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Şelhlöır Dalhlöllö 

Alsancak 4, D. spor 1, 
D. spor 2, A. spor 2 

Yunanistana yapılan Şidctetli yağ· . Yukarı nefes yol. 

h h 
murlar larında iltihap 

ayvan i racatı - 2 -
Şehire eskisi gibi Nezle ile Leraher seyreden neft-!! 

Pazar giinii Als.ıncnk sahasında na girdiğinden ilk dakikalardan iti· yolları iltihaplarında öksiirük ve 

38 - 39 likine devam edildi. Bu haf- baren seri, insicamlı ve her an he- Tüccar v'-' celeplerin şikayet ve dilek- za•ar vermedi ses kısıklığı da zuhur eder. Hastala-
ta da ayni alakasızlık görülüyordu. yecan uyandıran bir oyun çıkarma· Evvelki gere ba=-ln•an yağmur. rın burun ifrazı çoğalır. Göğüslerin-
Sahada pek az seyirci vardı. ikinci ğa basladılar. Top durmadan, sani- Jerİ Üzerinde tetkikler yaptık abnha kadar ~idcle·ti~i artırmı . Ha- d: ~~rı ~usule gelir. Vücudlerinde 
t.ıkımların miisabakaları Doğanspo· ) eler içinde kaleden kaleye dolası- limağa çnı-şı~ı ile Karataşla miinlıat buyuk bır kırgınlık olmakla beraber 
"tın \ Dt>rnir porun takım çıkarma- yordu. 11 İnci dakikada Att-:;in sol Türk:ye-Yun:rni tnn nrasnıda hay- verilmediği, fznıir ınnliyc memurları, birkaç yerde ular bfrikmisse de be- baş ağrıları da eksik olmaz.Eğer yal
n ıl rı üzünden yapılamadı ve Al- acığı, knleci ile karsı karsıya kaldığı vnn ihracntı için ) «'ni bir muknv tarafndım aruştmlmak1adır. ı 

1 1
. . . . "' nız burun ne;.Jesi devam ediyorsa 

4 ncak, Ates B. takımları hükmen halde acele yii?.ünden topu atamadı. aktedileceğini, l akında Yunan huku-1 Bunun pek çok zorlukları görfihlü - ec ~ye tcmızlık amele 1 kamyonlarla hu hal zararsız bir hastalık gibi te-
galıp !lf } ıldı. Öğleden onra da A. 2 dakika sonra Doğansporlular ayni meti erkfınile miizakerel re ha~h mnk ğü için hayvan ticareti yapanlar :m- yetışerek molozları kaldırmı~. su lakki edilir \'f:' cok defa tedavi gör-
takımları mi1sabakalarına başlandı. ~ekilde bir sayı kaçırdılar. 1 S inci için Atin ~a gid cek olan ıiraat \'e- )lm \Pl'gi~i nw ele irıin hayvanın sev- mecralarıın açmıştır. Tramvnylar, mez. l lalbuki en zayıf bir burun 
ilk o un Alsancak - Demirspor ta- dttkikadtı ve Doğansporun hiicum..., kalet l.ı:ı) t.ıı· umum mudiırli B. Sabri keclildiği ilk i ·ıa.rsoııda halledilmı•si- Knr ıyak;ı Ş. Fahn·cldin poli:-; kanıko rıe:.desiııiıı pek biiyiik ihtilatlar ya-
ırnh.ırı <ırasında idi. Hakem Doğan· dn bulunduğu bir sırada At,.şliler Okutmanııı şehrimizde tetkikler )31)- ni, bul'ada tikrard.ın aranmam:ısırıı lıı iiniiıı<lc yolun molozlarla kapan- parnk hayatı tehlikeye düşiirdüği.i-
ıporclan Ferid .. Bay Ferid çoktanbe- ortadan ani şekilde aktılar ve Osma- tığını, buradan Trakya mrntaka~ıııa istemektedil'!er. ma~ıııdırn 9_ 0 cl.·ıkk..... kaclar k"lnlı.8,, nii çok dt-fa görmekt~yiz v··c d 
· "d d·- · <l k l ·ıc~ · · k T' · ı ·Ok 1 J, · · · •• - - " · u u un rı oyun 1 are etme ıgın en arar n- nın ayağından ilk gollerini kazandı- gı ıgıııı yahmıştı · .•. ~ .. H'ı ·ııtnıaıı- ... ~ı.rlnr nıunyrııe;;ııııde gosterılen ... on.'•),· • t•mtı"ıı" 1 t l'f .. l . d l 

d · b · d" 1 · · · 'l' k ı k" tk'kl · .-ı A · ·· tt k 11 k 1 .. n • " geçen:ıemiştir. Yol mun f' ı orgen •rın e arıza ar ya-rın a ısa et ız ı. ar. 17 ıncı dakıkada Doğanspor ka- ra ya< a ·ı tı• ı · crlrıuen soıırn iı- sııl'a en ço · nwmnun o< ll ~ı ırnı soy- k .. } . k 
T k 1 · ı· · ı C'f '- • • • '"''ll<!ıkt"n s<ını"' sef r·leı· ı"ntı"z 11 m•ı parn gun erce ın anın '-'ııtn ·ta yat a ım ar: 7.andığı pem:ıhıdnn istifade edemedi. naya gcçeeı>ktıı·. ıyt•n tuecnr nr ·~erııtlerdekı taş ıske- ":ı. •• " ~ ,., ' • • • ~ ... . • 

Als ncak - Hilmi, Feti, Z. Ali, 30 uncu dakikada ve top ortadn Bıı sır:ula hayvan ilırat.::ıtı ynp:ın lesinin \'l'IZİ.\'ellnclı>n yuklemeclı>ki zor- girmi tir. :~ası m~c.bl~rıyetını tevlıd cllıgı gı-
h'.asim, uri, Muzaffer, Hakkı, Sa- oynandığı hir anda Doe:anspor sağ- Uircralnrla celeplerin neler dii~liııdiik- luklaıı, halla :mıavut kaldırımı hile Belediye rehıi n. n,.. Iıehçcl Uz.. UI te<lavısını de uzatmış bulunur. nu 
J"ıh ddin, Enver, IJyas, Sait. dan süratle aktı ve Mehmedin aya- ]erini, şıkilyctlerini, ihracatın daha bulunmadığı için yağmurlu havrılıırda fnr.la ya~murun t hribtıt ~ :ıpıp yap- nıınla beraLe"r ehemmiyet bile veril-

Demirspor - Fehmi Adil Ha- g .. ından b raberlioi temin etti 35 inci kolay menfaat gl'tirecek şeldtde ya - bfıyfik çnmur der~ :ı ı haline geldiğin- 1 - t tk"k tt" . t· '-' - miyen bu ufok ha~t ılık müdhis bir 
, ' ' r- • 

1 
• . .. . - •• __ 

1 
• A • • ma< ıgını e ·ı e ırmı ır. ı agmu- . < • 

san Kenan Muharrem Rızvan Ra- d k"k d D .. t k ar hücuma pı m:ısı ıçın neler du~ilnduklel'Jlu og- <en şıkayet etmt>kte. ı keleııın \e yo-• 1 lakJJn C)'İrler nld • . . '"hl'k 
f '1 ·ı 'R h · R '. R 'f ' 8 ı a a oganspor e r, renrnek için bir muha

0

rririmiz pivn a- hın tamir dilmesini Hık leme i inde rıın !4Lirekli \ c şici< etli olmasına rağ- ' ıgı ıçın mu 1 ntı-
et,Osmaı 'Aıu ı, kecabı,I daı .F k t geçti ve Yusufun ayağından ikinci da tetkikler vnpmıstır . lkolnylık temin edil~~ini istem~kte men yedi \'ıldanbcri bele<lh·ere şeh- ticeleri de mucip olmaktadır. Onun 

yuna anca a a ı. a a k d 1 · ~ · -, · · · · J • b · · 
daha ntak ve daha enerji bir oyun cı- ve son sayısını a~an 1• • Celepler ve hnyvan ihracntı yap:ın- dirler. riıı muhtelif semtlerinde ynptrrılnn ~?ın .. ~~r ~ırun nc7l<>sı ve zayıf hır 
karan Demirsporlular derhal oyun Bundan sonrnkı dakıkalar boş Jm·, devlet demiryollnrı idaresi tnra _ fzıııirdcıı Yıınani lanın Pire lima- lıüyiik Jaf•ım te i atı aye inde, fz-ı oksunık bıle usule mU\·afık bir sekil 
üz rine müessir olmağa basladılar gayretlerle gPçti. ele\: re 2 - 1 Doğan- fınckın ha\'vnn . cvkü·etınm marşan- nıııa yapıl.ın han·an · e\'kivatı icin mir,. ey lap tf•hlikesiııden kurtıılmıış- ele teda\'İ edilmelidir. iyi hir tedbir 

8 . . d k'k d R . . h 1 I ' . l" . 1 . . l>eııizyohırı \'apıırlarınch hm \'MI h·ı- ·ı l r . ı·r . 1 . ve ıncı a ·ı a a asımın atn ı spor e 11ne ııltı. I dizleı•lc \ apılnrn 1 \"Ü1.!inrlcn ha.} vnn- · . • ·. ' tur. Cokcın, hozulnn bn7.ı li"ığ:ım lrn- ı e ec <ı.vı l'c ı mıycıı ve e ıemmıyet-
1 · ·· 1 l l · d · t"f d d k C l'b" ı · l l . ~ 1... · · sına 200 kuruş naklı.F• ıicretı alınclı- 1 • , ... kk" ı·ı l .. .. ur muc. a ıa esın en ıs 1 a e e ere a ı ıyetten )trc. en >ırc mag u- l:ırııı uzun miidclet nç ve ~m~u. z kal~ ; , .., caları, ılerhnl tamir cttirilm:.:tir. SıL te .. ı 1 <'C ı en >il nezle \"e ok u-
pcnaltıdan bir gol kazandılar Demir- · .. ·ı 'k' · 1 gı halele Yıınaıı Hıpurlarıııın 1 l.ı kıı-, ··k ·· · ı.• ki · 

l l Al .. · b k . bıyete duşen Ateşlı er ı ·ınct clevre- dıklnrıncl:ın kilodan kaybettiklerini ruş nldıkları jşaret edilerek kendi va- DiinkU müdhi yağmur. şehre za- nı nıuzmın uır şe e gelınceye kn-
s~or u ar, sancngınk bo~lud hve ı~- ye tam azimle girdiler. Ve bir firi- bu yüzden hny,·anların zayıflamış hrıl- purlarım1ıda dn nakliyat tarifesinde rar vermemistir. Knrataşta İngiliz clnr <levnm eder ve artık bu müzmin 
ıcam ız oyununa mu a ı a a mu- 1 . . .. k"J 

. d h .. 1 l d N' kik il~ bir korner ka?andılar, fakat < e ı:ıevkedılclfklerfnı soylemekte ve oıın göre tcnziJat yapılması talep edil bahre ile Halimağn <'arşı~mcla ela ~e ı de aylmca ve hattn vıllarca li-
essır ve a a guze oynıyor ar ı. ı- h • • ı "h · k ı · ı t · ~ 1 -
tc>kim devrenin 28 inci dakikasına her iki fırsattan da istifade edemedi-1 3;nan :ır.ın ' 1 raç !5 ·c esı 0 an ~ - mekte<lır. buyük lfığımlar ynptırılmnı.ı kin l>e- r~f::.ilir. Bu hatc diisen her hangi bir 

f 1 . . ] k"k d D .. I h' mıre nekhncle en ~erı vasıtalardan ı - Bunlarclan bn kn Yunnnistana sev- 1 . f • 1 • ·r 1 k" k b .. . kadar Alsancak nısı sahasından ay- er. 7 ıncı c a ·ı a a oganspor e ı- t'f 1 d"I • . 
1 1 

edıye en heyetıncc ı;.cşı ynpı mnsı ıın~e artı · u muzmın hastalığın 
_ • . . r ne e e ı mesrnr, yo cu vagon arına kedilen hnyvnnJram bedellerinden yüz tekarrur etmistir •· ·· 

nlm.adılor. Alsancnk ancak 3~~~ncu ne verılen korner de emeresız geç- takılacak hayvan vagonJarile nnkli) at de be~inin Yunan milli bnnkmnnca ·· · heı turlu nrızafarı ve rahats1zlıklnrı 
<lakıkada penaltıdan beraberlıgı te- ti Mag .. lfıbivetten kurtulmag-a çah- 1 vapılmn mı istemekteidrJer ık ld ğ ·ı · 1 ·ı •· ·· nltındn inJ .. ıne;e mahkum k·llmıs 

• • • J • • n ı onu u u 'c ı erıc e verı ecegı soy- BÜ~ ıC" 0 
' • 

mın0ettı. l k' . . D san Ateşliler muhacim hatlarını j Sa) ım vergi~i arama şeklinden de lendiği için buna karşı ela tedbir alın- -"'( ~ ~ d"'mektir. 
yun ıa ımıyetı gene e- Ö . . . . .k •. t 1·1 kt ~· !h d"I k . ıı·· 1 ı. . el d d . . . . . .. . .. mer ıle takvıye ettıler ve yerme şı a~e e< 1 me ecıır. raç e ı me masını, yem mukavelede bu paraların U O "'re mr seyır e evam e en 

mırspor da.. Bırıbırı ~z~rıne dort ş f' . d"l At . ı h" 'k" üzere dahilden lzmire naklolunnn har- da iadesi için şart dermeyan edilme- . z. r l müzmin hastalığı hayatı miiddetin-
korner kaznndı fakat ıstıfade ede- ere ı geçır ı er. esın e ıne ı ı . 1 •. 1 . . . . . • • Çuwıl malın cııı ı J(r. S. Kr.S. 1 ' . . . . 1 \Em arın 3.) ım veıgı erının verılıp sı ıstenmekteclır. . . 

17 
cc çe {mekıe ve bunun vereceği ıs-

medi. Buna mukabıl 39 uncu dakı- korner oldu. Fakat netıcesız. 3 da· 1121 Alyotı hırsı. 12 7:J tırnpl.-.- 'çindo kıvranmaktan baııka 
kada Alsancaktan ikinci golü yedi. kika sonra Ateşliler bir gayret daha 711 j. Tatnnto mıh. l l 17 50 r:--re '- ı 

Devre 2 - 1 Alsancak lehine bitti. gösterdiler ve Ômerin ayağından e rın mu•• sta el taksı•- 651 Y. j. Talat 11 ı ı 2> - Arkası var-Ş h • kb :.-" uu aınnz. 

l~inci devrede rüzgarı .le~ine alan beraberlik gollerini kazandılar Ca- G~6 Ş. Hızıı H 11 'i:J 18 50 
Alsancak takımının rakıhıne kar ı 427 j. Kohcıı 10 13 12.i 

d 1 
.. . l w b" . . d libiyetten mağlubiyete ve tekrar be- p J 1 

a 1a ?1uessır o acagı ve ı.~ıncı e~: raberliğe düsen takımlar bu dakika- matı nasıl olacak? •10:1 M. j. Tnranto l~ 12> 17 ;ıo az3r J V S Z Satış 
redekı bozuk oyununu duzeltecegı d k. •• • . l k . . v74 PatcrROll 12 :iO 1; !iO 
sanılıyordu. Fakat 8 inci dakikadn a~ s~~ra at 1 netıCP.~I ~~ d rn ~72 <">ztiiı·k L. şir. 11 i>O ı.> 2:) Esnaf, h kik ati anla· 
Salaheddinin ve 22 inci dakikada çHetmk. ır oyfun o~nnmdad?~ k a ı al r. 1Hi~ M. il. Ntır. 11 11 l'i 1- ' d 

. .. k d - 'k" ı erı 1 tara a mutea 10 orner er ı· ı 341 fnhi arlar 7 11 :;o ma~a as a ı 
Envcrın ayagından azan ıgı l 1 go oldu. Fakat hiç birinden fayda tem'ın mar pı· aA nına aı·t rapor ta et~. k . . 1 l • 

1 ı b S j için .·~17 .\khı" s...,ı· l>."ııka~ı 11 i>O 1 l 50 ~C' N1i) enin ıkı ve devamlı tnkl-
istisna edilirse Demirspor u ar u edilemedi. Bu güzel oyun da 2 - 2 · " " ., 

V k"' J 302 Albııyrıık ı~ 50 14 7.> bi neticC'ı,ıinde pnznrhhı..z atıs ka-
devrede de daha güzel ve daha mü- berabere bitti. e a ete go••nderı•ldı• 254 A. it. iıziımcü 11 fıO 1~ fı() 

k d 1 F k nunu nıın tnthkinde hayli ilerlemistir. 
essir bir oyun çı ar ı ar. ·a at mu- -=+=- 214 K. Taner ıı J."i 
hacimlerinin tecrübesiz olması yü- R t d Şehrin mii takbel imar plfi.nına ait Siıırkli me' kiinden Kadife kalcı.cıi- ı:n Esnaf hankıı~ı 17 17 !ill E ııaf ve mağaza ahiplcri, kom~u-
zünden istifade edemediler ve 4 _ t U enya a rrapo!° ve. air e .. vrak.ta .di.k için N~fıa nr doğru teşrir faaliyetine başlana- !)} P. J>,·ıcı· lanııa ıınzarnıı d.ılıa ucuz etiketler 

\ k -ı t d ) t D ı- k r.ı f 1 875 } } ~~,-) k 1 · ı l h • 'f ) ı· mag·lup olarak sahadan ayrıldılar. ~ l b d l [d c a e m. e goıı cr.ı mış ı. nu P nna ca ·. ı~~re pn~a iizerindc geniş park- 4 1 · o.nııa c sıırPtı e c a a ı ·tı ac e ı sa-an ı ar e e er o u h ht ı r t k ı rı 1• Atl>t.>ı·ııı 17 .~ıo 17 rıo t ı t ki · ·· 1 Bu oyunu günün en miihim mü- g<ıre şe ır .. mu e ı nun a. a arn av- laı· \'e iiç Lıulv~ır viicude getirilerek- ..tr: P 
1 

. A 11 • ,,~-
2 

fı·>· ış aı· yap ı arını gormuş ve anamı 
1 t T t k 'fol nıtt l"I · il\ n. h b-' 1 >- > J ! il lk t 1 · l · snbak sı olan Dog .. an por _ Ates. ta· Dudapcşle. :.a (Haclyo) - Ruten- n mı ır. ıcare ve aııa.'rl mıntn nsı tir. ,10 1 .. t • 14 •>- 11 ~~.'"> arc ıı·. :ı a a ı~ \' erış et eceklerı 

·•·" • 11 • ıırım. __ , - k"t t'k ti d"kk d k · kımlarımn kar ılaşması takip etti. yacla nümayişler olmuş ve bu yiizden Ş<'hidler \ c Halkapınar semti ola- Kadife kale~i. fzmil'in bir mesiı·c :~ 1 A. Fesl'i 1 1 2.:; l:i 50 va 1 e 1 e ere 1 at e ere lıır 
O } k · B E kt J • ş h' il ki d"J ormanlığı ol kt l\<LÇ magaza dohışlıl,tnn onra t>n yun ıa emı ay attı. arbedeler çıkmı...,tır. Yaralnanlarla ra · ır. ..ımnn e ıc ere na e ı e-, ' nca ır. 11 P. ~olnl'i 21 :iO 12 

Jt:;:i~:a~~~~ t!~1.i.Şeref, Sa- ~}=~/~~~:~~ ~~~ işiden fazln olchıt:ru l~ı:~t~r~ı~~:~~: v;ı~l~n~~1~·nı:a:~.nr~>~).ı~: gtr •• !~:ı:~:,'.~~~;~mirİli~;~,'~: ~~:·~?~~~ 4 S. ,,ı, <!i 15 Vi ::;·,::;,;::•;;;,~::,ı:;~:~.:;;~~:,•; ~·~;:u~ ~: 
lih Ömer Etem Ferı<l, Sırrı, Os- - 1 •• 

1 
Jl k'I D . k' ııı evH•lcC' hazırlıınmıs \e tntbık edıl- p!.ının tntlJıkı, senelere lıaglı Lır ı"- lrnı:ıl'ıırtnıt>ııin lnrifi cl.ıhiliııdf' subit 

• ' • um:t)rşçı er, .n,.ve·ı asın ne . • fı fl7 \(' t> f t t'k 1 k 
man, B haeddin, Reşad. kiifretmiJerdir. · mekte buluıımu tuı·. tır. fi 1 !)::~!I \ s:ı ı gtıs ('l't'll t' ı et er O) m:ıga 

Doğanapor: Mahmud, Reşad, Fe- A)rıca bir de (8por Sitesi) kuru- Yeni otobüsler: 
1 

Laı:ılnmıştır. 
ti, Said, Macid, Abdullnlı, Sabri, -:--- l:ıcaktır. llilnlcle Melez ça) ı kopı ii- Beledi) ece yeııi<lı'n s:ıtın nlııı:ırnk 521;:.!:!fi 
Fuad, Yusuf, Mehmed, Niyazi. General Gamef in 1-1uııden ba lı) arnk beledi) e temizlik 25 otobıis iç-in Rehir mt'cli intleıı hıh-

Oyuna, rüzgarı aleyhine alan T u nusta lııuıı, ficl ınlık, p.ıırnryeri, ha.} \'an siı;al i tene.cektir. 
Dogan por ba ladı. Ve iki dakika pazaı·ı. Ps ki mezarlıkl:m içine nl:ı- Ekm~k fırını: 
kndar netice almadan Ateş kalesi et- Tunus, 3t (A.A.) - General c!ık olnıı gı·rıfş lıir saha. ~pnr ı<İlf'si l:Plt><li~·cc·c lznıiıdl' ):tplmlacnk 
rafında dola tı. Ateşin mukabil akı- Gamelirı, Bizerlden Turıusa gelıni:-ı-

1 

cıl:\l :ık, hı ı· llC'\ i spor iı;in lıu rnıııl:ı- lıli) iik Pkınf'k l'ınııı için AJmtın ve 
nı Re dın of ayide di.işmesiyle ke- tir. Mumaileyh Tunusta sekiz gi.in ka içinde ayrı fi) ı·ı ~ahalar bıı!ıına- · O\'yet nıiifl 'RPSC'lel"iniıı tcldiJ'kriıı-
ildi. Heriki taraf tam itimadla oyu- kadar kalncaktır. caklır. den ba~ka lıir iııgiliz mlies~ese,.j ele 

,lllllllllllllllllllllllllllllUlllUllllllllllllfUllfllllllttrtnmmımımııııı ıııııııııı ıı ı ıı ıı ııı ııııı il il 1111111 ıırrı rıııı 1111.111111111111111111111111~ l lw 
1 ediycy~ tek 1 i f t.e ~u I un m u~tur. 

§Telefon Ku·· LTu·· RPARK s. Telefon=: Sıhhat ve İft~'!'ai mu· 3151 ınemasl 3151 avenet ~u~u_r mua· 
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17 50 
ıscır.. 

