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• Fua su 
Fuar kapandı; fakat Gazino 
her gün açıktır. Her akşam 

müzik vardır Bi.:rlucite~rin 938 
Her ıün sabahlan (lzmir) de çıkar aiyaaal 1razeteclir. Telefon: 2776 

Vatandaş; Sandıl{ Basına 
' 

l(oş. 

izmir, bugün kendi meclisini se ecek! 
Tarihi, büyük C.H. Partisine İhtilaf kalmıyacak! 

rey -vermek, borcumuzdur Almanyanın istediği müs
Reyini kullanmıyan şehirli, vatandaş- temlekeler de verilecek 
lık vazifesini yerine getirmemiş olur 

lerde bulunuyor? 
Belediye intihap encümeni riy~setinden 

Asil aza: 2 Birinciteşrin Pazar günü intihap sandıklarının bulunacağı intihap 

1 - Dr. Behçet Uz, 2 _Cevriye İs- mıntakaları ve bu mıntakalra bağlı isimleri aşağıya yazılmıştır: 
tnail Uyum, 3 _Ferhunde Aşki Mahalle ismi Sandığın bulunacağı yer 
Ere 4 y Ülk 5 B Ü,..ku.vular, Güzel.Yalı. Göztepe. Göztepe Mez gazinosunda. n, - ayar ü, - elkis Bil- :r 
ınan, 6 _Avukat Mustafa Münir l\Iitat paşa, Murat Reis, Barbaros, Karantina Belediye zabıta mınta-
Birsel, 7 -·Dr. Murat Orel 8 _Suad Turgut Reis, Kılış Reis, Çankaya. kası. 
Yurdkoru, 9 _ Rüşen Mehmed Ak- Salepçioğlu, Yılciı7., FeYzipacıa Hacı ~lahmud camiinde. 

gün, 1 O- Faik Ener, 1 J _ Re~a.d Kuı:ulm•, Kahraman I\I<'<:çit, Ke~-
Lebleb"ıcı·o~l 12 M ff Ö tellı. Uğll!·. Tiiı-l:yılmaz. 

g u, - uza er z- ·-u ·ıt t . . D ~ · ı ~ .. d g t 
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ı eşı epp ("ılıab{•\" kınr"ı Q;.ımu- c>gırmeıH aı,rı camıın e. 
en:

1 
-Atıf İnan, 14 - Hakkı Bal- nbey, \ri.ingiit·: Altın~k .• \ltınta~. 

F.şrefpa~a belediye zabıta ımııb.ı

kasımla. 
~og ~· 15 - Dr. Sarni Salih İçen, 17- Tına7.teJll', l<oeatepe, Duatep~. Çc 
A vu at Tevfik Fikret Adaman, l 8- men lepe, J:ozyaka, l\anı.bağlar, 
ı-ı:~kat B~ha Yörük, l 9 - Avukat Attila. 
Ö lıt Tevfık Özyaman, 20 - Avukat Dol:ıplılnıyu, Oı·hnniye, jkinci Azi- Ynpıcıoğlu (':\miinde. 

E
mer Necmeddin Kilimci.oğlu, 21 - zi~·e, lm:ı.riyr, Altı:ı.y. K:ırliı'i\'P. · 

:L'znc L" f · Ak · 
23 H ut 1 çın, 22 - Galip Sezer, Tarı, Namık Kemal, Ülkii, Siiın<'r, 1kiresnıelik polis karakolmıcla. 
Tokta aytar Ar~al, 2~ - Dr. Resad Oclunkurıı. Bozkurt, Halil f\frııcli, Ka-
İhsan ~ 5 - Alı ~acı Alınak, 26 - !afat, Dayıemir. Rnt<:ımegçit, i. n 
1\1 ayın, 27 - Ömer Dinler, 28- Rei!', Tuzcu ve Ha~ta l\Ie~dt. 
~Ou~F~e: Apaydın, 29 - Esad· Akı. Pazaryeri, Rallıku:ı:u. · Rııhil:ly, Paz:.ıı·yeri c:ımiiıı<le. 
S'b aJlı Dokuzeylul, 31 - Nusret l\Iirali. Faik paşa, Güzelyurt.Ali RPi~ 
b~ iter, 

33 
:TAh~ed .Mümtaz İstan- .Altınordu, Yeni, Sakarya, 1!-\tiklal 

1 ~· • ahaın Pıyale, 34 - Saa- Oruc Reis. 
dettın Dınm~z. Akın~ı. Hatuniye, Etile.r, Oi!,tızl:ı.r, II:ıüıniye cnmiinde. 

Karşıya a aıaıt: Erler. Yenigtln, Akdeniz, Hurl'lirlive. 
~ - Sabri ~enteş, 2 - Hüsnü To- 'l'PpE'cik, Dağyolu, Güney, °Ko~a

n~ ' 3 - Sadi plikçi, 4 - Avukat Ce- knpı. 
mıl. Y A lsancn k, İsmet Kaptan, Kültür. 

edek aza: · 
35 R · o·. 36 . - asım mm, - Sıtkı Öze- K:ı.hrnmanlar. 

nır, 37 - Dr. Sadık Ahrned Ca ~lar Bayraklı, l\IersinlI. 
- Devamı 6 ncı sahifede _e ' 

.'T\•pecik be lt'd iye temizlik tbire
sinde. 
Al~anc:ık belediye zabıta nıınt:ı

ka~ında. 
Kahramanlar poli~ karakolunda. 
Bayraklı belediye zabıta mıntaka
sında. 

Dcıhiliyc Vlkili 1·e Parti [ıı ııd 

.<;P/ı.-reteı·i B. Şiikl'ii Kaya 
lstanl.ıul. 1 (Hususi muhabirimfa

den) - Dahiliye \'ekili \'e parti ge
nel sekreteri B. Şükrü Kaya, bugün 

Kemiiğe gitmiştir. 

--=+==--

B. Tevfik 
Tapu umum müdürlü· 
ğüne tayin edildi 

ist:ıııbul. ı (Hususi muhabirimiz
den) - 'l'apu umum müı.lür rnuavin
liğiııe . .\!aliye miifettişi B. TeYfik ta
yin €dihııiştir. 

--oo=-

Evlerd~ 
Nikah ve evlenme mu
ameleleri olmıyacak 

r --.. ------~-·---

Pazarlıksız satış 

Yeni şekil başladı, 
herkes memnundur! 

Bakkalların koyacakları fiat, çarşıdan 
yüzde dört fazla o1abilir 

1111 

Dun çııı ~ıdcı lıiı· ıııuw·c·ı ı l nırıııı ı· dııl.koıı/aı l löult iı/, 

İstanbul, 1 (Hususi muhabirimiz- Ankara ve htanbulcla olcl..ı{rn gibi kan snhipleri dükkanlarında eşya ve 
ueıı) - Dahiliye Yek aleti. bundan ~ehrimizde de diin paz:ır ıksız satış maddeler tize,rine satı~ fiatini ~öste
~rrıra, ne ::ıeueple olur ·a olsun evlerde kauunun tatbikine bnşlanm1~hr. ren etiketler koymu~lardır. Bu suret-
•ıikah ve el-·lenme mu:ımelelerfoin ya- Giyecek, yiyecek \'C ynkacak e~ya le diindPn · ibr t'<'n fzmirde \ ivc>cek 
pılmasını menetmiştir. ve maddeleri satan müessese ve dük- - Devamı 7 nci Sahifede _ ' 
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2 Birinciteırin Pazar 1988 (ANADOLU) 

... j Sıhhi bahisler 1 
1-----lJah ılı hasLaiıklar mutehasswı Dr. 

• C\rt'ki Uğur aıyor ki: 

O~--t ___ l ___ a_s_ı_n_d_a-:1-:F=_r_a_n_s~-~-ş-e-=-h~ir--:ıci- Küçük çocukların 

1 
Mühasarada 5 Alman Gemisi gre men er ar lık mutehassısı beslenmesi 

M. Ayhan - yenı· tayı·n ve nakı·ııer Ki.içük çocuklarn verilecek gıda-i • • k larııı ıni.ihiınlerinden biri de meyve-
• 11 • zmırı ço mamur ve !erdir. Çocuklurın büyiimesinde ve 

• değişmiş bulduğunu ~elişrnesinde pek büyük roller oy-Adefa ufukları sarsacak kadar Ankara Gazi terbiye enstitüsü mezun- sövledı· nıyan meyveleri çocuklara yedir -

-' ·n~kten çekinmemelidir. Çocukları müthiş bir farraka oldu lar ndan ÇQ00"~ U lzmire tayin edi idiler Ji'r:msız ~ehircilik miiteahaR-ıt :.la- bu sağlık verimi faktörlerden mah-
·ıııdaıı B. Lamber sehrimize gelmiş rum etmemelidir. Anneler bazı dt-fo 

Hakikati söylemek lazım gelirse, Fon Spee-, şimdi bu sahayı terk İzmir Ortaokullarile Lise öğret- Liçki öğretmen stajycrliğ;nc tayin lıuhtelif tetkikler yapmı~tır. Tralııoıı çocuklarına fazla müddet meme si.i-
Fon Spee, İngiliz amiralinin kafa- etmek istiyordu. Çünkü .Glaskov menleri arasında bir çok nakil ve !a- .. dilmisler-lır. "ehriniıı mlistakb~l imar planını hazır- tü verdiklerinden çocuklarının u • 
sından geçen dütünceyi ve planı an- kruazörün~ kay~etmi~~e~dı. , yinler olmuştur. Bir cok ciğretmen-ı ~akiller: .. .. • lıımnkla me .. gul olan B. Lambcr, bele- zun bir zaman meyvelerin hayati 
lamamıştı. Ay dogmak uz~r.e ıdı. Clasko\ !erin vazifelerine ve bu itıbcırla ay- Karsıyaka Ortaokulu .Turkçe. og: diye reisi I>r. D. Behçet Czu ziyarete- faktörlerinden mahrum kalmaları-

Bugün, umumi harbin ilk deniz }akınlarda bulunnbılı.r "'.e ayı~ çık- lıklarma ilaveler yapılmıştır. Yeni retrneni l·aik Akçin lzmır Kız lısesı derek belediye mühendisleri ile şehiri rıa, vücudlerinin zayıf. cılız. kansız 
harbi veriliyordu. mas~le bemb~r. k~ndılerme bır kaç tayin ve nakilleri aşağıya yazıya öğrl'tmenliğine, ~amta.ş ?,rtaok~ılu doluşmı :? . muhtelif eı;;erleri giJmıiiş. fu- ıJİr hale gdmesine sebep olurlar. 

Ve bu harpte, f ngiliz donanması, torpıl sallıyabıl_ı~dı. . ruz : 1 Türkçe öğretnıe~11 Şnkır. \~<!n<lo~an :m çok begrıımi~tir. Bir defa D!ll !'le- Vi.icudları her giin biraz daha çöken 
taşıdığı tarihi ve şerefli deniz haki- Fon Spee bılıyordu kı, Monmaus Gazi terbiye enstiti.i:ıü mezııııla- Erkek lisesine, Erkek lı .. Psı ta rıh - nesinde lımıire gelmiş olan şehircilik ve kuruyan çocukların uzviyetleri _ 
miyeti tarihine rağmen, feci bir zırhlısı da, Alman topçusunun aç.ta- ırından B. Zekerriya T onguı; Kızıl- ~?ğrafyn stajyeri F atına S?de~ milte11hns~ı ı, bu orıfa ,.ehri çok mıı- ne göre- gıdalnrını alamadıkları. bah
mağubiyete uğrayordu. ğı rahnclerle suyun sathında. du.ra- çullu köy öğretme-ıı okulu i cı-res~m Oner İzmir kız lisesine, E.rkelc lısesı muı· ve deği-.miş bulduğunu, sehrin usus meyvelerden mahrum kaldık-

Amiral. işte bu akıbetin ye'si ile rnazdı. O da, nıulı.~k~.rık bra~ ılerıde j öğretmenliğine, Bn.Pakize Genç iz- beden terbiyesi öğretmem Me.~_:ned inı:mna büyük emekler vnilmiş ol- !arı anlaşılır. Bazı anneler bu feci 
çıldırmak üzere idi. karanlık su.lara g~mulecektı. . . mir kız lisesi beden terbiyesi staj) er- Alptt>kin ayni okul Almanca ogret- duğunu gördiığüııii söylemi~tir. hali gördükleri halde bilgisizlik yü-

Fakat hücuma kalktıktan üç da- Fakat bırdenbıre, Fon Spee, ıkı liğine, lsmail Hakkı Menkü Buca menliğine. Nevsehir ortaokul sek- zünden aldırış etmezler. Bu acına-
kika sonra artık çok feci bir vaziye- kruazörüne, Monmnus ve Clasko- ,Ortnokul riyaziye öğretmenliğine , retcri Gaffar Tulun Buça ortno~ul İJk k JJ d cak levhanın sonunda çocuklarını 
te düşmüştü. Çünkü bir yanardağ vu aramalarını emretti. lzrnir F.snnf banknsı muam0 l ı> me- se-kretcrliğine, lzınir bölge san At o u ar a kaybederek müteessir olurlar. Hnl-
gibi, suyun üıtünde gözüküyor ve Kendisi de dirrer z.rhl• ile lngiliz muru Mahfr Gültekin Tire ortacku- okulu kôtip ve hesap memurn S;;. D" J f ba / dı buki meyvde., çocuk bünyelernde 
Alman topçusu onu hiç şaşmadan ami~al ~emisinin .?att.~ğı tarafa ~oğ- lu katip ve hesap memurluğuna lc-yman Avez Merih. ilaveten. ay~i un e~~ ere. Ş an rolleri ve havi oldukları hayati a . 
vuruyordu. ru ılerlıyordu . Çunku ayın_ zıyası namzedliğine. Gazi terbiye eıı~titü- okul ambnr memurluR"una, lzmır Dün şehrımızdeki ılkokullar açıl- miller dolayısile çok mühimdirler. 

Topları susmuştu. Birdenbire gözükmeğe başla.mıştı. lşıgı ark~- sü mezunlaı ndan Yahya Tan lzmir Erke~. lisesi. idare memuru Ziya B~7:· ımış, deı:slere başlanmıştır. Bazı okul_- Hatta cocuklara altıncı aydan sonra 
k' da'resinde de bir alev çık- dan almak suretıle muhtemel hır erkek lisesi bedPn terh;vesi ö<ıret- dağ Odemış ortaokul sekret~rlıgı- Jnrdn bır ~ınıfta 110 - 120 talebe vaı- dahi meyve sularından vermekle 

ma ıne 
1 

hl 'k · k 1 k · d '"' · · E k k ı· · 1 ·ı· ·· · f t k'IA tı. te ı ·eyı arş.ı _ama • a~·nı 7on~an a rnenliğine, Vasfiye Si.ier Buca or- ne, lzmır ~r e ısesı ngı ızce y~r· 1dır. Bugunlercle yenı =-mı eş ·ı atı cocuğun bi.iyiimP.si, dinç ve kuvvet-
Cüllelerden bir tanesi orayı .. bul- kruazörleri hınıaye etmek ıstı yor -,' ,~-~kulu heden t~r'.'iye;'i ;;ğretme'.ı· d'.m" öğret":'?"i Re.~ad :'.'.iane'., .':Y· ;: ~ml."c"k V•' wklc.plcrc . ona. göre li olma" lemin ed;.ı.':'.'.ş o:ur. Elm.n, 

mustu ve, gemi yavaş yavaş surat- du. lıgıne, Burhan Elıcm Kızılçullu koy nı okul lrıgılız stan'erlıgıne Eı kek ogretmeıı tayın eclılecektır. Lu;c ve portakal, armud, dogulmuş Vt!' ezıl
tan kesildi, olduğu yerde kaldı. Monmnus, susmu~ olan topları- ö~retmen okulu Türkçe öğretmen- lisesi fizik - kimya stajyeri Ce\·dct ortaokull:ırla kız en titll~Unde der • mi~ olarak verilmelidir: Üçüncü 

lngiliz amiral gemisi iki donan- nın namlularından derin, barut ko- liğine, Akif Karan Kıztlcullu kö\' l2mir Kız lisesine, lzr:nit C?rta okul ]ere ynrın başlanacaktır. v.aştan itibaren yumuşak meyveleri 
ma arasında bir alev, koca denizin kulu nefesler alarak ilerlerken, ef-

1 öğretmen okulu riyaziye öğretmen- tabiiye öğretmeni Ulvıye Önce.I, iz: ___ olduğu gibi vermekten cek.inmeme-
ortaıında ııııklarını etrafa saçan bü- d d k t] · f t · \'e liğine Burqa Necati hey Ktz en<>titü- mir Karatas ortaokuluna, Tekırdag BORSA li \:~ korkmamalıdır. Çocuklarda 

-s ra a son uvve ernı sar e mış . . . • k 1 'h ı k H ')b k 1 ·· w • • d 
yük bir mum halinde duruyor ve .. .. .. l d' F k 1 sü ve kız erıtık ögretınen o u u ı - !11c.:r ez acı ı ay o u u ogretmenı bır e su meS{'lesi vardır. Bazı ço • 
oynuyordu. y~ngını s~ndurmuş er_ 

1
: a. a~ ge- tisas şubesinden mezun ı 'edim e Ta- lsmail Geran 1zmir Erkek lisesi i~are 

1 
/ l0/

938 
cuklar çok su içerler. Bu hiç te iyi 

Saat 7,53.. mı tan:•.m•le kara~l'.k '.çmde ı~• .... \nol iz":'~ Cumhuriy;t k'.7:.°nstitiis~ ":'emurluğ~~·'..~zmit or~aok~I dorek- ÜZÜM ~~ğ.ildir. Bunun. iç'.n çocui!"n yem:· 
Adeta ufukları sarsacak kadar Jngılız kruazorunun suvarısı moda ogretmen sta1yerlıgıne , Gazı tor ve tabıı)'e ogretmenı Sacıde Ön- Ç l M l . . K S K S gını susuzluk hıssı vermıyecek bır 

1 1 ı . Ek k ı · · b" .. w uva a ın cınaı r. . r. . müdhiş bir tarraka koptu. Brand bütün soğukkanlılığını e e a- terbiye enstiti.isünden mnun Ayse cel. ızmır · r e ısesı ta ııye ogret-
1611 

inhisar idrırc·i 
6 

:ıo 8 şekilde hazırlamak lazım gelir. Ba-

Tamam ı.. . . . . larakva ziyeti düşündü. 1 C?.nat l .. '1İr .~umhuri~:~ kız eıı;~titü·ı' m:nliğinc ... }3ilecik .ortaokul ta~!h 1598 jiro \'e şü. 
10 50 13 

zı anneler de çocu~a. su ~~r~ekten 
Bu tarraka artık lngılız gemısı: Cemi büyük hasarata uğramıştı. su tabııye ogre~menlıgı.ne .. ~.phet cografya og.retmc;nı Murtaza Cur- ı:rns ).J. j. 1'al'anto 

7 50 14 
ko:karlar. Bu da ıyı degıldır. Çn-

nin sonunun geldiğini, gene kendı M k' d k b l t F Dokuman lzmır Kız lısesı Turkçe f kaynnk lzmır - Karataş ortaokulu-
1057 

Patel';ıoıı 
10 17 

cugu susuz bırakmamalıdır. Çocuk· 
bağrından fışkırtarak bu tarihi ge- a ıne :. ı~m.en ozu mu~ ~· k ır- 1 ı öğretmenliğine, Kadriye Güçlü iz- na, Adana kız lisesi Türkçe öğretme- fi 

7 
k kl lı k· 

9 
..,,. lara ne olursa olsun ispirtolu sular 

. k l • lan ediyordu. Ce- tına da mudhıştı. Fakat gemıyı ur- mir Kız öüretmen okulu tabiiye ö~- n i ve müdür muavini Lütfiye Güç- .ı A ee nıı a~ı , _., 113 2n vermek kati '..eJl yasaktır. c.enın aran ıgına K . . d l , c . E k k J' . T" k .. - t "40 K 'I' e. s 75 13 25 · parçalanmış ve sanki denizin tarmak lazımdı. arınesın e açı an retmenliğ'.ne,1smetpaşa Kız ertik lü Izmir r e ısesı ur çe ogre • ı · un ı 1 
::~il nda alevden bir çelenk doğ • rah nelerden ıu lar giriyor ve kor -

1 
okulu mezunlarm ~" Se~ iha Er~?.· i men .li~i~.°· A':'kara . !.~metpaıa ~:~ 4 72 ı._ Ü. tarı~ ş. 9 25 17 ,.. 

muı, derin korkunç bir inilti ürper- kunç bir çnğlayışla anbarlara saldı· ğan lzmir Cumhurıyet Kız enstıtu: ens~ıtu~.u ev ıd~r~sı .. ogret~~n 9 J 431 \ . l. Tal11t '1 50 12 75 
· f d G • .. k " l .. tl .... _ sü rc:sirn stajycrligıne, gene a:rnı yerı Muceddet Kokturk lzmır Cum· 

421 
Albayrak il 

12 25 mıi ı. . . . 1 rıyor u. emı, muş u a a yuzu ltulda~zun Beli :":Danizt;li e l.ull'i t ku: enstitU9Une--<rnskle8Ilm1,. 418 F. Solaı·ı· 8 ,, .. 13 Alman fılosu, @ımdı nara ar, se- yordu F..sen rüzgarda, sanki bir ö- . . . .. .. · · l d' .. ., 
vinc kahkahaları ve şen nvazelerle .. . . . . w mır. .Cumhurıyet Kız em;tıtusu dıku~4 er ır. 728 Ş. Rıza JI. 8 16 50 

1• d !um ınıltısı vardı. Buna ragmen ma- ----------------------------
çın ıyor u. . . ı d · ·1 363 A. Fesçi 7 50 12 

Gece ve hadise, hakikaten biribi- kineyı tamıre ça ışıyor, emırcı er u"zu••m r_ı•atlerı• _Jerhal 362 A. R. UzClmcU 7 16 25 
rine yarıı edercesine korkunçtular. de rahneleri kapamağa uğraşıyor - T

4 
a~ 

lnailiz zırhlısı, yavaş yavaş, kü- lardı. Mürettabat tulumbalara sa • 219 5 D. Arditl 9 l6 25 
k b. l k l ı· 1 '>18 · K hen lO 50 13 25 çülcn, ıönen ırmızı ır e e ıa ıne rılmış; gemiyi ağırlaştıran su arı k l b l J .. J. 

0 

gelmişti. boşaltmağa gayret edyorlardı. yu'' se meg\Je aş aaı 204 Ş. Remzi 11 50 18 
Saat 8,30 ... Artık amiral gemisi Tam 0 sırada kuvvetli bir dalga, ıss Esnaf bankası 7 25 13 25 

siyah, azaın suların dibini boyla • geminın üstiine çullandı. Ve ta, ma- 174 M. Beşlkı;i 7 50 10 50 
mıştı. Yalnız gemi değil, fngiliz fi- kine dairelerine kadar girdi. Efrad- O f O 
ıosunun bu kudretli. cesur amirali dan bazıları. dalga ile beraber deni- Bir günde 1800 c, uva üzüm sa· rn5 :ııı. 11· ~azıı 9 5 1

1

6

1 

50 

132 1lırahim Giriin 10 ile sekiz yüz zabit ve nefer bu me- zin öbür tarafına gltmi.Jerdi. 1 
yanda 17 yaşını henüz doldurma· Buna rağmen ~emide şuurlu bir fz/dr, Vapvr,QTQ gece yarlSllJQ Gl j. Tuı·aııto 9 50 1 l 
mış bahriye zabit mektebi talebesi itidal ve suklıııet hakimdi. Bile bile kl d 3 Alyoti bi. 10 S7iı 10 875 
de suların ayni korkunç uçurumu- öleceklerdi. Fakat vazifelerini so - f-cadar mahsul yÜ en İ :17 S. Erkin 10 12 

na dalıp gitmişlerdi. nuna kadar yapacak, şerefle ölecek . el • f hl t E Ik' ".. b d 18000 çu 34 11. Resim 12 16 GO 
lngiliz amiral gemisinin bu aki- !erdi Pıyasa a vazıyet era ,:mu~tır. ur .. : ~:e ·ı bun 
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Omürlü ols.ıın 
\'..f?tnnt:mı2 mı.ılı ı ı ırleı inden nr-

k da.,ımız B. Şahap Kökselin bir 
kızı dUnyn) a gelmiş ve Neş'e tes
miye edilmiştir. Yavrunun uıun 
ömllrlü olmasını diler ve ebevey
nini tebrik ederiz. 

Övr gazetesi 
Madam Çember/ayna 
bir hediye hazırlıyor 
Prağ, 1 (A.A.) - Övr gazetesi 

kadın okuyucularını kocasının sulh 
uğrunda yaptığı hizmetten dolayı 
Madam Çemberlayna bir hatıra gön
derıneğe davet etmektedir. 

Bu gazete açtığı iane liste inin 
başına 25.000 frankla e-vveltı ken
disini kaydetmekte-dir. 

Yunan Kralı 
Bahriyelilere teşekkür 

etti 
Atina, 1 (Radyo) - Yunon do 

nanmasının sonbahar mane-vraları 
'" Averof zırhlısından t<ıkip etmi; 

"kinci Jorj, bugün b:r beyanna· 
•şretmis ve donanımı kuman· 

(.ını \'is amiral (lkonomnu) ile bU 
tün bnlıriye zabitanına tesekki.ird 
· ... ıılunmuştur. 

Metaksas 
Harici vaziyeti tel· 

kik etti 
Atina. 1 (Radyo) - Başvekil 

general Metaksas, bugi.in Harİ<'iye 
nazırı ( Mavrudi) ile ~rab'"r uzun 
müddet harici vaziyeti tetkik e) le· 
miştir. 

Flanden 
/ta1ya ile anla,ma 

teklif ediyr>r 
Pnl'i~. l (Rndyo) - s. bık bnşvı>

killel'de11 Piyer Flnııden. bu~nın be
yanatta bulunmuş \'e Fı un nm buıı-
chııı sonra 1t ıh'a ile bır 111 ' ' 1 11-

lıı ınnsı \'e bir sefir r ııd ı lu
i,ımieldiilni <.ıylen i";>tıı 
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Londrada nümayişler 
---· 

Gramafon harp ıilahı oluyor Köpekler yüzünden azalan 
Gramafonun, bugün bizi neşe- seyyahlar 

lendir n bu aletin bir gün gelip bır Turizm işinde köpekler büyük 
harp sılahı olacagına ıhtimal verir bir ehemmiyet almışlar da haberi-
misiniz? miz yok. 

Bir mütehassıs, ev er Avrupada Geçenlerde bir f ransız gazete-
harp patlarsa, graınafonun bu harp sinde şöyle bir haber ç kınıştı: Eğer 
lerde çok bi.i} ük bir rol oynıyacağı- kôpeklerden alman nakliye ücreti 
nı iddia edi) or. Bu satırları okuyun- bu kadar pahalı olmasavdı, Fransa
ca, hatırınıza belki «demek ki cephf"- ya İngiliz sevyahları akın ederlerdi. 
lere gramafonlar ve plaklar gönde- Bu yazı lngiliz gazetelerinde de 
recekler, ıstirahat zamanlarında er- yer bulmuı ve akisler uyandırmış
lerinin nesesini ve dolayısile mane- tır. lngiliz gazeteleri tekrarediyor
' i ku'\ vetini artırmak için grama - lar: 
fon çalacaklar.> gibi bir ihtimal ha- cF ransız meslektaşımızın yazısı 
tırınıza .gelir. Fakat mesele hiç te yerindedir. F ransada köpeklerin 
Ö} le değildir. Bu işle uğraşan tekni- nakliye ücreti frzladır. Fakat bizi 
siyenler eramafon ve plağın harbin F ·ı· k"' kl · · ı ı 

kı . .. . d k .. . l • 

1 

rans.aya sevgı ı ope erımız e ge 
se ı uzerın e ço muessır o acagı-
nı iddia ediyorlar. Plak, harbde lü • mekten meneden s"'bep yalnız bu 
:zumsuz ve fazla mühimmat sarfo • değildir. Bfzi köpeklerle seyahattan 
lunmasının önüne geçecekmiş. ı lngiltere kanunları menediyor. Çün 

Plaklar üzerinde mitralyöz mer- kü köpeklerimizle beraber lngilte
milerinin ve obüslerin sesleri tesbit red~n çıkabiliyoruz, fakat tekrar in
ediliyor. Bu blofçu plakla, bir taar- gıltereye kopeklerimizl~ beraber gir 
ruzun hazırlandığı veya cephenin mek istedik mi altı aylık bir müd -
bazı noktalarında harp olduğu his- detle köpeğimizi karantinaya soku
sini vererek düşmanı yanıltıyorlar yorlar.> 
Tabii bu sesler gayet kuvvetli bir ta Bundan sonra Jngiliz gazetelerin 
kım oparlorlerle nesrediliyor. de <Köpekler hakkında karantina 

Bu meseleyi ke feden mühendis müddetinin azaltılmnsını i tiyen 
) ürümekce olan bir kıtanın yürü- makaleler gün geçtikçe çoğalmak
yuş ıeılerıni pllğa alarak, düşmanı tadır. 
aldatmak hususunda yeni bir adım Fakat lngiltere hi.ikümeti bu sıra 
ntmak niyetinde olduğunu gazete- da köpeklerle meşgul olacak "akti 
cilere ıoylemiştir. olmasa gere .. 

