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Muhasarada 5 Alman Gemisi 

------..-mamiZ'JilZ:ı:I M. Ayhan - azarlıksız satış kal 
nunu tatbikatı 

Tek tırnaklı Üç yaşında çocuk-
hayvanlar ların yiyecek 

Ziraat Vekaletinden seması 

bir tamim geldi Üç yaşına girmiş bulunan çocuk-
. ların gıdaları, bünyelerini km•vet-

·12-
Felaket ve uğursuzluk, İngiliz filosunun 

Be/ed ive, gazino ve sı·nemalarda ~o. ~ı0 ,k;~ll;nt~;~8 bi:~~~~ \";,:d~e:il~ lendirfme, ğe,k\l·~clldb.rlını kbes~emEe~e 
J matu o ma - azım ge rne tedır. sa-

Glaskov kruvazörii icabında ona 1 yiikseldi: ~a,\;ım tvf'~~1t 1 ma,·zulı haricinde sen bu va8taki çocuklar aile sofrası~ 
Yardım için. karanlı?n raQ"_-men ara- - Vatana selam!. ... lngiliz mil- UCUZiuk temin edecek ·a an a' ·a ır ve eşeklerin de lıun- na alın~biİirler .Bu hu·usdt k" g d 

üstüne bir baykuş gibi kannad germişti 

~ -· dan. böyle ınikta·rhıı·ının bilinm!'si 'dd" · k .':j. b. a 
1 
k.1lda 

d ... kı· ınesafe} i açmag-a çalıs.ıvordu. !etine selam .. Onlar icin, seve seve P:ı:t.al'lıksız ~at.~ kanunuıııın tat- nıak m<'..;elesi ile L0ı·aber İzmiri ecr- 8eması cı ı ve ço ı"ı ır se 1 .. 
... _ J " memleketin müdafaa ve ekonomisi · '.' · d'l ;, . . ~ " 

Monmaus süvarisi de sadece şunu ölüyoruz .. Söyleyin ki, pervasızca,

1
b.!k.i üzeriııtlc belediye zaLıtası ve lence bakımından da ucuz bir :;ühir ı. .. tanzım ve tertıp e ı mesı ıcap eder 

1 1 
uakımıııdan son der~ce lıızumlu ol- . · 

düşünüyordu: vatanı seve seve can veriyoruz. sı\·ı nıt:nıul'!arı tarafından yapıl- haline getirı.ıek için tedbirler almak- duğu %irnat Vekaletinden vilavete Ba7:ı an~eler çocuklarına tertıp ve 
Karanlıktan istifade ederek Ame- Bu sesler, Glaskovda hazin akis- makta olan sıkı koııtrolda bazı dlik- tadır. Şehl'imizcleki bazı sinemaların bildiı·ilıniştir. !"):~43 numaralı k~nu- tay~n. edılen. gıdaların ve taamların 

rikanın cenup sahı'llerine dal~ak ve le-r uvandırdı. l lazin bir vazi_vetleri kfuı sahiplc>l'inin. sattıkları e~.\'aya duhuliye i.icı·etleri, son kanunla ver- hanemde bırcok \.'"' ki k 
J ııuıı ruhu,, tek 1ınıaklı lıu hnı\·aıı _ ·~ J •• me er ve-rere • 

orada, müsaid bir yerde, yaralı :r.ırh- vardı: pdi k:·H'k fi at li a1 iketler koydu klan gilerde .rapı lan ucuzluk rıi:-ıbelincle lann yul'll i<;iııde daha fazla' çoğal _ çocugun hayatını ve sıhhatini bo-
lıyı karaya oturtmak.. Onları kurtaramıyor, onlara bir giiriilnıül)tüı·. Rt>INliyecle teşkil celi- ucuzlatılııcak Ye gazinolarda da masıııı temine matuf bulunduğun- zarlar. Muayyen zamandan hariç 

Fakat felaket ve uO.mımzluk, İn· şey \.'apaınıyor, onları öliimi.in pen- len komi"yoıı, lııı nıe~eıe üzet'incle ucuzluk temin edilecektir. Şehiı·cleki olarak rocuöa ve ·ı ki · 
"' - J j dırn, bn hayvanların bundan bövle ~ "' rı en yeme erın 

giliz filosunun üstüne iri bir bay kuş çe::.ine bırakıyorlardı. c· hem nı iretle meşgu I ol mağa başla- büyük gazinoların e berisi belediye- ıı e nisb0t d:.thilin de ve ııe ];anar l>ir kudret faktör ]erini il ı ti va etm iyen 

gı.bı" kanadlarını acmıs "e onu, adı111 Gl"skov, firar '\.•olunu tutar tut- mı:;;tır. BPlediyelel' kanunu mııcibin- J'e :ıil tir. Bu ga7.ina binaları, kira~·a maddeleı·deıı ı'b..,ret ldu- } 
• • ... J coğalma nr7.Pdeceğini bilmek teknik " 0 gunu, ıer 

adım takip ediyordu.. maz, süvari, derhal telsiz kabinesin.e ~e .clük~.an ımh~pleı·'..ı:iıı im g~bi ·h.a- '·:rili.rkeı: g:ı:iııoda sat~lacak ~t>rle- bnkımdan ela ı:ıon derece li.izumludur. gün annelerinden dinlediğimiz vak-
Glaskov süvarisi Lius yaralı ar- girdi ve saffı harptt-n 200 mil gerı- ıel,etleı ıne asla mus:ıade edılmı~ t::- rm fıat lıstesı de tıınzım edılerek II . . .· k alardan anlamaktayız. Gerek anne· 

' k . ı - .· ı f' ı f' ti , k 1 ı. -ı k R 1 1. eı ~ene agu.~toı; a\ında aza, na-
kadaşını takip etmek için şimalden de kalmış olan Kon opus zırhlısını ce \ e < egeı ınc c>n az a ıa e eş~ a mu ·a,·e eye uag anaca ·tır. .e ec ı- ~ · k" ı · · . .. !erin ve gerek cocug-un '-'anında bu ı ı ı ı · t 1 ·ct ı t1l · k" 1 1 - ı ııı\·e ve o\· ere bırer tamım gonde- - . J -

Lir manevra daha yapmak isterken, aramağa başladı. ive gı< n nıa< c e erı sa nn ar ~ı c e e ye, gazıno ·ıı·a nrınc a eg ence yel'- riiect>k tek tmıaklı h:.l\'van mikt·ırı- lunnn diğer şahısların hiç de iyi ol-
bulutlar sür'atle parçalanır gibi ol· Zırhlıyı nihayet buldu. c ezalalHlırıla('aklardır. Kanunun tat leriniıı ucuzluğunu temin edecek t .' ·t· · t • k :h . .• ~ mıyan bu hareketleri dolayısile ço· 

.. .. .. · · · · O • · l b" · 1 Likinden umumivet itibariyle her- derect>de teıızil'""t vapacaktır Yan· nııı espı ı ıs enect- ' 111 a) et L.ı ,,,~,- w h ' _ w 

du ve ay gorundu. Aynı sanıye ıçın- na, denız ıar ının ne surete . · · . · .ı · •. · 
1 

hile kadar Ziraat Vekaletine malı1- cugun ayatının ve saglıgının bo-
d .. .. b k b" d h ·• · · k' · · kes memnuım·et lıernn etmekte- gazınoları ucuzca kır:wa verecek ı l · k "k · 
_J e gorunen aş a ır şey a a vı:ır-ı l\g1eçtıgını ve son saa.tte lı dvazkıyledtı, dir. . . 1 buna mukabil de müst~cirden halk; mat verilecektir. Bu yıl vakit gecmiş Czu m:sını ıntaçl e~rı:c te ghe~ı. rndekz: 
ili : onmausun ne şeraıt atın a :ı ı- Ucuzluk·. . . _ . . olduğundan lıu malum:ıt 15 ikinci- ocugun, ann~ erının, mu ıtın e ı 

U .. l . w l - f ·ı· ·ı b'ld" d" ı az ııara nınkabılıııde eglendırme::ıı k' 1 · b'l · · 1'-· .... fukta, ust erme dogru ge en gını ta sı atı e ı ır ı. . . . . . . . . . . teşrinP. kadar toplanacak ve Vekft- ımse erın 1 gısız ıgı yuzunden fe. 
.. Al . . ı A . d k'k d Al ·ı r Bt>lediye reisliği ha~ atı ucuzl.ıt- ı . ..,terıN ektır. na 6' f ı·k .... k uç man gemısı.. 1 ynı a ı a a m::ın gemı e ı Jete giiııcll'l'ilecekiir. ır uçuruma ve e a ete suru -

Claskovun süvarisi pek iyi bili- de F<?n Speeden aldıkları emir üze- lenmesi tabiatile istenmez. Fakat ne 

yordu ki, Monmaus için, ne firar rine Ingiliz filosunu aramağa çık- Okullar açıldı Tütün mınta- v~terincr mJ!dürlü~. Ü yapsın ki çocuk bu fenalığı atacak 
imkanı var, ne de müdafaa .. Vazi- mılardı. u ~ ve görecl"'k bir çağda değildir. Anne-
yet, hakikaten korkunçtu. 1 Fakat bir hüsni.i tesadüf eseri ola- 15 inci Cumhuriyet }casında Yeni teşkilftt münasebetiyle me- ler çocuklarını şefkat kucağında ta-

Maamafi Glaskov, ayna ile şu rak ayın ışıkları, doğrudan doğruya h murları artan İzmir baytar müdür- şıyarak severler. Fakat anne için 
işareti verdi: Alman donanmasının bulunduğu 1 bay.Y'amına 'JZtrfık liiğü için Birinci Beylerı<okağında çocuğunu yalnız sevmek kafi gel-

c:Düşman bizi takip ediyou sahaya düşmüştii. 1 Şehrimizdeki füelerle orta okullar. Eksperler tütün sah~- y~ni .. ~i~ b~~rn kir~l.anmış, ba:1:ta~· mil- mez. Çocuğuna gelecek zararlann, 
Fakat bu işarete cevap alamadı. Glaskov işte bunu fırsat biierek bölge sanat, cuınhuriyPt kız en;;titlisü • • ı durlugu dunden ıtıbaren yenı bınaya vücudunu ve sıhhatini bozacak se-

Şimdi kendisi ne yapacaktı: I açıld~. . 
1 

•• •• •• kar~ıyaka kız öğretmen okulunda dün s•n 2 gıttı fer nakledilmiştir. Hükumet konağın- beplerin 
/ 

hepsi.ni 
0

bilme.k :arureti 
Monmausun yanında mı k<lla- Lakın Nurenberg kruvazorunu ıleıı itil.mren derslere ba~laıımı~tır. Tiitün kumranyaları ile inhisar· daki daire, h;tatistik müdürlüğü te.ş- vardır. \ elevkı bılmedıkierı halde 

cak, yoksa kaçacak mıydı? Yaralı de hesaba katmak lazımdı. Çünkü Yavnıbrın ellerinde l ~ aplar hulun - lar idaresinin ekisperleri, Eğe mın- kilatıııa verilecektir. kendilerinden yaptıkları hatalar yü-
arkadaşından ayrılmamak, adeta bu Alman kruvazörü, sür'ati daha duğu halde rmlclaşarnk mekteplNP cakası dahilindeki tütün mahsulünü 1 ı ~ zünden çocuklarının ölümüne se· 
onun akıbetine istirnk etmek de~ az olduğundan Koronelde verilen koştuklal'ını görmek insana ~·iiksek ·etkik için tütün istihsal sahalarına Berat gecesi bep olmaları ve taşıdıkları şefkat ve 
mekti. Halbuki v~zifesi, buna ma- bu harbe yetişememişti. Ancak ta- Lir ne.:p veriyor. hareket etmişlerdir. sevgilerine aykırı büyük ve ağır bir 
nidi. Binaenaleyh kaçması lazımdı. lihi ona da bir liitüfkarlık gösteriyor Kiillli ı· lıakaııl.;rıııdaıı vilü_vetc Jre - Tiitün piyasası ikinci tc.'srin ayın· lzmir müftülüiünden: yük altında kalmaları da muhtemel-

Birdenbire, şimali garbiye doğru du. Belki de son kozu o oynıyacak- len bir tamimclt' ilk ve orta okullar da açılacaktır, Geçen seneki 41 mil- Berat gec~sinin önümüzdeki dir. 
rotasını değiştirdi. Glaskov süvari· tı. 1 gı>n<'lcı·iııin 15 ııri ctımVLırivet bawn- yon kilo tutan Eğe mıntakası tütün pazar günü yani pazartesi gecesi Bunun için yavrusunu seveu her an 
ei Lius hatırat defterinde hadisevi l.ip~iya ile Dresden Alman kru- 1 • • 
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. rekoltesiuin satı1mıyan ve tnüstah- olacağını· sayın ulusa bildiririm. nenin onun bakımı iÇin de )azım ge .. 
J \ •• l . <l" k F S , nııııa :-ırm H tll ıaııı aıını,ı aıı )1 ( ı- .1 1. d k I .... I .k. .1 1 · "ft·· ·· ı h .. I" b"l .. d" • b şöyle anlatıyor: va7or en uşmanı arar ·en on pee " .. : . . .· , , . .. sı. e ın e a an t~tun _er '. ı mı yon zmır mu. ~su e.~ er turu. ı gı~ı e. ı:ımr;~ı en Ü· 

cO dakikada çok feci bir tered- telsizle Nurenberg kruvazörünü bul- 1 ılnıı~t 11 • < umhutı~et }ı,ı~ ı .ımı haf - kı lodur . Bunlar ıhrakıyelık sayılan R. Çelebıoglu yuk ve kudsı vazıfesıdır. Uç yaşın-
• diid içinde kaldım. Çünkli ı'J1onma- du ye hqrbin n~tictrı:ıirı,i bir İngiliz .. ı.ısı rnrfııırla. yaııi 24 • 27 birinci teş- adi cinstendir. Bu seneki mahsul BORSA - da çocuk için yemek şeması böyle 

usu müdafaa için kalmış olsaydım, lkruvazörünun karanlıktan istifade l'İn lnrihl l'inao ilk okul\n1·m (l~ı·s ınev ~~eı~ yıl ~nzDran n"cl.'r. i.r.mir ~i-ı .°'~~ı • ..ı.~' ... alıtth yın 
'kuvvetli olan düşmanın hücum ve ederek kaçtığmı bildirdikten sonra zuhm ı•umhm·iyPt n· inkılaptır. ('o - layetı l 5 mılyon, Manısa 11 mıl- OZOM -U.yr.8~_lnıry ma~_m dmadm dmdm 
atesi ile kruvazör ve mürettebatımı Glaskovu arıyarak torpille onu ba- cuklarıınıza cunıhnrivctiıı mana:--ı A- yon Muğla 5. J\ydın 1 ,900,0()0 ç l M 1 · · Kr S K S fkıyuz grnm sut, yarım francola, 

• ı w · · ' k.l h · dl k d. K ·• uva a ın cınsı · • r h d d"l' k k 
feda etmic: olacaktım. Halbuki Gla- tırmaga çalışmasını emrettı. t~t·· ·k" h· • t ı .... J··. t'" ·k . k' 'o ta mm e me te ır. atı re - 1'>8" L' S I· . ~ 7 7::;. • . veya u yarım ı ım e me veya ır ' •• .. • • la lll .un cl.\H ı, J.tş,uı ,tll, uı ın 1 k 1 b'. . . . 1 d b I - "r. o .ırı '± ..., 11 25 'k " . k"' ,· k k .. . h f"f 
skovu boş yere feda etmek karı akıl Nurenberg. buyuk bır sevınç ve ; . . . . . . . . .. .o te ırıncı teşrının son arın a e - 1094 Pat . , fi 7 17 ı ı pıs U\ ı e me uzerme a ı 

d 
w 'ld" 1 •. d t k t f t l.ıuınlll .t~ı.ı h.ıtl.ıı ı •• ııJ,ıtıldnıktır. Ge- lı olacaktır eı ::ıon . 5 taze tereyagw ı su··ru''lmelı'dı·r. 

egı 1 » ıeyecan ıcın e ar ı e rn ı aras ır- · 9tı7 A R ü· .. .. 7 10 r:o 
• • w - , • • • 11e "\'llİ l<ıl'ilılerde öğleden sonra lb B B" h B r · · · · zuıncu " K J k Nıhayet Glaskov da, Otranto ge- maga ua~lamıştı.. Kendısı de harp · . . • ur an e ge ~ı ıo M. j. Tı.uıranto 9 50 13 u~ u • patates, döğülmüş e1ma, 

misinin yaptığı gibi saffı harbı ter- s<..1hasına yakmdı ve- bir aralık baca- Ol'l:ı okullaı· ' lıselt>ı', muallım ve ·"a - 1Iatbuut umum nıütlUdi.iğü bas mü 890 lııhilial' idaresi 6 50 7 :~7 meyve suları yarım dilim ekmek ve-
kederek gece karanlıg·ında kacmak sındun kesif dumanlar rıkaran Glas- nal olrnllannda clf't'd gö:-ılerilmiyecıık. · l - ı· h. 1 31.ı-:, ."·I. ueşı'kr·ı· 6 75 11 r..o yı:ı.hud bisk\.ivi. ~ ... ~a\•ıı·i vtı ırnmıleke1iıı l P~et· ı mtı uı·iı·-ı ·' 0 't ., 

lıareketine girişti. Anc.ak, süvaıi kovun siliietiııi göriir gibi o ldu. Fa- yalnız 'l'ıirk iııkiliıhı hakkında 1oplu lt'l'İııdeıt D. Burhnıı Belge, nıt'wııi _ t<62 K. Toııeı· () 50 13 Ö•4le yemeği; f't suyuna pişmiş 
çok musta:,ipti.: f çi, derin Jer.i~ sız-ı kat Claskuv gene kar .mlıklara gÖ· koıı f Pr:rn~lal' \'l l'İlecek lir. yet le gittiği Avrupa döııü~üııtle dti ıı 654 Ak:-ıeki l.ı:m. 7 75 12 50 irmik veya pirinçten çorbalar; yiiz 
Jıyordu. Çunku l\.lonmausu, ıçınde-,rnülmiistii. !st:rnl.ıul yolundan ~ehrinıize de uğTu- 615 Albayrnk 8 ~5 17 t>lli gram seke [on gram tere ya-

~~n·:ı~~:şl:~biı; ~:~~;!~~~:1!;ğ~l~euk doğ~a;:ı~~!~ lu~t~ı.r~::~r~u ::~:~~~ Tütün ht-rsız[ı~t ::;;1tı~·~ıl~~::~~\t:~.ı~ıınız, lznıinie lJiı·k~ı~ ~::~ ~-. ~;~l'l~iL 1~ ~~ 75 ğile pişirilecek] burada bezelya, en-
.. d.. J ] d b j ginar, havuç. ıspanak ve sair taze 
uzere, uşrnnn toµ arınm atın a ı- ngiliL.: filosunun yaralı ve müdafaa- c;ı•şıı1t• ka:t.asıııda Yr>ııicı.ııııi nıa- B 1\1 f 1)29 A. Fesçi 7 50 ] ü 75 

k d d • lYQ i Dzmirk'.1ya sebzel k 11 1 A ra ·ıyor u. an aciz vaziyetteki Monmaus zırh-! halle:>iııcle lıakkal B. 'l'ahsiı. Kalıa - 50~1 j. Kuht'ıı 8 50 ı:~ ~r ll anı ır. yrıca ezme 

Saat 21 "O· 1 ·1 k J Al r·1 1 ı · ı w Uir lrn 1·uk :ı.dık nınııni~·P-ti son::ı . , meyveler , ;, · ısı ı e arşı u~tı. ınan ı osuna, ta d~ı\'ınııı ı:ovalt' tıll'\' ... ıiıH f'ki Lag ~ 507 J. l'ar:ıııto 7 ı:~ :>O • 
Glaskov sağa doğru dümen re- li erene var olmuslıı O sırada av k ·, · · · ı 1 1 l··ı··. · " 1'1' 11 ;}l'lll'inıiz dı·ftt'rdarı B. Nafi DP.- 471 Y .. ·1• Talut 0 ;:,o ı:ı ikindi zamanı kiyi.iz gram süt ve 

• ~ .1 • • ~ ·u l'SI oııııııcıı• nı tınan tı ıııı sergı- . cı 
virdi ve Monmaustan ayrılmağa tekrar göri.inmemis olsaydı bu ilk . 