Yeni ş~hir meclisi 
Bugün mesaisine 

bc:şlıyor 
Şehir ıııeclisi, lıugurı ır..=::o ela bt'le

cliyecle toplnnncak, bu suretle ) eni 
mecli nza:sı filen işe lınşlamış olacak-

Çu\•al ~lalın cin i Kr. S. Kr.S. }ardır. 
57 ~erir Rızn 7 7.) 18 Rugunkü toplantıda evvelfi belediye 
52 t Şerif Remzi 10 l~!> 1 O 87:> rei inin {)': i'!enesi i raporu, mn ı rn-
1!}0 A!yoti biradC'rlC'r 5 6 ::iO por \C b yıllık im. r pı-ojl' i oku u-

Hurda = -- .. .. vın/ığı - K • • it • • k • • • ı d - ·lfı F.. R. Hocliti 7 2:> 7 25 = u urpar ın ıncısı o u ne;~~~;;1~m::~ian\ ~~ ~~~~;.~l;illlıl~:~~ ~~ ~~~n~~l~~jmnh lO ;:> ]~ 75 

cnk. onr, r i . ri.}. l divanı. e iı
m n \e d .. , r encümeni r eçimleri 30a. 
pıl caktır. 

Bütün noksanları tamamen ikmal edilrrıiş bu~undug"' undan nnn 7.onguldak ıhhat ve içtimaı rnn- -- Furır madalyaları = = a,·eıwt miıcWrlOğiıne, hükOnıet tııbibi 137;) 

_ bugünden itibaren muntazam seanlarına başlamıştır = :1~:t ~;2~1:j~:ie~~:::~~~~:~<l~~- n~~~ 129643 c1.~l~~:~\~1:,:~n~um~k:·:0~:~1;=r;~~~ 
= Fiatlar: Park20-30 talebe ve çocuk 1 o ve 15 kuşuştur= :l\'inliginc tn)in ed. ilmişlerdir. 131018 imdi ad r aldırmnmıs olnnlnrn 

lJ l> bl t macl ) r ı g el rilmeğe basla ı-

_ d uh u / İy es İ dahilLocalaar: 200 kuruştur. - B. Seyf~ddin Kut Quval malın cini Kr. s. Kr. s. mı 
- = . 300 Buğday 4 --------------
- Biletler Kültürparkın dört kapısında satılmaktadır - l\Iezunıyetle t tanb dcla bulunan vi- 526 kent palamut 3~0 Manda 1 ar ko-
- Park kişe memurlarına "Sinemaya giriyorum,, denmesi kafidir. Ayrıca park - layet hukuk i leri mildurü B. · eyfed- 165 balya pamuk 

h = din Kut hrimize dönmüş, dünden .-.... mlll!l111!'1'!1'!1!19mml!I-.... ...,.---
- duhuliyesi yoktur. Bilet parasını veren hem parka girer em d e s.nemaya.. - Anadolu'nun _ itibaren vazifeye baıılamıştır. 

• 
mısyonu 

Dan toplandı =Bugünkü seanslar: Doğu Manevraları: 4,20 ve 8,~o de Rasputin 6 ve 9,10 da - •• -=+---

Lütfen dikkat: ~.u ~adar.fedakar . ığ~ ~uka~.n .. ızmirde _hiç = Uçüncü Noter Takvimi 
gôrlilmemış ( 2 ) yem fılm_gorulececektır -

Cenevre, 31 ( Rndyo) - M::ı n
dnlar komisyonu, bugi.in toplanmıs 
ve Fransız delegesi {Roher Deke) 
yi clinleınistir. 

- ·----,----- 1 '"' ~ B. Süreyya işe başladı = R A S PUT N DQGU MANEVRALARI "Üçüncli noter B. Siireyya, bugün-

- HARRY BAUR - MARCEL CHANTAL Başvekil ve Büyük Erkanı 1 :arbiye reisi, tekmil=: den itihnren Halimağa çarsısında es-
- P. RICHARDO VVILM ateşemiliterler huzurunda Elazıkta = ki 3 cil noterlik bina ında vazifeye = Ru ihtilaline tekaddüm. eden zamanlarda yapılan resmi geçid = b.ıshımıştır. n. Süreyya, muhitte se-s geçen vak'ai tarih =:\ilmi bir zattır. Yeni işinde muvaf-

1111111111111111111111 u ı ı ı ı ı ı ıı ı ıı ııuı 1111111111111il111111fiııı111111111111il11111111ililrı111111 l lll l l l llf Hl mı 1ti11 llll tını tll 11111uı11111111111111tll1111111111111 § f !l k I) et 1 er ui le ri :ı:. 

1 İkinci Teşrin 8ATJ 1938 
Rama2an 7 1357 

17 Teırinievvel 1354 

EV KAT 1 . ~ rnns·z ~eleg:s.i; S~rivcnin Fı-
lıslın çetelc>rıne sılah gondermedi ı 

Sabah: 6.34 f ftar : l ~ 22 

Y 
'· ni ve Li.ibıınnda bulunan müftı•nun 

Öğle : 12. 7 atın : 18.53 d · ·d ı 
lkl.ndı" •. 15. 4 1 k 4 55 'I e ısyanı ı ar<' etm . ~ t n \3.l g c ı-msa : . • . . . 1 . . ._ ____________ mı scı;: flmı lır 



~ " 'r t r r: :\ ----

Çeınberlayn, silahların tah
didi icin bir anlaşma , 

teklif edecek 
• 

Av:- m kamarası, bugür2 toplanacak ve lngiltere-
İtalya anlaşmasının ilk müz -keresini j·apacaktır 

Lundrn, :ıı (Kudyo) _ • .\.\'.ını ha- Ital,\a aıılaşıııasıııı nıliteakip . .Alnımı- elmi;;;tir. 
rnar~ı ı,, yurın fevkulatle toplanacak ya ile mi.izukerelere giı'iKeı-ek \'e bil- Loııılru, :n (Rad) o) - K<lbinenin 
,.c yeni de\ re içtimaı ic;iıı mlizakcre-

1 

ha."lsıı silülılurııı tahdidi iı;in biiyi.ik lıııgüııkü topluntısında, İkinciteşriniıı 

!erde UlllllllUCUktll'. devletJel' <ll'H'lllldH lıiı· aıı)a:;:nrn nkdinİ sekizinclf' yeııi iı;tirıHI de\'re:,ıine bnşJı-
Alfıkadoıl' mahufil lııgillere-llal~·a . • 1 . k ı ,, . ' . ·ık leklıl eıleee ,Lır. yaı-a · <ı .ııı Avırnı "aımıra~ıııda oku~ 

anlıısm:.ı.!'1111111 \ arıııki ictınuıdn ı . .. · . .' · - , t h · d' Lontlra ::t (Rıld)o) - Ru~n·ekıl nacak ohm krı.ı:ıt progrumı tetkik o-
nıuz~keresını .) up•tt:ugıuı a ının e ı- • 
) oı·l~ır. Ne\' il C'eııılıerlayıı. buriin Şnkerden lunmu~ ve kr:ıhn okuyaeağı nutuk 

C'ı>nılıel'layn kabinesi; fngiltere- <loıımm~· ve topl:ıııan huiııeye riyaset l ta gilıtlen geı,;irilmi~tir. 

ispanyada korkunç bir 
hava muharebesi oldu 

Cumhuriyetçiler, 80 tayyare ile hücum ettiler. Ge. 
neral Frankcnun kardeşi bu muharebede öldü 

Londra, 31 (Racl o) ~ Ro-J t t
1 ni <lü~ürdüklerini bikl'rmişlerdir. ıharebeler. haşlamıştır. 

Ajansma göre; Frankistler, (EbT) f Son haberlere göre, General Fran- VallaOn4sı5yad, 3b1 (Rd~dyo)- Bugü~ 
k d C h · t ·ı d h saat . e es usman tayyaresı 

ınınta asın a um urıye çı er en konun tayyareci kardeşi, bu mu a• ı· b b d · • · l . 
"h' k " k"l lmışlardır ırnanı om ar ıman etmış ve e lı mu ım as en mev ı er a · b d "l .. .. b b 
F k . ı. Eb h . d k' k" re e e o muştur. om a atmıştır. 

ran ı•he:r, r ne rın e ı OJ>: . · İ 
rüleri y•kmışlar ve Cumhuriyetçile- Burgos, 31 (A.A.) - Bır denız Beş talyan tayyaresi Atikantaya 
rin kuvvet almalarına mani olmuş-/ı tayyaresi kazasında ölen Ramon y~ngın bombaları atmışlar ve mü
Jard)r. Fıanko İspanyanın en tanınmış tay- hım hasarat y~pmışlardır. Atılan 

Cumhuriyet<ileT, hin ölü ve yedi yarecilerinden biri idi .. Mumaileyh bombala~dan miı~eaddid binalar yan
yüz esir vererek ric'at etmişlerdir. INec Plus Ultra tay.yaresıyle Avrupa- mış ve ~ır çok.kırn~eler de y~ralan

Muharebeden evvel uçan elli tay.ldan cenuGi Amerıkaya uçarak ken- mıştır. Ölenlerın mıktan henuz tes-
yarc, cumhuriyetçilerin bütün mev-f disine ilk şöhreti temin etmiş idi. bit edilmemiştir. 
zilerini bombardıman etmiştir. ~ Frakist t~panyanın ba~langıcında --------------

P .... ;., 31 (R ... c:lyo) Du "12"b1ı, bir Jl1Ü<1Jet tereddüd ettikten sonra Mısır hu·· ku·· mdarları 
Ka,a\onyadan kalkan 80 tayyare; kardeşinin safına iltihak etmiş idi. 

Frankistlerin yirmi dört tayyaresilel Gener~l Franko .~n~ son zaman- Birinci kanunda İ&tan-
harbe tutuşmuştur. !arda Maıork hava ussu kumandan-

Harp !imdiye kadar görülmemi~ lığına tayin etmişti. bula geleceklerdir 
derecede loıkunç olmuş ve ufuklar, j Ramon F ranko burada ölmi.lşti.ir. htnnbul, 31 (IJu~tısi) l\fı~ır kralı 
tayyare motörlerinin gürültüsü i.le Paris, 3 1 (~adyo) - Fra~kis~-,Birinci Faruk ile kraliçe, Birinci ka-
3aaderce çmlamıştır. le r , Ebr cebhesınde Gandoza ıle Pı- nunun biclaretlerinde şehrimizi ziya-

f rankistler, CumhUTiyetçilerin nel arasında Cumhuriye tçilerin hat- 1 ret edeceklel'dir. 
on beş tayyaresini ve Cumhuriyet- tını kırmışlar ve bir çok .esir ':lmış-1 Dos1 kardeş d~vtet hükümdarları, 
çiler de Frankistlerin beş tayyaresi- lardır. İki taraf arasında şıddetlı mu- büyük merasimle kar~ılanacakla.rdır. 

Bunun için yakında Lir ıırogram 
hazırlann<:aktn-. 

Prag şehri 
Muhacirlerle 

Hitler 
Ombertoyu kabul etti Portekiz 

l\luııih, :11 ( lfat.l ro) - Bil'kaç giin-

Jofmuştur dt>ııberi burada bııluııan İtalya veli- Milli meclis intihabatı 

Mussolini 
Muhacirleri deniz 
ortasında selamladı 

Roma, 31 (Radyo) - Mussoli
nj, refakatinde ba:.::ı generaller olduk 
lan halde (Gaeta) ya gitmiş ve ora
da (Triyesle) kruvazörüne hinetek, 
yirmi bin İtalyan mutıacirini Trab
lusgarba götiiren T 8 nakliye vapu
runu açıklarda karşılamış, muhacir
leri selam )a m ıştır. 

1 lkiııt i Tt'llt'İll ~ALI uı:ıs 

Büyük ziraat kongresi 11 
komisyon halinde 

çalışacak 

46 muhtelif mevzuu tetkik için tali 
komisyonlar da kurulacaktır 

Fransız kabinesi Ankarıı, :~ı (IIm~u i) - Köy Ye birçok snfhn}nn olan Amerika ziru
zira:ıt hayatım1za aid htitün me~ele- ti hakkında resmi hir eser Amerika-

Dün de toplandı leri ve bu.nıaı:ıı hallini miimkiin kı- da zird kalkınmada bi.ıylik r~l oynı-
Paris, 31 (Radyo) - Kabine, l:.ıcak proJelerı tesblt rnaksadile top- yan Amerikan kooperatif ~i~temi, 

bugün saat 17 de Basvekil Daladiye- !anacak olan «l>irinci kiiy ve ziraat .• ekli ve ne\·ileri hakkında İngiltere 
nzn riyasetinde toplanmış, Mali ve kalkınmn kongre İ~ nl' aid hazırlık- ziraat nezaretince \ aptınlmıs bir tet-
.k d. k Ik t kk d L· k laı· bitmiştir. kik l~tin m"mle,·e.tl .. 1 : A ı tısa ı a ınma na ın aıu arar- • " " erınue zıraı sen-
namdcri tetkik eylem istir. Kabine, Kongre, on lıiı· lrnmi~yoırn arrıla- <fikalar ~t·kli, mııhi.\ eti hakkıııcla bir 
bu hafta içinde bir k;ç kere daha rnk _çnlışacuktır. Ayrıca birçok tali eser, köylfl birlikleri tarzında olan 
Daladiyeni11 riya!etinde toplanacak, ~omı!'lyonlar ~;,ı vn~du·. Ana komİ~· kooper~tffler · i temi, . t.ntii ve işleyişi 
kararnamekri tosdifc ettikten sonra ;_onlar, te~kilat, lıaıc H buhçe zir~a- hakkında terceme, :Bulgari tan zira. 

El. d C h . . . .' tı, tarlıt zirııati, lrnvvan re:-1mi lın:r- at tekilatı ve '.merlkıl ek tarı 1·~ on 
ıza sarayın a um urreısının rı· . · • · • 

t
. d b' . t' kd d k•" rnnnt zıruul .'lanaUan, mel'keting :-igtemini naınl kenrll thti ... ,..1 ... nna 

yaıc ın e ır ıç ıma a e ece •lt. • ' ":ı.· " 
leclrrnat, me\'Zuat, orm:ıncılık ,.e te- adapte eltiği hakkınun dikkat , e 

Mısır hükumeti 
menniler kornisyoıılarıcl!l'. alilka il okumny~ tlrığur resmi bir :rn-

1~e~kilı1t komisyonunun tali ko- por .. 
misyonu, merkez lrndro:.ı11 ve ta~rn 1kinci kısımda u ılokiimanlnr Ynr-

Bir deniz akademisi yayını teşkilatı VP banKitlar, köy lıiı'- dır: }!elli lıaşlı mernlekt'iler ele nlı-

t • d · liklerini ihtiva etmek Uzere «\"ekalet ırnrak her birinde güdümlü e:kon"-
eııs e ıyor b.. · k • 1 .. .. · ...... Lmyesı> ·om1:-1yonm ur. h:ıg ve bnh- mrk ziruute tatbik seldi ve her b'ri 

"Ka}~ire'. 3 J (~adyo) -. ~ıgı~ hü- çe ziraati komii'lyonunun; lı::tğ, me.r- nirı ziraat lMesi h~kkınd:ı P:u / l; 
kur:ıetı, bır denız ?k~<lemısı tes17 et- ~a. ZP.\'tin ve s:as • .sebzr. ,.e çtçek tali P\'\'elki yıl tı•ı·tip olunınu~ enttırnn1'
rneııe karar vermı~tır. A~ade~~ıden k()mi~yonforı vardır. Tarla ziraat ko- yonal bir koııl't1r:nıs serisi, Amf'ı·ika 
çık~ca~ olan subaylar, bır m~d:t mi-ı.} orın, kuru ve ı:m lu ziraat, gUbrr.- zira al ıH'Zaı·t'l i ta r:ı f'ıııdan orta A nıı
de lngılt~re donanmasında slaJ go- ler, nebatlar ı:oılnhı, nıiicac.lele, maki- pa memll•ket!t-ri zirnat politika Ye 

refekferdır. neler olarak umumi; buğday \e arpa, :'Iİ:-ıtenıi luı kkın<la yaptırılmrn bir 
· yulaf, mı~ır, çu\'clar, pirinç olarak etiid. • 

16, 18,30 ve 21 seanlarında 
SAHRA KIZI 

J., E Y L A 
l\IİKİ \'e zengin ilaveler 

3uglin HALK GÜNÜDÜR 
cekmH seanslarda fiyatlar: 
Hususi 30 diier yerler 20 
Kuruş Telefon: 3646 

hububat; tiçüncU olarak tn bakliyat Üçiincü kı~ımcla, Tiirkiye ikfradi· 
tali komi~yonuJarını ihtiva etmek- yatını tetkik için Ce!UJ Bayar tarn
tedir. fmdan Amerikaclan davet edilmiş 

Hayvan yemi komi~yomı tabii >c olan ilim heyetinin Türkiye ziraati 
~un'I çay'ırlaı·la, yemeklik bakliyat hllkkmdaki raporuyla, markenting 
\'e ~aire yeşil silo tali komisyonlarına denen piya:;a için \"e piyasanın kap 
ayrılmaktadır. Hayvanlar komisyo- ve ihtiyaçlarına uygun yeti.,tirme ve 
nu evvela umumi ve hususi olarak piya~aya sevketme tekniği \'e teski4 
ikiye bölünmekte, uqıumi olanların ıatı hakkında İngiltere ziraat na;,ır
içinde miicadele, sun'i \"e tabii to· lığı tarafından taze meyva merke
humlama, hayvan mahsullerinin kıy- tingi için yaptınlmıs tetkikler~ Jul\'i 
rnetlendirilrnesi; husus! olan kıı:ıım- iki eser, bütün Türkiye mallarına 
da da atçılık, sığırcıhk, davarcılık:, tatbik şekillerini gösterir Ziraat Ve
kö}' hayvanhu-ı v~ tavşan kolları bu- kaleti marketing ~c>n·i--ince Yi.icuchi 
lunmaktad11'. getirilmiş eser. marhting tekniğin 

Ziraat ganatları komh~yonu. Ak- ilmi hudutlnn haı·icinde tatbik tek· 
kol, ipekböcekçiliği. arıcılık tali ko- niğini gö~termek için Ttirkiye. Yı\. 

Japonya migonlarına. marketing komisyonu nanistan, Bulgari:stan ara--mda .ı 
nakil \'asıtaları, zarf (ambalaj) :-.-tan- tütün kıymetlendirrne ::mtantı ıuz...,m 

Yeni bir Çin hükumeti dardizasyon alış ,.e ~atış organizM- ~ e faydaları hakkında Balkan tütün 

k k 
. . yonu, tali komisyonlarına; tedrisat. konferansı için hazıı•Janmış etüd \'llt'· 

arma ı~tıyor komi~yonu ilk tedrisat, ortn tedri~at, dır. 
Londra, 31 (Radyo) - Japonya ha- yüksek tedrisat, profesonel mektep- R'ongre, ku\'vetli bir ilıtfmnle gör"' 

riciye ııazıl'ı Al'lya. bugün gazeteci- ler, kurslar tali komi.sronlarınu ayni- fkindteşrinin on bc>sinde toplam 
!ere bl.'yanatta bulunmuş ve Japonya- maktadır. caktır. 
nın, evvela yeni bir Çin hükumeti te- Mevzuat konıi~yo11unun tali ko
::ıis etmek hüediğini ve mi.iteakiben de, mis.} onları şunlardır: K:-ıdnstro ve 
şarki Asya~·ı komilerinden temizle- toprak kanunu, ziraat asayi~i. zir::ıi 

meğe b~tşlıy:.ıc:.ığını, Çin dahilindeki kod, köy kanunu, ziraat amelesi .. 
imtiyazlı mıntakalo.tnn icl:lresini üze- Ana direktifler: 
ı-ine alacnğıııı so~ Jemiştir. Kongre ile yalnız mtisbet bir plan 

w• politika değil. bütün memlekette 

Marsilya yangını 
Tahkikatta bizzat 
D::ıhiliye nazırı 

B k•ı bu plfi:n \ P. politikayı ve daima dinn- . bulundu 
aŞVC 1 mik halde tut:ıc-ak, Lenimsivet"ek hirı P• ri;:ı, :n (Radyo} - Mar ilya 

Bayram tebrihine fikir eı'ı'P.\'anı \ iicnct" gc·t i~mek i<7in ran~ı~ı tahkikatF henii;.,, bitmemistir. 
• ana t!ırt'kliflerin t>n kısa \'Olclan ren- J)ahılıye nazırı Alb r aro, bugün 

CeV:Zp Verdı/er liz~~yonuıı:ı ~arıyacıtk h~zı tıı-knik lıizzaL 1ıthıkikatla mesgul olnıustur. 
Prng, ~l (Radyo) - Siide!lerle . ahdi Ombı>l'to; lıugiin it. l.\ n konso- ı . Lizbon, 31 (A.A.) - Milli mec- ~ 

me kfın mıntak'ıhrdun hicret eden los'twııesiıll' gidc>rr·k burada çnhsmak ı· · t'h d·t k 90 l k · · :- • • . . .. ıse ın ı ap c ı ece aza ı ıçın 

''eklerle Yahudiler ve cunıhuri\'etçi üzere luılvadcın gC'lmı:) olan dMt yuz ·w b' l'k t r ı ·ı ı· ...,. • 
1 

• • . . mı ı ır ı ara lll< an ven en ıste 

Almsrnlar, elli bini l>t1lmu~tur. Şehir, :ımeleyi knbııl Pylc>nıı~tır. . olduğu gibi kabnl edilırni8 tir. 
muhucirleı·le dolmuştur. Hunların 1 Onıbt'rto. rııütrakıben 1Iıtler tara- Dahili ye nazırı tarafın.dan yapı· 
nı ii lı inı bir kıımıı, lngiliz re bir kı:'!n~ 1 fmcT.a~ ka ~nıl 011111 mt~~ \. r. ~ l l>t~rh 1'. v lan beyanattan Gugün memleket için 
<lu A mPl'ika ile bu~ka memlekete gı- nrnlıkaııPsııı~lr. Alplt•ı ın p.ıııoı anM-1 bir tek liste tan:ı.im ec.lildiğine göre 

dec~klertlir. 1~1111 :seyl'clmı~tıı'. yc:ıpılan şeyin inlihabattan ziyade 
plebisit mahiyetinde olduğu anlaşıl
maktadır. 

Cumhuriyet bayramı münasebe- dokümıınlıır· tl'l'l'eme \'e teksir etti-ıEnkaz altından, öğledel'! onr~ yeni-
tile belediye reisi Dr. B. Behçet U- rilmi~tir. den 25 c~sed çıkanlmıstır. 
zu11 şehir namına bi.iyüklerimize Kongre ru?.nanıesinde buhis rnt>\'
gönderdiği rdgrnflarn §U cevaplar zuıı NHlıo.ıı h~r m{'vzn iı:iıı ayrı nyrı 
gelmiştir : raporlar lııızıl'lanmı~tır. 

