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Başvekilim iz, lstanbula gidiyor 

Cenaze merasiminde bulu
nacak ecnebi hey' etler 

Dıı memleketlerden gönderilen çelenkler, sekiz vagonu 
doldurdu. İstanbul, yüzlerce çelenk yaphrmaktadır 

.. _. .................................................. ______ _ 

BASBUGUMUZ 
~ 

Orduya taziyet ve se
limda bulundu 

Devlet reisimizle Mareşal Çakmak 
arasında teati edilen mektuplar 

Reiaicumhunımuz ve bq buiumuz lamel lnönünün 
İzmiri ziyareti intibalarından 

Ankara, 17 (A.A.) - Reiı;icum- rin du)·gularımız. samimi şükran Ye 
hur 1!'1met İnönii ile Genel kurmay tazimle meşlrndur. 
'başkanı Mareşnl Fe\'Zi Çakmak arn- Emekli bir men ubu olmakla ifti
sındn aşağıdaki mektuplar teati \har ettiğim Türk ordusunun başku-
olunmuştur: kumnndnnlığını tem il etmekle yUk-

15/11/938 . ek vazife hbleri içinde bulunuyo-
MareJal Fevzi Çakmak rum. Azimkii.r ve tecrllbeli kuman-
Cenel l·ur yın baıkanı danlar, e.fknUi Ye tedak r zabitler 

~1 b '- be • T" k t •• - d hU t ı·ıd• ü "k . 1 dd b 0 1 ı:~ Atntürkun ebedi ha' ata intikali- Vf> Türk miJletinin bakiki varisi olan 
,...,....n ea antan rı ur u u,u .. unOD111n e rme e e ı ı ı yu e ın muKa es ta utu, om•- çe ni, onun hazerde ve !'lef;rde Ba\"Jn ar- kahraman ordulardan ve cQmlesi 

.. rayının aalon lannda komutanlar tarafından bekleniyor.. ı . ...ı l i f. l hli tı· ·r ı rde '"Ücud 
· r.lhıaşı o an s ze ve onun zn er ere e :;e ı vnzı e ever e n ' 

l:Jtnnbı.:l, 17 (A.A.) - Atatiir "ci konvansiyond başlarında Adli)t-lseJumı ifo ctmi~tir. l'\kettiğl \€' glızO ıribi sevdiği snıılı Lulnn Türk orclmmnn, :ısnlet -ı;e 
'dm :en .. zelerinde ecn•bi d.-vl."tl~ri .,azirı Ekselans l·ai.k .Satk~ b~l~nnnl .. ~.ııkarcı, 17 <.1.-·hıs~ısi} - A_ıa- odlusuna taZİ;\t'l "d<'riın. Se\gili.,bnş-ıheybetiıı tim:ı~li oı;u·nk. gurul' 

.:~~~IJij ~~$1} edecek heyf"tler sehnmız \rnav~dluk hey~tını .g~tırr~u tır. turkuıı cenuze lorf:'ııındf:' Arnerıkn Jrng Atntilrkün htıtırcısı kuı·şı~ında , e gii\ eııle Lakı.' oı·um. Türk ordusu, 
'.J ~elıreğe ba§lamışlat'dır. Bu sabah . ~urıye ~eclıs reısı f:..k~elarıs Reisicumhuru B. Rui"velti, Arne.ri- acımın fosC'IJi bulmnz clerect>dc de- - Devamı 2 nci Sahifede -

!·arsı de aynı trenle gelmiştir. kanın Ankara sefiri temsil edecek-, 

CUin hurre · Sİffi İz Sovyet heyetini getirmı-kte olan ı:-:. • k •ı • • • 
harp. gern!leri.bu sabah limanımızda Bri;ksel, 17 {Radyo) -Atatür- l..J'arı•cıye ve f f ffl f ,.,f n 

Yıllı.ek tahsil genTl "ğ :- ~ernırfemış ve toplar atarak resmi - Devamı 3 üncü aahifede _ rı ~ A.tl 

n~ tef~kkür ediycrlar • mühim bevanatı 
.Ankara, 11 (A.A.) _ p....,j.,İcll~lhllr lzmı·rde J 

İsmet İnönü, Ankarada yUks~k tah-
ail ıen~lHtlne aşakıdakl telgrafı r.örı· 

derml!i!lerdir: 
Ankara yükaek tahail ıençline 
Ankara :\'Uksek tahııil geııçliğiııhı 

candan ve a!iilane duygu!Arııuı te~~k
kür edmm. Şifa ve teselli knbul et
mez btı)·ük acıya tahammülll, anl'al 
siz a-ençlerin vatıuın hlz;net a kh k 
yetişmekte olduğunum gO' eııdf' lıl'l u-

1.INONU 

"Ancidolu,, 
12 

Sahile olarak çıkıyor 

Harici siyasetimizde değişecek hiç 
Büyük ölünün ebediyete birşey yoktur. Dostluklarrımıza 

verileceği gün sadakatla bağlıyız 

Ün3 layık bir ihtifal yapılacaktır. 
Programı hazırlanmıştır 

Bilyrk Şefin, AtaHirkOn defni günii yon tarafıııdnn hazıl'laıımı.Jıı·. l'ro

tzmirde yapılacak ihtifal programı, ı gram şudur: 
1)a rt ide te~ekkill eden husu~i korni~- - Devamı 4 ncü Sahifede _ 

Mısır Kra'içesi 11giltere Kralı 
Dün ak•am bir krz ~39 baht:ırrnda /stan-Elimiıtde olmıy11n !!!artların te~i rile Y .... 

bir mtıddettenberi ~ekiz sahife çıkı· çocuğu doğurdu J. ula gelecek 
yorduk. MUkemmeliyetlmizf, olgun- Kahire, l 7 (Radyo) - Mısır Lonrlra. 17 (Rad) o) - Deyli He-

luğumuzu fedaya mecbur kalmıştık. kraliçf'si, bu ak,am saat 20.30 da rnld gazetesinin BU,kre ten öğrendi- Hariciye Veknimiz B. Şükrü Saraçoğlu 
ÇUnkU klQ-ıd stokumuz tUkenmi. ti. bir kız çocuğu doğurmuştur. Do- ğine göre. İngiltere kralı S. M. Al- Anknr:l, 17 ( A.A.) - B. Şükrü ranmnk mecbuı·iyetinden Riı ndi aza. 
Piyasada da bulamıyorduk . I>ün ğum. derhal atılan 21 pare topla ilan t J " 1 !'lS!l baharında R ·saraçoğlu. Agençe Economigue E1 de bulunuvorum. Sizi sah e ın kabul 

d·ı . . ı· 1 1 1 K ın~ı oıJ. · · omnnYa . . . k h b' . . . s 
1 Fillppo Gramani ''apuru ile nihayet e ı mıftır . op ar atı ır atı maz, a - d . . . . · Fıancıereın An ·ua mu a ırını ka- etmekle bü,·ük bir zevk duy 
11

yorum 
kitıdımız j'eldi. Yarından itibaren hirenin her tarafı elektriklerle siis- kr~lının Loıı :da czeı.}k'taı.rretını ıade için bul ~derek Fransız matbuatına i!1'al Tlirkiyenin. harici ~iya,.,eti •f 'ürkiye. 

Romanvavu gı e . 1 . .. • d k' b 1 
gene İzmirln en ol&'un bir ırueteilf lenmiş ve saray önünde toplanan , · · J . VI b. h .. edılmek uzere aşagı a 1 t>yanatta Cumhuriyetinin ilk günleri .n den beri 
halinde, zenj'in milnderecatla çık- bihlerce halk, sevinç teıahüratı yap- Kral S. l\l · dorJ kl ' ır arp gernı~ı bulunmuşlardır: dekişmemiş olma ına binaeu ı ıu siya-

. ·ı ·ahat e ece · er ve avd ti · ı , · k b' · b · r maj'a ba1hyacaku1
:. Karlll!rlml~. şu mıftır. 1 e ı:;e) . e erın- - « ); enı a menııı ugUn ittifak .set hakkında beyanatta bulunmak 

kısa devrelik vaziyetJmlz için bizi Yarın, fakir talebeye on bin ta- ı de lstanbu~da ba· müddet tevakkuf ile almıı olduğu itimad reyini hen Uz !fikrimce lüzumsuz ise de J ~u hususta 
afet.tinler. kım elb* tevzi edilecektir. edeceklerdır. laımadıfı .aıralardaki muhteriz dav- _ De•aım 3 Gnc& eah.Uedtı _ 
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e o ır a o o IYJ \S' \S' Dahili ha3talıkltır mli.t•lıunn-;;;: 
Türk anaları ve Atatürk 

ir Ş ifna O lfDaDa lfiıab/a\rDta\ıri 'ıf Sıhhibahisier.-J 
·'--::-----------------------":"""-~--------....i· Şnıki Uğur diııM ki: 

İki otomobil kazası Vicdansız ana Grip SAiME SADİ 
Atatürkü, şimdi Kar~ıyakada Osmanzade camiinin dibinde, topra• 

f n ııe mH!et:.ı ihtiram sinesinde yatmakta olan bir kadın doğutdu, bir 
1 ürk ıınası: 

z .. beyde .• 
lan:kı~, onu ilk kundağa sarıp ta bağrında basarken, o mini mini, 

r,öLleri yumuk, temiz temiz süt kokan, avuçları aımaıkı kapalı, kü
<:Ük. canlı ve ae'\'İmli bebekten, bir gün dünyaya •arlığını ve es rini 
ı...ı,ul ettirecek büyük bir dahi doğacağını hatırama hiç getirmi' 
rrivdi? Hangi ananın gururla bulutlanan gözleri, böyle bir parlak ve 
n a'ud bir tahmine tev~ccüh etmi,tir ki!.. 

O da eadece bir inıan yavruıu doğurdu. Fakat tek farkla ve büyük 
bir f rtla: 

Kanında ve verasetinde en büyük cevherler bulunan bir neıle, 
TUk milletine metuup bir yavru doğurdu. 

Tarihin Türk milletine bahfettiği mUmtaziyet, onun bir huıuıi lütfü 
ı!e il, ka:ıanılmıt ve kabul ettirilmif bir hakkıdır. Medeniyet ve ıevi· 
vesi, en ıkl, en uzak tarih devirlerinda Aayadan büyük bir parıltılı ile 
dünya ufuklarına akseden bu ırk, kahramanlar da yeti4tirdi, dahi
ler de, olırun kafa adamlan da .• Bir Atatürk de ancak böyle bir ırktan 
gelebllirdi. Bunda milletin kanının, millet ruh hüviyet \'e asaletinin 
tevllrüsü ribl heıt'.1 fiziki, hem de ruhi bir hadise tekevvün etmi4tir .. 
Analık, bu hadisede, bahtiyarlığa ve aururlanmaia haklı bir veıiletlir. 
Oofuran odur, fakat cevheri r•tiren, bir milletin bir ıoyun veruetidir. 
Diğer dünya büyüklerinin tek cepheli, ancak bir taraflı, "bir zaviyeden 
k"hraman veya tek bakımdan inkılapçı Yeya dahi ola4ları, milli ve• 
rasetlerinin kifayeblzliğindea doğar. Tllrk anası ise, Atatürk ııibi her 
~epheoi büyük ve her cepheıi parlak cevherler doğurabilir. Çü,,kü 
Türktür, Türk olmakla bahtiyardır, en büyük bir ırkın kanını ve ruhu· 
nu ta,ımaktadır. Çünkü verasetin bu kadar olrun bir tekilde tezalıü· 
rü, ancak o millete menıubiyetle doiabilir .. Her Türk ana11 bilmeli· 
dir ki, kendisi de, "bir cAtlltürka yaratan Türk kadını Zübeyde ile kan 

e ruh kardeıidir •• 

Atam 

Ey ,.,ki tarihlerde •an olan. zafer Atam! .. 
} nz.ı<'an bıl~ilk hilkür;ndarlar: ·anı- Rize yadigar bıraktı)iın rumhuri· 
nız.ı dflnyanın mtıc ze •rini ) arııtan }·eti kanımızın snn dnmlasırı.~ katlar 
hr varlık, sizden ~ok yilk .k umfta muhpfaz:ı edeceğiz. Dunun için müs-... 

J 4 ay/ık cocuğunu Hafif şekilde :::ahür eden haıı-
daha Oldu istasyonda bırakmış tıılıkta ateş hemen ~tuz .dokuz ve 

Ödemiş jstasyonunda belirsiz bir hatta kırka kadar yukselır. Hıııta 
kim•e tarafından 14 aylık sabahat burada titreme bile husule gelir. Ba-

Bir çocuk öldü, bir çocuğun da ayağı 
kırıldı, şoför beraet etti 

zı defa şiddetli titremeler yerine ha· 
adında bir kız çocuğunun bırakıldı fif ürpermeler vukua gelir. Ve ha-
görülmüştür. Çocuk, istasyon memu- raret derecesi de ona göre yavaş ya· 
ru tarafından himaye edilmiş, zabı· vaş çıkar. 
taca yapılan tahkikatta kızcağızı, Ha talığın başladığı zamandan iti· 

Büyük C .. ti bul\arınrla feci hır oU-- hut ·uçbr kanunun:ı göro muhakeme· ana•ı tütün ameleııinden 25 ya,mda haren hastalar kendilerini pek fula 
mobil kaza~ı olmuştur. Alba~ rak ti· si görulmüş, suçu gorülmediğinden l\f kb 

1 
. b k k t • t b •t dermansız, hııl iz hissettikleri gibi 

ar'Gthane. ın ait üzüm deposu önfın. lıerı,etine karar verilmiştir. 'd~l ~ t~nın ıra ı!)' aç ıgı es 1 gayet şiddetli alın ve baş ağrısından 
de oynayan Selaheddin adında sekiz Dün ikinci bir otomobil kazası d:ı- e ı mış ır. da mustarip olurlar. 
yaşlarında bir çocuk sol taraftaki ya. ha olmuştur: Suçlu kadın yakalanmış, adliyeye Bununla beraber kollarda, beeak-
)'a kaldırıma geçmek iaterken şoför Meninlide B. HiUUı Fahriye ait' verilmiştir. !arda pek ziyade ağnlar olduğu gibi 
Abdulvahap Yalçının idaresinde saat- rcelep hanında oynayan 7 yaşlarında -= +=- bel nahiyesinde de şiddetli ağnlar du-
te 20.25kilometre hızla yol alan:.!anisa Mehmet Çobanlı oğlu, gördUğU bir kö· BORSA yulur. Ayni zamanda burun nezlesi 
belediyesinde mukayyet 75 numaralı peği ko\•alama~a başlamış, hayvan, de başlar ve fazla miktarda ifraz ya-
kamronun ~!tında k ... '.rnış, kamyonun I h:ın k~pısındat. cl.ı 9: rı f.ı yıca ..ı da OZOM par. 
t0 kerligi, çocuğun başını ezmiş!ir. \ a. arkasından koşmuş, o sırada Karşı· Gözlerde iltihap vukua ıeldiği gİ· 
ralı vaziyette hastaneye kal<lırılan çu. yakadan gelmekten olan şoför B. Mah- Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr. S. bi göz kapakları da 'işer ve kı;oarır. 
ruk. bir mOddet sonra ölmüştür. nıudun idPresindeki 1 numaralı tıık. 770 Y. İ. Talat 12 50 12 50 Hatta bazı defa gözler yaşanr. Vt: 

Hadise t~hklkatına müddeiumumi ,i otomobiline çarpmı~. altında kalmış 675 jiro Hl 19 haıtada ıöz kamaıması olur. Bu haı · 
muavini B. Rıı1tu l'skent tarafından 1ve sağ ayağı kırılmı~tır. Yaralı ~ocuk S91 Ş. Rıza 14 18 50 talı~a uğnyanların yüzleri kıttı'lttı· 
.ı korımuş, şehir ı!ahilinde idnre•in<.lt-- ha,tnııe~ e kaldırılmıştır. Şo!ôr tutul. 293 Akseki bankası 13 76 16 dır.Bu suretle tam bir grip manura•ı 
ki kamyon hız!" •Ül"erek kauıya 9eııe. 1 muş. ayn! hadise tahkik!i•ın:1 da milel· 254 Albayrak 13 50 13 50 gösterirler. BoP:aılarında az çok şi1· 
biyet wrrıek suçundan •ofor Abdul- deiumunıi muavini I:I. Rıı,tıı l'sltent 237 Esnaf banka<ı 14 50 17 75 lik ve tiddetli bir kırmızılık vardır. 
vahap t.ıRhkemeye se\·kedilmiş. meş· tarafınd>1n el konmu,tıır. 190 inhisar l1 15 13 Bademcikler 'işer, gırtlak ve büyült ___ .. ____ 
(e~alpaşa çarşısında 

, bir cinayet 
·. 

Ali 

terlh ol Atam ... 
Ruhun .acl olsun Atam. 

lzmir Erkek Li•esi 
Xo. 4~6 • 'ahit Hancılar 

B. 

Gö~cük okulu 

16 7.~ nefes yolunda şiddetli bir nezle oldu._ 
l!ı5 M. H. N•zlı ., 16 7.'i • · · f k d gu ıçın ıa8taya istırap verece ere-·· 
Si) l<uhen bira. 12 87" 12 • 7~ ced .. ınüz'iç bir öksürük de görülür 
4:! P. Klark 
::o Öztürk 

l.t 75 18 50 Göğüs kemiğinin arkasında büyti 
16 50 16 50 bir ta;oyik duygusu olduğu gibi şid
1 ı; ıc detli bir gıcık hissi de mevcuddur. 

Çok d_fa kuru bir öksürük varsa d.t 
~ l S. Cda nlitı 

W K. Ak. 

GU :il lI ı f» 
onraları bu ökıi.irük yumuşak bit 

ıo ı;o ı ı :ı.; s kil alır. 

l'.! 875 1!l 

i\o. 

7 

1 il 
J 1 

12 

1 .. " 

1 1 

1 r; 

1 
Ayni 

lxclR 
mnlın cinsi Kr. 8. Kr. S. 
Esnaf Lıınkn<ı 7 r.n 18 

7 !iO 18 

3ft:~ l\L Atnınan 

201 R. f'ranko 
7 :m; 1 G GO 

202 Ti. Şe~brş 
110 T. !. T. t. Sir. 

ZAHlf:E 

8 

17 
JR 

Ço~al malın cinsi Kr. S. Kr. S. 
264 balya panııık ·10 45 50 
105 ton 1. kepek 2 60 

Para borsası 
ANKAAA 

16 ll/938 

5.88 
125.10 

3.2925 
6.5926 

28.25 
67.7:12,; 

G0.1275 
21. H\25 

1.0725 

- Arkası vo.~ -

--=+=--
Kubilay abidesi 
Tepe çepçevre ağaç· 

landırılıyor 
::lfcıwınencle Kubilfiy abidesinin 

bultıııcluıu t<!penin ağaçlandınlmıı. 

. ıM dı'\ am ~dilecektir. Vi!Ayet zira. 
ırt rnilılu rü r:. Refet Diker. ı.renem • 
ııe giderek lın yıl fidan dik,lecek yer. 
IPri tı••bit -t-lnıMir. Bir Uıraf•1n da 
ficl;uılıır hazır!<ınmsktadır. Kubilay 
ı.ı"'ıe ı lıı e ıafı. epçcvre ttır kQrıı 

haline getirilt'crktir. 

z~hıtada: 
Metresini yaralam!f, kaçmış 
Ali reis mahallesind.. terlikçi 

K .. malettin, dört aydanberi ayrı ya· 
·ad•{[ı metrPsi 2 S ya•ında Zehrayı 
bıçakl11 ayağından yaralıyarak kaç
mıştır. Zabıtara aranıyor. 

Odunla yaralamak 
Kestelli caddesinde RMit oğl~ 

Ahmı-d. bir yatak meselesinden 
Mehmed oğlu Kasımı, odunla bası· 
na vurarak yaraladığından tabıta<;a 
yakalanmı,.ır. 

Sarkıntılık 
Keçecilerde Dikilitaş aokağında 

liya oğlu Nesim, 1 5 yaşlannda bir 
çocuğa sarkıntılık ettii;inclen yalta
lanmıştır. 

Bir vak'a 
Tepecikte Rum mezarlığında Sa· 

lih ve Rifat adlarında iki ki~i. Mus· 
tafa kızı 25 aşlarında Ay,e ile çir· 
kin bir vaziyette gÖrülmilş, yak.al 
narak Adliyeye verilmişlerdir. 

Fransız -Rumen 
Ticaret muiihcde6i · 
Bükreş. 17 (A.A.) - Romanya ha. 

kfimetile yeni bir Frans11,.Romen fi· 

caret muahede~i alıdi imkJlnlıırını a. 
raştıracnk olan Fransız h•;eti bu ~a
bah Bükreşe gelmi!ftir. 

fralyan Romen ticari mtizakerelcri 
rı~·ın 21 1nde resmen başlayacaktır. 
Cç ltııl~·an ek•perinden mürekkep bir 
heyet ayın 20 inci günü akşamı bura
ya geletektir. 

1rnllhu1.mla Ilükre~t0 rere)·an •!· 
mekte oJı,n ltoPRn.AJn,an ti..~rt mü. 
zakrre er• lkı memleket arasında Lir 
ticııret mukav le i imza edilm k üte· 
re prtn. ip l : ıarilıı Lir itilafa mUn· 
cer olntu t· r. 

