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lznıirde de Merasiın Var 
• 

arı Büyük öndere 
' 

i şerefi ile mütena
hazırlandı 

----------------, Türkiye cumhuri-
y~tinin yapıcısı 

Atatürk 
r 

Yazan: 
• 

ismet 
• ,, .. 
nonu 

Atatürk için benden yazı istediler. 
Kendisine bu k:ıdar yokııılığım, bir 
bakıma göre ~u mevzuda banı:ı bnzı 
tmkblar \•ermek laztnıdıı-. Bir' bakJ t 
uıa. göre benim bu mevzudaki sal~: 
hiyetfm münakaşa götilrUr her ıkı . 
muhakemede de hakikatler buluna -
bilir. Bunların derece ini tayin et -l 
meği br.şkalanna bırnkarnk cesaret.. 
le ve memnuniyetle :ra.zmağa ba§lı -
yacağım. 

Her büyük san tkilrdn, onun in -
_ ... ,~.~~ .... ~:ıni ve şahsi hu u iyetleri, e eri üze

rinde tesir ettiği gibi, Atatürktin hu
susiyetleri de Türk cemiyetinin ha
yatına ve Türk devlet ve hilkQmeti-

. ıı.l!.tıS:~Mlil!t·:Jl nin siyasetine derin tesirler yapmış-
br. 

l\f Qcadeleci ve inkilfipçı tabiatte 
yaratılmış olan Şefimiz, cemiyetle 

bir •• toren • 
sıp 

Bugün sabahtan itibaren altı meş-' ale orta
s-ında yatan m ubarek Türk ölüsüne tazim 

ziya etleri başlıyacaktir 

Tabut Türk sancağına sarılacak, ka l'~ 
·ra ve denizdeki yürüyüşe hava fil o

ları iştirak edecektir 
rafı girlant eklinde güllerle muhat 
ve altı oku temsilen yanan altı meş
alenin yanlarında tazim vaziyetini 
almış bulunan General, Amiral, ka· 
ra, deniz ve hava albay ve yarbay
lanndan müteşekkil 6 yüksek rüt
beli subayın nöbet beklediği katafa
lin önünden berayi tazim geçilecek- Pl!llti .. 
tir. 

19 son teşrin cumartesi günü L"· 
but sabah t 8.30 da 12 general ,~~ 

)'aşamayı-ve cem1y e ç m yı pt;:T11+-'__,..--.,.....--..---Afoiilıı.ıı." tarafından kaldınlacak ' 'e Dolma -
bahçe arayının dı apı ı önünde 
buludurulacak top arabasına vaze -
dilecek tir. 

sever. Kalabalık bir cemiyette milli 
veyn içtinıai bir meselenin milzakere 
adildiğine rnstgelmek \'e müzakere-
ye karışmak , saatlerce münakaşa et-
mek, onun için milstesnn bir zevk ve. 
giJesidir. Bunun gibi, kendi dilşUn -
1üğü veya tetebbü ettiği. bir me\"zuu, 
birçok muhataptan mürekkep bil' 
toplantıı.la anlatmak, onlarla müırn-

Cenaze merasimine Atııtürkün 
ailesi efradı, başvekil ve Millt-t Mec
lisini temsilen Ankaradnn gelen lıe
yet te iştirak edecektir. 

Cenaze alayı saat dokuzda hare

kaşa etmek, onları ikna etmek için ~ ' 
ketle tramvay yolunu takiben Top· Wt'i-~~ 
l•ane, Karaköy, Köprü yolile Eınin· ftlJ~~ 
onü meydanı, Bahçeknpı, Sirkeci ve 

zihin ve kuvvet sarfetmek pek tatlı 
bir iştigalidir. 

Ata.türkün bu hassası, ,e,•de çocuk
ların az söylenıeğe, cemiyette insan
~arın susarak önüne bakmağa çalış-
brıldığı bir muhitte çok feyizli bir 
memba olmuştur. Atatürkün cemi· 
yetle söyleşmek Ye onunla iş görmek 
hevesi, bu memlekete bahası biçil -
mez iyilikler yapmıştır. 