Dr. Behçet Uz Ana dil'ektiflcr kitabında Atntür-
Belediye Reisi kün ziraat hakkında muhtelif tarih-

İzmir !erdeki direktifleri, parti progı·amı-

Karşı yakada 
Atatfırk' ün annesinin 
nMzarına çelenRler 

kondu Son dakika 

Cin - Japon harbi 
Cumhuriyetimizin on be§inci yıl nın ziraate nid maddeleri, 1937 2 ci 

Ç k M 
dGnümü vesilesile vukuhulan te& _ tı>~ıin tnrihli Atntifrk nntkunnn zira- Dün; ~arş•yakada, Atati.irkün 

e • acar riklerinize teşekkür eder büyiik mili ntf' aicl kı~rnı, Ct"'lftl Bayaııı hükumet arınesintn mezarına toplanılmı,ş, ç -
_ Ba~rrafı t inci sahifede _ b.yramımızın size de kutlu aziz mil- programmda ziraate a.icl nntırn \'ar- lenkler konmuş ve söyievler veril.-

memnuniyetle ittna ha~nı etmiştir. letİmiz için refah ve saadetle dolu dır. mjştir. 
Pazartesi günü :\Iac::ır \'e Çek as- olmasını dilerim. Dökümantosyon: Akhisarlılar, hususi bir heyetle 

J / 300 b ·n kişilik Cin keı•i ek:-perleri Prc,,lJu:rg-dn toplana- Baıvek)I Kongrenin. tetki~ edeceği mnhteJif çelenkler g:öndermi ·lerdir. 
Japon ar, l , rak mevzuulrnhL mınbıkaların ne gu~ Celal Bayar n;e:zulara aıd vesıkcılar, bir tasni.fe Lord Runçiman 

d h tm • ler relle devreclilec:eğini tcsbit edecekler· Belediye başlianlıiı tabı tutular:ık kıi'>ımlarn ayrılmıştır. 
OT USUnU mu asara e iŞ dir. fımir Türkiye ziraatinc umum1 l'>ir ba- Lortdra, J) ~Radyo) _ İJJgiliz 

' 

Tokyo, 31 (Radyo) Japon harbe başlandığını bildirmiş~i~. nudaııe~tc. :ı, ı (A.A.) - Mtıca.· tel- .. !wrk inkılap ve istiklalinin ve kış, ekstnıısiyon vo.rk denen ve köy- kabinesinde ?''eni fc.\dilat yapılmı ve 
ord b .. (A ) da üc yüz Londrn, 31 (Radyo) - f okyo- gnıf Ajansının bileli reliğine göre .:\la- butun haıarılarnun yaratıcısı büyük lere modern zranh yaymak ve köy Lord (Runçıma.n), Başvekil muavi· 
k"l usu, ~~u~ n~an ır f k d dan gelen hc1berler. Anuan cephesin- cı.ır hilkftmeti, İtalJ an \'e Alman hi.i- Şefimizin yüksek iduui. a.ltmda bir- kı·tlkınmnsı~:. en kısa yoldan temin ni olmuşt1.1r. 

1 .~metrelı .. bu .. sah~ a, .e. '. ıçr. a an de Japonlarla Çinliler arasında kan- kı1metlerinden Macar - Çekoslo'rak bwi ardı sıra on beş yıRık aulh, in- etnıe_k tcknıgı ~lan ~ kH ~e tatbikat l Müstemlekeler nazm Mal kum 
nıurekkep uç yuz hın kışılık ın or- lı bir muharebe başladığını bildir- ihtfü1fında yap1lacak h~ıkemliğe iRti- ~, hamle ve refah devrestni idrak h~kkında resmı ~r Amerikan eseri, Makdonald, Dominyonlar nczareti-
dusunu muhasara etmiştir. k d' T f 'l"t kt rak etmeği kabul ettiklerine dair te- eden büyük Türk milletinin layık bıze benzer ve bızi alakadar eden ni bu sefer ek uhdesine almıstır. 

S h b 1 b d k 1 b . me te ır. a sı a yo ur. 
on a er er, ura a. an 1 ır 1 minaL almıştır. olduğu ve yaraltıit cumhwiyet l>ay· 

7 

Se•li malrinanın en 
900 

terakkiyatını nefsinde toplıyan en son Budapc~te, 31 ~Radyo) - )lunih rannnı candan kutlar sevgiler suna-

ki ·ı t hı·z olunan anlaşma~ı muc"bincc )1acnı-istana ia- rıtn. sistem ma na ı e ec 
Yalı caddesinde kain de edilecek olan yerlerde biiyük şen- Dahiliye Vekili C. H. P. Genel 

k 
. likler başlamış, her taraf )Jacar bay- ff'kreteri 

Karşıyaka Mele sınem':'sı . . raklariyle donanmıştır. $ükrti Kaya 
Bugünkü seanslardan itibaren muntazam faahyete geçmıştır. Varşova, 3 l (Radyo) - Polon,.- 1

' Bay Behçet Uz 
ilk Film ya gazeteleri; uzun makaleler yaza- 1

' Belediye Reisi 
GARRY KOORER - JEAN ARTHUR rak, Çekoslovakya Macaristan m-e-' 1 lzmir 

Taraflarından nefis bir surette temsil edilen Türkçe Sö:z:lü selesinde Almanya ile ltalyanm ha- Büyük cumhuriyet bayrammt 

BLJFALOB/l MEYDAN HARBJ kemliği kabul etmelerini tenkit et# kutlular bilmukabefe ıaygılaT auna
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BUGÜN 

Senenin en büyük en muazzam filmini tattdim ediyoruz 
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(ANADOLU) 
SARTFF. I 

Askerlik: 

Yarınki harp 
TAYYARE HARB1 

·OLACAKTIR 

,- Iktisad _, 
.. 

U zümcülüğümüz 
1929 ~enesi yağmur felaketinin bi

ze bir şey öğretmediğini lıu ı:ı.eııe bir 
kere daha anladık. Pek o kadar fela
ket sayılamıyacak bir yağmur, mah
sulün üçte birini ı:;;lattı ve üzümleri
mizin yüksek evsafını bozarak, kıy

metten düşmesine sebep oldu. Bir çok 
müstahsilin bu yıl bu yüzden zarar 
gördüğü, rn üessif lıir vakıa halinde 
karşım ızda<lır. 

İzmir ihracat kontrölürliiğünün, ev
velce tesbit ettiği standart tipi, değiş
tirmek ve yeni biı· tip yapmak mecbu
riyetinde kaldığını öğreniyoruz. Çün
kü, bundan sonra gelen üzümlerin ek
serisi ıslanmış ve rengi koyulaşmış 
üzümlerdir. 

Her zaman söylenmiştir ki, stan
dart dediğimiz ve çok faydalı maksa
da matuf olan bu hareket, ev.vela ve 
bağdan, topı·aktan başlamalıdır. 

tutan «şakull tekerlek~ den ne deh- Bağdan gelişi güzel koparılıp tevek-

Garip şeyler! Ne feci? 

Güzelliğin vahşi hayvan Zev~.e ~e o~lunu 
• oldurmuş 

lar üzerınde tesiri • 
idama mahkum edildi 

• 
Bir lngiliz kızı, bu hususta çok ente-

ressan fikir ve müşahedelerini 
anlatıyor 

Tayyarenin yeni harplerde mü
him bir silah olup olamıyacağı uzun 
münakaşalara mevzu teşkil etmek
tedir. Umumi kanaatin aksine ola-

şet içinde bahsettiklerini işitmemiş kül toprağına seriliveren üzümün ev- Ka.til zevç ı•e 
olanlar, Barselonanın, Valansiyanın safını düşünmeyip ihraç anında, şart- keme. huzın·ım<la 

rak tayyarenin mühim bir harp sila
hı olmadığını iddia edenler arasında 
meşhur İngiliz siyasisi Vindson Çör
çilin bir yazısın! İspanya ve Çin harp 
!erinde tayyarelerin mühim yarar -
lıkbr göı>termediğini ileri ~ürüyor
du. 

yeni ve son derece bir hava müda- !anla tipe uyguııulk aramak ve mes- Resmini gördüğünüz adamrn i::ıml 
faaa teşkilatları bulunmasına rağ • u!i~·eli ihacratcıya atma standardın gü Eoldelıarrierdir. Frnm~:ıda Tan . .;i ka. 
men, ekseriya gündüz, hemen he- zel maksadına bilmeyiz uyuyor mu? sabasında bankadaki hef\ap işlerinden 
men her yirmi dört saatta bir nasıl Standart faaliyetinin, ekonomik i- dolayı .son zamanlarda huhran geçi. 
bombardıman edildiğinden haber • caplarclan doğduğunu ve iyi neticeler ren bu banka memuru, birkaç gün ev-
dar olmıyanlar, bir tayyare torpili vermekte hulunduğunu izaha lüzum vel onbuçukta evine gelmiş, onbir ya-
nin on deniz torpilinden fazla tah - görmiyoruz. şınclaki oğlunu sıgara almağa gön -
ribat yaptığını bilmiyenler tayyare- derdikten sonra karısına dönerek bir-

Fakat dediğimiz gibi, standart top- d b 
nin 1918 de ne ise hala o olduğunu, en ire onun üzerine tabanca ile atef 

raktan başlandı, Jazım gelciig-rine göre, etm' t' yani yardımcı br keşif kuvveti ola- ış ır. 
Bugün, meşhur Fransız gazeteci- rak kalacağını zannediyorlar. daha önce yapılacak işler zırai teşki- ... . Tabancadan çıkan kurşunlardan bl-

lerinden A. T'Ser.ste\·en~. İspanya- Fakat onlara şunu haber verelim latımızı alakalandırır. / ismi geçen İngiliz kızı ile bir kap lan tarafından parçalanan bahası ri:';i znvallı kadının beynini parçala .. 
dan dönüşünde yazdığı bir makale- ki, iki aydanberi devam etmekte o- Bundan dolayıdır ki, ziraat kong- nın, vaktile hir geyik avından sonra alınış resmi mıştır. Lakin }~olılnbarrier elin kan .. 
de bunun aksini iddia ediyor. Yazıyı lan Ehre muharebesi nasyonalistle- resini biz, zmıi faaliyetimizin, ikti- Londrada Pari Suar gazetesine bil- tim bırakmamak endişesile kanlı bir sının nefes almakta olduğunu göriln. 
aynen alıyoruz: rin .piyade kuvvetlerini ancak pek sadi inkişafımıza yetişecek ve onunla diriliyor: 1 mücadeleye giren kaplanı da elbette r ce. bu defa onun kalbini nişanlamış 

Bazı kimi'elerc1e tayyarenin harp- d l k d' O d d" 1922 senesi kanunuevvel aylarında haklı bulmak vazifemizdir. ve tekrar ateş ederek kadının işini bi-
teki rolünden bahsederken fazla na ır meşgu etme te ır. a .~ş- müvazi yürüyecek bir hızın müjdecisi d 1 ti . t' manın hemen hemen tamamıyle 

1 
k k 

0 1 
idi. Merkezi Afrika a ilmi tetkikat- Esir Androclesin macerasını elbet- r~ış ır. 

müb:ıa~aya varılıyor,,. diyorlar. B~- terk etmiş olduğu yerleri işgal için. 0 anı ·a u ediyor Ye seviniyoruz. ta bulunmak üzere Londradan bir he- · te hatırlarsınız! Bu zavalllı adam vah- Sıgara almaktan avdet eden çocuk 
nu goylıyenler, mesela tan•arenın F k t k' tt·-· k'l Nejad Bbğiıtlen yeti seferiye Tanganyikaya mütevec- şi hayvanların önüne yem olarak atıl- babasına odanın eşiğinde rastlacmış-. • . v. . . · ·. .. .. ran onun a ıp e ıgı şe ı şu: 1 
arazı fethedeml\'ecegmı 1lerı suru- , 0 .. ·ı · · .. d b' k cihen hareket ettı'. . dıg~ı zaman, birdenbire ortaya bı'r ar"'- tır. Babası çocuğu ,.,atak odasına llÖ-• 1 usman mevzı erını gun e ır ere -= +=-- " .ı 
.rorlar. (Araziyi fethetmiyor amma, . topia ve bilhassa tayyare ile tarı _ 1\ T J •• . • • ? Bu sefer heyetine Va teville adlı lan geldi. Ona saldırmak istiyenlere türmüş: 
tahri~ ediy_or, silip ~~pürüyor!) Tay yor. Onun tayyare kuvvetleri de 1 'Y QSl guler SlnlZ. hem bir ilim adamı, hem de cesur bir vahşi bakış1ar1a baktıktan sonra za- - Annen rahatsız ! Sen uyu! 
yareyı yenı harp sılahları arasında düsmanınkinden tamamile üstün _ G .. 1.. k k avcı riyaset ediyordu. Yirmi yaşların vallı Androclesi omuzlıyarak onu mu- Demiş ve biraz sonra da tekrar ta. 
üçüncü, hatta dördüncü dereceye in-, d" ~ M k d d" f 1 t U UŞ Ve are ter daki güzel kızı Viviyen de beraberdi. hakkak bir ölümden kurtardı. Belki'. bancasmı çıkararak bu masum yav .. 
d

. . 
1 

ur. a sa ı, uşmanı aza zayıa 
ırıyo~ ar: . verdirerek yıpratmak ve kendi asker Avrupada son zamanlarda bazı fi- Seyahat ilk aylarda hem eğlenceli, nıasalıdır, fakat ben bu masalları biz rucuğun da beynini parçalıyarak onu 
Bu ıddıada bulunanlar bazı sn·a- • l · · k . . b' t' 1 k ziyonômistler türemiştir Fakat bun hem de çok faydalı geçiyordu. Güzel zat hakikat yapmış bir insanım. Ben da öldürmüştür. Hatta yavrucak ilk ,. k' • . . . • 1 erını anca ıyı ır ne ıce a ınaca · - - k d .. 1 . k 

sı ımselerdır ve bunu bır partı mak- . 
1 

d .. .. k lar öyle zanned'ld'w. 'b' . Viviyen, Broceliande oı·manJarının de, cambazhanelerde gördüğünüz kam urşun a o mıyere ; 
sadı ile yapmaktadırlar. Bu sözlere ış er e one surme · .. 'a b k ktı ıgı gı 1 ınsanın sonsuz cazibesini ve o esraren"'iz ale- çı, tokat, demir, ve tekme yoktur - Baba, baba! 

Y T ·ı yuz ne a ara an de··ı "1" if ü b • inanan tayyare işçileri de bu kadar ıpratma - ayyare vasıtası ı e . . . . gı ' gu uş n mi içinde yaşıyan en vahşi hayvanla- Zaten bu neviden her hangi bir alet Diye bağırıp nğlamış ve yalvarmıl' 
f d 1 b. ·ı~h . 1. d . t h b · · b . omlıyerek ne tabıatta olduğunu söy- kl - . 'k k d' k h . . . tır Fakat btl b b ·k· · k az ay a~ı o an ır sı a ıma. ı~ e yıpra - mu are. esının. esası ~ - lemektooirler. . • rı_:ı sıca ıgı gıttı çe. e~ ı çocu var- ayvan.ı gıze sarnımıyetle bağlamaz. · • nu, a anın ı ıncı ur• 

kırk saatten fazla çahşmağa ıtıraz . dur. ispanya harbı de ihtımal ki bu ş· d' k d .. lıgında duyuyor; tabıatı ve hayvanla- Belkı muvakkat lılr zaman Jçln Iıay- ~unn tukip drni~tir. 
ediyorlar. ! şekllde nihayet bulacaktır. ım ıye a ar bu ınutehassıslar, rı çıldırırcasına seviyordu. vanları emirlerinize hizmet ettirme- Adliye, ) arı deli herifin rnuhake • 

İnsan rüya görüyorum di)·eceği 1 . sayısız insan üzerinde tecrübe yap- Ancak onun babasile kendi arasın- ğe yarıyan korku aletleri, onları ~ize mesini derhal bitirmiş ve idamına ka-
geliyor ! Bu kimseleri nasıl inandır- T b' h b.. l mışlar ve nihayet şu neticeye varmış- da bir ihtiliif noktası vardı. ebediyen düşman yapar. Ben, böyle rnr vermiştir. 
malı ki, eylfil sonunda harp patla- am ır mu are e sayı amıya- lrdır: Bu nokta, babasının pek zalim bir geçici tehditlcrP. ehemmiyet vermem. ---------------
mış olsaydı şehirlerimiz, fabrikaları- cak bu harpte, pek nadiren e1li tay- Hah! Hah! diye gülenler, açık şekilde vahşi hayvaıılan avlamasın - Benim, en çok itina ettiğim noktn on- Ren bu ahlaka ehemmiyet verdim, v• 
mız, yollarımız yeni ordumuzun ia- yareden fazla olarak harekete geçen kalpli ve gamimidir. Bunlar gürültü dan neşet ediyordu. Viviyene göre, in- !arın kalbini fethetnwktir. öyle ~anırım ki nıuvaffuk ta oldum! 
şesi tamamiyle Alman ta~·yareleri- bu hava filolarının yaptıkları karşı- ve hareketi severler. Bazan bunlar - sanla hayvan arasında zannedildiği Bu .feth keyfiyeti zannedildiği gihi !<.:skiden: büyüklerimden dinledtğim 
nin eline düşecek, hava filomuz, o sın<la, müdhiş bir harpte bin tayya- elan değişik karakterli olanlar da çı- gibi mühim bir boşluk yoktu. zor değildir. ompajlarııı hik<l.yf':-ıi, Leni çok faz. 
eski tayyar.eleriyle d:ıha ilk muha- relik filolcmn neler yapabileceğini kar · tık devirlerde hayvanla insan ta- '"eteı· k' · k 1 k' · . la canlanclırırılı. Onlar, isimlerini ça-. • k 

1 
.. .. bT . · ı ı, sız arşınızc a ·ıııı sevmı~ 

ı·ebelerde mahvolacaklardı. I a ~yca duşune ı .ırız. v ,. • ı:e ! rr.e ! . diye gülenler lenfavi ve mamen beraber y~ş~mı:, b~raber an- olunuz! İçinizdeki aşk, onun diş bile- ğırclığı kuşları parmaklıırının dibine 
Onun için, yeni tayyarecilik ve , Ispanyada şahıd ~ldugum hadı- melankolıktır. !aşmıştı. O halde nıçın şımdı de bu an- melerini lahzada durdurur! Hava- kadar getirrirler, 'l<endilerile öpllşUp· 

harpteki üstün rolü hakkında gözle- s:lerd.en. ~onra, b?yle bir harpte ~e- Hi ! l.Ii diye gülenler, zayıf, ür- l~ş.m~ ve ?~?uzlaşma imkan dahiline tımda öyle azılı hayvanlar içine ;ir- kakuşurladı. 
rimizi kapayıp kulaklarımızı tıka- hırlerımızın, fabrıkalarımızın, ordu- kek, çekıngen ve kararsız iııı;anlar- gn mıyecektı.. Ef~aııelere in:ınnıak lazımgelırse, 
mamız doğru değildir. ı larımızın ne vaziyete gireceğini gözü dır. Bunlar şurada kullanılmağa, şuna Baba, kızını dinledikçe ona güler , elim ki,. o~llara m.erhametle, sevgi vile, arzın en büyük ve en azılı hayvanla-

Ben bir asker değilim _ hiç olmaz. l mün önüne getirebiliyorum. buna hizmet etmeğe çok müstaittir. ve fikirlerinin çok güzel, lakin gayri ve samımıyetle bır defa bakmaklıgım rmdan Licorn atllı canavarı hiç xim-
sa şimdiki hal~e değilim _ fakat İs-' Harbin daha ilk günlerinden iti~ Çocuklarda böyle güler. kabili tatbik olduğunu mütemadiyen heps.iı~i de ~teskine vesile old~. . se zaptedemeıtli. Onun yanına yalda
panyadan geliyorum. Orada iki ay baren müstakar bir hal alan bir cep- Ho Ho diye gülenler ise, cömert, anlatırdı. l Bızım cografyalar pek resmıdır. On- şan baba yiğit, o anda öliime mahkum 
cepheden cepheye dolaştım. Kastel- henin ötesinde, hangi tarafın tayya- alicenap olur. Bi~ gü~ baba~:ıa k~z •. gene a~clan · 1ar, ne Nilden, ne Kongod.a~, ~e ~am- du. 
lonun cenubuundaki Nulesden l\Iot-, resi kuvvetli ise o taraf düsman Hü ! Hü ! diye gülenlere gelince, gelmışlerdı. O gun Vıvıyen kendıncıe 1 bezden heme!1 hemen hakıkı hıçbırşey Fakat Licorn yalnız hiı· insnnn e -
ril yakınındaki Kalahondaya 'kadar'. memleketini hakimiyeti altın; ala~ bunlar insancıldır. İnsanlardan nef- biraz kırıklık hisettiği için çabuk yat-• yazmazlar. hemmlvet verir, ona itaat etmekten 
gittim. caktır. ret ·edenler, cemiyetten kaçmak ar- ~ış ve e:t~si sabah babasile ormana Ası~. bu ~uazzam nehirleri yakın- zevk alır <lı. 

