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ıı hiııci!f'.~ıiıı rt'NA UJ3'3 

lzmir ıztırap ve 
yaşı içinde 

Sen ölmedin 
Küçükler ağlıyor, büyükler ağlıyor • 
Ulusun ba§ına karalar bağlıyor 
Ölümün bak nıuıl yüreği dağlıyor! 

f 
.ı • 

Mateme boğuldu kalk ta gör vataıu 
Sevdiğin milleti bir daha gör, tanı! 

Kalbimiz var dersek ondaki kan sensin! 
Cismimiz var dersek içinde can sensin! 
Onümuz var dersek teref sen, ,an sensin! 

~ .. 
,r - ...,.. 

Böyle der on sekiz milyonun vicdanı: 
Ey fani dünyanın ebedi insanı! 

Hayır ıen ölmedin, İ§te g3z ya9ımız ! 
Saklıyor mukaddeı adını başımız! 
Sevgindir acunda en iyi aşımız! 

Gönlümüz ülkünün ıönmtyen vo1kam t 
Ey fani dünyanın ebedi insanı 1 
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Ç~·mber!ayn 

Umumi sulh 
planı ha
zırlıyor 

Başvekil Ailka_r_a_y~a--n_d_ü __ -1ı---~ -ık-tisa-d -
Yaş sebze ve meyva 

ı 1 //,wcit ... -.;ı ı 

B. Celal Bayar, Reisicumhur vekili 
sonra Vekiller 

ve Millet meclisi reisini ziyaretten 
heyetini topladı 

Aukaru, 10 (A.A.) - Başvekil :)ükı·ü K:..t,\'<ı. \'ekilleı·. miilki.ve vem;. miz kal'~ı~ıııda duydukları tee:ı~üriin doğl'Ul'ıl Lu~ iik millet meclisine ı:rele
Celal Bay<ır, bu akşam saat 2:3,30 dıi keri erkan itm:ıfıııdc.ı.n kar~ıJanmış- bir ifade~i olmak üzere he~·et halin- rek, reiı-;icumhur •·ekili ''e büyük mil-

. . İstanbul dan şehrimize dön'müstür. 1 tır. 

En mibuit :.'artlara malik olduğu. 
muz halde. ikti..,adı n na ·ile bır .\ :lŞ 
mey\'P Ye <:ebze m ket· o m. d1gı. 
mu:, :;akl~nmaı-n C< ıı o mı a ap uı;ık 
IJir hakikattır. 

"' • · j ele keııdiRini beklemekte olan büyük Jet m~clisi reisi ALdülhalik Reııdayı S• ·ı h }k t Başvekil Celal Bayar, iırta:-;yoııdH Keııdhıini kar§ılamağa gelen ze-ıvı a a aarruzu 
\'C urta elçilerle u{el-5emiliterlerin ta- zivaret e,\ lemi~, bu ziyareti ınütea-reisicurnhur vekili ve büyük millet ·vat ile ayr ayrı ı:ıclamlaştıktan sonra l . •. • h d • meclisi reisi Abdülhalik Ren da, dahi-! garııı kabul sa ]onuna gfren başvekij ziyelerini ka bu 1 etmiştir. kip vekiller heyeti, büyük millet mec 

ffiefl lÇIIl ffiUa e C !iye vekili ve parti genel sekreteri.Celil Bayar, burada büyük matemı·- Ba~,·ekil Celal Bayar, istasyondau,li;;inde bir içtima akteylemiştir. 

me.rve ' e sebzecili 
'ettt><lfr. İzmir eh aı ı · 
IJir ehemınfreti hı İL 

\azı

a!;Jı l.:ıaşmı 

~ Köyceğizin nıe~ 'L 
ler yapılacak A. l d V h d l • LJ [ 1 :~~~:~~~: ~l~i:;c;u:~0 \'is!°~:;'.jir~~i:s;öre, Y.t;u~::: ;:: m an va a ~ a u i e rı n rı av r a arı ih~.:I: !~;.;~~:'?.~~ h 

\·ekili B. Çemberlayn, devletler ara- 'J memleketler se\•h 

~::~,l~::~F~,!~:t:1;~ ~::~ yakıldı, mag'"' azaları yag'"' ma edildi ;:~::ı~,::·:.,::~~·::~~-
B. Çember lan; herşeyden evvel ihrat>attaıı :<<lt'ı'rnaz; 

sivil halkın zehirli gazlardan korun- rirnizdc limonun. poı 

Hele ·Bodrum. • 

r· ciı> 

n.Kabilmck i
m:::ılık oulunı.t) o-

ması ve tayyare taarruzlannın meni o kt G •• b ı b • b tt • niıı tanesi Jws kuru>:, 
kin devletler arasında muahedeler 0 or O e S Jr eyanname neşre } 1hrac.at me,·zuund.ı otedenberi =-u 
yapılmasını tasavvur etmekte ve ayni ~-- esas ilzcrinde cok ( 

11 
ılmuc;tur: Y~-

zamanda tayyare imalatının da·ta.h- 1 T.• d l . . • • • . k l h • baııcı pazarlar, nefı:s 
0 
ınakJa beralnr 

tlicli Üzerinde durmaktadır. Y ıyana Q pasaport arını vıze ettirmek ıcın lngılız onso os anesıne meyveJ 0 rde .~ekil Ye ren gÜZf'lJiği ara-
Bu planın Berlin siyasi mehafilin- k b . k ·ı V h d • b • . . •h • maktadır. Bunun · n. ~ a:;; n1eyve v~ 

-de iyi bir tesir husule a-etirdiii de ~il- oşan ır afı e .1 a u ı, za ıtaca tutuldu. Bunlardan 22 Sl ıntı ar ettı sebze ihraç tkaretinın i )k·şafmd:l, 
cUıilmektedir beynelmilel piyası ı a· in le-• Paris, 10 (Radyo) - Bir yahudi bütün ha\'l"alar yakılmı~tır. Bedinin garp cihPtindeki ~ ahudi seleri parçalanmıştır. 

-=+=-' f d ··ıdü ··ı Al 1 Z b t it d ı· ıo (R d ) p oı arraıı l'iı yerbtirilme...:i d ı. tara ın an o ru en man~·anın a 1 a. a mış ya~ın an a~agw ı bü- mahalleleri, bfr hara be haline gel- Ber ın, a YO - r 1 0 
-

mektedir. Ya· nıe v Fransız sosya
listleri 

bura sefarethanesi itçüncii katibi tün yahudileı·i toplamağa başlamıs- miştir. d:ı nazırı Göbels. gece bir beyanna- , 
· · . · . . . h kk saı vermeye çalış:uı Y mU\ affak ta Von Ratın cena:zesı, sefarethanenın t11. .Milnihteki yahudi bankası yağma me neşretmıç \'C yahudıleı a ın- • .. .. . . 

'f ı d b. Al b · ı 1 T k ı h · · . . b''kA t olan uzum ktıı·uınıı lmT" ı . hrı ıyı an. teşrı at sa onun a, ır man a5- 1 ngı ız on.'lo os anesıne hucum e- edilmiş ve bu bankanın ikinci müdü- da n Jınacak tedbırlerın, u ume çe , ... . 
..:. ı ld - halde te..ıhı·ı· derek pas·tpo ·ti · - . . b'ld' d'- · h ld lamıstır 'e mu ... ı;~hs 1 le a lntmn,ia ra.ın~ ~arı mış 0 

ugll .._. • ... _' .·' .1 amıın n:.::e edilme- rü, korkusundan kendisini öldüı-müş-ıdiişünülecegmı ı ır ıg~ a. e, :'.ı- · 
edilmıştır. tsını ıstedıklerı .esııa.<lu zabıtaca top- tür. hudilere karşı başlıyıın şıddelı tedbır <1:ıJıgmıştır. 

fj. 

C h 1 C t · b .. ·· B ı· 1 J d B 
1 

Hu çalı-.mndan Um Urı.yefçı· span· Cenaze, umar.e~ı uı~u _er ıne a.n.mış ar ır. nnbrdun yirmi iki Lapi.-ig ile Este de büyük aı:- !er durmamıstır. Ellel'inde kazma ar 
k 1 <l f l l 1 k k d' ~ • h \'Pr!i cin;; nıe~~·e ve • • • ~ötürülere ·merasını e e nec ı ece ~- 1 ~~ı en ı kendilerini ~ldiirmüsler- bedeler olmu~ ve hawnlar yakıldık- olduğu Jrnlde y~hudi evlerine ü - leriıı: ıc;Jah il hHri 

yanın ıaşesını tır. • dıı. ıtun .sonru, hahamların kitap ve elbi· cum edenler çogalmıştır. . 
Berlin. 1 O (Radyo) - "\. on Ratın getirtmek, lopnığ 

istiyorlar ölümü münasebetiyle Almanyanın ne göre sağlam ı 
Paris. 9 (Radyo) - Cumhuriyet- bir çok şehirlerinde yahudiler aley- Kral Karol j F•ı• t• • • t ı k mahsul yeıi~tirmel 

çi 1spanya arazisindeki l'önüllülerin hine nümayişler yapılmıştır. Burada, ) JS ın JÇJD op anaca ba;;mda geli~·or. 
geri çekilmesi için sosyalist partisi- mevcut on.iki havradan dokuzu tah- Salı günü Londraya Kurum. znnned ı CK. h, r· Le 
nin icra komitesi tarafından teşeb- rip edilmiş: Baden, Payrut, Ham- d ı k f dan getirtmiş Ye mu;;tahs" 
1.:ıuslerde bulunulacaktır. Ayni .za- burg ve Münihtekiler de yakılmıştır. gİ İyor o an on erans tır. Ukin lıu gıiZE 
ma1ıda, hiikumetten İspanyadaki si- Yahudi rnağazalarınn hücum eden Londra, 1 O (Radyo) -- Roman-
\ il halkın iaşesinin temini istenecek- halk, bu mağaza !arın camlarını par- .Ya kralı Karo!, rcfaka"linde veliahd 

tfr. çalamıştır. . ıcrand Voyvod Miha.H ile- hariciye L d ga telerı· bu mes' eıe etrafında 
-=+=-- Dün .rece, rataklarmdan-- kaldırı-. narızı Petı-esko Komnen oldukları on ra ze ' f' ı t" t k . 

' k } } } ıt an ge ır me - ıe Ecnebi devletler lan yüzle~c~ rahudi, tecavüzden kur halde gelecek ha.fta salı ~üni.ı burn- leh Ve aleyhte UZUil ffia a e er yazıyor ar ihti)aç vardır. H 
tarılmak ıçın karakollara muhafaza ya gelecek ve Vıktorya ıstasyonun; • 

es •1Jferı• altına Alınmıştır Jda bizzat k'.ral )ori ve karılesi Dük Pari ·, ı O (Ra(l~o) ~ !ngilterenin muhtemeldir. Fakat o zaman alına - clö\·iz kohiylığı te 
Hüküm~t '"' vakit bir be•· 1111•« Jld · .. t. t t · fl d k . ı FJr tiı :mese.le • akkınd -0pla:nıa<ra k teclbirlcrden 1ngıltere hiç bir me- Ziraat kong·resi • " a- o oçes er ara arın an arşı a . • . i> • i 

me neşretmiş ve Yahudiler ale\.·hinde- kt O .. B k' h kaı·ar 'erdıgı ]{onfe.ı·an!'a bilyltk c- stilıyet kubu etmez. şliphe etmediğimiz 
R h 't r k l · · .. naca ır: gun, u. ıng am sara- hemmiyet atfölunmaldadır. Taymis gazetesi, toplanacak olan at te;:ıkiJutımız~ eh eİSİCUm IJr ye i i ki taşkı~lı.kla:a. son \'erilmesi luzu. yınd~· b.~r kabul resmı yapıl~cak. '\·e Alakadar mehafillere Rfö.·lendiği- konferansa Fifü;tine kom....:u diğer A· 

Abd ıh l k R d munu l.:ııldırmıştır. ertesı gun kral tarafından bır zıya-
1 1 

. . 
1 

. t· k 
1 

.· cagını ;ımit <'di.ı or' 
Ü a İ en ayı Berlin ı o (Radyo) _ Propagan- fet verilec~ktir ne gör-e, kon feraıı-.ın ne zaman topla- r~p de~· et erının c e_ ı~ ıra etme eıı-

d ' G "b ı ·. h ·ı h · nacağı belli el eğildir. ııı lavsıye etmektcclır. 
ziyaret et tiler da ~a.~r~ d~ı. ~ S, '!it udı_er a~k~n- Kral Karo!, cuma günü c;aat 18 de Konferan. h·ıkkındaki teşebbii....:- Lomlrı:ı, ıo (lfadyo) - lııgiltcrl'. 

Anknrn. lO (A.A) _ Bu gün bü _ ~ ~~ı e ır er a ınacagını ::.o~· e- Bükre~e dönmek üzere Londrayı . . _ '. . . . .. Filistin için toplanacak olan konfe - j 1
1 

rbı• 
·ıı . R . . rnıştn. l ·k ed C""kt. ten bahsederek llZtın m.ıkalcleı ;. a - b'' .. h .. h ~ tl"ı·ı'nclen spanya tiin ecnelıı de\'IPt mümessı erı eısı- . . eı e ~· ır. . . . rnıısa utun garp Ul\Ume " 

\ ,. ' mın-

•• 

ira. 

_\1. B. 

B 1\Jr 111 1. . . . Alman matbuah, yahudıler a}eyhı z.an 1rıg-ılız gaz;etelen. leh w aleyhte '"'! . t• ...,, •ktı·ı· "'·ılnız Filis F k. / Eb 'CllIDhllr nıJ-j[j \'t.• . J.JJ., ~t €C \ı,ll reısı .. .. - ' . . nllll.lı!• ı:ı:; ]:-; J~-:'~C • 
1 

< ., • ran lSt er . 
.. . . . d _ k ne ateş })U8kurmegc baı;ılamrntır. Vo!- mutale:tlııı· .~t>rdı\dıynrlal'. . , ı t' ·I ~ 

1 
LÜ ,.

1
,·le Aı··ııı çet.eleriııiıı , 1 Cep• Abdul'ıalık l'eııdan zın:ı.ret e ere B' J •k • ' ~ · I' F l · 111 ){r,i;,:;ıntJ :; • ' · 

'. ~ . · • l ·d . ki~e Beobahteı· g~zetesi, alelade bir e ÇJ a neyli '1'e1gl'af. ngiltereniıı- i i~- konfer~ınsta ten;:;iJ edilmelerine nıü- hesinde dün J .;/ • defterı mahsu~u ımzalamış aı ll. cinayet kuşısında değil, yahudilerin tini ikive tak:sim etmek planından . . e ... ert 

(Beneş) hatah. mı 
hareket etti? 

k . .. h . d 1·/k ha g • • • k lı" .. k ı.· k' t "s ı;:aade etmıvecektıl'. h k "t el ·ı siyasi bir hare etı muvace esın e rp em.Slnf \'a7. geçme le ll\'U - JJll' ·ıya:-.e go • • . , are a Q evam P-ftf er 
bu1unulduirunu kavdetmiş ve bu mli- terdiğini \'azmakta 'e bu i~in. topla- Londra, 10 (Radyo) - J>eylı bk"'-

1 
. ~ 0 

• yapıyor · · >an.:--, 10 (Rach ı · · ık.istler nasebetle de Paris zabıtasına yük- nacak olan konferan.-.ça hal edılece- prec; g.ızete-.i, Filistin me:-;elesi hak -
B k k k d . A · ELr t•ephe ... inclc> ileri lenmiştir. rü sel, 1 O (Radyo) - Belçi. a ği ümidini besleme te ıı·. ynı gaze. kında yazdığı makalede eliyor ki: 

Viyana, 10 (Radyo) - Yahudiler hükumeti, Hobeken tersanelerinde te diyor ki: «Filistin meseJe,:;inin halli için bir ederek :rediyüz e~ir 
rek.ıttı de' um 

·"' • ale\•hine ~iddt>tli nümayişler yapıl- ilk harp gemisini yapmağa karar cAraplıınıı koııfernıı=--tan sonra koııfcrnns toplnnrnk istemek. yirmi Segr ııehrinjıı .k. r h'lıne geçe-
Yedi kişilik bir komis• mıştır. Biıi mfüüeı-;ırn olmak üz~re vermiştir. Bu gemi, bir destoyerd-~. tekrnr ~id<letc nıiirncaat etme~ri ·ene evelki , aziyetc cHinmek demektir. l'eJ, mukaLil taarnız:ı kalkı...an cum-

' r k t . . k" . hııl'i~ et<;ilel'iıı. lıli~ uk '\ ı. ti. pıı:o;klir-
yon tetkikat yapacak 'E b • el l l •• •ı ~;a:ıu:~ele~;~~:~: ~;~1 ~·~~m~~~~:~ ;i::~ tüldükleri halıer , c·ril, or. 1 v t mum e ı· 1 h' · d d' Franki~tler, Snnmoııclayı tel-ı·at 
VA ~:~~k Jc~~~::y;L;a~:;.'1~:~ . c ne l e e er s s l .. 1 1 

a er ın~ "·:_=- bombııı·d•nıan etnıişlerdıı• 
::,~:;:" ~~::;~i:~:ı:;::r.:·'..::~~: it . t - .. lerı·nı· bı.ldı.rdı~l Müstemlekeler 

-= 

sinihüsnüsur<tlehalletmediği~itet-. erı eessur er komisyonu İtalyada ç kacak 
J.,ik otmek ilme yedi kiıilik bır ko-ı . Salı günü toplanacak 

• ~;·;
0 

• ıeıekkuı :eım;r. Sefir) er, ziyafet verm j y ece k l er ve kabul resimleri yapmayıp, ı.,P~:~i- :~ .. ~~·~:~~ ıgliıın ,;~i;:::;:;:: d.~~~~ ~{~;~'.~: r. rı rıııı ~=~: 
v rans~k:val Vı~~tsel fteessürlerinin bir nisanesi olmak üzere Başvekilimizi istas. ~;~,~:~:'.~~'·;~i:t;.~'ı:~~\.,\~~~"~~~~: ,-i~:;:~~~'!;,'.'.:~ .. • ır·r •. 1t.ı. 