1 1 
I) ı 

1 
, "t" 

1 
t ıııırkaya, tltiıı vazifesine lıa~lamıi-,i- · 4!')9 l. O. Tanın 9 17 50 biski.ivi verilir, ak~am v_ emea. i bul-

b 1 d 
· · sıııc Pil ' .;argı Lll un ça ınmı::ı 11'. tıı· · · "' 

aş a ı d · 1 l · · l · · b lk" · ',', •o f) A ı · · 9 6 · 'k .. . . . . . .. .. enız ıar )IJllll yara ı gemısı, e ·ı Zabıtaca rapı lan tu.hkikatta hırsız-, · ., . ı·ı ılı . 1 50 gur, Vt" ırmı ezmesi, meyve ezme-
.. Yarnt fngılız gem;sının butun de sıvrılıp giclect>k V13bir tarafta ka- lıi?;ııı :\!Plını<'cl ,.c İsmail El'i:-: ile Na7.-lf'" A kl b• k "'\ 285 M. fi. Nazlı 9 12 leri .. 

murette atı, onun ayrı t~ınınA ıı:an~- raya otllrnra~ kurtulacaktı. Nllrcn- mi \'(' ]lli!-;ı•yiıı 1'ok taı·af\anncları ı cı l ır ayıp ~ 108 fi. l:yur 8 12 :17,:J 
•ı.~ı .~nla~ışla~dı. Faknt hadıseyı, berg OllU S<'ÇlllCe, dt>rhal di~er Al- rnpıldıyı ıırıla~ılııııs, suçlul;.ır tutul- . . • 59 Sup. Beyuzit 10 25 ıa ""enr· no_srı·yat.· 
btıyuk hır sogukkanlılıkla karşıla- mnn gemilerine habf:'r verdi. · · · Gırıd adası Osmanlı ıınparator- 58 JI. Alhı>rti 15 50 19 .l l 

mıı~lıır. . 
dıkları göriiliiyordu. Fakat rhişman gemisinde de şa- luğunun hakimiyetinde iken, ilim :~8 P. Klark 10 75 10 7;, 

Rii zgarda öli.imiin sesini duyu- haınetli, kahramanca bir hadise bas- G . 1 sahasında Kandiyede bir varlık :rn s. Erkin 13 J:) Telkin nedir? 
yorlarclı. Deniz, derin, korkunç ve lamıstı. Monmans siıvarisi Nureı;- Ö'; "Jl.en 1S ~ri göstererek binlerce talebe yetiştir- 21 Vitel ı 1 11 2.; ·~ 

1 b 
':> ' d" ' b ' J d ik d b "Cstad lfokkı Baha Pars, ilmi ter-

aç mezar ara enziyordu. herg kruvazörünii g(.rünce artık Vilü.ret i~ktın i:;;lerini tefti~ etmek- ıei ~· ı , o zaman ar a i e ir 22 n. Çolak 12 50 12 ;;o 
Efrat ve zabitan, Gla~kovun ha- kurtulus imkanı kalrnadı<tı~ı anla- tr. olmı sıhhat ve ictimai muavenet eksik olmıyan ihtilal devirlerinde 22 A. l\Iaycle 8 8 ciimeler külliyatımıza (Dr. C'harle~ 

reketni gayet tabii telakki ediyor. dı- · _ Devam ed:cek __ Hktıleti lıa!'1miifetfüi B. Adil Güven, 1 de silahı omuzunda olduğu halde 5 Alyoti b. 10 25 ıo 25 Baudouirı) in bu naınc1aki eserini de 
Hatta bazıları, bir İngiliz gemisinin refok:ıtiııde baytar miidiirü B . .Na- düsmanla çarpı§mtş; mücahidlere 3 Liya Galanti 8 50 8 50 \"ermiR hulıınnınktadır. «Telkin ne· 
kurtulmuş olmasını sevinçle takip B . . zım l'ygur olduğu halde Urla, Ç~ş- rehberlik etmiş olan B. Hamza 12776 dil'>; müellifin «telkin ve binef:::i 
edivordu. oy tar tay1n1 m0. :rorlı:ılı ve. M.enemen kazaların- Rüstemin babası B. Mustafa Rüs- 2""ı0"'ı78 tnlkı"n 

J ' nıhi.nıtı» unvanlı kitabına 
İki gemide, hazin bir veda mera- Dikili lıny!nı·ı n. f'Pmil Aklıulut. da iskan N1ilen giiçmeıılerP tevzi tem, yüz üç ya~ında dün vefat et-

simi haşlamıştı. Galata gliınriiği.i ba~·tar mlidürlüğii- t•clilcıı c;ift lıayvıııılarını görınii~, lıı:ı.- miş ve cenazesi, hürnıetkarlarımn 2!>2fi54 
nıeclhal olmak Uzere .rnılmı.ş t::ırihl. 

Bir aralık Monmausdan şu sesler ne tayin edilnıiştil'. zı i;;tic\·aplaı· yaıımıştır. lığa defnedilmİ§tr. l İncir tenkidi taf~ilfıtlı, çok alıikalı bir 

I
~ ~ı iştirakile kaldırılarak asri mezar- Ç l M l • . K S eıı.erdir ve mUnderecatı, .Jan Jak Ru-

K •• ıt •• k . . Kı"bar halkın sı"n .... mrrısı ol-..,,caktır 1 M h G' 'd• . )i d uva a ın cınsı r. . Kr. s. t't" .. (' . . u urpar sıneması· ~ ı..a w er um ·~ı ın ıfga n en &on- 1964 M. j. Tararıto 7 16 M ens ı usu ve enene üniversıtf'~I 

1 
" " ra en evvel hıcret eden ve Uıaia 13441 Tütsü ile 6 12 14 50 lml';;larının mrvzunnu te:ıkil etmı>k-

Ai/evi ve ;çtimai filim/er gösterecektir . giderek, ora~a da hususi mektep 1111 M. II. Nazlı 7 r terlir. Eser, blitün muallim ve terhi-

" " Progrnmlarının mühemmeliyetile tema- açmak suretıle kültüıre faydalı o· 608 ş. Remzi 9 50 9 ()69 ~ ~·eriler. doktor ve muallimler irin 

d k 
. lan bir p iri fani idi. 1 459 F. Solari 9 1 ~ <>;·~ çok istifadelidir. DPğeri de :IO kuru~ 

yüz e ece tır 1 B. Mustafa Rüstem; cumhuri- 266 H. Levi 6 50 ;·' ,il gibi çok kiic;lik bir paradır. Eser bi-

İ st "rahat icin aranılan te.~mil evsafı haiz yet devrinde de eze1denberi cum- 218 Ş. Hiza ır. 8 ~;~ ze. iistacl Hakkı Baha Parsın teren-
, h · · · • 'b. K Al' · • me eltiV-i Lit"bout lıev~ 'nin cmizrı•' \ ~ 

urıyetçı ımış gı ı ama ızmı ru· 448 II. Begim 13 25 17 O q ., 

Olacaktır h d k d
. ·ı k 

7 50 
" mizac bozuklukları:. unvnnlı e~eri 

' 

un a yasatmış ve en ısı e o- 20 L. G~leııdi 8 -o · 
k k f ıd ed 1 

;ı ile «Poul .l\Iyre~ den dilimize çe\ ir-
Sizin icin bir gezinti ve eg ... lence avnag" ı inu,ma ırsatını e e en ere, 7 B. Frank 4 14 

' J cumhuriyetin büyük faydalarını 7 P. Puci 16 16 diği «ruhi terbiye~ adındaki t-serin 
olacaktır takdirlere şayan bir surette telkin de yakıncl:ı intişar P.deceği müjde~ini 

h k 
544!) taşımnktarlır. Knrilerimize, bu fny-

Gu•• zp_//z"k v~ zarafıet a"bı.desı0 olacaktır etmi§, er ese daima ı:~ygı ve sev· 7565! - - 'ı·gi aulamıştır. d:ılı \'e glizel c>serleri mutlaka oku-
nınlarıııı uıv;iyr ederiz. 

• " 

" 
,, 

Dikkat R •k •• d • d•d h } Merhumun ufulünden kedPrl ~l 103 
eSffil UŞa a Şlffi l en azır allllllZ. duyan oğlu B. Hamnı. Rüstemle Zahire 

Kr. s. B. N!ı zmi To,.,cv~ ğ[u Sl.nemamızın hedefı·: Gu·· zel fı"lm ve ucuz fı· 'lttır 1 ailesi efrl'dına lBziyetferimizi su _I Çuval Malın cinai Kr. s. 
0 

nar, merhum hakkında da rahmet öO ton Bıığda \' 6 

•••••4l•••••n•••••••••••••m•1:1fMl!mıl.ıııe!2•::::ı»ıw:;:11vwı:ıms11:11•ıı:::ıı• .. •m••>zeır:;ô:1-::m-••••Rım•m• ""' """';,f;r,..t ,.Jil,. .. i7. l ~3:23 il. Pamuk. 40 40 
Arclııı mı bu~u B. ': 1:mi Topçu

ofrlu lstııııbula gitmiştir. 



( ANADOLU) 4 niı iııl l ı in Sah rn:~ıs 

Almanya Ticaret Nazırı B. 
F unk lstanbulda bekleniyor 

Adolf Hitler, dün Südet 
mıntakasına gitti 

Yüzbinlerce Südet; Hitleri, çılgınca ve görülmemiş 
derecede muazzam tezahüratla karşıladı 

·- Rel'lin, 3 (Radyo) - Dördüncü Hitler, refakntinde general Von nl tasawuı· etmediğini şimdiye ka. 

B. Funk, bı.zzat Başvekilimiz tarafından merasimle karşıla. Alman kolordu.u; Südetlerle mes- Ilreçih ile general Yon Kete) ol-lc1ar Almanrarı koruyan Allaha şük-
kıin mıntukaları işgal etmekte bu- lltıkları hald b .. s··a t t k retmek Hlzımgeldiğini si.lvlemiştir. . . e ugun u e mm a a- • 

k N • ı· • 1 t } d b } kt gün ele de\·am eylemıştır. 1. • . . ~ . . Uerlin, 2 (A.A) - Alman ordusu naca tir azır rlca imi Z e em as ar a U Unaca ır b aı ına gırmıs. C\'\'ela As sehnne gıt- ·- . · 
• ' Çekoslo\'akya kıtaatı, u mmta- . • • .. lı:ıs kumandanlığından teblıg edılmış-

Belgruıl , 2 ( A.A ) _ Ticaret ' Almanya milli iktı!';ad nazın l\l. tir. Ba:;;vekilimiz B. Celal Bayal'. Al- kalard:uı çekilnıi~tir. mı~ .. ve halk tarafından çılgrnca te- tir. 
nazırı .Bay Kabalin Bı:ıy Funk şerefi- Funk ile nezaret müşavirleri, yarın many.a milli ikll,.;:ıµ nazırını Anka- General Voıı Libı>nin kumand:ıki zahuratla karşılanmıştır. Snat 13 te Alınan kıtaatı e::.ki Çek-
ne bir dine v~rmişlir. 

1 
(bugün) Helgardd::ın fst:.t1ılrnla ge- rada kabul Pclecek \'e şerefine bir zi- fırka, Valer şehrini işgal eylemiş- Hitler: mi.iteakıben Egeı· şehrine Alman hududunu Ruml.ıerg ile Fri· 

Ziyafette bakanları.lan Bay Stoya- Jecek \'e bi!yük mP a~imle btikbal yafet \·erecektir. Ziyafeti, bil' de ka- tir. uğramış ve orada bir nutuk irad ede- eclland arasından genernl \'on Rockun 
dinoviç, Kujundcic ve Pilja ilı:: Ilelgrat. edilecı=ktiı. Almanya milli iktrnad l>ul rt.!'nıi takip t>decektir. General Yon füık da, üçüncü mın- rek. biiyiik Almaııya için yeni bir kumandasında geçmi~lerclir. 
l.>t!lı::diye rei:ıi B. lliç, ticaret ocl~::;ı re- nazırı, 1,.;tanhulda uil' giin kal:ıcak H. Fuıık, ricalimizle mühim te- takaya do~t'U ilerlemeğe başlamı~- yol açıldığını, Stidetleri bundan son- Yi.irUyliş devam etmektedir. 
iııi B. Siracayic, milli 1.ıanka diı't:ktörü ve sonra Aııkaru,pt h:.ıı·eket edecek- nrnslım.la l.ıuluuurnklıı'. tır. ra Almaııyadan ayıracuk hiç bir kuv-

rnuavlni B. Bellin, protokol direktörü 
.B. :Muinuviç, Almaııyu IJü.v ük elçisi 
H. Pon Heeren, Alman ataşemiliieri 
ve giğ~r bazı zevat haıır lıı.ılunmuşl~r
dır. 

B. Kabalin söylediği nutukta <lemi~
tir ki: 

Y ugoslavyad:ı. Almanya ile ekono-

• 
lngiliz - Fransız dost-
luğu bozulmıyacak 

.. Çekoslovakya kabinesinin 
istifası bekleniyor 

mik nıünasebtıtler!ıı inkişafı için bü- l b 
tün iatilar mevcut bulunmaktadır. Nevi/ Çember/ayn, Da adiyeye ir 
Dohu münukıile yolları ıuhuı· edebi- Yeni Çekoslovakya, küçük antanttan ve Fransadon 
lecek lıüıün :GOt'lukları yenmı::ğe kafi- mektup gönderdi. Paris gaze· 
dir. Yugoıshl\')anın ekonomik kalkın- ayrılıyor. Prag matbuatının acı nesr ·y t 
ma:sı semereleri bir te~riki mesaıyı teleri ne divor? , l a l 
kolayl;a~tırmaktadır. Ve bunduıı iki J , . Prag, !~ (Radyo) - Sırov kabine- ra küçük' itilfıftaıı \'e Fransa ile Rmı- ı Prag, 2 {A.A.) _ Dohcmya biilgc 

m l k t k . t"f el 1 b.1. Paris, ~ (Raclvo) - Pöti rari~i-\ Övr gar.ete:;;ıncle bıı• başmakale sinin istifası _bekleniyor. \yadan tamamen ayrıldığını Ye kat'i ofi~i hudut bölgelel'i halkını ikamet. em e e anca · ıs ı a e e< e ı ır. · . 
B. Funk cevabında ezcümle deml~- yen gazete~i; ('emberlaynin, Dala- Yazan madam Tabuvı ~-~; İngılte- Yeni kabine. iş ve ihtisas kabinesi surette bitaraf kalarak. kendi yazi- gahlarını Lerkelmeğe da\'et etmekte 

tir k'1" •. diyaya gönderdiği mektuptan bahis- nin, .Fransayı terk ettıgıne Ye ede- olacak ve bütün partilerden nıüte- 1 yetine göre bir .•dyaset takip e<lece-
ve ple\.ıi,;it bölgelerinde kalmanın dcıv-

Almanya diğer memleketlerin eko- le uzun. bir makale y~zmış ve Çem- ceğine daiı· hiç bir emmare mevcud ~ekkil bulunacaktır. ğini yazıyor. . . . ~ 
nomik refahrnın bizzat kendi ekono- berlaynın: Almanya ıle ayrıca an- olmadığını kaydeylemiştir. Baş\·ekalete :Mon Sinyor Şranee- Prag, 3 (A.A.) _Bütün Çekos- l~te .karşı yu.ksek bır rnzıfe oldu runu 

misi üzerine ancak iyi te~irler icra ~a~arak 1ı~~!liz-Fransız . dostl~ğunu Paris, 3 (Radyo) - İngilteı·e baş- nin getirilme~i mutasavverdir. lovak matbuatı dört büyük devletin bıldırmektcdıı-. 
edebileceğini oktan beri tanımıştır. ıhma! eltıgı hakkındakı şayıaları Yekili N'e\'il Çemberlayn; dün, baş- Şrameç. kabine teşkili için bugünlküçücük bir mi_llet üzerinde yapmış! Pr:ığ. ~ (A.A) - Hükumet kov.ılig
Almanya hud~dlarındıı müreffeh Yu- tekzip elmi~ olduğunu kay derlemiş- vekil Daladiyaya bir mektup gönder muhtelif kim~elel'le temasa baı;;la- oldukları tazvkı nefretle karşılamak :. on paı·tılel'le muzcıkerelerden onıa 
ıroslavya gormek arzusundadır. Bu tir. l miş ve 'Munihte. Hitlerle imzalamış mıştır. tadır. Gazeteler İngiltere ve F ran- yeni hududun tahdidi ve buna mtite
memleketle olan iktisadi bağlarını ı Jurnal gazete'İ de, İngiliz-Fran- olduğu deklerasyonun, kimsenin a- Sabıkbaşvekil Milan Hodza, Slo- sanın Münih konferansına iştirake-' allik meı.ıeJeler ile meşgul olmak üzere 
takviyeye çalışmakta ve ekonomik kal- s1z birliğinin, hiç.bir zaman zaafa le~hinde olmadığını ve yakında, sul- vak .mıntakalarma gitmiş ve Slovak- derek faşist devletlerle birleşmiş l lıirl"ok nazırlardnn miirekkep husu ı 
kımnasını sempati ile t;ıkip etmekte- uğramadığını ve İııgilterenin böyle hun takviyesi için müşterek bir an- larla temaslara başlamıştır. olmalarmı şiddetle takbih ediyorlar. bir komita teşkiline brar Yel'miştir. 
dir. Yuguslavya halkının faliyeti ve birşey <liişiinn1e.W~iııi ·.ı;ıımıştır. Jaşma yapılacağını bildirmiştir. Prag, 3 (Radyo) - Çekoslovak- Bu infial bilhassa mütecavize karşı 1 Komitenin reisi lıaşvekil general 

i"Uzide şefi B. Stoyadinoviçju rai•H- yanın reP.m1 gazetesi olan Lidoni I Çekotlovak ya ile müttefik bulunan Siroviclir. 

iindeki hükılnvıtinın oasiretli ekono- 1.-
1 

h ı Listi; Çekos.lovakyanın bundan son- Fransaya karşı te~ahür etmektedir. 1 

mik politikası ~ayesinde lıuhı· n yılla- ta ya me af ı· ı· -------------
rını muvaffakiyetle atlatmıştır. lki vam kamarasında memleketin ekonomik teşriki mesai-
sinin dt: Yugoslav ekonombı.i iıı Lu 

mesut kalkınma:sıııJa hizmeti olmu~- Çekos~ovakya·ile Macar:stan ar~sındaki - Baıtara(ı 1 inci sahifede - f yetinin yan.::ını feda eden Çekoslo- uğrıyacakl:tl'llll, halbuki bütün bu 
tur. Almanyıı iyi oir teşkilat ve kuv- bir kontnk yaptım. vakyudır. Sulh namırıat kadir edile- de\·lcılerin, cihıuı :,Ulhu iı;in lüzumlu 

vetli. bir idare altında dünya mülıade-j ihti lafın hem en hallini is t' yor lar llitler mertçe hareket etti. Musso-, cek, Çemberlayn değil, ekoslovak- birer UZU\' olduk) arını söylemi ve 
lelerın .son zamanlarda mübadelelerini Jini Alman seferberliğini 24 sa:ıt yadır.> muhaliflerin alkısl::m arasından kiir. 
leıfoi ıon zamliulardu nıütee!lsir eden

1 
Roma, ::. (R,ud~·uı - lta.l,\a ;ıiya-ınız ı:kseri)üti Alınan olan mıntakala- dunlurmuia muvaffak oldu. j İden. Rözline devamla !Jaşvekli --iiclen iıımi!';'tir. 

vahim buhranlardan kuıtulabilmb~tir. s~l mehafılı; ( eı.rn;ıo~·~kya ıl~ 11:.ı.ca- rı tlegil ekseriydi Polcıııyalı oluıı nıın- Anıerlka cumhuı-rebi Ruzvelt, üç şiddetle mti\'ahaze etmiş ve istikbal- Cd..:c, ger; Hıktc kadnr devam ey. 
İki memleket arasında sıkı ekonomi rıstan Lll'~ı:rncı.ı_kı .!htılafııı, bıraıı ev- takaları da keııdi nıukaddel'atlarıııı Lin milden sulh için garet kıymetli den korktuğL1nL1. dörtler misakı ile Jı•nıhtiı·. 
bil'birl1::rini karşılıklı tamamlamakta vel hıılledılnıesı luzuınuııduıı bah~et- tayin hus11'luıııhı st>ıl>t:>~l lm:.ıkmak l.ıiı· j~st yaptı, l kliı;Uk devletlerin l.ıüyUk zı.ırnrl:.u-a ı 
ve doğ-nı cenubu ham madde memleket nıekle ve l.ıuııuıı, teehhUı·e lahanınliılii nıedımi.H•liııdtı kalnıı~lurdıı-. f<~ r·uıı~u lııışvcıkili Dalnc.Jiye dı> Lii- ·p 

1
-----------d-----

lerile Lirlikte tabii Lü,rilk Lir eknııo- olnıudığ-ıııı i!t:'l'İ SÜl'mekledir. ' Ru \ll:t.İ.\d 1-:ırsısıııda Çelrn:-.lııv.ık Hiıı hu~ııü niyetini ıt-<i~terdi. o onya or usu 
mik en·t t k"I 1 Prag, :1 (A.A.) - Salalıi.\'etlar re:; hi.ikümeti bir nıilldiıı kendi nıukud- A k l ı c k 1 k ·1 t·1~r ı e es ı etmektedirler ı· ·ne füj ar, ,.e o:; u\';! ya ı 1 ı u. ı, 

B }' k \ · mi Çı>k melı:.ıfili (.'ı::koslo\•akyadaki deratıııı kendi:-:iııiıı tayin etme:ıi hak- A t } ı·d .1 t• ı ·. · un· cereyan edegelen tarihi . . . . \'l'll)Jayı e ıc ı eueıı en çe ın m ç• . h • 
ha<li:ıeledn yeni Lir inkişaf den-e·i ~~r.ıraı· Pk•ıllıretlPl'I nwsele'.'.'. hakkı~.ıcl:ıtının tatbiki h~'."l~Sllll(~[l .~ıııla~mak is- mef;ele idi. P,iz bunu lıalletn1t~kle, ıyezın şe rıni işgal etti. Yirmi sene-
~"ac1:1irı,, L. 1 .k. 1 ııeşrdnıi~ olduğu lıir tt>lılıgtlc ezcum-

1 

tıyeıı :Vb(':tr hukıınıcıtıııııı im tenıen- 6ultrn kuı·tcu·(lıg-ımızn kaniiz. ı 
-. • •t uuııuıı cıa ı ı menı eket ara- ~ J k h 

sında ilaha sıkı ve daha verimli bir le diyoı· ki: ııi::;ini redılPdl'nwz. Dıı hususa miiteal- Arkaclaşlul' ! Ben. lıiitiiıı i~ler·i yo- j İ fİ)af kalktı 
teşı-iki me=ı:ıi için en iyi e:;ası teşkil ;\!acar htiklime1.i ~t>ko;-;lo\'ak hükü- lik olan nıii:t.akereler lıir Çt k - :\!acar lıınn koyduktmı sonr::ı i.tirahntn çc·-
edece .. ı. meliııiıı Çeko"'lov~ıkyaılsaki :\Iacarla- konıi~yoııuna tcHli Pdill'l't'k \'e Lu ko- kilereğirn Vt• iktidar mevkiiııi, terk Var~ovn, 3 (Radyo) - Lelıliler ı·n e ki a ilet den müte:ıekkil müfreze-

. K1 l\annatiııde lıtılunduğunu ila- d ç 
\'e f'yll:'mi~tir. ra Çek Alıııanlal'ile yapılan müzaake-

1 
ıııi:-:roıı pek yakıııılıı mc:-;~ıisinc lıa~lı- eclı•ceğim. .ün iyezin) ~elırini zaptdnıisler- ler nn.ıarı dikkati celbetmcıkte idi. 

ht ... b 1 ~ ( reler e,.;na~ıncln tnıızim kılınmı\i olan 1 yaktır. Silttl1htnma)'l terketmiyoruz. Zirn. dir . Ilunla ı·ın lınşıntla C'ieszin Silez) ::ısının ... n u ~ Hususi ) 
--------------- tıkalli.\·etlt1 re aicl statüde münderiç hu-ı Rudnpe~te, :l (Rııtlro) - Çekoslo- ::;jJ[ıh,ıızlnnmn için devletlerce hentiz Polonyanın Çekoslovakyadan a- Leh hnlkıııı Çek parlnmentosuncla tem 

kukıın lıah .. f'dilet'ı>,R'ine dair temiırnt nlk\·a ıı:ik·ıl'l' 1 i. i\Iacaı·larla nıe,.,1,tiıı bir ittifak hasıl olmuş değildir.> radığı diğer arazi, bu ayın onuncu il etmiş olan mebus Volf bulunmak. 