Kütahya büyük bir sa
nayi merkezi oluyor 

Linyit istihsalatından sonra 

Büyük elektirik santralı sentetik benzin 
ve kimya sanayii kuruluyor 

Ankara, 1 (Hususi) - T etkika- da büyük bir elektrik -santralı kuru· 
tı bir buçuk sene evvel bitirilmiş olan lacaktır. Bu muazzam santral .saat
Kütahyada Seyid Ömer mıntaka- te 50 - 60 kilovat ve senede 400 mil
sile cıvarındaki linyit madeninin is- yon kilovat saat gibi harikulade bir 
tihsaline başlanması bir gün mese- enerjisi istihsal edecektir. Bu suret
lesi haline gelmis bulunmaktadır. le bütün o havali, yani Kütahya, 
Sayın &şvekilin ıon beyanatların- Eskişehir, Biecik, Bursa. lzmit v~ 
fa da söyledikleri gibi bu cevherden lstanbula kadar istenildiği kadar ve 
azami şekilde istifade edilmesi için bugünkü fiatlerden çok daha ucuz 
pek yakında çalı§malara ba§lanmı§ elektrik vermek kabil olacaktır. Bu 
olacaktır. Yapılan istikşaflar netice- arada bu mıntakanın köylerine ka· 
sinde bu havalide 300 • 400 milyon dar az bir para mukabilinde elektrik 
ton lınyit kömürü bulunduğu tesbit cereyanı verilebilecektir. Linyit is
edilmistir. tihsali mühim bir miktarda olacağı 

Alakadarların söylediklerine gö- için orada kurulacak diğer sanayi şu

ıe bu miktar mükemmel bir hazine· belerine de gayet az bir masrafla kö
dir. Seyid Ömerde bugün kalınlığı mür temin edilebilecektir. lstanbul-
16 - 20 metreye varan kömür kütle- da bugün mevcud olan elektrik 
leri vardır. Bunların Üzerlerindeki fabrikası o zaman, bir yardımcı fab
topraklar tamamen kaldırılarak bir rika haline getirilecektir. 
açık hava iıletmeai kurulacaktır. Bütün bu havalide elektrikin ko-

Bu mıntakadaki linyit madenimi- laylıkla ve ucuz olarak elde edilecek 
zin işlemeğe açılması sadece bir lin- bir hale gelmesi, oradaki sanayi faa
yit istihsali teklinde kalmıyacak ve liyetleri de hiç fiiphesiz teşvik f'!de
orada hemen bunu takiben bir çok cektir. Esasen hükumetimiz de lin-* 
hüyi.ık sanayi şubeleri bu açılışı ta- yit istihsalini takibeden sentetik pet-
bıi olarak takip edecektir. rol imal için icap eden tesisatın vli-ı 

Seyit Ömerde istihsal olunacak cuda Vf'tirilmesi karM'"' rnktan al-
kömiırle itleınek üzere hemen ora- - Devamı 5 ncl Sahifede -

"Türk inkılabına bakışlar,, 

"T enkid metodu,, 
.c .. , aha <'e\·np· 

01-han Rahmi Gakçe 
Bay Nureddin Ardıçan dünkü Anadoluda bana verdiii cevabı 

okudum. N. Ardıç, tenkid metoduna yaotağım itirazı kabuı etmiyor 
ve aramızda bir telakki farkının mevcud olduiunu yazıyor. 

Hulasası şu: 

Ben, techil ve tezyifte, temedduhta bulunmadım. Sadece P.-yami 
Safanın, antropoloji ve lisaniyat sahasında alfabe sayılabilecek 
mevzularıda yaptığı hataları meydana çıkarmağa çalıttım ve TUrk
çülerin .tarih telikkilerinin metodıuz oldukları iddiasına itiraz ettim. 
Orhan Rahminin hükümlerinin, yazımı okuyan batka bir kari tara
fından ıatihraç edilebileceğini zannetmiyorum. Baıka san•at ve ihtiıaa 
ları (roman ve romancıları) hakır görmedim. Orhftn Rahmi bunda 
botuna zahmet etmiı. Peyami Safada yanlıt bulduğum noktalar, bu 
ilimlerde klisik, ha•ta elemantaire hükmüne geçmiı bilgileridir. Şa· 
yed yazıİarırı, ilmi bir tenkid için lüzumu olmayacak derecede tid
detli ve telmilık.ir bir ifade taııyot•a, bunu Peyami Saf anın, Türk· 
lerin menıeine milteallik bir meaeledeki hataaına Ye Türkçülerin 
metodıuz olduğunu ıe>ylemekteki cür'etine ltağlamalıdır. Bu iddia 
benim mantıkıma olduiu kadar hiaaiyatıma da hitap eder. Onlar hak
kında münakaaava tahammül edemiyorum. O ideolofiye velev qzak
tan bile dil uzatmak ir.tiyenlere, yalnız kalemle detil, her vaaıta ile 
mukabele etmefe hazırım.» 

Benim de N. Ardıça cevabım, tudur: 
1 - Evelce de aöylediğim gibi, Nureddin Ardıç, -bana cevabınc:laki 

tefıire raimen maalesef, Peyami Safanın cehdini takdire yanatma
mıı, bilakis bunu, tenkidinin daha ilk cümleleri arasında açığa bile 
vurmu!ltur. itte ispatı: 

« .. .inkılap ve Kemalizmin hukuki, iktasadi, ilmi vesair birçok cep
helerden tetkiki iddis edildiğine göre, bu cephelerden her kanıl bi
rinde ihtisas sahibi olanlann ihtiyacına cevap verebilmek imkanı var 
mıdtr.- 25 Eyl\ıl-Anadolu» 

N. Ardıçın müsaadeıiyle bu cUmleyi çözüyorum. Manası ıudur: 
Bu eaer, münevverlere, iktaaadda, hukukta, içtimaiyatta, tarihte 

ve ilmin her hanai bir ıubeainde ihtiaaa yapaııt olanlara hitap ede
mez, onları tatmin eyliyemez. Binaenaleyh, kaliteai speayaliat olmı
yanlara elverir.» 

2 - Nu'!"eddin Ardıç, Peyami Saf anın «Osmanlı Türkleri» teklinde 
tevaim ettiği Türkçüler zümresinin ideoloji ve «tarih telakkilerinin 
mev'ud ve tabii bir ölümle ölmediğini» iddia ederken ıöyle diyor: 

« - Bunları, muhakkak ki, siz de bilirainiz. Hern bilmemekliğinize 
imkan var mıdır?. Buna dair kitabi hiçbir malumatınız olmas• bile, 
aiz romancıların tabiri ile, benden apiı fUkarı yirmi bahar faıl• 

gördünüz ilh .. -25-Eylul Anadolu» 
Nureddin A.Pdıç, bugün elemantaire hükümler haline ıeçmit olan 

bu tarih bilgilerini konuturken, Peyami Safayı, bunlan bile bilrne· 
melde itham ediyor. Hatta, ima •• telmihini ya~en ckitabb ltn. 
gisizlijin gö .. ülüp geçirilmit bahar f azlalıklan ile telifi olunaca• 
ğını soy!Uyort:'•e Gü eöy'r~, de, rcnnancıy.- ftffaıyor. ----...-"""'-""' 

Görülüyor ki, zahmetimİn• bence zahmet deiil, vazifedir ya- botlu· 
iu mevzuubahaolunamaz. 

Bir romancıda kitabi bilgi ol11mıyacaiı ılmdlye ka4'ar hk iddia 
edilmemiıtir. Bilakis, bugünkü ölçüde bir romaqcının, her eserinde 
mutlaka ve hers,.vd .. n önce mu1ıtac olacal\ elemanlar, doirudan 
doğruya k=tAbi bilgilerdir. C\inkü san•t eserlerinin en iptidai dolcu
malarında H' .. b1J bil11iye ihtiyaç vardır. Kaldı ki, bu cümle, heyeti 
umumiyeıi itibarivle, ilmi bir m•vzuun mUnakata•ı içinde, hafif bir 
iatihfaf bile arzf'diyor. Hatta iıtihf af dan aıırı ınanalar verebilecek 
b1r elestikiyet bile tıtııovor. Pu.,a olan itirazımı, Nureddin Ardıç çok 
görmemelidir, çünkii. kendisinin de itirafı veçhile aramızda itası tcı• 
lakki ay .. ılıkları vardır. 

3 - Peyami. Tül'k1erin m.-nsei iizerinde hata edebilir. 011nanh 
Türkçüleri dediJi zümreye aid t .. J~kkiainde de Nureddin Ardıca, 
bana, suna ve bu .. a benzemivebilir. Bunun, mantık ve hia ceoheJİn• 
dek: alakası ne olahUir ki?. ilmi mevzular, gene ilmi eaaalarla izah 
edilir ve rözülür. ilim, hicbir zaman, hiaai, teheyyüci tezahUrlerle 
kuvvet bulamaz. Binaenıt.lf"yh. ilmı olan bir idM>loji, kareasmda ve· 
levki. ba,ka bir nazar noktaaı bile buJga, kendi kıvmetinden ve kqv. 
vetind~n kayb•tmez. Bu"" aykırı düaünenlerl ise- ki, Pevamlde böy
le )Jir dü•üncfl olduru--u hic unnetmiyoruz.- ilmi uaut, kaide •e de· 
liller harjcind~ vaııh~Jarlfl fethetmeğe gitmem,.Hdir. Cl;t"kij ilmin, 
zcda kıı\ml ettiriJmeıİnf! imkan yoktur. Nureddin Ardıç .ta bilir ki, 
kılaçla dinlf!rİn kabul ettirildiii devirlerden çok, ilim hidiaelerlnde 
de metod sahibi olmağa baş1am14 bir milletiz. 

itte bunun Hndir ki, tarih ve d'I kurultayl~nmızın kapıl~rmı 
bütün dünya bilııinlerine açmıtızdır. Tezinıizi, dotrudan doil'llY• 
ilmin küraüaünde, münakata ve izahlarını yaparak yaymati çalıtı· 

• 

lngiliz hükumetine dil uıatan bir Al-
man kızı tevkif edildi 

Avrupacla bir ) an elan hnrp \ e mü- ~elam \ ereı ek, sokaklarda clol. smak
dafaa hazırlıkları, bil' ) andan ulhU ta, me) danlarda toplan rak numa\ iş
mı.ıhafaı.a için mnıakereler devam e- terde lıulunmaktadır. 
cle1·ken bilyük ~ehirler he\·ecanlı bir Bu mımavi~lerden birind ir Os -
galean içinde bulunmaktadır. Pragda l \·ald cSudPt Almanlaı ü erindeki Çe
Çeklcr Almanlara karE;ıı hıırbe tıazır ol k9~lovak zulmumı şıcletl t ııkit et
duklqrım hildiren mitingleı· ) apı~ or- mis ·e A\manvamn h,ıkh okhıi•una 

lar; Lonclrad~ da her gün ba~vek<llet da ·r ııözler o~ lemistir. 
binası önünde ntima~ hıler olm·or, fa-1 _ üm~n i !erde iki , r f n t;arpış -
ı:bt nlevhtarı bii) U~ bir kalabalık he- mam:ısı kin bü) uk miktnrd poll~ kuv 
yecnıılı tezahüı·atta bulunuyor. vetleri lıuhıı.dıırulmaktAdır. 

1 Gc~ ün Lonctrac1a yapılan bir Diğer taraftan halk, harp tehlike -
nün1 &\'İste, memleketindeki idarenin sini her gün biraz dah. h' derek 
a'.eyhtan olan l;ıir Alman k1zı muhim tedbir almakta acele edİ\ or. l\leselii, 
lıir hiicl' "e çıkarmış, hf!lka hitaben nu halka gaz maske ·i dağıtılan binaların 
tuk sö ·!erken herecaııına kaııılarak önUnde sabahtan akşama kadar kala
bazı nşırı sôzler.sarfetmiştir. ! balık bekliyor; herke gaz ma ke i al-
i Alnınn kızı. İngiliz ua"n~kilinin Bit mak ir:in sabırsızl.ıım r. 
!erle göruşmeğe gitme~ini tenkit ede-ı . · 

k ı ·ıt · k d H 'tl . Bu 'azıyet karşısındn, h k met ta-rP « ngı erenın ya ın a ı erın 

çizmPlt>rinf boy11yıp diimenlerini par- rafından h•lka maske dağıtılan mer-
latmakla memnun olacağını, çek geç- kezler çoğaltılmış, fabrikalaı dan kUl
meden. ba~ına Hitlerin d stu olan bir liyetli miktarda mn ke gonderilmete 
adamın: E:1ki Ed,·ardın diktatc)r ola~ başlanmıştır. 

'ruk geçirileceğini> soylemiştir. Sinema, tiyatro gibi umumi yerler· 
1 H icldet icinde \'e kendisini ka\·bet- de de ha\'a hücumlaı ına kar ı tedbir- '\' 
miş l)ir <ıekilcle lııınhırı söyliyeıı Al -
nırın kızıııııı ~özlerine daha fazla del \'ama mU~aade edilmemiş \ e poli~ ta-
rafrndan t€'\'kif edilerek kar&kola go
tUrUlmtlştll r. 

Londradaki nilml!,) işlerden L11·iııde 

de 6000 kişi Çekoslo,·ak~ n efaretha
nesinln bnUnde toplanarak Çeklerle 
beraber olduklarını, onlar için harbe 
hazır bulunduklarını söylemişler, lıü -
yilk tezahUratta bulnmuşlardır. 

Polis bu nilma) işçilere mü ande et
mektedir. Yalnız, sehir kinde n~a) i

1 r ulııınrJ.kt.ıd1r. H~ı he 1 zareti 

şehirde alınacuk mud föa t · atını 

da acele ıkma1e çalışmaktadır. 

• 
ltalya matbuatı 

Romcı• Berlin mihveri 
için ne yazıyor? 

Roma, l (Rad~ o) ltab.ı mnthu· d 

şi muhafaza için, toplantı yerlerine ka atı, .Munih anlaşma ından bahl le uzun 
dar nUmayişçilerin ükOnetle rilrQme makaleler .razı~ or. Gazeteler. umumi- \ 
!erini e~as ittihaz etmi!ltir .• 'ümnyiş- yet itibariyle !nınl. rı km clr r, ol'lnr: 
çilerin yol ew.asında şarkı so~ lem ele- c Mu oliııi: geçen 1937 sene l e\ lü
ri. konuşmaları, hat:'.i ıgnra 1 meleri ntin 80 uııdn Derllıı ernhatinden dö· 
yaıaktır. nerkt.!n, Rom~ erli;ı m 'h~~ı inin, U 

Londrada Çekoslovak) a lehinde ol- sulh için çalıstığını o. l m . 
dutu i'ibl Almanya lehinde de ntima- 1!138 senesi e\ lulLlnUn 30 unda Mu.., 1 
Y!şlue ras~lanı.yor. Meseli, lngilizle- solini seyahatin.den, elinde dtinra uJ~ 

is.t. lıderı o~iı:._Os.vald J\r~r.ı.....-.. ~ • r ~ ııı etı C\~ s 
le.} in partisi nzaları da, Nazi ıı ulü ııüyor.> ........ _....__.._... ................. _. .... .;_... __ _... ____ ~----~~-- .. 

4 - Nureddin Ardıç, «profesör Pıttard'ı Türklerin Hind-Avrupai 
mente'd• ne olduldaaın ld4iaaMıdatı tenzih ederken, muarlZımızın 
ifadesi birdenbire adeta yüksek tonda, şu tekli alıyor: 

tcE. Pittard'ı okumuş ve ondan Türkçeye bazı nakiller yapmış bir 
ad•m aıf ati le ıöyliyeyim ki: 

Dikkat buyurulaun, muhatabının elemantaire hükümler haline 
geçmq bilıilerden bile ~hrum qlduiunu aiyliyen bir ut, onun ar
dınca, fU yukarıdaki cümelyi yazarsa, bunda temedduh olduiunu 
aöyliyebilmek İçin, mutlaka yalnız Orhan Rahmi mi olmak icap eder?. 
Kaldı ki, Ardıç, cümleaine ıöylece devam ediyor: 

«0: (E. Pittard) Türkleri Hind - Avrupai kavimler arasına yer· 
leıtlrecek derecede cahil bir adam değildir. Esasen Pittard bir ant• 
ropolog olduğundan Hind - Avrupa me.aeleai ıihi lisaniyata ait bir 
ite karıımaz, çiameden y-.karı çıkmaz. Ketki hepimiz de öyle ol· 
aak. ilmi teenni ve tevazüle hareket etsek. Her rHtgelditimiz feye 
kar141p ta mahçup olmasak!.» 

Ben, fU cUmlelerill kime raci ohhıiunu, bütün aöylenenlere ilave• 
ten, tezyif veya techil gibi birteyi ifade edip etmedijini, münakaıa· 
nuzla alakadar olanların takdir ve idraklerine bırakıyorum. 

N. Ardıçı ııyaben, kendi brantında kıymetli ve ol1run tanıdıiım 
içindir ki, böyle bir tenkidi, ondan beklemeditiml yazmıttım. Şunu 
da ilave edeeetim. Mesela; «ideolojiye velev uzaktan bile dil uzat· 
mak iatiyenlere, yalnız kalemimle deiil, her vaaıta ile mukabele et
meie hazırun• cUmleaini q biç beienmed~. Nureddin Ardıç, bunu 
yazmaktan mUneızeh ıörmek iaterQll. Çünkü lnı aahatla flncak ilmin· 
den istifade etmek iateditlmis bir kıymettir. ilim metodu da kalem· 
den batka vaaıtalara baınarmakhiunıza manidir. -- ... 

- E\·et Şarl ! Hayatı olduğu gıbi zurlar, neşeler ihsan buyursun! Bir aun o, gene eve a-itmek Uzere 
aans121n Blanş'le kar - Polonya 

Orcluau ela bugün 
yürüyor 

kabtJI etmek nıeclıuriyetinde)'İZ ! Çt'!cuk hali atlıyordu. hazırlanırken 
- Siz, hemen a-idiyor:rnnuz de- B,ı.ı ıırada Hermanıın seai de on. şılaştı. 

mek? _ ları buldu: Blanş, Şarlın müessesesimle terfi 
E" et. gicli~·orunı dostum! ....., Şarl, gelsene azıcık t Bak, etmişti, şimdi modn kısmının Şefi Öl-
Pa~kal. ara1 17.da geçen bu ge- ne kadar yaramazlık yapıyor aenln- muştu. Pari , 1 (Rad~ o) - Ptıl ı) n hilk 

ceki hadiseyi artık unutalım! Sana 1ki ! Gel kuzum, çok yalvannm ıel.. Şşrl, karşıdan Blanşi görür gôr-

36
, a Ç . f f H ~·aptığım gayri "amimi muameleden ı Paskal, Şarlın koluna airerek onu mez birden olduğu yerde durdu. meti: dün Çekoslovak~ a h ikumeti 

( J evıren : r an azar etol ayı beni affet! 1 lohusa odaaının kapısına kadar ıö, Ona derin derin baktı. bir illtimatom vermiş ve Lehlile 

Namus Hırsızıl 
j Bir Aile Faciası ) J 

On E 

1

--·-·-···-·-·-·-·-·-·-·.. - Çok rica edeı·lm Şarl ! Neler ltilrdü: Ye ımnra, meskQn yerlerin derhal te lıınini 1 
un t enetle geçen son ha.\ atı Şarlın en buhranlı zamanlarında .. Hl b bö 1 , K GI . . Şa 1 . . · t 1 , miştir. 

adeta hepimizin içinde bir yaradır. Paskalın ortaya çıkması ne garip bir soy yorsun sen nnn Y e · ar- - r JÇerıye r ' gır ıçerwe - Zav~llı Se';~i im· ZaYalh ~nne ! 
Z 11 P k 1 1 t

. 
1 

t d "ftü 
1 

deşlerln arasın ela tekellUf olur mu? 

1 

Dedi Senin daimt mesudl,•etin irin Di,·e kendi kendine mırıldandı~ Çekoslovakya kabine i, 
ava ı as a , ay arra ımar ta- e~l\ u . · " .,, " -

d tt kt 
· .h t k d' şuı·I Et\•eıı"t' . . Biz Rf'ninle karclt's değil mi.,riz? A llahtan her an dua edeceA"im t Se· Ah onunla birkaç kelime konu11abil- cumhurreisi Benesin riya etinde to 

ne c ya ı an sonra nı ave en ı- .. , , ~ ın cenaze mera ım1- ~ 
· ııi hatırladı. - Şıiplıe ·iz Pa ktıl, kardeşiz se- nln bu gOzel odan, bu güzel havan, seydi ! lanmış ve nota} ı uzun u1.adıva tetki 

sini gilç halle tophyabilmhıti. b ninl<' lıiz ! u gllzel hayatın için 1.. GirıU aık \'e gJzll münasebet ne ten sQnra, Lehlllere ait yeri rin ta 
,Sonra ne oldu? Sırf, Paskala kart-n suçlu bir rrte\'· İki dost biribirlerinC' sarılchlar, Paskal sözüne devam edemedi. Çün- müdhiş, ne zor şeydi! liye ini kabul e) lemi tir. 
Uzun yıllar yaptığı seyahat \'e kide bulunması münasebetiyle kal- eterin derin öpuştillcr. kll hıçkırıklar onun boğazını tıkıtdı.,. Kalbi ezile ezile merdivenlerclen I..,ehlilere ait şehir ve kn abnln 

tetkik ha) atı kendi ini mana tıra bine bir kurşun sıkarak ölen ıavallı Bu sırada Johusa odasından bir Paskal, acı acı Eyyenet'i hatırla· inerken Şarl arkasından çağrıldıiını Tr:ın feri yarın (bugtin) başlıyac 
çekti. kız. askın ne temiz ve ne mukaddes çocuk ağlaması duyuldu. mıştı. duydu: tır. 

O Alla hın aşkıyle, Etyenetin aş- bir semboliydi ! Paskal, hazin hazin Şarla baktı: Yıllarca evvel ölen zavallı Eyye - - Pailron ! Bir dakika! Çiveçin ve Tri ta şehirleri. bir 
kını b'rleştirmişti. Şarl, şu muztarip anında bile Pns- - Yavrun t net.i !. • Şarl arkasına döndti. ve dit r yerler de on g n · 'nde 

Ve bir giln ol un manastırdan çı- kala acıyordu. Decli. :. Pembe yüzü yenarin vilcudile kar- caktıı. 
karak Par·se gelmemişti! Artık Paqkal, yasıynn lılr öHl Şnrl da nyni hilzUnle cevap ver- Şarlln hayatı artık sakin bir hale şıı~ında kuş gibi titriyen Blanşı gö- Çeko lo\·aks a ıl Polo 

'\ lnız, teyze inin öltimil dolayı- gibi} idi. eli. girmişti. rllnce ansızın şaşırdı. ki bütün ihtilaf! r. mü 
siyle Pa kal on zamanlarda buraya :. - Evet, l arum. nziz Paskal! Za- O, her gµn atölyesine ıidfyor, ve ÇUnkU Blanş, ancak onu bürosunda dilecektir. 
ugramı tı. - !. · . . . .. vallı yanum: aııaqız ravrum ! akşamlan erkenden evine geliyordu, görebilir. kendisile iş hakkındı\ bir Çeko lovak\' hukum t', ordusu 

O artık bütiın biihlne memlekı>ti- - İşte böyle Pask 1 ! Dediğin gibi, Pn knl kekeledi: Çünkü yavrusunu a-örmek, ve onun kaç kelime konu~tuktan sonra çekiıip asker olarak bulundurdugu J.C'hlil 
nf terkedece1c ve şimdi ebediyen şi- hayatı olduiu 1ırıbi kabul etmek - Allah yardımcın olsun sevgili gtllmelerinl seyretmek zevki Şarh U• aiderdl, derhal terh' lf' k. , i .,.,.. lık 
mal kilise erinden birin• airecektl. lmecburI:ntindeyim .t\oıturnl Alah aana saadetler, hu-iıun müddet aatölyıde alako\"tllı\•ordu - De,:am edecek.- ları da heman ıcrb t hıra _caktıt 



.. 

BetoJ.1v~nin en 
yüksek es~ri nasıl 

doğdu? 

(AN ,ı\ OOLl:I~) =-==== .... =-=-=· ====::::::----;----;-;--::::-::---------=:-----:--2--R-ir_i_ıı~c:-İt_r_~_ı-i_n-:P-;-A-7._;\_r_l_9_8_8 __ 

(FlKlRLER 1 "Karanlıkta kalan 
ı. ... - •• - 'I. 

Pragda matem 
General Sıravı, acıklı bir lisanla bir 
be) anname neşretti. Matbuat ağlıyor 

T:,~r:!ı~ tlü~~d.r!~!i~ adam dolayısile -
Gökytizi.i be,.l'ak. Ayın şualan, 

büliln tal.ıi;ıti bir yıldız kabuğuna 

Mkuyor. Yıldızlar çapkın genç kız 

kılflp yaptı. Tun·arenin sade harp 
Yasıtal'\ı cleğil, ı:ıulh için de amil \'e 
mi.ie~sir olcluğu anlaşıldı. 

- gözleri gibi Lu kubbeye 
ş- pıı.rılclıyorlar. !-\Okaktayız. 

E:-ıkiclen bir devlet adamı bir ta
rafa gidecek olsa prolokollar teali 
olunur, istihzarnlı evveliye ~.-apıhr, 

.-;oma oraya 'Tarılırdı. Şimdi Londra
dan, Paristen kalkanlar iki ı:ıaat ~on
ra isetdikleı·i yere nırıyor: teklif, 
kabul, içtima. müzakere \'e karar 
nihayet beş ~aatin içinde. Dundan 
ha!'lka miitenkip ziyaretlere \'e yeni
de;, yeni~·e konuşmalara, gürüşme
lerede uı·zu ve imkan çoğalıyor. 

Ta\'\'al'e olmasaydı Avnıpadaki bu 
ka~~aşalık bu kadar ~üratl~ halle 

Kaldırımlar kmk dökük sokağın iki 
- tarafında sıralanan eylerin harabi

e- yeti bu mahallenin bit· fakir mahal
t- ]e!li olduğu belli edivoı'. 
a 1~te bu sefalet ~:olunda iki adam 

;\·a,Taş yavaş ilerliyor. Belki kim ol
- duklannı merak edeceksiniz. Bun
v hır yitksek bestekar Bethoveıı ve al'-

kadaşı. O za~an, cansız tuşları. bü
- tün l'uhunun heyecaniyle canlandı

k arn bClyilk sanatkaı· daha heııüz ta
a, mamiyle sağır olmamıştı. 
ın Şehirde yaµtıklun bir gezintiden 
a- sonra nğır :ıdımlarla konu~madan 
1- evlerine gidiyorlardı. 