Yahud· er 
... azır ur mec 

e:n::1

:ele ri~i ma: n~'::.e- yon da hey et halinde. karşı la yarak taziyette bulunacaklardır ~:~~~tı~~un """
1 
''" ı.., a natta hıı lu- :;:;", ;·:·~~~'.~~~~,::. 1. il\ .• '.~.·;·~~~:.::~ 

sini verecek Ankara, 10 (AA.) - MemJe-ı Ankara, 10 (A.A. - .. ugun ıra e.ı~oruz. · ) B 
.. t' k d" ..:_ lcaklaAı·dırN. AD o L u . . ·ketimizdeki bütün ecnebi devlet saat 17 de Hariciye Vekılı . Dr. .. Harıcıye Vekili Dr. Tevfik Rüş- Amiral Hortİ 

Roma, 10 (Radyo) - Harıcıy~ ~mümessilleri Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüstü Aras Ankaradakı ec- tu Aras cevap olarak demistir ki: 
Jlazırı ~~nt Ciyano, bu sab~h Fran- ~Tevfik Rü~tü Arasa milli matemi~ nebi diplo~atlarını heyet halinde ~~Y'..Duayyen, . Bugün Kasa sehrine 
sız sefırı F,ansuva Ponseyı kabul lmize aamimi iştiraklerini bildiren kabul etmistir. Buyuk elçiler, orta elçiler. mas- •d· ~ 
etmiştir. Fransuva Ponse, cumarte- ' taziye mektupları göndermişler . Duayye~ bulunan Afgan bü • lahat~.üzarlar, gr ıyor 
si günii Kral Viktor Emanuel tara- dir. yük elçisi ebelans Sultan Ahmed _ Mumta~ mlimessilleri bulundu· Budnpeste. 10 (R<td,\'o) Macar 
fından kabul edilecek ve itimatna- Ankara, l O . . - a er an ıp omat ar 1eye ı · meme e er namına I (AA ) H b H d . l 1 l t' namına gunuz dost 1 k tl ordusu, Çekn....:lovakyıı arazbincl • n 
ınesini vercektir. alındığına göre duayyen bulunan aşağıdaki beyanatta bulunmustur: gerek kaybetıi~imiı. Ulu Setimiz l\Iacnrbtana ayrılan ~ehir ,.e ka"a· 

-=+=-- lAfgan büyük elçisi ekselans Sul- Bay Vekil, g~rek onun ölmez eseri olan Tür- baların isgalini lrn aksam bitirmiş 
V k b J 'tan Ahmed Hanın riyasetinde top., Gerek kendi nnmıma gerekse k~~'~ ~umhuriyeti hakkında göster- ve Rnıın ııehirine girmi~tir. · 
",I angın Ur an an lanan ecnebi devlet mümessilleri duayyeni bulunduğum ~iplo~~tl~r dıg'.nız bu .. d~ri.1: .. ve mü~ess!r. sem- l'2-c1l naibi amiral Hodi. yarın KJ-

;n • .. " bugünden itibaren cenaze merasi- heyeti namına ve temsıl ettıgımız patı tezahuru l urk mılletının ve 
razartesı gunu mera- minin hitamına kadar ziyafet ver- memleketler namına zatı devleti - cumhuriyet hükumetinin ruhuna 

simle gömülecek/er memeği, kabul resimleri yapmam~~ n.ize bu matem~ni;ıo:den ~ol,:ıyı ~e· menku.ş ~alac~ktır ... 
gw 1, elçiliklere yarı bayrak çekmegı. rın teessürlerimızle samımı tazı - .. sa.mı mı _tazıyetlerınızden d.olavı Paris, 10 tRııclyo) - l\ıfarsil,r:ı. ~-a- b k lb k 
ve teessürlerine bir ni~ane olmak yetlerimizi arzederim. utun a ırnle teşck ür ederım. llgınında öleıı elli ki~i. paartesi günü üzere bu aksam İstcınbuldan avdet Şunu da znfı devletinize arzet- Ankara, 1 O (A.A.) - Atatür-

'"'a xehirine gidecl'k w kendi=--ini bü
tün ay~ııı \e ınebu...:aııla nazırlar ve 
l\Jac:u·hnanın Pil bü\·ük ;ı.damlaı-ı ta-

• • 1 

kııı cdecf'kt.ir. 1 

Iüal ııailıi ile aynıı \'l' mebus:ıııı 
ICısa selıiriııe <Hirt lrnsusi tren gö-

Günlük siyasi gazete 

~ahiL H' H ~ nulıarrtri 

HA) I> \B RL!;ıHl UF...1 E\1 
l nııııuı ıır~rl\at \t; )· .7.1 ıılt•n ıuiı-

ılı1ru llıunıli l\uzheı t, • .ıu~.u· -! O AH t:HA 

f .! lali. Parıı~ı 

'.l ,.Jaı.ıl: ir.ınir ,. 
1 ddon :... 7ifL. P' ı il lh ı: 'ı> . 

.\ H c 1 :.\ I·. :;ı L 1( \ t r r 
).llıgı JHı •• Jıı ,l\lıjı JJJ 

L ıırıı t ı hü, ük merasimle gömiileceklentir. Ce ~ d k" " l l 1 k A k 
" etmekte olan Basvekil Celal Bayan mek isterim ki bu büyük ünya un o ümü do ayısi e gere n n-nnze menı.:simiıııle, yalnız dahiliye na- . . d k lh k k" b"' . 

zırı Allıeı· Sııro bir :-1öyle\' \"t!l't'C~ktir. is tasyonda ht!'yet halinde karşıla - adammın ziyaı sizin milletiniz gı- ra a Ave g_ere • mü . a atta ı uttin türecPktir.. ) 11hlll1t'I rı;" l 't'!lt"ltL 

l · m ag-ı ve Bu··yu"k Mill<"t Meclisinin bi hn birimizin milletini de ~on de· resmı daıreler. elcılıkler konso · Pııuze nıercı:sinıi e:-1ırnsıııc a as~yı- l 1 l 
l.. .ı·1 yarınki toplantısında da bulunmağı rece mi.iteessr etmistir. Bütün ka - os uklar. Parti e\ 1 ri ve Halkevlcri • tt?nıiıı kiıı fiçlıiıı poli~ tefrik L'uı • b ki d l d 

nıist r. ~arla%tırmışlardır. birnizle bıı payansız k .. dniniu i~- ayra · anııı yarıya in irmi~ er ir. 

Amiral Horti, Kasaya \'anr var - ı lır 1 lı.r 1 
maz. biıtiın müe~sfhtıt ve fabrikalar 

h krt}l.ın,tcak bü~ uı~ ;;pnlikler lıa .. :fı~ a-

lca ktır. • •~11!!!!!!!11!!9'!!Wllllllf!IİllG;;:;===••-.. 
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Italya - Rusya 
SAHiFE tt 

• 

iki h···kunıet c:1·asında yakında bir 
ticaret muahedesi akdolunacaktır 
P ris,9 (Hod)o) - Alınnn on ltalyn hariciye nazırı kont Ci)ano 

hilberlere gfüe. ltnlyn ile So\ yrt ile Rusyamn Roma sefiri arnsındıı 
Rus.) n nra ında ba lıyan ticaret ınu- imznlantnası kuvveti· muhtemd -

hedesi müzakt-releri ıon safhnvn 
1 
dir. 

git1niıtir. Muahedenin bugünlerde 1 

Atatürk öldü, 
sağ olsun Millet 

- Baştarafı 1 inci sahifede 
mııtır. 

Gelmiş geçmi§ bütün büyük insan
ların hayatını tetkik ediniz, görecek
siniz ki, hepsi mevcut olan bir eseri 
ileri sötürmıektıen, memleketlerine 
bir hamle daha fazla yaptırmaktan 
batka birıey yapmamıtlardır. 

Yalnız Atat_!irktür ki, yoktan bir 
vatan var etmittir. Öldü zannedilen 

Ş h 
bir milleti diriltmit. onu elinden 

e ı·r meclı·s· tutarak 18 sene sibi çok kııa bir J zaman içinde dünyanın en yüksek, 

B , •n medeni ve en kuvvetli milletleri 
- a§tarn'ı 4 üncü sahifede - Tıeşcr lınyatı Atntlirk gibi a ırlnr k 

der i hıdet 12. k d. t' . b",. ' • • ıırasına çı armıfhr. 
,, u ıe ıı ı ıı ınıwn ömı·aııe sıgdırabı- B"" ı b' • t 'ht b' • d Bu d · 1 1 1 b . oy ır eıenn arı e ır efı a-

eı ın \ e ~.nutu ınnz ncı i c) ur- .t'~ Cıyilk kudreti :mcnk cok n ırlnr ha yoktur .. Ve bundan ıonra da ol-
un b türı knçuk y. vı·ul!ırmdım cı <':ıı<le \'eti~tiı-ebilfror Kenrnl" Yl"ik- k 

1 h . " · · • '"-· · mıyaca tır. 
n ı 1 tı\'Al lnrnı!l \'ar\ncarıt kndnr selmeğc e\'gı bP Jh·C'ıı ulitlln düın·n A .. • • • 

n · f . 1 k d b I d ~ ·· . Umumı harp mutarekesının ımza-
eı el< z.qHn ·u ret u m:ı ıgı goı. ı~tc bunun içiıı bizimle Lernbeı· gö2 1 d • ka .... ~-

.\ a~Jrıriyle biıjbh'ini ta2İ) et ediyor. J a~ı dökO\'Or. dan •e.~ o. ra, .o _korkunç. ıunu ır 
A A.}am"kt 1 ,, .. 1 · 1 · UşUnunliz; Neyımız kalmıth?. 
~ u n ı KtZnı-mı~ goz erıy rY, Bu kndar nlenrnumul bir kudretle M'll · k 

bofrucu }ıı~kırıklar içinc1c Yfıpıl:ın bii:e bnş ohııı Ataturktin bn~lığ-ıııd·ııı k ı b~tçe en •:ı, e~ der•: v~.~~. or; 
lı:ı2f)•etler nrn mda dııinın \'e daima artık lmgiln mahrumu?.. Fakat Lu uknç ır dyese apı "?ıttı . u um~ 

bfi\•ük k t • k yo tu, or u yoktu, ıdare yoktu, sı· 
o .tl ttl~ı.r arıchı '·el. t'Ul'\Tıc.~nun e· b~\'Ü~ )·as irinde )estı kapılmış. ti - lah yoktu ve nihayet kendi benliiine, 
mnne e l'Sı cum m ~e ın, urk cum mıdsı7.liğe cHiı:>.mti· cle;-•iliz Ölilmiin k d' • · · 
l urt . tt r da . d ·d k . ' .. f'n 1 yarınına gilvenen bır mılkt 
ı ) e nıı1 ın~ a m il çn kuvvet· Lıze bns olmnktnn n\·ırdığı Atatlir· 
le \•e _erefle yaşıya~ağı ahcl edili • kiln yarattığı milli ~u~ ·. milli dtı.\•gu, yoktu. 

Atatürk tek batına ortaya atıldı. 
yor. milli idrfık milletimize baa olacak ve 

B h '"' Aradan bir aene geçmeden bir hü-
U tı d.ar, o büyüi' iiltlnün yüsek bas bulncnl< kudar mUtekamtlclir. 

h d kumet var oldu, bir ordu var oldu, 
rt.1 una el·in bir f tiı-ahat \'erecektir. Atatürk rejiminin be INli'·i rnillr bir 
) 11 ıı> idare var oldu, silah var oldu ve ni· 
Cglhıe te e t \te \'U.ifemiz bilyiık·~al•hgn .RlıiLi?.. AtııtUrk de\•ıinin "0· 

A 1 " hayet kendi hen!:~ine, kendi yarını· 
t.ıımı.zın emanetini cLediyen muhn- cukları olmak lınlıtiy~ırlığını du\ mil· 

fazndıt. Ye hizclcn sonı·nki nesillerjğ~L tnuknl,il At.ıturk ullimline. göı 
iz emnnct olan bu c.eri ebediyen ,rn ı döktnek tnt>vkiinde olnn bizler 

koı uyacak \'e ytışatacaklaı·dır. Ruhu 'I'Lirk tnilletlnin :ısil , e rıcıcfb varlığı· 
mil terlh ohıun. J1uı yakı tıgı gıbi AtntOrkün e t>l'leri-

B .. !~di iplikçi a~yl~~.or : . . ne karşı \'efıı 'e \'giden su urlu 
.. A ~ ~~~: Baha. Yol'~Jl~ mut~akıp 1 duygu~nn drühnüs bnğlntla bnğh 
oz sö)lı~ en Sadı lplikçı t<>e ôllrden kalacnKtZ. At~turkun , nr:-ıtıcı ,.~ 

def atla k~. u_en şu sozler~. o~ledi: .. 1 yuk el tici g(ıcuııe kar ,· du~ <luğu-
En bü~ üğumü2 Abıtürkun acı u• muz minnet ''e şi.ıkranı şimdh <' ka

lfitn habek'lcriyle gozleri ~ aşarma· füır lH'P bu ~C'kild(' izhnr ettik. Bun
.} nn, lrnlpleri ~ızhmm an, yurekleıi dan soııra clnh.t nnıteznit biı· kuv -
paı çalanmıyan hiç bir Türk yoktur. vt:tle daha içli bir hızla bövle kaln
Tu be ikteki Tüı·kten en ~·alJlı Tür- cağız. Ataturk e~erlerini. · Atntürk 
k~ kadar hepimiz b\.lytik acıyı cluy· rejimini Türk tar'hinin bediyeti kn
mnktayız. Dirilttiği. canlınıctırdıgı d:ır ebedileştirmek 'nzife ini C'n i.is
H~ nihayet nurlırnl'.lıl'dıgı bu \'1tfa11 tun \'azife J..ıilecPğiz. Bu giiııiı yarınn 
topı-akları k d · " · d k en ı ı.ıe ın en çı an tc lim ederken <le lıu tahacı!ıli lcıı·lc 

na güvenen bir millet var oldu. 
l, yalnız bu kadarla da kalmadı. 
Milltoti ya,atme.k İ(jİn ona kend · 

tabii hududları dahilinde bir vatar 
temin etmek la:umdı Bunun için İt· 

gal altındaki toprak parçalarını ger' 
almak, memlekette bir millet birliğ' 
vücude getirmek, tek bir vatan par 
çası üıtünd" tek bir millet yapmal 
:cap ediyordu .. 

r,cal altındaki top .. ak parçalar 
bir hamlede temizlendi, geri alıncıı 
Milletin birliği vücude getirildi. 

Bu vatana ve bu millete bütün dün 
yanın tanıdığı bir iıtiklal '.!ermek vr 

=•tiklalı her an, her saniye koruyabi· 
lecek bir kudret aıılamak 18. :zırr 

oldu. bu yuce Türkü bugünden .itibaren 
bainna saklıyacaktır. Bu vaUın Tuı-.. h:tl'eket edeceğiz. Türkün istiklali (Lozan) da bü 

Zonguldakta 
Taş kömürünü ilk bu

lan uzun .. l';tehmet 
için ihtifal yapıldı 

Zonguldak, 9 (A.A.) - Tiirki
'i ede ilk olarak Ereğlide Ke~eboğazı 
'Tlevkiinde Uzun Mehmc:d tnrrıfın· 
fan ta~ kömiirl.irıün ulunduğu gii

·iiin 108 inci yıldönümü hatırasını 

aziz için Halkevi tarafından hazır
'anan zengin bir programla kutlu • 

'andı. Şehir baştan başa bayrak • 

'arla donandı. Cumhuriyet meyda

unda toplanan maden okulu ve lise 

ıe ilk okullar talebesi, memurlar, 

"J8rti, halkevi, tıray, cemiyt-tler, 

'1alk ve binlere(' kömür i~cisi önde 

f'hir muzikası olduğu hnlde Uzun 

v1-Lm~d bahçesine giderek Uzun 

\ıtehmed anıtının etrafında toplan

nışlardır. Burada bir genç maden 

nlihendisi ve orta okullor talebsi ta

afından Uzun Mehmedin adına 
embolle~en milli madencilik iilkü

ü ha~<kında söylevler verilmiş ve 

-ürkiyedc olduğu giLi yer yüzünde 

~e taş kömürü ilk bulan, kullanan 

e yayanın Tlirk oldu(ru Atatlirkün 

~siz d·hnsmıtı gi.iııctle nydınb.n .. m 
~rilı lıilkik:ıt!erinderı lıiıi olarak be
" rtilrniş ve Tiirki.in urayıcı, bulııcu 

"' bnsnrıcı kudr~t ced1erleriııi i~le
~r~k dünyanın en mu zzarn eserini 

arntan füıyük Önderimize Zongul. 