Bu firmalar kim
lerdir? 

:dmı~tır. :\Jm:ar hükilmeli buna kana- tı!nıı rerlt•ı-iıı. )laenri"tıuıa iUı,tl.:111 TiaşvP)dlden sonru, muhalif lider- güni.i ak~amma kadar verilmiş ola- tadır. 

al t'lmemi~ ve r:'ekoslovakyadaki M:ı- ),ahııl e\·I •r:ı •_ıiı·. lkihükiiın· t ara!'lııı- )erden J.\ l ~ıjcler Allı küı·süye çıkmış caktır. ı--------------·• 

A nkara, 3 (Hususi muha.Lirimiz
den) - lktısad Ve kal eti mahsulle-

caı-larııı tıpkı Alnıanlaı· gibi keneli da hu J-ıtıt;ll" :.111 bugün mliı!Ü,pı·el •ı-ı- \'e ('emtıbrluym şiddcile hırpalay::ı- Gazete Polsa; yazdığı bir maka- AN AD Q L LJ 
ımık:.ıclderatlarını tayin etmek hak- lıa"'l:ııı ı,;•ı ~:;_,'eııi.\•or. rak demh;;tir ki: l d k 
kııw malik olmalarını istemi~tir . Dudapeşle. :1 (Rad~·o) - Çekle- - Baş\·ekilin sföderi tenaku~lal'ln e ~· yirmi senedenberi Çe oslovak 

rimizi t· ~ · ' d 1 d B ya ılc P olon}'a aras:nd?. hüküm sü- Günlük s iyasi gazete I>iirt de\'let l\TLinihte ittihaz etmiş rin. Turnalza j,..tns~·onunu dinami"- o u lll'. ir taraftan sil:1hsızlanma-
agşış ederek satışlara hile ka-

J·ı~tıı·an iki ihracat e\'İnin ihrac ruh-
oldukları mul,arreral ~ırasında Çekos l"'rle ı.a,•ava urm·<luklıwı hıt~{kında!<i dan buhsecliyor, diğer taraftan da re n ihtilafın, Çiyezinin işgalile sona ~ahiL ve Ha,muharriri 

llA)DAH RÜŞDÜ ÖKTE'I :sative ! · · · · ermın nlııınuısını kararlaştır-
m1 ıştıl'. Bu ihracat evlerinden biri:si 
zmirdeclir. 

lovak\·adaki :.\Iııc:ırların bu talepleri- 1 .ıhrr ıı'<·<.kaclnr mehafil t.ır.<t(ı.71 1 nn ı<il:ihl:ınıyor. erdiğin i kaydeylemiştir. ı 
ni ka~·detnıi."leı- ,.e a~·ni zamanda yal- ~· !.;·:p · 1lmektııdir. Bn~vekil, dörtler misakı için bir Yar~o\•n, 2 (A.A) - Smigli Ridz l mumi Df'triyat \e yazı i~leri mil· 

takım temaslarda bulunmuş. bir mu- general Berinoe kinin a~kere maı-ş 1 tlurlı Hamdi i\iizlıet Ç.aaçar 

Son dakika: Filistinde v~zivet \•affakıyet elde edeceğine kani ol- emrini, söylediği lıir nutuktan Roııra 1D AR E'i'İA. NE,... l 
muştur. radyo ile vermiş ve Leh kıtaatı bun~ 

- Baştarafı t inci sahifede - Arkadaşlar; döı-tler misakı. yer- elan böyle ismi tarihe ge,·en c· .. 1 

B k l 
. 1 . R .. ıe..,.zın 

1 
Q SVe i pı~malnr olmuşlur. sız m .teşebbü~.,.Uiı:. Benre', usyanm köprüsünden geçerek ~ehrin e'-ki Çek 

Mi hail of 
1rnıir İkim•i Be) ler ııok.a\: 

C.J lalk Partİ•İ Lina8ı içinde 
1'elgraf: İzmir - ANAOOLC 

Tt-lefon 2i76 .. Posta kutusu: 40.) Her taraf tan ' Son haberlere göl'e (Tiberyat) fa d~ da~ıl ol~ca.g~ bır konfeıans akde- k~smına girmiştir. İlk müfrezeler şeh-

1 
koğu/uyor . kırk kişi ölmüştür. Bunlardan yirmi- dılnıeh ve ıhtıluflar esaslı surette rm en-elce Çek olan kı!:;mıua ~aaat 14 -.----:-A-:H7'0~N7":-::E-~~.~E-R_A_,t_T_t,_ __ 

stanb 1 Ve/ stanbulda bulunan bı'ı· kı."ı· ... ı· ''ahuclı' ve nıL·ı·tebaki"i arap- hallolunmalıdır. ü beş geçe \'armışlar ve üzerinde, «hoş ):Jllığı 140U, altı aylı.!!:ı Sl»J 
d u • 3 (Hususi muhabirimiz- ., c, ' "' A k d b ı t -

en) - "B-ul h .. k~ . 1/' k ·ıı A f_ ., , • r a aşlar, Çem er aynın yapı- geldiniz . Artık ebedi olarak birl - lı.:uru~tur 
hakkında .d gar ku umetı tarafından Ye l er nParaya tır. ğı bir :-ulh değil, bir mütarekedir. tik.» kelimelel'i okun· n b ... ··k I., ~ş 1 -

"il.• k ı am aran Yerilmiş olan • ·ı (T"haıı) ı'le {Ramale) de de elli Sulh zo 1 h f a cd"lemez d 1 a u~ u )il an' Yalıancı memleketler i"'n eenelik ı.vıa edony .h r1 gıttı er .. . ' , r a mu a az. l . . ro un altından geçmişlerdir. .... 
ha") f a ı tı a komitesi reİ!';İ 2\Ji- • . . . ki::.i ölmfü~llir. Arkadaşlar, :.\Iunıh anlaşması>·le Kıtaat e ki hudud 'k· t . f uLone ücreti 27 liradır 1 0 

u hi~bir memleket kal 1 t htanbul. ·~ (Hususı muhabırımı7.- • • lh k . . t v tın ı ı nı n ına ı--------------
mektedir. Kom·t ,· ..•• m em~- ' . · • < • • Yafacla da kanlı c:arınRmalar ol - su ·urtarılmamış, ınsanıye mag- yığılan halk tarafından alkı~lanmış-ı ANADOLU MA'l'BAASI~DA 
kfımeti d ı e reısını 1 unan hu- den) - füışYekıl Bay Celal Bayar ile lOp olmuştur.> tır Pivnde k . k 11 .~. • BA~IL·'tl"TIR 

e kabul etm · , ·d nrnstur . · . ısmı u ı"'ı geçtıkten son- .:- J " 

inmesine . enıış, \apuı an Cenevrecleıı ~ehrinıize g~en ~aricive s · . . Atlıdan sonra, birçok muhalıfierlll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
mu aade etnıemı·"'tı"ı· 1 · JI"ı· t·1 ı·nfa tngilız km·,·etlerı sev- .. .. 1 . b k h · 

B .. ~ · ' ·' ı··ı· ı~· , R"' t·· A . D· h'l.. , . "" " ' • oz SO\" emı!'I \'e en Ronra sa ı · nrı- E/h J unun uzer· :\I"h . . ve '1 ı ~.ı:. uş u r,ıs. ,ı ı ı> e e- · • M•/[.. K .. h . 
purla geri düı~~~ .• ı a~ı~of, _a:n.ı ~·a~ kili Ye Pal'ti genel sekreteri Bay Şlik- kedilmiştir. .. . . riye nazırı M. İden kü~::-ı~ye çıkarak, amra ~ ı l utüp ane sıneması 
tekrar 1 t b uş, lzmue ugıarnıak Cumartesinden bugune kadar Fılıs- Çekoı11lovnkya meselesıını uzun uza- Pek muhterem Izmir halkına iftihar ve şerefle sunduğumuz 

s an ulu &itmistir Hükunıe rü Kaya, .Nufıa Vekili Bay Ali Çetin- 1 . d .. k k k. · d t . "k 1 .. A 
timiz de ).fih il · - tinin muhtelif yer enn e yuz ·ır ·ışı ıya eşyı ettı ·ten sonra şun arı soy- zametli program 

•• ::ı. ofun vapurdan çıkma- knya ve t'.;in.ıat \"ekili Bay Faik Kur- lemi tir. 1 L 1 
sına mtısande elm . . k ölmliştlir. ş · - ore ve Hoordiy İ§ arıyor Türkçe sözlü 

• em ıştır. eloğlu bugiin A ıı ·:.ır:.ıya hareket et - _ Çem berlın.·n in; ev\·elfr. Çekoı11-
E · ı d" B k·ı \r k·ıı II Araplar, polis karakollarına taar - 2 - Altın yağmuru Fransızca sözlü 

I rzıncan istasyonu J11IŞ el" Jl'. UŞ\"e ·ı Ve e ·ı er, ay. lO\'akyaya yardım edeceğini Ve İCRp 
l . l l \r ı· B ' 1 ruz etmiş ve (Tiberyat)taki ha\'rayı 3 - Ulu Önder ATATÜRKün dog~u Anadolu ıeyahatlerı· fı'lmı' 

ld 
L arpaşa ıs :ısyomınc a a ı ay ,, u- ederse Fran~a ile beraber harbe gj. 

acı l ı. ı ı · .,~ .. d ~ ·ı c h . . . vakmıştır. Türkce tözlü Pl'z· _ ııt c ın ı.;stuıı ng ı e um ur reısımı- · rereğini bayan etti. Sonrn da ric'at 
, .ınrnn. 2 {A.A.) - T\'.emah ~i- zin b:ış ym·eri ve gPnel ~ekreteri, Yafada lıir bomba patlamış. on ki- ·it' Seanslar·. 

meııdiier · t· .. . · E ı. 
1 ıs .ıs~ onu buguıı mern~ımle mebuslar tarafıııd:.ın tei'yi edilmişler- şi ölmüş, üç ki~i yaralanmıştır. Arap Bfüwekil, uii~·i.ik bir.ser ynpmıs de- 1 
şl~tzneye açılmıştır. • 

dir. poli:!ler azledilnıi~tir. jfildir. Asıl sulhu kur tariln mevcudi- 3 7 de Altın yağmuru , 5 9 da Atatürkün ıeyahat fil mi vt- Lorel Hordi 



(ANAUVLUJ 

So Ruslara gö~~· ... -- - Harp çıkd:J.~O.! - ~. 

"Ç koslo ... vakya~ı ı:.arça~ Almanya, ablukaya ne 
ama plan ve duşuncesı kadar dav anabilir? (7) Yazan: M. Ayhan 

küçük devletlerin İngiliz ve 
vait1erine olan itimatlarının 

Pravda, 
Fransanın 

NtiremLcrg kongre~inin en sanım~ r '1HI aşmıştır. . Kasım pş. bu okunmaz ya 
yonel lıeyanatı arasında, Almanya Et tedaı·iki hususunda ela mi.işki.i-

nın iktısadi sahada tuni istiklalinin !at vardır. Haziran .Uaşıncln yapılan zıyı sana kı•m verdı• dedı• 
ileri :ıürülmesi de vardır. Şansöliye sayımda, domuzların miktarı g~çen 
Hitler, artık Alman otari~i,;inin ke- ~('neve nazaran viizcle 8 nukı:ıan cık-

azaldığını yazıyor . mııle geldiğini ve harp h~linde Al- mışt;r. Ifarp öndesine nazaran vazi- • 

. . .. man.ranm ablukaya alınmasının te- yet gene gnyri mfümiddir. 1913 te Paşa şüphe ıçinde idi Hattı hu·· mayun Soı•yet ba.mn: Hadtlı zatında bu - fuşıst mutearrız sirsiz kalacağını söylemiştir: memlel<f'tin domuz miktarı 22 bu- ' • • 
Pravda gazetesinin 20 e. li.ıl 1938 ~eni Lir tnlif \'C cihan harbini ate~le- «Dostumuz Göringin enerjik ted- euk milvonken 'simdi 21 milvona in- d f t d b • b b d b } • d 

tarihli nüshasında. <Çeko:-ılo\"akya~ 1 me yuıuıı<la yeni bir adımdun başka birleıi sa.resinde, dt•miştir. son sene- ~iştir. sığır ve 'kovun ııusus~nda da a ve a e en ır a a an a ııs var 1 
parçalama ıılan ve «rıo1\tai nazanla- Lıirşe.\' aeğildir. > ]erin nok,;an rekoltelerine rağmen, harn öncesine naz.aran eksiklik var- Bir gece evvel. Mahmud paşa.' clı açtı \'e baktı. Yazı karışıktı. Oku-
rı) başlığı altında inti~ar eden maka- Gene ayııi gazetenin 21 eylül tari~- ehemmiyetli miktarda rezerv eler dır. TT ariçten idhalat tamamen ~esil- müftü ile Anadolu ve Rumeli kadı- yamadı: 
lede ezcümle şöyle denilmektedir: 1i niisha..,ında «ateşle oyun» başlıgı vl\cude getirebildik. Bu rezerveler diği takdirde ı:ııkıntı başgöstermekte askerlerini sıkıştırıp sadnazam Ha- - Bu okunmaz yazıyı sana kim 

cÇemberlayn ile Ilitleriıı Berh les- <ıltıııda inti~ar. ü~len ~aşı~a~~Jede Av- ve reni Almunyaııııı, uzun yol! ar gr.c ik m iyece ktir. san paşa hakkında bir idam fetvası verdi? 
gadenıle yaptıkları müııı.kerelere dair ı·upaııın ge~ı~dığ.~ tehlıkelı ~-u~.1~~ hak- için, Lt>slenme endişesini ortadan kal Demek oluyor ki umumiyeti itiba- çıkarmış, bu fetvayı bir ariza ile pa- Diye sordu. Kethuda, hafif bir 
ecnebi matbuatın neşrettikleti halıt:!r- kın~u ~u gılıı mut.ılealar yurutulmek- dırmaktadır.» Ye d;.ıha ileı-ide ilave barile, Almanyanın gıda maddeleri dişaha göndermi§tİ. Mahmud paşa, sesle cevap verdi: 
lerden bu müzakerelerin mafhumu tedır: ediyordu: «Alman ekonomisi o su- hususunda vaziyeti, abloka halinde arizasında sadrıazamın idam edil- - Hattı hümayundur, Darilssaa. • 
h kkında tam bir malUmat edi..rnek «Avrupa gayet tehlikeli günler ge- retle nizamlannıı:;;tır ki. hH zaman pek paı;.Jak olmı.vacaktır. Zahire ve memesi t~dirinde karısıklıkların de ağası verdi. 

ın olmuştur. Her iki tarafın da çiı'm:ktcdfr. Alma'.ı faş~zmi İn~~ıt:- diğer memleketlerclt>n müstakil ola- nelıuti gıdalar kaynakları herhalde artacağını ve zatı ş~hanenin hayatı- Kasım paşa, şaşa kalmıştı. Çünlttl 
\ ... k ayı paı·çalama ve onu dev- teı-.• ıle Frans~nın _ıdarecı mehafılının rak. kendi kendinı idare edrbilir. Al- gelf'cek :rekolteye knclor karşılarmya nın bile tehlikeye düşeceğini bildi- yazı, padişahın yazısı değildi: 

ı t is il Jalinden mahrum ~ırak_ma me- rıza ve muvalakatıyle .. Çekoslovak~·.~y~ marıy~:t'l _abl~l~a etmek fik'.'L şim~li- yetecek.ti:. Fakat ı:>f ihtiyacını .kar~ı- riyordu. Ayni gece ise, sadrıazam _Fakat bu yazı noktasızdır, P•• 
eleleı in· rnevzmıbahs ettıklen tama- pa ı·çal:.ım ıya. ondan Surlet ha valı:-ımı den gomülebı 1 ır, l>Lı la marn ıle tesır- l~Lma k ıç ın mevcu a hayvan mı ktarı- da p ..... dı· s._aha bir telhis sunmuş ve ta-

l k ,.. clisahımızın hattına da benzemiyor. i ·l , ..,·k~ı<lır. Çemberlayn Bitleri ayırmaya \'e zapt:tme~:e hazır anma·- siz bir silahtır. ~asyonal - Sosyulbt nın azalma!':ına kallanmak icap ede- lih ona giilmü~tü . 
• ncak a kerı bır taarruza başnırmak tadır. Almaı: fa~ı::ıtlerı bu maks:ı~Ja devlet, kendisini karaktt'l'İzı> eden c<•ktir. Yağlı mallclelre g<'lince, bun- Padişah, Kasım ağaya iki kağıd Elfaz Ye ibareler okunmuyor. >B&• 
hu us nda ikna edebilmiş ve Almnn ant~.i. tehdıd, Çekoslovakya dahılm- enerjiyle dünya hal'lıinden lazım ge- ların eksikliği pek çabuk kendini uzattı: bam:. tabirini kullanıyor, halbuki 
ta pleı ·n·, Çeko::.lovak cumhuriretine dı:ki kendi IIenlaynci ajanlarının hoz- len dersi alma.ı::ını bilmiştir. E<;ki<len hissettirecektir. _ Al şunları, sadrıazam pasay~ efendimizin hali hayatta. babalan 
apılacak İngiliz_ Fran:'!ız tazyiki ne- gunculuk faaliyeti ,.e niha~ ~t Hen- olduğu gibi, yabancıya tabi kalmak- Demir ve petrol: ver .. Ve sonra git, Mahmud pa~ayı yok ... 

ticesinde, mu:ılihane yollarla tatmin laynciların Çekoslovak hi.ikı1meline tansa, şu veya lrn sahada, icabında Almanya demir cr.vhr.ri husmmn- idam et!. Ka~ıım paşa ndnmakıllı şüphe için• 
etmt;yi taahhüt etmiştir. Zaten «Çe- kar~ı açıktan açığa ayaklanma:-ıı gibi zarurete katlanmnk prenl'(ibini ida- da fakirdir. Dört senelik planın ma- Demişti. Kağıdlardan biri kay- <le idi. Filhakika hattı hümayunda 
koslovak meaelesinin böyle bir hal> bütün \ a:sıtalaru müracaat etmişler- me edeceğiz.» 

d. B ·dd. 1 k 1 · tl den işletmelerini genişletme,·i istih- makamın arizası idi, di<
0
'Yeri de müf- \'efat eden bir babadan bnhsedili· eki Hitlerin esas arzularına tama- ır. u ı ıa arın. ne ·ac al' ~mnıye e . . • . · . . 

