksul ve fa- kızı V a•fiye , para mese les ind en Os- 620 B. Pamuk 

hasbehas efendileri idi. I kirler hamamlardan parasız istifade man kızı Adileyi tah ta p a rçasiy le ----- --------- -

-Devam edecek - eclebilecek lerclir. clövdilıi'iinden zabıtaca yaka lanm ış- Şimali Tun us 
-ı !ır. 

. ~akaret ve dövmek Sular altında 
Pı•ynırcıle r çarşısın d a arabacı 

OCültürpark sineması: Kibar halkın sineması olac2ktır 

" 
" 

" 

" 

" 

Dikkat 

" 

" 

" 

" 

Ailevi ve ictimai filim/er gösterecektir 
' Progrrımlarının mükemmeliyetile tema· 

yüz edecektir 
istirahat için aranılan tekmil evsafı haiz 
olacaktır 
Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 
olacaktır 
Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır 

Resmiküşada şimdiden hazırlanınız. 

Kon.vah Y u•uf oğl u Ahmed Yı l dız bulunuyor 
ile Konyalı :l\hı. tnfn oğlu :.reh mr d P aris, 19 (Radyo) - T unustan 
:Cayı ryakan, bisikletl e araba l arının haber veriliyor: 
ara'1ndan geçen İzmirli İ•ma il Hi ta- Tıınıısu n şimaline görlilnıemis 
ya ağır sözler söyliyerek h akaret et- dt' rececl e şiddetli ynğmu rl ar yağmış~ 
misler ve bu yetmemi~ giiJi ken di.• in i tır. Bi r ~ok ~eh i rl erle knsabalnr ~ıılaı· 
dürnıli. !e rdir. Suı·ltıl ar, yu kal nnmış- ııltındu ka l nıı~tır. Zararın dt• ı·eresi, 
tır. henllz te-ıbit edilmemiştir. 

Taşl a yara lamak 

Kahrumnnlnr mahallc<inde Jlra- lunnıus, zabıtaca m üsad ere edilmi~
nııılı Ahmed oğlu f,;mail Sirkeci, o- tiı-. 
yun me.<elesinden Hüdai oğlu Kadiri Karşıyaka vapurunda bir vaka 
tıı~ln l.ıaşındnn yarnlanıı~tır. l zmir - Kar<ıy:ıka arasında i~!i.ı·en 

Silah tatımak Ef P~ rnpunıııcla sarho~ h a lele d olıı-
Tepeoiktr Süı·nıeli sokaıfında :\fa- 'tın ~alııknlı Ar,lan of!;lıı Yakun \'P 

ı·nemamızın hedefı"·. Gu""zel fı"lm ve ucuz fı"attır l l:ıtyalı llii<P.Vin oğ-lu :\Telımeclde lıir ll:ıR:ın oğlu ('pnınl. gürilltil yapmak 
lııc:ak, llnl:ıplıkıı.nıcla S:ırl ıılJ:ıh ovln •ur~ti~· ! ı• yokuları ı-;ıh:ıl ız C'llikl• 

•·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M•lırıı •dd~ bir ~ıçak vo ta L a rıca bu-lrin d .u z abıt~u yakalanmı9 J ardır. 

düşünüyor 
Paris, rn ( ltadyo) - n,ıŞYekıt 

ll:daı l iyenin , uiri lı:ızine \'C diğeri 

milli nıilılafaa ıınıhıı olmak üzere iki 

Fransız matbuatı 
Kayıt altına alınıyor 
Pnri~. J !l (RnılJ·o) - II:ıriciye na. 

zırı .Jorj Done. bııgün biitlln gazeteci· 

ı~ri <lıın•t etmiş \'e kemlilerile uzun 

rniiddt>t konuşarak, Frnn~anın, do:-.t· 

hık muahedesi akdelmis olduğu dev. 

IL·tlcr hakkında ağır yazılar yazmıı

nıularını rica rtmi.ştir. 

Aliıkadar nıı•hafilc!L• söylenıltltlnl' 
vörc, gazetecileri, başvekil Da!adiye 
de nezrline çağıracak \'e aı·zu edil· 
nıiy<'n neşri.vat yaptıkları takclird~ 

"ansör koyacağını söyliyecektir. 

---· -· ---:--

Prens Polun 
babası 

Pariste öldü 
P aris, 19 (Radyo) - Yugosla,·ya 

kral naibi prens Polün balıa"ı prens 
vefat etmiştir. 
Aı«en Karayorye\·iç, bugün bur:ıı!a 

Ar•eıı Kanı.rnrye"iç, um.ınıi harp
te Sırp onlıısuncla kumandanlık ynp
nıı~tır. :.\flitcveffanın cenazesi Del
gracla nakledilecek Ye Oplena~n def
nolunncaktır. 

Yııgos!m·ya kral aile,,;, on iki haf
la mııtem tutacaktır. 

Fransız zabıtası 
Dün Paris otellerinde 
araştırmalar yaptı 
Paris, 19 ( R adyo) -Zabıla; bu~ 

giin P arisin lı er ı.mtf ı nda <:ok en.-rj i 
l(ÖS l <'rıni~. otell t>rll' C\ lerd<' ara•tır• 
mal.ır yapmı tır. 

H ükumet. r ransaya girmek isti
Y"c"k o lanlar hakkında sıkı bir kont
rol yapılmasını. hudud muhafızla 
riyle gümrük idarelerine <"mir ver
't1İşti r . 

7.ab ı tn: Portekiz. Rarselon vr-
falı::ı ba7ı yn lndı•n koğulrnuf olan 
ıe•lıur .ın,, i l Rikon<'yı de j..ık ... -

1..ırnı ·tı r. 
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düsi/niiiileı/m 
Adam ve adamlık 
Tarihe yazılan bu isim, şimdi 

bizim dilimizde, mecazi olarak 
«kıymet» hükmünü taşıyan bir mef. 
hum olclu. <cAdam» ve «adamlık» 
İçtimai, ferdi sahada muhayyilemi-

Çin-Japon harbı 
Japon kıtaatı, Hankova yaklaşıyor

lar, Şan-Kay-Şek karargahını meçhul 
bir yere nakletti 

lngiltere, Filistinin taksi
minden vaz geçti :zin en yiikseklerine tırmanan ve Tok\ O, rn (Hıul\ o) J .ıpon kı- olnıı genıcral Ovnnuyu tebdil etmi 

içimi:zin bütün hareketlerini, bütün taatı 11 ııko\ .ı otuz kilom trc \.ık • \'(' kumandu ,·ı, geıu•ral Li.seın an ile 
üzüntü, hasret, endişe ve kaygıları· lasnu laı dır. general Ye C·\·inc n~rmhitir. 

Bir (Arap - y ah udi) devletinin kuru!ması mu. nı, bütün hayat kavgalarımızı ken- 1\ln ·e al .,.ın.K.I\ -ŞPk, k.ırnrg,ıJu. .Jnponlnr, Çin i tihk. mlarını lı 1 -
dine doğru çekt-n bir idealdir. 111 meçhul 1 İl' ~ e!'e ıuıklrtmifltir. Ytın de lıomb. rdım. n ctmi Jer<l'I'. 

vafık •• ••ı üş ise de, araplafJil bunu Şüphesiz ki, mahluk olarak do- Onkon, 19 (n dYo) - .Jnpon n. l\:.ınton, 19 (A.A.) Ja1 nl r goril ffi ğuyoruz. Fakat ancak oraya varın· ı kerleı·i, bugun de ilcı i h. l'ekata de· • iıı.,otaııgd. > Çinlılel'i 1 çok · l e i 

kabul edl·p etmiyecekl-~ri belli degv ildir cadır ki, kcnclimizi, basit bi.- hayvan \,lJll etmisl<'r \('.un .ın ehrini bom. bir muk.t\C'm til kar ıl.ı mı ı. ıd r. 
'-' degil, maddi ve manevi unsurların 

1 

b.ı2 dınıan edcr<'k znpte\ lemi ]erdir. H~n·n mud.ıf:ı,ı bat. 1') ahırı iki J. 1 n 
Kud , 19 (R.ıd~o) _ F.!.iki J\:u-•J,um ti, l• ili tınin, t •. tk .imi prr>i<' in ·inin clenıht e tiki ri : k ri vazifeler bir araya toplanmasından doğan, Ç~'.nliler,. J\nntonu mudafna için tm). ıe i du üımuslerdir. 

ehi u alıl ha etmi!'l ol:ın İngiliz ku\. den \'H 1 1ı tıncle Arap}. rla bund:ı.n lıo) le kum.ınl.ılara gerecek l<amil, var olan, kendini yap mı' bu- ehı 111 25 kılometre dı ıncln istihl,am- Hnnl,onı.l. 11 bıldirildigin 
H:llerl, bu sabah nut :>,!10 da ~cht'İ Yahudilc·ı·iıı lıiı' arm],l lıir (Arap -IH~ komi~ ler )ıılııız t ımamen shil i. lunan bir kıymet olarak gö .. üyoruz. ,l.ır ... ~·nıunag~ btı lanıı:;;larchr. (inliler Hmıkonn 120 kilom tı ık 
i:;;gnl etmişlerı.lir. lngiliz kuv\elleri, Yahudi) de\ Jeti kurnıahmnı m\I\ n ·, lerdeıı me ul olrıruk mfü'la\ ir sıfntile Orası, (adamlık) temiz bir yayla j ( lll hnrbı~ e nezal'eti, Jnpoıılarn mc .ıfedc ) .rnglze nchrinin . h J'nd 
· ehrln bıltun cnddelerine mitl'nlyöz • fık görmiıstiir :.'\!iı:stemleke ıııızırı kn- k 

1 1 1 1 b ~l ki havası taşır.. mukavemet t'tmektı'n imtina etmis J,ain Shue\'M) u btirdnd ctmi IC'rdir. 

1 
• .. • "' • umam nn unı. rng ı u unacn ·ar - b"l" . 1 

er ikame ettikten onı n. (>\'ler.ı .arn~- hine) o hö) le bir tC'klifte bulunacaktır. dır. Hayatın • u un. pıs cereyan arı, Al d 
tırmnğa ba Jamışlnr \O kırk kı ı te\· . . . . · I , onun eteklerıne bıle varamaz. 
kif e~ lemi !erdir. A kerlere karşı ge· F<ıkat Fı.lıstın ~rapları~m bu t~k.Jıfı - hud.ü .' ~~ (.A.A.) - ::welce ol- O, heybet1i, vekarlı, asil bir çehre ma n or usu 
len Arap)ard:m tiç ki i öldünilnni~ • kabul cdıp etml\'eceklerı ~ilp~~lıdır. dugu gılıı mdı de n kcrı haı·ekatta gibi parlak bir satıhta canlanmış 
tur. Kudu , 19 (A.A.) - 1ngılız fev· on aftn nhnc olan ~er Kudils şehri muhte,em bir alemi andırır. T h• d d• •• . . 

C'ımil r i gnl cd'lm mi t'r. Vazi· kal.ıde komi erinin Fili tindeki 1ngi- \e bilhu n c ki ehrin eki mahalle- Bir çukurdan başlayarak göklere er ıs evam e ıyor. Uç hafta ıçınde 
) et çok nnzik b'ı kil almıştır. liz kıtnntt kumandımma Fili tinde a • sidir . . F ki ehrın knpılunndan gun- yükselen bir abide düşününüz: b• ·ı 

Fili tinin diger ehir ve kns~lıaln: keı~ ~ölge ku~~nd~nl~k!nrı ~hd~s için'd.uz :e gece ç!kmnk yn_nk edilmiı;. Kademe _kademedi~ ve ~~r ~a-ı Jr mi yon asker bırakılmış olacaktJf 
rınd korku ve be) ecnn, son deı eceyı salahıyet veı dıgi bıldırılmektedır. B.u tır. h.udli te bır çok magnznlnr kapa. demesinde bınler, on bınler, yuz hın· ne ı· 19 (R 1 . ) Al 

1 
· h 1 f · · . . • " r 111• ne~ o - man or· I Son hadi eleı· mü na bet'} 'l:\h 

bul mu tur. lngiliz tayyare erı, er kumandanlar mü< n aa ve emnı~ et ı- Jıdır. ) nfndıı bır Arnlıın C\ ıne bom. ler oturuyor: Adamlık derecelerıne d t h. . lı d ı e 
1 ıı 

tarafa lı 'nnnnmeler atmışlardır. çin icabcden tedbirleri nlnrnklnrdır. lın atılmı \ e\ ahibi -0lmus ve diger «Adam» kalitesindeki mevkilerine l; . 1un.u~
1. c~ ı :~ıc .ugun . ek'de\·a~l nltm, nlınmıs olun Lir milyon oı clu, 

Lo
ndr; 19 (Racl"o) - İngiliz hü- Şimdiye kadnr bblge komiserlel'i- iki ki i auır surette varalanmıstır· ı QC 

1 mıs ır. <'I' m en nrınn:ı ·2 ehır uç hnfln kinde lerhi edilmiş bulu-
, J " "' • " • ıöre yer almış ar.. \'C kaı:ınbalarda oturan efrad, tama. nacaktır. 