1919 ihtilaline girdiiin<len itiba • 
ren, fikirlerini kongrelere, heyetlere 
ve fertlere nnlatmaM"a çalışıyor. Ni
hayet, çetin silah h:ıreketlel'ile hallo.1 
lunacak muğlak davalar iç~n. her şey_ 
den evvel, cemiyeti ikna etmeie. ya-
ni cemiyet yapmağa teşebbüs ediyor. 
Bu zihniyetin en bilyiık eseri, 1920l 

~~~il~ de Türkiye Büyük l\Iillct Meclisinin 
• meydana gelme i olmuştur. 

Harp ve ihtilal içinde bulunan bir 
milletin meselelerini mecliı:;le idnre' 

·-
-

4 Salkımsöğüd üzerinden Gülhane 
parkına ve park içindeki yolu taki
ben SarayburnWla varacaktır . 

Cenaze alayının Dolmabahçeden 
Sarayburnuna kadar olao güzerga-

--~ hının iki tarafına asker, jandarma 
kıtaalariyle, mektepler ve halk dl:zi-

Ankara, 14 (A.A .) - Atatürke m ümessillerini kabul buyurdukları at ondan itibaren apğıda izah edil- lecek.lerdir. 
vapılacak cenaze törenine a it esas aalonda vücuda getirilen (Katafal- diii aurette ziyaretlere açılc b ulun- Tabutu ln!ıynn top arabası 
program hazırlanmıştır. Dolm.abnl:çc kın) bulunduğu salonun kapıları aon durulacaktır. rıhtıma yaklaşacak ve tabut ge· 
sarayında Atatürkün ilk defa halk teşrin in 16 ıncı çarşamb:ı sahalıı 11a- Üstü Türk sancağı ile mestur et- - Devamı 3 UncU sahifede -

Matem programı 

İzmirde de büyük ih
tifal yapılacak 

Parti grubunda 

Celal Bayar kabinesine· 
itimat beyan olundu 

· etmek kolay bir iş değildir, AtatUr-f 
1 

~~ı~~;:;i~::s:t~~; ~~rb~u~~:~z ~:: t Cenaze merasimi günü, bütün resmi Gr p içtimaından sonra İcra Ve-
çetin idareyi bize temin etmiştir. d • } kt l k l b } k k•JJ • h t• d } d. ~mu kıyamın ilk dcvre!tinden son- aıre ~r, me ep.er ap~ ı u unaca ı erı eye 1 e top an 1 
ı·~ d:ı. Büyük )!illet Meclisi n~.emlek:- Ankara, ı;; (Jlusus'i) _ Atatiirkiin bar gibi - ıı~ık k~lmamalarına gene ay- Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz-!mıştır. _ 1 
tı!1 mukadd:~atında en bily~k. salu- ölilmü münasebetiyle umumi te<!Ssilr-: ni şekilde te.ves~ill ~lun~~nktır. den) - C. H. Pnl'tisi kamutay grubu ı 
hıyet v: tesırı m~hafaze .. etmıştır. lerin resmi sahada tezahUrii için bir 1 3- Ata~ilrkün. ?ldugü gün ol:ın 10 bugUn Trabzon nylavı Hasan Saka- Heyeti. Vekile 

At.a~urk, ~I:clı~ ve lıukumet az.~- kararname hazırlanmıştır. E:sasları 1 ikinci teşrınden ıtıbnren bir ay, dev- nın reisliğinde toplanmıştır. t J d 
!arı ıçm daımı bır _membndır .. Guç ~ şunlardır: !et memurlal'l ~uare Ye ak,.am yemek-1 Baş\'ekil B. c~rnı Bayar söz ala- . op an ( 
l\"e sıkıntılı meselelerı onun huzurun-1 ı A k d · · · . ·. ~ ' A k · 15 (H i) G · . . ı - n nra n <·ennze merasımının ]erine ıcabet etmı~ ecekler, kendileri rak varın (bugiln) toplanacak 1 n nı a, usu - rup ıç- -···-
da ve onun son derece vazıh olan fı- ~ , . . .. .. . 

1 

• .ı o nıı -
'k· I .. d. 1· k t tk'k tmek bı·r• ynpılacagı 21-ll-!J38 tarıhındc bulun de vermiveceklerdır. B M Meclisinde Rei icu-hur G timaındnıı sonra lcra Vekilleri He-! ·ır erını ın ıyere · e ı e . . · · · • ... e- ~t.:-::~:-=.:: 
bahtiyarlıktır. İnsanın iimitsizliği memlek~tfe re. mi, nim resmi dn.ire- 4- Cenaze merasimi gUnü, bütün neral 1 met 1nönünfin tasvibine ikti- yeti toplanmış, nnuhtelif işleri görüş-

"d • k t" t ı · 1 !erle mue .. e~eler ve mektepler knpa- k Jnrda "ht" . . ü t •· gı er; neşesı ve uvve ı aze enır. . . vilayet ve ·::ıza ı ıram rnerasımı ran eyleyen kabinesinin itimnd . t m ş ur. 
t r·k· i k bT . ti tılacak, hu usı rnılesseselere de kapalı k 1 . ıs e-
nsanın ı ır ve rnanev a ı ı) e e.. b 1 1 • d" . yapılactlk, Hal ev ermcle Atatilrkün yeceğini söylerni~ir Bu meyanda Atatürkün cenaze 

rini mütemadiyen npratan işler için..I u unma arı rıca e ılecektır. . h • • 
de f'kl 1 · t db' - . 2- Cenaze merasiminin ferdası gü. hnyatı, eserlerı akkındıt öylevler Grup, hükllmete itimad reyi veril- meraşimi prog:ı-amı da son defa ola-

• ı r, mora ve e ır ışııcı \e - t f d"lecektir i · k ı ·· · 
_ Devamı 3 üncü sahifede _ niine kadar ba~ r~klar yarıya ~ekilecek, er ıp e 1 

• ~es nı ar,_ar a tınn alınış ve Başve- rnk bir kere daha ~özden a-eçirildigı 
·~·'-"""''i'.1.Bı------~;,;,.;;;,..;.;,;~.;.;;.-.-' ercıence yerlerının, - tiyatro, sinema, kıl B. Celal Bayan !'I İ<lıi etl l'> a ll.-ı ıo lrı . •rn nıhww. . '""l':-.:• .. -::"1'':2 



• '•' it"e~.l-S~'l' tı"~·..._!:"~ ~r; .1.-• ..,., .·~"1- • "" • , • • • y J. •, • '°" ... '... 
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FOKRA 
Hayır! ... 

Atatürlcün kalbini İstanbula bırakmak! 
Hayır, buna hiç razı değiliz •.. 

1tfatı Hazar 

Artılt onun kalbi, ondan ziyade ulusa aittir. Atatürkütt kalbi ulusun 
kalbi tlenıektir. 

Söyleyiniz natıl onu İatanbula terkederiz? 
Bizce onun yerj, ayrılmıyan vücudiyle birlikte liahefuiz olan Anka

radadır. Kalbimiz ve kabemiz olan Ankara! Onu, gözya,ları içinde 
çırpınan on yei:li milyon Türk, ancak sana emanet ~aiyor. Yalniz sa· 
na! .• 

Atatürkün toprağa gömülmesine de razı deİHi:t. 
Hayır, biz bunu da istemiyoruz! Zaten üç aydanberi enu yatakta iÖ· 

·e göre yüreklerimiz parçalanıyor; dimdik duran Şefin yatakta upu· 
ıun yatmasına bir türlü tahammül edemiyorduk. 

Şlmtli, naul, naaıl büyük ölüyü kara toprakların aoiuk aine•ine 
terl<edecegiz?. 

Hayır! Biz Atatürkün dimdik ayakta durduğu halde, toprağa gö
mülmeden, hususi bir aalonda yafalllmaıını istiyoruz. ilmin son terak
b1eri, Atatürkü bUtün huıusiyetlerlyle canlandıt"&cak ve onu canh:vmıı 
Jibi aaırlarca yafatacak bir derecede kuvvetli formUllenı .maliktir. 

AtatUrkU toprata sömmek, anık ondan fiziki hiç bir nifane bırak
mamak demektir, 

Her yıl cumhuriyet bayramlarında tenf edeceiimlz AtatürkU top~ 
raia gömmiyelim r 

Onu dimtlik ve ayakta olarak bütün canlılığiyle asırlara hlkim kı· 
lahml 

ATAMA 
Tarihi titreten bir şa.hlafiış var 
Yurdumun ışıklı ufuklarında. 
Biı enin taşacak sonuna kadar, 
Atasız dUnyamn hududlannda. 

Goz yaşlarımızdan çelenk yapıyor 
En yakın mazinin en kara günü, 
Ve Tilrkiin <bağrını bir dert yakıyor 
Tarihe gömerken ATATÜRTu"NU .. 

Vatana gerilen kara bulutlar 
Tarihe, ebedt bir renk veriyor. 
Vatan Atasını .Ralbinde saklar, 
Atası va.tana ôruek veriyöı·. 

Turanellerinin yası dinmeden, 
Seni asırların yolunda sandık, 
Mavi bakışların gönle !fümeden 
Vatanla bir ulus hep öksüz kaldık. 

Fak:ıt sen 6lmedin, EY BÜYÜK ATAM ; 
Vatanın her yeri s~nhi \1arhıtın. 
O Yarken ben bllyiik Allaha tavtnam, 

• Ve onun sağlığı, senin sağlığın .. 

Ruhunla göklerin enginlerine 
Ytıkselip giderken sen büyük Önder, 
Bir kabu! olacak sevdfklerinf' 
Bütün Anadol:ı belki de her yer. 

Cihan tarihini yazmayın :ırtık; 
Tarihler Atamın Uniyle doldu. 
Unutmak imkiifiı var mıdır onu, 
G6nlümllz Atanın mabMi dolu .. 

Foça Muz. ffer K.a.n 

Ölmedin Atam 
Yatı,ın dalgalar, dağlar eğilin f 
Dinleyin, tarU-'..im size ne eliyor: 
Yaklu§m bulutlar, gökler devrilin ! 
Türklüie can veren Atam geliyor. 

Susun çağlıyanlar; durun ırmaklar. 
Atam, son uvkusunda talıat uyuıutı; 
Açmayın çiçekler, dütü.ın yapraklar, 
Y a.zı rıiden yurdun, güzü kurusun! 

Şanı, dünva tutan Türklük ya.ıyor. 
Zaten aen dünyaya gelmedin Atam! 
Turklük can evinde ıeni taflyor, 
Kayır ıen ölmedin, ölmedin Atam! 

Öiretmen: NEJA T 

Atamın yo~<tur eş1 
inanılmaz bir h1'ber dilden tlHe duvuldu, 
Bavrai{ın renrri baktım birde'hbir~ koyuldtı. 
Maili~ de~işti deniz rengini bozdu, 
Matemi caddelerin benzeri yok bir pozdu. 
Y ıtptığı yolsuzluktan mahcuptu mükadderat, 
Ölümün korkunç yüzü kızarıyordu kat kat, 
Bir sivah tu ardındı:ın rün~§ bakarken yere, 
Her ev bir ölüsünü sanki koyntuslu ltabre. 
Susuyordu kim kime ne sövlivebilirdi 
Her nefesten bir eyvah, her gözden yaş belirdi. 
Sonra gene bir akin, herkeıs ülkürye döğru, 
Çünkü «Atam» demİ§tİ üJkeni durma ltoru. 

Şimdi kalpler kazdığı mezarlan bir ebe 
Sayısız cild doldursa, tarih yazanlar gitse 
On .. :zamanın, arzın a1ttııyacak avucu, 
Görülmez bir alemden yükselecek bir ucu 
Gün geçer baş.kalasır tabiatta ne va:tıa, 
Peniz kurur, daö cöker, bir kıt'a olur arta, 
Asik gelip ıştğı b~lki solar: ,Üi'ıt!!İn; 
cAtam» sen deği$me~sin3 btll'\un için yoktur ~n. 

NEİ>rME TURAN YAZICI 

.J.ıa, .... 0)1...ı... • . ~ ·>::-~r.. . . ' o .. • 
..... ~T&;~~. ;. ,....,... 

İZİNDE .. 
Hey dünya! Yeryüzü! Sarsıl, yarıl, çök. 
Neysen bugün göster: Delin, boşan, ğökı 
Kendini yere çal, parçalan tarih. 
Ey Timur, AtilJa, Yıldırım; Fatih. 
Alpaslan, İskender, Cengiz, Napolyon. 
Ey evvelce ölen yüzlerce mJlyon 
Kafi değil gökten fnuhayyel tavaf: 
Kalkın mezarlardan, toplanın sif saf; 
Doğrulun: Gelen bir eşsiz kahraman, 
Doğrulun: Geliyor en büyük insan .• 

* O başburcumuzdu; b iz tek hisardık; 
Onunla kurulduk, onunla vardık; 
Onunla yaıadık. Güldük onunla. 
Biz, on yedi milyon, öldük onunla; 
Bütün ı{ıklıırı götürdü gurı:p. 
Ve birden hepimiz tek adam olup, 
Tutabilmek için onun yerini 
Daha yükeHmeğe bateaerini 
Bir anda dirildik on yedi milyon. 

Ha Atatürk ha Türk: Yoktur ona aon •• 

* Kaç yıldır Türkçeydi Tanırım di1i; 
insana ne ilah ne de sevgili 
Nede ana • baba aralıyordu: 
Her an yı\ratıyor, yaratıyordu, 

Birlikti gönüller ona iymanda, 
O ateş yanardı her damla Kanda, 

Yolumuzda öncü, ışık, hızdı o, 
Elimizden tutan babamızdı o, 
Ana tefketiyle nen ilk erdi, 
Damarlarda kanlı gözlerde ferdi, 
Tekdi heplınizdi, bizdendi bizdi, 
O bizim başımız herıeyimzdi •• 

* Ecel, alçak ecel; ne yüzle kıydı 
Fani olmasaydı o da Tanrıydı: 
Geçi et-kemikti onun da tışı 
Amma semalara denkti bakıtı, 
Saçtan alevdi, ruhu alevdi, 
Bütün dünya onu tanıyıp ıevdi 
Dünya battan bata ona hayrandı; 

O eti bir daha gelmez insandı, 
40.000 yıldanberi aranan sancak ... 
Ağlar bir be.banın ardından, ancak. 
Bir • iki çocuiunu nihayet bet • on; 
Bi~ tiındi ökıüıüz on yedi milyon, 
Kadiı • erkek, yaılı • ıenç, çoluk • çocuk, 
Her göz kan içinde, her beniz uçuk; 
Hıçkınk boradn·, aeldir gözyaft; 

Bugün yere eğik her TUrkün batı .• 

* Awattman teli at•li '9ü 1-ra '1ftlnlt • 
Senin aziz baım sadık lnönü; 
Sen sesi ndin, ondan doğruldu başlar: 
Diyordun: Biz varız, biz; arkadatlar 
Ata, kanda yaşar, gönülde yaşar; 

O gitti, Türklük var, Türklük var, Türklük ı Türklük •at! 
Ruhumuzda İnan, göı:ümüzde yaş, 
Acıda tek kalbiz, ödevde tel< bat; 
Milyonlat'Ca adım, tek hedef, tek iz; 
Onun divaııının jradesiyiıt. 
Eskisinden daha 1uurlu, zinde, 
Senin ardındayız, onun izinde ... 

, 

Behçet Keına.l ÇAÖLA~ 

Büyük ölüye 
Eğilmiyen alnıma karalar bağlıyorum 
A~ lıynrum. ka~·boiun Atanın ağlıyorum. 
Sen kaybolmadm Ahım, seni unutmam Afam. 
Yüreğim yanıynrken derdimi anlatamam. 
Ahın göztimde ~ a~sm, şimdi kalbimde sızı 

Seni ııasıl unutur, söyle seni 'l'ilrk kızı, 
ı:.ıi:zi ııaı:ııl bıraktın Atam yaraınız deriu 
Jiavır benimsin Atam, kalbimdii' seniıı yetin. 

A ta-m oldun demeye dilim nasıl varacak 
' ızlınm varaınızı so\'le kimler saracak 't 
Şimdi gö~tımde ) aşs;n dudağıntdn hıçkıtık 
!~Lth ölgün, gonOI üzgün, dertli yürekler kırık. 
Kaldır Atam başını, Atam kaldır başını 
\ aralı ulu.sunun .sil gözünün yaşını. 
Iztı!·abını rlinle onyedi milyon halkın, 
Şimşek ol ruhumda çak, ışık ol kalbime in. 
Yilregimiı1 Hteşi ceheıınemdcn de beter 
l!izi ağlatma artık. yeter ağlatma, yet~ı·. 
Na~ıl \'anmayız ıHl-ııl şinicl i kat'ardı göl<ler 
Seni almaz tarihler. sana da r gelir bu yer. 
Şimdi ufuk kar:mlı, şimdi bir ~ilneş battı 
o batan giiıı on lıeş yıl ne gilneşler yarattı. 
O on beş ) ıl içiııcle h, rikalar doğurdu, 
o t!trihler içinde yen iden üı rih kurdu. 