'ıklılaı-ırı s .. "•gi, snygı, ebedi minnet 
,. bai•lılıkh.ırınııı ~unulrnasına itti
rlkln karar \. erilmistir 

U:zun Mehıned nnıtıııa Parti, 11.ıl
t>Vİ. Uray. okullar 't> bir çok ku -
umlnr adına ç~lt-ııkler konmustur. 
lzun Mehmed bahcesinde Uray ta· 
ifından U~un Mehmed ndma bü
iik bır sernbol kurulmu~tur. Bütün 
kullarda öğretmenler tnlebelerine 
onfer,uıslar veterek Uz.un Mdı -
tıt•tl glini.iııii V<' milli 
~e .. ıliııi anlatmı~!ar<lır. 

lstanbul Telefon Direktörlüğün
den: 

1 - İdaı·e ihtiyacı için muhtelif eb'atta 29 kalem kununlu kara 
k1tblosu ile iki kalem deniz alta kablosu kapalı urfla eksilt
meye çıl<arılmıstır 

2 - Muhammen ~el 146794 lira 20 ku1"U4, muvakkat temi
nat 8590 lira olup eksiltmesi 29/11/938 salı günü saat on -
beıte direktörlük binasındaki satı nalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ile kanuni vuaiki muhtevi kapalı zarflarını ber gün ıaat on 
dörde kadar mezkUr komisyona vereceklerdir. 

4 - Sartnamesi 367 kurut mllkabilinde her gün levazım amir-
liiimi .. den abnabilir. 29-11-24 3792 

Izmir Lise ve Ortaokullar sa
bo alma komisyonu baıkan· 
lığından: 

Cinsi Ton Fiati Tutarı 
Lira K. L. K. 

Zonguldak levamarin kömürü 40 13,50 540.-
İzmir bölge san'at okulu için alınacak olan yukarıda cina ve nıık· 

tarı yazılı kömürün 8 1 1 938 tarihinde yapılan açık eltıiltmeaine ta
lip çıkmadığından bi.r ay içinde pazarlıkla temin edilecektir. 

Pa7arlı~a istirak etmek istiyenler her ıalı günü eaat 16 da Küı. 
tür direktörlü$i:ünde toplanacak oları komiavona baı vurmalaı1 ilin 
olunur. 406S 

lzmır inhisar ar 
ğünden: 

başmüdürlü. 

8400 kilo meşe \eya pırnar kömürü dairemizde mevcud ıartna
ınesirıe göre paz<:ırlıkla satın alınacaktır 

Muhammen fiati 4.50 .. 5 kuruş teminatı 63 liradır. 1steklilerin 
16 1 1 938 scüııi.i s;ıat 1 S d~ bas müdürlü~ürnlizdeki komisyona gel: 
meleri ilan olunur. 1f-13 4082 

lzmir Vilayeti Muhasebei Husu
siye Müdiir]iiğünden: 

c .. ~z:!er malı.ıllesin ·n Col.ık sokajırıcla 49 tahrir nurnarnsında ; a
zılı 16 nurr.nralı Abdullah oğ. Yuııuf ile Ramiz oğ. Ademe llid 60 
mt>tre nıurabbaındaki ars?\ya a .. azi komİs) onunca altmış J"~ kıymet 
takdir .e<~~lmiııtir. Sahiplerinin edresi belli olmadığından ke';fiyet ill
nen tf"Dlı:? olunur. ............... ~.-..._.. 

D~v~et Demı·r>·allarından: 
Mulımnmen lxdellcrile miktar w ciıısl.:ri asnğıda vnzılı malları 

komiıı •onda ınevcud fenni artnamel,,rinı' göre 28 1 1 918 tarilline 
miisadif pazarte i giinü sant 1 5 de ac·k eksiltme usu1ile Alsancakta 
8 İn<'İ isletrnt- hirmsında satın etlmacaktır. kiln en mukaddes en kwnıetli bir Ray Atıfın hitabe ini ımitenldp n· ün dünyanın bairından koparılırca· 

huinesf maknınındn ola~nk düm·a zaların ittif:ıkln 'erdiği a ağıdahi ınna, zorla alındı ve kendiaine om 
.tuı'Ciukça onu en büyük kıı.ık~'nçhkla takrir okundu. her aani~e .koruyabilecek kudret im Volkişer Beobahter Bu İs~ girmek ist') enl .. rin 301 liral •k ınuvukkr-t t l:'m.n~t vrrm • 

lcri ve knnurıun ta~ıin et•i-·i vesika lar ve kanunun dördüncü madde• 
mucibince İ .. t" uı mc-ı.::t- manıı I<nnuni hır 'l\ttf"r1 t tımı. ıgın ; koruyAcaktır. Bu vntan her giln da· Türkün nziz Atasının, milletın f;e\'· ltlıu •e~.·ldı. . . .. . ·ı· ı. ı . f · . ik dd En yukaek medenı vs1tıtle muceh 

Jıa nrlan bır imara. kı'n'ulitukçtı, bu gı ı ı..ıa.ııının ıH'l nnıJ c mu a eı . . . . 
, atanın üstiınde yaıı~ an Türkler her yolda ha~ atn gözlerini lrnpamrı 1 jJ(' hu bır ordu meydana getırıldı, er 
guıı daha büyük saadete nail olduk~ hepimi2iıı bUtün millet \'C memleke- son ilmi imkanlardan İstifade eder 
ça ve onun yarattığı rejimi idame et- tin, nıe,·cndiyetimiziıı her 7.en-e:=ıile bir maliye yapıldı, adalet sistem 
tirdikçe o ebedi istirahatgahında hu- du~ cluğu acı yanında. bilha a clii • yeni battan ve en medeni memleket 
zur ile yatacaktır. Ey yüksek ruhlu man icıtilisı feliketinclen onun mtt• ler ömek alınarak kuruldu, cumhu 
yüce Türk senin yarattığın gençliğ"e kadcleg eliyle kurtulan hmirin ve o- riyet maarifinin esasları kuruldu 

tn&net ettij'in eu:rnhuriyet rejirni na hayatlarını maddi ,.e manevi bü· Veni hir dilin, hakiki ve özlü bit 
dünya durdukça yaşıyacaktır. Diz tün vaı·hklarını medyun ol:ın hi!'. fz. Türkçenin temelleri atıldı, () dili er 

1.zmirliler ncınnzı bağnmıtn taş ba· rnirlileriıı duyduğu ,.~ her halde bir :yi ve en kolay ifade edebilecek yen· 
sarak .. onun ç!~diii yoldan irkilme- az ol. un ifade icin bile elem. lstırap bir yuı istemi kabul olundu. 
den yuruyecegız. Buna evelden and .h. k b' . 

1 
Bu bombot vatan topraklarında 

jçnı~tik: Bugün onun .manevi ht zu- ~:r~~:e~uıy~7ı~~t. hi~ı;eı~ ~:ı~e n~~:~~- nakliye vaaıtala~ından eser yoktu 
runda bır daha and içıroru2. lecek kelimelerin kafi gelemiyeceğ· kııa bir zamanda yurdun dört hiı 

Bu ıH2ler sırasındn şehir meclisi· tee Ut·lerini bUtiln memleket \'e bü - ·ranı çelik ağlarla örüldü. 
· t " - h dd" b 1 t B- tl· l h d fk 'd d Halk, iktııad denilen feyin tnef nın eessuru son n ı u muş u. u ın < ünya l17.tırun ıı tı arımı?. a • d b'l h b d d - ·ıd· O 

t - } -ı h k k ) · h'l· ı 1 b"I k k.ld 1 · . humun an ı e a er ar egı ı. ' un aza ar nıı aşıyor, ıç u·ı r se erı ı ın< e o a J ece şe ·ı e 7.mırı ve . . d .. k 1 b' .k 
A, k 1 d B ~ 1 · ı·ı I l .. 'il . '>et sene ıçın e en mu emme ır ı .swonu ap ıyor u. u umumı tee:::· zmır ı er e on arın mumessı erı ~e- . . ld H f 

sür içinde 2özc baflıynn At.ıf lnan şu bir meclisi namına izhnr \'e ifade~·e ~·~.ad sbıatemı yar:tı 
1
1d ~r ta;~. t: 

ateşli hitabede bulundu; ve bu teessUrlerin Bilyilk Millet Mec- Turk ankalaN 
1
uru T~· kyaknız ur 

Ş h . ı· • ı;ahtmaya ve ya nız ur azanma 
e ır mec ısınin sayın aza~ı. muh. lisi ile cumhuriy~t hükumetine \'e b 

1 
d 

terem nrkadnşlar, partiye ve Büyük Atanın millete yn- ya aşa ı. 
Ölüm uçurumunun kenanna ret· Bugün aağınıza bakın1z, solunuz; 

digar ailesi efradına arz ve ilıliiğına bakınız, memleketin her tarafına 
~lşrt bltıyQkk TUl rk tni!lettine ölilmhdekn duyduğumuz büyUk t"e ür ynnında yurdun dört buca!ına bakınız. N 
l\U u ma ro unu Jıwi eren, mu n • . 
kak ölümden kurtaran Büyük Şefi· Türk cumhuriyetı devletini millet varsa, neyimiz vana tlepıi onun, < 

miz .a\tatnrk l>U.Uı:ı ~10.mQ kabul et· namına 1d.a~ere rncrnur Büyük Millet büyük Türkün eseridir. 
ti.. llıhcl1aine ve cumhuriyet hUktlmeti- Onun bu memlekette yaktığı me· 

Atatürk Turk m1llttlnin ~ö&ündt ne ve partimj2e t~m itirnad "'" bnth· deftiyet meı'alesi yalnız 'bize, bi7 
nsırlann biriktirdiği ve akıttılı g02 lıtım121n ve ndc Atrtürkün enıaıı~ Türklere değil, bütün fark dilnya· 
y:a9larmı raha"klr elJyle .ailm.Ifti. Şbı1 olan c\ımhuriyeti iuıyatımızın sonu- sana ıtık veriyor, yol gö.teriyor. 
di büttln bir millet, bir tek t'ötatın na kadaı- bUtnıı vnrlıkınuzln muhafa- Tarih yarın belki daha birçok bU
sıcı hıç.kınklarlyle onun ~numune at- za ve mlidafaayn bir dahn and içtiği- yiik adanıla .. ~rik edecektir, fakat 
hyur. Hep ağlıyoruz. En haldı bir m;izin mlisıtrile\h nwkıımhırlı hilictıril- \iç bir zaman t .. kzib.- uirıyacağımı7 

tek teselli.si \'ar. Ttırk milletfntn 2e- meshl"C ve bu lJuyuk milli mntem do- lan korkmıyarak iddia edebiliriz ki, 
val bulmnz bir mille.t haline i'elnıi§ layıAıyle Jzmirin ve lzmh !ilerin du~~- MatilrkUn ayarında, onun ıibi her 
elması Aesellısi. duklarnıı ifade cdebılecek teznhcır. teYf bil'den kavrayıp her ıeyi birden 

Arkadqlar; lPt·i terf1p ve icraya \ e cumhuriyet ••ıklandıran bir Hah daha ıönnlye. 
Atatlirldin .aıama, --umumi liayat hükumeti t:al'afmdan tanzim edile • cektir. 

eyrinde tanıdıjımı% ölüşlerden bUs· cek programda lzmir şehriı e ' ' C ~e Onun içindir ki, teeutlrümU2 aon-
l>litün başkn b'i.r man'a taş13•an bir ö- hir rnurne ili !nL'"cJisine terettüp C'cle- auzdur, tea•lliıizdir. Fakat meyus 
Jtı~ür. cek vazifeJeri jfa \'e icrtt ic;iıı yapıl- muyuz?. Hayır!. Biz inıan etmeyi, 

AtatUrkun ölOsil, onun bii~·ük işa· ması icııp edecek ~r şeyi yapmtığıı bu utanın istikb•linef hir milletin 
ı·etiyle bir t•k kalp haline gelmi§ ve bu hu U:ilaı ela geı~k lıemşt:ı ilere yüce talihine inanmayı ondan öiren
bulunan milli benliiimizden en de- ve gerek mecli:1 nzalnrııN.lıın her uiri dik. inanıyoruz ki, dünya var olduk· 
ğerli bir parçanın kopanlııını if~de ııe mll tereken ve~ ıı ınüııfef"tden vazi- ça T\b:k milleti var o1acaktır, T\ii-k 
eden bir ölüftilr. Onun için atlaylfı· fe tevdiine rh·a etin memur edflme ini vatanı payidar olacaktır. 
mız en haklı, en içli, en duyarulu bir ar2u \' teklif ederiz.. AtaUirkü doturan bir millete an· 
ntıa~·ıştır. Bu takrjr müttfikan hbııl edi181k &ak ebediyet mev'ud olabilir. Ve 

Atatürkiln ölümüne ailıyan yalnız ten souı·:ı re~ tarnfııı<lnn elseye son Türk milleti 7a9adıkça muhakkaktır 
biz dejiliz arkadaılar. Bu ölüme bU- veı·Hdi. ki, ntllletin müıterf!k IH!nliilnde, ftlUt 
tün dünya, bUtnn ins!lnlık atlıyor. BUyilk • etin ham~ireleriJ le :Millet terek fuurundl, mütte.rek vicdanan
ÇflnkO Atatark, inHn kudretinin te· Meclisi riya etine, Baş,·ekilete, da bir kelime ile mütterek vat1ıfın
k!l.mU1ünO ifade eden, inan gücünlln parti rene! 1tkreterligine bu derin da Atatürkün l>lmez hatıra11, necip 
tekamOlilnil en kamil bir ıekilde te- ve samlı:ııi hisler teJgraflarln bildiri- ıimHı, batmaz bir ~üne• fibi ya9a
cclll ettiren, varlıflyle bütiln beteri- lertk lzmirlllırin hialeri i.f ade olun- makta devam ~dtocektir. Hiç bir ka
fıie ıtnıı TeHA W,lk ~il' ia11~m. clıı.. 1 lem ontm ~u aıeml•k•tleki ,.ıikaek 

Çekoslovaky~n·n da· 
hili siyaseti,ıl b:ğen-. 

mıyor 

Berlin,9 (Rnd) o) - \ o1\i~er 
1eobahter gazetesi, Çckoslovakvn
ın dahili !'!İyas!'tini b·~enmemekt,. 
e Çek milletinin, keskin bir milliyet 

'erverlik atknsına kosturulmakta 

ılduğunu ileri sürmektr-dir. 
---- : --

Stoyadinoviç 
Hüküm!linin yorul

maz fa:aNy ->fi 
B0l~rad, 9 (A.A.) - Oiin ak . 

~,m çıkan bütün gnzete!er Stoy;ııdi 

oviçin huzuril~ Sabatz ş •hrir.de a 

lan bi.iyük kimyevi tn r!d ,,, J(' .. f b 
ikn&ınd"n ba~ setntcktedirld. 

bcyannqmelt:rle komisvon t"İ liğine ıı tirncnatları lazımdır. 
Bu işe aid •artııamdr-r konıi .. , "ıdP parasız dfl~tılmnktadır. 