Demek istediğim şu ki, tayyarenin 1 Yarınki bütün harp, bu gün kor- zusu gösterenler hep böle güler. gıdememıştı. v . . da~ gormelı, oralarda ayl~rca. ve yıl- Bu insan bir kadındı ve güzel bir 
harpteki rolünü, bombardımanları- kunç bir silah olan tayyareden iba- Bir de 1662 senesinde Dame.sen - Ancak sabaha dogru Vıvıyen acı, l~ıca kaldıktan ve bu nehırlerı çevre- bakireydi. 
nın tahrip edici tesirini gözlerimle ret olacaktır. nin söylediklerini görelim: acı seslerle uyandı. Ve derhal çadırın- lıyen o~·nıanl~ırın hayvanlarını güzel- Belki okuduklarımın, yahut babam. 
gördüm, esirlerle görüştüm, sırları-

1 
Jurnal' den Melankolik olanlar H i ! Hi ! . diye dan dışarı~a fırladı. . .. ce :e~kık ettıkten sonra eserler ver - la geçirdiğim tehlikeli müşahedeleri-

m öğrendim. - güler. Sert tabiatli olanlar He! He 1 ~~rada~ı. ~anzar~ hakık.aten tuy- mehdı~. A min tesiri altında bulunuyorum, ben 

B ·· b 
1 

askerA k' 1 · M kte dive güler Lenfaviler Ha ı Ha ı dı've ler urpertıcı hır vazıyetteydı. Benı alakadar eden şey, hayvanın en vahşi hayvanları uslandıracak, ve ugun, az l ımse erın ve e p ,} . . ' ,} , , ' kı k b •• ' • A 
gözleri bağlı siyasilerin şimdiden kanJı canlı olanlar Ho ! Hol diye gü- Zavallı baba, zencile~n~. ~.olları ar- zı unyesınden zıyade ahlakıdır. - Devamı 5 nci Sahifede -

t h · tt•w· •t·ra 1 v !er · sında durmadan kan iukuruyor, pa- ----------------a mm e ıgım ı ı z arına ragmen k 1 · . . . . . ---------------
şunu söylemekte hiç tereddüd et- ı· tap arı Yukarıda satırları okuyanlar bir ram parça olmuş elb~selerının ıçın - B ı 
mem ki. tayyare bugün ilk planda kerre gülerek kendisinin ne tabiatte den .parça parça etlerı .~arkıyord~.. an iyö - marşandiz çarpışması 

1 h ·ıAh d Bütü d'v . oldugw unu anlıyabilirler. Bıraz sonra kızının gozyaşları ıçın-
ge en arp sı a 1 ır. n ıger sı- /•lk ı · k •t d ··1d ·· 
Iahlardan daha miiesssir ve daha , orta v? ıse l ap e o u. 
k k t Z . k d. t h f • f ·ı Kadına hakaret etmiş Onu öldüren genç bir kaplandı. 
"Ot unç ur. ıra, en l a eş Sa ası-, arı en ı•yı sart ar l e z d h b 

K k d Ş h .d 11'1 hl' k enci kafilesin en iç ir kimse, 
nı istediği kadar uzağa götürebilme- .. arşıya a a e ı ıv u ıs so a-
sinden başka, diğer silahlara da göz YaVllZ kı•taphane- ğında Süleyman oğlu Nuri Karataş, genç kaplanın pençesi altından Vate-

'k' ld ·b · b. l'kt d w 40 villeyi kurtarmağa cegaret edememis-
ve anten hizmetin.i •• görür. 1 sı· nde . satılmak. __ . 1 ı yı an erı ır ı e yaşa ıgı ti. • 

, yaşlarınrlq Kaciyeye hakaret etmiş-
t' İşte bu tarih, güzel Viviyen için 

Bu silah· ta, en mükemmel hava ır. .- bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra 
müdafaa teşkilatı bul~nr:ıas.ına ra~- tadır Ka~şıyaka Şemikler o, binbir tehlike ve macera içinde ilim 
men, ancak gene kendı cmsınden sı- f - heyetini ormandan çıkarmış, hazırla-
1&.hlarla mağlı1p edilebilir. Yani, köyünde dığı raporları Londraya göndererek 
harp eden bir memleketin, hiç ol- Operatör anı tesisatlı bahçeve ha! oradan yeni emirler beklemişti. 
mazsa dilşmanınkine müsavi bir ha- c ·ı Q } Viviyen, bilumum vahşi hayvanlar 
va kuvveti bulunması lazımdır. emı ra istiyenler okusun hakkında şu fikirleri dremeyan edi-

Fransa bu vaziyette mi? Hayır. 118em/eket hastanesi Karşıyakanın Şemikler köyün- yordu: 
Hem o kadar geri bir vaziyettedir ki, lY.lt de altı dönüm kadar siyah üzüm 1 _ Hayvanlarla insanlar arasında 
fabrikalarımızın 45 saat değil, 90 eski operafÖrÜ bağ, altı dönüm kadar muhtelif bir anlaşma yapmak lazım! Emin olu-
saat çalışması icap eder. meyva ağaçları, yirmi dört dö - nuz ki en azgın hayvanlar; sevginin, 

S k• b' üf 1 b h k k İzmire avdet etmic olup her aün .. k d b t' t' v e ız ın n" us u ir şe rin ır Y • num a ar se ze ye ış ırmege samimiyetin, ve sıcak bakışların tesi-
f d k dak k f ög·]eye kadar Gündoğdu Fransız k I · ı· b' 'k t d'l k H 1 1 d h' · tayyare tara m an i i i a zar ın ço e verış 1 ır ı ame e 1 ece ri altında birdenbire yumuşarlar · ve arap 0 an vagon ar an ırı .. 

da tamamile tahrip edildiğini. on beş hastahanesinde öğleden sonra Bi- ev, hayvan damı, samanlık, 9 kuzu gibi olurlar. Pazar gecesi Karşıyakanın Çiyli is- olarak istasyonda <'!uran banliyönün 
biı:ı nüfuslu diğer bir şehrin elli bom , rinci Beylersokağında No. 42 df.' beygir kuvetinde muntazam mo- Babamın, kollarımın arasında çır_ tasyonunda bir tren kazası olmuş; 17.-1 vagonlarının ön kuı.ımları parçalan -

ba dı f 1 hastalarını kabul eder. t" "k b h · 1 r man tayyaresi tara ından ya •
1 

or, yu ara ası ve ayvan ıcar a pınan kanlı vücudunu anarken içim mir-Karşıyaka banliyö katarı ile Af-' mıştır. Kaza, istasyonda geçtiği için 
rım saatta ortadan silindiğini gör- Telefon: 2252 ~~:i~hane almak istiyenler Aydın hattı sey- daima sızlar. Böyle olmakla beraber, yondan gelen marşandiz çarpışmıştır. hafif ntlatılnııs, trende kimse bulun-
memiş; esirlerin maneviyatı bozul- Telefon: 23l0 yar muhabirimiz bay Yusufa mü kendisini müdafaa eden ve ölmemek, Kaza, makasçının marşandize yanlış maclığıııdaıı ııufusça. zayiat olmamış. 
muş kıtaları durmaqan mitralyöze Telefon: 33so Ev. ra<:aat etsin.. yuvasını yıkmamak, çocuklarını ye - yol vermesinden ileri ~elmiştir. Boş, tıı·. 



{ANADOLU) 

Fransa, Italya arasında 
yeni bir gerginlik mi? 

fra~sanın yeni bir elçi göndermesi vazieyti düzeltecek 
değil, bil'akis düşmanlığı artıracaktır 

Aradaki ihtilaf noktaları: ispanya 
ve Afrika mes' elesi üzerindedir 

,.. 

ltalya Afrikadan yer istiyor ve Fransa) ı , adeta tehdit 
altına alıyor 

Yazan--1 r-K!;a Langlad 

Katil 
Bir kadın mı? 

füılıkc~ir, (Ihı u ı) S;n.ısll'pr · 

ııiıı çamurlu kd~ iiııckn 1. mui1 oğlu 2~ 
ya ında A lıclullHh ile :ımucazade:-i E-

min oğlu Ali ve Abdullahın karılnşı 

Kara Jlnsamn ara. ı meçhul bir sebep 

ten açılmış, Jftıı;:anın kurısının da i~

lit-akile iiç aile kavgaya tutuşmuştur. 

.Neticee Adbudllah sırtından taban

ca kursunu ile yaralanmış ve ölmüş -
tür. Tnlınncoyı kimin kullandığı belli 

değildir. Ancak Hasımın karısı .Mer-

l hinrı T 

ZAVALLI BABA 
•• 

Olen oğlunu makine ha-
linde canlandırdı 

Bu yetmiyormuş gibi şimdi de karı· 
sını canlandlrmak sevdasında .. 



. -
- ---

• 

l Ik "ııci Te~l'İrı S.\ LJ l!l~u 
~ -SAHIFE .. lANAlJt>LU) 

~-~efJJ-~ Filistin işi 
J\kl~~2 

( F1K1RLER l 
Kanmamak 

Berber papaganı D •• b • •• 
fngilterede zeki b:r berber, kendisi on en 1 r r uya lazımdır 

gihi zeki bir pnpağann güzel bir vazi- Genç kızları iğfal ederek gizlice T k 
fe gördürmef!e nh~tırmıştıı·. 'ff k I k ra ı et ve zev satıcı ığı yapma tan 

Villianın Gan i;-;miııcleki bu berbe- ve bu suretle kazandığı paraları' Krallarından biri
nin mezarı bulundu rin diikkaııına giriıı traş olmak üzere L d L d d C'ı·/ı•stı•nde Arapların memleket haricine kaçırmaktan suç-koltug:ı oturclulrurıuz zaman, tanına or o'\) a, r ' 1 d 0 J u ma am Atina ve muavini ma -

:uHlı bir kafesteki p;ıpağan size: hakkının tes/rmı·nı· . . dam Katina namında iki şeytan ya-
- Sacınızı da J\e,,elim, kırım'. De- .. ıslıyor 

kalanıp adliyeye verilmiş ve tahki-
rnektedir. I•:ski ~lı..;ır fevkalade komiseri (ili~tinde asla bir ekallint olma - kata tevessül edilmiş. 1 JI 8 d k t/ • [ [f 

Bunun tizer.iı~0, ha~ va'.w lrnrşı mah LorcI I..oyd, bugiinki.i Filistin faciası- mamalıdır. İngilterenin siikfrn içinde Şimdiye kadar yirmi sekizden IY.Iezar an zyme l eşya QT, Q in 
cup oln~anrn.k ıçııı Lerber111. :;açınızı <la uın ününe geçnıek i.lzere vaziyeti bir Filistine ihtiyacı var ve si.ikfın fazla genç kızın ifadesine müracaat k [ h/ k lJ 
ke:-.me. ıne. razı oluyorg'.ınu.z.. tahlil eden ve yeni hir hnl :-;meti tek- içinde Filistinin ele ingiltereye ihti- edimis ve bunların arasında on dört l ınc ve zır ar Cl arı l 

Fakat ış lıunuııla l.ııtnuyor. Traş lif eden bir maknle neşl'etmiştir. Nii- yacı 'w'lı·. yaşında genç bir kızcağız da varmış. Edirne, (Husus; ) - Türk tarih kabileleriı;in en mühimlerinden olan 
olup açınız da kesildikten ..;onra pa - fuzlu İngiliz lordu, bu makalesinde İmpmatorluk muvasala hataları Hakimler elbet bu işi etraflıca tet· kurumunım bu yıl Trakyanm Vize ve Ost kabilesinin merkezi olmakla,Trak-
pağnn tekrar söze geliyor: ezciimle diyor ki; ' mızın .Akdeniz, Fili tin ,.e İran kör- kik ederek sabit görünce cezasını Kırklareli köylerinde yaptırdığı kazı- !arın sonra Romalıların ve 

- Ba .mızı sıcak su ile yıkayalım « Harlıı umumideıı önce, İngiliz fezi boyunca, Arapça konu~an aha- verirler, biz de ondan kurtuluruz, lar geçen ve evvelki yıllar Al pullu ve n:hayet 
bayım' dıyor 1 ı ı lı· · Osmanlı Türklerinin zengin kültlir ve 

• • "." • .. A <ev et adamı ve filozof A. D. Balfor. ının takınacaklan tavra bağlı oldu- bir daha baskası zor çıkar. Lüleburgaz köylerindeki kazılara nis-
Onn dn pekı dıvorsumız ve chıkkıın- . k'tl . l\f t ·ı· b", k" • · . t - 1.. k . " . . medeniyet eserlerini ,'nesinde vıı.<ıat . . · , o \a ı er ançes eı ı ıı ımyager gunu ışaıe etmege uzum yo tur. fakat ası] nıes ele a lda tmaktan betle daha enteressıın netıceler ver- sı • ';{ -

dan bı: !ıraya yakın hır para \'ererek olan Dr. Vayzrnen adında bir Yahu- Bu bakımdan Arap doı:;tluğunu yeni- değil, bilhassa böylesine aldanmak - miştir. mış ve toplamıştır. Son kazı da (A) 
çıl-.ıyoı sun uz.. . il eli ile tanış.mıştı. elen yaratıp onu muhafazn etmek tır Geçen gün ben de Pasaport ci- Hafriyatın ga,·esi Trakvanın muh- hö~·üğiinde çıkan mezarda, işte bu 

Beı her, hnkıkaten kazanç \'olunu l'u garip tanı~m lıı · · bir ma "ht' · · d b b Id" t l'f ·h. 1 · rl k' k • Trak krallarından birine ait bir ölli -bulmu tur. Çünkü muşterile; :fazla .J• • • • •• da~ ,dn ~ enı - ı ıyacı ıse ayni derecede aşikar- varın a una en~erine rast ge ıml : e ı ~e. ır erın e ı ültür ve tarih 
, . na un «sı~ onızm~ og n. dır. Bir ihtiyar kadın ıki şimarık kız. kı eserlermı \"e tabakalarını araştırmak nün bulunması bize tarih ve arkeloji 

masrafla cıkacaklarını bıldıkleri hal~ 0 d . • h . kt A • . , . . . b k d k k tı· b' 
d ı. d kk' k t kt ct· 1 n an sonıa umumı aıp çı 1• • Geçen her gün, bizi belki de geri de gene delikanlı. Gizli gızlı konuş- ve bu suretle yenı ılım menbalarını a ımrn an ço • 1yme 1 ır e:ıer ver-

e ı..ıtı u ana a ın e me e ır er. 1 b' d la I' ct·· ,.. • t tt' F' d" - . A • , • • .. k k . . . . t". ş· a· h f . t d" kt" .. d en 1 or l1 • rı \.U ll u zap e ı. 1- onmege ımkan vermıyecek bir u- tular. Bunlardan kızın bin bıraz o- ortaya çı ·arma tnn ıbaret ıdı. ınış ıı. ım ı a rıya ıre oru O· 

Münzevi/er adası !istin üzerinde İngiliz mandMının 1 
çurumun yakınlarına götürliyor. Ve teye gidip diğer bir kızla tekrar gel~ Geçen seneki Lllleburgaz hafriyali- çent arkeoloğ Arif Müfit bu krnlın 

Medeni hayatın gürültüsünden bık tatbiki kararla~tı. J Filistinde kaybolan her hayat İngi- di. Konuşulanlar işi t ılir gibi oldu: Je bu seneki Vize hafriyatı arasında tacını, kılıcını, zırhlı elbiselerini, gi.i-

1 . . j Bunun üzerine vahucli dehasını' . ' S ' t be r · ı . . . . müs ve altın kamalı miğfer ve üzrein-mıs olan bazı ngılızler, toplanarak d • 
1
• 'k ld ~ 

1 

hz - Arap dostluğunun tabutuna vu- - en gı n ge ırım. her ne kadar perıyot ıtıbarıle hemen d "' . t" . 
1 

• 
uz. k \e kimsesiz bir adaya gitmek ve ca~Ja~ ırma~ ve ona ayı o UiU rulan yeni bir ividir Lakırdıları fazlalaştı. Birdenbire hemen fark vok gibi ise de elde edi- : ~ıny~ or resım erı. b~!unan altın 
b ırndn yeni bir hayat kurmağa karar dege_rı verebılmek yolunda Balforu~ 

1 
• • ç . • . • ayrıldılar, delikanlılardan her biri ... .. . : , . . . . ~~uzu.klerı .'·e _yanın_<lakı. dıger eşynlan . . I kalbınde yatmakta olun arzu venı- füı me::-eleyı. Aı aplaı a hak Hre- b" k 1 E l k k k len kultuı e:;:.} alarının cınsı \:e mahı- uzerınde ılmı tetkıklerıni vapmakta 

l ermışlerdır. • · ırer ·ıı a gepa asın nr a so a - , t. h.. ..1 1 1 b 1 • ' .. 
-. -r. • • t . . . lendi ve daha ziyade km·,•et bııl - rek ha11elnıck yıı>ıudilere karşı ada- 1 .. üd'"J b'lmem ner elere :ı.e 1 ve oyu\ er< e u unan mezarla - dır. 
llugiın 97 kışı olan bıı ngılızleı A- .· . . . .. arı~a yur . u er, ı . .. rın ko"tl'üksiyoıııı ve ııı·keoloji lınkı- Hu tetkikler n . es' ' . 

\ ı luraln civarındaki T·ısmanya ada du. letsızlık etmek cleğıldır. Bu huk- gittıler. lhtıyar kadım tahkıka lu -
1 

f k . . . . . etıc mele hıı Yıl 'Nnk 
·' • · • 1 B ır ı· T· lı · - Jt d b" · . nıınc nn ar ·hın ıtılıarıle son Vı:te ka- va höviiklerinde lı ı . k ı sı dnıı Ü" velkenli kavığa lıinerek av- L1 or, ngı ız nyıagı a 111 :ı u mün aksi dahi iddia edilemez. zum yok ta kendisı. Velhasıl gene- . .. · · u un.ın ra meza. 

' :.- · · · y h ı· , t· t· h • •"l d", ı ' - zası Lulelıur~rnz karn~ından daha e - rıııın kime ait old - t 1 rılacaklar ve Polinezvanın şarkındaki « a uc ı va anı» •1 a:ı. ·' u e ıj or- Be 1ce " J b d • "ld · B lerden sarfınazar aradak i seytan . . .. . .. .. . . . ugu amnmen aıı a. 
.. . • . du. Sonunda 1917 sene.:;inin meşhur . 1 meıse e u eiı ır. ence . h ı· ' d d hemmıyetlı gorillmuşlur. Bılhas.sa (A) ~ılacaktır. Btı höyüğünde bulunan ve 

Markrn takım adalarından Nukahıva A • • • hır taraftan kendi memleketlerinde kocakarı hır ay 1 çırpınıp ur u. hövügünde bulunan taş mezar odası (A) h" ... - .. d k" · 
ya gideceklerdir. Adada yeni bir ha- hadısegı olan cBalfor bt>yannamesı• ı . . . Anlasılıyordu ki, bu isi san 'at ya ~ . . . . , . . • . O.} u~un e ı mezarla sıkı bı rala-

t . . n~~rolundu ki bu ~tıretle Yahudile- daıma hır ekserıyet olarak kalacak- l · k .k d •. 1 Elb. b d \e bu oda ıçerıısındekı taş lahıd ve ka::ıı oldugu anlasılan mezardaki Trnk '44t kurmak arzusunda olan ngılızler · • pan ar e sı egı . e t za 1ta a b 1 . hl · . t T k • d ~ 
• . 1 1 ,, d'l .· 1- 1 rin ümidleri ::ıon df?receyi bulmuş-ı larıırn dair Araplara teminat, diğer b 1 · d d" mma her yer- un ann. mu evı~ a ı ra ya a 2000 kadınının ela bu kr•ıl uileleriııdeıı biri 
:ı. .rn mn( a h.en ı eı ıne azım o an . . . un arın peşm e ır a , yıldır kapalı k~ılmış bir tarihi csnla!l- 1 ı ~ l· 1 t . 
ıtlat ve ecle,·atı bir mlicldet için kufi hı, taraftan daha genış bır mıkyasta Ma yerde ne olacag~ını bilmek te kera- dı k"l.. t .h. . . 0 c ugu an aşı mış 11 • Gene {A) ve 

' k B lf d y h r . mrış ve u tur arı ımıze venı ve (B} höyük! " .. ı k" .. ·· r (C) 
gelecek yiyecek ve ir.eceğI. ilaç ve 1 Fn ·at a oı•, Avı·upa a a l1( 

1 1 vernyı Erdün'e muhacı:ıret temini su- mete bağlıdır. insan asıl kendi za -ı zengin mevıuhr ''eı·m'ı:ıt·: } ... _ .. 
1 

k~ı ı yamnc a 1 uçunc 1 

· . . .. .. . ale\ htarlıg·ı ol:ı('ag·rıııı, FilistiııclP. • . . · . ı· ·· l ' ı., 11 • 10.nıgunc e ·ı mezarııım (A) ,.e (B) 
ı•llıı eleı:ını de gotureceklrdır. 1 · . . .. . retıyle yalıuclılcn' kal'§l temıııat, bıtasını harekete getırrrıe ı ve oy e- E~:ı~Pn \"ize kasalıası e"ki Tı"ı'· } ... · 1.1 . .. 1 , ı:ı·· . t .

1
. d·ı .. 

. . (Ihlforun «ga \'rı mu~e\'J» unvanıle · l . k k b 1 l · • •\ W,\ ııl' cı ı e .ı .ı ,,ısı es llt e ı mısur Ondan sonra orada yel'leşıp zıraat- ' _ · . . . . fıdil bir :-;ekli hal olacaktır. Ve bu erme anmayıp uyam u unma ı-. ~ 
le g ç'nmek ve onalhncı a,;ı.ırda To - andıgı) araplarm sıyoıuzm sıyasetı- . : A • dır Tatlı dil, güler yüz yılanı deli· 

. .. ··~·· . . ne kar"l duracağını tahmin edeme- hal şeldı ıdarı bakımından oJdugu ka -· . k K k l kl . d l 
mn Moru;:;un clüşundugu şekılde hır 1 • • !> dur l'lh·n::ıi: bakımdan da iyi ve kabili gınden çıkarır derler . Fa at genç QÇQ Çl 1 Q mUCQ e e 
l'topyada ya~amak niyetindedirler. 1 mıstı. .. . . . tatbik.lir. kızlarımız unutmamalıdır ki: _ Uaşturafı 1 inci sahifede _ .1 k . .. 
Bu yeni cJiinyaduki in:;;anlar ne bir-r P.unıınln herabn bugun Lızım Fı- . . .·· . (Şifin dahi kaıd etmeıi cana D ., .. . , ~ı.en yeme , ~ok samımı Lir hava 
0 .. 1 .1 k , d ki • d b" _ıJistiııde gördli,iiimiiz nedir? Bu hal şeklı, hıç şuphe yok kı, .. 1 kf ) ost hukumet amır ve memurla- ıçınde geçmiştır. 

ıı erıe a\ga e ece eı, ne e ır ! h 'k' t f d ··r 't d'J k . . guere ır. h f b .. 1 .. -.. k k ı 8 .. 1 .. k k 
b. . . k ~. . ~ 1 k - Fı'lı"stı"nde vahudı'leı·le Arapl"r ... er ı ı ara ın a mu rı ı e lerını D ·ı . . rı mu a aza o ugu ve ta ımı a - o u om utanı Türk milletı"nı·n 
ırıpın e megını agzın< an apmuga .r • .. .. - • •• • • • enı mıştır. f . . . . 