Al j . · · k nd' · t·ı· · "' c ·1 · ·· ··ı ·· J r a ol ko trol claI etmesıne ragmen, malıyet fıatı tünün sadrıazam hakkında vermi,,, yordu. rnivle tetabuk etmektedir. « man aşızmı ·e ı ıs ı a sıy .. s - ı erı suru muş o u .. sun, n h d h' b" k d ~b· 
1 

• 
" . . • . usmmn a ıç ır aY a ta ı o mı- ld • .d f t Hattı hümayunu, reisülküttap Ha· c:Çekoslovakya hakkındaki İngiliz- tini t.müsa\•ab ve Almanrnn Yers:ıv edılmesı lazımdır. Almanyamn ıktl- H r-·· . • . k . . k o ugu ı am e vası .. . . . . ı· . k~ l . 1 . b .. k yan erman .... orıng ~ır etının u- "a11 cfendı.\.•c uzattı. · b ·ı qac ı ım ·an arı mese e ·ı ugun ço K • t• t" M"ft·· ~ " · Alman anlaşması esas ıti arı e şu ne- muahedesinden «kurtarma» gibi ni- · ··•. . :; rulmasına rağmen, A lmanyanın bu asım agayı ye ıs ıren, u · u 

t . ı t Süd t h ı· · ·n nrnnırndır M t f f d" 'el' 0- . t' . - Şunu oku bakalım .. Şöyle, ba .. ıce ere varmış ır. e ava ısını clalariyle setretmekteclir. Hakikatte G d · dd 
1 

• senenin ilk yedi avındaki istihsali 6 us a a e en ı ı ı. ıcaze mı on- k 
1 

d . ·t . 
1 .1 . Ç k 1 k ı a ma e erı: .1 · . t' A d I S d k d h ınca ge e ışı eyım. A man)·aya verı mesı; e os ova ya- ise mevzu hiç de y ercıaya dair değil- S k lt 1 . d ..... ki .. J:. •1 w mı yon tonu geçmemış ır. vustur- an a mıştı. , im i en i ocasının Reisülküttap, bir mırıltı halinde 

on re o e erm uşu llı-;t ne rag- . t"h 1 .. d h b k t k 
nın Fransa ve Sovyetler birliği ile ak- dir. Versa'"' muahedesi mucibince es- :vanın ıs ı sa mı e esa a a ma imzalı fetvası sadrıazamın eline r,i- hattı hürnauunu okuuunca teses.sür 

J men, Alman hiikfımeti ehemmiyl.'tli ~nrtile, senelik istihsali 13 milvon J " detmiş olduğu muahedelerin feshi; ki Almanya arazisinden bir kısmının miktarda zahire stoklamıyn muvaf- tondan fazla taktir etmiye imkan dj.nce, sadrıazam da intikam almak ve hayretle Kasım paşaya baktı. Ka. 
Çekoslovakyanın devlet taksimatının Franı:ıaya, bir kısmının Danimarka fak olmuştur. Bunun, yalnız milli is- .., oktur. Bu da ancak 4 milyon ton için elbette müftüye ~i~ oyun .oynı- sım paşa da şa~rmıştı. 
Alman metalebatına uygun olarak de- ile Polonyaya, Alman milstemlekele- tihsalin bir miktarını piyasadan çek- Çeliğe tekabill eder. Halbuki, Alman yacak ve onu da temızlıyecektı. (Sonu yarın) 
ğiştirilmesi; Çekoslovak iktısadiyatı rinin başlıca ngiltereye geçtiği ve bu mek ~uretile yapmış değildir. Hariç- çelikanelerininin mecmu istihasali Kasım. ağ~. ~anına yeniçeri efra- -

nın Alman ekonomisine tabi olması. muahede mucibince Çekoslovakyaya ten idhalat yoluna da başvurmuştur. geçen sene 20 milyon tona yükseli- dı~~an ~r ~0luk ~~~. .?ıktı. takat Bir ta VZ • 
Bu ı:ıeraitten her hanii birinin icrası . . . . . Almanı·anın d1ş ticaret mizanı ırıda vordu. Alman çelik fabrikaları ihti- yo a gı er en mu tunun tez ere- M A h A d J ıt bır karış bıle Alman arazısı verılme- J • • • • • • • ı· tt tt B tl U 

l h k l 'ğ" maddel~ri ~ubesinde geçen sene iki \•aclanmn beşte dördünü harıçten sını gız ıce yır ı ve a ı. u sure e • y an, na o Çekoslovakyanın 'A man a em 1 ı dia" Cekoslovakvanın eski almanvav:.ı "' ' · · h k t b"ld' 
0

' • ' • • • • milvar marka nı.km nçık vermistir. temin ediyordu. ocasını ur ara 1 ı. • ] • 
altına girmesi ve Çekoslovak istikla- dahil btıhınmad1ğı gibi şimdi Alman Bu stokların. miktannı tasrih. et- ;yucud~ getftJlmfş oıırn ~tokfara - Kaymakam Mahnmapaşayr a rır ai esı 
linin boş lafa munkalip olması ile te- faşizmi tarnfnıdnn ı?.aptedilen Avus- mek imkansızdır. Resmi istatistikler rağmen, hariçten demir cevheri id- idam edebildi mi> 
tevvüç etmiş oluyor. turyamn da eski Alman arazisinden ancak normal rakamlar göstermek- halatı kesildiği takdirde, endüstri - Hayır, çünkü Mahmud paşa, içindedir 

cAnlaşıldığına göre, Çemberlayn olmadığı bütün cihana malumdur. tedir, halbuki hükQmet makamları, faaliyetinin bugünkü hızile devam Bazirgan camii yakınında Zencirli 
bu sefer, Alman mütearrızla uzlaşma Alman faşistler, Si.idet hav:ı.li~inin şimdiden, Alman halkını aylarca edemiyeceği aşikardır. Komşu tsve- servi. ~ahallin~e ~eyh ~amaz~n. e- Gazetemizde tarihi roman, tef
yolunda Çekoslovak istiklalini Hitler «milli vahdeb in meydana getırılme- müddet beslemive kafi gelecek stok- çin madenleri, geçen harpte olduğu· fendının zavıyesıne gıderek ıltıoa rika ve diğer yazıları çıkan arkada· 
ile «dostluğu» uğrunda feda etmek si için kendilerine lüzumu olduğunu lara malik olduklarını iddia etmekte- gibi Almanya için ç.ok lüzumlu ola- eylemişti. Ramazan efendi, çok bü- şımız M. Ayhanın, vaktile Ayhan 
suretiyle, her zamankinden çok daha iddia etmektedirler. Şurası tamamiyle dirler. Bun<l::ı.n başka, son zahire re- caktır. yük bir şeyhdi. Ona herkes itaat ve imzasile bir iki eser neşretmiş olan 
ileri gitmiştir. aşikartlLr ki, «milli vahdet» hakkın<ln- koltc.:ıi çok iyi olmuştur. Bu rekolte, Yakacak nohanı belki daha az hürmet ederdi. Bir aralık hayma - Arif Oruç olduğu hakkında yersiz 

«Çekoslovakya fizerinde yapılan ki parlak cümleler ancak Hitler~n Av- stoklara başvurmad;ın memleketin mahsm; olacaktır. Alm~n toprakla- kam paşanın orada buunduğu ı-ıöy~ ve mantıksız bir dedikodunun do-
bir İngiliz - Alman pazarlığı Fransa- rupa devletleri hududlarını lngiliz 1939 senesi rekoltesine k:,ıdar gıda rmda tebii petrol istihsali için yap1- lenildi ve gizlice gidilerek tetkik o- lasmakta olması, bizi şu tavzihi yaz· 
mn muvafakati olmaksı.ıın kabil de- konservatörlcriyle onların Fransada- sım temin edecek miktarda tahmin lan garretler, ı erzats maddelerin is- lundu. Dervişler arasında ona ben- m~ğa mecbur etti. 
ğildir. İşte bunun içindir ki dünya ki dostlarının tasvibiyle ve tazyik yo- ediliyordu. Patales hususunda da va- timnli husu.~uncla gfü:terilen fevka!a- ziyen biri vardı. fakat kıyafetini o M. Ayhan, Anadolunun kendi 
İngiliz ve Fransız nazırlarının Londra- liyle parçalama te~ebblisii için bir per- ziyet a~·nidir. de maharet ve daha şimdiden te~kil kadar iyi deği~tirmişti ki, ancak bir yazı ailesi içindedir. İslam tarihi ile 
daki görüşmelerini büyük bir heye- de hizmetini görmektedir. Yağlı maddeler hu~usunda va- edilmiş olan muazzam stoklar, bel~i c::üohe hasıl oldu ve ~eyhe hürmeten başlıyan ilk eserinden sonra Ciridin 
canla takip etmiftir. Lakin bu görüş- Milli kuvetin vücude getirilmesi için ziyet çok daha naziktir. Sütlü inek- Almanyaya hiçolmazsa kısmen. ve daha ileriye gidilmedi. zaptı, Yavuz Selim, Selahiddini 
melerin neticesi Avrupa sulhunun şöyle bir tahmine çalışalım. Eğer bu- }er miktarının son ~eneler zarfında muvaRkaten, mi.i~kül yakacak m~se- Bu hadi.seler arasında Kasım a!Za Eyyübi, Hatun han, ~diğer bir arka
perspektifi için pek o kadar tatmin e- gün Çekoslovak cumhuriyetinin bir 18 buçuk milyondan 21 milyona çık- lesini haletmek imkanını verecektir. ~vvela yeniçeri ağası oldu, sonra da dası ile beraber yazdığı- Teodora, 
dici çıkmamıştır. kısmını teşkil eden Siidet havalisincle mış olmasına rağmen, siit ve yağ is- Filhakika, harp halinde, Alman:'(a- vezir .. Fakat kısa zaman zarfında M~chul korsan. Fırtına Ali ve diğer 

~Çekoslovakyanın boyunduruk al- ne kadar Alman ve ne kadar Çekoslo- tihsali çok kifayet!'lizdir. Yağın yeri- nın yakacak ihtiyacının 13 veya ~a Cerrah Mehmed pasanın yerine ese;lerini yazmı~tır. Bunların bir kıs
tına alınması hakkındaki plan ve vak bulunduğu heı::ap ediliyorsa, ya- ni al~cak maddeler bulmak için ya- 14 milyon tona indirilebileceği sanı!- lcaymakamlıC!-a terfi ettirildi. mı da Anadoluda çıkmıştır. Bizim 
«nokt:ıi mızarlan, bu mesel.:? ile en rın da İngiltere ile Fransanın idareci pılan araştırmalar beklenen netice- maktadır. İmdi, Almanyanın tabii N'ihayet Mehmed salis vefat etti. arkadasımız, M. Ayhanın, eskiden 
z·~"<'<ie c d.kada.( bL· memleketin yem mehafilinin hiç te hoşuna gitliyecek Ierl vermemiştir. Bilhn~sa yağın an- petrol istihsali şimdiden 500,000 Fakat bu vefat hadisesi ile sultan bir iki ·eser vermis olan Ayhan ile, 
('dic ·lovı:.kyantn i~+-.raki '>lmrd,~:zın, buna benzer bir takım meseleler cak, Almanyanın hariçten idhal et- tonu bulmuştur ve sun'i yakacaklar Ahmedin tahta çıkı~ı çok ı:ıarin oldu. hiç bir suretle alak.ası, benzerliği şu
ancak emperyalist devletler arasında günün mevzuu olabilir. Mesela, Hln- mek mecburiyetinde bulunduğu ne- istihsali de bir buçuk milyonu geç- Padişahm vefatından kirnsı>nin hn- su, busu yoktur. Kendi ısrarı dola
müzakere edilmektedir. Emperyalist- distanda yüzde kaç nisbetinde İngiliz bati veya hayvani maddelerden is- mektedir. Demek ki harp halindf' 1leri yoktu. Sabahleyin «galebPi ol- vısile asıl ismi vermiyoruz, o, bir ço
lerin Çekoslovakyayı parçalama planı Hindi Çinide ve Fasta ne miktarda tihsal edilebileceği kat'iyyetle sabit daha 10 ila 12 milyon ton yakacak van» toplanacaktı. Kapıcılar kı>thn- ~unuzun tanıyıp yazılarını zevkle 
«sulhu kurtarma> gibi riyakirane Fransız bulunduğu me!eleleri çok en- olmuştur. Nebati ve hayvani yağlar bulmak i~ap edece~tir. . d~ı:ıı atlas de:c:t~al içinde. bir hAtt.ı nkııduğu muharrirdir. 
cümlelerle ma.skelendirilmektedir. - Devamı 5 nci Sahifede - idhalitı, 1937 senesinde, 995.000 -Deı•amı 6 ıncı sah1fede- humayun getırdı. Kaı:ıım paşa, kl\A"ı-1 •••• .. --------
... ._ ... ._ .. _._.._~_.._.__.. .. ._~_.~lllliill!'.._._.~.-.ı-.~-'!11----... ._~._....._ ..... ._.._ ........... ._.. ___ ~~.~·-~·::::;;::.:...:_:.~-~~~= 

_ Öyle ya, bana mütemadiyen. aşk aylarımızı bir defa gözlerinin Bu çağırış, çok gayri ihtiyari oldu ~Memleket hastaneai 
...- ' Namus Hırsızı 1 
j Bir Aile Faciası ) J 

f 
(37) Çeviren : frf an Hazar ....... ~ ........................................ ... .. 

patron diyorsun l önüne getirsene t Bir saat bile beni patron t 
_ ? .... gtlrmeden yapamazdın! Her yerde Affet beni! J ahi/ive mütehassısı 
_ Susuyorsun Blanş ! bni arardın!.. Öyle sandım ki biz gene egki Kiin- D C } Y k 
- Nasıl su~mayayım Şar1? Doğumdan sonra, bana ilk geldi- iri yaş1yoruz ! ! r • ela ar JD 
- Ne var, n oluyor.sun rica ede- ğin günü şimdi hatırlıyorum da val- Öyle sandım ki biz gene iki eski 

rim? lçindkileri liltf en dök! Istıra- lahi titriyorum Şarl ! sevgiliyiz! 
bın ne ise onu bana söyle! Yavrumuz yatakta uyurken, da. Onun için seni, 

Muayen~hae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. T elefonn:3956 
_Benim ıstırabım yok Şarl ! kikalarca kalp kalbe, nefes nefese, - Şarl! Evi: Göztepe No.1018 

EugOn ona ne olmuştu? 
Blanş, ağır ağır Şarle sokuldu. 
Onun görzleri kızarmış gibiy<li. 

_ O halde niçin beni çağırdın? kendimizden geçerek derin derin ku- Diye adınla çağıı·acaktım l Telefon: 'l54 5 
nın başında beklemişti!. _ Çağırmış bmmdum ! caklamşmıştık 1 Utandım dostum 1 Anlıyor musun •---------------· 

Şarl, çocuğa dair Blanşa hiçbirşey _ Blam~ ı Büttin bu asabiyetlerin O saati hiç unutamam Şarl ! cok utandım! 
-----------------------söylememişti ı Memleket ha!'!. tanesi 

Rengi soilguntlu. Deme bü ün ag ar, anca e ın- -. . k t b v 1 k 1. nereden geHyor biliyor mmmn? Rundan ı:ıonra .n. e oldunuz. bilmem! l Bunun irin (Sarı!) kelimesini te- -

- Ne var ne yok Blanş? Yeni bir den çocuk alınıncaya kadardı. - Hayır Şarl, bilmiyorum! Her zaman atolyede benı ar.arken, leffuz edemedim. başoperatö,.Ü 
havadisin mi vıır? Blanş, hıçkırıklarını güç zaptede- - Düşün bir kere Blanş l Sana kaç birdenbire aramaz oldunuz! Arkanızdan, ı N k 

Blanş; Paskal::ı. baktı: rek grisin geriye dönmek istedi. defa ya\'1'1.lntl" yanında alıkoymanı, Gözlerim gözlerinize tesadüf eder - Patron! ı M. uri Ar an 
- Hayı:r mös'-'ö, dedi,· hiçbir ha- Fakat bu defa Şarl onu yanına ça- bizim eve götürmeni, çtinkü pek az' etmez hemen sararırken artık sarar- d , ! 

" 1 Diye bağır ım · Adres: kinci Beyler sok~k vadisim yok! ğırtl1 : bir zaman soni"a bu hareketinden lmaz oldunuz! (Arkası var) 
_şu h:alde? - - Biraz yürüyelim Bl::mşl Seni pişman olacağmı söylemiştim.. İşte Senin bir buhran geçirdiğini san~- fırın karşısı.. Kabul saatlan 

Blanş, kendi kendine düşün dil: müteeftsir görüyorum l o tarihin üzerinden dahn dört buçuk rnk uzun müddet bu buhranın netı- 3-7 kadar. Tele: muayene• 
- ~şu halde mi?> Dedi. ay ~eçmedi ki şimdi kabına sığamı- cesini bekledim. Daktilo aranıyor hane 312 .. Evi 2980 
Bu, nasıl adamdı bö)·le t - Ylirüyelim patron! cak derecede hem asabi, hem de Uzun -müddet Şarlt -
Onda kalp denen, vicdan denen - Bırak şu patron kelime!llfnl ea- milteessirııinl Sen gene gelmedin? Ticaretane veya bankalarda çalı!)-ı Setolin Dis Macunu-; 

hiçbir şy yok muydu? mm ı - Ben mi Şarl? Artık ben, senin nazarında !di bir mış bay veya bayan daktilo bilrn 
Blanş, bir buçuk aydır ki çocuğun· - Hayır Şarl! AI'Mk se11 benim - Evet Blanş, sen! mahHlk oldum Şarlt bir memura ihtiyaç vardır. l.i!llan' Dişleri inci gibi yapan •t-

dan havadis alamamıştı. patron umsun! - Seninle ne zaman başbaşa kal· İşte, bu sebepten bugiln seni ar- bilen tercih edilir. Müracaftt ~t>c·rk , }erine KUVVET a~ııa srüzcl 
o, kaç defadır Şarlin bürosuna _ Gene beni iğnelemeğe ~ahşı- dık azi_zim Şarl? Eakiden böyle miy- kandan çağırdım. lerin ikinci kordonda Şaplum~ •nh· kokuve!"e'l .,,..., FQll~ll JL-

gitmiş, belki yavrusundan bir hava- yorsun 1 din? Gerek ırebeliiim zamanında, Lakin sonradan çai'ırdıi'ıma da ı ğında Şerif Riza halefleri ticaretane 1 pi"p 
dis alır. ümidile içi titriyerek masa· - Niçin seni ipeleyecej'im Şarl ?. ıerekH · on darı en el devam edıu piıman oldı.ım.1 •ine müracaatları. !.,..., _____________ , 



• 
lzmir Erkek Lisesinin 

yıldönümü ellinci 
Lisenin değerli direktörü ile bir mülakat 

Çok kıymetler yetişti
ren ~u kültür yuvamız 

-
O gün,- yarım asırlık taril1ini p:ırlak 

·. bir şekilde yaş:ıtacal{tır 
''ili! 

Erkek lüıesi müd ili"ii. B. II il mi 
miyetiıı, lstaubulda d:ı bir yurdu 

, varılı. Yüksek tahsilini yapan bit·çok 
J 1zmir gençlerinini kı.ıcağmda lıarın-

izmir er ke k Lisesi dıran bu yurd, gün gc<;tikçe tekamül 

1zmir Erkek lisesi 9 Birinciteşrin direktörün göz!edn<le, eserinden etmekte ve bunun iı;in güzel Liı· i~-
]>azar günü, kuruluşunun ellinci yıl- memnun san'atkal'ların sevince tikbal hazırlanmaktadır. 
dönümiinü kutlıyacaktır. Bu ödevi aynalık: eden parlaklığı gülümsiyor-l Üç komit: halind~ ~-~lışan _kun~
üzerine :nlan clzmir lisesinde yeti- du. Sırası gelmisken bu mevzua te- mumuz malum oldugu uzere lısemı
şenler kurumu> eski, yeni bütün mas eclen ikinci ~orumuzu soı·duk: ı zin bu yıl, ellinci dönüm törenini 
üyelerjne davetiyeler göndermiş ve - İzmir li!'esi mezunlarının dev- kutlıyacaktır. l\lnksadımız, bu kut
bu da,•etiyelere yapılacak törenin Jet ve Avrupa imtihanlarında en çok lama gününde ocağımızdan yetişen
programını da iliştirmiştir. muvaffak olduklarını işitmekteyiz. leri bir araya toplamak; mektep ha-

Kültür muhitimizi çok yakından Bunlar ü zer inde bize izahat lütfe- .ralının tatlı hatıralarım tekrar yaşa
ilgi!endireıı bu törenin, parl a k ve dermisiniz '? mak ve yaşatmaktır. Bu sevinçli gü
samimi bir;IHWdlde kutlanacağı zen- B. Hilmi Erdim, bu sualimizi df' nümüzi.in mümkün olduğu kadar ne. 
gm programından anlaşılmaktadır. şöyle cevaplandırdı: şeli geçmesi için bütün ınezunlan-

(FiKiRLER l 
Defineler 

Allah adedini çoğalt,.;ııı; define :ı

rı:ıyan arıt:>"ana ! Okuduğumuıa göre. 
yenideİı beş yerde defi11t! :.ır~nrıcak -
mış. Arayıp dursunlıtr ! Alemde his; 
birşey mahvolmaz ve hiç birşey gizli 
kalmaz, derler ne dogru ,.;öz! Hele al
tuna taalluk etti mi, altı avlık yoldan 
gelir, ara~tırırlar, ultun bu!.. Gizli 
kaldıkça sahibini de , arıyacak olanı 
da zı\'anadan çıkarır. Sarı :<.arı orta
ya. da çıkınca emeller de beraber te -
za.hür etmeğe başlar. C'murni harp in
sanları topraklara gömdügü gibi al -
tınları da gömdü. Bereket versin; a
rayıp tarnyanhu·, Lulup ~ıkaranlar 

eksik değil. 
Ya göııüllel' i1>irnlt> saklı <lel iııı .. ll'l"t' 

ne demeli! Oıılaı·ı ııasıl kazıp, yanp 
ortaya çıka rnıulı ! S.ıfi l.ıe.\' merhnma 
aittir derler, lıelki de ~ .ınlı~ hutll'lmclcı 
kalmıştır, diğer nusr11larıntl:.111 sarfı

nazar: 
Gli11limı iriııcle n sı'iıııııı'<: ın11Jınblırffo 

Benzer haı·ube-:eı· içiııde biı· dtfirıyı 

Demiş! .. Aman Lıraknı, onu ::ırı:ış

tırmasınlar. Çünkü sinesi delik de -
şik olmamış insfin kalmaz. ve o za
man bir senelik bes senelik ~·nidan d<: 

Jlt'lirler. 
1'isalnldiıı 

S. Ruslara göre 
Bn!} tarajı ılürdiiııcii :wlıifrde 

tere::-;andır. :Malumdur ki. bunların 

ııbıbeti cÔk küdiktür. lııgillereye tabi 
bulunan- Fi!istiııdc 1 ııgilizleriıı paı·
makla sayılacak kadur az olduğu ma
lumdur. Eğer. beynelmilel mukavele
ler hilafına olarak, Britanyadan Hin
distanı. Fraıısadan Hindi Çiniyi ayır
mak gibi meseleler ortaya atılır~a m 
olur? Hiç şüphe yok ki, İngiltere ile 

Fransanın idareci mehafi1i bugün 
Sildet havalisi mellelegindeki hattı ha

ı eketlerini bu husuı:ıta ela tatbike ama-

de bulunmazlar. 
Bu meselelerin asla akademik ka

rakterde olmadığını İtalyan matbu-Sabırsızlıkla beklenen bu önemli - Evet... Çocuklarımız, bildiğiniz rnıza davetiyeler gönderilırıiş ,.e ün!-
kutlama ünü üzerinde, okuyucula- gibi devlet ve Anupa imtihanların- versite de tabıillerini yapan gençle- a1 tının. Tunu:t:L yaşıyan ~ransız w 
Tımıza rna umat verm~k i in. hmiı <la büyük m1ı,·nf akıyeller )rn2 am- rim ' z'ı 4 ·rak.i em' ı i' . ·. Li. tal~ı\n ~~1 ·ı solµ.~\\oen h~":lP :t
lise:::inde "'etişenJ .. r kuı·umu ba.,.kanı . ı . 'I , ı: . 1 h"k" . . emizde en·elce öğretmenlik yap- mekte olrlukl~rı ela ıspat etmektedır. 