'Her yel'de derin bir silküt. net}io
a- ven durdu. Dimdik duran ba~ını ar-

[adaşına tızatarak «dinle» aedi. Pıtı[fl/ Tıl 
r- Arkadaşının kulağına Betho\•enin I'rag. 1 (H.nd~ o) - Dıış,·ekil K<'-
il- 'Fa sonatının tatlı nağmeleri çal'ptı. nel'al Sıl'o\ ı: halka hitaben bir be
-e Acaba l.ıu harap mahallede bu par- ·'·anırnma nP!relm·s \'e hiiki'ıınP_tin; 

~ayı bu kadar cunlandırarak bu ka- İngiltere. Frarı-ıa. A !manya Ye Ital
r- dar heyecanla kim calabilir. Betbo-' vanııı son karnrlnnna neden dolayı 

lıiı· f1öıi111iiş 

lo\'ak.rnııın, 1Jiiyi!k dc\'letlel'in tazyiki 
altında erfinı l'tmek mechuriyetin
cie kaldığıııı \'C sulhu ihlal etmemek 
için her feclakftrlığa razı olduğunu 

l..ı ildi nni~t i 1'. 

doğTu giller miydi'? 
Hadyolar da böyle değil n1i? Bir 

tar~tfta si.iylcııcn nutuklar, bahııed i
len milclafaalnr, arzedilt'n lstatbtik
ler, o ~uıııiyPde c1Unyanın \'e belki de> 
hatta ecntmın her tarnfııuı yayılıyoı'. 
Umumi efkar, hadbntı \'e ortf\ya a
tılan al'zuları. n tutulmuı;ı hattı ha
reketleri ı:ıi.iratle tas\'ip \'eyahud da 
reclclrdiyor. 

Yclhasıl gidip gelmede, konusup 
tröl'ü;;mecle \'e hfıdiRatı halkm bizzat 
;1lakadm· olanlardan i~itip bilmesin-

deki ;;ürat büyük bir refah ve aleme 
·r- Yen <lurmuş dalgın ;ıaz::ırlan göğe, lttibu ettiğini uzun uzadıya izah er- 29 Eyi Ü} 
ti dikildi. l 1emist.ir. 

· 1 , (İ<' Rnlh \'C ı;clah temin ediyor. nı .. ~.endisine her zamandan. gfü~eı Başvekil, be,\'.~ınıı.u1~1esini ~u cüm- Beyann'2mesinin 
gorunen güzel sonatını dinlıyor ve •lelerle ı-;ona ('rtlıt·rnı')lır: Hele altmış y:ı~ına \'nmıış Ye tabiat 

yaşın burnşturduğu duduklan mu· «l«ırn g:ünler ç:ıLuk !-!C"Perk \'e ~ıh/ıatı icabı hareket lrnuiliyeti ağırla~mış 
zaffeı· Lir tebe~ı;ümle gerili.\'Ol'. d<'vlctimiz dt'. kendi hududlaı·ı i\iıı- Londra, 1 (,\.A.) _ 29 Eylulde hükumet l'eisleri için tayyare ne gü-

BüyUk ş.anatkarı bu kadar ~~ye:' de yaşıyacaktır. llerşe~·den ewcl şu- selahiyettar lngiliz mahfellerine at- zel radyolar ne ala Ye ne de mü kem-
i canlandıran bu ka:rboluşun ıkı:1cı 1 el"' .. k ··t 11 . 1 1 1• · l f d mel ,·a<:ııtalardır'? sanatk• k' b ·? nu uştıııme · \'e mu ese ı o ma' a- fen lngiliz ajans an tara m an neş-

• arı ım aca a. · hh ı· k' 1 t' ·ı n 
En nı·ı1a t t' arn1eleri zımdır ki, Yeni Çekos!ornk\'a. dün- redilmis olan beyannamenm sı atı Bana öyle ge ıyor ı yer eş ın e 

• . ye sona ın son n g ı · · bA b b ı k 
l tuşların üzerinde can çeki~iyor ye yada mevcucl cıe,·Jetlcrin en küçüğü hakkında ecne ı m~~ uat.ının a~ı topların bu defa ateş a maması ve a 

inliye inliye ölürorlar. el eğildir.» j organla:ı tarafından şuphe ızhar edıl zılmış siperleri~ tekrar örtülmeğe 
Bu iniltiye benziven tatlı bir ka- Pı-ag. ı (Radyo) - CekosloYakya mektedır. \,aşlannrn"ı, çaglayan gözlere tek-

u- dın sesi onları taki~ ecli,,·or. matbuatı. bugün acıklı bir li~:ınla l Pöti Parizyen gazetesi tarafından l'hl' mubahat katraları karışma::n iki 
un - Ah t " bb' b'. kere Polon- . ı nesredilmis olan bu beyanname d ,. lı d ma ela ola-.ı ara ım 11 uzun makalelPt' yazmakta \'e bın se- · · sevden ol u. e a e < 

mi- raya gitsem \'e bu parça\'! bi.iYük bir d lı . n h . .1 , 1 bilhacsa Çekoslovakya Almanya ta- " · 
. · . ne en en no cmya ı e .:.ı ora,·yuya . ~ d ~ k cak: 

r: sırn,tkir tarafından oynanırken dın- . . . . . rafından bır tnarruza UQrD. ıgı ta • 
ı · !lıd olan verlel'ln, bugtlnden ıtıbaren d' d F de hal kendisine Tavvare ve radyo ... lü- esem. · ır e rnnsanın r , · · 

lö~ - Sus kardeşim, böyle ı-ıöyleme. Al~uınyanın. hakiıniveti altına • .ı:r:c_ti: ı :ıc <mlım edeceği ve İngiltere ilf" Sov- Viaaleddin 
bilı',. r k' b .. ı..A • rtnc<ıK ğlm kavclL•ttıkteıı sonra, btı hadı~en 1 yetler birliğinin Fransa ile bırlikte --.:=-:-=-in, .• o sun ·ı u ı~aıı..,.._ · · · ı 

2ilnd li :ııınyilcımızı temin edebi- soğnk kanlılıkla karşılaınasnn h lka hareket edecekleri kaydedilmekte Bı·r alı·m ~Les, fet-
tUı~ liyQı·um. ~avsiye t•,rlemektetlir. idi. .,-:./ 

_ Biliyorum niabeyciğim, fakat Prug, 1 (füıdru) - \eko.:ılo\'ak- EcneL! matLucıtının bz.21 orgun- • • b • / 
sndece istiyorum. lsteme"K ile l.iiı.lc:- ~· nı n b.ütUıı sehir \' kaı::aba hı.rmda lan ta.rafmdan izhar e~ilen şüphele- tığı ır gaz a 

millı mntem ilirn edilmiş, ı·Hdvo i~- rin esasları lıcıkkında bugün bir sua-re ~·aaıık değil .ra i 
İktidarsızlığın karde ·i acı bir sii

ktlt. 
ta~yoıılıın ile tiyatro ,.~ ~iııemalar, le maruz knl<ın (\~'hitehall) ma· 1 dakı"ka 1·ç·ınde 1 
barlar ve gnziııohır. dün geceden tu- kamları beyannameyi teyid ve bu-

tili f<taliyPt P.1ınişlerdiı'. j nu teyid etmek zaruretinde kaldık· k d 
Bdhoven duruyor. lri g-özleı·inde • 1) 0 as er l• Uf• 

k Bai)VE>kil Sıro\'l, orduya hitaben 1arı'1dan dolayı hayret izhar etmiş- ffi} f n ·imıeııin (kırnmı.\•acallı) değiştire-
c. ne~l'l'ttiği bir beyannamede, ('ekos- lerdir. 

tniyeceği bir kuarın azminin at.eşi. ,,- --------, duracaktı! 
A11kaclaşmı kolundan tutarak pi- 1 IF° ;; m dl o• 0.A- o e ~ 1 

yano ll!'ııtnin Q"eldfA'i eve daha doğ- V U ~ ~ U 
rusu ku lübt-yf' dokrn itiyoı'. 

- Ne yıq:ınruhm BeUıo\'t~n. Nı·
<lt:n btıni itiyor ıın. 

- Girece~im \ e lı,•n kE>ıHliın hu 
suıı~ttı çalaeağ"ım. 

Nevyork sergisi ve dün akşam rad
yodan taşan sevinç 

Fakat .. Nevyorkta bir 
binadan yuvarlanıp 

parçalandı 

- Tunınmrı<l ııı fülsıl Ril'<'l'~in? Nevyork sergisi açılırkeı_1 to~~ak ı Anca_~ Lt~na. ~lkıl ) orı~~uş __ olLm 

_ Sanatkfil'!ar biribil'lcl'iııi i.nnı- altına miııyatiir halinde lm muze zat, o mtız"'nın ıçındc bugunku bo- ecllnwsiııe yıırıyacak biı· ne\'i gaz 
m."d!tJt ""'\••ı•IP.r. ko}·acaklar. Ö}•le bir mi.ize ki, içine, ğu~mayı. zl'hirli g-nzları.. merhum 

Tlarplt•r'ın :ıskt'rh•l'İ :o:pı·:-:enılı>rı•ct•k 

\'e bu "lll't>th• ordulal'lıı kolayca esir 

" - .,,- '"' it'nd t'cl~n Amerikalı Jırofesör Rii~fl\' '" \'irıninci asrın hugliııkü med~niyet \ e mct,'.kf ur 1 lcıbeşistan kralının res-~· e nııabi elleı·l" 1 ·tıl,"111.·ıclıg~ı lıı'r l ı ·ı N •\'\'ııı·kt·ı ı·ecı' bir kız·ı 
" u " ~·e eser!nini ihtiva ecJen resimler, mini, l8P<lll} adc1 dönen kanlı do ap- gC'çt•ı gl 11 l • • ' " -

zili arıror ( 0 tıla 11 l ) 1 ·ıı 1 · · · rıırı kııı·lınııı nb11·ıık, karısi\.·le hera-• · u 
11 1 yınca < a cum- istatistikler. parc:nlnr yNlel?tirilecek arı, mı el e r cemıyetı mi.iessesesı· 

lrnyı nıı•uyoı·. bin iki Lin sene sonrcı towa~ı ka- ııiıı lı~wıımıda kadın lnklakası ışek - Ler ıilıııliştlir. 
Vurmn~lyle kaprnııı nçılııHuıı lıiı· . 'l mü:tevi acaca'-: oJ,,nlar, im- !indeki bo'! g-i.iri.iltüleritıi, insanların . .Ne,·yoı·~uı.ı en knln.lrn~k cncltlPl~·-

olt \' 
71?, ~ · · I · t' 1 _ c!öıtte i.ic bunı<:..unc.lan fo:tlasmın ne rıııdt•ıı hll'I ÜZL'rindPkı 2n katlı bıı· ıyor·. t! öniiııtlP nıesin önlük, e>liıı- gunku lıayat ve ınec enıye ı ana 

1 

. · · e. . .. •• • · ı . . • . , 
d · \'<: sefıl olduklarını, Cınde kunık ba· bıııHnııı 1.) tıııcl1 k.tlııı<lcı otuı an pı o-

e e<;ki bir ayakkalıı olun lJlı' gen•'le .. _ necekler · • f .. lı ı · lt\ ·· l 
" yıp ogre · · lıaın büyük ve sersem edlmis bir bn- escıı· urac an a~ngı c şmus ve < el'-kurs.·ııu~ı.voı'. k k .. l b 1 h 0 r ı-. • h ı "I ·ı · A • ., I-i ir ço guze. u uş şa es_ - lığı yutmakla oldu~unu tebarüz et- H o rm ştıir. '°'ynı znnıuncln. oııun-

Genç adamlnn i<:Pride yıınan kan- dir hakikaten.. j tirdi mi. ettirmedi mi? la lıPralıel' k:ll'ı>:ı ela yuvaı·lanmı15 \'e 

dilin ı~ığı altında tanımağa ça.lışı- 1 •• • 1 Bunları unutluyse, nafiledir, kıy- par;aıanmıştır. 
~·or. lkızını diıılfrerc• k oğreııclı. . rneti yoktur. Çünkü asrımızın ne 1.u ff.t'i kazaya cluha gm·ip bir 

- no~una lıeni t:ıııınrnğa calı<>.nrn. netho\'t•ıı gl'ııc· kızın ı.tPrııQ <1.alıt·1lı mal v~ 11 ,.. marifet olduğu, medeni- mana vcrı'n bir nokta \'ardıl'. O da. 

'\'In. Ren sadt::l:C Lir ~·okuyum. P.ura-ı . <: aı-1111 ok ı:;aclık ı !':oııclı~ .pı~·~n~- yel dediğimiz ı1f'snenin ne biçim nes kcıclıııın tamumile çıplak hulunm:-ı ı, 
d k ı t h rlı r fakat ıwofe~öriin giyimli olmn~ıdır. • co güzı·l rnlınaıı lıil' pinıno se"i nuıı öniiııı> cıtııı·arn' ~orın ıııı 1 ı ne idiiYi ancak bunların da o mi.ize-
d . ı . 1 . f k . t l,e " lI ad ise şu şekilda tef~jr ecHlme k-

i uychım Ye belki rahatsı:ı: etmem eli-' z:'rıH.n c:ıılnıac ıgı >il' mll\·a a ·ı~ e ye konması ile anlaşılabilir. terlir: 
YP.rek Lu purca.\'J lılr kel'l'e daha din çall\·or. • 

nalı ' i _ç,,.,.,.., 
Ziya hastadır; fukat o hiçLil' za -! lik uuygu:-ıu derhnl yerine .t,L::~ ül'. Fa

mun sıhhat ha. reli ile de yanm:ımuk-1 kat müteakip hrıdi~elerle o bu cc\'heri
tadıl'. Onuıı öllim fikrini bircok defo- ııi g·ene kırılnıı~ bıı· halele buluyor. 
!ar aklından geçirmeme~i, ~üdesinin ~onrn hu ha:-ıta çocuk. bu, benlik 
ciğerleı·inin, kafasının, böbreklerinin gıırunı hırpalanmı~. mahYedilmiE! alil 
muddi ıztırnbına katlaııamayışmdan delikanlı geniş \'C derin se\'gileri ic:i+ı.l 
değil bütün bu hastalıklardan a\'l'l o- alabilı>crk lıir kalbe sahiptir. Fakat 
lnn f:.ıbt Lizatihi gene ha~üı lmltPıan bu çocuk :-:evenıi~ Ol': bütün :::emp:ıtisi 
benliğinin bezginliklerinden dolayı - ,·e ~e,·gi"'i babası üzerinde toplanıyor. 
dır. Bu kaclaı· ha:-;talıklar çeken bir ba;;kn-

Eserin hastane sahneleri ile kah - :-;ı olsa~·dı baba,ıııı lıu kadar ~eyme -
ı·amanı. bazı tah:ıs::-i.i..;Jer b•tkımmdan j Lli. Halbuki Ziya onun ) llziinden oniki 
•dokuzuncu harici,\'e koğu~u> mı ha- giiıı ba~ gın yntacak kadnr onu se\ -
tırlatmııkta b'e ele zikrettiğimiz hu mektedir. 
eser cKnraıılıkta kulan udam> n na - gseri11 ikinci J,ısmınn gelince: Ru 
Z<ır:.ın deh:.ıııın hir mih\'er etrnfında kı~ım bir opPl'a~~·oıı ile h:.ı,talıklar -
deriııle~mekte n! mi.ie :-ir olmakladıl'.1 dun ı,urtulnıuş olaıı :-ııhhatli bir gen~ 
O maddi ıztıl'uplm·ııı, wleleııiıı. ı-iııi .l ad:ınıın olguıılıığ-u, kadrosunu buhıc::.ı 
rin, et in, kl'miğin acı !arını 11 h ikfwe-1 doğru gldi>ıi 11 i an lnl maktflllır. Bu a rn 
sidir. flu i.~c maddi ha<:ıtalıkhıı·ın bir 1 da İzmil'iıı fikir ha,·atınırı hi'ıkim isti

h üla:-;ası halinde tecel 1 i edeıı bir kafa 'kıımetlel'i, bıı olgunİuğa ıloğru gidiş h · -
ıztırabımıı hikuye~itlil', 1 kfıyegini canlnndırmak için zannı 
Romanın bu ilk kı-.ınınd::ı Zi~·nrı olarak menmubah:-clmek Jı1zımgel -

bJ'. adeta bir tereddi içinde göri.iyo-1 cekti. .Nitekim bu husu ... lar ihmal edil
ruz. Uzvi rahat.-ızlıklnl'ln ,.e kadt'osu-1 memiştir. Onun için eserin ikinci kı -
nu bulamı.rnn cntellektiiel temarülle-

1 mı <luha ziyııcle afaki bir eda ile zi
rin nrnvnzcnesizliklel'i ila :<üri.ikleni - ~·a,·ı tnmamh\·an muhitin fikir mu-,., .. ... ' 
len bir tereddi .... Fakat buna ra.ı{nıen hflh1i11 <le re~mini çizmeğe te ebb{ll'l 
onda gizli olarıık bazı beşel'i taha:-;~ti~- ediJ or. Fnlrnt lıtı resim en ince göl re 
leri de buhıyonı7.. l\I e!'lela: 'Z i.''a: ha~- 1 ni.\anslarıın ela ih t İ\'a eden lıır tam 

1 
ttılıklul' \'C nıallıli;.-ellel'le dolu bir Z:.1- maıızar:ı lc\·hası halinde değil, birçok 
\'allı olıhığ-11 haldi' P\'\'e!fı bir : ıı~an dC'fa g-öl~e \'e reııklC'rden :ıza<le kala
~onra, fizi~·olojlk lıııkınıdan nt'ğİI, ru- rak :-ert çizgilerle taıııtılmaJ, istenen 
hi bakımdan; bil' erkek olmak gunı- 1 

bir ktıl'oki. lıir de:-;en halindedir. Fs
runu da bırakmı~ değildir. lstanhul- kat e:o.el'in hacmine göre daha ileriye 
claki ihti~·nr doktor. acıma \'e şefkat ~itnıeğe imkan olmadığı gibi. ilk ~a
hislerile dolu bir haleti ruhiye :le o- +ırlarda da :mlnttıınmız gibi roman 
na zantllı çocuk dediği zaman ilk kı- umumi \'aziyet bakımrnclan bir nakil 
rılan ~eyi gururudur. Bu iıı:-ani haleti olduğu i~in 7.iya<lan gayri olan muhi
o kadar ku\'\'etle kırılmıştır ki m·tık tin naklini daha mufa,.,..rıl Yeremez. 
bir clnhn onu muhafaza etmek encli~e-J ilk .atırlnrdn cKaranlıktn kalan n
.sini bile duymuyor. Onuıı im gururu dnna ı cAııadolu>nun edebi t frika 
~ok gizlidir fakat muhakkaktır .O. aclı altında 11e~rcttlğini "lı~-lemistik. 

gururu, hnstalığını çok duymaktan.! Edebi tefrika, edebi eser nedir? Bu
hastalığının altııııln çok ezilmekten mm iizerinck ttzuıı uzun cıtisünmel\ 

doğan bir kızgınlık \'e ne\·midi h,ıtııı- 1 
n mHırnkıt-.ıu etmek imkaııı \'ıırılır; f:ı

de hi!'<ediyor. Ziyı.l gunıı· denilen lıe- 1 
kut yeı·i lrnı·usı cl{'ı.cil .. Duııunla IJcra

;;.eri hnldi Lizati hoclhiıı \'Hl'lığı ile <lı::- 1 het· c l•~dPhi e"er:& i; (':-tetik nıann ın
ğJl. kınlnıı~. paı·l'.al:ııııııış hn.\"...;i,,·etiııi 

1 
d:ı cCiızel » duygustııııı t•arılaııtlırnn, 

ka) betrııi:;; l,iı · iıı,.,:ıııi Lcı1 lik thınnı~tı- Lıeşcıı·ı lı:ıletleı·i hu ılu~ g-uııun L ı · 'f'
nu11 1 ztırahı ha l i ııue tlu~ uyor .. ' ile - si içinde re m l elen e~er olar.lk t ak
kiın TfalçcıvaıLı. fhti) ~ır J,b~ hl. oııa. ta ki etil bilidz. « l\arıııılıktn l !. n 
lzminlL•n oroya k:ıclar y:..ıya gl'lisiııe aclanı» lıu lıııkınıdaıı okunıng,ı de 
!lu:ştığıııı ~öylediı.(i zaman lıu kınl.rn. ğt•l' bir eserdil'. 
parçul:.ııı:rn, hayRiyetiııi kuybedeıı Leıı- 11 lllJ:f .s4l"Cl 

- - ------- ·-------------·----

Bayındırda feci bir tren 
kazası oldu 

Saralı, dils~z bir kız trene atlamış, 
yaralanarak ölmüştür 

füıyındıı·tl.l yirmi y.t~ıııda ..,nı .. alı 
bir kız. tl'e!I ~urpma!'ı yiı:1.tirıdeıı nmı
lunarak iilnıfüıtill'. \'ııJ;a ~öyle olnıu~

t tl I'. 
lbı·ahiın kızı Lütfiye. füı\'lrıdmn 

Çamlı kilyü hull'11Hlaııdır. f:.ar':ılı Ye 

dilsiz olan IHı kız, öteclt>ııberi P.\'drıı 
kaçar, kırlaı·da, bazaıı da .Bayındır
da ıloluşıl'mı~. F\'vc>lki g(in Kızılca kö
yü çayın keııerınlla dcmil'rolu üzerin-

ele dolaşırken Iznıiı'den Dnyındıra glt
nıekte oları Üdenıis ) olcu trenini gör
ıııiis 'e tı·cııe atlamı~lır. Fnkat tren 
ıl ;;ırada hnl'ckPt r.tmi., konıpnrtnn.,. 
mıı nıord ivcııleri Lti t J'iye) e carıJm ış, 

7.awıllı kızrngızı fıl'l:ıtııı ~ aıı:ı :ıı-mı~-

tıı·. Liilf'iyeııin R.ığ J,oJu kırılınıg,) Uzü 
\'l' \'iıcudıı muhtelif yerleriııdeıı \'uru. 

lanmı~tır. 1.ütfi~·e, lıir müddet -;onra 
yııralttı·m111 te iı·ile öl mü tüı. 

Kütahya büyük bir sa
nayi merkezi oluyor 1 

1 
· t • 1'.T ki Profesöriin kaı·ısı, Lirden bire ttze-"k" em~ğe geldim. Sonat hPnüz l.ıitnıt" ı. ,,~z aya a- Du··n aksam Paris, Berlin. Roma, 

u ı• s R th · - riııc delilik gelerek. ı1oyunmuş bir - DPJ'Hllll rUiıdiiııcii soJıifPdr - lerin başarılması için mühim miktar· - Bunının efendim. Ve Q'e11c fa- rına kapıınanık: «•iz .e O\'c>nsı- -' • 1 
k · l.oııdra radvolaruır:ıan taşan neşe İ, halele, knı1clı'-.:iı11' tlencereden a.•Htg"ı ,_ ı kt d B d ı· · · d ki lin)'it istihlakatımızııı az tiıı h·lere \'er·iJmiş bir enıııi:ret ve. mi· niz. Ancak o höylr c::ılabilir:ıı. Ku- - " ~· · mış uu unma · a ır. u a, ınyıt ıs- a . en 

lerl safirperverlilde Helhoven. ve arkıt- zum lıir kiiçiik paı·ç:ı claha çalın. coşkun sesleri duydunuz mu bil - atmak f:;lemiş. nrlam ela onu tuta- tihsalatıtnızın en tabii bir neticesi yi.iz sene karşılıyabilecektir. Bu ha· 
d k ) yıın derken bel'::ıber ym•arlanmış- olacaktır. ı ı·d b d 1 k ists :.ı/iını ·Uçi.ik kuli.ibeclen içeriye alı- ~ PPld cnlnyım. mem.. . ,., va ı e un an sonra. yapı aca ara-
ror. Ye fü'llıovr.n riiks<'k bakı;.ıl;ırını Spıkerler bıle, adeta kendilerini tir. Gene orada kurulacak sentetik malnrla dnha mühim miktarda lin· 

p,· k · · k b t · 1 d' Nevyork ünh·er..ıitesi profe~örleriıı b · f b 'k · · b .. k emıı ·ır 'i.içlik gerP. kandilinin a\•dın- gökyüzünr dikerek bu giizel mPh- ay e mış er ı. enzın a rı amız ıçın ugune a- )'it bulmak kabil oldu~u tahmı'n •dil. tat~~ b · 1 K'· .. "k ·ı den olan doktol' Röş:w 55 ya~ında e .. 
tor .ıgı. u oclacıktn e~ya namına iki 1 taplı g-ecedeıı ilhnm alarak Sonat ;:ııı ı uçncu 0~B um: . dar hütün dünyaca tecrübe edilmiş mektedir. 

hasır ı~k ı } ı · ı T · ı ı Babacıgım -dedı- ne oluyor, ve di.in~·aca tanınmış bir ilim ada-k'~ . .. " em f!, >iı· yıkık karyola ve s aır c e .. une i.inli Ol'ta~·r l'.ı rnrr ı. - c metotlardan bizim için en muvafık Devlet. gene Etibank eliyle mem-
t \ bır kosecle hurdn hir pİ\·nno Son notalnr tuı;lann uzr·rinrl<' iiltir ne<lir bu reslcr? . H11»(lı. Son znmanlnrrla ser:-:emletici 1 h k d k k d' -
hı P.encer k ' · 1 r Ovl dPdim seviruyorlar •razı kl'Rfetmi~.·. lııı suretle harr)leri 0 a.nı Ü tımet tarafın antet i e ı- lekette bir de aleminyiim sanayii . . . -~ açı . mehtap bu odanın .:r.ıı Detho\'ı'n yPrinclen ıl'lamı~. - g um -. . - · " " ı · -

bırıcık StısU. Piyanonun önünde bn- - JT , cli CV<' gidelim. Nntal:ır :ık- - Niçin scvınıyorlar? kan ciökmeden knııınmak çareı;ini !erek alınacaktır. kurmak kararındadır. Aleminyüm 
la:J ~ını elleri aı·n~ına almış cllişi.inen bir lımdı.~·keıı \ :ır.:'.\'Jm, eledi. _Sulha knvusmuslar .. d~ o~~an .. lıulcluğunu göylemi:;;ti. Seontetik benzin fabrikasiyonile sanayiinin de Kütahyadu kurulması 

flC• genç kız h~ıyaleti farkedivorıız. Dü- c:"nc kı.. onuıı kolunu ~ ıt ı.·al~ V•'- Çocuk. bir miiddet dusund~: Profp,._Örtin iclcliıunna gtire. hu beraber, onunla çok yakından ala-: bir zarurettir. Çünkü bir ton alemin-
~Unüyor mu, Yok ·a bedbahtlıvına ne gelrceksiniz; değil mi dedi. _ l foni harp edeceklerdı ya ;ı gazlarla doltlunılaıı bombnlaı·dan k adar olan azot, amonyak kezap yüm elde edebilmek için 30 bin ki-

ird ağlıyor mu? İreri birisinin girdiğini - E\'rt geleceğim ve ~ana da der~ dedi. bil'i biı· clnkikıı kinde cHi~mnntn 1 ve belki de azotlu gübre i~tihsali de I lovat saat elektri~ enerjisine ihtiyar 01 
f nrkeclerek alkıyor. verecPgım. ı _ Vaz geçmişlt>r, şimdi canciğer, mil,\•on n~krrini dt>rhal old11kları yer yakın zamanda bütün bu ışlerin tn-ıvardır. Bu münasebetle aleminyüm 

Bethoven piyıınov·ı do<rı·tı ı'lnr]ı' 11 .. k k tk ' Cevabını v•rdinı ve kendi ken- ele clurclurmnğn muktNlil'cliı'. Patlı- bit bir devamı olacaktır. sanaviimizin de Kütahvada kurul-d . • ,. ·- - P\'C!C'll) \'ll ·flp :ı;;•ın•ı ·ıra YPl11 ' · • • 
nıı Yor \'e snnatın nola:-ıını nramağ·ı h::ısı-ı . · ' ' · ·' ' ' ' · 1 kuzusarması olrnuslar. yan hoınhn ile rlrnfa yH,rılan gaz Kütahyada kurulacak sent~tik ması tabiidir. 
h ıll ı .. R 1 ' ·-. 

