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.Ankarada bayram Bayram ve 
vazifemiz 

varın, Bu··yu·· k 1111ı.llet meclı·- ...-:u:!"'.!:::r·::.~;:::k~!.•e .::!:; 1. ~ l Y J j Halke•inde, bayramm baıladıiı da-
kikada ıu .. bir aöyJ-• verilecek, I~ 

sinde kabul resmi yapılacak ~~]:m;;~:;::::;~;ı 
Cumhurreis namına Millet Meclisi Başkanı B. Abdül
halık Renda, meclis azalarile hükumet erkanını, 

büyük ve orta elçileri kabul edecektir _.. ____ _ 
Müstemlekeler işi 

Hamdi Nüzhen Çançar 
Müıtemlekeler iti yavaı yavaı 

dünya ıiyaıilerinin ruznameıine gir- ı 
meğe batladı. 

Müıtemlekeler iti tabiriyle Al- ı 
manyanın iatirdat etmek iıtediii ea
ki müatemlekelerini kaıdettiğim ma· ı 
lumdur. Bu mesele burün ıulh İm· 
kanlarını hi.la kuıkuda bırakan bir I 
kaç pürüzün en batında gelmekte
dir. Onu Almanyayı tatmin edecek 
bir tekilde halletmekle aulh imkan
larını muhim bir tekilde kuvvetlen-
dinn k kabil olacaktır. Almanyanın Ankaradan bir görünüı 
müstemlckelerini seri almak talebi 1\ nkara, 27 (Tel fonla) - C'u - Bu en eki re mi geçit, Rİmdiye kadar 
o itlerden biridir ki, evel ve ahır iı- marte i gu u Bi.ı) k M 1 1 1' n- I t nl. rın b ı olacaktır. 
ter iıtemez hallf'!dilecek, Almanya- de H icumh ır ı ~ m • Bu u ı il t geçit re mine 
yn eıki müstemlekelerinin tamamı .Mccli i Rei i B. Abdulhal k R ı d ta- ı !erimizin ayısı 
değilse bile her halde mUhim bir kıa- rafından yapıl cak kabul r m · proğ
mı geri verilecektir. Binaenaleyh bu ramı lıazırlanmı ı;tır. 

iti bugünden halletmekte hem sulh Bu proğrnma gore, o gu n sab hle. 
için, hem de müat,.mlekcleri iade yin saat sekizden itibaren Bil) tık Mil
edec k olan devletler için fayda var- Jet M eli i bahçe ' e bina ında meclis 
J r. az 1 rı, hukumet f 

tehrin her taralında hoparlörle din
lenecektir. O dakikada, Türk olan 
her yatandat, mUmkiinse hoparlör 
altmda toplanmalı, marta bulundu
iu yerde ittirak etmelidir. Mümkün 
dejilee, JD&rtı duyunca ayala kal
kıp hürmet borcunu ödemelidir. -Baş vekilimiz 
Ankaraya gidiyorlar 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Baş

\'ekil B. Celal Bay.ar, refakatlerinde 
ordu müfettişlerinden orgeneral Fah 
reddin Altay olduğu halde bu ak
şam Ankaraya hareket etmiştir. 

Basvekil, Haydarpaşa garında me-

ra imle uğurlanmıştır. 

-=+=--

Yunan Kra!ı 
1 

Mütenekkiren aey~-
hat ediyor 1 

Atinn, 27 (A.A.) - Münekkiren 

e\ abat etmekte olan kral dun ak

şa~ Paris ve LOndraya gitmek ilze.1 

re yola çıkmıştır. 

Amerika 
Japonyaya bir nota ver
miş ve kambiyo kontrolünü 

protesto etmiştir 
._ ............ ___________________ , 

s hile 
"Çıldıran Dünya,, 

Bugün başladı 
••• 

Arkada!ımtz Asım İamet Kültürün dilimize çevirdiği bu hari
kUlid~ aüzel eseri bu günden itibaren tefrikaya baıladık. «ÇILDI
RAN DONY A» yapdığunız alemin ve hayatın bizce mechul, alaka
lı. heyecan verici kötelerine çevrilmif, hepimizi dü§ündürecek, hay
rete dü,üreck bir romandır. Mutlaka okuyunuz! 

Geçen sene, Ana
dolu sütunlarında ac-, 
tığı perdesinin etra-
fında hepinizi topla
yıp güldüren, size 
mezahın en güz~l ta
rafını gösteren, bildi
ğiniz, tanıdığınız si
maları perdede can
landırıp zevkli, neş
eli zamanlar geçir-

' 

ten üstad Küşteri 

kendine has üslubu, 
zarafeti ile bugün 
yarın perdeyi gene 
açıyor. Bekleyiniz, 
büyük bir alaka ile 
okuyacağınıza hiç fÜp

he etmeyiniz. 

• • 
erın n 

er Si 

Bay Ruzvelt 

Sulhun şartlarını 
nasıl görüyor? 
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Hazımsızlık < 

• 
Piyasada gene kaput bezi 

bulunmuyor 

zi istlhsaliltının nrtırılması hususun
da tedbir alınmıştı. 

Buna raj'men piynsaya gene ihti
yacı karşıhyncak miktarda Jrnput 
bezi bulunmamaktadır. Şehrimiz ti-

Cennet içinde cennet ' .. 
yuvasına donen 

( ANAlJOLlı ı 

K ULTÜRPARK SINEMASI 

Yeni anlaşmada 
bir kayıt var 

böyle 

Çoçuklarda soysal 
tedbirler 

- Arkası var -

·-

Yaralamak 
lkiçesmı-likte Çukur~esınf' mev· 

kiinde Girid li kunduracı Hü•eyin, 
kız kardeşi Kadriye ile lbrııhim kızı 
ikbal arasında g<'C"n bir mesrleden 
muğber olmus, ikbali kundur3c1 
biçağile yaralıı~ıştır. Suçlu tutul • 
muştur. 

Sarhosluk 
Namaz~ah caddesind lzmirli 

Kemal fazla sarhos olarak bağırıp 
çağırdığından zabıtaca yaknlanmı. 
tır. 

Esrar satmak 
Dolaplıkuyuda Cafr.r nglu Rıd • 

van, elimi!" bir parca I' rırl.ı dob • 
'ırk.-ıı polis menıuril- karsıla'lnt• 
ve esrarı yPrt>- cıtmıs, ı: .. i.lnt<\ra istıc .. 
:ap rdiliıı«~ ~;:ırarı kurıd11rac:ı 1 lii .. 
..;e-yind~rı aldt f": Jlll si) -lr-rnı"'lır. iki 
itl<:lu dL, tutulrnu~ıtıı 

l:ı da k:ılıııl l'ılilı·« ktir. l•ııf\·a mPr· 

~t-'li ıııullaı· lı11hk11ulu ınt<ı"ı ~ ilHI~ 

'. LJ\"Jlı J.'t·ııt·ı idhal t re ) ırıi ı r "' t 

'tı~.ıi11irı ikiııf·ı "11;1.Jde ı hukum ı; i 
t.ıtt.k olun"c~tt.r. 
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Dünkü gazetedeki 
fena baskı 

~ . 

RadikCıl ve Radikal Sosya- Dünkü Anadoluda, tabı makine• 
sinin korkunç ve hoyrat bir oyunu 
vardı. Makine, sanki bazı klit eleri 
ditleriyle koparıp kesmiı, bazı sü -
tunların boyalarını da dirsekleriyle 

Dünyada spor 

list kongresi toplandı 
ıilmittir. 

Fut bol, boks, tenis, ragbi, güreşler 
ve hokey 

Daladiye, d h 
Müıamahayı bugünün ileri ıartla- Macaristanda: 

UZUil bir söylev Ver i Ve; arp, ihtilafların halli rı içinde ye~siz. te.likki eden ve affı Budapeşte, 24 (A.A) - Liğ maçları-
karşılaşmaları lazımdır. Final ma 
ları 3 ila 5 şubat tarihinde yapıl:ıca 
tır. münaaebetaız bır tf sayan her kari, . . . 

k bı·r metod olmaktan çıkn,ıştır. Dect·ı·. .. d .. 1. bil' • b nın bu haftakı netıceıerı şunlnhr: 0 0 

artı ıuphe etme en ıoy ıe ırım; una T k . S I t . 3 ? 'JJo,vs IÇIIl a sı - a go arJan -- n 
. _ .. . . .. . sıkılmıttır, hatt~ kız~ıf, .h~tta tenki· Elektromo - Nemzeli 2-1 ı . 

l\farsilya 27 (Rado) _ Radıkal ·toplandıgımızda, sulhu kurtarmak 1 - Butiln partıler, Munıh anlaş- dinde biraz ilerı de gıtmııtır. F'· ş . . Kardif, 24 (A.A) _ Galııı. ge 
' · ·· • · 1 1 ·d"k V ·aff k ol •ması ta · tt"l y 1 k ·· • . . • obuş - Boçka) 3-1 - . . . ve radikal sos)·alist kongre•ı, bugun 'ıçın e e e ~eı ı · e mu' _a - . nı . s_vıp e ı er. a nız omu- Prenaıp ıtıbarıyle ve, gazete tek· Zu !o _ . • 

2
--3 agır sıklet boksönü JOrJ ıames, bur 

iiğleden sonra Gran Pala da açlımış- 1 
duk._ M~nıh anlaş_ma•ı: malu.mun.uz J nıst partı~ı buna _muarız k~ldı. niiinin bugünkü tekamülü zaviye - g • Kışpe, t j da karşılaştığı Alman lıoksörü P 

tıı·. Joldugu uzere, biltun mıllellerı sevın- Şunu bılmek lazımdır k ı , Fransa, ıinden, ben ve karilerle beraber im. Danımarka - HollandalValneri ağır bir mağlubiyete uğrat 
Gran Palanın etrafı, binlerce halk dirm i ştir. \bundan sonraki siyasetini Münih an- Hatta, bizden daha ileri en büyük Kopenhag, 2·1 (A.A) _ 30,000 se • 1 mıştır. G:ılli boksör bütün ra,·untla 
tarafından kuşanılmıştı. Açılış çok Münihte; bütün ihtila~ların.' ~un-, l~şma;ıına .. u~_urac~k ve ı;ıenfaatleri dünya gazetelerinde klitelerin ters, yirci önünde yapılr.ıış 0 ;,111 :>ani. da rakibine her bakımdan üstün dö 
hararetli olmuş, kongreye altı bin dan sonra sulhan halledılme•ı !uzu- bır olan buyuk Brıtanya ıle beraber yanlıt yere konabildiiini, (filin ıa- marka - Holanda futbol karşılaşması 1 ğilşmüştür. Alman boksörünün yüz 
delege iştirak eylemiştir. muna bir kerre daha kani olduk. yürüyecektir.> hifede) denilen haber veya makale- 2-2 beraberlikle neticelenmiştir. Ra 'gözü şişmiş ve artık önünü görmiye 

Parlamento reisi Heryo, hariciye llfünih mülilkatı, yirmi senelik bir Demiştir. nin 0 ıahifede bulunmadıiını, hatta kiplerinden daha ilstiln bir oyun gôs- cek bir hale geldiğinedn hakem, be 
nazırı jorj Bune, başvekil muavıııı milnafereti kapamış ve dünya için Dala~i~a'. bun?an sonra Fransa- tamamiyle konamadıiını defalarca teren Danimarkalıların sayılarını sol şinci ravundda maçı tatil ile jame. 
Kamil Şutan, dahiliye nazırı Alber yeni bir devir açmıştır. nın dahılı sıyasetınden bahsetmiş ve gördüfilm halde... iç Uldaler, merkez muhacim Kristen _ galip ilan etmek mecburiyetinde kn 
Saro, deniz nazırı Kap en ki ve diğer Harp, ihtilafların halli için artık şunalrı söylemiştir: Ben, bu hadise, bu titizlik, bu ten- •en y.•pmı~t·r. Holap•lalı!ıırdnn golleri mıştır. 
nazırlar yerlerine geçtikten snnra, bir metud olmaktan ç.ıkm~ş~ır. 1 - ~939 yılı için masraf büdcemiz kid ve aıabiyet içinde, artık yavat atanlar sağaçık Yan Leur ile sağiç Paris, 24 (A.A) - Frank Ilarsc 
ı<nat 14.40 da başvekil Edvard Dala- Münihte, Alman mılletının duy- ı 102 mılyar franktır. Bu gidişle, milli yavaı kemalini bulmuı, her ıeyin en yander Veendir. Fransa hafif sıklet ,hoks şampiyon 
diya salona girmiş ve şiddetle alkış- galarına şahid olduk. Fransız mille· serveti kemirecek ve bir giln iflas e- iyiaini, en ileriıini diltünen bir kari l h • t • JlT olmuştur. 

. . d h . t· . 'd" B d -- B "kt"da ,_.. Jd' • . • • e ıs an ı-.orvec H .. ı . ı t -lanmıştır. tının e a'"asıye ı samımı ır. u, ecegız. en, ı ı r mev"ııne ge ı- kitlesi gördüfüm ıçın sevınıyorum. , . . arsen, • a an"1enc e yap ıgı on r 
D · d h ı k"" ·· "k " ·ıı t d t . k · t" • ı - · zaman bu tehl"ke · d" b ' , . . Varşova, 24 (A.A) - Lehıstan mı·l dl k b" 1 d k" aladıya er a ursuye çıkmış ı ı mı e , o• ~aşama ıs ıy or ar. gım • _ı yı sez ım ve Bizi okuyanlardan ır çogu, yırını, , . . • vun u · ır karşı aşmn a ra ı 

ve söylevine başlıyarak ezcümle şun- (Şiddetli alkışlar.) 1 mali vaziyeti kurtllrmak için bir yirmi bet otuz sene evelki gazetele· lı futbol takımı ıle Norveç mıllı takı- Momontu sayı hesabile mağlüp et 
1 ·· · · lh · · v lh t k t B hil d ' mı arasında yapılan karşılaşma 2-2 · t• arı soylemıştır: Fransa su ıstıyor. e su u a - program yap ım. ana cum e en- ri okuyanlardır .. O gazete 9undan . . . . 

1
mış ır. 

- Bu kürsilden, yalnız kongreye viye etmek için her çareye başvur-, le ro ldu . Ne istiyorlar? Teh like kar- ibaretti: - bera.b~rlı~le netıcelenmıştır.. . Nev)·ork. 24 (A.A) - Kaplan la 
değil, biltiln Fransız milletine hitap I maktan geri kalmıyor.> sın da silk üt mu edelim? Dört sahife içinde, bütün aikletle- . Bırın.cı hn_ftayımı 2-0 ' on·eçl.ıle- kabile anılan Amerikalı boksör jak 
ediyorum. 1 Daladiya; müteaki.ben, ~fünih 1 Fransa dah.ilde zayıf olursa, hariç rini bir bat yazıya vennit, kliıeaiz rın __ lehıne b'.ten bu :1'.~çt~, L<>hlıler Boks, jamaykanın Kingston ~ehrln 

Geçen eylülün son tehlikeli gün- anlaşmasına itiraz etmış olan komü ite de k11<lrrt<ız kalır ve başkal!lr.ııııı veya kliteleri periıan ve gülünç, dün 74 ~ncil dakı~~da. bıııncı ve 86 ıncı de yapılan bir lnrşılaşmnda 1sııan 
· · · · · · rt" · h ·· tmi• ve· tecav .. ·ne kola h d f ı • • • · dakıkada da ıkıncı •ayılarını yapmı•- . ı ı k - .·· G tan""O"U daha bi • le'"ını hepımız hatırlarız. l\Iilnıhte nıst pa ısıne ucum e ' . uzu • yed e e o ıır. ya ile, medenı bır hayat ve ruh ıhtı- !ardır. ' Y? '~ sodılu ask ·t_.,t, . t.' A rı? 

açlarile münaaebeıtar olmıyan, :te· cı ra\ un c a na a\ e mış ır. merı 
Y :1.!açta 25,000 seyirci huzır lıuluıı - k ı ı.. k ·· • dil · 

Londra Beledi•_ hir veya payitaht merkezlerinin çer- ·ıı ı o sor yarı agır nya şampıyo 
çeveıinde yaııyan, en baıit politika muştur. !uğuna namzettir. Manis·a stadı 

L d polemiklerinin üstünde zeka ve ka· GÜREŞ HOKEY ye Or U lem hünerleri yapan, bir radyo mef- llfonih, 24 (A.A) - Burnrla lıııhın 
Ve b' d h b ' 'kt d' Z!irih 21 (A.A) - F.nternııs~·o-ç k h • [ • • • humu, ır mo ern arp, ır 1 ııa 1 makta olun Ameriknh serbest güreş- ~ ' . Dün törenle acıldı. Sporcular Basketbol 

' voleybol oynadılar e mu acır erı ıçın mücadele, bir insanlık kavgası ve çilerin ikinci karşılaşmaları b" •""k nal hokey federa. yonu ha kanı lnıco 
epey Par,,. top/adı d ' · bile tatımıyan risale' b' l'k .1 k" 1.1 . . u~u jlıütiin memleketlerin fede1·~syonları • 

Manisa, 2 7 {Telefonla) - Mani ti. Vali cevap vererek sahay1 açtı. "' en ıteaı ·· ır a a a ı e ta ıp e< ı mıihr. bir sirküler ile müracaat ederek 
S 1 b k bol 1 bol L d . Evet, bugünkü karilerin bir kısmı, Alman milli takımını Şvtutgartta- na 

sa, bugün iki yeni ese~ daha ka - porcu ar as et , vo ey oy- on ra, 27 (Radyo) - Beledıye • . 1 d k 1939 da yapılacak olan dilnya şampi· 
S d · ah nadılar. Jkı' bayan ve bır" bay tenı'ı lo d Ç k h · 1 · · · · · ııte, H U bırçok nokaan ar an anca ki karşılaşmada mağlup etmiş olan t ı · · vuştu. ta yum ve tenıa ı asının r u, e mu ac ır erı ıçın şımdıye . . ._. .. k " • t yonasının talikini a ep etmıştır. 

açılıt törenleri yapıldı. müsabakası yaptılar. kadar 21 milyon 700 bin kuron iane bır kıamını •t aret ettıııım'.uç • • "ı a· Amerikalılar, Baviyera takımını da :1.Ialümdur ki, bu şampiyonanın f<-
• B d d . . rafından doldurulan, yedı kıtı tara- 4-3 mağlOp etmiştir 

Bütün Manısalılar {saat 16 da te- un an sonra 19 mayıs sta yo- toplamış ve bu ıanenın bir kısmını, d d ' .1. .. k ' • t f · viçrede yapılma•ına karar verilmişti. 
• --L .... d la d fi 'd "ld' V !' b' k i k Ç k 1 k . k h " fın an ızı ıp gene uç ıtı ara ın. TEN}S 1 " nıs aaııaıınm onun e top n ı . - muna gı ı ı. a ı ır nutu a ur· e os ova yadan ıl ı cret edenle- d b 1 t . k 1 d sviçre bugüne kadar yaptı"ı hazır -

ba L .. f' K .. l · k • S . . . an a11 an gaze eyı o ur ar ı . 
y ut ı ırdar ve tumgenera deleyı eıtı ve sahayı açtı . porcu- re tevzı eylemıştır. 8 .. . t A d k' Paris 24 (AA) Enternas,·onal Jıklarda 35 bin franga yakın masraf-• Ö · . . . . ugun ıae, or a vrupa a ı meı· · , . - ~ . . · . 

Tevfık ke de meraaım de bulundu- lar arasında bayrak yarıtı, gosterı- Çekoslovakyadan hıcret edecek o- 1 kd 1 T" k t .• tenis feclerasvonu pazar günü burada ta bulunmuş olduğundan teklıfe iti-
l · b ı l . . . . b' e &! arını geçen ur gaze eıını, · · . . • . • 
ar. \er apıldı. Merasun e \\'. l'at} ara lan ellı bın km nrasında on beş ın h d . b 11 . 1 k t k ' d d ' ,. ptıgı" bir toııantıclıı !l~!l wni~ maela- raz etmışt r. 

u~ı d' • .-,-. k · k l d - ld em e ıaa e ı o ara en ı e ı . , 
...., e ıye reısı oır n utu ıra et· ıe er er agıtı ı. yahudi vardır. 1 8 . b ' if d d rıııı pro,.,.ramını te•lıit etmi•tir Bul RAGB/ - yor ar. u ıae, ır fey a e e er : e · ·• · 

YUrüyor, ilerliyor, yükseliyoruz. topllantıDmdün.asekbetile yapıllan görü"şk~ LJyon, 24 (A.A) - Burayn gelmı, • Ütarşı" komı"tesı" Ve ben bu tenkidden, cemiyet he- me ere. avıs upası maç arının ı ., olnn .Almnn 'eme rngbi takımı karşı. 

l h b • b · d h yılda bır tekrarlanması hakkın.la Al- ç • Spanya ar l aa ına aynı 2aman a az ve gurur . , . .. . . . . Jnstıgı ~ok kuvveti hır Fra.n ız nlu}ı ... 
d manlıırın ılerı sürduklerı fıkır ep11· '. n 

1
- t · t" uyuyorum. .. . · telıtini 10-- ~ maıı uıı c mısır 

t ı Arnavutluktaki pet• Orhan Rahmi Gökçe munııkaşayı mucıp olmuştur. Fakat., • 
Beş talyan tayyaresi, iki ngiliz vapu- BORSA bu hu•u•taki karar ge!Pcek yılda ~-apı 

rof lar meselesini lııcıık toplantıya bırnkılmı tır '.\tuh- I I , O"RUI l""U I I" 

b b ı d l t ı "f 1 k 1 1 1 kt 1 n R SAAT. D " , " Ç .,. 
O e ı mt}m e ·et Prc e vapı nuı u o an t t 

fUnli Om a a l ar konUŞfU ÜZ M enterna,yoııal karşıl;ışmalnrın tarih- DE~' !7;;• PAR~:\ ALET'~ U'.\IU -
Faris. 27 (Radyo) _ Frankistler,' Stanle) adlarındaki vapurlara bom- Roma, 27 (Radyo) - Otarşi komi- Çuval malın cin"i Kr . S. Kr. S. !erinde bı.zı deği~iklikler 'npılmıştır. :'lfl'r ı-. 1 LL '.\!ÜKI,'.\DIELE~ HARE-

ılıeş _ltalya.n tayyaresiyle bu.gün Va- ba atmışlardır. !esi, bugün Mu•solininin riyasetinde 1892 K. Toner 
8 16 25 

Bu değişikliklere göre: . 1 , , ~--:;Ti:'~ T~BLDIK_ 
1 1 1238 Alyoti birader ler 10 15 1-1 50 0 •1• 18 

h . d F . Rl•.\ t:~. S ı..;.TI. I~ bıitun ,·edek 
ansıya ımanını bombardıman et- Kastilondan kalkan 16 tayyare toplanmış ve Arnavudluktaki petrol k" l ? 17 50 o ı ıı azıran n ran<.ı şampı - _ . . . ; 

1034 jiro ve şüre ·ası ~ l 1 l .11 aksamı bulun<lugu ıçııı tamirınııı ko-rnişler ve limanda, buğday tahliye e de, Almeııara limanııı ı bombardı- ]erin inkişafına ya rd ım edilme•İ me- 11 25 14 yona,ı, 26 ila 8 emmuzc a ngı ere .. .. . 
den İngiliz bandıralı Nı"yo Ebert ile man etmiştir. 1030 lif. j. Taranto şampiyonası - Vembled~n- 28 ila !ay olması bu tun •uatçılerce malum -

Von Ribentrop Romaya 
vasıl oldu 

Almanya Hariciye Nazırının bu seyahatine 
landra ve Par is mehaf ilinde büvük 

ehemmiyet veriliyor 
Roma, 27 (Radyo} - A lmanya l anın bu meselede itala ile mutabık 

ıarıciye nazırı Fon Ribetrou, b~ ge- kal~ak istediğini sölüorlar. 
ce ~aat .22,50 de buraya gelmı_ş _ve R oma gazeteleri; İtalyanın, Ma
Terıne ıstasyonunda l ıa lya harıcıye caristana söz verdiğini ve bıı sözün
nazırı Kont Ciyano, Almanya, Yu- den dönmiyeceğin i yaz ı yorlar. 

selesi konuşulmuştur . 908 İnh isa r 6,50 10 75 dur 
. 1 . . d t k 675 Y. ı· . TalUt 9 75 12 25 5 temmuzda Holan<la, 1 ı ilıi 2:ı t<'m- · 

1 1 Komite, ikinciteşrinın ıırın e e - 1 1 Fıılırika. kendi icadı o an ıir m;ı-
0 2 ~ muz< ıı A ınanrn. . . . 

rar toplanacnk t ı r. 618 A. R. üzümcü 1 " 11 50 • · l k•nP ıle ;htiraı olan saatlerın bır sı.ıni-

DUGÜN" 
A ÇILDI 

Açılış program ı 

1 - Sf~HRA KIZI 
L E Y L A 
2 - Renkli M I K l 

3 - Altın \"arakalar 

467 Esnaf bıııık:ısı 17 25 17 Davıs kupası mac arı: yenin ylizclt', b nele bir·nP kadar nyıı-
~ 67 Ş. Riza 11 62ii l:l 75 9 :'llayrn birinci tur. lrıııı ölçebilir. 
256 Pale rson 1:1 75 1-1 50 21 '.\l a~·ı<:ı kııclar ik ııci tur. işte lıöyle fenni alat ,·c mükc ıımel 
250 S. Cela rdin 8 8 29 )f:ıy1"a kadıır ilçUnrii tur. lıir kontrol savesincle, presizyon dere. 
214 H. Alanyalı H 2:; 15 50 6 Hazirana kadar A\TUpa nıınlııka rl'sint!e nadir. geç.'miş. RE\'Ug i'\,\-
161 :'it. H. Nazlı 11 50 14 sınııı clömi finali 1 ATLERI. ·t yuc·1de get rın •t r. 
143 Akseki lıank:ı. 14 25 17 75 30 Temmuza kadar Avrnp:ı nııııta- Bir Rg\'UE SAATi :ılaıı herkes, 
110 j. taranto ınah. 17 625 14 ka,mııı clömi finali. cidılcn zikıymet lıir eşya snhilıı olur. 