Çukur, ne kadar kalabalıksa zir· men terhis olunmuslur. 

ve o kadar tenha. 
Buraya tırmanın halis ve ideal 

adam olmanın tartları nelerdir: 
ı _ Cenit, aydınlık, diğergam 

Rus ordusu Macar - Slovak müzakere
leri henüz başlamadı bir İç alemine, A h . h·ıı . d M . 

. 2 _ Karaktere, irade kuvvetine, ffiUr ne rJ Sa J ertn e aDÇUflye 

~~~~----··--·--·~·~---. .. --~~~~~ 
şahsiyet sevgi&ine, bir davaya, biroe- aid bazJ yerleri işgal etti 
ye inanmak ve bağlanmak knbiliye· 

nA l Sl k R t B v k ·1l . B k d . Harbin, 19 (Rad)o) - Rus or ÜZl"rine Sov)et Ru ;aya müracan\. 
~YJUllfar OVa Ve U en QŞ e l erl er gez a ene tın;,_ Mecrasını bulmu~, atmosCe- dusu; Amur nehri sahillerinde Man- etmis \c bu yerlerın, biran e\vel 

l C k l k h d ti k d b k 1 .. h' ı çuriye ait havalı) e girmiş \'e bazı tahJı, esini istem ıs, aksi takdirde aı'· 

gl.ttı• er. .. e os ova . ya. u u arını apa ı rminaikt.ayin elmiş ir Ü ture sa ıp o. ı J , ) er eri i gnl ""} lemistir. bh kullaııncaöını bıldirmistir. 
'I ·· 1 f n tmışl rd r 1 ı 1 ç k Manl tıı i lıiikl'nneti, lıu hadise 1 Budapeşte, ı n (Ra<lyo) - ·' !'IC!\· nrnc n a. c c 1 • ıa Jer er~ göre e · askeri makan: itte biitün bunların tek insan var· 

ri tanla Slovııklal' :ırn ındaki nıilzn- Uudnpestc, Hl (Radyo) - Çckos- ları Balussagyarmat y .. kıniude hudu· lığınJa toplanamamaaıclır ki, cemi-
kt"rdel'e henilz başlıınmnmı§lıı·. Jovakya He Rutenyn urnzisiııiıı ciheti d k ı d B 1 u apamı aı ır. assagyarmot- yellere zamıın zaman «adam» has· 

"Beı linden alınan son hnberlHe l:ıi<li) eti rne elP ini muzakcı·e e<lel'ek l • 
S

i k h . k t. b tan gorii di:igüne nazarnn Çekler hal ret ini çektiriyor ve çok kere hepimiz it J F d k • b •• •• • • gcıı e. muhtar O\'Cl • u u~~e ı . nR: olan M. ('fil' mımıhlı.ı he' eti, Dııdıı· k a ya ransa arasın a ı ut ht vekilı Tisu ile Ruten ba \'ekılı Pa~ı,.kı I ·. . kı orkutmak mnk adi) le) ollar iize· Je içimizi çekerek şunu söylüyoru2.: • UO ) ). 

Fransua Ponse 
bugün :m ızın Bergezkndene varmış· pe tedC'n hareket etmek uzcredır. rinde la11klar dola tırmaktadırlar. - Ah d mlık1 laf h meseleleri hallede ek 
l r · O\ n vt car ne erlere hır ı } an· O HA A M K C 
Ribentropu zi~arct ederek, l\lacn- Ajansı bildiri:>or: dan korkuldugu için ıniılıiınmat \e Londın. 1!) (R, eh ) Tl<.\I J•k - ıiıı ıı m. \,1 it!l!r ritmıcz 1 p n}:ı ne 
ristanın isteklerine knrş1 h:ıklarını Hudud bölgesinden gelen en son rilrnernektf'dir. l>l'c guzcl · i. Fınıı .ının ltoınn fiı- •• ıl'i ı Al d<'ııiz ihtil ıflnrını lı. 11 a-

ÜçÜnCÜ Noterlik ligine taiıı Nlilıni olnıı Frnn un Jı .ıc. rını, Fr. ıı. it.ıha ar ınd ki 
Puıı cııın, Homnd.ı nııılıım me f'lt it· ıktı .ıclı ' nı lı müıın Pb, tm inki n-

Almanya, kendisinden çalı
nan müstemlekeleri istiyor. 

1 ı iıı lı.ıllllt nıe 111 olncııvııı<l.lll h. fııı.ı dPl.ılı t dtt < ıni ka) ıl ı 

hi le uzun b ı rıı.ık.tl(•) uzıııı H' ı•t ı tıı, 

--.--~--~~~~~~ 

(Tan) gazetesi, doktor Funkun son beyanatından 
bahisle yazdığı bir makalede ne diyor? 

Paris, 19 (Radyo) - (Tan) ga· ki beynnatından bahsile uzun bir 
zetesi; Almanya Milli iktısad na· makale yazdı. {Tan); bu makale· 
zırı Doktor (Funk) un, Almanya· sinde, Almanyanın kendi vaziyetini 
n Belgraddan Ankaraya kadar biri ·-· . b' 1 h b d ın . _. . b" .. . t'd • ıslah et tıgını ve ınaena ey µn an 
hat temin ettıgını ve utun ıp ı aı 1 .. • • 

tedir. 

Berlin mcıtbuntı; (Tan) ın bu 

makalesine cevap vermekte ve Al· 

mnnynnın, sadaka değil, kendisin· 

den calınan eski mi.istemlekelerini 

istediğini kaydeyleınektedir. 
. dd 1 • • bu hat dahilindeki mem· sonra mustemlekelere ıhtıyncı ol· m,1 e erını kk 1 l<l' - ... 1 . .. k Şı•hl'irnız Lıçtinl'ü notel'liğiııe Ac\li-

lcketlerden temin edeceği ha ında· maması lazımge ıgını ı en surme ·- ve Vekaletince l.ıeledİ.\'C hukuk mıısa-
------- ... - • -~------- J Muhtelif yerlerde yeni ----~·i\~·~ nn-ıkat B. -Silreyyn-ta~iıı -eclilmiş· 

fabrikalar kuruyoruz 
Hükumet, kurulacak olan yeni fabrikalarda gıda 

sanayiine büyük bir inkişaf verecektir. 
Ankara, 19 (Hususi muhabiri-,da sanayii için müteaddid fabrika· cağı bu fabrikalarda gıda sanayiine 

miulen) _ lktısad Vekaletince l~r kuıulması hususunda tedkikler geniş bir inki~af bahsedilmekle be· 
m mlekette deniz mahsulleri ve gı· ynpılmaktadır. Hüklımetimiz kura· raber gıda maddelerinin ucuzlatıl· 

ması için tedbirleı de alınacaktır. 
Yeni müesseseler, muhtelif gıda 
maddelerimizin ihraç ve satışlariyle 

1111111111111111 il 111 111 11111111111 il 1 il 11111111 Elhamra Siıwmasrnda 

Ynkıncla 

YENi 

nrr idnrc nltında 

AÇILlYOR 

Dünya sinemacılığının iki eşsiz 
şöhreti 

meşgul olacaktır. 1ktısad Vekaleti, ____ ..._ ________ _ 

GRETA GARBO 
CHARLES BOYER 

Tnrafından ş, hane bir giizellikle 
ynro.tılan senenin en muazzam ve 

muhte em filmi 

kurulocak bu fabrikalar için mühim 

bir plan hazırlamaktadır. İngiliz kabinesi 
dün toplandı 

------·-. ---------
Çekoslovakyanın Meclis reisi 

• 
yenı 

Henüz 
hudutları 

tesbit e:lilmc-
Ve Vekiller lstanbulc.. 

gidiyorlar 
diğinden Cum~u .. reisi . ı ı.ıııımı, 1!l (lhı u ı. ımııı.1 ·rı _ 

1 mızdc·n) ~ıhh.ıt \c İçtımnı ı ı , • 
intihabatı yapılamıyor ıı t \ kili Dr. B. Hulu i Alnt lıu-

Prağ, 19 (Rndyo) _ Bugün cı· I un Aııkııru ~ ı.n ~ı imi g in · t ·r. 
kan resmi bir tebligde deniliyor ki: Ad rn ı h.n nlı ınd kı ulnm,ı t ı-

«Çekosfo, nkynnın ) eni hududla- m, t ~kı.kten donen Nııfıu \' k' i B. 
rı heniiz tesbit edilmediğinden, ~lı Çctın~\ll\ anın da 1 tanbul.l ' me-
Cumlıurrı•isi { Fdvnr Benes) in is· ı 1 lıC'klrnı) or. 
ti fasından it ibaren temel vas.ısı mu· Ank.u. • 1 U (A A ) B. • L l\f C· 

ciLince iki haft.ı iciııde halefi h.ık.l lh;i reisi Ab<lulhıılik Henda ile hri, 
kında intihabat ynpılamaını~tır. Bu mizcle lıulunan \' killer, bu k • mki 
\'nziyet bö) le de\ arn ederse, } eni <'k prese lıngl.ıııırn husu!.iİ \. nl. rla 
Cumhurreisinin intihabı daha bir htnnlıuln hnr ket etmişlerdir. 
müddet için geri kalacaktır.> • Fransada büyük 
Beneş Prağdan bır • 

tarafa gitmemiş hır yangın oldu 
Prag, 19 (Radyo) - Sabık Cuın- Paris, 19 (Radyo) - (Sato Ru) 

hurreisi (Bcneş) in, henüz bir tara· da, büyük bır yangın olmus ve bır 
fo gitmem is olduğu ve (T abor) da· ı tütün deposu tamamen yan mı tır 
ki şatosunda ikamet etmekte bulun· Zarar, otuz milyon frangı bulmus· 
duğu anlaşılmıştır. tur. 

KUVVETSİZLİKMİ? 
Kendinizi zaif hissetmenizin sebebi kanınızı zehir
leyen "Toxin,, !erin vücutta artmasındandir. Bu 
tehlikeli "Toxin,, leri E.ı. 10 "MEYVA TUZU" 
icerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet \ericidir. 
E. ,.O kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri atar, 
kuvvetsizliğin ve kabizin onune geçer. ENO sıze 
sıhh:ıoruzı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

KONTES 
VALEVSKA 

Ankarn, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - 1 lükumet tarafından 
memleket dahilinde bir ( J ut ipliği) 
fabrikası kurulması için tedkikat 
yaptırılmakta idi. Miitahassıslar, fab· 
rikanın Antalyada kurulmasını mu· 

Şaheserler ş::ıheseri bu ak_am saat vnfık görmü lerdir. 

Loııdra, lfl (Rntl)o) - Bnı:;vekil 

~ • C\'il Çembl rl. j n, lıu ab h 1 koç. 
~ .ıdmı döıımüs \ kalıinl'j ı toplnmış· 

tır. Bu toplnııt cin, hnricı \'aziyetle 
111 riltere - 1t nnl•l ınnsmın tat _ ı E N O INGILTERENIN "MEYVA TUZU" 

"FRUIT SALT~' 
tam 21 de takdim edilecektir. Bu Hük\ımetimiz bu noktai na1..arı 
müste na gece için loca ve numa- kabul etmi tir. ,fut ipliği fo~rikası, 

111111111111111111111111111111111111111111111111 rnlı koltuk! rınızı ev elden aldırınız. va kında An tal} ada k urulmaan b Ş· 
n:•••••••••••••••m•••••••••••~. l.ı.nUC:il~ lir 

b'k m \ kiiııı konm. ı hnkkıııdı ki 
1 ı·:ıı·ıı. m rılı tlıı m 'c eltı i \e 
millı rnııd fu:.ı lıuzıı JıJ,l.111 koııu ul • 
~.Lı tı..r 
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ları enkazın etrafını aarmıtlar. Kor~ 

kodan çıldırmak raddeaine gelen za
vallı balıkçı, bu canavarları yanın

dan uzaklattırmak için, ölü arkadat· 
lamın ceaedlerini onlara yem olarak -..,- Umum'i harpte 

G.2 

HARP ve EKONOMİ Şimali kutbun yüksek 
noktalarında 

Taksitle mal 
alanlar 

Borçlarını ödemiyen· 
ferin malları tekrar 



,ANAD<ı l llı .. \ı .- ıı ırwİ l'··~riıı p_., ,.,mim l 9JtJ 

Gebi Morley'in 
bir rekoru 

Stratosfere cıkacak ba-, 
/ondaki hadise 

(FiKiRLER j 
· Satıcılar 
Toplan ıp e hli safa herbiri b ir saz 

Bir dansöz bir 
boksörü döğdü 

ılt>rttir. . . 1 1 Holi\'Uda icl'ai R:lnnt ıçın gı· eı_ı - ıtl 
·k·lrcu lrndıııa Clnrk Cabel ıhıııı 

mnknı tlmig lnkin ondan altlığı şu kı-
nş P ... • • 
~n cevnp nrtbti çok miltt>eı:;:.ır etmış-

tiı·: 
11 

lİ\'Udn manikhrciıluk ıcııı 
- 0 .,.. k a·· . B'r ,.11 sonra ı"' evyor a one-

geldım. ı • d 
w. Ornda bil' nişanlım var ır. 

regım1· "ok sc,·eı·iın. Yakınıln o -