.,, " ~ ~ or ~ı. n e:-;e a .geç.en ~ ı, u umet.ın . . . . ,, _ . ha'kı'm d . k - l k d ı d - ı Alman,,·anın Çekoslo\'ak,Ya_,-a ıre tör B. Hilmi Erdimden bir mü- açtıgı Avrupa ımtıhanlarına li~emız- mış o an aı a aş ar a çagıı ı mış-
Iakat rica ettik. den g namzed iştirak etmiş ve bun- !ardır. olmak teşebbiisünc1e ele «milli \'ahdehi 

Sayın arkadaşımız bunu esirge- larrn 5 i mm·affak olmuştur. Gene J{ıınıluşumuzun ellinci yılclt nümü- doğurmak, değil belki baskalarmın a-

medi. geçen yıl yüksrk mühendi,.; okulu nü kutlamn <lii~iincesi, mekteı)lerine r:~zbini açıklaıı açığa zaptetmek mak 
B l ~l ~mdi,,·Je zorla huı!uılları parçalamak '. Hilmi Erdim, l.ıizi mütelıeRsim imtihanına giren 15 çocuğumuzun kar:;ı h<lla c•Rki ch•rin ~evgi ve )ag ı- -

lıir çehre ile karşıladı. Zamanının 114 ü iyi derecelef·le imtihanı kazan- lığı muhafaza eden bütün mezunla- me\·zmıoohs olmaktadır. 
d 1 ı ''·l · k ı·k «Demokratik~ clevletleı· tarafınclar :ırlığın gözöni.indt! bulundurduğu- mışlardır. Diğer imtihanlarda da rımrnın göstere ıı\ erı ya m a a ·a-
nluz değrli l.ıaşkana, ilk ıoorumuz şu 'aşağı yukarı ayni nisbet kendini gös- dan doğrnu!iltıl'. Hlı nınd;ın alaka, 
o!Ju: teı·m<'ktedil'. ı her zam:ııı bizim hareket noktamız 

- Yakında kuruluşunun t·llinci Eı·kek liseııiııde yeti~cnler cPmiye- ve enerji lrn,rnağımıı1. olmuştur. 
<l?nüm yılını kutlıyacağınız Ji~eni- ti başkanına son ı:.onımuz şu oldu: 1 .. Kutla.~ı ... n progrH.n~ı~ızı da kısaca 
zın kısa bir tarihçe~ini li.itfen aııla-ı - Lisenizin ellinci yıl dönümü ı:oylc hulasa edebılırım: 
tır mısmız? kutlama progrnmrndan ve hu prog-1 !) Birin.<:~teşrin ııazar gli.ııii .. ::a;.~t 

faşi;.ıt yağmalarına ,\ol Yerilnıe:-ıi ne

Lice,.;iııcle, hukuku dii\'l•le riayet git g-i
de seyrekle~nıekte Ye bu hakların ih
lali umumi bir kaide :;;eklini almukta
c1ır. Kiiçiik devletler, A nı,-ıtuı·,,·a w 
Ceko:->IO\'nkrn me:-:t'lPleriııi gi:izleriyle 
~ö;ii ıı,·e, 1 ı~ı.dl iz \'l' Ji'ra ıı..;ı:darı ıı ken
di istiklallerini fa:::ist mütearrızlnrın 

hücumundan ..;i,vaııet edPceklerine da
ir vaaclleriııe artık itim:ıclları azalmak
tadır. 

.:\Ienılekete sayısız elemanlar yt!- ramın tatl.ıiki için y~q>lığınız hazırlık- ıo.:; ten ılıb:ıreıı sa.~·ııı .ıııı;-;n:ırlerı
tiştiren erkek lise:iinin kıvmetli di-'Janlan bahseder misiniz"! imiz okulumuzu şere1lendırmege l.ıa~
rekturü, mnzinin dağınık lıatıraları-I Nazik ımıhatcıl.ıımız ı:u cenıplan lıyacaklardır. :\Tera:;im haşla~·ın~a
nı topJamağa çalı~an kısa bir te\•,.k- verö.i: lya kadar bet· yılı:ı mezuııbn gıup 
k•1ft.rn sonra: j _ LbemiztlPn yı•tisPnlNin, e,.;ki gnıp t~planaı·ak e~k.i mektep h:.t~atı-

- Yarım asırlık geniş bir faali~·et kiiltiiı· ocaklarına kar~ı besledikleri ın en mce tefpı•nuıtıle cnıılandı.rmu- So,·yetleı· Lirliği umumi barı~ i~iııi 
hayatının size, ancak unuhtarl::mnı derin muhabbet \"e hHğlılığı deYam ğa çalışacakladır. Bu arada lmçok hukuku cli.i\'el \'r. emniyet işlerini kati 
çizebileceğim. ettirmek ve bu ırn':rneyi yaşatmak J oyunlar oyn:rnacuk, :-;amimi \'e neşeli ,.;uretle \'e sonmın kadnr müclnfaa e-

Dt>ıli. Ve şöylece devam etti: emelile l!l2~ .\·ılıııdaıılwri «İzmir li-

1

anlar yu~atılacaktır. . _ den ~·eg}tııe Lir nwmlekettir. Kendi 
l · . · 'cl •11 \'L'foıenlf'r kurumu» adlı .l\lerasııne :-mal tam ı.L> ta okulu- huclLıclları ılahı'Jı'ıııi" ıını· tL'·ıı·lL·ı· bo~·tıı1-- ,ısenıız 1887 de kurulmuş ve se;sıı, • · ·· . . . ' ı-. 

· ı a· ' tir cemivd !Pskil ec!ilınistiı·. Du ce- - Devanıı h ncı sahıledı> - duruğu ~·ok edeıı memleketimiz. ht:!l' ıc a. ı nd1 altında lnıgi.inkü adliye · · "' ..... 
d 

1 r ~ nerede olursıı obuıı h<'r türlü milli \'t• aıre.si içinde tedri:;ıeala ba~lamı~tır. 
1 

1 
l l . ~ OD 0.A' o e r.:=ıı müstemleke e:saretinirı kat'i dü~manı-kınci nıeşrutiyeten ~onr:ı ~ultani ç o m Q ~ u dır. SO\','etler bil'liği, her hangi bir 

'e C'umhurivet devrinde Lise um·a- enıper~ nli,.;t cııııanıı·ın hüküm ::-;iirme-
111 alan bu ~üe~se:ıe, fasılasız bir şe- ç • • • b dd 1 • si meselesine siikuııla bakmakta. çiiıı-
kilde çalışmalarına devam etmiştir. eŞIİ 1 ' e ü 3.laf kü Alman veya fııgiliz cammırı·ara-
Şunu memnuni~·etle haber vere'tc·im t · 11 h ') d h' b' ç k .. kt a· L~ 

"' " B '- · b dd t 1 - Belediye reisi o asın ınşa a · sın a ıç ır ,_ar· gormeme e ır. a-k. i, erkek lisesi·, bugün memleketi ugün, rang ıno:ına e ua e . 
· 1 k k .. l' · · d 1 - Y agv ma yok, iş yaparsam küf- kin Lu mc,seleler garbi A vrupanın ıdaı·e e ı 1 d senız, size muta a, a ·tua ıte ıçın e 

c en er aru:-;ın a vilksek me\'- 1 · d k 'k ı ı ti · · · h · k·ı · b' · retsinler, yapmazsam anet etsın- « emo ·ratı -~ c eve erı ıçın e emmı-
ı er tutan birçok değerli şahsiyetler ır ceva~ ;.erır :. . · . · r yetsiz değile.lir. İngiltere ile Fran!'a çe 

Yetlşi.irmiştir. E"'kı' kültu"ı• kaunakla-ı - Gozun kor olsu n herıf! ler, onu mu ıstersın ·: 'b' d 
1 " "' k l K h 1 d g o acı kos1ovakyaya karşı ~·apılaıı haydutluğa rın. ı unutnııvan bu !la"ın bt'!vu·'kler·ı·- - Geç kaldın a cadı. Va t i e - a ro ~Y. ı. sen!~ .' 1 

• be.n 
"' " "' d Y 1 d rr stıreydık muvafakat göstermek \'e bunu ta>;vib mız, güzel lzmirimizin de iftihar k ö r ol.aydtm a seni alamaydım. - er e:ımız.' .~e-1 • • k 

ettiği şahsiyetlerdir. ı _ l nşaallah m u a llim olursun, sa- de sana aynı şeyı soylerdım, mera etmekle ateşle oyırnmı~ oluyorlar. 

Biliyorsunuz ki, öğretmenlik zor- na da gösterirler. etme 1 Çünkü bu «demokratik» devletlel'in 
hı uğraşmalarının sonucunu kı~a bir 1 - Bu dala mıyım ben, talebeden _ Çırılçıplak sürünesin?. öniine yarın, Asya ile Afrikada haki-

z~nıanda görebilen bir ertik değil- dayak yiyeyim, onları kalabalık gö- - Yaz vakti olsu n, kadın da o la- miyetleri altında bulunan bazı «hava-
dır B .. .. l d • · · · · !ilcr» haJ,kıncla ela a~ ni me~eleler ko-. ~ ugun iızerincle bir kunımcu runce yo umu egıştırırnn. yım, bir plajda bulunayım amen-
ıhtını~mı ile çalıştığımız çocuğa çiz- - Hay diplomat olaydın yezid ! na! nuhtbilir.~ 
me~ ıstediğinıiz istikbalin verim- - Dilin tutulsun inşallah, her k k 1 ---------------
lerıni an k - Senin gibi aynana yo o ay- k k k 

1 ' . ca yıllaı• ve l.ıu yıllar ar- gün küfür yiyeydim öyle mi? ~a sın a canı çı ası ız ·· 
dındnkı ha''"t .. t k · B' H · 1 d d dı ! - Hah hah hah aaaaa Bı'r tane ·'.. gos erce tır. ıııaen- - ay vezır o mayay ın a a- .. -
a~eyh Yarının büyüklerini ideal şe- dam olaydın? - Oğluma da senden iyisi çok sini bile bulamadık daha? .. Nerede 
~~:itle Yelil?tirıneği \'azife edinen biz - Yağma yok, tabanlarımı ya- olaydı! bizde o saadet!.. 
ogr~tmenler; talebelerimizin hayat- layaydım öyle mi? _ Hay şair olaydın?. - Gırtlağına kadar borca dal da 
takı mtı\'affakıyetlerini görüp alkış- - Kızı m, ne diyeyim sana, Al- _Yani yetmiş sene sonra ecda- kapı d ışına çıkma, dilerim Tann-
laclığımız ni.sbette kendimizi metı'ud lah kahretsin seni?.. dLmı söğüp, beni beğenmiyerek eş- dan!. 

ve bahtiyar addetmekte~·iz. - Beni kahredeceğine alemi kah şC'k derlerken senin de kanını ka· - İ s oraya gelince zaten kapı , 
' ! te İzmir erkek lisesi, hepimizin retsin. Ben her seyi onlardan öğre- rıştırır idiler, öyle mi?.. pencere mi kalır be birader). 
Y~nılmaz br a~·1rtman kabul ettiği- niyorum. - Şoför olasın, başka demem t - Kız koynuma düşesin inşal-
mız hayat karşısında çetin imtihanı- - Böyle her gün manto deyip -Sen baska demezsin amma ben lah. 

• nı \'ermiş Ye bu yüksek mazharivete zırlıyacağına dilin tutulsun a kadın! şoför olunc~. yanından geçerken - Aman simdi değil. çünkü ran-
ermhıtil'. · 

- Senin de bir mantocuk parası ben sana diyeceğimi derim.. :levüm var vallahi .. · 
İlk sualimizin cevnl.ıını noktalıyan vermiyen elin tutuhun a herifi - Sen, her gün bir koca bula- ÇİMDİK 