57 j. Kohen 11 50 14 50 2 ilii 4 eylül 9;{9 tarihine kaılar da 
51 P . Kark 14 16 70 Amerika-Avrupa kar"ılaşıralnn ya-
41 Öztürk 11 ı;o 17 25 pılııcaktı r . 
31 K. Akye~·it 11 12 Parb. 2·1 ( A.A) - lsveç krıılınııı E 
15 A. Moydo 9 !l ko~·nıuş olduğu kupa için >·apılacak 

9 P . Paci 9 50 9 50 olan turnuaya iştirak etnwk üzere 
F ransa, Almanya, Danimarka, IS\·eç 
muvafakat cevabı vnmislerılir. Tıı: ınnıış •natçilerde arayım•. 

gos_lav~a'. ls?anya ve Macaristan Pa ris, 27 (Radyo} _Gerek bu-
~efırlerı ıle bır çok kalabalık tara - rad k d · • h - - - - ----------
İınd k ) t a ve gere se Lon ra 31vas ı me a an arşr anmış ır. fl ' · 

9757 
501006 9 son kanun tarihine 

0

kadar Stok - RE \ UI~ fabrikalarıııın •ntıs de -
holmde hveçle Almıınyanın, Kopeıı - posu : Berbard A. Zahnrof, HükQmet 
hagda da Danimarka ile Fransanın caddesi No. 8 0 İzmir. 

Fon Ribetrop trenden indikten ' .. ın~e, Fon Ribetropun seyahatine 
onra, ~esmi selamı ifa eden kam - buy uk ehemmiyet verilmek tedir. 

.binerleri teftiş etmiş ve müteakiben 
ıkarnetgahına tahsis olunan otele 
gitrni tir. 

fin Ko~~ Ciano, arın R ibetrop şe~e-
e mukellef bir ziafet verecektır. 
I r on Ribetrop, Bergashadenden 

arı ma<l.ın evvel(. Hitlerle uzun müd 
del konuşmuştur. 
~ kAlakadar rnehafil; bu seahatin, 
,,_e oslovaka - Macaristan ihtili\fil" 
nünas<"bettar olduıiunu ve Alman-

Trablus garp 
Otelleri tetkik edildi 

Trablusgarp. 27 (Radyo) - :'lluh 

telif memleketlerden gelen yedi yüz 
otelci, Libyadaki otellerde tetkikat 
yapacaklıır ve otellerin, turistlerin 
istirahatına elverişli olup olmadı~ını 
tespit edeceklerdir. 

1 
l Z M J R P A L A S salonlarında 1 

.. Yedi kadınd~~~!~p ~~:m:~~~~~!car Orkestrası her 

l
llun saat altıda konser. dans ve Cumartesi, Pazar günleri de saat beşte 
tedansat ve SUV>ireler vermeğe başlıyacağın ı m uhterem m üster ileri-
mize arz ile kesbi st"ref evler iz. 

lzmiroalas müdüriyeti TELEFON: 3133 

Bu sene 

Liselere alınacak pa
rasız yatılı talebe 

510763 

Numam 
7 
8 
9 

10 

t':iinı fiotled 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bu •e- 11 
ne liselere alınacak yatılı para'Iz incir 
talebenin imtihan ev rakları tetkik Çuval malın cin•i Kr. S. 
edilmiş, kazananların isi mleri maa- 6R5 j. Taranto mah 7 50 
rif müdürlüklerine bildirilmiştir. 169 Omııiyol şi rket 10 

- =-'-=- 87 Alyoti biral'lerler 6 50 

yüzme rekoru kırıldı 
Duseldolrf, 27 (A. A.) - Hollan

dalı yüzücil kadın Nahune çarşamba 
günü 200 metre lik yüzme rekorunu 

57 Albayrnk 7 75 
27 B. Frnnko l 1 25 
27 Ş. Riz:ı halef. 
12 P . Paci 
10 H. Le' i 

11 
10 50 
7 50 

bu mesafeyi 2 da kika 40 saniye 6.10 ı -----· 
da katetmek suretiyle kırmıştır. Da
nimarkalı yii zücü ka dın Hoeger 200 
''ardahk Krn, ·1 dünya r ekorun u 2 
~iakikn 25 ~nnl)'e n, 10 dı. kırmı~tır. 

1074 
125910 

126984 

Fiat 
11 50 

11 25 
12 50 
11 50 
17 

Kr. S. 
11 ~75 

15 50, 
6 50 
7 75 

12 
11 
12 
15 50 

, ................. __ .................. --~ 

" 

GRETA GARBO 
CHARLES BO YE R 

Tarafından oynanan 

KONTES V ALESKA 
~ilmini duvduk duymadık demeyin. Yalnız bugün son defa 3,30 

6, 8,30 seanslarında Elhamra sinemasında gösterilecektir 

==::====================~ 
KARA K ORSAN 

TÜRK Ç E SÖZLÜ 
Büyük mizansenli tarih i film F rdrick March - Fransiska Gaal 

R eji: Cecille B. de Mille 

Yarın matinelerdpn itilx-.r!'n ELHAMRA sinamasında gÖsterilec"k , 

H1'/mlwt 40 Ç. nohut 6 6 12:; 
ÇuYal malın cin'i Kr S. Kr.S. !l Ç. fnsulyr 8 

135 Ç. nrpa 6~> n. !'1•11 •k l~ 75 41 
1 150 Ç. su<am 1 ;, 
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. , '5>l1-;ı.,:;.r:dc. !Alınan Nazırı anlatıyor: ( 

:~VP1R~"YJC91.~:?. Almany nın son muvaf-
ÇİMDİKLER 

Dayak 

""\ 

1 

Rom':'nyc:da bir ha- l ..Cakıyet 
sırrı! 

Bizim Tiryaki bana tariz ediyor, 
- Nfrin ~lnıanyada bazı nıekteı>

lerde ıiayak ai~tenıipin )<4bulü l}al<
kındaki yazıya «hayret! » Başbğı 

nı koymuşum 1 Diye!. . 

Sigara ve içkiye 
karşı hap! 

zın.e bulundu / ~ 
Eu nesnenin tıbbi meziyeti yok, Romanyanın Bihor kazasıııda 

~ose yolu yapmakta olan ameleler 
Lüytik Lir küp ıcindc j50 s:-pe ftv
vel g,Ön1ülmüı aitın ve ,...iimi.is hir hrı· 
zine meydcma ~ıkarnmlurJır. Bıı 
paralar için<l• es'~i Osrı••nlı ı.arala;-ı 
da vardır. llulur.~., lı~zıneııın icin· 
deki eskı pnralar Lu~i'nkü Rucnen 
para. yl~ on, on Le~ milyon ley, kıy- 1 

metinded.r. 

!Jühim bir am-;l"v~~ 
F ranı17 profesörü P.emi !-.:olen, 

gabi çocıık}arı z · i ya!>manın a'1le!i-
vada nıünıkı..iıı olaLJleceğirıi i~:in edi· 

yor 

y .iŞlı irıs.rnl ' • "·ıı· b•ı rrofe· 

söre göre, amı:J;yaı edildikten son· 

ra münevver bir irısan lıaliııi alaLıl

rn ktedir. 

Profes:jr~ göre, nnn~lerin çot'llk 

c!oğurına cilıaılurındaki bazı nok

eanlıkhr gabavete s~lı<>b olmaktadır. 
Bu türlii c;ocukhır istenildiği kadar 

anıı terbıye i ye ııı•kt~p görrnüs nl· 
• lar bile amelıyat .. Jılmezse k .. Lili 

ıslalı değildirler. 

Biz on_ara, biz~ ait ola:ı!arı alacağız, 
yoksa kı 1 ıcı sıvırac3ğı~, dPdik 

yarıyor fakat • 
ışe Arkadaşıma cevap vermezsem, 

içim rahat et/Y)iyecejd İngjJteı-e<]e ignra VP ickıdt n ileri haptır .f' k ı,la ı. u ltiı ele, ara 
- Evet, hayret!. Çünkü Almanya- gelen lıa;talıklaru kar~ı iki yeni ilıiç içtikten sonra yutularagı ve y"ttıık

da talebe muallimi dövmüyor, Al- piyasıı,vıı çıkarılmıştır. 1 tan sonra da bir saat içi.e iyeC<'fri 
manyada talebe muallimiıı ı>vini taş-1 I)un\ardaıı lıiri fazla ~igaru iren- yazılmnktarlır. Du suretle, ilfirı ıılan 
lamıyor, Almanyada talebe, mualli- IPri hem siga'.·ayı mutedil . İ~meğe adam iki saal sig:ın ic iyor. Günrle 
mne tehdid mektulıu &"iinderıpiyor sevkPtnıektedır, hem el~ gıgaı-nnın - l"' k h 

' d"-. 1 .d kt d. 1 eıı aşagı ( ort erp bu apın '"lhıl-\'el' ıgı zarar arı gı erme· e ır. .; kurtun 11kıp bıçak sallamıyor. Buna ı· ıcı··· " .. el 
1 J)iğeri de arni •ekilde bu iliiq ınası azımge ıgınf' g.,re gun e •e-

ratmen talebeye dayak atmak İati- k · . · . . 1 
• • • ı,· t « · k · d' ' ·uJlananlarııı az ıçkı ı~mesıııı temııı ,,ız ~a:ı sıg:ıı·:ı ı~me ıcap e ıyor. 

yorlar .. Rica ederim, hayrette hak- etmekle ve zararına biraz mani ol- 1 İçkiye knrşı t:ıv~iye edilen ilaç a 
••:t mıyım?. nıııktadır. Jböyledir: Biri ak~am vemeğinden, 

Bizde bile dayak yok yalıµ!... Fakat. lıircokları11ın sö,vlediıtine diğeri )·atmaclıın evvel L r )(alıve ka-

Gene Bayraklı 
yöre, J.ııı iliıçların hiçbir tıbbi mezi- ~ığı ile alınması lazımgelen ilaç e a
reti yoktur ve insanı aldatmaktan fen içkiye \·akit bırakmamaktad r. 
bıı~ka lıiı·şeye ~·aramamaktadır. Bu- Çünkü kullanış uiıılün de, içkin n 

Bayraklı vapurundan bir mektup nıınlıı )JPralıer fa.vdası iııküı- edilmi- ila<'I almadan en aşağı lı r ;aat e,·vel 
daha aldım. 1 rrır. (liııkü bu iliı~lıırın kullanılış içilmiş olmıı.-ı, illiçtan soııra da bir 

MeJctubt1 netretmit1in -di- usulleri • hastııları> rluha ıız içki ımat içilmeme~i tav>iye edilmekte-
}l. Hitler ve llrkadatlap yor- fakat elbette, iyiJetir, tersa- veya siı.rar:ı i~mei;e sevketmektedir.' dir. 

Alnwıı flJ'Pfl' ııg:ııı l:ı llilZ•rl Jır j;(l-ın' L·ııılll'il lıal'ekt'!P r"rer> lıir ~ey neden çıl<•r•m, gene ırörü4üriiı.. \'erdikleri fayda rl:ı /.ııından ill'ri Esa~Pn içki akşam ve gece lçilıli-
b Is llarn~ııl')" :ı ya.ıcL dikkuw df·ı.r<'l' y:ıp. ·:ı::ıın ilu -<ıırliyorıl Londra Hay lıay doıt11ın Bayraklı vapµ- geimPktPdiı'. yine giire, lıu .•uret)e, teılavide olan 
lıir nutuk s;,y\eıııi~tir. Bıı n~t)+Lıııda İ-<e :l!ı ·konıııııı l .ırekrte yeçme,ini,rul.. . · :\1,.'"Ju. sil{aranın znrapnn l<oqı cnkşamcıt y;ı içki için \akit kalma-
müstenıteke er.ıı iade-ıi ıııe lesiıııl»ıı sarl kr,su;ordu. Her Liı·i, diğerinin lııtallah jyi olursun da hep de, Jrnllunılnwsı tavsiye edilen ililr lıir maktadır. 
Lulı•ettiıcı gj\. Alıııaıı.nıııııı ıı;,n '"'ne-

1 
tııır~kete /{ft;~ı.ts.Ie bır ;er ı aıı:ıeaktı. h~uetine kavutmut guiıı &tıklar ri, ------·---------

leıde tat•J1k .ılıği Hi.nı ·ctııı ııııııogııııl •l'l ura lıeµ ı,iı·den <ıtıırıluluı-, fıı~nt\bı aevi~irim .. Yalııı;ı, tu ı:ilıele mı>• Be!ediye jş1erİ 
~tt lııı !«ı)li et l:\.Urljı·ıııda dıi ı nu!nı ~· 110 ı.·uı,tıl"'ı ., l(unı.; ... ıuL r, ll}UŞtHttJ". rak edıyorum' 

- - - -- --

. . . 
Kadın tayy:ıreciler 

rekoru 

ketleriıı vaziıetleriııı aıılntıııı~. Lıı L' k 1 , . 1 1 k ·' Acaba aeıı ıimcli re lıaJdeain 7 s.,, Ceza/anc/ırı/an/ar - ~ r a Et uır ~e\· ~aµ.s:ıy un1 o o.tra unru• . . 
lınevılaııdli J&!Jlllllu Lth;sr•w 'l>ı•.~v•· 0 1 "· H 1. .1 .. , nı ne tekrllere koydulu?. Kuta mı kf Her Tu"r!U Tuvalet Çe•ı"tlerı' · · "ır. t u n.uına .. el' 111 nıı ıverıuır. ., 
lana \e ltr,ınuıı;a ıııı.ıııa ebetltriı e. ·benzedin, leylefe mi?. epey c, o ıır fl . .. ç 
t t t • 1 .lu ~olıııi. Alrıuuıvuııııı lı~ıkihı duslu a dı N het an 

Ta;ze Temiz Ucuz lla~ 

.ıııu " rn.s ıı·. - · · S' ·ıı t' Ankarapalas önünde tramvay m UZ C, ar • • . .. 1 1 .. o\dıığ'lltlll blıat etmı-tır. ınema ı e ı 1 
I>r 'tOl>elş ezcurııle ·o) e i ~.ınışl r · ı arabalardan ı· en lcuların •ile s hh f E • 

. . . . • • ~t ... di :ırtıR: lıiı; Y•lııız d~gi\iı. Tok. . n yo . ·. " .- } a CZaneSI 
Sov~·et kııdın ta}'y?.r•riJ.,rinJen ~un •eneler ıçınıle behren Bırn•ı ·ı ' ' !' ı ti u· k Eve geldim. 6 yatın• baaan og· - rınden alınınıyan tramvay bıletlerıl '- · YQ ı e. , &r..ıo\'n 1,e. l gra a, ou ı·eş-

iiç ki ilik bir kafile 6450 kilometre· ı cizel "" lıoııııınııy\e alı<rnı~ bıılıııııı- le nıuııns.Iıetinı.z fe\kalu le ıyidiı· • hım kartıma çıktı: nin c~-1deye R"lisi giizel attıkları ve Başdurak Büyük Salepcioğlu 
lik m~.afeyi yere inmeden kat.,de· yonıl.. U kuılar a\1'111• bııluını.ı·oru'ı Alman µrupal{uıırla nazırı sfülerini - Baba -dedi- aen artiatlerılen ki- bu yiizd<>n cadd«nin kirl<"rıdiği ızii-, Hanı karşısında 

1 rek dünya icadın tf!yyarecilık reko- ı ·, halk m. ,tem lekelerin iadesi me>C şoy\e bitirnıi•ı:r: me benziyorsun? rülmüstür. Oiin l3elt"diye nbıta ml"-

k ,, f'l [' O le irı.ıı b le ıı zaııııııı lı"llulılec«ı(iııi <lCuriu ıııt!!<deleı·iıııiz şinıılilik h~I- Şaşırmış, kalmışım. Bir~z da kı- murları, rnddey<" lrn ~ .. kilde bilet .. ------.--"""'"""_"'!"_.,ı 
rırn4 azanmıstır r.u ı e >auan •· · · · , . t ı. kı'mselerı· cez.,landırrıı ıs 

· ' . kcııdi keııd.ııe s~rnıuını b~şlaınıştıı·. ıiedılnııştır. :;>ııııılı , uhili meseleleri- zar,.k; "an uazı u ·• "lı·--------------ı 
penkanın kumandasırıda s yan rı· ı • ı ltinvu dninıa bizıııı "'"' hiıııiıııe .. ınize .ıonıııeliyiz. ıardır. Pu·· rJ·en Şahap 

B R k d ·ı _ - Ben -dedim- sadece bana hen- y l · k.. 6 k' · d'.kk' zupo\"a Ye ayan os ova an ıua• F ınP:l{'!e i&e un<· k şııılur: !Jıın>a Niun Fruni/:I er ere tü url'n ışı, u an 
rettir Moskovadan havalanan tay- hize bır şc~ )'Dp~J,ılır ıııi' " K l, K :tiyorum.. ve evl 4 rinden sokakl;ıra süprüntü 
\"areciler uzun mesafede 64 5 o kılo-1 l:ız pıırlanıııııteri•l ı!Pvletlt>rjıı t •. ur _a uzu ıt - Ah, ketke arti4t olayclın? atan 5 3 )<işi. caddelerdl' "son sür;ıtle 
~etre alarak Fransız kadın ta~·yare- t4k,~rı , ulu tı liycırıız Hiz nnlaru.: Qrvunu oynl''an bı"r - Neılen 7.. lıareket .. den 11 otomobil şoförü. 

' 1 J'J .. d 1· ı · t J J ,. 6 arahacı, 3 motosiklet, 3 bısıldete cj Daüperonun bu sene mayıs ayın- 'ı aıı ınııı e c.eıa ınııze ut u ~ııı- ,_ Senin dı> fDto&"raflarırıı b .. ar. 

Tesirini tabii olar" 1{ yapan 
en iyi müs.hildir 

Eksir Şahap 
1 1 Y k 1 •ı · •uı h d ff binen sahıs ta tt>c7iy<> <>dilnı i~tir . 

P 4 '60 k'I ·ı k d • arı a acagız. 0 ., • " " 1 • ; ırac.,.., z. =ty C... 1 rdı. Seni d• ainemada alkııl rlar- · a ı ı ometre ı e azan ıaı son - · ., s· .. d 433 d kı' ~ k ı l Basur memelen'nı· gı"derır • " deıııege nıechur uluıık 1>11 tıırz. hır ııc~ . . . ır gun <" ev e ,u t r ara, , 
r koru kırmışlardır. 1 tke ,.rlyrır. Parıste Mıl~on a<lında Lır kız. ge- dı.. "u birikintilerine mazot dökülmü~, K\IVV~ti iştihayı artırır. 

Sovyet kadın tayyarecılliii Lu 1 •Halk ı ul.r riıı 2eki l,ır ıısııl !at- ce yarı 1 Y'>t ;ına Ulan mı~. roman Kendi kendime; ev ve rnağ;ızalarını kontrııtsız kira· ı • .. --------------• 
muvaffakıyetle dünya yüzündeki LıK dt.ğ.ııı rlı.ltl bllıı ,,,. Uıııııetlce l;u "kııyorm.u•. Bır aralık pencer.,den "'-' Eyvah ·diye mırıld11ndım- n1 k· r tı 3 5 , çe:>ıı ;;n ırılmı, 

d . k b" d k l tııı&cı.ııtır. Ilı eıl.r f e l rA?. Llof laı;ılt.:ı bır ııkırclı duymu~ rop, ~nim tU küçük og"lumun bey- 1 OS Pknıek. 40 kurabiye. 20 pasta, ve ı re oru ır en ırmış o uyor. B Jk · • ı 
~ ,pı~orlar L\d, biı m kfar ,ı.,naııııın e 1 Tlll'gar< ır. nine de dijşmüş. Allah selamet ver· 30 gevrek yenilmiyecek halde oldu 

'• tek-ıf edecekleril.r. l'aknt Mnıııı<la 1 >erııi~ gene romanına dalını~. • ii;undan imha t"ttirilmiştir. Bir köp<>k 
Şair Danonciyonun yola gelereklerdir. 7.lra kaıı dökmek 1 ak;ıı kıuağı:ı:ın içi Lo;rulmamıo •ın. Çimdik burunluksuz görülmüş ve kuduz ol 

evrakı hteıniyorl.rr. da dei(il. Penrereyp bir daha bakmış ----• •••••••••••ıl masındtın şüphe edilerek kudu.r tec-

1 b 
.. "k G b . ı:a21 korkak:ar ş'mc!i şöy e diyor- Bir adam pöl~esi f'lrketmis ve: Dr. Behcet Uz rithar> , t<.;rıderilmiştir. ı 

ta yanır_ı uyu şaırı .... a ~~- far: J - Can kurtaran yok rnu, yetieir> , Ekmek 10 para ucuzlatıldı 
yel. Dan~nçıyo ı;ıecen •ene oldu. \ ı· < ç~mı.er'.:n ıwı ıı:clıncnıi~ olılııgu- l•ıf'•z var, katil var! İmdat 1 Çocuk hastalıklar Belediye Daimi enciimeni. huğ-; 
torı~ldekı e:ınde _perı ~n "kvrak'ıd~ 11 1, ~lııııilıle Jıir k ,tıferaııs topl:ınnıa- Diye lıaykırmağa ba•lamıs. Fa- day ve un fiatlarını nazarı dikkate 1 
vakıtten~rı tasnıf .. edılme te 1 1• dıgıııı furzedelım. o z:ımıııı vaziHt ~at adam da iç<>riye çoktan atlamı~ mütehassısı alarak birinci ve ikinci nevi ekmek-
Tabedılmıyen bazı ıır ve yazılar bu 1110 olunlıı'' Bıçağı ç<'kerek kızın iizerine yliıü Hasta'.arı:ıt l 1,3) da-ı bir~ !te on para 25 ~<'r santim• tenzilat 
eVTak araoında bulunmuş oluyor.! • B-.na kar ı vı·ıwr .. nı l« vap şıı- yerf'k: kadar Beyler sokıüınJa Alı.en)!: 1 vapmıştır. 
ltalyan hükumeti bunları neşrede- dur· 1 - ~es çıkarır"<ın Lo··azını kese- '""'-------------
erktir. ı .c:enbeıb'" "ld' ııo··t ,1"'''" rım. ııi, sesini çıkarma küçiik kı ..:.::baası yanında ka:ı .. ı e:ı~,. Doktor .. operatör 
Bir adam anasını ve kıwferan•ı tnplnndı. Föbt innııınız Jtrn. 

• kı do.<tlaı .m Fr~n-·z. !ııriliz bn~vel;il- o,,miş, fakat koın,ular da yttis L)oRtor Arif Yurcu 
babas•nt kestı llı•ri :\lııı Ilı· ~· i'ltek :ırı. ·r 'anılık- mi,. Adamı , \i bı aklı. genç kızın 

ltalyada feci bir hadıse olmuş bir lan ;~iıı l(e cıı•diler n . . ır re ıı·ı,.ı-. odasıııda yakalamı;lardır. Adam; Bakteryo!og Merkez hastanesi 
adam anasını da babasını da kesmİ•- zıra CttrJJ ılevie•Ied uıı;, ır ki J,i7inı - Yalıu n° yapıyorsıınu7. Rer> A. Kemal Tanay O{ eratörü 
tir. Trenle •ehri civarında oturan •ozler:rıı ı kat'f ııli. \'p •'ı • lılıı~ıııı .. l:ır•·z filan rl<>iiilim. •Kurtla kuzu Bulaşıcı, •aluın hastalıklar 

' ı l " Hastalarını her uün saat 15 ı,·1 r mu"hendı's an"ı olarak delirmı• .• ~ustrrP«rk Hıl.ır dıı kııv:etl :,i1.. ı"Y""" oyııu\_"ın!uk, 1erı kurt o "' 
•• e tndtrhaSISI Jen 19 :ta kadar Jkjci beyler SQ 
eliııe aeçirdig-i bir bıçakla, hem 70 •( cleıiııı ;\! 1 e\'er <' · ... } ti Sıı dunı ı~a•nıazel ,ı,. kuzu. Varın i•İ 

.. •ı d ı d (Verem ve sa re \ lcag"ı müzayede salonu karşısında 
11.k baba•ını hem de anasını dog"ra· det meselt· lw •d 'd <Jr"'ıırıla, nı/.e ui ırı. oyunumuza c evam P <' ı 

mı•tır. 

Bund n sonra delı kaçmıya baş
lamıştır. Önüne rastlıyan bir sele 
dalmı~ ve boğulmu tur. 

78 Numaralı muayepehanesincle 
lllilletlrr remi~ rli l"enrne<ll' tıııı'aıı- lrrrı dt>ıpış. S.ısmahan<' polis karakolu ya-

' kabul ve tedavi eder. n11ş nt~oııdan ı,~ın-.etl.)<n·d ı f"( lı~ lııı .ıddrnırı ~-r~t"rı glirulıun nındd 2S 1 
c:\Jo,~ov", Pari. h•rekete ft«;rı"e dan lıir sab•kalı olrluRunu ıesbit et· Telefon: 4115 TELF.FON· ~~·!~:;hane 3393 

Operatör 

Cemil Oral 
Memleket hastanesi 

e'ki o!Jeratörü • 
lzmire avdet etmi~ olup h~r gün 

jjğleye kadar Gündoğdu Fransız 

haıt•lıllnuinde öirleden ıonra Bi
rinci Beylersokaiında No. 42 de 
lıaıtalahnı kabul eder. 

Telefon: 2252 Haolahan~ 

Telefon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 Ev. 