• ·i nn ınn ' T kl'f' · t l<'neceğim. e ı ınızP e-
mmin e\ . Holivuddu lıir yıldız 
sekkilr ederım. 
" 'd'\•le ~ırpınıp durrnaktan-
olmak umıktı. ki mes'ut ym•amn koş
sn Nevror n . . 

Gelenler, gidenler 
- 1 

A dUyede tayi~ 
İzmir hakim nnmzedlerinden n. 

::-.;ezih Congur salahiyetle Roz<loğarı 
sorgu hakimliğine ta\'iıı edilnıiıı.tiı'. 

Polonya Litvanyayı 
pro!esto etti 

Küin Mari 
Nevyork limanına 

pilotsuz girdi 
Ne\\ oı ),, Hl ( H.ıd\ o) - Bu gün 

lrnrnya gdeh h.uınm.ıri \ ıpuru. Ji • 
man nml'lesi ile pilotlnrım11 grC'V ilAn 

et mis olımıl111·ıııa r.ığm n, Jlilotsuz 
limana girmP~ nım,ıffak olmuıı.tur. 

Bu hadi r, Ne\) ork lim ıı mchnfilin
de hayretle knrsılanmı , Küinmarf 
knptnnı takdir c>dilmiştiı. 

mnk elbet te iyıdır. 

2 
-9-- ' r~============;;;:;;;;:;;;;;~~---------------------------~;,;.;.... __________ , , gidiyormuş gibi hazin \ ( keder lçfn-

hep berabel' çık- K t do·· Montek . to de idi. Edmondun babn 1 gencin ne-
l'lrnz ~onr~ bnlosiyle birkaç da- on rıs f ŞC''İZ çehresini fnrkctti. Ve hu \'azivt 

hlnr. Fe'.ı1an Ye Dnnglerin müd-1 ı ti garip gorclti. Dilbt•r kız ise . aade-

ki~a ge~j~ı~:~oben yazmış odu~u.ı _ ~---------------------~--~~~~---Yazan·. Aleksandr ou··ma-~~~~- tin \er<liii ZC\k venese i inde bu in-deıumun • ~ zkered eğilerek yer-· ~ ce ııokta) a dikkat C'tmc>mi 'e hak-
ve yel'e nttıgı te · lnrm<laki İ\ i t<.'m<'nnisinden dolayı 

ılen aldı .• 

Ed~ıondun e\·incl<'ki 
!ki gUn sonra , i"incle çmlıyordu. 
ı Z evk ve neşe " ·1 • t• sn on. i ekler ~erpı mış ı .. 

Her tnrafa bol ç 1 nu doldurmuştu. 
Güzel bir koku sn ° bahth·ar gii-

h •atının en . 
'.:\f ersedes n) Ed ond ise mağrur. 
nOnO yaşıyordu. ".m b'r e\'inç için-
"drl~ f kat dcrın 1 

• •1. · cı .,.ı ve n 111 ve sevgı ısı-
deydi. 1htiynr babasın ' 

nfn yanında oturm~~u~irekli güzel ~ 1 ı-. " L . 
Edmond Dantes u. . · kaptanı · .. . T · k 1 · ...... 

(F ) 
emisinin lıınncı d geline miıkellef bir buket \'e çeçekler m('vcud oldugunu solı,•ebı ırsııı " 1 

- gdmond zi~·afeteı Mer ecles . enc·lerdt>nberl hıwalin-
nrao g I ,.0 1 kanı o- . . . .. . . . . . · · · ı .· · tarak ıe- l 1 · .

1 
d arlarında span. · içınde çok kı) mt>tlı hır \'uzük gön - dımı sızın ıkınrı J>N eı ınız 0 ' Hitiin arkada~larıııı dll\·et etmi~ti. !de gizle<ligi lıir . aıuleti yasıyordu. 

ı e, am d · nisan :merası- . . .. : . ~ . kı·· · · aadenizi isti- ı ... 
1 

Merse esın " dermıştı. Farao gemısının zengın sa- lakkı <'tmt' ıgıme mus. · · · )a\•Ptliler, s.t:ıloııchı !larapla dolu .ı.11e ud \'e bahti.\·ardı. (;enç kız an-
laş.an guze • . de Farao . . .. . . ,. . . • •a ıh\'-Ordu. Merasını . de lıu- kyıelh ızmtı- ısekımbembm mt>m m yonım. . ... J,ıı tal kadC'hlen hıırnya kal<lır<lı - cak bır nn için miitC'P ir olur gibi 
mı ~f _Psı:ılıibi zengin :\f~rehn ~t hibi cönwı1 bır adamdı. Genç kapta-' )1orenin hıı nazik{ıne tl•klıfı -~kı hır. \"" gfö~<'l çiftin ~ıhhntlerinc. l'll- göziiktli. Fakat lıu tPP. :-1liriı 01, lıis-
gem Sl seYI nrtırmı~ ı. T . d r . ·ırtırmıstı ('uıı-
lunması, zevk ve ne~ •di.i birinci na karşı be. l<·rliği dı•rin samimiyeti sc>vgı ıııııı ıı.an e ıııı • . .". ·. • . ,adet ve !'lereflı•riııe içtiler. . ettirmC>clen geçigtirdi. Dayızadcsi 
Morel, bittabi çok se·'miı~e icnbl't gö. termek için fırsat bulduğuna eok ku onun hinrn,\ esi keıı~ılerı ıcın a~ • CüzPI . i)zkr. ııeııf'li temen'niler Ferna<l erkeııdı•n gelmemi ·ti. Askrr-
kaptnnın nişan :merdn~ı Gerek Ed- memnundu. Tebrik ic;in giizel Ed- rıcn bir bahtiyarlık. hır :'nndPt trş- lıii.\'iik lıir kafes icinc\C' ötı>ıı ku$ na- a· ı_. 1 1 . . k t O-trt d 1 ' "k clemPZ ı. ' .. k k .. . k'l . d 1 ·ıh ~I . ed"· gr-ı 1 • 1 ı . .ntR ac a ışı çı mıs ı .. nı an on-
etmemczh e des biı·:tn e - mondun elmı ::ıı nr ·en ::,ıu sozlen sor-ı ı edıyor u. lı as:-ıa · eı" 1

" rt> eı·ı gibi kulakları do chıruyorc\u. : . . . .. 
·ekse :Merse . . . . . 1 .. 1 .. .. t '"C ıo ·k t 1 d 1, t ... 1 1 1 yı geç kal<lıgmı !>.lı\ leclı. l\laamatıh 

moncl VP geı · .• 
1 

:masma karar lemıştı. mı sahibinın gostE>r< ıgı ıu,,nu "' l - ı es ra ça ıyor u. .aş ıı •' <ıre o - . • .. 
vel nikiıhlnrının kı) ı asıl ol;;a Pn- _ Se,•gili oğlunm kalbimin en de- cühundPn dolayı ayrıcn memnun knl- mak üzere hayıı lı dualar duyuluyor- yanlarına gcldı 'e adetlermı temen-

vermişlerdi. Eclmon~ n le 
0 

dn evde rin köşesinden gelen . amimi tebrik- mıstı. Çiinkii Morel gibi zpngin bir du. Ciçt>klerin mi k kokulu ha\'n,..,ı ni etti. Fakat eli ne de> soğuk bir eı. 
rise gidecekti. Bu _ıı.e 1~pini uzun müd terimi sbylem<'k fır. atını el(' gecirdi- ncl.ımın kat'i lıima\·e i altına girmiı:ı kinde hn~ atınızı geçirm<'nizi t<'men- di? 

. 'nde kenl 1 • (' ·1· b b . d' l" h .. 1 tizüntüler ıçı . 
1 
ktzın arzu:.unu ğimden bııhtn arım .. ~e\•gı ı a nn. oluyordu. . 1 nı e ıyonız .. . 1 raman \'l' guze ('O- 1\1 er:;c>dP~ ·ık tığı elin do t ''e) n du 

det uekli\'C'll guz_e . • du. iftihnrln ,·anrncln <lunınır. Faknt ar- Gt>mi snhibi ::\! or<>I aksam zi~·nf Ptııı- cııkl.ır, bulutsuz bir snarlcıt içinde mnn eli olup olmadııcıııı bilmh orrlıı. 
yerine getirmek 1 ~~ 1~.~r Morel dilber zu eder.sen, bu diiny:ıdu iki pc>deı·in de dahi a) ni ııc~P \ e rnuhıılJl.ı tle on- ~ a~n~ ın. Femaııd i Q f}tt~llıı • <Jrıiil. l'<'ll:IZM c> 
• Gemi Qabibi mus> 

- "·• 

clAyızaclC'><ine te ekkur etmişti. 

Mer. edcs a\•uçlarınn almış olduğu 

<'lin <'il nıınwrd 'e alçak lıir hareket

le c na en bu~ uk bir fenalık hazırla

mış olduğunu hiç tn~~wvur etmiyor

du. Danglerin mUcldeiumumiye hi

tnhC'n ) a:t.nıı olduğu , <' ge' ezelik 

diye te,·il t>ttiği mektubu Fernandın 

) erden nlchğı mnlGmdur. )tektubun 

menli şıı idi: 

cLimnnımıza yeni g<'leıı Farao ge

mi ini11 birinci kaptanı Edmond Dan

tc. 1zmir \'(' • 'apoli limanlarından 
~onra Elbe nda!l.ındn !\Ionte Ferjıya 

linrnmna uğramış 'P matrut biiyilk 

::-.:aı)(.ılyoııa 1\lıraıım bır mektubunu 

\'<>rnıiş. ''!' Pnri tf' gizlice krai faali

~ et <>den Bon:ıpart kom'teS1ine tl' Jim 

NlilmPk tlzPrı mukabil bfr nwktubu 
bıh tik Napol~ ondan nlmışlır. Hüku
meti hazıra' a ııdık bir ferd s.ıfativ
lP P"tirld<'iumıımilıır<> kM fi\'ettPn ha
hHdar etnlf'J!i 'azifı: t J.ıUd ettim. 

Illırnı0tl •r. 
l>ı \ili) l dl'(' k -
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n beşinci Cumhuriyet Şimali kutu bun yük- Yeni Seydilıöy F ransada /~i~~l:~d~e:İ;l:~::~abbaı ı"O 
sek noktalarında okulu da mera- Tayyare endüstrilerin~ kuru~t<1n 43 ıs lira bedeli muham-

b - Baş tarafı 4 üncü sahifede - menli 6 3 üncü adanın 86 3 metre 

a yr amı programı ~:~:~an 19"7 Ru teri hl<. ko- Simle açıldı d~,.~~I :~:~.rf ~~:.!~r~~~ :7,~,~ab'~'::;dE:'~.~:.i~~k!:~:h :::~:: 
- Batlarafı 1 nci Sahifede- na gidilecektir. (l!ükumett ki krıbul nakladığımız kanıptm1 tam on gün - Baştarafı 1 nci Sahifede- <Hi.strih>ı·inde 45 sarıt çalışılması hak- mesi veçhile 20 1 939 Cunıtt günii 

biırnlan, por kulupleri. re mi Ye hu- re mı programı \ ıla\ etç t.ınzinı Ye dahn ilel'ledik. Gl'oenlandın şark ta- nwydanlığıııda nehiye mfüli.ıni Day kında lıir kararname neşı·etlilmi~tir. snat 16 da açık artırma ile ihale ecli-
su"i okulkır. Lankalar, ticarı•thaııP- ilan edilecektir.) rafında bulumn orduk. 'ilun et Fo.I }{ifat, bdedi.} e n•isi. parti eı·kirnı, . lecektir. 1 tirak edecekler 325 lira-
ler. e\•ler, diıkkanlar, deniz ve kaı·a 14 29 Birincitesrin C'umarte,;i rele ) aklasmıştık. Kampımızı ora-lmualtiml(•r Ye bütliıı nahi) e h:ılkı ta- /'ı [ - · T - k . lık teminat makbuzu ile encümene 
\ a:;ıtaları, i tasyonlar, liman ve a- gunı.i oğledcn e\:eı saat 13,30 da A- da kurduk. Yammdaki F ... ~kimoyu RU- rafından karşılanmışlardır. o onyanın una lVl gelirler. 

lllnlar donatılacak \e su.slcnecek - t.aturk he) keli ciullnde geçid resmi nu mujdeledim: Ba,\Taklnr \ ' (.> _çiçeklerle siisleıımiş l arın ela gözü yobtur 2 - Beher ~et re murabbaı 35~ 
tir. yapılacaktır. Milli ha .imiveti ve - Bu tepeye Micel Pez r ) a!.{m- bulunan mektebın bahçesinde yer B f 

1 
. . h.f d kuruştan 3722 !ıra 25 kuruş bedelı 

· k b - aştara ı ıncı sa ı e e - h 1. 63 .. .. d 4 - Sü lemek için kanuna uygun Cumhuri) et sevgbıni go terece u da çıkacak! ~ılım ymTular, da,·etlileri alkışlarnı!<-
1 0

. k. t .
1 1

, .ı l mu ammene ı uncu a anın 
ı. . . • .u nı.· ı ;n·yare ı e .. uuapeş eye 1063 50 bb d k 5 5 bnyrak, yeşillik, kırmızı beyaz J,ur- geçide me,.lek itivnriyle bütun haJ- Ağustos ı !):;8 - Gruıılnrımız av- Jıır, hoşgeJdınız, demişlerdir. . . t' • . metre mura aın a ı , 

d lr. • 1 h l t ki k l k k t l 1 d ı~ d · d ~ 1\1 kt b' k.. d · · gıtmı.s ır. 56 ~ 7 l 1 B em, vecıze ev a arı Ye a ·ar u - ımız a ı ma ı ır. \.ara. cnız ve rı ayrı cephelerden hareket e e~ek . c _ e. ı.? uşa . m~rn ·ımıne m~~: 1.Hikn•ş. 19 (A.A.) _Polonya ha- A •• '. sa~ı 1 arsa arın.ın ,atı.şı aş-