- - . ı. ,_ 
~~~-o---·.-

JJeni:lide Paı ti yoklaınaswcı işlüak edenlı>r 
?P.11i::lideıı 1ıcızlııyoı: pılarak şehir mecli::;i aza n!lmzetl~rl 
Denizlide yapılacak beledh·e intiha- ... eçilmiştiı·. 

o: tı için eylülun '27 inci günü lıiitiiıı 

p .rti ocuk, kumun ilçe ~un kunıllan 

:ı.1eleri puti ilyöıı kurul heyetinin hu-

I'artimize men"ııp l.ıiitiln nrkadaş
ların bu milli işte gci,.;terdikleri derin 
a!Uka hak ika ten şayanı sü kı'andı r. 

İntihaba 1 1 O ı 938 günü başlan. 
ZJriyle topl:.ırnıı·ak ınenı 1 eket için sa- mıslır ,.e halk tehnciimle pnrtimtıin 
mimi w candan göl'Li~meler yapnıt.:-;. gi.isterdiği n::ınızl'llt>re ittifakl!l re...v
ilbay \'e purti l.ıa~kırn vekili Hilmi )erini \'ermektedir. Şehit· ba.,t:.m Laşıı. 
Ti.ırkeri tarafından bütün :ırkada~hı- parti v~ Türk ha~ rakları ile ~tlslen
ra giizt•I \'e f:ı) dalı Lir hitabedt> lıulun- mi,.;!fr. 13nııdo nHi z ik:-ı, ılnrnl. zurna, 
duktan :-:onrn gizli re~ le ) oklama ya- wsail'lerle halk t'glenmektedir. 

Köyceğizin iktisadi va
ziyetine bir bakış 

Bu kazamız, istikb:ılde büyük bir rol 
oynamağa namzed bulunuyor 

'Köyceğiz, ( H ll'UE'>İ ) - Kiiyceğiıin \ mak için ha. talık la mücadele Hi.zım
ikfi.sacli durumu hakkında geçenlerde/ dır. :\1u:;talısil hastalıkla nasıl müca
Anaclolu sütunlarrnda çıkan röportaj. dele edeceğini l.ıilmediğinden )ftığla 
burada biiyük bir aliika uyandırdı \'e ziraat idnre--inin bu i~e ehemmiyet 
beni de. Türkiye ikti..;adiyatmda yarın Yeı·me:-.i temenni olunur. 
için mühim bir rol oyn:ımaga namzed ~leyvelerin revaç bulamama<:ma bir 
Jtı bölgenin hu ... usi.retlel'i etrafınclcı :-:ebep ele, Adıınn. :\!ersin Ye Antalya 
ayrı bir tetkik ~ apnıağa ~evketti. hm•alisinden nınl nlarak .rtiklü olaı'ak 

Pamuk: Kö~·ct>gizdeıı geçen \'apurların burada~ 
Hükumetimizin pnmuk istihsalat1111 ki llH'.\'\ ı>lt>l'i ~ eı• .'·ok cliJ e nlmanut. ı· 

nı·ttırmağıt matuf nwsabi mulümdur. dıı· ki. lıu nokta üzerine denizyolları 
lstih:-ıııle \'P ihraı:a yl'lnwsi için geni~ idare"inin nazarı llikkatini c-ekmek 
mikyı-ısta pamuk ekimine ihtiyaç var- ieabecler. 
dır. Pamuk istihsaline :Köyceğiz he- Zcytiıı: 

ııüz keşfedilmemiş bir menim j{ibidir. Ze,vtinl'iligimizin btlyiık mti ·tahsU 
Bu miiıılıit <ırazideıı bir su \'e hir ça-, ıilk(•lrr Zej tiııciligi se\ iyesi ne tıb!'jtı
pa ile eıı net b pnnıugu elde etmek her 1 rılm.ı-ı için ~ .ıpılm.ıkt.ı olan foaliJ;;t
zanıan mümkiindiır. Yetişen pamukl leı·i buraya da s1çratnıak fnydahoır. 
iki metreıiP.ıı fazla boy atı~ or \'e iize- (;erçi hukumet bunu y~ıpmı:stır. ~;rkek 
riıııle 2:l0 ·' c kadar koza Yerıyor . .-bıl l nüfusıın her birine ) abani ze) tin ağa
nıühim ol:ın C'ilHt, Kö,\Cegizıle yetisı'- cı dlişurerek lnmlarııı a .. ılanma ını 
cek pımıuğuıı lıiitiin Lir Ege ınrntakn- mecbuı· l\ılmıştır. 

·"mıhı yetişen pamuk mıktnrına rıkabi- l\iiyceğiz erkeklPriııiıı her l.ıiri detil 
leceğinin tahminidir. Kiiyceğiziıı pa- 10, yiiz \'l' hatta beın tiz ıcvtin asıla
nnıl, islihsalıitıınızclıı .'·arın i\in vait- ını~tıı·. Şimdi butıın i;u a~ıh.man a~aç
leri biiyiiktiiı'. Fakat lııı \'aiıli \·apan lar malı. ul vernıektecliı'. Ynlnız Lir 
toprak. ~imdi, ::1-ıamla doldunılnıtış-1 mahzuru ortadan kadırmak orman i. 

tıır. Kiiyceğizin bütlin ~erııit ve imkan- daresiııe dLiŞLiyor: Zeytinliklerin et. 
lara rağmen pamuk ekilmemesine se- rafındaki çalıların kesilmesine mü. 
bep, piya..;anııı bur~t mahsuhınu henüz ;-;anele edilmelidir. Ağrıçların etrafın
tan111ması ,.e bundan Llfllayı i..;tek _! rla temizlenmedikçe mahsul \'erme jne 
li olmayı:;;ıdır . .:\Ii.istahsil hu \'azi) et iml.:fın olmanın bu çalıların ke·dmi :-er
kar ·ısında ::-ısamı tercih etmektedir. be,.;t bırakılmıştır. 
l\Iii!>lah::ilin sısamı tercih edişinde Gıin1iik ağaçlan: 
asıl ~ebep, bu mah~ul için alıcının a- Ciiıılük, Köyceğize inhisar etmı, 
\'ans \'ermesidir. Bu ~l\an..;, pamuk i!'5- bir mahsuldur. IHitiiıı cliinyada Köy

li).·.en ::ılırikalar .tarafından verilir;-;e, ceğizin lıu mıntaka:->rnclan başka bir 
Ko\·ceo-ız, kı:;ıa bır z:•maııcl•t TL'ı'ı·k1·,-e d ır· ı· t d ·· ı··k - t' · • e • • c • - e ıııc ıs an a gun u agacı ye ışır, 
nin mi.ihim hir Pamuk bölgesi olmak- Köyceğizde yetişen günlük ağaçları 
ta giiçlük çekıniyec.:ektir. 

Nm·Fııci!Jc: 

Kö.rceği% ötedenberi tarla mahsulu 
yetişt İren bir mıntaka idi. Son beş al
lı senedil', burncla portakal. limon, 

manclelin yctiştirmeğe ba:;lanmı-:tır. 
İlk mahsul geçen sene 1:-.taııl.ıula iyi 
fiatlerle satılmıstır. 

Toprağın kuvvei inbatiyesiııin. na
renc.:iye fagi!e~inin ~·etisme~incle bıı
ytik hiı· ) ardımı olnw·ktadır. O kadar 
ki, ağacı ör1 eıı mandaliıılerin ke<:a fe

l ini başka mıııtakada görıntık hemen 
hemen imkiınsızdıı'. 

Finike malum nldıığu iizere memle
ketin limon ihtiyııcını .nın yarıya g-i
deriyor. Şayet bunıcla limon i-<tih:;ali 
:ırttırılıı·:;a - ki buna imkan Yardır -

memleketin limon ihli~ acı tamamen 
knr:-;ıJannıış olacaktır. Yalnız. 

portakal \ e limon i.stih alfitını arttır-

maalesef ihmal edilmiş hfr \'azi~elte
dir. Orman idaresi, çalıların bile ke
iiilme-:ine mü. anele etmezken na>:ılsa 
bu ağaçların imhasına lakayt kalmak
tadır. 

Bununla beraber günlük agaçların 
dar1 ~iğala yağı i~tih ali e:-:ki:·dne na
zaran artırılmı~ vaziyettedir. Kilo!\u 
60-70 kuruşa satılan bu yağ simdi 
'l'ii rk tacirleri tarafından istihs:ıl e
clilmcktr 'e ihraeatı y.ıpılmaktadır. 

T:tılık: ' 
Türk i~ eııiıı eıı bli.,·iik clal.vıı nı · J{öy

ceğiz dal~ aıııdır. ~l·ne,·i istihsalatı 

200,000 kilodur. !stilıı;al üdüen balık 
ciıısll'ri kef.ıl. mn\'l'İ, çipura, sazan
dır. t,.tihsalatın eıı mühimini kefal 
teskil etmektedir. 

Fakat butüıı bu İ'>tihsnlat, y:ırı ya
rı\ a yabnııa gitmektedıı·. EvYelce Ho

- Devamı G ncı nhifede -

.. 
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r, seciminde 
' o ·sbat etti 

Said• inti!1abattan bir İntiba, solda Göztepe intihap mıntakası heyet ve katipleri 

- ısaıtaralı 1 inci sahifede - ızabıt \ araku~ı tanzim edil mis ve KazaJ.arda s~ç.i~: 
taka.sına gelerek re) leı ini kullan- onra otobu Jere konarak beledil rye R('ledıye srçımı. knz:ı VI' nahiyl'-
mışlar, orada lıelrdh e int hnp en<'iı- gond riln i t r. B led ·, e int'han en- lerdC' de nC'tfrelf"ıımiş. herkes re\ ini 
meni reisi Dr. B. Behçet l z \'e selıir cıimeııi, ahı hm ant dordunc \dar itt'fakla C. 11. P. ıınmzedlerine vrr-

mecli i nznsmda.n ~o.ztepe mıntak.a- çnlı ar~k reyleri ta nif_ et mi tir. 1 mi ~~·" . .. . _ 
sı intihnp heyetı reı ı B. Mıinir Bır-\ Tn nıfe ıre lzmırclc me\ cud \ ıl.ı~ et JA•11.1darnın kom~tanı bın 
selle ha buh,ııllerde lıµlunmuşlar- mimi hiplerdf'n \ izclr !"10 ı. Kar<ııyn- bnc;ı R Jlulusı Gur, muhtelıf kaz. ta
dır. 1 kadn da ~ uzcle 70 i intihaba btil'.ık rn ırid<'rrl, çim i~in teftişler yap-

Yali: bilahnra Turan, Bayraklı, etmi ler ve :ttifakla C'. H. P. nanı- mı tır. 
Karşıyaka ile Menemene kadar oto- 1 zedleıine re~leriııi' rm' lerdir. 1 ~ucada:. . . 
mobille giderek sPçimin na ıl devam Parti n mudler' 1 ı, i clı ıııda 1 uc.ı ıı,ılm r ıııde. t\eçım çok arn-
ettiğini teftiş eylemiştir. tek rey kullrınaıı olmamı tır. Hn ta kalı olmu . mııııtelııp sn~ ısının ?> 

B~ledfye reisi Dr. B. Behçet rz da belediye rei i nr.'B. Belıret l'z oldu- nok n11i~ le :H27 reylr partimizin 
otomobille Karantina intihabat mm-1 mak iızHe belediyenin !1 ı uza ·ı irin nnmzı>dleı•i kıı.~!lnmıştır. 
tukıı.sına gitmiş, orada re\ iııi ı:ıandı- 1 müttt>fikan 42438 rry \ erilmiştir. 1 Torbalıda: 
ğa attıktan sonra İkiçeşm~lik, Eşref- Yedekleıı· i~P 3 267 t:r rey kazan-' 8<'<'inı mım:ı (>] E>tiyle 'l'orhalı, em-
paşa, Dolaplıkuyu, Kemer, Kahra- 1 mışlardıl'. Bu nC'tiC"e, eltin \ n:ı~ rte, ı:aline naclir te aclilf eclilen bayrnm 
mıınlar, Alsancak seçim mıırtakaln- 1 ı.,rünll'ı·'ııden bil'iııi ·aı:ınmı .. tır. Teza. 
nnı dolaşmış, intihap heyetlerinin l ur:ıt, Pazı r f' •c:t> i geç \'ttktf' K ıdnr 
b h · J ı d c1 ı>\ m tnıi tir irşeye i tı) ı:ıç_ınrı olup o ma ıgrnı 
tetkik etmiştir. Bazı erntlerde se- Prl di c ıc i•i n. Salim TI:tk~· 
cim heyetlı>ri ı>mrindeki otobü ler. A ·.,}annlp, '·im ı 1

"rini teftic; cde
l'f'k aJ'm bİ" 'l)lPCntCla C'"1°C'\'flllJnl te
min C'~ lc·mi ti•·. 8 i~IC'nıııiş otoJ)iJsler
IP. hali ak nla .. halinde sandık ha<;-

Harp çıkarsa! 
(f?aq tarnfı clrııdıırırıt 'lıifult:) ıhı·ııcli.siııde noksnn ~l~n bülü

0

11 mad
Fakat taş kom uru \ c linyit r~zer- el elen Is\ eçte bulabılır. bok::sıt husu

Y<'IPl'İ, sentetik brnzin istihs, !ini mii- ·unda ~f ncari tan ve Yugo. la\·yıunn 
him miktarcln nrtırmnya imkfrn Vt!l'e- ihracatı. bir deniz yolunun tehlikr
cektir. P.u maksndln Jazrnıgeh n en- 1 lı>rine maruz k.ılmndan. on.ı doğ'ru
diistrh•el trsisler ı::imrliden kurul- dan 'logruya gelebilir. Nihayet gırla 
mu<;tu.ı'. !inik itin u'ctız bir otomobil nı.ıdd('leri hugu::;urıda Drınfornrknnııı 
tipi imal huı-nı~uııdaki JH'o.ielt'r clt> .rıırdınıı ı;ok i~ı> v;ırınıeaktır. 
gfü;terir ki A lmıırı iıfarec-ileri istih~ıı- Hımuııla lıeralH'!I'. Almanyamn bu
lin çok arllıl'ılauilC>crğinr giivenmek- lahilceeği harici prdımlnra 1·ağmen, 
tedirler. Heklfinl\'ari karakterlerine tl'ıliye vı.ısıtaları me--elesi çok nnıik 
'rağmen. millı ka~·naklıtrdan i tih al biı' mahiyet nrzetmekten geri kalınır 
me:-ele i halledilmiş telilkki edilme- nıcnktır. lktı-.ndi eferlıerlik \ e de
!leydi, bu projeler kol y kolay kabul niz alıloka..:ı A !manyaya bugün id-
edilemezdi. halatını ödemek için lüzumlu dii,·iz. 

Fµknt hafif yakacaklar istihcınl leri temin eden ihracat imkanlarını 

İtalyada 
Senlik/er oldu .. 

Roma, 3 {Rad} o) - ltalyan or
dusunun, Habeşistan topraklarına 
ilk ayak bastığı günün yıldönümü 
rnüna ebetilc bugün, burada ve ltal 
yanın her tarnfıııda şenlikler olmuş 
ve başvekil Mussolini, Habes lıar • 
binde sakatlnnanları teftiş etmi~tir. 

Par iste 
Umumi hayat tabii 
hale avdet ediyor 
Pnri~. 3 (Racl) o) - Umumi ha

yat, gittikçe tabii hnle girmekte ve, 
son znmanlarda alınan f evknlfıde 

tedbirler, tedricen kaldırılmakta-

:\"keri ihtiyaçları karşılasa bile. at;ıır kapıyacnktır. Demek ki, memleketin 
huy terlnriki nyni derc,.erle kolay harp ba~laııgıcında ~:ıhip olacağı 
olmıyacnk ır. nu hu usta nrannn ça- kamhiyo rezer\'eleri ij~tiinclen gecin
reler mües ir neticPlPr vnmise ben- mek ic;ıp edecektir. Halbuki bunlar dır. Oıı gün rvel Pnrisi terkeden aha 
zenıirot. Yab·\11cı iclhalitt ke ilcliği ı>ek azclır. lı de pcyc.lerpey dönme~tedir. 
takdirde bu ı;;nhada <'Ok bU~·iik miiş- A n1:ı.ttırya milli banka~mın mev-
klilil.t hi ~edilı•ceiri ı:ıöylenebiUr. cııc1Jan da heı;:aha katılmak şartile ---------------

Diğer endüıtriye] kaynak lar: giirUııiir kambi~·o kaynakları HiO 1 zmir Orman Baş· 
Almnnranııı hol kömiir \'P lin~·it ıııiJyon markı grçmenıektPdir. r:~r-

kaynnkları yakncak hu usunda bir ci Alman hükumeti bu miktarı nıi:ır- mühf!ndisliğinden : 
milşkiil<lta ınhnl ,·erm"Z. !ıentetik nıağa çalı~ıyor. :'izli rezerveler te is 
benzin htih.,ali kömür i tihracınm etmiş olduğu rla muhakkaktır. nu lzmir vil~yetinin m~rkez kazası 
el emmh·"tli miktarda nrtmnsını irnp set': bn mdnnberi ticaret miznnm dahiliqde Cumao\ ası Bulgurr.p köy
dti e> bile Almnn ocaklarının ihti- ~eık ,,•ermP ine rağmen, emisyon enfi- lerj civarmJa bulunan dere boğıızı 
vacı knrşıl~mıya yetf'ceği şünhe iz- titii fi i tntiııtiklerinin ka~ detmecliği ormanından 25 metre mikap 602 de
dir. E n Pıt Rlll'n 1 cfi11:k-0te <fp~er ki 94 mi'\•oıı Ritm markm Alnrnnrnya simetre ınıkap çınar eşcarı 20 9 
!mdh" krıclar ocahl mtnn rılrnriltrn ırirdiğ' hc~ı:ın1 unnıı~tır. l'u clikknte 938 tarihinden itıbaren 1) gün müd· 
k'imiırun anı ı1 yiızıle ~5 kfı,ı 11n sen- dPi'rer bir rakanı<lır. Fn'k:ıt harp hn- detle urnumi olarak s rbest atışa çı
elik benzin iııınlinclc> Jrnllmıılmı;;tır linrlP komı;u mPmlı>ketlercle k~nı1f- knrılmıştır. 
ıprJl•'K ıılu.vnr ki. rok lJiiviik ol:ırı ııı> liiııııı ltı mn<l(\Plf'ri tecl:ıı ik PrlP- B"lıer metre mikabının muham-

'i"dt "kal ııııklan ilıtiy:-ıen k:"ıfi gele- bilrnP .. i İı'İır lııı rı~\:idrıı k:ıvmıklnra meıı h deli ikiyliz kuru tur. Muvıık-
"Pl ti., gli\PnilC'rnİ~Pl'PJ(i clP a~ikiırdır. 

1
kht teminatı 768 kuru tur. 

Meı urnt Jıu u u·l(Ja ,·az"· t c>n!i --o o---- l 1 alt> 5 1 O 938 tarihinde saat 14 
'nhn ciddidir. , 11 ı1 'i inPk jrırnlatı sii» j . E k k ı · • • de: Biirük K rdıcalı hanının iist ka· 

'"'e iz ki C'Ok fprakl}i atnıi Pr. Fı:ıl at, z n1 r r p ıse sının tıncl, Orman ba muhendisliğinde 
1ıu inttlıtııı jht;HICl k·ırı;ıfnrıc:-tk h;ı- r ' :..-C • v· f ·-p ry :•ınÜ lynpıLuaJ.tır. 
ip rrp)c}iıri kHlıul edil I' hilf', ımn'i . h'f d Sartııame ve mukavelename pro-

nıt(arafı 5 ncı şa ' e 
1 
e -

1 
1'el""rı· Orn1nn Bn.- rnu··ı-endı'slı·g·ı·nden •> IFi•ı ~iyl'cek hu u ·uıırla i ·tin' li • .., • 

mu7ıın Jrn ıı'ı t«r~l'ffij<; t c:•ı·ı· c il nlmır. 21 25 29 4 
"'Ht} duıl b'r ıılı:ıyn inhi ·ıır l'f'pı·, p:r f t'kql p . - i!P. 0 . -:Jan:ıcak: e,.kj ..-ı• 
rol< ~ e-Jcırcle yı;n \'e P• ~ıtlf \'f'riılf' p•ni me··ımlanmızclnıı iki :•rkııd:ış · 
f;un'i iıwk konulma ı nl"''Vl'JJhnlfr.: 1 . .. 1 ki 1• S 1 1 lzm ir ikinci hukuk mahkemesin· 

larıııa ko mu . rerlrrini kull:rnmı<;- >ı er so\ cır \'erece ere ıı· •• .a onc n- d 
lıııdır. nelecli r ve ırnrti hn~k:rnı ı:. olun ıız. c;prri nrımıık \'f' yiiııiin ~un'i ki löreıı lıit'iktm KOnı·a Curnl-ıııı·irf.\t en: 

tı · I' le cl'kkat • ıle<er neti 1 
lzmircle Çauırlıbahçe degwirmen 

"dim l' l k ilr Lı; siiw•retrnl'n n. ure e ıma 1 c 1 
• t: - nhlllıııa vidikl·eklir. Oı·;.te!a 1 tiklfıl J 

} . •.Ql<'r ,·ı•rmrktrdir. l!urıuıılu h~r:ıueı· 111 ,.11.,,1111 rııiı' 'c•·•kııı l'Ju ()ıırleı·ı·rnı·-,,ı·ıı srJkak ktirt Niyazinin arsasındaki Tc\·fik bf"'lc.•clivr- f('Çinıiııin c ıC>mmı- " ~ ~ .. ,, 
\C'lİ l,n\•kl'Lln hıılkn konfe,·nn::ılnr hıı fitın'i mcı<ldı·ler<lf'ıı \'1''' 11 ıııı ku- htıvkelinP t•Plt>ıık koııulaeaktır. <'um- baMkadn oturan Arslan kızı Zekiye 

• 
1 1

. n· 1 ,
1
• b 

1 
n nrn~lorın kıymeti t•ılı'i!Pri'ı' kıra·- ı ·. t 1 1 k' ,.. ı -.·teı· ,,1•1 tnrafından ayni erde oturan koca-

vcrmı~ "r' ır. ııı JR~'>:1 or a ı nı. - · rıurır" n mııru a ·ı ~orrn uı v - C A • I 
ı. 'lıınrnr. ı'i" bu imıılı1ı ta tOhrım<>ı nwz lı('ıı birlikte nıfil':i:5esemizin ilk s~ l'"lal aleyhıne ~cı an _subutu ta· 

hnllr i hulkıımı ı•ö terdi •i t:ıı;:kııı he- o\mıvnn madde\em ihth ne: ı• ı tı>ri ·. 1. ı·ı ı ı lan hu••ünkü adli\·c dairesi bk davasının carı tahkıkat vemu· 
'acı ıı 1 :n dl' degC'r. lnzib'ltın lf>mi ,,,...,:l.l ~ellu"loz. eııt tik r('zhı imnli 

1 1 1 '~ P • 1 ıı· · lıakemesi sonunda Celalin Zekiye 
1 a .... ' zirıırcıı edilecek \'C im ;;;uret e e ı11cı -

lİndc cok kı~ meHi vn din'ılJ':Yrı c1 - iL'in ormıınlurcltı kni'' ~t. J\ lnı"n or- . ılrlonıırmı töı enim iz .aonıı e.nuı. ola.- yi kap unu Jı?-C? inin ne rin f!-.V.-

1,ı,ınan J• ndat mn komııtnnı B. Snb- mı nlarmm } ôı ıı nr ·1 ırın konulnı ıc: cnktır. veI 1f1 tanflınde b mış ol ugu 
'Doktor Uz, fkiseımelik mıntaka heye·ti· reisi B. A. "ü~~ü ile konu~uyor ri Ak O) un tedbirlf'ri t.lkclire> ~.ıy. 11_ oJan nr,nmı hnddi !> uzde 50 ni• bl'tiır- gmiıı olunuz ki, dnha şimdiden 0 bilmuh.a~eme sa?it ol?uğ~ndan K: 
uzak yerlerden halkı rey !:.andıkları- vılayetten de Dahılı) <" VekalE'tınc \'C de nşmıRtır. An1.;luc; hiç siiphesiz günun 1. th h y~cımlannı <luYmn~· medenının suretı merıyetı ve şekh 
ınn başına kndnr getirmiş- ve reyleri- parti gen l rkre t rliırinc bil diril- <ltrc.-

1 
.. l'd . A' u turyıı ormanlarııı dn J\ ımnrn a. t . • ·l c ** 

1 

tatbıki hakkındaki kanunun bir ve 
. k JJ d kt l • . . 1 -:t 111 1 e • 1 il) iZ. d k dd ) h 111 u an ı nn sonra gene ev erme mı lır. . k 1 tıı· 1.,,1 nt 111·r •ılılo u uzuncu ma e eri ükümlerine 8 J'hl' .., (H ·) ~ l'hl'dP nın enırınc ı mı . .. ~· • • ~ 

a-ötürmüştür. Tiıı l,i) ede bir rekor tegkil NlC'n • a 1 ı, ". . u u 1 
-. ~ :ı 1 1 

• • , .., • • , k . d" tevfikan Celalin Zekiyeyi bos.amıs. 
b 1 1 t Ilnlk k·ı ol'llınnl:ırın geni surette t lhrihi- K t 

Gece saat 19 da rC'y ntımına son lzmir rçinıi ilr lzmİl'lilt:>r c. }J. P. (' f'Cl\(' C'l'lffil ı;onn Prmıc; ır. ' ovcegı zın 1 ısa l olduğunun subutuna ve masarifi 
verilmiş ve :sandıklar kapatılarak sine olan ar~ılnu z lınğlılıklarını lıelPdi;> e scdıninf' 1 n'·şı hu\ · k nl.ıkn ne HC'uebi;.·<'t 'erecf>ktil'. " muhakeme olan binyüz doksandört 

nıUhürlenmiş, heyetler tarafından go termi-; \'C İ<>tHıt ctmlR\erdir r-oı-.ermi . re>ylerini miıttefi)·nn ('. ~l'nlelil< kauçuk imali. Alman v .:ı ziyeti ne b" r bakış kuruşun dahi Celale yükletilmesine 

; ır. 1'. ııamzrcllcrinr \Cl'mictfr. 1nti- c1t'\ let :ıdnmlarınııı mf'mnunir<'tini ,. n t l 5 · • ah'fe de temvizi knbil olmak üzere 4 7 938 

Bucada intihabat 

M idillinin iki mil açığında deniz krzaEı 

hoın cnriıııır>ııi. ırpcf'IC'"i drı ca!ıc;nrak mucip olacnk r-;uı·t'tle muvnffak ol- - aş a r a 1 ınc ı 5 
' -

1 ·ı~ · d d · h d C 
l tHla ııuı ı.·nınlan ihnıc&t ,.imdi clur- t~r.ı 11n e avacının vıca _ın. ~.ve c 

halkın rcderini knbule mı"'cbur ol- n1 uı:ıtuı-. ;,\hli.vet fintl(' ·i yiiks<>k ol- 1 0 " ı-ı b d k ld -muştur. Arn ıra, mü ait havnlardıı a m gıya .m a ·arar verı ı_gı ve u· 
mu<;tur. Halk. bıi) ük giiııiiıı şerefine nrnkln IJC'rnber, \hn;ııılar. htıriçtPn Yu ıaıı nclnlarmdnn gelen motörler su)en tanzım kılınan gıyap ıhbarna· 
lıayrnm \ npmaktndır. k·m<'ıık rre>'irec<'k .\'erde vit vidr kı>n- 1 

• • c ı·ı· 'k t "h 

l b fı-- l · k'lo kaclııı· halık alıp gitme'kte- mesımn en ın 1 ame ga ının mec 
RıdYnn Aglon di f:ıbriknlarıncla imal edilen "mı'i l 1 

)!il 
1 

} ı· · b · hk d' 
d' · J • bu da seıwvi 70. O bin kilo tut. ıu ıyetıne l)le nı ma eme ıvan· 

Turgu~Iı 1 (Hııs·ısi) - Bu~Lin kauC'ukt:ın i~tifadeye ehmıııjyet ,·er- 11 1
' l · t J'k k 1 d ~ bl'w 