-------Naipi 
Domuz kasaphanesi 

acıldı , 
~:ıipi el.omuz ku,aı,Jı:ıııesi tckrnr 

ııçıl<ll. Şerufeddin bey e:ıılde : •o. 
2:! her vukit ttnıiz ve taze d lıı.lıı-

ı nur. -· lıarekete ıref er eğ. •ıı soy\µ; oı·dı PıL- mi' v~ ka •ak ola ırötlirm ü ş~tü~· r~---~.;;:;;:;;:-:;::;:;;::;;:;::;::;:.ı:.;;:;:;:;::;~;;;;;; 
l\e\üd:ı il ;ezlıı ıtır:ızııı:ı rıığrııen O z:ınıan PiyetrQ • kızım git, işine himmnt depo•UlHl> diyebildim, de otııruyordu. Bid~inin )aktığı klb· 

Amer:ka enıe.iN·rı~ ,.ıt n hi: rm tmi harpt~ 

G.2 ll~tJl1N~ll 
Pl\e•rn ;·:ı'ııız ha!rrı<ıi'a ııınv:.ffıık o\. bak ben şimdi biraz daha iyiyim, nr- Otomobil Bon şehrinin k:ıranlık ve ı·itle ıliğer ikisi11i de iyıce gordU';. 
dıı '" ı\,.doal ,.,.\,iıııleıı bir >ııiı:ıt çıkııı·- kııılaşım Diyezln ynrdımiyle od:ıy:ı gj. lenhn yolluı·ıın bülün :;iir{(tiyle ynrıı- Dakiku kaçırmam k I:.ızırıııtdirdı. No· 
dı '"" hıır•uıı kalemle ;,~rıdaki ınııhtu- delıilirim. rak geçiyordu. E•usen şimendifer is- betçi 2alıit derhal :ıte1 erıırini verdi. 
,,ır '"z \ı ;azdı. - Nasıl ıırzu eder•eniz. tasyonu Pek uınk ılcğildj. NHode i$e Ve ayrıi saııi)'ede urılt.ıc:ı tufek l.ıc an-

.J.ta•yu11uıı ~.ıkıik rııühıııııııııt d~- \'e derhal Ptyetroyıı Lırakarak ay- yaklaşıyorduk. dı. 

1 'K h anlık kan Ve d~h .. eti 1 po~ıııı ı Lerhav" ı•de.cekıer. Ate1 sa.klı rıl<lı. Bu sıradu kuluğım:ı bir yııylıın l' 1 k , . d k.' t _. 1 Q ram _ 11 . • . .. , , . .. .. d \.ltfUll 1' ıçın e lJJ1'ı lŞIJtl,} e n.;~-
~ 1 • •• •' ıhulıııulııkllil'I lııısıı" Mpooılan yenle- Piyelronun tezkeresi mUesse•enin ateş gUrUllu'11 gı;Jdı. Bıı gtlrultu e-ı .. 
.., - 1 f d· 1-iy ·d dınl:ınall u~ meçhul hedef, ~ok sarih-

" azan•, (Toma~ Con on) A"ı",'ka cııtılu·ırıs •'ırris k ırııtıııılııııı cek acele te<llıir ılın z • l':iğıdı kup:ıt- bisikletçiyle ıreldi. Tezkereyi :ılır al- po artı ın '1" ge oı u. t' T f k . . f 1 ! k t' 
.ıı K K ~ ı Şqfiire • <llır ! Dedim. ı. ü e ateşını liç eı-pt n ·,p Pt ı. _ 7 • tı vP ilıeriııe cderlıul C'on<tııı:ı ıı~rle mnz cleı·hal depoların telefonuna y:ı- Soför derhnl frenleri tuttu ve oto- Neferler derh:ı\ nı"çhııl , nı:ı "·ııt bu-

nle- ulurak veril in• soma kiiğırlı :ıclam pı:tım. _Aeabıı n. ı_üt_hiş•ı infilakın önij- mobil durdu. Şoförle beraber dinleme- lunduirll yere koştijlar ve rşnn«ır-
pt d ı ·· · e""ldi nin k,z ~<.ll'~oıııı <~. :! tp~kilütının k . 

yetro s:ın a ya;ı uzerıııe gı ı. ıl\ı kıvıraı«ık parmakları :ınıxııı<la nıi alubıleeek mı ıdım. c.e başladı'.· f:ık:ı ı;ifek ses]cri biı· d:ı- dan vüeutlları kalbur:ı b ıızenııj uç 
b l k U b 1 '·'den saı· murlannrl:ıııı'' ki b ~ ' \·e ayı ma zere u unan cıu • llıyez: li aılı ve abdesthaneden sallana srıl- jJepo telefonunun eevap vermek için- ha tekerrür etmedi. meçhul siına buldular. 

hoş bir adamı taklide gayret ett · Pi- laıın.çıkıı. ge~en sııniyeler, nazarımda •nrıtlerl Artık korkunç infilakın önline geç-/ Tüfek 'esleriyle halıeı· ;ıla•ı ııübı' ·i 
yetronun bu v zi)·et,ııe Diyez j·ıanmış- . latnı;ızd dedi• arkıul:ışım lıir- . ı_ııı«ı ıner:ık\:ı yahtı -ıleıli- ııcrc~·c halinde vörilntıyordn. Tamıımiyle me- nıiştilc Yavaş yam~ mü•IPı·ih olmn- mangalııt· ko~ar:ık vak'a rerjııe gel<\. 
tı. Onun vere dui'me ·ine mııni olma!\ den bire rahatsızl:ındı, lliraz uzanma- :ııclı)·or tın; yııs oldum. Korkunç bir heyecanla mü- _ b 

1 
ı Ol b'l d 

1 
!er. \":ıkit zayi cı me~ n her tn~af' a 

il . ı · · · F k h' l 1 . f'J'k lı kı· ııa ıışnmış ım. omo ı epoar h . . !~in yerinden kalktı ve uydurma 'ar- •ı lf.zını. Sizde Jedir gibi bir>;ey bulun- - ıraz rla ın ıvıceyım. • u nt ımma c epomuzuıı ın ı a ını e ı- . . . 
1

• t tt' N 
1 11 . tn arrh•at bMladı O za""~n h•pım zı 

· · .1. ki t · ,. ki - d Eli . . . , 0 k d ıçıne nare.ıe e ı. e er o cugunıı an- h - ' 
1 

f . hoşun yanıoa gırti. Diyez nrkadaşı maz mı" Jlususı ıbir yer de olnbı ır. avn ;ırını utmuyor. ..,zanma - ıgım ~or um. · erım tıtrıyoı·uu. n nr IJ k . t•, d I ayretc bırakan bir ş• <C tlık. 
d. 1 k' t 1 f 'k f k 1 - d ama ı• ıvor um. 'f l h . Piyetronuıı yelek düğmelerini, hava -Var efen ım var. azım. ı e e onun mı ro onunu u agım ıı. .. • . . ,. t>çhııl cıı u ann .arPefı mucj,ı ola-

lma•ı için alelacele çıkarıken: -Öyle ise, gel yarılım ette ıretire- Artık müteba i kışım mnlQm tutamıyordum. Nihayet telin öbür' . Tufekler .nıçın _ntılmıştı, _hPr halde 1cnk biı• mahııretle depop 11 i~ k mı :ı 
-Tutun • dedi • bir azdan geçer! lid. ol•a gerek ... Diyez ve kız gar>0n Piyet- ucund:ı birisi ~ıktı. Kimdi, sormadı- tüfek ~e•lerı de cıvardakt <lıfier depo- kndar dayanan bir f.+ i kPş'et• ·, -. 
PiyetM 1e: Piyetro mırıldaıırlı: royu kolları ara,ıııcla aldılar. Hususi ğımdnn bilmiyorum. Yalnız var kııv-ı'ların ııöbel~i efradını harekete getir.lloııların vıırulılugu s·raıla nfihık fi•i 
-bLfra edeceğım. tutunamıyo. -l:ıanmadnn ene! ab\fe !haneye oıl:<}Jl getiriyorlardı. v~timle bıığırdım: miş olncaktı. lini ate' vermek iizere kiLl'İli y.ı~ ıi<-

rum, takalım yok, uzanmak iitiyonım. gitmek istiyorum. O ıında l'iyetro lezkeı·eyi garsona -Pepqnun arka tnrafınrlun derhal 1 Depo;·a vnrdığımız zaman nöbetd Jnnnı nıenla)ıa r:ıkardık 
lJedj. - Oraya gideceğizl vermeğe m~' ff:ıK oldıı. Kız gıırson tedbir alınır.. Cıısu lar oradan ateş zabit derhal yqnıma geldi vr eereyanj Şıı hale ıröre ııölıet~ilPr lıir kaı· ~a-
-Şimdi, ş mdi! Diyerek lliy z lıir kolundan, kız onn hayrete baktı. l'iye!ronıın G. 2. verecelder. leden hılrli,e.v· anlattı: 1 niı;e geri ka'mı< oı al~rdı knr' n• •e. 
\'e koşarak meyhanenin kız gnrso- garson da diğer kolundan tutarak Pi- teşkl\iıtına men,up olduiııınu lıilmi- •Peki sir• sin cevabı geldi. O!omo- -Telefonu :ılır almaz rlerhnl depo- Hiketiıı önü m.ıhııkknk :ı' ıınıı>ncnk ı. 

nunu çağırmai'n gitti. Egasen Pjyetrn yetroyu kaldırılılar, heliiy;ı ıröuilrdil· yordu. Faknt v:ıziyetı tezkereden kav·/ bilimi hemnn harekete getirdim. At- nıın arkasına ko~t le Bir adamın kib- \·e mfith'• hir inf;Ja~ ik ı c• 'ipe • +;. 
da Jıunu bekliyordu. ÇUnkil meybaııe- \er. ( radı. lıı\iım v' 9för~ ••Urııt~ !ıtuyon mil- rit rnktıP,ını yördilk. Her Hciiıle •·•r. ., ,,. ı 



. ~ . . . 

1 -- lktisad _l939Fuarındahalkpazarı (FiKiRLER l 
Hayvan ihracatı- kurulacak Küçükler ve 
mıza bir bakış büyükler .. 

At Ş Poligonu yarın açılacak. Hay va- D~nya~~ bir it in mevcuda t~k.si~i Yunanistann yapılan hay\'an ih
racatı ('fr:ıfınıia nlıikaclarlal' tarnfın

clan. lıiı· kaç giınclenberi. tetkikler yn
pılmııktıı, hayvan ihr:ıcatc-ılaruıııı 

rıı ü ta lea lu n u lııı ınn k t :ı el ır. 

1 ve o ışte ıtınalı hareket kadar ıyı bır 
nat bahçesi d~ hazırlanıyor şey yoktur. Mesa ide muvaffak ıyet 

behemehal bu kaidenin tatbikine K 
bağlıdır. Geçen gün ev vergiaini ver- afayı tütsülemiş, köpeğini öldür-Ha.\ \<tll ihrnratımızdn Yunaııislnn 

birinci dPreceyi hııiz biz mahreç o -
larnk gelmPktedir. Bu itibarla, Yu
n.ıni-;t&ııı:ı yapıl.ııı ha) ,·aıı ihnıc:ıiıııa 
ne k:ıdar ehenmıi) Pt \ erilirsc ) eri
diı'. 

mek için Karııyakada bina vergiai •• d •• J ki k f ) ti tahakkuk şefl iğ ine uğradım. Orada - muş, Oil, gom e e SO ağa }f amış 

l 
k i işleri, mevcuda güzel lakaim edil- IluJıkt'.'sir, (Bu.suı;i) Eı;kiku- hnldf' hir don bir gomlC'kh· dı .. ı ı fır-

K:ı :qılık hay\ ıın ihracatımızda 
Y 11 nani tn•Hlan soıırn gt>)en 1talyn
ıı. noıı iki adasını dn birinci~i kadnr 

,, 
.-...,._. 

miş buldum. Daire içinde tA1n bir yumculnr mah,ılk iııdP oturan Mı•h- lıım1>1, tiOknkt.ı bulunan colıık <' c 
aükünet ve hakika ten müsbet bir mecl ('pm,ılettiıı :ıdıııcla lıil'i kendisi- \' • Jrndııılar. rold:ııı gı:rl ı l r ncık 

1 
çalışma vardı. Fiiliyat ta bu görüt ü ne nl_<I hf>ı·Jı.ıngi bil' nwsl.'lcdPıı mu- bul<luld. rı kapılard.rn t\ 1 ı· ı m-

. i B d k 'k · · d · tees. ır olarak fnzla alkol almıs \ (' 
teyıd ett . ef a ı a ıçın e evın f J I • mısl 11 dır. 

1 · . ld 1 ı _ ena rn de :ırhos olmustur. 
kaydını bu up verııyı • ı ar, ma•- c• p 

1
. 

1 mühim !'.fi~ mak icap eder. . .. .. . .,uurunu ka) beden C'cmalf'ttin tn- o ıs c'r uzun sıırı.;n bir u ı a m. 
ÇOnkLI hııyvuıı ihracatımızm geç- buzu da verdıler. Pe.k kuçuk hır te- b.a~ca mı cekerek e\ inde birkaç cl I d:ıı~ sonra ( e.mnlettin yal\nl. ımı Jm, 

miş senelere nnzarı111 eksilmesin de, vekkufa kartı da alakadar memur sılah ntnrnıtıı-. Bu sırnda evin bahçe- ııcllı) eye te hm etmişlerdir. Bu su-
hu on fkl adaya yapılan ihracata ait beyanı itizar etti. Bekliyen ve t iki.· Afnde dolnsan B\' köpeğine de tn- retle vnku da bir köpeğin ölümivl 
ı-ebepler l ıışta gelmektedir. ' ye t edeni de görmedim. Doğrusu, lrnncayı çevirmiş \'e hay\•anı ölii ola- neticelenmiştir. 

1talvanın on iki adasınıı ihracat, göğsüm kabardı. Diltündüm: Refah, rak ) ere sermistir. ı DUn cilrnJU me§hud mnhkr·mc' ·11• 

'Rodru.m, l\larmaris, Köyceğiz, Fet- h" k A t k 't ' d Tabaııcu seslPJ'İ llzerinc \'ak'n \'C- ele vnpıl:ın dunısması :;onund. uç-emniye t ve u ume • artı ı ıma . 
1
. • · 

lıiye kaz:d:mndan yapılmaktadır. , . . rıne PO ı ler yet!~mişlerdir. }'nknt Ju hapis 'c para ceza ııın m hkfü 
Geçen seneki fuardan bir manzara 1ve muhabbetin daha alyad. • kli, çUk. Cemnlettin elinde tnbnncn ı olclugu cdilmi lir. 920 yılı ile 937 ~ıh ihracatına ait is- f d lk d 1 b 

Beledi.ve rei ligince J 9:Hl ı:mesi fu- dit nçık J>a\ ~ oıılnr şeklinde , e çok giı- memurlar tara ın an te an e ı e ı· t:ıti tikleri ele nlı) orum: Bu kaza- ı 
arının plii.nı hazırlımmıştır. Bu plfuı- zel hazırl:uwcaktır. llalk pazarlnn, leceti ne ticeaine vardım. Bu itlbar a 

lnrdnn 9~9 yılında İtalyanın on iki fuarda gayet ucuz alış verisler irin bUyUklere aid meauliyetler adeta kil· 'h t dn Külltirpnrkta ilave edilecek 60.000 • ~ 
apasınn ~ apılan hayvan ı raca ının tesi edilecektir. ilklerin hUınU niyet ve harekltana 
tutarı 1~4,545 liradw. 937 de yapı- metre murabbalık snhnda nazarı Ha) rnnnt bahçe inde insaat devam- çb 

1 
Ş . t b h k k 

d 'kk t ı kt dı · . • at ı.. u vaaıye ana u u ll • •a· hın ihrncat f e 59,175 liradır. Yani ı a e a ınma a 1 · dadır. ll<ıv\ nnnt bahçe-.ındeki muh-

1 1, l f · t ı · aiye alimlerinden birinin t~rilini ha-) k. f k · arı' a Tam rn Pnrlste ı.ıll uıınn uar mu e rnssı- telif hay\·anlnr, Kültüıırnr)nn muhte-
nl'nt a 1 ar yarı ) • • ' · • • - tırlattaı Hükumet, idare edenlerle 
knm cld • edilmekle beraber bugUn- 1 sı mimar B. Gotyeden esas plan ha- lif yerlerine konulacaktır. İnşaat ona 

Satış kooperatifleri mu
vaff akiyetle ir..kişafta .• 

ı 1 il 1"11 once miiteferrik ııı:iıı tröre ,Yanılmakta(lıl'. idare olunanlar araaında bir vaaıta- y • b • J J kil vazh ete lıukarnk tuhrnin ecliyo- zır nnm c" .. '. o " • •• 

lı 1 i 1 k . ·ı t uıslaklarnıın hnıı'lnnnrak ~ondcrıl- 1ııhiRarlnr iclnre1:1ini11 noligonu clu dır. ! enı an ar ve pa Vl yon ar açı l yor' mus ruı ki, u yı at a ar:ı va ı ı 1raca . . . . 'f b b k d k d 
· ı ısteıın1ı!ltır bitmek üzeredir. Yurın töı·eııle atıa. Şu tarı • u • . 11m an ne a ar h • ı • • • d d• hi bir knyde değer bir rakam rnrmı- mes ~ · " t Ç 

ye~ektir. Zirn, yurdun bu kö~elerin-1 !139 funrınd;ı hir~nk yenilikler ola- poligonu nçılncııktır. ı d• doi ru ve ıaabetlıl .. l a Si , sevınç 1 ın e ı r 
den 1t.ıh•a adalarına döviz ve kle~ cnktır. A~k hn\•a lıyııtro u yaptırıla- Fuar allıflmleıi: VISALEDDIN Germencik, 27 (Bu u i) - Bu- olan )Clk Pk kablll}eil, fktı. di q 
ring me~eleleri dolayısiyle ihracat cak. ) ı>ni bir meşher, h lk paum 'ii- Fuara ııit kart po tııllnr ve albiim- : - gün Ortaklnr, Germencik. Erbe)·li ve ı hada da k ndi ini g t rdi. 
) apılmaktadır. ı cucle getirilecektir. ~1 ~her, müteacl- !er. Vi~ anadu l.ınıstırı}acaktır. K }ar çıJıyor Karapınar kooperatifleri ~·eni an- HUkumetimızin. ıktı aden k ne. 

Gerçi, buralardan yapılnn jhra - urs Q bar ve ihlve }>fi\ iyonlarmın törenleri ri gitmiş olan memleketleı in n U\·nf. 
cat milyon hane ini doldurmuyor, L. . bitirme ve ol· y~pıldı. Miı tah iller P.\'inç içinde- fakı) et ırlarını tetkik etti \ e koop -
fakat l.ıurahırdan yapılan ihracat Trakya Ja yen 1• selek ıseyı clır. l atlflerin, ilerile) iş lıah i ıd bu\ ülr 
mih·onluk ihracatımız kadar mühim Uı • gun 'uk imtihanları 1 Orta~lıırdnn, ~rnhtnr. M~hmet Knn - bir nmil olduğunu anladı. n 

1 
.~ 

olmak lazıma-eliyor, 'l'Urk l\1anrif cemiyeti İzmir şiibesi, hl erd, torcııdlek gltlzell bır hıtnht'.'de bu. dola) ıdır ki, tarım bedi' C' atı ko. 
Sebebi: Jı ., • t l ,_. ti )' k .. nkolu vnı1ıııcl· "' Inn un l1 Ye n ·ıs nl1C ı. 1 O r "J 3't' Q e-yo n Q rı .nnı·mı nn po ıs a. •• .J' '

1 ~' •'. • • • • • .. ... operatifleri knnunlnn çıktı. Hu iln, ı _ Bu üç, cWrt knzanııı geçımı, l d c .-, suri oğlu konağını, ana, ilk, orta okul Lı be) lı kooprı ıılıfı mudLh u 11 n-
1 

• • 
daha zivade, ltalyan ve Yunan :ıda- . k 1 d . t k . . san Korkmn2 dn nçıhş töı·eni mü na- ı:ı:ıtış kooperatffleı f bırlıkleı 1 kurulu 

.J ve lıse ac;nuı ve e ı·ısn vapma JÇın • 
!arına yapılaı\ ih racata bakmakta- l ldrıılnmıştı. Yeni okul nçn;ak için res- sepetile b~r ~ö~·le\' vererok rle~i ~i: 1 bir h(lldı>dlr. Bugiln, açılış torenfni 

dır, A/ f • T k k •• J ••[ • ıııı muanwle lwıı!iz l\lıltilr Rııknnlı - - Hepımızııı malıımu oldugu uze- ) nı)tı[tımız dördllııctl pıl\'iron, c>um 
2 - 1hraç edilme) ip c-klı• kuldıgı ınan 1ıe .. ce, ra ya oy u erı gıııd.ı iııtııç uliJıneıııiı:: oltlııgıuıclıııı, re, parti nlılnl' ele\ rinde nwmlrketi- hurİ\ !'.'tim izin bin bir fe) izli ıle-

tukı.liı Je. pt>k cuz'ı 'mikt.ır tulııc;ul\l d • J d JJlıınııııı il Pyl bitiı·ıııe \e olgunluk im- miz her cihetten \ !'.' l.ıillıu sn iktı nd ı inclPn biricJiı·. 
olnıı mahalH i tihlnkten sonra, lı~t) - a. rasın a sevınc. uyan ır l b k ;ı k . k l 1 

tihanlnı ınu hazırlık kur )arına tahsis n ıımnunn ~o gt'.'rı ıt ımı;;tı. 1\ooperatifçiHgi tnm mil kavrn-
\nıı. l tt'lef olup gitınege ıırnhkuınur. 1 d . r d ı · ·u .. 1: st ıı ılım l ıı'. l<ur~ta l\lcmlckc- tin h:ı kiki nhibi < lnn mı ''"k . b i 
Ç linkli, l.ıur:.ıduıı Lu.}~ se iJi'Tt'rınııze 1 l.ı . 'I' k 1 k 1 ,. . . . . , .;., \ rnı \ n m 
gerek milstehlik\cgerek:-;es.ıtıcıicl•1 ctıı ı·ı ı-.ı \uc:ı H'l' n~r uru ııı11"ıdır. Zit·:ıatııı iıı~isııfı \e kıJ>liııuin \f>ı·ılect~ cl<'ı. 1~·1çın lıse bğretmenl- biz TmklPriıı: ti{' ı·t e i\tısaı.tı~.ıl- bölgemiz halkına mU\affolm tler 
IJiı• kuzan" imkanı yoktur. Nakli) e ta ol.ııı ·elt>ld~ı· ))i;ts.} onlnrı lıu sene alın terinin tam kıır ılıgım nlma ı el'! temın eclılnıışllr. Dersler rl.} nzf) c. la hemen hemen nlaka. ı yoktu, o de- . . . • 

... el'"· f ı· ı · d 1 A kimya fizik hbihe fel·efe \'e edebi · d b 'k h' 1 · i d ı diler, çok karlı\<! ı\ı ışler lrn arma-ıııı rııfı, bClyük ı;~hh·leı:imize yakın ' na ı~ c>t PrıııP e\ nm etmektf'dir. lnıkımıııclıuı rnühfnı bir yenilik ve , • • - .' s . - vır e, uyu şe ır enm z e gorıı~Pn 
1 

. t . 
1 

.· 
"İvuııhın gdirilPcek lıuyvnn fiyutlA- Simdi~ t kaıJ.ıı· gPleıı ııwkiııeler ıo- kıılkııımıı Jıa11•1)ell oluıı lm hadi P ''.al ~ııruı,>lıtriı Ll?.PkrıııdC'n , .'·er~lleC'elk~lrl. til'nı·ethuııelel', ecııehllerin. nzlık 1 ııılıfr~ıı:ı• emKenon•,.ecae·ıım. ö 1 . l 
- · · 1 ı ı ı · 1 C enıl\ et, fü >1le, uzuııç l\.ıstı e c C',.; , il) 1 . il d l.ı 1 d • .ııJ r"m zın y evı ıarıı-rı iJ" uyuşm·:ı ıııa ıııaıııdır. ~nuıı ıırı ~ :ı ııız t<>mız enwkle kıılı- J..<n J l) u çok ~wviııdiı rııi~tlr · · ın et erın e n e u unu> or ıı. . ti lk 

1
. d '-Ot . f' 

1 • t ' . . . • . , . ' h:ılku 'e tıılebe\f• \ ııı·tlını du~lınl'ı>~lle . ı o e a ıs .ııı ı 'e u un mı n ır er JJ-ı .. rnıı ihrııcatımız tetkık Nlılır- .} Ql'dU. Bu seııf' r.ır:ı:.ıt vclrnlctındtııı 1 Zırnııt \'{!J<ıtltıti bu tlt-lektor OlPI'• h k t t kt. ı·. Bıı~ ilk Atatur)\1111 ''('çok kıymetlı .·.,, .. , ndildfkteıı Olll'" t" .,, 
'.J • • .. • • arp P eme Nil'. ' • , • .,,,." " vlrlle OD\ -ken bü\'iık iiıkeleler Uzel'indc gn!'.- gondt-rıleıı oıı <loıt ııı:ıkıne dı' tıı- lwzleriıw .} ı !Pl'i k.ulnJ' iluıı du. \'e r.. 1, 1 1 

t 
1

. . .
1 1 1 

t• \'ntnııperver nrka<lnsl:ırının ) uksek 
1 
Hdi ' ~ · ı ı · · . . \.lll'ı; art ıı um Jrr 111zı ltı ve ıı ı- . . . 

. . ı.ını em ıı fll ec•e " e a e en ge c- . . v . -ll"l'ilPıı lıa sıısİ)'t'I lt> kiiı;iik ı,.ıkelele- 1 ıum nı ı ru 1 ık ,ı.;ııı·nw gıbı im 'l•ılık- ıııılllll', t 1 lll k \ ' k 1 t l 1 
hını rn ı·t \'l' grı) l'l'f lerı le vnt.ınımız.

1
.~------""'!!'--~"'!" 