Muahede imzalanr:lı 
I. ·•ı.lı·a. 17 (Rncl)o) - lngiltere

\merika lkar•t muahedc•i, b~gün VA· 
şingtonda lngiliz sefir. ile Amerika 
ticaret ıazın ara ınrla i'nZalanmıııtır· 

Yl'nİ muahede, ik"nci klln•ın ın bi· 
ıl•n i'ihııre in bik mev "ne g·re-
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1 DlşaJtdiJlılerim J Ç 
Atatürkün kalbi Is-

o lovakyaJcı Cum
hurrei&i &eçimi 

• Y eni dünva, silahlanmak tanbuia niçin 
'-' gömüleıne2? Parlimerıto sem vuiyetteıı sonra ilk 

mecburiyetile karşılaşıyor ~RAIMGOIC(): Ptaw, ıı <JWs}~f!d~~!!~~vakJ•,. btlt"'n 

sa na Se 1 

Arkadaıunız Va - Nu, bir f'ıkra- yapılan tadiliittan sonra Çekoslovak- komşu devletlerle lt! bilh:ıssa Alman-

h • smda, Atatürldla bHrinin ltt•nlnll• ya JHtl'lament09u ilk defa bttgttn top .. ya tıe dost reçinmek istediğini ve ye-
Deniz 8akanlıg"" ı, mecmuu dörtyüz bin ton acmınde •imü1·•.&ri uteıi. ıanmıştıt. •i Çekosı."akyada buhtttan mfttfRkı 

••• Altd•ııya, Xaci:timah ve Polmıyaya azllkltt'ıft tam Jt;t 1erM&ti içinde yaş:ı-mu•• tea d dı• t harp gemı·ıen• yapmakta oldU~UDU bildirdi Bu elamaz ve olmamalıdır. geçen mıntakaların sayla\•lanndatı yacaklarını ıöylfıntş son mtişkül ve 
a; lir lılete, Aütiitltİi ia.ıiı_ t~ bof kaLnı sandal.talar1 nazarı dil:~ti katAiıfık glıtleJıoü l&omirt}a 'tı Yotos. Yatin~, f 7 (Radyo) -Ame- ~ingtonuti ~iyasi maMilleritıd~ söy- de kalacalrJarcbr. Bu takdirde Birld- kW. hir hür vatan, bir hüyük ve te- celbetmekten hali lcalmamıştır. :Su if" lavyanın gösterdikleri sempatideı 

rika Deniz tı.kardıjı, bugün neftet.i lendiğine göre Atnerika kıf ıısımft şik dffleüft o.U.. ikrazatta bulu~ ref'li _.et içllt ~tw .. Bütilıl tfbdi, :Ratenya başvdklli de 1ıazir babceftnişt.ir. 
ti&i rami bir tebliğde, bu ay ~inde müştereken müdafaası hakkında mak awetiyle yanltm edebilecektir. mill4dıft, •utiül 11lrd ..., ..... 0 bılınırı~ıştır. Sırov, parlamentonun, a-elecek haf. 
Amerika deniz tersanelerinde mcc- R l t f d l k oları Bununla beraber bu mesele latiıı ka._.. Wir al'11a11 •ardlf.. ED u Baştekıl.~e cwnhW"reit vekili SıroYIIUı toplanarak )'eni reisicumhuru se
muu dört yüz bin ton bacmiı:ade mü. ~~e tL. anı ~ 7 yapı aca kabul Amerikada kafi miktarda ta ftar AMİôfu ...,. 1'ra..,. Jellt, • kalp- Ut1Mı MI soylet' termiş Ye MilnlJı an- çecej.ini beyan efmit \•e ce1aeyi kapa. 
teaddid harp aemileri inp edilmek- te ı ıma orı eransınca . le . . edilcl"·. takd"rd k I ra ten 14\lutL Her yed, aaa lictfir.. O lqmannm ettttl t'lkl!erini liAh ettilc- mııbr. 
te~u~~b~rm~~ ~~~~W~~~bm~.n~m .~ ı e.~un~~ph~~~a,~"~~------~-----~~-~-----------

Vqlııa&oıı. 17 (AA) - \I~ ıilihlarınt ioialtmak aecb.&riyetJno- ruznamesıne ahnacalwr. araamd• dııltfmf Mr Atia~ kafi Is 
Uo bir 1-.ı...1, ayn &yn hauulyet, panya harbi 

IJata'v 111ı·lıet 111eclı"sinde1Reisicumhurumuz =·~=ı:w.~ cı ~ .., l rı ~ J rı 4 de •u.aa. Wr ••ta Wbau auer, ı,r.. 

h b l LI f c/ı (ı f • • • dai çobanında l»ir lftillet ~ p. Çok azl·n ı·r ce se na ay • ~" f! reısııtın riirclii. 

tehrık telgrafına Misakı lllilli, ö,ı. hir lıariWır ld, 
~ ·ı tek fatı, l»lr karıt topraiı eksik be-

l .. CeVap Vt!rcıı er saplansa. üatUne aluettirilea Lir •a- Salarnnnka, 17 (A.A.) - Umumi manın ZJıyiatı 71,000 kiıi olarak tQ. Büyük Şef İm İz Atat'iJrkiln IJ ÜmU Antaba1, 17 (A:.A.J _ Reı.i- tan yerinden oynar. o, bir ölçülmU.. karargah tnrafından evvelki akşam min edilmektedir. Askerlerimizin göm. 

Frankistler, Ebr nehrinin kıyıların. 
daki bütün yerleri zabtetmişlerdir 

• • • Ctltnhur 1. lnönti thwlet Nisi Tayfur biçilmlf eeetittir. O, tam olarak lb"iba· neşrcdi~n bir telıliide bilhas rı şöyle dükleri düşman ölülerinin mfktan 13 milnasebetıle yapılan n1ÜeS&lT fe• Sökmeam tebrik telaraflarma. ıu lea edilebilecek hir manzumedir. denilmektedir: bi? 275 e balii olmuıtur. Kuvvetleri-

' 
l eevaLı vermittlr. 1 Orad• .. k tat. l.r kant ~k bil• Kıtalattmız buaün Flix ve Rıbar- mız düşmandan 14 top, 29,347 top 

%ahiJTat Ve Söylenen SÖY eV er Eluella Ta,.fur So"1aneri temelin kuneti, • manzumenin roya kasabalannı :zaptetmifler ve bu ~misi, 45 hava ~pu, 191 makineli 

1 

. it! . . . MtUtafa Kemal J'IB· Hatay devlet reiai alıenıi " ......... ile altlt•d~dır. suretle Ebrenin sat sahilinde Kııına .. tilfenk, 218 otomatik tüfenk~. 24,114 
. Aatak~,. ı ! (Radyo) - Hata)' cen~ı) .... ~tl~~r=• ektikleri bir telrrafa . Antakya Ebedi Şer, hnu laöyle dilfünüyordu. nn ellerinde kalan nraıinin işgaJini tü!enk; 7,636 hançer ve ıünsu, tahrib 

Mill~~ ~~·~ to~tıaınd~. At~ f8.ta:::1ı o za!aa Aııteb mnıtaka Riya~t:cumlutfa intilıaLım do- Bilmukabele, iN toprak üsttindeki tamamlamışlardır. edilen 17 tanktan maada ~S tank, 
tiirkun olumu dolayuııyle rnucssıt A b 1 R be (k" layıaile aönde-nn k ı··tt ııd IJa herkesin ve laerıeyin tle Atatürkün n·· 73,989 havan bombal~ US kilo patla. 
tezahürat yapılmıştır. Celse açıldık- kumandanı u unan ecep Y 1 e u u a • • • . •. • • uşman propagandası tarafından } c madde 

30 486 
l>onıba 

30 
il . 

tan sonta riyaact mevkiine gelen halen aelcert temyiz rttehkenu!si aza- Jundufunw tebrik t~l~afınduıı kalhı ıle aynı de~.cede . tnuaavı b~r büyük bir ukeri muvaffakıyet şeklin.. ~~: 1115 tüfeıak' mermfa" ahnı l:rd~ı- n 
dHiet • . Eks l T y!tır Sök- sıdır ) vaıutaeıyle v~tdilderi ttvar> do'*'1 te,eldrilrlerinll taıtdim ecfe- hakkı vardır. Bu, oyle lur kaktır ki, de gösterilen harekat hakikattıı düs- H k vetl . . fı . ş . D . reıaı e ans 

8 
H. · '-- ·ır dah'l bu rhn ekailine ve,a tam olarak verilmez- "' ava av erıDın aakıyetı · ün 

1111a Wr nutuk aöylemiŞtir. ta atayın ml88ıın ~~~ LJt 
1 

,· • ,.... L• • • d fh ._ rnan için büyük bir hezimetle neticelen- Cattha.,etıe }imanının aıkeri hedef-n __ J A ·· it- ··ı·· ·· L..ncfu""'"nu azmnf feaaKarıı yaprı- ae, uızun yenı yur me u1mazun al)' ...... t• 
uev et reisi, tahJr un ° umu ıu 15u ' • kil di B k•ı• • t" d 1 aılŞ ır. ~i bombardıman edilmiftir. Liman. 

ile Tii.rk milletiAin ve medeniyet ale- ~k:,;e k~ar~l yen~_t~ bt!re f • 3ŞVe 1 tmJ! meşı ~ ;:"; ır.. Ebre muharebesi neticesinde kıta- dalli ıniat ltaura uiramıf bir va .. 
nün.in m•uz kaldıiı büyük zi~.• ~rı _ı_ı·ı i . ol.'!' ı ~ ınb"lıdı~se k c· latanbul -t10/un_ıa E:et a•ue h•ldto osta ancııtll A~ Jarmıız 19,779 esir almı9lardır. Dü~ P'>ft ı.oına isabet etndftir. , kar,ısında duyulan efem ve teeuu- sıs cuı mesı uzumunu ı ırrne ~u: J aı , ... .'. .. .. 
rün hudutauz olduğunu söylem.iş ~e retiyle Halatın kurtuluş temelını Ankar:ı, 17 (Telefon) - Başveki. ;:. :U~~: =~~~~~ c • • • H • • v • • . 
.. ~ fU ıuretle d~rn etmıştırk: ntmış9t2•·, A k . ·ı~r ·ı !imiz B. Celal Bayar, Ata türkün, fs. 101.•-·'duiu yerdir Ankara berte- enaıe merasımın arı C\ ye ekılımı • _ Bu f.eMÜfÜ ancak ve aflca 1 n ara ıtua namesı c tev .. , ~ b ld . 

1 
k • . • ....-.... • ' 

c . ek "k hk" ecı·ım· b lu \ wın u a )lapı aca cenaze mera.~ımın· yi ile hugün artık Tiirki,enin tem~ d b } k • •• h• b otı1in ~ilk e~nne. devaml etm k 91 
vle 1ta339 •m ~ ıs u dna'G ~ de Llllunmnk iizere bu akşam Jıareket lü olmuştur. Zaman zaman «Türki- e U UnaCa Zln ffiU 101 eyanatt 

loyduau prensıple!rcle~. ayn m 1 ,..me senesı rtıartın n . a_zı eden henle fsronbula gitmiştir. • - ' .. •• ·· 
...... ::srı .. + ... l; .,,,l.J :.ı .... aa•~ An~n1!>t:ı. l\. l ı.ıtnfn Kı,.nol pı:.~o. l.ae .... tlArının yeı. yerme, cAnltal"a boyle duşunurı, heyetler 
nın bölünmez bir parçası, Büyük Adanaya vulurl:>UMlll tarihi seyahat- Y ahudi)er Ve «Ankara sulhun temel tatıclar•, 
~katın aon eaeri olan Hatayda ierinde kendilerine yapılan istikbal «Ankara ku~tfidlP.. fl9Rfmae ...... _ daıflraf'ı ı inci aahitede _ e,idett &e,'aa etmek anusunclayım . 
.ı. oıum Me!"lerini ve pr~nsiplerini merasiminde siyah tüllere bürüne- h • ti• ) k düiiiınliz yabancı ifadeler hile, hi· E~asen uzun senelerdenberf motead-

- 8qtataf ı 1 inci aalailecle -

...._ tM:ip e.ı-k ve iotikı..tini bu rek Antakya - lskenderun birliiji n&- IrlS yan 1 züa ntan mUtik ve oembolümüsüa kün cenaze töreninde Betıı:alr.aral1- did defalar vak.ileten hariciyenin 
P?e111iplem td kkakaııd. bul.cak- mına kurtuluş dileyen Hataylı bir böyle llalMil edilclitini Ne sa.ıt..n- na teımil eciecek olen • nıa ba.pnda whm4um. V .. d B 
tn-. kııa: B yor. De.1.t reialain yeri or4'a41r. sflbılt Aııbt• ~f RaAya. Lu a~ e BlZı e •t-

Muhterem arkadaşlar. cKı.rk asırlık Türle yurdu diif- ttnda c/a tnt müıkü/af Mmet Yeldlferiııin t09tföfısı ,A1*irj. ~ ~n AM.n"4 htlfteket baJlan c.ıaı B*7~ B. it llfeeıts· 
Ölen fani Atatürktür. Onun matr elınde kalmaz.> k l ? da olu,or. Tara1ıimisia ikiaci -~ ehDııbr. heyeti •mumtyffi tarafından aıkı,. 

dünyayı nunı garkeclen fikirleri, şa- Hitabesiyl~ Hatay istiklalinin~ Çf arı ıyor • ta, Anla&nt 'kalemde ... cWirr M1J. ~, 17 (H&MUet) - Haber lanan katı b@ranAtmdar birka~ dıı-
~ aôzleri kamaştıran eserleri, sn~l~m v~ en büyük teminatım ver- Utaa. P~~, (Rowna) mahreci iltt fU le~ia, dedfthı, taiddn.ı Wltdft ,_, B:lrfuua _;~. ~a. ~tatütkün Jdka sonra lca&ut etmiş bulunuy~ 
Bü$ flthtı daitna yaşayacaktır. mıştrr. . . haben •erıyor: kıymet, ye.U, medee:,.. ,,_. it._ -:ehaze fOrenme ıtlırak açın Emden rurn. llaşveltil fU be,.anatt b 

1 O layemvthır, ebedidir. Ve biz her 2 Eylul l938 de de M~lısı ali- ltatya htıkftmetinin, büyük Jıarp. iatiklllil W...lt•tltırhııdftıl.,...... kt&W8'%ötütıü röndeırec~ktir. Bahri- m ar· n u un-
:arnan onun yükack ruhundan hız nin küfB.dı ile bu binayı istiklal yük- ten sonra 1talyaya hieret etmif Ya .. hu Laf'l1lk Mlj'Ot'; re ailahendulanndan bir müfreze uşt . • 
darak ileriye doğru, daima ilcriye

1 !~lmi~tir. Bize bunu bahseden. me- tltıdilel"e katşı aldığı t@dbi1'tetl tat.. ~. de Arıkatadald törende huhanacak- clılilletiml~ 15 1enedenberi teci'O-
clalıa dik, daha zinde, daha kuvvetli sud günler yaşatan Aratürkün ön\ift· bik ettlfi sırads ttatya Epiı o ela her dava,.a orada alletmif. tır. be edilen Kemalizm rejiminin kendi-
admılarla yütüyeceğiz. Onan büyük de hürrnerle eğilrtitn. . . lıtopati, kfıındi ~apazla~a son ~ı· ti. O kalbi-. 7eri. aaclece Anlılar& Jstanbul, 17 (Radyo) _ Ata- sJne 1'erdiiJ huıur ve ıakQn içeri
nak deiftM hi%e metale olacaktır.! Ana vatana saadet ve ıçı .Yatrarı manlarda Yahuôfümn Anistfyanlıt• olüilir. Bu •..tide fzmir ·'il• .ürltün mübarek~ 12mite aötü- sinde çalıımak ve kun ti k fs. 
O bizim ülkümü2, iman kRynajımız 1 Türk milletine ve şark ilemıne en ır~çm.-k htısasundrj:i tehaliJJderine bir hak, bir dilek aahibi ofmak mev- recek olan Yavuza, fııanbula 51elen tiror. M"lli h d dl e e~me 
lıızın.ızdtr. Bu ülkü tuhlarıtn12ı bir samimi taziyelerimizi sunarken. karıı ihtiyaUt olmalannı büdirmiffiı-. kiincle aiilclir. O lzmir ki. Atatür- bütün ecnebi hup gemileri refakat d 

1 
1 u ~ arı. dahilinde me-

IÜneı ıibi sarmıı. bu hız demarları- 1 
Atatürkün mesai ve silah arkadaşı, Hıriati;anbtt Wabul ~>n yapılan m8• illin h6yGk milli mücadele hareketi- edeceklerdir. su 0 ma~ emelındedır. Bizim haıitt 

ınıza kan iibi dolmuştur. Bu iman Lozan kahramanı General fımet lnö-ıracaatlatın ek$erlai hıl'i&tJyan kili· ain 'bir •eaileai. •ir MMbi." bu mü- Bit haftedanbeti Varnada ı.Ja .. 8'tae.tJ11tııdeki tlaMlft sulh barfçte 
f>u ülkü, hu babadan evi.ada, nesil- nünün Reisicumhurluga itıtitıabım sesine ve dinine bi.ltül iştlr&k etmek cade&ecı.w eordular, hedefinia Ak- nan Alman Emdeı. kruvazörü dijer wllt dlnuramn, !laıte.ı ancak bu 
d~,. tıeıil~aytri hareket, ani kudrıat.'c! bu lciirsüd~n sefAm1ar, hürmetlıtlilzere kendi ticdab Vf kanaaUerhı• clenbcİirJ ilerih kumandasındaki nebi h mil . ntibek. in ~•~tfd;f; &kıftftMffr. Esası mfll!t-
-~i k•vv~tle intikal ec:l«ek ve ehe- tebrik ederim.> itimaden yapılmış sayılmamaktaclll'. reıuin ta kendisidir. ~ ~ge .::~~ t ~- ten zelmiştir. Ve BOyOk Şef tarafın-
CÖ,y~ yqayacaktır. Müteakiben say lavların teklifi. Bu sebeple her pa~a~ hıristiyan d~- O kaip, Ankaraya yakııır. tir. mu ece e dan ifat!e M-nnriftlt. 

M~terem arkadaşlar; _ ile beş dakıka aükut edilmiı ve ayak·ınini kıblıll etmek ıstıye.n bu .aabıl -=-=-=- t 6ftt;bl 
17 

(H iJ _ B 1- narı~t at1ıseffmt2d~ de~işecek 
Buıün çatıeı altında bu!u~dugu- ta gözyaşı dökülmüştür. Yahı.tdilerin neden bu dıne ~rmelt F·ı• . J ~kGmK. A=kthı U hi bir • ktu A ı 

lt\uz ınüetakil Hatay devletının A~ ~ Bundan sonra söz alan lıkendc· istediklerini ve ailevi münasebet!~ 1 İ stı n m ese esi ~r . ı, eeıtue ç şe~ yo r. . n!aşma anmı-
ttb·kün biiyük dehaaiyle nasıl kurul-1 b" t ı __ d" M ..... ·u _ı •• t • • . • tetkik edip anladıktan so•• tötenın:de bulmra~ Buf«ar bafldoı- .za, dostluklanmıza, ıttifaklatnnıza 
.ı Ö ha 1 run me usu nam ı .,.. a şu toz· rını ıyıce &!" 1 ·ı ._ i ••fr · J 20 k" • bütü d k ._,._ 

1 
b ilı B •uttıDtı .B~~k lünün. aziz tıra- Ieri söylemiştir: jra milracaati kili.se ve bu tnısusı. AOnrerana toplan• su ı e ua;er mu ezeyı JfJYe n sa a al.Mllıa a a yız. un-

•ını tebcıl IÇln tekrar eclıyorum. 1 E s·· ""k T" k"" b- ••J& karar istimali ~elahivetinI taşıyan ~- lan .. ~ .... aiJlilıl• ytttlttctflz. 
iüık diyarının ufkunu saran mü- . « : .. {r,u be~ u, b ı:ftik akama havale etrnesi~i bftdirmiştir. mıyaea/r fstan1:n.ıl, 11 (Huauai) - Cenaze llet Uda Ilı• ti,.,. kadar lrlltfin 

t•rdc.e ve iatilinın korkunç kara bu· ıHnsadıud, zu' tızı .__ Y • m ı •J T? ,
1
,, tör.ııllıde bulunacak t='rana12 dele-- ifmıtı~..c...~11 te ırtfttdtkJe4.!rrı· e d luti d ... k . . A d 1 u u su • son uz ız ıraD1m1Z var. er tete AU...Us, 17 (Radyo) - Filistin aa- ımnnz n ız e }' tJ: ag~tru;' k ~ı}- ~a 0 

uya Biz, onun en son eserinin saadetle- ft0 1 Mteaıimıı verdiii haberlere pe-: tn.. ~l.~~u ıu,~li~A1at~ nı5 ürelleptir: bir ithnıd vı mulaaiiet sadasıdır.> 
11\"hi 1: ~nl ~u 1c j a~ . '.~eryer ıtni henüz tatmağa başlamıfbk. Bu LJ ,___. • f• i-Jar• ai1tıere, Filistin meselesi :için bir'kotı Dahuıye TCJU oer aro, Amiral C5rQyorsoıtuz ki f>• s<Szler baş'kı-
t~ .... i u '"u ulş kare et ennı rAnyat "k'~ insan bize en yakın idi. Son iki se- TJdP8f16fan •« rr nrı: ferans akdetm kt -·--wn-· B·~ Doı.,ar, ~k cıırthıları batftumaıı. ca rnütalealar ilavesine ha<:ıt bırak-~11c. rne oaş ar en o uman a ı ed" J"" .. d"" - .. h h" H ta l f_ e en v~-... -., ... nr. .. danı Holınıfer DahT kalet 
Ya. ide.enderun v~ havali$i ·nAmı ile' 

11 ır kuşHun ug1 ~· ep tıız a Y 
0d • lıR tonımıyot ınetew, İngiltere ile al&U4ar ınillıetler L....1..-!. rn+ •' .._'Z:...l.!._,ı ıye ve i mıyafa~ •eced4' 991ktll'. Ve bi söz-

~ L H .,ı •• ad l h k l muttu . asta ıgının ız rap anın a arası d k 
1 

d ._..ı- ......,. mmıı HauuWrÜ Antirahıı ı-.:- A _,._. ı.......... 
r: hafi atayua muc e e Are et e- hile Hatay davasiyle meşgul oldu. famdn, 17 (Radyo) - lft'A'iitere .. n .a . onuşu acak, Arap eYnn.w· eMİI' Dbiti, Cenendin' . . . ,.,...,.. "'1erae "e- uırrkea tarafından 
c:!u başiamıf bulunuyord~. A~a .Y~~: Hasta halinde Mersine, ta yanıhaşı- t.&k&rneti: ltıdya imımrtorfutmnı nma fillrı aorulaeakbl'. sefarethane kitibi. .entlT zaiıitı, •ıaıtallfp aid~aiını timid etmek 

).;;ruıuıb~ard:etlenyld.t~~· mıza kadar gelerek, ufkumuza çe- tudik etlliinden, Habe.ı- bUra Ar iantinin teltlilkti !latıy~ h~ ele L.;., it -~ ?ı!.._,.. -·111 ~I l'rıı•-~h 8 
k v~ ır 1to~am be 

1
• .et virdiği deha fııkıran ~ıklı gözleriyle 

1 ~fitini tanımadıitnı kendisi1ıe bil· &tnı U!fteral Her~ AD:,e 8 K vma: m n UıftuıttiyMlne hitap eıffro· 
~re,.~ ü~e;e G::1

?-"te b" gıştmış bizi aydınlattı. Öksüzdük, o bize ba- dirmiş ve it irnadnatnesfni iade et- a..._ A~ t 1 (A.A.) - Ha- bir nıdtahhae ' r aro e um.~ flhe' etmeıdırterlm :tJ :fl'tan-
kö"'-:.nd tay 

1

1
81

336 zıa~te. ın adm ba oldu. miftir. Bu milnasebetıe, dün Rmtıan• riciye nazın Callfi16 ,.ftırftl: f'aıa- Dafl~e ~ r...
1
. B A.1L- a~ .sa ile Türl:f;te" «1'*9!ıldd:i ınorıauba-

b ~ u en senesı nısanın a O . . . _ . ............_ .. _ _. 4 .. 111Y eıtı ı . ~t .,;Jlll"'O, f . . -# 

"Clrn~li •e Atıadoiu Müdafaai hukuk : . ) a kralı şer~fme ve~~n resım ı11a- -r&&an aonferamında Ar,anim tMıt burfin 22 f ~de Patisteır ful'tekef et- ııı ~ı mem1ekefin J"tlksek .maıu~at-
c- Hatayt kurtarmadan ıider- fette, Habeşı!ltnn sefırı doktor Mat· ralınclan teklif edifecek prol'J"&llUA miftit. Ketıdain· Ttı kiy bfiylik e) .. lan ıle hemabenk o111ıası ıçfn t!lım-

V d • d sem, gö~le~im a~~~- ~iderim.~ ~Jt davet edilmemiştir. aıaiıdalri ..... ...._. iıatina..t dliini çisi B. Suad Da~aı ~iutİ.mııfır. d4n gtteni yapacaiım. Vatandqla-
~ara eDJZ e Demıştı. DetittPnı. ahvalm gay- Japonlar hildinniftir: latanbul. 17 (Tefelonfa) _ Ec- r1nua iki n1emı.at ___.akı tıca. 