Cin~i Miktnrı Muho;ı.mmen bedeli Tutan 
nded ton Bini Tonu 

Kirl"·nit l\fonı'lyn 
(tini) 
Tu({b 
Kireç 

Kurus Kurus 
30000 5000-:>SCO 

30000 1100.1200 
<135) · 12so- ısoo 

11-15-20-24 

Lira 
1500-1650 

330- 360 
1687 5-2025 

4081 

Men .. mf"n icra mrn'uı luö-1"'"dt:1n: jdiikkiin ve lıitişi~in<le avni evsafı 
lzmir esnaf ve ahnli b•n•kn••tlln haiz 750 lira kıymeti muhnmrrıeneli 

1enemr"n belediyesinden SOOO lira 1 hududu tapu kaydında mevcud bu-
1lacağının temini istifası 7•rrım•nda lunnn j No 1 ı·; kknn gene . · 
l\1t>n•men belediyesinin ta.htı t:ıı. :.u· ' nokakta ,.,.ı .. a' nı 

" ,. • 'e muttasıl demir 
•ufunda \'t> esnaf ve nhııılı bankası· k ki: kA 
.,a hirinci derec,.rJ,.. ipotekli bı•luran ept-n 1 arg r •e hududlar tapu 
1.1 kanunusani 929 tarihi ve ) 4040, kaydında mevcud bulunan ve b~he-
11, 42, 41, 44, 45, 46 , 54047 ?':o rinc 800 lira kıymf"t takdir olun~ıı 
u sekiz kıta tapu senedi mucibince 7 ve 9 numaralı dükkenlnr aÇık nr

V1t-nemcn çar . ısında ve hmir ccıd- tırrna auretile 12 l 2 938 tarihir\,.. 
Gazelt'ler milli mlidafa.ı ve iktı ·· d"f · 't-sirıde kain yemini Suyolcudan A- musa 1 pazartesı günü saat 1 1 de 

ld h~kımındaıı hıvv<'tl; \'e miist.l 1 k B iye geçen dilkkAn ve yesari gt-ne satı aca tır. u artırma satı b•dc-l; 
il bir Yugoslavya vücude getirmrk "5uyolcudan Bozköylü hacı lbrnhim muhammen kıymetinin yüzde yet-
·in büyüic bir eneri: ile çalışan Sto- rni•bc · · b ] d - k · d k .,ğ)u Yusufa geçen dükkan arkaaı ~ ını uma ıgı ta tır e en ço 
~adinoviç hükumetinin yorulmaz 'lelediye dlikkanlatı cephesi tarik artıran isteklinin taahhüdü bakı 
aaliyctini tebaı üz ettirm.ektedir. le rnahdud üurinde iki oda ve ko· kalmak üzere satış 15 gün dahA uzn 

8 1h h kuk hk ~idoru havi ve heyeti umunıiveai tılarak ikinci artırma 27 12 938 tll-ergama ıu u ma emesin J 

fen: '300 irn kıymeti muhammineli ma • rihine müsadif salı günü saat 11 de 

Be L -1 d' · · 'k t 4
1 

3-aza ve kaymakam sehld · ·Kemal yapılacaktır. Bu artırmada dahi viiz-rgama uc e ıye reısı ı en ., . 
', 938 tarihinde ölen Nafiz Özçelik -:addesinde hududu tapu dairesinde de yetmif beşini bulmadığı takilirdt!" 
rarislerinden karısı ile bir k111m o- mukayyed bulunan fevkani sekiz 2280 numaralı kanunun hükümleri
' ullan tarnfından reddi miras tale- oda bir koridor ve balkon alt katta ne vöre tecil edilecektir. lsbu gayri 
':linde bulunulmuş olması üzerine b' k 'd k nda d l .1 menkul üzerinde her hangi bir ,e-

k , . . . . ır orı or ve ar ası t-po arı e be ] h k . 
'ere eaı tahrır ve tcabıt edılmış ol- , . l'k "k' d"'kkA .1 l ( I p e a talebınde bulunanlar ell:--
foğundan ter~e bir guna hak id oır ' te 1 ı u anı e e yevm te • rindeki vcaaik ile birlikte itbu ilanın 
lia edenlerle borçlu ve alacitkJılarırı 1rafhane olarak kullanılan) ve hnli tarihi ilanından itibaren yirmi gür: 
nedeni kanunun 561 inci madd~ai hazır vaziyetteki heyeti umumivesi zarfında müracaatları lazımdır. Ak
ınucibince bir ay zarfında alacak Vf' ~000 lira kıymeti muhammen .. li si hnld:: hakları tapu sicilinde aab:t 
borçlarım kayıt ettirmek üzere 9:38 kargir telgrafhane binası ve Tasha- olmayanlar paraların paylaşmasm
t, tereke ııumcir<lbl ile B rgama ullı .c sokağında hududu topu kaydın- dan hariç hır<'lkılı'\rakhr. 
'1ukuk hakimliğine müracaat Ja me\.cud bulunan eski ve hardp 23 11 918 tarihir.dr-n itibar"n 
'lleleri ilan olunur. 4080 45 odayı hıni \e lıuli lıazırdakı he artnarrıe herkese açık bulundurula-
.-..-..... -. ............. .--------· yeti umumiye ine 12000 lira kıyme cektır. Yü7-de iki buçuk tellalıye mil 
m~Tkiinl tasvire muktedir delildir. i muhammt-neli han ve ittisalindt" teriye aiddir. Müterakim V""tıi, t~rı-
0 bizimle beraber ya9ıyor, hepimi· ~ududu tapu kcıydında mevcut olnn ' iriye \ t" tanzifıyl"den orman bele • 
zin hatıraııncla, hepimi2in vicd<lntn• \nrap nhtap ve öniindeki 2.) mr-t dive rüsumu ve vakıf icarıyesi r 
da, hepimizin :fUUr\lnda ya91yor. ıe mcydanlığıle birlıktt- halı lrnzn tırma bedl"lındf"n tı-n:ııl olunur. Ar-

Fani olan Atatürku kaybettik, fa- vaziyetine görn takdir olunan l (100 •ırn avrt İ!lltİrak etmek iıtiyenler vÜ2 
kat ebedi olan, mane•i olan Atatürk lirn kıymeti rnuhaınmf'nt>li kahvt' - de 7, 5 ~y akçesinin veya milli bnn-
yafıyor ve daima yaşıyacaktır. hane ve kesikköti cami sokagıııda \'t- ka mektubunu hamilen dai 

Atatürk öldü, Türk milleti aai ol- ' ıududu tapu kayında me\cud hu- remizin 938 66 No. lu dosy.aıınn 
ıun. İunnn kargir demir kepenkli VI" 750 ve icra münadisine müracaatlarl lli· 

Hamai .Nü.ıhen ÇANÇAR hra k.ıymeti mq~tnrnenelt 3 No. lu zumu ilan olunur. 4069 



SAJUFE 1 

Do1{tor alınacal{ 
Devlet Demiryollarz Umum Mü· 
dürlüğünden: A 

lsletmelı"rde nıünhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburı 
hizm~te tabi olmıyan ve bu sene askerlik hizmetini bitirmis olan 
gençlerden bes doktor alınacaktır. I . 

Bu doktorlara aydft 1 7 7 lira ücret ve ikF1metleri idn ayrıca OJ
man verilecektir. Lojman bulunmıyan yerlerde ev kirası ,·erilir. K~
sırnları dahilindf" ··npacaklar ' · r.,. seyahatlerinde ayr•ra harcıra. 1 

ta alırlar. . .. d .. ı-·~·· ,, 
Talip olanların bir d.ilekce ile Ankarada wt islrrı m~o~\ u~~ı~} 

müracaat etmeleri ilan olunur. 10-11-13-15-17 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür· 
lüğünden: 

Muvakkat İhale gi.inü Cinai 

Müfettislik için mef ru~at 

Muhamml"'n 
bede-1i 
1140 
4977 

teminat 
86 

374 
23/11 / 938 
25/11/938 Ba~ müdüriyet ve mülhakatı için 

meftusat 
lz~ir gümrükleri ihtiyacı için yukarıda yazılı iki kısı~ m~fruşat 

2-490 numaralı kanun mucibince e.çık eksiltme ile mubayea edılecek· 
tir. Bu hususta fazla ınallıumat almak iatiyenlerin ihale günlerinden 
eıvvel sabahtan öğleye kadar ithalat gümrüğü levazım servisine m~ra
caatlan ve teminatlaıını da iÜmrüiümüz ve:znesine yatırmaları ılan 
olunur. 6-11-16-22 4010 

Aydın Nafia eksiltme komis· 
yonun dan: 

1 - 21 /10/938 günü ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye .. ç~rı· 
Jan 49329 lira 51 kuruı k~if bedelli Nazillide hükumet konaıı ınta· 
atına talip çıl<madığuıdan y~niden eluiltmeye konmuştur. 

2 - Bu ite aid farlname ve evrak fUnlardır: 
A - Kapalı ıarf usuli}· le eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi . • • 
C - Bayındırlılc i,Ieri renel prtnamesi yapı it len ıeraıtı umu· 

miyesi. 
D - Fenni tartn.an::? 
E- Ketif mettaj cetvelleri 

F - Re&im!er ,._, l..... .. _J .. b'l' Ier 
1. t• l b akı Aydın Nafıa ınüıuür ugunae gore ı ır · 
' ıyen er u evr P . .. .. t be•te 

3 .. Eksiltme 14/11/938 tarihinde azar.tes1 gunu saa on '.f 

Aydın Nafıa müdürlüjünde toplanacak komııyonda yapılacaktır. 
4 - F..ksiltme kapalı zarf usuliy!e ya~ıl~caktır. . 
5 _ Ekıiltmeye girebilmek için ıstekl~~erın 3701.l l•ra!ık mu~.ak· 

kat t • t meıi ve ihaleden en az 8 gun evYel Vekalete muraw 
emına ver hnm ·· hh'tli"'" ·ik <:U.t ed k N fıa V ekiletinden a ış yapı mutea ı gı ves ası 

ere a d' l l üh d' · ıiı~~rtneıi ve müteahhidin bizzat ıp oma ı m en ıs veya mımar 
obria&ı veya bunlardan biriıiyle müftereken teklif yapması ve mlt· 
bveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6- Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat. 
tan bar saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komis· 
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderiecek 
rnektuplann nihayet üçüncü madd=de yazılı saata kadar gelmiş olması 
ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı, olması lazımdır. Posta-
da olacak aeçikmeer kabul edilmez. 27 2 7 11 (3918) 

Devlet Demiryollarına alınacak mü
fettiş muavini müsabal<~ ş~r~ları . 

Hareket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ıle mufettış muavı-
ni · alınacaktır. Müsabaka şartları aşağıda yazılıdır. . .. 

r ..:.- lmtihanda kazananlara ı 30 lira aylık verilecf"k ve sta1 ~ud
detinin hitamında müfettişliği tasdik edilenlerin aylıkları 1 51 lıraya 
iblağ e>lunacaktır. . . 

2 - Müsabaka imtihanlarının yapılacağı mahaller. talıplerın ade~ 
din(' tıöre bilahare tesbit edilecektir. 'k. 

J - Müfettiş muavini olabilmek için lazım olan evsaf ve vesaı · 
a) !ürk olmak, 

·b) 40 yaşını geçmemiş olmak, . .. 
c) Mühendis veya yüksek iktısad ve ticaret mektebı, Mul

kiye mektebi. Hukuk veya Fen fakültesi mezunu olm~k. 
ç) İşletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesınde 

faal hizmette ~alışmağa rnani bir hali olmamak. 
d) Askerlikte ilişiği bulunmanıak, 
e) r ranıızca, Almanca, İngilizce ve lta!yanca lisanlarından 

birine vakıf olmak tercih sebebidir. 
Miirauatbame ile birlikte ibra% edilecek vesaik: 

a} lstida ile 6 aded vesika fotoğr~fı · 
b) Poliıteti ta:'dikli iyi du~um k!gıdı, 
c) Nüfus cüzdn:rıı. 
ç) Mektep diploması, 
d) Aıkerlik veaikaıı 
e) Makine ile yazılmış kısa tercümeihal veraka~ı, 
f) Şimdiye kadar başka yerde çalışmışa& aldıaı bonservis 

örnekleri. 
Bu ve-ikaları ekıik olanlar ve muayyen vakitte müracaat etmi-

Y~nler müsabaka imtihanına kabul edilmezler. 
4 - Müsabaka imtihanları 26/ 1 l / 938 tarihine müsadif pazartesi 

~Ünij .yapılacaktır. Talipler yazılı vt-saikle en nihayet 20/ 11 / 938 ta
tih:ine kadar Sirkeci, Havdarpaşa, lzmir, Ankara, Afyon ve Adana 
iıletrne rtıtldürlüklerine müracaat etmiş ve sıhhi muayenelerini yap
tırmış omalıdırlar. 
. S - Müsabaka imtihanında: Riyaziye (Ali değil), memleketin 
•lc.tıaadi co~afyası, iktısad, Türk ve Türkiye tarihi, umumt tarih ve 
Cografya ıorulacak ve bildigi dile ve . mütekabilen Türkçeden tetcü
tr\e nptırılacaktır. 

6 ~ Stai müddeti: 
11213 üncü sınıf istaıyon ve anbarlarJa 
Haıılat servi$inde 
Baş müfettitlik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

10--11--13--15--17 

12 ny 
4 > 
2 » 
j » 
3 » 

24 » 
4712 4060 

J J / /, uı l"İ l l ~ ı i ıı ( 'I "/il 1 1 'l.H 
(ANADOJ.~U~)~~~~~~~~~~~--:~~~~~~~~~~-~~~~~~~--~~~~ 

ızınir Lev:ızım amirliği satın alma kr- J Jzmir Belediyesi ilanları 1 
misyonu ilanları -~------------------f zmir levazım amirliği s;;ıtm alma komisyonu rei::4liğinden: 

İ tanbui komutanlığına bağlı brlikler hayvanatı için ( 496000) 
kilo saman satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 18 2. Teş. 938 
Cuma g-ünii saat 1 S.30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti ( 11160) 
liradır. İlk leminatı (8'37) liradır. Sartnarnesi her gün komisyonda gÖ· 
rül~hilir. İsteklilerin ilk teminat m~kbuzu veya mektuplariyle 2490 sa• 
yılı kanunun 2 ve 1 ci.i maddelerinde yazılı vesikalariyle bera~r ihale 
gi.ini.i ihale :<.,ıatından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplnrını 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

1 () il 16 (3976) 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonu reisliğinden: 
İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 3888 ton leva

mırın kömürünün 14/11 /938 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 54432 lira ilk teminatı 
3971 lira 60 kuruştur. 
Şartnamesi 272 kur~ mukabilinde komisyondan alınır. lıteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir la• 

at evvel korniıyona vermeleri. 28-1-5--11 3939 
İzmir le;·azım amirliği satın alma komisyonu reisliğinden: 

1 - lzmir tayyare alayı birliklerinin 18,000 kilo kesilmiş ııaır 
eti vayahud koyun eti veya burulmuş keçi eti ihtiyacı açık 
eksiltme suretile: münakasaya konmuştur. 

2 - Jhal"!ei 22 / 2. Teş./938 salı günü saat 15 de kışlada lzmir 
ı~vazım amirliği ::<atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 4860 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 364 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve ~n tnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatelerilc biı likte ihal ıaatmdan evvel komisyona 
müra n;;tları, 6-J 1-15-20 4029 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonu reisliğinden: 
latanbul komutanhiı.na. batlı hayvanatı için 844000 kilo kuru ot 

satın a.lınaca&ındarı kapalı zarfla ihaleai 18/2. Tet/938 cuma gtlnti 
ıaat 15 te yapaılacaktır. Muhrnmen kıymeti (24898) liradll". ilk temi
natı 1868 liı-adır. Şartnatnesi her gün komisyonda görülebilir. latekli
lerin ilk tem.inat makbuzu veya rnektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü rnaddelerinde yazıh veaikalarile beraber ihale günü ve ihale 
sa.atından en a% bir saat evveline kadar- teklif mektuplarm.1 Fındıklıda 
konıutanlık u.tın alma komisyonuna a-elmeleı-i. 

1 6 11 16 3975 

lzmir levazım amirliği .satın alma komisyonu reisliğinden: 
l - Milas, Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 13650 kilo 

sade yaiına 14I1O/938 ıaat 15 de hiç bir istekli çıkmadıjın
dan 18/2. Teı./938 Cuma günli saat 16 da pazarlıkla alma· 
cakhr. 

2 - Muhammen bedeli (13984) liradır. Muvakkat teminatı (1048) 
\iradı!'. 

3 - İstekliler Ticaret odasından alacakları Ticaret vesikalannı ko· 
misyona ibt-az edeceklerdir. 

4- Milas. Bodrum sade yağları ayrı ayrı bir şartname ile ihale 
edileceği atibi Milas, Bodrum aade yağları bir istekliye ihale 
edilebil~cektir. 

5 - İsteklilerin adı ge<:en giin ve saatte Milas mal müdürlüğüne 
yatıracakları muvakkat teminat makbuzlariyle veya Banka 
ınektuplariyle birlikte Mi1uta Alay gazinosunda Satın Alma 
komisyonuna müracaatları. 1 6 11 16 (3973) 

Bornoa askeri satın alına komisyonundan: 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup acık eksiltme suretile mü

nakasada bulunan 9600kilo makarnaya gününde isteklisi ç~k 
madığından 1 O gün temdidile ihalesi 14/ 1 1 / 938 pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 2208 lira olup ilk teminatı 166 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
4-İsteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatinde teminatlarile bir

likte Bornovada askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 4076 ------Bornova askeri satın alma komisyonundan: 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup açık eksiltme suretile mü
nakasada bulunan 3900 kilo şehriyeye gününde isteklisi çık 
madıgından 1 O gün temdidile ihalesi 14/ 11 / 938 pazartesi 
günü saat 16.S da yapılacaktır. 