1 

lıır P!'H'l' kazaııdırnııs \'c• knvlıolınıı" · .l l 1 f'l ı ı " 1· b · f b ·k d ?5 30 b' 1 .. .. · ı l l .. ' ıy oı. u amayıncn i"enc·e döııeı·ek: . · · . " dime mınld<lndım: ııE'l' ı:ı onu tene l ~ N ırn eı ın d\11 l ~nzın a rı ası sene e - - ın But un bu ıza rnttan an ası acagı 
- N~t~lar nerede? niyor. bıı·.duygulu ı·u~ıu ela tam mıınn~ıyleı _ MerhumPnin acısınr1an onlar

1

tazyiklerini :ızaltmak~a \'<' onl:nı ton sun'i hı"n7.İn istihsal edecektir. gibi, Ki.itahya pek yakın bir zamnn~ 
~11
1•11~ . - ~ı~ırn. not~.lflr~mız yok c>fı>ıı- layık oldugu bır tleı'l'Ct'ye k~n·ııstur- dıl ne hRlt ) cdikleriııin farkındn de- ı ııytı~ltır:ırıık. .""ı··wıı·ı. hıı· h:ıl·~· adım 1 Seyit Ömer ~·e ~avsanlı?a ?ugi.i- dd elıı bii~ ii~ \'C en. ~1iihi.m !':annyi 

clım, h.Aı.deşım konhır. () ı:i~·aırn rııı-ımu~tu. ı ~iller :ora... . . ln~:ımıya(·flk bır \'llZI) eta ıretıımektı·-l ne ka~ar.ke. f~d_ı,lmıs olan lınyıt m.a- merknlf"rımızd,..n hırı lıalıne gelmek 
lkll "tl.a iını bıze komtu olan bır ıatonı.ın Mecda Ö:.ı.dil Cımdık dıı·. denlerımız, butuıı bu muazzam ı:-- ) olundt\clır. 
~iıı' 
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• 
s af ve işçi irliği 

ça ışın _arı 

Birliğin azasına yaptığı yar~ım1ar 
hakikaten çok büyük:tür 

• 
lzmirdeki esnaf v~ • • 

ISCl SGVlSl , . . 

-
~N'-IH~~lJ) 

Acıklı bir hadise 
Bir kadın, yatalak 
oğlunu öldürdü 

FİLİSTİN DE 
l:stırap çeken çocukl~nm veya · • 

analarını öldüren kimselere !ngiltt!· A ı • ı A hl ı 
,~~~~~çt~ .. : .. :t~i~::~:::: ;.~,~ rap ar s~ a arını ngı-
• ' · .~ lerdenberi has ı ı • d•ı 

~i~· · ~~~~niv~~~~r:~ iZ ere çevır 1 er 
bir gençten 
bahsetmiştik . 
Bugün de İngi
liz gazeteleri, 
bir kadının alil 

. ~ve yatalak oğ-ı 
· .~ . lunu öldürdü-

• t ·. • 4 ~ ~:::t ı~au~ıy~:~ 
· f ','.:;.Y . :ı derece acıklı ı 

ı ' 7'..'._._ .'7 bir faciadır. 
Delikanlının Çünkü, oğlunu l 

ni!anlııu öldüren kadın, 

ayni zamanda hem kendisini, hem l 
.le oğlunun nişanlısını felikete sil-

Vaziyet Ehemmiyet Kesbediyor~ 
mücadelesi şuurlaşıyor Arapların 

Tarihi, büyük C. H. 
Partisine rey vermek, 

borcunuzdur 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

gazetem ize -sıı bf'rnnatta buhınmı.ı,. 
ıuı: 

-lzrııidile!'; >.ııın (bugiln) ıçın 
Sİ}asi ulgurılıık imtihnııı \t'ıılle.k t'ır
Sulıııı buluyor. J:u l'ıı-s;atı kaL.:ırınamu.
sıııı \'C iıılihap hakkı olanlann btina-
:-;ız vazifc.leı·inc ko~nıalarını izmir c;eh-, 
rinin manevi me\ cudiyetine kuvvet 
vermek bakımından her İzmirliye sa
mimi olarak tm·siye ediyorum. 

Smıclıklarn atılac:ak her fazla reyin 
~ehrin ,-e ı;;ehirlileriıı siya..:i terbiye. 
leriııe miyar olacak adedi yükseteceği 
şüphesizdir. 'lzmirin. Türk, Ye hatta 
dünya ~ehi rleri nra~ında hakkı olan 
me\'kiini ulubilmesi, İzmirlilerin inti
haba gösterecekleı·i alakaya bağlı bu
lunacaktı ı·. Şehirlerine meYkiini ve 
ehemmiyetini temin etmek hemşeh
rilerin vatan borçları ara~ındadır. Bü
tiln hmirlilere candan muvaffakıyet
ler dilerim. 

rüklemiştil'. Halkın rey Mııdıkları başında fazla 
l\Jak Klirıtok i.;;mindeki genç, bun- kalmadan reyleı·ini kullanabilmeleri 

elan birkaç sene e\'\•el bir rnoto~iklet için belediye merkez intihap encümeni 
kazasında ağır ~urette yaralanmış, lher tiirli.i tedbirleri -almıştır. Her ·in-
kaburga keniil.leı·i, bir bacağı kırıl- Kııtüste hıristi yan kııliibii tihup mıntakasındc.ı müteaddit katip. 
mıştır. O zamandanberi de topal \'.e İngiliz müstemleke nazırı Mac mürekkep ya.hucli ajanslığı ile İslam ler bulunacak, müracaat edecek seç-
kambur kalmıştır. Fakat, ni~~.nlısı Donald geçen aiuatosta. hiç kimse- [Yiik;1ek kon~üHidür. Tanınmamış ve menlerin isimlerini derh::ı.l bularak 

Birliğin he yelleri M
. M k V <l • · h t 

1 
~ d nin haberi omadan Filiıtine gittiği ' hükumetin gözünden düşmüş olan kayıdlarına işaret evlivecektir .. 

ıs a or ona asa ıgın a ge-· . .. . .. . . . • · • 
. . . .. .. ~ zaman, bu nazırın l:iu muzmın Arap ~rap yuksek okmıtesı, ılk senelerde Jst .l. /d 

t~çi ve esnaf kurumları birliğinin, cesını günduzune kafarak baktıgı y hud' · t• · t tkik tm v 't A •·ap mı'llı·c·ı h ,, t · · rk . da anr U a . . . . I a ı vazıye mı e e ege gı 4 arel\e ırıın a asın o 1 ikinci kordondaki merkezinde bngi.in- gıbı, ondan sonra da kendısınden ay- tiği zannedildi. Halbuki hakikat hareketi yürüten kuvvettir. Her ne ::ıtanbul, 1 (Hususi muhabirimiz. 
!erde bU''Uk bir kalabalık göze çarp- 1 k · t · 1 k · 1 bö l d ~ ld V den) - Belediye '<eçimine bugün ls .. 

J n nıa · ı.s emr.mış Yr. P\' enme nıye- '"ye egi i. aziyetten endi~ e- kadar Filistin ahalisinin kahir ekReri-
n akladır. Bunlann çoğtı ii'çi kadın - · ıd k l f 1 1 tanbulua ba~lanmı~tır. Halk nkın akın 

tin elen \'azgeçnwmi~tir. e. r.ı o.m. i.s. er M. c. Michae. bil iil n-. yeti .slam. iı-;e' de (Araplar. 8_76.9<17 
l ırdır. intihap mıntakalarıııdaki :.-;aııJıklurın 

Yalnız, :\lak Klintokun annesi oğ-' gılız hukumetıne karşı bır harp halı Yahudıler .386.084 ve Hırıstıyanlar b 
C'umhurb et bayramında birlik ta- ı b l d aşına giderek reylerini kullanmakta. 

lunun bu :-;akat halde evlenme:-;ine u un uğunu bildirmiş ve felaketin 109.769) hükumet yahudilere daha iyi d 1 ı ıfıııdan sunnet ettirilecek ve giydiri-
1 1

, .t. d h . 
1 

vukuundan evvel icap eden tecHn kolaylıklar cıa hulnvor. Fifü;tinin nıek- ır ar. 
1 cek olan çocuklarım kaydettiriyor- muaı;ıu ır. ,u ı ırazı, a a zıvac e, tedb' J • • • ih . . • (A t l . ı ., . Bı"r hatır/atma _ . : ır _erının ıtt azını ıstemışh. ep erınc en 581 i .nıhudi 108 i IIıris-
1. r. ogluna :azla acımasınc~~n ılerı gel- hiren lnglteren Grey Scots aıayınm tiynn ve ancak 175 i )Iüslüman<lır. Parti tarnfından belediye intihap 

Biılık, geçen ~711 cumhuriyetin yıl mektedır. Onun her gun ıgtırap c;e- Filistine gönderilmesi bu tahmini Sabık ıııiiffiiııiin rolii lbte,,.iııin :n inci sa ·ı:sında asil namzet 
doniımund gene ayni hayırlı işi yap- kP.ı· bir halde yaşamasına tahammiil teyid eder.) j Anıp fr~·nnıııa kıla\'tızluk eden gö:-;tel'ileıı Emine Yaı:ıar Ülklinün mem. 
mıs, " ızlerce çocuğu sünet ettirmi~ d · k l k a· S b h f · · d · b . k t I' 1 •• b k b J e emıyen ·a( ın, ·en ı arzu~una on eş a ta ıçın e vazıyet eter uvve , \tH.uRün sa ı aş müflü~ü l~kctiıniz ın larifiııe 40 sene hizmet et. 
H' givdirmiştiı·. Birlik bu yıl da 2:ıo rağmen karar ,·erilen düğünden bir şekli aldı. Araplar artık Yahudileri Hacı Enıinel IIüı:ıeyinidir. Elyevm mis, Sak~ıl'_va okulu bnş öğretmenliğin· 
Çocugu sünnet ettirecek ve giydirecek- y hk d' ı k d k F L ·1 1 k' K 11 gün giln evvel, büyük bir buhran a u 1 0 ara pusuya üşürme ransız ü rn::mınt H ı Ul'nae c e elen miit~kait Ye kızlarımızın hocası ol· 
tir. 1zmil'in kucağında, sessiz, 8eda - Bfrlik miidiiı ıi lJ. Mehmet Ali S,mu içinde, tabanca ile oğlunu öldürüyor. z,'."hmetin~. girmiyorlar. Bunun y:-' «~.ızletle:ı> bulundu~u farzedile~ı mUf- clu~unıı hilmiyen yoktur. Partimizin 
sız, bu) tık bir te\•azüle çalışan bu mü- Kaclın deli l.ıi rvaziyettedir ve ta- rıne fngılıze karşı mukaddes bır ttı, Fransız topragmtla bulunurken bu J<aclir•şina te' cühünu"n• de İz-
l · ti t 35?4!) ·· k t va açılınca her i~çi mi.!,;terih olacak, 
um m esse~eye am - uye ·ayı - hem ele çocuğu, nı:irelıbil~r elinde bancadaki kur:}tınlnrı ileri geri saç- harp ilan ettiler. katiyen ı:ıiyasetle meşgul olmıyacağı miı·de çcık iyi kar~ılandığını memnuni-
lıclır. t' f .1 , t' m::ı.k tndır. Bu ::ıırı.da içeri giren MiR ~omise.r Mc. Mic~eelin şiddet.li :~a~h-i.ltH~ne. harfi. hın·~ine riayet et:i- ~etle haber aldık. 0 ela hiç şüphesiz di· 

İsçi ve e:-;naf üyeden ha:ıta olanlar, J e ış ırı ec ~- 't',, . rısooo r , .. . _ :\Tak Vort tu kLırşuıı brdan biri ile yasagından kurtulabılen havadıs gıııı } cmın ıle teyıt :dıyorsa da: clag- ger ırnmzed arkad~~r g_ibi hu nı,,..,ı..: 
C'umhurij et Halk Partisinin açtığl Biriiğin ll c;\,::-.ı ) .11 a u7:erın ' kırıntılarınm ki.fi el..-~~ tcyiJ c~lar -.....:ııırlnki .......... ı:.: ..... rıoAl le;>,;; :ı- 'J' "'I"'-n ,u;: re:->oITTnrrşnr. 
dısp nserde bakılmaktadır. Dispan~e- den mli l"' ıı ohm•1~ tanımı edılnırn- } aralanarak ölt\y or. fakat son ~ir tiği Filistindeki f~1aket1i vaziyet öu- Şam :ırasında haberciler mekik doku-
rin tahsisatı, birlik tarafından veril-ltir. kurşun da kndının göğsüne tesadüf \dur. Gecen hafta bu memleketin bir maktaclırlar. 
mekteclir. Geceleyin ani hastalıklar . 3i>9 4D is~i ~re e~1na~ ~~'.c ... 1~~~ ii~~~: eclı>?·ek onu dıı ölüme sürüklüyor. başıncld~ öbür ba~ına kadar harplar ec;en birinci teşrinde terör başladı-
\' doğum vukuunda birliğin doktoru. n 11 l E'r kıs lık a• e~ı 0 "a ~uz 111 

1'~ı Du ı;ııı·pf le di.iğ-ün :ırifesiııde, za-
1
1 bomba atmalnr, katiller ve cinavet- ğı zaman Kiicllisten k:\çhysa da arap 

... k 1 . 't kt 1 .. ccl r J"rlil., lıu ı · aı1ar ke,-;r hiı· küte 1 .1. · kl" b' f d hastanın ayagınn at aı gı :me et ıı. . · . . . . . . \'allı alil gcndn evi bir faci~ ,,;ahnesi le r Arap • ngı ız çarpışrnalannın siyasetinde heni.iz kö ti ır nü uz ur. 
fl37 yılında 44359 hastanın muayene n ıı i_çtımaı vazıyetı ıle alakadar de- oluyor. münferid hadiseler olmayıp milli Hacı Emin Filistinin «çok vadedil -
\e tecl vi edildiğini :iize haber verir -ımek _11'·. .. •. .. bir kıyam mücadelesinin parçaları miş toprak» olduğunu bilir. İngiltere 
s k, hiç snşmayını. Ayrıca muhtaç o- .. Bıl'lıktc en. Y_11k:"ek. uye .$ayı~ı tu • olduğunu gösterdi. Türklere kaı·şı yahudi yardımına km·-
lnnlarn :~516 liru dağıtılmış. cli~pan- <lun YP ,aıı:ı~·ı ı~çılt'rındt:,lır. İznıtr- C. H. P. başkan.. Şim~li l•'istiııiıı yoliıur., sarp yerle - şıJık ola rak lıul'asını yahudiler<> bir 
er de muııyene ve ilaç parası olarak ı de !)!:!-l6 s:ı ıı:ı~ i i .ıı;:i"-i lGO~ lol,ctn la 'c rinde araplar ns1 hii kCım!: tleri içi rı yurt olarak vatletmi!?; Türkler aley -

14459 lira. p
0

ansu. m::m .için_ 4811 l.ir.a, gazino gaı·sıını., l02!l 'apıu usta,,,ı. kt l- lıg"" ından g~~'l'i nıe:)ı·ı_ı <c'wl.uvakk:.ıl mil_li ~-ir. h_il- hine yal'(Iı_n_ ıına_ kar.·şılık olarak ü_ı bu-

k l fa ve nını·aıw JI., ı ıou <,:ar~ı har~1·nalı. k- t ı c b- F·· 1 t k ı b d ı t ı sıhhı JLLı:unıtı ilzerıııt! eııJe sıyoıı ar ıçııı 1 1 
inci aahifede _ ume » tesıs etı er. « eııu ı ı ıstın- rasının mus a ı ıı· anıp eve ı o a-

!1~41 lira arfedilmi~. 8264. işçi ail~ ·i 
1
30fl5 lıakkal, ıo.ı;; sütçü ve şekerci, - Baştarafı l deki asi ordu um11nıl karargahından> cağını tekeffül ı::tmi~ti. 

, c cugu Lrnkılmış, 1360 i~çi ve e:mafj 120;j şoför, 1070 fırın işçisi, 2040 ü- 38 · SaGire Salt, 39 - Reca~ Turanı, şu manidar td.Jliğ J"esıni J1e~redildi. Muhaceret neticesi hakim yahudi 
\ lerind~ muayene edilmiş, 196:3 i~çi I züm ve incir amelesi, 9450 tütün işçi- 40 ·Adnan Pasalı, 41 • Mıtat Onat, cHnk ve nılil için ayaklanmış ol.an devleti içinde arapların ekalliyete ka-

' ile. i bnkılmış. 69 hastaya ı·ontken 
1

si birliğe dahildir. Yük araba sürücü- 42 ·Tosun Özman, 43 · Lütfi Krom, isyana faaliyet;ne hitam \'erecegını lacağının muhtemel görüldüğü nokta- ' 
filrr.i \erilmis, 926 haRta, memleket Jeri de çoktur. H6-1 di.i bulmuştur. 44 - Arif Abacı, 45 - Mazhar Yalay, zanneden cliişnıan, hafta içinde faali- ya kadar araplarla yahudiler burada 
h tanesinde mütehassısa muayene 1 ,. ali ve Parti başkanımız B. Fazlı 4 6 • İbrahim Yafes, 4 7 - Osman Ku- \·et gğstermiştfr. 1000 sene se~siz sadasız beraber yaşa
\ e tedavi ettirilmiş, 285 hasta birlikjGiileç, işçi ,.e e.:;naf kurumları birli- tay. 48 - Şerif H.em zi Reyent, 49 ·ı· CıLPJarım .Allaha ve memlekete fe- dılar. O zamandanberi iki buçuk sene 
hesabın hastaneye yatırılmış, 518 ğfoiıı iyi idaresi için yük:oıek alaka gös- Sadi H ekimgiller, 50 - Halim Alan: da eden muharipleri kuş:ıtmak mak- içinde bir \'akitler Nazaralı (İ~a) nın 
uyenin di~leri, s ha<ı.tanın gözleri mu-! teı mektedir. Birliğin müdürü B. :J1eh ya lı , 5 l - Nef!et Kahya, 5 2 - Sabn 

1 

Raılile düşman ktı\'c•t ve levazıma tını gezdiği toprnklrda 100 İngiliz 300 ya
a~ ene v tedavi ettirilmi~. 7 boğaz, met Ali Sunu birlik işlerini iyi idnı-e Ezber, 53 - Ali Şerif Ertuı:, 54 - Ka- topladı. Dflvi\nıızı haklı, taleplerimizi hudi 700 kadar arap öldürüldü. 
4 bıırun tedavisi, yaplırılmı~, 21 ki- etmiş \'e azanın sempati!.{ini kazan - zım Enis Bayölken, 55 - Ahmed Say kut!;i ve Alluhın bize zaferi vadetmiş Bu gün lıir arap beyannamesi çok 
~iye ka tl\ ba~ı verilmiş, 47 kişi lrdm- miştir. Daimi heyet, merkez he~·eti, mukenoğlu, S6 ·Salim Salepçi, 51 • olmasından düşman maballarınctu açık o: Milli bir arap hükumeti» Filis-

Karaburunda teftiş 
Karaburı.ında belediye seçimi ha

zırlıklarını teftiş eclen vali ve parti 
başkanımız B. Fılzlı Gi.ileç gehrimize 
dönmüştür. Vali. Karaburun yolu in· 
şaatıııı da tetkik etmi,:ıtil'. 

Çalışan kazanır 

r-atuar tedavisine hıbi tutulmuş, 26 1 divan heyeti, nizamname dahilinde i~ Mustafa Casın, SS - Emin Manifa- muvaffak olamıyacaıktır.» tin, Arabistan, Irak, Suriye ve Mave-
kiı;i) e r.ozluk almmış, 655 doğum yap- lel'ine devam etmekte ve muvaffaki- turacı, 59 - Nuri Sevil, 60- Mehmed Milli Jıiikiimet ruyı Erclen tarafından büyük bir harp .lldih 1'olwy 
ırılmıs, fakir olanlardan 164 aileye yet göstermektedirler. Birliğin mura- Seyrek. 61 ·Hayri Bakırcı , 62 • Zü- Yafanın bütün fener direklerile dı- cihadı, şarka giden yol üzerinde geniı;ı ·Resmi ilanat şirE,.ti İzmir m\l• 

1 undak takımı heılİ)'e edilmiş, diğer- kabe Ye teftişi de gene nizamnameye beyir Erze n , 63 - Mehmed Ali Tü- varlarına yüz k:i<lar çetenin reısı bir bitaraf blok istiyor. Filistine ha - messili arkadnsımız Bav Naci T 0 • 

1 rine muhtelif para yardımları ya _ göre murakıp larafınclan yapılmak - zün, 64 - Hayri Pündük, 65 • ibra- dföu Dur'a• imzasile gece karanlıgın kinıiyet. mühim Irak boru hııttının kayın oğlu Calatasa• ny lisesi fen ştı• 
mlmıştır. Doğum miiıuı~ebetile ışçı j ta, lktiRad Vekfüetince tayin edilen him Halit Atıl, 66 - Hakkı Mert, 67- da yapışt ırıaln be~·annamede şunlar kontrölünü bu arnp ülkelerinden geç- besi mezunlarından Melilı T okny • 
• i eler·ne vapılan muhtelif yardımlar iki umumi katip de her zaman için bir- Adnan Dövenci, 68 - Avukat Rem- görülüyor: me;-;ini, \'e Akdenize daha iyi bir mah- Anknra maden terlkik ve arama 
la n f ı umuzun artma-:ı için ıle bir lik uiırn,.ıncla çıılı~makhıdır. zi Duyar. «Kasabaların, limanların Ye demir-.reç temin edecektir. enstitüsü tarafından Avrupaya ta· 
nevi t \ 'h.t hulumılmu:j demektir. \'ali ve Parti ha~kanımız B. Fazlı Kar,ıyaka yedekleri: vollarının i<lare;-;ini elize almamızc.la, ! İngiltere için gerek doğrudan doğ- lebe gönderilmek üz~rc açılan mü· 
Ynz ne\ iminde zayif ı~o işc;i ,e e~- Giıleçin direktiflPri ile kendi sahasın- 1 ·Mazhar İzmir oğlu, 2 - Mazhar ve milli bir anıp hükümeti kurmamız ruya ve gerek kukla gibi lafzi yahudi sabakada birinciliği kazanmış ve 

af Yam. nl.ıı·da açılan karııpa gönde- da memlekete ve azasına faydalı yeni Köknar, 3 • Fevzi Beler, 4 - Camcı da bize yardım ediniz.> 1 hükumeti vasıtasile, dolayisile Filis- enstitü müdi.irlüğü neticeyi kendi-
r'lmis, 21 çocuk sünnet ettirilmi~. 222 faaliyetler için hazırlanmaktadır. Ahmed Hamdi kantarcı, Dur'anı emirlerinden en fenası, bü tinin kontrölü hayatidir. Bu kontröl sine bildirmi~tir. 
('ocuğa lbbe. 220 iı;çi ve esnaf çocu- Bu nıiiesse~enin muvaffakiyeti, iç- tün arapJardan eski kırmızı fesi bı - Akdenizcle deniz ve hava donanmala- Melih Tokayı ve bcivle bir evlad 
ıhma mektep kitapları Yerilmiştir. ti mai saadetimiz için temenniye çok AN AD Q L U birakarak köylü agelini ve yahut çöl rınu şarki bir üs temin edecektir. yetiştiren arkadaşımı;.: Naci Tokayı 
Ölüm müııasebetile 200 kişiye 827 li- şayandı!'. , kabilelerinin serpoş hatayı kabul et- Irak petrolünü Akdeniz filosuna veril- tebrik ederiz. 
rn yardımda bulunulmuş, doğum mü- Ş. GÖKSEL Günlük siyasi gazete melerini istemesidir. Bu idareye sa-, mesile beraber sevkülceyşi Süveyş ka- -----------------

1rnsebetile 34G aileye 977 lira, 298 ya-İ l Karşıyaka Şemik'le;-1 Sahih ve Başnıuharr~i dık arapları, ka~ahalarla köyleri iqti- nalına ela hakim bulımur. · fi!Mıı, lıir miktar zırhlı araba efradı. 
t. k ha.ta ına 909 lira yardımda bu - - HAYDAR RÜ~DÜ ÖKTE'l la ve tahrip eden ve ~evkülceyş nokta- Mısudcr iyi miisellııh Filistin polisinde 3000 

ıllnulmu "'Ur. Sıhhi :sebepler ~· üzün_ ı1 kövünde U . 1 . ları· tutan düşman hemşerilerinden )lısırda arap lehtarı kaynaşma ar- İngiliz. uyni zamanda Erden hudııt 
..,. .ı ~ mumt nefriyat \'e yazı 1f en mü· 

den 5G k'siye 184, romatizma tedavi-ı Tam tesisatlı bahçeve bağ dürü Hamdi Ninbet Çaoçar kat'iyen ayırt etmemeğe sebep ola --tıyor. Sabık başvekil Nefdist Nahhus poli:sinde iki makineleştirilmiş tabur 
si için 56 kişiye 101, malı11 48 işçiye - aktır. Hatta yepi emir mucibince Hı- 1 paşa ile kıpti uşağı Mükerrem Ubeyd \'e üç süvari liva~ı karakol ve silah 
366 lira yardım yapılmıştır. İstiyenler okusun 1D AR EH AN ES t ri:sti}~an kadınlarmn arap milliciliği- paşa Filistiııin felaketzede arapları kaçakçılnrıııı mlıtemculiyen tarassut 

Yekun udur: Karşıyakanın Şemiker köyün- /nnil': İkinci Beyler soka\: ne bir kareket telakki edilen Avrupa- için bir iane açtılar. Son günlerde etmckteclirler. 
1055 uye"e 3516 lira \,'ardım. de altı dönüm kadar siyah üzüm C.Halk. Partm biDa~ı içinde lı kisvesini terketmeleri emredildi. A-'. Iraktan çok kuvvetli Şeyhülmüragi Komi~er :.\1. ::\ficlıaelin kumandasın-

" k d h I'f Telgraf: amir - A...1'(ADOLC ' • ı G lecek sene <:snafa 'kredi temin ecli bağ, altı dönüm a ar mu te ı r~p çeteleri tarafından· kiliseye giden I ile ilerı ge en ulemalar Bağdatta top- duki Lu kuv,·etlerin hepsine.~ miktart 
lecek ve hır yardım sandığı açılacak-' meyva ağaçları, yirmi dört dö - · Tf'lefon 

2776
•• Po.t• kutusu: .ns · kadınların şapkaları alınıp parçalan-1 lanıp İ ngiliz Riyasetini takbih ettiler. 2000 ne va ı-a ıı fli~ on i:-;tleı'İtl teşkil et -

tır. Bu antlığrn açılmasile, sıkışık nüm kadar sebze yetiştirmeğe ABONE ŞER Af T 1 dı. I İngiliz hilkitmeti yakın şarkta iki tiği (Yahudi gönilllii tha rtuz. kuvvet-
vnziyette knlnıış esnaf iktisadi geniş çok elverit'i bir ikamet edilecek Yılbp 1400, altı aylıjı 8~,) 1, Tam manaslle · lngiliz toprağı olma- 1 a-üçlü kuvvetli dosta güvenebilir. Biri- !eri) anı :-;ıra urup aleyhine harekata 
yardımlar görecektir. ev, hayvan damı, samanlık, 9 ~ıır yıp milletler cemiyetinin bir mandasıı'~i Maverayı Erdenin emiri AbduJJah, yardım etmekteılir. 

Gene gelecek sene işçi kadınların beygir kuvetinde muntazam m~ YabaDCJ memleketler için teııelik olan Filistinin kendi mesul hükftmetl öteki :\!ısır kralı Faruktur. Fakat Mı- Arapl:ınn a~keri km·vetine dair 
sabahları işe giderken çocuklarını em- tör, yük arabası ve hayvan icarla 1 aboııe i1cred 27 liradır bulunmıyor. Burası, yüksek komiser sır bizzat Filiı-;ıtine müdahale ede - doğru mn!Umllt yoktur. Irlanda tar· 
niyetle bırnkabilecekleri lıir çocuk yu- almak istiyenler Aydın hattı sey· ve icra meclisi ile idare ediliyor. Hal. meı. 10000 İngiliz neferi, istihkam zıııda çete harbi vapan bu kuvvetiıı 
vası açılacaktır. Yuva iş merkezleri_ yar muhabirimiz bay Yusufa mü ANADOLU MATBAASINDA kın en büyük iki kısmının resmi ağız- müfrezeleri, nakliye ve muhabere kı- 3000 il.; 15000 arasında olduğu tah 
ne yakın bir yerde kurulacaktır. Yu· J racaat etsin.. BASlL)llŞTm parı, alyoniat - ve aayri aifonutlerden ı taları fazla olarak üç baombacı hava min edili~ or. 
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Bektaşi ile Muse- Biraz da Gülelim Nota bi!miyen bir 
musikişinas vi Urla yolunda Felaket esnasında 

ar:~~a~~:;1ş~ş:~~·. b!:~a:::ı~:vihe;·oi~i~ . lft. . · 

Vekalet 

Bugün şöhretini dünyaya yaymıştır, 
eserlerini başkaları notaya çekerler 

si de gidiyorlarmış. Biraz yol aldık - ,,.F
tan ı-ıonra mUsevi, bektaşiye: 

Meşh u'r kompozitör Amerikalı 
İrving Berlin bir kaç gündenberi Pa 
riste bulunmaktadır. 