&6.. 1.. ~ f l ri Müaaid olduğu Z4DUllllaıtlıe bile 1 - Amel"iılıM dlnttik.a.i u. nebt memİefcetlerden eönderilen çe- ri, ik'tıtlaıctf ıı'e .-H JllllıllWbetlerin zrıutnıs ırtına ar yapenı Atattıız, bunu da tnlttal~ r• .., il t•L...ı~n ..ıe1ıaı .............,.~.. ...a....!ı..... .u 
1 

• let sek' clo"' •ailil6ıt d~M• ,._.Mbai fn. ~ l d ~~ hag,d yın J o arım •llT ,.. --üd - . j - • ız vagon xıumı~t•r. haı a ı . y a·· ""k ;.,.· tn aziz uhil J• ı ,.. ....... k. talya ve Selçib aeEareaı..me"-' .,,__ t ....... "temfrı-
!ıtanbut.17 (Radyo) - Kuadeniz- ~~ ~a~etU: mtahafaza e ıyor ar %.ı..ı...t1•tft llllf ,,.., ... rinin çeJeMılui ele e1r,_. ı.z.J.m .. Ji&'s fS1"* hıilıdt'a afc!utumu da 
~ ~tbit fırtınalar httküm ıörmet- edeeeiimizcandifi,onı2. Hetzamaa Tokyo, 17 (Radyo) ......... japo1J W· a - Bir Aı•ı M ... ,, .. ...L ""ftw. i.&anbuWallt ı ··e._.rde .at.,,... s!· acni anacak, sana ebccliyyen 1aclıl 1•Mert, ~ji JtataltlfJntteld d &atili • N •• U' 9:.' ....... 1 =•tııe ~le ' ler ı.a,1m p ... l----~...._ ______ _ 
~ il haberler, Rus AahilJerinde bir kafacaiız.> :Yelari barnMtdıDlld eillriffel4r. araamcla hir el.,,._ .. MEU w ...... • n ı...w, ,. .... AalııılNy. .a. ~ _.. ildi'. 
,.~ .'baolık~ı rernner1n tehlike ita1'eti Diier meb'usfar da söz almıtfar, Loıagao w linr;• f08*lart tawtp W flnllllt rts fil, det~Jnir. Anlma r7 (Te»iu:Ala) _ A~-
ı-~ıkterini ve bunlara yardım için ağlıyarak Büyük Türk, f<utfarıcı edilmlftit. • - ı.;.. lıMI• ı .. IHMl ........ 1. l 7 (Ttiefellla) - Ala- tütkitftı C:r.a a*8iil&ıihde bulu-
'-ctiı-areıe; 1'6nderildii'ini bildirmek-ı hakkında aitayi,Ur !>eyanatta bu- Yançe neht'incM Mı Çin pm))ota ~na 11°1:• ... ı-• ilMflle l'&kcitt eewaaı rnetlli•ıindıe buluna- nacak olan lraa lwı,wti. batüıı tay-

hmmuılardır esir olmuetur. iktifa etmek. cak olan Bulaar heyeti, 'arın eabah yare ile buraya ~ · · 



18 lkincite,ırin CUMA 1938 (A.NAl)()LU) SAHiFE 

DÜNYA T E E·SS 0 R 1Ç1-N-D E--~~~~~;~~~~!ya 
gidecek 

Fransada vaziyet 
1 Eski muharip/erle Sosyalistler ve 
Komünistler projelerin aleyhinde Atatürkün, G. Metiıksasa 

el :yazıları ile mektupları 

Ro~ 17 (Radyo) - Hariciye 
nazın Kont Ciyanonun, yakında Var
fOV&ya ~derek, Polonya Hariciye 
Nazın Kolonel (Bek) e iadei ziyaret 
edeceji söyleniyor. 

Paris, 17 (Radyo) - E.sl<l mu· lardır. 
haripler; dün hükumete bir muhtıra Amele federasyonu da, buaün 
vermişler ve yeni mali projelerin, toplanmış ve projelerin tatbik mev• 

Prens p O} vaziyeti ıslah etmekten uzak bulun- kiine konmamasını aksi takdirde 
du~nu, bu projelerin tatbik mev- umumi grev ilan edileceiini hükG• 

~ _ LonJraya gidiyor kiine konmaması lizım geldiğini mete bildirmiştir. 

Bir Çin gazetesi. "0 ırkımızın dehayı mahsusu idi. Olümü 
yalınız Türkiyeye değil, kıt'~mıza da ziya vermiştir,, diyor 

Atinada intişar eden (Proiya) ı' 1 • fçl · • • 
1 

Belgrad, 17 (Radyo) _Yugoslav- bildirmişlerdir. Gece, evvela Maliye nazın Pot 
ya kral naibi Pr$DS Pol, bugün Lond- Eski muharipler, mali projeleri Renyo, müteal<lben Başvekil Dala
raya müteveccihen hareket etmh;tir. ı proiesto için iki yüz miting yapacak· diye ve en sonra da Cumhurreisi 

Prens ~ol, 1sviçrede bir gün kala-' lardır. . Alber Lebrun, gazeıecileri kabul 
cak ve orada tedavide bulunan vali- ~osy?lıst~erle ~omunistler de, ederek projeler hakkında uzun be-
de kraliçeyi ziyaret edecektir. yenı pro1elerın aleyhınde bulunmuş- ynnatta bulunmu~lardır. 

ttaZetesi; Atamızın, Türk ~ Yunan 
clostluiunun saraılmaz kuvvetini ~ 
gösteren el yazılan ile dost devletin H fi i' P W 1 A 
kıymetli barvclı.:ili General Metak-

Kız kaçırma 
Ödemişte Zeytinlik köyünde tbra

Çin' den Amerika ya .. 
aaa • a aönderdilderi hususi bir mek

. tubu nqretmektedir. 
Gazete, bu münuebetle iki dev

let aruındaki kardeşliğin ebedi ol
duğundan da bahsetmekte ve Elen 
milletinin günlerdenberi teessür ve 
elem içinde bulunduğunu kaydeyle
mektedir. 

Atatürkümüzün, General Metak
sns' cı el ya2ıları ile gönderdiklerı m ... k 
tubun bir parçasını. kilıse olarak 
alıyoruz. Gazetenin yazJ ~na gö
re, Şefimiz hususi mektupları111 dcı~ 
ima bloknot ü~~rine yazariarmıs. 

Atatürkümüz m ktup nnda şciy· 
le buyuruyorlar: 

Şimdı yn k odamda s · ır ul 
mültlt§ o1 o lu un g z ad · 

y ırrim. Ancak len -
iğinin yiıkselcn çevrele. 

ı :n· , y ·mda b:.it ·n cun oz erini 
kam _ tıro.cak bir güne§ le çevrimi ola 
cağını gönnek gecikmiyecektir. 

Biz, Tilik uluau, bir kez ıevdik· 
ten ıonra, sevgimizin kurbanı da ol· 
sak onu kendimiz için en mutlu bu
luruz. Yeter ki, tıpkı düıüncemize 
uygun, ortak ülkü üyeai olduğu· 
muz anlqılaın .• ı> 

!RANDA: 

him kızı Necmiyeyi Uzun Abdullah N b ı 
otlu Hakkı Özay kaçırmıştır. O e mükif atını kaza. 

rtan maceracı kadın 
''Eğer Orijinal kalmak isterseniz 

Dişi bir ş~mpanzenin 
yavrusunu . diğer .bir sakın .. ~oman yazmayınız.,, 

Bir hayvanat hah· 
çesindeki hadise 

k d 
Madam Pearl Buk un yanına çık-j de o bize vennedi mi? Neydi o ge· 

şempqnze açır ı tığımız zaman o bizden hiç te hoş:ıce çektiğimiz heyecan? Su halde be. 
Luiziyanada Niyu - Orleans şeh- lanma~ı. . . . . rnim Nobel edebiyat mükafatını ka· 

ri hayvanat parlOnın bekçileri, ge- - Hayır, hayır, hıç hır sualınıze zandığıma nasıl İnanıyorsunuz? 
çende ta~ 7 gün müddetle heyecan cevap verc~ek vaziyette değ:im. Lüt Madam Pearl Bnk bizimle eğlen-
geçirmişlerdir; geçirdikleri heyeca- feıD bd~a bırşey sormayınız· mek istiyordu. Size bu fevkalade 
nın ıebebi de, bir çocuk kaçırma ha- K e ~· . d ... h kadının hayatını anlatalım· 
disesidir en ısme ra yonun verecegı a- p l , .. · 

· vadisi söyledik ear Buk un babası rahiptil'. 
Fakat bu defaki hadise Ameri- R d · · · · 1882 t 'h' d \ 'k d d .. • 

k d 1 f 
' k - a yoya hıç ınanmam, dedı. arı ın e J merı a a ogmu,-

a a ganster er tara ından para o- D· h h f M ·h d d B b ç· · · k k d. l l . k a a geçen a ta erı yı ızın an tur. a ası me vazıfeyle gıdeceii 
par

1
mad ma 8~. ıyhe yapı anb' akçır- gelen uydurma .tayyare havadisini sıralarda Pearl Buk dört avlık kadar 

ma ar an ayrı ı:Jlr usustur; ır ere b' b b · • 
k .. b. · ] · • k 11 l ır e ektı. çocu ta ırı a ay ıçın u anı ıyor: c •• • d 

v ~ çünkü kac ı rılan hir ~irı1panze yav- enaze torelllll e Br gün anne. babaya sordu: . 
~- _,_ ·...-~-~ ~---- · e.+t- ,.. ~ B k . ~-y --r-- rusudur. D~i bir simpazenin yav- • - u üçüğü Çine kadar naııl 

~. ~ rusunu, başka dişi bir şimpanze ka- lzmı·r hey'etı• götüreceg·izl 
"• - -- ~ ,· ~ /! . » . -r;:,,~~~" -.. _ ·---

0 
_ ~ ~~, -- cırmıqhr. Baba, annenin her türlü enclitea• 

Tahran, 17 (Paris ajansı bidiri· ~otAA--- ~~ KJ\cıran di~i . k~n,.~\q;•ıinkini hun- ni tatmin etti. Ve bir gün bu misyo-
yor) - Gazeteler, siyah çerçevder . - ~ . ~ ./. ~. ~h ~.. ; . ( /. dan 2 Sf"'n• evv,.1 kaybedincf'", tlaima Muhteşrm bir minnet ner ail~si Nevyork'u terk ederek Çi-

s.. içerisinde Atatürkün fotoğrafileri- QJV'~ ~. ~K- ~.;;....,.,_ - -" / • "llahzun bir hRlde otmup ka1ktıfit ••k / • ne d - .. '1d· 
, ni basarak çıkmakta, ilk sahifelerin· . .. ~ -' · ~· ./';.,fl~~rfl?~~ ': ~· - · ~ - ';., l.ö.,.v- ·ı .._ı,. ...ı .. ..;..,. ..ı_;~__ı:;' Ve ŞU r:ın çe engı ogru yone ı. 
' . . de yeni Türkiyenin banisinin kahra- ~·~ ~~ •... . "üncde.lerc dalclığı ~börud·1;n.üqtür. Lui· hazırlandı Çinde yaş:dı .... B: •mÜddet-:Z:~ 

ı •manlıklarla dolu hayabndan, heye- . . ~et ıye ~arıınan u ıqı m~vmun. Ayın 21 inci günü Ankarada •·apı- h' ' 'k ·· · . t b d k 1 · • • b' .. .J ıç Amerı ayı gormedı. Eskı günleri 
canlı tabirlerle bahsetmektedirler. ( <:\)'! •rı an ~onrn '"nmqını ır tur- lncak bil\·ük cenaze törenine mem· . h . 

G 1 ı l ı 11 
"°' ~ ..__~ ... L , , ,.. •• • b. f · • nı atırlı•·an edebıvatçı kadın bize 

azete er, yazı arı i e ran mi e· '° OiUY ...-.upw ..... ıo.mcoııcs 0""0'1'P"~u ""10'°•.?.c ,oJ b).ı~oı; \6C)U'l'oii •ne: ıı avut<\mam•s, muq;;\ıt ır ırııat 711- leketin ht.!r tarafından olduö-,u gibi .. J J • 

. d h' l . .. l l'ttaııı; Toc.ıpıtl<M; KquiA ·A<ı:cnoupıı. cha• t pl>µoov ( lç · ,ac; tv-.ap{ııouc n,,..rt..,"o•·P~ •· l d' d k ]' . . d b' ~ şoyle be'-'anatta bulundu. 
tinın erin acı ıs erme tercuman o - .. ~ 0ıt'0"c;. ·o a.ıo~~ ... "~ 11ı-69oc; 'ijc T°"~, .. ~c: A·ııı.or..paı.rr1; ı\onıeı, ıur e ıncr t", "'fü 1 cmsın en ır şehrimizdPıı de lıil' heyet jı;ıtirfık ecle- J • 

makta. Türk milletinin elem ve ke- k."~CX:·~:~-~;o:-:w~:;P~;>'~~~~ ... r:~~~">!.:6~:!,.~~\:~·. 'ln:ı nın dni1ıırdu;-•unu kacırarak, içiOT cektfr. Hu hent, beleıli,·e ;ııisi B. Dr.1 - 1 lcr zaman çocukluğumu Jü .. 
clerine iştirak eylemektediıler. l;Jt_Ji.r, tv ııuc:ı•ıXı•u .:x; tt.tıc.: • • '3t- bulunduğu kafese götürmüş ve 

1 
Rehçet Uztıı; l'Pisliğind.e Parti namı· ~iinürüm. Benim şapka içine sıklJB.n 

B' t •. l . • ···· Aocpa>.~c ôtv 06. q,~oouvw,_aEv vö. 'iowı.a v Eİ<: to ııpo of 1c<: µP. · ı · k. ı 1 ır gaze e şoy e yazıyor : >..ov, Kcrt6ıtıv Tr)<: 6ıap11.c.ıc; tvıoxt-'O).IE.VfJ<: LkXrpio'foupK • k~ç ..,, ... ,0 ,, 1 m \~Ç. ımseııin içeriye girmesin~, ken· na R. Heşad Lcbleb .. ic.ioğlu., halk ı1a- ~.aç .~r-~mın yanında Cin kızlarının. 
cBu elim ziya karşısında lranlılar ~uvôv 6pl<ovra A.<iµ,novtcı ı<ai eaµ!~vo,rra Ta 6uııaTa TOU I"u'fm·nc;o rlısıne ve ona sokulmasına musande , mına A\':tknt ·B. 1\Iunır Bırsclden te· •orgulu uzun saçları ne güzeldi: Çinı 

• • ıu. "' ~ ' .,, ., ' .- 0 menııştır . şekkiil edecektir. Heyet, bu sabahki seviyordum. Oradan ayrılmak L--Tu.'rkler kadar acı duyuyorlar Çu··n >'H~~tc::, ô 1oupKıKôç t..ao,.. &ta$ bboİ\o'-'rıoo" t e "" tr'ıv dunıııv ı..rı" t • • 1 
kü biz, lranlılarla Tür 1.-ri yabancıl ~ µEIV(ı)\.IEV motol €!<; ~~" Kal 6\·:a~ µTt d!J E0a ta 9ııuotı:t H\t;, ı.o \ k k k k , ııı,x:oı 6v 1tp6ıcu'To:ı '" e-..ıoıtroe<.>µcv, öp~f;ı,.., d--tp~tı\~E.v 'Tfıv ! ~ClıO't<fllJ', ı nca iiçii erıt:!i'Iİ emzirjp

1
ckspresle Ankaraya hareket eyliye· i · · k .. k''l Jd O ,~-'· 

addetmiyoruz. Kard .. r.l .. r" ...... izin el· l r&pıaı<~E.9a tic; 'tnv uôov ıvr.r t...O\VOu KC::i. """Olfbaioıı tfü:w:.'O ,, • .. , L ı· t··· d k.. ..... ··ı k · in m ıçın ço nıuş u o u. n )eoı ., --. ....,... " ·res ıyrırıef~ıgm en, uçurnn · e>mt" . CC tır. b' d f N -. 
mine iıtirakte kendimizi haklı bu- t hl'k · b .. . . Ö 1 1 . d At t .. k.. sene sonra ır e a ı evyork a gel-
luyoruz. Atatürkün el yazılan ile General M~takaaa~ gönderdikleri mektup- .l" ı t>sı a~gostermıstır. tf" yan- 1 zmır a ına a ur ·un cenazeme- d. S . . 

-'An, e1ind,.n zorla al•nmaı:ıma dana-~ rnsimine götürülecek f evkatade muh- ım. onra tekrar Çme avdet ettım. 
Bu acının bu derece derin olma- ı O, ırkımızın dehayı mahsusudur.J Ulu Şef, müsterih uyu. Sana ver- m]dı~ı takdirde, küçü~ü vermekten.' teşem bir çelenk belediye tarafından Bu defa Çinde Jon Lossing adlı bir 

sının sebebi yalnız dost bir devlet ol- Yeni Türkiyede, her tarafta ebedi diğimi~ sözü yerine getireceğiz.> . ı 
makta değil. belki de iki milletin eserinin hayırkar intibalarına tesa-1 Ayni gazetede Sami K.ut şunları ;: ~ldürm.~~~~~-cn korkulmuştu~. lstanbuld~ y~pt~rı~makta?ır. rahiple. evlendirn. Hayatımız çok aü-
kardeşliği ve biribirine olan merbu- düf olunmaktadır. !yazıyor: .u cıhet gozonunde tutularak, bır Çelengı, gumüş ışlemelı olarak ha-. zel geçıyordu. 
tiyetidir .• 1 Reisicumhurluğa seçilen gen•ral 1 c O, l.\fı tün be~e,.; y •\i yetim hıra ktı. ~ıleye b~şvurulmak ~··~r lanmış, ta- zır ln dığı p li<ııa göre Fuar mimarı 1 Yazdığım kitaplardan birisini A• 

Diğer gazeteler, Atatürkün ter· lnönü de, daha şimdiden vatanının Act ve mnı emimize hiz i takip erle- 1ı damagında kalacalC yıyecekler gÖ!I yaptırmaktadır. l\limar, bunun için · merikada filıne almak istediler. Bu 
cümeihalinden bahsetmekte, askeri ikinci Atntürkü diye yadedilen ve cek nesillerde Jştirak· ed~t»ektir. Ağ- ~crilmek suretiyle, kendisinin bun- İstanbula gönderilmiştir. ' sebepten dolayı Holivuda gittim. 
zaferlerini, millete hizmetlerini say- milletin se~g~~ini _üzerinde toplamış lıyalım. Onun için ne kadar aklan~n ~l'\rı A!mnk ü~ere her iki kolunu da Ayın 21 inci günü şehrimizde cum- ' Oradaki Çinli yıldızlar çok hoşuna 
maktadırlar. bulunan buyuk hır devlet adamıdır. azdır. O. insanlığın fcvkiıı<le bir var- .-afesm demır parmaklıkları arasın- huriyet meyd:ınmda Atatürkün h ey- 'tf V (Ş k h l ' ) dl 

ı t 1 
·· ·· ·· · · h l ~ ..ı • 'h . .d'l gı ı. e ar çe re en a ı ese-

ran mehafilinde umumi keder sMet nonunun reısıcum ur uga lıktı. Böyle bir kimse için beşeri acı -:ınn uzatmasını temın cı etme gı ı - keli önünde yapılacak tören progl'a· . . . .. . f l ,, 

k 
· ·1 · "t ff b .. ··k ş f 

1 
· · rımın sıneması umıtten aza 11,lg' 

ve umumi heyecan hüküm sürme·- gctırı :nesı. mu eve a uyu e ın ve teessür erle matem tutmak kafi nı~tır. mı, bugün tamamlanacak ve bütün be .. d" ' 
tcdir. - • mue.zzam eserlerinin idame edile • mi?. Bn sırada 8 kisi, ellerinde lasso teşekküllere derhal dağıtılacaktır. 1 ~gor kuN k h be . 
..,. ceginin en emin zamanıdır. Bu, ırk·ı' En büyük tesellimiz şudur: 4enilen kenıentler: beri yanda ha- ı·l'knhca evdyorb .. ~ykatbı' ~ımk·~~"' 

ç1 Ç
. k d l · · · d b. tr ı ı ayatım a uyu ır ın uaP 

NDE: ı taş ın nr eş erı ıçm e ır tese ı~ Atatürk aramızdan avrıldı. Onun -ı:ır duruvordu: kollar uzatılınr.a bu KANAATBAHŞ ·BiR DELiL 1 t Jk· c - l .. d ' .. . . · , l · . . . . .. yap ı. ı ço ugum o masına rag ,, 
ır . .. . 

1 
olmez eserı. çelık kalelerden daha cement erı savurun sıkacaklar, kol- :Muntazam ıŞlı\'en bır saatın pnndu· men ko d ld \ı' k't . . . - . . s·· ... k .. 1.. • . . cam an ayrı ım. e ı aP" 

Nanl<ln, 17 (Çın OJansı bildırı • d baU) ~ d u~ıun m~~zk:ı: ewe •1• sağlam olarak ayakta duruyor. lan demır parmaklıklara kıstırıp bağ- lil günde 432,000 defa tekallüs eder. 1 t b d k' .. 1 l d' 
yor) - Bizzat bir Çin devlet adamı en seKer en, k~. 1 • ra~~~~-ı Gene en bilyOk tesellimiz şudur: lıyacaklardı. Saatin muntazam ve tam işlemesi bu- Barımbı a e en ıtapçl ı 1 

e evh~nd' un; 
'b' t kd' d'l b" "k At t" ı .. rnız Şan- ay - Şe ın tnması gozu· . . B • . · · u oşanma ve ev enme n ııetJ ~ .. ı ~ ı~ e ı e~ u~ a uı -un .. .. .. .. 

1
. O . d' A - Mıllletın başına Ataturkün en yakın u manevra muvaffakıyetle ne· na. baghdtr. Bu mıktar tekallüs ıçın~ ... . . . . 

olumu; Çınde elım hır heyecan tev- m~~un on~ne. ge ıyor.I · şım ı ııskı:.rJik , e siya:'let arkadaşı, çelik •icelenmiş, küçük kollan bag~1anan pandül, kuv\'ei miknatisiyeden ari, çok tabu hır hava ıçınde geçtı. Ko-

1
.t t • t' l\ıl b t h .. 1 • ·ı taturk "azıyetınde bu unmakta av- • I b' ·b· · · h. da 1 d 

1

• ı e mı§ ır. at ua , acı ac.ıse ı e . . . k d V • · iradeli General İsmet İnönü geldi. }impanze tarafından ayaklariyJe ya- paslanmnz ve elastiki olmalıdır. cam a ırı ırımıze ıç te rı ma ı,.... 
meşgul olmakta nqşriyat~a bulun- knı gaye ıkçın .k~şm~ ~~ d. 1 atanı Bu da milletimiz için kazançların ·unda alılconulmuşsa d ahnab·t • REVUE SAAT FABRİKALRI Ezcümle yeni kocamın kansı da be' 
maktadır. ı urtarma , Çını aırı ır ev et yap-1 en vükseğidir. maymun a, • ·İ °!ı~ Laboratuarlarında icad edilmiş nimle çok iyi bir dosttur. O da >'-'. 