lanılacaktır. Geceleri de her) er e - hava ku\\ etlerimizle, bu tün okullar, 2400 metelik bir irtifaa çıkınaga nf mudunı .B. Alı Rızuııııı veı·dıgı . . ı. J h' t d" lkatıplıktekı sartnamesı veçhıle 20 

. . rıcn·e nazırı ull gece .e ıs ana o- 1 939 C · .. .. k Jektrikle, fenerlerle, ha\'a gazı ile, sporcular. izciler, Cl'miyetler ve pnı·- b.a h.lcl.ılar. Miclıel. Perez, k~n~ı k~- !"~~·l~vle başlanmı.ştır. l\1e~1Jek~tte 1 nec.ektir. .um~ gunu .saat 1 ~ da ~çı 
lük lambaları ile tem ir olunacl k- ti tesekktillerınin bu yilrüyü .. te >er- fıle ın111 önünde> gıderken buyuk bır kulttir hareke. tlerıne karşı go~terılen 1 
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} r·ıı d L'I artırma ıle ıhale edılecektır. fstırak 

tır. Den!:zbımk tarafından korfez leri vııı·dır. ayı ile karşılaRtı Yupılaıı mi.ıcauele- yu se n u anın lıır ııumunesı o a-
1 
.. 111 ~ . .. u B k' ı.. • f ecece t-r ıra ı mu va nt te· . .. k k ır.k . .. . 1 .rı ma uma a an ma ı ı cı· l'll ı 1 l ki 280 1· l k kk 

ı d }\ol 1 · 1 r.: p · k b k ı · k k" kt b' . . 1 1 ( 11•1 ( gıne go!'e u. e 111 ııu zıyure ı . kb .1 .. 1. Yapur ann a a'eCe e~ ence erı ya- o - artı amun as an nrı pnr- de nyı öldürüldü. ra ·oy me e ının mşasım e e a an .. mınat ma uzu ı e encumene ge ır· 
pıl~aktır. tililerle muntazam olarnk . aat ona Bu ayı simdilik çok işimize yarı- kiifüiı· direktörlı, Seydiküyliilerin lm l · Iucnri~tnııln Polonya :ır:ısındn muş- !er. 20 15 20 30 (1863) 

5 - Elektrik ve tramvay şirketi kadar Cumhul'iyet nwydanında kı'o- yoı-. Ci.iııkü 0 , gittikçe acıkan k<ıpek- esere karnşıırnkla sevinç duymakta terek Lır hududun Rom~ııya-C':kos
tarafından Konak önUnde, lş banka- kide g6sterilen yerlerini almış bulu- terimize ve bize güzel bir gıtla ol- haklı olcluklnrıııı söylemiş \'e sözleri- lovuk) rı tema ın\ ke:smesıııe ragınen 
sı tarafından Saman iskelesinde, De- nacakJardır. Her kamun adını gö te- du.. nin mütebaki kısmında hala ·aten Roııınn) a için IJir tehlike te~kil et-
nlzbank tarafından idare i önUnde, rir bir levha ile bir Türk \·e parti Ancak su anda mi\dhiş bir fır- şöyle demistir: nıiyeceği hu<ıtmına Romanya kı·ahnı 
devlet demiryolları sekizinci işlet- Layrnğı Ye her orak parti bnyrnğı ta- tın adan mu taı ip bulunmaktayız. - Bura halkı <:oğ-alncak, çocukla- ikııu iciııtlil'. 
rne nıOdüriyetl tıı.nfınd:m Al ancak şıyucaktll'. Butuıı cemiyetlerin iıhıre Şimal kutbunun en yükıek nokta- rın udedi al'tacak, buşku mektt!pler 
ve Baamahane önUnde, Darniaç. ip- heyetleri re mi geçide girecek ve sın da: yapmak için tekrar toıJlaııacağız. 
lik !ıi&brika ı tarafından Darazaçta kurumlarının adını gösterir birer lev l\lichel Perez muradın!l nail ol- Seydikö.rlüler mektepleri için hhn-
lıjrer tak yaptu.:ılacak \'e üzerlerlne ha bulundurncaklnrdır. Bu cemiyet- du. met isteıneğe geldikleri vakit. bize 
IJirer de \'eciz le\'ha ı konacaktır. ! ıer men. uplarından partili olanlar Arkad ı \'yss Dımandla berabPr daha makul şeyler de getiriyorlardı. 

(i - B:ı} ram Kilnlerinde \'e gece- mensup bulundukları parti kumunu Forel dağının 3300 metı·e yük ekli- Onlarla konu.~urkeıı, en iyi nnlıyan 

Ey~ül hadiseleri 
Çekoslovakyaya kaça 

mal oldu? 
)erinde .halkın eğ'lenme.si için şehrin ile geçeceklerdir. ğine çıktı. Perez bu tepeye, (Purgu- muhataplarımızla karşı kat· .. ıya iuik. 

d 1 d ·· Prng, 1 !) (.1. .• \.) - Finans nazıl'ı ı:eni' :ii.laqlarında, rıhtım1 1
ooyunk a lG - Geçjd reb<ımikLnşl~~na1 nen ı1m- oi. Pas?) Adını verdi. Ilukg~ı~ bunlkn1: nnmak bizim için bil- B. Knlfu" lıugOıı m~ıtbu.tt miıml'ıısil-

IJelediyece teşler ,meşa e er ya ı- 1 ce vali 'e parti aş anı .razı u eç M:ılUl\lclUr ki Pourguoi _ Pas? ku- Ylİ uır ze\ tır. !erine yapım~ olduğu lıeyanutınd.ı 
lucnk. Çeşitli efleııce vaısıtalart mil- 1 ber:ıberinde askeri komutan olduğu C'umhm·iyelin kalbi bu şekilde çn-
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t h·ı·•ı'n"'sı'n" 

C ] İUJ) fı)imi Şarkonun gemisiydi. Bu ı•y U UH ı:;e el'llllll (ev e c '· " o.! 
zıka, çalieılar bulundurulacak ve . 1 halde Cumhuriyet meyc.lanına ge e- lısanlnl'la daima lıeralıerdir. Hnlkın • . ld ~ 
H. Partisinin Burnava, Buca, Tilki- cek \'e orada yer alan gt·ubun ve a - gemi iki yıl önce batmıştır. Sefer he- yardımına hükumetin de yardımı ka- muazzam ma:raıları mucıp 0 ugunu, 
lik. !kiçeşmelik, Alsancak kamun - kerin önünden geçerek Layramlnrı- .} eti temaslnrını muhafaza e<.lerek tılınak kutlu Lir eser medana J(el- tedaYülcleki pnraııın enflu,;y~ııa ,;e .. -
hırı kendi binalarında, Yalılar kn-

1 nı kutlulayacak ve yerini alacakbr. bu irtifa dahilinde toplanmıştır. On miştiı'. IJep olmamakla beraber arttıgını, Su-

munu Halk evinde, Eşrefpnşa ve Do-
1 
Bu iş olunca vilfiyet, parti, beled.~~ e gün kadar burada kamp icurulncak F; el'iniz kutlu olı;un ! dd ve Leh topraklarınm terkinin e-

laplıkuyu kamunları Dolaplıkuyu ve Llitii ncemiyetlt>r ııamına Atatıırk .1 t t tk ' kl ld ktn ,. .., l\f aarif miidih•ünılen ı::onra. ciftci koııonıik v~tziyette mlıteeı:;. ir olduğu-! \"e ı m e ı er yapı ı n ... onr.. . . . 
merkezinde ve Karşıyaka (Karşıya- 1 he) keline birer çelenk konacak \<' •1 1 1 . 1 d kt' n. lJu;:an S"lım de Se,·dıkövlüler nn- ııtı Ye clevletiıı lıu teskil..tlanmnsının ! l ı er eme erme ( evame ece ır. · • • 
1 ••• Halkevinde) münasip gı;recekle- sonra hep bir agvızdan muzikn ile :;- , 11 l &k 1 t mrnıı bir hitnbede bulunclu. cydiköy k I' lııcrı' lı"z kı·e<lı'Jt-ı•ı'Ja :ıuı ı I• ore c c en a a a uynıu ırıcı epe- ~ıııl'a · • rnıısız \'P ,.; • ,-
1·i birer müsamere veya balo verecek tiklal marşı söylenecek \'e bihikten lülerin hu kliltlir e pı·ine kavu~makln 

1 
1 ""U lerc tırmanılmı~tır mümkün olacağıııı bildirmi~tir. }erdir. sonra \'ali ve parti başkanı Fa: ı \• : ' • · rluymaktn bulunduklan sevince terp 

7 - Ha\'a iyi olursa :::ant 1 O da k1~- leç hitabesini yapncaktır. M utenkı- cüman oldu. 
J:r önünde lise öğretmenlel'İnden ben parti ııdına C. H. P. ilyönkurul Biriııcite~rin pazar glinli akşamı C'. - r•zde maarif cumhuriyet cle,·-
(l\Iitat ) , Karşıyaka i ke- üye inden (Ekrem Oran) \'e köyli.i- ll. Partisi tarafından ayni yerde beş rile ba~lamıştır. Bu eserlere olduğu 
le.sinde saat 17 de öğretmen (Vedi- ler adına ela Burııavanın l>oğanlnı· yüı kişilik bir ziyafet Yerilecektir. gibi Ulu Şefimiz Atatürkilıı inkılabı-
dt> Ktıradayı). Tilkilik parkında şe- köyü muhtarı (İ,;kender Özşa~::ll) la- 21 - 28 Birincifrşrin C'uma glinii nn <ln candan bağlıyız. 
hir meclbi azasından avukat (Baha rafından kısa birer nutuk soylenecck C. 11. P. esnaf ve i~çi birliği tarafın- Dedi. 
YilrOk), M ezarlıkbıışında saat 17,30 tir. Bundan sonra hep beraber Cum- dan fakir ve kim e iz çocuklar giy- Kültiir yuvasının meydana gelme-

Svalkfski 
Almanya seyahati hak· 
kında parti şef /erine 

iz2hat verdi 
Prag, 1 !J (Radyo) - S\•tılkfaki, 

du müfettiş (Asım kültür), 1kiçeş - huriyetin onuncu yıl marşı okunn- dirilecek ve aileleriyle birlikte kül- sine himmet eden valimiz B. Fnzh 
melik karakolu önünde s:rnt 18 de cak \'e geçid resmi başlıyacakbr. türpnr k ta ŞPnlik yapacaklardır. Giilece ve nrkadaslarma tesekklir 
~Kih:ım F~\'Zi Ozan), E"l'e .. ;>aşa vı- Bunlar parUnin hop~rlörleı:i ile 1~- 22 - .Askeri muzikn 29 Birinciteş- etti. :\Tlitenkıben küciik bir talebe daimi parlamento Pncümeni \'e miit-

. - . . d · şehrı·nı'ıı her ı.·ermde <lınlenebı- rin Cumartesi gUnü akşamı saat 16 h 't b d b 1 d l\I kt b' .. k.. tehid partilerin ~eflerinin önünde Dolaplı~uyu partı kuraK'ı Öfüın e sa- mır . " ı n e e u un u. & e e m uç u-

d .• (G ,.. Gü ·) Jecektır. dan itibaren (Kültürparkta) 've 31 çilk kızı da \'ali mum·inine kordelil:ı 
ııt 17 .. ögr.::tr.aen ad ar neı: , G •t . • clüzırün ı.·npıl 

17 - eçı resmıııın b "• inci te.~rin Pazar günü aat 17 ke mek üzere maka~ uzattılar. 
Al aıır·,k i~ .. ::3yon meyd·mımla saat ma ı için yürüyüşe katılacakların den 18 e kadar kışla önünde çalacak- 1 tiklal mar\lı ve bayrak ç~kme 
1.7 de fihir meclisi azasından (Te\·- krokide gösterilen yerlerini vaktinde tıı·. mera~iminden !'onra \'ali muavini 
jl\.:. Ha1'<1) n ~7mir Halkevincle s.ı:ıt. almaları ve yürüyUşe üçer üçer ieir- 23 _ 2!) Birinteşrin Cuma günü ak-Jkordel~yı. k:serek şunlar! ~öylecli =. 

20 de! t.:ıro r'! .. · (Mustafa Mtit;r r.·r meleri Hi.zımdır. • samı karnda fener alavları vapıla- - \alımız R. Fazlı Gbleç, mühım 
sel) tarafından i'Ünün me. \'ZUUn.a uy- Geçit resmi . .. . . : ic:Jeri bultınduğıından mt>ketebin kü-

k caktır. Pazar gunü akşamı Karşıyn- d b . tt'l K a·ı 

Almanya ·a ynpuğı enıhnt hakkln

da izahat \'ermi.Jir. Bu içtima hak
kıııda hiçuir haLer sıımamı~tır. 

Brüksel 
Amele sosyalist enter· 

Salihli Asliye Hukuk Hakimli· 
iinden: 3848 

Salihlinin Ad.tla nahiyesinden 
Mt:lımt>d kızı Hakibe tarafıııdnn ko
c,\sı Balıkesir viltlyelinin Susığırhk 
kazasının Baba köyünden l falil oğ· 
lu Nnzını aleyhine açılan ihtar dava· 