- Şeh efendi hazretleri, heybeniz
de yiyecek ne var!• 

Diye ı:ıormuş, bcktaşi cevap ver -

miş: 

-Ulan, bizim gibilerin heybesinde 
n'e olabilir; biraz ekmek peynir, bir 
kaç baş ta kuru goğan: 

- Çok glizel !.. Bir çeşme başında 
Beynelmilel dans salonlarının bu 

sönmez yıldızını plaklar vasıtasile 
olsun, radyo ve sinama delaletile 
olsun tanımıyan yoktur. 

otura.hm cht Yİ.\'elim. 
- - Peki çelt:bi, ~enin torbada 

Kendine gel karı! Vapurdaki 
ne erkekln, seni kendilerine işaret edi-

En şakrak, en latif, en güzel dans 
havalarını yaratan bu adam, 1923 
yılında Nevyorkta bir lokanta gar
sonu idi. O, işini bitirdiği zamanlar 
ara sıra piyano başına geçer, birşey~ 
ler çalmıyo. başlardı. 

,·ar'! yor sanacaklar! 

Bu ufak tefek faaliyet günün 
'birinde hakiki rengini gösterdi. Nev 
. yorkun en namlı muzisyenleri bu 
~kanta garsonundaki yaratma 

- l\ı• ol:.ıcuk seninkinin tıpkısı! 
- <;:ok giiıt>I !.. Oturalım, henıan 

yiyelim. 
Bil'~n yüı·ütlüktcıı sonnl l.ıir çeşme

nin lı:ı;;ııırn gclmi~Jer. 

~hıs~Yi 

- Hen acıklıın, demi~. 

Hekta-;i 
- n~n de ö~·lt! 

... ...... - .• - -
- B. Hessnm ! ı"ızım ha:ıtadır. Onun y e l'inc çıplak modelniz ben 

Şarkı 
J:uvvetine hayran kaldılar. Ceval.ıını \·ermiş. Bektaşi heylıe~in

de ne var~a cıkaı·mış, ·ortaya koymuş. - Se~·gilim, ~u vapmun knptanı
F'nkat l.ı!ıknııs ki ımıse\ ;de bir hazıı·-' na beş on kuruş l.ıahşiş ver de bizi 
!ık yok. , Lir:.ız liınurıdu gezJirsin ! 

Kış geliyor sevgilim yaza veda edelim. 
Son defacık kırlara tepelere gidelim 
Dudağm dudağımda elinde sıcak elim 
Söyle ohatırayı nasıl feda edelim 

\ 

. lşte bu alakadan sonradır ki, İr
\vi.ng Berlin üç yüze yakın şarkı bes
teledi. Garson muzisyon bu üç yüz 
_ijarkisile beynelmilel bir şöhret ka
J!.andı. 

Her yerden -0nu görmeğe ve biz
~at kendisini dinlemeğe koşan hay
ranlan günden güne çoğalıyordu. 

-Yahu, <lf'miş, sen de çıkarsan ~ !. 
- :\e çıkarnyım? 

ln•i11g Berliıı piyano başın.det _ Ulan anlamadın mı'? 
İrving Berlin şarkılarını piyano- _ 1Jayır mılaınadım. 

da besteler ve bir parmağile piyano _ YiyecE>ği, ne\'aleyi çıkar. 
çalarak o nefis melodilerini bulur. - Ha, aniadım geyh efendi .. Fakat 

Asıl şaşılacak şey, İrving Berli- miis::ıa<le eders~niz birşey teklif ede
nin bir musikitnota)sı bilmemesi- yim. 
dir. O, şarkılarını çalarken yanında Söyle bakalım Bezirgan. 

-ÖğlE>yin y€meği senden, akşam 
yemeği de benden olsun .. 

nota bilen mu;.ı;isyonlar bulunur, ve 
derhal besteyi notaya alırlar. 

Böyle olmasına ra~men, frving 
Berlin devrimizin mühim bir musi
ki üstadıdır. 

- Pek iyi öyle olsun, Buyurun e -
renler sofrasına! 

ihtilaf kalmıyacakl 
Yenıi<:Jer. içmişler sofradan kal -

kınca, mii~evi ell~rirıi kaldırarak du
a etmeğe başlamış. Bektaşi onun bu 
haline fena halde sinirlenmiş: 

- Yahu, ne halt ediyorsun. 
- Baıtarafı t inci sahifede - ·ımumi harbin ı:ıonundanberi en mli- - Allnha dua ediyorum şeh efendi 
Cfoszy:n, ao (A.A.) - Pat ajansı 1im konferanstır. Bu dörtler konse- hazretleri. 

bildiriy~r: vinin yalnız Çek meselesinde değil - Ulan herif, benim ekmek peyı1i-
Tazyniec. 'Vitkovice ve Ka-n•in a- ım umi bir A nupa antantına eHaH ri yi;rip te h:.ı..~lrnımıa. dua olur mu? 

ılaki Lehli endiıstri amelesine hep 'l l acağı anla~ılıyor. Dün~·a barışının - ·e yapalım, bizde adet öyledir! 
birden yol verilmiştir. Vjktovicede kurtulması isteniyorsa da bu antantıı Yola döşmüşler. Dere<len • tepeden 
boğulan Lehli amele ile bunlann ye- vasıl olmak lazımdır. konuşup giderlerken, bektaşi uzaktan 
rine getirilen Çek işçileri arasında Roma, 30 (A.A.) - Popola gaze- Urlanın bağlarını görmüş, yol arka-
ıni.isademe vukubulmuş ve jandarma tesi yazıyor: da~ına l'lormuş: 
ateş açmıştır. 15 kadar yaralı var- l\funih anlaşması Almnn.ranın hak - Daha kaç saatlik yolumuz Yar: 
dır. • . "•· sız bir muahede ile kendi~inden a- Yol aı·kauu~ı. Urlaya bir :saatlik 

Lond.r:ı, 30 (A.A.) _ nlunih teb- yırdığı milyonlarca evladı üzerinde- me:.ıafe kaldığı halele bektaşiyi aldat

liğinin neşrinden 8 onra Deyli Tel- ki hakkını iade etmiştir. Lehlile1·le mak ve yemek yidirmemek için 

Zavallı kılıbık 
Bay ( .... ) çok kılı bıktı. Zaman 

zaman, içinden bir his geliyor; ken
disine: 

- Canım, kendini bu kadar ez
dirme. hele §Öyle bir çıkış .. 

Diyordu. Bir gün karısı evde de- , 
ğildi. Aynanın karşısına geçti. Ka- \ 
rısına ne suretle çıkışacağım tesbit 1 
için ekzersize başladı. Ka~larını ça- , 
tıyor, çene kemiklerini sıkıyor, ha
zan yumruklarını savuruyor vt-.,söy i 
liyeceği kel~meleri~ tekr~rl!yara~ ay- ı 
nanın üzenne dogru gıdıp gelıyor-
du. ı 

Tam bu sırada oda kapısı aç1ldı ; 
ve karısı gözüktü. Kadın gülüyor- · 
du, kırılasıya gülüyordu. 

- Ne yapıyorsun orada? .. 
Bay ( ... ) şasırdı; 
- SeY. -dedi- ben vakti\e aktöt~ · 

li.ığe ç'::, kabiliyetli idim. Acaba bu 
i 

kabiliyetimden eser kaldı mı? 1 
Diye bir tecrübe etmek istedim. 

.. .. 
Sevi,tiiimiz yeşil bahçeyi kar vuracak 
Ku~lar kanad kırarak garp garip duracak 
1çimiz koca yılı hasretle savuracak 

Bekleyip duracağız ilkbaharı güzelim 
ÇİMDİK 

____ , 
Yanlış baş vurmuş? • yere mı 

Fakat onda da yaya kalmışım.. j Boyacı - Bayanım. ~en yanlış yere gelmişsin, bana değil, manikür

' ciiye gitmeli imi:-:,;iıı. 

Feci vaziyette kalan 
misafir Öyle de olurmuş, böyle de! 

graf ga:ııetesi ikinci bit· tabı çıkarmış ..\facarlal' clu adaleti bulacaklardlr. - Daha beı~ ~tuıtlik yolumuz Yar. 

tır. Başyazı Munih anlaşmasına talı- Alman i~teklerinin zaferi tamdır. Demiş. Dizim (ANADOLU) idarchnnesine 
cıka11111,·arak bir öğretmen arlrnda:;ı geldi. Hos be~

t~m şehı:iıı ke 1 fpn :;mıra, 
:-;is edilmiştir. Gazete diyor ki: :\1 a~ejero gazete~i yazıyor: Rektaşi hiç sesini 

::\f ·h • b · · bıyık altından gülmüş. • unı müzakerelerinin müsbet .Munih mülakatı irkaç ::ıaat ıçm-
neticesinden umumi bir ,·atısma hi~- de üç ·buçuk milyon Almanı Çek ted- narımı gelince: 

· ·1 • " ı k \T h d · - Ulan arkadaş. dur bakalım, sı ı e lnalfımat alınmıştır. Şimdi yeni hi~i a tına ·oyan ersay mua e e::n-
şartları Prag hükumetine kabul et-' nin en menfur yaralarından birini Demiş. Bir ağacın altrna oturmuş-
tirrnek Hizımclır., ~Iunih konferansı! - Devamı 10 nuncu sahifede - !ar. 

- Çıkar bakalım ) emeği! .. 
- Aın<ın ~eh efendi, daha nkşam 

olmadı. 

- Akşam olmadı amma benim kar-Pazarlıksız satış 
B l 'I · .. kl I' • l'll u"ıı.ı· }J· kk·1l nını atıklı. - aş ardı 1 inci :sahifede - 1 ıı u ı en -:u ı·ırw t>l ıı · • ... u ·• • • . . 

r ' . ·ı . . .. . - b.-ı .anım'-l lienıııle mukm•elc ) np-
JH) ecek ve yakac.aik e::ıyası ,.:atrnlanıı- J:ır. ueled ıyel<•ı· kanunu mncı lı nce çaı · · Ö~ . _. 
1 " j .. 1 · l , kl · ·e ücreti mıştık. gleyı rı yemegı senden, ak -< a pazarlığa son verilmislir. l'lt salıg tıat ttrınceıı - n.ı 1~ ~ · 

rıı • ' • k .. ı ı f ı 11 •1 .. 1 .şam vemegı de benden olacaktı. ı · urist eşyası satan mağazalarda olarak - anca Ylli'.< e ' fü, a!';ı c sc - ' • • • 
1 k k.l 1. l) h f la mü - Lakıdıvı uzatma, elımdekı lebe-

l a anunun hükümleri dairesinde ef{- tı8 \·apubilece · ~n ır. a a az - . · . . . . 
· · · ri kafana mdırıl'lln .. Haydı, çabuk ol, 

Ya üzerine etiketler koymuşlardır. Pa- ~aacle roktur. k k k 
zarhkstz s:üıştan biltün halk memnun . Diiıı. 1emas ettiğimiz manifatura, torbada ne vars~ çı ar, yo sa arı~-
knlnııştır. Duha ilk günde kanunun tııhat'iyl•. iıilha:-;sa .Arasta ic:indeki marn. 
Lü · k lı Uiğeri, ı~ııı fenaya vanıcaj!ını :ın-

yu faydaları, lezahlir etmiştir. AI- kundura mağmmları ı--ahipleri de u 
d -~~ )ayınca torba:->mdaki yiyecekleri orla-

anma\Ul.n, pıı.zı.l'lık etmeden el'l\' a al- u~ulden memnun kaldıklarını lıildir-
nı ı. •· ya koymutı. Bekta~i güzeke karnını a..., emniyet ve huzurla alıs.. veri,: mı' leı·dı'ı• Bunlaı" 
et k - "' ~ · · doyurduktan ve ortada ne varsa silip m~ yeni kanunla imkan allına alın- -Ne idi e\'\'elki hal.. Beş kuruş, on 
mışt D.. 1 k süpürdükten sonra, ır. un bütiin mağazalaı·ın vitiı in- kuru~ ~ ukarı mütemadiyen pazarı 
1 · d - Behey arkadaş - demiş - anhyo-

• eı-ııı e. eşya i.izerlel'inde, mmrnYlar eder dunınluk. Şimdi geniı:; bir nefes · 
da rum; senin nrnksadın şu idi: ıneyve sebetlerinde ~tiketler göze aldık, herkes emniyetle alış veriş etli-

~ c - Nasıl ol:o;a. akşam ezanından eY-r . arpıyordu. Çorap, kundura \'e mani- çok mem nuz 
fat yor, nu · \·el l'l'laya g-ireceğiz. 'rabii Urlaya gi-

< ura eşyası üzerindeki etiketlerin Demektedirler. 
müh·· ı·ince ~en e\'iıte gidecektin; ben de aç-

ur veya damga ile sabit :-ıekilde • b ld 
olnıas1 . h . Istan nl a biilaç hun kibesiıH' !.. .. · ıza. name hükümleri icabmdan-
a:ı da tnav h t.~tanbtıl, ı (1Ttı~tıs.··ı mtıhabirimiz- - Hayır şeyh efendi; böyle birşey gaza sa ipleri, kısa bir zaman ·~ " 
da bunu yapamamı~laı- bu gibi esrn- den) - Pazarlıksız satış kanununun düşünmedim. 
va ı ., · '" Akl ba ına al ~en miiı<evi i-• c a rnuvakk<ıt etiıketler kovmuslar- tatlıikiıw bugün burada başlanmıştır. - ını ş • • 
dır Zarn 1 · • l{ h'·k" ı · ı h'l ı e~:\"l sen ben de bekta~iyim. . ·. • an a bu gibi eşyanın etiket)Pri aııuıı u ·um erme c a ı o an ş. • 
:-~~ıtleştirilecektir. Belediye müfet- \'e maddelerin fiatleri yazılı etiketler ---------------
t~~ ı \'.~ zabıta memurlnl'l, dün muhte-1 altında satılıp :-;atılmadığını belediye
lıf mueı-ısese ve mağazalarda pazarlık- 1 ce ı-ııkı bir kontroldan geçirilmiş. ka
~ız satı~ kanununun tatbik edilip edil-1 nun hükümlerine riayet etmedikleri 
mediğini sıkı şekilde kontrol etmi:;;ler- görülen bazı dükkan gahipleri ceza-

.Cir. Buzı mahalle ve semt bakkalİarı- lanchrılınıştır. 
mn, ciYarlarıncıa başka bakkal bulun- -------------...;__

' l'rlamaı:.ını f ır:.ıat bilerek çarflıdaki bak-

Derste 
Muallim - Oğlum, dünyada bi

ribirine en çok düşman olanlar kim
lerdir? 

- Büyük annemle annem. 

- Yahu, dedi: e\'\'elki günkü fıkra-
~·ı yuzı:ın Bay ( K .. ) kimdir:' 
~ Niçin ..-ordunuz:' 
,__ Rormanıııı sebebini bırak! şim

di lıu zat yanımız.ela mıdır·? 
- lfa~·ıı·, lıuractu değildir! 

- O halde, Allahn~kıııa bir daha 
onun yazı:-.ıııı guzrlt:!j e koymayın ya
hu ! Ne ılcdiği, ııl' yazdığı meçhul bu 
ı.ıdaınııı ! il iı; dinile le~kilide mi bu -
nuıı ~·ok yahu! .. 

Arkamız.ela bir kahkahadır koptu. 
Üğn't men arkada~ gPri.re döndü. 

Ve geriyl1 döıımesilc haııa bakma:-;ı \'e 
tomaws gilıi kı:rnrma:-;ı anide ohlu. :. 

Cünkii. ıni.i:-;tear i.;;imle o fıkra\'l \'a- - Madamki hava bozuk \"e denizde • • • 1 
7.auııı ( IJeıı) olduğ'unıu arkamızda ko- racıkla birkaç halık tutayım! 

J)llll kHhkaha \Ok güze} lıİI' ueJaga(hJ ------------ --- --------------

aııJaını~tı, Ben de kızardım. 1 Qnlumun cevab1 K l a· . 
Zavallı arkada:;-ım idarehanede çok l5 lZlnl eV en ırmış 

oturamadı!... Oğlum, evde bir kapının yekpa- ihtiyar kadın - Kızımı evlendi .. 
Bir dağ suali re camını kırmış .. Boyunun üç mis- r<:>bildim çok sükür .. 
. .. . . . ili bir cam.. Dostu - Belalar mi.ibariki öyle 

I\I aarıf muf ettı~ı der:-ıhancden ıçe- _ Ne yaptın og'" lum -dedim- Ni- · A l b el b d 
· · d' ıse. sı un an sonra a~ınc. er-

rıye gır ı. cin bu camı kırdın? . · · 
Muallim coğrafya del'~i yapıyor - : • . .. .. dı alacaksın .. Geçınecek mı, ayrı)a ... 

' · . ı - Ben kırmadım -dedı- dusun- k d w k ed k du. Ders Litti · ve tıılebelcrın nüizake- . • ca mı, ııt> ogm aca , ne ece , 
resi başladı: , ı sene, ben o kadar camı kırabilecek kaynana, görümce nasıl, neler, ne· 

Müfettiş - Oğlum! Kayserinin ya- olsam, sen de şu telgraf direğini de- ler .. 
nında bir dağ vardır. Onu, haritacl:ı virebilirdin .. HaycJ;, devirsene?. 
bana gösterir misin! 

Çocİ.ık derhal haritanın başına geç
ti Dört dakikalık uzun bir aramarlan 
sonra. 

- İ~te hayım! Buldum! 
Diye bağırciı. 

Budala degilmiş 
- • ~için 1ıatronumızun p:ırasile ya

rış bahislerine i~tirak ettiniz'? 
- Kelllli paramla iştirak ec1ecek ka-

Karşılıklı 
Kasabın karısı - (Kocasına söy

lüyor) of, gene et et kokuyorsun! .. 
Kasap- Muhakkak!. Çünkü sen 

de bana kedi gibi bakıyorsun. 

Bu sırada kapımn y:ınmda duran 

muallim ae ok gilıi yerinden fırladı. Hasta zevce Etiket 
O da haritanın başına. geldi. Ve. Koca - (doktora) - Hasta Alıcı - Oh, oh, etiketer çıktı 

kali• e c~"'t"'ı ·· l .. · ~ ·' ...... , ~.t ış tıatine nazaran e-
,· ti·kcllere yi.izcle 10 nisLette fazla fiat 

razdıklaı·ı görülmüştür. Pazarlıksız 
4!atış knııunu, etikete konulacak fiate 

Kral 
Con Saymonu 

babul etti 

- Aferin be Hasan! Diye hay. zevcemi nasıl buldunuz? ha?.. 
C'" • k kırdı l Ben, üç gecedenlıeri 0 dağın Doktor - Çok mükemmel 1.. Satıcı - Evet çıktı, fakat ben se-
,,.,ııre aş nerecle olduğunu aramıştım da bula-

8 
h 

1 
~ 

mildahnle edilnıemesiııi emir etmekte Lonclra, 30 (A.A.) - Sir Con Si
ise de be!P<liye kanununun Lir mac\de- mon :-ıaat 12 de kral tarafından ka
ai buna d:.ı ınüctnhale edilmesi lü:lumu- lıul edilmiştiı'. 

· · k d · b 1 1 - en asta ı 0ını !':Oruyorum ni bilirim, etiketten aşağı mal al -Şair - Bılsen senı ne a ar se- manıışlım. aferın sana e. . . . "" ~ 
. '\ ilfiifettı'c Bav muallimin derstekı" doktor .. Sınırlerı bozuk ta.. mak istersin amma, yağma yok .. 

vıyorum r • ~ · • ,.. • • . 
Sevgilisi - Bunun vezni nedir bu harikulade mu\•affakıyetinden - Kendı annenız evde ı se , onu Alıcı - Ben de seni bilirim, eti-

acaba? Hem öbürrnısraını da oku da memnun \'e mc~rur kalarak der shane-; uzaklastırırsınız, bir :ıeyciğ ı knl - ket ü~tiindf"n mal satmak istersin 
daha iyi kavrıvavım 1 d<!ll dışarıya çıktı. mq7 

1 amma, ü\ uçl ... rını yala ı. 



.. 

Kimyaker l:<~rne t Heıırici, \'agon 
::-e.storanda otum~ ordu. Uzun müd
det pencered n dısarı.ra bakmış, a
rada biı· ele kalwe fincanını dudak
!al'ına götlirer k ondan bir vudum 
emişti. Şimdi artık Lit• gazet~y(> dal 
mış . lıuhııınrordu. Vngon rı:>ı.ıtoren 

olduk\a ı:ıakiııdi. Yalııız tc>ket'IP.kle
l"in sesi kulakların için de uğu ld uynr 
ve ~arsıntı in :;ını iyice ı:ıer:;emleştiri
t ordu .. 

Tam Henricinin karşı tarafındaki 
masalann l>ilrinde genç, çok ı:riizel 

bir delikanlıcık oturmuştu. Dalgın, 

hülyalı gözlel'le nıütemncliyen dt>ği· 

şen manzarayı seyrediyordu. Birden 
bire bu hül~·alı gözl~rin içi p.ırladı 
ve sabit biı· bakışla doldu. 

ÇtinkU va~on restoruııun sigara 
iç·ilen kıı;;ımını öteki kısımdan an
ran kapının camından biı· kadın ha· 
Nali sezmişti. 

Bu kaclın siğara içilmiren kıı:ıım· 

dan bu tarafa geçmi~ti nı: bu kadın 
genç, uzun boylu. zarif biı· kaclındı. 
Fevkalade güzel biı· endamı o ka-

le dolmustıı. Çay \akli olduğu ıcııı 

rolcular birer kah\ e Ye ea\' kmek ·bi-• , ı 

rer ptıst:ı yinıek i ·in hE'p \agon resto-
l'Hnı dolclurnııı~larc.lı. 

Delikanlı bir ç .n-ek saat artık. ne 
kaclııw. ne de etrafına. h b.kı. Basını 

peııcer~ye doğrn ee\ ırerek öniinden 
siı:dillır gibi uç.w ıııaııza.nılan ı:evret-
li. . 

Kimbilir, c!Hha 11° k:ıcl r b'h'le <lal
gııı dalgın k,tlucaktı. Oııu lıu ~lıılgın • 
lıkta ıı gnrı;on uyan<lırclı. Ye gelecek 
ista~yonun: 

- Habcr.;!tacl.. 
Olduğunu haLı>r \'erıli. Onun bm·nda 
aktarnuı"ı \'ardı. I!enıeıı aklını lıa"ı

ııa toplaclı \'e he~alıı i tecll, Yanından 
uzaklaşmakta olaıı gaı·"-.onu ç·ığırmak 
uzerc haı:ııııı cevirince gördi.iğiı man
zara Ollll o kadar ş:.ışırttı ld gHnoııa 
<:eslennıı:ği unuttu. 

- Ama ela çabuk ha!.. 
Diye clüşilndii. lfoıırici gazt>le.sini 

bir kenara bırakmıştı. Masa;;ıntla o
tuı·an güzel kadınla noscli neşeli ko -

So hava filoları 
görebilirler'? 

- ı 
1 -genis surette müessir olabilir. Hatta 

v'iladivostoktaki filolarının, önlerin 

de hiç bir mani bulunmadığından, 

japonya için daimi bir endişe kay~ 
n~ğı teşkil etmesi yersiz değildir. 
? akat Bohem ya veya Loren yayla· 

:arının müdafaası için Avrupa Rus· 
yasının hava kuvvetlerine gi.lven· 

:ni;:e kalkışmak ihtiyatsızlık olur. 

darda güzel gözlerf, alnı ve .cltı<lak- rıı:şurorl~r. gnlli~u.rnrlur \'(' bu kada- • 
hrı \'aı·<.lı Hele \'Ü il .. .. rı yetrşmıyormu" gibi ne t~le riııi artıl' v • . . r yuşu ve t>ıı u- k . . ld k ı · 
fok bir hareketi bile \'UCtıdunun ne mn ıçrn ~arap içiyoı·lnr \"C şarnp şi- Rus trıııwı I eleı i 11('11~/ıı •. 

4

1 a e r a ç e 

17 - 21 Eyliıl. hafta mda rmam
nıızdan dı~ menı leketlert• ~ u pılan ih
racnta dair şehrimiz ticnret \'l' ,;ana\'İ 

oda~ınca lıir i,;tatfatik hazırlanmı~
tıl'. Bu i:-1tatiAikı: göl'e ,;on haftaıı;ıı 
ihracatı şudur: 

55~8.5 ton üzüm, ;~:1'72,8 ton inP.iı·. 

!l,2 ton panıuk. 182,!) ton palamut, 

56,G ton zcntinyağı. !JG78.~ ton arpa. 

100 ton bakla, 100,1 ton yulaf, 215,3 

ton kumdan. 80 ton 11-0hut, 15.4 ton 

tütün, ::10 ton miyan kökü, 32,5 ton pa

lamut hnH\sası. 1.5 ton mazı. 2.ll ton 
yumurta, 1!1.~ ton ceviz kütiığii. 1.4 

ton lıali:ır humuzıı, 27.4 ton yaş iiziim, 

l ,7 ton ya;:: incir ( İngiltere. Almuıwa 

,.e Tirye 'le tl'aıısit ol•ın-ık), 2,2 ton 

halı .. 

28 Eyllilıle ue Pire.\ e 8CO sığır. 3D 

malak, 350 oğlak, 22 ton nohut ihraç 

edilmi~tir. 