Ne jad Böiürtlen 1 t . ç mizleııı.tıkten ı;onrn, asıı ·c·n kendı .. 
ı·lıı de hukkı uııutıılmanrnlıd ı r. l't>k nıil'iucıılt> lizeriııe okul da u ıhıcuk- dnhrlı '.1.· hurıcı dusın:ııılnrdan tP. Aarııyaka Şemık/er 1 

... 

.. --------·· Cıl' Jıran man -'a il. T, I tl fi 
1 ırol't>11Pğ'iııe tf'ı'ke<iilmi o .ııı milleti- köyunde a j aj (/ ( il yıır '11 lll (~ mizin, iktıım<ltın nık elerek ln\'lk r t . ti b h b 

Doktor ' Turk )lltıtırlf eemhetinııı t:ılehe oldU"ll l'"f.ılı \'" . d t k , • am esısa 1 a çeve a 
1 d l l li k k 40 k 1 1 t , ,., " ... nn C' c nvu mn ı , . J k \ urt Ql'lll a ) 01' O , •• lZ D. eue JSİJyen er Q USUO ciheti dfüıiimildu. 

\llrılır. 1 Kemal Salih Aysay 
~ara \ e iııtani IUl'"lüı.ldar 1 kadınla, 1 çocugu yaraladı C'umhuı·i~ et hhkıımPti; fercllerin. Karşıyakanın Şemikler köyün-

·-_Mıl!!""'!!""e•m-/"!le...,.k•e•t-"'!h!"'a-S·f·a-n.esİ keıı<li haslarına muhinı işler ) npa- de altı döniim kadar siyah üzüm 
füılıkeslr. (Jiususı) - SavaştP-.ra~ıl:ıdığı Eros.rlu Ahmed adında lıi- nmucnklarını ıwznrı dikkrıti' al.ırak bağ, al tı dönüm kadar muhtelif ınnteha ı ı 

Basmahane postahane 
karşısı No. 3C 

ped<' bir <liiğiiııde dnvullarm çalındı- rinin Ayst• aciındaki nnnesile o~lu dahiliye mütehassısı kollPl,tif, ı\om:ındit, nnonim \'e limi- meyva ağaçları, yirmi dört dö -
gı esnadıı o cirnrdan gecf'n bir mnn- liç y.n~h.ır'.n<lııki Cahfdi çiğncmis vp ted ııe\•indc>n lıir~ol, kooperatiflpı•in nilm kadar sebze yeti tirırıeie 

Cumartesi gün
leri meccanen 

da dtl\ u) seHiııdt>n Ul'kmilş. koşmuğıl ll'I' ılwıırıı dC' Loyııuzlamı~tJl', Dr. Celal y arkın kurulm:ı<1111n ) :ır<lıın etti. tP!Wlktc çok elverişli bir ikamet edılecek 
11 ı l ımıR f <'ocııh ve• k:ıd ı ıı UKll't'U varıılııııılık- IH1hınchı \ c• bu ufı'tırdn birçok teşkl- ev, hayvan damı, samanlık, 9 

'" ı·u tgel<'lll' s:ı c ıı·ırıap:n H\R: .- · l:ınııdnıı memleket h:ı~tahuııesinc Muayenehae: ' kinci Beyler lat .} .ıptı. T:u tes\ ik \ e hinıa) e neti- beygir kuvetinde muntazam mo 

tır. gctirilıııişl<•rdiı'. sokak No. 25. Telefonn:395S ce iııdC', mc>mlek('tlmizde iktı!'.ndı lıir tör, yük arabaaı ve hayvan icarla 
Mehnwd oğlu :\lu!'\tafaya ııid oldu- ~l nııdaşını huşılıoş bırakım sahibi Evi: Göztepe No.lOIJ knlkınmu hu ule geldi. Bugün milli alırıak istiyenler Aydın hattı sey-

Telefon: 4223 ğu anl:ıııılan manda başıboş bir hal- Mu.stnfn hakk111da da tahkikata giri· Telefon: 754~ mClesseselerlmiz, bankalaıımız vnr- yar muhabirimiz bay Yusufa mü 

-~~---•••••:::::~· • ..,·~~·d~e!!b!o!y!l~!!koşarken sokak ortasında şilmiştir. '".""1111111111111111111111----........ - ... ___ _, dır. Milletimiz a!lıl ce\ herinde aklı rı'"'P.At ,.tein .. 

J 6• 1 r "" - l\lilddeiumumi bey bu encin ··-- ··· K . t do.. Mont k •st masum oıduguna kanaatim ,ardır! . . Bir baı:1kası da - Ya .Jozefin ·ele- on e rı o -Dostum lloı·eJ, bu gencin ma-
dı - sokak sllı>rlınttı~u olan bu kadı- um vera suçlu olup olmadJ- ını t 
nııı kol'a Fransnnın kraliçesi ltn\'&- kikat meydana çıknracnktır. 
nını ta d • ,, Y AJ k d O•• • sı ıgını unuttunuz mu. - azan: e 580 r Uma Mücleiumuminiıı bu ozlcr'ni em-

Pt>rukalı baı:ıka biı' aristokrat söze niyet müdürü teyid etti: 
knrıstı: • !onda me\'Ztlllbahi;ı e<lilmPmesi çok dav rannrnğmıza söz \'erini dedi.. mn muhtaç bulunduklarından onlar- zar fırlattı. Fakat zabıtn flmlrinin _ Ço]< doğru! l\Iaale ef elde etti-

- Sö~lin kıs~•q ı.. ağır bir sey degil midir'? _ i nsaflı mı?. Vazifemi ifa ede- la karşılaştıkları zamanlar hürmet bu bakıınııı göziinden karırmı"an • . . 'k b . 
P. • " t • 1 d A · • J gımı7. veııaı , eyaz gUvercınln nek :

00annti. tıerin hazırlad ıkları lıi r - Affc<lel'siniz , l\larkiz hakkın ız ceğim !. gos ermege mecbur oluyor a r ı . rıs Morel şüphe uynndıl'dığını hissetti . . 
iht~lfıl karsısındayız.. var! _ Huglin nisan gilııilmüz olduğu- t~krntlnr masraflı hayat ıı-eç irdik le- ve derha l ifadesini düze!tmeğe baş- m~um. ol~~~ığını gö terıyor. 

• f P\•zu d:n·etlileri yakın elan nlfika- Bilfor bir re \·erans yaptı. Marki- nu unutma!.. Dikkat et; bu mesud rıııden kısmı küll isinin borç l arı pek ) adı. .emı sa ı kanaatinde i r. r Pt i: 
dar ettiR-fnden mühahese çok sn re- sin elini öptü. gün, bir hnk ızlık yükü altında ka l- çoktu. Nitekim bu arlstoklardan za- _ Yakalanan mazmm en bllyilk - Müsaade btt) urunuz; her hnld 
r"kti :ı:.~ 1<nt krnl miimes.-;ili müddei- Davetlileri selUmladı ve sulondan mat1ııı, man zaman iş için zenain Morele mü- gemimin ikinci kaptanı idi. Şimdi Edmond Dante i bendeniz zr tıalini . 
umuıni b·ır k · t ı d" d d ctı·· nı or dPrhnl ayrılma ı. e- çıktı. Mumnileyhi nişanlısı sokak İki genç n~ rıldılnr. Bilfor yo a uş- rncaat e en l<!r de epeyce var ı. ı~e birinci kaptanıdır. Binaenale\ h den çok daha yakından tanı orum. 
TrJ!:~'~.~1 rmllnakns~lar~ kapadı. ~!n- knpı:;ınn kadar teşyi etti, Hi.. Emniyet mudtlrü mumııileyhi .

1
0nun için Morelin a r iRtokratlarla mu maile~ hi~ yııkalnnmn ının bOtun O genç iyn et islerine knrsı t m _ 

cekU ve. e mi \'nzıfe~ı hnşınn gı e- - Ayrılclıgınızıian nP kadar mLi- lıeklh ordu. 1ki erkek ilerleı·ken be- mı IHIAebatı pek çoktu. Binaenaleyh 11.şlerimi :ıltiist edeceği malurnuiili- milP ynbnncıdır. Edmond D t 'n 
· tees~ir olu)orum bilseniz! Dedi. )az ·u<:lı bir udam Bilforuıı önune Bilforun Morenle beraber yilrümeğelııizdir. kar:ıklc>rini \'akından bilen herh n i 

l\J a. le pf - <lNl! - sizden a\Tıl- SP\ g!llrıı. l.ıenim tee silrı\m si- geçti , e hbrmctlt> . elam \erdi. l~ıı t~ııezztll göstermeAi şııyn ı.11 hayret F.mnl\·pt mucliıril mıınak. fi) a ka- lıir in an, hiç uııh etmcıd ıı, nun 
lllak ınt>elmri) C'liıı<le~ im. EnıııiyPt zlııkiıı<lt!n daha az d1:ğlldir. J'&kut adaın gC>mi sahibi !\lol'eldi. Mumu- Jlıı• nokta le kil Pdenıı~zdı. 11erlı>r- IJillll'ttk itirnzcla buluııcl ıı, • tnnrnmile mu um olclııJC 

1 
k 

11 
tiı i 

lrlıldıır{ı nılrerirni \:lka l attınıııık i~in \azıfe hn şe)den iı8tüııdür. lle\'lı Edmoııduıı \':ızi)t•ti için ,nahı- kt>n Moı·e ı dolııyııılle Ed mond l >ıın-ı M/ı!(\l, Moıel biz kaptu.ııını ı ileri tit'fhlliı•, 
''flliraldı Emirınulııtkkakiııfazeclil :MUdd~iumunıt. nlşttıılısını kollnı·ı- mı~t nlııcağ ı nı ilıtf)n r Lııhayıı \'i' ni- tesin rne~ele ini kn rııdırıyordu. ~ııkıılnmıR-ıı l~tlcal tdnıemi olı,ıu idık l\lud<lf'iunıunıJ emrıl)tt miltltlıh 
nıı~ ola~akt ır. BiııneııalP) h genç ıım u ı·ıt mu uldı \t> sıı~ l 1trındun öptU. ~ım lııııı Mt'r~t·deı,ıı> !ôl~Z vernı l~t i.. Ru ıırn>ıele 1 ·lıı :uıt ı llllııl2f tncl:t. clt•\'lt>t uliıJ,..(ı olurnktı. llf\ ılonıtil: 
~ıtı>tuıı J.;Jmon<l nnııtt- i 1,ir, rınl zaı· :ıt1aı·kız R t>llf> uı·iHl ılkl'ul olııııısma l<rnl mllnwH>1lli Rllfor gemi uhlhl (ttl(rlmlı Rı>lwhi blzrrnt şııhs1111ı da 1 <:ı nıl cıhtbi lıııflf Lir· trırııln fllll Elılı 1 ı)ılı 11 vr. ıııl ncııl 

1 
ib 

ındn i tir\nbn nwC'lııırııın. , 1• st atllkuııuıı en huı·ıı ı·etli mildnfl- Murell )akıııclıııı tnııı,\ııı·dıı. O zn- ıılAkııduı· eltiğiııdı•ııdh·. . lııl)t>t rnlidllrli ile :ılın .. rtf'I' gllıi oldu: 
F.\ ulıılıi '.\1ıırkiz ılt> :\J p ı·:ın lııı )t>ıiıu l e ıı IHılunrııfümıu ı•ağıneıı kııllıl rıınn l\l orı•I 'J\rıırsil)ııııııı Pil zenıdn! Moı·ellıı hıı ııon zlı:ı-ı. mUddehı. llf•nıtk f'l'Hlfni f'JllllİH•I fiti 

liz1tı h \ l\ı•tine <lokıınını ı ~ gibi tt>ntİY. uiı' lrnclıııdı. \ ~ klnı:it!lllıı fe gt-rııi uct>ıılulu ı ırıdu ıı lılı'i idi. Aris- rııııını ilı• lıırıllıflt Jt.ldt>n enırıl)ill m(I. ~im ııclıını o kıılnı lrnıktıılf' \t:> t~lı 
Mu lJ ımnıımi bf'\ dt>di - ııf ııalıyıııı i:;temi)o t·Lhı. tokrıılluı· zeııgiııllğ'lııı> pek kı)ll\f!t dUı11ııUrı ııuuırı '11kkı&tiııl ı'elhetti. rlpl ur lı\lt> mi'> 

tedersınıı O ı.. ... ııeicın l-mının bu sa- Nişanlısı Bilf<>ı a}rılırken, 1nsaflı 1 Hımı}orlar.tı Fukat unahılera dal \ e leııt!lın Utt!ııne ilplıeli bir nıı- Qorııa Hllfoıa d , ı 
mn t 
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ispanyanın içyüzü 
Jşt)anyollar, hem Ruslardan, hem de 

şiddetle nefret ediyorlar 
İtalyanlardan 

\ANALlOLU) 

ltalyan mağlubiyeti, F rankocuları 
bile çok sevindirmişti 

• 
General F ranko birgün ne dedi? 

--· --· ---------

A. Ş. ESMER 

1 acı hakikat budur. 
(İspanyol, daiına İspanyoldur) 

~-~'HTFf r. 

Tay mis gazetesi 
Berlinde toplattırıldı 

Paris, 27 (Radyo) - Berlinden 
haber veriliyor: 

Alman zabıtası, Taymis gazetesi• 
ni bugün de toplattırmıştır. 

28 4 8 11 

tan • 
b~deli 

tha-

8952 

ANADOLU 
1 

Günlilk siyasi gazete 
Üç yıldanberi suren kanlı tecrü-11---------------ı 

Sahih ve Başmuharriri 
beler şunu isbat etmiştir: Tarihin ta· HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM , 
rudığı İspanyol, daima İspanyol ka-

Umumi neşriyat ve yazı itleri mil' 
lacaktır. O artık ne faşizmi, ne de dürü Hamdi Nüzhet Çançat 
komünizmi istemektedir. Çünkü Is-
panyolun hakiki hüviyetine, ve ru
hi bünyesine bunların ikisi de zıd
dır. 

O, yalnız aşkın, dansın, ve spo· 
run adamıdır. aamafih bu adam, ve 
ölütnden, kandan, çarpışmadan, ve 
daimi bir mahrumiyetten hiç bir za
man korkmaz. Onun çölden gelen 

-lDAREHANESt 
1r.mi< İkinci Beyler soka\: 

C.Ilalk Partisi bina11 içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLl! 

Telefon 2776 .. Posta kotuıu: 4~ 

ABONE ŞERAtTt 
Yıllığı l40U, altı aylığı 8H 

lı:uruştur 

kanı hiç bir şeye ehemmiyet ver- Yabancı memleketler için 
mez 1 abone ücreti 27 liradır _../ 
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r R1tk1~&~-·~I FiLisrıN isi 
Yazan: ANTONİ E. ZISKA Çev:ren: ASIM KÜLTÜR 

Evlenen Bektaşi J •ı AJ 
ri!:~··~~~'~:k~:r.:::~;!'.::!~ ~: ngı tere ve manvayı 

-1-
adam, ömründe hiç dünya evine gic, k 1 t ' 
memiş. Kendi halinde yaşar, kimse- gene arşı aş ırıyor e 
nin işine karışmaz, akşamlan rakı-

"Mukaddime,, nına kadar, ya klise bürosu veya kat Fleet Street uyanıktır. O dinler, sını içer, zevkine bakarmış. 
ajans telgraf dairesidir. Burada an- çelik kollarını sallıyarak ve bağıra- Bir gün mahalle imamı kendisini 

Bu kitap yalnız vakiaları anlatır. tenler ve kablolar daima yeni ha- raktan dünyayı dolaşarak bildiğini çağırarak şu nasihatlerde bulun-
Ne romanımsı bir röportaj ve ne de berlerle meşguldürler. Dünyanın en ve öğrenmek istediğini geçmişleri muş: 
hatıraların hikayesidir. Felakete doğ- uzak köşelerinin haberleri burada ve ekseriya gelecek şeyleri söyler. - Erenler, artık ihtiyıırlaclın. 
ru yuvarlanan esas kararsız bir dün- toplanır. • Sen bundan sonra bakılmağa muh-
yanın vahşi portresidir. Bu esere Dünyanın çehresi. beyaz bir kağıt Bir gene adam kitleyi delerek taçsın. Yarın maazallah bir hasta 
yarayan notlar, tayyarelerde, sür'at- üzerine aksede-r. Fnkat bu di.inya geçmek çaresini arıyor. Heyecanlı- olsan ağzına bir kaşık su verecek 
le giden trenlerde, otobüslerde ba- biraz evvel olduğu gibi veya ~imdi dır, istical ediyor. Biraz sonra bü- kimsen yok. Seni şu perişanlıktan 
zan bir kağıt parçasının ucuna ya- göründü~ü g~bi değil. . . . .. 1 yazılır. rosunda bir masa önünde kurtarın.ak .istiy~rum. 
hud yaş bir fotoğrafın arkasına, Cecen:n bır kaç saatı ıçınde bu- telgraflar, yazılar, mektuplar arası- - İyı söylersm hocam amma, ne 
Afrikanın bakir ormanlarında, tün aktuali~e alınır, basılır ve vcı i- 1 ııa gömülmüş!.ür. Bir kalem önün- yapmak i tiyorsun? 
yahud duvarları Yançe nehri tara- lir. Bütün büyük ve kiiciik vak'alar 

1 
deki kağıtları çiziyor, yazı makine- - Yapılacak şey ba~it: Münasip 

fından sulanarak civarı ölülerle do-! o sahifelerde tesbit edilir. Diinya - leri işliyor, Dıktofonlar inliyor. T e- bir hatunla seni başgöz ederiz, olur 
lu olan bir Çin fabrikasında daktilo nın dört tarafına yayılarak ağların- lefonlar sert bir surette çalınca mu- biter. 
ile yazılmıştır. jda av be.kliyen örü~ce~ler .gibi bu harrirler koşuyor. Çabuk, çabuk da- .- İyi amma ben kendime glivene-

Bu kitabın kimin tarafından ya- gazetelerın muhabırlerı dınlerler, ha çabuk. mıyorum. Altmış yaşından ı:ıonra ev-
2ıldığını da bilmeniz lazımdır. Bunu bakarlar ve kontrol ederler. Fleetl Onun yazdığı her kelimeyi, yarın lenmek biraz gülünç olmaz mı? 
bilmediğiniz takdirde, muharririn Streette, bütün hatlar birlesmiştir. sahalı yiiz binlerce okuyucu okuya- - Canım, tereddüd ettiğin ne-
yaşamak hat ve ümidini kaybetmiş. Londra matbuatı dünyaya çevr:I .1 caktır. Fakat <:>hür gün bir gaz•te dir? 
ve yaşını başını almış bir adam oldu- miş muazzam, bir çift göz, muaz- 1 içine eski bir çift ayakkabı sarılacak- - Bir kere kafi derecede pnrnm 
ğunu zannedersiniz. ! zam bir çift kulaktır. Onun karsısın-1 tır. O bunu biliyor, bununla bera- ok, ikincisi.. 
Hayır. Bunu zaten şimdiye kadar d d.. ~ k·· .. k b. ~ ber, bu gazete amba~aj yerine kul - Canım erenler, sen merak et-

• 
lngiliz muharrirlerinden H. N. 

Braylsf ortun bir yazısı 

i k h a unya manasız, uçu ır parça I l d • ~ k 
o an ısa ayatında muvaffakıyet- h r d k 1 B l I anı ma an önce okuyucu üzerinde me, nikahta eramet vardır, herşey 
ten muvaffakıyete koşmuştur. Bu 1 a _ın e a ır. ası an .gazete erden tesir yapıyor. yoluna girer .. Hem merak edecek Mııırda Filiıtin Arapları için iane toplıyan çocuklar-
satırları yazmağa başladığında otuz daglar yeyda ol~r. Bır kaç metr<: j birşey yok: evlenen ile ev yaptırana Tanımmş /11giliz siwurnt ?ımhan-ir- ı·ek yatağında ölclUrdüğii de ''nkidir. 
iiç yaşına ~irm.i~. ~~lunuyor. j ~z~~lugunda afışler son haberlerı 

1 
Fleet Street. .. ~l~et St1~~et. O, ba- Allah ;·ardJ'?1 ~dermiş. . . lm-inclen 11. X. Bra11l.cı/01 d b ıgiııı to- Bu u ul ovle muvaffnkiyetle tat-

0 ekserıya, buyuk, ana yollardan \ erı · na ht'yecan 'l' uı,ut 1 cüınynyı do- - \alla hı bılmem, hocam! Şımdı- mamrn şidclet1r11miş olan Filistin Jıu- bik edilmektedir ki, gazetelerin de vaz 
uzak küçük ve kenar yollarda olmak 1 1 :len~z ç .. kilmiş fotoğraflarla ve laştırJı yıllarca gemiler, otomobil- ~·e kadar bir tecrübesini yapmadı- clisclcri;ıiıı aslmı tetkik ede 11 lı ·r .Ja:ı- dıgı gibi, Fih tınde birçok polis k·ara 
üzere dünyanın en çok mücadele kı.rm:zı ısaretl~rle s?n. tab~.ıa.~ ~~ka~. 1 ler, tayyareler, pa~aslar ve bunlar ğım ıçın yardım göriip görmiyece- s111da lıa:ı şayanı dikkat mıtfalralar koll::ırı t:ıhliye Ye mahkemele kapa. 
içinde bulunduğu t 9 29, 1930, J 9 31, Tıpograf makınelerının gurultu len, yanında hayvan vagonbrı i1ı:am .. t ğimi pek bilmiyorum. ileri sio mel.teri İl'. Ezciımlc diyor ki: tılmı. tır. ~ 
1932 yıllarında yüz altmış bin kilo- ~~r~u.nların kaynaması, rotatiflerin ~e~lerim oldu ... Japonynda Yousen - Sen mü terih ol erenler, bu işe FHi tindeki askeri \'uziyct gerçek- .Muharrir bundnn oııra, bu i yonın 
metre yol katetmiştir. 

1 
ınıltısı: işte Fleet Street. 1 Ka_ıshada sofor bulunrlu~,um, Şili cpek iy.i:. deyip baş~ı):alım. . ten ciddi bir mahiyet almıştır. Almanya ve 1tnlyadan ~ardım gordG-

Bu gün Avrupada, Çinde «Ame· Ornda: Daha çabuk, daha çabuk dag1arında tavşan ad?d•oırn zaman- Erteı:ı gUn bektaşı ıle mahallenın Tarihteki me\•kii ile bugUnkil hnli ğünU yazarak şunu demektedir: 
rika cennetinde> hulasa dünyanın «Sesleri >_ iııitilir. Bu sesler _lmranın 

1 
lar daha fena değillerdi. Di1er za- ihtiyar çaçaron ka<lın!a:ındnn altmış arasrnda büyük üir tezat husule gel - cAnlnclığıma 1 e, ıki ilç Alman 

her yerinde engeller ortadan kalk- ha~p. sesı, matbaaların f aa~ıyet. ses-
1 
~anlarda korku ) avaşca kalbe gir- lık Hacer hanımla mkahı kı:·ı~ıy?r, miş bulunan Filislinde cer ~an eden teknisyeni kendileı ıl ç Jısn or. tt ı _ 

mış. bütün ananevi prensioler kıy- lerıdır. Okuyucu uyumaga gıder, dı. dualar okunuyor. Şerbetler ıçıldık- hı'ldi elerin aceba a lı nedir? ) anlarm i-.e Hnridl' tn ti)jz nle) htarı 
metlerini kaybetmişlerdir. Öyle zan- bir kaç saat soı~r? ispord~n •. bor~a:I ~leet Street... l Iaris, yeni olan her t~n. sonra mahallenin be~ç~. i bektn- FT t• 

1 
h .. l) k 

1 
.. 

1 
olarak ) pılan pıop gandalnrı diger 

nediyor ki Darvinin: cGerek ferd dan, aşktan, palıtıkadan bılgı sahıbı şeyı arar. Meçhul ve harikulade sey- mm yanına sokularak gızlıce - otuz 1 1 
llH en t'llUZ ır aç Jllll evve bir mUznheret te kil eimekte~·di. 

\•e gerek ırk olsun, zamanın ~e mu- o~mak ister ~e. ha1i~n di~.:_rlerinin-J ler ~~ıyan o~~ıy~~unun tecessÜsü kuruş imam .efendiy~ diyor - yirmi gelmiş bir arknda,.ımın anlattıklnrına Fili. tinde Roma _ Berlin °mihveri
hitin sartlarına intibak etmege mu- kınden daha ıyı oldugunu ogrenerek de boylece sızı dunya üzerinde <lo- kuruş müezzın efendıye on kuruş ta göre, vaziyet basittir. Şöyle ki yahu- nin modern tekniği ile knrşıln ıyoruz. 
vaffak olamazsa ıstıfa kanunu mu- sevinmek ister, o saraylara, labora- laşmağa sevkeder. bana: dilerin fazla bulunduğu bazı yerler Nüfuz etmek suretile hnrbediyor. Ga-
cibince ictinabı mümkün olmaz bir tuvarlara her yere girerek her şeyi Seyahate nereden başlamalı? - Yahu bu ne parası: daha gelin mü tesnn olmak üzere memleket bnş- ye i de gerek şimali A frikııda, gerek 
curette mahva mahkumdur. > Fik- öğrenmek ister. Okuyucu uyur, fa- - Arkası var - hanımın yUzUnü görmedim! tan başa arap asilerinin elindedir. Filistinde iki garp devletine (lngil -
ri bütün kafalarda bir kanaat haline - Adet böyledir erenler, ver pa- Bu nraplar 0 kndar fnzla değil. tere ve Frnn a) karşı nrnp dünya mı 
gelmistır. ı • (alaı:ı da ii t tarafını sotmn. r:oo .1 200 . nvaklandıracaktıı·. 