sında Nazımın ikametguhı meçhul 
bulunduğu anlasılmakla bir ay zar
frnda miişterek haneye avdet etme
si için ilanı>ıı tebligat ifosı ile mnh
kemenin 8 l 938 ant 9 a bırakıl-
masıııa karnr verildiğinden mnhke
rneye 6i:n:at veya bir vekil gbncln
mesi aksi takdirde hakkında gı) aben 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

Türkiye Cumhu. 
riyet merkez ban
kasından: 

Almanyada bloke matlubatı bu
lunanların bu paraların ne suretle 
tekevvün ettiği de kayde-rerek blo
kajın vukuu tarihlerini miktarla-
nı, hangi müessese nezdinde olduk
larını bir mektupla 15/11 /938 ta-
rihine kadar Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası umum müdürlü
ğiine isim ve adreslerile birlikte 
bildirmeleri ilan olunur. 

Zayi 
10/3/938 tarihli ve 78196 nu· 

maralı maaş senedim zayi olmuştur. 
Yeni senet alacağımdan zayi aene
din hükrnü olmadığı ilin oJunur. 

Çeşmenin Yeni nahiye tahrf. 
rat katipliğinden mütekaid 

Nadir ef. zevcesi 
FAHRİYE 

gun birer konft!rans verılece ·tır. ıs - Re mi geçide katılacaklar: kada okullar ve halk tnrafınclan ;;a ına enı memur e ı er. en ı e-
8 _ Ayrıca parti kamun rei leri- Yurüyüş Kültarparka giden Vasıf rinin . elfımlarını bildirirken. bu ,·a-

l bürük bir fener :llayı tertip oluna- zifeclen eterin bir haz du~·dnğnmu ela 
nin mUna ip görecekleri meydan ar- Çınar cuddel)inde niha}•et lıulncak- cak vı• bu alay llalkevi merkezinden 

nas yon :ı l komitesi --İ-zm-ir-B~ir-in_c_i -İc-ra_M_e_m_u_r_lu_ğ_u_n· 

toplandı dan: da veyn , urti binıılarında 29 ve 30 tır. öylemek isteı·im. Cumhuriyetin fe-
"\ ıkımık Atatürkün nıınsının meza- · ı· ı · 1 0 · · · 0 · ını ]'lı Birinciteıriıı günlerinde seçecekleri A _ Ordu (en bü .. ·ük komutanııı vız ı eseı· erınc en ınnı nçıy ı t . • 

"' rıııa gidecektir. Oracla nutuklar söy- lı ' l · s l'l R • • • r hatipler tarafından Cumhuriyetin sıt"'la\"'cag· ı ilzere) ı gı yu,·rısının . eye ı cvy ıçın verım ı 
.. .. lenecek ve çelenkll'r konacaktır. 1 1·1 · 

fa\.·daları, e erleri ve üstünlüğü hak- B-· t~tı·kır-.1 ve de\•rim i"in canla- o masnu c ı erım. 
J .. ır (Buııu tanzime Karşı) akn Jlalke\·i R · k · ı ld kt n o ı a 

kında nutuklar soylenecektir. rı Ye uzuvlarını \'ermiş olan kahra- e~mı u ac yn1n ı a . n. 
1 . d .. le başkanı Sabri :\1enleş memur edil - nwkt~p gezildi. büyük alonda mi !l· 9 -.. Halk küı·su eı·ın e soz $OY - manian anmak üzere her rlitbeuen 

nriik el, rn (J\.A.) -Diin I:ıiık

elcle toplanmış ı;ları !ımelc ""~yulbt 
enterna yoıınl icra komitesi ~Tunih 

itiltı t'la n ııdaıı ~oıı l'aki beyne) milel va-

1.İ) el ile sosyalist fırkalarının \ezaifi 
il l · d .. ce miştir.) firlere çay ikram edildi. 

mt' için bayram f& n erın. en ° .. n . suLa'-', erler, emekli ve malOller, ynş- 24 ...:_ 9_{\ n 1• 1• 1• 11 cı'teşrin rumart"Sİ l hnkkıııda müzukereleı·cle lnıluıımuş - yıtlı gnvri menkul açık artırma sure-l d k " " ... Seydiköy küçllk erinin milli ovıın- .; 
'eyahud bayram kg~~ enn ~· .t~·.su lı gaziler ve şehid anaları. Ilnlkevinde koııfeı·am~lar \'C mii•m - ları chı Pyrohınduktnn ı:onra akRarıı tur. tiyle satılacaktır. 13u gayri menku-

Hasal} Balm alacağından do!ayı 
ipotekli lznıirde Alsancakta Mesu· 
diye 182 taj 142 numaralı ve tapu .. 
nuıı 25 cilt l O da (Dökümhane ve 
imalathane fahrikası zemini kadı 11-
yas vakfından mukataalı olarak ka-

lı1.1ında söz alma . ıçın par 
1 ı yon- C- üniformalı vedek uba.\·lar m"ı·"ler \'C nllJeıır ler teı·tı•ı) oltıııa- ı .~lu""akeı·eleı· lıU"'Üll <le clenım ede- 1 b k 8000 1 

ü " "" " " 0 (ızel'İ davetliler znıire döndüler. ,. c.. ün ina ·ısmına ira ve nr a 
kurul başkanlıi'ına ve bayram fl n- (hnlen nuı~tahdem olmıynnlnr) nnktır. Bina ı olan parti kamuıı mer- 11.'ktap be del' 1ınneli. iki kntlı- ı:el til'. lçtirıınu 18 memleket rııııruh- kısmına da 4800 lir.ı ki cem'nn ta-
1.trlnde kUrsUler başındn bulunacak ç _ Jandarma, polis ve belediye kı"ZIPri de bu C'unılıuriyf't gN•elerj k ı 

1 b k dq'. <foniş bi bnhçesi, nlt ısmını a hu gfüıdeı·miıdil'. .·. rmımına 12800 lir, k t t k · Uç er kiş.ilf k komi ti ure il vurma I zabıta ı, ııafia d.dm ı a. nwlc. i, vet. eri~ • · ıı ııhırı tekrarlıı.·ncn ktır. 
1 

· l : 
1 

· · ·. · ıymt- u t ır 
u " bir ~alon vnrcln'. . ftı ıa>ıe ıeı ıu~u ·ı-

1 nımdlı ı ğ d k J <:>O ı>· · ·ı · p .. ·· olunınus,lur. Bıı g, )'ri menkulün ıı.. . ner direkHiı u u emı ın c ı 'ı ı 25 " >ırıııcı e ı ın uzar gunu \enin 'erdigi on uiıı liralık tahsi"nt 
10 - Halk kUı· ül rinde hatipler ntlari) ıc. ak8amı Deııizb:mkın yapncnğı deniz ve Seyclikc;y halkının yardımı. nnhi- Zayi birinci nrtırmnsı 21 11 9;8 Pazar 

en fazla (~O) dakika konuşurlnr., D - lzcilPr. eğlenceleri olacak ve hava fişekleri \·c müdürli Rifatın yorulmaclnn ça- Turgutlu belediyesinden almıt ol- ertesi güııü saat 10 da dairede yapı-
Kadm \'e erkek 1$ Y~. m.~~n yıık~.n E - Okullar (kültı.ir direktuılu- ) nkılncaktır. lısmrısile altı aycla vilcutlc getiı'il- duium 130 numaralı ıoför ehliyetna- lncaktır. Birinci nrtırmada siirlilen 
her vatandaş hnlk kursusühde soz ğünün sıralayacağı üzere) 26 - BlitU nsinemalar ve Cumhuri- . t' peyler tnktir olunan kıymetin yü:ı-
s.ô\'li'-·ebilir 1 1 mış ıı·. ınemi kaybettim. Yenisini alacağım- <le yetmi beşini bulm zsa en son 

• " ' F - Sporcular, spor kurum arı, vet ba\•ramı giinlerinde milli heye- Güzeh.·alıda \.·eni in!)a edilmis, olan ilk 
11 - Halk kürsülerinde bulunacak " " - · dan eakisinin kıymeti olmadıiını artıranın taahlıi.idü b, ki kalmak şar· 

komiteler s!Sz sırası tesbit ettikten ı;ıvcı)nr. . . . ~ canı okşı~ ucak irıkılflha ait filmler okul lıinaf4ının açılma töreni de, bıı- ilan ed•rim. tiyle artırma daha onbes gün u:r.atıla-
lıa kn mevzuun mnk adn uvgunlu -ı G - llnlk Partı<;t Te. kılalı: . gö!lterecek \'e. burada <ln ı,onfernns- giin saat 15 te yapılacaktır. Törende Şoför Hasan otlu cak ve bu lak tirde ikinci artırma 6/ 
~~ına, konu manın azami (40) daki- 1 - 1 tik lal madal)lıa ınkı hnınıl l.11' Hıilec klır. .. . w 'illiyet erkunı ile vilayet daimt en<.'il- Muhsin Önel 12 938 Salı gi.inii ayni yerde ve ay-
knvı geçmeme ine sekizinci maddt>- olnnlnrın tn ı) ~lcagı U) !ı Turk 26- llkokull:u·d~ kul tur bakan~ıgı meni aza ı, ldiltUr \'e nafıa direktör- ni saatte yapılacak ve ikinci artırma-

b auı nın tebligatı claıre mele çocuk \'elıle- . ki 1 "' • . 1 
deki talimata u~ mnsına dikkat ede- uyr ., · . 1 . 1 lerı, halk bulunacn nrc ır. J aıın 1 . Ahk"" ş L- ' S lh H da her kaç lıraya olursa o sun behe--

" Ilı oııktıı·ul u' c eı ı ı··ıne koııfernn-;lar 'e mü amere er . . . . k 1 b' zmır amı aıuıye u u- . . . 
cekler ve Türk ceza 'e umumi içti - - - " . " ,. ·I: .· . k Ul'lada ınşa edılen yenı ılko u ınn- k k hk . d nıchal satılacaktır. ipotek sahıbı ala-
ma k~nunlarınm suç saydığı mnhi- 3 - İlç~) unkuı ul u. c eı ı. il•ı·tıp kılıııul·a tır. . . . sının açılma töreni \'ardır. u ma emesın en: caklılarla diğer nlakalıların irtifa 
"· ... tte sözler so"v}etmı·ı.·ecekl'?.ridir. 4 - İzmir 'e K.aı·şıyaka Halkev- 28 - BUWn ko\ !ere 29 Bmncıteş- 1 İzmir Gazibulvarı Doktor Mitat 1 kk h' 1 . . . k l .. "'" " " ... · c t · una saat 9 da okun O Q L u ıa ısa ıp erının gayrı men u uze 

Komitelerin tanzimine Tahir Bor )eri idare heyetlerı. . . . rın umur e ~ ~ ,_ • ANA Sıhhat evinde tedavi edilmekte olan rindeki haklarını husu iyle faiz ve 
d ) 1 G _ Karsı~ aka, Tılkılık, hşrefpn. muk üzere vılayet tarnfmdan ı.ıirer R f'k Ab'd' . 'h · ,. db' 1 k f d · ı ·dd. l k 

memur ur. 1 . l'k yy 1 1 .k kt b .. d .1 kt·, e ı ı ının ı tıyatı te ır o nra mosra a aır o an ı m arını cvra ı 
ı 2 - 29 Birinciteşrin Cumart i şa, Bayraklı, kıçe me 

1 k a 
1 

ar, tebrı ~; l.
1 

u g:n ,e:ı ece 
1
.'. • • Günlük siyasi' gazete neticei mahkemeye kadar muvak- müsbiteleriyle birlikte 20 gün için-

gUnU snnt (8) den (10,30) a kadar Alsancak, Dolaplıkuyu a~nmu,(Bo- 29 -ğ. ~;tı IJ~ş n;1 ~;ı~l~1.m~ı;ns~p katen malları üzerindeki hakların is- de lem dairesine bildirmeleri luzım-
hUkOmet konağında devlet namına cak yönkurulları ve men ~ı? arı. u gôrece ı rer :ye .... .ıı·ıncı cşr n Sahib ve liaşmubarriri dır. Aksi halde hakları tapu siciliylt-

. k 
1 
ca, Burna va, Balçuvn, Dcgırmendere I aat ı G da ırnrtı merkezınde topla- HA) DAR R · :;;Dü ÔK t'E\I timalinden men edilmesine. karar ve- sn bit olmadıkça sn tıs bedeli paylaş-

k lıul re mı ~·apılaca tır. ve Cumuo\ ası kam unları iştirakte ıınrak ı:ıaat l G,30 <in lialknpınar ve l'ıııuwt ne~riyat 'e ~a:ıı i9lı::ri mü· rilmiş olduğu ilan olunur. 1 
1?. - HükOmet konnğmdn yapıla- seı·lıc tı'r.) lı•ı\'tıı ekı.tleı·ı'ııı· zı'."aı·et ederek vila- h ~ ma.ı;ındon ıariç kalırlar. Şartnanıt-si 

- l b 1 • ' duru HawJi Nüı et (,~uı;.&r 19 1 O 938 den itibaren 938 10205 
cak to.·rene .gi.decek .o.an .. m.e u .. a. r, 1 6 _ Esıınf ve i,.çilet· birliği men - ) et, parti ve belediye nnmına birer lD A R-E 

11 