.} u~ınuş bir vttrlığııı daı11:ırnıfü1 kaıi oklu. 
O bize Ulkü oldu, kulp oldu, ruh can Ultlu. 
O L. c k Lfclret \'enli, ~c ref vetcl i1 şatt verdi, 
::S arsılmı.ran bir rej im ııörırtıez l>ir iman verclL 
O bizi kurtarıcı bize nırlık \'eren o 
liluların ulusu mevkiine eren o. 
.Ntı Atilla, Teoman. ne Nnpolyon ne Cengiz 
Deyemez şu tarihte biz AHıiUrkle dehgiz. 

Gelin ktıclın, erkek, kız karalar bağlıyahm 
AHıR kıramete dek Ataya aghyalırtı. 
Atam derdimiz bUyUk, Atanı yarıımız detin 
Yüreklerde yer ettin kalbimiz !enin yerin. 

14/ 11/ 988 Öğretmen 
Belkıs .4kbulut 

Tütün· satışları 
• 

Bir günde muhtelif mıntakalarda 
9 milyon kilo tütün satıldı 

Tütün piyasasının evvelki gün açıl- Somada Amerikan, Feleın~nK tl\tun 
dığını yazmıştık. Satışlar, çok hara .. kumpaııYalan ile yerli ürunler şirketi 
retli şekilde devam eimektedir. mUbayaata iştirak etmişlerdir. Atne-

Piyasuııın illC ı..,.ıldığı pazartesi gü- rikun ve Felemenk Uitün kumpanya
nü sabqhtan akşama kadar Ege mm- ları 85 kuruş, yerli urünl@r titkeU ~5 
takasında tütün yetiştiren yerlerde kuruş üzerinden mübayaat 7ipmış

satılmış Q}an ti.itun miktarı 9 milyon- !ardır. 
tlari fazladır. Fiatler, evvelcede yaz. Ödemiş ve Tirede 70 lüii'tiştin, Mi
dı&-ımız gibi geçen senekinin ayni mik.. Jasta Amerikalılar ve B. Sabri liıza. 
tardadır. rethanesi 80 kuruş, Muğlada Ameri· 

:Muhtelif yerlerdeki tütün satış va- kan "'e Felemenk tütün kumpanyalatı 
ziyetlerini ve fiatlerini yazıyoruz: 76 kuruş üzerinden mUbayaat yapıl-

llk gün tütün kumpanya ve tüccar- mıştır. 
)arının mümessilleri, tütün mıntaka· Çeşme, Karaburun ve Urla tiltün
larıııcia faaliyete geçmişler ve iyi ka- Jeri 70 kuruştan, Bergamada Hermnn 
lite tütünleri. başkalarına kaptırma- Spirer, Amerikan ve Felemenk tUtUn 
mak istemişlerdir. kumpanyaları 70 kuruştan mUbayut 

Gavur köy mıntakasında tütUn ınü- yapmışlardır. 
Layaatına Amerikan tütük kumpafi- Bnzı mıntakalarda zamanında ha
yaları ile Hennan Spirer, Fe1emenk zırlanrnamış, yetiştirilememiş, yeşil 
ve yerli ürünler Türk Anonim şirketi kalını~ tütünlere, piyasa fiatlerindetı 
iştira.K etmişler ve 95-105 kuruş f iat daha az fiat verildiği içih mtıtalisillet 
Uzefinden mübayant yapmışlardır. düşkün fiatle bu mahsullerini satma. 

- Burada Amerikalılar ·kilo -başına- 85 mışlar ve bazı dairelere tikAyet etmfJ. 
kuruş, Herman Spirer ve Felemenk lerdir. 
kumpanyalah 90 kuruş, yerli ürünler Tahmin edildiğine ıöre Ege ttıın
Türk Anonim şirketi 95-103 kuruştan tnkası tütün rekoltE!si, nihayet bir haf. 
mübayaada bulunmuşlardır. ta zarfında tamamen satılınıı olacak-

! Akhisar mıntakasında Amerikn tır. 
kumpanyaları ile yerli ürünler Türk Bu seneki rekolte, geçen seneltindeb 
Anonim şirketi mübayaata iştirak et. on milyon noksanile 30 milyon kilo· 
miş, Amerikan kumpanyaları kilo ba. dur. Bulgaristan ve Yunanistan tiltfin. 
şına 80 kuruş, :erli ürünler şirketi leri ele bu yıl az olduğundan Ege tQ. 
100 kuruş, fiat vermişlerdir. tiiıılcri tamamen satılacaktır. 

Emniyet müdürü 
terfi etti 

Bir ayda 
Limanımıza 250 vapur 

Şehrlıniı emniyet rtıüdl!ril B. Se· [J. 
Hihaddin Aslaııkotkutlun, üçlincti ge l 
sınıftan ikinci sınıf emniyet müdür- Birinciteşrin ayında İzmir limanı. 
Hlğtitle teni ettiği Dahfliye Vekal~- na girip çıkan , apurlnr hakltmda 
tinden vılayete bildiriltnlstİl'... ..<:.A-hn!a~~ i~- ~·--~ ctöth 

Rüşvet vermek istemiş bir idtatistık hazırlanmıştır. Bu ista-

1 
. tistiğe göre bir ayda 176 Ttlrk, 9 

Dolnphkuyu mevkıjntle ırehmed Alman, 4 Amerikan, 2 Danimarka, 
oğlu Mustaf7 ~Iuzura evinde K.uı_nar 6 Felemenk, 4 Fransız, 9 tngiJj1., 12 
oynatılması ıçm komiser muavını B. İsveç, 14 İtalyan, ı Polonya, 3 Ma-
fsa Hikmet Pekyavuza Beş li:ra rUş- 1 ... ,, 

3 
N 

1 
R a 

ı car, lu.ısır, • orveç, omany , 
vet verirke11, zabıtaca :ılınan terli- 2 y 1 1 s t 9 y & p ugos aY, ovye , unan, .. &· 

bat sayesinde suçüstü yakalanmış- ıınrtıA olmak üzere 250 vaplir, lirni· 
tır. Suçlu, meşhud ~uçlar kanununa nımızJı girip ~ıkmıştır. Bunlann Wi 
göre derhal muhakeme cdilmi~ ve tonilito rnllilan 164445 fir. 

::a~~~;~r:;~ş~:r.lira para cezasına Halkev 'nin atlattıfı 
Motosiklet - otomobil tehlike 

carpıştt HalJeei.rinin yazlıl< !ahnesinae 7an-
- - gın çıktığını yazmıŞtık. Zabıtanın 
Karantinada 1nönU eaclı.lesihcle tahlfüfatına göre, yangın qofüıltlihiı 

Raif oğlu B. Ferid, idaresinde bulu- kilndiiz ·orada yalfüJCları ateften 
nan 505 sayılı otomobili, Ömer oflu çıkmış ve Halkevi btlyflıt lJif teHIJJfe 
B. Salihin bindiği 28·1 sayılı motosik-' atlatmıştır. 

lete çarptırmıştır. Def ine yokmuş 
Halk evi lzrtıir civarında Qatalkaya mevk~

in de eski şakilerden Deli Yaniye ait 

Hovarlör neşriyatı uir tıetine aranmakta olduğunu 1az
Biiyük acımızı vatandaşları ile mı~tık. 'Öç kişilik bir maliye heyeti 

paylaşmak istiyen İzmir Halkevi, pa- önünde günlerdenberi yapılan haf. 
zat gllnllna kadar hoparlörlerle neş- riyatta birşey bulunamadığı için de· 
rivat vaptiHtg'ı kararıa~tırm14ır. NE!ş- finenin aranmasından vazge~ilmiş· 

• • 'ı: ~ f 
riyat, Halkevi salonundan yapıla-1 ır. 
cakhr ve bugün saat ıs,so da başıı-, Orman yangın( 
yac-aktıt. Neşriyat her glln ayni sant- Torbalı kazasının Dağkızılcn nn-

te devam edeceldir. hiye. inin garp tarafJncln nahi) eı, e 
Söz ~öyliyecck münewerlcr, Halk- uç kilomPll'e uzakta Doğancılar kö

evine miiracnntle i~irnlerini y:ı:ulırn- Yli huchıdunda orman yangını çık
caklardıt. BugUn şu zevat dinlene- mış, halk tnrafın<lau söndüı Ulmuş
cektir. 

1 
tür. ) angına ~ebebiyet veren şahı~ 

:-\ıuallim Hakkı Baha Par~. clok- aranmaktadır. 

tor Fikret Soyrtam. muhnrrir Orhnn Bir kamyon devrildi 
Rhhmi Gôkçe, A\·ni Olkıvanç, Muzllf. 
fer Orns. Tunında Lir kamyon kazası olmuşı 

nafıa su işl erinin 1 numaralı kams o-
Ege lisesi jn~. ş~ eden .. cl?.miryolu. u~:rhıe dllş-

Türk :\1 antjf ccmi.\·et i ııiıı (Ege li- muştı.. ·. ;fofonın ı-o1 bılegı ~ı~ılmı~. 
~E'~i) bir haflrı~·n kndaı· a çıl acak tır. mühend' n. ( e\ adın dn ellerını cam-
1 Hrektörliiğ!ine kız li e · riyazi\'C lar ke nırntir. 

mırnllimlerinden Bay C'evc1et Bilsnr Hayırseverlik 
tnrin edilmiştir. lzmit faciı-letinden ve nskeı·i et 

Elektrik çatptt, milfoahhidl Bıı~ Suphi ko~·uııcuogltı. 
IJ Jlkokullata rtHidavim 50 fakir ve ôk-

çocuk Ö Ü siiz yavruya elbi~e ve pabuçUıruıı 
nurı akşiım İkinci Beyl~r sokağın- alarak onları SC\ indirmiştir. 

da fotoğrafçı B. Cemalin dUkkftnın· B Al" ·F'k t 
da feci bir kaza olmuş, resimleri tek- ı • r ı re 
sir etmekte bulunan fotografçı çırak- J<ıymetıi şairlerimizden B. Ali Fik-
lannclan 15 ~·aşında Şerafeddin cer- ret, ev\ iki gUn fstnnbuldan şchrımi· 
yana kapılarak ölmüştür. zc gelmiştir . 



lf Düşündüklerim _J 
Atatürlcün başka 

bir tarifi 

Şehir meclisi 

Ankara Şehir meclisi, An
karanın( Atatürk) ismini 
almasını kararlaştırdı 

Dün, son celsesini yapmış ve Şubatta tekrar 
toplanmak üzete Jattlmıştır 

Orhan llahmi Gökçe ~ chir me~ıtst, dun öğl('dcn sonra TC> cıkl.lir ederitrı. Degerlı 'az f ıı'z-
Tnrihin macerasını detittiren ant 16,80 füı b ledh-e reisi doktor B. de trtU\ nf'Jııkiyet dilerim. 

ebedi Önderi düıünüyorum: B~hçet l:zun ri)•asetinde toplnnmfş. J mel 11 liJJil 
Büyilk bir asker, bir diplomat, bir tır. E ki 2tıbıt ôkunduktnn \'e n.\•nen ı 

medeniyetçi, bir inkılapçı, bir te,ki· kabul olunduktan onrn, gelen evrak 
zmir belediye reisi Dr. Beb~ct Uz 

latçı, bir ileri görüş sahibi, l;ir }'ara. birer birer tetkik edilmi;; \'e aHlkadar Afhtuı·kfln <SlOtnüiiden duyduğunu 
tıcı ve büyük bir dahi idi. e.ncfitnenler<ı hnrnle olunmuştur. Bu· acı derin 'e müşterektir. Tnziycnize 

Zekasının müdhiş alevinden bir nU müteakip, rebi cumhurumuz in. tC!şckküı· \•e size baı ssı~hğı dilerim. 
e&rarlı kıvılcım dalgası gibi müte· önü ile Başvekilimiz Celal btıynra çe. . 11. M. ıd. R. Rcnda 
madiyen kuvvet alan enerjisi, bete· kilen tebrik telgraflarına ve Afatilr· lzmır bclediJ e reisi İ>r. Behçet Uz 
rin uğrafhİı manhk, mülayemet, za' kiln ölümU müııa ebetile izhar oluMh Ulu Önder Atalürk'un maddi Jınya. 

Başvekı·ıı·m·ız, Bu··yu·· k Mı·ııet Mecıı· sinin bugiin1cü oplan- man, mekan, mesaf'e, tereddüd, te- teessür ~e tazi)·Mlert! \'erilen ce\'aplar tA gözle~ini riim~ı·ak milletimizin sı. 
vakkuf gibi kliçlik ve fiziki iç, kafa olüınttıUf, g6rUltc~k başka bir iş ôlma .. c~ knlbın?e QbeQı hııyata intiknlindeıı 

tlslnd ,.. kabı• _:--_efll•ll J•Craat prograffiJDl okuyacak, müteal(i vesaire oyunJarın1 önUne kat.at', ~tı: dıgındah, Şubatta tekl'ar t6planmak U• dôgan d;~·ıfı v~ ~n~lmaz ilet ile karşı-
- __ le.rı kırbaçlaya kırbaçlaya, ıstedıiı zere içtimnn son \ıer1lmiştir. Iıkh tazı) etlerımızı ı~nnrım. 

be b
• h ı •• • d b l mak •• yere kadar ric'ata mecbur eder, is· ç k ·ı f ff Başı-ekil Celal Bayar D Jr eyet e Cenaze toreDID e Il Ull UZ ere tediii delite aokardı. e l en te gra ara İzmir belediye reis{ Dr. '.Be1ıçet Uz 

1
. b 1 h k edecektı•r Bu bir kudretti ki, ancak f'evkal· vzrifen cevaplar T~brik ve temennilerinize teşekkür Stan U a are et beıerlerin ruh ve irac:le tasında kay· İzmir beled' .. D n h ederırn. 

. . . . ı) e reısı r. e çet Uz Başı•ekü c B 
Ankara, 15 (Telefonla) _ B. M. dnki tiıkrirl. mUttefiknn kabul ettnış· bulunmak uzere > ann akşam lstnn. nay~bıllr~ı: .. .. • · · a11ar 

11 1 ı k •t d r.· l Cozlerının onun de duydugumut 
M~dlisi yann öğleden sonra saat t· JU n ıarc I! e eceı;ı zanno unuyor. . • J d d 

, . ır. . . ı 1 k - • durmak, dınlemek, bat egmek, ram zmJ·r . 
15 te topanacaktır. Başvekıt B. Ce·ı ıecıı· in karnrı hukumete bildırıl· tanbulda yapı aca cennze torcnın· 1 k k .... k b' k t e e meraSiffi Var . • ::; • 1 . o ma ve en uçu ır mu aveme 
1 1 Bayat, bu toplantıda kabmenin . t• de B. l\f. Meclı ini temsil etttıek üze. .. d • d k k k _ Baıtarafı ı ı'ncı· ıahı"fede _ k • k ktı mış ır. goaterme en peıın en a ıp oıma yece tir. Cenazeyi nakledecek ol n 
Jı.;:raat programını 0 uyaca r. . 1 Ankara, l5 (Telefoıılıl) - Haşve- re UçU riyaset divanından \C altısı his ve ihtiyacını hatırlayınız. Öyle neraller tarafından top araba· katarın gece geçeceg· i istasyonlarda 

Ankara 15 (Telefonla) - Şehır ı· t 9 k' 'l'k b" · h · t 1 t b d" d k k' • d b d k ld l l d k' :t • b' k"U 'z B CeHil Bnvann AtııtUrkiln mec ı en ışı ı u e) e s an U· zanne ıyor u ı, o, yerın en o- sın an a ırı arak rı ıtım a ı ıneş'alclet yakılacak, katar lı:.asab 
ınecıisı, ugUn topatımış ve Ankara- 1 rnı · · ' b' ld b'I b" b k d b , , k ı (' ·· k" J "' (At t k) i . " .

1 
. h kk 1 t"'"'b ldaki ceuııze merasiminde la gidecektir. şanmıt ır yı arımı ı e ır a ııta u a} a ) ana. aca o an JUr 'eya , e oy ert: yakın olan istasyonlar • 

J... a Ur smı yen mesı a ın· s ;ıuo u .. d · d b"I' d' e· k c D ı <l · ı ·ı · d · gokler e teııpıt e e ı ır ı. ız, a a· um upınar enıza tı gcmı erın en < n geç rk~n rnahallin en büyük 
_...______________ mızla, en ileri buluşlarımız, en yül<· 'veyahud Zafer veya Tınaztepe des- ınülkiye memuru bulunduğu halde 

Cenaze m
. erası·mı·nde Amanullah ııek, en taıkın zeka hareketlerimiz, t:oyelerinden Lırısine bindırıJect:k· kasaba ve köy halkı tarafından se. 

çelikten veya demirden iradeleri· tır. Tabutu hatnil bulunan deınzaltı lamlanacaktır. 
Atatütkün cenaze me· miz, her,eyimiz, herıeyimizle onun gemi i 'ey.ı de tro) er Selırnive ve Cenazeyi lıamıl trenin Eskişehire 
rasiminde bulunmak yamnda kUçük, basit ve lalettnyİn· Haıdarpa.~ açıklarında akıntı iZ bir muva alatında asketi mera~İm yn 