2 _ Umum tahmin tutarı 897 lira olup ilk teminatı 67 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 _ Jsteklilerin ~ ukarıda bildirilen gün ve saatta teminatlarile bir .. 

likte Bornovada askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 4077 

Bomava askeri satın alına komisyonundan: 
J - Tümen birlikleı-inin ihtiyacı olup açık eksiltme smetile mü

nakasada bulunan 13300 kilo kuru aovana gününde istekli 
si çıkmadığından 1 O gün temdidile ihalesi 12-11 .. 9.38 cumar .. 
tesi günü saat onda yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 998 lira olup ilk teminatı 75 liradır~ 
3 - Şartnamesi her gün k_orı;-i~yond.~ görülebilir. 
4 - İsteklilerin yukarıda bıldmlen gun Ve ıaatta teminatlar.ile bir

likte Bornovada askeri satın alnıa komisyonuna gelmeleri 
jlan olunur. 4078 

Bomova askeri ıatın alına komisyonundan: 
ı ........ Tümen birliklerinin ihtiyacı olup açık eksiltme suretile mü• 

hakasada bulunan 25 700 kilo bulgurun beher kiloauna is .. 
teklisi tarafından teklif edilen 13 kuruş fiat komisyonca pa
halı görülmüş olmakla 1 O gün tenıdidile ihalesi 12/ J 1 /938 
cumarstesi günü saat dokuzda yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 2662 lira olup ilk teminatı 200 liradır. 
3 - Şartnamesi her ~iin komisyonda görülebilir. 
4 - leteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatta teminatlarile bir

likte Bornovada askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 4079 

Bornova Ziraat Mektebi Müdür· 
lüğünden: 

Mektebimiz için ameli ve nazari bilgisi olan bir tütüncü ustası
na ihtiyacımız vardır. Talip olanların evrakile mekteµ müdürlüğüne 
müracaatları . 4059 

1 - Atatürki.in muhterem anaları- katiplikteki şartnamesi veçhile 1 Si. 
nııı ı;:a:şıyakadaki mezarı, başmli-ı 1 l /938 salı .gü~ü sa~t ~n altı~a a • 
hendıslıkten 50 kuruş bedel mukabi- cık artıTma ıle ıha.le edılecektır. İş
linde tedarik edilecek proje ke- tirak edecekler 212 liralık teminat 
~if YC şartnamesi ,·eçhile tan - ~makbuzu ile encümene gelirler. 
zim edilecekti!'. Keşif bedeli ı 17 4 8 11 (3938) 
9989 lira 51 kuı·u§tur. ihn- • 
lesi de 15-11-938 salı günü ~&at ı- i~metpaşa mnhullc. inin 8::!8 in· 
16 dadır. lı-:tirak edecekler 749 lira 1 

('j sokağında yaptırılacak kmıalizas • 
25kuruş teminat: mnkbuziyle eneli- ~on baş ınühendislikten tedarik edile
meen gelil'ler. tek ke:;;if ve ~artnamelcri veçhilc acık 

2 - Halil Rifat paşa caddesinin eksiltmeğe konulmuştur. Keşif bedeli 
bahribaba parkı Ü!;ti.incle ve Değir- 522 liradır. ihalesi de 29 11 !):38 salı 
mendağı caddesi önünde mevcut mu günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 
hıtfata duvarının park tarafına alın· g9 lira 25 kuruşluk temiıuü mnkbuzile 
ması ve volun esaslı surette tamiri enci.ime.ne gelirler. 
ba§mühe~dislikten tedarik edilecek l 2-Dr. ~fostnfa en ver caddesinden 
kt>şif v~ şartnam.-si \teçhile açık ek- ayrıan ıa83 \'e 1386 neı sokaklarda 
~fltı:nee konulmuştu. Keşif bedeli yP-ni<len yaptırılacak blokaj ba>: mu. 
760 liradır. İhalesi de 15-11-938 sa- hendislikten tedarik edilecek keşif 'e 
lı günü saat 16 dadır. İştirak edecek- şartnameleri v~çhile açık eksillmeğe 

ler 57 lir.alık teminat makbuziyle en- konulmuştur. Keşif bedeli 'i\JO liradır. 
~üneme gelirler. İhalesi de 29/ 11 938 salı günü saat 

3 - Dr. Hulfisi caddesinin Fevzi 16 dadır. İştirak edecekler 59 lira 25 
paşa bulvarından itibaren mimar Ke- kuruşluk teminat makbuıile eı1cümene 
maleddin caddesine kadar olan döşe a-elirler. 
menin kesme ve adi taşlarla esaslı 3- Dı·. iflusufa Enver caddesin -
g\1rette tamiri başmilhendislikten te- den ayrılan 1386, 1387, 1388 \e ıs,9 
darik edilecek keşi! ve şartnameleri sa}'llı sokaklarda yaptırılacak kanali
\'eçhile açık eksiltmeğe konulmuş- ıasyon baş mUhendiılikte tedarik edf .. 
tur. Keşif bedeli 750 liradır. ihalesi l~ek keşif ve şar1:nameleı·i veçhile a
de 15-11·938 salı gUnü saat 16dadır. çık eksiltmeie konulmuştur. I\.e,.if .be
lştirak edecekler 56 lira 25 kuruş- deli 1990 liradır. İhalesi de 29 11 938 
luk teminat makbu2ivle enctimeııe ti~lı günü .sfld 16 dadır !ştirak ede· 
ırelirlet. · cekler 14.9 lira 25 kuruşluk teminat 

4 - Basmahanede f aikpaşa mahal makbuıile encümene gelirler. 
lesinin 12S8 inci sokaiında Karaka- 4- Karataş üstünde Turgut rei!l 
pu caddesine kadar yaptırılacak 160 tnaha.lle:sinin 309 ve 310 uncu sokak. 
metre boyda kanaliıasyon başmUhen larda yaptırılacak kanali2a::ıyon baş -
dislikten tedarik edilecek keşif ve rniihendislikten tedarik edilecek keşı! 
şartnameleri veçhile açık eksiJtme- ve şartnameleri veçbile açık eksiltme
}·e konulmuştuı·. Keşif bedeli 890 lira ie konulmuştur. Keşif bedeli 580 li -
du· ihalesi de 16-11·988 ıalı ırtıntı sa- r:ıdır. İhalesi de 29/ 11/938 salı gunU 
ot 16 dadır. İştirak edecekler 66 lira sı.ıat 16 dadır. İştirak edecekler 43 ll-
75 kuruşluk teminat makbuziyleo en· ra 50 kuruşluk teminat mnkbuzile en-
cümene ırelirler. cümeı1e gelirler. 

5 - Eaşkitlplikteki · mali ve !en_l 8 J 1 15 18 ( 4022) 
nt şartnamesi ve~hile itfaiye için s»- ; 1-Beher metre murabbaı 605 ku
tın alınacak bir adet otopotnp kla- ı•u;;;tan 980 Hm 10 kuru~ L(•deli mu
\'llzu kapalı zarflı eksiltmeye konul- hammenli 14 ilncü adanın Hi2 metre 
muştur. Muhammen bedeli 5500 li· murabbuınduki 20 sayılı ars:ısrnm sa
radır. Muvakkat teminat rnih.ian da tışı başkatiplikteki şartnamesi , eçhile 
412 lira 50 kuruştur. Kapalı zarfla 18/ 11/ 938 cuma günü ~:ıat on altıda 
ihalesi 18-11·938 Cuma günü saat açık arttırma ile ihale edilecektir. İ:?
lG da belediye encümeninde yapıla- tirak edecekler yetmiş üç lira yetmi-s 
1; ktır. İştirak edeceklel' 2490 sayılı bıış kuruşluk temind makbuzu ile 
kanunun tarifi dairesinde hazırlan- encümene gelirler. 
mış teklif mektuplaı-ını ihale tarihi r 2- Belediye emlak ve aknrrndan 
olan 18-11-938 Cuma ırUnü saat 15 e 1310 uncu sokakta «Müftü sokağı» 30 
kadaı· encümen reisliğine vermelidir sayılı Kireç hanı başkatiplik-teki snrt-
leı·. nnme1:1i ı.·eçhile. ve bir sene müddetle 

28 4 S 11 3952 icara verilecektir. Açık arttırma ile 
ihale.si 18/11/938 cuma günü saat on 

1 - Eşref paşa damlacık deresin-1 altıdadır, ve senelik karının muhnm
de yapılmış olan kanalizaıyonun su men bedeli de bin bir liradır. 
lardan korunması için orada mev· I htirak edecekler yetmiş beş lirQ. 
cud çukurların doldurularak imlası yirmi beş kur~ulk teminat makbuzu 
işi baş mühendislikten tedarik edi- ile birlikte encümene gelirler . 
lecek keşif ve şartnamesi veçhile a- 2, 8, 11, 15 3982 

cık eksiltmeye konulmuştur. Keşif Beher metre murabbaı 800 ku .. 
bedeli bin liradır. ihalesi 15/ 11 / 938 rustan 2824 lira bedeli muhammen-
salı günü saat 16 dadır. iştirak ede-

1 li ~edinci adanın 353 metre murab
cekler 75 liralık teminat makbuzu baındaki 1 O ve 1 1 sayılı arsalarının 
ile encümene gelirler· \satışı baş katiplikteki şartnarnel!i 

2 - Eşrefpaşa Damlacık dere- veçhile 2.12.938 cuma günü saat 
~inde yaptırılmı~ olan istinad duvar 16 da açık artırma ile ihale edilecek
larının daha bir miktar yükseltilme- tir. lstirak edecekler 212 liralık te
si işi baş mühendislikten tedarik e- mina.t makbuzu ile encümene ge -
dilecek keşif ve şartnameai veçhile lirler. J 1-1 S-18-29 4083 
açık eksiltmeye konulmuştur. Ke - ı ~ . d" d" .. . l· w 

·f b d ı· 11 e.o ı· d İh l · 1; ı ızmır or uncu ıcra memur ugun sı e e ı J ıra ır. a esı d 
1 ı / 938 sah günü saat on altıdadrr. K-r Cinsi 
lstirak edecekler 86 lira 25 kuruı • 9~ıo z . d · 
luk teminat makbuzu ile encümene r· . f!Yhn anesı 

t Yekun gelirler. 26--1-S-1 l 3933 L' ıaKı L. K 
ıra uruş ıra uruş 

lkiçeşmelik caddesinde 661 aa- 4 . • ~6~ 
yılı sokaktan itibaren yaptırılacak Hazinei maliyemn Bıtlısli Osman 
elli metre boyda kanalizasyon Bas- aleyhine açtığı ihtiyatlı haciz kararı 
mühendislikten tedarik edilecek k~ üzerine yukarıda cins ve miktaı ı 
şif ve fartnameleri v~hile açık ek- yazılı dokuz bin iki yüz kilo zeytin 
siltmeye konulmuştur. Keşif bed li danesi Altın dağının Arapderesi 
436 liradır. ihalesi de 18/ J l /9~8 mevkiinde ağaçları üzerinde l 5 
cuma günü saat 16 dadır iştirak l J /938 tarihine tesadif eden salı 
edecekler 3 2 lira 7 5 kuruşİuk temi· günü saat on dörtte açık artırma ~e 
ııat rnakbuziyle encümene gelirler. satılacaktır. Mahcuz yüzde yetmış 

4 8 11 15 (4002) beşini bulmadığı surette ikinci nrtır• 
-------------- ması 16/ 1 l /938 çarşamba günli ny-

1 - Beher metre murabbaı 500 ni ~ahaldc ev ayni aaatta yapılacak 
kuruştan 3420 lira bedeli mcham _ tır. istekli olanlar o gün ve saatl~rd~ 
menli 15 inci adanın 684 metre mu· mahalli~e hazır _b_uluna~ak ·crn 

LL_ d ' · 'l 4 5 6/ 1 l memuru ıle münadisıne m.uracaatla-raOOöın o.ıu "'• , Ve numara ı . ~ 4084 
arsalarının satışı baş katiplikteki tart rı ılan o . .:,;lu~n~u~r~·--------. 
namesi vec;hile 15/ 11 / 938 salı gü- D } f İ '* f 
rıü aaat on altıda açık artırma ile iha "JU unmuş O ogra 
le edilecektir. l~tirak edecekler 256 k• • 
lira 50 kutuşluk teminat metkbuzu ma ınesı 
ile encümene gelirler. Bir fotoğraf makinesi bulun-

2 - Beher metre murabbaı 500 muttur. Sahibi her kim ise Kantar 
kuruştan 2821 lira 25 kurus bede· 

kar&kolu kartıaında. 7 numaı-a.lt li muhammenli 29 uncu adanın 
mafa:r.ada Hüaeyin Dinmeze mü. S64,25 metre murabbaındaki 11, 
racaat etainler. D 3 1 ı. 17. 1 a aayılı araaların satıfl baı . 
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.. ~I Erkek kostüm kum~;· 11" 
. l " RADYO Endüstrisinde BAŞI TUTAN iki Alman markası 

HORNYPHONveBRAUN 
• ' - • ... - -.1 _ı.. ' • ,. • 

lr EHMI 
- -
1 

., 

. Makina 
~,, :t' 

Tamirhanesi 
işi iöz verdiği giinde teslim (•lmeyi pren~dp 

· t ~ e~ipen ve bununla iftihar eden 

~ir müessesedir 

TELEFON : 3993 

; lz~ir : Kestane Pazarı Demirciler 

No. 67 • 69 

'1Tnı 

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

J. iŞ BAiKA~I 
f' . \1938 ~ 
KaÇ'Gk-Cari H~acıplar 
lk~ilie~ pl&nı ... 

.f adet lOOOL. 4003 L. 
500" 4000 .. 
250" 4000" 
100" 7600 " 
50" 4QQO. 
25 tf 5000" 

\ 

· ıTariş t 
1 . . 
" 

1 

P~rdesü~eriniz~ . ve_ I 
bayanların kürk man- ı 

' to ve Buga Yaka ~ürk l 
/erini IBRAHIM KA 
RAK'AŞA bakmadan 1 . . 
geçmeyınız. 1 

Qdunpazarı No. 12 · ----------------1 
Doktor 

Bakteryolog 
A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mütehasısl -

(Verem ve sa:re ) 
Basmahane polis karakolu ya

nında 251 

Te1efoll', _41_ı_s __ •
1 

D::ıktor 

Demir Ali 

1-Seste sadakat 
2--6 ses ayarı 

8-Kalın ve ince seste ayni berr!lklık 
4--Sarfiyatta tasarruf sistemi ( %30 
5-Munzam oparlör tertibatı 
6-Gramo.fon için tertibat 
7-Çift süratli ayar dti~esi 
8--praziti keıı.en hı~~usi toprak prizi 
9-Yeni sistem ten:nik sigorta . 

10-I.şıJdı ve isimli istasyon ayarı 
11-Dö;t. dilim~i ~ihirli ·göz . 

12-13 ·metreden itibaren' kısa ·aal~a 
13-Kısa dalgada yüksek randımanlı 

anti feeding tertibatı 
14-l\Iotörlü· tiplerde ··· 10 otomatik 

istasyon 

< 

GARA~T!Lt BİR RADYO 
ÇÜNKÜ 

·- 1"- Yedek aksami tama
men mevcuddur. 

2"'- :\lükem!nel tamir atöl
yesi müşterilerin em

rine amadedir. . 
Umumi Vekili 
lsta.n.buJ, Havuzlu Han· 

Bü} ük bir sü~riz,·'-. 
1 ni~an 1939 a kadar s~tılan ''~9i · 

modelı HORNYPHON ve BR.l~ ~ 
radyoları sahiplerine bilyük bir sııt'
priz olmak üzere gayet zengin bir ~ 
ya piyangosu tertib edilmiştir.-6.00.nu
maraya isabet vaki olacaktı"r. ftfra 
1 ciye bir pırlanta platin kol saati 165 
2 ciye 14 ayar altın ceb·uati . 1 

3 cüye Ferpetüüm P. S. otonı~tii 
i-ramoton:55 

4 cüye Perpetüüm P~ S. 3-otomatrk 
gramofon 40 

5 inciye Doksa marka alhn 14 ayar 
' :. kadiiı ·k~l· ~aati 60 

· Bunlardan başka 495 numaraya 
~ 

muhtelif hedeiyeler 

Rikardo· Levi Müessesesi 
' . . İstanbul U~umi Acentası: 

Tü~k Elektrik TeıJisatı v~ Ticaret' lşleri Müessesesi .. .. . 
·.OSMAN ŞAKAR 

Galata rnaiazuı Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 
ı Han , Zemin kat 

• Üniversite caddesi No. 28 
Beyazıt mağazası 

• Elektrik idaresi karşısında 
Kadıköy majazuı: Muvakkitane caddesi No. 33/ 2 

Ank;;rada : S. v~ N. Kardas HORNYPHON ve BRAUN. · 

Vilayetlerde Sataı Yerleri 
· İzmirde 
Eskişehirde 

Bursada 
Trabzonda 
Sams.unda 
Kırklarelinde 

Lüleburgazd.a 
Edremidde 
Enurumda 
Konyada 
Ereğli de 
Zonguldakta 

Panetti ve Pariente 
İbrahim Ener 
İs.ak Şoef 
Hakkı Atmaca · 
Alaeddin Saatiçi 
Fehmi Akay 

Ali Şefik Şimşek 
Fereli M. Öner 
Ne.şet Solak 
Mumca kardeşler 
Atamer Kardeşler 1 

·M. A. Gürol 

PERPE .TÜÜN 

Radyoları bu sene daha yilksek, daha milkem~~l'"Vı 
daha zarif modellerle piyasaya çıkmıştır .. ~·. 

HORNYPHON RADYOLARI· -
1939 mor'le! •eı·. !l in f!atleri: L. Vade 

Tipi Prinz: 8 lambaya muadil 4 L. 135 12 · Ay-
185 ·12·4Y-
2Hf 12 - ~Y, :.. 

> Lord: 12 > > 5/ 6 L. 
> Reks: 12 > > 5/ 6 L. 

}fotörlü otomatik 
>Olympik: 16 lambaya muadil 8 L. 285 12 Ay 

6 
6 
6 

Motörlü otomatik 

BRAUN RADYOLARI . · 
Lambalı model Süper _165 12 Ay 
> Model Süperlilks 195 12 Ay 
> Üstte gramofonlu 250 12 A7 

GRAMOFONLAR·/ 
Kendiliğ~n~e~ 8 · P~ak değİ~t~n Elektr :kli · Gramofon _Mobilf8sı 

12 .A yh~\fE:piRmEi S İ Y E . 
~!rın:~!!~~arım 

A Vl'Upada tetkik seyahatinden 
gelmi,tir. Hastalarını her gün 
muayenehanesinde kabul eder. 

~'.-::ı~:-:--~ı;==========~ 
Kumbar~ hırt satış kooperatifler~ birliği 

tarafından,geçenseneden
beri yapılmakta olan ı.efis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

T ariş şarapları şarapçı· 
hk tekniğinin en modern 
icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan Tariş şa-

rap fabrikasında yapıl-
maktadır. · 

Bilhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dörrı.isek 
cinslerini tavsiye ederiz. 
Şarap, sıhhat, aeş' e ve kuv 
vet verir. 