Bir kaza 

Gebe bir kadın 
yaralandı 

kadar kıvrak ve mafsallklnnııı nt• ka· ~esi de ~oııuna C'rrııi~ti. ~o\ye• 'H'tlularnun. Rusyayı Al- 1.WO A\•1:ı ta:ı.:ı.aı-e4i: A k 
d n r y u nı uıa k olduğunu lıe li eJly 

01
._ Genç adam nıa nrmlan ap raıı 700 k ilonıetrelik ı .500 Kc• ;r ta.ı .m·•<;. n fi Q e Ş y Q S l n l Saf l p 

du. - Allah. Allah. eli~ oı·dtı, ben ken- Polon) a, Romen 'e)·a :\Iacaı· ar~zisi p k tl · 1 M ·ıı M d Şehit.Herde iplik fubrikasında bir 

l

. l 1 >ll uv,·e erın ı öttr hiri ılC'vamh parasını 1 i Ü a· v. ak'a olmus.tur. Ameleden lbrallı'm, 
Kilçi.lk delikanlı, ti\ ynnıtHlıı rlurnn c '.. ıe~abıma ömt·~lınün soııuırn kadur (olayı. ile. bir garp harbına mii<la- ,ul'eLte lTzak Ş:.ll'kta bultııınr. Deme!, 

genç kadııı a baktıkça içn<leıı: cGeı,lb.oyl: kolaylıkla_ ~ır k:<dııı elde edemi- hale hu<ıı•uııda en büyük mü külleı-1« •lııyoı· ki Rowel ltu'I'" bugiiıı Av•·ıı- faaya V'!recek ış me,.Jesinden aralannda ihtilôf 

k 
\ 
"cegııı1•leı1 "111111 k'ıı·sıl"ıı;::.ıc·ıkl·ıı·ı tııı11 n · ti k J 1 d k ! çıknn Lütfiye adında bı'r ı"s··ı' kadın ·arşıma ohu-. 1' e olur?> ıli\"e tem en- · ' ' • '"" '. ' • · · • 1 ııı e a "' •- pa a mıcu • 600 bom bardııııan taı·- ııgnterr \"alide kr;l lice<; ~!et·! brt- ·' 

nl ediyordu, ve bunu söyİerkeıı de . A~ağa kalktı. Acele ile ,,.r.,1111 ı-er d•lrı •kle beralıeı« a•·azi ıııauilerile me- ı·areslle geni' ,ünmlm bh· mOdahale- .. · • ile ka, ga etmi,tir. lbrohim, Lüıfiye-
o n • bak mu kla dev um ed lyord ıı. dı. 1 agoıı ı·e' tm·a ııı 1 an '' k lı, gllt i. saf ele re bağlı ol m wn n hova km e lleı i- ele bu 1 uua hill r. Gerçi. '"""""' li '''"'' zı u" lı <• eşy "" nı '" l nı ağa " Pn>' a- yi saç !arından yak.lam' ş. kadın do 

« - Allahım, Allahım.. Gözlin • • n;n han> Miıa<n•n• ı•ho•nınıi.IOlli nok- ve iyi talim gfö•nıf•ş olıııı im ehemmi- ''"' mllli ııılidafnap lah'i' elmejie ayni ~ekilde mukabele etmi tir. O 
kör mil ? Görmtiyor mu,ıın? Masam- Tı·en Ila!be<laddan kalk•p iki k•n- lalarmılan biı i iizerône yılılmm lnzı rette 1 filo taarıız etliği mınla kalnrı karar ''""nı;şlir. 1 ~akit lbrnlıim, 1 iitfi) e) i iterek faa-
daki öteki koltıık daha bos!. Seninle ı·eLli l"k ''Lifle c:o,l:ıiı n ılnğrn fll' - ;ıe bir tu•• '"" ynpaı·ak hayali hl•· ro' tahrip elmek ve kaı-g,;,,,ı.;;a ;cbebi _ Kral içenin '<Jllığı :ınt;ka r<ya n- !.ret halinde bulnnan bir n>akineye 

'tnn ışmağı pek isli) u•·unı• • manıı·ke llcnrôcl Ik inci nrap ,ise<i- ormı abiletcğ' ııl ılü<ii ııcnler yaı«lıı-. ret v0>•nwğı• mıı k to•li •«İi r ," rıık»t. bu ı·n<111 thı bi 1 lıns<a \'iıı isi ea1· takın in rı car,ptırmış. kadın yarnlanmıştır. Beş · B · · · <ıy ık gebe olan k d w !" 
Acaba onun gözlı•rl dii şiincc ]erine "' ı,marlanııştı. Knr<"ınıla uf ıı rnn gii u !im il yerinde miıl i r? Sm ı-ef h:ı- gihıkii h:ıhlc. a nıı!•ki me<afe dolnı·i _ vonl n« Yfü1ecee pnrı·nıhrn lbııı·et 0

_ _.. _ hl' . a ının çocugu 'u-tercümaıı mı otmu,tu. Geııç kadın zel kadın hafifçe earlıoş ıılnurnt u. Fu- ı·n kttvı•elled. li<IPı·; ııd en bin k ;ı.,ın el- ,;ıe tan«ıı·cler, hedegled üze t<lııe nıı- 1:ı 11 hu (Ok kı.ı·m eli i ko1" k;iynn u ,,,,_ ~~:::;~·~a~ın •';,"•', bas gökste1drmi1s ve 
kısa biran o masava, o l.ıo~ kolt•ıır~a kat hunıı l'ağmen içmem climi~·nr, bal' re nıeıınfede kudretli bil' taarruz ya - <·nk lıü.\ llk f'a,ılalnrla döııehilirlnr. bu ns cıneve ·n ırı mıs ~ , ... :-ıen kraliçe koyac:ak yer lıulamamak- suclu )'ak 1 · ·' 
• • delikanlıya baktı. <lnğına lınnıılan §nraplnn keyifli ke - pahHmk ve bunu kn1i n,tioeler elcle da kal'1 netice alm"'" ;mkfin lmak _ · ' 

8 

anmı,tır. 'fi' lı' · · l 1·1· k 1 k ı · tadıı·. ('iinkü gec.·enlel'<le T.oııdrntln 0 

Vagon ı-esloraıı da otu roc ağı yeri y ı ı ıtır ıı urı u. eı "nce) e -:u "r tc rnr ır" blleoe k maz. F ilhn k !k a, ın n h tem el nı ii ite fi k - - --
b irdenbire tayin odememil)e benzi- Dışantla aksam ynkhışıyoı', IInrz miktarda ve eYsnfta tayyareye, imnl !erin toıın1rıııda füıs tan·nreleri iciıı lı:rnka Lir k<işkP ta~ınmıştır. I:urnda 
yen a enç kadın kendi ma~asına ba- ilnğ'Jarı • anki ela ha yakın, daha \akın P.Ptanııi\•eline malik midir': fo;tler <ırı,ranize etlilnıe-:i. ~Hi~iinülnı~z: i:1e n ııtika P~ya kol f" ksiyonlarıııın 
kınca delikanlı pek sevindi. Sevinci- göri.inüyorclu. Fakat vngon restoran- Srw~et1eı· birllği hava kınwt1t'.>l"ine lıu neviden bir org-'111i;rncıvon bli\'lik hn hcrısfni crlnC'.nl( tr ~ yok ır. ıı, r. • nı, ed kı 1 

3'> . 
. b ır t k bl>il oldu- k 1 l J• "l ti' ·ı 1 • • K r · · ; - JO ıncla Fat-nı e ı ememe· için .lıakı~laı·ıııı <la henüz lfıınb::ılar yannrnnmıtı. ' .. },ıı atnr .c,emınu.~ ll'l·ızırlıklam ilıliyac gö,,.tcriı·; ve sulha .•. ra ı\e Men satmaga karar Yer-lmarıııı cıviııe taarmz ettiğinderı ya-

pencereden dışarıva çe\ ırd. Fakat 1 " n~.;; m:.ıfeı ı:. elle!' tC':nın .et~ek ıçııı hu- bağlı hiçbir memlekel lıö\·lc bir ise le- dıgı eı;;y~ılarını mi.izayedeyı> çıkar- kalnıırnıştır. 
genç kadı on .... l tt'.. 'b' k Goslaı·cla trenden beraber inrliler, ~tık gayretler ıı:.ırletmıştır .. Ara tır - . ·t . Al . n un umıc e .ıg~ .ıtı ı en bir otomobil tuttular ve ObP.-:hnsza .. f.ıebbüs edemez mı:-J ıı. ıııacak para. masraf ç ıktık -----D-::::-o-k_t_o_r _____ • 
dı masa~ına oturmadı. Gıttı. Il enı·ici c· kt 1 TI . . l . malar tecrul.ıeleı· ve ha\a deııem,,leril n ,. t ı · ıı· .. l ı· t" . d 

11 

K' ı ı ar. eıırıcı oı·nc a ormaııın \'H- · · 'k· t - • •• •il sartlnr içinde cliism·ın ~·ıh·ı'1.ın- ı n :rnnra. nıı ı mm a aa nezare ıne nın m:ı.sasııı a yer a c. ı. ımvaker . ı<:ııı on ı ı ırnsusı r'ııstıtu ktırmustur ' • • ' '. ··ı k . B k h~ı- t . ·d 

1 

: nın yanında vüzel evler lılllundug·u- k' b 1· . . . . ·. ıla geııis lıir bölgeri kiillirlinılestir - '
011 

pce tır. a teryo~og 
" a gaze esıııc a mıştı. Belkı genç ı uıı .ıı A' rnp:ının ı\'ı teçhız eclıl - . . K r - nu ve bıııılal'clan bir tanesini ele otel . .. . . · · mek için GOO değil, on nıi::ıli l'azla tay- l'a ıı.;eniıı btı hal'ekeli lııgilterc- A. Ker11a[ Tonay 

k:ı<lın vagon r:>storancla kendisine mış nıuessese!crıclır ve her bii~ iik fnlı . . . . 1 . r 1 • . . . ,.
1 

oldtı!r•ımı biliyordu. . j nıe ıc,ıp N cıc ı. < e çok ıyı karsılanmu;tır. Dığer zen-bnkmıynn tek erkek olarak onu gür nkaııın ymınırla org:ıııi:1.e eclilınis !'\ ·! t'~lelik. biı-iııd sınıf lıir nvrı hn· · ı · 1 b · . 1. ·t k' . Bulaşıcı, .salgın Jınqtahklnr .. .. . . . . . . . · • ' - gııı <'l'm ı e u mı:-1n ı a ıp etmelıwı 
cHiğü i~ iıı ona <lahn fazla emni.l'el tul buı olaı•ıle üm:ı nı eılılın"l' r. ~hi - vctme ve .h:ı l'aya ktn«• nı iikemıııel mö m ii le lıa'1'1 

Otel sahibi onl:ını en giizel ocla,;ı- teın<'nni ohınmaktadıl'. { V ) 
t 

· •t • • lI } l 1 hendisll'rin yPli:;;til'ilmesi hn:-1usııııcla dul"aa sj]fıhlarnıa m:ılik olaıı l.ıir clüs.· - erem Ve sa "re 
e mış \•e oraya gı mı~tı. er rn ( e ııı vermişti. B~t oda Ust katat bir ocla Tarihte buna lıir misııl daha g-ö-1 Basmahane polis karakolu ya· 

b k 
1. ı · b k t · bu enstitüler hususi bir iliua '·Gsfrl' _ man mevzuubahis ohlı:ğun:ı g(irc, bu aş ·n uo~ yer erı ıra ıp ıı oraya ıcli. Açık penccr<'lerden çam koku- rülmckteclir. İngiliz kraliccsi jlar 

,, .. Hunriyet kocaF.ı Çarliz Stuvart mtı-kadar gitmesinde, bas.ka 
01

·
1
• sel.ıeıl 1 u \e temiz bir hava g~Jivordıı. (,'eıı" miş ve ihtiraları eıı \'üksek mükaratlaı· bombaı·clımıııı filolıtı·ı Rürntle eksile-

olamazclı. 1 kadın, lıirkaç kereler c.lerin, <le:rin la teş\'ik etnıi 'le.ı·clır. fltı ci<lclı gayı eL- cek '<' ıııücl.ıhnleııin tesiri de o nislx•t-

ı ı 
· ., t k ·• · · 

1 
t ı ı.t ]) k ı k' hareLede nıü~klil bir \'azi,\·ete cliiı•-

Genç kadın masanm iistline el nefes aldıktıın sonra: ere r:.gmeıı, n.u::ı l' · mgı, ~ı>1ıı !.' l' ka c aıa acaı\ ır. eme o u~·or ·ı, anı- .. 
ç n n tasını bı ru kıp yemek li<le<i n; ~-1 - Sn ı·hoş 

0 
ı nı ağa n c limıın ,, • r- ela r • 1>.ifiı k )'' ba nrı hav , dedell eı· i _ dnk i mcın eketlerl n toı>r: ki Hı üzerin l üğfr zam an, ll nllu n d n )' a g i trn iş \'o 

Jine alırkeıı Henrici karşısına birinin dı '! ııiıı teknik ı.ıeyiyesiııe C'l'İsıı.eııı;~ ve on elen ııkınalnrııw miisaadı~ edilse bile orada kendisinin müccvhelerini kız. 
gelip ott.U"duğunu farketi. Başiyle Loşlukta lıir se'i cm ıı \erdi: lanıı ke-:ı 1 ı·,ııi kuUanııı.ıl. m..ıl:buri Sov~ cllel'in lmgüııkü ha\·a kuvvetleri- ltu·ıııın da çchizleriııi satmı~ . para-
h afif' biı• selilm verdi. Ve tekral' ga- - Seıı arkamdan vagon l'P!'\ora· )etinde k<t'mı~tıı. niıı, mesafe dolayisile duva harici ka- :1iyle lıiı· filotilla kurnrak koca,.;ıııın 
zetesini -0kumnğa başladı. na gelip karşıma otumnca Ö} c lıu· Du suretle Sovyet Rusıa mlikPm - laıı Rus ordularının yel'ini nlııcağını iındadıırn göndermiştir. --Geııç adam gözlerini kadındım a- tiin dargınlığı unutmuıı olüt ak giile- mel, fakat ker; !i ihtirr., rını i~liy~·n ummak mantıki olmaz. =mı az' _ 
yırmıyonlu. Hakikat hnrukulade lıildigin için pek ~eviıımiştım de menılP,ke.t 1 ere 01·1 :anın h· ı·~· ," chıııı Hiç şüphesiz Rus tayyare fabri
glizel birşeydi. lri gözleri, kusur~uz ondan.. ı; ri bit· ma n.yel \'İ.i ·:d ı m.• ·n~1 .. · kalar ıın sahip u.du.,,u hududsuz i· 
burnu ve kalın duılaklı mini mini lıir - Sigaru dumanına giizlerimin nıuvaffık olmr• "l .. !-J mln'·ci.man !. - mal kapitesi nazari olarak Rusya
ağzı vardı. Şimdi başını lıiraz y::ı.na, tahanınnil etmediğini pek iyi bilmen ıo:an ç!fte m '-örHi K"th sk~ t:1)i t:w ya filolarının miktarını artırmak 
eğmiş olan genç kadın gazete say-1 taımdı. Fa kıt t oıı senelik evlilik t L' ıı y·•erler!e teçh i.1, ecrlmi~tir. ( İ»pırnya- imkanınt 'ermektedir. 200 binden 
'alarmın arkasmdan Henricinin yü- sonra böyle -taçma şeyleı· ic;in kanm clakiler), lıu tayyareler saatte -WOO ki- fazla işçinin çalıştığı ve ayda 350 

Göz Hekimi 

'llnii gürmeğe gayret ediyordu. ıediy~ruz, biz!. Bu seyahatimizin lomctre yapmakta \'C 1.000 kilcmetre- tayyare ve dörtyüz motör imal eden 

MiT Af O ... tEL 
Adres: Bey!er Nuın:uı 

sokağı N o. l.5 
Kabul saatleri: u~lede:ı evet 

saat 10·12 öğıeden sonra 
15.30 • 17 Tele. 34.H 

Ve Jl enrici aradan bir başını say- zevklerini seninle Leraber t Ltmak lik bir faaliyet. !'!ahasınu malik bulun- 74 fabrika yeniden tevzi ve teçhiz 
.al~·dan kaldıl'ıp, onun gözlerinin 1 isti) ordum, iki!. Seninle ılarıldığını maktad.~rlar. (.\'~yana ye Drc!'ld lıuıı- edilebilir . Fakat Lu fabrikaların ran· 
lçine açıkça bakıyordu. znn~an, barışmadan yup~mam. iıç !. ların ŞLtmullımnın ı:ıon haddini teşkil dımanı, motörlerin imali~1de ince iş-

Nihnyet delikanlıyı hayrete düşii- Sem çok severim, dl:iı'tl. Artı!< miid-ıeder); ttvcı filol::ın meshur: 1 - 16 t~k leri yapacak mütehassısların azlığı •••••~------
ren lıiı'şey oldu. H enrici başını bir hiş yoruldum. beş! l~te bunlar irin ~atıhlı tayyarelere m"liktir; ı,uııl.ıl' dclayısile frenlenecektir. Sovyetler, - ·satılık yazı 

makinesi 
(Erika M.) 

rlefa <laha kuldırı~ımla genç ve gli- vagon re:->toraııa gt•lip sen in \ li•1 üne lspan~ ııd,ı Alımın \ e İtalyan ÜIYJ'<ll'c- bir kaç sömestr 7:ufında genis fab. 
zelkadın onun yüzüne açıkça güldil. güldüm. lt:'rinc eiddı biı·er rakip olıırak is !!Ol'· rikalar kurmıya çok mütekamil tec~ 
Rll'k yıllık bir ahbap gıbll Kocası onu kucnklach. müslenlir. Ili.icunı filoları. D-16 tipi hizat vücude getirmiye muvafak ol· 

Ve şaşak lurı kırltı.şmış olan ndnm • • 6 ilfı 8 nıit ı al~ özlli tu)Yardel'ile, İs - muşlarsa d a, ince isleri yapacak mü 

o bakış~ara oduğu ~iLi, ~~ı gü~i.i;c de ~a.z~k ki. ... G~nc ,~clan_1 ~ııı ~rnlıan-ı D:ınyol har~) ~.ıhnlaı·~1H~a. tesiı ıııi ehi- tehassıslnrı yetiştir;ne le;i için sene· 
~hcmmıyet vermedı ve ~ozlerını tek· reyı ışıtmemı::ıtı.. l~ger ışıtmı~ obay- dı :.ıt-ll'Ptte ı<;lıat t·tnııstır. Fakat, aycı lere ihtiyaç vardır. Bu kadrolar te-
rar gazetesine çevird i. dı, kadınlar hak\ıııda edindiği kö- ve h11cum tayvarelc>l'iııin cliiı-;ma11 mın- ... ekkiı'I ,,.tmeden b g:· k.. d 

1 

. . • . .. ~ u .ın u ran ıma-
Genç adam hayretle bu manzara- tü fikirlerini tashih edı>rdi. takasına cleriıı ölçüde nüfuz eclemiye ~ın mahsus surette artması mevzuu mış, otomatik tabolatör tertibatını 

yı seyrediyordu. Böyle tecrübe ~ahi- -M- k - t·eklcri nıalumdlll'. 1 ahi~ olamaz. I haiz, (M) modeli bir adet ( Erika) 
b i olmak için ~akakların ı ağartmak e tep Sov.\ct hma onln~undıııı yalnız bonı' Bugi.inkii v· zı"ve~t<· R yazı makinesi satılıktır. Almak isti-

ı r. ıa· w· . " J - , \nsyanınl . . . .tzımge ıgını anlıyordu. Herkes o I h:ınlım~ın 1nvarelel'İ uı:ık mc-;4\fedcn ı, .... v·ı kuv«etleı · · ·ı.· . · ı · yenlerın gazetemız ıdarehancsinde .. • • ., .... c , ·!n ı 11' ı vevcı U< nııo ı-

guzel ;aaııı. ~aı~ı:ııştı .. ~Ialbuki işte 
1 

k•t ı fı~~ıliyette ~u;lınııbilPcek mevkidedir.! 11,. < ıknrauilecc:-i;:ini sanmak h.ir hat.31 (R. B.) ye nıi.irncaatlan. D.2 
ma e cmmı) et 'ermı~ ~n adam o- ı ap arı Surat ve <ıılah!arı hu~ust ncln Alımın olur. Halta Cine , e lsp,ır.yaya gön-ıunu kazanıyordl\. l asının çok taY\"al'elcri hafifçe rhh·1 iıstün olm·ıl· d • ld w' b' , .. . Baktroyo'o~ • . · · • • • ,. etmıs o ugu ır ı{l:lÇ YllZ tayyare· ""' 

&'enç olmllsına rağmen delı-
1
.
1
k o 

1
. k. la beraber. b:.ı tııyynreler uzak bir ha- den daha geniş bir yardınıda bulu· zu· · htu·. Erg ı' n 

kanlı kadınların ne kndnr , , orta V- ıse ıtap rp sahac;;ınc!a milc!ahale ctmi• e mtık b'I w • .. k l ı ·k 1· ·- · .• ~ na ı ecegıne guvenm" te ı ı e o· 

acayip mahluklar ol<luğunn anladı. ları en iyi sartlar ile tPcliı'dil'ler. . lur. Halbuki bu mikt<ırlar bır diin· 
ll ele içlerinden en uslu göriiııenı:>le - D k l 1 S t n 

Y k
• h .una mu ·a H O\'ye \U:..ya tnvyu- ya harbine nazaran çok ehemmiyet 

rin bile zan ıeuilcliği gilıi ciddi olma- a vuz ıtap ane- ı·~Jeı·i m.i~tarı. itibarile bir füıtüııliik "iz kalır. ! 
dıkları , beğendikleri erkeklere te~n- ro:ılerelıılıı· 1111? ı n:18 tle. So\'rı~t hn' :ı ı • J 

d lif etnıerlikleri zaman ciddi gibi gi). sinde satılmak- orclıı:;u 1500 iiıı !'.!Hl' tayyare:ine ma _ ı Rus ordusu gib~. Rus lı rırn ordu-' MCraca.u '\Cı'.; 
riindüklerini di.i~iinüyordu, \'e bu di.ı- liktl r. Bu ıı lııı· şö~·lc lıiilü ıı ü l'; 

1 
su rla kuvvetlidir. Milli to')l nklnı 111 ı kinci beyl er ııto •n '( ~o. 2:> 

ıunce ile kerfi kaçıyordu. t d 800 B t ı t · a ır o.m ıarc ımnn n.yyaresı; 1 miidafaasında yevn huchıdlarına Tel.efon·. 386'\ 
Bı.ı aı·ada vaıron :re3tf.lı·an tamami· 800 llü t J ' 

._ _____________ ..,.. cım an·aı·esı; v~kın bil muhnrcbt"d..' bu kuvvetler ........ ._. _ _. .. ,~---·lıilf-• .. =ııll!'!ııııı-111t-

Yeni denecek kadar az kullanıl-

Her tlırlü, idrar, bah:ı'!ll , 
> 

kan ve saire tahlilleı"i ya.Jılı:. 

nında 251 
Te1efon: 4115 

Günde 8 - 10 lira ka· 
zanmak istiyenler 

oku~un 
Azimet dolayısile tam takım !Jl 

ince iş matbaası i~ler bir vaziyett 
acele satılıktır. 

Mürabıt 1.:ar~ısı 25 ı111marad 
ye~i lıurufnt döküm evi Aziz Hey 
belıye müracaat.. D. J 5 -Memleket ha~tanesi 

başoperatö~ü 

Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler sokak 

fırın karşısı.. Kab:.ıl saatlarl 
3-7 kadar. Tele: muayene· 
hane 312 .. Evi 2980 

Kiralık yalı 
Göztepede Yalıda bahçeli. on 

da. iki mutbah banyo deniz bany 
su ve konförü havi 9'32 numaralı e 
15 teşrin eve! 9~8 tarihinden itib 
ren kiralıktır. Tcılipl rin K;ırdıça 
himınd<'I RO numaralı va:zıhaned 
Avukat Envt'r Özı;rene mi.irnca.a 
lan . D 5 