LJ k k f •• d k ler çerçiveııi içinde kalıyorduk. l.alde demırlemı bulun. n Y "uza pılat ak "e bir ihtiram kıt' ası selam neyet ve as eri ıtaa gon erme üzere Ankaraya gel· Atatürklin, muhtelif ve parlak }ana rnak üzere ağır a<•ır yol nln- ıcsmini ifa ederken bando uda rna-

1 

·ı ·ı d ·ı k d l ti r mek İstiyor satıhlardan (Büyük aaker, diplomat, cakc·tır. . ı~m havalarım cnlacaktır. Bu törene SUretz e temsz e l ece eV e e inkılapçı, kahraman, idealist gibi .enazenın Dolmabahç~den .hare· vılayet, a keri ve millkl erkanı iti· 
b d . kk k tn :wın on do lstanbul, 15 (Telefonla) - Es· h 1 • d ) t kk""l .. d b"' "k l etı atımda Galata kulesındekı var- 1 uk t-'- li~ektir 

Ankara, 16 (Hususi) _ Atatür" su ny un mure · ep ı . •. • k" Af k cep e erın en eşe u ""' en uyu d b d f .1 • 

kün cenaze merası·minde he~~et ve kuz unda 1 tıınhuld.ı buluııntaktır. kı g,ın ralı Amnhullah. Ala tür· l ı ı bir ba4ka bakımdan •öyle n an ırn tara ından 'erilecek isa- Trerı Polatlı ile Ahknrn nr ı:;ındn· 
B 1 

~· t • ün cenaze rnerasmiııdl! bulunıtıak ~:ır ıg n • . . • y ret iiterine Ya\ uz her be dakikada ki ista vonlnrdan gündüz aec.C'ceöiıı-
kıtaat göndermek suretile temsil edi· u ga. ıs an· ··ı. A k 1 k · ~d·~ • i ıfade edebıhnz: b' t t k C · · • "' Dört kisi<len milrekkep bir heyetle u. ere n nraya geme ısteuıgın .. • • ır op a aca tıt. enazenın gemıve den mııhnlHh köy ve kasaba m k _ 
lecek devletleri bildiriyorum: ""? f . 5 suhıty ve altı yar -:uua\'<lan ılıukOmetirnize bildirmiştir. Mefhumlarla mucadele eden daha. irkabını müteakip Yavuz top endah kpleıi talebeAi de istasyonla,.d.• tre· 

lııailtere: '-il~e e~k'I kıta arın on dokuz~ında T H k · C h • Bu onun tılsımı, hareket mihrakı, tı suretlyle aelam resmi ifa ederek 1 j sel:ımlıyacıiklardır. 
Blr mareşal, iki yarsubar, bir ami- ml t eşbe ldı b l . · k r Ur ıye um urıye· ruhunun tap1ndtiı yegane thtlrutı. hareket eyliyecektir. 

:r"'l fkl d nJz mnır.zımı 120 denız an u n u unaca l • • • L' d b 1 L" h "'' e "' 14 
' ' Rusya: tının yapıcısı Bütün methumJarı adi, geri, iptidat . 1h'.1an a u unnn ~ene ı . ~rp ge· 

e:ri, 60 silAh endaz ve bir bando mu· Be ki~ilik bir heyet, dün Sıva to. - BaıtaraEı l inci sahifede - rörüror ve o mefhumlarla kurulmu, ?1ıilerkı bu lsedl~km resmıne ayynı -UtetJe 
.2ika. J ld } k t . t' B h t h 1 l. S f b' .. h . 'd' b h • ltm k ışt ra ye ı ten onra, evuzu A· • 

Heyet ve kıtnnt, nym 18 inde S• p.o. HllıUlr: e .et.mışllırt. u e~p·e t a- eren .)ırt~e, ,ı.r ehnerJlt .~zıdnesı~,,.ıı·. olan her Ünye v er eserı yı a da açıklanna kadar takip edecekler· )tarnb!. Dunyn yarattın, in n yn. 
t nbulda bulunacnklardır. rıcı~ e rnmı er ıgı ml !'\ e~nrı o ~m· emıve ın, çelin ayn muca e ~ın· istiyor-l•ı. dir. , •. t m. 

ha11a: kının rıy. etınde bulurımaki:at1:1". a 'ku11ld., Umii \ene c i\c umır et- Y nj, bütün b yr k\ n ind:rip, erek karada )Ürüyüş halinde mr ~.lmanl r dun> an l 
Baron Ponpey Aloizinin riyasetin- İsfonlıula mu va al:ıiı beklenı) or. rnesi: İşte Uizutı olan budur. Bu Cin lcend' ba ra • ,, d'a' J "kim 'k k d · d · k ı 

d ı . . . . .. . . ı y gını, Ken ı ıne ıa ı en ve gere enız e seyır esnasın· tızn tı . 
e, kenera Barbaketi ve nmital Al· Mılletler cemıyetı: bıze Ataturk ıle tn(ı)1e ser olmakta. h .•. 

berto Laynden mürekkep heyet, ayın l'lu. lar SM) eti, genel <:ekrcter m ı- dır. e>ları, da a dotr~iu kend~a1:'ın yftrat. da hava filolarımız ela cenaze türe-ı Bir nıill<!t dogdu. At ü tiındl.', kı. 
19 zunda trenle 1staDbula gelecek· avini Balferin riyaı.etincie olmak üze. Atntiirkii. bir halk toplantısı için· tığı mefhumu dıkmek ıslıyordu ve nine refakat edeceklerdir. lıç elde. doğu bntı. uzak rakrn de· 
ttt. re aç kiş'lik bir he~·et gönderecektir. de görmek hnkiki bir ıe\·k. müstes- muvaffak da oldu. O mefhum, bir Seyir esnasında lzmite kadar on mecli. Seller gibi döı1 bucağn taştı t .. 

Afmanya: Hevetin, ann 1 D zunda lstanbula gel· na bir fırsattır. Ynrım ı::ıant i"İnd~ Heri Türk milleti, bir aenr ve büyük lteıer dakika fasıla ile top atılarak Avını verdin vıJdızinı •e d' f 
oJ ~ • T • • 1A 'f d 1 • • ,, ' r ın, a 

Yon Nôyrahn riyasetinde dört ki· mcsi bcklenh or. hnlkın bUtiiıı dtırgunlukları gider, Cumhuriyetti. ra~;neı se am 1 asına ~vam 0 
una-, kat setı ostlıtı tAtasın AtAmı ver. 

,mlf bir heyet aynlmışhr. Heyetin ne A nkarrıdııki bOyük elçi, elçi ve !s. taze \'e cnnlı hnyatın neşe~! her çeh. Onun mefhum mücadelesi %:1" ca '-,ır. hl k .... l .t .. medin ı . d A . ' ' ı avuz zır ı tuvazoru zmı on- · 
zaman •eleceği bilahare bildiı'ile· tanlJulchıki kon oıo~ınrı tnrnfınd:ın lıacııteıdt~) abnı,r. ~1

11 fl11 Uhbı~1.b~l~nı, top- I man, imkan, şart, mukaYem~t, ka· !erinde demirlivecek ve cenaze bir flit ztımanlnr d!hı\'ıt\ tı sığrnndıl 
cektir. tem il e ·ıecek dc\·JPtler şunlardır: " u unaıı aıc a ıtı ırıııe sev •· • · ; b" d · · · tri, getıiŞ ~ urek ''e bnglıhk hıt 11 1

• yıd denilen herttiYi Lirer iiiisKin ıı· d~nizaltı gemıııne.veya . ır e~troye· En karanlık dc>lıliz1erc meden'> et 
Franaa: .JapOn)a, PolohyA, Çekb!!lovakya, s 0 - ' b· k d k 1 k ld rr nak.Jeti mayın ıskclesıne çıırorıla· , 1 •... i 
Dalıili~·e nazın Alber Saronun ri· Hollanda, 1 \'eÇ, Fenlandiya, Suriye, ~nhdır: Cemh et fertleri biribirine 1 ı ya asın an :a ~ ~Y:P a ırıma cak ve otada bulundurulacak oİan ~eş a e ını dıkhk ler bucakta kan-

ra~etinde 6 kişilik bir heyet tefrik İspanya, Danimarka ve Letonya. ;ee h ep~ı ~tnt~rke <ı.nrılarak bir ktıt. çarparak, zaferme ırııtı. top arabasına va.zedilecektir. dıller vaktık, taçlar de\ irdik ! .. 
tdılmfştfr. Heyetin 1stanbula muva- . n 1 0 muş ur. 

1 
• • •• Cenaze bu suretle lzmit sta yonu· BugUh, dı.ınu YYhfiak i tedi 1 Nr 

salat tarihi malQrn degildir. Heyete, -~-- Toplntıtıııın emel erı bır noktndrı B •• "'t'' "l k At f' k·· tA k mtımkOn 1 

B k•ı döner: Yflksek in an ceıtıh'eti qlmak na~~ urulere .a ur un za ı :om-, 'L~ k ... 1 k l 
nıirnl (Labort) ta iştitak edecektir. asve ı d . . . , ugun pozısıyon arma aıd olan husu ı Vn- .on ara)! ı I ın ta blr gilnUmüzde 

Yunanistan: ~ mc cnı~ et ve ılım voluııda ilerlemek . kA ed'l k . ' 
k 

t .. AtatU .1 i t 1 · t 1 rı k vana ır ap ı ece tır. ) t:ır ~ U Une, ifieuliftlefı e ız ofı 
Bnşvekıl ve hnrici) Cnfi7.ll'1 Geni'!· Geneler e teşe RUT 1 ke hl rckm bopab~ıhı 1 arılnıdan ç}ı ·tır. lzmitte yapıİucuk törene '\ ilayN bıt \ li1 hl{ ~ılfotllıi< 1 

1 n e e • e ı şe,· ı ~n ı:ı)·n k k d · k l ı 1 o · 
ral M etııksasın ti) a etindeki heyetle ediyör ı tııı dertlcrinrl n ,.C! ~ıkıntıl~rıtıdtm R k r anı. ara ve . enız u,·v~t er ı~e mi liı2 Ata, Attıtutlt, Atamız 
Yti Et t 4 b 9 \•ıktııırtııQ gibidir Herkes Bü\•Ok Ön- ere reı•s metıslıp kıtaat ıle ınekteplılet \e derdik .. 
'-U~da ~~;n~~:t::bul:u a~u~:~ı~t B ACnkl~lrnB, 15 (~u.susi>,t- kntao~şr~e~l derin ) llk ekligiı:i Lh- kere d~lıa tas- lıa0lk iştitak ~kd~~~U~t!~k· Tü k w 1 Onunla ihtlyııt dünyanı fntıi de-

d . e a avnr unıversı e re · . . T .h- k h u vagon ı ı u yu r • sanrAcrı ~·k e ec~JClerdit. · ' t f .. d . dık etını tır. Onunla LernLer vaşa. arı ~1 a ram i l .. tte d f " meuı bir gelin gibi sUsledik t y l Cemil Bilsele ı:;u elgra ı gon ermış- . w an oit Ve gayet zeng rı oır SCfıı::: e ne 1 
uıe>s aYya: tir· · ınuııın lıu nıt!mlekel i~ııı selamet \C t d ll .1 t . d'lm'ş ol caktu Ot bıtmiven ç ıller onunla ;eşer 

Bir nmlı al, bir general 'e hUkfi· . ilerleme olduğunu ) hı eğinde bir t.ftı. ltk dolu bı• r t f • k ... a arı - e?k1 

t e d 1 

k ola ze ~ di . • 
nıet rlc!aliııdeıı clört kişinin teşkil ede· « fatemli guıılerinıizde üniversiteli· ha nııhıllll tıı·. e rı a l enazeye ~e a a 1 ed~ce n a 1 ·~ .. k 

lerimizin ) aptıkları gosteriyi yakın· hu trene bınetel. er ır. . "'a ut, en Qnu bizden kı::;kundın 
tekleri heyetle dört subay, 4 yatbnv Şubat, Hı37 lzmitten Ankarnya naklı esnasın· mı Yarab ! .. 
'e O etl:\ttan mUrekkep a:skerı kıta, daıı tnkip ettim, bundan iftihnr dur· /.met l11anii d d 1 b . b ki" 

dum ınklıap ge l . • · ·n bu as~ıl ha n tren e a tı su ay tenazeyı e ı- 0 u'ıh tı 1,l cf h A • k 
.ıi_utı 18 inde 1 tan bula gelecektir. · ııç ıgım • ,,. , eu eş • u r a a uogmu) nca · 

u ıeketJerindeıı dola)·ı kendilerine te· ı• • ı· v • ı ' O hl ı 1: ,.., d h mac:arlstan : zmır genç ıgı A .. k.. k lb. 1 l' Yat lı\.b, .ınt a a eşi gelmi· 
Kont Maryaşm riya~etindeki he· şekkilrlerimin bildirilmesini rica ede· ta tur un a 1 Vt ) c<!.:k ! 

rlm • h Yet, ayJn 19 zunda 1 tanbula mu\·a· Bugun Atatürk ey- 1 b' kl.f Diln) an, insanlık, öksüz kaldı, 
nlut edecektir. J f te } l:ik Uz kaf dık ! 

Arnavudluk: Sovyet kolonisi heline celenk koyacal Boynumuzu bllktun Atam!.. 
11ttriciye nrızmnın r"yn etinde ol- ı Bugtlıı. Aıtl~ rudn \lik ek tnli il Q k Jb• y ..,_• M•ı Jtn~ır. ölllm stmltı karşında knr 

.hıak fizeı·c le~ckkul ecleıı cloıt kişilik Atatürk hE?ykeline gençligi stınt 14 le Vlulı me)dtııııııclrı. a ın e, ı, 1 • gibi erir. ÇuııiHı sen lıjr gUneş~iııl 
lıf'Htin ]Rtnnbultı m:.ı\fı aİatı, bila· l k k J iki Atııtlirk .ııııclınııı l.iııntıde biı• iliti- ]et Mecıı·sı·dı·r - ..... 
h~ıre bildiı'ilecektir. çe en oy u raı ) npacnktıt. nuntı u) nrnk lzmircle- Sorıbnhttt! :Kasırgan, tufa~ın· ner~. 

Mısırı Aıılrnra, ır, (llusu ı) - Aııkntadn· ki sreııçleı·in ele tam o ntıtte cumhUri· Dün Dr. O. N. E. den şu mektu• de? 
bort kişiden ibaret olan M1~ır Jıc. ki SovJ et kolbnisi lmğUıı 1:1tıs mtıytln. ) et mc) ti. nuıd ı Atııtiırk he\ keli öt•Ün- bu aldık 1 Şimdi c;iksın, yıksın. Taşsın! 

)•c:ti, ayın lG sıncb deniz yolile h· ıııııda toplıtııttti , Ut l·iııde: cAııkıırn- tltı tophıtı.ıcukl ırı \<! hoJMrlOrlcrle B\J .. I<" Yıldızlar, deınE!t, demet ''oluna df-
t:nıbuln gelecektir. daki Stı\)f'l l<tılohl iııc.Jeıı Atiılüı·ke Aı.kıinıdaki ngah(')leriııiıı o)le\lcritıı gun u gaı:eteni~de Atalllt· ~ildi • 

frakı ibarcsıııi ttı 'I) nn Lir çeleııği lınıda lliıılc ilk len olıt.ı tııııc1cı eeltmkler su. kün .kalbinin latan'buli RÖmÜJ• 1 Ç~nııkktıle, Anafnrta, Sııkııt)'. n 
l 1 öı t kişilik bir heyet gönderile· ko) mu !ardır. ntıcal<laıı dU) lilnıuştur. ~eıl ıçln niuhattir Vail Nured• geltli Jfatk Atnfu 1 

" k dın taraf'ından b' t kl'f ld ' · .. e l'e bu heyet. ~wm 19 zuncla tren· tr e 1 yapı •· Sen ebedi in ne :verdesin ne gök· 
le Anlrnrndn bulunacaktır. Tarı·h ve dı·ı fa- Gazel emi ze şiir ğıflı l•fetenizlle ö1cüdütti. KetUJI te ın. setı bizi~ ıçJ~·zdesin 

Afgan: heaa bıma, ini teklifi doft'ii hül • 
1 

Afgan heyeti, kara yolilc ann 18 ku••ıteS•IOde gönderen karilere madıın. Benim tÜnlUm öyle itti· Arkadltşf Gel ~iı yaşını: Yolumuz 
inde Anknraya n1uvasnlat et~iş bu- yot ki, für1C vati.flf i41n ~ok ~arp. far, fitidıtniz dr, emanet, Tllrkıt.lk 
hınacaktır. Büyük Önderimizin derin zı - nut olah o bliyUk Jttlı:;, lölf' v~r. d{enıallilt ebedidir.> 

lrah: Atatürk günü yapıldı yaı mekteplilerimizin, gençlerimi- ı ~•klatda ÇUHim4tılfi, yatilt 61ut. 0,1 fztnir Erkek tisesi 
Halil Fehiminiıı riya~etindc bulu. Arık ra.; 15 (Hususi) _ Bugün zin, münevverlerimizin temiz ve Turk lwrsaultırı, dcı izltrde sa.vaş, "•tflnifi kalbi öJan BUyUk Millet !46 ÖDıer Tarhan 

nacak dart kişilik heyetle bir binbaşı, 17,5 da Ankara Tarih v~ Dil fakül- asi] hislerini harekete getirdi. Her harp, ~k. 11 a.c ra. ·e J.a ••• 1 Mecllalne yAktflf. Bu ••t•"-' kalbi, 
2 Yüzbaşı ve 62 n~ferden mürekkep tesinde AfatUtk günü yapıldı. Şefin gün manzum, mensur bir çok şi- Guzide rom ncımız Kadircan Kaflı. hallıkinıt kalbini ketidi ~ind~ 