Bütün gazeteler, milli kahrama· mak.. .. . .. h d Yeni g(lııde :Cesim de qöyle yazı. :.e anasına gerı verı mış- cNIVARO x > pandülii bu hassalara kında sevdiği birile evlencektir. 

ha t 
· hakkı ı Ataturk mıllı ka ramanıml.7.ı a Y ar. · N bel d b' ··k•f k ' nın ya ı, muazzam esen n- k : Ha l d - .. yor: L • t ba.. .. • maliktir. Nöşatelde resmı saatçilik ıu- o e e ıyat mu a atım a 

da sempati ve hayranlık. hisleri ile çfo ~everdı. • tedta arlardia~n a şahsı 1 cBUyilk kuı1:ancı aramızdan ,.e. • ubaız:l • ~ır·ı·o1- çagtlrml ı!•l te~~~- boratuarlarında yapılan 1000 i müte- : 7.anan Peral Buk yakında Nevyor' 
""tal ı ·· -tmekt . otoszraflar tcatı ere . ~ ~ış, g an çozu unce e env e srog· . . . . . ik t k t k ·· reel' B h---'- t. mu ea ar yuru e, onun en .. •. • • kildi. Onun ış.ıldayan · gözleri söndü •. - - •• :. . cavız kuvvei mıknatısıye tecrilbelerı· u er e me uze ır. u areAe yakın silah arkadaşı ismet lnönünü Butun cephelerde askerlerı ıle . . . · qune vura vura. dovul"mustnr. Sım- 1 NİVARO X PANDÜLÜ Çin için değil Avrupa içindir ltv~ 

bu mevki için tek li~tlı adam ola: birlikte biZ7.at harp eden kahramanı· Şlmdı, elı~lızdle bku ışıkktany yaktığı- ·H de gf"ne mahzun mahzun kafesin- ~~;~;~zC~ .. HIIEZ SA~TLE~· d Akademisind~n mükafatını ~~ 
rak tavsif etmektedirler mızın da büyük ruh iyilikleri var • mız meşn e" ere ·aldı : olumuzu -lt- "tıı~~ktadır. ~ l k"'t d h. b. ın, u~- olan Peral tekrar Amerikaya döne' 

Tan • Kong • Pao bi~raf gazete- ' dırrd. O ~ka Japonları memlek
1
etindeiln on~a~la ~:;uy~ruz.~ t 

1 
d Kiicükle ;ın~•nn1t gelince, onlann :~ii~~ı~~~~e:::k:i:~ ~şle~n:1::::~: cektir. 

• .. 1 ta ettı ten ıonra komşu an e 5 en un a çı an gaze e er e hh f · d d' t'> O ç· d ld .. · • k -re' ıı şoy e yazıyor: . ... Ih km '_..;.ı. k bO ilk cıyı t b rii tt• kt d" qı a t yenn e ır . .. şahede edilmiştir. . ın en ayn ıgı ıçın ço mu 
cKahraman Atatürkün vakitsiz ad*1n~l~o.: ne ~şaca tır. l Y n . e a . z e ırme e ır- KAFİ DERECEDE KANAAT BAHŞ essirdir. Çinlilerin cahil papa%lar' 

zı_yaı, asil kardeş ve dost milleti ~al-ı A erLOBNAN VE SURIYEDE ~izmis. kendMni mtırlnfnP. ie?n silflh- DEGİL Mİ? kulak ~smasından dola~ kendisi ~ 
bınden yaraladı. Onun bu matemıne k 

17 
(R · BQtü · landırmtş, ona bir dil ile bir de alfa- cı acı şıkayet etmektedır. 1-ILİ 

biz de iştirak ediyoruz.Onun ölümü, Anta ya, adyo) - n • . . E Peral Buk'~ edebiyat hakkıl\CP"" 
, ..... 

1
_._ T" L! d :..:l kıt' Hatay ~azeteleri, AtatUrkün ölQmün- Halep, 17 (Radyo) - Lübnan ve be vennı,tır. Enerjik bır ruh aşıla- f.k. 1 . . d k 0 b' · ıAtl ~~ urJUyeye e~, amıza, ı ır erını aor u . ıze fUJIJP° 

bizim dünyamıza da zıya vermiştir den duyulan acıyı tebartız ettirmek- Suriye gazeteleri, Atatnrkten hay- mıttTr. 928 ten 988 e kadar yaptık· söyledi: 
O, büyük bir ıulh adamı idi.Bütü~ te, sntunı_annı bu husu~aki makale-1ranhkla ~ahsetmekte, ·mn~_etimizin an, hiçbir kimseye nasip. olam~z. _ Ben, 1932 de Pülitç edebi>"' 

lcomşu memleketlerle, hatta Türki· lere ta?sıs eylemekte?ırler. acılanna ıştirik eylemektedırler. Evet, ou. m~hakkaktır. O ınsanlıgın mükafatını da almıştım. Bu hef\ 
ye aleyhine kıymam eden devletlerle' (Y:enı gün) gazeteaı (ıtıneş battı, Doryan Beyrut ~azetesi cAtatilrk bir mucızesıdir.> tin bana tavsiyesi ne oldu bilir rnıfl 
ittifaklar, misaklar akdeden gene 

0 
ebedi ışığı yolumuzu aydınlatıyor.) insanlıtuı mucizesidir> baılıklı yazı· Diğer ~azteler de siyah çerçeveli niz: (Eğer orijinal kalmak isteri" 

idi. Vatanını istilaya kalkan fütu • Serlevhalı makalesinde şöyle diyor! aında · ıOyle diyor: resimlerle ve uzun makalelerle dolu- 1 Tanınmıı ısaatçllerde arayınız. niz sakın roman yazmayınız!) G~ 
. hatçıların korkunç düşmanı, iyi ga_I cEn bUytık TOrk, sensiz • kaldık. cKelimenin tam manasile yapıcı, dur. 'Bir Beyrut a-aıetesi. cO, Şark REVUE fabrikalarının satış deposu: rüyoruz ki edebiyat ta bir ne"' 

yelerle hareket edilirse bur.br !l en 'Olktıniln peşinde, bize emanet etti- yaratıcı olan Atatürk, dünya harita- milletleri icinde daha yıllarca yaıa-1 Bernard A. Zaharof. HUkQmet cad- eıarettir ı 
<1adık dostu olurdu. ;::-: : :;!::::: Jtkçisi olarak kal17oruL aında memleketine yep)'Gi bir clevir 1 malı idi.> Demektedir. <lesi .No. SO lzmir ** 



Baba 
. ,-Çpcuklarına işken
·~~ ce yapıyormuş! 

(.A~ADQLU) 

~:.-Annesi· kaçar k·en, yav- YAZAN: Kadircan Kallı 
ruları bi . b h Dıyııı·lnrııı kPnarlarıııdaıı, 1rnrnıılığın 

. %1 ıra ma tll koyu yerlerinden ı;fne ı;int> geçti. 

diye ağf ıyor/ar m :ş Eıı Vii<:ilk bir çıtırdı b.il~ _rnpmıyordu. 
Bahçe dıvarı .ılçakt.. 

• • 

Ayağının altına büyücek. bir tnş 
koyduktan Mnra bir ı;ıçrayışta onun 
ilstüne çıktı. 

Jç tarafta bir karaltı ,·ardı. 
Bu, AMpazyaydı. ~linde küçük Q·r 

merdiven tuttuğu ıuıcak i'Ö·rülebill -
yordu. 

- Dur ... Atlama!.. 
Diye fısıldadı. 
Merdiveni Karaca. Basanın bulun

duğu yere dayadı. 
Karaca iner inmez. de merdh'eni 

yere yatıdı. 
Delikanlı genç kızı omuzlarından tut

tu \"e karanlıkta korkudan 1şıldıyan 
gözlerine. beyaz yüzüne dikkatle bak· 

b 
• • bedb h tı. Titri\'en ellerini a' uçlarına alarak: 

asının ezıyet etUiı a. t çocuk ~ · ? • - .. 
S Q 1 d P ıs kl 

- Neden korkuyorsun. Ne var san. 
on g n er e ar te (çocukları k·? Ded' . 

oruma cemiyeti) bazı faafö·etler gös.. 1 • ~· • . olmuş!ltın. Şö.rJe ynnıma otur. birnz bana söylemedin ki.. Hattıı hı'ssettı'r-
• • 1 - Görürler dıye ... P.uracln konuş. d b · 0 · 1 n · · " terme~~ mecburıl•etlnde kalmıştır . n sen enı ın e. em nıçın bu kadnr medin .. 

ÇOnkO poll e miltemadiyen mflr.ac:ı:ıt mı~nhm. İçen gel. . . korku~ orsun? Şimdi A. pazyn oonun ellerini nvuç. 

1 d b ı kl 
.{, l<ı..uyunun yanından geçerek 1çeçrı Gen,. kız bunu nnlattı · 

ar n u unan çocu nnn tek bı.ı-'"er- . . . y • • lnruıın içine almıştı. 
d d 

, • &irdıklerı zaman genç kız delıkanlı - gelecekleri akhna bile geti · . d yn ı var ır. Ji . t tt nnı~ or u. - Bilseydim .. Ah, en küçu-k bı'r 
nın e nı u u • p t • • d b' - Be.batnız blzI ~IdQre!l,..e dısvn- · B e ro •~mın e ır adnm ~atın nlrlı. A- ümidim olayciı !.. 

.ı • - Andros uvuvor. Çok dal~ın.. ıJ d k' d ..... 
yol' Lütfen b1Z1 onun elinden kurta- 1 • • • • ok k ll t" d ru a 1 ırnr ~ uzundeıı Anclroı')sla kav Di)e mırıldandı. 

odaya ~relım. Orası s a lJ un e_ tt'l o · . ıınız t ı . d d ... . ı ga e ı er. nun sızıııle haberleştiği - Karaca ellerini çekli. Sesi ~crtles. 
• ' - Pekı onu U\'&n ır n ... uru) a ge • . h "k A t ö 1 • r • • - - • .. 

Resminf ıördüğünOz Rep Euslenc ~in • · ~1 ~. u .. u~~e .~ ~ ." cmış. zu,•a llıyı ehi - ti: 
bir gece anne• •u sözlerlt ,,.eda et- · 

0 
h t d gun gununun nkşnmı konn~n götür - - Andro u u)·andır, omml:ı konu· 

• s • - asa ır. <lnı O d ı ·· - ı nıfsti H t ? 1 er. ra a < lıgmuş er. Buraya ku- !!a~ ım biraz .. Çnbuk clöne.vim lıen .. 
~ - asa mı. k .. 
- Senc1cu nyrılıyorum yavrom ! _ Evet .... iki aydan beri yatıyor. c:ı ·ta getırıp ~ al'ı (i~ü bir hnldc• nttı- Hemen yola çıkarım. 

Seni ;-nnımda tııtaremlyeceğlm ! Ba- •u~anlerde gittikçe iyile~iyor amma .• !ar. O zamnııdaııberı~ ha ta... - ·'eden o k:ıdnr çabuk gidiyor -
~nmn flnden bentrn neler ~ektitıfAı Çok ta ı:ıinirli.. . - Petrosun alacag-ı oJ,...uıı .. Demek .ı:ıın. Henüz ~abnha çok var. ~azlıd re 
bi1i:'A\lt Artık da..;aK-a cahammOl - Yaa... ~ıAndros evlendi hıı? .. Karı.ı nere- buraya ancak ~:mm ~aat Eıürt-r .. Sa. 
edem{1orum. j - Sorma basımlZa gelenler· ç k de? Neden şimdiye lrndar ı:ıö) leme - na :.vnyecek vereyim. Karnın açtır. 

~ 1.r O d' ., y k b • • • 
Daynk s1rn<-1 ut'lık za'\"aıtı Rene•ye Oztlldüm. Geldin de ne iyi ettin. Fa. ın · 0 ·ı:1n ııratl.ıı degıl mı? . . - Aç değilim .. Çabuk gitmeliyim. 

geln:ılftl. Her nk~:ım yediil sumruk. ka't ya gördülerse .. Buraya gelirken ~araca bunu RO\~erkC'n . e-ıını bü. - - il ayır .. Gitme .. Biraz daha kal.. 
tekme "' sO)alann tesfrile blltlln vQ-•ç k.lmseye raı:ıtlamadın ya.. . lıüUın alçaltmışt~ hu tanımadığı ka- Rana dnrılmn ! .. Jfaı:;ıka ne yapabilir. 
cudu ya.r:ı \•e bere içinde kaian bu - Hayır .. Yalnız sazJı dereye gi- dının ° evde oldugunu ~nnıyor, konuş- dim? Rilmediğirn. tanımadığım ve bir 
zavalwf.avt'uya &'eçen ha!ta babnsı rerken bir kadırga açıktan geçiyordu. malarınm duyulmasından çekiniyor- takım hoyrat delikanlılar beni istivor-
sllahla \bcum t!!tıJlf§; j - Katalanlar mırdı acaba? ı du. . . . Jardı. Andros onlardan daha i.rfdir. 

f dö 
,m.;,o U k k 

1 
_ Onu tanıdık N'k 

1 
K tal Genç kızın sesı bırdenbıre çok tn - Onu herke~ benim kocnm biliyor. Fn-

c.F~r. sen T' .. .,.m ara oa · .- ı ou as ozo •. 1 b'h 1 1 tı ,. .. .. · . k ,.-_ b h _,. 
1 
-. • b rtl .-. gem's' •d' 

1
~a ı ır a n mt . ı uzu en ınce çız- at doğru~u babam yerindedir. z,aten 

s6ylenıen e ~ .... ,:ı ..,.ı be e • "... ı I.} ı. . .. . . .. . 

d 
. . 

1 
Sakııl on d . K gı ve golgelerıne lrndar gorunmıvor. düğiin akşamındanheri verinden kalk 

run> m ;r. - o a ın:ınmayın. asta- . • . " 
-i\n ı :iliı tırtIR ü •n talrnmmtıl lozolnr p!di~&h\a do" gürünü\•o l:ı.r du am~a. gerek scsmden ve gerek eh- tığı yok tığı yolt.'. Geçenlerde sarap-

d 
~ın'...;....,n kO "~- R d ·at.. t k amma R--.ı •. 1 1 . ·ı ' . nın se llğitict~n • l 'J tk\:ı mıhı ıh - Çı r.aı:t), • :Tiko geldi de alkma ının 

""' Çı.ıJt en.e e nı...,ye a- • Vl.«OS şo\·a ~·e erı ı e renedilL ~:ordu. k ı o t .-.ı ti ç ~ ı ı ,, pek nz bt'klendiğini soyll!l:li. Son n _ 
Ci a m racaa ,..,.. ş r. oru~un i er \'e hatta Katalan korsanlarile aiz. _ l•'"et "L' ·le d' K ı b lk J ı d k la vn d e ,,. ... r~\ n J.. arısı ( a ura- mit hınalnrın ısınmaQtfül bağlı imiş. 

8 ~ı:ı ç n e n ...&__ cu unu g~ lice birleştikJeri söyleniyor. da ... Bu e\•de.:. A ndro mı backlrı ec:kiden de bo··,·1e 
polısl<r z•1*ı:ı b._-, te\'~ etmf~. · ". 
] 

·d' • I -T- .1 aa. Bunµ Andros mu söyledi? Bu ırad.a deliknnlmın ~wuçlnrındn tutulurdu biraz. Romatizma Yn~·dı 
eı ır. H k ö l · a 1 ı· ' k 1 

1

, , • - er es ş y uyor. Alina ükası o an e ırıı çe nwğc ça ışıyor, :fakat o- onda .. Ben başkn~ile evlen1'eYdim ona 

Septoıl. n 1 ~ai~ı!;ı·rş~.s.;~~ı~:i:t!::::,1:~:r~:~:: nu_kt~~~:~:?ı~~:~~sun yanında mı? ~:~ bakncııktı? o da bunu. diişiindü 
" _ .. , Ona glivenilir mi'! Karaca Hasan genç kızı merakla 

Y*lyann oturmuşlardı. - Ona Aııdrmıtnn daha çok gıive - diıılemiş, giizleri yeniden paramıştı. 

D 
• Of!nç kız delikanlının rahat etmesi ııin !.. I ıcmek ki onu ka\·betmemişti. Bir. 

ış 
içi.fi yanlarına ve arkasına yastıklar - Sahi mi~ Onu görmek isterim. denbire kollnrilc kucakla<lı: 
k~rı.ıyordu. Onun bu halleri Karaca. Onunla da konusmahyım kimdir? - Sahi mi sö)•Jliyor~un? Yok~n 
nın pek hoşuna gidiyordu. - Demindenberi onunla konuşu - beni... 

Mı 
Katalanlar üç dört defa Kalma kör- yor un. - Sana yalan ö.\ Hiyebilir miyim 

acunu \(e:ıine bile girmişler ve kasabadan er- - Ne?.. hiç .. Bunların hepsi de doğrudur. 
.zak almıılar. Dorya onlar.a her kolay- - Evet.. Onunla konuşuyorsun Ka Genç kızı öpmek istemişiti. 
lığı gösterrni,. Fakat a~ıl ) U\'alar1 raca .. Ben şimdi Androsun karı~ı)•ım. - Kocam i~eride .. Gtinah .. Snna 

D
• } • • • • b• Sığrının karşısındaki kücük V<' kaya- Deliknnhnııı parmakları gevı::emiş. yiyecek getireyim. Şarap tn i~ter 
ış erı ıncı gı 1 lık aılalardaıı biri olan Kaııe~'de İTİŞ. cienç kızın eli onlarııı nra~ıııclan ~c- misin? Isınırsın. 

tl 
• k L~kin _onla~d~n Mi~illi ahalisi de ,şi. kilmi,.ti. Kurac~ı. can nrindeıı sar- Onunla eliyle Hrilen :::.ev zeh· d 

Yapan e ertne ll• kayetçı .. Gızlıden gızliye buralara da sılmtştı. ol a içilirdi. • • ır e 
•• J snldtrıyorlıu·. -Hım P. ~cııi . e\'i~·orchım Aspn7- - St'n nnsıl i tcrı::en? 

vet, ağıza guze 1 . Genç kız bıııılal'l anlatırken ikide ·' a .. ~eııi ).!Ol U~l~l('~~İ,. h~y fl.\'l'llnrnmnk .. Jfonı konuşuyorlar, hem de yiyip 

<'nğrnı hiç birisi ummuyordu. 
Konu malur gittikçe uza.)ordu. 
1ki gencin de lxı~ları azıcık du _ 

manlıych. 

Artık birbirlerinden çekinmiyor
lıırdı. 

. H~le genç kız o kadar me ut idi 
kı.. Bnşıııı delikanlının sröğsüne ko. 
yuyor, ona okuluyor, kollarını onun 
boynuna dolayarak öpüyordu. 

- Sl'ni eviyorum ... Çok sevivo
rum. IUı; :ıyrılnrnk i temiyorum s~n
deıı .. Beni şimdi götür. 

- Hemen olmaz. Rei"'t('n izin iz 
hu İ:ı:İ yapamam .. Dönüşte .. Çabuk 
döneriz biz .. 

Şimdi Karaca onu kuvvetli kolla-
rı ile sarmıştı. 
Dudakları birleşti. 

Gittikçe daha çok :;okuldular. 
CJeniş mi nelerin ustu ne ~ :m yana 

uzandılar. 

Arbk nerede olduklarını, ne yap. 
tıklarım, ne yapacaklarını unutmuş
lardı. Arndnn ne kadar zaman geçti
ğini. iki i .de bilmiyorlardı. 

Kapı hızlı h1zh Yuruluyordu. 
- Heey .. Açın kapıyı açın l 

Genç kadın silkindi.. Sofaya çık
mnsile dönmesi bir oldu. Delikanlı • 
nın koluııu tuttu: 

- Kalk. Karnen.. Kapı nırulu -
yor .. Bunlar a kerlerdir. 
~ - A. kerJer mi? Kimin a kerleri? 

- Dllklinın askerleri ... Çabuk kaç. 
Fakat görünme. 

Karoca bir tuzağa diışürüldüğü. 
nil bir an düşimmiiyordu. Zaten bu 
bir hak ızlık olurdu. 

Yerinden fırladı. Bahçe)·e çıktı. 
Dıvar bo~ uca uzun mızrakların uç
ları görünilyordu. Genç kadın: 

- Sarmışlar .. Ah, bu o alçak Pet
rosun işidir. 

Diye mırıldandı. 
Kapı daha hızlı Yuruluyor, An _ 

dros da uyanmış. karı ına se leni _ 
)'Ordu. A pnıya titriyordu. 

- Al\, en (?)e geçme ... Çabuk kaç. 
Karan! Jete fifµli görı1teJer bile cabu1c 
&'özden kaybolursun. Ben kapı~·ı aç.. 
mağa gidiyorum. 

K:ıracn Hasan için böyle bir ) er
den kaçmak hiç şüphesiz pek kolay 
lıir şeydi. Karanlıkta, dıYar dibinde 
beklinyen askerlerden birisinin ense· 
sine atlamak, onu bir vuruşta hakla
dıktan sonra kıranlıklara kansmak 
iştcın bile değildi. Bunu ynpmnk için 
dıvara doğru koştu. Lakin o aııh e 
şöyle cıo .. iındil: • 

. - Ben kaçarım. Tutamasalar bile 
hıç olmnz ~\ kaçtığımı görecekler. O 
zaman Andro ile Aspazyamn uç
ları meydana çıkacak. İkisini de bin 
türlii işkencelerle öldürecekler. Hal
buki A pazyu yalnız benim kurtulu
şumu diişlinüyor. :Kendisinin baı:ıına 
gelecekleri aklına bile getirmiyor. 

- Arkası var -

18 1kincileşrin CUMA 1938 

Mamut 
Buz devrinden 
kalma iskelet 

bu undu 

Fr-ansada bulunan ke
mik alaka uyandırdı 

. . 
1 f 

v 

..' ' 

nuz c'evrıncı!' 
inuı bak ·yesf Y 

' ... · r ma-
l ul:In. 

ınuştur. Dlr <'V • 'l lınfrf .. 
y~t csnas:ndn f I ... 'l k zm:ı-::1 sert 
lıı~ şeye Uıkılmıs \ c bunun nasıl b!r 
t.a~ oıcuğu 11rnş r J•r .PTJ. rcrdt:n · ~· 
kat. htıri!l• bfr 1 P"1'J 0 t r..'.. :ıyı UJ9&• 
dım.ı~tn', 

~etıl-f o im ıııı• ~ .P M •ı'' m!, J·~,1 .. 
milat ~rler az . rr. n=ı,l n ıs ol
duf'• f~ln kene 'ne r; .. r! en kemli! 
derlı,aı tamını~ , ~ l> ·nun b 'nlercô ~1 
öncfı btıydk bir r mnutun çene kemeli 
ol~atunu aor!eın"'•ir. 

h>n! e.ılct t•r't'r Akıtde.mest, aaıs. 
!ine ~ nadir t~aaar edflen bu 1a11ıf 
hakkında mahallinden malQmat ı.-. 
miştir. Ba mıntakada genl~ mncruta 
hnfrıynt yapılmnktadır. 