<:nhı.ıacaklarclır. Hepsi kendi payına >'asında bilkuvve hir dahilı harp ce- ).eııne getırn~ek demek olmıyac~k - Viaaleddin Tutanları tara ından km~ılanmı';llar ele dost ve komşu millet olan Yu -
dO en ekilde çalı ·acnk ve soma elde 

1 
ı·eyan ediyor. O iki ırk ki, B:ılfor tn:. :a.kat bır )'.a~dan , ya~udıl~re _. < ır. . ~ .. .. . . nanlılara ve onu idare eden bi.iyük-

ettiklerıini aralarında pa'-·laşarak kar onların ynnında kaı-deş gibi ve ele - mı Ilı rntan tenıınınden \ areste kul- Doktor Kaçakçılıgın omıne geçmek ıçın l . . l bbe h. l . 
.r , ~ •0· d"ğ . t . f 1. • . . . erme sevgı ve mu ıa t ıs erı ta• 

deş gibi ge:çinecekıerdir. irin bir saadet içinde ya.ıyacakıarını mıy~cagı gı 1
• 

1 eı a•a. tan .' a v emal Salı"h Aysay alınması ıazımgelen tedbırlerı hır - sıdıklarını ve onları her :r.aman biı 
F k ı b f"k .· l ı verlı AraplaJ'a. haksızlık edılmesıne &:• I • k .1 J • , · a nt, 011 ann u ı 1 ıy e n ll)' e- sanıyoı·ılu. : k. . . eştırme surt'"tı e ıer ıkı dost mem· kardes gözü ile oÖrdi.iklerini sövle 

1 1 ·p, k d ıır k· h'.. el· . ı .. . ını an vermıyecektır. k i . . : · ~ ~ -
t eu er, « 1 

•
1 ın u .a 11 ' 1 ırn a a;,;uı - I;ugıın dalın renns1 oldu. Zıra .. . . . ~ uı· i \ e İnlani hastal• a r ltketın menfaatlerini korumak ve mıs· ılcebay vekili Bay Halik Ye_ . . . Boy le lıır e!-IUS üzerınde yahııclıltır < •• • '. , t r 

dun harp haberlerı 2'elmıye başlıya - Aruplar, yalnız yahtıc.lılere karşı <le.- ve Araplar, mazide olduğu gibi is- mntelıassı~ı bu esaslar ü:.cer inde mıntaka m u ha- goklın her iki miHeti Liribirlerint 

cnk !> diyo. rlar.. . .. 1 ğil, İngilizlere knrşı ila mücadele e- tikbal<lc de ,_.an.\' ana sukun i,.intle faza komutanlar ile görüs.m ek Uzere sı·k· ı ba. ğlarla bağlılıklarını anlatan 1 " ..- Basmahane postahane •• 
Yeni bır Utopya te ıs etmek uzere di..,·orlar. Şu dakikada, manda ı·eji- ya~ıyabilirler. gelen başmiidür, kendilerine göste· sozlerıne karşı başmüdür B. Anata-1 J ı ı~arşıaı No. 3 0 -

kim_s~siz .bir adaya çeki.lccek ~la~ bu 
1 
mi başladığı gündeııLeri Filistine gii- . rukı~rıda ~öster~iğ'imi~?~k!l<~e Lir rilen misafirperverlikten ~~k. me~~ tatos'.. saba~ki ~ö~lerini tekrar etmi~ 

l~gılızlerın başında Brıggs ısmı~cle ri.ilmemiş derecede İngiliz askel'i sıra~etı tatbık lehıne, 1' ılıstını ~a-1 Cumartesi gün- nun kaldıgını .v~ esasen bırı~ı~lerını ve Turk rnılletının misafirperverliği 
bır ııdumla karısı ve Aleksander ıs - se\'kedilmiş bulunuyor. hudılerı: Atnplar anı~ındn tahım çok seven ve ıyı anlıyan bu ıkı dost ile milletine karşı gösterdiği sevgi-
mindeki bir Tasmanyalı bulunmakta- .• . etmek ı-uyasetinden sarfınnzar etmek ı • meccanen "il t' d · k d 1 k k 1 d k .. · v . · .. Her yerde ıgbırar, korku ve in- . . . . , . erJ mı e ın aıma ar eş o a ra a a # en ço mutehassıs oldugunu, bun· 
dır. f'emıyetın yuze yukın azası ara- bırnz cesaret ışı dır. f akut başvekıl kl k d"l · .. t il . y . . ·-. 
sındn bir yaşında çocukları olan kim- kisarı hayal. •;ar. .:\1 ister ÇemberhLyn bu maziyetten T elefon: 4223 ı ca . arını, ~!: 1 erme gos ~r en m_ı- lan unanıstann gıttıgınde gazet~ 
seler de vardır. İçlerindeki en ihtiyar Riiya, bir kabus oldu. mahrum bir in an dı>ğildir.:. -~ 1 safırperv:rhgın .~e bu _se.vgıden dog- ler vasıtasile halka duyuracağını 
d t . d d B 1 • ma oldugunu soylemıstır. .. l . , a ye mış yaşın a ır. u surete, ço- • • B .. d.. h . d 1· k soy emıştır. 

ki · b" ı·· ı b .. ·· - BLıg-1"111 k'l'"ıcl~ız "art'(ız J)ı·r b~_,·an- B •• •• k •• d asmu ur se rı o asr en, cum- 11. 
cu ar yenı ır ( ıınya< a uyumege • < .! ,, • .,, • uyu· m uzaye e h . . b . d ı . ·ı l l\-1isafirler, bugün cumhuriyet 
buşbrken bu ihtiyar da son günlerini da bulunmak zamanıdır. Araplar, urıyet ayramı o ayısı e yapı an b . . 

d . . . hazırlıklarda muhtelif yerlere ası -ı ayramı merasımınde hazır bulun• 
ora a geçır€cektır. 4 l l 938 C 14 ., ı Ul ö d · · ı · · ·· 1 ... 1 d s .. • • guldürler. Q ·· •• İ İ an u n enn vecıze erını gor - muş ar ve og e en sonra ısama mu 
Askerlıkte televızyon şimdiki halde ,.eriıen bazı ma111mn- • - ma gunu anı e ıs- müş ve bunları bi rer birer tercüme teveccihen şehrimizden ayrılmışlnr-

Teıevizyonun askerlikte nasıl kul~ !fa göre, televizyon ilk olarak keşif tay l b 1 d • •• d !ettirdikten sonra: !dır. 
Iamlnbileceğini, bir Fransız generali- yarelerinde kullanılacaktır. Diişman me paşa U • Vaflll a yeni ffiUZaye e - Atatürk yal nız T ürkle rin de- --------------
nin yazısından naklen yazmıştık. ~nhaqı ilzerinden uçacak onun hareka- b d • d ;;il, bizlerin de Atasıdır. Onun kur-1 Silah taşımak 

Proje halindeki bu fikirleri bugün tını veya hazırlığını tesbit eden bir e estenIJ1 e duğu ternellere dayC'lnarak, elbirliği Kemerde Sürmeli sokağında Ta4 

Amerikan harbiye nezareti tatbik sa- tayyarl', gördiiklcrini kendi ordusuna G azino ve otelci! re yarıyacak m asa, sandalye , ve saire açık ar- 'le yürüyen iki milletin sevgi ve hil' oğlu Osman, l\lehmed oğlu Ce-
hnsına koymak üzeredir. Amerikan bildirecektir. b rma ile ımtılacaktır. Satış peşindir, eşya derhal teslim edilir. rlostluğunun sonu yoktur. Bunu hiç mal, Hasan oğlu Hasan Hü:;;eyinin 
ordusunun yüksek mühendisleri tele- Amerikan askeri miihenclisleri bu F k 1Jir }rnvvet bozamıyacaktır. 1 iizerlerinde birer bıçak. Basmahane 
~iZ)Olllın askerlikte \'e bilhas:'a a3ke- iş için lazım olan mnkineleri ve hU:,ll- ırsatı açırmayınız bemistir. i.inünde İzmirli seyyar pazarcı İhsan 
ri tayyarelerde na:ııl ve ne gibi işler- si cihazı hazırladıktan ı;oııra tecıiibe- Aksa~ muhafaza bölük komuta- Giivende bir kama bulunmuş, znbı-

Azi'7 Şınık Fırsat Artırma salonu ~ t ·· d d'l · · de kullanılabileceğini tetkikle rneş- lere ve manevralara başlaııacktır. nı Cemal A lbayrak tarafından ve - aca musa ere e ı mıştır. 

,·--------------------'!""'!""------- ..... j hal.ıersi:r. o hın lıu 7.alıit, hf'l' şeyi alt- tehlikeden 1nırtulcluğunu zannetme- bildirir bir zabıt vnrakası bulundu. ı nrnnı ile ve Fransız te~ki!ahna mtın• 
"' Umumi harpte Amer~ka eute.icens l!t'I'\ iıd: 1 fü~t edelıilil'di. :-\inden sevinmişlerdi. Yaknlnnan dokuz cmm~tan hiç bi- sup Uç si\'il poli~ göndel'diler. 
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1 - Bir ıırkııdaşımızı güı·meğe i'el- Yolda biraz ilerledikten sonra Di- ri~i. Lir hafta sonra lıuytta dE>ğildi.1 Piyelro takip ettii'i eıısusun girdiği 
dik dedi. yaz tam neşesini bulmuştu. Hep i de divanıharpte mahkum ol- evi gösterince Fransızlar hayret icııı.-R Q M AN J J>iyetroııun hu rev:ıhı gayet tabii - Bu büyük işi bu kadar sühuletle muş ve kurşuna dizilmi~le>rdi. Bu ~u- de kıılJılal'. Onlar Atpıngi k"udi n-

• olanı keı·kfimhal'p %11lıitiııi tatmin et- bitireceğimizi hiç bir zaman iimid l'etle Bon şehl'i ca!-luslnrdan kurtul- dnnıları olar•ık tanımıslar<h :.Iwrnıa-

IK--h-----l ... kııııııi•k----·d-·h-...... ı memi~ti. Nitekim zili çıı!Jı ve nölıet-ı' etmemiştim. Şimdi derhal Bodruma du. Biz de uzunca ~iil'en bir istirahat fih Piyı>tronun ifode~i üul'1rc: l'ikiı le-
.. a raman l ' an Ve e şet ,.i çi zııl)itini çağırdı. gidelim. Bu gce bu işten kmtulmalı- devresi elde etttik. irini değiştirmiye mechL1r k<ılclılnr. 
•" n·ı.nn.·-('foına'" on"'on) A ., t z · . l l Petro korkudan ı;apsarı kesilmiş' yız. Bundan sonra neler geçtiği ko- Bunun.la ı...eraber G. 2 ve Piyetro- Nihayet altı lahurri mpımırı u söt·le 
ı ........ "' ,,. ıneı"ı,.·a en e ıcens servıs :ııma1u anı [ . . t . '-< ı · " 

olan Ye till'iyen Di~·aze bakarak: laycn anlaşılabılır. kı arkadaş Bod- nıın işleri hfila Ronn gı>lmiş değildi. mutnbık kaldılar. Po. tacının evci mı 
- 1 O • - Bu hayvan bütün işlerimizi bo-, nım odalarına vardılar. Öteki aza- Çünkü Bon, Paris ve hpanya posta- çıkmasını bekliyeceklerdi. O zamnn 

Piyetro nrkadaşı Diyezi Amerik<l zaman bütün sahifelerin fotoğrafları zacak diye di.i~ündü. lar onları sabırsızlıkla bekliyorlardı. cılarını yakalamak Hlzımgeliyonlu. Piyetro postacı~ı takip edecekti. öte-
el'kanı hnı·biyesinin o 2aatte boş olan çekilmi~ti. Piyetro derhal rehberi al-1 Bereket versin; gelen nöbetçi zn-ı Onların meyanında Piyetronun ilk Onların vasıtasiyİe Paricıin göbeğin- kllel' de ayni dakikada Arpıngm evi
Ltirolarına aldı. Ayni dakik..'lda iki ar- t.lı. ''e ayni çekmecenin ~ç'.ııcle ~~ıklaılı . 1 hit i~ten haberdar edilmişti ve bu su-, defa olarak gördüğü postacı _da de i~~ai faaliyet e~e~ Alman casus rıe girip muma!lf'yhi ynluı.lıyarnkl:ır-
kaılnş istihbarat kalt1ınirıin odasına Dıye:.ı: heyecandan ter ıçınde k~ılmış- retle v~ıl'flı. Bu postacı fotografları Pnnse tı>şkılutmm meı·kı'>zmı de keşfPtmek. dı.. 
gittiler Ve kapıyı açarak i~~ri girdi· tı. 1 - EfPndilPri bendeniz tanıyornın götürecekti. İspanya teşkiliilnırfaki Alınanları da .NitPkim !Jli) it• 1ıııı·t>ket Ptliln. Fn-
ler. Piyetrn işimi!'. hilti bur:Hlan süt·at- eledi arkadaşlarımızdır. Sık :;ık geli- Fotograf haz1rlığı sabnh üçte ni-,yakalamıık litzımclı. Onun içfo sn- kat neticede ev içiııdı• ) apıluıı biı-

Diyez tasa\•vurun fevkinde bir ı1e~·e le ayrılmak lfi:.ı:ım gelir. ıycıl'lar. Bundan mad:t şüpheniz va!'- hnyete ndi ve meclis nzalnrına ve- b~Lhlııyin fotos-l'aflnM getire>n poc;ta~ tun lnhaniyatn ı·nğnıeıı Etphı.ıd me~-
ile: Piyetr-0 derhul kapuyu nçtı: sa b:ına havale edin; ben lazım ge- rildi. Sonra. azalar, ancak divnnı cı trene bin eliği znman Piyett·o <la ul edı cek ufak bir E'' rak bile bu· 

- Şimdiye kadar mükemmel lıeceı'- - Gidiyoruz clecli. Her iki:'li dt> len tahkikatı h:tzırlarım. harpte tekrar bil'ibirlerini göl'elıile- tı>ptili kıynfetlı> nyııi frı>ne lıinnıis1i, lunnrnrlı ve bu ııı·Ptle r:. 2 mnmnil('y-
dik. df'tli. çıkıştn da şans yardım e- koridora çıktılnr. 1 Zabit \IUZİ\'e1i garip 1<4'Öl'rHi. :\fon- ceklerini hiç hatırlarına getirmedt>n 'l'ren öğlr• iiz(·ri Parise vardı. Ve Pi. hi ı:ın:ıltıtı:ı nlınnn stlplıeli ud.tmlıırın 
derse muvaffak olduk> ve ayni zaman- .Fııkul tam bu aıradn c• l'k:1nıJı:u·p nrnfih iki şüpheli ~ıclıınu nöbe>tçi za- uyrıldılar. ('Uıık~I gilncliiz olunca .vt>tro i~ta!-lyrınclmı i1ihnrPn cnRmll t,mledilcliğ'i yeı·e ).•öııdPl'di. 
da yakayı kurtudık, demektir. Şim: lıeye1.ine men~un bir zabit koridor- lıite bıraktı. NöLıetçi zal.ıit yalnız ka- G. 2 t.eşkilU.tııırn memurları, herıslni 

1 

takip etti. O aclnm rloğrudnn <loi'rn· l'iyt"t l'ıı lıilıligiıııi;ı; gihi po tncıj 1 

dl ~Oratle işimizi bitirmeliyiz. dun geçiyordu.İki meçhul qah~ın is- lır kalmaz. lyakaladılar. Yalnız postacı ynkayı ya senelerdenberi Pariste ikanırt "· takip eıliyottlıı. )1':ıkat şayanı hayı-et 
Aradıklal'lnı, bir çekmece içinde tihbarnt kalemi odasından çıktıkla-I - Haydi çocuklnr gidiniz -dedi- kurtarmıştı. Bodrumda yapılan ta- den Atpıng namında bir IIollanclaJı.luir şekilde post:H·ı ha~ka bir tnrnfn uğ

buldular. Vt! vakit zayi etmeden cep- rın1 görilnce hüviyetlerini ve burada bu hay\'an söylediğini bilmez. Cad-
1
hariyatta tayyare hangarların nlıln - ının edne gitti. Po=-tncı ııve gil'er gir- l"•nrnılnn <loğrucl~ın rloğru?a ista8~ 0• 

lerinde taşıdıklı:U'ı hırsız fenerinin ne arıwlıklarını sordu. 1 deyi boyl::ıdıklnrı ?.aman hıır iki!'li de lan, yangın vermer~e mahsus muhit>- meı Pi.vetro rlr.rhal Paris r.. 2 te kil fi- ııa geldi ve nl'adrın IRpıınya icin biler 
yardınıiyle birer birer fotoğralfmı çek· Piytıtro da hıı sefer korkudan ter clerin lıir nefes aldılar. Piyetro, za- lif maddeler, Ron Şf'hrincle buhınan lıııın hiio:-ııınn telefnn Piti. Ornrlan .r\. nlrlı. 
me&- tr.ıladılM". Saat on ıtri blillliuiı.ı içulJıi kalrıuitı .• .Kı.u ~lan t 1.a4l Llla Lıitın i'afını ıınl"ttıl.tıuı, Diyez de. Amedkt1rı askr:rlerirıin haı·eb\tıııı rnı:riknn Eııt,..Jlcr:ns Sı:rvisfn ikl 111e- -De1•am tdtce~ 
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Saffet mübaşir oldu 
andala 'e birkaç vİ\ ecek torbasına, 1 Hu tophıntı<ln bu işaretli yerleri "urşuıı ıı 0 <ur u ere 

1 
tyeık·e uzan- h hoca bir ka ık nhncn ağzı y nmış, 

· · .. k . . ctmeğe v muh- mıs hulunm·orclu. A\'c e e ·arar ver- . . Peı·de .. Ortcln bir kilrsü .. Kürsü-lbu mukndde toprnkJnr!. Üz ıinize 
iptidai bir kall.nıra maliktil'ler. Ergeç muştcre en "'tı mar 1 · 1 1 , gözleri fnl tn ı gılıı açılmış. Hocn e\ niın on tarafındn halk ... K~mıgözle u döküp te ı'zı' çnmur ,.ap. n <'ileri . . k ,1 >:t , lilere karsı miı:-:tPre-ken cliginıiz< e ııç ar ,at aşımızı :, mez:ır . • • I " 
zengın Lır l'lnub tabaku mı bulncıı - ten11 mu e . • .. <le bıı·akmı"- btıltıntı'·orcltık snhıbıne, Hacıvnt, komite azasından oldukları kırncng~ız Senin O tünde nllannn 

d f · a karar vern·oru7. ıçm • -. ,, · ~ d' h tl · ~ · b 1 • larrna :ıit ümitlerini hiç bir zaman mu a ıı.ı~' • ' · ". . . \ J> h 1 1 • . .. 1 . - Efen ı azre erı -cıemı - \l için kür ünün yan tarafında duru- gözleı-i kopnrııcnız . . . l }<,·t • gün bu nıılnşmn hır ıhtıYn~ .ıı a e m,ı!'l :ı.ıa)ıcı aıının mu- bül rd B ' .. .. 
kesnm·orlar. (Garını peıro) (e nuıs "1 e ı . · k ld Ak 1 t' r. kadar acı ner sıına muzı ır. n - \Orlnr .. O ırada perdeye meşhur K ynana- cCelinine hitap <'der> 
arıyaı~ aclnm) snndnlıın demirledi ve halini aldı. Yeni bir kayık göriındiJ. ·a~. ~r ~ /~e ıc ıı.hl g . l' .. dü· hu u mubarek Ramnznnda boş mide- Tillülerden Çiftçi ~ecati geliyor).. kız· ne dedi o' fu ka)ı mı koı ra-
nehrin kenarındaki Bambu ağacının Bir zenci dalmağu bnşlndı. Bunun h'~ ~ ~ı çah1~e t'r b enış ı~~ı, • ~,]erimize fenalık 'erir z nnederim. Çiftçi-Seliimunle)küm Karagöz cak~ıs" .. 
d.,ılıııa ba-·l dı. Aı·k,·ıdıışı dalın ho) un- il zerine ilnh se leri i~itilcli. Bu kayık sa 1 eı ın e sı a 1 ozan ır ço _ 1h an hocam, bilaki baharat · .. 

ı h ı l h t l amcn~. G lin - Haytr; senin dilini ko-
ca iki iıç metre derinliğe dalarak v. bu suretle ko,•uldu. bataklık ar ası o uyor, a~ a arın çok nafidir. Hem i tihnyı açar, hem Karagöz - Aleyküm el~m, haşa paracakmış ... 
oradaki kumu bir torba içine doldurn- ı Fakat bu defa başka kayıklar gö- adedi ıırtıyor, umid onları buraya de 'iıcuda ağlık verir. minhuzur, Çiftçi.. 1 Bu ilf O zerine kaynnnn gale) nne 
rak ·aııdnla bQ:c:alttı. \'e )Cniden dnl- riinmege ba~ladı. Evveıa iki ..,om·a kadar ge>tirilmis bulunuyordu. Artık -~a ö~Je mı efendim, bunu ben- - Ha a minhuzur mı?. Sebep? .. gelir. İki f'lini kalçalanna dnrnya-
clı. Bu m tle bu ameli) e onbeş gun dcirt, daha sonra yeıli kayık geldi. mukavemetleri kırılıyor, rıkılıyor- duacınız bilmi\·orum. - Ekip biçmeyen çiftçiye öyle rak su köpuğil gibi bir şekil nlclıktan 
dernm etti . .ı. ~ehirden çıknrılan bu Tam dort gıln bu ~nha bir mu hare· lardı. İkinci yemek gelmiş daha ncı, üçUn elerler. Biz eni buraya neden çağır- sonr kalnb lık un ınclan Çif çiye 
kum kalburlanıyor, ic;i su dolu l.ıir li- lıe halini aldı. Sarı uehir üzerinde 'l'ılıagı nehri, Panama kanalına cil gelmiş büsbütün zehir, dl'ırdüncü dık biliyor mu un?. bağırır: 
kene konarak , 0 uretle çalkalanıyor- kur!'lunlar uÇU!'ltu. Bir gün sonra ~·e- akmaktadır. füıtaklık sahaları geç- gelmiş agızn nhnmaz bir dererı>de.... _Ben ne bilceın Knrngöz nmca?. _ Bımn bak, . ıkılmıs ıslnk çnmn-
du ki. niır maddeler dibine cöküyor- ni kayıklar göründü. Bu defa artık tikten . onrn insanlarla me;;;kun t.op- Beşinci i olnn bakhwa gelince hocn- _ Bilir in en... şır suratlı herif!. Hele bana doğrr 
dtı. Dibe çoken kı ·ımda hazan ma~ra- arnmızdn ulh oldu. rakl.ıra varmış bulunuyol'llz. lstıra- nın gözleri açılmış. İçinden - Vallahi, billahi eğer bir şey bi- bir ııclım nt da g6 tereyim snna ... 
fl '·apntncak ve hnttn servet teşkil ı "enı·den dalmag"•a bnşlcımyor. nu hnt için (Fazenclero) dn bir ev bul-1 Yarabbi şiikür acı yemeklerden ı· 

J\ ı ..ı. ıyor am Allah bin Uirlil belamı ver- (Bu hitap karşısında şnımhnn Çifl 
edebilecek parçalar bulunuyordu. Bun iiç hafta ıle\ am erli) or. Çadırlar ö- duk km·\·etimizi iktis:qı edinceye ka kurtulduk in... çi aghya, ağlıya cevnp verir) .. 
lar hep talihe bağlıdır. Baznn de bu niınde en eti içinde snklı·, nn kumlar dar orada kaldık. Sonra hummnh ı Demiş. Bnkh1v3 t psi i meyclan:ı.!'~n _ Yemin etme inandım. Maka- _ ~e \'ar mukadde \atan nna-
kt1dar emek ve znhmet. pah.asına çıl\~n yığılıyor, yıkanıyor, kalbmılım ge- :ır~q~tıı·~alal'ı~ııza ~lernm. et.mek. u- muş hoca k?lln~·ıııı Sl\'amı~. tep ının dımız u: Kürsüye çıktık da }(arşı-

81
? .. 

kumda J.ıirşey elde edılemıyordu. I· a- ririlfror i"indc elnrn nammn bir şo'' zere rlığel' hır nehrın derınhklerıne başına geçmış hır lokma alınca bu se- \'aka halkına ı::ö'"·le bir nutuk \'er ba l\I k dd • t 
1 

. 
1 d 1 · :.· • ' ~ • · ~ b ı d k k . . . . 1 • :w ~ • - - u ·a e m §ey an c anesı sen-kat buna ratmen dalgıç nr a ıyor. '.e çıkmıyordu. yenıden dalmaga nş n ı . fer ba lavnnm .ıehır gibı bıber1! odu- kalım .. 

bundan ötürti ciğerleri patlıyacak gı-1 1 'ehriıı ı, r~ı ahilincle çalış n el- __,. l>e\•am edecek - ğunu göriince nrtık dayannnınmıs: (Çiftçi bu emre itaat ederek kur- sin:_ Onu demek i temedim Ynlide .. 

bl işineeyP, gözler! .ince ~un~, Sll ta:- ııııııııuıııın1111111ımı11ınmımnıımıunııuımmmmıımnınıımuuımıımnnumııım 1 ~ - B~): h~ı ~ emeklt!l'C b ber konct~- siiye çıkar: iki gözu iki çeşme anlat- - Bak utanmn:za? Altmıs be~ ya-
yiki ve güneş tesırı netıcesı de go- - - - - gunu bılırdım ıımmn b klav. nın bı - - b 

1 
) 

f 

ı N ı 
magn n r .. ını geçtiğini unutmuş dn bann \'ali-rlihlnce\ e kndnr iımitlerini ka\'lıetm - L .. t berH olma ına bir turlu ~klım eı mc- K k 1 k l 1 . , n . . . zum u o ar - arşıva n ı ·arc eş erım ... u- de dİ\·or \ t!ı-ek dulmıya de\ nm ecln·orlardı. Çok U <fi. • : • ... 