J 

. Ol: 

i 0 
Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne

fasetine rağmeu fiatları ~hve.ndir. 70 ve 150 santi-
1itrelik şişelerde satılır, 

/>-

' ' Toptan Ye perakende aataf yeri: - Keıneraltl caddeıi No. 71 :rant 
' mafazaaı - lzmlr Telg adresi: Tarif - lzmir Telef: 4195 

-----------------------Memleket hcutanesi 
başoperatiJrii 

M. Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler sokak 

fınn karşısı.. Kabul saatlan 
3-7 kadar. Tele: muayeoe• 

l h - ·---D ..... lllll"!'k----·•11 MERKEZ HASTAN~n Mem eket astanesi · O tor . Göz M~lSı 
dahiliye mütehassısı Ar.if Yurcu D~ktor 
Dr. Celal Yarkın Merkez hastanesi Halid Baran 

Muayo.nehao: ikinci Beyler operatörü 2 inci beyler eokak, Hamem 
sokak No. 2S .. ' Telefoniı:3956 Haatalarını .. at ıs ten 19 sa kadar Kutıaında No. 45 
Evi: Göztepe No.1018 '-· 2 ci beyler sokak 78 N. mua7~neha· Her fÜn 3 den 7 ye kadar 

Telefon: 2545 neainde k•bul eder. Tel.3393 TELEFON; 3806 hane 312 .. Evi 2980 

·----------------------·---------~~---'!1'!1!1!1!1--..... 

Meraklılarına Mvjde: 
200 ila 600 metre ı (' ık veren . 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fener~eri gelmiştir 
İyi ış k alm k i~in yalnız 
D A 1 M O N Pilleri 

1 L ~ · 

. D A I W O N A:mpü,lerini · 
Kullanım? ve her yerde D A İ M O N 

........... m•a•r•kas .. ın•a ... d.ik•k•a•t•. e•d•i•nİ•Lımıii• . ... ııılllıİlll..illııil .. İllil•I ' 

Siz de METALLUM '_'D,~ Limhalarım 
al.irıanı:ı . 

.. 
. . ~ 

Heın bol ıtık alm11 olur, hem iktıaad etmit olur, hem lamba . 'cLttlffirmek -
ten kurtulur, hem de ıarfi1atanızm ekailditini' il~ fahlradİl s8ır1lnblb. ~ 

'1 

--

Cevfik-B·aykeıit 
Elektrik • _'f ele Fon ve malzınlıesi d,eposa. 
Siemens fabrik.aları inüme~ssili 

Peştemalcıl.ar 77 - .79 :telefon 3332 
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YİRMİ SEKiZiNCi YIL 

No: 7679 

CUMA 
11 

fkincilefrin 938 

\_~-------------·---2 JieT elin ,..NJalaı·ı (lzmir) de çılıcar ıiya11i cazetedir Tc-lef'on: 2776 NCSHA.SJ HJ"JRYERDE r, K.ırıtştur 

r 

2 • • 
ıncı 

Baskı 

... 
t . \ 

G. iSinet İnönü devlet reisi seçildi ve mi letın 
kendisi.ne muhabbet ve bağlılığını gös-

r J"'. .... 
' t .. 

teren tezahürat arasında yemin etti 
1 ... 

BUYUK M·iLLET MECLİSİNİN BUGÜNKU İÇTİMAI ÇOK HAZİN.Dl 
Büyük devlet reisimiz 11utuklarında dediler ki: 

- ..... _ .. 
~ 11 (Huıuıi muhabirimizden telefon!a) .-. Tür~i~~ Bür6k 

Millet Mec:liai, bu .. bab ta.at 11 ele Rei.icumhur vekili ve Buyuk Mı~et 
M t!- • • B Abd'"'L-fik Rendanın bafkanhjıncla toplanmJ.!br. Bu ıç-ecua reııı • uum _ı • ı· ·· "lm" 
tima Bilyük Millet MecU.inin ilk teıekkülünoenberı emıa ı goru ıyen 
hazin bir manzara uzediyordu. · 

Meclia derin bir t~ıiir ~de idi. Her zamem localarında görülen 
B .. yük Şefl ebedi yolduğu, meclisin bütün havasında, meb'uslanmı
z~ bütün ;hrelerincle matemi bir !4'kild_e kendini hi11ettiriyordu. 

~ klaına yapddıktan sonra, Meclis reiıi B. Abdülhalik Renda; 
Bunık Şef Atatürkün ölümünü bildiren Ba,vekil~tin tezkeresini 
olaıdu ve mildavi • m(ip.vir tabibler tarafından verilen raporu daJektar 

özyqları arut.nda f\lnları aöyledi: 

nün Meclisteki hitabeleri 

. 
• '1 

, . 

1 ' «Sayın arka4qlar' .... . 
Büy\lk HaliakinmıZID ölüiniiadrn hepimiz, bütün milletin duyduğu 

Atatürkün f .::vkalô:de sıfatını, bugünkü Türkiye,;_· 
nin bünyesinde tam ve temiz eF.er!erle görüyorı~, 
"Türk n1illetini büyük bir medeniyet seviyesine yükseltmiş, feyizli ter~ 

t 
1 

elemin ne kadar büyük ve derin oldujunu dündenberi gerek kendimiz
de awek milletimizde ı~ü..? büyük acılarla ~nıyoruz. 

BQIÜD burada bunun için cok lakırdı aöy'~:~k il"'lki.nt, teşkila~i 
eaasiye kanwıunun bize emrettiii vazife dolayıSJyle yoktur. Baıtka bır 
gün bunu yerine getiririz. Te•kilata ellıllSiye kanu:~unun bize emrettiii 
vazifeyi ifa etmek de en bü)rük bir vecibe<lir. 

Bundan evveı çok aziz ve büyük ölüniin h"'tt:-: smı tebcilen bet 
dakika ayakta ve ıökiitte kalmanızı istirham e<lerim. » 

Bu son sözler üzerine bütün melt'uslar ve mecliıi tak:, edenler aya· 
kalktılar. Artık teeuüre b.alcim olmak imkinı kalmamı,tı. Gözyqları 
ve luçkırıldar bafladı. 

Millet Meclisi, battan bata ağlıyordu. . 
Hıdanklar arasında bet dakika ıüren bu ıükutten ıc>nra, Medıs 

rem B. Abdülhalik Renda tekrar söz alarak: 
- Teıkfiitı eauiye kanum.ınun· 34 üncü maddeıi mucibince Rei

ıiamıhur intihabına bqlıyoruz.» 

Dedi ve nylavlarm isimleri okunarak rey taolanmağa ha.landı. 
Reyler hunamen toplandıktan sonra, Büyük Millet Meclisi reisi: 
- Rey vermiyen arkadat var mı? 
Diye ıonlu. Müteakiben: 
- Rey vemıiyen kalmadı arkadatlar. Şimdi kur'a ile dokuz,arka· 

~ dat ıeçecejim. Tunifi ara burada, aleni olarak yapılacaktır. 
Dedi. Ve kur'a çekti. 
Tasnif komayonuna; 
lımail Mehmed Ulu (Sıvu), Mebrüre Günay (Afyon); Faik Soy

lu (Niğde), Hüriye Öniz (Diyarbakır); Yahya Galip Kargı (Ankara); 
lımail Hakkı Veral (Sinop); Numan Akıoy (Antalya); Nuri Gökte
pe {Aydın); bmet Eker (Çorum) seçildiler. 

Meclis rei.ai, komiıyona: 

-Arkadaj'lar lütfen burada taınifi arayı yapsınlar. ' 
Dedi. Ta.anif on dakika ıürdü. 
Müteakiben B. Abdülhalik Renda neticeyi fU sözlerle bildirdi: 

- Neticei irayı arzediyorum. reye 348 arkada, ittirak etmiıtir. 
348 reyle ve ittifakla Malatya meb'usu General ismet İnönü Reiıicum-
hurl .. intiha edilmi tir. · up p f . d k" Kendiletine haber vermek ve burada yemıne avet etme uzere 
{20) dakika celaeyi tatil ediyorum. 

Netice allatlarla kartılandı. 

20 dakika ıonra Mecliı reisi Abdülhalik Renda, celıenin ·açıldığı
tıı bildirdi. Biraz aonra, Mecliı kapısında görülen Reiıicumhur General 
l1rn.et lnönü, ~kun tezahüratla ve alkıılar arasında kürıüye doiru 
ilerledi ve eu ıuretle yemin etti: 

--«Reiaicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunlarına ve Hakimi
Ytti milliye esaılarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saa
detine ıadıkine ve bütün kuvvetle ıarfı meaai, Tijrk devletine tevec
c\ih edecek her tehlikeyi kemali tiddetle men, ·Türkiyenin .-n ve tere· 
f ini vikaye ve ilaya ve duruhde ettiğim vuif enin icaba tına hurt nefı 
~Un.ekten ayrılmıyacairma, namuıum üzerine aöz veririm.» 
· (Alkıtlar ve Allah muvaffak etsin aözlwi) .,. . ...... . -. 

yolları açmış olan inkılaplar, kalp ve. vicdanımızın en aziz varlıkları~. 

"Sulh ve terakki }·olunC:a bütün gayretlerini vakfetmiş ola;ı mil· · 
let, mecbur olursa geçmiş kahramanların yaptıkları gibi, ye!_Ji. · 

kahramanlarla dolu olan göğsün1 zaferıerle süs/emeğe hazırdır_.,~ : 

Atatürk adı ebediyven içimizde yaşıyacakhr . 
Ankara, ( H uııuai mu ha birimizden: Telefonla) - Reiaic,umhur Ge

neral iamet İnönü, B. M. Mecliainde yemin ettikten aonra şu veci:.ı: hi
tabede bulunmuşlardır: 

- Büyük Türk milletinin muhterem vekilleri ; 
Arkadaşlığınızla müftehir olan ve bahtiyarlık bulan bu arkadaşı

nıza, devletin en yüksek vazifeaini tevcih etmek nezaketini göaterdi
niz. Sizlere çok aamitni şükranlarımı takdim ederim. 

Şimdiden omuzlarımda ağırlığını hiaııettiğim vazifeyi ifa ederken, 
Türk milletinin yükııelmeıi için ıarfedeceğimiz mesai, sizin yardımı

nızla olacaktır. 

B\I anda Atatürkün hatıraaı, teulli bulmaz acılarla dolu olan 

kalbimizin derinliklerinde yaşıyor. 

Atatürkün fevkalade sıfatını, bu&'ünkü Türkiyenin bünyeainde 
tam ve t~miz eaerler olarak görüyoruz. 

Bu büyük evladı yetiştiren milletimizin içinde, Kemal Atatürk adı, 

sevgi He ebediyen yaşıyacaktır. 

Şükran ve tazim hisler~i ifadeye vçah9an ·~zlerimle. siz.in muhab
bet duygularınıza da tercuman olduguma emınim. 

Muhterem arkadaşlar; 

Devlet ve miJletmizin, insaniyet ve medeniyetin asil hedeflerine 
doğru durmadan ilerleyip yükseleceğine kat'i inancını vardır. 

Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz. Türk 

Sefirler Reisicumhur konağında 
def teri mahsusu imzaladılar 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ecnebi devletler sefirleri, öileden son· 
ra Reisicumhur konaiıha aıidrek, açılan defteri uıabauıa isimlerini 

kaydeylemiflerdir. 

vatanının ve Tilrk milletinin hiçbir tecavü:.ı:e tahammül etmez, h1Ç_.., 
,artla milli haklarından vazgeçmez ma.hiydi, her :ıamanda.ıi ziya4a · 
bu:ıün.. . . · .: 

( Alkışların şiddetinden cümlenin tamam mı tesbit etmek. ~· 

. 
ohn11.d ı) , •, 

Türk nıillehnin devlet kutmak, vatan korumak kudreti, kendi c••· 
herindeki faziletlere İstinad eden yaratıcı ve yapıca bir mUlett,..,., 
Sulh ve terakki yolunda bütün gayretlerini valdetmiı olan mUl-i' · 
mecbur olurııa, geçmiş kahramanların yaptıkları gilııi, yeni" kaliİ-•· · 
manlarla dolu olan göğsünü zaferlerle aüalemeğe haznodır. 

'füı·k milletini az zamanda büyük bir medeniyet teviyeaine yUJt. 
sehmi,, feyizli terakki yolları açmı' olan inkılapçılar, lP..alb ve vicdanı 
mızın en nziz varlıklarıdır. 

Arkadatlar; :·J . 
Millet hizmetinde vazifelerin iyi &'Örülmesi, uluaun hılıca ka~rı~-. 

dır. Sükun, emniyet ve iatikrar içinde c;-alı,maldan batka kayını 9J~~ · 
yan ulusumuzu,, aükün ve emniyet içinde bulundurraaiı en. mmü. 
bir vazife biliyoruz. • 

• ! \ 
, 

Vatanda,lar arasında sevgi ve samimiyeti 
refli bir vazife aayıyo1"Uz. 

derinleıtirmei~ -en:-... • 

Arkadatlar, 

Türk milletinin en feyizli hazinesi B. M. MecliaidiT. G~çmwte ~\l· 
yük güçlükleri yenen meclia, gelecekte de :zafer ve ıaadetlerfiı..!lftath· 
ca kaynağı olacaktır.» 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

. 
Memleketin her 

pare top 
tarafında 
atıldı 

1 

Ankara, tt (Telefonla) _ Malatya saylavı GeMral ismet t~tr 
nün Riyaaeticumhur makamına ıreçmeıi dolayıaile memlelıte~;lier 

" tarafında kanunen yüz bir pare top atılmıftır. . 
: r 

' 



SAIJlFE (ANADOLU) --
Ç.:·mherlayn 

Umumi sulh 
püanı ha
zırlıyor_ 

• 

F 
--:-..=p Sefirler, ziyafet vermiyecekler ve kabul resimleri yapmayıp, 

ransuva onse .. l . . b. . . l k .. B k·ı· ... 
Yarın kral Viktor 

1
teessur erının ~r nışanesı oma uze.re aşve ı ımızı ıstas-

Emanoele itinıatn~me- ıyonda heyet halınde karşılayarak tazıyette bulunacaklardır 
sini verecek 1 Ankara, l O (AA.) - Memle-ı Ankara. 1 O (A.A.) - Bugün tirak ediyoruz. 

. . iketimizdeki bütün ecnebi devlet saat 17 de Hariciye Vekili Dr. Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü~ 
Roma, 1 O _(Radyo) - Hancı ye mümessilleri Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras Ankaradaki ec- tü Aras cevap olarak demiştir ki: 

nazırı ~?nt Cıyano, bu sab~h Fran- ~Tevfk Rü~tü Arasa milli matemi- nebi diplomatlarını heyet halinde Bay Duayyen, 
sız sefırı Fransuva Ponseyı kabul lmize samimi iştiraklerini bildiren kabul etmiştir. Büyük elçiler, orta elçiler, rp.as-
etmiştir. Fransuva Ponse, cumarte- :taziye mektupları göndermişler - Duayyen bulunan Afgan bü - lahatgüzarlar, 
si günü Kral Viktor Emanuel tara- dir. yük elçisi ekselans Sultan Ahmed Mümtaz mümessilleri bulundu-
fından kabul edilecek ve itimatna- f Ankara, 1 O (A,A.) .,._ Haber Han diplomatlar heyeti namına ğunuz dost memleketler namına 
rnesini ..vercektir. alındığına aöre duayyen bulunan aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: gerek kaybettiğimiz t:lu Şefimiz 

-=+=- fAfgan büyük elçisi ekselans Sul- Bay Vekil, gerek onun ölmez eseri olan Tür-

y k b ı \an Ahmed Hanın riyasetinde top- Gerek kendi namıma gerekse kiye cumhuriyeti hakkında iÖstcr-
an gın ur an arı lanan ecnebi devlet mümessilleri duayyeni bulunduğum diplomatlar diğiniz bu derin ve müeessir sem

D t • .. .. • bugünden itibaren cenaze merasi- heyeti namına ve temsil ettiğimiz pati tezahürü Türk milletinin ve 
~azar esı gunu mera miniı\ hitamına kadar ziyafet ver- memleketler namına zatı devleti • cumhuriyet hükGmetinin ruhuna 

simle gömülecekler memeği, kabul resimleri yapmama- n_ize bu .~at~m~nizden ~ol.:ıyı ~e- menku.ş ~alac~ktır ... 
Paris, 10 ·{Radyo) _ l1ar@i1Ya ya- ğı, elçiliklere yarı _hay~ak çekmeği ıın te~s~u~lerımızl~ samıml ta~~ - .. s~ımı ~ı:ızıyetlerını:den ~olayı 

d 
··ı ıı· ki · .... · günü ve teessür]erine hır nısane olmak yetlerımızı arzederım. butun kalbımle teşekkur ederım. 

n~nın a o en e ı şı, paanesı l · d d l . . A k 1 O (AA) A ·· 
\lttyük merasimle gömüleceklerdir. Ce üzere bu akşam stanbuldan avdet Şu~u ~ za~ı ev -~tı~ıze ~:zet- .. ~. ~ra'.. . . . - tatur-

. · d ı 
2 

dahili'-·e na- etmekte olan Basvekil Celal Bayarı mek ısterım kı bu buyuk dunya kun olumu dolayısı]~ gerek Ankn· 
naı.e merasımın e, yanı J 1 d · · · ·ıı · · · d k ··ıh k t k. b'"t·· :z.ın Alber Saro bir söylev verecektir. istasyonda heyet halinde kar.şı_la. - a. amını_n_ zı.y~ı sı~ın .m.ı etınız . gı- ra a ,.ve s.ere mu . ~ at a ı u un 

C 
· · e " ında asauı· ınaö-ı ve Büyük Millet Medısının hı her bırımızm mılletını de son Cle- resmı daıreler, elcılıkler, konso • 

enaze merasımı sn .. s " - e •. . . .. .. l · 1- · H lk ı · şi temin için üçbın polis tefrik edil- yarınki toplantısında da bulunmağı brı:ce. m
1 

ubteessr etmıştırk.-~u~u~ k~l- bosluk
1
l_a
1
r, Partı ev erı .ved' a. 1evd~rı mittir. kar la tır;mı laı: rı ımız e µ ayansız ecıennıze ıs- ayral'it arını an a m. ırmıs er ır.,_. 