Ege Lisesi açılıyor 
Türk ManrI! cemiyetinin teoebbad 

Uzerine KtltQr bakaniıtından vtJ&re.. 
te gelen emirde bmirde cem.Iyet tara. 
f ındnn idnre edfönek üzere (Ege Un-
i) adlı bir lise nçılmasınn mnsaacle 
edildiği bildirilın1ştir. Okulun an.a, 
ilk, orta \'e lis 'kısıml:ın'1nılanacak
tır. :MOdürJüj'üı kız li e i riyn#e 
öğretmeni B. C vd t Bilsrıy, bas ya.r 
direktörHlğüne erkek ıı esi fizik ~ğret ... 
meti B. Halit Ol. lı tayin edilmişlerdir. 
Okul, yatılı Ye giındilzhidür. 

ANADOLU 
Günlük siyasi gazete 

Sabih Te Başmuharriri 
'.AYDAR HÜ DÜ 0KTEM 

Umumt nqriyat \e yazı ijleri ... 
düril Hamdi ilzhct Çançat -1DAR EllANES( 
ı~mir İkinci Beyler IObk 

C.Halk Partı i binası içinde 
·r~lgraf: İ:ımır - A ADOLl! 

l elcfon 2776 .. Posta kutu u: 40~ 

A B O 1' E Ş E .K A t l' t 
) tllıgı 140ıJ, alu aylığı 8J J 

Lunı. tur 

koku 
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toplanmıştı ğ dmedmedm mbe ~il~iri~ordum. saçl:rı~ı";kş~m:~aı:k~f~~:~n güzel ~~ni 7,aın~ndd ku~ ımd a k rolüne 
~eis bunlaı1 ~öyledi \"e hunun (1. • aatler geçti. Her ikisi de sessiz Emilya ise Piyetronun d l d dundf'nberı başladıgını ılave edecek-

• ROMAN 1 
zerine sadasız duruyorlardı. Pi.vetro nı'ha- - .. .. · arı ma ı· sin ve sırrım k k · .. gını gorunce sevıncinden nemlenmı' ı. nnca a.. . volu ne 

Pl·,.,,.tro onun. ı;öziinii bitirmesine .} et ı.;e\'gilisini ~orgu a k - k 1 ·ı k k h J . .- • ~ Y çe mege a- göz erı e ona sarıldı ve · t' ki oparma i tiınnli bulundug· unu iJe 
imkan bırnkmaclı. H:ı1ır ve hayaline rar verdi ve ·· .. d'k'ld. .. .. s· d ış ıya a 

0 . r v h l k k J h ti onune 1 ı ı. nu optu. ıraz an iki genç birib' . ri süreceksin. l AO raman 1 , an ı1e ae şe_1 gelmiyf.'n hu şeylerle kanı bnşmda - Hikfıycnize cle\'am etmediniz sarılmış uyuyorlardı. ırıne _ Mutabıkı.l. 
~ _... toplanmı~tı. dı>ıli: Ertesi sabah d'~ .. 1 · · g· . . . · 

\azan: (Tomas ( onsoo) Amerika entelicnıs servi~ kumandam M Pçhul bir !'iP\'. gırtlağını ı:akıyor- d ıger gun er gıbı ıraz sonra ıkı~ıı de otelden çıJt-
• ~ · - I>crhal ceYap vermek istemedi- mesu ve bahtiyar yat kt k lkt tılar F k d • 2 J • · du \C jı:ıtemiyerek )erinden fırladı; ~· . . lar Fakat b .. k I ak an a ı- · a at ayrı a)rı }oJlardan Ma • 

"Lf •• b kl' ·ebilirdim fakat gımzı znnnettim. Öyle ise devam ede. 1\1 .d 'd ugun o ola girerek doktor Klaus'un mua'- enehancsine 
-.- erı:el ı e ·~ • • ,.i B' a rı yolları b la d J H 'd J ~mıl a on~ :ı..-uvvctle kucağına sık- - Bu işin de milnakaşası oJur mu? ı. 

1 
_ 

1 
, • m. mnenaleyh doktor Klaus ile . . . . nı oy ma 

1 
ar. er rı caddelerini boyladılar. Emilya 

k l
>· b ö .. .. . d' l•U kurnaz ıgı a. a.. t . ıkısının de a • · 1 . d 

b \C go Lrini gözlerine dikere : ı)·etronun us zu uzerıne ılherl l) · ı· emas ethm ve ondan lazım olnn ta- p· )rı ayrı ıs erı var ı. gidi) ordu p· t · "' zm• 

-S d h 1 k k 
Trd' ·- .. d ec ı ıyetro b' h' 'k bl l k .1 · ıye ro ıse guya ge ..... 

n en iç ırnmı sak amak İS· ız afasım e15 ı ,.e !'IOZune evam et - · b' limntı aldım tik gi.ın izinle tnnışt ır ıssı a e vu u 
1 

e ge f k t h k'k k eJ 
emı·yorum .dMi- soh_di.veceg·im, fakat ti Emih·n yaramazlık vapmış ır u- ' · · ' ı- isine gitti A ld - · · ' a a a 

1 

atte en ya 
10 

t e . • . • ğımı Ye 1 . k t • ö 1 . mıs o ugu ızın sonra f k . k.. . . d A 'k• 
orkuyorum. ÇOnkU esasını anlattı- s· . M d 'd ld'~ .. _. 'lk fak çocuk gibi bulunduğu yerde . ne eı onuş ugumuzu s Y e- ermi ti B' 'ı h h kk k b on oş une gıdıyor u. rmı e - ızın a rı e ge ıgınızı J o.,. • dım. Pakat erteı:1i gün ~izi ı:ıevdim ve · ınaena ey mu a a u h . 'k k IA ı· d. 
ım zamnn muha'kka'k seni kaybetmek !arak l>en haber aldım Reis benı' ... n ı ses.<ıiz , c hnrekeL>:iz kaldı. Pıyetro biı· <l·•h 1 · t · t ~ d' s· . giin çağırılacaktı I er seyı ı rar etme azım ge ır ı. .. tı. - . 1 " a onuna ema~ eme ım. ızı E . · )Av Al k'lA 
hlik ile karşılaşacağım. vet etti vf' bir ı:1aat evvel Fran!'!adan oda içinde gezinmekrle dı>\'tlm e<lıyor- . e\·i,yoruum ve kendi kendimi takip u . mılya da al:~sabah doktor Kla- . a c~e.n, man casu~~ teş ı iit~m 
·p· tro derhal ciddi hir tavır ta - yeni bir memurumuz geldi .. Bu memur clu. Ernilyanın bu itirafı onu l'ler <'111- eder gihi üziillinlrdnm. o giııı<lerı iti-

8 u~ yanına gıdıp raporunu vere- kendısınden şu h,.J ndıgını de soy-
kındı: hem sadık, hem de korkulıi bir ~dam leştirmişti. Çiinkii hiç bir zaman, haren ~·egane ·emelim ı:1izden ııiiphe cektı. ~ünlerdenberi. doktorun ya-ı lemeli idi. Arm k hunları .ıynen rt-

- Beni kal betmeği ! olabilir . Soziln kısası ona itimagımız hiç Lir şekilde sevgilisinin ca. U!! tN~- ı-ttiklerin i, "ize habeı vermekti. Çtin- n~~a ~gra~amıştı. ~ınaenaleyh bu-• ise söyliyeceğinı ve s dir olacak em-
Ph etronuıı kafa~ı birdenbire karış- yoktur. Bununla beraber hatalı olup ki!Rtına menı:ıup olabilec<>ğini tn h- kli ha) atın bir kıl iizerindc duru) or-1 gun ~ıtmesı clze~dı: . 1 ri derhal kendı ınf' tebli~ cdeccğiFıi 

ı, kendi kendine: olmadıj('ırıı da bilmiyoruz. Onun için miıı etmemiı:ıti. Fakat ya' nı:1 ~ a\ a~ du. Bu müddet zarfnıa anin ılnn Pı~etro da ayn~ ~ıkırde. idi. 'ad~tti. 
- Acaba -dedi- bu işlere şc~ tan mı başka vazife vermeden kendi. ini ~·akın kendin<> gelmej!e bn~ladığı zamrın beıırleıı de ~ 1 he ""meğe ha,.ladılnr.l E0~ılya - Pekala ne dı~ eceğ,im ~ .Pı.} e~ro otel m t C>ttı i zaman 
anşıl or? dan takip etmek lazımdır. Siz onu ta- aceJpı.;inden Emilyanın hangi teskihı- - Pekala .. Pt-kala !. ıye. sor.du. elıne bır tf"Zkf'r 'erıldı. T ezkercnin 

Emilya devam etti: kibe memursunuz. Avni otelde ikamet ta mensup olduğunu söylemeğe vakit Piyetro artık mıi terih olmu~u. d _- ŞıAmdıye kadar söylenmis ol- lmzasına ~kınca saps~ı. kesildı. Tez 
- Hnkikat ne olursa ol~un. oyle. edecek~inlz ve onun in münasebet pey. hıra kmarlığım anladı. Çiinkü kendisi Hiç bir ~e~ olmamı gibi bir tf'dbir lı~aı~n lafları tek·r-~lıyacak, arka~af· kerede ~u ıfad<" ) anlı ıdı: . 

ıkten onra yanımdan aynlmıyaca- da etmek için fedakarlıkta buJuna('ıık-ıhali hıııırda her iki ca~u le kilfıtının :ılnblirdi. m~ ız?a sarfcttı~ın ~ayre!e ra5'. • Muayeneh neme acele geliniz. 
iln& aöz verir miıin? .sınız. Hatta onun ukPu btle kabul az ad ı idi 1 y b · 1 l l . n agzımdan bir tek kelıme bıle 1 Dr Klau · - arın u ış e meşaıu o aca~ız. koparamadıö-ını da sövliyecekııin O _ _ı le .. evam t"CJece _ 
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18 tk:r.cıtqrin CUMA 1938 

-....... .., __ ıldıran Dünya Bucalılar neler 1 lzmir Belediyesi İlanları J 
~---.--....-..............~-

1 1:11lcdiyc cnılfık ve akar1ııdnn 4- l<ul'abıı< üstiınclc 'l'uıyut l'e·c; 

8()3 üncü soknktn (Tl .ılimaj!a çaı·- m:ıhall!'! iııin 30!) ve 3 ı O uncu .ı;okak:. 

isliyor/ar? · r:ısı yeni yol) ı .~a~·ılı cllıkkan trnşka- Jarda ~·aptırılacnk k:ııınlıza<ıyon baş-
Y azan: ANTONİ E. ZISKA Çeviren: ASIM KÜLTÜR tiplikteki şartnamesi \'l'<:hile ve ı müh"ıırlislikten tedarik edilecek k<'şif 

f:.eııc' müdch•tle irarn verilecektir. Bir \C şnrtıwmcleri ''eçhile açık eksiltme-·· 
--16- Bir vatandaşın yeni setıelik ıcnnnıtt nıuhnmmen tıeaeli s2 ğl' konulmuştur. ı<eşir lıedeli 5so 1i -

Bunu f'oren . crliler derhal kaç., - Ifonhırıtt fırnsında ölcıılerirt sn-ınyni zfimnntln \l!hşi eyuhnt ç~k .gU~t!l Belediye reis:nden lii':Htıt· 11çık nrttı,.mn ile ihale.i O(' r:ıdır. İhalc~i ele 29 ıl 9:ıs <;:ıh g(ıtıü 
mnğn ba la 11 r. A:rs1ttn ;,;e kttplan- 1 ~·ısı ne kndnrdır? ı di. htsntıı tahrik ctli)·~rdu. 'c ı~tı ... 2 12 !l38 cumıı gllnü sn at 16 datlır. nnt l6 chı<lır. iştirak edecekler 4-13 li-
laıi tı.\l makla maruf Olan Pelton, - Bunlara dair hiçbir istatistik

1
mnl tıuı-.iıe de tlegc.rdı. Fnknt Çıttde bekledikleri l~tirfık <'dccckler 2 lira 50 kuruşluk ra 50 kuruşluk tC'm!nat makbuzile en-

bu hayvanın yarına yaklaşmak için u- Mşrcdilnıcmiştir. Sorliycbileceğimiz gorulctı ~cJ l4:!rhı )'nntttdn lıtııtun "~ nucnmız, lztnit·itı hn\'n ı ve inbii t ttıiıt:ıt nıakl>uzu ile tıncütttette ge- cümeııc gelİl'!el'. 
z,.m mudd t tereddüt ettiHalbuki,hay- bütün şey şudur: ehctnmi~ ~ .. i \'urdı 1. llUtı~ tııtm ) !it ısııı gUzelliği ile me~hur bir snyfi}'esi ol- Urleı·. 8 11 1 5 18 ( 4022) 
ı·an kendisinı kurtarmağa imkan ol- cÇin şimdı)•e kndnr böyle bir fnci- dnn geçen ve tehllkeleıle. dolu olatt dUgu Jınlde bnkımıuzlık yUzUnden 2 - Heled')e emlUk ve :ıkflrındırn Beher metre murabbaı 300 ku _ 
mıyacak derecede bağlı idi. Fevka- a keyaetrneınişth'.:t bu tal·yaı-e se~ ahntiniıı bıraz sonra günden gUne cazibe ini ka' betmek- B5ti ncı . okakta ( remiş çarşı. ı ur- ı-uştan 165 3 lira bedeli rnuhammr.-tı· 
iade bir kuvvet, tanınmamış, şimdi- lld gün sônra tayyarede bulunusor- şahit olacağım koıkunç \C tnhammUl tedir-. l\1ecıelfi hın 1 ti ehPmırıİ:r11ti haiz g.ıııcılur ı-;tıkııgı) 14 1 ayılı tlükklit1 tj 57 irıci adnrıın 551 mt-tre murab 
} e kadar bilinmiyen bir yırtıcılık dum. Her gün sabahın sekizinde Bur. (!dilemez şe)'ler karşı. ındn ııe mnnnsı olan u yolu bir setıedeııbeı1 i tuh \e Lııı.,katiµliktekl ~attılanıt! ·i \ l>~hle \ t' lxundaki ı O 8ayılı nr. usırnn satı~ı b'-'s 
kudreti bu tutulan hayvanın varlı- ge tayyare istasyonundan Moskovaya kalırdı! . . . tamir edilip 'leht·e km \'Ptle ııkıtılıı- l ~ene nıiiddetle icara verilecE!ktir. 1<tıtiplikteki şartnamesi "eçhile 21 
ğında yaşıyordu. bir tayyare kalkar. Ertesi gün snnt l lüılgatı ş hrıııuı 1.ıır. keıınrmdn ~- ınamıştır. Uucanın )•cgllne göze gö- l-lir senı>lik icarınııı ttıuhamttien be- 12/938 cuma gi.inü saat 16 do açık 

Onu tuttuğumuz diğer Voronlarla de Moskovaya varmış bulunuyorduk. sıl bir Mogol sn~ılan lm Nor\'eçUnırı rUnen cncldc~I olun 1stm~xon cnclclo-ıi deli ·10 liradır açık nrtlırma ile thn- lrhrmn ile ihal" edilecektir. iştirak 
birlikte Nevyorka götilrdilk. Bun - Derhal eksprese binim. Çin hududun- çiftligi ymuntla uıdlk. . . , . lizerinde tnUruı·u zntnarıla hasıl olan !t'Sİ de 2/12 !l~S Cttrttn gilnü ~a:ıt lG etmek istiveıı' · 24 lirnlık teminat 
lardnn biHihnre tutulan d5rt tanesi dn Pekine gidecek bir tayyareye rnst- Bu adııma. cLnr on• <letıılı)OI". t;ı· \Ukurlnr tnmir edilmedigi kin ge- d~ıclır. lştirfik edecekler~ liralık le- tmtkbuzu ~ı~ r. tiınene gelirler. 
de Berlin Te Frankfurt hayvanat.hah ladım. Ona bindim ve Kalgana indim. gada yaşıyım Buda. llutuktunun doS.. ııişlemekte \ e ynğumr vağdığındn minat ınaklıuzu' he encUmene gelir- 10-18-22-29 4064 
çelerinde bulunuyor. Boylan, yerli- Son znmnnlara kadar hududu Peipiııe tu i ,fş, bugün blitun Mog 1 pren le- golclikll'r hnlirıe ~·elen hu. c:ukıırlnl'- ler. 

1 
k 

1 1 1 
"S? J 

!erin iddia ettiği gibi yedi metre de- bağhyan bir tayyare sentisf vardı. Fa- rinin dostu olın ıcs. Halk lm adama dan geçen , c ııiti nukli~·eııitı ~ıçr-tt- 3- l1~lediye emlfık ve ak:l\'tndnn Bayı~clırcı · ~~ ın~m~ a "'~d ~n~"l ı 
~ı, üç metre uzunluğundadır. kat pilotu ile telgrafcısı casuslukla it- .Mogollardan dalıa ıiyadn Mogoli ta- tıkloıı çamurlu "Ul"t' ,..0·lculnrı teı:·is SG3 üuc(i ·okakta (llalitııtıg:l çarşı. ı rı<hlenı~ ubm, urıye k eda e ın en 
eo• • ı u ·ı b k r .. 0 

.. .; • • <..:ükrü Kıwa u vnrına n ::ır uzanan Komodada kaldığımız dört hafta ham edilerek hapse tıkılmışlardı. Bu. nı tanıyan hırt am göz ı e a l)O • etm kt d' yeni yol) 2 sa\'ıh dilkkun, haleıı i~- -f • '. 
1 

. . 
1 :ı:.... • b h. . 0 b' f ta or Pren \er kendisi- e e ır. • . • kı~ımdn lloız er proJesme uygun on-zarfında hiçbir Varan bize htıcum et- na ra6'"en bız gene u avalıde uçu- nu ır 'lE! nıy. · . . . • . 1tali altnda hulunan mil ·t~tıtın mu- • , , . , 

1 
• L 1' • 

medi. Fakat Qr defa çok büyük g11çltık- yorduk. steplerin ve dağların üzerin- rıi deve kervnnlarıle ziyaret edıyor ~ Cerıe bu cnddc Ozerıncle beledi) e- ka\'ele n1llddetinfn hitamında tl':ılim ak ~ rtpıl.ıcnk f(>rlı~i l.ı~ım aı ın. ~~.il\ 
y k . 't 1 D ·ı·cleıı tn ..... •a • c • •t 1 kt ·'k )t' b 1 n 1p{"1l- . . rlachı"•1 :ırı:t kntıll ı7.fi!WOl1 'e iızerıne la hayatımı buradaki vahşi ö'küzlerin den esü sisler \•e kutup iırtınalnn onu eşı qny1yor ar. emı .. ., •' • " •11 e e 11 .ım a annın .. n edilmek şal'tile yenıden bır sl'ttP ttıütl .., . •• . . . 

hOcumundan kurtardım. Bunlar hiç- arasından, Mogolistan llstOnden geçi- remiz o de\•e katarlarının birinin ya leri pek kUçlik olmasmda11 tenvil'at detle \·e ımşklitrJ!lktekl ~aı'tıtamf' i ~ tıluı~ 
1
1;loknJ rlo~e~e~ı 1 .'1 Jetkı kbill\lflmü: 

· d d . ı . . . . · l'k heııclı. ıkten teılnrık ec ı ece ·eş ctı 
bir sebep olmaksızın her canlı mahlft- jôrtı2. nın a uru~orc u. hemen hemen yok elenebilecek de· V(>Çhıle ıcara verılecektır. Bir .·ene ı t; 

1 
. h'l k k .lt""' 

Şü h · .. 1 ~ • d b tik Devam edecek - . ~ 1 1. 40 ı· 1 \'C şar nnme el'I 'eç ı e açı e ı ıııe .. ka hücum ediyor Geçtı'kleri yerleri ka. p esız, ço uzerın e u roman - recede azdır. Hazt geceler bu cadde ırnrının ttıuhnmm~n ıJel e ı ıı•:tt ır ~ k 
1 

t 't~ 
1
. h ı. 

, ~· • ' k ..; . . · · 1 . d ? ?/!J:'\S ı,e onu tnuş ul'. nana ızn<1yo un ı\l'-. 
sıp kavuruyorlar. Tuhef degıl mı; hıç- her hangi bir sclıep yUzünden zifiri nçı nı-tt1ı ?'1·l ıl<ı ıhn e~ı e1 -:1~- · · ' <1if lıedeli ~ 131) lil'n. blokajın keşif oo-
ibi'l'"Ceyden korkmıyan öküzler de bu e k kt etım .. gilniı snat lG dnıhr. hrak ede ·

1 11 
.ı 

1600 1
. 