• · . , . teynı ey enm çarpıyor. (Etraftan ht- - lla:vır muhterem kadın· sen defa da mahvoluyol'!ardı. Bazen hır - Kerem buvuru hoc.ım çok şıfn- k k 
1 

') Tü 
1 

. 
1 

• • 
. . - . . ·ır1 · e erı .. veyç erım en.an \'atanın , alide i in ... 

te!'lacli.if onları menba. ıle kal'ışı~fl§ırl ·ı· Telefon numara·arı: hdır. A~ı)etle ~ iyı~:z .mUhnrek \ llcu- ve hernsnn .. (SilmüğünU çeker .. Her - A ~ l to l h ·rı n t l'k-
' ordu Bu takdirde bırden zengın olu- A dunu u ınşallalı faıdelı olur. . . . gz nı P a erı .. en r 1 

• · Yangın ihbarı: 22~2-2532, Karşıyaka: ü055, imdadı sıhhı: 2016, B' k U h d k kes mendıllnı çıkararak göz) Mlım- i hı tnfadnn ba!'lka kims nin vnli-
''Qrlnrdı ır aç g n onrn ocn n mu n- 1 d"k ) <n· h 1 . b 
· • · milddeiumumilik: 2455 :ıoli : 2,ı63, ş •hir telefonu nüırncant numara- bel k a·ı b' d t ııı yer ere v er .. nız, ep mız u de ı değilim .. c:Hazuruna lıit ben> 

.. e ma · a ı e ır a\·e \'apmış, m·- k dd kt ld k 
.Avlnrclanlıel'i ; 1;ş.mnm12a rağmen ıı: ı200, ~\lhirler arası telefon müracaat num:ra8ı: ~150, elektrik ni zatı iftara çağıı·mış. Y;kit gelmi.!'I. n~t~ n ~ topra ıın ~ nratı ı .. hicl olun iimmE>ti fuhnmmed !. Bu 

~ Ç • k ) t "Ok oirketi · 2091 hava gazı· 2:i.,6 harn gazl fabnka ı: 2.!94, Karşıyaka l k f d' .1 • O t (Şıddetlı alkışlar) ... 1 te Kaı ıynkah nd m1 mnhkemeH Hı·ecf'-'İm .. elde ettiklerimiz bır aç pır an • Y • ' • ~ • ıeı· e' o raya ızı mıs. r a,·a çor- . . 
. . jgu idaresi: 510G Ha mnhaııe i·lusy<'nu: :.i6~8. Alı;ancak ı~ta yonu: '· 1 .• , . 1 • t ,,: k k can eıg r kuzu nımu ı knrcle ctkle- (İ Knrngozle llnchnd mud ha-kum \'e çakıldan ıbarettı. . _ un ge mı~. L.engın o un zn uır ı . h . . k .. 

l . . L'l\ük 2134 Pac:apoıt vapur iı;kele:;i: 2~54, lJenızi>ımk vapur acantası: 26,4 1, 1 F' k t 1 d t rını; eııımız Lu toprn tun ıkısel' le ederler. Çiftçi kür iıd 11 iner, me-(Tib g\) de Jır gun u. • • çorun u mış. :ı u o < erece e uz 
1 

k .~ 
1 · d • k 1 t haline İzmir su şil'keti: 3015 taksi istemek için :4040. • k k' b . k 0 kU avuç ur.1 gog ümOzcle ta ıma ı- ele biter) ... 

(\'enda) pazarın a ıs e e onmus ı çor nyı ıçme m rn u Alk h ·rt • . 
1 gelmiş bir udam karşımıza çıktı. Ap-I OF. N 1 z y OL LA R 1 : olam mıs. İkinci yemek öyle ... Üçün- yız .. <_ ış, ey can, C:.• _çının u u Knragöz (Çiftçiye)) - Te kkUr 

1 k ). d k' der' torbaı al Çar§amba günleri saat 12de lstanbula sürat postaıı.Perfembe 20de ara 1 1 - 1 1. h k f d ~ulu ııglnm. ı on hncldmı Lulnıu - ederiz nzizim: mil teficl olcluk. talca gü ere 6 111 e ·ı 1 • , .. .. •• Cl ( e O) C ge lllCC er ·es O rn nn çe- t . ~ 
lı~ ordu. Toı·bamıı içeri:-inde biiyilk postası. Çarsamba onda Mersın surat postası. Pa.za.r gunu 12 de Me.r- kilmege mecbur knlmı . llocn hiç i _ uı) ·· ('iflçi - ben im eli rnııH~<'m K rn· 
servet te kil edecek kıymetli taşlar sin oostaaı (Rodosa da uğrar). Karaburun poıta~ı pnar günleri saat tifini bazmndnn : Vııtnıll~:~ .. ınr !. . . g-Hz nmcn?. 

" d b 1 t ? O 8 de b ·· 1 · 9 d 1 · t~zevnı E'\ ml'nı rım1ıntıdPn "<'"Cll 1 · ~ •tt' · t h il kn ,.ardı. Bunlıırı nere e u muş u. , çarıam a gun crı a.. _ h n efendım kerem bururun. . ~ • n .. - ın ı>ı ı: ı er n • nr:ı ı • • 
mntemadi) en lıudalncn &"0lüyor ve: M F.. M LE K ET H ARI C l : -dıımi - 'Clcudumuzun tuzn olun ihti- sırynnı ver.Mı snllnnı) or ... Snlln~ı- t·ı~. bter git •.. 

- (OncWı-t gLin) mütemadiyen neh İtalyan vapurları muntazam postalar. Çauamba saat 17 <le Pire, lacı bedihidir. Tuz rnubnrek bir ne_ )?r lrnrde~mn .. Alluh uel:ımı ' ı ın - P ki ... Allnhı mnılnclık Knrn-
rln cerynn i tik:ımetinde ilerledik ... Brendizi, Venedik, Triyeste. Penembe 17 <le Rodos, adalar. neuir, nimetlerin en biıyiığudUr. Vli- kı nllnnı) or.. göz mc , Alla hı mıırl <lık II iv:ı.d 
Uuık çcık uzak! DEM t R y o L L A R ı : cudn çok fuidetidir. Halk arn ınclun bir koca karı - • m n? .. 

Diye mırıldanıyordu. Kasaba ho.ttı -lımir. J t.anbul. Ank ra: Her ıgün sa t · ide. · •. k l h m b 1 t r tulu) _ Ya\·ı~ım .okumu • nt>ler Ol' ~ililorl !:. lki i biı-d n 
Ribgiira azgın dalg:ılara ve rnkip- rPazar. Cuml\, Vu'samba günleri yataklı vagon - büfe vardır 1. İzmir - mek ~ iniı mi? Adet.ı zehir gibi olmuş. . (Çıftçıde el ':'lm? - Eskıden rl~lı- ni 'mı umu?. .. 

ler kar'liı merhamet iz bir cenk ve Soma her p,Ün 17,20 de otoray, hmir - Ala§ehir her gün 15,10 da Lfendim birkaç r ce en l iıde ~ız bozukt. K<'dı)e gurap: k<'çıyc \irrlc IJıl)uk bir ndnm olu mı .. 
"' ı· · t ı. ı '· Sand llar ilrilltt d İ · · B . ba C d'r.· k . . . fırde\ bulgurn kehke an dı) orduk. ı ıı h bbi • GOl .ıaa ıJe ua nmı,.u. a g 1 tren, 16,25 ~otoray. zmır. adırma: Pa2artesı, Çar§am , uma ~e lgım) me lerın bıberı, b:ıharı ku- . . • . - ıı snr m... « • er> 
ile uzaklaşıyorlar, gf'ce gündüz yolA 1 günleri 7.30 da sair rün1er 12 de ekspres. fi clere.cede idi; f knt her na ıl n tu- şımdı aı hk ku~bağa) 8 llannkelı~, l)~ Jiyene bnkma, oyletenc bnk eler-

di ı d N h' · ü 1 · b 1 · . fı"tmvıt\ a çaput dl\ oruz .• ( u; ırı,.. de\am e yor ar t. e ır nJısız m ş- Avdın hatla - zmir - Karakuvu - Afvon: Pa .. artesı, Çari\am a, zu az ge mı tı ele bu gece de bu nok - ' •. · -'I • ö n k ler. (0 kn<lıır çok gül r ki gö l rin-
k(·ıı .. t · d C · p ·· l · N ·ıı· h 40 d O · ı· ı.- • t' 1• 1• f lnr). Sıze on l nzuıgım zh r ~e ı ı>r go erıyor u. uma ve azar gun crı 21 35 d~. azt ıy... er oün 15 a. enız ı- nı m:n ) erme ge ır( ım. •UJ urun e en- ' v k elen ~·n •elir. Bu 8 h ııl kn ıdan , ı ) h · k sı ' t r b 1 k f . . manzumeden uır pnrç. o ·uynyım: J )'ot~ıışım (Arn~acd: nde rın a:sı~,.ı~ ı Ye Sah. Per~embe, Cumarte5\ giJ..."_!eri 6,30 da. ~m:r - Tire. Ödemiş: <l~m, uyurun, tuz 'Ocuc n ço nıdelı- Tencerenin tansırtısı bnknnlnr, nutuk bittiği hnlde, c>l'an 
nn dogru gece guıı uz urn:ı .. · hef gün 5,35 de katar. 17,30 dl\ voemise, 16.30 da Tireye otoray. l u·. Pencerenin aan•ırtm 
Herliyor, ) emP.ği sandalda pışırıyor, H A y A L 1 K A T A R L A R 1 : s. G. • nğln or znnn<'det ler) .. 

d il d Huııdmı ne çıknr? · .. •e mi ı:ıknr? · Knrngöz (llnch•nda) - Ha{'ı cnv-hatii uyumıyordu. Blitiin an n ar. a fzmir - Buca: 5.25, 7, 8,05, 9,33, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 Adınn e kiden zolz le d etiğimiz 
aı. ni surette hart'ket euiym-laı dı. ~ e- 20.40 hü kazandı, diyorlar. Acaba başının cav; ırn kimclı>?. 

" ] • c,reı· depl'entisi» C'ık:ı.r. Ben lııınunla hır iki kn'-·a nrasıncla daralıyor, da ıa I fzmı'r. Bornova: 5,30. 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, ekline göre verceğimiz hüküm de llnch·ncl - ~ıra n. Saff t Jlilnler-" ela anlatmak i~t<•rlim ki (hıçkırır): 
ile.ride su müessir bir gürUltü ile kö- 16,15, 17.15. 18,50, 20.10, 21.40. bunu teyid eder mahiyette midir~ ı·\·et anlatmak istrdiın ki ~iryanı \'e- el!' .. 
v<ırerek akıyordu. Kayıklar k~~!'lır~-ı lzmir - Kar•ıvka. - Hacıhü,evinler: 5,43, 7,38, 8,:::0, 12,20, 12,10 Diye sormustur. ı·idi .nllnntyor.. Onu allnmn) ınız _ nu da kim ol ! . 
ya tutularak ~u ile beraber yukselı- 13 03 14,50. 16,50, 17.47, 19,30, 21,25 ilk bakışta biraz garip gibi gelen 

•
\'Or, havada imis gibi görünüyodardı. ' l~mir - Menemen: s 48, ( valnız cum:utesi günleri: 13,03.) bu suali alimlr.r oh ciddi karşılamış- k:ı.rdeşlerinı.... - Ynhu; h ni a\Uknt n. s ffel 

k •· ı d k ba 1 Halk nr:ı. mdan bir kaynnnn geli- ,·ok n1 tı ' ... Biraz sonra, daha ~akin bir c:uya ·a- K r., R F Ez VA p URLAR}: ar ve üzerin e müna aşaya ş a ~ 
d k d 1 d Ç .. k'' 1 b' . nine hitap eder: - J)u\ dun mu kör . }! n· . n s ff t k Pılı.•·orlardı. Bu sıra n nr ·nmız an İzmı'rd .. n Kar'"ıval::aya ilk vanur saat 5,30 da p,..sar.ortt•n, gece mış ar ır. un u, on arı ır ınsanın ki l - anan.... ızım •· n e • ın .. 

.• •· ... '-- ki ı h ola ıc ? C'ocugu öyle tepe tn n a -
Lir e e yükseld :i vaour 11.3~ da Konaktan kalkar. Kar~ıvakadan l:ımire ilk vımur oasımn şe i i e yaptığı ttreketler " Onun O) ndı c Ünlen mi eledin? .. 

- Dönelim; bu dar geçitle hiçbir :~:t 6 da, ııon vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım 5aatta b!r kar- nrasında o kadar knt'i bir münas•bet la~:ii'n ce\'nP verir: - O ba,.ka r - lln)ır: llunler .. 

P.\' voktur. .şahkh vapurlar hareket eder. buluyorlar ki, en mühim meseleleri öylOyor anne... - Az ım) t'1't et eydi d o~ dı o-
. G~nlerce öldürücü bir sıcak devnm Ş EH j R O AH 1L1 NA K lCL_ ~ ~ ~ 1 T: LA.~. 1 :. bile, bununla hnlle cnlışıyorlar. :Kn)nıııw- llnlt etnıissin miinnse- lıırnk clılllun milletler. al )dı. 

lt . n a ln k:ınuımızı karıl\'ıt çek Tr~m\·avlar: Sabı.hleyin ille tramvav .1u~e ya ı .anG ~te, 1 ıncı Loyd Corcun ba.ı etrafında da bet iz ... :Ko.nnımdn c:Yemliha> mu -
c ı. •ll csn. cı.. • e- • • • • • 6 ı~ harel<et eder. Kon ... ktan 5 20, 6, 20 dedır. ere son tram h }' .. k 1 1 - Knrag6zum n d n?. 
tik ve karada şelUleden ıç~ı~.n~ ıçı~ 1 tram~~! '<.i) dan 24 Eda Konaktan b:r de hareket eder. Gündüz her ayı ~~ıım asa ar o muş. nihayet, ka ı nllandığııu elin ndnmı nereden - ~erten olacak Hach d!. MU-
saııtlerce dar bir \'oldn sunık em . vay u7e va ı • ' d umumı larp zamanında lngiliz bas- l.ıilecek?. ynrlnrla hünleri bir kelim de t n f-

i k İ ı k Diğerleri kn- beş dakrkP.da bir tramvay var ır. Al lr vekili olan me~hur siynsinin tabiatı , (Su nhm e leri: Cift~i de\'am<ln) 
mecbuı-iyetinc e n c ı~. bb" tt. 1 ·Ot-L .. 1 • Buca Bornova Basmııhane. Tepecik ve sanca başının s, eklı'ne go"re tesbı't .. dı'lmı'ş- • l fil. ünde toplamış ela ondan ... On en kl llal .· geçmege te e u e 1- QOUS er· • ' 1 d' .. - dlilngüre, hüngüre ag ıyarnh 
) 

1 
a se e) ı b ü 't h tt h «" -""' "7 m o~obiisler isleme ete ır. tir. d 

1 
. 1• 1 . mOnnsip so\'ndı c!Sırık• tı ~ i e 

ler. Fakat kayıklarile bern er mı • a ına er r;_ !l 'r. T C t Er. Z AN EL E R : g-iiHin kar e erım. oynnym, e"' enm. · · .. 
I · d k b tt'le · N '.J B r. r 1r d Kemer. Loyd Corc - E.k erİ)'n miicndt"le- Ciiııkil bu mııknclclcs toı)rnklnr, nh Çnğırın bnlrnlım ... erıni e ·ny e ı ı. . • ı· lı." - SAJ.J: l\PmHnltındn ~ifn, l'arantinada R. F.~re. ı-.emer e y l 

On l':iin onra d~Llma amelı~r 
1 

.. ş •ı : kt B Ahm d Lütfi. Eı-r('fpn ada Eşrefpaşa. ye girismek istidadındndır. f, knt, (B. Saffet gelir. er< en tcmcnnn-
lallı. (Ameti t) tn,.ları ner de lıu uı~u- "" ·anca n · gİri§tiKi mücadelenin neticesinde fe- hakkında hüküm veren alimlerin lnrln Ilacivadla Karagözü scıltlm-
yoı·8n, orada elmn ta buhınmn 1 ı~. mmıııımıııııııııııııımıııııııııınuımıııııııınınuııııııııııııııııııtııııı1111111111111111nr111111 na bir vaziyetle karşılaşınsa, bunu diğer siyasiler hakkındaki fikirleri lnr) .• 
~ımmıs J):ılgıç fiç metre~·e kndar c n- K f l • k } kendi lehine idare etme ini bilir. sunlardır: Knrngöz. - r.urnsn bnk ) a .. nff t 
lıyor, tnk;t dilıi buluıımıyordu. Ci- a a,arda!l mana Çl arı iYOf Loyd Corc hakkındaki htiküm • Hitler - idealist bir ndamdır. lbni ibli ! .. 
i!erleriııi doldurrn:ık iı;iıı tekrar Df'h- bu suretle '\ erildiktcn sonra fngilte- Hareketlerinde,, eğer ihtirasları ma· - Lobyek nrslamm .. 
rin li!'ltllne çıkıyor. sonrn tekra~. d~lı- k ~ H • reyi en fazla alakadar eden diğer ni olmazsa dostane davrandığı o • - Seni buıllnden itibaren nacı 
~·or. °t{ir halnt vnsıta ile suyun ustu - L c s zerın d ı t d ı ba ı .. . d l ~ı s d kt . h'l ı d b . ıı ~· l 1 orcun a a l u - ev~ a am arının şarı uzerın e ur. og u a 1 anın la e en mil asır -
ne çekilen torbanın içersne kum c ~ - • tetkikata başlanmış ve şu neticele- İngiliz frenoloğları eski hariciye ğe tayin ettim. 
duruyordu. Bunların ur:ısındun hır- re varılmı tır: nazırı Eden hakkında da §U hükmü - Allah ömürler \'ersin kapla-
:!!ey çıkmıyor, böylece dalıp çıkma de- J k • u•• n akaşeler Çembcrlayn - Her meseleyi bir varmıştır: mm, efendim .. 
\ nm ediyordu. Daima netke ho~ çıkı- Cl. e l m iya iden ziyade bir Hiccar zihniye- Eden - idealist bir adamdır. -Bann bnk; bura ını ,.nh!lt hny-
~ <>rdu. F.n • omında :ıraştmn:ılara dı>· tile gÖrt"n, hndi inde biraz dahn i- f'aknt hadiseleri ha ka bir zaviye • vnunt bnhçesin çe,.irme .. Anladın 
vaın rde ede sunm durgun bulundu- J h • ll"ri göriiı Hıli.ik , e t h y) til kobili· den görür. Mütearnz bir karakteri mı 2u-tlamm of ndim? .. 
ı{ıı yere -geliyon.ız. Uilkiuiz .... l>iııleıı- Alimler Çamber aynın tüccar zi nı· }'eti ol }dı d, h foz.l, mm ffak O· yoktur. f kat sebatkar \'e azimlidir. - Ev{•\ .. Hac\ e>ğhı Sndık llPden 
fll ~c me(•hııruz. Kayıyı karnyn çrki- lurdu. Yaradılıştan siynsidir. Ve Mussoliııi azledildi Unyım?.. 
YOi', yemek hnzırlnm:ık için at~s ~:ıkl- yeti taşıdığını söylüyorlar Çemherla)' h kkınd '\erilen bu Hiıler gibi kimselerle çarpı :ıbilecek. - Azledilmerli; terfinn znbıt k.ı-
yoruz, uyum.ık isti~ nrııı.. U: ıı rn. k !.. . • l .• ba hi.ikmiin diğ r münekkitl r t rafın· bir knbiliy~ttedir. tibi ynmnkhğına ta~ in oJunnu .. Hnt-

P.ıı ınmıı.nda ark cln lnrnnır.ın lıi· lngiliz frenoğ •n ~lı~1 leri yaptı~- sıy, 1 odam.!, rm ~nrakk~ ermı • - d. n dn t svip edıldiği görulmiiştür. Başınıtı eklinden insanın hu- la ~·nlııız o d('ğil; 1\:emnl Kiımil de 
ti l<'l\rar lıatıyor, lıu dı·t:.ı hnr.ine lnrı bir toplantıda lıuyuk d "ld \.C 1 rının seklıne göre tetkık etmt l.er Hakikaten, Ç"" 1berl }ilin Almnnyn yunu anlamak ilmi ile uğraşan bu knpıcıhkt:ın ndıtrıhktt yiik eldi.. 
ılnmı ı ırıı bııhı.} m·, nrtık i t 'ı ahut hiikl'ıınet ndaınlannın ~s!armı ve şİyasi hayatlarındaki c cr)erılC!' 'le anlasmE1sı üzerine onun bu iste bilginler dt>vlct ndnmları ü2erin<leki Saffet_ tn nf et be 1'nrngfü:: hen 
i'<lk, D\ı dt!l'~un tn un, ortn ııı:ı kii· k'k t · ler ve hüküınlf'rini venni k rnrktcrlerini karşıla ttrmışlardır. bir tiitt r gibi hareket ettigi ileri sü- hükümlerini verip bitirdikten onra ve ım saydıkların. hepimi?. n1eUep-

hk kırnm:ı filnnuı~ı ynmyo nyacını 1 ~ rn; <liva denilon l~u ilmin . Bu tl':tkik ve mii:.ı:akerelerde A • ülmü-ı ve bund dn, r: a en ~m - bu sahadaki tetkikleri ve tathikatt lerde dirsek ~Orütmüş in~nnl. rız. Bi-
di!\iyor \C ımhıının Lize ait oltluğıınu krdır .. renog b< ının eklin~ "öre !imleri en fa?:lnyn münka a)a ev- '>erlaynın vaktile mali \e tir rt iş- geni)etmek kararına varmışlardır. ze bu kndar knçnk \'ftZİfP.ler Hıilir 
te hit Hli)'Ol'UZ, Hiıim kar muzda bu c.sosı. ınsa~l~~k ate bit etrnf'k, kt\ .. keder\ lo)d Corcun knraktcri olmu 1erle me gul bulllnm } amil olnnk Frenoloğlar bu ilmin mekteplerde mi!. s~nde hiç kıymet tnk<li i \ok 
ııı·etlı• ve bu icıaretle konılilerine sn. hu) uı:u· k~a :t fikir edinmektir tur. Frcno~lnrdnn biri; ö tt"rihni tir. talebenin karakterini tesbit hususun mu?. 

lı:ıl:ır n~n-.ın clalın iki kayık \'at·dı. rnkte-r~ lı1n 
1:?' ~cın toplnıttılnrıııcl~ - lo -1 r lınıbi kn beıti, ıul lln mın seklin~cn in ;rn k rnlcte-ri dn kullanmayı dn teklif etmiştir. 

lfa:nıd, klıılJ, l ı .. knııç ıı~z:uhır yek- t\lım ~r. µ~ .~ 
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Yurdda bayram tezahürleri -----Yeni radyo istasyonumuzun açılma töreni 

Ankaracla yapıl... yeni radyo iataayonumuz, Cumhuriyet ba,...ammda Nef1a Vekili B. Ali Çetinkayanm 
bir aö7levile açılmıtb ·• Reamimizde, yeni iataayon binaaını ,,. Nafıa Vekilimizi aöylev •erirken sörüyonunuz. 