B d.. h · d 1 u ı e ar mel. hır ekun tutu- 0 1 • 1. 1• ... 1. . h d. 
u gün, unyanın et yerm e h ld '* • • eu('ptent ır "'' ıu o ını, 'l u ı 

hayat şartları değişmiştir; bunun nsan - ayvan a ı Aradan bir iki ay geçtikten sonra yorl.ar. Fakat teşkı~atları. o kada~· ku~ nleyhtarı olmu \e İtal.}ada yahudile-
alametleri nelerdir? 1 bektaşide dilnynhk tükenmiş. Hiçbir veth •. ar~alarındakı emlak sahıpler~ re karşı harekete geçmiştir. Gerçi 

Bilhnssa bu sualdir ki bu e~er taraftan bir yardım yapılmadığını ve dıni. lıde~ler 0 derec~ mu~av~me.~lı ltalyadaki yahudiler me ele teşkil et-
muharririni bütün dünya Üzerinde yu·. ru·. du·. ! görünce soluğu imamın e\•inde ::ılı- ve tethışlerı o kadar şıddetlı kı, bu - miyecek kadar nz j e, onlnrı tnzvik 
b useyahate sev ketti. Bugün telsiz Jyor: ~~ük ~ir arnp kiıtle i oııhmn cledigini etmek suret.ile ~tal\. -~erek Fili tin-
telgraf ve tayyare, dünyayı küçük - Be hocam, bu meret karıyı ba- ) apı) 0~· • • • • • ıle, gerek .şımalı Am~rıknda- arapla-

b
. h ı· f d. sıma nered<'n musallat ettin? o ha- Hatta arap polısı bılc swııı \'ıtzıyet- rın yahudı nle.} htnrhgın müzah re_ 
ır top a ıne ge ır ı. te b 1 b'l. k. b. · "l"hl · 

Fakat bu top nereye doğru yuvar- na bakacak iken ben ona bu ya. tan u una ı ıyor . ı. ınnetıce . ı a arı tıııde makul gorimu,or. 
1 } D d k •• •• ~onra hizmetkar oldum. Günde tiç nı almak zaruretı hasıl olmuştur. Bu va ıta ile ltal) a, gunun birınde 
anı:rhikayeler acaba buna cevap Ulffia 10 iZ kaÇiflYOl, 0 U Veya diri paket tütünle -elli dirhem kahve içi- . tn~!I!~ n kerleriııden ~ir karakol, Bri!anya ~mpaı:ato.rl~gu~ıu Kudü te 

- d d k ·) 1 yor. Zaten h•i birı;ev olsa idi bu vaş- bır ko) ü, orada bulundugu müddetçe tezlıl edebıleceğı gıbı, F ran adan da 
vermege yar ım e ece mı. k k J • .. • ·ıd• · " · · k J d b·1· F k t t d.. T 1 h J • Ekzantrik şeylerden uzak olan, o 3ra ya a anmas1 : ç n emı r verı 1 tan sonra bana varmazdı. Aman ho- ·ontro e e 1 ır. a a sır mı oner unu u n ma ı mu teme dır. 

b d ·k f k cam heni cadıdan kurtor. dönmez, gizli arap chükOmeti> yeni - Bu Fili tin me ele i, mahnlli bir va 
muharrir, u eser e, septı a at .. k · v · t h d ı k den hare ete geçıyor. ergı nr e e- ra o ma tan ibaret clegildir. Bu me-
gözleri açık olarak bazı imajlar ve- - Sen sabırlı ol erenler, nikahta biliyor, mahkeme kurabiliyor, düş - sele Roma - Berlin mihveri ile demok 
recektir: Dünyan~n çehresini. keramet vardır. manlarını öHimle cezalandırabiliyor .. rat devletler arasında uzun zaman_ 

• • -Evet hocam otuz kurus sana, O kadar ki olilme mahkum ettiği bi- danberi devam eden mire~ maçının 
Bu muharrir seyahatine nereden ) irmi kurus müezzin efendi~·e, on rini <ildurmedigi takdirde, onu. ) at- rm undlnrından hıı idir. 

başladı. Ve bu seyahate onu sevke- kurus ta bekçiye venlikten sonra ni- maktu olduğu ha tnııe~c kadar gire- Maç ncnba n: ~ıl bile k? 
den amil ne idi? O buradan seya- kuhın kerametini anladım .. Anla-
hate koyuldu: dım amma ne çare ki. iş işten geçti. 

LoıKlra E. C. 4 Bu belayı hasımdan ul otuz kuruşu-
Fleet Stneet. bu kelime yağlı bir mu geri ver.!. 

dğıt üzerinde kayan kalem gıcırtısı s. c 
duygusunu verir. - K 
... Bu, dünya matbuatının bulund~- İ r a' l k e V 
gu caddenin ye matbuat mahallesı- . .. .. .. 
nin adıdır Londranın tam kalbinde- Nevyorktan bır gorunuf . - . . . Bütün asri konforu haiz 5 
dir O .. 

1
· b' h d marıdır ki pay- Amerikan polisi bir adnm hakkın-ı dıgı ve arzu una ram cdC'mcdıgı ıçın odalı ve içinde eleı.-::.: auvu 

. oy e ır şe a d ·· ıd·· dü- d ·1 -•·t a· ba au ... , J ' 
tahtın bütün kanı oradan geçer: a olil veya diri tevkif knran vermiş o ur gu zannc .' ml:J\ e ır. nyoau, fevkalade tüzel nezareti 
Oto . . nlar Birine ve hemen bLitün polis memurları bu Tarzan kı~ nfetınde kız knçırnn bu olan Güzelyalı 54 üncü aobkta 

Dorothy Hali 
Güzel Yıldız kaldırım

larda can verdi 
• otornobıl \'e ınsa . ada - b t .. d .. 1 . h. d k.b er-ki N o R l . 

baktığınız birini aradığınız vakit, ~.ı ar~ma~a. aşlamış ır. adamın gtın UZ erı se 1r e 1 ar \'e LS • UM &y Sok.) 6 numaralı I uzve tın mesai arkad l d 
•trafı d k 1 . sanlar görür- Ôlu -e~ a dırı yuknlanacak olan lıu sık bir ı;ekilde dolaşan bir genç oldu- ev kıralıktır b. . aş arın an 

nız a sı ıntı ı ın h •d d N ,. • • ır gen • / "J • BÜnij ... D - b t dan gelen cer- fi) u a evyorkta «insan - ha)\fln> gu sonradan anlaşılmıştır. l<"akat bu- Her ıün öaleden evvel aynı cın nışan ısı ı ı 
c... ogu ve a ı · · ·ı k ct• • Yanlar b· b .. 

1 
k 1 tı mı havada ısmı Yerı me te ır. Gi.ındüz ga) et ki- gün gündüz de görünmez olmuştur. eve müracaat. Nevyork. Holivuduıı en şık ve gu _ 

b . ır ırı e arşı aş bar ve ı:ıık bir ada 1 b - l ,. Jd zl d D t 
ır taralc.a b .... k b·r inleme olur. . ~ m 0 an u genç ge- Adamın diğer bir şehre kaçmış olaca- - l ze .il 1 ann an oro hy Hall son 

Binlere:: . uyuh .. ı b kaldırım- celerı sınemamn meşhur kahramanı - d. O . 1 k büı ·· A .k 1. s ı • ı zamanlarda ardı arasıra kesilmiven 
ı e ınsan er gun u T anı t kr 1 d k 1 gı us ınu ere un merı an po ı- t . . . 
ar Üze . mi cad- arz a 1( e ere ev ere girmek- . . . . . . . ep o ın sınır buhranları geçiriyor ve ·akın 

d rınden geçer. Bu umu .. te ve kızları kaçırmaktadır sıne kendı mı bulmak ıçııı talımat ve- ar}çadaşlarını hakl b. . ) 
eye korn ı d atbuatın bu- . · . . . ı ır endışe\·e sev-Yiik . ıu yer er. e m ı Amerıkalıların gündüz insan, gece rılmıştır. ketliyordu. • 

L ıdare merkezı ku~u.lm~ştur. hay\·an i mini verdikleri bu genç bu -- : --- D e Beyaz perdede Marle D"t · h 
ondrada oldug· u gıbı dunyanın v • b • k / ne 1 rıc ve 

hiç b· . d b b. hal- şekilde Nevyork ve civarında birçok ı enı ır O U ış Ronald Colmanla beraber görmeg-e 
ır yerın e mat uat ır ma -

leye toplan b. h ide deg· ildir. kızları kaçırmıştır. Bunların hepsi Karflıvakn Örnek kö\·ünde yeni a~ıştıgımız bu guzel kız, Amerika rei-
u mış ır a . . . · :. · · sıcumhuru Rn · R · . 
nayat dalgalarının duvarlarında .erte ı sabah şehır dışındakı yol üze - inııa edilmiş oları ilkokulun küşad '.} uzveltm mesaı ar -
pa l ~ 1 . k 1 1 "" . M kadaşlarından bir g · 1 d rça andıgı gazeteler orada bu u- rrne bıra ·ı mış o nrak bulunmuştur. resmı bugün öğleden sonra saat 15 N ence nışan ı) ı. 
nuyorlar. Onlar orada doğuyor, ha· za,•allı genç kızlar, kendilerine gel • de \ali B. Fazlı Gülccin huzuriyle acunu d ~V)orkun en şık bir apartmanın-
Yatlarını orada deg-iatirivor orada dikleri 1 .. aman, Tarzanın ) anlarından yapılacaktır. a 0 urnn Dôrothv Hail, evelki glin 
öl.. 1 x ~ ' - odasına çıkmış ··dd t 1 tıyor ar. ka' Jıoldugunu gormekte ve nereyı> ve uzun mu e ) a -

Gazetelerin adları parlak büyük gitiğini soylemege muktedir olam.l - Memleket ha~taneJi Dişleri inci gibi ~ız ~a~ı~a odada kaldıktan sonra. 
harflerle sisler içinde görünür. 1 maktadırlar. endı mı sarsan • inir buhranına tu-

Ne' es, Henalds, Deyli Kronikel clnsaıı - hayvan> ın kaçırdığı kız- başoperatörü yapan etlerine ku. ~ularak açık bulunan pencereden aşn-
ra.~etelerinin harfleri bir adam uzun- 1 ]ardan birini oldürdügü. de zannedil - M N . A k gıya .. duşr:ıUştür. .. .. 
tıgundadır. Bu gazete matbaala - mektedir. Çilnku, onyeciı yaşında bir • Url r an vet, agw ıza güzel Guzel .} ıldız, buyuk apartmanın 16 

~ı .. ~~nından geçerken, ışıkla dolu bir'genç kız bir gün, Nevrork civarında- Adres: ikinci Beyler sok.ık ıncı katından aşağı>a uçmuş ve Ne\'· 
Utuphane yanından geçiyor hisini ki köşklerinden şehirdeki mektebe gi. 

1 

koku veren • yorkun en kalabalık caddesinin kal -
d.uYarsınız. Eğer bu mahalle evle- derken kaybolmuş , ertesi gün şehir fınn karşısı.. Kabul ıaatları eynt dırımlarJ üstünde param parça ol -

rınden biri, bir gazete ~arafından dışındaki bir yolda oliı olarak bulun-
3-7 kadar. Tele: muayene· formı""ıJdu""r. muştu~. ~ . 

tl\etaul deiilae 0 mahzenden tava- muştur. Zavallı kızı bu adamın kaçır- hane 312 .. Evi 2980 Hohvut Hlemı bu kazadan dolnyı 
, _ teessilr içindedir. 1)0 t 111 t Hnl1 
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z· op ret " 1 k..;ioıı plak. l l,30 ho~ 

'" ıı ı, ordu , me1.1zu1tı tıiı' kalkınma~ıııda ziraat mPvzuıu kon- Telefon numara!an: J'a:r ı: L jo Varı ı 

fhra at QBIJk ınm iflı ~ 
ma.\ cdaı l:n· a hıı i!it K. · ı
nı da mah\ etti. Zeva lı adam muazzam 

! onff'rans. l\I. M '••kalctı· tı'ı·afın - fern11 zı·ı· ·ıt \',.k"ıl tı" t fı rl ·v 
..._ • '' " ' •

1
• '" ' ara 11 an. ı angın ihbarı: 22::!2-25:32, Karşıyaka: 6055, imdadı 5ıhhi: 20 

dısn. l G q.ı muzik plıik. l 61:::0 da ı l,4fi nıuzik pl<ik. 12 btlcdi.' e banka ı müddeimnumilik: 245!) nolis : 2463 , şehir telefonu miırncnat nunın 

ervetiıırn l o) le Qir nda qldu u-
in1paratqrluk Vt> C'unıhuri~et cteırin- mnrnlu konferans banka tarafından. şı: ı2001 Ş\Jhirler arası telefon mıiracnnt numara:.ı: 2lüO, elckt 
ele kfö, m<',7ulu bir Jrnnferan . dn- 12,l!i muzik ~<wkıJar plak. rn h<ılıer - şirketi : 2091, lıavn gazı: 2326 f.:ı\·a gazı fabrikası: 2~94 , Karsıya 
hfliye vek.ılNi taı:afmdaıı, 16,1G dl' ler. 1:\::0. iımPrbank mevzulu konfe- su idaı·esi : 5105 Ba!'mahane i·tasy<'nu~ 3638, Alsancak i tn .)On 
hpl]'. TurkulPri plah ı 7 de ('umbu- rııns b::ınka tarafından. 13,45 muzik 2134, Pa!'-laport ,·apur iskeJe:;i: 2..., 54, Denizı.ıank ,·apur acantası: 26 
rirı·et zafüta~ı me\JZUlıı bir konfrram~, kanşık plak 11 te c. II. Partisinin ı~mir su şirketi : 3015 taksi istemek için:4040. 
dıı.hifü e vı·kalpfi tarafından. 17120 ulu nl eğitlın proğramı, Kültür Ba - DENİ z y OL LA R 1 : 
dp muzik daıı · plak1 17,45 de Türk kanlığı tarafından. 14,4n muzik halk Salı ~ünü saat 16 da İstanbula sür.at postası. Per•embe 

20 
da a 

türküleri şarkıları, plak. 15, mülkiyet Ça "'!" 

mevzulu konferans M. lıI. Vekaleti ta- P.ostası. rşamba onda Mersin sürat postası. P.azar günü 12 pe -M 
rafından. Hi,15 muzik (Giizel sesler} sın pqstası ( Rodosa da uğrar) . Karaburun postası pazar günleri s 

8 de, çarşamba günleri 9 da .. 
plak. 15,30 gaz maskeleri mevzulu 
konferans !\f. M. Vekiileti t~mıfınclnn. MEMLEKET il ARI C İ : 

herler, l !.l,!35 Curnhuri) et deuiırcle 14,45 rııdyo evi ve etimesgut istnsyo- İtalyan vapurları muntazam post11.lar. Ç r amba saat 17 de Pi 
~na) ı :.ha ında ) ,q ıl.m i-.lf'r mev- nunun açılış töreni (anons) nçılı-ı tQ- Brendizi, Venedik, Triyes te. P er•embe 17 de Rodos, adala r. 

DEMlRYOLLARI : :1.ulu konferan , iktı n.<l H:kaleti ta- renini bekleyiş. 16 açılıs töreni. 18 K b . 
ı :ıfından, 20 ('umlıııı·i\ ellı:ıı evvel ve muzik fanfar. l ,lfi nufııs işlerinin • asa a hattı - Jzmır - lstanbul ~ Ankara: H er gün &a Clt v ed id 
qnraki ı}ıhat işleri~il) mukayese~i hemmi}t>ti mevzulu konferans Dııhi- f Pazar. Cu~a, Çar~amba günleri yataklı vagon - büfe vardır 1. lzmj 

dı? Biıdc n.klma ıeldi. R b ınııı i i h k"kct ıı haptıı::ıc J tı. :-; nıa ı.\ ıllı "ltiıh.at \e ic:tim::ıı mupyenet vekaleti lire Vekaleti tnı-afınd::ın. 18,BO muzik Sonıa ~er ~un 17,20 µe otoray, Jzınir - Ala~ehir her gün 15,10 
gilulerinde ek eri • zl ı , H 1 t n gö- 1 i yıbı go , a . ı dokın ·ge m. h - tıp afındnn, 20,l 5 muzik f'igan muzi- dun . rn denizbank menulu konfe - tr.~n, 1.6.25 dt- otoray. l:unir - B~d ırma : Pazartesi, Çarşamba, Cu 
iti snhilleıinde g iıııl nli. (,bJüıı 1 e- kum olııcnktı. Huıat!nale\h oıı kozu- gj plak, ::!O,:~o Tul'kiy~ Cuınlıurfreti raıış banka tıırufıııdım. 19,15 lıaber- ~unlerı 7.!30 da sair RÜn)~r 12 de ekspres. 
nnrmdııki pliiJhll ın n lu oteli rin-

1 
ıı ı o rıı t.ruk Hudolfu lu-.ıl~ oldugu iııhj,~aı·Jnı ın ikt1sadi fqn k iyonu ler ve nqıpça Ô} le\'. 19,30 muzik saz Aydın h ttı - İzmır - J(arakuyı.ı - Afyon: P.anrlesi, Çarşamb 

den bil'i olan Hotel • uı.:oyda kalırlnr- deı i \eım li}di. n1eı;zulu konferans, güm rük ve inhi- e erleı·i, ~emai ve şarkılar. 20 Tüı·k Çuma ye Pazar ~ünleri 21,35 de. Nazilliye her ~ün 15,40 da. Deniz 
dı. Kendi ini otelin direktorleı inden 

1 Mehtaplı biı· geceıle, birlikte an - rlar v~kaleti tarafından, 21 Arap- harf inkilabı me11zulu konferans KUi- ve Sa.l_ı. Per,embe, Cumartesi günleri 6 ,30 da. lzmir _ Tire _ Ödemit 
itibaren !.Jüt tin mu t hdemin pek i} i dal gezinti ine C' ı ktıhır. Rııdolf kür~k çn RÖ~ lev ve ha terler, 21,30 ulusnl tur bakanlığı ta ı afındun. 20, t 5 mu~ hef gun 5,35 de katar. 17,30 da Ödemişe, 16.30 da Tireye otoray. 
tnnırlard~. Kararını verdi. Savoy ale- ·ekiyor, Klara dü1nen kullanıyol'du. ekonomi ve al'tıtrmg Jrnru munun çn- ıik ·Türk muziiinden seçilmiş par&n.. HAVA L 1 KATA R J.. A R I : 
line m{Jı t edec kti. E en banJo Delikanlı kürekleri bıraktı. Süratli lışmalurı mevzulu bir konf~rnns, u- lar -plak. 20,30 mflli bankacılık ve ta- İzmir - Buca: 5 ,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04

1 
14,45, 16,20, 17,44,19,1 

mev~iminm ba lanın mu rndn lılr uy bir hareketle ) erjııdeıı kalktı. Kıza lıi•-ııl ı·konomi ve nı ttırmn kuı·umn sarruf i~leri mevzulu konf~rans İ kti- 20,40 
kadar bır şey kıılmı tı. Hemen Jıızı dogru )Clıudu. Klanı. L(J)Uk bir dık- tmıfıııclıırı. 21,45 ımintehap opera. ııd \ekuleti t:mıfından. 2q,4~ muzik fzmİr · Bornova: 5,30, G.46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,4 
mu a'!ll 111 ba ına. ~eçti. Ote11n ~iıı:kp 1rntle, orıım bıitüıı Jı ıfk.eHeriııi tet- ırnrçıılım pl;ık, 22 de emlfık bankası phı.k. 20,50 knrukcılıl\: \'e zar.ı.ıl'lnrı 16,15, 17,15, 18,50, 20,10, 2 1,40. 
töıi.Jı~ ll'r mektup yıı2qı. kik ediy.orpu. Pıırl ık ::u; ı ıgının altın- me\•z.ulu konferans banka tarafın - ·mevzulu konferuns GLimrflk Y.f iııhi - lzmir - Kar41yka - Hacıhüseyinler· 5 43 7 38 8 30 12 20 l " ı 

• 1 r • 1 ' ' , ı ı , 1 ... , 

Hır ~ .ç gan ımrn otel dir~ktörll dp .}tizunüıı gerildiğini, gözlerinin sü- da11, 22,ır> de muzik Türk musiki i ıırlıır Vek:.ıleti t11rAfındaıı. 13,03, 1~ 50, 16,50, l 7,47, 19,30, 21 ,25 
veı ~ 1ftİ ~e~ a~t~ ;. teklifini ı_n~~nuni~·et- zl.llqiiğ~nii gönirArdu. Rudqlf, lıirden 23 te 'J'f.irk maarif kurumu çalışına-! Bayan :\J ttğdn T~gliy~f ~ro. konseri. hmir - Menemen: 5,48, ( yalnız cumartesi günleri: 13,0 3.) 
le ubul ettı@-1111 ve kendı ını milııhnl kızın dı~lerin çokttl. 1 ıne\'zulu bir konferans, kurum ta- 21 Heynnldo onatm l• 1·111ıcıst 'l'op - Ş EH t R DA H i L l NA K 1 L VA S 1 rr A L A R f 
b ıJ.un~n. ?ir~kt~~ muayinllğine tıı.yiı -. Seni ~ılgmca evjyoru m ~lııra, r~fındaıı. 2~, ı 5 de m uzik h afif plak- lenz.n Pastovcll~h 'l'occat:ı 4 Alıeniz Tramvayl~r: Sabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan be§te, ikin 
ettırdığını bıldırıyordu. Ay sonunda dedı. in, ~3,30 da su işlerinin köy kalkın-, SevHln Omnov bn}lçede genç kızlar de tr9mıv'-v 6 da Jıareket eder. Konaktan 5 ,20, 6, 20 dedir. G ece son tra 
i e on ll!m ' liyordu. Ot.ele Gens; J\ızm dt1.daklıl1'1pcln 1ı:ızin "ir masıııdµ rol ti mevzulu Lir konferans, •f"ala Dau-.e Deln 'ie Rrev. Bnyaıı :\r · vay Güzelyalıdan 24,Sda . Konaktan bir de hareket eder a·· d" 

•t n J ı,· k · · · 'T -1 · f k · h kl· d • h t ' · un u~ gı metten ene uır ı ç güı1 lçın iey- tcbesüm helfrdj. Elini, diz.lcı·in~ knpa- nafia vek§.leti tarafından. 28,M de ng ıa e ve onserı a ·t'ın a ız:ı a · be, - dı,.kikada bir tramv~v vardır. 
ze inde mi fiı• kalmağı karnl'lnştır- nan .erkeğin bnsındn gezdirdi. Yavıış- })aqerlcr ve 1--tikldl marşı 24 son. 122 .Mesut Cemil tarafmdıın Cumhııri- Otobüder: Quca Bornovo Basmahane Tepe ·ik Al 
d '7 t 1 · · 1 t. k .. . 1. 'k H 1 , , c ve sanc 

ı, r• eı~ ne z.ıımanc anben te>·zesı çn fısılıfadı: 29 Te,rinievveldeı ye ın oy ve ;ı.ra::ıt po ıt; ·p~ı me\'Zu- hatbna her ç ün myntazam otobüsler istemektedir. 
du\•et edıp duru~?rdu. . - Ben ele size k~r~ı alakasız deği- g9 Birincite,şrin l !lSS r umartesi lu koıı~er~ns Zı~aat ?ekaletı tnra:ın- N ö B J:: T ç ı E C z A N E L E R : 

. .i\ko:onm Y~~egınden sonra. teyzc51 ı- lim. Fııkat, bil'leşmemize imkan yok- gii11ii D da Cumhuriyet bayramı ha-, da1ı .. 2-~,L~ ~uzık plak. Cıı~~ıırıyet CUMA: Kemeraltında İttihad, Giizelyalıda Ci.izel;·ntı, Jrgatpnz&• 
n.ın kı:z~. J.,µ .1 ıı: bnlkorıa çıktı~ar. Lu- tur. Çünkü; ben evli bir kndınım. berleri 1•e htikliil marşı, 9,10 d a va- cle,:rı.nd~ ıç~ımai muavenet muesse~e- rındn Asri, lkiçeşmelikte İ]fiçeşmelik, Al ancnkta B. Fuat. 
sı, henuz :nrmı yaşlarında vuzel ve R udolf, bevninden vurulmuşa don- kıflar mevuzulu koı}fernnı:ı, vakıflar lerının ınkışnfı menulu konfeı·nns. 
ç:ık ~f ~ir kızd~. Klara, ond~n b:r ~ki dU. Bir miid cl:.t, .. şaşkın Ye perişan ).)i r idaresi tarafıı1dan, ~.20 de müzik, 1 Srhhat 'e içtim:i mu~vene~ :·ek~leti Jlf llllllfJllJfllfllllllf HlllUllllfHlllllllflllllllllllllllllllllfllllfHlllUllllUllllllllllllllllllllllll 
~q büyuk oldugu halde ~n~at ~e ın- h?lde .kızın yuz~.ne ba~tı . Sonra bit- 9,3p dn Türk ticaret ban}rnsı mevzu-ıt~1:~~nclnn. 23,4a ~1..uzık, 2_.,,.)0 ıst~- ,_ 
sanl r hakkmdn olgun fıkırlerı vnr- km bır halde kureklerın başına geç- hı bir konferans banka tarafından tıstıgın cleYlet teşkılatındnkı ehemmı- ı F • b• h • k 
dı, Rlara, teyz: inin_kı~ına tası:ıvvurl~ ti. Bir kelime konuşl'}ladan sahile ya- 9,45 ele mtizik, hnlk türküleri pJak: yeti ::e psikolojik • iknjsaf~mız~a~i enlllfl lf arı aSl 
rınd n . ve ~enı a~dı~ı ış.te~ bnh edı- nnş~tılar: 10 da meteoroloji mevzulu konf eram; rpevkıı m.:-v~ul~ ~ ~on t el'llns ıst::ıtı~ıık ( ) 
yı;mlu. Lusı, 9telın ısmını duyuncn, Ertesı :ıkı:ınm, otelin tarnsasında meteoroloji ipnresi tarafından, 10,15 umum mu~u:ıu!u tar.ııfından. 24 ha- Agru JeLukse 
telA la atıldı.: . . . JJ~r gardenperti veriliyordu. ,Bptiip qe miizik pljtk, 1 o,~O da Cumhurj~·et herler ve ıstı ki al marşı. U 1 
~avor, otelı mı dedın t kıbıır misafirleı·iıı iştirak ettiği. bu 4ev.rinde ısağhk propngandas mev- Jn,ôi/iz planı 
-J!:vet. und h Yl'et edecek ne gardenparti, coşkun bir ne e içinde ge zulı.ı J<onfcrans sıhhat ve jçtim ~ mu- ö 