a kert kıta, Toro~ ekspresile ayın 17 hatırasına hürmeten bet daltika ıÜ· irler. alıyoruz. Bunların bi!' kıs!11~ nın Anadolu karilerine hediye ettiği ve •aklamalı ve bundan sonra Mil· Kral Boriain telgraf l 
~ind~ Ankaraya muvasalat etmiş bu. kat edild~. Müteaki~n fakülte de· hakikaten güzeldir. fakat hepsını TürkUn kahramanlık hislerini bir des- )et Meellıl•ri küarlatiiu •erir- Atıkata, 1~ (Hususi) _ Bulgar 
unacaktır. kanı Mazhar tatafınclan bir söylev birden neşre imkan bulomMl l. tan gibi şahlandırnn nefis eseri bugiln ken kartııında o kalbi •ISrıneli l<rıtlı Borf . Reisicutnhururnuz gene. 

Roıne.nya: verildi. Bunu otuz talebenin nutku sıraya koyup şu bir kAç RÜn iciıl- ı ve onun duyguları ile hateket tal fsmet İn6nUne bir tebtik telgrııfı 
Altı kisilik bir hevetle 60 nefer ve beş •akin etti. de neıııreÔl"cf" 'Tiz Öznr ,.t;J .. .,.iz •• etmelidir. göndermiştir. 

Atam!.. 

• ... ~ • \. j ~ \ • • ::- ~ 



J fİne giderken karısını 
hapseden adam! 

Fanaada, çok iptidai adetlere ria· 
yet ederek karama engiziayonvarl 

. . .. ·-·~· . 

Yazan: 

• 
iki sabıkalı, bir gece 
. bekçisini bıçakladılar 
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1 

(FlKJRLER ") 
~ i'""' eramet 

- Kı;ramet denilen seye inanır 
ın~ 

-- K.eramer bo~ ~eydir, inaa.nın 
ası, :rf anı hl! hazinodir; bqka~ 

h l ) . t ' 'f' k . 

Uıııumi har pte 
..,_ 1 ~alı~nwz. bir a e ııe mış ı. - a ı-

Amerika ente:icens Sf'r\'İs i : Lıat !. .. Takibat .. Sonra da anla.-;mak. 

. 2 11 
c A s u s 11 ı Dire kekeledi .. 

ROMAN 1 
J bi:~ı;i~~~~~:r~~~~:~::~ı~ıi.ddi ve kati 

1 o antla garson ıı:elcli ''.e iki ':!~ki 

k d h 1 1 gelirdi. Garson knclehlrn mac:a ı~:;ı;e-
Kahramanlık, an ı1e e şet l ı·ine bırakır bırakmaz güzel Emılya 

... , - ____ _. kadehini aldı \'!? muhte\•iratıın bir 
".,,., ... n• (Toma• Conson) A er;ka entelicens serı•is kumandam . t 
1. ~ • m ' ,•udumda irti. Piyetro da a~·nı ~m·c -

- 19. İe mukabele etti. Fakat icerkcıı al-

. .. tıncı karlE>hi YU\ arlaclığmı dü~ündii. 
Emilya 1.m ani suale karşı hiç sa- - Aramızdakı munagebatta daha • 

şı madı, bilakis Piyetroyu mi.tşkül 1fa.zla dovruluk bulunması lazımgel- Kendi kendine: 
' ziyette bırakacak kadar makul diğirıi Röylemek istemiyorum. 1 - nen altıncı kadehi yuyaı·ladıın 
Lir cevap verdi: - Ben size karşı bcgJediğim ıınmi- eledi. Kafam ağırlasmağ'a haşladı. 

- Yanımdan ayrılırken bir takım miyeti d aima. muhafaza ettim. ILakırch knr!:-nı,ımıü için dikkat et-
nlektuplara cevap vereceğinizi söy- - ŞüpheRiz. şüphel'liz.. Bummla mekliğim lazım. En iyisi nnlaşmııyı 

lerniştiniz gezmeğe çıkacağınızdan beraber arkadaşlarınıza. mektu ıl :ra- kenara bırakıp gezmeğe çıkmalı .. 
bnhselmı>cliniz ki! zacağın17.ı söylediğiniz zaman l'İ:.r.e Anlaşmanın, Pl:retronun e:ır~r<'n-

Piyeb'o derhal neşe!'1ini kaybetti. inanmadım .. Nitekim sizi buraya kıı- giz i~iylc :ılftkadal' ohna!-(t ınuhtemel
Ve ba~ın öniiııe do,R-ı·u eğdi. Dilber dar takip ettim. Ve gazinodan çık- 1 

eli onun için Piretro kadehi yuvarlar 
kız şöyle deYam etti: m ak nivetinde olmadığınıza kanaat varlanrnz .. 

-.. Kendimizi parmaklarımızın ar- getiıfoc.e anlaşmak üzere içeriye gir- - Dışarı çık::ılım, eledi. Ilıt\'a cok 
L sına s.ıklnmağa gayret etmegek dim. güzel... ~ 

b dabn iyi oltır zannındayım. Pi- Emilya bu ;:;özleri güratle konuş- - Fakat hfr şeyler konu~acngız~!. 
o başını kaldırdı. Ve ciddı bir tu. Piyetro hayretle gözlerini açarak - Sizıı söyliyeceld:riniz vur ~u l. 
ırla: hem ona bakıyor. hem de dinliyordu. Ben söylemek istecliğım 1"3eylen nr-

- Ne demek istediğinizi anlama- Çabucak açları bu ağır ~uale ne ce- z.ettim. Bnunla ber:ıher yolda ela ko-
Dedi. vap vereceğini bilmiyordu. Kaf:ıı:;ı nnı;ıabiliriz .. 

i 

Beşeriye a ser
den kurtulacak mı 

Jolio ürilerin 
çalışmaları 

- Prk atfı ... Ö.\'lr nhmn .. c:icle - g~ ara ,\'aknrak tekr'nr dii~iince~·e ela!- o 
-s nun bu tavır ve harektine ne mnna r'z. dı 

·· \'ereeeğini lıilmi~ oı u. P'. cironun 
Pi'. etro gar:-;onu çağıl'clı heı;:abı verdi. - .Na~ıı olur:-.a oLun bu macera, geçircliği ginir buharııııu kat'iyyen 

gazınodan beraber çıktılar, yürüıncğe muhakkak bu akşam sona ermelidir. nazarı itibare almamrntı. Binaena
başlaclılnr. Aı·alnrındnki qiiUit Emil. Ben artık ne çahşahiliriın, ne de c1ü- levh onun bu har ke 'ni b ka ~!
yayı si11irlf'ndiriyrmltı. Ye> birdenbi ~ünmeğe mecalim knldı ! .. .Kı>ndL-.ini b;plel'e atfetmekte haki idi. 

re: . . . . . . . ı<e'\"diğini. pek ala biliyor .. Anln~ılnn l Çehresi adam akılı 1 ızarmıştı. 
- Gazıno ı~ınde daha ıyı ıdık zan- o da sevıyorrnuş ..• Fakat ortada bir Biı• an için sustu. Son . 

nındarım dedi. mani varmış hikayeden ne çıkneagvı-ı _Ren mi Ben .ıa 
p· t 1 b'I k ... mı ... ıye ro omuzlarını ]rnldırnrak: nı an ıya ı me · için bu nk<:am her •·c fol·"t so"zu··nu" lı't' d. - ı m" 

F . A ·, • -. - " '.. • • ı ı re n1 e ı, ng a ... 
- · ııkat artık çıkmış bultınuyoruz. :rı halletmek lazımdıl' ;; ... lJn~J"clı Ba .

1 1 
k l .. · dn'-"" r . . . . .. ,_ .. "·'.. . ~ n o u uzcrıne . ,, ... 

•,mıh·a tatlı lıır !lc<:Je mukabele eL Emılyn bırdenbirc orava gelme- mı~ hı~J\ıra h c.k - 1 • d 
ti. miş ol:-;aydı Pi''"tı·onu J··ı .. 1 . R~· -ı ı ıra a~ ı~or u. . 

· ' "" n Ctl ~unce erı u :ıg ayışa knrşı Pıyetronun ''ıe-
- Evet eledi artık çıktık.. Lukin da~a <:?k devam edecekti. .Sııima danı fideta h;ynn etti. Derhal yerin-

böyle yollnrda dola~acağımızn otele j nefı~ hır rob de şambr geçirmiş, her rleıı kalktı. · 
gitsek Ye odamda otur.snk daha iyi ~amandan. daha güzelleşmi:-;ti. Fa-1 - lzzeti nef::;inize dokundum. af-
olur Z"nnede · j kat çehre~ı solgundu. Bir sandalye fınızı dilerim. Fakat sozümı.i fona bir ,., rmı. aldı v p· 

1 

e ıyetonun koltuğunun yanı- fkirle sövlem<>dim ... Aklımdaıı böy-
- .Nn:-;ıl arzu ederf>eniz.. na ottıı·<ltı · ·ı ;· d' 

· 
1 
le Lir ı::ev geçmNli lıı e.. \en ıme Pi~·etro, Emilynnın manidar tav- Pi\'C~fro l h 1 • ı ı· t k 

. ~ . 1 . <er a maliJ, C\lmıy~ıral- ~' ~ ,\ t't ıın e -
ıının nereye kadar varacagını chı- - \' eı·('"e"'nı·z · h t h"klı"·o . ı· .. ]\ nı·ırıı1 .. ~ ~ ... ,.. . ıza a ı ~- .• - ıar n ,1171 ).l 

::ıunmege lıaşlanıı~tı. .Agızlarmdan rum. I Pi\'etl'o h~1kl-:lll' 1 kt !ine malik 
tek bir lakırdı bile çıkmacfaıı otele Dedi. clei"•ıİdi. Dilber f1~1ııil.'.I a a •lnın:ı {U dc-

v~rdılm· ve kızın ocln~ına girdiler F~-J Piyetro feYkalade ~inirlenmis ol- \~,·rıı (_• li '1rci•. ?'ih:1..\(t cıııuıı r'•;,('
1 

mıly::ı: cluğun<lan gayri ihti~·nri pata\'at:'ız- :-nclnrını 0 1 sanını-: hn 1 adı: 
-lstirahatmıza bakınız -dedi- laşmştı. İyi hareket etmediğini pek _ J:Lı akşaml.i .tg-l;ı,'.l ı:;ınız::ı riayn-

arzu ettiğiniz gibi oturunuz. ala biliyordu. Fıık::ıt kendisine malik namıyorıım. F\ı>rıcl lİ <ırlamağa gay 
Ve elbise değiştirme!, irin tu\'alet değldi. ret C't.. \':cfl:t"<"ı m ı .. nt•ıı oluyo-

salonuna girdi.. Emilya i~e PiyPfronun bu kaba ıuın. Y<''tr .. -~ 1\,. > -;1n· ı. 
Piyetro koltuğa uznndı \ e bil' :-i- muanıele>><in<len hnyl'C't(• 
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lzmır Orman Ha,nıühend,sli
ğinden: Çıldıran ou·· nua r' MaB~~~.P.~~~~:.mı 

~ lzmirde mateth 
:..-ıilıiıııiııı ıiı' llllıiHiııl'lııııiıııiHiıisiıiıııii..ııiiliıiiımılıfııııiııiıf--iıa .ıwiıfııiiııliiiiiWlıil?•lliil•RliJ'lıllilıt'lllilW-.ıı'ıi§-....ı:ıii'liilllıiiillli.,. ______________ 1 Düyük Şefin cenaze mt!rasiminin İznıir merkez kazasının Traşça KÖ} Ü <.·ivartnda l:iülunan harabe-

bnşlıyncağı pazarle;;;i güni.i ~aal 16 tın ler devlet ormt1nından 8SJ kPntal karışık kömür 1 S gün müddetle 
oiitün memlekette olduğu gilıi. 1:ı:mir, serlJest artırmaya çıkarılmıştır. Yazan: ANTONI E. ZİSKA 

-14-
Çeviren: ASIM KÜL TÜR 

de de o LUyllk ihtifale manevi iştirn, Beher kentalinin muhammen bedeli 28 kuruşttit. 
kimizin ifndesi olmak ü?.ere bir un·cn Teminatı muvakkatesi 17 92 kuruştuı. 

Bu d~gi ık Te tr jık A ~rup~r>ıtı lyor<!tı. . • uı(\u ) nzı.roı du: \ ııınlncakhı·. Jht.ifttl he,·eli dün seçil, Artırmaya 1 1 1 1 938 tarihinde çıkarılmış cıln1ası itibafile ihalesi 
.,medenu \e dııoderu eh1ilPı ıı ele ) oldaşım oradu blt·çok ın ıınlar, 1ldUtme3 e 'e fuk l kullnnnn · . . c- h . . ·ı · "1r.. 11 938 · ·· .. t d l u...ıtd ,.... ..z· b 1 ı. d D . . l . . . . . . . . ınıstır ..... e rınuze nıL programın e·n::;ı ~u cume.rtesı gunu saa on a Zrn e uBLı u vacm a e, 
bırkaç mılJ on ınlk lıınıdqızlık ı ıııd • L r<·ok .} ıl once olen akrabalahııı bu ndıım du uz çok uzun müddet devam l d' .. · ])" l d . ..d . 1 .. _ .. d I k 

"' kt d ll" U ı. 1 k. z ,_.1 n rl 1 lı 11 1• 1 . 1 <!d d i .. t . .. h l l . sm e ır: mıre ı lanın a orman çevırge mu ur ugun e yapı aca tır. 
yasama n ır. d g ıı u ı ~o ııı an- .. oınuı er ~ ·ıııc a u c Ut\ arını il - en eta ·31 esırıı ' ıtm mnc < eyı ·11 l'f 1 k b"' "k bl" k t t Ş t • l . "'d" ı· · - .. d t ·1· F 
ı. r aPlıkfaıı ölU~ orl"ı·. ,11 ... "'dı·., onllı . b k k 11 d · 1 k 11 ı ı u ço uyu .. en ·• anı mı ar name ve pro1e er çevırge mu ur ugun en pa asız veh ır. az, 

y J " n "" :...._ n~ınn u ~.il ıı·an nl tlrn ·u n- • d . 1 r k 1 1 f · ı~ l k . . ı . "d"' ı· ~ .. ı 1 
1982 ~·ılında n")lki"ll olrııe1·'1 .. J>.u- "'e~ndOfı '-ı'r ı • ..tnzc\.ı·..,?. 1 11 · t k "I .. 1 l" ,.. 1ü U nsker, J.tncama, PO l. ıhı arı, ata Si atama ıstıyen er çevırge mu ur Üg\.ine muracaaf arı i an o, 

J "y .. " , ı ~ u uc . J ., ııı an nrnc c cılın er ·ı Jı ı e ne ıcc ne kl 1 r 1 lk Al tUrk h. kel' tl'- l ? ?4 4 
mın sebebi anlaşılabilir mi? Bu halden bir Haiti Uoklcstuıia olur ~ı öl uu öııu 6ldtitını:k ıstemt!kle Ln~e 
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Kanada bugdarıle trenler ışletJ ı, bahsettım. Bana cevap olarak: lıthanı olunur. k .. 1 .. :k I· . - B th Jzmtr f!V!!Zlm amtr l l $Qfln Q ma ('• 
· bi d B ·1 k h · d B · 1 · t b'" • .. . . . me us eı muzı anın çn ac.ıgı e o, 

{ı r zaman a, rezı.} a a ve ı l?- - en nıucıze erın Ye fevkat n ıwe l•,.,er bu I>etorJıe ıı etıcesınd hır n- f 1 .1 b kt • •ı ,. / 
jze atıldığı bir vılda açlıktan 61, şeylere inanmam, fakat bu Zon1Uiler c· n gömilHırse bch·le bir teo::ebLUs b'r f~h ~ t~ıınze ~ıa;·şı ~ek a~aııa~;ı. 1~ mlSJ'OnU 1 an arı 

..nek? • bahis meuuu olunca onlarda lnanıl- kntil gilıi telakki t:'dilivor. e~ e 11 etrıı ınc n ° u ~msı en lzmir levazım amirliği satın alrna komisyonu reisliğintletı: 
.. . . · meş'ultı ''nkılncnk ,.e bu mes alclt r er, 1 l b · k ı - l - ı b )'ki ı • ı ( ;i9'"-000 

Bunun çnre i neredediı·? rhiVHciik bfizı Şe~l~r vnr.' bugun t~rJıı, . gu •• ııı•mııı tıtrctl'ıı g-nr:p hi r hikfi.H• t i ~au~hn kadnr rıöbetl'i :ı.,·kı'rler tn, k"I ~ m
1 uı om

1
utM

1 ı~ıhdn 'P.k~ ı 
1
1 1 efr) 1 ~hyv1an~t1ı8ıç2n T"'ı.: u l'iJS, 

• lılrda ~ahsnı1larıh vaktıle allelerı tn- dır. '\ alııız l nıcrikah hik{l\ eııiıtih 1Jtl • '.{ 1 o şaman satın a ınacagm an fipa ı zar a ı rı eoı . t:Ş ':I 

Rus~·nda, yeni Üİkeleı·de. ~eyahht rnfmdaıi b kadar merhamet 'e o::uf- s'"l ntııHla bu maddl' \'i nnlatn;umışlt. t '1 ~::ı tul~ klenccektı.ı·. . C'uınn güni.i saat 15.30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti ( 11160) 
. .. . . 1 "kfı .nı:smı ,.!! nim ı·e:;mı <lnıreler knpa. r d I Ik t . ( 8 3 7) r d Ş . h .. ko • htltı a 

ediyorum. Bütün Asyayı bılhas3a es, 1 kütle gömulmüş ııı a?lar o dukları- JI ı ıye lııl tHul J f'n kadıh go'-YAŞ- nncnklır. lhısu t inlle"S€selerin de. ı.~nl hı~I'. 1 e•knlı_ılm~ı 'lk ~rn ır. ~brtnamesı er gkun l tnl ısl Y~ .. 9" R • 
rarlı Çinli dolaşacağım. Kemparhma- nıt inanınıvorum. Dedı. laı llts llö)U bil' . lıılr buhi"am geçirdi. lı . l 