.Memleket hastanesi 
d(lhiliye mütehassısı 

Dr. Celal Y arkı 
l\~ uaye n .! ~ne : kinci Beylet 

sokak No. 25. Te'efonn:3J.3' 
Ev': Göztepe No. lf)l 3 

;ıı. 1 
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(ANADOLUı 

l,_s_iN_EM_A_I Bir gecede 
Dünyanın kalbini kazanan yıldız 

••••• 

-.. 2 Birinciteırın Pazar 198& 

YERİNDE BİR SUAL! 
Yıldızlar Rejisörlerine aşık olmalı mı, 

olmamalı mıdırlar? 
~~~~~----........ ·~----~~~~~~ 

YILDIZLARDA İHTİLAF YARI 

Beyaz perdenin ya
man canbazı 

Başınızı döndüren, göz:inüzü karar .. 
tan oyunların kahramanı, hayatını an
latıyor. Eve hep pençereden girermiş 

\ azan 

Roland T otain ' 



~AHlFF. 1rı 

Beyaz perden~n ya
man canbazı 

J:al~ıyacak/: ıANAD'oıu::· .. L~·.:ı:U·.ıı:·.:· l1
1 ;~~r A:ab~:ır~;~;•,rin Pazar 19Ss 

- Baştarnfı 7 inci ımhif ecle -- meskun ~ eı le re gicleı·ek, l\hınıh nn.. .. 6 Saban 
siln'ıiştiı'. laşmmıınm tatbikatını kontrııl ede-

1 Tı h • • •AT tl 1/ .. . . . . 
P:ıris, 1 (R;ıd) o) - Al:\kndar cek olan komi<yoııla yoni. hudu<ll~rı a vım ve 1'10 ar 1 Ev •. ~';- 1~~6 ı~k;i ~:.ô1 i9"!2 ~':7 

l ~h f"l'I ö J ı·~· ·· d · ..i t b"t 1 k "ker·ı komıt(> Lugun a, ' ' ' .~ -n f'tı<lfl 1 U ~rıJıı"fcd _ ~ t } "} d") • k , '} t ll,t U 1 'C S Y l IH JgllJC gore, Oh <'S 1 µC eCC a., , ~t:~~~7,••t:•••••••••••••• ,, a• ç \ a ıı ı e ı enı \'e en ço u.ısı w 1, k 
1 1 

ı A k 4 k , .. • "' • .,. •••·• .. , ........................ . 
d . 1 .) 1. 1, t 1 JJil~·Q dl'\ IPt, me ~leleri halletmeğe bur:ıdıı top aıımış ııı·cıır. ~ ·erı o-Filhakikn ,., elce, ben de barlard~n, ın c' <'Ilı c ır .un uz s~ın·l ô m'17. I ı s 

· 1 1 1 "ki .ı 1 B " lı 'k 
1 1 · ' '.1 . k •1. · ve lıiçbır ihtıl.ıf bırnknumıağa karnr rnitcdt:', Çek murahh:un gt:'nern • o-

~nzıno arc un, <mızı· erueıı fi\ rı maz- en, nzı nr aı fiŞ aı ım gı ıı ·efü ı- . 
1 1

. t t 
1 1 

t 
· \'ernrn;; t.'l"l w uroş 'ı Hı uıınıus uı·. 

dım. L.ıkin onı.ıdnn :ıklım basıma mi gokleı·de gormcm! Fakat giiklerdeı 1 ~ 1 1· (!) 1 ) ,r· .. 1• JJ .' 
1 

(R d' ) Pl b' ·, d 
. . .. . .onc ra, •at ro - nn·uz \.l"O· arıs a vo - e ısı e-

geldı. a .1 ın .uıu ııe<ıe veren enerJ ı ~por y apnı ıın .. C oklerde ·p·}ı vnpnn- "ki t . 
1 

ı ·tı · 
1 1 

'. _. ..dd. · · t · 
. ııı · guze t:>~ı, ı er Ç m )C'I' fl\'ll \'anı cttıgı mu etçe aınyısı cmın 

ve h.Q .ıt \ r n tılısınıııı pord,ı oldu- l·• r her ııed<•ıı..:c ("Ok m\ıt,e\ .ızıdırlt>I' ve 1 l\( t k 
1 1 

h • A S d l l 
1
,... · ı · 'd _ . . _ ı. . . . . . . . . b' nrnsınc n unı (' \'U u JU nıı tJ:.ıU:sı icin ü et er e mesp.UJl yer ere gı e· 

g·ınu lıtl\ ük lıır ha\ raıılıkla ogren ~ ıyı knlplidırler. Şımclılık ~oz)crımı ı- n .. 1 kntl t I k 1 · t k · · · k I 
1
· ·ı· r l"t 1 . . . rn a · H ınus P .1 c• ·c erııı n ·sımı ce 0 an ngı 17., r ransız ve a y::tn 

d nı. hrn oı·um. · · t 1 · ' lı k 1 l 1 l - · f rd ·1 l · ır;ııı :ını ıır ıırnı.ıt a ·ut rnsı o c. ugu- kıt tı, beş bın ne e en ı )lUpt q a· B ı im pnrunı "p uzerinde ger r. , 
mı, 1' ran a, Bcl~il u ve Portekiz nıti:s- caktır. Bu kıt'at, birinci teşriııin 

Yuk k iı t"f ıl rd.1 u!-.ropat ) apruık. B d 
l•r gece e tt n.lekelcriııden de Aln1nııyaya Lir onuncu güniiııden evvel Südet n1m ~ı J.ırdun bu ne: gı uınlle ntlnm.ık, k ı 

ı~nn ııyı ı acrıgını yM:ıyoı·. takasına gitrni~ bulunacaldardır. 

T <!':ef on numaraları: 
Yangm ihb~ll'l: 22~2-2532, Karşıyaka: 5055, imdadı sıhhi: 204 

myddeiumumilik: 245fi !'lolis: 2468, Şi!hir telefonu mUracaat ıımnara 
sı: ı2oo. şehirler arası telefon milrncnat numarası: 2150, elektri 
şirketi ı 2091 1 }lıwa g~zı: 23'.:!u h:wa gazı fabrikası: 2294, Karşıyak 
ı-:u idaresi; 5105 Bnsmahaı a i tasy0nu: 3638, Alsancak i tasyonu 
2134, Pasaport \'apuı· iskelesi: 2854, Denizbank vapur acantası: 267 
bnıir u şirketi: §015 taksi istemek için :4040. 

) 11 lıırın lh..Unde terı:ddüt::ıüz Lir -;u- ı " 
-lJcrn /aı(lft !J 11cıı .cıolıifulc - Ayni J',ız Lı:ye p:(jı·c, ·ı~iltere-Al- Londra, l (Radyo) - Donan-.ctt ı 11 ), 1 ili b ı lı e •leııc: ın- ı 

Çok genç olma ına rağmen, bir- mıııı~ ''. ~mısın da 2:5 son elik lıir hava rna ef rndı için ilan edilen seferber-, 

Den 'z yolları: 
Sııh-Cumn lstanLula sür'ııt, Perşembe arn po tası saat 16 da, Çar 

~anıl.Hl kiııı(i Mer in sür'at po.:Jtaı>ı, Pazar gilnil saat 12 de Mersin po 
taflı, Hodo:ıa dn urıyarak. Karaburun postası Pnzaı· i!'ilnleri 8 de, Çar 
f:ımlıa gCiııleri 9 da 

1)1". 11 pnktı ır~ın mutabnk.ıt hasıl olmuştur. lik, Jrno-iin kalkmıs.tır. bu t hlikeli irtif,darrla por rok ınr.cernlaı·cln olıuıılaşınıs .. ~ 
J:crliıı. J (füıcl,\o) - Almnnytı,' Birinci dl'!niı: lordlui•u, keyfiyeti 

:ıp, ı J ıı ılııı \ Ucudumı i~letnıekle Andrc lıul ntını kazanma znmaııı ı f k ı d ı · ü t ı 
'.:ıuuıı ev. ıı ._1 e Hr _ _g 11 r:•şamış ır. J_,ir tebliDle ilan eylemi tir. 

alını~ ı. K ıfn ı, ruhu, \e bhtüıı z • gelmiş olclur ııu arıbıdı. • 'l' i'} yap:ı- Lılh.ıs:-.ıı Lerlııı, g-orulmemış (h·recı•- Lcıııdrn, 1 (Radyo) _ Hnvn rı"-
.ıi ı bu tan nşııgı dcğişi~oı· .. Açık lıu- bileceğini cHlsiıncHi. r.ttı:,;iklyi .SC\'İVOI' de ~_e\iıı~li _ıı·r c<•lıre gti.sterrniştir. i'"tl"tİ, lıurriin qesretti{ii rPSIT\İ hir 
ndrı nnc k ip ı.i tunrle \"atıılan sp:))' - - J 1 1 l ı t 1 1 

' 1 1 • • 1 k'k · J 
1 

-' dıı. Derhal pi~ aııol n çalı .mnga bag. ıt.er, og N l'll soıırn sua ' ( e tı-blı'ö-de liiıumu hıtlinde iki saf\l 
.re ır ı-ı ııı nnn ı. ı nt n 111\' a ııııı· ı ı · ·· lı' ı ı lk 1 

\rü l . 1 . L 1 . ladı J'aknt bu~ uk Lir pij nnist ol- ıuı·•ıra ıre lllB '(' yuz ın l·ı·rı• ıa Jçin<le: vazif Pleri J.1ası.nda bnlµıım_cık 1 
, ne enı e ı can z rnnemı · t f c.l t } · ti 

k · · · tld d ı ı · ı ı ar.ı 1ll an muazzam <'7..rt ıuı-. :ı artile 0 fetber edılmıs olan hayn ıh-lnl t , ım: ma ıçın ı a ı o llHH ıgmı nn ııc ı k 1 t 
ar 1 nnmıs ır. tiyat znbitnn ve efradının serbest bı B ıı m · bab dan k ıln n Lir net. mım \'e hu i ten 'nzgf'cti. Sonra iyi lıir ı ı · 1 \ ·ı . 'r·ı ,,. -

ıt Pi' 
1 ~ am ~, · ar:ı~ ının ral:eıld1~1111 l ildirmiştir. 

varln. K nclbi ihti\ ıı dır. Arlı ıln • i- gnzetrci olııca "•mı ı:ınııdı. Lo • njc- l nlkoııunclnn biı kac dC'fn halkı se- Beri in, 1 ( Hnılyo) _ Diın gprıı ~ a-
?\Oı nı lır. bıı uıı b. illi mu O) - lo ta ~ıkıın Lutüıı gazetC'leı i dohıs- luml:ıını. ,. :ılkı" tuf.ıııı ile kurşılan- rısııı<lırn sonr{l hnrcketc geren Almnıı 

i: tı, ) azılarını \erdi, muharrir olmak mı~tır. ıntanh: Lugün ant 11 drı H11henn a 
- Denim bir f'kr'm \ nr Tmıtain: . . . . 1 1 k t . 1 · llitlcr. Japonya lıH.,\'E>kili pre>ns rrm.ınlnı·ıııdnıı • ı·ıclet tonı'l klnrınn 

b·ı b f"k · . 1 '· 1 n· ı tedı{pnı nn nttı. u il yazı ış crı 
ı mem u ı rımı nn ı uu ur uıı ! nı- J~ono~ e ile ~t'.'ııeral F'raııko tar:1fın- crircı·ek Elizehercr )lisen Hııv schir-

z"m Ar en cnildeki tarla \'ok mu! Is- rnüclilı !eri kı2cağızı neznl etle ~ııv- ı t l fi b k l'I . . ., ı h• " 

d ·J • )' 1 ,.ı ı.- 11 . ıLııı Mc k- (mı e gra n tr ri N ı mıstır. ler' ile hıırlıHI bouunılnkl ]\Cİ\'leri lıunn-
t ı. b' ' . t. ıı aı. ıı nız euC'ı.ıı I 1 ) d ) 1 ·ı 1 1. ı .. ,. e u n orn) a, ır ev J npmun. ı 1) o - ,om rn, ı (hn \o - ~ı ıem ı- l 

1 1 1
. 

l 'llm ı !;jknyn rlaiı· ''nzdıtr 1 ir makale "'eri · · mcıı ıtı}l e~ em ş ıı-. • ,,. .,ı J • ' - ıleı·lı•riı.ct •n Sh· Aı·ı; P.alt Siııkl11r: . . - · .. 
- Ken(lı·ııc mı· \ npn, "nk 111 e"ı'? iııi IH'" etmeg·re baı.laclı Andı·e:-ı hu rı 1 1 t f 1 l.ı Jlcı·lııı, l (llııLlyo) - llukuınct; Su. 

J" "'· • ' • .tııı ı llllU'HHllSl f!l":tlll(fi ov:ı. .. . 
- 'ı· ) ,ıpa) mı ben t \ i 'l'oııtniıı? ) a .ı mulrnblliııclc hnftRda Lif} dolnr 1 at'ııdn: · lct ohıııl'ırnln_ı·tı, yenı ışırlll edılerı yer, 

...., · · k 1 d 1 · Jere llitınelorıne müsaade etmenıekte-uaıı ı degıl, aıın gu2el bıı· uv } upma u ıyor u. - Hıtler. t;Pkoslornk~ a mesele- .. 
i-;th oı ım ! I n~rcket ver::s·n ki A drennın ı;'ıı"- finde J..:tedii!ini fngiltero ile Fran.;a- dıı • .. 

flk rl fa ihtiyar do ttımn inanma. mn i!c mf'şgul nrkndaşlnrı arası11dn ~ ıı knl.ıul <>tlirmMir. I~onclrn, 1 (A.A.) - Altı lııgılız 
mıstım f ı l • .. · d o k Tiununla be>rnber dhnn sulhunu ü•}Juı·uııun bir knç giine kadar ('eko -• nu uz u 11r reJı or var ı. , ·ızn • · . 

Fcıknt biı k ç ny sonrrı Siovonni ya- lıir defa dn iııcmnda tnliiııi dene- ~ urtnrdığıııdnn rlola) ı. Nevil Çom- l~\·nk.raya hııreket ~tn~e.sı m~ıhle_m_eı-
nımn rıktı gele.ti· ı d . 1. l>erlayni tebrik etmek lazımdır dır. Bu kltnlar Munıh ıtıhıfı mucıpın-

.,. · me ini tm ~iye etti An rea ~ev1m ı- · · · · k ı k ı 
- Gidelim l . . · . . . J>emistir. ce plebısıt ~·ııpılaca o an mınla ıı n-

). bır J.,ızclır, dcrın gozlerı, çok glızel · ı. ı ki · ı·. 
Dedi . ; , . . Berliıı ı ( Rnd\•o) - Südetlerle rın lşgallnc ı§th·;t" ec ece eı ı ıı · 

· 1 bır agzı vnr. l• a kat çehresıııın ve ----·---·------~,--:----.,......--ıo:-"'!"""'-~~r-:'!!'~ - Nereye? 
1
• . 1 1 \ iicudllnün l orettn Yurıg. yahııd 

~ em e\ e · ı D't · h ·ı · k kl · l [ . . . . • Inr en ı rıc gı Jı eı e erııı cer- [ • L • Q k [/ 
(,ozlerıme kanaat grtıremıyordum. h l . . l l t b" ... ~m11• zseve rta o •• ar rl ım .. , • . a gozune {)tll'\)fill ÇI < ır lCl ır m .. - ""'-> l. - tııt1t M 

Çunku babadan kalma aga~lık lıır ve- kt ç· · " ıı·· · k h / d . . · . nıısı '\'O ur. ıegı guze lgıne ·ıy- k • b ğ n an 1 ıc. bızım Sıovanııi glizel \'e kutu s:il.u t . . k d l ··t·· · SG'ftln .,QnllSl.'OflU a~ .. an l 1 • 
b. 1 t' . t' me vermıyen. a ının nı un mazı- " J l' 
ır ev ~·er eş ırmıs ı. ı 

p, • k kt \•eti rini ~e>k ""nlde orwnn o devrcle 

h 
u ~\'ınt' ap,ı ı ~ 0 

• u nmma, ne c- An<lreamn o devirde sinemada mu- lzmir bölO'e şanat o 1·ulu için :tO ton Zonguldak levamarin kömürü 
emmıve ı \"Ur. . ~ 1\ 

Bi d · b"J' d"k vrıff k oıf! ....... 'l.' c ·ı me\'dn ... ch Pibİ\'· açık eksıltme ıle satın alınacaktır. 
z eve pencere en gıre ı ır ı . · Ek .1 11 10 9.,8 'h" d"'f d ı ·· ·· t 16d k"iltür 

A ı b h 'd . di P~kat kadı•1 gene e.:ıkfsi gibi hı-' · sı tme - - ,.; tarı ıne tesa u e en sa ı gunu saa a L 
l euım o uma gı en ~I'\, • • • d" ~t"· •·· ;;.•; d lc:n l·o isyonp.muzda yapıl caktır. 40 ton kömür 

k l kCirı Luhçe ndc ı cambaz iplerı) - <'e, zarif ve l !.ltuı1 mr"' ··le ıı.uh \'(' .. ~~{! o.rh .u. \!Rd'l o f s:O r d M ' kk t t minatı 40 lira so ku-
di.. 1 gı\zel olnıağn başlnyınr a Andreanm ıçın ta mın e ı en ıat ıra ır. U\ a a e 

Eur.ı ı o) le nefi<ı, O\' le rnna yakın devri geldi. ı ruştulr. kl"l . . .. k .. l ·· Kült" d'1 kto""rlu··. 
· · . ste ı ~r ~artnamcsını goyme uz 0 re ıer gun ur re 

)il' ahadn olmuştu kı tnrıf edemem! ı'nd,·en buO'ip1 0 1 'l('11'll1S o1Makh. _ .. "h 
1 

. . k k. · 
1 

d k d ı ··n ve saatta 
Derhnl o gunden itibnren mı.imn- O hayntta vn?llız i~ kadını eleği!. ko- gun~ ve ı akrlyc 'ı~tı~l· be:tl~ke ıkstıy~n er e Y~. arı atlyazı ı gu 

] . b 1 d B s· ., temınat nl<l JlıZ arı e ır 1 te ·omısyona muracan arı 
rese erımc nş a ım. en, • ıo\•annı - en \'e rocuklaı• i:stİY<>n bir ov kndını- 2

3
-27-30-B 3486 

ye çok ~ey borçluyum. (an . ıkmtı- dır. Andrea l"i<ıaıılaıınca~ı ı>rkeği 
!arımı,_ l orgunluklnrımı, lınş ağrıla- 1 

"eçti. Bu Jnk Jıum isminde bir Rinn
ı·ımı kokünden kesen bu sporu ah mn nrtisttdir, Rııtlolf Vnlnntinonnn 

izi 'l' de 'npnl.ıil eniz! 1 . 
Y · ı k" 1 1 · lıavatmı nıılntıın fılmde Rnclolf ro-er 'uzum e ı por ar ııı·~e\'C' · , 

b : ~ı 1 k , ·0 lüını oym~ ueak erkek. r alrnt Aııdre-
enzcmı~ oı·. ~' e::se e, go ~ uzıın e 

1 \t' daimı bir tehlike knrşı ında vapı- a lınyatn neye el ntmıssn onun kuru
lan hurckctler dir ki insanı (adam) 

1 
chığuııu gormü tLir. Nişanlı ı, genç 

edi\·oı·. 1) n ında an ızııı oldu. 
Adre imi he>piniz bilirsiniz! O günu(•n sonra Andrea I..id dn. 

Eğer beni ip uzerinde görmek is- ha u hı, daha nınkul, daha sUkiHi 
;er eniz lütfen cnmbazlınnt.'me k:ı- hir )nzclır. 
Jar te rif ediniz! 1 

Bu işte biraz da cesur olmak Hl- Ç 1 • •t 
zımdır. 1 1 gın resmıg~çı 

Çünkti ben, ilk defa Amcrikaclnki 
1 

. 
1 cambnzlnrla ve billınssn ni~nn atıe1-I -Bcrş fa 1 ııfı D 11 <'1' sa il/ t< " -

Orman Basmii hendisli-, 
ğinden: 

lzmir ınerk--~ kazasıTHrJ Kıınılepe ve lncebı.ırun devlet ormanın· 
:lan 1 SO kental mahllıt kömür 20 9 938 tarihinden itibaren on be~ 
gün müddetle serbest satışa çıkarılmıştır. 

Beher kentulin muhammen bedeli 28 kuruştur. 
Teminat 546 kuruştur. 
İhale 5 1 O 936 tarihinde saat 14 te Büyiik Kardiçalı hanının üst 

katında orman baş miihendisliğinde yapılacaktır. 
Snrtnarne 'e mukavelename proi,.Jeri orman baş miihendis liğin-

den alınır. 22-25-29-4 3475 

]arla l iizyUzo geldiğim znmnn doğ- knlrnıstır. Yalnızlıktan ve sefalettt-n 

l'U u onların ;o~ tehlikeli sanatların-'. iğrenmİŞtİr. fnt!hnr etmeği düşünii- inhisarlar 
dnn lıcn de koıktum. 1 , \1 kt"le b aber calıı:ıtıklan or- Umum Müdürlüğünden: 

L4k• k b' b ~ or. a ı r • . 
~ ·ın pe az ır znınnn sonra u . • . . 1 k 

• • 1 •

1 
ke!'ltra sefının söhretının en par a l A k l . . 

s. nntı bC'nımsedım .. .: ] . ·. l d _ . , .. - yrı ayrı apa ı zarf usulıle eksıltmeye konulup 20 VI/938 

'

• 1 d k' t hl'k 1. ,.. 1 .. gun erınJ top n ıgı h)Atronun o - .1 . d 'h I d"l . 1 . l e nn n ım ı e ı ·e ı \ ucuc mu- .. k d 
1
. ' R kIA l b tarı un e ı a e e ' erpıyen zmırde yaptın acak Tütün bakım ve 

1 · 1 k ı tem 0 s nune a ar ge ıyor. e am ara a- · l · · ·ı 1 k ki · · b' k''I h ı· d · 'h :nnrc e eı ıs e ze amız n .. ara- d"-. . 1 • • ış eme evı ınşaatı e teme azı arı ısı ır u a ın e yemden 1 -
d · h' b' ·· b t , . 1 kıyor ve onu sev ıgını, uu sevgının d'I . • 

ım n mu ım ır munase e \aı. h""k' ld ~ zar e ı en şartname ve projesi mucibince kapalı zarf ueulile ek• 
k . d k A k bütün h~vatına a ım o ugupu , 

MEMLEKET HARJ<:'I: 
ltalynıı vııpqrları muntnznm posta ı;nrşnmb~ saııt 17 de Pire, Brı• 

diıd, Venedik, Tiı'ye te, Perşemlıe 17 de Roda~, ~dalar 
I 

Dev!et dem~r yolları: 
KASABA HATTJ ı 
1znılr-lstanlıul-Ankııra: her glln saat '1 de [Pazar, C'umn, Ça~am• 

bn g-üulcri ·Yataklı pıgon- Lufe bulunur.] lzınh·-Soma her giln 17.20 
de otoray, İımir-Alaşohir her gün 15.IQ dş tren, 16.25 te otoray, t~ 
mfr-Haıı«ırmn: l)azaı1elji-Çaı·!lambn-Cumn 7 ,30 ela: sair guıı\Ar 12 d., 

A YDJN HA TI1: fzrnir - Karakuyu - Afyon, her aün taat 21.35 de 
(Bu ekaperes I· uar müddetince devam edecektir.) 

Jzınir - Nl'\zilli: Her gün 12 ve 15.40 clcı lzmir ,,. Tırc • Ödl"'mit heı 
aiin 5.35 de katar, 17 .30 Ödemişe tren, 16.30 da Tireye otoray. 

l-lavaf i ka~arlar ; 
tznıir - Uucp,: 6,~5. 'i, 8,05, P.~s. ı .,04 14,45, 16,!:?0, 17,44, 19,10 

20,40, 

1ımir-Eoı-nova.: 5,80 6.46, 8,Qi, l O,l 5 l ::?,25, 13,12, 14,40, lG,U, 
17.16, 18,llO,, 20,10, 21,40, 

lzrnfr- Karşıyaka-Jlacıhüseyinler: .1),43, .,38, 8,30, 10,20, 12,10, 
rn 11160, 16,50, 17.,4'7, 19,M. 21,?.6, 

lzınir • Meqenıen: 6,48, (Yalnız cumartesi günleri: lS,03,) 

Şeh·r c'c:h lj nakil vasıtaları : 
'TRAl\f\TAYLARı Sul.ınhlcyiıı Hk tramvay Güzelyalıdan beşte, iklıl 

()İ trşmnıy 6 da 1 ı ı•t>ket eder. Konaktun 6.20, 6,20 dır. Gece son tradl 
\"flY CUze)yşlıdan ~4,6 <te, Konaktan birde hareket eder. GündUz hel 
Loş-Uç \.ll;lkikada bfr ıram\·ay vardır. 

OTOBt~su:n: Hurn, Bornova. Fasmnne, Tepecik ve 
tına her gün muntazam otobüsler iş!em~ktedir. 

Körfez \·apur;arı: 
1ın1nlen Xnrliırakas a ıl rnp ı· ,30 p rttan, gece 5' 

nıpur 11,45 de Konaktan kalkar. Karşıyakadan 1zmfre Uk vapur • 
at 6 dn, liOn ''apur da 24,15 dedir. Pazar ai.lnleri l{onaktan birde, Kı 
ş1yakaöıın l ,SO ela vapur vardır. G ilndüzleri her yanm sa~tte bir lu 
§ılıldı rnpurl,ır hareket eder • 

Nöbetçi eç7ane~er: 
PAZ.AR1'ES1: Kemraltmda Şifa, C:üi\!lyalıda GUzelyalı, Tllkilfldl 

B. Faik, lkıçeşmelikte !kiçeşmelik, rtL.mcakta B. F.ıad, Ayvuklada 
Halk 

SALI: K{lmerultında Şifa, Rnı·nntinada B. Eşref, K{lmerde Kemef 
Alsaııcakta H. Ahmed Lütfi, Eşrefpa4ada Eşrefpaşa. 
ÇARŞAMBA: Ra~dul'akta Sıhhat, Karataşta B. Jiabif, TUkllikt 

Yeni 1znıır. lrgatpazarında Asri, 
PERŞEMBE: Kemeraltırıda Hilal, Karantinada B. Eşref, Tilkilik 

te B. fuad, Eşrefpaşada Eşrefpafia. 
Cl.JMA: Kemeraltında lttihad, Güzel~·alıda GUzelyalı, lrıratp-ı 

rmdn Asri, İkiçeşmelikte 1kiçeşmelik, Al ancakta B. J.'uııt. 
CUMARTE 1: Başdurakta Sıhhut, 
PAZAR~ Kemeraltında Hilal, Karatn~ta B. Habif, K~çeciJerda Yft 

ni lzmir, lrgntpazarında Asri 

İzmir ikinci hukuk dairesinden: Akhilar icr• memurluiundan ı 
Karşıyakada Salih paşa yalı cad· Mehmed uehirll oğluna 40 lira Vf 

desinde 1O1 No. lu evde Ftansuva mnsraflara borçlu Hamid ustamf 

Topuza: k i~bu borcu için haciz edilen 50 lir 
Carolina E.milia vekili avu at • . .. .. . 1 

C l Ç f d 932 ?JJZ kı~·metınde bır su motoru hır aJ 
ema ançar tam ın an -

1 d 
·ı 1 h' · l .h müddetle açık artırma suretie satık 1 

sayı ı osya ı e a ey ıqıze açı an ı - . 

d d d ı 30 9 938 ğa çıkarılmı~hr. ihalesi 3 11 /93 t 
tar avasın an o ayı . • Ben, ıtap a o urum. nen PO· I . 

1 
b (C 

1 
sıltmeye konulmuşt\,Jr. 

lis, ve sergüzeşt kitapları değil: şark anlıyor .. çm~e ç~ ınan e~te · 
1 

• il - Heyeti umumiyesinin keıifbedeli 764426 lira 33·kUfUf ve mu.· 
fel efe!inin en d'd11h kituplarını 'ı gın resm~ geçıt~ tır .. Dışarıy~ kadar vakkat teminatı ~4827 lira 5 kuruştur. 

•. .. per9embe günil ıaat on bırpe ıcrl 1 
_ cuma.aıınu.AAJıt OOQJ.l Y@ı:ulaçak tcıl)~ d i A" d 

1 
•· O ·· · ı.. 

k ·ı. l · d 1 b 1 a re ıh e yapı lfcal\ur, gun ışı,ı ı 
. ı&at ce sesın e ftnzır u unmıuıız 

okurum. sızan. nagmele.rı <lınlerken kadın lll - Ekııiltme ı Xl 938 tarihine raatlıyan salı ,unu ıaat 11 de Ka· 
Bir znmnnlnr güzel bir kaplanım kendınden geçıyor. . .. .. batpşta LevE'zım ve mübayeat şubesindeki Alım komiıyoqundA 

vardı. Geçenlerde o öldil. Aleksandr da eskı §antozu unut- yapılacaktır. 
Bundan çok milteessir oldum, mamıştır. Çılgın resmi geçid bu ha· iV..,,.... Şartname ve projeler 38,22 lira bedel mukabilinqe fnhisarlar 

Faknt onun derisini mnkemmel tıranın i~l~rinden do~~~ş.tur .. Bin~ı. . Le~ı.ızım ve mübayeat şubesile Ankara vo Jımir 13atmüdür1Uk· 
bir tarzdn dolclurttum. İçerisine ele enaleyh ıkı sevdalı bırıbırıle bırleşe1 lerınden alınabilir. 
zemb~rek koydurttum. Ne zaman bilir. Bu veşileyi bulmakta sinarn'\ V ~Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapll~cak 
onıı bak am, zavnllı kaplanım diri sanatı aciz değildir ya.. temel kazıkları işi F ranki, Rodiç, Stern, Simplea, Brechtel 
3miş gibi başını sallamağa, kuy:nı-1 Çılgın resmi geçiçl, artistlerdeq Abalorenz, Miharlis Most ' aair firmAlann usul ve ıiıtemlerine 
tunu kıpırdatmata başlar. Hiç ol- kuvvet alan bir filmdir. Burada meş, veya bunlara mümasil sistemlere göre yapılacaktır. 
mazsa onun ölilmilnU bu suretle te- hur Şikago yangını filmini çevireıı VI - Jıteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olm~lara, ·olmf'dık9 
lifi ediyorum. ~ üç artist rol almıştır. Güzel ve has, !arı takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşatın sonuna 

Sevıili karilerim! sas Alis Fayın tatlı sesi insanı heye· kaClar daimi olarak iş 1:-aşında buluııduracaklannı Ngterlikten 
1 Benim sizden bir ricam var. canlandırıyor, hem de müteessir r.- müşaddak bir taahhüd kağıqı ile temin etmeleri v~ bundan baş· 

Bu ricam, filmdeki rollerde gördü- diyor. Tiron Pover, seven genç ve ka asgari 500,000 liralık bu gibi inşaat yapmıı olduklarını gös-
iilnüz kusurlarımı lütfen :ıdresime unutmıyan erkek tipini yaratıyo"', tetir vesikayı ihale gününden sekiz gün evveline kadar lnhiaar-
yazınız. Ve bana, Doııameş, temiz yürekli fakat çılgın lar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca mü-

- cBurada çok çirkinsiniz! Niçin aşkla sevmek sanatını bilmiyen bir nakasaya iştirak ve ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
böyle gülU}•orsunuz ! Hiç insan, kor- ~rkcğn hassas br kadını mesud et· Vll.-ı- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 ıncı maddede 
kuyu böyle mi temsil edeı·? Beµ sizin mesine imkan olduğunu gösteriyor. yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve 'O 7 .5 gilvenma Pt\rM&1 rnak~ 
yerinizde olsaydım ....... > Hassas kadınlar, gözleri yaşara- buzu veya banka teminat mektubunu ihtiv1ı ed,cek Qlan ka~h 

Diye nasihatler verirseniz size nn • rarak seyrettikleri bu filmden, iki zarfların eksiltme günü en geç saat 1 O a kadar yukarıda adı ge-
ııl minnettar kalacağımı izah ede- mesud çiftci geçte olsa birleşmiş gö- çen alım korııısyoı.u başkanlı~ına lllakbua mukabiliI'\de verilme-
mem. ÇtinkU artistin ın büyütü, (en rerek tatlı bir hatırayla ayrılıyorlar. ııi lazımdır. 18 27 l Q 2J (Q~9~/l'4 l 9) 

.. 

motöre konan muhamrrıen kıymet c 
liizumuna dair usulüne teyfikan ya 

nln yüzde yetmiş beşini bulursa ih• 
pılan ilana rağmen muayyen günde 

hk.k 1 . d h b 1 le bulmazsa artırma 15 glin uzatıla < 
ta ı at ce sesın en azır u unma 
dığınızdan hakkınızda gıyap kararı rak 18/ l 1 938 tarihinde her kaçl ı 
verilerek bu kararın ilanen tebliğine çıkarsa kQt ·i ihalesi icra kılınacaktı ı 
karar verilmi11 ve tahkikat bu ae ~ 1 Harçı tellaliresi ~lana ait satı§ peşi 1 

beple 21 I l O 938 tarihi cuma günü dir. isteklilerin muhammen kıyml 1 

saat ona bırakılmış olduğundan mu tinin yüzde yedi buçuk nisbetinJ 1 

ayyen günde ha~ır bulul)rnadığınız 1 
pey akçası vermeleri veyahud temi ' 

veya bir vekil göndermediğiniı tak .. , . 1 ı 
1 

d . d ben •ahı'-ı'k t h '- nat mektubu vermelerı farttır. ster 
ır e gıya • K a ve mu ~ .. e, 

meye devam olunaçağı tebliğ ma· lilerin Q gü'l icra dairesind~ haıf 