ı J /kiıtt:ifcşriıı CUJfA JIJ,Jij 

N. "il. -

Amiral Horti 
Bugün Kasa şehrine 

gidiyor 
Budapeşte, 10 (Radyo) -1\Iacar 

ordusu, Çekoslovakya JU'R~ieindın 
)'lacaristaııa ayrılan şehir ve kasa
baların işgalini bu akşam bitirmiş 

ve Kasa şehh-ine girmiştir. 

Kral naibi amiral Horti, yarın ~a
~a şehirine gidecek ve kendisini 'bil· 
tün ıı.yan ve ınebusanla nazırlar ve 
)Iacaristanın en büyük adamları ta
kip edecektir. 

Kral naibi ile ayıın ve mebusarıı 
Kasa şehirfne dört husqst tren gö-

-;;;;-:-=-

ANADOLU 
Günlük siyasi gazeta 

Sahib ve Başmuharriri 
HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 

U:uı.uwt :Oeşriyat '• yuı itleri mt 
dü.ıiı liaqıdi NG..ılıe& Çaııçu -1DAR l:.tf..\N E9[ 
1r.mi" İk,iAci Beyler eolı;a~ 

Ç.Halk Parti.!i hina!lı içinds 
'.hlgraf: lımir - A'NADOLl! 

'ft:1dun .. 770 .. Posta kutujı;ı; 4 l) 

AliU~ t: ~JUtA t 1'f 
). .!J.ığı liUJ, alh aylı~ı ı:iJ J 

l. unı~tut 

türecektir., l ıılıaoçı nıepıle~~ller içiıı tc:neli~ 

Amiral Horti, Kasaya vaıır var • aLoııe u.-reti ;,;7 JirııJ,j. 1 
maz, bütün müe~it at \.'e bbrıkalar' -----...---------
kapanacak büyük şenlikler baıhya- u \ 
aktır. ,. ,,; ., , ı ._ ____ 11 • .A.~.ıuiilı~.ı.ıv.ı.1 •• ı ___ _ 

..... 



Doktor alınacak 
Devlet Demiryollarz Umum ı'Yiif· 
dürlüğünden: . 

l~letmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburı 
hizmete tabi olmıyan ve bu sene askerlik hizmetini bitirmiş olsn 
genr;;le,den be;; doktor alınacaktlr. . 

Bu doktorlara ayda 1 7 7 lira ücret ve ikametleri için ay~ı:a k>J
man verileıce.ktir. Lojman bulunmıyan yerlerde ev kirası verılır.1:i: 
sunlan dahilinde yapacakları vazife seyahatlerindt': aynca harcır 
ta alırlar. 

Talip olanların bir dilekçe ile Ankarada zat isleri müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. IO-H-13-15-17 406t(:4713 

· ızmir ithalat Gümrüğü Miidür· 
lüğünden: 

Qnsi.. Muhammen Muvakkat ihale günü 
bıı!deli teminat 

Müfettişlik için mefru~at J 140 86 
&J müdüriyet ve mülhakatı için 4977 374 

23/ll/938 
25/J 1/938 

lll~fllt . . 
lzmir rümrükleri ihtiyacı için yukarıda yazılı iki kısım m~fruıet 

2490 numaralı kanun mucibince açık eksiltme ile mubayea edılecek
tir. Bu hwıusta fazla maltiumat almak iatiyenlerin ihale aünlerind.en 
ef'Vel 1abahtan öğleye ~ar ithalat gümrüfıü levazım .erviıine müra
caatları ve temiııatlaıını da ıümriiiümüz veznesine yatırmaları illn 
cıluuv,r. 6-11-16-22 .fOlO 

Aydın Nafia eksiltme komis· 
yon undan: 

1- 21/10/938 aünü ibaleıi yapılmak üzere ebiltm~ ... ç~· 
lan 49329 lira 51 kurut ketif bedelli Nazillide hükômet kaaaiı mta· 
•tJna,talip çıkmadığından yeniden ebiltmeye konm..,tur. 

2 - Bu ite aid prtname ve nnk f1lDlarchr: 
A - Kapah urf usuliyle .bilime ,artnam-' 

- B - Mubvele proj8i • . 1.-.: .-ı.; umu 
C - Bayındırbk itleri rene! prtDameai yapı 11--· .-- · 

miyeıi 
!>-Fenni~ 
E - Keıif metraj cetvelleri 

F ~ Reaiinler A clın Nafıa Üd" 1::u:-.1• pebilirler . . 
İstiyen)er bu evrakı Y m ur ·"!'YUM • L-6 

3 .. EbiJtme 14/11/938 taribinc:le Pazaı:teaı rfinü saat on --. .. e 
A:rdın Naha m6dürlüiünde topla•mk komıayonda yapılacaktır. · 

4 _ Eksiltme bpah zarf usuliyle yapdacakttr. 
5 _ Eksiltmeye p-ebilmek için iateklilerin 3700 liralık muvak

kat t.mimt verme9İ ve ihaleden en az 8 atin evvel Veki.lete milra· 
ca&t Jderek Naha Veldletinclen ab.!'mlf yapı müteahbitli;i Tetiluaı 
~ " mtlteehhidin bimt cliplamah miihen6 ft1& mimar 
olaıiaı yeya bunlardan birisiyle mflttereken teklif y.pmuı •• DW• 

•eleyi bir e imza etmesi lbnndar. · . . : 
~ 6 - Teklif maktup1an y\Jk&nda içüiıCü n>Mdede yazılı saat. 

lan bir aaat evveline kadar Nafia dairesine eetirilenk eksiltme koiiıia-
7on reisli;ine mUbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile a6ndtıriecek 
atektuplarm nihayet tiçihıcü maddede yazılı aaata kadar aehmt olmuı 
ft m, arfm mahGr mumu ile iyke kapatalmlf olmul llzımdu-. P--. 
ela olacak aeçikmeer kabul eclihnes. 27 2 1 ı ı (3918) 

Devlet De·miryollarına alınacak mü
fettiş muavini müsabaka ş~r~arı . 

Hareket müfettişi yetişmek üzere müsabaka tle mufettış rnu~vı-
ni alınacaktır. Müsabaka şartları aşağıda yazıhdır. . .. 

1 - imtihanda kazananlara 1 30 lira aylık verilecek ve •taJ ~ud
detinin hitamında müfettişliği tasdik edilenlerin aylıkları 151 lıraya 
iblığ oluna~tu. . . 

2 - Müeabaka imtihanlannın yapılacağı mahaller, talıplerın ade-
dine sıörc billhare tesbit edilecektir. · . • 

3 - Müfettiı muavini olabilmek için lazım olan evsaf ver~· 
a) Türk olmak, 
b) 40 yatını ıeçınemif olmak, 
c) Mühendis veya yükeek iktısad ve ticaret mektebi, Mül-

k.iye mektebi, Hukuk .veya Fen fakülte•i mezunu obrial; 
ç) işletme merkezlerinde yapılacak aailık muayenesinde 
- faal hizmette çalııınağa mani bir hali olmamak. 
d) Askerlikte ilifiği bulunmamak, 
e) Franıızca, Almanca, İngilizce ve ltaly•nca liean1-nndao 

birine vakıf olmak tercih sebebidir. 
Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek veta.ik: 

a} İstida ile 6 aded vesika foto~~fı, . 
b) Polisten tasdikli iyi durum kagıdı, 
c) Nüfuı cüzdanı, 
ç) Mektep diploması, 
d) Ask.erlik veıikHı 
e) Makine ile yaz:ılml§ kısa urcümeihal veraka!ı• . 
f) Şimdiye kadar batka yerde çalı,mıftA aldıvı bonaervı• 

örnekleri. 
Bu ve.ikalan eksik olanlar ve muayyen vakitt~ milrw;aat etmi-

Yenler müsabaka imtihanına kabul edilmezler. 
4 - Müsabaka irntihanlan 28/ J 1 /938 tarihine müsadif paz.arteti 

tUnü yapılacaktır. Talipler yuılı vesaikle en nihayet 20/11 /938 ta
rihine kadar Sirkeci, HaydarpaŞa, İzmir, Ankara, Afyon ve Adana 
ltletme ıntıdürlüklerine müracaat etmif ve sıhhi muayenelerini yap
lıtı:riıt omalıdırlar. 
• .5 - Müsabaka imtihanında: Riyaziye (Ali değil), memleketin 
•lttı.adt coğrafyası, iktıaad, Türk ve Türkiye tarihi, umumt tarih ve 
coRrafya sorulacak ve bildiii dile ve mütekabilen Tiirkçeden tercü
ltıe Yaptınlacakhr. 

6 - Staj müddeti: 
1 /2/3 iincü aınıl İ•ta•)'On v. anlıer.larda 
Haaıllt 9Crvİlinde 
Bat mfifettiflik kaleminde 
Müfettiı kununda ve im~ 
Müfettit nezdinde 

• '0-11713-1 5-1 7 

12 ay 

' > . 
2 > 
.3 > 
3 > 

2.f >" 
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ızmır Lev~zım amirliği satın alma kr- 1 - J J 1 

zmir Belediyesi [anları misyonu ilanları 
lz~ir"leva~~ a~irL~ı ~abn al~a ko~~yonu re~liiinden: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-h~~S 
1stanbui komutanlığına bağlı hriikler hayvanatı için ( 496000) m: -Ka~~;!~:~üa~ m~~~:~~ a:::~~= ~~~~t:iı =s::i :n~!!dal a~ 

kHo şaman-satın aJınacaaından kapalı zarfla ihalesi 18/ 2. Teş./938 hendislikten- SO~kuruş bedel mukabi- çık artırma ile ihale edilecektir. ·~ 
Cuma günü saat IS.30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti (11160) linde tedarik ·edilecek proje ke- tirak edecekler212 liralık teminat 
liradır. İlk teminatı (837) liradır. Şartnamesi her gün komisyonda gö- 'if ve şartnameRi veçhile tan- . makbuzu ile encümene gelirler. 
rülebilir. Jsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 2490 &a• .zlm.A edilecektir. Ketif bedeli 27 4 8 t ı (3938) 
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale 9989 lira '51 kw·uştur. 1ha-
günü ihale saatından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını lesi de 15-11-938 salı günü st.at 1- İsmetpqa mahallesinin 828 in· 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 16 dadır. İştirak edecekler 749 lira ci sokağında yaptırılacak kanalizaa • 

1 6 11 16 (3976) 25kuruş teminat -makbuziyle .enctı- yon•baş mühendl.slikten tedarik edile-
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonu reisliğinden: meen gelirler. j ~k keıtif ve şartnameleri veçhile açık 
lstanbul levazım amirliiine bailı müessesat için 3888 ton leva· 2 - Halil .. Rüat paşa caddesinin eksiltmeğe konulmuştur. Ke~ü bedeli 

mınn kömürünün 14/11/938 pazartesi ,ünil aat 15 de Tophanede bahribaba •parkı üstünde ve Değir- 622 liradır. İha1-i de 29/11/938 salı 
lıtanbul levazım amirliği aatm alma komisyonunda kapalı zarfla ek. ruendağı caddesi önilnde mevcut mu cüni1 aaat 16 dad.ır. totirak edecekier 
ailtmeıi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 54432 lira ilk t~ı halaza duvarının park tarafına alın- 89 lira. 25 kuruşluk teminat makbuzil 
3971 lira 60 kuru,tur. ması ve yolun esaslı surette tamiri encllmene gelirler. 
Şartnameai 272 kunat mukabilinde komisyondan ahmr. isteklilerin bqmQhendiılikten tedarik edilecekf · 2-Dr. Mustafa eııver cadde.sin~ 
Jranunt veeikalarile beraber teklif mektuplannı ihale su.tandan lııir •· kept ve şartııamNi veçhile açık ek- aynan 1888 v. 1386 ncı sokaklarda 
at evvel komisyona vermeleri. 28-1--5-1 t 3939 siltmee konulmuştu. Keşi! bed~lt yeniden yaptırılacak blokaj baş m11.. 

1 760 liradır. İhalesi de 15-11-988 sa- hendiEUkten tt>darik edUecek keşif ve zmir levazım amirliği sahn alma komisyonu reisliğinden: 
ı _ İzmir tayyare alayı birliklerinin l 8,000 kilo keailmit &ığır lı a-ünü saat 16 dadır. İştirak edecek- fartnameleri veçhile a~ eksiltmeğ9 

ler 67 liralık teminat makbuziyle en- konulmuıtur. Keti! bedeli 790 liradır. 
eti vayahud koyun eti veya burulmuf keçi eti ihtiyacı açık cüneme a-elirler. 1 İhalesi de !9/ 11/988 talı ~nü saat 
eksiltme suretile münakasaya konmuıtur. s _ Dr. HulAsi caddesinin Fevzi 16 dadır. İştirak edecekler 59 Ura 25 

2 ihalesi 22/2. Teı./938 salı günü aaat 15 de kıtı.da lzmir pap bul'fanndan itibaren mimar Xe- kuruıluk teminat mıJcbuzileo encümene 
levazım amirliği Mtın alma komisyonunda yapılacaktır. maleddin caddesine kadar olan d&f• 1 pllrler. 

3 - Tahmin edilen tutart 4860 liradır. menin kesme n Adi tatlarla esaslı 1 S-- Dr. Kuıst.&!& Ennr caddesin -
4 - Teminat muvakkate akçeai 364 lira ;o kur~tur. ıurette tamir! bafmOhendhılikten te- den aynlan 13", 1887, 1888 ve 1879 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. darlk edilecek keşif ve prtnamelerl sayılı sokaklarda yaptınlacak kanalJ-
6 - lıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika veçhlle açık eksiltmeğe konulmuş- zuyon bq mühendislikte tedarik edS. 

sıösterme-k mecburiyetindedirler. tur. Keşif MdeU 160 liradır. tht.leat lecek keiif ve p.rtnameleri veçhile a 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 cü de l&-ll-DS8 salı rttnU saat 16dadır. çık ekliltmete konulmuıtur. Keşif be.. 

maddelerinde ve şartname9inde yazılı vesikalım ~ teminat l,tirak edecekler 66 lira 25 kurut- deli 1990 liradır. thalesi de 29/ 11/938 
muvakkatelerile birlikte ihal saatından evvel komi.yona luk teminat makbuziyle encilmene sah günü saat 16 dadır İştirak ede~ 
müraauıtları. 6-11-15-20 4029 relirler. lcekler 149 lira 25 kuruşluk teminat 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonu ıeiıliğinden: 
ı.tanh..ı kolnutanlıtma baib hayTanab için 844000 kilo kuru ot 

sabla ·.ı..acafmdan kapalı zarfla ihaleai 18/2. Tet/938 cuma aibıU 
... t 15 te :rapaılacaktır. Muhım:Den kıymeti (24898) liradır. tik teıoi
oab 1888 liradU'. Şartnameaj her .uıa komiayoncla c8rillebilir. lstekli
t.m ilk teminat ınaklnızu veya mektuplarile 2490 sayalı kanmıun 2 
.,. 3 eti maddelerinde yazılı veıikalarile beraber ihale aibıii Te ihale 
... tuıdaıı en• az bir saat evveline kadar teklif mektup~ Fmdıldıd.a 
koauıtanlık-eatın alına. komisyonuna_ plmeleri. 

ı • 11 16 397& 

4 - Basmahanede faikpap mahal makbuzil~ encümene ~lirler. 
lealıWı 1288 inci 10kaiında Karaka- '- Karataş tıstUnde Turıut reis 
pu eaddesfne"kadar yaptınlacak 160 mahallesinin 809 n SlO uncu sokak. 
metre borda kanallzasyon bapntıhen larda yaptırılacak kanalizasyon bat -
dlılikten tedarik edilecek kep! ve mClhendiıl!kten tedarik edilecek keşif 
ıartııamel~rl veçhlle açık elalltme- ve fartnameleri veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Kefif bedeli 890 lira ğe konulmuttur. Keşif bedeli 680 H -
dır fhaJeai de 15-11-988 ıalı a1Jn0 aa- radır. ~lesi de 29/11/938 .ss.lı günü 
at 16 dadır. İştirak edecekler 66 Ura saat 16 dadır. İştirak edecekler 43 u • 
'15 kuruşluk teminat makbuziyle en- ra 60 ku~lult teminat makbuzile en. 
eOmene l'eltrler. I cQmene pifrler. 