1 
ki b b b nı e ı ır. Stf' ı erm ı temıhat maı;: uzu veya rne tUp af~ e ~"' usa-

na girdiğim zaman iki kadının önce, On4 ha; atın tnlikine inanıp innn.1 t·"nkal lı ı Zöttılıl hikrl\"e inin bira~ ntıec urkırefl o rırnma1 n L edr~ ".r u d\'a, yılı kanunun 2 ve 1 cü thaddelerinde yazılı vesikalariyle b~tabef ihale 
, • d , · D .. . d k b k k ') lıtlll U lli"ıt'lSlll n E!ue 1 Zl \'alll an .. .. ·• ) d b' l" k d ekl'f kt } den gelip yerleşti~ını gör Um. Blrı madığım ~ordum. unun uzerıhe o . ns ıi !!El ı clcı dUhra il zerinde haki- Ul itil h! he i l' . k · edecegi gunu ı ıa e stıatın an en at ır sNtt evve ıne a ar t ı m~ up arını 

genç ve güzel ir kızdı. Diğeri de tor eline bir kitap aldı, bu, ltnitinin kat olduğ ı ~etlerde J ok degildir. nl;i 1~' ~ dl mu 
1 

g 
11 

a Fındıklıda kdmutanlık sl1tın alına kı::ımisyonuna vcrrrleleri. 
köylü bir kadındı. Trenin h~r k1:>m, ceıa kanunu idi. 249 tuncu madde i - Atkaıı vat _ ş 1 ıe 1

'- r. • • 1 6 11 16 (3976) 
pnrnmanında kadıh"' erkekler ka, _ PartUUH ttJfflİmi lzhlir ı~""?:tn1 an irli~I sf\lln Hlma koP1isvonu rf'isllt?indeH: 
rışık bir haldedirler. 13iru ~cınt-a BORSA B & t k Aııkat·ıı, 15 lİ{ti!ttl=-ıl) - C. 1t. İstanbul kt>ttiutanlıtıha bağlı hayvanatı için 844000 kilo ltuHı ot 
treni dolaşmağa başladım. Yalnr:t eşerJye RtlS ~f flıırU t genel sekfelcırligiHlfı taıH!hıi- satın alınrtcafırtdan kafiilı taı-fla ihilesi 18/2. Teş/938 dımi ıUnl 
ecnebilerin bulunduğu yataklı va, tlZUM d k l k dir: , aaat 15 tf' yapaılacaktır. Muhtttht~tt kıymeti (24898) liradır. ilk tt!fnl· 
gonları geziyordum. en u rtu ac~ mı 1- Aııknrndan lın k.ı liel· ~ etde c~- natı 1888 liradır. Şartnam~si ht!!r iUn komi.,yonda görUlel:llJirı l•tekll-

Bu esnada gürUltülU bir milntıka- Çuı•al .lfalı1ı ci1ı.ıti /\r. S. 1{ı·. S. _ Bitlararı 5 nci Sahifede _ hat!! tl:ih~ııi snnl 14 te 1.ıttşll~ u~nklıf. l~riıt ilk teminat makbuzu veya m ktuplarile 2490 ıa1ılı kafnıttun 1 
~ara tahld öldum. Yataklı Tagonun 14 -, ,-

1 18 r.o , adı'de ,_ t • ~. . bul l 1 ·ı· 'uı n Hnlk. l:ını oh rH:lt-He ht'\·kel. ve 3 cü n.adJelerinıle yazılı vt"sikalarile beraber ihale lfilhU •e ihale 80 ı jiro \'C şiirP. u J c ıı J enı uş ar u ı ıtıı ı [ , . . . 
bir kompartımanında. bir Atneriknlı, lu 

50 
, asmi sUslernekt,.dlrler li!lg dıılE'rıiıcle \'e~·a cllıiılıuh~·el ıııer- saatıhdan en u bır saat enelıne kadar teltllf ttıelUlıplarını Fındıklıda 

ya genç bir kız yanında yer verilmiş, 431 A. R. üzlimcu 
1;1

1 7
'3 • Resmlerini gött!U 1;1

: •
7 

} u tnf' • d. ııluhmln loıılamıenkhı·. kofnuUutllk aahn alma komitydnun• gelmeleri. 
ti. Kız buna birşey ôemitordu. Fıtklit 40J F. Solari lS ~ud çift, fizik alemirı ~ ('.:ÖZ h .. !J .. • t _ .l İlts\ kel. blisl l.Ju!Ufifütrnıı yer- 1 6 11 16 39TI 
Amerikalı genç bir kız yerine bir ~r- 386 Y. 1. Talat 12 18 2j dir. Onlt!r lı"'r .,.11 akadeııı'ıler"ıiı tak· Jetti eutiıhu.ı·ı~ el ttı~~·ı.laıılatıht!a kUı·· 1 . 1 1 l k · r s • lii• ind 

8 

c u zhlıt evaztm an1it iği satın ama omıayonu reıı ·•· en: 
lCekle kalmaiı tercih ediyordu. Şef- 376 O. Tarım şir. lJ 50 18 2.i dirlerini görmekte, devletin maddi sti Uıeriııe Atntllı kUıı eıı iyi fotıı=rrnf. 1 ~ Kapalı zarf usulile eksillmeye konulan 7 4000 kilo sığır eti, 
tren, beyhude rete, burada ltadlnla 254 Ş. Rıza ha. 14 GO 1!) \'e manevi yardımı iç:nde terakkilt" ~aı ı knıııır.a~. TU~k - Prırti bn~·rrıgı ile nin beher kilosuna teklif olunan ( 2 ~) kş. ( 7 4) santim pahalı görül, 
erkek arasınaa :fark bulunmadığını 293 H. Alanyalı 15 60 ll) 75 rine devam etmekte.{i.ler ortu'ecPk. sıyah 1-:aret lı<ılunclurulhıı-
\•e bir kadın ve•a bir kızın lilmav. e~·e lk J • yncakt :lüğiınden p~ zarlıkla satın alınacaktır. 

J 249 E naf baııknsı 14 875 18 2& i mi } oh altı yuz Lin '·ol~llik bir . ı "· . 2 - fohmin bedeli ( 18600) ve muvakknt teminatı ( 1390) İi· 
muhtaç elmadiğuıı ve ku~ın IUztı- h. kuvvet bekliyen Parisin ''eıti tad _ I 4- Bırer koııııs~ on toplıuıfüa ~ t.>r-

ci 212 M. j. ı atantö 1~ 75 16 75 J ı radıt. ınunda lCendini müdafaa eaebileedi- yum müesseseleri, } Pni yeui Hlad- erini \ e progrtımlntı hnzlrlıyacaktıı-. , . . I . . . . . 
rlJ nnltıtmar.a "nlışı.\·ordu. Bu iki clıısi 17~ 2\l. ıt. . 'hıdı H 50 16 &O 'el t k f . d 1 " At t . k ı... lk ... ,... · r , .> - Eıın e\ s ıf ve tı-"lıın ;ut arı ılA ıPahallı teslımı satnamesın, 

0 ~ a er yara ma are ec;nı e ... 11 v a ur uıı uu~ L c"d'lll ..ııı ıı - l l d ~ B d U C d k ... · l 
ıleden ,•ekdı·g-erı'nd"n a"'. ırmak 1ılı.ııf1, 157 K. Taner 1:3 n ıs 2& 1\1 il d d d - 1 • it ııet ettı'U.ı" g, ('ı· ~ e \"" t 1 bo . r c e J azı ı ır. 'l'artname ~rganı.ı a zqn arşı a as erı a ım, satım 

J " .ı n asa ar a uy uı:ı:..ı~nv, ,;., ın o uı~ ıg <C al' .ye 011 o:::ı - . . . · 
dı? Amerikalı ise bir erkelfle kal, l 12 Aheki bankası 15 50 16 25 yapan sihirbaz). (Kumu elmas l-.a- ta .r~r verilecc.'ktir. kun"syo•1undan fll•nabılır. .... .. . 
makta israr ediyordu. Kız da bunu 89 S. Eı·klı• 19_ 75 10 ... ,~ line koyan büyücü) gibi hayali hi- 1 ..., 4 - Pa?:arl.k 30 11 9.)8 çarşamba gurtil saat 14 de yapılacak-

• ı;. ... ı " l k b' l k"k 6- stlkHll m:ırştııdarı :-oııra ~ll· 
kendi için hakaret sayıyordu. lfo işi 89 P. Klnrk lG t-..aye er artı ır ıa ı at oluvor. tır. 
hal i"in )füfse 11aşvurnınk Hlzımdı. l!j Çiinkü rad,.·uın ilmi, dün,·amıza pt>ıı, Hethofeııin nıntcrıı marşları çalı- ı; - 1 t klilrr ihale ~?fltmdan "vvel müntkkrıt ternimH tiıakbtıt• 

>' S2Pate .. soıı 1; JjGO J J kt B d ı 1 k k BUlUh vagon yolcuları is~·an halinde ' yeniden cisimler yaratan, cisimleri nacıı ır. nn ° 0 mı~·tııı ~erlerde 1arile şartr,amt-nin dördüncü maddesirıtl~ yatı ı esai i umisyohi 
iai. Eii sonunda .Amerikalı aa\·ayı 17 M. Gür 12 GO 15 lıali aslısından başka haller ... kı,·ııın halk i tiklfil mnr~ını :ığı7.lıı oylirecek, ibrnza meLburdulnr. 

7i 1nhisar idıı. 12 13 7ö ta)~ti. Vahıl för kedi ğlbi gözlerııe bir mucizedir. tit·. 6 - Sartnarneyi görmek istiyenler lıaflanın pazattesi ve çat • 
• t 7 Alba.rrak 13 5t> 13 50 n_..ı 1 6 Amerl~l j.ilcii;nnlı ua.züıar a be ....-a)'O llK.ti,Vit~ \l&Ün Up " 1\hraı.aim 1ıatb d..... • .... 1 4 .1 .. ' ' • .. ' 1 t .·;. ;, 0-1....i. 1 j__,)'• ı..-

feden •ek gen" ve gilzel ltus kadını 4 G. ~er tı,;ı 1 ~ 13 t>ında buyult merhalelerle il~rlem k )etde üç nutuk veıileceklir. Pat-ti trtu, dat Beıkaına,la askeri alıtn sfl.tım komie onuna müracaatları. 
2 ,. SA. Mazhat 12 1.t d' ilt ayni odada yatmağd mu\•a!akt te ır. me sili beledıve olmn. atı \ erlel'de 11-16-20--26 409.2 

...ili. Genro kız AmerilCalının itiraz \'e !! P. Mihalef 19 l!J Be~eriyetin basında asırl rdanberi kö l ' t• • .'il tt : . . t l 1·- 1 k . ı·· • d 
~H ,. kam hır b~lii halinde duran ve Jı .. t Y 1€'ye ı ve mı e en uıı geııç. A tt, 7..Jıtıt ı \ 12°111 atnır ıgl s11tın n ttıa oır.ıs\nr n reıs ıgın en · 
hareketini anlaşılmaz birşey olarak k 1 - Milits. Rodrum Pıtrn:-onlarıtun u•nel k ihtlyacı nlen 13650 kilo 
tanif ediyordu, 4221 yıl binlerce l.ıiçareyi kara toprns:ıııjuır On onuncu ~ıl nutku, lıitaueı~r 

• 577ıg.., ic,ine görneıı kan er aiPti, ancn~<: rad,,ve \icizt)!er olrnıhıcııktır. l'°ide vaO-tna 14/10/918 ttaal 15 de hic bir iıtekli çı~•dığın-
• • vurn nıucizt•sinin harikalı c.larbesile ~- Tnm lG dıı Türki~ i'tıİrı lıt•r la el n ı 8/2. Teş./933 Cuma günü snat 16 da pazarlıkla alına• 

Bizittı kompartımanda da genç bir r; ı«.,!",G k L d d d "kt•r . 
., " ya •rı uir n.1rnan a Ün}d'l11Z ıı rnlın 1 (I~ <l:ıkil\a . likClt etll!t1l"ekliı· . \ 

tığretmen Tardı. Güzel bir pijama t'tL'.H J.'lATLt:JU k 1 d k 1 2 -- Muliafnmcrt be<İeli (13984) liradır. Muvakkat teminntı { 048l 
giymlı yatağına uzanmıştı açık ve ı çe i !~> .gi .ece. t.ir. .

1
, !1 (\\ dakika ~oıır<t al tı ok ınl'~- lir~r' ... 

rrQzel aög-sünO karşıdan görmek Nü. Ffat F mk ılmmııı. bı .a" a r eh ""1 nltı i dc:ırhal ate"lertt1Cck, bfü;t H'.Y:t J 1 ki T' 'k 1 ı -· 
• • , ahasında on vıldı>nberi 'i!'Ö.,t•r-!ıoi 3 - ~t,.kı:ı .. Ticaret od"'~uıd•n a aca arı ıcaret veıı a annı ~ 
mUıfilCUn oluyordu. Kırmızı ve cazip 7 l :l terakkilt-r, gözlt<rimızı kaml'\ tır, t:t.k h ~ l\el ôntıııddı ihtiram rt•:mıi gN'İlli mfoyoha ibraz edeceklerdir. 
dudak1arı ran açikb, taze \'e gllzel· 3 1 , derecede p.ırlaktır ~ J1 lac,ıktır. 4 - l\~ilas. Bodrum sade vı-ilatı ayrı ayrı bit ııartnatne ile ihale 
di. VDeudu sıhhat saçıyordu. Oku- !1 i 1 '*'* 10 l\te)dtuın gtlirk<'n :ırz 11 f'ılt •ı edilec~;(i ıtil i Milaı, Bodrum ıade yağları bi .. iıtekliye ihale 
yor ve sinirli görünüyordu. Bu haline lO 15 IPr lw~ kcıle çeleıık. bul,t'l, <') Ndllik 1.w <'tlilebilecektir 

bakınea bir aşk romanı okuduğu ıhn, 1 L 1 s Casus .. zab"ı t t in·bilec:('klcrdir. 5 - isteklilerin adı P.ecen giin ve saatte Milas mal müduılüğüne 
nediU•ordu. Tuhaf degil mi? Oku- j.·c·iı! t ki kk t t · t kb ı · ı Ba ka J • • ı J Hrılh\'lcı-i, her tıırııft:ı ı:ınlı ya ıraca arı muva a cmıntt ma uz any I! \'eya. n 
duğu ıeyfn tamamen ~iyasi bir ser Ç'uvnl ~falı rı rinsi Kr. S. ı~ r. ·s. Frnıısada bundan beş s"ne evvel gllııu ne k:ıılıır krıpnlı kıtlıwtlkt ı I·. mektuplariyle birlikte Mi lasta Alay gazirioıt1hda Satın Alına 
olaUğunu sonradan anladım. l72 !<.: ı.af Lankusı !l. Q-1;> !l 8"'1,-, orta\':ı çıkaı1 bir ··nsusluk meselesin- •) . kdn11-yonuna müracaatları 1 6 11 16 (3h7~) 

• • "' - d J" · 1 · · ". d b" b' d 1 .. -Toplantı \'e me>r:> ·ım !'~!ıa-:ıııcl:ı ili _ • • ı:J ., ., . ı .ı:; H. Y. 1·'ranko 7 75 ı:; e orı · roıe ısının e ır ~a ıt e . . . . l T ...,,.. . .,.."' · · ·wııı.ı ~ ~ · '" 
Ru!yattın geniş sahnl:tnm1an geÇC'J'Cl 1 11•! ~.··. Llenılı" ı_·> ,:-)o ]_<> 50 l .. ··ı .. l k'f 1 hı<; hır Sl\Hh ışnrd Lulunml\'fü•aktır I . s· . . . t M k h f ı·r t -,· 

u ,, n. suç ll gorıı muş ve ev 1 o unnıuş- . . . zmır ıcı 1 ıcare er ez a~ttınes 
seyahatimize devam ediyotuz. Kat, 2ü lla)·im Leyi rn ıs tu. hoje, h,wsanıı ınilli ınlidafaa, Ankaradtı. 
~ımda bulunan Amerikalı yanırtdttki 1 k d d b k 1 } v d nperato"ru .. aını a a a rır e ı.>n azı vesi a arı Aııknrn. 15 (Telf'foııla) - Atn memur ugun an: 
atka6aşıtia Haitiden Te oradaki, 4ü8 Almarl~n •a venhek SUÇU) in itluuh k Dr. Ce•fad Alpr-Ay 
c~mbi '1et6en bahsetliyoıdu. Aırle- lul4~!) 1 d tiir ün cetıa7e merasimi programını lzın i f'<lp Ç:ıkalojl:1 u hımındn 1 ııuma. Y av 

o unuvor u. h I ki 
rlkalı, beri oraya gittihı, di~·oı·du. Ve Uz~ıı süren bit ttıahkeme6eh ..,01 _ aiır artıa a meşgul oları hususi rnlı n1 :ı: ıhn rıcıcle ü :ı:tim \"e znhirc ticn - (Öğledet1 stmra) hn§tEtlafıfiı-
rtfilatmağa tlevRm eaerek: 11518. 7 ıa Froje beş sene hapse mahkum komisyon, bu gece geç vakite kadar etini :'ı1uftli zade Ahmet .Nuri um nnı ikinci beyler ok~k Şt"t~tçl lti\f-

GUnUn 1Jftlnde, bir kadınıH neza, lRJ" F 1 t r' ı o "' ZAii , ? edilmis i. akat, adamın kati ~~e~~: ca ~smış tr, rogram yarın soh ~ek~ tllıııdil y:ıpmnkln iken bu kt>rte sn~ Tıııı• 'o. o 1 o" kahıil ~dPr. 
retinde liç adam çalı~ıyordu. Ve bu Çll\nl Mnlıı1 clıısi Kf. S. Kr. S. l~r bulunmaksızın mahkum edıldıgı llnı <1lacaktır. adiyle (Ahmet • 'uri Erdur) uhrnnı-

1 
, ..!'"ta 3315 ,,, EV,.L,azy~ 

ndamlar hayvan gibi çalışıyorlardı. 160 ton buğday 5 125 ileri slirülmüştii. Haber alındığına göre korni!ıyo. Satıı ·ı· 
R h+-erı·m bana bunların 1 Zombi>ler b .. k"' 1 d rt u nlmı.ı oldlığundan lsbu ticnrel mı· 1 anı 

e ., ... 18 ton kendir tohumu G j Ifü~ürı. Jorj Ftoje kerıdisini mü, nun ugun u top antısın a, niivlik 'l • ı · .:.ıh h ... a k hAk• ili' d 