V f "İ' oı·dlı ""'::ılnız b't tek · d ü - . - Ba~taratı 1 ind sahifede -
• • • • • .. • • '"$ .~ " • 

1 
• • 

1 ::ı • mın l - aw•net vekııleh i.:ırafınd::ıp, 10,45 .. ~ _ . .. . 
Lu J, 1çını ~ektı. Goılerı daldı. Tıt. zu gulmüyordu. Rudolf, kaşlarını "tıt- d .. 'k 1 ~k 11 d 1• • • sukunet kafı derecede tee~sus ett1k-

• • v .. e mıızı , p u , e çocp~ esııge- t 
1 1 

t . . . k 
rıy n pır e le nlatmagn P.aşladı: mı dola ıyordu Duı·mndım içtiği k 1 1 1 en sonra ;u nısus a sarıh müzn e-

-B n nşkı ve i tir. bı oradıı öğren- şnmpan,nılpr h:J§.Jnı iyice döndü:ru ·or- mk e f nrumuk ~a ışmt a afrı d mevlzlult5ı relere gırişme>k istemektedir. 
d. G . . . on erans, urum ara ın an, . I y . t ,· a ·ı 1 •• 
ım. eçen sen annemle bırhkte Sa~ du. Dans €den çıftlerin arn ındn na- de mll~ı~ p lfik, 11130 dn impar ator-

1 
. e~ı n~1ın ~ ıhenftnzı.~ avı~ . ı~m-

voy otelinde ik i py kııldık. Otele indi- ı·ayı gör d(i. Kalbinde yeni bir üm it luk dıwrinde ana vatand a }<:alan yol-' erın ı~ Age ec; -~ a nı ~ye ın en 
kirnizin ikinci gµna genç ve çok gilıel doğdu. Kızı takip eti. Dans biter bit- lar 1;e Cumhurh·et devrinde yapılan evv~l ılan edılecegı zannedılmemek· 
bir. delika~I~ ile _taı~ı~~~m. ~udolf ~:- mez yanına ya~fnştı: yollar mevzulu konfenınf; nafia veka t.ed•ı•r•. --:-:-=::-;-:-:~~~~!l!.llllt 
m.edy, ben~ ılk gl)rdügu dnkıkadan ıtı- - Pardon J.dnra, dedi. Sizi rahnt - leti tarafından ,11,45 de müzik SATIŞ ILANJ 
b ren Jlef)mden ııyrılmııdı. Sabahları ız ettim. Ben yarın buradan gidiro - 1 ~k 12 T '" k h , k •. u 1 _ lzmir sulh hukuk hikim Jii7inden s b' l'kt ,.. 'd' .. -1 d . p a . ur :na mum ça ı~ma q r -
ır ı e yilımeııse g~ ıygr, og e en .son- 1·qm. Sızı: vedıı etmeden evvel mühim l arı mevzulu konferans, kurum tara- Rukiye, Ayşe, Hatice ve Emineıtin 

ral rı bcrn~r tenıs oynuyor ve ak- birşey söyJiyeceğim. Biraz bahçeye f d l'> 1 ~ ·k 1:-k J'> '>O T c saı·ian muta nrrıf ol dukları lzmiri; 
l 1

. d d" • . . . 1n an. .. •• > muzı p a . _,., . . ~ ,, 
f am ann ote ın ternsında anse ı}oı- melıın. ~ı k ı k ı k f trörece karve>11'nde kaaı·n malamul l1tı . . .. ., er ez Jan ası mevıu u on ernns o .; ~ -
duk. Ben(len başkn kımsenın yuzüne Klııramn hevecandan bütiin vlicu- b k t f d 12 45 zk' ı:-k 1 dud koy i"inde iki evlek havhL·ı v~ b d O li · f' 1 · k an a nro ın an. , mu ı p a . .,. ,, 

.mı~·or u. . t~ n mı ~ ır . rı, artı dıı titı·eyordu. revap verme(li. Deli - l:} T. c. Ziraat bankası mevzuu kon_ }JM büyilk diğeri k üç ük odaları muş 
blzı 111 nlı gıbı telakkı edıyodardı. kanlının arka ından ylirüdü. Bahçe- ferans banka tarafından. 13,15 bay-' temi! topraktan m nmul olan ve 175 
Çok rne uttum Klnrn. O kadar me - ye indiler Rudolf durdu Kızın elleri · · · · 1 1 1 

tt k .. d ti d ~l d ~ . • · - rıım merasımı, geçıt resmı, a ancan lira kırmet takdir edilen evin ve ge-u um ı, san e m en ag a ıgım ge- nı avuçları arasına 'ıldı · k" d ,. k 1 
l ld G ··nı k •t • t' B' . • · . na ıl. 16 me enı ·anunumur.1.1n ana ne köy civaı1nda içinde sekiz incir 

~e er o u. u er, a ıp gı mış ı. ır - Sen ız ya ayamam Klara clıye · 1 • ı ı, f Adi' 
Jki gün sonra Budnpe teye dönecek- Jnledi Kocanı b k B' -l'kt k.' 1 prenS1ıp ! 1

'1 • mevzuu ,-on eran<J .1· ıv~ yedi .. bndem ve beş armut ve iki 

-il';" .... 

< 
~ ... . . 

Tıras bıcakları .. , 

.;;· 
5· 

Bir tanesiyle Lir ay mütem diyen traş olunacak d ünyada hir icik 
bıçaktır 

1 O adedi 7 5 kurvstıı r. 
t .k G k' , k h t p ·l ki G . ıra . ıı .1. e ~ra ır:1. ye VokuJetı tıırııfnıclan . rn,15 muzık zeytin agacını muhtevi sekiz incirli-
ı . rece, sıı ın \e ço oş u. a1 a .enr. kız clnhn f::ızla sınırlernıe lıa- l"k 17 1 k h ı ı ı 

b. - 1. . 1 k k ope ı et Pa · geece arperıe ın- zeytin aiarunı muhteri Qekiz dön~m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ır ay ışıgı go un mavı su arına a - im olumadı. füıRını, delikunlıııın ge- rn ınulı·ıı·elıc~i mevzulu konferap<ı :\1 •a' •1, ·t 
1 1 50 

,: l/'-
sediyordu. GölCin kennrındaki clnr yol- niş gök iine va ludı Titre\ eıı Lir e ,

1 
\' 1: 

1 
ı· t f ·d 

17 1 
r: • • .k·. e": lµUJ'e 0 an v<> am::ımına 1 ı-

~ · . - ., . e,..ae ı ar.ı ın an. , •> muzı r" kı 'C t t·kd' ki ... · · ı· da, Rudolfla kol kola dolaşıyorduk. le Ö\ ledi: . . . . •• .; me a ır ı ın .. n ıneır ı • • 
Ban mühim ı..ir e • so ·J me e hazır- . . . . . pluk. ı be>ledı,eler ve Şf'hırcılık mev- ğin v~ ge1ı e teıwdıım mevkHndı" içh)-ı D A J M Q N F E N E R L E R J 

~1 ~ } } e - Senden ıııtıkam nlmak ı tıyor - zulu konferans P·ıhiliue \'ekµleti tara d t d d k d ... 
1 d ,..., h' d" • d B' d .ı d K lb' · . • 1

• .; • e o uz a et armut ve o uz n et an ıJ!>.nı ısse ı} or um. ır en ı,ıur- ıım.. a ımı kaptırdım .. Ben de enı fıııdnn . 18,15 ınuıik plak. 19 Türki-' . . • . 
du. Heyecanlı bir sesle: sev· badem \ e cm beş zeytın agncı ilıavı 

-s. b' . ı· • ğ. ıyorum.... .., . ye t banka ı mevzulu J<onft>rans bnn- olun irmi dönümden ib::ıret bulunan 
ıze ırşey so) ı}ece ım... ... Rudolf, kızın başını kaldırdı. < .. öz- k t f d ın JI': ı b ı 

Dedi. n arıı ın an. "• " ııı eı· er ve arap- ve tamnmınn 250 lira kıymet takdir 
- . !erinin içinP ııihıı)ebiz bir ıışkla o.aktı. ça O.)lev. rn.ırn nıuzik tnngo plak. kılınan nrı n utlı}ğu ıı nrnhkenıec~ n~-· 

Bo~azım .kurudu. Gözl~ı·~m yanı - Dudakları Lirleşti. 19,45 (Turki~ enin) kuvveti mnuml ı·ilen izalei şuyu kaı·arma istinaden 
vordu. K lbım duracak ınbı atıyordu. 1 us ·ıı ·n i t k · 1 . Tnsıl oldu bilmem. Dudaklarımdan dü dı 1.. .. ı ı ıı ı anu ış e böl le alın- ::mllı için lıızımdır.) ın vzulu konf - 28-11-nss ta ı·ihine n ılisadif pazarte-ı 
kUldQ: ramı II4rici) e Vekfıleti tarafındnn. 20 si giinil saat l 5 te :h.rnir ulh hukuk 

_ Bıliyoıum .. Benimle e~lenmek lıııfif mu?.ik plfik. 20,lfi Tluk dili in- mahkem11i aalonund& atı,ıan Y•· 
isUyprsunuz ... Ben de izi seviyorum. d Utak aulh hukuk malı'kemeain • kilubı me\'zııhı konfeı-.rn . 'Pürk dili pıJacnktı r. Bu artırma'tla tahmin o-
Dlye mınldandım. en: Jiurumu tarnfındnn. e0,30 muzik saz lunan bedellerin ylizde yetmiş beşi 

R udolf, bir snniyıı su t.tı. Sonra kı- Sabah mahnlle~inclen kavas qğlu eserleri 20, ı;; Cunıhuriyetten ev,·el n.isbe~in<le. bedel ;·erildiği sıırettr ta: j 
saca 6fledI: Mehmed kızı Nacive E tür.k t4rafın- \'e oımı denıiryollaı 1 i ıetme v.lhni _ lıplem1e ılı::ılelerı yapıl::ıC'tık nksı 

- huıle ef, buna imkan l ook. Çün dan Uşağın karuağuç mahallrsinden reli ve sistemi Nafıa Vekaleti tnrn - takdirde ~atıs on boş giın daha u:rn
kU; ben evli bir ndamım. Size bunu açı~ oğullarınpun ymkoğlu ihrnhim fıncl:.ın. 20,45 nrnzik c, ~bant. 21.lG tılnrn kikinci artırmal arı l •i-1~-938 
ôy l me i tiyordum. e tlirk aleyhine acıınn u;ıfakn dnvll- de,·Jet borçları ve ikti ad sistemimizJ çarşamba gtinti gene dairemizde ya-ı 
L\lsbıin g6zler!nden yanaklanna ~mın göriilmekte plan mtdı:ıkemeajn emniyet altıpa nlnn tedbirler mevzu- pılacnkhr. Gnyri menkuller iizeı1:1-

doğru iki damla y ş uzüldü. Bitkin tltı miiddcfole) )un jkngıetgiihJ mrç- Ju konferaıı-. İktısad \ ek.ılcti tarnfın de hak tnlebintıe bı.ılunanhır ellı:ırir~~ 
bir halde h ikaye ine devam etti: }Jul bulu11duğunc?11n ötQrü bu bnntn- dan. 22 ınuzik J>hik, 22,1!) lıabı•rl er. de resmi '·esııik leriyle lıirljlde :rirmi l 

- Klnra, o .dakikada ne duydu~? )5~ davetire ilanen tebJigat jc~·~. edil- 22,2;; ~.on er ~ ki TiJrk be tekarı ve g_ün içinde d~iremize rnüracaatl;ırı ı 
BUrıu ana tarıf edemem. Koca bır dı. Gene mahkemeye gelpırclıgındcn h Ik turlnılerınden alınmış eserler, lıızıınQır. A~sı hal<le }laklarında ta.
d.~nyn başıma yıkılmıstı sanki. ılavpcının tlllebiyle :ı;nüdd<!ialeyh koro ve solo. 23,30 Etibank mevzulu pu sicili malum olmadıkı;n paylnş

D aha fazla söyleyemedi. Hıçkırık- hııkkındı:ı gıynp tastirin,:ı ye gıyap knnferans banka tarıtfmdım. 22,55 madan h;Jris )qdncnklardır. 

Meraklılarına Mvjdaı 
200 ila 600 me tre ı ,ık vere n 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fenerleri gelmi tir 

D A I M O N Pilleri 
İ T, E 

f)Aİ'VION Ampüllerlni 

Kullanınız ve he r yerde D A. İ M O N 
markasına djkkat e d iniz. 

ları l~kırdılnrını boğuyordu. karar.mı nda. g4y.et~ jle ' la.nen icra!lı- tsıikJ& l marşı . 24 son. Sartnnme 8-11 9~8 tarihi nelen iti-
Klnrıı, zavallı kıza çok acıdı. Lusi- nn knrnr veriJcrp~ bu bnptf\ki tahki- 30 J3irinci teşrin 1933 paznr glinü paren herkesin görebilmesi için açık,, İİl!!!E--.. •ı -~~ r. • , • • • ,. , 

nin biraz sükftl\et bulmasını bekledi. katın 3-11-~38 tarihine mijsadif ım- ~,15 (Anons) -.- muhtelif Ji anlArlıı ia ve gayri men~ullel'in evsnfları dq ve _yıızc~e ıkı .buçıık cle:l:thn )~h fe-ı t:ılıbıec ıhalelep ~ apıl.ırn~ arncl 
Sonra yavnşça sordu: zartesi gı.inü ı:ıaat O a tali~ edilmiş istiklfıl marşı. 9,30 halk bankası mev- snrtnamede yıızılıdır. l\Iiizayocl~re ı·ag lııtıcltırı ah.cılara uı~ olup. 1 nle tahakkuk cde.cek ıhnlc faı kı hıç ~ı 

- B u hainini mi neydi? Qlduğunpan tayin olunan günde rnüd ztılu kQnferans bank~ tarafıodfln. jştirak etmek istinnler kı>•mf'ti mu-ı bedelleri clef&ten Ye pesınen öden~- ı ?u~me hacet k_~ıma.ksızın vccıbe ın 
- Rudolf Kemedy. dinleyhin gelmesi aksi hnlfle mnhke- 0,45 muzik, 10 kızılay kurumu calış - hnınmenin yüzde ye<li buçuğu nisbe- ce'ktir. jlfn l'tmey.en muşterıdcn tah jl oh 

I /.. me frı~·abında bitjr-'leceği ~.ukuk u- maJarı mevzu)Lı ~onft?ran~ kuryın ta- tinde pey akçası veya millt bir ban.,I İhaleyi mCıteaklp m.ü"t.eri ihnle beınncaktır. Dn)rn fazla malumat al 
Klımı, bir haftadnnberi Savo)' ote- sulü muhakemeleri knnununup ol - rafındqn. 10,15 muzik plak. 11 fmpn- kn teminatı irae etmele ri Hizımdır. 1 delini vermecligi veya verem.ediği ı m.a.k i tig·enler mahktmenin 938· 

l!lıd çalışıyordu. Bir ak anı, yeni ge- baptaki maddesine ıe•;fikan kcyfiye- ratorluk ve cumhurjyet gilmrükleri Gnyri menkullerin yergi \'e nir takdirde gayri menkuJler tekrar 16 2149 sa,yılı dosynı;ma mUr;ıcan Inn 
la mUfkriluin linıleru.i on:rol , ~1 il zı olı.uı\U', 8944 meY:ulu konfeums Cümrul· r.·e inhi - kanunt mUk llefiy U eı·f aw.:ıl~ra i Un mUdd~le artU'mil) G korıı.tl\ıp itiz ımµ ilAn pJunµr. 2947 

; - ---
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'I ~JA -Ofl~HT~IL~AF~-,~~1~J .. ~:~~~~~~-
Japonyanın masrafı nedir bilir misiniz? 

10 yaş büyük 
görün~ek istiyor ''KATYA,,_ 

Japon aıkeri 
Pekin ci\•arında, :!\larko Polo köp

rü.,ti yanında ilk silah patladığı zaman 
pek az kimse, bilha sa japonya, patlı
yan bu silahla, bir yıldanberi devam 

250,000 asker, 
milyon yen! 
Bur a mukabil; 

5 

Cinin iicte birini aldılar, f a!tat 
' t 

Cin ordusunu dağıtamadılar 
t 

.. 

, 
' 

.-

l !l~S A \'rupa güzelinin macerasını 
biliyorsunuz: Finlnndiyadn bir mek
tebde talebe olan Sirka Saloneıı i min 
deki b'u kız. memleketindeki güzellik 
mü abnkasınn giı·di diye mektebinden 
kovulmuştu. ~oıını, A\'rupa gUzeli 
oluııcn bu karara lıiiliın memleket iti-

dmekte olan ve ne vakit biteceği bilin- raz ediyor. 
m ·:;en bir harbin bnşlnmış olduğunu Geçen giin bu maksadlu l<"'inlanc.liya 
aklına getirmemişti. Bugün, bile bir Çinaıkerleri nın merkezi Helsinskide mektep kız -
har& tutuşulmuş olduğu resme~ ka: )erde Çin ordusuna imha edici bir dar- !is direktörlilğüne getirilmiş olan zat, lnrı büyük bir niimnyiş yapmışlar ve: 
bul edilmemektedir. Anc:_ak, . c_Şımah be indirememişlerdir. Yeniden orga- Çin merkezi hükumetiyle gizli müna- «~irkayı i. teriz! Sirkn mektebe 

Prenses Bibesco'nun meşhur ese 
ri de filme alındı 

Çin hadisesi> japon. hü~u:net~nın ter- nize edilen Çin ordu~u, bugün daha sebette bulunduğu için bizzat jnponlar gelsın !> d~ye ~ağır:nışlar?:r. . 

ıninolojisinde bir cÇın hudı::ıe ı> o~duy- kuvetli ve ilk günlere nazaran çok da- tarafından kurşuna dizilmiştir. Bu~u? üzerıne .Frnla~~ı~ a. maarıf rnris, 16 teşriniev,·el 'mü J{ntiayı en bet baht b ir kadın ya 
a beş milyon yene yakın harp bildce- hn miikemmel bir şekilde silahlıdır. )famafih, harbin verdirmiş olduğu nezaıetı k~zın hakkrndakı ko\ulma ka Yalnız Pnri te değil. biıtün dtinyn- tı. 

s inin tahsisatı önüm?zdeki ilkbaharda Buna. bir de bu muharebelerde edini- ,.c daha cin verdireceği korkunç zayi- r~rın~ gcrı ~~mış, n~kaclaşları ~vrupa da pek fazla lıir rağbc>te mazhar olaı Bundan onra Katin Fransaya ge 
tamamiyle sarfedilmış olacaktır; m~d- len tecrübeleri katmak lnzımdır. atın tesiri altında kalarak bir anlaş- guz~Jıne tekı ar kn~ u~mu~.lard!ı. . pren es Bidesconun Katin romanı bı ip \'erll'şti. Yl' munzevi hayatı içind 
di zararlar da bir yana bırakılsın Ja- · l llankova karşı '-·aı>mak- mıya taraftar olduğu halde son nefe- Sırka Salonen hıçbır guzellık kralı- d f f"I k'l · t' •alnız ikinci Alek andrın aşkile ''aşa . . . . . . ır Japon ar, ~ • . . • k d A • e a ı me çe ı mış ır. ~ ponla~ı~ .msan zayıatı da ıkı ~üz e ı ta oldukları taarruzla, Çin ordusu- re kadar harbe devam edilmesine az- çesın~ b~n~:mı~ e?. genç .ız. ı~. '~u- Katia rolUnii bizznt Dnnielle Dnri- lı. 
bin kışıyı bulacaktır. nun mukavemetini kırmak münaka- metmiştir. Bu ekseriyetin kurmuş ol- pa guzeh ılan edılıp Helsın~kıye don- • . . . . O ki bütUn giızellerdcn güzeldi. 

Buna mukabil Çinliler, bu harp yil- !At t k .•. bakmıından bugünkü Çinin duğu hükumet harbin daha ilk yılın- düğü zaman birçok tiyatro mües~e e- euynUn alacagı bu f :lm, şımdıden sı - 1<i her 'nn binlerce aşıkın önünde diz 
zünden .b~r milyon ~sker,. bir ınilyona rauhie ;~~~besinde olan ve ayni za- da, ınukavemeti organize ve bilhassa !eri ~endi~ine mür~:aat etmişler ve nema me.hafillerinde hararetle bek - g~leceği nef is bir kadındı . 
yakın sıvı! kaybetmışlerdır. d h . pt tmek suret i'-·le de cephe arkasındaki manevivatı adam- aktrıst olması teklıfınde bulunmuşlar lenmcktedı r. İşte ben bu betbaht kadının romnı . • b" . . • t•ıA • man a, şe rı za e ~ . u d k" h . 

Çının üçte ırı Japon ı s ı asma ug- . . . · n ın r e- a h tnkvive etm*'•e muvaffak olmuş ır . .nattl, Avrupa a ·ı en meş ur sı- Karilerimize bir ı:;Orpüruz hazırla - nını vazdım. Romanım Pari _ Soi 
K ı çc ı o c ~ '" . 1 • 1 b. . d b. • ~---...nmış, a~aı n n ay .. K ~ır.. ı rnına zi hllkumeti itibardan cliişürmeyi i - tur. Şanghay hezimetinden doğan Ka- n.ama artıst crı.ıH en . ır.ı e ona ır 1 rnak için muharirlerimizden l\Iargu- dl' çıkt1. Her hnfta muhtelif yerler 

k orkunç. b:r sefa~et çokmuştu: · . tihdaf etmektedirler. os \"e panik, Çin başkumandanlığının fılmde rol ~~klıf et~uşlır. . • critte Bussotu prens Bibesconun ika- den, ve muhtelif şahı hırdan bi~lerc 
Bu bUyuk zayı~t ve feda~arhkla:a Hankovun ergeç siikut etmesi lıti- enerjik ıniidahalesi snyesinde tama- . ~aknt, guzel s.ırka bu~ların hıçbı- metgahınn göndl'rdik. Prensesin be.} a mektup alıyordum. Bunlardnn hır kı 

rağmen, kati netıce elde edılememış: :vilk bir ihtimal dahilindedir. Ancak . . . . . rını .k.abul etmemış, he~~ı~e ~ekte~te natını neşrediyoruz: mı genç kız, bir kı mı dn ) n 1ı has! 
tir. japonlnrın elinde bulunan yerlerıb. h .· k t . . . t .. . d mı~ le z.uı olmuş \ e sulh zamanında tııhsılınc devam edecegını söylemış - - Ben J\:ntiavı giiılerimle gordiim. karlın ve erkc>kti . u şe ıın su u u, \azı)e uzerın e . . d'l . . k~ .. . ' · 
d eth> etmiş oldukla.rı topraklardakı ehemmiyetli bir te:ıir yapmıyacaktır. tatbık ve temın e ı me ıne ım un go- tır. . .. . . Onunla sarıtlerce konu tum. Ruhun rıy Gazete satışına bile tl•s ir t'clen ro 
büyük şehirlerle demır yolları~ıı·. ~u- Davanın en mühim noktası, psiko- ı·ülmiyeıı yeni bir iııtiznm yaratılmış- , Hakıkn~en, lnıgun Sırka Saloı~en es nası olan 

0 
'laf \e Jı 

1
rikulacle g!izel maııım o kad.n· r.ığbc>t buldu ki, f:.ıl.i 

ııun dışında Çinin merkezi hilkumetıy- lojiktir Çin halkı veni doğmuş olun Itır. kı mektebmde okumaktu<.lu·. Arkndnş-~giizleı·dt- J\ntyn aı;;kınııı lıiıtıin ımınnqı. hnlkt.ın bnzılnrı miı\ezzilrrin elindc>ı 
1 irtibatlarını muhafaza etmekte, ja- birlik ~uurunu ve· ,~ukavemet azmini ı H asılı, lııı mücadelenin sonu şimdi- lurı arnlurındn ~\:rup:ının en güzel k.ı-ı nı \e dt-riııligini tası~ ordu. gnzcl<') i oknrnak kin sokukl.ırn ) ı S::rı 

1 1 .· ·ı ü~muuiven zıııı lıulduklnrı ıçııı çok memnun \c . d f . 
1 

.
1 

.
1 ponurı çete harpeıı) e rn • muhafaza etmi.re muktedir olursn, lik çok uzakta bulunmııktasdır. Hu .. . . . Aıle>m, on an \e oııun C' ~nne\ı nş- ı.rnı .ucı. 

hırpalnmaktn, muvasala yoll:ırını kes- onun mağlup edilme ·i çok gilç olacuk- 1 mUcu<lele japonyayı, bir hnı·p ekono- muf~ehırdırleı · .· . kındnn çok lıah..;edcrcli. B1.1r grce be- Bazıları i C' lıan.1, Kntiımın meznrı 
kt h 1 • kalmamak • 1 Sırka Snloııeıı hnkıknten çocuk sn- . . 

1 
• • . t d - •· • , d .

1 
• b' me e, cep e erden aşagı tır Büttin gavret ve feclnkurlıklnra misi t.atlıikiıw mecbur kılmıştır. ju- . . 1 nım rüyu nnma gırcn Ye onun RC'\gı- nı, o uı· ugıı e\ı , )mm ıgı )et eı ı ı 

uzere zav· t d' kt lan }ıüku- . . . .. .. .. ..k yılabılecek hır yaştadır. 18 ya ına ye- ·ı d 1 k" . k k lb" l' t • I· k • . . b . . o 't . ·J· ·dı ~ 1a ver ırme e o rag· men J'nponlar orucla kurmuş ol- ponynda fıvatlarm lıüvuk olçude yu - . 
1
• ki ~ sı e o mı uçu n ım "a ııt) .ı nı- ıeı ııeı s ı ı)oı aı . tl d ' • • · · • nı basmış oları ckra ıçe~ çocu · ugun- v • • • • • k b · me er var ır. dukları hükumetler iı;in, nüfuz sahibi selişi, ham maddelerin nzalma:ıı, yavaş .. d 'k:- . t ·cı· , 

1 
. 