:nbah ı; 1-i -l... l .. }0 .:liye i-.tihabc-tı mekteclir!C'r. Bir harp huliııde Al- maktndır. lhracntın azlığı ''e bilhııs a ıanesıne ? 1 1 ın ~.gı te. ~g ma-

l 
lloclo n vnpılmnma 1 "Üzünden i tih- kamına kaım olmak uzere ılan olu· 

l ı~dı. jnti1ıc-'1 y ri ""' şehir yec::i - nnnynuın kf>ıırJi im}dinlarilc kauçuk • J " nur. 3642 
''kl·rl . Ti.'rk Ye P"'rti 1 ayraklari1f" ihti) ~lcını kar<1ılıyabilnH'Si ınümkiin· rnlfü rabnnn gitmketedir. 

'3Ü<>l~nmiı>, rih .. add'd halk kürsü- dür. C\'\'cke Rodo 3 ~apılnn ihrnratın l'mir Asliye Mahkemesi ikinci 
'eri kurulınu" ur. 1 l'u'la ı"'lııhıbil. alemin~·üm Alm:ın tel-ı·nı· temini şüph~~jz çok fAyclah 0 • H k k d · · d 

lac. ktır. u u aıresın en: 
lntihnry, b"L rl'ye r<•is:~~izin k•sq eıırliıstJ'İ'Iİ, hnrir:tcıı C"evher id!ıalin- ' 1 · d B' · · A · · 1.. ll 

Ko,,·cei'riz clal"m11lıdnn balıktan baş- . zmı,.r e ırıncı_ zızıye maııa e· 
':ıir putkil ... be> 'r-rı tır. H!'i11do mil1i d11n mahrum kalırsa lıii~·ıik :-;ıkıntı~·a "" J d K k - d 6 l ka balık yıınıurtnsı da i~tıhsal edilmek- sın t". ırım so ·agın a sayı ı ev-
""'lll'"s'ar <:"frı .. k•··d•·. Kad•n, erkl !. du<'al' olacnklır. ı\ lnrnıı.\ .ı geçen se- <l )· f k F A d 

t elliı'. Balık \'Lımııl'tası iı;tihsali seııe- e usu ızı atmanın Y ının 
~inJ ... ~c ... v ~ .... J,..1 par'irı'7'n nam

:ı:edl~rine rey::ıi vermektedir. 
Rı.,.a Kaya 

ne 90.000 tondıın fazla bok-dl imal · M · ı.. il d 33 ·f 
· · vi 4 Liıı kilo kudard!r. Balık vunnff- eşrutıyet mana Psin e "' numa 

etııwı.t" muvalfuk olmuı:;,;a da. Al-, • ral h d M t f ] h' t• 
maıı ·llemim ii rı f''ıdüstrisi l\f acal'İs- tıısı ihrncutı du ~ aııılma ımıkta :re an- B ı ane e u a a a ey ıne aç ıgı 

• · . ' 
1 

l . . . .. . o anma davasının dava arzuhal 
tanla Yugo ıa,·y:ımn cevhgrlerıııe cnk staııbul, zmır gıbı Luyuk ,.el'ur- .. 1 d . k "dd . 

ıuretı ı e avetwe vara ası mu eı 

B k . [ muhtaç olmaktan ,. areste kalamaz. Jel'lmize evkedllmektedir. l } · ·ı. t • h } l b 

1 

ovaz zlap Q T l l:ı ey llJl ı~ame ga mın meç lU u• 
ı • • •ihın et, pirit hn usunda, Alman- lieı·ek bahk ı.•e gerek e balık\ umur- ) b · ·ı· 30 9 9~ a 

k 
· . 

1 
• unmnsını mr- nı ı anen Jo 

_ Battarafı ı inci sahil ede - m · \'t' hn l.ıtl.ıı ntlırarak el nizcl Pı·u!l', .~ ( R •J, o) r •ko~lova ) \ u. ancak ltı\l~ n ıte ua yon al • s.o~ı. ~- 1 hı,,;ı ihı·ac::ıtıııııı i tihıuıle gııre temini· C ,,. gt"ın" t 1 O d hk <l . . um.... u s, a a ma emt- e 
nlze duşunce Galata \upuru tıırııfın- dulg.ıllll'l ı llllll:·ıdele eden üı: kişhi hukunı ti. \.ıl ıııda besıız biı· j{ıtup li-;t lspaınuıılll ~ardımları H:ıyesırı-ıko~ceğiz iktı ııclivutıııu f.ınlası un • 1 '7Jr L 1 d bl' t 

• • • • w ıa,. ı-.ıu unmıısı zımnın a t,. ıga ı 

d nn kurtnı·ılmış. lımnnımızn getiril - kuıl rmt!o!lıl'. De.ı'zdrn kurtarılaı~- çıkanıcttk "' on h.ı liseleri bütün te- de ihtiyacını .temin edt>oilnıektedır. )ilk olaccığrnı söylem.eğe lüzum rok- kanuniye ifa kılındı~ı h~lde gerek 

miştir. Kazanın sebebi kum ~ ukhi Yu ın:n~ ıfa<lel riıw goı e, batan m~tor ft ıTıhıti e neşreılerE'ktir. · Abl~ka ~alı~de: . .. .. tur. bizzat ve gerekse vekil d~hi gönder• 
nnn motörtlnde gece feneri vakılma- 1\lıdılli limnııındn kns ıdlı AJ aıııko-ı T 

1 1 1 h 1 1 . Netıce ıtıbanle snl'ıh surettP. goru- Mulısf,ı J)(ı!'lan ılt"" · Jel w d h kl d h · .. ı.ııc rfıı aıı ıı uıaıı :ı Jel' erı> gvl't>, 
1 

k' t k 'k t 1 .. n11ş p uguq an a .. ın a ma • 
n1a ıdır. Tnhkikatımızıı gc.ire kazu in ncllıdır, elli bin dı·rılııni kıymetin- 1 'it . 1 "k . 

1 
<., k 1 .. k , 

1 

ii) oı· ·ı e nı fll~aş n·ma ar~ ve ~u- kem~~cl'" aıvap knraı 1 tebliöine '·arsııl' 
. l . l\1 '..J'll' ııgı PJ r lU uınetı < e, e os O\ .t \ a ff k vetlere raı..rmeıı yenı endust h k "'" ,.. " /\ .. 

tıa~,ndaki tafsilat şudur: de ve 5.24 ton hacmıın eclır. hıl ı· ~ . . . . · va a 1
J 

0 
' • - A ' t• ·' " t• veri lmiş ıve bu bnbdaki tahkikat 2 J 

G 1 t t t b l 1. d nin Palama liınnnrnılnıı l\Jidilli'v·e hadıse)Pl'l lıa!dmıdı:ı lıe) :ız Lır kıt:ıp riyel tesislere. viicucl t> gı>tirilen geni~ TJ ın 1 n u ume 1 1 o 9']8 c ~- .. ' 1 o ]''• a a a vapuru. s nn u ımanın a . . . . } uma gunu saat na ta ı~ 
ka~-ıth ve TUı·k şilepçilik l'mitet şir· kum g<'tiı'i~ oı ınu · i\Jotorcle feıı<'r rıcsretnııştll'. tok~arn :~ğnıen: 1am bıl' sure~~e F af klan adalarını kılımıııg olduğundan me:ıkur güfl 

k t ' ti z ld k h k k .. 1. l'JJ' . 'k' ·ı w 1 tntlıık eclılecek bıı· ablcıka uzun rrıu<l .. dd . 1 } 
e ıne nft r. ongu a tan nre et ) o muR. •' cıı ıııııı ı ı mı nı:ıgıııı a . . k 1 ·v w 1 tl bırakmt"OT ve saP.ta nıu eı ıJ ey ı Mustafanıfl dPt teıııı·Rıı n amnz ..... e yag ı ma - , . . . 

ec!er ek tzmlre gelirken yolda maki- karanlıkta Gal.ıta rnpuruna çarp- 2463 numaralı tele fon d 1 ·rl ne den·. cevherind" ııe ,, ( • d. m&hkenıerc bızzat gelmedı7ı veyg. 
JI b' b .. t . ,r ,. . . .. k 1 e. eı e 1 11 

t' Bocno Aero ' " Ra Hı) - Ar- bir vekil göndernıe.di~i takdirde bit 
ne1.1e ır arıza aş gos ermıs, ~ a\•u - mıştır. • punın 1\ ı·ı oı ısmı. mo- ıh mılıır gece ve giindiiz 1zmir hoksittc. JH.' ağıı· yaka<'aklarda, np jmıtin hUkumeti, bugün bir tt>bliğ _. I 
run knptanı Ama rah Emin oğlu B. torun boı do una ç~ rpmıs V<' oııu iki- . . t 1 l ·! .. ,., . b t . . . l pil'it hu u<1ıınrln, A lmmıyn tam lıir 1 . l S •e luıleıı f nc··ı· . . da~lü talıkıkat vr mahkem~)'e k.abtJ 
ı Ö 

. . . . . • ı:mı.ı.~ <' muc ı ı u.,u ııo C' <'J umu f- . . . • . ııeşı1> m ş \ "'1 ı.ercının ış- edılme)'erck gırabında rnuhakeme-
sınall zbek, tamır ıçın vapurıP Mı- ~ <' bolmu , dl'ı }mi lıatırmı tıl'. 1'..:t(l· . • '>4 ,!.1 , I t l f 1 ekoııom1k ıstıklal elde edPmrz. Rır anlincle oulunmı Ji'alkl;ı.ıı ·ıthlıırın- d l k ı. 'J .,. 

dilli 
. . , . . . . . . gının v.. ııumı a ı e e onunoan ~ L' ~ ' ' }'C e\ qffi o unara · ıs.arar vr.rı ece11ı 

llmımınıı evketmıştır. \ npıır. ta 'e ıkı ta} fa. kendılerını clPnızdC' . • . . • kar; :ıyrlan fazın dı>vam eııe.rek ır claki )ınkkrndan ı.•nzgeçmedi~inı bil- k •w. 
Mfdflltden getirilen ustalar farafm. l.ıularak i timdad. bnc:lannslaı·dır. ı her rnkıt ıçın rardıııı görebılıl'ler. harbin onu !1011 derece nıiişkill bir clfJ•miştiı'. r}:ap ;ararı~~n t ~~~gı makamınB 
dan gece yıın ına kadar tamjr etti- Gnl. ta vapıı u k pl nı, nldwı tf'rti-ı me•:kie ko\·magı liizımdır. aım 0 mak 117

.f"Tt' ı an olunur. 

r!lmiş, ~onra mnkine işletilmiş, nıı- batın J,aptan vr tı\\ f !arı derhal kur limnmmıza gelince liman rei liğ'ini Faknt harp halincle ablokıı tam ı•ki kontrol ffll.fflQrl Veya m u••hen• 
ea kalmadı~ı ımlaşıldıktnn sonra trmı , vapura nlmu;tn-. Kaptan, Mi- kıızndnn lınberdar ve Yunanlı kap- olalıilı:>Cl'k mi'l 8uali halını gelebf-

.SIAt ~.45 de lznıire gelmek lizere YO· dilli ndac;ıııııı Planı'll' kns.nbagııulan itan \~t• tayfaları te~Jiın etmbtir. JIA- lir. ,;\fili etler cemi~·eti nsnmhlesinin dt.Sl~ aranıyor 
lıı. ~ıkmıştır. Yol'gi oğlu Pancleli ip tıl'Pllidir, nıo- di!'le tahkikatına cliiıı miicldeiurııumi- r.E'JlC'\'l'eclekl soıı toplrın1ı,_ıncta ()slo 

Gıılata vnpuru yoluna dc'\'nm eder töriin ı:ınhilıi ıl(' krııc1 i idil'. ılikçe el koıımus, deniz polis m._1 rkı>- 1 grupu millet\P.ri tarafından pnktın T . H . K. BAŞKANLIGINDAN ~ 
bn zifJri k.arnnlıktn bir!leye çarp- T:nf:.ılnr dn !\liclillili Yunnn tı>lrn- zine giden mücldriumumi munvini 16 ncı madılr.lnin tndili h11su~ını<la T. H. K. için Ankara veya İnönünde çahştmfmak iizere Mr sene 
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tır. Vapur kaptanı B. İsmail. bir k.a· f<'l' GalvoLi il" n·m tr ~o o rlıı 18 yn- clC'lerle ( •. ıtata \ aırnru ·lıvari VP ta~ - ~iron fikrinin zavıflnmıs olnıı!tnnıı Talip olanla r te rcümei ~lt~rile d 'nloma ve bonservislerinin kop· 
.ıa vukubulduğunu anlıyıırak derhnl sındn !=\okrrıti lıı :ırelli acllnrındadır. fnlnrın111 ifadelerini almnkla meşgul gö teriı·. Almnnva 1 n !iki•· ı~rnınlr- vahmm ve ücre t tekiiflerini 10/ 10/1938 tarihin .. kedar Türk Hava 
yıpuru durdurmuş, filikalar indirt- Gnlatn vapuru, evelki gace saat 24 te olmu~tut'. ı sinden i tifade ecleblltr. Balıususki Kurumu batkanlıima göndermelidir. 4 .. 6-8 3644 
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-~ü ltür Bakanlığ·ından: 
1 - 2259 Si\yılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

i!lwkul!arın 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil 
bir Aritmetik kitabı yazılması müsabakaya konulmııştı.n. 

2 - Mt.isabaka müddeti 27 te§rinievvel 1938 den başlamıık ve26 
Nisan J 9~9 Çar~amLa günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabnkaya iştirake karar verenler 26·kanunusani 1939 per
sembt- günü ak§ama kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına 
müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterlerine adla
rit-.ı Y<"zdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinc·;liği kazanan kit;tp serisi üç yıl ııra ile 
okı.ıll· rda pkutul cıı k ve müellifine her yıl için biner lira telif 
hL'k~ı verilecektir. İkinci cıkan kitap serisini yazana bir defa
ya ma• sus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıl
lı~ı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defııyJı mııh
ıtıs olwak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Mi.isabekaya gireceklerin eserlerini üçer nüıha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalmz birer yj!•züne yazılmış ol,.rak 
Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde 
veımeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
.. ekil, g•afi!der vesairenin asıllarının ylllnız bu nüıhalardan bi
rine ve yerlerine korıulmuş bulunması kafidir. Müsabakayn ba
sılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek ve· 
'S•ıt göndereceklerdir. 

6 - Müııabakaya. girımlerce eser müsveddelerile birlikte, eserleri 
lutbul t:dildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabi
linde ve her türlü talilrruf hakkından vaz ~eçerek Kültiir Ba. 
kanhğınR üc yılhk bir devre için terk ettikleı ipi ve kitabıp o 
devre içindeki her buılıtının s~n tashihler~in. ~endi.teri VP.ya 
kendi meı'uliyeJleri altında tayın edeceklen dıger bır zat ti\· 
rafından yapılacağını göıterir Noterlikten tasdikli bir taahhüd 
ıc11edi verilmeıi de lazımdır. 

7 - KitaplMda bulunması lizımgelen pedagojik ve teknik vıısıfları 
söıteren şartname ile Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd se
nedinin formüW Kültür Bakanlığı Yayın DireJc,:törlüğünden 
alınabilir. Mektupla iatiyenlerin bir kuruşluk posta pulunu 
da birlikte göndermeleri lazımdır. 

27 4 11 18 (3524/3985) 
--~~~~~~~~-=~:ı---~~- ~---
Aydın Vilayet Daimi Encüme-

ninden: 
Hususi muhasebe müdürlüğünde 462 aded tahriri arazi cedvelle

rinin şartnamesine göre defter haline getirilmesi için ciltlenmesi işi 1 5 
gün müddetle eksiltmeye konmuştur. taliplerin şartnameyj görmek ve 
eksiltmeye iştirak etmek üzere 6 1 O 938 pqembe günü saat 1 5 devi
layet encümenine müracaatları ilan olunur. 23-27-30-4 3493 

/zmir Orman Başmühendisliğin
den: 

lzmir vilayetinin merkez kazası dahilinde Burnava nahiyesi ci
annda bulunan dede dağı kaplan gediii devl t or ... anından 533 kan· 

bl kere t liie gayri saih devrik kuru çam odunu 20-9-938 tarihin
den itibaren 15 1;ün müddetle umumi olarak serbest aatııa çıkarıl· 

tı • 
Beher kentali muhammen bedeli altı kuruttur. T~minatı muvak

kate 480 kuru9tur. 
lhe.le 5/10/938 tarihinde saat on dörtte Büyük Kardıçah hanı

nın üst katında orman baf milhendiıliiinde yapılacaktır. 
Şartname ve mukavelename projeleri orman ba§ mühendisliğin-

den alınır. 21-25-30-4 3445 

iz mir 
ğinden: 

Orman Basmühendisli-
' 

İzmir merkez k;.ızasının Kurutepe 'e İnceburun devlet prmanın
dan 130 kental mahlut kömür 20 9 938 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle serbest satışa çıkarılmıştır. 

Beher kentalin muhammen bedeli 28 kuruştur. 
Teminat 546 kuruttur. 
İhale S/ 10/ 938 tarihinde saat 14 te Büyük Kardiçalı hanının üst 

katında orman baş mühendisliğinde yapılacaktır. 
Şartname ve mukavelename projeleri orman baş mühendisliğin-

den alınır. 22-25-29-4 3475 

lzmir Orman Basmühendisliğin-, 
den: 

lzmir merkez kazasınınlncirli dere devlet ormanından 382 ken
tal pırnal ç~lısının 20/ 9 938 tarihinden itibaren on beş gün serbest 
tatışa çıkarılmıştır. 

Beher kentalin muhammen bedeli 5 kuruştur. Teminatı 287 ku
ruştur. 

İhale 5I1O 19 38 tarihinde büyük kardiçalı hanının üst katında 
orman baş mühendisliğinde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projderi orman baş mühe.ndisliğin· 
den alınır. 21-25-29-4 3ıt62 

Şusurluk Belediye reisliğinden: 
rih. Nafıa Vekaletince muaaddak projesi mucibince 19/Eylul/938 ta .. 

ıne raatlıvan Pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı 
~;rfla eka.iltmeye konan Kasabamız Hidroelektril< tesisatının 

tOl.60 lıra bedeli kesifti makine ve elektrik techizatı ve malzemesi 
~e ~nların montajından ibaret tesisata dair eksiltme şartnamesi 
~e;uıde -görülen lüzum üzerine- yapılan tadilat ve evvelki gazete 

n b:1~a ihale günü sehven 1 /Eylul/938 olarak gösterilmiş olma· 
11

• se 
1 

ıle m~zkUr tarihte yapılması mukarrer ihale g~ri bırakılmıttır. 
d 1. k ~ Elaıltme tartnarnesi üzerinde yapılan tadilitlıt.n sonra be· 

e ı et' ı (31258.60) lira olarak tesbit edilen makine elektrik techizat 
İe .ma ze~eıi Ye bunların montajından ibarel elektrik tesisatının iha-
1e~ı3 ka~a ~ 7.arfla 17/10/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 

• O a u~urluk kazan Belediye encümeninde yapıacaktır. 
.
1 

2 ~ Talipler Yüzde yedi buçuk muvJlkkat teminat akçesi ıve ek-
sı tme Kanununda ya ı 'k b .. kad b · J • k zı ı vesı ası ve ugtJne ar u ıs erı muvaffa-
ıyetle ba4ardıklar1na dair Nafıa Vekaletinin müteahhidl'k 'k b 'l ih l ·· .. ı vesı asını 
amı en a e. gunu Belediye Encümenine müracaat etmelidirl~r. 

3.- ~roıeler, eksiltme şartnamesi ve mukayelename Susurluk 
Be!edtye_~·nde~ ve istanbulda Galatada Selanik Bankası hanında. 4 cü 
~~ta Mühendıs Hasan Halet lşıkpınardan bedeli muk~bllinde l\lına· 

r. 'l 4 7 10 (7014/3030) 

(ANADOLv, __. -
ithalat Gümrüğü Müdürlüğün· 

den: 
Mevadı tayyare Yüzde sekiz a:ıami 
Rutubet « üç « 
Kül « on dört « 
Ic;.ükiirt « bir « 
Kaloro Altı bin sekiz yüz asgari 

1 - Şartnamedeki rutt.Jbetin yüzde beşe kadar fazlası yerine kömür 
verilebilir. Yüzde beıt~n fazlası reddedilecektir. 

2 · · Kömürün naklinde huımle gelen toz ve mıcır kısmı yüzde üçü 
geçmiyecektr. 

;l - Gümrüğümüziiın senelik ihtiyacı olan yukarıda evsafı yazılı 
sömi kokmaden kömüründen 14 ton alınacaktır. Gümrüğe 
teslim olunacak 14 ton sömi koku ihale tarihinden 1 O gün 
içinde teslim edilmek ~artile 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kam.munun 46 ıncı maddesinin A f ıkr,.sı hükmüne tevfikan 
pazarlık suretile mübayea edilecek olan sömi kok kömürü yu
karıda sözü edilen evsafa uygun bulunacaktır. Alınacak kö
mür bittahsil evsafa uygun olmadığı takdirde kabul edilmiye
cektir. Pazarhk eksiltmesinde takarrür edecek fiat üzerinde bu 
işi der~de edecek müteahhidin yüzde on J:>e' hesal>ile pey ak
çasının lzmir tihalat Gümrü~üı yezneıine yatırıldı;ına dair 

makbuz ibraz etmesi mecburidir. 
Talip]erden bu mübayea işi hakkında fazla ınalqmat öğren· 
mek İ•tİyenler İzmir ithalat Gümrüğü Levazım ve Ayniyat 

.servisi !efliğine müracaat elllJeJ~ri ilan olunur. 
Pazarlık eksiltmesi 19/10/938 Çartam~a günü saat 15 de İı· 
mir İthalat Gümrüğü Levazım ye Ayniyat servisinde yapıla· 
caktır. ( 3563) 

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

meşe azman kapalı zarf usulile 17/1O/938 pazartesi günüı saat 11 
de Sjrkecide 9 itletme müdürlüğünde aatıı1 alınacaktır. 

İsteklilerin o/o 7 ,5 niıbetinde teminat ve teklif mektuplarlle ka· 
nunt vesikalarını ihtiva ecleı:el< plan kapalı zarflarım ayni gün ~aat 
10 a kadar komisyona vermeleri ]i,7.tmdır. 

Şartnameler parasız olara~ Sirkeci ve İzmir işletmeleri komisyorı· 
larile Ankarada malzeme dairesinden verimektedir. 

2 4 6 8 (6999/3629) 

Denizhan~' şubesinden: 
1 . . 5 b;rinci teşrin 1938 tarihine tesadüf eden çartamb!l güniin· 

den itibaren Bandırma hattına işliyen yeni vapurların birinci mevki 
ücretleri 300 kuruşa ikinci mevki ücretleri 160 kuruşa indirilmiştir. 
Bu ücretlerde nakJiye vergsi ve pul paraaı dahildir. 

2 . . Aralık postalarını yapan diğer yataklı vapurların birinci, ikin· 
ci mevki ücretlerile güverte ücretlerinde bir değişiklik yoktur. 

3 - Gidiş - dönüş ve aile biletleri hangi postalar için alnmışsa o 
postalar için muteberdir. Yataklı postıılar için gidiş-dönü• veya aile 
bileti •lmış p}an kamara yolcuları iatl'rlerse elleriqdekl blletlerle 
yeni vapurlarla da seyahat edebilirler. Ancak yeni vapurlar için gi
diş - dönüş veya aile bileti alını, olan yolcular yataklı diğer postalarla 
seyahat etmek iaterlerae kendilerinden navlun farkı alınır. 

4 . . Halk biltlerini hamil' ola11 mtvki yolcuları ellerindeki hi\et\er· 
le her iki poıta ile de ıeyahat edebilirler. 

lzmir Orman Başmühendisliğin
den: 

Buca nahiyesine b<:lğlı tahtalı köyii civarında karabunar devlet 
ormanından kerı::iiteli~e gayri salih 620 kental kuru çam odunu 20 I 
9 938 tarihinden itibaren 1 5 gün müddetle serbest satışa çıkarılmış
tır. Deher kentalinin m~hammen bedeli altı ktJruştur. 

Teminatı muvak'kate 558 kurn~tur. İhale 5 10 938 ta,.ihinde 
saat J 4 qe büyük kardiçalı hanının üst katında orman baş mühendis
liğinde yapılacaktır. 

Şartname mukaveleneme proj<"leri orman ba:j mühendisliğinden 
parasız ahnır. 21-25-29-_ 4 3·161 

Ahmetli Muhtarlığından: 
Ahmedli nahiye merkezine aid 6762 lira l<uruş bedeli keşifH 

20 beygirlik bir molörle müteharrik elektrik tesisatının inşaatı artır
ma ve eksiltme kanununa göre eksiltmeve cıkarılmıttır. 

Buna aid proje ve planlar Ahmeqli köyü iht'rr hevetindedir. Ek
siltme ve artırma kımununa !?Öre eksiltmeye istirak edeceklerin temi