kamına kaim olmak üzere ilan 9Ju. bulunmaları ilan olunur. l 

1 nur. 

Zayi Zayi ehliyetname 
İzmir be.ledlyeslnden D30 yılınd# 

Bundan bir hafta evvel çalıştıKım . . tı 
~S5 mımarah tek y"lk arabasının eh- mış olduğum nrnba suı Uctilü~u .e 

Jiyetn41ıneslni kai!aeıı kaybettim. Ye- yeti \'esikıımı zın i ettim. Yenisini 
niaini ~l~ç~ğımclım e \(işh1iq hUkmU karacılQ'ım<lan eski inin hUkmU Y 
olmadığını iliin edeı·irn. tu ı•. 

Alsancıtk l\Iukadde~ sokağında 24 Kı\hramanlnr hıtl r cade~i 
numiir&di' ~~p;ll Qi°h.! Niko numaralı evde İbrahim oilu Ril~ 
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fzmir D ~ft ~rdar~ığından: 
~alı~ No Li ra K . 
141 3 S lahane 1\1. Duygu sokak 24 taj No. hı Ev 30 00 

l 4 ı (, 
141 9 
1420 

20 24 lı i::sses i !'!ayian .... 
G i.izeh •ah Re~adiye soka k 1 taj 1 'o. lu Ev 
C?~z~epe Sahin sokak 3 1 taj No. lu dükan. 
Guz~lyalı Z eyt inlik sokak 3 ta j No. lu dam ve 

a rsa .. 

125 00 
120 00 
290 00 

l 4 24 Birinci Karataş tramvay cadJesi 65 ve 67 No. lu 129 96 
Ev vediikkanın l 2 240 hissesi say ian.. · ( 

14 !7 Köprü kayalık sokak 29 No. lu Ev.. 46 56 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 29 f 1 9~8 ta rih inden itiba ren 1 O gün müddetle temdide bırakılmıştır . 

halcsı 1 O 1 O 9 38 tarihinde pazartesi günü saat on beştedir. Talip-
lcrır1 milli emlak müdürlüğüne müracaatları . 3633 

lnlıisarİ~"i=p Umum MÜciürlüğ"ünden: 
l - İ zmir - Bornova banliye şömenrlöfer hattı üzerindeki Çığılı 

istasyonundan ida r emizin çamaltı tuzlaC\ına şarlname ve 
proje~i mucibince yapılacak su isalesi ameliyesi kapalı zarf 

tHulü ile Pbillmeye konmuştur. 
tI -Keşif he <le li 20325 lira 13 kul'UŞ ve mtıYakkat teminatı 1524.39 

lira dı r. 
III - Ek.~iltm e l .1 X 1!)38 tar ihine rn~lavnn cıımn gunu saat 15 

t ı> Kabata~ta levazım ve milbayaat şubesindeki alım komii<yo-

ntmu(l yapılacaktır. 

IV -- Şal'tname ve p rojeler 102 k11ruş b del muknhilnde inhi~nr· 
l a r umum müdürlüğü levazım \'e miibayaat ~ubesile Ankara 

\'e 1zmr başm ii d iirlüğii nden alın:ı.bilir. 
V - Eks ilt meye iştirak etm ek istiyenlerin fenn'i e\·r ak \'e vesaikini 

bilha sn on bin liralık bu gibi i~leri mu\'ttffnk ıyetle yapmı :t 
olduklarını g österil• vesika~·ı ihale gl\nünden !1 gil n evveline 
kadar i ıı h i ~arla r i nsaat su besine ib ı·az e<ler l' k a vrıc a ehli\'et .. . ~ . 
\·e ekiiltmeve is tirak vesikası alnıalun rnzımdır. 

VI - MUhürll\ t.eklif m ek tubunu kununl ve~aik ile 5 inci maddede 
yazıh inşaat ~ııbemizden alı11<.ıı:Hk Pk!<illmeye i~tirak \'e~ikası 

' 'e muvakkat güven me parusı mı.ı kuuzu \'t'~'ıı l.ıunka tem inut mek
t ubunu iht iva e decek olan kapa lı zarflarının t-ksiltme Kiinü en ge\ 

~ıı.at 14 ue kada r yukarıda adı l!('eçen alım kombıyonu baş-
kırnlığına makb uz mukabilinde ve l'i lmesi H\zımd ıı·. 

(689:3) 30 J 6 10 

Hidroelektrik tesisatı münakasası 

Susurluk Belediye reisliğinden: 
Nafıa Vekaletince musaddak projesi mucibince 19/Eylul/938 ta

rihine rasthyan Pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı 
:zarfla eksiltmeye konan Ka.abamız Hidroelektrik tesisatının 
33401 .50 lira bedeli keeifli makine ve elektrik techizatı ve malzemesi 
ve bunların montajından ibaret tesisata dair eksiltme fartnamesi 
Üzerinde .görülen lüzum üzerine- yapılan tadilat ve evvelki gazete 
ilanlarında ihale günü ıehven 1 /Eylul/938 olarak gösterilmiş olma-
11 ubebile mezkur t rihte yapılması mukarrer ihale geri bırakılmıstır. 

1 - Eksiltme şartnamesi üzerinde yapılan tadilattan sonra ~ be-1 
deli ke,fi (31258.50) lira olarak tesbit edilen makine elektrik techizat 
ve malzemesi ve bunların montajından ibaret elektrik tesisatının iha
lesi kapalı zarfla 17 /10/938 tarihine rastlıvan pazartesi günü saat 
16.30 da Susurluk kazası Belediye encüımeninde yapıacaktır. 

2 - Talipler yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi ve ek· 
ıiltme kanununda yazılı vesikası ve bugüne kadar bu işleri muvaffa
kıyetle baıardıklarına dair Nafıa Vekaletinin müteahhidllk vesikasını 
hamilen ihale günü Belediye Encümenine müracaat etmelidirler. 

3 - Projeler, eksiltme şartnamesi ve mukavelename Susua-luk 
Belediyesinden ve lstanbulda Galatada Selanik Bankası hanında 4 cü 
katta Mühendis Hasan Halet lşıkpınardan bedeli mukabilinde alına-
bilir. 2 4 7 10 (7014/3630) 

<ANA nou ı > - -
Ayd:n r.afia eksiltme komisyo

nundan: 
l - ~ksiltmeye konulan iş 49329 lira 51 kuruş keşif bedelli Nazil

lıde hükumet konağı inşaatıdır. 
2 B · · - u ışe aıt şartname ve evrak sunlardır: 

A - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukaveleprojesi. 
C -. - ~ayındırlık işleri genel şartnamesi yapı işleri şeraiti umu
mıyf'•ı. 

D _ .. fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

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

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

teminat vermesi ve ihaleden en az 8 gün evvel Vekalete müra
caat ederek Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği ve
sikası göstermesi ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis ve· 
ya mimar olması veya bunlardan birisile müştereken teklif yap· 
ması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilecek eksiltme ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa· 
ata kadar gelmi~ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 2 8 13 18 (3611) 

.-Devlet Demiryollarından: 
Muhaı ımen bedei 19200 lira olan 330 m3 muhtelif büyüklükte 

mcşt- azman kapalı zarf usulile 17 / 10/938 pJlzartesi günüı saat 11 
de S~rkecide 9 işletme müdürlüğünde satJn alınacaktır. 

isteklilerin o/o 7 ,5 nisbeiinde teminat ve teklif mektuplarile ka· 
nuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını avni gün saat 
1 O a kadar komisyona vermeJeri la7.lmdır. 

Şartnameler parasız olarak Sirkeci ve İzmir işletmeleri komisyon· 
larilf" Ankarada malzeme dairesinden verimektedir. 

2 4 6 8 (6999/3629) 

- - -T. S. K. lzmir bölgesi başkanlı
ğından: 

Karşıyakadaki stadyumda yapılacak klüp binası ve spor salonu 
inşaatı on dokuz bin yedi yüz elli iki lira 35 kuru,luk keşifnamesi 
üzerinden 6 / Birinci teşrin/938 Perşembe günü saat 17 de Beyler 
sokağında Cumhuriyet Halk partisi binası dahilindeki bölge merkezin
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Talip olanların keşifname ve 
~arlnaım~yi görmek üzere bölge başkanlığına müracaatları ilan 
olunur. ?9 1 (7c;"74) 

1 Daimi Encümeninden: 
U rla mer ·ez okulu onarılmasının ( \ 601) lira (42) kuru:j qın 

tu ta rile ve 15 gü n m üddetle açık eksi ltmeye konulduğundan istekli
le rin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazı r lıyacakları teminatları
le birlikte 6 ilk tesrin 938 perşembe günü saat o n birde il daimi encü-
m enine baş vurmaları. 2 1-3 3466 

TürkMaarif-Cemiyeti Büyük Eşya 
Piyangosu Planı 

» 2400 .,. 
" " 

)) 1400 .,. 
" 

., 
,, 1500 » ,, .. 
.,. 2600 .,. .. ,, 

2 Birincilctrin Pazal· 1988 

ızmir müstahkem mevki satın alma ko-
misyonu ilanları 

7 

1 _ B . m mev ı satına ma omısyonundan : 
ey~ufsıbab tabur ihtiyacı için kapalı zarf usulile münakasa
~; ;n:;ı~n ve 5/9/938 tarihinde eksiltmesi yapılan 111000 

1 0 8 • rıka ununa teklif edilen fiat gali görüldüğünden tek 
rar eksıltmeye devamedilecektir. 

2 - Kapa} zarf usulile 10/1 T /938 . .. .. t b • e§. pazartesı gunu saat ond~ 

3 M
a hur satın alma komisyonu binasmda yapılacaktır 

- u amme b d r 209 . 
4 - isteklilerin~ ır· e -~ 00 lira m~vakkat teminatı 1582 lira 

1 
B e .ı gun ve saattan bır aaat evvel teklif mektup 

darıru l eytu§sihab askeri satın alma komisyonunda bu}u ... -
urma arı. 24-28-2_ 7 ı . .. hk 3505 

zmır tnusta em mevki satın alma k . d 
1 M·ı~ K··ıı··k omısyonun an: 

- ı as, u u ' Bodrum garnizonlarının sen l'h 'hf 
1k3650 kilo sade yağma teklif edilen fiat gal~ ~ö;üly.~ ... c.•. OJh. . 
apalı zarf usulile 14/10/938 g.. .. ugun en 

meye konulmuştur unu ıaat on altıda eksilt 

2 - Muhammen bedel İ3984 liradır. Muvakkat teminat 1048 1· 
radır. ~ 

3 - isteklilerin ticaret odaından alacakları ticaret .v 'k 1 k • 'b esı a arını o. 
mısvona ı raz edeceklerdir. 

4 - İstekliler ihale saatından bir saat evvel yani saat 15 l l krf 
mektuplarınt Milasta garnizonda alay satın alma ~ e .e ı 
nuna vermiş olacaklardır. omısyo-

5 - Mil~·'' ~~dr~~ sade yağları ayrı ayrı §artname ile ihale edile. 
c~gı g1b~ Mılas Bodrum sade yağları bir istekliye ihal • ·ı 
bılecektır. e eaı e. 

6 - Arzu edenler komisyondan parasız fartname alabilirler. 
. 24--28--2~7 3502 
lzmir Mü.slahkem me ... ki satın alma komisyonundan: 

Dnl:kPsİr cay ır h isar m evkiinde vapılacak olan 'ıkı· d t h ·1 b J d 1 . 
1 

J a e angan ı C' 
eş n e cep 1aıı_elık kn.paıı zarfla ebiltmeye konm ustur. İhalesi '3 

1 ~ Q38 razart esı gün i.i ııt,;ı l on altıda Balıke~ irdc kor. satın alma ko 
mısyonunda yapılacakhr. Keşi f bedeli 581 4 5 lira 18 kuruştan ibaret 
ola:ı _bu iıı~fl~tın bir inci ke~if, p la n temel h afriyatın ı gösteren tafsilat 
r~~m ; un:umı ve fenni ~arlname ve ek i Bahkesir satın alma komisyo-
ıu.e İzınır ,Ankara ve lstz.nbul levazım amı'rlı" kle · d ·· ··ı b·ı· i\1 . · rın e gonı e ı ır 

J uv':.kbt temin.atı ~ ~ S 7 lira 26 kuruştur. Taliplerin kanunun 2 v~ 
3 ncu möddelerındek.ı be\gelerile birliket ihaleden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını kom isyona vermeler i. 

18 22 27 2 (3408) 
~zmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
fs ta nbul komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 844000 kiln 

kuru .. o t .. srı tın alına~aktır. Kapalı za rfla ihalesi 5 1. TEŞ. 938 çarsam
ba gunu cı:u• t on imde yapılacaktır. Muham men tu tarı 2 1944 liradır. 
ilk teminatı 1 (1 40 liradır . Şartnamesi her gü n komisyonda görülebil"r 
!eteklilerin ilk temina t makbuz veya mck tuplarile 2490 savılı kan~~ 
nun 2 V C' 3l.inc~i madddı"rinde yazılı vesika larile iha le glinü .ihale saa 
tından en az hır cıaat evveline kada r tekl if mektuplarını fındıklıda 
komutanlık satın a lma komisyonuna vermeleri . 

18 23 28 2 (3428) 
Den!z Levazım Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 1 ahmiıı ed ile~ ~edeli 17232 lira 60 kuruş o lan J 54.000 kilo 
nohud 13 teşrınıevvel 938 tarih ine rast lı'-·an perı:;emb ·· ·· 

ı ı 3 O d J .,. e gu n u 
saat . . a kapalı zarfla alınmak iizere mlinakasaya konul-
ınu slur . 

2 - M uvnkka t teminatı 1 292 lira 45 k urus olup sartı,ame · l 
·· k · d 1 b"l . sı 1er gun ·onıısyon a n a ına ı ir . 

3 - İ ~ tekliler in 2490 sayılı kanunun tarifatı d .... 1,1·1· d t · d 
ki 

· k . u 111 e anzın1 c e-
ce en ·apalı teklıf mektuplarını e n o-ec bell" ·· ı. · 

1
. k d e. • ı guıı ve saatten 

uı r snat evve ıne a a r Kasımpasada buluı)a k · b 
k 1 

~ . . ~ n om ısyon as-
.. an ı gına verme!erı . 27 2 7 12 (3525 6788) 

Mustahkem mevkı satın alma komisyonundan: 
l - lznı ir mü.stahkern mevki birlikleri içın pazarlık suretile 

( 32 10) kılo ayva reçei ımtın alınacaktı 
2 - lha:esi. 3 .~ · Teş. 9 38 pazartesi günür.sant on birde kısla-

da l zmır mııstahkem mevki sa tın a lm k . d 
l.,caktır . a omısyonun a yapı-

3 - T uh~1i n edilen t utarı ( 1 348) lira 20 kuru~tu r. 
4 - Temınatı kat iye akçes"ı ( ? Q'J ) l' 2J k · 5 .. - ıra uru !'ı l llr 

Pi\~arlı ğa i~tirak edecekler temina tla rile bir l i k ~c ilıale 
tın an evve l komhıym ın ıni.i r.\ct1.ı tla rı . 3(1 '35 



• 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
25 inci terli p plim 

6 ıncı keşide 11 1 ci T eşrindedir 
Sayı Lira Sayı Lira 

(1500) 15000 1 Mükifat 200000 10 
" 1 .. 5000 20 ., (1000) 20000 

1 ikramiye 200000 100 
" 

(200) 20JOD 
1 ,, 40000 300 (70) 21000 

" 1 
" 

25000 562 (50) 28100 
1 20000 

,, 
" 1000 (40) 40000 

1 15000 " " (10)380000 1 10000 38000 n 
ti 

2 (3000) 6000 1090100 

lzmir Kültür Lisesi Direktörlü-
1 

ğünden: 
1 - Kültür lisesi Bucadaki (İtalyan mektebine) naklolunmuıtur. 
2 - Yeni mektep genİf ve mazbut bir mahçe içinde aeluan odalı 

muazzam bir binadır. 
3 - Leyli talebe için bir, iki ve üı;er kitilik hususi odalar mev· 

cuddur. 
4 - Jlkokul için leyli, ortaokul ve lise sınıfları için leyli ve nehari 

Kız, Erkek talebe alınır. 
5 - Leyli ücreti askeri kamp hariç 200 liradır. Memur ve mütekaid 

çocuklarından vüzde on ve lmrdetlerin ikincisinden yüzde on· 
beı tenzilat yapılır. 

6 -- Kültür lisesinde lzmirin en değerli öğretmenleri ders verirler. 
1 Kayıdlara devam olunmaktadır. 

lzmir Vilayeti Muhasebei Husu-
siye Müdürlüğünden: · 

Sarı hafız mahallesinin Arap fırını caddesinde eski 35 yeni 51 ve 
tapu kaydına göre 8 hisse itibarile 8/2 hissesi 0Anan ve 8/1 hiueai de 
Hadiye namlarına müseccel olan mezkur binadaki 8/3 hissesinin mü
terakim vergisinden dolayı haciz edilmit oldujundan tarihi ilandan iti· 
baren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmııtır. 

Pey sürmek ve mufassal mal\ımat almak istiyenlerin lzmir Muba
sebei hususiye müdürlü;üne müracaatlan ilin olunur. 

28 2 6 11 (3547) 

sanayi kumpanyasından: 
Kuruş 

Fener Tıp 5. 90 cm 769 

85 
" 

694 
Bozkurt Tıp 6. 80 " 662 

75 
" 

630 
70 

" 
598 

85 
" 

675 
80 , 645 
75 , 615 

Kelebek Tıp 9. 

70 585 

1,ım fiatler fabrikada teslim 'Ye bedeli pf'şİn öıll"nm,.si m,.,rut 
m. bir top i..-iu olup azgari 1 balyalık ()ani 2; top satı~lara mahsustur. 

1 - 24 top almak istiyeo müfteriler yukarıdak.i faaller~ yiizde iki 
7.nnıla uıal alabilirler. 

lkıi at \ eU.letiııiıı 5-8-938 tarihinde te~hit 
tiatlerioe U)guıı olduğu fzmir Ti"nrf't odıı~ rt-s

uıi mühür ve imza 

·--"" ,\.&> 

(ANAb?LU l --..- S.Utf?''!!'J . ---------------.... ~~-----------=---~--_:...----------~~:.... 
Deutselıe Le· •· ratelli Sper-co Tariş 
vante Linie. Vapur A cf?ntası 
G. M. B. H Rov:0~i~~~t1s ~araplan 
H b «HERMES> Vapuru 28/ 9 da bek· am urg lenmekte olup AMSTERDA:M ROT- zmir İncir Ve üzüm tarım 

cBARCFl..ONAY> vapuru halen !~R~A.Ptl ve HAMBURG limanları satış kooperatifleri birliği 
ı- da 1 R d Ha ıçın yük alacaktır t ah d ımanımız o up oter am, m· ORESTES V . "'-k ar n an geçen seneden· 
bura ve Bremen limanları için yük. « > apuru 6/ 10 da ue • b . ' . 
alacaktır. i lenmekte.; olup yükünü tahliyeden erı yapılmakta olan nefıs 

SAMOS ) b. . . Jsonra BURGAS VARNA ve KÖS- J • d d . 
r
.nd< beki .> vapAnuru ırmcHaı temt- ·ıTENCE limanları için 'yük alacaktır. şarap ar pıyasa a aıma 
ı e enıyor. vers ve - SV t d h fa J kt d 

b B 1. 1 d .. k 1 ENSKA OR ENT LlNEtN a a z a aranma a ır, 
urg, remen ıman ann a~ yu ç • cGDYNİA> Motöril 29 9 da bek- • 
~rac~~ ve Burgas, Varna lımanlan lenmekte olu ROTTERn'AM HAM- Tarış şarapları şarapçı· 
ıçın AyuTkHaENlacaktır. 

10 
b. . . t IBURG ve B!LTIK limanları için lık tekniğin:n en modern 

« > vapuru ırıncı e,. ük 1 kt • l 
rinden ı 5 birinci teşrine kadar. Ro-ty «;A~~L~~D .. )fotörO 15/ 10 da ıcap arma göre ve sıhhi 
terd~~· H~mburg ve Bremen lıman beklenmekte olu ROTTERDAM şartlara tevfikan T ariş şa-
lan ıçın yuk alacaktır. H P Tl t · 

Wl'.'.'C!TSEE 23 h.. . AMBURG GDYN A DANZ G rap fabrıkasında yapıl-
« ı:....;;, > vapuru ırıncı DANMARK BALTIK J' 1 

t . d 30 b. . . . k da ve ıman arı kt dı 
eşrm en ırıncı teşrme a .r için yük alacaktır. 15/ 10 a kadar ma a r. 

Roterdam, Hamburg ve Bremen lı- N · · . s·Jh h Jk . 
la . • ••k )a--1-& orveç ıçın yük kabul eder. J assa a tarafından 

man n açın yu a c;aa1.ır. 1 ZEGLUGA POLSKA · 
ARMEMENT H. SCHULDT cLECHlSTAN> Vapuru 29/ 9 da sevılen Sek ve Dörrıisek 
«BIRKENAUıt vapuru 30 eylul- ANVERS D , 1 t . . J . • t . d . 

d beki 
• R rd H bar ANZ G ve GDYN A Iı- cıns erını avsıye e er.z. 

e enayor. ote am, am 1 manian için yük alacaktır 
ve Bremen için yük alacakhr. SERViCE MARlTlME ROUMAlN Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
AMERJ~cit~'t~~kUNES INC cALBA JULİA> Vapuru 21 / 10 da vet ver:r. 

beklenmekte olup MALTA MAR
cEXMlNSTER> vapuru 26 ey· SlLYA ve CENOVA limanları için 

liilde bekleniyor. Nevyok için yük yUk ve yolcu alır. 
alacaJ.-,ır. . \ HOLLAND AUSTRAlLA LlNE 

cEXCHESTER> vapuru 27 ey- cARENDSKERK> Mowrü . 7 / 10 
lülde bekleniyor. Nevyork için yük da beklenmekte olup BOMBA Y ve 
alacaktır. , • . . . A USTRAL YA için 'ytık . alacak . ve 

cEXTA VIA~ vapuru 1 bırıncı Nev Zeland limanı için de yük kş}?ul 
teşrinde 'bekleniyor. Nevyork için eder. 
yük alacaktır. 1 lJindaki hareket tarihleriyle naY'· 

cEXPRf.SS> vapuru 14 birinci lunlardaki deiifiklikJerden Acenta 
teşrinde bekleniyor. Nevyork için 18Hı.~iyet kabul etmH. Daha fazla 
yük alacaktır. İ tafıflit icin ikinci Kordonda 1''BA

cEXHlBITOR> vapuru 24 birin- TEW SPERCO vapur acenta.htma 
ci tetrinde bekleniyor. J'!evyorJt için müracaat edilmeal rica olunur. 

Her yerde açık ve kapalı olarak 
faset;ne rağmen fiatları ~hvead~r. 
litrelik ş:şelerde sablır, 

satılmaktadır. Ne• 
70 ve 150 santi-

yük alacaktır. I TELE!o ON : 4111/•l221/41-12/261S 
cEXERMONT> vapuru 24 bi -

~i~ci ~.etrinde bekleniyor. Nevyork O Ii Vİer Ve 
Siz de MET ALLUM '·D,, Limbalarını 

alırsanız 
ıçın yuk alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi cu··rekas ... 1 
SEFERLER ~ 

cEXCAMBION> vapuru 23 ey· t'M~TET 
~u.lde Pireden Nevy?rk ve Boston \

1 nnnr acenta~t 
ıçın hareket eclecektır. f' 

.EXOCHORDA-. vapuru 7 bi- B(R~Nd KORDON REE3 
rinci teırinde Pireden Nevyok ,,e B?NASI TEL 2441 
&.ton için hareke~ edecektir: . THE ELLERMAN LINES L TD. 

Den Norske Middelhavılınıe LONDRA 
~ «POLO> vapuru ey ufe taClar 

cBOSPHORUS> vapuru 26 ey- Londra ve Hul için yük alacaktır. 
lulde bekleniyor. ~ieppe Dü~~erk I cALBA TROS> vapuru 16 f'yhil
ve Norveç umum lunanlarına yuk a- de gelecek ve 26 eylule kadar doğru 
lacaktr. 1 Lont'ra için yük alacaktır. 

~BAY ARD~ vapuru 24 birin~il clONIAN> va~ru 28 eylulde ge
teırande beklenıyor. Le Havre, Dı- 1 f'k 8 birinci tearine kadar doğru 
eppe ve Dünkerk limanları için yük L:ndra için yük alaCl!ktır. 
alacaktır.. · « TRENTINO> vapuru 14 birinci 

SERViCE MARITIME teşrinde gelecek 18 birinci teşrine 
ROUMRAEIN kadar doğru Londra için yük alacak-

B U C A S T • tır. 
.-OUROSTOR-. vapuru 1 O birin- ıJVERPOL HA TII 

ci teşrinde Kstence, Galat~ ve Ca- cBELGRAVIAN> vaouru 18 f'!'j'· 
latz aktarması c TUNA:. lımanları- lulde Londradan geJ,.cek yiik çıka-
na yük alacaktar. rıp ayni zamanda Liverpol ve Glas-

Hem bol •tık almlf olur, hem iktuad ebnİf olur, hem lamba deiittlrmek 
ten kurtulur, hem de aarfiyatmız• ekaildiiini ilk faturada sörilrsilntb. 

u 
tevfik Baykent 

Elektrik - Telefon ve malzem!si deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştema:cılar 77 - 79 telef on 3332 
STE ROY ALE HONCROISE lfow için yi\k alacaktır. 

DANUBE MARITIME cCITYOF LANGASTER> vapu- ... ---·------.-----------
BUDAPF.ST... ru 28 eylulde gelecek ı; birinci teş-1 Dr. Behcet Uz Taze Tem iz Ucuzllaç ' ~ 

« TISZA• vapuru eylul sonların·, rine kadar Liverpol ve Claıkow için • Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 
da bekleniyor. Tunalimanlarna yük!yük alacaktır. Çocuk hastalıkları 
aiaıcaktr. BRISTOL HA 111 mütehassısı Hamdi NüzhetÇançar 

-c:DUNA~ vapuru eylul sonların- cSELMA> vapuru 20 eylulde ge- S hh E 
da bekleniyor. Port ·Said ve isken- lecek 22 eyliile kadar doğru Bristol Hastalarım 11,30 dan bire l at CZaDeSİ 
deriye için yük alacaktır. için yük alacaktır. kadar Beyler sokağında Ahenk B 

JOHNSTON W ARREN LINES DEUTSCHE LEY ANTE - LINIE matbaası yanında kabul eder. aşdurak Büytik Salepcioilla 
LIVERPOOL cDEL.OS> vapuru 16 eylulde ıe-l•-••---------ıı .. ___ H_an_ı_k.ar111ş.ıs.ın.d.• ___ -1..., 

cOROMORE> vapuru 30 birin- lecek yük çıkaracak. 
ci tetrinde bekleniyor. Liverpool ve 
Anvera limanlanndan yük çıkara • caktır. 
rak ve Burıa• Köstence Sulina Ga- Vap\lrlarm hareket tariblerile 
latz ve lbrail limanları içinyük .. navlunlardaki deiiıiklilderden acen 
caktır. ta mesuliyet kabul etmez. 
ARMEMENT"DEP~E S. A. Daha fazla tafailit almak için bi-

ANVERS rinci kordonda W. F. Henry van 
cMAROC> vapuru 8 birinci tet- der Zee ve Co. n. v. Yapur acenta· 

rinden l 2 birinci· te,rine kadar An- lığına müracat edilmeai rica olunur. 
vere (doğru) limanı için yük ala- Telefon: 2007/2008 · 

inhisarlar 
den: 

Umum MüdürlüğÜn-

1 - Şifeli içkilerin amlııalijmda lnallandmalr üzere prtnamelerine 
eldi listelerde eb'ad ve milctan yuılı 4572,63 metre milribı lreailmit 
sandJldık tahta 16/8/938 tarihinde ihale eclilemedijinden yeniden 
ve pazarlık usulile eksiltmeye konmQfhlr. 

il - Muhammen bedeli beher metre mikabı 38,30 lira heaabile 
165986 lira 47 kanat vemuvakkat teminah 9549,32 liradır. 

W - Puarhk 10/10/938 tarihine rubyan puartai -;iinü saat 
16 da Kabetqta ~uun ve mGl.yaat tubeaindeki alım komilyonun
da yapılacaktır. 

iV - şartnameler &10 lnRut Melet mubbilinde inhiaarla, leva· 
mm ve mübayaat ıubeaile Anlraia ve izam tiq mücltirlülderinden 
alm&Mllr. 

V - lateldilerin pUarbk için tayin edilen aün ve saatta muvakkllt 
taminat 7)>&1'&larile> 'biitikte ,..m.a. adı seçen iiolnisvon" cırebeleri 
ilin ot.ur. 25-28-3-:-1 6732/3512 

T.i5BAMOO 
1938 

Kaçül\ Cori Haaaplcar 

lkrarni~e plö.nı-

4 adet 10001.. 4000 L 
8 " 500 " 400<'. 

16 " 250 " 4000 " 
76 " 100.. 7600 " 
80 .. so .. 400a • · 

700 " 25 " 5000 .. - --384 " 28600 .. 
Kuralar 1 Mart, 1 Haıiu• 
1 Eylu'. 1 Birincikinuu 
tarihlerind~ eki \ece '<tir. 

n az ::>O lıra mev uatı 
bulunan ht;s&plar kura
lara dalı!! edilece~tit. 