1 
ılaştıgı zaman duracak gıhı oldu. ı;;ımclı ço nhtıyııı·ım. M 1 . 1 ,1 ·ık dan keııdısı e şı a\eçı ır \C caımn . . r.· t . 

1
. ç · k K t" .. p . d" ese a, Japon ar tarafınuan 1 ıhi" bir Çinlivi kavırmıva muvaffak vavaı:ı çok ciddi \'e tehlikeli bir manza- . . . bü · .. k .. te k Onun asıl ı. mı preıı es .na erınr ıı-. un u n ınnın ı mı nrı!; ı\•nr -il l d t . . . . 1 n ~· · · · • • kendısını oıı yaş yu gos rece ~e- ı . . 

1 
k 

1 
•
1 

. . 
1 

" t 
1 

t 
0 

r·ı g n er e zap ve ışgal edılmış o a l"m"ttlışl•tı·dır bu hllkuınetlerin bn- ra nrzetmive başlnmı tır Kambh·o zor- . . . kt 
1
. kıncı A e ·smıc ır ı e onun . e\·ışmNıı, ıırını vaı;; nn >aşa armış ır. nun ı . . . o .. • " ' · ~ · • kılde gınnrnc cc ır. . . . Hopsıde mnball1 hır Çin hükumetı var- ına getirilmiş olıın ikiııl'i drrecede luklarına rağmen, Çin köyündeki o- · ve onların her askın fr' kıncle olan bır- me alııımnsı çok yermde oldu. 

dır. Bu hUkumetiıı silahlı mili leri, ş nhsiyetler j ... e, kendi canlarını diişün- tarşi ekonomk;i sayesinde, cephe geri- biı-leriııe IJağlılıklnrı clilll're destan ol- - I<atia roliinü Danit.>lle Darieuy-
'l'ienç.in - Pukov demiryolu hattiyle ş ekten, gece güıırlüz korku içinde ya- lPrinde harbin tesiri az olmuştur. Ru 2 50 COCUk muştu. nün aldığını t.>lbrte biliyorRunuz ! 
Pekin - Hankov hattı arasındaki saha- m • ktaıı ne :vapacaklarını şaşırmış- bakımdan halkının ekseriyeti köylü o- • Yalnız Katianın kraliçe olacağı ve - Şüphe iz biliyorum. Katin, ha-
ya tamarniyle hakim bir \'aziyette bu- ~a~:r. Yeni ı ;ankiıı hükumetinin lıa- lan memleket endüstri. i memleketleri- Sün et ettirilecek ve Rus meşrutiyetinin ilfın edildiği o me- kiknten Daniellee benzer. Onun da iri 
lunmaktadırlar. Şanghaydn bile, ara- ar frilmiş olan ve hükumet işleri- ne çok daha üstiin ve eh'erişli bir du- • • • sut günll elbette hatırlarsınız. ve snf gözleri, onun da hakiki aşkı 
sıra şehrin varuşlarında harb~ tutu- şı.na ge ~ Şanghayclnn idare edebilen rumda bulunmaktadır. Bundan başka gıydırıfecek Genç impnrntorun bir kurşunla ye- biitün mana ile canlaııdıınn bakı !arı 
şulduğunu işitmek mü~kilndü.r. ~

1 

an;~evlet adamları> çok geçmeden yabancı bir memlekette çarpışan bir Pnrti himayesinde jşçi ve esnaf ku- re serilmesi. ve guze~ ~evgili inin göz- Katianmki gibidir. Filmi ilk ı;eyrede· 
Çinlilere bakılırsa Ja~on ıstilusına ··~c1z·~ ·ülmüı;lerdir. I>iğer tnraftan ja- ordunun m:ıilraflan hasmına nıızaran rumları birliği tarnfındnn 250 işçi !eri önünde knnlnr ıçınde onun ölü_ ccğim gunü sabırsızlıkla bekliyorum 

karşı alınan bütün tedbırler, bir mü-1° ulı ~d ı sıfntivle Şangha:\' po- kat kat fazladır. ve esnaf çocuğu sünnet ettirilecek ve'------------·---· ---------------. t kt d' S'!Ah pon arın a anı J • 

dafaaya istınat e rne • e ır. ı a lann bu çocuklara, elbise, ayakkabı, kas- ' ' 

kifayetsizliği ve yeni kurulmuş olan
1 d h ket dağıtılacaktır. _P ... ensı·n yetı·şmesı·,, 

modern Çin ordusunun talim ve terbi- yeni bir film a a: • !' 
le i dolayısiyle, japonlarla cephe ni-

z:: ınmda harbe tutuşmak ve onları bu h • h • Çimento f iatleri gene 
yükseltildi suretle nınğlOp etmek daha başlangıç- Kadınlar apıs anesı 

te mUtesavvur değildi. 
Çinlilerin taktiği, mümkün olduğu 

kadar büyük zayiat verdirmek sure-1 
ti.} le japonları yavaş yavaş memleke
tin içine çekmek, askerini hırpaladık
tan, malzeme ve para ihtiyatını tüken
dirdikten sonra, rücate mecbur etmek • 
düşüncesine dayanmaktadır. Memle
ketin uçsuz bucaksız genişliği Çinli
lerin taktiğine çok yardım etmektedir. 
Znt~n. jnponlnrın, istila etmiş olduk
ları Yerleri hakkiyle bir aı;ıkeri işgal 
altına almalarına imkan yoktur. jıı -
pon askerlerinin takındıkları tavır ve 
hareket, önce bu işgale karşı kayıtsız 

Hiç bir sebep mevcud olmadı- -
ğı halde piyasada çimento fi • ·, 
atleri, çuval başına 15 kuruş birden > 
YükseltilmiRtir. Alakadar makamla-

Fransızların yeni bir filmi 

d vranm1ş olan halkı bile kendilerine 
düşman etmiş ve Gerilla harbinin in
kı af etmesine • büyijk bir amil olmuş
tur. 

Ancak bu gerilla harbinin de muvaf
fnkiyeti, merkezi hükumetinin ordu
lan Çnn-Kay-Şekin kumandası altın
da japonların hücumlarına karşı koy- · 
duğu müddetçe ayrı bir mukuvemet 
merkezinin mevcudiyetin_ bağlı bu-
lunmaktadır. Kadınla!' 

japonları ne Şanghnyda, ne de Nan- parça 
kinde ve ne de Şuçavdaki muharebe- Bu !ilmin başlani'lCl pek 

knnvaridir. Birinci perdede ~lak Re-
1 gentlerin evinde bir ak:jam toplantı
sı görülmektedir. Bu toplantıda Fran 
ci Corco da bulunmaktadır. 

Birden masanın Ustündeki telefon 
çalmıştır. Telefona Juliette .Regent 
koşmuş ve kimseye bir şey söyleme
den doğruca M-0nmortre mahallesi
ne gitmiştir. 

• 
rın nnzarı dikkatini celbederiz. 

Kızılay kurumunun 
yoksullara yardımı 

Burada, 1.>aı;ıit döşemeli bir. pan~i: Kızılay merkez kurumu tarafın -
yonclıı Dede adlı bir adnm Julıctte yı dan bugün saat 9-l O arasıııda yok
beklemektedir. su! çocuklara elbise dağıtılacaktır. 

Juliette odaya girt.>r girmez Dede-
ye lıin franklık bir banknot vermiş fa yata atılan fakat gene ıstıraptrın ve 
'kat Dede banknottan ziyade juliette eski gUnnhlaıının ateşinden kurtula
niıı ilstiine atılmıştır. mıyan beclbahtlnıın rnacernlarını an-

Juliette'le Dede arasında başlıyan latır. 
mUnnkaşa uzamakta ikeı1 içeriye bir Bu kısım biraz ağır ve ~npalı ?1- .... hm 

• h" t · kadın giı-miştir. mamasına rağmen Rene Saınt Syr'ın, Mnurlce Donnny'in romanındnn ızme çı \' , 
Bu sırada odada iki el ~iHih atılmış Vh'an Romanc'm, J ean orm un ve alınan bu Fransız filmi tamamen 

ve Jullette ağır yaralı olarak yere bizzat Francis Carconun. büy?k mu- hanlidir. Eserdeki cazibe, biribirinin 
dil mü tor. vaff akıyetleri ve değerlı istıdatlan ar kasım koğalıynn sergi.lzeştle~de~ 

~il~in ikinci safha ı bu cinayetin ile canlanmıştır. (Kadınlar hapisha- ve umumi lüksün çoklu~undan ılerı 
ltlr esrar perdesini kaldırmaktadır. nesi), ince bir ruh tahlilini ve gelmektedir. . 

Carco: hapishaneye dOştm ve ora.!sorUkleyici bir romanın bUtiin tefer- Sifütrie adı \•erilen muhnyyl'I hır 
Amerl·, clA mUddetlerlnl ikıııalden ııonra ha-1 rı.ıatmı Uzerlnde topl~mıitır. memlel<ette bir petrol krnlı ' 

__,._,.__ 

Faknt bu adam Silistrie'yi hakiki b 
krallık yapmak ve oraya hakiki l 
krnl bulmak niyetindedir. 

ÇUnktl petrol rekabeti dolayıs 
le memleket bir çok müstebidlerir 
!inde inlemektedir. 

Şu halele rakiplerin c>?.ilml'.' i 
- Drvnmı 1 O ncu Sahif de 
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- Battarafı 9 uncu sayfada -
ı i t rıl') e i ı lıir kra 1 bulmuk eıı eli 
P.İ hHke ııı i Ledigi şe)ılir. 

l <te. e nılek erg-ill.e~t 1 ıll nokta. 
dan bn•IP.r. 

Filmde rol alan ,\lek~and F.,rn,· 
ilt• Cnrlo ltırn'in konıışınaları cnnlı~ 

ılır. Eıiİr Popts'o ııldıgı mide 
d:iha,.çok CHZIJl, \'C P\'elki nıe\kilt·ı<. 
lll' daha bir euk güullıkleı· ~klrıı· 

mi~ \'nziyettetlir. ı; u ı··raıı:>ız f;hui. 
rncvsimin ft~ fi1n1J rf nıeJtanına 

~ecek değerdedir. 

1938 
Resimli hafta 
Kısa bir zamanda Türkiyenin 

biricik ev mecmuası oldu 

1 'il 
Tramvay ve Elektrik 
T. Ao Şirketi 

Sanayi sahiplerine 
~ ... ~ "• • w •w · 

e't·!,ır 1. l..111ı.-..ıi l,ıılla• ır~rnız i.i. izde l..ola~lıl.. ltnı.ı:lilı. :-;ana, iııiz<ll' ucuzluk ~·c az 
i~ç: l..ıı!I ıııu:ıl 1-(ihi fo~ıhıLr ıı·n in l'dt>rsiniz. 

T enzilat ... ı Tarifeler 
c 4A 

Gere!c evlerde, gerek sanayide, kullanılacak cereyan ıçın, hususi saatlar marifetile tatbik ettiğimiz 
aşağıda müfredatı yazılı hususi ta if eden İdifade ediniz. 

1 - Ev elektirik cihazları bulun duran tenvirat abonelerine, puanı saatları dı41nda sarf edecekleri ki· 
lovat saatlar on kuruştan faturala ·11r. 

ll - Sınıfına göre tek ba;ına as zari 1 ila 4 kilov:ıl takatinde ısıtma cihazları bulunduran abonelere, 
toptan kilovat tutarı aylık urfiyat için puant saatleri dı,ında sarfed ?=ekleri kilovat saatlerden ilk yir· 
mi kilovat saati 7.5 kur~tan, ve bundan ötesi 3.25 kuruştan fatura\anır. 

1!1-Sinamalarda ugari 4 kilovatla l..ulk.nılınış takatın 750 istimal saatinden sonra sarf edecekleri ki
lovat saatler 8 ku~u!lan fatnralan ·r. 

iV - Ote:l!erde asgari 4 kilova la kullanılmıı !akalın 750 İstimal ualinden sonra sarfedecekleri ki· 
!oval saatler 8,5 kuruştan fatura! ınır. 

V - Kuvvei muharrike aboneleri ·hususi saatlar bulunduran müe11ese erbabına .... 
a) 2 i!a 25 kilovatlık bir takat i ;in, asgari 4 kilovatla kullanılmıf takatin 1200 istimal 

sonra sarfedecekleri kilovat saati er 6.8 kuru~tan faturalanır. 
b) 25 kilovata müsavi veya bundan faxla kullanılınış takat için, asgari 25 kilovatla kullanılmlf la· 

katın 800 istimal saalind;?n sonra sarfedecekleri kilovat saatlar 6.8 kuruştan faturalanır. 
IRKET ISTIYENLERE M OTEMMIM MALUMAT VERiR. 

_ .. ·~~;,::·•· . :•' :" ~.:· .. ~ 

şirke-Türk Maarif Cemiyeti Büyük Eşya lzmir Tramvay ve Elektrik 

Piyangosu Planı 1 ti~~;~;etin on be§inci yıldönümü bayramı münasebetae 28, 
t - Geliri ile, Türk uğr<>n• iierine yurdlar açmak, Türk çocukları 29 lk 

ve 30 i tesrin 1938 ~ünleri, tenzilita tabi olmıyan tramvay bi. "cnebl okullara l'ilmekten vareate kılacak bill'i ile birlikte iyi dil Öğ· 1 1 
tetir kolle ;ı .. ,. kurm k; fakir, kimaeaiz fakat çalışkan, zeki yavl'Uları· et eri ilzerinde:-ı yüzde yirmi bef tenzilat İcra edilmit olduğu sayın 

~.alkımızca bilinmek üzere ilan olunur. Şöyle ki: 
mızın okumalarına yardı.m etmek üzere, Türk maarif cemiyeti tarafın 

Birinci İkinci dn İ)er yıl oldu~u gibi bu yıl da biı- (et ya piyvnl'oau) tertip edilmıttir. J 

2 - Piyango r. ikinci teşrin 1938 de noter ve istiyenlerin önünde Mevki Mevki 

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
MARKASİ GİBİ TAl\ITİLMİS Dli:\lADA YOKTl ır 

ENO "MEYVA TUZU" sonderece teksif edilmis 
bir toz olub, ~ranüle şeklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha kat'ı bir tesir icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO "MEYVA TUZU" :ılınakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

.. __ Sigara Tiryakilerine Müjde· · 

! ulu'.1 _kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 
mu,~ekıdır~er. ~oktorlar kendilerine her daima siırarayı terk etmeyi 
lavaıye ettıklerı halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
Alman 

'ın son 

icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonvak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır, 

Fiati her verde 150 kuruştur. 
Toptan, perakende salı$: Kemeraltı karakol kartısı No. 7 4 

MAZHAR ÖNGÖR 

Nafıa vekaletinden: Ankarada çekilecektir. 1 Cü:r.elyalı • Konak ve müteikabilen 6 1 /2 5 
3 - ikramiyelerin isabet miktarını çoğaltmak üzere her bilet 4 Karantina • Konak ve mütekabilen 5 3 1 /2 Eksiltmeye konulan i,: 

parçaya ayrılmıştır. Her parçaaı bir liradır. Bir biletin dört parçası Kuru~ olarak istifade olunacaktır. 1 - Nazillide Çürükaudan Saravköv ovaaının sulanması için açı • 
ayrı ayrı yerlere gönderileceji için ikramiyeler, batka başka yerlerde ~ lacak kanal ve sıruıi imalat, keşif bedeli ( 400008) liradır. 
baıka, batka kimıelere ve çok adamlara isabet etmit olacaktır. Geçen o·· .:l . z· B 2 -· Eksiltme 16/11 /938 tarihine raslıvan Çarsamba günü saat 
yıllsrdn ikramiye olarak (450) kiıiye iıabet etmekte idi. Yeni tekle l'ö effiJŞ lraat ankasından: (15) te Nafıa vekiıleti sular umum müdürlüğü su ekıiltme komisyo •• 
re (1'!03) kiıiye ikramiye ve (1000) kitiye de amorti iıabet <'lmit ola· l Ödemiıte yel'i çarşıda. terzi Reıid oilu Sadık Özgürün bankaya nu oduında kaoalı zarf uıulile yapılacaktır. 
caktır. j merhun 12 balvııda 66 kilo ı 937 mahıulü körmez nev'ı'nden olan 3 - lıtekliler l'kılltme 4artnaınesi, mukavele projeai, bayındırlık 

4 - Çıkan ikramiyeler, taıınma ücreti bilet ıahibine ait olmak üze· ti."' ünü acık ~rtırma ile satılığa çı!aırılmııtır. itleri genel tarlnamesi, fenni 4artname ve projeleri (20) lira muka· 
r.,, istenilen yere ırönderilir. lstiyenler çıkan ikramiyeyi planda yazılı 1 A 1 /ll /938 1 bilinde ıular umum mQdürlü!ünden alabilirler. 
d · .• · d k '"I · b k bT 1 1 - rtıma aa ı l!'Ününden itibaren 161111938 C.!\l'tıım 4 - Eksiltmeye '"•ebilnıek ı·,.ı·n ı'ıleklı·lerı'n (197~vı lı'ra (32) ku· egerın yuz e onu e aıgı e cemıyete ıra a ı ır er. ba sr\inü saat on bete kadar on bet ııün devam edec~k "e m zkiır H• ,.- • ~ . 

5 - ikramiyeler Ankarada cemiyet merkninu v" l.tanbulda Er· atta en fazla pey surene ihaleıi yapılacaktır. " rutluk muvakkat t..minat vemıeıi v ekıilfm niıı ve ıl ı unacı.ı'· -~-
ı.urum hanında Türk maarif cemiyeti resmi ilin itleri büro.u limite! en az ıeki7 vün evvel ellerinde bulunan bütün veaikalarla birlikte bir. 
tirketi müdürlüjünce tevzi edilir. Tatrada bulunan ikramiy" sahipleri ~ - . ".'rtırma tMlnameıini g~rrnek İatiyenler yukarıda yazılı müd istida ile vekalete müracaat ederek bu ioe mahaus olmak ··7ere vesika 
biletlerin taahbüdlü olarak cemiyet meı·kezine veya yuknıda adreai dt'l ıçerısınde her zaman T. C. Zırat bankası Ödemi4 fUbeainde görür almaları ve bu V<'sikayı ibraz etmeleri farttır. Bu mi:ddet içinde ve• , 

ve pey surebilirler. 
yazılı ll&n itleri bürosuna ıöndermek suretiyle ikramiyelerini alabi. 

1 
h dd 10 k sika lt1lebinde buhınmıyanlar eksiltmeye i4tirak edemez! r. 

I 3 ·- Sürülen ı>ev a i ıivı ına görülınediği takdirde birine' • J k ki 
lirler. 1 1 k' 1 tırmava istirak .. denin taahhüdü baki kalmak üzere artırrrıa 15 ı ~r ı • 5 . ste l'.ler te if mektuplarını il<inci madd .. de yazılı -.aaıtan" 

6 - ikramiyeler, liate erin darılı masını milt"a ıp daiiıtı mağa bat· k gun bır saat evvel k d ! ··dü 1 ..• ·· ı b k daha temdid ed:lece tir. 3953 - ıne a ar su ar umum mu r ugune ma« uz mu ·abi·~ 
!anır. . linde vermeleri la,.ımdır. 

7 - Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilitin-:len en &fağı 24 --=- = = Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 28--1-8 3850 
aaat eve! cemiyet merkezini hab.,rdar etmd.,ri li2ımdır. Aksi lakdirde ı."<.as t i.lnı[üR, M .ınt-;; T. c z • • B . ~ . 
ı.ıçbir hak idia edemezler. • • ıra at ankası Salihli ajansından: 

8 - Cemiyeti.., reami mühürü bulunmıvan biletler kabul edilmn. /a..'ı kumaş;arınızz ;:"Hı Senet Mahalle 
9 - 5. Şubat t 939 tarihin" kadar alınmıyan ikramiyeler Co!miyet" metre M. Cinsi Mevkii Tarih No. No. veya köyü ll-brçlu ismi 

bırakılmıt &ayılır. l 3785 Tarla Tilki ini 85 11 
ı O- Piyanroya konan eıya biletri afaiı la yazılmıttır. 8/314 Durasallı Eaki camiden eski müftü Melımc,d 

1 Uitfi Sayı Lira sa bet miktarı Tutarı 11 OA7 T l 
· " llr a PelmMz lopra<>ı 8/'.'114 R'l "".r~. allı » >> ~ -1 4000 4 kiıiye 1000 er lira '000 l•tenil"n yerli malı eıya 2"9 ~ 11< ~• 0 " 

ı 2000 4 > 500 ?.300 • • 1 7·"> Bil~ ) •alık l l /1?.7 77-78 ·<>- .C:.alihli » ıı » » 
2 1000 8 " 250 • 2 ıoo • " 14704 Tarla Kırla B. Tepe 2/319 9 ... / Durasalh » » » » 
6 400 24 " 100 • : 400 " " 9100 » Tilki ini 2/119 10 » » » » » 

1400 11028 « Pekmez trrrağı 2/"128 53 « » » » » • .. " 
1600 27570 « Kırda B. Tepe 11 /322 57 « » » » » 
~ 600 18180 « •Değirmen vıı 1 •ı 8/314 f~ « · » ı> » » 

7 200 28 • 50 • 
ıs 100 60 " 2.5 .. • .. .. 

• .. .. 
10 • ,. 

;> ı oo 1 Türk~ye . cu~huriyeti Salihli ziraat ban~aıına borçlandıkları ı>aray ı gününde ödemediklerinden dola11 
1000 yukarıda ısını hızlarında yazılı bulunan gayrı menkulleri 3202 sayılı kanun kırkıncı maddesi mucibince 

65 40 260 • 
155 20 620 ,. 5 • 

.. .. 
• ,. .. 

Amorti ,. 
200! 20000 ikramiye yekiı"u 24/10/~38 tarihinden 8/12/938 tuihine kadar bir buçuk ay müddetle açık artırmaya çıkarılmı~tır. Alıcı 

B" "!Ya piyangosu biletlerinden al• nlar, bill'İ kaynaklarını bollaı· çıkmadıgı veya vurulan pey haddi layik göriilmediği takdirde açık artırma müddeti on beş gün daha uza • 

250 4 1000 D 1 

• ırmak ve bilri yollarınd& yiirüyen ıı nçlerimizin raetlı~·ac .. klan güç- tılır. Satı• neticesinde gayri menkuller umum müdürlükten izin alındıktan ıonra teslim olunabilecektir. Ta 
itikleri kaldırmak amacile kul'Ulan (1 URK MAARiF CEMIYF.TIJ nin !iplerin ziraat bankası ile Salihli belediye dellilına müracaatları ilan olunur. 3954 
lıini kolaylaıtırmak olacakları ribi talilrrini de d"nemiı bulunacak
lardır. 

Akhisar tiitün müstahsilleri alım 
satım kooperatif inden: 

26 $Ubat 938 tarihinde fevkalade olan toplanan ortaklar umumi 
heyetin•n kararı veçhile tasfiye edilecek olan Akhisar tütün müstah· 
ıilleri alım satım kooperatifi dayinlerinin ticarPt kanunun 444 üncü 
maddesine tevfikan tasfiye heyetine müracaatları. 28--4 3876 

1 

--=--~------------~-- 1 

inhisarlar Umum Miidürlüğiin- İbrahim Karakaşa 
den: 

1- Şartname ve nümuneai mucibince 20 X 25 eb'adırıda 10 
milyon ıilindirlik rakı manian pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kurut heıabı ile 
40.000 lira ve muvakkat teminatı 3000 liradır. 

ili - Pazarlık 31 /X/938 tarihine raıtlıyan pazartesi günü saat 
14 de Kabal&§ta Levazım ve Mübayeat Şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde ·inhisarlar levazım 
ve mübayeat ,ubeıiyle Ankara ve İzmir batmüdürlüklerinden alına· 
bilir. 

V -1.ıeklilerin pazarlık için tayin edaen gün ve 1aatte '"'o 7.5 
ı r\ivenıne paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmele· 

ri ilin olunur. 14 16 22 29 (3768/7311) 

bakmadan almayın. 
Son moda hazır man

to, elbise, Pardsü 
Muşamba 
Qdunpazarı No. 12 

Fiat maktu 

--------------------------

Emlak veEyta Bankasından: 
Esas No. 
c. 46 
c. 124 
c. 126 
c. 128 
c. 131/1 
c. 133 
C. 144/1 
c. 144 
c. 144/2 
c. 171 
c. 184 
c. 185 
c. 187 
c. 233 
C. 2Z6 
c. 238 
c. 243 

YER 1 
Manisa Y arha•unlar M. Karamızrak C. 

« Kasaba cı;.ddesi 
<c Alaybe~· M. Kazıkoğlu sokak. 
« Cökta,!ı mahallesinde 
« !brabim Çelebi mahallesinde 
« Jlıraakebir M. Kuyul\lan sokak. 
« Sııray M. Hükumet caddesi taj 
<C (( (( 

" (( (( « 
(( Çayb1141 M. Mehmet Ali çılanazı 
(( Çarfı M. Alibey sokak 
« (( (< (( 

(( Kaeaba caddesi 
« Saray M. Derviş Ali sokak taj 
(( Dere :ııolu Çaybatı sokak (( 

(( ('.aprazkebir mahalleıinde (( 

(( Çıırşı mahallesinde 

,,.. No. su Nev'i Kıymeti 
Dcpoıltoeu 

T. L. 
140.-
120.-
270.-
450.-

taj 
(( 

(( 

10 -12 Ev ve düklcin 700.-
9 . 7 » » 600.-
4. 41 A. » 1350.-

5 » 2250.-
51 Dükkan 175.-
12 Ev 700.-

27. 15 Otel 

35.-
140.-

17 Banka bitmJI 
13 Yazıhane 

5500.- 1100.-

41 Ev 
18 « 
16 (( 

23·32 (( 
13 (( 
17 Kahve 

lôl « ve otel 

400.- 80.-
800.- 160.-
650.- 130.-
700.- 1-ıo.-

13,15, 21 Otel, fırın ve 

3000.~ 600.-
225.- 45. 