dldu"'unu sö'l·ledi. 1 .ı J ö d At t" k 1 '- ,,, nnı ticHret kuııunu hllkühıleriht! gö - zmır ıu ahu • ım ın en ı 

6 J 648 balya pamuk 4·.t 'ili 70 tlafaa için yeııi vesıkalar ve dellller n er a ur Un. stahuu uan An l 
Blf cZombi> sihirbaz tarnfın lan p b l!lde ederek tekrar mahkl'meye mi.i, l<araya getlrildikteti sohra Çank,ıyr ·e s'ciliıı 238!3 numftrhqtnn khyt 'C' zmirde Gü!elı.-ah me\ k "inde A-

··ldUkf..ln sonra airiltilen cruhsUZ> ar" r..ys "lS} k ;ı ra el • d ' . d t' " c Cl \:J fl rataat einıi~tir. Mahknmun toplaclı- kös üne gatütülmeAi Ye öraaan kal tescil edildi)7d Biın ~unrn·. ' P erC'sın e ıçın e zey ın ve eşearı 
ndnm demektir. ANKARA ğı vesikalar arasında eski erkSnıhtır, dırılması mevzuu bahis olmuş ise dıı- İ7.mir sicilli ticnret memurluğu r - mii mirf'yi havi 16 tlöntlm eı:1kj hn-

Bd turlU sihri tanı)•nnlar taze bir l:ıl.Ye şefi generttl Ci7.arın c:!a bir mek- karın ~erilrnl!miştir. ınl mührü \'e P. Tenik imzası len 9000 metre murabbaı 9G-99 sa. 
mezara gidiyorlar. 1nhiUll etmezden l ~ l l 1938 c~ ... . . h kk d k k tubu bulunmaktadır. c::n:t.Ge tnerasıını a ıtt a · yılı tııfla ir.aleyi şu~ u suretiyle satıh, 

!~rc~=~~)~Uv~;~;~~.ve so:::~:~~~ 1 Sterlih Kapanıı_~s AN AO OLU 1 ~:7t;;a::;ni~t~~~tı:ü 1~=:~;k5:r~ı:~ Kiralık büyük han iia çıkarıl~ışt Kıymeti ~uhamme, 
tarlarında çahştırıyotlar. ŞUphe, Dolar 126.095 barek n&sı, lsfanbuldan Ahkarayt nesı 400 lırn olan bu gayrı menkul 
siz bert bu meştlm hikayeh inanmı- F .. Fratı:ı :~.34:; nakledildikten sonra pa~rtesl .. i.inr S. lepçi oğlu camii sokaRındn cı\·elce yapılan artırmada 400 lira 

Lfret 3 Gün1üic siya3i ~aze~. .., d ,, ı t 1 k 
yordum. F kat Amrikalı :ınlatmağa G.6. saat 1 O da Büyük Millet Meclis' •umara 6 a taai ac yapı ma şarti- IJedl'I mukabilindt: hiso::ednrlardan 
devam etti: Js,·fçrc F. 28.56 !;ıtlıilı ,c Başınıılıarriri öniinden kaldırılacak ve istasyon e her turlü tüccar emteası ve pala, Sıdıka) a satılmış i,e de tayin kılmnn 
-O Uç adam tarlada, hayvanlar gibi :Florin G8.407fi HA\ lJAR kü:;-UU UK fE\1 ( 1 b mart), (AtilJa) caddelerini fa. nut konulur ve işletilir. Büyük han müddeti içinde ihale bedelini Yerme-

çalıştyorlardı. Onlann tavırlarında Rayşmark \ 50.5075 tmaml ueffl~at H~ 'uı i~leti nııı. kiben nümune hastahanesi önünder · ık 1 
d Ç ura ı tır. f ' diğinden ve vGkr;ek pev sa 

gttjl') tabi, garip birşey vattlı. ~h. BeJga 21.326 üril lbmJi ~uzht."l :au.;ır geçirilerek etogtafya ttitize!iitte gö Tal'plerin kintibeyl soka- 4( · · -
Drahmi. - tu"rı'ı'lecektı'r. 1 

er !.(ı ' hıbı d<.' bulunmadı•ından 1·cra iflas perim biritiln omuztıfüi dokunau. Ça- 1.092:; 1 n A u ı- ı ı °' ~ E:; l "' 
Jı~an adam başını kaidırdı ve tnvflş, Leva 1.5325 fiıfüf İluııt'i Bevll'r M>ka'c Top arabasına kbnacak olan ta rnıııaraya müracaat!, "'l. I ~ knnunıınun 13. uncti madde9i muc.i-

çrt kalktı. Ben ku\'\•etli bir sitıire Çekoslovak Kr. 4.3!5 I C.lla.llt. t'artı~i hı ~• ıı;ın le butun en önünde orclumüfettişi or ·h k • . . blııce ) ukarıda stlzu geçen gayı·i 
malikim. fakat ti1Udhiş bir saôeme p 1 - ı geı1eral F ahr~ddin Altay1 onu taki 

1 
an eaıcılık eçew 5.ü8 T"graf: kıııır - A~AUOLl! K ecı'lercle L hl b' . h 1 menkul t1:>ktnr 15 gün müddetle ar, 

)·ı,,, icarşıla~uti. Onun yilzllnde hi"bir zı ı· ... - ben mızraklı süvariler, Türk asker· eç e e ıcı anınc n sey, 
c ;;s~ Y • o ı 23.6825 1'eleJoo '' ı u .. p, ~u li.utuJu: "ı' kıt'aları, ecnebAı devletlerı'n •o'"nder \.•ar manav Bohor oğlu Salam on, Se- tınna) ::ı konulduguııtlatı 2,12-9'38 

ifade yoktu. En korkunç olan gö2leri Penııü 24.9175 • e J 

olnnllnkiler aibi sabitti. Gayri müte- Ley 0.910::. AH lf t"4 E ;- .EK At 11 dikleri ihtiran kıt'aları ve Atatütküt lanikli B. Recebin cebinden 13 lira- cuma gUnü alit 15 de İzmir sulh hu-
Gu l'Jlııh Ul.IJ, alt.ı aylı ''• tiJ J l al ı k l t k k hk · d 1 k harrik bulunuyirlardı. Kör delilerdi, Dinar 2.807S ., ..- hladalya annı taflyan bir Gen~ra' ,ını ç m f, ya a anmış ır. u rna emesın e yapı aca artır-

kuruştttr k b 1 
fakat irOrmQyorlardı. Bu hal karşsın- Yen 34.912& - bulunaca , ta utun arkasında ve ih --- ma onunda en çok bedel verene katt 
da aarlp bir intiba aldım, ben de bit teveç ~r. 30,.8025 Y&Lue1 memlek.etler içi:ı 1enelik iırada Atatürkün aiJesi efradı, dahı ük Millet Mecliıi r~si, Batvekıl. ihalesi yapılacağından ve taliplerin 
ıte\•i ... anik ba•ladı. Bir defa, bir bb•o- Rule 23 .89ır abone Caed 27 Lirıdır sonra , Zannedildiğine ~öre - Hata· taretal F' evzi Çakmak. Vekiller, ,. d . c:! r.: 

., " u Ek 
1 

T f k 1 b' 1 k ... •·tk"' k" muayyen gun e kıy met nln o 7,o 
loji enstitt1sUnde, kısmen beyni çıka- devleti reisi seans ay ur Sö ı e us ar, Rs erı ve mu ı er an 1 
rılmıı bit köpek ~örmtlştilm. Onun Eıhtrm ve tahvildt A1'AVULlı MA 1 HAA~l :O.~~ men, eski Af~anistan kralı Amanu1 .. meraıirwe istirak edecek diğer ze: ııi~hctinde temin,lt akçe~jyle daire\ e 
gözleri bu cZomW• Dlekir• a.enı.J- 1918 ikrşınifell Etıaru 19.20 .._ ____ li ... A_~_1 .... L.~1l~l1R l~lı. ıarnebt d~vletlef h•v~fl~ti. BU '1t htılıınacaktıt. milracaatlan ilin olunur. 4120 

u. ' . ' '4 ... ._. . 



ÜCÜK İLANLAR 
~ 

lllllllllllllllllllllllllllllııllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111 
Karilerim ze ko'.aylık ol-
mak Uzere, gazetemizde 
(Resmi olm ıyan) küçük 
ilanlar için b:r sütun ayır
dık. 
İş atayan'ar, iş verenle

r;ti, kira'ı\ ve müteferr:k 
ilfuı 1 atını burada bulacak· 
sınız. 

İŞ ARIYANLAR: 
Muhuip arıyanlanı: Tecrtibeli 

Küçük ilan şartları 
Dört satırlık kiiçük ilanlardan: 

Bir d~fa için 30 kuruş 
lki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruş alıhır. Bir kolaylık , 
olmak ü ıer2 her satır 30 hai'f iti- , 
bar edilm i~tir. Bir küdlk ilan 120 ' 
harftah ilıaret olmalıdır. Dört satır 
dan fazla h•r satır için ayrıca 10 
kuruş :ılı nır. 1 

bir muhasip daimi veya bir iki saat- Yazı ve tercüme işlerile lisan d_ers-
1 

lik i• arayor. r eminat verir. Anado- leri muallimi bttlmak ve emval ıcta- ' 
lu gazetesinde B. M. e posta ile mü- resi için B. Kardiçalı 39 Hukukçu !I-
rııcaat. -D. 6- Y''" ôzonarana müracaat ediniz. 

Küçük ilônlardan istifade ediniz! 

lzmirin en kıymetli hediyesi 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olara'< yapan 

er. iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

Dr. Behcet Uz 
• 

Çocuk hastalıklan 
mütehassısı 

Hastalannı 11,3 J dan bire 
kadar Beyler sokağında Ahenk 

! matbaası yanında kabul eder. 

1 -

----~---:-........... -Memleket hastanesi 
dahUiye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae: ikinci neyler 

sokak No. 25. Te!efofııı:3956 
Pardesülerinizi ve Evi: G6ztepe No.1013 

bayanların kürk man- , __ Tf.;e;;;;'e;.;.if?;.;,;n.,ı _,·:Ş;,ı;.4~'--..---.. .... -

Çamaşır 
ve banyo 
içitt en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lük 
markalı beyaz 

• ve prıne sa· 
bunlarıdır. 
Her yerden ıa 

rarla arayınız 

•• Amili 
UMİT FABRİKASI 

Ticarethanesi 
lzmir: Telgraf: ÜMIDUN Telefon: 3047 S. FERİT 

Eczacı başı to ve Buga Yaka kürk ! 1..,.....,--::~~~":":""'--ıl 
ferini IBRAHIM KA DOKTOı< 

Heideni~ ~ Z~t oca~ 
ve <>hal rı Kolonyaları 

Bahar - Albn Danila11 • Dalya - Be§ Çiçek - Ful - Krep Jorjet Re• 
Dor • Manulya - Nergia Nuar - Senin için - Unutma Beni • Leylik 
Blau • Muhabbet Çiçeği - Yasemin •• 

Merkez deposu 

Şifa Eczahanesi 
Bornova Zeytirı~ilik istasyonu 
müdürlüğünden: 
.l - lzmir - Bornova şosası tizerinde uytincilik istasyonu bah

çesinde mevcu..ı 600 reytin ağacının mahsulü kötürü olarak 
181 11 938 tarih:nd,. satılacaktır. 

2- Şeraiti anlamak istiyenler her gün istasyon müdüriyetine ge
lebilirler. 

l - Alıcıların satış giinü olan l 8 ' l l ı 938 cuma günil saat 14 de 
ietasyonda toplanacak satış komisyonuna baş vurmaları ilan 

· • olunur. ( 41:.; 2;.;3~) _____ _ 

Bcrnova Belediyesinden: 
.1 - Bornova mezbahasında bir soyunma odasiyle bir ağıl yaptırı

lacaktır. 
2 - Muhammen bedel 844 lira beş kuruştur. 
3 - ihale 30/ 11 / 938 Çar~emba günü saat 16 da Bornova Beledi

yesi daimi encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 63 lira 30 kuruştur. 
5 - Sartnameler par&sız verilir. 

isteklilerin Bornova Belediye riyasetine müracaatları ilan o!u-
_ _,_..,:nur. 16 19 22 25 (4128) 

il Daimi encümeninden: 
Buca üçüncü ilkokulunun onarılması isi c607 • lira c72> kurus 

llçın tutariyle ve 15 gün mtiddetle açık eksiltmeye konulduğundan is: 
;ek!Jerin. 2~90 sayılı. y":sa _hükümlerine göre ha~~rlı:acakları t<'minar: 
arty)e bırlıkte 1 n. ıncı kanun) 938 perşembe gunu saat 1 1 de daı'Tlı 
~cümene baş vurmaları. 16 20 2< 27 ( 4 !.21.2.. 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü· 
ğünden: 
k Bayındır inhisarlar idare binası avlusundaki ambar tamiratı açık 

e si!ttneye konulmuştur 
1(,.. Ke,if bed.,li (2933,55) muvakkat teminatı (220,0~) litadır. 
. -Şıf ve sartnameler levazım subemizle Bayındır ve Ödemış idarele-
~·~den alı~abilir. isteklilerin Sİ! 2 ı 938 günü saat 15 de Bas müdürlü
,.,,_il7,.J,ki komisvona 11elmeleri ilan olu ur 16 18 ?O 22 ( 41 19) 

Nafia üdürlüğünden: 
" Torbalı azaevinin onarılması 1095 lira 31l kuru~ a<;ın tutarile 
2~ Yırmi gün müddetle açık eksiltmeye konuldugundan isteklilerin 
il 40 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlarile bir
~e le 29 ikinci teşrin 938 salı günü saat on birde nafıa müdürlüğün-

'!.lı!.~ıı;_kk.i~·ı komiıyona bat vurm 8-1 1-16-20 4041 

RAKAŞA bakmadan rvı. ŞEVKİ UGUR 
• • 

geçmeyınız. 

Odunpazan No. 

Doktor 
Bakteryolog 

12 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

m!Jtehasısı 

{ Verem ve saire ) 
Basmahane polis karakolu ya

nında 2) 1 

Telefon: 4115 

DAHiLi HASTALIKLAR 
MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 
Tele.fon q, ?2Ş(?p . _ 

- Dostum bu ne şıklık! İI~m mas
rafının çokluğundan ve aylığının ida
re etmediğinden bah•edersin, hem de 

;;,;;;.o..;--=::ı---:-~--------.1 \"içek gibi giyinmişsin. 

Doktor - Tabii değil mi ya, ben bu şıklı-
*ımı bir mazot ocağına borçluyum. 

Arif Yurcu - ran·m. şıklık n., mazot oeatı a-
rasındak. muı.asebeti arılıyamadım. 

Merkez hastanesi - Senin ıraliba haberin yok: Ben 
bir mUddet evvel bir 

of:eratörü 
Haatalannı .. at 15 ten 19 ıtA kadar 
2 ci beyler ıokak 78 N. muayeneha-
nesinde kabul eder. Tel.3393 

HElDENtA 

Memleket haetane-;;- \- • epto ın 

mazöt ocağı almıştım. Azizim, o kadıır 
iktisatlı bir ocak ki beni fazla mahru
kat masrafından kurtardığı gibi, ta-

l se.rrufa da alıştırdı. Ve bu suretle ar
tırdı&-ım para ile kendim~ daha itin" 
ile bakmağa lriıkAn bulabildim. Şim
di de kış yaklaşmakta olduğundan bır 

başoperatörü 1 
M. Nuri Arkan 

Adres: lkiııci Beyler sokak 
fırın karşısı.. Kabul saatlan 
3-7 kadar. Tele: muayeııe· 
hane 312 .. Evi 2980 ·------------- Diş doktoru 

Hatice Azra , 
-

Diş 
Macunu 

HElDENlA 
mazot sobası almağa ha:ı:ırlanıyUrWlı. 
İşte o zaman beni daha ,ık ve daha ne
şeli göreceksin. 

- Aman birader. bu ocak sobalar
dan İzmirde tedarik Jmkllnı varsıl bir 
tane de ben atayım. 

- Hay hay, 

Demirelli 
10 •enedenlıeri Gazi Lulrnrındıı 

Ş numarada icrai tababet eden Ha
tiçe Azra ha"talarını Cazi buh·arı 

doktor l!ullı"i bey caddesinde 42 
No. da kabul edee.•ktir. 

Dişleri inci gibi 
yapan etlerine ku. 
vet, ağıza güzel 
koku • 

eynı 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 

bankası karşısında Dunlop 

- mağuznsııı:ı koş, bu fırsatı kaçırma. Etiniie Lir 

1 Dr. Ziya Üstün 

veren 
formiildür. , _, ________ _ 

HEIDENIA Doğum ve kadın haatalıkları 