• 

Ankarada 

Son kayıplar 
karfısında Çin. 

Çin, Demokrasilerin 
kurbanı oluyor! 

Niyuz Kronikl gazetesi bqmaka. 
lesinden: 

lzmir vilayeti muhasebei h 
sasiye varidat memurluğun 
Yeni İDfB&t sahiplerile k 
nakliyab yapanların naa1n 

dikkatine 
clspanya, Çin, Çekoslovakya>; Kum ocaklarından infaat maballerine nakledilecek kumlan& 

Çekoslovakya, Çin, ispanya .. Bu (tq ve toprak ocakLın nizamnameaine tevfikan) ocak malw••m 
anud meselelerden biri ortadan çe- kaldınhnazdan evvel resmi ödenerek nakliye tezkeresi ......... 
kilirken diğeri ortaya çıkıyor. amirdir • 

.. Bugün g~ne .. Çin sahn~e görü- ':'inaenaleyh nakledilecek kumların resmi en yakın mvkn•rl 
nuyor. Ve hıç ıuphe yok ki. oynan• huauaıye tubelerine yabn)madan nakliyat yapabna yine meslser m. 
mak~ olan Çin faciasının mühim zamnamenin m•cldei mahsusuna tevfikan bet miail cezuiyle w.• , 
ve ~t'i bir parçası temsil edilmek- te resmin tahsili cihetine aidileceiinden nizamname h......._ 
tedır. uysun hareket olunmHı çin alibdarlann malimu olmak aa.. 

Japonlar, istiliya baıladığı zaman olunur. ~ ,. 
derhal muvaffak olmuşlardı. Fakat olunur. 1 3 S 8 10 ( ...._ 
memleket içine ilerledikleri vakit, D 1 J i il 1 1 • 

muvasala hatlan uzadı. Bu suretle ev et emıryO arJDd&DI • 
çete muharebesine pek alışkın olan De Jet n-:- ilan Mala._ :-•-tm · • • --:..ı.. ·~ 
Ç. ı·ı · h.. 1 b v .,_...,.o .. ,.a l9R' eaı ıçın ..,.._ CU11, !!!!__-ııı.ıııw---
ın ı enn ucum arına maruz u - ve muhammen bedel ile muvakkat teminat miktarı yazıh Maniba:lllıl J 

lundular. kirem"t u.ı.a- 1..!-- !..l! ihale &-..!L!_ ..ı __ •&!L- - L-... -
Ş. d' h lih' b' k daha ı ve, ....... .,. auaumı ıanıuuumı ıuumraa on.,..·---

.. ı?,1 ~. arp ta ı ır ere fmda teslim edilmek prtiyle açık ekailtmeye çdmnlaufbr. Eh;JI t 
d~nmuıtur. Kanton ~vvur edı1e- l&/ll/938 Çarpmba sünü IUt 11 de Haydarpqa pr W... ..:1. 
mıyecek kadar kısa hır zamanda Ja- lincle b" • • • letme ko • ıla--•-&...-

1 1. d" ·· .. mncı q nuayonunca yap QUlUI". 

pon arın e. ıne. uşmuştur. . . isteklilerin -~ prtmmeainde yazılı muvakkat t-nimt • 

d 
BI u. ~etı~heyı h~d. rlıyaahn yda JÇın h- eb iltme ... tinde komiayon reialiiine müracaat etmeleri Ilı k, 

er erının ı anet~ ır, y u a~n- Eksiltme ........... eleri Ha ..ı----- ol L •• müf-u:.ı:x.ı-.1- _ ..._ 
lan açıktan açıga memleket ıçıne •--•- in,............. y~.-,. y Utl9 -ıup111..-. ..--

k 1 w "k ed' Jar OlllnlA a ır. 
so u. ma~ ~eşvı ıyor . • Lbul edilecek Teslim Miktarı Fiab Muhammen MUTaklmt 

Çın tarihıne bakılacak olursa, hı- im .. Müddeti adet K bedeli 
rinci ihtimali gözden uzak tutama- D uneye ıon . Ul'Uf • 

ık. . 'h . 1 d d w labili' sün Lira Kr. yız. ıncı ı tıma e ogru o r• ••---n . . 15 31500 8 2592 00 
se de kabul etmek biraz güç.. ·~ .ya lipı 

Kantonun Çinliler elinden çıkma- Mahkiremahkit lriremi" IS 900 8 
sı Çinin itibarına büyük bir darbe- Y t o , 
dir. Ve Çinin denizle olan son rabı· Muhammen bedeli 17217 ,80 lira olan 403,3 metre mik&bı tul -... 
tasım kesmektedir. nar kereate kapah sarf uaulile 17/lt/938 pertemhe ailn6 uat 1~ 

Evet, Fransız Hindiçiniaine, bir u Sirkecide 9 cu ifletme binaamda aabn alınacaktır. 
manyaya ve Rusyaya açılan kara leteldn.in o/o 7,5 niahetinde teminat •• kanuni .eaikallarmı ~ 
yollan varsa da, bunların hiç biri edecek olan kapalı u.rflarmı api sUn aaat 14,30 a kaclar .....,__. 
Kantonun elden çıkmasile kaybedi- •ermeleri lbundar. lartnameler parasız olarak ~ ~ 
len kıymeti telifi edemez. tedir. _ 1 3 5 7 29127 /3NI \ 

Kantondan sonra Han kovu an • - lzmir ikinci icra memurlujundan ı Otomobil k•n• 
cak bir mucize kurtarabilirdi. (Ni- Nimet Cenksoyun Rahmi Aksoy- lkiçeşmelikte Namazal.h el\'ana;. 
tekim o da düıtü) .. Daha fenası Çin dan alacağından dolayı mahcuz ve da Dinarlı şoför Kadri Gfller, 1a.ı.. 
askerleri arasında kuvvei maneviye- satışı mukarrer lzmirde Kmmoğlu sin~eki w 10 sayılı taksi otom~ 
nin de kınldığı görülmektedir. çarşısında Manisalı oflu hanı içeri- Muız oglu 76 yapnda Yuaefe ~ 

Bu kuvvei maneviye kınklığı sindeki 27, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tırmış, sol ayağınd~n yaralanma• 

l'd Şa Ka ş k' d w• tiri' ·ı : 18 19 20 21 22 23 24 saylı na sebebiyet verdiiinden za.ma ... 
ı er n- y- e ın egıı meaı- • • • • • ' 
• · · . mağaza, oda ve depolardaki borçlu- tutulmuştur. 

nı ı~tıhclaf ed~n hır takı~ talepler nun 1792 hissede 865 hisse 3460 his- Yorıan çalmak 
ıeklı~de tecellı etmek.tedı~. •w• se itibariyle 865 hissenin 2595 865 Çorakkapıda Menzil hamn4a 

daÇın, Şa1n;~ay-~n1 liderliKJ al-
1
hiuesi ile yemitÇarşısında kiin 5 6 seyin oglu Hakkı, Mehmed otla~ 

bn ~eın e&ete v~ 0 an taarruza sayılı matbaa olarak kullanılan ma- nelin 8 lira kıymetindeki 70l'S_. 
muannıdane ve zekıce kartı koy • I faz aile 7 / 9 sayılı matalardald Oc- oaldıtından zabıtaca yakalan~ 
maktaydı. Fakat aarp demokruileri te bir hissesiyle Krşıyakadaki sadık • 
onu yalnız bıraktı. Ancak 80n birbçllbey aokatındaki 9 sayılı ma bahçe Doktor-operat .. 
ay içinde yalmz Ru.yadan yardım evdeki Oçte bir hissesinin tapu ve 
gördü. kadastro kaydına uygun ve üç ye- Arif y urcu 

Ç
. d w d d w 'lih 1 minli ehli vukufun hanın heyeti u-
ın: kogru adn °~1 .. ya 1 sı ımumiyesine 7850 lira ve 5 6 sayılı Merkez haataraeal 

kuvvetı arşısın a mag up o uyor. v 

1500 7 9 1 
.uı:. 1 

F k Ç. d la VIA k magazaya 've sayı ı mAl§.aza oırerat ... , .. a at ~n or u rını mag up etme 1000 9 1 d 4000 1• r u "' . . . . . ya ve sayı ı ev e ıra 

ve Çın şehırlerım tedhiı etmek bat- kıymet takdir olunan işbu gayri men Hutalannı her liD lilat 
ka Ç. · bed" · al k L-- ı ien 19 za kadar hdci L--1-, mı e ıyen ın etme u.r 

1 

kuller tarihi illndan itibaren SO gün - 7 -

ka. mOddetle açık artırmaya çıkanlmış- b78iıNmfizaalyecle ai9na lail....-lilıa.]~ 
ka 

0 I tı T l' l"l · t h ' 1 k uma~ 1 mua7e1M1aba._W.ı-. J•nlar, Çine ne dar faza so- r. a ıp ı erın a mm o unan ıy- bbul eda • ecl.. 
kulurlarsa ~aha timdiden- ümit et- metin yüzde 75 nisbetinde pey ak~e- Tad~~. M .;,.... 
tikleri menfaatten daha fazlasına ' si veya millt bir banka itibar mektu- : · E ~y .., 
mal oJan bir taarruz hareketine 0 bu vermeleri ve artırma t-.12-.9~8 j • • 'Y1 4042 
derece müteeasif olacaklardır. > j perşembe gilnil saat 11 de 2 ıncı ıcw bir asliye 

------------- rada yapılacağından isteyenlere kule dairesinden: 
88-62 sayılı dosya ve izahat dahi ve- j lzmirde ikinci kc>nlon Clllll.,_.. 
rilir. Artırmaya girenler şartnameyi yet caddesi 148 numaralı v· s • 
okumuş ve lilzumlu mahlmatı ~lmış 'mühendis Behçet Ostan vekiliı...a
ve içindekini kabul etmiş ad ve iti- kat Hüsnü Germenin lzmirde Ddacl 

Sahte güzellik Kraliçesi 
_ Battarafı ı nci Sahifede - Olga Dinyaşki, ailesine bOtün bun-

Jeke*in pel kadınlan arasında biri- lardan büyük bir aevinçle birçok mek
~ek kabildi1'. Bu seçim llo- tuplannda bahsetmiftir. Birinci mev 
rfs Velefe bırakılmıştır. O da intiha- ki ekspresleri, yataklı vqonları, bi - ~=;;;;;;;;;;;;;; 
bmı yapmış ve bu pref Olca Diyaşka- rinci mevki otelleri, ziyafet ve kabul- hllsnil kabul aörüyor. Henüz güzellik 

7., nail olınuıtur. leri bol bol seyyahatler, bu dzel et· komitesinin hesabına yaşamaktadır. 
v olef e göre Olp Dinayafki ırkının lenceleri için bet para bile vermiyor-, Fransada daha ne kadar kalacatı ma

tam l>fr tipiydi. Bunu teablt ettikten du. Batan bu maaraflan gflzelllk kra- JOm değildir. 
soara onu Kopenhaaa göndermete ka- liçesi komitesi ödüyor, Olp bir mete-j Denildijine göre, Oıga Dlnyafki. 
rar vermiştir. tıte böylece Moris Vo- ille olsun masraf etmiyordu. fnin bu c:Mis Yugoslavya 1938• lakabı 
Jeffn say e Y lavyanın bu se- O)ga Dinyaşki timdi Paristedir. salahiyettar makamlar tarafından 
ıte btr 19 u tur. Mia Yuguslavya sıfatile her yerde resmen tekzip edilecektir. 

'bar olunurlar. kordonda 192 numarah mühendl8 
.ı Şartname 6-12-938 tarihinden iti- Behçetin evinde Ömeriye aleJhine 

haren divanhaneye asılmıştır. Hak- açtğı boşanma davuımn dava arzu
lan tapu sicilile sabit olmıyan ipo- hal ıuretile davetiye varakua mld
teklilere diğer alikadarlann ve irti- deialeyhin ikametgahı meçhul oldae 
I fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ğundan bahisle iade edilmit ve- aı. 
ve f alz ve masrafa dair olan iddiala- bıta marifetile yaptınlan ~ 
nnı evrakı milsbf teleriyle 20giln içinde da bu cihet teyid edilmit olcluiımclf'ra 
icra dairesine bildirmeleri aksi tak- ilaalr.an tebliğine karar v~ ft 
dirde haklan tapu siciliyle sabit ol- iı.aluın tebliğine karar verilmlf ol, 
madıkça satış bedelinin yaplaşmasın tahkikatın 118 11 938 cuma dnl 
dan hariç kalacaklan ve tayin edi - aaat ona hıralulmıt olduiundan liü
len silnde artırma bedeli gayri men- na dair olan davetiye ve dava .,.... 
kulun % '75 ini bulmadıfı veya satıı hali sureti mahkeme divanhaDeilfle 
lstiyenin alacatına ruçhanı olan dl- talik edilmif olup müdde~ 
ter alacaklılar bulunup ta bedel bun- yevmi mezlulrda lzmir Aeliye .ffu.. 
Jann o gayri menkuller ile temin edil uk mahkemeeinde İlpab vücwl 
mit alacaklanm mecmuundan fa._ mesi veya bir vekil göndermeli 
laya çıkmadığı takdirde en son aıtı- takdirde tahk.ikabn gı~ ~ 
ranın teahhOdü baki kalmak üzere yan edip hakkında 11yap karan~ 
artırmanın 15 a'fln daha uzv.tılarak tihaz ounacaiı davetiyenin ~ 
18-12-938 tarihinde cuma rün6 saat makamına kaim olmak ~ lllb 
11 de en son artırana ihale edilecek- olunur. / · 
tir. Bu artırmada da% '76 ini bul-------------...
mazsa 2280 sayılı kanuna göre sabş lan tebliğe hacet olmayıp yalnlS' 
geri bırakılır. Sabş peıin para ile- la iktifa olunarak en çok artırut 
dir. Mal bedeli alınmadan teslim e- ihale edilerek her iki halde 
dilmez. Mal bedeli verilmezse ihale ihale edilen kimse iki ihale arua 
karan feshedilerek kendisinedn evel ki farktan ve diğer zararlardan 
en yii•'lc teklifte bulunan kimse sul olduğu ve geçtnı a'flnler için % 
an.etmiş olduğu bedelle almağa ra ı faiz ve zararlar aynca hllkme .Jlaefll• 
ôhıJ"U onl ihale edilir. O da razı ol- kalmadan ahctttan tahsil olu 
maza veya bulunmazsa icra dairesin- ve tapu harcl.,le beledie ve vakıf_. 
ıce hemen 15 gOn müddetle artırma- nnın ve , net bucuk delllliyenin &$, 
ya çıkanlır. Bu artırmada alakadarw cıya ait olduğu ili n olunur, 891 
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UYANAN Hi NDİSTAN Bır aşk doktorunun kad n 
erkeklere yaptığı tavsiye 
Aşk hastaları tedô.Vi ediliyor 

Ayni his çağında, ve fikir seviyesin

de olmanın evlilik hayatında saadeti 

temine yarayan amillerden biri oldutu-
nu zannedersem söylemiye lüzum yok. 

l\Ie!'ı,ut olmıran çiftlere daima şu tay. 

siyede bulunmuşumdur: 

Fikren anlaşamıyorsanız nafile ~ay. 

ret etmeyin: Anlaşamazsınız! Yapıla. 
cak şey derhal öaşanmaktıı·. 

Görü~leri, düşünceleri biribirine uy
mayanların bunlaı·ı deği~tirmek Jıte. 

meleri kabul edilebilir. Fakat, tecrUbe. 
lerimde göriişümdür ki, maalesef ka

bil olmuyor. Evlilikte :;a:ıdetin temini-

ne mani olan bir ~ok sıhhat, ruh· bo

zuklukları tedavi edildiği halde, fikrıon 

anlaşmamazlığı tedavi mümkün deiil
dir. 

Gene uzun bir aşk doktorlu~u hl:'Y't.-

tımdaki tecrübelerde gördüm ki er-

---18--- ~ ı r 
Edmond müddeiumuminin uzattıgı 

nıektubu okudu.Bu mektup, yazısı bel 
li olmaması için Dangların ı:1olelle yaz 

Kont dO Montekristo 
"\ 1 Genç kaptanın mert tavru ve doğru 

söy!eyişı müddeiumuminin nazarı dik
katini celbetmişti. Edmond bu aristok
rat hükumet adamının hüsnü tevec • 

mış olduğu metuptu. tsnad edilen suç _---------------------------Ya zan: 
korkunçh1. }Iüddeiumumi bu mektu-

ciihlinü kazanmıştı. Netekim ona, hür· 

Aleksandr Düma--- metkar bir tarzda hitap ediyordu. 

bu esas kabul ettiği takdirde suçlunun 
akibeti çok feci olacaktı. Edmond Dan 

tes kenlli kendini aldatamazdı. Bunun

la beraber vazıyı tanımadı. 
Dangların bu işi yapabileceğini hiç 

bir ztman hatırına getiremiyorılu. Na

mtı!'\ltt ve ayni zamanda doğruluktan 

ayrılmıyan bu genç, nişan merasimin

<ll!ki 11e~eye iştirak eden ve en hayırlı 
temennilerde bulunan Fernand ve 
Dangların bu kadar alçak bir teşeb
büııte bulunacaklarını nasıl te:ıavnır 

edebilirdi?. · 
Edmond mektubu oklırken l\.liiddei-

Aritokrat Renenin ni~anlısı fakir 

:\Ier~edesin evgili~ine ynrdımcı olmak, 
umumi genç kaptanın çehresindeki do-ı raıı muhteviyatı bir kıymet ifa~e :t- göre başkasına vazifeni ihmnl et, gibi eden bütün hfı.diBP)eri olduğu gibi an

ğacak değişiklikleri tesbit e~mek. için nıez. Hu clal.ı\'ere~·i kimlı::r c:e\·n·mı:;- birşeyi ne \'İcdanla c:nyliyebilirim ! !attı. Sonra El he adasma gittiğini \'e 

l ·ı ·k!''l" onun harekatını takıp edıyoı·- tir, lıilmi~·orıım. Faluıt öğrenmek le -l~ime kola~·hk gü. termenizi ri- 1 i~tiyordu. 
< ı .... ü <C - k k 1 - . l me dulıu ?\apol,\'Oııa Yerdiı!ini \'e ga-
1 

Fakat Edmond ya sogu an ıgını ıı-;lemi)'orunı. ca et eeektinı. Namusumıza itimadım -Dinle eledi- bu dukikarla r:ılmz 
c u. ı. 1. b' , ı ı · · B ~·et ·nmimi olarak kalıtı! eilddig-rini ve 
mehal·etle nıtıha< faza.va nrn..;tec ır ıı· -.ı.ılektnbuıı imzasız olması e rnıı- var. inaf'nale'-· clognıı;;unu ö.vleme- 1 k • --' ,) o ara· lmltınuyoruz: - ."\ı·amızaua ~a-

tı. ,.e ,·ahtıt kendine beslediği faz- ze hir .selıep teskil edemez, tabii :-ıize nizi istiyortım. Dtı mektubun muhtP- Parise birisine Yerilnwk iizı•n• mek - ll enç • .• • - hil olarak yalııız bir allalı \'al'. .n·i: f itiınatl~n dofayı kali)"Yetı korknrn- methiye okuyacak değilim. <;link? me~- vi~·atına göre hakiknl neden ibarettir? tup <dclığını seı-be,;t ·ekildc ifade etti. içiıı almı;: olduğun mektubu itiı!ıatla 
~ ·du. Netekim, şliphe uyandıracak tupla kat'i olnrak bir hadise zıkred~- Burada iki erkekiz. Bimıenaleyh mert- -Bu .samimi w sar:h ilndeniz :'İ- bana Yerebilir.siniz. r.en de mükafat 
yoı f- k. bir hareket bile gö:üermedi. yor. Ve :\Iüddeiumumi sıfati.\'le bu cı- ce konuşalım. . ze bii~ iik bir ~eref lı.ılıst·d;~ or. Fhk:ıt olarak ::-<eni derhal st•rbest hırakacağı-
e~I l~.: metin ve ceı-ıurdu. Netekim heti nazarı dikkate almak mecburiye- - Preıı~ibime mug11yir harekette maalesef \'aziret vnhimdir. Evet. .si·1. mı naınu.sunıla temin ederim. 
Bı a ı. h kk l .. 1 t' 1 . b l · 1 b'I' .. mektubu gönderenler a ·ııH a şoy e ınc eyım. u unmıyacağıma emın o a ı ır mı~. temiz bir ruhla hareket ettiniz. Bunu -::\Iektulnı mu? Fakat o mektup 

-Ona şüphe ~·ok, l\Hidıleiıımumi Ve Edmond Dantes tereddücl et - takdir edel'inı. Lakin hacli:-;e tasav\'lı- znhıtanın üzerimde bulduğu ve zatı 
konuştu: • b 1 b ç f · -Hakkınız var Müdcleiumunn ey .