7
., k k. h t' 

·v ·arnnlı a kalıyor. , • . I? ue ıra .. \ll'tı~ ı eye ı u-
vahşi Varanlardan korkuyorlar. Ben 1 e d ceklct S lıtrtlık temınat mak!Ht7.u ıle • ., .1 1 'f b I 1. 40..,0 ı·a. 72 · - aks Yeni belediye reisi Xazım Anık'ın mumıye~ı ıı ı ,e,.ı ece ı <.1 ıra 
Yarsnı gornr gormez kaçın • wn' zmır e ~nc:amene gel.rlE!r. . kuruştur. Kaııaliza~' onun lıedeli :fllik-
oldu.iıı yerde bUynlenerek titreyen ö _ bu lıususlardn icrnııtınn dört gözle 4 _.. Bıu:;ttıalinıi~ civatın<l.n gıırnJ ten blokaj i iniıı b~deli de nrtırmnya 
1-11-

1er gstrdüm. Yerlilere nazaran ua 1 muııtıızırız. santral binasnın in.,sa eclilmb.' olan 
a.IU! u. • v - . C'ıkııtılncnk ar n ile ödehecektit. tlia• 
ranın garıp hır salyası vardır. Varanı B •• •• k •• 

1 
•• • b d • _ Ziya Park kısımlarına yaptırılacak elek- lesi 2n 11 938 . ·ılı gtinü c:;nat 16 da-

gijren bizler de buna inanmış bulunu. uyu o unun e e ıyete .. -=-:-=- trik te-.i8Htl ışı tnaktıe ve dır. lştif'ak. edcce:k.~r 302. lira M ku-

y d b elektrik tiiOhettdlfğindeh te-ıroruz. • nışhık tMıııwl tn~kbuzu \Ilı> eıı ün 
.. Güniln birinde Varanın biraz uza- •ı w • •• UZ Sene e lT Çl•. datllC edilecek 'Keşif \'e şnftntıml>si n ğelirl ·r. 12 15 1 22 40fl 
acından geçen yabani bir öküz birden- egı gun \'eçhile nçık (lksiltme~·e konulmuşt 
bire kuyruğunu havaya dikti. Gözle.ri verı ec kan gazete ur. Keı<if hedeli l 188 lira 40 kuruş- n:ıyrnclırlık srıhasıncl:ı h .. I ntt•r ıl 
kıpkızıldı.OlduğuyerdehareketsizVa- tur ihn.1t> .... i de 2ti~/~38 cuma gtinii hhrnsı için ifraz edilen fil'" 1~' \1· 
ram bekliyordu. Fakat aralarında hiç - Baıtarafı ı inci •ahifede - halktan nrzu edenler rerlcriııi alırlar- Amerikada (Kuriyer) isimli Lir saat 16 eladır. iştirak edecekler S!J lı n<laııııı c-ttnfına du\·ıır iıı~:ı ı , ki 
bir savaş olmadı. İnsanlara hücumdan ı- 21 İkinci teşrin p~zar~esi .günü k?n ar~l~r.111dan ayıracakları en n~ i- gazete yüz yılda bir kere çıkarılmak- lirn 25 kuru. hık teminat makbuzu çekilmesi ile zemininin te~viyec;i işi 
asla korkmıyan ökilz mımyatizma ol_ resmi Ye yan resmi mahıyetı haız da- kışer kış ılık heyetlerle kırmızı koı de- tadır. Bu gazetenin dünya matb~at ile encümen; gelirler. lwŞ milhenr\Mikten t<.>clarik cd!lecek 
muştu. Vücudunun ağırlığına rağmen ireletle mUesseseler ''e mektepler ka- lalı ~elenklerini heykele vaz edecek- tarihinde mühim bir yeri vardır. 5 _ Girit hanı içirtdeki ~2 '2, k~~i! ~:c ş:ırtmımeleri v<:çhilc nçık ek
:Varan inanılmıyacak kadar çevikti. o. panacaktır. Hususi müesseselerin ny- lerdır. . • 1849 senesinde lngiliz ve Amerikan 32 43. 32 46, \'e 32/52 sayılı dük- siltmeğe konulmuştur. Keşif btıclr~tı 

üze yaklaşır yaklaşmaz bir darbe ile ni gün sabahtan \"e knh\•ehanelerle lo- 11-T~rn.sn.nt14 te Askerı ~ando- gazeteleri arasında büyük rekabet k!lnların enkazı mfiteahhide ııid ol· 5647 lira GO kuruştur. 1hale 1 de 29 
onu devirerek çenesile boğazladı. Onun kantalatıtı sattı lS/SO dan saat 17 ye nun çal~cagı ıstıklil marşında~ -.;e onu varmış. mak tızere yıkılması işi ba~mühen- ıı /938 alı gUnil saat 16 dadır. İşti. 
atzmı açılmı9 ~örmek• fnaana korku kadttr ka1>alı bulunınalan nlgkadar- ~üteakıp çalınacak Bethofen -.;e ŞoJ>e: Taymis gazetesi o zaman birih· dislikten tedarik edilecek keşif ve rıtk edecekler 421 llrahk t"tninat mnk 
~eren birşeydi. çenesi iki lolıca Mnai- lardan r1ca o1utıur. nm .matem havaları~an son~a p.artı ~i mevkii almakta olduğu için Atne· \'e şartnameleri veçhil~ rırttirmaya buzu ile eııctimeııı• ge' r t: r. 
;ygrdu. Dişleri keskindi. Öktizdm kop~ 2.-..... Eilence; yet'leri tırum g11nUnden- b~şkanı tarafından bır ııöyle~ ı. töre. '1k!tl ttat1a ı ektlbef mun111tatıalan Ol· ıtonuıırmş~r Ti <ı~ım ura "" ,.,... * G - ~-~o~ 
nlmış bOyük parçalar boğAZllldaıJ yu .. beri o1duğu gi~i 22/11/938 .salı gtlnU- nın ~atbiki~e ba~Jan.ae~kt:r. Bunu mil· rnakta imiş. Anglo - Sakson gazet,... kuruŞtur ihalesi d~ 2 12 '938 Cumn Beher metre murabbaı 800 ku • 
~arlanıyoıdu. Bu hayvan fevkalide et ne kadar kapalı ke.Jacak ve yarıya çe- iea ıp a ag~dakı sıı.a .. ıe. • . 1 ~rinden hiç biri!'f Taymisl~ bov öl· gUııü saat 16 dadır. iştirak edecekler ru~tan 2824 lira bedeli rnuharntnett--
Jiyicidir. Kanlı etten başka birle:r ~ kilmiş bayraklar da \•aziyetlerini ayni A ) partı adına ılronkurul U~ esın- ~üsemediai için Am~kalılar Nt>v- 5 liralık teminat fuaklıuzu le encil· li yedinci adanın 353 metre murab-
meği dllşilnmez. Bundan ba~ka zeki; gÜne kadar muhafaza edecel{tir. den Ekrem .oran . . . kt k (K ' E ıd lnkva- mene gelirler. 15 18 22 29 4 ı ı:ı bamda ki 1 O ve 1 1 sayılı arsalarını.rı- -

• • A 3- Merasimden bit gtin evvelki B) Beledıve adına reıs muavını Su- vor a çı an urıver n - -- b k~ . l'k k. 
çevik ve mahır bır hayvandır. Hülasa • . y _.1• • • v~r) gazetesini vükıı,..ltrn,.;;.,.. T<ıtrar 1_ ı mefpaşa mrıhalleqinin 828 in- satışı aş atıp ı te ı şartnameııi 
b ı k k t ı y "k pazar akşamı saat 21 den ıtıbaren bO- at uı-wı.oı u · 1 c ·I ı 2 ı 2 9 38 ·· ·· t 

un ar or unç ur ar.· avru 1 en a-- tO "' rt• katrimi ve öc!b.k bii':ialai"ıtıdtı c ) UC'rıçlik adına Kiiltür direktör- vermişler. 1851 senesinde bu gaze· ~J Mk:ığın<ln J':ıptırılaı:ak kana ııns" \I /. çdu e k. · ~ 1un~1n 1sundul saa
1 iaçlara tırmanarak kuşlann yumurta- n ~a 1 

_ . • •. w. b' k . h.f l . T . d t k \'on uu~ rılllhetıcfüıllkten tednrik eclilı'- tl a açı nrtırrna ı e ı ıa e e ı ec"' ·• 
ı . 1 B d .-::ı ... •.J: ....n 1 \'eya mıntttkn dahilindeki ge'tıiş ver- luguııün mlin:ısıp gorecegı ır me · ~enın sa ı e eı ı aymısten ana ço • . ~ · . • . k t. 1 t' k d ki.... i. l l 1. 1 k t 
arını y1r er. un an mn~ ı,,.ı # uzer er • te r D H lk 1 . atlına Kıı . . . cek keşıf ve ~artıııımelerı ve<;h1le ac;ı ır. ım e ce c-r ıra ı ~· 

sonra da mi.ınze\'i yaşarlar. Yuvalarını lerde semtler halkı toplanacak ''e ken- p ı . ) n e~ erı . olmuş, fakat Taymıs buna ıtıraz ede- k ·ıt . ;. k "tı lmı.ıııtut Keşif bedeli miııat makbuzu ile encümene gt- -
d ·1 · AtatOt,.,.. lı t hakk da Li:;e ı Tfırkçe ogrenmenı Barım k h'f l k I ki be tıber e ı ııı~ge 0 t ~ • 

kayalar arasında bOyük bir iiı, yahut ı erıne l\un a.ya 1 ın • . re sa 1 e er ço 0 ma a r 5?2 llrııdır thale .. 1 de 09 ı ı fi:~~ ah lirler. 1 1-1 5-18-29 408 3 
,....,,_,, ,. kil de ~ partili atkada:Şlnr tata:fıtıdan söylen- K •v er Acurln taraflarından bırer · indeki harflerin 716 000 Tay mis· - · -· · - - --
J loA.umış agaç dallan teş e r. ger . b k k dal( 1"ğ öylev yapılacrıktır. Ve son sövlevde ç . _· 1

• • • g!ıntı nııt 1G dtıclıı-. l~tirhk ~rlı>cekln l - Atı tUı kan ıııuhtc:ı eııı nnnln• 
civarlarmda kendi nın·ilerinden topla- dıkte? ve ~;11 .ıı nut utt ı gbenç ' e ~ııkılrl•ı e . .,slılrınırı \'e reJ·ı·rnin ~uha· te ıse 720.000 oldu

1
gunu ıdciıa et 3!l lirn :!5 ktıruşlnk tenıiıt:ıt mtıklmzıle rıııırı K: rşı.Hıkadıt ki M zarıııın ba~ 

aıt hıtabe oıtünuaktan sonra u pro- ı · • "" · B" } k' d "l k b ·d ~ 
::. tılat olursa aralarında mOthJ§ ve k k h ~,... b ~ fııın 1 için lıııviik şefin \'ilksek ruhu mıŞ.. ır ıeyet te~ 1 e 1 ere u 1 

- eııı:iimeııe ı,telltler. lmühendislikteıı elli kurnş bedC'l mu. 
gram o unnca :ve erhcse ıı progr - · : • • . . dia tetkık edilmiş ve Joğruluğu on- .• k· IJT ı t. 1· ··k t ı . k . k 

ltanlı savaş1ar olur. Başlan tıik ola· n'ı n t tb'k' hnkkinda t rettüp ed~n vtı- oııilnde hep lıır agızdıııı and ıçılecek· 2-Dr. l\ftt ·üıftt enver eacldesın<leıı .ı ı mc t <'< aı ı ec ı ece fll OJE', P-

Tak ağır Dir surette mağrur bir eda 1; 1 a ~b~·ğ lututc~t lir. laşılmıştır. .. . . . a~ rıan 1383 ve 13..,6 ıwı . fllrnklardn Şif ~ e ~ıırthtlmcl •ri H~hile tnnzhnf 
ile dalına yalnız dolaşırJar. z e er ı o ır. 12--Sııat taın 16 dtı atıla<!llk bir ~unun uzerıtıe Kurıyer ga.t.~tesı )eni6erı )·apttrılacnk blo1Hıj baş mü. i inin .ıu;ılc eksiltme ilt' ihal, i 2 ı2ı 

+ 4- Kamun bn~kanları sem'tlcrinde topla üç dnkikrılik sükOt ve ihtiram aşagı kalma~ak .~çın ıçmd.e hendi. Hkt~n tedarik ~dill'<'ek k~ı<if ''e 9:.~s cuma gii.ııli aat ı 6 y:ı kadar tem. 
• .,'* •" •• • merasime iştirak edecek partide ka~'lt- . . . k .k. . { 

1 
1.300.000 harfh ve yuz senede bır şarttınrhclel'i ve<;h!le acik eksiltnleğı:! dıd Nlilmistır. Keı:ıif hedt>li n98!1 ııra 

1938 te iptidaı dunya? Bugun ld- 1 k t bütü h lk b' b.,., vnkf<'-ıınc gınlece ve ı ıncı op a k k - T . l '. . • 
1 

. L 

• . . . ı ve nyı ız n a ı ırer ıro::r . d·ı kt" ere çı acagını ve aymıse meyt ıüfı konufttiu~tcır. Ke~if bcdelı 7!JO lıradır. ,, 1 k~ırtrştul'. ~tıf'ak elltıl'C'kltıı• 74!1 li-
dıa eaı;-0rum l ı, bır :t'elltket, bınlerce . t·r ., eder"k kendilerine parti saf- vnl\f!' sonu tcblıg e ı ece ır. b b k 1• ·ı· h . 1 ~ · ,, ?· k 

1 
. 

la be • d t' d ..... · ıs 1 ... r ı:.; • \'· kf. 1 h ·k 1 .. ü gene oş ıra mıyaca!Sıru ı a etmış, hnlt1si ele 29/11 !rnS stılı gilnu sa:ıt rıı .... , uruş tık temınat makbuzu ile· 
yı an rı mey nna ge ır ıgımız e- . . . . .. .. 13 ı e< en sonra e~ e on n- k k 1 

] 1 bi ln-"-- ı...tıtün il h 1 lan JÇmde yer verılecek ve partı tuzu. k. -
1 

•ki .,,, 1 1 . k 1 k filha i a 1859 senesinde bir sayısı iı; dııtlır. şllrnk eclecl:!kler 5!> lira ~::> mıcfimcrıe gelirlf'r. 
ser ere r ll\ı.t: uu e-aı e ve aza. de ı a tı o u rrre a e el' ) a ı ara k K . . 133 . 1 .ı 1

n 4 • kb 11 1 
r f) iT 

1. . n . . ~ 
rımıza Son V r...ıı...n·ı.... ğilnil her Türlcü tabii Oye sayan. hiik· ııı .. b . J ..,,,. t 1. 1 çı an urıyerın oıantım ık V"1' ıcuruşluk tcmınnt mtı u~ e t.!ncl mtme 2 - r. u u ·ı t·n tlE'~ıııııı F'Pvzı 

c.ı..ı • üng'u U tıa elçı er eı c a~ ırn o unmn- I . • 
ıddl·a ed·ıyor.-... kı, bı"zı·m küçu-k sı'. müne u~·ularak bütün vatandaşlar tam üt k. .l t. ·d· başln •a si.itunu varmış. ğt! lrler. pnşn lrnh1nrıııcltın ılıl.ıaren M·mnt um " Sllll 111 ca ıp ı 1 ıranı geçı J ) - B . . tj 1 j . K l d l' d . 

ya!! buhranlarımız, korkunç malt buh.. bir müsavnt ve intiınm içinde ınernsi- caktır. 1htirmfi geçidinde het tecıek.. u sayıda ilan edıl<lığıne g()rt>, ··- )r. :\tustnftı., Envt>.~ ende esı~ - ;mn <' _< ır~. ca dcc;ınc ~ndEır oları 
ranlar tabintin bir yumruğne birden me iştirakte saf sırıısına. alacaklar- kitlün sırttlarını tanzim komitesi ter- ikisi sayı yüz sen~ sonra, yani 1959 deıı nyrılan 1~86, J.,~7. ].,ss ve rn ı~ du~cnı~ııııı J\C'Sme \'t.• a<lı tnslıırla 
ll~nüp gidebilir. Evet bunu teyit ede.- dır. tip \'e tebliğ edeceK e a keri maka-· sen,.sinde çıkacaktır. snyıh s6bkakltı:dhn );~)~~ılatcııdk ~kahndl~- e~ln h ~~ır~~tol tl~miri iRin~~ "açık ek
bilirim • 1981 de Çinde gördüklerim 5- 21 lkincile~rin pazartesi güııO mın wıpncağı i!ırn göz önune alınarak Fakat, Nevyork di.im·a s ..... ı::-isi mii· z:ısyon aş mil ene ı!j ı e ~e nrı. e ı- sı tme ı c ı ın e ı 29. 11 ~ıl~. ~lı gü-

bu iddı . .,lanma kuv .. et Yermektedır' • saat ttım ıı de lzmir ve Jforşıyaka h : b' k t h• 1._... ·şı· Ak ed k ... asebf.tiyle Amnikalıla" Kuriv ... rir lecek ke$1f ve şnrtrlamt!lerı veÇhıle n- nü snat lG ya temdıd edılmı tır. Ke-
.. T ep ı ır 1 ,a a ıuue ı ıra ece ~ k .1 • k ı t k · tf b d r 7 50 1' . 

Orada bir feliıret yQzbinlerce insanın Halkevlerinde birer toplantı yapılnrak ilk okullar ve orta tahsil g~nçleri ve bir sayısını yirmi St""" rlalıa e""""'' ~ıl<.e ·.1 tn~f!Ke öılll muş ur.. eşıf bl!- ş e e ı ırndır ~eşıf ve şıırtu?-
&QmQne sebebiyet verdi. istiklill marşı ile merasimin açılması- Sunt Yutkorunun tertibine ll)'Arnk c.ıkarmE\1.. ;;7,.rP fl.,_7.•rlıkla.-a. baql.A· dPlı 1,!lflO hı·adır. Jhalesı de 79111 988 lm~lerltcle. btı mtıhendı!l!ltkfo~ı t~~nrılt 

1981 lı d bntn diln1N1 mat'l.. nı müteakip BUvQk Önderin havatı 1 h 1.... ...... .,..1 t t x .. .. d k" b n salı gClnll snnt 16 dıtdır lştırak ede~ 1 edıllr. ştırak edecekler 56 lırn , 0 ku· 
yı n a, un .;- .uu. .; · sporcu nr -.·c onr:ı a w ve memu. n 9tlı!i: '"· l Jnıı...,uz ~ ı ~ene u f'>a7."'· \ • 2 ı! k 

1 
k 

e'tınd A ~ R~ t · bl telgraf hakkında birer BÖ}'İev \"erilecek ve -'- . .. k 1 , • ·• cekıer 149 lıı-a <> unışluk tetnlhat nış u · tehıhıat makbuzu il" eııcOme-
8 3ans .Y enn r b 

1 
•w • d k. geçect:.11.lır. . ·"' '"' arı <ıca tır. makbti?.ile enciitnene gelirlt!'r. ne gelirler 4144 

neşredildi. Bu, bır"lcaç kelimeden i a- gençbge hıtabcsi okunarak üç a ·ı- 14 .,... Geçiş sıralarında pnrtı kıı~ . b k e w --· ' 

retti. Ve bu birkaç satır dOnya hava.. kalık bir ihtiram val<fesile törene son munlarına ,.e onlnra tabi semtlerin Je~halarındnn başka beraberlerinde Tür Maarif cemiyeti 
disleri yanında kimsenin nazan dik· verilecektir. . sa),n halkına ıılfnbe sırR ile yer \'e- bir şe): taşımamalar~ lazımdır. E ı · • D • Ll ,, /" d 
ikatini celbetmedi. Bu haberler bel' 6- llalkevlerinde o gün için başka rildiğinden bu tertıbin hiç bir suret· 19 - B'u programın tatbikine mer- ge ısesı ıreR or ukOn en: 
gün herşeyin biraz daha mahvolmak- hiç bir faaliyet olmayacak ve le bozulmnmnsını partinin fili ve ta· kez kumandanli'ğ.ı, .emniyet ve k(}]Wr f ...,,.. Kültür Bakanlığının yüksek mlisaad~leri Türlt Ma if 

1 
, t' 

ta olduğu.nu g6steriyorcfu. . 22~11/938 salı gününe kadar hıılke\'- bii ~·c1erinden rica. ederi~. . direktörleri, parti ily.8nkuruldıın ~feh- tarafından açılmaeı kararla tırılan Ege lisesinin h:;ırlJ:l~rı) ~. ~ 
Röyterm neşrettiği tel~ııf şu idı: lerı kapalı kalacaktır. 15 - Geçişte meklcplıler kllltür met Aldemir ve belerlıyeden Suııt ) urt- mamlanmıştır. 
cNankin 4 Eylill - Çin cunihtıri- 7 - Ankaraôaki cencze törenine u- d'reklör1iı~iinün l'erec~ği tertibe uya- koru nezaret edecekler \'C te<>etkm. 2 --ı;. Okulun Ana, ilk, Orta ve Lise kısımları va d 

yeti dahiliye nazın neşretti~ resmı yularak şehrimizde yapı~aca~ .. me-ra- cakla.r halk ve pnr:i safları altışarlı ~ere başlık edenler ve ·halk ~afla_r'fm J- O kul, Ka~antina karakolu yanında Mens:riır. konağında açı-
rakamlata nazaran bugün ikıyü! mil- sime 21/ll/9S8 pazartesı gUnu saat sıra ıle geçeceklcrdır. ıdaıe eden kamun başkanları btlnla. lacaktır. K-0naŞon havası ve tnanzarası çok güze] ve bahç · _ 
yon insan ~sizdir. Bakanlığın yaptı- tam (14) te Atatürk ihey:Keli 6ntınde lG - Geçenlerden mektepliler aske· lann direktifle>-i dahilinde teşekkül ni°ştff. esı gc 

Mı anket te göstermiştir ki, son tuğ .. bilşlanacalüır. ti usuller!~ heyl<ele <logru ihtiramı \'8 ıflnrım yürüteceklerdir. •. 4 - Okula yatılı ve gündüzlü talebe alınacaktır. Ücretler aşağıda 
yanın kurbanları otuz milyonu bul.. 8 - l\fcrasime, Aikeri ı...,t'alar ve ifa edip geçe~klerclir. Siviller heyke· 20 - Törene iştirak edemeyip C\·- gösterilmiştir. kamp ücreti buna dahil değildir 
maktadır. Sari hastalık ve saire g:ibi ukeri nıen uplarının iştiriki şekli le beş adım kala $apkalarım selfim va. !erinde veya her hnngi bir yerde bulu· Gündüzlü tale~den 
cliğer felaketlere maruz kalanlann ye- hususi bir emirle mOstahkem mevki ziyetihde ellerine nlıp yüzlerini hey. nacak ihtiyar ve ha~ta veva mazur Okul derecesi alınacak YatJlı talebeden alınacak ücret 
kQnu fse otıudört milyonu bulmakta- komotanlıh tardından tertip edile- kele ve mcş'alelere tevcih edecekler \'e vatandaşların da top seslerile ihtiram Ana ve flk okul 50 Bunun yatılı kısmı yoktur. 
dır. Çin halkının yansı bug'ün her cektir. sUkQne'tle geçerek ihtiramı ifa etmiş vakfesine girip çıkmada umuma uy- Orta 60 200 liradır 
ttırlil yardımdan mahrumdur.> 9 - Merasimden J"arım saat evvel olacaldardır. mıi1nrını mflletimize i~tikliilirıf vııta- Lise 75 200 « 

Bu fantastı1c rakamı. Çinin Pariı ordu mensupları, mektepliler, sporcu. 17 - Toplantı ve mern~itnde sem· nımıza vırrlı~ını temin eden ulu şefi· 5 - Okul licretlet i üç takSitte alınır. Bitinci taksit kayıt tarihinde, 
&efareti de bana teyit etti. Ve Ulve- lar, parti teşekkUJleri Ye onlarla birlik. bolik tiıanııda siyah hiç bir işaret bu- mize bir sayğı ni~nnesf olarrık reea ikinci taksit Birincikanun iptidasındn, üçüncü taksit Mart ip-
ten: te tabii aıamız olan semtler hnlkı vn· it nm~y:ırak \C herke: en iyi elbise!!i- ederim. tidasmdad·"· (Birinci taksit d~vrt< l geÇtnış odliğundan bu!~-

-Bu raknmlar gene tahmin1 mahi· tllndaşJar, cemiyetler \e rnüe eseler ni gi) erek gelecektir. Mevcut olanla- 21 - Halkımızdan okumn ytmnn ne yalnız ikinci ve üçtirıciı taksitler lınacaktır.) 
Tettedil', Ç0n1<tı aldığımız haberlere mensupları, memur1ar komite tnrafın- rın Jo'ımk, buluıımnyatli:ırın mevcude oğrenmeyen lhUyarlnrn o'kur ya2ar 6 - E.ge lisesinde 19 11 938 Cumurteı:ıinden Hıbaren talebe kav· 
~öre bugün tahminen elli milyon in- dan göstetil ek eılan numurah )erle- ıtöte cıı)et AtP\ H' \eRton ik~n etnıe- 1 r.enı:lerin bu pro~mım hilkümleriııl :ıtı· dına ve 1 12 938 tarihinden itibarett derslere başlanacakt;r. 
san yardımcıız, evsiz bir surette feJa. rini alını b ıltıncaklatdır. lu·· ric )e ~:.) . •ı · ı?ll'ır,il ti11·. latmnlıırı ve onlıırm d:ı törenden his- Kayd zamnnları her ((Un sant (9) dnn ( 17) Vt' lt~dardır. 
k~te, açlıi-a mahkQm bulunuyor, dP· tO - Bilunnurı re ıııi daireler, m'1- ı r ı ·lf ·, 1 çe'enk se!endirilmeleri milli bir öd vdir. 7 - Müracaat yeri: Kat•ntlna karako~u ytml!lcf"' M~nıurt kon11-
41 tiiWhlir tejikkUller, mwktepl•r nı \ i me •• ~J.ı;;·~-.eı ıni ~..>.>.~riı hujı.w 1 H P.., iın:de. ECE U.-.hlirektörlüjü · TELEFON 29'20 · 



--· 

SAHiFE 7 (ANADOLU) ı e llrtticıtt!Ştln CUMA l 93S 

Deutsche Le- ızmir Levazim amirlifi aatın rıfma kc· 
vante Linie mis)ionu iltinlrırı 

lzmir ~va:zım Arnitliği SAT. AL KO. RS. cJen: KOÇÜK İLANLAR Olivier ve 
Şiirekisı 

L.M~TE'f G. AL B ff 1 - İzmır MU tnhkem mevki Setctıhisni· \'e Çeşme nuntaknsındakı 
Küçük ilan şartları • birliklE?rin (61000) kilo kesilmiş sığır eti \'eyahutl koyun eti 

11111111111111111111111111111111fll ı ı 11111111111111111111111111111111111ııH1111111mum11111 11111111111111n1111 
Karilerimize ko!aylık oJ-
mak üzere, gazetemizde 
(Resmi oln1ıyan) küçük 
ilanlar için b:r sütun ayır

Dört satır!ık kfiçUk ilanlardan: ,.apur aceııtası Hamburı \eya burulmuş keçi eli 17/2.Teş. 938 perşembe günU pazar. 
Biı· d<'fn jı;irı 30 kuruş hkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadıiından pa:ırnrhk 
1ki defn için 5u kuruş lHR!NCl KORDÖN REES !212.Teşrin/938 salı gilnU saat 11 ile Kışlaaa 1zmir Leva-
t'ç defa için 70 kuruş BlNASl TEL. 2443 AMERiKAN EXPORT UN&S !Ztm Amirliği sahnalma koıni~yomırıda :rapılaeaklıı·. 

dık. 
l>drt clefa i1r n 80 kuruş THE ELLERMAN LJN'Es LTD. cr:Xl\lOUTfb vapuru 6 ikineiteş- 2 

- Tahmin edilen iulnı-ı 03it20j lira (üO) lüıru lur. 
Devamıı küçUk ilanların her defası LONDRA HATii rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala. 