5500.- 1100.-
1100.- 220.-

dört dükkan 
C. 263 « > Sultan M. lbrahim Çell!bi S. taj 5 Ev 550.- 110.-
C. 264 « Mimar Sinan M. Erler caddesi « 48 "" 800.- 160.-
C. 26ô « Meyhane boğazı çartı « « 134-136 Ev ve diikki.n 1200.- 240.-
lzahatı yukarıda yazılı emlakin takıitle satıtltırı 4/11 /938 cuma günü aaat onda Marıisac!a Bagcılar 

bankaıında yapılacaktır. 
latekll olanlann hizalarında yatılı depozito akçeshıi veznemize yatırarak arlıtınaya girm~l .. ri ve yan· 

lıırında birer fcıtoirafla nüfus tez· ~relerini tetirmelrri. 3940 

-
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MOTEFERRI~: Kiicük ilan sar.tlar.t 

, > 

T>ort satırlık küçiik ilfınla rdan: 
Bir nefn iı:in 30 kurus 
İJd clt>fo için 5Q kı.ffp~ 
t~ç defa için 70 kıırıış 
I>ort defrt için 80 km·u:-: 

Hediye kitnp - Tirede I>r. S. ~ırrı 
T inel, «llnlk j •in aglık öğütleri> 

isimli lıir hı (l unııı lcıı mC'vcucl k:ı

Ianl:ırı mcktµnln ve~ a şifahen isti
yenlel'c sıhlp l~ilgı,J..ı? hizmet nnmınn 
meccmıcıı ~ ılil J; çdccektir. 

UevnnıJı ~ı'.)clik H;ıııhırnı h~r cjefası 
için ıo kurıış ııhnır. Bir kqlnylık 

- olmak ti?.ere her satır :rn hnrf iti
bar edilmistjr. mr ldıçuk ilfın 120 

Eb . . harftnn ibaret olmalıdır. Port şatır 
. ~ e arann or Hır rlogurn e\·ınde dan fazla her satır için aynca 10 

lıızmet gcırnıek üzere bir ebe aranı-• ~uru nlımr. 
)or. Anndolu g<ızete inde E. M. O. - --
niiracnntı:m. dis tnlıibi Kenan Çelebi~ c miirncant 

Daflı uı lllllHH' mı· ('OCUk dndısı Ct'linler. Lisnn bilenler tercih olu
itr•m:·or. Arzu edenler J{ar:ııynkadı:ı nur. 

1 1 

El&V Kik.ALIK iv · 1 
Türkiye iş bankasından 

ızmir müstahkem mevki satın alma kr· . 
mısyonu ilanları 

bjir ~üstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - z.~n·~. ~aywıre alayı birlikleri ihtiyacı için ( 100) ton Simi}rnk 

komuru açık ck<>ı"ltn , · 1 ·· k k j . . . ~ ıe suretıy e muna asaya onmuştur. 
2 -

1 
hal~sı 5 .. İkıncıtesrin 938 Cumartesi giinü saat 1 O da Kı§lada 
zmır Mustahkem Mevki Satın Alma Komisvonunda vapıla-

c:aktır. ~ · 

3 ..._ Talu~1in edilen ıutarı (2900) liradır. 
4- Temınat muvakkata akçası ( 217) lira 50 kuruştıır. 
5 - Şartn~mı•c;i. her gün kornisyopdf! ~öriilebilir. 
6 - lsteklıler Tıcaret odasında ka~· ıtlı olduklarına dair ~esika gös

termek ı necburi}·etidedirler. 
7 - Eksiltmı·ye istirak. ~deu~ler 2490 savılı kanunun 2 ve 3 üncü 

mad,cJelerinrle \"C şartnnplesinde ya~ılı vesikaları ve teminat 
rpuvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona ıpü-

__ racaatları. 19 23 28 3 (3838) 

İzmir ~~stahkem ]\ıf evkj Satın Alm~ Komisyonundan: :!!"'" 

1 - lz~ır fay~are Alayı birliklerjnin ( 18000) kilo kesilmiş sığır 
e~ ı veyalıuo _koyuı1 eti veya burulmuş keçi eti ihtiyacı açık ek
sıltrne sur~tıyle münakasaya konınustur. 

2 - llıalt!sİ 5 lkinciteşrin 938 Cumart.esi günii saat 15,30 ela Kış
lqd.ı lznıiı l\Jü~t,ılıkem Mevki Satın Alma Komisyonunda ya-
pıl.ıcaktır. 

3 - :ı:nhı~ıin <•dilen tutarı ( 4860) lirac.lır. 
4 - J emııınt muvakkata akçası 364 lira SO kuruştur. 
5 - Ş.ırtn.unesi lıer gün komisyonda görülebilir. 
6 - l ste~liler Ticaret odasında k<ıyıtlı olduklarına dair vesika gös

terı11ek mecl nıriyetidedirler 
7 - Ek iltme~" :~tirak edecekle~ 2490 sayılı kamınu11 2 v~ 3 pnçü 

pıo:ıddelerınae ·" e şartnamesinde yazılı vesikalar~ \'e teminat 
n~~n·akkaıulnrıyle hirlikte ilıale 5antından evvel komisyonn 
mıırnc·tı.ıılap. 19 21 28 3 (18~6} 

J:r.nıir ıntiıtahkem meykj ıatın Al. Ko. r;yaaetindep: 

1 - hmir dc·niz komulanlı~ı birliklerinin kapalı zarf usulile 
~Ür)akJlt;&da bulunan 65000 kilo ekmek ihtiyacına verilen 
fıaJ P~~a~ı _gö~üldüğünden pazarlıkla sahn alınacaktır. 

2 - İhvlesı ~ ıkıncı tenin 938 çartamba günü saat 15 de k14la
~la lı:mır levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacııktır. 

3 - T nhı.JJİn e.dilen tutan 6662 lir~ 50 kurustur. 

Göztepe tramvay Caddes:n
d 683 numaralı denize neza
r~ti fevkaladeylhaiz bahçe iç~ 
ri•lnde sekjz odalı ve bel' oda· 
sında ka~o:rifer tesisatı buiu
nap bonkal)lıza ait ev kira:ık
tır. Taliplerin iş bankasınit mü· 
racaatları rica o~unul'. 

ı-.;;.m-------------...~-..."""'~P.IJlllll-1 
Kuvvet, iştiha ve vitanıin 

i - Temın1ltı muvakkate akçesi 499 lira 69 kuruştur. 
5 - ~arlnamesi her gl~ı komiıyonda görülebilir. 

ihtiyacınız için 

Senenin en taze mahsulü 

Kilosu yalnız 7S kuruş 

6 - f stddiler ticaret odasında kayıtlı old4kların~ dair vesika 
P.Östermek mecburiyetindedir~r. 

7 - Pu:~rJı~a İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 :ve 3 cü 
madcJelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temina
ıt mu:vakkat~larile birlikte iha~ saatından evvel komis -
yona müracaatları. 3955 

-Mani~~d~"'Yeni y
0

a"pılan sinema 
bınası kiraya verileçek 

M · V-a iliğinden: 
1 - Manişad~ Atatiirk ıuf alt bulvarı ü~erinde ~ilayet hususi 

idaresi tarafından yeni yapılan ıinama binaaı üç yıl müd
defle 9000 lira bedel üzerinden a,ık artırma S1'retile mijza

yede:ye koqulnıuıtur. 
2 - Şartnameşi :vil~yet <J4imi Fncümeninden para11z olar•k alı

nabilr. 

3 - ihalesi t~pini şaµ,inin ü~üncµ perşembe günü ıaat 11 de Ma
nisa vilayet daimi enc;.imeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mik.tarı 675 liradır. 
l8~23~28~2 3811 

Dev/et demir yo//qrından! 
. 28/10/93~ tarihinden itibaren ikinci bir iı'ara lcadar her gün 
lzrpir - Nazilli - fzmir araaında motörlü ır'agol}la m!-f~ bir yolı:q 
treni :vapılacektır. Şifa Eczanesi 

1 Tü;~·~~~T~~ıı::ı:~~~ A. 1 
İlktren hmird~n 28/10/938 tarihindf! saat 18,03 de harel<et ve 

i Nazill1ye saat 22, ! ;? qe muy4salit eP.ecektir. 

1 29/10/938 tarihinde de Nazilliden ~aat 5,40 da hare~el edilerek 
; f ?.mire ıaat 9.42 de "JUVasali.t olunacaktır. 

Ş. müdüriyetinden: 
Yeniden tanıir edil erek her ta· 
rafı yağlı boy~ ile telvin edi
len ve içlnde asri banyo tesi· 
satı buiıınan Kemera(tında ka
in Kemahlı ote:ioin üçte iki 
hissesi satılacaktır, 
Arzu ede.n!er giirüşınek üzre 
iş bank.ası müdüriyetine mü
racaat etnıeleri rica olunur, 

- - -- . .,--··- ·---

T. Ç, Ziraat bankası lzmir şube· 
sinden: 

lzmirde kilimciler çarşısında kain Suluhandan müfrez 1 Ş nymıa.
tatailı üç göz mağaza :ve müflemilitının mülkiyeti ıatalığa çıkarıl • 
mıttır. 

Jsteklilerin bes bin lira mubıınmen be~I üzerinden yüzde 7 ,s 
s>e .. ~if.,elırilr. J1irlikte ınüıa;v~e ıiisıii Ql~m SO ııripi•ani H~Ji 9r· 
Pıpff ıünü aaat Qn J>ıı~ 14bemiz §!ltrrisine P)ilrr.cp.Jtları, 

~~--21--t9 S93~ 

1 flu wnlı:re f3mirden Ortaklar, Germencik Aydın ve Nazi)Ji i•-
1 tpsvonları kin ve pu İ•~asvonlardan ~oğru İzrrıir için yalnız birincj 

1 ve ikinci mevld bilet verilecektir. 3950 

1 Alsanı·al< Şehidler v"'dj~ir ~kağıpd; 1 {kapı 50 harita
1 'l~maraJı 

(Eesk" helva fabrikau d~nilen) Efepqnun loiman kısmı hariç diğer 
bölünmü9 olan kısrnı açık artıma suret ile J 5/ 1 J /93& ~lı ~ünij aa•l 

1 

Qnda Alı1nnct\k ıe~izinci i_alet~e komj~yonunda kiraya verilecektir. 
Mulıammen u.c ıenelık kıra bedeh (600) liradırt isteklilerin 

( 45~0) ~urusta~~ tbaret ~ b~lunan ~uvakka .. t teminatı yalırfllaları ve 
ite gırq1e~e manı!. Jcllnun} bır hlllJe~ı olmadı~.ına mütedair bevanqamf! 
lerl,: myny:yep .gu:ı ve taatla Jwmını:ma muracaat etmeleri lazımdır. 

~PJ'lflıem~ler ~rrn)•:tr'RO~ıtn r ız verili~. 28-2-6-10 S949 

lzmır Emrazı Sariye hastanesı 

1 

hekimljğjnden: 
Hl\ııtar)CJ~il~ 9.38 mali vıh,Wın1 7 ~~lık ihtiyacı olan aşağıda cins, 

mi~tıır. tahmını fıat ve muv•kk!ll tepunatları yazılı iki kalem erzak 
eJuHtıne:ve lwnulmuştur. Şartnam•kri hil•tfl~e J>.t blıkiPJlilılll her 
RPJl gorülebi!ir. Eksiltme_ ı Ş ikimi tet.rin ~3~ f:Uffip RÜJlÜ ~~t on lfir
d,: Teıwcikte ,:mrazı sarıve haatanesıp~e tpp}!nan kpmiuo~ }ı'11H
runda vauılaraktır. Muvakkat teminat_ ol;arak ~ra veya p!rll pJlahj
y~tinde evrak komlsyonca almamıyac:ıundan istekliler ihal~ güJliin
~n _.v~ol lcminıatlarını 17mİr mal sandığına yatıraca~lar~ır. 
Cinsi Muvakkat tcll)jnat J\'tjktarı Tqtan 

,Kuru§ Kilo Kurut 
Sij~ J9aB 3506 5~500 
Koyµn ~fi 1~a:ıa ssoo 164500 

fi-Daimi enP.tfmen°i~d;~~"' am ıAiAJlti: 
16;JO Jir~ JJJUiınm~ff ~dellj 9hlP nafıa dairesi atel:yeıi i&in •!t· 

tın Ahn,..,:ak olan tqrnıı Jez~a)n i~ e~ktrp motör1 dinamo vaaair aJel· 
lere iıt~kli cıkmadıimdan eksiltme ~ij~eti _olf ,ı;.in uz!tılm~tır. 

f ·~kHl~ri'l ~490 ıayıJı va•~ huku111lenne BQre iJa~ırhypca~ları 
temjm~tJan j)P. birlikte on jkinci ~srin 938 pertembe ,ıijqif ~ op 
1irRP n paimf çnc\ilf'""l"' l?.J V\.trmaları. 28-30-1-3 3948 

_... \ 
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lz'ini~ sdefi;rd~~lıtınd~~; .. JS&i i 

Satış No. L' K 
1450 Güzelyalı Müstecabi sokak 874 Ada parsel 23 ıra r. 

sayı 582,50 M. M. Ana 291 25 
J45l ~üzelyaJ, Müıtecahj ıokak 874 Ada parsel 24 

sayı 306 M. M. Arsa 153 00 
1452 Güzelyalı Müstecabi sokak 874 Ada parsel 25 

sayı 301 M. M. Arsa 150 50 
14~3 Gijzelyalı Müstecabi sokak 874 Ada ~rı~l 26 

sayı 644, 75 M. M. Arı• 322 38 
14Ş4 Güzelyah Mijs~abi 10~~ 874 1\8@ P.trHl ~7 

sayı 471 M. M. Arsa 235 50 
1455 Güzelyalı 1 inci Şeref sokak 874 Ada parsel 31 

sayı 45 M. ~- Arsa 
lıf56 Güzelnh Re~~i zade "okalf 877 Ada parsel 4 

sıyı ı J i M. M. Ar41l 
1457 Güzelyah Recai za~ sokak 877 Ada parsel S 

sayı 121 M. M. Arsa 
1458 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada parsel 6 

sayı 240 M. M. Arsa 

22 50 

57 00 

60 50 

120 00 
1459 Güzelyalı Recai zade ıokak 877 Ada parael 7 

sayı 122,50 M. M. Arsa 61 25 
1400 Güzelyalı Müstecabi zade sokak 877 Ada parsel 9 

sayı 433 M. M. Arsa 216 50 
Jıf61 Giizelyalı Müstecabi zade sokak 877 Ada parıel 12 

sayı 330 M. M. Arsa 165 00 
1~62 Güzelyalı M~§tecabi zMftt tAbk 877 Ada parsel 13 

sayı 338 M. M. Arsa 169 00 
Yukarıda yazılı ~mvalin nıüJkiyeU ~/JP/938 tvihinden itiba· 

r~n l~ gün müddetle ~ç~k artırma uıulivle müzayedeye konulmuttur. 
fJıaJesı IOJ 11 /938 tarrhınde Pertembe 1ıünü saat 15 dedir. Taliplerin 
M;Jli Emlak müdürlµğüne müracaatl~rı 25 3J 3 (3906) 

/~mir Tramvay ve Elektrik Tiirk 
Anonim sirketinden: , 

, 

Şebeke ameli vatı dolavısile son tetrin 1938 ayı zarfında: 
1.) 6 ve 20 son tearinde saat dokuzdan 15 e kadar: 

Sektör P,1ahalle 
1 Darağaç 

JI Tepecik 
111 Alıancak 
1 V QafJ'll@Jııın~ 
IX Eıref pata 
XV Kültürpark 

Karşıyaka 
Turan 
Bayraklı 

~rnova 
Buca 

2.) 13 ve 27 ıon teşrinde ıa~l dokuzdan onbeıe kad.r: 
V C,rıı 
Vl Bahribaba 
Vll Karantina 

" Vlll GiiıZelyab 
' X Konk 

XI Gazi Bulvan 
XII Me1.arhlmetı r 

" XJll ;\ıanıör 
xıv c~~i p"'ıv,n 
XVI Gümrük 

·-
.. .. .. . '" 

Sıebekeleri ij7eripde ~erıeyanın 

Denizli Nafia ür iiğün en: 
. 1 - ~ar~y~?Y .. hijküm~l kanaiının 2~288 lrtt 8;! kurut ke

ııf ~dellı 9orquncu ktiım ıqpatıpıq 1938 mflli yılı ~inde yap,1-cak 
lpl}()Q lir!lhk kışıpı e~siltmeaine iatekli çıkmadığından vahidi kıyaıi 
fiatle ve kapalı zarf uıuHle tekrar eJuiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Eıııiltme 4/ll /938 cuma l(Ünü saat onda Nafıa müdürlüğü 
opa4mda tol~n;~a "qmj•yonda ;yap1Jac!lfhr. 

~ - Muvıı~at t~minat miktarı i 12S JjrAdır. 
4 - - Bu ite aid ·~•11t"le §ar;lnameai iJ~ bı.ı fJrlm~mey~ bailı evrak 

Penjzli qaha mü~ürljiiünden 75 kHruş ~~~el mpk~t>m• Jiftna~ilir. 
& - l~teklılerm 2i90 sayılı kanun hükijJPJerjne ~öre b4z~hyacak 

krı teklif mekluplarım 4/ll /938 günü lfl•t dq~~ ~d., Deni'Zli 
Nafıa müdürlü3line makbuz mulf~ilind,. vermeleri veya taahhüdlü 
~r~k ,ıönderm•leri ilan plµn' · ~... - ,.. ~,.. .,. , ... Q, s 



\ANADOLU) 

Sümerhanli 
YERLi MAI_jLAR 

PAZARI 

·Kanuni talimatına uygun 
ı;. -

bay~akl~r Sümerbank yerlil 
mallar pazarında satılır 

~~~~~~~-:-~~~~~~~~-

Deutsche Le
vante Linie 
G. M. B. H 

Tar iş 
Şarapları 

Hamburg İzmir incir ve üzüm tarım 
satış kooperatifleri birliği 

• VESTSEE. vapuru halen li- tarafından geçen seneden-
manımızda olup Rotterdam, Ham- . ' . 
burg ve Bremen için yük alacaktır. berı yapılmakta olan nefıs 

cCAİRO. vapuru 31 Birinciteş- şaraplar piyasada daima 
rinde bekleniyor, Rotterdam. Ham- daha fazla aranmaktadır, 
burg ve Bremen için yük alacaktır. T ariş şarapları şarapçı-

ARMEMENT H. SCHULDT 
cHE!NR!CH SCHMIDT> vapu- lık tekniğin·n en modern 

ru 31 Birinciteşrinde bekleniyor. icaplarına göre ve sıhhi 
Rotterdam , Hamburg ve Bremen şartlara tevfıkan T ar:ş şa
için yük alacaktır. rap fabrikasmda yapıJ
AMERİKAN EXPORT LlNES 
cEXH!BITOR vapuru 24 Bi- maktadır. 

rinciteşrinde bekleniyor, Nevyork Bilhassa halk tarafından 
için yük alacaktır . sevilen Sek ve Oöm!sek 

cEXERMONT > vapuru 30 Bi
rinciteşrinde bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır . 

cEXMOUTH> vapuru 7 ikinci
teşrinde bekleniyor, Nevyork için 
yük alacaktır. 

PİRE AKTARMASI SERi SE
FERLER 

«EXCALIBUR. vapuru 21 Bi
rinciteşrinde Pireden Bostan ve Nev
york için hareket edecektir. 

«EXETER vapuru 4' lkinciteş· 
rinde Pireden Baston ve Nevyork 
i~in hareket edecektir. 

cEXCAMB!ON. vapuru 18 lkin
citeşrinde Pireden Baston ve Nev
york için hareket edecektir. 
· DEN NORSKE MIDDELHA
VSLfNJe 

OSLO 

cinsler:ni tavsiye eder;z. 
Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
vet ver:r. 

Her yerde açık 
fasetine rağmen 
litr~lik şişelerde 

ve kapalı olarak 
fiatları ~hvead .r. 
satılır, 

satı!ma'<tadır. Ne 
70 ve 150 santi-

Fiatlarda oıo 10 tenzilat cBA Y ARD. vapuru 24 Birinci
teşrinde bekleniyor. Le Havre, Di
eppe Dünkerk ve Norveç umum li
manları için yiik alacaktır. 

Siz de MET ALLUM ''0,, Limb:ılarını 
alırsanız: 

yapılmıştır STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEŞTE 

cDUNA> vapuru 20 Birinciteş
rinde bekleniyor, Tuna limanları için 
yük alacaktır. 

• 1 EHMI 
Makina Tamirhanesi 

işi ııöz verdiği gilnde teslim etm€'yi prensip 

edinen ve bununla iftihar eden 

bir milessesedir 

TELEFON : 3993 

lzmir: Kestane Pazarı Demirciler 
No. 67 - 69 

T. i5- BANKA~I 
1938 

Köçôk Cari He&cıplcır 
lkrcımi'ie plö.nt= 

4 adetlOOOL. 4000 L. 
8 " 500 " 4000,. 

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

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

En a:ı: SO lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

cSZEGED> vapuru ikinciteşrin 
iptidalarında Tuna limanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN 

BUCAREST 
ROYAL NEELANDAIS «DUROSTOR> vapuru 5 ikinci 

KUMPANYA~! teşrinde bekleniyor, Köstence, Ga-
SOCRATES vapuru 29 ı 1 O da latz ve '?~latz .. aktarması Tuna li· 

limanımızdan Roterdam Amster- manları ıçın yuk alacaktır. 
dam ve Hamburg Jinıanl~rına müt• Vapurların hareket tarihlerile 

"h h k t d kt" - navlunlardaki değişikliklerden acen veccı en are e e ece ır . 
HELDER 3011 O d r ta mesulıyet kabul etmez. 

vapuru a ı- Daha fazla tafsilat almak için bi-
manımıza gelerek R~t~erd~m, Ams- rinci kordonda W. F. Henry van 
terdam ve Hamburg ıçın yuk alacak- der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-

tır.5 SKA ORİENT LlNIE lığına mürccat edilmesi rica olunur. 
VEN Telefon: 2007 / 2008 

BIRKALAND motörü 30/ 1 O da 
beklenmekte olup Roterdam. Ham
burg, Gdynia, Danzig, Danimarka 
ve Baltık limanları içiıı yük alacak

Olivier ve 
Şürekası tır. 

BORELAND motörü 14/ 11 ta-
rihinde glerek Roterdam, Hamburg, LIMITE'f 
Gdynia, Danzig, Danimarka Nar- V np r acentaSl 
veç ve Baltık limanları için mal ala- ll 
caktır. BiRiNCi KORDON REES 

ZEGLUGA POLSKA 5. A. BiNASI TEL. 2443 
LEY ANT Motörü 2111 tarihin- THE ELLCRMAN LINES L TD. 

de gelecek ve 4 1 1 tarihinde hare- LONDRA HATTI 
ket edecek ve Anvers ve Gdynia için c TRENTINO~ vapuru 29 Birin-
mal alacaktır . citeşrinde LONDRA, HULL ve An-
SERViCE MARITIME ROMAIN versten gelip yük çıkaracak ve ayni 

PELEŞ vapuru 16111 tarihinde zamanda LOND RA ve HULL için 
limanımıza gelerek Malta, Marsilya yük alacaktır. 
ve Cenova limanları için mal alarak cTHURSO> vapuru 6 lkinciteı-
17 / 11 tarihinde hareket edecektir. rinde LONDRA HULL ve Anvers-
ADRIA TICA S. A. di NA VIGA- ten gelip yük çıkaracak ve ayni za-

ZİONE manda LONDRA ve HULL için 
BARLETT A Motörü 26/ 1 O da yük alacaktır. 

gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Kor cPOLO> vapuru ikinci teşrinin 
fo, Saranda, Brendizi, Valona, Draç, sonunda Londra, HULL ve Anvers
Gravusa, Spalato, Zara, Fiume,Tri- ten gelip yük çıkaracak ve ayni za· 
este ve Venedik limanları için yük manda LONDRA ve HULL için 
alarak hareket edecektir. yük alacaktır. 

LERO Motörü 27 1 O da gelip LIVERPOOL HATTI 
ayni gün saat 19 da hareket edecek c:ALGERIAN» vapuru 1 O ikinci 
ve Patmos, Leros, Kalimnos, lstan- tesrinde LIVERPOOL ve GLAS
köy, Rodos, ~a.ri, ~enedik ve Tri- GOWdan gelip yük çıkaracak. 
este limanları ıçın yuk alacaktır. cMARDINIAN> vapuru 25 

. . . ikinci teşrinde LIVERPOOL ve 
llandakı hereket tarıhlerıle nav· GLASGOW d gelip yük çıkara-

lunlardaki değişikliklerden acenta k an 

me•:~lil-'.e~ kab~I ~tmez. Daha fazla ~EUTSCHE LEVANTE LINIE 
tafsılat ıçın lkincı Kordonda FRA- _ . 
TELLi SPERCO vapur acentalığı- cKRET A > vapuru lımanımızda 
na müracaat edilmesi rica olunur. olup HAMBURG, BREMEN ve 

TELEFON: 2004/2005 ANVERSten yük çıkarmaktadır. 

Heın bol ıtık almıf olur, hem iktıaad etmiı olur, hem lamba deiittirmeli 
ten kurtulur, hem de aarfiyatınızın eksildiğini ilk faturada ırörüraünUz. 

L 
Ce fik ayke t 

Elektrik - Telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 