6 - Bqk&tiplncteki malt ve fen-· 8 11 1 S 18 ( 4022) 
lzmi.r levazım amirliği satın alma komiayonu reisliğinden: nt şartııametf Y~hile itfaiye içfn ta· ı 1-Beher metre murabbaı 605 ku. 
1 -Mili.a, Bodrum garnizonlanmn senelik ihtiyacı olan 13650 kilo tın alınacak bir adet otopomp kla· tuştan 980 lira ıo kuruş bedeli mu-

w:le yağma 14/10/938 aaat 15 de hiç bir istekli çılcmachim· vuu kapalı hrflı eksiltmeye konul· hammenli 14 üncü adanın 162 metre 
dan 18/2. T.,./938 Cuma aiinii saat 16 da pazarblda alma- muştur. Muhammen bedeli 6500 Jf. murabbaındaki 20 sayılı arsasının sa-
cakt radır. Mu·takkat teminat miktan da tışı _baı_kltiplikteki ıartnp.m~ıi veçhi!• 

ır. 1!_.ı._ M·-'-'- (l ) 412 lira 60 kuruştur. Kapalı r.arlla 18/11/938 cuma günü aaat on altıda 
2-Muhammen bedeli (13984) W..ır. uTIUUUlt teminab 048 ihalesi 18-11-988 Cuma aünü saat açık arttırma ile ihale edilecektir. lş-

Uüdir. • 11 da belediye eııe11menlnde yapıla- -tirak edecekler yetmiş tıç Ura yetmiş 
3- istekliler Ticaret odasından alanklan Ticaret ve1iblannı ko- ca.ktır. İştirak edecekler 2490 say:ı!ı beş kuru~luk teminat makbuzu fte 

mi.yona Laz edeceklerdir. kanunun tarifi dairesinde hazırlan- encümene il!llrler. 
4 - Milis. Bodrum ıade yajlan ayn ayn bir prtname ile ihale Dl1' teklif mektaplannı ihale tarihi 2- Belediye emlak \.'e akanndaı 

eddil. eceöı' ...:Lı' M!1~-, 0-~--- Ade -ölan bir ilteldi- ihale - -- • • ..., uaa ~ ,_ ,,- olaıı 18-11-988 Cuma l'ilnü aaat 15 e ısıo uncu aokakt& d!ü!til sokağı> S' 
edilebilecektir. kadar encdmen reilliflne vermelidir ısayılı Klreç hanı ba~kAtiplilcteki p.n 

5- lsteldilerin adı seçen sün w ...tte MilU mal müclürUilGae ler. name.ai veçhile Ye bfr tene müddetlt 
yatıracakları muvakkat tmninat makbuzlariyle Y.,. Banka 28 -' 8 11 3952 icara verilecektir. Açık arttırma. ile 
mektuplariyle birlikte Milbta Alay pzinosunda SabD Alma ------------- ihalesi 18/ 11/938 cuma g:Qnü saat on 
komisyonuna müracaatları. 1 6 1 l 16 (3973) 1 - E.,refpıap damlacık deteıin- 1 altıdadır, ve aenelik karının rnuham-

Bomoa aıkeri satın alına komi.svonundan: de yapılmış olan kanalizasy-0nun s; men bedeli de bin bir liradır. 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup açık eksiltme suretile mü- lardan korunması için orada mev-1 lştir:ık edecekler yetmiş b~ lira 

nakasada bulunan 9600kilo makarnaya gününde isteklisi çık cud çukurların doldurularak imlası yirmi ;beş kuruvulk teminat makbusu 
madığından 1 O gün temdidile ihalesi 14/11 /938 pazartesi iti bat rnühendislikten tedarik edi- '!ile birlikte enccımene gelirler . 
günü saat 16 da yapılacaktır. lecek keşif ve f&.?tnameıi veçhile e- 2, 8, 11, 15 3982 

2 - Umum tahmin tutarı 2208 lira olup ilk teminatı 166 liradır. çık eksiltmeye konulmuştur. Keıif 1 · Beher metre murabbaı 800 ku • 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. bedeli bin liradır. ihalesi 15/ 11 /938 I ruıtan 2824 lira bedeli muhammen-
4-İsteklilerin yukarada bildirilen gün ve saatinde teminatlarile bir- salı günü saat t 6 dadır. J,tirak ede-

1 
li yedinci adanın 353 metre murab-

likte Bornovada askeri satın alma komisyonuna gelmeleri kl 7 5 l ahk makb 
ilan olunur. 4076 ce er ir teminat uzu baındaki 1 O ve J 1 sayılı arsalaruun 

ile encümene ıelirler. satışı bat kitiplikteki §artnameai 
Bornova askeri ..tın alına komuyonundan: 2 - f.trefpapı Damlacık dere- veçhile 2.12.938 cuma giinn saat 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup açık eksiltme suretile mü- ilinde yaptınlınıı olan iatinad duvar 16 da açık arbrma ile ihale edilecek. 
nakasada bulunan 3900 kilo tehriyeye gÜnünde isteklisi çık lannın daha bir rniktar yükselti.ime- tir. iştirak edecekler 212 liralık tc-
rnadığından r o gün temdidile ihalesi ı 4/ 11 /938 pazartesi u iti baş ~ühendislikten t~rık .e- rninat makbuzu ile encümene ge -
günü saat 16,5 da yapılacaktır. dilecek keşil ve şartnametı veçhıle lirler. 11-15-18--29 4083 

2 - Umum tahmin tutarı 897 lira olup ilk teminatı 67 liradır. açık eksiltmeye konulmuıtur. Ke - '- • 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebili'r. ıif bedeli 1150 liradır. ihalesi t 5/ ~dördüncü icra memurlujun 
4 - lsteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatta teminatlarile bir- 11 /938 sah sünü saat on altıdadır. ~İ· . . 

likte Bomovada askert satın alına komiayonuna gelmeleri lıtirak edecekler 86 lira 25 kuruş • ı 0 C:msı . 
ilan olunur. 4077 luk teminat makbuzu ile encümene 9200 Zeytm clanaı 

Bomava ukeri aatın alına komisyonundan: ıelirler. 26-1--8-11 3933 . Fiati Yekun 
1 Lıra Kurut Lira Kuru .. 1 _ Tümen birliklerinin ihtiyacı o up açık eksiltme ıuretilo mü· ~ 

· nakasada bulunan 13300 kilo kuru sovana g{inünde ietekli lkiçqinelik caddesinde 661 sa- . ~ . . ~6~ . 
si çıkmadığından J O gün temdidile ihalesi 12-11-938 cumaı· yılı sokaktan itibaren yaptınlacak Hazıneı maliyenın Bıtlislı Osman 
te9i aünü saat onda yapılacakhr. elli metre boyda kanalizuyon Baş- aleyhine açhğı ihtiyatlı haciz kararı 

2 - Umum tahmin tutan 998 lira olup ilk teminatı 75 liradır. mahehc:lialikten tedarik edilecek lce- ü:zerine yukarıda cim ve miktarı 
k · da pf ve tartnameleri veçhile açık ek- yazılı dokuz bin iki yüz kilo zeytin 

3 - Şartnamesi her gün .o~ı~on .. &örülebilir. eiltmeye konulmUftur. Ke§if bedeli daıies~. Altın dağının Arapderesi 
4 - lıteklilerin yukarıda bıldırilen aun ve eaatta teminatlarile bir- 436 liradır. lhalcti de 18/11 /938 mevkımde ağaçlan üzerinde 1 Si 

likte Bornovada ukerf ıatın alma komisyonuna gelmeleri 11 /938 'tarih ı 
ı·ııın olunur. 4078 cuma günü aaat 16 dadır. lıtirak .. .. · in~ tesadif eden ~ 1 

a edecekler 32 lira 75 kuruşluk temi- gunu saat on dortte açık artırma ı!e 
Borno~a askeri •tın alma komisyonundan: nat makbuziyle encümene gelirler. satılacaktır. Mahcuz yüzde yetmı~ 

ı _ Tümen birlikletinin ihtiyacı olup açık eksiltme suretile mü· 4 8 11 15 ( 4002) beşini bulmadığı ıurette ikinci artır-
. nakasada bulunan 25 700 kilo bulgurun beher kilosuna is - ı--:-------------- ması 16/ 1 1 /938 çarşamba günü ay-

teklisi tarafından teklif edilen 13 kuruş fiat komisyonca pa- l _ Beher metre murabbaı 500 ni mahalde ev ayni .aatta yapılacak~ 
halı görülmüş olmakla 1 O gün temdidile ihalesi 12/I 1 /938 kuruştan 3420 liı-a bedeli muham _ tır. latekli olanlar o gün ve sktl~rdc 
cumarat~i günü saat dokuzda yapıle.caktır. menli 1; inci adanın 684 metre mu- mahallinde huır .b.uluna~ ıcra 

2 _ Umum tahmin tutan 2662 lira olup ilk terninab 200 liradır. rahbaınd&ki 3, 4, 5 ve 6/ 1 numaralı m~rnuru ile münadinne m40S~aatla-3 _ Ş.rt118meai her giln komisyonda görülebilir. analarının satıp ı., katiplik teki tart 11 ılln o.~lu::n~u;;rıiııı. --------. 
4 _ f ateklilerin yukarıda bildirilen tün ve ... tta teminatlarile bir- nam~i veçhile 1 5/11 /938 sah gÜ- 3 } f İ "' f 

likte Bornovada ask.erl atın alına komisyonuna relıneleri nü IMt on altıda açık artırma ne iha- u unmuş o ogra 
illn olunur. 44079 le edilecektir. iştirak edecekler 2~6 k• • 

Bornova Z iraat Mektebi Mil.dür· lira so k.uru,ıuk teminat makbuzu ma ınesı 
ile encümene aelirler. Blr fotoiraf makia .. i ltulun. 

[{lg., ilnden: 2 - Beher rnetre murabbaı 500 ınuıtur. Sahibi her kiın be Kantar 
k\tru§tan 2821 lira 23 kuru~ bede- karakolu karıı•mda 7 numaralı 

Mektebimiz i~in ameli ve nazart bilaiJi olan bir tütüncü u•ta111- li muhammenli 29 uncu adanın 
1 matazada Hti.seyln Dinmeze ınÜ· na ihtiyacımız vardır . Talip olanların evrakile mektep müdür üfıüne )64,25 metre murabbaındaki 11, 

racaat etain)er. D. 3 
mürKaatları, ~o; -=-=:;._""""12.;.;._,• t 7. J S ıayıh •tJ 1 :ın eatı~ı P.~.:11~------------
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EHMI 

Makina Tamirhanesi 
ı.ı ıöz verdiğ~ gllnde teslim etmeyi pren!lip 

edinen ve bununla iftihar (·df'u 
L 

bir mles~esedir 

TELEFON : 3993 

/%~ir : Kestane Pazarı Demirciler 
Na. 67 - 69 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man-

i 

to ve Buga Yaka kürk 
lerini IBRAHIM KA 
RAKAŞA bak~adci 1 

geçmeyiniz. 
qdunpazan No. 12 

Doktor 
B~kteryolog 

-

A. Kemal Tanay 
Bulaııcı, sal&'ln hastalıklar 

müteh3S131 

( Verem ve saire ) 
Basmahane polis karakolu ya

nında 2S 1 

Telefon: 4115 

· ıTariş 
Doktor 

Demir Ali 
A vrupada tetkik seyahatinden 

ıelmiftir. Hutalarım her sün 
mua enehanesincle kabul eder. ~!r!~!~tınm 

sabş kooperatifleri birliAi 
tarafından,geçenseneden· 
beri yapılmakta olan nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

Tarif praplan şarapçı· 
lık teknijinin en modem 
icaplarma göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ariş şa· 
rap fabrikasında yapıl· 
maktadır, 

Bilhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dömisek 
cinslerini tavsiye ederiz. 
Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
vet verir. 

Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne
'!uetine raAnıeıı fiatlan chvend1r. 70 ve 150 santi· 
litrelik Nelerde sablır, 

' ' Toptaa " ........ •bt yeri1 - Kemeraltı caddesi No. 71 Tarit 
......... - laalr T.ı. a.....ıı Tarif - lzmir Telefı 4195 

.. , :... 

•·M-.-m-ı-elı_e_t_la_aa_ta-,...-7 Memleket haataneai Doktor 
btqoperat~rtJ dahiliye mütehaaaıaı ATif . Yurcu 

M. Nuri Arkan Dr. Celal Yarkın Merkez laaataneai 
~ ikinci Beyler 10kak Maayeaebae: lkiaci Beyler operat~r'/J 

fam brp&. Kahal -tlan ıokak No. 25; Telefoma:3956 llltlaatalU'llll aa&t ıı ten 19 aa kadar 
3-7 kadar. Tele: muayene- Eviı G&ztepe No.1018 2 ct .. 7ler eokak 78 N. mua7eneba-
haae 312 .. Evi 2980 Telefon: 2545 nı-.. kaW ecler. Tel 3393 ____________________ .... , ..................... .._ ________ ~, 
. . 

RADYO Endüstrisinde BAŞI TUTAN iki A!man markası 

HORNYPHONveBRAUN 
1-Seste sadakat 
2-6 ses ayarı 

3-Kalın ve ince ııeste ayni berraklık 

4-Sarfiyatta tasarruf sistemi ( %30 

fi-Munzam oparlör tertibatı 
6-Gramofon için tertibat 

7-Çift süratli ayar düğmesi 
8-prıızit i kesen hususi toprak prizi 
9-Yeni sistem termik siğorta 

10-Işıklı ve isimli istasyon ayarı 

11-Dört dilimli sihirli göz 

12-13 metreden itibaren kısa dalga 
13-Kıı;a dalgada yilksek randımanlı 

anti feeding tertibatı 
14-Motörlü tiplerde 10 otomatik 

istasyon 

GARANTİLİ BlR RADYO 
ÇÜNKÜ 

1 - Yedek aksamı tama
men mevcuddur. 

2-Mükemmel tamir atöl
yesi müşterilerin em

rine amadedir. 

Bü) ük bir sürpriz 
1 nisan 19~9 ıı kadar satılan 1939 

modeli HORNYPHON ve BRAUN 
radyoları sahiplerine büyük bir sOr
priz olmak üzere gayet zengin bir ,,_ 
ya piyango~u tertib edilmiştir. 500 nu
maraya isabet vaki olacaktır. Lira 
1 ciye bir pırlanta platin kol saati 165 
2 ciye 14 ayar altın ceb saati 100 
3 cilye Perpetüüm P. S. otomatik 

gramofon a5 
4 cüye PerpetUüm P. S. 3 otomatik 

gramofon 40 
5 inciye Doksa marka altın 14 ayar 

kadın kol saati 50 
Bunlardan başka 495 numaraya 

muhtelif hedeiyeler 

Umumi Vekili 
İstanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi Müessesesi 
İstanbul Umumi Acentası: 

Türk Elektrik Tesisatı ve Ticaret İşleri Müessesesi 

OSMANŞAKAR 
Galata .. · Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

maıazaaı 1 Han , ·Zemin kat 

Oniv~nite caddesi No. 28 Beyazıt _miazaaı . : Elektrik 'idaresi karşısıpda 
Kadıköy majaZuı: Mı,ıvillitane caddesi No. 33/ 2 . . 
Ankarada : S. ve N. Kardas HORNYPHON ve ·BRAUN 

Radyoları bu sene daha yüksek, daha milkemmel ve 
daha zarif modellerle piyasaya çıkmıştır. Vilayetlerde S&tıt Y erı&i 

lzmirde 
Eski şehirde 
Bursada 
Trabzon da 
Samsunda 
Kırklarelinde 

Lilleburgazda 
Edremidde 
Erzllrumda 
Konyada 
Ereğli de 
Zonguldakta 

Panetti ve Pariente 
İbrahim Ener 
bak Şoef 

: Hakkı Atmaca 
: Alieddin Saatiçi 
: Felimi Akay 

Ali Şefik Şimşek 
Fereli M. Öner 
N~et Solak 
Mumca kardeşler 
A tamer Kardeşler 
M. A. Gürol 

HORNYPHON RADYOLARI 
1939 monel 1er;ııin f:atleri: 

Tipi Prinz: 8 lambaya muadil 4 L. 
> Lord: 12 > > 5/ 6 L. 
> Reks: 12 > > 5/ 6 L. 

?wfotörlü otomatik 

L. Vade 
135 12 Ay 
185 12 .Ay 
215 12 Ay 

>Olympik: 16 lambaya muadil 8 L. 285 12 Ay 
Motörlü otomatik 

BRAUN RADYOLARI 
Li.mbalı model Süper 165 12 Ay 
> Model Süper!Uks 195 12 Ay 

PERPETÜÜN 

6 
6 
6 > Üstte gramofonlu 250 12 Ay 

GRAMOFONLARI 
K-:!!frl8' ..& Rlik ••tlfWz en 81ekb ildi O. m11dfou Mobilymı 

12 A yh~1

\TE:PREİ S i Y E 

MERKEZ HAST-..,.ıı;;~ 
GOZ MO'rEHAS.SISI 

Doktor 
Halid Baran 
2 inci ...,.. tokek. ifamem 

Kaqwnda No. 45 
Her ıGn 3 den 7 ye lra&lar 

TELEFON:3806 

DAİMON FENERLER/ 
Meraklılarına Müjde: 

200 ili 600 metre ıpk veren 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir 
iyi ıt.k almak için yalnız 

D A I M O N Pilleri 
1 LE 

D A / V O N Ampüllerini 
Kullammz ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Siz ele MET ALLUM ''D,, Limbalannı 
alınama 

Hem ı.oı ıtık ahmt olar, hem iktua• •tmit olar, ıa.m ·ı&mM tletltda ık 
ten kurtulur, hem de aarfi7atınıam ekaildiiini ilk faturada ........... 

Cevfik Baykent 
Elektrik· Telefon ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 • 79 telef on 3332 

1 