nat akçesi ol&rak o/o 7 .5 depozito a.kceleri le ihale ~arihi olan 20 biripci 
teıtr~n per~emhe günü saat 15 e kadar Ahmedli köyü muhtarlı~ına 
müracaatları ilan olunur. ~5 .. 6 3656 

- Iznii; Eşref paşa hastan;;; Baş-: 
tabipliğinden: 

Eşrefpasa haatımegi i<:in alın;ııcak olan (5564) lira (80) kunış 
ınµhammen )cıymetli ( 114) kalem muhtelif cins alat ve edevatı tıb
biye 4/10/938 tarihinden itib~ren on beş gün müddetle ve kaJ?Ah zarf 
psulile eksiltmeye konulmustur. Taliplerin nümuneleri görmek ve fe
raiti anlaınak üzere her f'ijn hastane ha§ tabebetine müracaatları ve 
eksiltmegünij olpn20/10/938 perşembe ~ünü saat pnda vilayet encü
ın~nine kap.P-b teltlif mekt1.1plarını vermeleri Han olımr. 

~ .. ıı .. 16 3653 

.... Jzmir Vilayeti Muhasebei Husu .. 
siye Müdürlüğünden: 

Yıllık kira pedeli 
Lira K. 

30 00 
25 00 

Yeri Çinsi No, 
Karsıyaka İktısad so. Ev 24 
Kili~manda Hamit )>ey çiflljğinde 105 ~ğııç ıe:vtin mah-

sulü 
10 OO Kilizmanda ıp dönt.:,rn tarla, 

1 ?O Emrez thnarında 8 ağaç :zevtin mahsuJü. , 
,iı.Ja.rej hususiye akarat~ndan olu.p nıkarıda yer ve dnalerİ yu;ılı 

Jkar muhtelif tarihlerde lmay,a verJ}mek ij7ere 1-lD-938 günıi,inden 
itibaren on beş gün rnüddelfo açı~ arhrmava ,ıkarılmı~tır. 

Mii:zevP.de şartkrın• rP.renmtk istyenJerin her gün rpuhuebei Jıu
... 1sive "'liicl'i.~;v,.t; v~,.:rl-t kalemine ve Pt!Y ;;Ürr.~k İstiyenlerin de iha
le P"ÜnU o1~n 17 /lP/9?8 "'"?;:rh~si günü '"at on birde vilivet ılaimi 
enci1m•n ·.,..,.. mür~caa 1;,n ;ı;.1l olunnr. Mi"·ıay.edeye girebilmek icin 
yüzde 7,5 depozito ychrmak li:zımrhr. ~S-G ~654. 

...... - -
..._,....,.,.,....,,.... ___ ~--.-::~~~~--- -

'zmir müstahkem mevki satın alma ko· 
misyonu ilanları 

İzmir müstahkem mevki satın ~ima kQrnisyonundan: 
1 - 74000 kilo sıiır vev~ keçi eti 240000 kilo ~alye halinde ku· 

ru ot satın lllınacaktır Etjn tahmin bedeli 18500 lira ve kuru 
otun bedeli 7200 liradır. 

2 - Et ve kuru ptun evs~fı ile teslim mahal §artları şartname· 
lerin~e yazılıdır. Şartnatmeler Bergama uıun çıırıı Sflhn alma 
komısyouundan ahnabjlir. 

3 E~s~ltme kapalı zarf usulile olup 11 /1. Teş./938 salı günü 
et ıçın saat onda ve kuru ot i~in saat on altıda Bergama U
zu.n çarşı satın alma koll}isyonunda yapılacaktır. 

4 - Etın muvakkat teminatı 1390 lira kuru otun 540 liradır. 
5 - Teklif mektuplan 11 I l. Tef./ 938 salı günü et cin saat do

kuz (dahil.) kadar ve kuru ot i,;n saat on beşe kadar sabn 
alma komısyonuna makbuz mukabilinde verilmişolacaktır. 
Bu saattan sonra mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartnameni.n dördüncü ınaddesinde istenilen v~sikalar mu· 
vakkat temınatın konulduğq :zarf if;erisine ko:nulacaktır. 

1 - Şartnameyi görmek istiyenler her haftanın pazartesi ve 
ca~4amba «ünleri saat on betten on ıekize ve cumartesi gijn
lerı saat dokuzdan on ikiye kadar Berııama agkeri satın al
ma komisyonuna müracaat edebilirler. 

24---29 4 8 3490 
. _Deniz Levazım Satıq Alma J(omisyonundan: 

~ınsı . Miktarı Tahmin bedeli f\lµvakkat teminat· 
~uzu etı 30.000 Kilo 13428.0(). 
Koyun eti 40.000 « 16604.00 
Sığır eti 50.000 « 17.340.00 

47372.00 3552.90 Lira 
1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarıda 

yazılı Hç kalem et 6 1. teşrin 38 tarihine rastlıyan perşembe 
gunu saat 1 l .30 da kapalı zarfla alınmak üzere miinakasaya 
kon ulmustur. 

2 - Şartnam~si her gün komisyondan 237 kurtJs bedel mukabilin1 
de Alımıpilir. • 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunµn tariff\tı dahilinde tanzim ede 
c~1'leri kapalı teklif mektµplarını en geç belli gün ve saatter, 
bır saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon ba • 
kan lığına vermeleri 2 1 -24-29-4 ( 65 5 8 3444) 

Z W t A i t 

İzmir. müst~hkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 -- Istanbul komutanlığına bağlı birliklerle Ciimi.issuyu hastn

nesi i~in ( 50,000) kilo koyun eti satın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 12 1. Teş. 938 çarşamba günü saat 10,30 da
yapılacaktır. Muhammen bedeli (21.750) liradır. ilk tem~ 
natı (_1632) liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile be
raber ihale günü ihale Sf'!atındı:m en aı bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma komi!· 
vonunct vermeleri. 23-28-4-9 3ı49'J 

İzı':ıir *i'nüsl~hitem :evkC :tın "aıni'i komisyonundan: -
Balıkesir merkez hirlikleri için 1 O ton şehriye ile 15 loll makar· 

na kapalı zarfla eksiltmeye konmutlur. ihalesi 10/10/938 pazartesi 
~ünü saat on birde kor satın alma komisyonunda yaplacaktır. Muvak 
kat teminatı 394 liradır. Evsaf ve hususi şartlar komi&yondadır. Ta· 
llplerin kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatından bir saat evel tekJif mektuplarını komisyona ver. 
nıeleri. 24-28 4 8 3503 

İzmir MüstaJıkeoJ Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan ( 8000) kilo çekirdek

ııiz kunı ilzüm Açık eksiltmeye konulmuştur. 
Sartnamesi "'ony<'lda Kor Satın Alma Komisyonundadır. İstek

liler sartnameyj l:ıu komisyonlarda gprebilirler. 
lsbu 8()00 kilo çekirdeksiz kuru üzümün muhammen tutarı 

( 1600) lira9ır. 

llk temin"lı sartnC\mesindr~;:İ yü1dr. yirmi bes nisbetindeki mik
tnrı da dahil old11~u halde 150 liradırr 

Eksjltme 1 5 1 O 938 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
1 O d~ Kor SCltın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Isteklilerin teminat mektubu veyp vezne makbuzlarile zatrıf:).nın-
~nlunmabn. 30 4 9 13 (3594) 

İzmir müstahkem mevki satın alına ~emisyonundan: 
.f stanbııl komutanlığına bağlı olan ve olmıyaıı birlikler namına 

komısyonda mevcud evsafı dahilinde binek nakliye koşumu makinel' 
tüfek koşumu ve mekare hayvana pazarlıkla sahn ~hnacakh;. Hayvaı~ 
sahiplerinin hayva!1larile birlikte Fındıklıda komutanlık satın alma 
komi&yonı.ına gelmeleri. 4~-14-r-19 3645 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 . . İ.dar~mizin Pasabahçc fabrikasında monte edilecek 1 aded 
400,000 litrelik, 5 aded 200,000 litrelik 2 aded 100,000 litrelik ve 2 
ad.ed 50:~00 li.treli~ cem'an 10 aded ispirto tankının ~artname ve res
mı mucıbınce ı~alı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur 

il -Heyetı umıımiyesinin lUl1hammen bedeli sif İstanbul 32 500 
lira ve muvakkat teminatı 2.437.50 liradır. ' 

111 - Eksiltme 18/Xl/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 15de 
Kabatasta levazım vemübayeat şubesindeki abm komisyonunda fa
yapılacaktır. 

iV - Sartname 'Ve resimler t .63 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
umum müdür!üğ~ 1evazım ve mübayeat ,ubesile Ankara ve lzmir lias 
nıiidürliiklerinden alınabilir. 

V-Eksillmeye i§tirak etmek istiyenlerin fiatsiz fenni tek1if ~ktu 
bunu ver;le~ek malzemeye ait bütün tef errüal vede tay resiırılerUe imi\ 
lalresimlerin; ve bilhassa hava çık~ ve gİrİ§ ıupaplarmı detayye plan 
Lırını ve montajdan sonraki vaziyet planını ihale gününden ~n geç 
1 O gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrika
lar sµbesi müdüırlüğüne :vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta -
zaınmm ekaHtmey~ ittirllk vesikalarını münakasa gv lürtden bir gün 
evvel mezki'lr şu~den almaları lazımdır. iştirak veaikası @lmıyanlar 
.münakasaya kabul edil,....iveceklerdir. 

VI - Mühfü lii teklif mektubunu kanuni vesika ile besinci nıad
d,.de yazılı müs(.-:,.~t fabrikall'lr §Ubemizden alınacak eksilt~eye isti
rak vesikası ve 0(,7.!) Piivenme para"ı makbuzu veya banka t~minat 
nıektubunu ihtiva ede,.ek olan kapalı ~arfların eksiltme giinü en ge.c 
saat 14 e Juırtar vµkarada adt gec.en alım komisvoııu başkanlıf.:ına mak
buz muk.-.bair..de veri:m~si lazımdır, 4-14-24-7 7038/3640 
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Büyük Piyangosu G. M. B. H Rov~b~~ı~~;t15 Şarapları 
H b . «HERMES» Vapuru 28/ 9 da bek- İ · · · .. .. t 

25 inci tertip planı 8 m urg lenmekte olup AMSTERDAM ROT- Zmi:r ıncır ve uzum arım 
6 inci keşi.de -fl 1 1 cı· Teşrindedir • BARCELO A h len :r~RDAM ve HAMBURG limanları satış kooperatifleri birliği 

. « .N » vapuru a lıçın yük alacaktır. . t af d d 
Sayı . Lira lım~nımızda olup .RoterdaT?·. Ha~k «ÜRESTES> Vapuru 6/ 10 da bek- ar ın an, geçen sene en-Sayı 

l Mükafat 

1 ı il 

Lira 
200000 

5000 
10 " (1500) 15000 burg ve Bremen lımanları ıçın yu IJen~ekte olup yükünü tahliyeden beri yapılmakta olan nefis 
20 ., (1000) 20000 alacaktır. . . . sonra BURGAS V AllNA ve KÖS- J · • 

«SAMOS» vapuru S bırıncı te~- TE"rrE 1. 1 • . .. k· 1 ktır şarap ar pıyasada daıma 1 ikramiye 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

" 

200000 
40000 
25000 
20000 
15000 
10000 

100 (200) 20lOJ . . ı 1 n , ımt\n an ıc;-m yu a a<"a . 
" rmde beklenıy~r. Anvcrs ve ~ıam· S'\'ENSKA ORİENT LL'l'EtN . daha fazla aranmaktadır, 

300 " (70) 21000 burg, Bremen lımanlanndan yuk çı· «GDYN1A~ .Motörü 29; 9 d a bek- T . l 
562 ,, (50) 28100 karacak ve Burgas, Yama limanları len mekte olup ROTTERDAM HAM- arış şarap an şarapçı• " 
100:> il (40) 40000 için yük alacaktır . . . . . IBURG ve BALTIK l imanları için lık tekniğin:n en modern 

000 cATHEN .:. vapuru 1 O l?ırıncı teş· yük alac~ktır. • 1 •. hh" " 
• (10)380 rinden 15 birinci teşrine kada~ Ro-1 «V ASALA~ ~D» MotürU 15 ıto da ıcap arına gore ve Sl l 

1090100 terdam, Hamburg ve Bremen lıman beklenmekte o lu p ROTTERDA!'rl şartlara tevfikan Tariş şa-" (3000) 6000 

,, 

&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iijlilılK:cı~--~~~~~· 
lzmir Kültür Lisesi Direktörlü-
ğünden: . 

1 - Kültür fü;esi Bucadaki (İtalyan mektebıne) naklolnnmuıtur. 
2 - Yeni mektep geni! ve mazbut bir mahçe içinde sekıan odalı 

muazzam bir binadır. 
3 - Leyli talebe için bir, iki ve ü.çer kitilik huıuıi odalar mev-

cuddur. · - . • 
4 - llkck ı1 için leyli, ortaokul ve lise ıınıflan için leyli ve neharı 

Kız, Erkek talebe alınır. . .. • 
5 - Leyli ücreti ukeri kamp hariç 200 lıradır. Memur ve mutekaıd 

çocuklaıından vü:ıde on ve karde§lerin ikinciıinden yüı.de on· 
beş lenziJat ya?ılır. . . 

' 6 -- Kiiiltür liseeinde İzmirin en deierli öiretmenlerı ders verirler. 
Kayıdlar3 devam olunmaktadır. 

ları için yük alacaktır. 23 b' . . HAMB LTRG GIJYNİA DANZlG rap fabrikasında yapıl-
«WESTSEE. vapuru ırıncı DA.Nl\lARK ve BALTIK limanları 

teşrinden 30 birinci teşrine kadar için yük alacaktır. 15/ 10 a kadar maktadır. 
Roterda~ '. Ha.~burg ve Bremen .1ı· Norveç için yük kabul eder. B:Jhassa halk tarafından 
manfarı ıçın yuk alacaktır. ) ZEGLlJGA POLSKA . 

ARMEMENT H. SCHULDT «LECHfSTAN> Vapuru 2919 da . sevılen Sek ve Dörrıisek 
«BIR~ENAU» vapuru 30 eylul- ANV.ERS DANZlG ve GDY~tA li- cinslerini tavsiye eder~z. 

de beklenıyor. Roterdarn, Hamburg maul.ım için yilk alacaktır. Ş hh ı 
ve B:emen için yük e.lac:aktır. ı SERVtc g }I ARİTİ}.IE ROUMA!N arap, Sl at, neşe ve kuv 
AMERlCAN EXPORT LINES INC/ ~ALBA J ULlA» Vapuru 21; 10 da vet verır. 

OOCRU SEFER beklenmekte olup MALTA .M:AR-
c: EXMINSTER> vapuru 26 ey- SlLYA ve CENOVA limanlan için 

lülde bekleniyor. Nevyok için ·yük yilk \' e yolcu alıt'. 
aleıcaktır. 1 HOLLANU A USTRA1LA LİNE 

«EXCHESTER» vı,ıpuru 27 ey- «AHENDSKBl\Ku Motörü 7/ 10 
1ülde bekleniyor. Neyyork için yük da beklenmekte· olup BO:MBAY ve 
alacaktır. 1 AUSTRALY A için yük al~c ak ve 

«EXTAVIA> vapt,J.ru 7 Öirinci Nev Ztdand limıı.m i!: in de yilk kabul 
• teşrinde bekleniyor. Nevyork için eder. 

yük alacaktır. 1 llindaki hareket tarihlerlyle nav-lzmir Orman Başmühendisliğin
den: 

İzmir vilayetinin merkez kazası dahilinde Sandi köyü civarınd~ 
bulunan k oca yokuş devlet ormanında 626 kental ker1.:steliğe ga~rı 
salih devrik kuru çam odunu 20/ 9 938 tarihinden itıbaren 15 gun 
müddetle umumi olarak serbest satışa çıkarılmıştır. 

«EXPRESS • vapuru 14 birinci lunlardaki dei'işiklikJerden Acenta 
tetrinde bekleniyor. Nevyork için mesu!iyet kabul etmez. Daha fazla 
yük alacaktır. j t&fsillt icin Ik.inci Kordonda FRA· 

cEXHIBITQR:, vapuru 24 birin- · TELLl SPERUO vapur acen~htuıa 
ci te,rinde bekleniyor. Nevyork için müracaat edilmesi rica olunur. 

Her yerde açık 
fasetine rağmen 
litrelik ş;şelerde 

ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne• 
f:atları ~hvendir. 70 ve 150 santi• 

Behpr kentalinin muhammen bedeli altı kuruşt~r: Teminatı mu
vukkate akçesi 480 kuruştur. İhale 5/ 10/ 938 tarıhınde saat 14 te 
büyük b.rdiçalı hanının üst katında orman baş mühendisliğinde ya-
pılacaktır. . 

Şartname ve mukavelename projeleri orman baş mühendisliğin-
den alınır. 21-25-29-4 3459 -Türle /zmir Pamuk mensucatı 

Anonim şirketi Kapat bezi -tış fiatr. 
17ip No. Markası Eni santim 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

11 

At 
At 
Değ'irmen 

" Geyik 

ti 

Tayyara 
,, 

Köpekli 
İşbu fiatler fabrika 

masrafı müşteriye aittir. 

85 
75 
90 
85 
85 
7S 
85 
75 
85 

teslimi 

36 metrelik bir 
satış fiatı 

kuru} 
655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.--
615.-
653.-

ıatış Hab olup ambal4j 

25 toptan aşaiı sabşlarda 
• olunur. 

yukarıdaki fiatlere % 2 zam 

yük alacaktır. ı TELEFON : 2004 ve 2005 
cEXERMONT> vapuru 24 bi - • ----------

~i~ci ~.eşrinde bekleniyor. Nevyotk O livier Ve 
ıçın yuk alacaktır. 

PfRE AKTARMAsı sERI Süreki.sı 
SEFERLER 

~EXCAMBION» vapuru 23 ey- Lf MİTET 
!u.lde Pirt'den Nevy?r.k ve Bostoi:ı \ 7 apar 8CeDt8St 
ıçın hareket edecektır. 

. EXOCHORDA» vapuru 7 bi- BlR1NCt KORDON REES 
rinci teşrinde Pireden Nevyok ve BINASI TEL. 2443 

1 
Bostou için liareket-edecektir.• :YHE EcLERM 
t· Den Norske Middelhavslinje LONDRA HATTI 

OSLO cPOLO• vapuru 19 eylule kadar 
.. «BOSPH?RUS•. vapuru .~6 ey- Londra ve Hul için yük alacaktır. 

lulde beklenıyor. ~ıeppe Dun.~erk c:ALBATROS» vapuru 18 eylul
ve Norveç umum hmanlarma yuk a- de gelecek ve 28 eylule kadar doğru 
lacaktr. . . . Londra için yük alaca~tır. 

c: BA YARD» vapuru 24 bırıncı <ı:IONIAN> vapuru 28 eylulde ge-
teşrinde bekleniyor. Le Havre, Di- lecek 8 birinci teşrine kadar doğru 
etJpe ve Dünkerk limanları için yük · Londra için yük alaCl:lktır. 
alacaktır. . « TRENTlNO» vapuru 14 birinci 

SERViCE MARİTlME te~rinde gelecek 1 8 birinci te~rine 
ROUMAIN kadar doğru Londra için yük alacak-

B UCA REST ~ tır. 
«DUROSTOR.?ı vapuru l O imin· LlVERPOL f IA TTI 

ci te~rinde Kstence, Galatz ve Ga- -.BELGRAVfAN» vapuru J 8 ey-
latz aktarması "TUNA~ limanları- lulde Londradan gelecek yük çıka-
na yük alacaktır. rıµ ayni zamanda 1..'.iverpol ve Clas-

STE ROY ALE HONCROISE kow için yük alacaktır. 
DA~UBE MAR1TİME c:CITYOF LANGASTER~ vapu-

BUDAPEST ru 28 eylOlde gelecek 5 birinci te,-
« TISZA> vapuru eylul sonların- rine kadar Liverpol ve Glaskow için 

da bekleı,iyor. Tunalimanlarna yük yük alacaktır. 
alaıcaktr. BRISTOL HA ITI 

satılır, 

MET ALLUM '•O,, Lambalarını 
~lırsanız 

Siz de 

Heın bol ıtık almıı olur, hem iktıaad etmit olur, hem li.mba deği,tirmelC 
ten kurtulur, hem de aarfiyatınızm ekaildiğini ilk faturada cörürıünüz. 

t 
Elektrik· Telefon ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telef on 3332 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 

] aze Tem iz Ucuzliaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamili NüzhetÇançar 
c.DUNA» vapuru eyllıl sonların- c:SELMA> vapuru 20 eylulde ge· 

da bekleniyor. Port - Snid ve isken- lecek 22 eylule kadar doğru Bristol Hastalarını 11 ,30 dan bire 
deriye için yük alacaktır. için yük alacaktır. kadar Beyler sokağında Ahenk 

Sıhhat Eczanesi 
JOHNSTON WARREN UNES DEUTSCHE LEVANTE - LINIE matbaası yanında kabul eder. 

LIVERPOOL ·c:DELOS> vapuru 16 eylulde ge- -ı---------• 
cDROMORE> vapuru 30 birin- lecek yük çıkaracak. ~ 

ci teşrinde bekleniyor. Liverpool ve 
Anvers limanlarından yük çıkara - caktır. 
rak ve Burgas Köstence Sulina Ga- Vapurların hareket tarihlerile 
latz ve lbrail limanları içinyük ala- navlunlardaki değişikliklerden aceri 
calctır. ta meııuliyet kabul etmez. 

ARMEMENT DEPPE S. A. Daha fazla tafsilat almak için bi-
ANVERS rinci kordonda W. F. Henry van 

« MAROC'> vapuru 8 birinci tef- der Zce ve Co. n. v. vapur f\centa.
rinden 1 2 birinci teşrine kadar An- lığına müracat edilmesi rica olunur. 
vers ( do~ru) limanı içın yük ala~ Telefon: 2007 / 2008 

Manisa .Valiliğinden: 
1 - Maniıada bir doğum evi inıaası «72000» liralık keJifnameıi 

dairesinde kapalı zarf U!Ulile eksilmeye konulmu,tur. 
2 - Bu iıe ait ke4ifname ve ~rtname ve bu ife müteferri evrak 3 

lira 58 kurut mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alına· 
bilir. 

3 - ihale te,rini evvelin altıncı perfembe gilnü saat 11 de Manisa 
Vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4-Muvakkat teminat miktan 4850 liradır. 
S- Talipler eksiltmenin yapılacağı tarihten en az sekiz giin evvel 

bu ite girebileceklerine dair vilayet Nafıa müdürlüğünden alın
m1' ehliyet vesikasını v cari ıeneye 1.it Ticaret odası vesikasını 
ve 50 bin liradan •'8iı olmam .. k üzere yaptığı bina İflerini iyi 
ba4ardığına dair olan veıaiki teminat zarfının içine koymak su
retile ibraz ve itaya mecburdurlar. 

8 - Kanunun tarif ettiği tekilde bazırlanmıt olması lazım gelen 
zarflar 6/10/938 perşembe günü saat ona kadar vilayet daimi 
encümeni riyasetine tevdi olunmalıdır. 

7 - Postada vuku bulacak teehhürler nazara alırunaz. 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küç.ü~ Cari Heea.plcır 

1 krami'"ie- pl&.nt::= 

4 adet 1000 L 4000 L. 
8 tt 500,, 4000~ 

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

200 " 25 it 5000 " -384 " 28600 " 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziratı 
1 Eylul, 1 Birincikanuo 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az :>O lira mevduat. 
bulunan hesaplar kura
lar& dahil edilccektit. 

Başdurak Büyük Salepcioğlu 
Hanı karşısında 