.• ,. E:: l Kemalpaşa icra memııluğundan: 

t ı l k "',, .-J sayılı dosyadvdır. Alakalılar tetkik l.ıeledıye reı ı, par ı ı yon. ı yon u- sup)al'ı. çdeıık getirecektir. Ch·ar halk lııı frmif İkinci lievler tiok.:ı'c T. C:. Ziraat bankası Kemalpaşa edebilirler. Taliplerin yüzde yedi bu-
rul Qyeleri, Halkevlel'i ve kanımı Cemiyetler: Baro, ticarGt oda ı, :-aallarda orada bulunacaktır. <~.l:lal'- ı•an·ı i Lı'nu 

1 1·,.in I· aJ'ansı tarafından satış iliinı neşredil- k k 
1 

b l k 
k' · - ... ' u çu teminat a casiy e ir i te mu-bnşkanları, viliiyet ve şehir meclisi bor a, kızılny, etibba odası, ha\·a ku- 30 - Programın clüzgiin ter ıbme 1 elgraf: İzmir _ ANAL>OLl! miş olan Par adan YYunus oğlu !b- ayyen giinde artırmada lıa?..ır bulun-

uıaları, işçi esnaf birlikleri milel ürü, rumu, \'erem mücndele, çocuk esir- C. H. P. rıclrna ynrclımcı Hye (l\leh • Telefon 2776 .. Po 11 kutıu ı: ~ )i rahimin P:ır~nnın Yaran kuyu ve malan ilan olunur. 
Kızılay etibbn odası, çocuk e irge- geme, Türk maarif, öksüzlere yar -

1 
med Aldemir) (Merkez komutanlı- B :;- E tt At rt karye knrye civaında iki parça bağ 

me Türk havn kurumu, Verem mü- dım, ağır ve dilsizler. ğı) (emniyet \'e kUltür direktörleri) A 8 o vl' tarla~ ı (9;, :) lira bedelle --------------· 
, J'ğ 0 c·a·· . ) (l ~ılhı?ı 140J, ahı ı&vhıı 8J J h'n Ü"n l'f ]Jer cmbe rru"nt'ı' nnnt 11 cadele. Türk maarif, ök üzlP.re yar- ı !) _ C'umhuriyet bnyrnnn günle- (işçi ve e naf l.ıir ı ı mı urti \'C >e w J mClşterlsl ıınnııııa ihale kılındık- ı e m ..,, c ı o "•' 

dını, • fnlUl iü~iler ve emel.il subay- rinde cemiyetlerden hiç l.ıiri rozet tediye zabıta amirliği) memurdur. hırıı tur tan onra ihale bedelini müşterisi \•er- den 12 ye kadar Kemlapnsa icra l1n -
ıar, ıt\•cılar kurumları, lzim bor ası, dnğıtmıyncak ve para toplamıracak &l - Bu progrnm dışında söz 1-1oy- Yalıan"ı memleketler için ıı-n,.Jilr.: I mecliğindcn ihalesi feshedilerek 

011 
kimliğinde hazır bulunmalrı ve fnıla 

ticaret ocln 1 \'e bor a rel leri snat tır. temek yaRaktır. Bütün ilgili teskilA- ıılıoııe \ıcrrti 27 Jira lır malumat almak istivcnlerin n\ık b ı-
lıeş gün mfüldctle artırmnğa çıkarıl - 1 ... · .. (' t tk'k tm 8 de Beyler okağıncla C'. H. Parti i-• 20 _ 29 Birinciteşrin Cumartesi tm ayrı bir tı>hllgnt bPklem<'k<ıizin unnn şahnameyı gor ıp e ı e e. 

· · 1 Al\Al>ULU -'l \ 1 BA \.;;l ~ > \ 'ı11ıı:.tıı· J • •1A l nur Dos••n n•ımar"Sl nin merkezinde buhınncnklar ve bu- giinii gece i vilayet tnrnfınclnn kill- hu pro2'ramı tatbik etmesı rıca o u- J 1 " • erı ı tın o ll · .... • .. 

raıiım toplu olı.rak hUkClmwt konaiı- tilıpark ııı2inosunda bir tJjllo ve ~O nur. -~--·l:l11A .. :-.,ı_L..,\İlllll..;,;-lııiiı ... t_''__.....,_.._. I Almnk i'!ti~ıenlerin 3 11 93S tari- 937 185 (3782) 



Jzmir mJ~tahkem mevki satın alma kr-
• .~ 1 

nusy rı '.l ılanıarı 
İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

l - Bodrumd<ı: iki pavyon ve bir mutbak yapılacaktır. Bu inşaat 
kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Keşif bedeli ( 65840) liradır. , 
3 - !\1uvakkat teminatı ( 4538) liradır. 
4 - Jstekliler bu işe ait ke~if planlarını ve ~artnamelerini Muğla 

J?ağ Tuğ Satın Aln;a Komisyonundan üç lira bedel mukabi· 
!ınde aldırabilirler. isteklilere gönderilir. 

5 - lhale:si 9 2. Teş. 938 Çarşamba günü saat 15 de Muğlada ko
mutanlık satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evvel buraya VC'ril-
-~_m_e_I_idir. 20 25 30 5 (3856) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
90000 kilo Ispanak (28500) kilo Lahna (70000) kilo Pırasa 

'.7000) kilo havuç ( 15000) kilo Kereviz (60000) kilo Karnabahar 
(34000) demet maydanoz 7 11 938 Pazartesi günü saat 15 de Top
hanede lstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli ( 1871 O) lira 50 
kuruş ilk teminatı ( 1403) lira 29 kuruşlur. , 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kamml vesika
lariyle birlikte teklif mektuplarmı ihale saalından bir saat evvel komis 
yona vermeleri. 20 25 30 5 ( 3857) 

-İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - ~nakkale Müstahkem Mevki motörlü kıt'alarının ihtiyacı 

için aşağıda cins ve miktarı yazılı benzin ve yağlar salın alı
nacaktır. 

2 - ihalesi 1 11 938 Salı güı.ii saat 11 de Çanakkale Mi.istahkem 
Mevki Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihale kanununun 2 ve 3 ünci.i maddelerindeki VPSa· 

ik ve hizalarında gösterilen teminat akçalariyle muayyen gül' 
ve saatlarda komisyonumuza miiracaatarı. 

4 - Zarfların ihale saatın<lan bir sual evvel Salın Alına komisyo 
nuııa verilecektir. 

5 - Zarfların postada gecikmesi komisyonca kabul edilmiye 
cektir. 

Muhammen bedeli Teminatı Tutar 
Cinsi Kilo Kuruş Santim Lira Lira Kr 
Benzin 58791 23 25 1026 13668 91 
Vo.lvalin 177'3 40 54 709 2( 
Vakum 5919 40 178 2367 (ı( 
Gresi 1181 40 36 472 4( 
Gaz yağı 589 18 9 106 O. 

----
1303 17324 L 

15 - 20 - 25 - 30 (3795) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
l - Bayramıçta bulunan kıtaatlarm ihtiyaçları için aşağıda cins ve 

miktarı yazılı 22000 kilo birinci nevi sade yağ kapalı zarf usu 
liyle eksiltmeye konulmu§tur. 

2- Eksiltme Rayramıçta askeri gazinosunda 2/11 /938 Çarşamb
günü aaat 14 de Satın alma komisyonu tarafından yapıla 
caktır. 

3-Teminat mektupları tam saat 13 de komisyona makbuz mu 
.• ~ ...... · ,~. edilm' bulun t . 

4 - Hususi şartnameler komisyonda parasız görülebilir. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununur 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber komis 
yonumuza gelmeleri. 

Miktarı 
Cinsi kilo 
Sade Y•i 22000 

Tutarı 
Lira Kr. 

22000 00 
ihale günü ve şekli 
2/11/938 Çarşamba günü 

ve aaatı 
14 

kapalı zarf ile 

Teminatı muvakkatas 
Lira 

1650 

15. 20 - 25. 30 (":t794) 

İzmir müstahkem mevki satın alına komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayı için Gaziemirde yaptırılacak (4590~ 

lira bedeli keşifli beton künklere demir ilavesi açık eksiltm 
suretile münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 22 birinci tesrin 938 cumartesi QÜnÜ saat on d 
kışlada İzmir müstahkem mevki satm alma komisyonund: 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkata akçası (344) lira 25 kuruş~ur. 
4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda görü 

lebilir. 
5 - istekliler th:aret odasında kayıtlı olduk)arma dair vesik 

göıtfe1ınek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kımunun 2 ve 3ci 

maddelerinde ve 4ar~namesinde yazılı vsikaları ve temina 
muvakkatalarile birlikte ihale saatından evvel komisyon~ 

_ müracaatları. 6-11-16-2!) 367'.l 
İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

f - Küllükte iki paviyon ve bir tavla mutb;;ık y~pıl.ıcaktır. 
2-Kc::şif bc::<leli (57842) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 4338) liradır. 
'4 - istekliler bu işe ait ke~if planlarını ve şartnamelerini l\foğl. 

Dağ Tuğ Satın Alma Komisyonundan üç lira bedel mukahi 
lirıde aldırabilirler. isteklilere gönderilir. 

5 - İhalesi 9 2. Teş. 938 Çarşamba gi.inii saat 15 de Komutan 
lık Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Tek lif mektupları ihale so.atından bir saat evvel buraya veril 
ıneli<lir. 20 25 30 5 ( j85 5) 

lzmir Orman Başmühendisli .. 
ğinden: 

Buca nahiyesine bağlı yıkık kemer devlet ormanından 990 ken 
tal pırnal çabamın ve Bomava nahiyesine bağlı Mengene devlet or
n1anından kereıteliie gavri salih devrik 350 kental kuru çam odunu 
15 ıı?Ün müddetle serbest artırmaya çıkarılmı~br. 

Çalının beher kentalinin muha.:Umen bedeli S kuruştur. Temi· 
natı muvakkatesi 371 kuruştur. 

Kuru çam odununun muhammen bedeli kentali 6 kuruştur. T e
minah muvakkatesi 158 kuruştur. 

İhale 21 /10/938 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 de İzmir 
Orman baı mühendisliğinde yapılacaktır. 

Şartname; projeler orman bas mühendisliğinden parasız alınır. 
Fazla tafsilat almak utiyenler Orman ba, mühendisliğine müraca-

atları ilan olunur. 9 12 15 20 (3703) 

(ANADOLlJ) ·----.... . 

Aydın Vilayeti daimi encümenin
den: 

Aydı~ zira~t müdürlüğünde mevcud Maro ve Mayer tohum 
ka~b~r makınelerınden 1 O adedi Aydında tamir edilmek ve tamir 
~ıl.dıkten sonra .. m~allerine gönderilmek şartile ve 27 /10/938 ta
rıhlı perşembe gunu uat on beşte vilayet daimi encümeninde ihale 
edilmek Ü~er~ .on beş gün müddtle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tamır ıçm muhammen bedel 400 liradır Muvakkat teminat 
akçacı 30 liradır. Fazla malfunat almak istiye~lerin encümen kale-
mine müracaatları. 16-18--20--22 

lzmir tramvay ve elektrik l'ürk Anonim 
şirketinden: 

16 ilk tetrin 1938 tarihinden 15 nisan 1939 tarihine kadar 
TRAMVAY SERVİSİ 

Haftanın günleri 
Tramvay deposu: 

BİRİNCİ KALKIŞ Saat 6 da 
MÜTEAKiP KALKIŞLAR: Saat 19,30 kadar her 4 ve 5 