3 
- Tenıinnh muvakleata akçası (HJ06J lira (60) kuru ltır. 

İş arayanlar, iş verenle
rin, kiralık ve ınütefetrik 
ilanlarını burad bula~ak-

için 10 kııı· ı nliııır. Bir kolaylık « TRENTINO~ vapuru 29 Birih· ctıktır. 4 
- 'Şartnamesi her gUn komi~yondn göt Uleoilir. 

olmak üzeri' her ntır ~O han iti- citc- rinde LONDRA. HULL "~ An· cE., TELLO> vapuru 14 iklnciteş- r, - ıstekliler licaret odasından knrıllı olduklnrınn füıir ,.e ·ilrn g&'°' 

bar edılmi tir. Bir küçUk ilan 120 \ ersten gelip yük çıkaracak ve ayni, rinde t.ıe1cleniyor; Nevyork için Yük termek mecburiyetindedirler. 
lrnrftnn ıbnrPt olın hdır. Dört satır zamanda LONDHA ve HULI . . ıılncuktır. G -Pazarlığa iştirak edece1Her 2490 ayılı kanunun iki ~e üçüncü 

sınız. dııtı fazla ht>r satır içuı fl~ rıca ıo ) ük alacaktır: ~ ıçm t:EXAMELIA> vapuru 21 ikincıte~- maddelerinde Ye şarlnamesinde yazılı ,·esikaları 'e temi· 
iŞ A~JY ANLAR: 1•111 u, . .ı:mı-. 1 < THUHSO> ••puru 6 fkinoit<~ rinde bekleniyor. Nevyork için yllk natı muvakkalalarile birlikle ihale ssalından evvel komi•yo-

Mubuıp arı yanlara: T ecriibeli rinde LONDRA. HULL ve Atıver1'· alacaktır. "1 al!! nıüraca:ıtları. U 57 ~lr ~ulıa•ip ~•imi veya bir iki snat- Y•tzı '" ter<"ilmO. iılerlle !Lan ders- ıetı gelip vük cıkaracak ve ayni za- •EXCHANGE• vapuru 2 h!rlnc!-ıımlr Levazım Amirliji s'AT. AL, 10'."ü. anı.-: 
8 

lık ış &rav?r. f erninat verir. Anado-' l<iri mııallirni lJttlmak \•(' emmi iıfa- manda l.ONDRA v~ HULL idtı kanunda bekleniyor, Nevyork içın yük lstanbul konıutnnlığına bailı topçu ahırı için (300) l:on yulaf satın 
ht 111az~te.rn1de B. M. c posta ile rnü- re-;i irin n. Kardic;:ılı 3!) lltıkuhu 11- yük alucaktır. alncaktır. nlınncaktır. Kapalı znrfln ihalesi 7/1.RAn./938 çaşamba gilnil s:ınt 
•acaat . -D. 6- yns Özoırnrnıın ınUı·acartl e<liııi;.. ~POLO> \'apuru ikinci tesrinin PiRE AKTARMASI SERi SE-

14 ~e ya~ılacnktır. Muhammen kıymeti (15450) Hı-dır. İlk teminatı Küç .. } •1 ~ J d • t•f d d• • 1 ~onunda Londra, HULL ve A~veu- FERLER <_11~9) lır~dır. Şartnamesi her gün komis;·onda görUlelıilir. tsteklile-
U { l!an .ar an ıs 1 a e e ınız. teh gelip yük cıkaracak ve ayni za- cEXCAl\IBlON> vapuru 18 ikinci- !'in ılk temınat makbuzu veya mektuplnrile 2490 -sayılı kanunun 2 ve _A_d_,. _ _. ... :A __... - ·-· - " - man<la LONDRA ve HULL için te.;rinde Pireden Boston ve Ne\•york :ı en maddel~rinde yazılı vesikalarile beraber ihale gQnü ihale saatın-Y ın vı"a yeti daimi encüme- ) ük aıac;;ıktır. ıçın hareket edecektir. <lan en nz bır saat en·elihe kadar tekur mektuplarını Fındıkııaa ko. • d Lf\:ERPOOL HA ITI «F.:XOCHORDA> vapuru 2 birin- mutanhk satın alma komisyonuna vermeleri. 18-22-27-2 4158 

010 en: ~ALGE,R1AN~ vapuru l O İkinci cikanunda Pireden Boston ve Nevyork İzmir Levazım Amiflijl SAT. AL KO. RS. den: 
tesrınde LIV~RP?OL ve GLAS- için Httreket edecektir. 1 tanbul komutanlığırla bağlı birlikler için (420) ton yulaf sntın 

1 -- ~ıiltmeyekon~lan iş Aydın ilinin Çine kazasında ilk mektep 
ın~atı ~7570 lıra 31 kuruş keşif b d .. llidir. 

2 _., Bu ıee aıt şartname ve evrak şunlurdır: 
A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projeai. 
C - Bayındırlık itleri genel şartnamesi. 
D- Fenni şartnanıe. 
E - Keıif metraj cetveHeri. 
!-.. - Resiml~r 
lstiyenler bl.ı evrakı Aydın Nafıa mi.idürliiğünde görebilirler. 

3 - Eksilttne 8/ 12/938 Perşembe günü saat 1; de Vilayet Daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2068 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve Aydın vilayetinden bu iş için alınmış mü· 
teahhitlik vesikası göstermesi yaptığı en büyük işin bedeli 
2500 liradan asağı olmaması müteahhidin bizzat diplomalı mü
hendis veya mimar olması veya bunlardan biris~le müştere
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi la-
zımdır. 

6- Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
ıaat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek me.ktuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka
ka'8r 1ıelmis olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil .. 
mez. 18 22 28 3 ( 41 ) 5) 

GO\~'daH gel:fı yuk çıkaracak. cEXGALIBUR> vapuru 16 birinci alınacaktır. 'Kapalı zarfla ihalesi 7 /1.Kan./988 ça,..anıba gilnü saat 
l . f:~1AR~1. ANİ 

1
• vapuru 25 ~~nynda I'ireden Boston ve Nevyork 14 le ynP.ılncaktır. MVhnn:men kıymeti (21630) liradır. llk lerninatı 

kıncı tesrı~dd L \ ~R~?OL ve ıçın hareket edecektir. (1628) lıradır. Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 1steklile· 
GlkASGO" an gelıp yuk çıkara- «EXETER> \'apuru 29 liirinciki- 1"in ilk teminat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 

cÔEUTSCHE 
1 

EVANT I I nunda Pireden Boston ve Nevyork 8 cO maddelerinde ~·azılı ,·e~iknlarile beraber ihale gilnO ihale saatın. 
KRET A · ~ ~ . E L N E fçln hareket edecektir. elan en az bir sn at evveline kndar {ek lif mektuplarını Fındıklıda ko. 

nlu~ J IAMB~f:~~u B)R~~~z~: ~nlık satın alma komhıyohufıa ''ermeleri. 1!-22-27-2 4159 

ANVERSteh yük çıkarmaktaClır. Vapurlar m höte ket tarihler ile IZfTlir ~evbım Amirliği SAT .• AL. K. O. RS. den: 
nivlunlardaki değiıiklikl~rden acen 1 - lzmır td3•yare kıtaatı birhkleri içm pnurhk suretile (80) adet 
ta ftı~uliyct kabul etmez. karyola ~atın alınacaktır. 

F ratl'lli ~perco 
Vaprı,. A ccnl~~! 

Daha fazla tafsilat almak. için bi- 2 - ihalesi 22/İkinciteşrin/938 salı günil ~aat 10 da Kışlada lzmı·r 
rinci kordonda W. F. Henry van Le der Zee ve Co. tı. v. vaput acenta- v.azım amirliği sntın alma komis~·onunda yapılacaktır. 
lığına mürı::cat edilme.si rica olunur. 8 - Tahmin edilen tutan (640) liradır. 

ADRİYATİCA S. A. di NAVIGA· 
T e1efon: 2007 /iOOS 4 -:Teminat muvakkata akçası 48 liradır. 

5 - Şartnamesi ve nümune~i her gün komisyonda görülebilir. 
TİONE: ------------------;.:...:..-=~~...:......-

F. GR1MAN1 motörü 17-11 tari- Azimet clolayısile ace-
hinde gelerek ı;ıaat l !) da Patmos Tıe- / .. J •1 ro!'! Kalimnos l;ıtunköy \'e Rodosa ha- e muzayeae 1 e '&afif 
ı·eket edecPktir. ÖnUmllzdeRi pnznf gilnil tntii tt!~-

ClTTA 1>1 BA,Rl motörü 17-11 ta- tin snrıirıin (20) yirminci günü sabah
rihinde gelerek nyni günde ssat 17 'eyin sant on buçukta G\lndoğdu ge
de İstanbul Pire Napoli ~larsilya ve ince Gazi kadınlar sokağı yanında 
C'enovaya hareket edec,ktir. 'kinei kordondtı 230 numarada rnq_ruf 

G - P.aznrlığa j~irak edecekler teminat 1Tluvakkatalarile birlikte 
ıhnle saatından ev\•el komisyona mUracaaHarı. 4160 

. IZJDir Bornova Aıkeri Sa~n Alına 2f(!;;ı;j~anJan: 
1 -Tümen Birliklerinin ihtiyacı olüp açık ektiltme suretiyle m "n _ 

kasada })ulunan ve gününde falil:ii tıkrnadıiından J O g·· ~ a 
did ~ilen 390~ kilo arpa şeriyeye muayyen gününde ~:n:~: 
teklısı çıkmadıgından bir ay zarfında pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. 

2-Pazarlığı 19~11 /938 Cumartesi günü saat 9 da yapılacaktır. 
3 - Umum tahmın tutarı 897 lira blup ilk teminatı 67 liradır. 

F. CRll\1A, ·t vapuru motörU 21.11 2 aileye nlı lUks mobilynlar bilmllza
ttırıhinde gelerek 2~-11 tarihinde sa- \·ede ... atılacaktır. gerek lüks ce\'İZ kol
' t 17 de Pire Korfo~arandac Briııdi· uk takımı, Alman yeni bir hala~ lHa-• s· . r T. t Akh. ar icra memurluğundan: ~i A vlonya Drnç RllğU!'!8 Spalato Za- ilke) markalı piyano, ceviz kabine, 

mır ICI } lCare Akhi"-tır H\UincUler bankasına 9375 to Fiunıe Trie t~ VenediY,e hareket ~aybor, seM·nnt, getıe koftuk talcirtıı, 

1 
v d • lir:ı_,·tı ipotek ettiği yahya hayatinin ı.:derektir. 'e:msiyelik, hasırlı takım, büyük kuş-

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
S - lı.t~~ili!rin yukarıda l:HJBiFiJin gün ve aatinde teminatlariy1~ 

b~r.lı~te Bornovada Askeri Safın Alma Komiıyonuna aelmele-

memur UgUD an. nşrıgıclu :·nzılı d5rt parça gayri mf'n- ROY ALI~ NEERLANDAISE KtJM u nynn, dört köşe anahtarlı yemek 
(Feridun Yenen) ticnret unvanile kulunun bir müddetle açık artırma PANY AS1: nasası, yağlı boya levhalar~ elektriK , s c • ı :ı ıs as , , f 

11 
1 fi 

71 
• , r 

Jzmlrde hilkOmet civarında Aııafarttı.- surPtilı? satılal'nğıııılaıı rtHO lira kıy- np,Jo. ':tptl'"tı 28-11 tarihinde 'fınıballm, sandal.ndıır; dinın, tek ka- Umlf Bmiion Aılr@rl 8ahn Alma Komityonunclan! 
lar caddesinde ~W numaralı mağazada mı•tirıılP şarkı yol ){arlıı :ırk ~imali Pm- 1{cıttı•rd:ırıı •\ıııı:tprdarıı Hamhurga ıntlı fi) mıh İngiliz doh{bı, la\'tıman 1 -Tümen Birliklerinin ihtiyacı olup açık eksiltme suretiyle mtina· 
tuhafiye Uzeriııe ticaret yapaıı Feri. vali metrukeden htıl'l 'nsiliko cenubu miile\'e<·<·ilıt•n lııırt>kı·t t•decektir. tuvalet, konıotlirı, 2 adc:t kesme bir k~sad~ Bulunan ve gtinUncle t~libi çikmadığındati J O gün tem.. 
dun Yenenin işbu ticaret unvanı tica· hali! \'eresesile çevrik e. kiden bağ iken <:;VENSK A OR 1 E!\'l' Ll~t gN KUM :nıçuk kiş.ilik bir ndet iki kişilik karyo. dıd edılen 9600 kilo makarnaya istekli çıkmadığından bir ay 
ret kanutıu hUkUmleriııe göre icilin hnlen tnrlı:ı \'l' içinde ~5 tık ıe~·titı Vi' PA~Y A o;;ı: ahır, E'lbıse doJ!.ıbı, cibinlikler, antikn zarfında pazarlık suretiyle satın alınacaktır 
2386 numarasına knyt \'O tcscıI edildi- 8 sak ~cmis :ıyncı lıa\İ 14 rlomım t:ır- Tl'Nt'lA ınotüı·lt ~.rn.11 dP Hutter- 'dlimlrr. mutbak takımları, masa ör- 2-Pazarlığı 19/11/938 Curnattesi günii s~t 9.30 da yapıla• 
ii ilin olunur. • 'o. ::!:~86 la (ve çırıarlı kuyuda 880 lira kı> me- 'dıını liunıbuı·g .'kııncliııa\•vn ve Bal- ıis(i, hnlı \(' eccadc·ler, çul brizbiz ,.e caktır. 

1zmir sicili tirnret nıernurlugu tinde sarkı kara veli tarhı~ı ~arbı rnu-'tık limaıılarına nıııtP\ecl'iİıen hare _ bir çok luks mobil):ılar bilmllzsyede 3-Umum tal~min tutan 2208 lira olup ilk teminat 166 Jiradit. 
TC!ml mubrü ve F. Tenik imını;ı . ac;ılı O! lu :ıhnıet sirnnli tabak hııfıı k(Xt Nlecektir. •atılacnktır. 4 - Şartnamesı her gün komisyonda görülür. 

_______ ........ _______________ bağı '") u~uf ve , ol ile çevrlkl 4dönlim FREY A motöı·Li 28-11 tmihnde Suhs fıe. indir. 5 - isteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatinde temin~tlar 1 
Kemalpaşa icra mem urluf:un _ tar!• ııın hulen r. dföılimü yeni yeti,- Itotl er<IH m ll • m h n rg s k :ı ıı di na vya ı. '""İl et m Ozu, ede salonu ~i~likte Bornovada AskeJİ Sa tın Alma Komisyonuna ııelm~~ 

dan: miş hağ ,." 8 döııiinıti tıırla) (\·e suro- \'e Iı:ıltık Jimanlnrına müteveccihen 18 1!l 20 müdUriyetf rı ıl8n olunur. (4151) 
B ~·~· 150 ı· d f lu mevkiinde 1200 lira kıvmetinde hnreket e<lecekti~ . ~~~--~, ~--~~~-~ ~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

f
ezzaz 1• ıybe l Kıra m sra şar1n garbı farRaklı şimali. halilin sımvtrı.~ ~J ARİTL\IE ROC::\lA- lzmir bi,rinci icra memurluğun ~ İz · Bom A ~i ~"" AL,,_, , 

5 77 

ve diz vetmıye orç u emnlpasa- ··r 
1 

b . 1,. ,_YJT'f PA'·"'·A-c:-ı dan. mı~ ~ •. , :'8~ın mıa Komiıyonütielan: 
w • I mu ı·ez tar :ısı cenu ıı yol ıle mahdut •' "\J ;n "'' ı . .:ı : • 1 -Tumen bırlıklerının ıhtıygcı olup açık eksiltme turet' le ın·· !-~ah Pat*'.'aksızın ogl ~ Mehmed 

/ 
Ha-

1 
içinıl e bir sar• ve hi r da ın ı hn vi iki !'!>LEŞ: V n P u nı l 7-11 tarih inde ı 1 pote k. li olu P İc<aen satılmasına ko...da bulunan ve günii nde talibi çıkmadı ğıh<I fi 1 ;{ il ~" lıslıı ey: ili 306 ta.ı~:ı ve 5 4 31 M: , C\·le k fidn nlı k d<irl fo rafı dn•n rl a Ç"'. gelip ;\ 1 n ltıı )l n Ni}Y• r eno,·a için yil k •arar ~en len 1 zm ir kemer caddesin- did edilen 1 3300 kilo kuru soğana istekli çıkınadığmd:n nbi;:'; 

numarft 1 tapu sene 1 e tasarru
1
u n. • 1 rilı) (ve cfcırıdi mahallesinde 1200 li- , e yolcu nlncakltr. ~e eskı 246 n~fuar§lı alt katı hay- zarfında paztlrlık suretiyle satın alınacaktır 

tında bulu nen K~thalpas ıt lıf "ı'"metı"ııcle ,.e , , ,.,,,1•1 h \an dıtmı ve hır ufak h ı ·· t 2 P .. ) - 19 11 9::>8 G · •· . • . . ·' . '-''-" ı oca vere- 11· 1 d k. ha k t t ·ı l . ' . av u ve ua - a ... ar ıgı , umarte·ı· etu"nu·· s••t 10.'10 d 1 .. 
\"olu uzerınd#! şark Selanıklı ko tı • an ar " 1 're e arı 1 erıyıe katta "k" d b" k .. ·· " e QQ :i1 a yapı a İ3 ki . l K d .. 1 Ah d b h 1 seı:iı so u umumı yı>l arkası e~mahan l nbrdnki değisikliklerden ac - l ı ı o a ve_ ır. uçuk hayatı bu~ caktır. 

e. r şıma a ı og u 1 ·ıme a. : oğlu kara ibrahfm hnne~i önü ,·ol ile nav u , 1· t k b 1 · t D h fen unan Şaban oglu Bayrama aid ve 43 - SU mum tah.min tutarı 998 lı'f"' '-lup ,·ık te.ı;;..ı•n"tı 75 lı'radır. 
çeııtı ~arp ve t~ntıp yo ı e çevrılı mnhclut ve vuk da 'k" 1 . • d ta me~ u ıye a u ,. mez. a a az tamamına 320 - üç •ü . . H n u m a 
üç büyük ceviz ve otu7. altı asılan - 'il :ı ocl" ,,. . tbarkı ' ı bı. ohc al aşagıb'ıı la tafsilat için ikinci kordonda kıymet konulan h ) ~ yırmkı ra - artn~me§ı her guh ltomisyonda götülür, 

k 7 d 
. k" · 

6 
' .. uır mu a ve ır e a ve ır TE Lİ •PERCO anenın açı artır- 5 - İsteklılerin bildirilen \'sktihdE temifiatlatJy'~ bı.fl,kte Borno\•a-

rnış ira7. ve 6 elıce ıraz miktar ha •l • h •f 2 .. 2 . FRA L ., ma ve peşin para ·ı t l ,,J, it d A k ıe ' • L· - l ·ı .. •' ll) u il\ n nrıjın mu- 1 .. . . ı e sa ı ma8ın& a· a s eri Satın Alma L' ""'mı"sy""' 1 l . ı•• J Yetıı atı. s,ıraz agaç arını ~amı uç rnbbaı eviıı bir ,,, ··cta ti k Vapur acentıı ığına muracaat rar verılmıstir. """ ununa geme etı ıan t> unut. 
cl"' Ü .. • r·" d bch d"' .. ..y mu e e açı ar- ıoı . <41S3) ~? ~ een.ış ıgı~ eve e~ onu· tırmn ~utfltile stı'1lığ'n rıkanlrnıstır edilmrsi rica olunur. 12 938 tarihinde lzmlr birinci ...,.ttL:'.~";:----:~-::-::"~~~-~--~~~-----~u yuz ellışer lıradan 4?.0 lıra kıy-j İhtılesi 20 12 938 stılı gü.nil ~ant İü~ TELEFON : 2004 - 2006 lcra memurluğunda birinci artirma- zmir Bornova Aaker1 Sathi Alma Karni&yonundaft: 
... etinde bahçe satılm~~ u~ere artır- fon 