mütehassısı 

.---------~------.... iiıliiı---. Doktor 

( Almanyadan döndü) Demir Ali 
Jlastnlarını 15-19 ara~ı Birinci
kordoıı Gazikudınlar durak yeri 
yakınında 312 No. lu apartman. 

Avrupada tetkik seyahatinden 
gelmi§tir. Hastalarını her gün 
muayenehanesinde kabul eder. 

/zmir Gümrük Muhafaza taburu 
satın alma komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat ihale 
Miktarı tutarı teminatı İhale saatı 

Kr. Lr. Cinsi kilo Lr. Kr. tarihi S. D. 
Zeytin danesi 300 63 00 5 00 18/I 11938 10 00 
Sabun 500 170 00 13 00 < c < 10 15 
Zeytin yağı 562 258 52 20 00 < « < 10 30 
Mercimek 800 112 00 09 00 c < c 10 4) 
Çekirdeksiz 300 54 00 04 50 < < « 1 l 00 
i.ızüm 
~alça 
Kırmızı biber 
Döğülmemiş 
tuz 

390 
25 

1500 

97 
7 

67 

50 
50 
)0 

07 
. ol 

06 

50 
00 
00 

« < < 
« < « 
<: .. « 

13 1 5 
13 30 
13 45 

l atates ) 600 l 20 00 09 00 c c « 1-l 00 
Kuru soğan 400 30 00 03 00 c c l 4 15 

1 - lzmir Gümrülr Muhafaza taburu ihtiyacı için yukarıda çins 
ve miktarı yazılı iaşe maddeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlar
da pazarlıkla defaten sı>tın alınacaktır. Şartnameleri komisyonda gö
rülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarı ile muvakkat teminat miktarı karşıla
rında yazılıdır. 

3 - lsteklil<0rin 2490 S'\yılı kanunun ikinci v .. tiçündi madd .. •in
de ve sartnamelerinde vazıh vesikalarla muvakkat teminat makbu7 

1 veya banka mektuplariyle birlikte pazarlık saatında lzmir Beyler so-

l kağı arkası Geri tütün kumpanyası yanında 168 sayıda tabur satın al-
ma komi yon na muracaatları 4130 

' mazot ocak ve sobası :ıtmarı ihmal etmeyiniz. 

• 

Eksiltme ilanı 
Armutlu belediyesinden: 

.1 - Yaptırılacak İş:. A~mutlu kasabasının Belediye sınırı içindeki 
mamur ve gayrı mamur yeni yapı ve yollar kanununun 4 ün
cü maddesi hük~üne tevfikan Belediyece tesbit edilmiş bulu
nan hudud dah~lınde tahminen otuz hektar mamur ve yirmi 
h_ekt~r boş arazıden mürekkep ceman elli heltlatlık yerin va
zıyetı hazıra ve müstakbele haritasının yaptırılması itidir. 

2 - Muhammen ~deli: Dokuz yüz liradır. 
3 - Eksil_ıme açıktır Ve müddeti yirmi gündür. 
4 - T e~ınat P~rası Altmış yedi lira !il kuru tur. MUteahhit ihn

lenı~ akabınde bu miktarı % 15 teminatı kafiyeye iblağ ede
cektır. 

5 - M~t~.ahhit tarihi ihaleden itibaren yüz elli gün zarfında taahhü
tlunu ifa etmiş olacaktır. 

(, - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı artırma ve eksiltm" ka
nunu ve zeyilleri htikmüne tevfikan muktezi ve•aik.i ibraı: et· 
meğe mecbtırdur. 

7 - ihale günü 28 11 1938 Pazartesi gUnli saat 16 dadır. 
8 - Eksiltme mahalli Kemalpa§a - Armullu kasabası Belediye en 

climcnindedir. 
9 - Şartnamesi Armutlu Belediye&indc meccanen verılir. 

rra ' F EZ t J.0..=,!)-lfı-j..,2_., ___ _ 

lzmir Vakıflar Müdilrlüğündf#n: 
Büytik Salepçio~lu hanının tamirııtından çıkan ve han avlusundıı 

toplattırılan kereste enkııtı 18 1 1 9 38 cuma günü saat onda mahal
linde satılmak üzere satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin Vakıflar idaresi-
ne ınilr 41 24 



f §İ temiz •larak' aöz verdiği gönde 
)'apall bir ıtelye anyanların hatınna 
iderhal 

Fehmi makine tamirhanesi 

ielir. 

Çünkü: 
12 senedenbcri hassas ve temiz iş 
yapmakla tanınan atelye, it~ günün
de teslim etmeği prensip edinmiştir. 

(ANAOOLU) 

Olivier ve 
Şürekisı 

LfMjTET ...... 

Vapur acentası 
B1RINCl KORDON REES 

BJNASI TEL. 2443 
THE ELl..ERMAN LINES LTD. 

LONDRAHATn 
< TRENTINO.- vapuru 29 Birin· 

citeırinde LONDRA, HULL ve An· 
versten gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

~ THURSO .. vapuru. 6 lkinciteş· 
rinde LONDRA, HULL ve Anvera
ten gelip yük çıkaracak ve ayni za
manda LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

W tipi cihazlar 
Saatte 900 litreden 7,250 litre1e 

kadar 

VEBOLiD 
Suyun kirecini taafiye eden cihazlar 

VEBOLiD 
Kendini tanıtmak için e•İnize kadar 

aelil 

SAHfFE 8 , 

VEBOIJD JUNİOR 
Dakika.la 4-5 U~ &atlı au nrir 

cPOLO .. vapuru İkinci tqrlnin 
sonunda Londra, HULL ve AnTCn
ten gelip vük çıkaracak ve ayni za.. 
manda LONDRA ve HULL için _ : ________________________ , yük alacaktır. 

D A i M o N FENER L ER j c~b~~ap~~lkinci VEBOLiD CiHAZLARI 
teşrinde Ll\'ERPOOL ve GLAS- , 

Meraklılarına Müjde: COWdan gelip yük çıkaracak. 
cMARDINIAN» vapunı 25 

200 ili 600 metre ~ık veren f Hnd t~,rinde LIVERPOOL ve 

1938 Modeli CL SCOW dan aelip yük çıbra-
Acı Ve KUeçli Suları tat!ılaştırır, 

Kirecini Tasfiy~ eder D AI M o N 
cak. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINtE 

c:KRET A > npuru limanınmda VEBOLiD 
Evlerin mübrem 

Fen -rlen· g~}mı·şfu• olup HAMBURG. BREMEN ve 
- _. ANVE.RSten yük çıkarmaktad'1. 

lyi ıtı almak için yalnız ihtiyacıdır 
D A / M O N Pilleri 

1 LE 

D A / V O N Ampüllerini 
Kullanınız ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Kültür Lisesi 
Gece dersleri 

1 - iki aenedenberi yapılan tecrübelerle yüzdeyüz muvaffakıyet 
söateren ıu. ve •rtaokul diplomaaı almak iatiyenler için aece 
deraleri bu dera aeneainde de baılamıthr. 

2- Gec• dersleri için Kemeraltında Birinci Beyler. aokaimda (30) 
numaralı ev hazarlanmııtır. 

3 - Kız •e erkek herkea bu deralere devam edebilir. Derele- h.r 
aiin. aaat 19 da baılanır. Saat 21 de nihayet verilir. 

4 - Dersler için ayda yalnız bet lira alınır. 
1 - Girmek İUİyenlerin hilviyet cüzdanı ile sıhhat raporu ve 3 

aded fotoiraf ile her aün aaat 18 den itibaren mezkur adreM! 
müracaat.lan lüzamu ric. olunur. D: a 

Denizli Vilayeti Orman çe· 
virge Müdürlüğünden: 

1 - Denizli vilayetinin Acıpayam kazası dahilindeki Bozdağ dev
let ormanının S .. 6, 7, 8, 9, 1 O, 1 l numaralı maktalarında 1 S940 met· 
re rniklp 905 desimetre mikap gftyri mamul çam ağacı bir senede 
ormandan kat. imal ve ihraç edilmek üzere ve kapalı zarf usulile ar
tırmaya çıkarılmııbr. 

2 - Artırma 10/ 12/ 938 tarihine müaadif cumartesi günü saat 
onda yapılac&ktır. 

3 - Artırma Denizli orman çe irge müdürlüğü binası çinde top· 
lanan orman satı§ komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Artırmaya konulan çam ağacının beher gayri mamul metre 
mikibının 11nuhammen tarife bedeli 505 kuruttur. 

.S - ~vakkat temİnDt 603 7 lira 62 kuru§ tur. 
6 - 181teklilerin teklif mektuplarını ikincı maddede yazılı saattan 

bir saat c'f'veline kadar Denizli orman çcvirge müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde evrmeleri lazımdır. 

Şart~ame ve mukavele projesini görmek ve almak istiyenlerin 
Denizli orman çevirge müdürlüğüne müracaat etmeleri lan olu -
nur. 12-12-20-24 4086 

Sz de MET ALLLJM ''D,, u:ı:~:!~~tıı 
Hem '°1 ııık almıı olur, hem iktıaad etmİf olur, hem limba detittirmek 
ten kurtulur, hem de aarfiyatmızm ekailditini ilk faturacl& aörilrail.DGa. 

ET LLU 
t:evfik Baykent 

Elektrik - Telef on ve malzemesi cleposa. 
Siemens fabrikala.n mümessili 

P ·ştem3!cıJar 77 - 7':1 teJef on 3332 

F ratelli Sperco 
Vapur· Acentası 

ADR1A TICA S. A. di NA vt. 
GAT10NE 

LERO motörü 14/ 11 tarihinde 
gelerek Pire korfo Saranda Brendizi 
Avlonya Draç Rağoaa Spalato Zara 
Fiume T rieete ve Venedik için mal 
alacak ve 1 5 / 11 terihinde saat 1 7 
de hareket edecektir. 

.. 

Tediyede kolaylık 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kall)rilerinizi kiret;li 
suyun tahribinden kurtarınız 

ISEO vapuru 14/ 11 tarihinde 
gelip Selanik Köstence Varna Bur· VEBQLiD Ltd. Şti. lzmİr Şubesi 
gaz içjn mal alacaktır. l 1\1 5 

P. FOSCARl motörü 1 S/11 tari- Saman iskelesi Mimar Kema ettin cad. ll!O. 1 
hinde gelerek Lero RöaOi Bı•ud••i ~eutsc e e- zmı·r ıt a a"'t Gu"mru"g"'u .. Mılfdlir
Bari T rieste ve V cnedik için mal U 
alacak ve 1611 ı ta rihinde saat 11 de vante Lı·nı·e lüg., ünden: 
hareket edecektir. 

F. GRIMANl motörü 17/11 ta· G. M. B H Cinsi Muvakkat ihale günil 

rihinde gelerek Patmos Leros Ka- • 
limnos lstanköy ve Rodos için mal Müfettişlik için mcfru,at 
alacak ve ayni gün akşam. 19 da ha- Ham bu. rg Ba, müdüriyet ve. mülhakntı için 

Muhammen 
bedeli 
1140 
4977 

teminat 
86 

374 

reket edecektir. mefruşat 
ROY ALE NERLANOAISE lzmir gümrükleri ihtiyacı için yukarıda yazılı iki kısım 111efru~t 

~ERIKAN EXPORT LINES 2490 numaralı kanun mucibince açık eksiltme ile mubayea tdilec~ 
KUMPANYASI cEX:\lOl'TH> vapuru 6 ikinciteş- tir. Bu hususta fazla malMımat almak istiyenlerin ihale günleri~ 

ULYSSES vapuru 14 111 tarihin- rin<lP bek leni~ or, Nevyork için~ iık ala- evvel sabahtan öğleye kadar ithalat gümrüğü levazım servisine ~ij, ... 
de gelerek doğru Anver!I Amster· caktıt.. '. · caatları ve teminatlarını da gümrüğümüz veznesine yatırmaları 'ilirı 
dam ve Hamburg için mal alacak ve d~XCELLO> vapuru 14 ikinciteş- olunur. 6-11-16-22 401-Ô 
18/ 11 tarihinde hareket edecektir. rinde bekleniyor; Nevyork için yilk 

VESKA ORIENT LINIEN alacaktır. ------- 939 d ı 
S d~XA:\fELIA> \'apuru 21 1kincitı>'· 1 o e 1• KUMPANYASI rinde beklen'vor, Nevyork için yük m 

BORELAND motörü halen lima- alacaktır. 
nımızda olup Rotterdam Hambur12 cEXCHANGF.> vapuru 2 birinci-
Gdynia DansiŞ( Danimarka ve BAi· kin unda ht:kleni.) or, Nevyork için yük 
tık limanları i<;in ml\l alarak 17 1 11 alacaktır. 
tarihinde hareket edt.:cektir. PiRE AKTARMASI SERi SE-

TUNISIA motörü 22/ I 1 de Rot- FERLER 
terd11m Hamburg Skandinavya ve < l•:X<'A~rRlON> vapur u 18 ikinci
Baltık limanlarına mi.iteveccihen ha· teşrinde Pireden Roston ve Ne.,•york 

reket edecektir. irin hareket edecektir. 
SERViCE MARITİME ROU- 4'.EXOCHORDA> ' 'apuru 2 birin-
MAiN KUMPANYASI dkAnurıtfa Pirı:ıdtrn Bo~ton ve ıevyork 
PELEŞ vapuru 17/ 11 tarihinde !çın hareket edecektir. 

gelip Malta Marsily._\ Cenova için «fJXCALIBUlh \apuru 16 birinci 
yük ve yol< u alacaktır. kinyrıJn Piredeıı Hoston ve Nevyork 

llaıılardtt.ki l.areket tarihleriyle için harel,et edecektir. 
navlunlardaki değişikliklerden acen· «EXETEU> vapuru 29 birincikA· 
ta mes'uliyet kabul etme2. Daha faz- nunda Pireden Boston ve Nevyork 
la tl\fsilat için İkinci kordonda için hareket edecektir. 

FRA TELLi SPERCO 
Vapur ac~ntalığma müracaat Vapurların hareket tarihlerile 

edilmeai rica olunur. navlunla.rdaki de"işikliklerden acen 
TFLEFON . 2004 _ 2005 ta meauhyet kabul etmez. 

· Daha fazla taf ıilat almak için hi-

Operat6r rinci kordonda W. F. Henry . van 
der ~ve Co. ·n·. v. vapur accnta-

Cemİ) Oral lığına müu:cat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2007/ 2008 

Memleket hastanesi 
eski operat6rü 

İ:amire ••det etmit olup her sUn 
öileye kadar GUndoidu Franaa 
haatahaneainde öf led•n aonra Bi
rinci Beyler.okaimda No. 42 de 
haatalarını kabul eder. 

Telefonı 2252 Haatahane 
Telefon: 2310 Klinik 
T.~lefon: .3350 Ev. 

MERKEZ HAST ANF.Sr1 
GÖZ MÜTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 
2 inci beyler sokak, Hamam 

Karı ıaında No. 45 
Her gün 3 den 1 ye kadar 

TELEFON: 3806 

Blaupunkt radyolarını 

Mutlaka elinle-
• • 

,yınız 

Fennin en mü

tekamil hıri
kasıdır 

:Muiki zevkını yaz ve kış ge<'I ve gündilz bUlün tabiil iğile ancak bu 
ahızalarln tatmin edebilirsiniz. Altı lamba.hsı 1:33 liradır. 

lzmir ve havalisi acenteliği ve her n~v~ radyo malzeme aatıı yert 

. 

A.R.Ozman ve H. Güvan 
Telgraf Ozman. Saman lak~e•İ Jatanbul han No. 17 Telefon 3~ 

-Tirede -
Dr. S. Sırrı Tine/ 
lıtanbul eski Alemdar Sabhat 

Yurdu hekimlerinden 
Hastalarını yalnız gündüzleri Jaa. 

bul Vf' t,.,lavi c.-d,.r. ---