dakikada bir, saat 19'30 dan 23 30 a kadar her 7 ve 8 da-
kikada bir. ' § ç 
SONUNCU KALKIŞ: Saat 23,30 da 

Konak: 
BİRJNCİ ~ALKIŞ: Saat 6,25 de 

. ~OTEAKIP KALKIŞLAR: Saat 20 ye kadar her 4 ve 5 da· 
kıkada bar. Saat 20 den 24 e kadar her 7 ve 8 dakikada bir. 

SONUNCU KALKIŞ: Saat 24 te 
Ha,iye 1 - Pazar güJeri depa ve Konaktan saat 6 le 6,54 arasında 

olan kalkl!lar her 7 ve 8 dakikada bir, diğer kalkıtlar haf tanın sair 
gÜnlerindeki sırayı takip ederler. 

Hat ye il - Şirket isçilerini ta,ımıya tahsis edilen bir araba, depo
dan saat 5 le ve Konaktan saat 5,30 da hareket eder. Ayni i•e tahsis 
edilen diğer bir araba da depodan ıaat 24,30 da ve Konaktan saat 1 
de hareket eder. 

Yolcular, bof yerlerin mevcudu nisbetinde bu arabalara kabul 
edi:irler. 16 - 20 

--~--------------------------------------- ---· .......... lzmir orman başmühendis/iğin· 
den: 

Kemalpaşa İlçesinin Yukarı kızılca köyü civarında bulunan Ömer 
yokuşu Devlet ormanından 404 metre mikap çam eşçarı 15 gün müd
detle serbest artırmaya çıkarılmıştır. Beher metre mikabının muham· 
men bedeli 505 kuruştur. 

!\'fuvakkat teminat 153 lira 2 kun•~tur. 
ihale 21 /10/ /938 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 de İz

mir Orman baş mühendisliğinde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler Orman ba! mühendisliğinden ve Kemalpa

sa bölge şefliğinden parasız alınır. Fazla tafsilat almak istiyenler Or· 
man baş mühendisliğine ve Kemalpaşa bölge ~efliğine müracaat-
ları ilan olunur. 11 14 16 20 (3732) 

Devlet Demiryollarından: 
21I5 I 935 tarihinde Uşaktan İzmire sevkedilip mürselünileyhi 

tarafından almmıyan ve İzmir sulh muhakemesinin 27 /9/938 tarih 
ve 140/938 No. lu yazısı ile satılmasına karar verilen Basmane am
barındaki 7437 kilo ağırlığında 185 torba alçı açık artırma suretile 
10/11 /938 Perşembe günü saat 15 de Alaancak 8 inci işletme ko
misyon unda satılacaktır. 

Alçılar Basmane ~mbar müdürlüğüne müracaat edilmekle görü
lebilir. İsteklilerin işe girmeğe man=i kanuni bir halleri bulunmadığına 
dair beyannameler ve muvakkat teminatında yatırıldığına mütedair 
muktazi makbuzlarla komisyona müracaatları lazımdır. Sartnameler 
komisyondan parasız alınır. Muhammen bedel (7437) ku~uş muvak-
kat teminat (558) kuruştur. 14 20 (3718) 

lzmir inhisarlar baş müdürlü
ğünden: 

Alsancaktaki depolarımızda mevcud miktar, muhammen fiat 
ve teminatları aşağıda yazılı çul, kanaviçe ve kınnaplar açık artırma
ya konuhnuştur. 

Sartnamesi Levazım subemizde ni'ımun~leri, depolarınuzda 
görülebilir. İsteklilerin 2/11 /938 günü saat 15 de Baş müdürlüiü· 
mü7deki komisyona Relmeleri ilan olunur. 

Miktarı Muhammen fiatı 
Kilo Kr. 

9027 12 
6738 9 
2718 5 
1939 11 

20. 22 

Teminatı 
Lira Kr. 
81 24 Eski cul 
45 48 Kana~İçe 
1 O 19 Iskarta çul 
16 00 « Kınnap 

152. 91 
(3863) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
ı _ Tefrisi tekarriir eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, 

İzmir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova .idarel~ri için idaremize: l<a
b ) er1ilen tipler d'lhil\nde ve şartnamelerı mucıbince yaphrılacagı ve 
2~/Vlll/938 tarih=nd~ ihale ed_:lece~i evvelce ilan edi~en 134~ parça 
eşya ihale edilmediğinden yenıden kapalı zarf usuhyle eksıltmeye 
konmuştur. 

11 _ 1348 narça esyanın muhamme.n bedeli «30776» lira «61 » 

k muvakkat t~..,.,inah «2308.25» hradır. 
uru• ve t "h' 1 l .. .. t 15 d III _ Ek iltme /Xl/938 tarı ıne ras ıyan sa t 2unu saa « » e 

Kabatasta le:azım ve mübayeat şubesindeki alım kon1iıyonunda ya· 

pılacaktır. 'd . "f d 
iV _ 1348 narca es ya va aı yem mu. re at lic:teleri ile sartname 

· l · 153 kuru& bedel mukabilinde lstanbuda adı geçen komis-
ve.resım erı d"' l"kl . d 
vondan Ankara ve İzmir bas mü uru erın en alınab.lir. 

·v _ 1348 parça eşya eksiltmes.in~ _iştirak etmekistiyenlerin bir 

d f d • 20 000 liralık bövle hır ısı muvaffakıyetle yapmıs ol-e a a ası!arı , . ~ · 
duklarını göster·r vesikayı İnhisarlar. ı~•aat şu~esine ibraz ederek AY• 
rıca bir fenni ehlivet ve eksiltmeve ıstırak vesıkası almaları lazımdır. 

VI _ Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
ya7.ılı inşaat subemizden alınacak eksiltmeye istirak vesikası ve %7,5 
güvenme parası mı?kbuzu veya banka teminat mektubunu iht'va ede· 
cek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat on dörde kadar vulca
rıda adı gecen alım komisyonu ba~kanhfana makbuz mukabilinde 
vermeleri lizımdır. 16-20-24-29 7438/3800 

20 Birinci Teşrin Perşeml:te 1938 

Karahayıt nahiye merkezi Dala
ma muhtarlığından: 

Aydına bağlı Karahayıt merkezi olan dalama ile bet kilometre 
mesafede bulu?ll.n Karahayıt köylerinin şehir plinlarının tanzimi 
l 9I1O~938 tarı~ı~de.? .i.tibare? açık eksiltmeye konulmuıtur. 

. . - He~ ıkı koyun şehır plim yapılacak sahanın meıahai sat-
hıvesı ve fennı şartnamesine bağlı kırokisi mucibince 96.5 hektardır. 

Dalamanın 11 hektar mesku.n 41.5 hektar gayri meakun Ka. 
rahavıtın 15 hektar gayri meskudur. 

2_ - Me~kUn olan kısmın muhammen fiati beher hektarı 20 
ve gayrı meskun k11mının beher hektarı 11 liradan 1295 lira 50 ku· 
ruştur. 

l" 3 - Eksiltmeye iştirak tartları (Nafıa Vekaletinin şehircilik 
ta ı~atn~mesi a~kimm~ ve fenni eıaılarına tamamen uygun ihtisas 
vesıkas.ı ıle keş~f bedelı olan 1295 lira 50 kuruşun yüzde 7.5 tan 
~!16 k?ruş temınat akçasının köy sandığına emaneten teslim edildi
gıne daır makbuzun ibrazı. 

01 ~ :: İhale tarihinden itibaren bir haf ta içinde temin akça sının 
ıo 15 ıblagı. 

5 - Şehircilik talimatnamesi mucibince bilumum masarif 
müteahhide ait olacaktır. 

, . 6 - İhale tarihinden itibaren on giln içinde mukavelenin tan· 
zımı. 

7-:-: İhale 13/11 /938 tarihine müıadif pazar günü saat 14 de 
Dalama kov odasında icra edileceğinden yukarıda 3 üncü maddede 
yuılı evsafı haiz olanların Dalama muhtarlığına müracaatları ilin 
olunur. 20 25 30 4 (3858) 

Akhisar kaymakamlığından: 
Akhisarın Kovalık rnevkiinde açılacak Sıtma müıcadele kanan 

hafriyat işi aşağıdaki ~eraitle kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl· 
mıştır. 

1 - Kaymakamlıkta mevcud plan ve maktalar dahilinde Kovalık 
mevkHnde (20.893) metre mik'ap toprak hafriyatı kırk ku· 
ru,tan (8357,20) liradır. 

2 - İhale Han tarihinden itibaren 20 gün içinde Akhisar Kayma· 
kamlılc binasında komisyon huzurunda 3/11/938 tarihinde 
pt!rsemhe günü ~aat 16 da yapılacaktır. 

3 - Bede] keşfin <,(, 715 nisbetinde nakden veya hükumetçe mute
ber biı Banka teminat mektubu ibraz edilecektir. 

4 - Mütahitlerin bu ıibi işleri yaptığına dair komisona vesika ibra· 
zile mükelJeftirler. 

5 - F enn1 ,.e umumi şartname ile keşifler plan ve maktaları iste
dikleri zaman Alr..hisar Kaymakamlığından görerek sureti alı
nabili!'. 

6 - Mektupla yapılacak tekliflerin ihale saatından bir saat evvel 
komisyona gelmiş oması ıarttır. Gecikenler reddedilebilir. 

18 20 ( 

lzmir defterdarlığından: 
~sas No. Lira Kr • 

1434 Güzelyalı Tramvay Cad. 1170 Taj No.lu 337 
M. M. Arsa 505 50 

1435 3 üncü Karataf Asansör sokak 16 No.lu 168 
M. M. Arsa 42 00 

1436 3 üncü Karataş Aras sokak 48/1 No.lu 83 !\_. 
M .. Arsa 24 90 

1437 Güzelyah Tramvay Cad. 1174 Taj No. lu 527 
M. M. Arsa 790 50 

1438 1 ci Sülevmaniye Tevfik Tekin ve Altıntaş so. 
35 kapu No. lu (354,50) M. M. Arsa 141 80 

1439 Salhane Selamet sokak 20/1 Taj No. lu 59 
M. M. Arsa 17 70 

1440 2 ci Karantina 1 ci nar sokak 3 kapu No.' lu 249 
M. M. Arsa 87 15 

1441 3 cü Karataş İsli.hane sokak 29 Taj No. Arsanın 
9 I 32 hissesi 7 29 

1442 3 cü Karataş H. Rifat paşa cad. 329/335 yeni 
No. 607,50 M. M. Arsa 151 88 

1443 Salhane Selamet sokak 16 Taj No. lu 61 M. M. 
Arsa . 18 30 

1444 2 ci Karantina İskele cad. 50/1 Taj No. 159 
M.M.Ana 71 55 

1445 2 ci Karantina İskele cad. 85 T aj No. lu 99,50 
M. M. Arsa 44 78 

1446 2 ci Karantina İskele cad. 50 Taj No. lu 170,50 
M. M. Arsa 85 25 

1447 2 ci Karantina İskele cad. 68/1 Taj No. lu 106 
M. M. Arsa 42 40 

1448 Güzelyalı Ferah sokak 910 Ada 1 parsel sayılı 
144 M. M. Arsa S7 60 

1449 2 ci Karantina Türkoğlu sokak 354 Ada 1 parsel 
sayılı. 747 metre murabbaı Arsa 186 75 

Yukarıda yazılı Emvalin mülkiyeti 20/10/938 tarihinden iti· 
baren (15) gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konul
muştur. İhalesi 3/11/938 tarihinde per§embe günü saat 15 dedir. Ta. 
liplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları 20 27 (3853) 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 

Cumhuriyetin On beşinci yıl dönümü münasebetiyle yapılacak 
donanma tenviratının elektrik enerjisi sarfiyat kısmı için: 

-1 - Hükumete, Belediyeye ve Hayır cemivetlerin~ ait müessesatla 
mekteplere 4 1 /2 kurualuk tt-nzilli bi; tarifeyi. mezlnir cnües
ıesatın donanma tenvirahna tah~iı Pttiklt!rİ limbı\lımn "clecli 