16 
yn kadnr akh!sar icra daires· _ . '>I yapılacaktır. Saat l I de bu • 1 - Tümen birlikletinin ihtiyacı olup açık ekıiltme suretiyle müna· 

maya r-ıkarılmıı:ıtır. Bınncı artırma- d • k ( . ın 

1 

._,1-•r -neı..J- " ·1 L L _ _.ı 1 h . artır liaaaea olup v~rilen fiat' h ) ı ı 
81 

l 9/Yl 

21938 
t"' 'h" ti d'f a ~ apılrıcn tır. O g ln işbu P,'ayrı men- MERKEZ HASTA~~ ı. un erı e<:e1t oeae ta mın olunan ın pa a ı görü mesi ilıerine O gün tefh arı ıne m 88 1 pa- k il k tı h k o ı~•tAssısı ·Kıymetı•fı yu'"z,,l • ~· • b ı d_id edilen 25700 kilo Bulgura au""nu""nd,. .·.teklı" rıLm_.:ıımndan-

2: • •• •• 

1 1 12 
d K 

1 
u ere mı n mu nmmcn 15·metiniıı G z Mu 1 c.n ae yetmış ~ım u ur- .., c: ., ~ acı ft" 

Pa::es;c gundu .sM~ ) • el eka - 'o 73 ni lnılmaısn ihnle 15 giJn uz:ıtı- DoLf" ~a len çok artırana ihale olunacak llır ay nrfıhda pazarlık suretiyle satın alındtdktır 
It:lG ra daaıtesıknlt. ef _,}ı" pı aca tır. la ra k iki nei artırma" fi 1 9~9 ~Pr- R ut u madıtı takdifd• 4/1r939 tarihi- 2 - Pazarlığı 19~1 1 /9 3 8 Cumartesi günü saat 1 O da ;apılacak tır. 

u artırma te 1 eoı en en sofi b it t ı·ıc d!I k . LJ ı ·d B ne müsadif ba .. .• "ki . 3 - Umum tahrtnn tutan 2662 lita olup ilk teminatı 200 r d 
bedel muhammen kımetinin yüzde ş:m c ghnune n ık e tC!.Cc. tı~ o ğüı na l aran artırma sa t çlalrşadm . gudn~ 1 ~ 4 - Şartnftm~. si H~r güh kotnisyontla aörülür. ıra ır. 
Yet . be . . b ld ~ t kd' d yme mü ammen ıyme ının c 75 ni 1 a e yane awem 5 l9teklll b kl " h>Umlıt, ... ~nı. ~ tıgu "''l"a Nı'r ke b:.ılursıı ihale bulmadığı tııkdirae 2 inci beyler .sokak. Hamam yap~ ?cak bu artırmada beClel fri{;. - erın i iril~n vaktinde teminatlariyle bitl"k Bo 
··• f erı&ı ULerıne ına e eaı ır. o - . K J-' 1.fEea .. :ı,c1 L 1. l da Askeri Sat Al K · 1 

1 

te rnova· 
aan ı.~d"'l t"'k}'f' h 

1
. d •. t . . 2280 No. lu kanuna tabı tutblncaktır artııında No. ... ., ".) tıJı. e Yuzae yl!ttffiŞ oesi olt fflatsa ın ma omısyortutta ge meleti ilAn fj)UtiUf. 

oe c c ı ı aın e mus erısı- B · H kad L ov No } k 8 ~ •· L""""J. vı (;•ıc.:>) 
l'liti tiiülzeihiyeti baki kalmak şar- orçlu borcuhun her sene '1' 20 ~ini ~r giin 3 den 7 ye ar te<:il . u antih gore ıoor-.. ..,.Jli:~1r;i&o.::;=~·:'jL:i~~~~~~ıil~-:-ı-T iiiiiiiiiliTli,~.,~t~·•ı•a•tlııiixiıi1wr~ 
tile 2 inci attırma 3 J, 93'1 tatlhihe ve '"'' 7 buçuk fai•lerlni ödediii tak. TELEFON: 3866 olunocaktıt. - rncmı Aaliiri Sitıa A1ma komisyonundan: 

1 

rnüaadil sah günü ayni onatla yapı- dirde beş sene müddetle tecile tabi ıu. B_u. !!•Yri m•nkul üzerinde her 
1 

- Betnovadaki birlik ihtiyacı için yirmi beş ton yulaf paEarlık su· 

laeliluır. Bu artırmada en •on teklif Uılncaktır. Harcı dellaliyesi alana ait ı-...fll'iillJf h."'?~ bır hak iddiasında olahlar ta- retlyle lll!ın olınııclllitır. 
•dilecek bed•I muhammen kıymetin ~atış peşindir. hb• şerait dahilinde "'I' hhı ılB~dah i'iiba~h j>İtini gilh l~ln- 2 

- Paıı-rlığı 19/ l 1 938 Cumatteei günü saat 11 de ~apılacaktır. 
Y\ifde yetmiı beşini bulmadığı tali.- ıs'ekll olanların ve daha fazla ma!Q- Cemil Ora} de. v .. ıkalarlle birlikle daitemiz~ 3 

- Umum ıalımin tutarı 1300 linı olup ilk ıeminlıt 98 liradır. 
dirde 2280 numaralı kanuhun •hkA- mat almak isteyenlerin :ıkhisar iera milracatil~ derelt ıalep!Mifli yifi!rr- ~ - litekliletllt hildirilen giln ""•aatinde t<!minaılhriyl~ birlikte Bor-
tnıiıa tevfikan satış düefüülerek botç dairesine müracaatları ilan olunur. Memleket hastattesi maları lazimdır. Akai talt:dinle hak- novada Aılt~rt Satın Alma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

?et seneye bağlanır. Dellaliye resmi Şartname 8/12/988 tarihinden itiba· ~ L. tıı:, .. ları tapu ai~ile sabit almıy-.ıılitr pa- .. 11~-::----:~-::~~~~....ı~--_.j;,(4154} , , 
ıle ihllleye mUteaJlik pul paraları ve ren icra dairesinde açıktır. 4148 iRi OpeJ'S wTU ranın paylatmuından hariç ı.ala • lzmir Bernova Mkeri S&ün Alma 1'.miayenlln.IMU 
~e~ai harcı mUşteriy~ aiddir. Almf'k rUp tetkik eylemeleri ve bu mülkün lsmtre avdet etmt4 olüp her pn cakl~rı ~e S\t baptak.i ~thrma ~na- 1 - Nümunelen lfomisyt>fida mevcu8 ve k&ğıdı ciheti askeriye tara-
ıstıyenlerin mııhamrrıen kıymetin üzerinde bı"r gu· h k 1 ,_ id öilevo kidar CUhitotdU Fr,niız meaı 9 12/938 tanhınclen ltıblten fıht1ah vefilm@Jt şartiy~ mi!lıtelif t:ins ve eb'atta cetvellerin tab'ı 
"" na a ve n acA" • ' 1• d · · d L k. k b ı d l d } k ,, t:2tle yedi buçuk nisbetinde temi - diaıında bulu ı 

1 
tn • U I haatan&ne,lncfe öflea•a sbftl'i ili- aıremu~ e nf!r ese açı u un uru- ve U!t i i pazar ı sutetiyle yaptıtılacakhr. 

11
nt ake~si veya sa~lam bir banktl inde d&irf!mi~:n ~~an y 'ı11ı' • nk : nnci 8et16ttoft•tılld• Nö. 42 a~ lacağı müzayedeye iştirak etmek i- 2 - liazar1iğı 19I11 ;ene Cuffiattesi günü saat 12 de yapılacaktır. 

mektubil ihale vt\kı;nde jera daire takdir<l .. t"'pll .. m .. re.~AfJ.I rslrtı 8 91 haatıdıtıtu 1'Al»Ut ed~r. ~in yüzde yedi buçuk pey akçası ve 3- Umum tahfnin fütan 600 litii olup ilk teminafi 45 lı'ra,.ır. 
si d ., t~ 5'I muse._ce o ıyan ·ıı· t. ~ k 1 . k l 1 ~" a n e lıaz•r bulunrnabm ve faz.1a iza bu fllbl hnk s· h · ı · · l Teltı•fon: 22ı;~ H11it1(~iı.n~ Jll 

1 oan a arın temınat me tubu "'t - Yapı aatK itlerin nümune~ri her gün komiayoncla görulür. 

~:.~n~~~i·~~~~=~"_!',';n~:~;;;ı ~~: dap;;ı'.:' ~J~'~i;k1~~7•i1A,;:,ı;:~::;~· ::: :::::~ '. :~!~ ~~inik ::k ;: ~e~~~~e "~:7:::7.':' ::,•:;!~'.:'. 5 -1~:~l~~~l=r~:r:~::~:aA~~!~;i:tı~ti~ı:a sK:~:~~o'h~:i~:~:~~~ 
• • . : • 't • • • - • ut etmeleri ilan olunur ıt&n olunur. { 4 t 56) 

rı ılan ounur. ( 4150) 
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Erkek kostüm kum;; il itc)RNYPHQ~~ iBRAiJN 1 

KL1$f 
ZC rtı 

)ıl G L R M 
Vf 

BEYAZ. 

OLU~ 

1-Seste sadakat 
2-6 ses ayan 
8-Kalın ve ince seste ayni berraklık 
4-;-Sarfiyatta ta~urruf sistemi ( ~~30 
5-Munzam oparlör tertibatı 
6-Gramofon için tertibat 
7-Çift sürtıtli ayar düğmesi 

8-praziti kesen hususi toprak prizi 
9-Yeni is~m termik sigorta 
10-lşıklı \ 'e isimli jgta,..yon ayarı 
11-Dört dilimli sihirli göz 

12-13 metreden itibaren kısa dalga 
l?.-Kısn dalgada yUksek randımanlı 

anti feeding tertibatı 
14-1\fotörlü tiplerde 10 otomatik 

istasyon 

GARANTİLİ BİR RADYO 
ÇÜNKÜ 

l - Yerlek aksamı tama
men mevcuddur. 

2 - .:\'Iükemmel tamir atöl
yesi müşterilerin em

rine amadedir. 

Umumi Vekili 
İstanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi Müessesesi 
!st:ınbul V'mumi Acentası: 

'l'ürk Elektrik Tesisatı Ye Ticaret işleri ı\lüessesesi 

OSMAN ŞAKAR 

1 
Bü) ük bir sürpriz 
1 nisan 1939 n kadar satılan 1939 

modeli TIORYYPHON ve BRAUN 
' rnclyolıırı sahiplerine büyük bir silr-
priz olmak ÜZt!l'c gayet zengin bir eş
ya piyangosu tcrtib edilmi~tir. 500 .nu
maraya isnbet vaki olacaktır. Lira 
1 ciye bir pırlanta platin kol saati 165 
2 ciye 14 ayar altın ceb saati 100 
3 cüye Perpetüüm P. S. otomatik 

gramofon 65 
4 cilye Perpctüüm P. S. 3 otomatik 

gramofon. 40 
5 inciye Doksa marka altın 14 a~·ar 

kadın kol saat( GO 
Bunlardan başka 495 numaraya 

muhtelif hedeiyeler 

Para esülerinizi ve , 
bayanların kürk m:ın· ı 
to ve Buga Yaka kürk ı 

___ 

1 

__________ ._ _____ .-,, 1 ferini IBRAHİMKA 

RAKAŞA bakmada 

Galata mağazaaı 

Beyazıt maiazuı 

Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 
Han , Zemin ket 
Üniversite caddesi No. 28 
Elektrik idaresi karşısında . . 

geçmeyınız. 
Kadıköy mağazuı : Muvakkitane caddesi No. 33/2 

Odunpazarı No: 12 Ankarada : S. v~ N. Kardas HORNYt'rıUN ve BRAUN 
Radyoları bu sene daha yüksek, dnha makemmel ve 

daha zarif modellerle p;yasaya çıkmıştır. ~~~~~.-..~~---------~ ~ - -.~..,; ....... _rjt~ 

l't1erkez hastai.esi ı 
Vi!ayetlerde Satıt Yerleri 

operatörü 
fzmirde 
F,cıkişt>hirde 

Bursnda 

Pnnetti ve Parientc 
lbrahim F.:ııer 

HORNYPHON RADYOLARI 
1939 mociel•er:!ıh f:ntleri: 

1:-.ak Şoef L. Vade 

Dr. Cevad Alpsoy Trabıoııda 

Samsunda 

Hakkı Atmaca Tipi Prinz: 8 lambaya muadil 4 L. 
> Lord: 12 > > 5 ' G L. 

185 12 Ay 
185 12 Ay 
215 12 Ay . (Öğleden sonra) hastalarını 

Jkinci heyJer sokak şerbetçi k3r· Kırklareli ıı ıle 
Alae<ldin Saatiçi R 1 .. > e~~: 1~ > > 6/C L. 

1 şısı Na. 81 dl! kabul ~der. · Ltileburgrtzda 
Edremidde 

Fehmi Akay 
)f "törUi otovıaUk 

Ali Şefik Sim~k • • »Olympik: 16 lambaya muadil 8 L. 285 12 Ay 
Te,l.e...,: _.3 .. 31;;;.;;5;_...;E;;;.V,;..;İ;...;;3;.;2;.;0;;,3 __ . Fereli M. Öner ~ 

Erzurumdn Neşet Solak l\IotörlU otomatik 

OoR.tor Konyada Mumca kardeşler BRAUN RADYOLARI 
Ereğlide Atamer Kardeşler 6 Lambalı model Süper 165 12 Ay 

Bakteryo~og Zonguldakta M. A. ·Gürol 6 > )fodel Silperlüks 195 12 AY 
A. Kemal T onay .. .. 6 > Üstte gramofonlu 250 12 Ay 

Bulaşıcı, salgın hast~lıklar p ER p E T U UN G R A M O F ON L A R J 
mateha ısı KendTğ nden 8 P~ak de}:şf ren Etektr ki" Gramofon Mobilyası Tı '/;ı a ları 

Bir ıan..111• ı.ir ay mütem d. en lra!! ol r.czk 
Lıçaktır 

10 dedı 15 

dilnyacl ııa itiricik 

.. B2::~r.;;5 ~::oiu ya- 12 . A y·•thli\f EpjR moEr s i y E 
Telefon: 4115 '---------------------------·---Deposu: Mazhar Ön No. 74 

Sigar rine Müjde 
zm!r ithalat-gümrüğü müdür- /LAN 

·nden: 
Tütfn kulbmmlar ti: ... n .. :"l vlicud1eri üzerinde y ptığt t hrib~ttan 

müstekidirler. Doktorlar ken rine hu dalına ıi~arayı erk etmeyi 
tav.iye ettikleri h:: de terLclınemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
Alman 

'ın son 
icadı 

Sıhhi aiızlıiı kullamldıimda tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
iltedilderi miktnrda tütün içebilirler. Çüınkü bu ağızlıjuı içerisindeki 
,.dek kısımda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amom·ak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, aiız, ciier ve 

C ıısi Muhammen 
bedeli 
6117 Kanape, koltuk yazı

lır ne t.fo'ap ete jer ve 
cı uali mobilya 

Muvakkat 
teminat 

459 

ihale 
gün ve saat 

29/11 /938 15 
kapalı zarf 

1 -. f..·m·r Gümrükleri ihtiyacı için yukarıda yazılı mefruşat ka
palı 7,arf usuliyle mijbayP-a olunacaktır. 

2 - lstckl"!erin ihr le ıfjn ve sR otmdan e'1 p·ı hir nat evvelin~ bdar 
teminllt ile bir1 ilrt~ teklif mektuplarını usulü dairesinde mübavaa ko
mirvonu11" verm~leri. 

3 - Şer .. itini ve f"V!afım görmek icin 'hep ıri•n Caümrük 1 ,f'V~'Pım 
Servisine müracaat olunması. 1 '3 18 23 2R ( 409'3) 

-
iz mir inhisarlar Başmüdürlü-

yürek temiz kalır. ., " d 
Fiati her yerde 150 kuruıtur. gun en: 

Toptan, perakende satış: Kemeraltı karakol karfıaı No. 74 Bayındır İnhisarlar idare binası avlusundctki ambar tamir~tı açık 
M A Z H A R Ö N G Ö R eksiltmeye konulmustur 

--J~-.m-ı·r-["!"e_V_a,_z_ı_m_a __ ..... m~irliği satın alma Keşif bedeli (2933.55) muvakknt teminatı (120.02) liradır. 
• Kesif ve şartnamf"ler levazım ~mbemizle Bayındır ve Ödemiş idarele-

komis yonu ilanları rinden alınabilir. İsteklilerin 5112/938 günü saat 15 de Baş müdür?ü-
lzmir Bomova Aıkeri Satın Alma Komisyonundan: · ğümüzd,.ki. komiqvona .~elmelcri ilan olunur. l 6 1 ~ 20 22 (4129) 

1 - Bornovadaki birlik ihtiyacı için on ton ekmeklik un pazarlık Tabı· p alınacaktır 
suretiyle satın alınacaktır. 

2-Pazarlığı t9/1 l 938 Cumartesi günü saat 11.30 da yapıla-

3-U~~~ tahmin tutan 112s ıira olup ilk teminatı ss liradır. Askeri fabrikalar Umum Müdür-
'4 - isteklilerin bildirilen vaktinde teminatlariyle birlikte Bornovada ı •• -.J •• d • 

Askeri satın Alma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ( 415?) UgUD en. 
M l k F, t ~' ·Kiralık büyük han Kırıkkale, Küçükyoz~t ve Erzurumda il'tihdam edilmek üzere 

em e ef I Q~ ane_,l 1 \iç tabip alınacAktu. fsteklil~rin vesikalarını hirt-r i"ti~aya ha;TJıyarak 

başoperatör:i 1 Salepçi oğlu. ~mii sokağınd~ Umum mUdUrlUğc müracaattan. 15-18.21-24-27 4088 
· numara 6 da tadılat yapılmak şartı-

M Nuri· Ar kan ıe her türlü tücc~r e~teas~. v.~ pala- Izmı·r Emrazı Sarı· ye Hastanesı· • mut konulur ve ışletılır. Buyuk han 

Adres: ikinci Beyler sok:k ;kiralıktır. B h k l • d fınn karşısı.. Kabul saatla:rt ı; Tn!ıplerin .. lkincibeyler sokağı 46 8Ş e İm İğın en: 
3-7 kadar. Tele: muayene· ı numaraya murncaatları. D 

3 
Hastanemize 1579 lira tahmini fiatli tükürük hokkası ve oturak 

hane 312 .. Evi 2980 K• } k sterilizatörü açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltme 1938 Birinci ka· 
,::::::;;:;;:;;;:;;::;~;::::.:=. h ıra 1 ev nun ayının birinci Perşembe günü 988t 1 r·de · olacaktır. isteklilerin 

Doılr'TQ,.u dd ·. d -raiti anlamak üzere her gün lzmirde Hastahf" Başhekimliğine ve ls-n t~ Karntina tramva~· ca esın e r 

M. ŞEVKİ UGUR lıcr tllrlü kofürü ha\•i sekiz odalı tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğüne ve ihale için de 
ve mfikemmel banyolu 639 numaralı 2490 s~yılı artırma ve eksiltme lc.anununa göre yüzde yedi buçuk temi· 

DAHiLi HASTALIKLAR e\· kiraya verilecektir. nat makbuzu veya banka mektubu ve icap eden diğer vesikalar ile 
MOTEHASSISI TaUplerin Peştemalcılar baş~nda birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel lzmirde T epccikte Emrazı 

ikinci Beyler sokak No. 82 il ~eza depoıı.u sahibi Lütfi Kı·ona mil- Sariye Hastanesinde müteşekkil komisyona müracaatlal" · ı 
.._ ___ Tııiiie,;.;,L.mfoıııiiil.lııııiN .. o..,._3_2_8_6 __ _ rEPCaatları. 12-18-24-30 4056 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Cum· 
hurİJlet Merkez bankasından: 

. 28/ 5 \•e 15/ 12 934 tarih Ye 216~-2614 numarah kanunlar mucibince 
ıhra~ına selahiyet_ Yerilen \'e geliri tumnnıcn Si\•a. -Erzurum demiryolu
ntm ınşasına tahsıg olunan yüzrle yedi gelirli Si\•as-Erzurum i«tikrazımn 
rfrmi ~enede itfası meşrut dört buçuk milyon liralık beşinci tertibinin 
kayıt muamelesi Hl 11 0:18 subahındıııı b:.ışla~ arak 6 12 938 akşamı ni
hayet bıılncaktır. 

. 1'ulıviller hamiline muharrrr lııp beheri yirmi ,.e lJe.Ş yüz lirn ili
ba rı kı~ ııwttc hi rlik \'e .'" i nıı i lıeşl :k 11la rak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tulıviller umumi ve mülhak biilçelerle idare olunan• daire ve mU. 
esses~lerce, \'ilayet husn:ıi ida,rcleri ve belediyelerce yapılacak müzayede 
ve munnkasa v~ '?1uka,~elelerdc teminat olnrnk ve hazinece sa,tılnuş ve sa
tılacak olnn ~fıllı emlak lıedellrrinin t.ediye~inde başa baş kabul oluna
cakları giLi gerek tahvil \'e gerek kupon bedelleri de hıhYillerin tşma
nıen itfasına karlar her türlü vergi ve re. imden munf bulunacaklardır. 

'fnhvillPrin ihraç fiatı yüzde 95 olarak te bit edilmiştir. Yani ~O Ji. 
ralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik lahvil bedeli de 475 lir-a
dır. 

Kayıt muamelesi Türkiye f'umhul'i~ el • lerkez, Türkh·e Cumhurive
ti Ziraat, Türkiye 1ş. Emlftk ,.e Eytam. Ilulk, Türk Tic~ret belediYe

0

ler 
bankaları ile Sümer, Eti Ye Deniz banklar ·tarafından icra -edilmektedir. 
Diğer bankalar \'asıtası ile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren sahalarda 
işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük suskripsiyon müddeti 
zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatları iktizasından bu-
lunduğu işaret olunur. 17 ve 18 

Devlet ,fenıiryo .. larından: 
llkkurşun, Ciftekc:ıhve, Karapınar, Cumaovası, Umurlu ve Sağlık 

İstasyonlarında inşa edilecek birer aded makasçı binası ile bu binalara 
yapılacak su ve lağım tesisat işlerinin eksiltmesi vahidi kıyasi fiat esa· 
sı üzerinden a) rı ayrı olarak 5.12.938 tarihine müsadif pazartesi günü 
Mat on altıda İ:zmir Alsancakta sekizinci işletme binasında toplanacak 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile yapılacaktır. Her inşa edilecek 
bina için muvi\kkat teminat miktarı (225) Jira olup ehliyet ve.ikasına 
lüzum yoktur. Her binanın muhammen bedeli 3000 liradır. Bu işe 
girmek istiyenlerin kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe 

· manii kanuni bir hal1eri bulunmadığına dair beyanname ve teklif mek
tuplarını ayni gün saat on beşe kadar komisyon reisliğine v~nneleri 
lazımdır. · 

Posta ile gönderilecek teklif mektupları her hangi bir sebepten· ge
cikecek olursa bu kabil teklif mektupları nazarı itibara alınmıyacak
tır. 

Her iş için ayn ayrı hazırlanan eksiltme, fenni ve nafıa genel şart
namelerile mukavele projesi, silı.ıilei fiat cedveli proje vesair fenni ev· 
rak Alsanc<ıkta sekizinci işletme veznesinden birer lira mukabilinde 
satın alınabilir. 2-13-18- 23 4015 