ile tRkatını ve avni za~anda 3 aksamın her biri için yakma sa
at ~cledini, en geç 27 /Ilkteşrin/938 tarihin"" k1'1clftr hilclirmeleri 
sartiyle. 

2 - Donanma tenviratı yapmak arzusunda bulumın hıı~u~i nıi.iesse
ıat)a eshasa da 3 kilovat saatın meccanili~i. en l{f!(' ~7 · flktcs
rin/938 tarihine kadar şirketimizi tahriren h"bernı:\r E"tnwf Pı·i 
şartiyle, tatbik edileceği alakadarhrca ~ahim olmak Ü7 c:-e i!;;r-
olunur ,.. ,,,., ,. ... 



SAH1FE (ANADOLU) 20 Birinci ·re~rin P<"rş~ınht- 1938 

Kostümlük, Marito= 
lu k kumaşlarınızı 

lbrahım Karakaşa 

bakmadan almayın. 

boktor' 
Bakteryolog 

A. Kemal Tonay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

, mUtehasısı 

(Verem ve saire ) 
Basmahane polis karakolu ya· 

nında 251 

Telefon: 4115 

Olivier ve Deutsche Le- T ariş 
Şürekisı vante Linie 

LIMITET G. M. B. H Şarapları 
vapur acentası Ham bu g Izmir incir ve üzüm tarım 

BiRiNCi KORDON REES r satış kooperatifleri birliği 
ı «\ 'ESTSEE vapuru halen li- t f d d 

BiNASI TEL. 2443 m d 1 R d H ara ın an, geçen sene en-
anımız a o up otter am am~ 

THE ELLERMAN LINF..S L TD. burg ve Bremen için yük al~caktır beri yapılmakta olan nefis 
LO "DRA H.\TT! CA. O . . 1 · d d ' 

- «POLO. vapuru 19 eylı'.ıle kadar . " IR ~ vapuru 31 Birincite~· şarap ar pıyasa a aıma 

M - Londra ve Hul için yük alacaktır. rmde beklenıyor, Rotterdam, Ham· daha fazla aranmaktadır, 

ektep cALBATROS• vapuru 18 e'·lı'.ıl- burg ve Bremen icin yük alacaktır . T · 1 
de gelecek ve 28 eylı'.ıle kadar doğru ARMEMENT H. SCHULDT arış şarap arı şarapçı-

k. 1 Londra için yük alacaktır. cHEINRICH SCHMIOT. vapu- !ık tekniğin:n en modern 

itap arı 1 
clk0N

8 
lbf>:1'!• ;ııpu~u 28k edylı'.ıldde _ge- ru 31 BirinciteşrmJe bekleniyor, İcaplarına göre ve sıhhi 

ece ırıncı tesrıne a ar ogru 
• • Londra için yük alactikhr. ~~tte~dam, Hamburg ve Bremen şartlara tevfikan T ariş ~a-

lık, orta ve lıse kıtap cTRENTINo. vapu_r~ 1~ biri~ci ıçm yuk alacaktır. rap fabrikasında apıl-
ları en i i artlar ile r teşrinde _gelecek 18. ~ırın.~ı tcşrıne A~ERIKA EXPORT LiNES Y 

y Ş kadar dogru Londra ıçın yuk alacak· . • EXH!BITOR .. vapuru 24 Bı- maktadır. 
Yavuz kitaphane- tır. - ~incite.şrindc bekleniyor, Nevyork B:Ihassa halk tarafından 

LIVERPOL HATTI ıçm yuk alacaktır. . 
sinde satılmak- cBELGRAVIAN· vapur~ 18 ey· cEXERMONT. vapuru 30 Bi· sevılen Sek ve Dömisek 

lı'.ılde L~ndradan ge!ecek yuk çıka- rinciteşrinde bekleniyor, Nevyork cinslerini tavsiye ederiz. 
t d rıp aynı zamanda L ıverpol ve Clas- için yük alacaktır. Ş hh ' k a ır kow icin yiik alacaktır EXMOUTH 7 lk' . arap, Sı at, neş e ve UY ------------1 · · « • •vapuru ıncı-

cCITYOF LANGASTER• vapu· tesrinde bekleniyor Nevyork için vet ver;r. -------------.! ru 28 eylulde gelecek 5 birinci teş· yUk alacaktır. ' 
ri~e kadar Liverpol ve Glaskow için PiRE AKTARMASI SERi SE-

Taze Temiz Ucuz İlaç 
Her Türlü Tuvalet Çeıitleri 

Hamdi NüzhetÇançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepcioğlu 

yuk alacaktır. FERLER 
BRISTOL HATTI x I . 

cSELMA• vapuru 20 eylı'.ılde ge· . «.E ~AL B_UR .. vapuru 21 Bı· 
lecek 22 eylule kadar doiru Bristol rıncıt~ş~ınd .. Pıreden Bost~n ve Nev-
için yük alacaktır. york ıçın hareket edecektır. 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE cEXETER. vapuru 4 lkinciteş-

cOELOS .. vapuru 16 eylı'.ılde ge· rinde Pireden Boston ve Nevyork 
lecek yilk çıkaracak. İçin hareket edecektir. 

, 

Son moda hazır man
to, elbise, Pardsü 
Muşamba 
Qdunpazarı No. 12 

l, ____ H_a_nı_k_a_r_ş_ıs_ın_d_a ___ ı F ratelli Sperco 
Vapur A cent!lst 

cEXCAMBfON. vapuru 18 lkin
citeşrinde Pireden Boston ve Nev
york için hareket edecektir. 

DEN NORSKE M1DDELHA
VSLiNJe 

Her yerde açık 
fasetine rağmen 
litrelik şişelerde 

ve kapalı olarak 
fiatları ehvendir. 

satılmaktadır. Ne 
70 ve 150 santi• 

Fiat maktu 
111---------Memleket ha~tanesi 

başoperatörü 

_____ -_ j M. Nuri Arkan -s ı• 1 Adres: ikinci Beyler sokak 

epto in fırın karşısı.. Kabul saatları. 
3-7 kadar. Tele: muayene· 

· hane 312 .. Evi 2980 

Diş 'ı•-___ : 
• 1 &k~ 

Macunu 1

1

· ~=~~ıi;:!:~ı~~:~~ 
b müt!'ha~sısı 

Dişleri İnci gi İ 1 Bumahane postahane 

ROY AL NEELANDAIS OSLO 
KUMPANYASI «BA YARO. vapuru 24 Birinci-

•SOrRATES• vapuru 19 10 dn teşrinde bekleniyor .. Le Havre, Oi
Jimaııımıza gelip Rotterdam Am•ter- eppe Dünkerk ve Norveç umum !i
dam \"e Hamburg limanları için yük manian için yiik alacaktır. 
alacaktır. Sl'E ROYALE HONGROİSE 

•HELDER• vapuru :n 10 da bek- DANUBE MARITIME 
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg BUDAPEŞTE 

ve Amsterdam limanları için yük ala- cOUNA .. vapuru 20 Birinciteş-
caktır. rinde bekleniyor, Tuna limanları için 

SVENSKA ORIENT LINİE yük alacaktır. 
cVASLAND• motöril el~·evm li- cSZEGED> vapuru ikinciteşrin 

manımızda olup Rottcrdam Hamburg iptidalarında Tuna limanl n i in 
Danmark ve :Baltık limııııları için yük alacaktır. 
yiik almaktadır. SER\'lCE MARITIME ROU-

• BIRKALA. D • motörü 30 1 O dn l\IAIN 
beklenmekte olup Rnttenlam Hnm - RUCAREST 
burg Gdynıa Dl'nzig Dunmark , .• Bal- , DUROSTOR• vapuru S ikinci 
tık limanları için yük alacaktır. ~O lt'srinde bekleniyor, Köstence, Ga-
10 a kadar Norveç için )'tik kabul e- latz ve Galatz aktarması Tuna li
der. Yapan etleri• ne ku.. karım No. 30 

manian için yük alacaktır. "' " f Cumartesi gün- FİNSKA Al A Vapurlaun hareket tarihlerile Vet, agıza guze cPOHJAN:.\IAA• vapuru limanı- navlunlardaki değişikliklerden aceıı 
k leri meccanen muda olup Anvers Finlandiya liman- ta mesuliyet kabul etmez. 

1 
ko U Veren yeni · ları için yiik almaktadır. Daha fazla tafsilat almak için bi-

d Telefon: 4223 SERViCE MARITIME ROMAJN rinci kordonda W. F. Henry van 
formiH Ür. 111----------·- •ALDA J ULIA• vapuru 2! 10 da der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-
ı____________ beklenmekte olup llfalt:ı Marsi!ya Ce- lığına müracat edilmesi rica olunur. 

1

------------·•I novn limanları için ylik ve yolcu alır. Telefon: 2007 2008 
ı•----------.1 ADRIATICA S. A. di NAVIGA -

U DOKTOR ZIONE ılf emleket hastanesi Dr. Behcet z v ZARA• molörii ]() 10 d'l geliı 'h·ı· h 
• M. ŞEVKi UGUR ayni gün saat 17 de Pire Korfu Sa . da l tye müte assısı 

Çocuk hastalıkları randa Brendizi Valona Draç Grnvtı•a Dr. Cela" 1 Yarkın 
mütehassısı DAHİLİ HASTALIKLAR Spalato Zarn Fiume Trie<tc \'e Ve . 

H::stalarını 11,30 dan bire MÜTEHASSISI nedik limanlnrı için ;·ük alarak hnre-
İkinci Beyler sokak No. 82 ' ket edecektir. 

Muayenehae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:395o kadar Beyler sokağında Ahenk N 3286 •F. GRDIANr. motöı·ü 20 110 da 
b d k b 1 d Telefon o. 

mat aası yanın a a u e er. gelip ayni gün saat 19 da Patmo Le-' Evi: Göztepe No.1018 
-----------•ııı _____________ "'Kalimno İstanköy Rodos Bari Ve- Telefon: ?545 

nedi k ve T rieste li mania rı için yük 1 ~-;::==-;;~iiiii::iiiiiiiiiim: 

T. i5 BANKA~I 
1938 

Köçük Cari He~cıplcır 

lkrami'ie,ı pl&nt= 

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

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

200 .. 25 " 5000 .. -384 " 28600 .. 
Kuralar 1Mart,1 Hai:iraa 
1 Eylül, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az SO lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lara dahi 1 edilecelctir. 

alarak hareket edecektir. 

ilandaki hereket tarihlerile nav
lun !ardaki değişikliklerden acenta 
mesulivet kabul etmez. Daha fazla 
tafsi lat . için ikinci Kordonda FRA
TELLI SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmeei rica olunur. 

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

l\IITAT OREL 
Adres: Beyler Numan 

sokağı No. 23 

Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgaııı, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Mftraeaat yeri: 
Jtlnci beyler ıoksk: No. 25 

Telefon: 3869 .................. __ 
1 
Karşıyaka Şemikle-;ı 

köyünde 

iT am tesisatlı bahçe ve ha 
istiyen~er okusun 

Kabul saatleri. Üğleden eve! 
saat 10-12 öğleden sonra 

15.30 - 17 Tele. 3434 
Karşıyakanın Şemikler köyün

l~~~~~~~=====::!~ll de altı dönüm kadar siyah üzüm 
li bağ, altı dönüm kadar muhtelif 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gider.r, 

Kuvveti iştihayı artırır. 

me:yva ağaçları, yirmı dört dö -
nüm kadar sebze yetiştirm<"F<" 
çok elverişli bir ikamet edilecek 
ev, hayvan damı, samanlık, 9 
beygir kuvetinde muntazam mo· 
tör, yük arabası ve ha) v"n İcarla 
almak istiyenler Aydın hattı sey 
yar muhabirim·z bay Yusufa mü 
.. ...... Pat t"tsin . 

satılır, 

Siz de MET ALLUM ''0,, Lambalarını 
alırsanız 

Heın bol •tık almıı olur, hem iktıaad etmiı olur, hem lamba deiitW-1& 
ten kurtulur, hem de aarfiyatınızm eksildiğini ilk faturada ııörüralbalb. 

LU 
t:evf ik Baykent 

Elektrik - Telefon ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

Si 