1 

ey! llnkü hen de ancak vazi e mı merlen birinci kaptan Lekleriıı Ron run fevkirtde mühimdir. Yani doğru- aliuize te:-liın ettiği enak meyanınfls-
:i\Iektupta gfü:terilen sn<; çok ağırdır. yapmağa alı._mı~ınıdır. Buııdnıı lıir ~miı·l~·ı·ini \'ermek üzere kendi~ini ça- elan doğruya hukfımrt ~ckliııe bir sui- dır. 
Fakat mektup imzasız olduğuna naı.u- adım bile tlı~arıra çıkmam. Şu hule gırdıg ıdakikad:m itibaren cereyan kast tcısa\'vuru vunln-. -Dnam ,.r/el'e/:-



1 lkinC'i Te:-;rin S.ALı 1~'·•<-

lzmir sicilli ticaret 
m murluğundan: 

İzmir Belediyesinden: 
Bayındırlık soıhası C'umhuri\et m:ı 

halle~itıde 26 Ağustos kupısmd;ıı 
cunıhurb·et kapısına kadaı· 15 metn• 

- -- · ---- ----------Jzmir müstahkem mevki satın alma kc • Bornova Askeri Satm Alma K_o_m_i-sy_o_n_u_n_d-ar_ı_: -
. misyonu ilanları 1 - Sökedeki birlik ihtiyacı için ( 400) ton yulaf kapa1ı zarfla mü· 

1 · M nakasaya konmustur 

(ANADOLU, 
SA HtPF. 1lt 

( Binyamin Nahum ve Alper Ga- lik caddenin bfr ta!'afına teretuvııı 
bay) ticaret unvanile İzmirde yemiş kordonu çekilmesi ve ya~·a yolun im 
çarşısında 3 numaralı yazihanede l<l \'e tesvİ,\'<'si işi ba~ müheııcli~likter 
:> aprak tütün ve yer mahsulleri ü- teciarjk edilecek ke11if \'e şartnameleı· 
:zerine ticaret yapmak üzere teşekkül \'eçhile acık ehillmeye konıılmustur. 
eden İı;Lu sirketin ticaret unvanı ve Kt'Şif bedeli 7H:1 liradıl'. 1hales· 
şirket mukavelemımesi ticaret ka - 8 11 !):ıs :-:alı gi.iııii s:ı:.ıt IG <ladır. 1~
nunu hükiimlerine göre sicilin 2379 tfrfık edecekler 60 liralık temiırnt nı~ık
numarasınn kayıt ve tescil edildiği l.ıuzu ile eıı('ümene gPlil'!er. 
Hanolunur. 2:> 1 .ı :ı 61 

?.mtr Üstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 2 ı· ı 1 · · 
J M"I K - ıa eş.i 7 2. Ttşrin 938 Pazartesi günü saat 11 de ,,..,pı1a· 

- r as, i.illi.ik, Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan caktır. J ... 

~ 1 ~3500) kilo yulaf 1 O 1 O 938 günü yapılan ihaleye kimse 3 U h 
l ~t k t d" ~. d k k . - mum ta min tutarı ( 18000) lira olup ilk temı·ı .. atı ( 1 350) 
·: ıra e me ıgın en anuni şe ilde pazarhkla alınacaktır. liradır. ' 

2 l\P1azharlık günü 16 2. Teş 938 Çarşamba günü saat 11 dedir. 4 - ~artnamesi heı gün komisvnnda görülebilı'r. 
- tı ammen bedel (6904) lira muvakkat teminat (S 18) lira· 5 ek l J dır. - r~ si tm~sine i_~tir~k edenlerin Ticard odalarna knyıllı olduk-

3 İ larna daır vesıka ıbraz edeceklerdir. 
- ::ıtekliler Ticaret odasından alacakları Ticaret vesikalariyle 6 Fk ·ı · · · k d 

kk - ~ ·sı tmes_ıne ıstıra e eceklerin yukarıda bildirilen <YÜ11 ve 
muva · at temin mukabilinde mal müdürlüklerinden alacak· b l "" 
lan makbuzla birlikte ihale saatında Milasta Askeri gazinoda saatte~ ır saat evve teklif ve teminat mektuplarını makbuz 
S Al k kar~ılıgı Bornovada Askeri Satın Alma Komisyonuna verrn .. rı'· 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü 

F. T enik imzaı;ı 

1: Şirket mukave-
lenamesi 

1 - l:a,J ındırlık !'ıaha,.;ı Ali Çetin
knya C'aclde!o\İllde :\-Ie.sudiye C!tddesi ağ
zındnn Şlikrii Kaya bııh·a rına kada ı 
olan yolun esaslı tamiri VP iki tm·rıfı. 
nu ke~me koı·doıı çekilme~i işi başmü 
heııdislikteıı tedarik edilecek ke!-ıif vı 
~:ırtıınmeleri veçhile açık ek..;iJtmen 

2.5 1 O 1 ?38 ~i~ dokuz yüz ot:ız komılmu!'itur. Keı:ıif bedeli 476 lirad;r., 
sekız senesı tesrını evvel ayının yır- ihnle..;i 11 11 cı''"' ·· ·· · b · . · .. .. . . ' · "'' cuma gunu . ant 
mı ~sıncı salı gunu saat on ıkı rad· lG clndır. İştirak edPct•kler.:Ji> lirn 7rı 
del~rınde lzmr<le Halimağa çarşı • kuı-ıışluk .t~mi.nrıt rnrıklrnile encümen~ 
sında meyveter gi.imrtiğü sokağında gelirler. 
ı .~. 1 ~ sayılı da~rei . mahsusasın~a 2- 9 Eylül cııclılesi :l08 iııci ~o-
1 urkıye cumhurıyetı kanunları ıle knktan itilıuren bir kısmındu vaptırı
va7ife gören aşağıdaki mühür ve lacak lağım başmühendislikte~ teda
imz::ı sahibi lzmir üçiincü noter ve- rik edilecek ke~if ve şartnamesi vec
kili Fehmi Tenik nezdine gelen ve hile açık ek~iltmeye konulm:ıl'ltur. K;. 
ehliyeti kanuniyeyi haiz olan ve zat şif bedeli s:w liradır. İh<ıles~ 1 ı ıı 
ve hüviyetleri kanun dairesinde şeha 9::18 cuma günü !'lant 16 dadır. 1slirak 
dete ehil kimselerden hazır bulunan edecekler 47 lira 25 kuruşluk te~inat 
lzmirde Karantinada tramvay cad- makbuile encümene gelirler. 
desinde 722 numaralı evde oturan 25 1 4 8 3926 
Nisim Krespin ve İzmirde İnönü -------------
lramv.ıy caddesinde berat apartma· Beher metre murabbaı 350 kuruş
nında i.iç numaralı dairede oturan tnn 1114 lira 50 kuruş bedeli muham
Eli Leon nam sahidlerin tarif ve se- meneli 58 inci adanın 327 metre mu
~rndetlerile anl~şılan 1zmirde biri~ci rnlıbamdaki 21 sayılı arsanın satış 
kordonda 354 numaralı evde otu· bnşkAtiplikteki şartname~i veçhile 
r.ın Bohor Nahum oğlu tüccardan 8/ 11/938 salı günü saat 16 da açık 
Benyamin Nahum ve İzmirde Göz- artırma ile ihale edilecektir. İştirak 
tepede İnönü caddesinde 564 nu - edecekler ~eksen altı liralık teminat 
maralı evde oturan Moreno Gabay makbuzu ile encilmene geliler. 
oğlu tüccardan Alper Gabaın mü- 25 1 4 3860 
rncaat sebepleri soruldukta bir şir- -------------
ket mukavelenamesinin tarafımız- Başkatiplikteki şartnamesi veçhile 
dan yazılrnnsını istediler. Adı, san- \•e şartname.~ine merbut listelerde rnu
lan yukanda yazılı şahitler yanında hammen bedelleri ve müfredatı yazılı 
mukivelenin şümulü soruldukta belediye kimyahanesi için 120 kalem 
her ilcisi söze başlı yarak: aıat Ye edevat açık eksiltme ile satın 

M. 1 - Şirketin mevzuu: Yap ~ alınacaktır. H~yeti ur~ıumiye-.inin rnu
rak tütünle mahsulatı arziye üzeri- hammen beclelı 994 !mı. 60 kuruştur. 
ne licaretle uğrasmaktan ibarettir. lhule~i de 8 11 938 cıtılı gtınü saat on 

M.'.l - Şirketi~ sermayesi 20000 nltHladrr. lşttrak edecekler yetmiş lıtş 
· .. b. T·· k ı· l 'ki liralık 1eminnt makhu:ıu il~ enGUm~ne 

yırmı ın ur ırası o up serı er 
1
. 

1 ge ır er 
tarafındı:m yarı yarıya konulmuştur. · 

1 
..ı 

ı 2f> ,, 
M. 3 - Şirketin merkezi: zmir 

ve merkezi muamelatı Yemiş çarşı· ____ __..;:....--________ _ 

sında 3 numaralı yazıhanedir. 1-- Karantinada 199 ve 200 iiııcii 
M. 4 - Şirketin nev'i: Kollektif Mkaklard ... yaptırılacak lağım ve dö

Vt" unvanı cBenyamin Nahum ve şemc haşmiihP.ndislikten iedarik edi-

l G ha lecek keşif ve şartnameleri veçh ile 
A per a Y» dır. k k ·ıtm k 1 ,. . 

M 5 Ş. k · ·ı d l .. açı e ·sı ı>ye ·onu muştur. l<eşıf 
. - ır etl ı zam e en lUsusı b l 1. 181 _ 1. 99 k t . 

h k ,_.. k' ı h"dl . f' ecıe ı <> ıra . . ·urııştuı·. halegı ve u UKı a ıt ve taan u erm ır- ., .... 
·ı b' ı·k k l .. f .d 4 11 9 .. 8 cuma gıınıı snııt ı G dudır. 

ma ı e ır ı te onu an mun erı l t' 1 1 ki J'lt! ı· 9r: 1 1 k · 1 ·ı be l<l .. 'k :'i ıra { c·ı e<'C· · er ·•v ıra ... ,ı nırug u 
unza arı e mute r o u~unu serı - . ~ l b l . . - temıııaL maklıuzıı ve_v:ı lınııka tenıııwl 
er Pyım,:y emıştır. mektulıu ile enc:iinıene geliı-lt•r. 

M. 6 - Kar ve ya zarar ynrı yarıya 2- Yoll:mn tamirinde kullırnılnrn"Y 
tevzi edilir. iizere ~atııı alıırnr.ak B0.000 f'clt>t Han-

M. 7 - Senenin sonunda pilfm- dırma. paket ta:,;ı lıa~mühenclislikten 
~o yapılacaktır. tedarik edilecek. keşif ve şartnamesi 

atm ma ·omisyonuna müracaatları. l · 'l"" ] '"' 
4 M'l"" n d erı 1 an ° unur. 22 26 1 5 (3881) 

- • ı as no nım yulafları ayrı ayrı şartname ile ihale edilebile- İ 
ceıli gibi htr iki garnizonun yulafları da bir istekliye verile- zmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
bilecektir. İstanbul komutanlığına bağlı hayvanatı için 844000 kilo kuru ot 

5 - Arzu edenler parasız şartnameyi her gün Milas askeri gazi- satın alınacağından kapah zarfla ihalesi 18/2. Teş/938 cuma güni.t 
noda Satın Alma komisyonundan alabilirleı-. saat 15 te yapaılacaktır. Muhmmen kıymeti (24898} liradır. İlk temi-

1 5 1 O 15 (397 4) na~ı 1868 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İ.stekJi. 
I lerın ilk teminat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayıh kanunun 2 

. ~mir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile b~raber ihale günü ve ihale 
lstnnbul komutanlığına hağlı brlikl~r hayvanatı için ( 496000) saatından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarına Fındıklıda 

cilo saman s.ıtın alınacağındaıı kapalı zarfla ihalesi 18 1. Tes 938 komutanlık aatın alma komisyonuna gelmeleri. 
Cuma ~inii saat 15. 30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti ( 1 l 160) 

f 1 6 11 16 
lir.aclır. ~teminatı (837) liradır. Sartnaınesi her gün komisyonda gÖ· 
rülr-hilir. isteklilerin ilk teminat mnkbuzu veya mekluplarıyle 2490 sa· İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

3975 

vılı kc:ınunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale 1 - İzmir müstahkem mevki Seferihisar ve Çeşme mıntakasındaki 
günü ihale s.:ı.atından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını kıtaatı kapalı zarfla eksiltmede bulunan (61000) kilo kesil-
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. mit sığır eti veyahut koyun eti veya burulmuş keçi eti ihtiya. 

1 6 l 1 16 (3976) cına verilen fiat bahalı görüldüğünden pa:ıarlıkla satın alına·~ 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Milis, Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 13650 kilo 

sade va~ına 14/10/938 saat 15 de hiç bir istekli çıkmadığın
dan l 8/2. Teş./938 Cuma günü saat 16 da pazarlıkla alına
cakt~r. 

2 -- Muhammen bedeli (13984) liradır. Muvakkat teminatı (1048) 
liradır. 

3 - İsteklaer Ticaret odasından alacakları Ticaret vesikalarmı ko
misyona ibraz edeceklerdir. 

4 - Milas. Bodrum sade yağları ayrı ayrı bir fartname ile ihale 
edileceii Ribi Milis, Bodrum sade yağları bir istekliye ihale 
edilebilecektir. 

S - İsteklilerin adı geçen gün ve saatte Milas mal müdürlüğüne 
yatıracakları muvakkat teminat makbuzlariyle veya Banka 
mektuplariyle birlikte Milista Alay gazinosunda Satın Alma 
komisyonuna müracaatları. 1 6 11 16 (3973) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - hmir Tayyare alayı icin Reşadiye ve Gaziemirde açtırılacak 

(8000) lira bedel kesifli Üç adet su sondaj işi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 8 2. Teş. 938 Salı günü saat 16 da Kı~lada fzmir Müs-
tahkem Mevki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkata akçası (600) liradır. 
4 - Sartname, keşifname-si her ~i.in komisyonda göri.ilebilir 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gfüı

termek mecbutiyetindeclirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak ~<lecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamı-sinde yüzılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ilıale ~aatmdan en aL biı sa.at evvel ko 
misyona verrnis Lulumıcaklardır. 22 27 1 6 (3884) 

hmir müstt.hkem mevki satın alma komisyonundan: 
İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 3888 ton leva

mınn kömürünün 14/11 /938 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
latanbul levazım emirliği ıatın alına komisyonunda kapah zarfla ek
siltmesi yapıl~caktır. Hepsinin tahmin bedeli 54432 lira ilk teminatı 
3971 lira 60 lcurustur. 
Şartnamesi 272 kuruş mukahilindc komisyondan alınır. lstekl:Ieri.n 
kanuni vesikr.Iarile beraber teklif mektuplıormı ihale saatından bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 28-1-5-11 3939 

Deniz levazım satın alma komİ!yonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 36114 lira 13 kurus olan 107.900 kilo 

sabun 1 ikinci tesrin 938 tarihine raslıyan salı günü saat 11.30 da ka
pah zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Muvakkat teminatı «2708» lira «S6» kurm olup şartnamesi 
komisyondan «181» kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

caktır. 
2 İhalesi 4/2. Teş./938 cuma günü saat 15 te kışlada İzmir lev•

zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Tahmin edilen tutarı (13420) lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkata akçası (1006) lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair veıika ıö.. . 

termek mecburiyetindedirler. ·.:~ 

7 - Pazarhğa ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ·'•"' 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalarile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü. 
racaatları. 3972 

Deniz Levazım ıatınalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 23145 lira elli kuruş olan 119,000 kllo 

pirinç 17 /11 /938 tarihine rastlıyan perşembe &"Ünü saat 14 te 
kapalı zarf usulile alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuruş olup şartnamesi komis
yondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 ~ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifata dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve aaattan 
bir saat evveline kadar Kasımpa,ada bulunan komisyon baı• 
kanlığına vermeleri. 1 5 10 15 7968/3967 

• Demirci Tasarruf 
şirketinden: 

Türk anonım 

Şirketimizin 1937 senesi alelade senelik kongrası 26/11/938 cun1ar:·--., 
tesi günü şirketin merkezi olan Demircide yapılacaktır. Asaleten ve 
vekaleten li.akal on hisseye malik bulunan hissedarların o günde tet
rifleri ve bulunmıyacakların şirket merkezinde bulunan hissedarlar• 
dan birini tevkil eylemeleri ve içtima gününden bir hafta evvel keyfi. 
yeti ~e hamil bulundukları akıiyon numaralarını ~irketimS:ıe bildir• 
melc:ri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Jdare ve murakaba heyeti raporlarının okunmast. 
2 - 1937 !IE'ne.ai muamelat ve hf'sal.>ctlının tetkik ve tudikilt> ld•N 

V4= murakaba heyetinin ibrası. 
3 - Tahakkuk eden temettuun tevziine karar verilnıesi. 
4 - Müddeti biten idare vt• murakaba heyeti Uye1erinin yenidea 

seçilmeıi. 

5 - Murakaba ve idare heyeti üyelerinin ücretlerinin tayini. 
3969 

Tashih 
M. 8 - Şirkete müteallik işler ~ \'eçhile açık eksiltmeye konulmııştıır. 

den ihtilaf zuhur eylediği takdirde Ke~if bedeli 39:17 lira ;;o J.mrul'lttır. 
şeriklerden her biri tarafından bir İhnlesi ı 11 g~g Cllmn ~ı;linü ·saat 16 
hafta zarfıda intihap edecekleri bi- cladı.r. f:.;tir.ak' edecekler 2!);) !im r>O 
rer hakem marifetile halledilecek - kurusluk. muvakkat teminat m:ıkbıızu 
tir. 1 lnkemlerin kararı kafidir. veva ·banka teminat mektubu ile en-

M. 9 - Bu mukavelenin müddeti ci.i~eııe gelil'ler. 

3·- İsteklilerin 2490 !lavıh-l.:anunun ta.rifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli olan gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baskanlığına ver-
mel~ri. 16-22-27-1 7452/3801 

29 Te4rinievvel 938 tarihli. gazetemizin 16 ncı sahifesinin başlara. 
rafnda Osmanlı bankası ilanının beşinci satırında [ST. 250,000] lngi. 
liz liralık birinci bir avas He yazılacak iken sehven [T. L. 250,0001 in· 
giliz liralık birinci bir avas ile yazılmıştır. Düzeltiriz. 

24 T. evvel 1938 tarihinden itibaren 25 ı 382:~ 
bir sene için muteberdir. Her sene· İzmir asliye ikinci hukuk mah 

· d · k t · l · t f' kemesinden; Pürjen Şahap 
--- ı-----~~----~---

Vlemleket hae .. ta_~e:iı Zayi ehliyetn~me 
nın sonun a şır e ıs erı as ıye e- 1 E f d l k d · 
dilmezse şirket her se-ne başında ay- - şre paşa am1 .acı eresın- Davacı Yeni Ti.irkiye sokağında 

. . l b. d'd dl . de yapılmıs olan kana ızasyonun su H d 
nı şeraıt e ırer sene tem ı e mıs I d k · . . d 1 3 numaralı hanede mukim i a-

l T fl b k b
. d' k- ar an orunması ıçın ora a mev· 

sayı ır. ara arın aş a ır ıyece d k l d ld 1 k . lA yet tarafından kocası müddeialeyh · ~ ·k d'L 1 cu çu ur arın o uru ara ım ası 
lerı olmadıgını ı rar ve tas 11' ey e- .. b "h d' l'kt t d 'k d. Arap furunundn hastane caddesin-i · ·· · · b k l ısı as mu en ıs ı en e arı e ı-
me ~rı ~~er~ıe ~ u m\ ave e~ame l~cek kesif ve sartnamesi veçhile a- de 73 numarada Mustafa Remzi a-
yakzı mn a era rt l açıkçda'l 0d.~lna: cık eksiltmeye. konulmustur. Keşif leyhine açtığı bosanma davasının 
ra ve manası ana ı ara ı e IK en • · · 
gibi yazıldığı şahidler yanında be • bedeli .. bi.~ liradır. İhalesi ~ S(l I / 938 müddeialeyhin ikametgahının mec-

Tesirini tabii olarak yapa"'.1 
en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

basoperato,.u 1 . b 1 d' . d Id. 

M 
• • zmır e e ıyesın en a ıgım şo· 

Nurı Arkan förlük ehliyetnamemi zayi ettim. 
• Zayiinden diğerini çıkaracağım, 

Adres: ikinci Bey!er sokak l:>lükmü olmadığını ilan ederim. 
fırın karşısı.. Kabul ~aatlan Bergama inkılap mahallesinde 
3-7 kadar. Tele: muayene· 2 numaralı hanede mukim 
hane 312 .. Evi 2980 Menrne.d Müldür 

··------------------------ ----ı----~-~---~~---yan ve ikrar edildikten sonra fahit· salı gunu saat 16 dadır. lştırak ede- huliyetine binaen kendisinin 28 I 
1:-rle kendilerine imza ettirerek tas- cekler 75 liralık teminat makbuzu 1 O 938 tarihinde mahkemeye gel· Bumava askeri ıatın alma komisyonu riyasetinden: 
dik ettim. 25/ J O/ 1938 ile encümene gelirler. mesi hususunda gazete ile ianen teb Muvakkat U. Tahmin Münakasanın ihalenin tariht gün v~ 

saah ı arafların imzaları . 2 - Eşrefpaşa D~m.lacık dere- ligat icra edildiği halde gelmediğin-ı Cinsi Miktarı Teminatı tutarı " §ekli 
Şahidlerin imzaları sınde yaptırılmış olan ıstmad duvar d d bk d l b' Kilo Lira Lira en avacının se e en ta e ıne B I 
İzmir üçüncü noter vekili Fehmi lannın daha bir miktar yükseltilme- u gur 24200 200 ·2662 Açık eksiltme 2/11/938 Çar,amba 11 
Tenik resmi mühür ve imzası si işi baş mühendislikten tedarike- binaen mü~~eialeyh hakkında gıyap K. Soğan 13300 75 998 « « 2/11/938 Çartamba 15 
t bu mukavelename suretının dilecek kesif ve sartnameıi veçhile kararı tastırıne ve gıyap kararında Patates 25700 135 rss « « 2/11 /938 Çar.-mba 16 

daire dosyasında saklı 25/10/1938 açık eksilt~eye konulmuştur. Ke. gazete ile ilanen tebligat icrasına ka- 1Yulaf 430000 1661 :!2145 Kapalı zarf 3/11/938 Perfembe 11 
tarih ve 3165 numaralı aslına uy - şif bedeli 1 l 50 liradır. İhalesi 15 I rar verilerek bu baptaki tahkikatın I Sade yağ 27600 1863 24840 « « 3/ 11 /938 Per,embe 15 
gun olduğu tasdik kılındı. Bin do- 11 938 sah günü saat on altıdadır. 17 11 938 tarihine müsadif per - Makama 9600 166 2208 Açık eksiltme 3/11 /938 Per!~mb~ 16 
kuz yüz otuz sekiz senesi teşrini ev- İştirak edecekler 86 lira 25 kuruş - sem be günü saat on bir de müddei- Şehriye 3900 67 897 « « 3/ 11 /938 Perşembe 16.30 
vel ayının yirmi beşinci salı günü luk teminat makbuzu ile encümene aleyhin bizzat veyahud tarafından 1 - Tümen Birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı ıartnamelerde yukarıda alınacak miktar, umum tahmin tu• 
2S 10 938 gelirler. 26-1-8--11 bir vekaletname ile vekil gön- tarı, muvakkat teminat ve münakaıaların 9ekli ve ihalelerin tabir, gün ve saatları yazılı (Yedi) 

fzmir üçüncü noter vekili Fehmi d . 1 d.... h d d kalem iaıe maddeleri _münakasaya konmuştur. 
Tenik resmi mühür ve imzası daki Bodrumda yapılacak insaat i- k~lrdrnes!. gde me dı~~. vteykad. ud da ve- 2 - Bu yedi kaleme ait fartnameler her gün Bornovada Aıkeri satın alma komisyonun<la görülür ve 

d (B 
· ·ı e gon "rme ıgı a ır e avacı k 

30 kurusluk Damga pulu lamnın birinci satırın a odrumda f d d . d'l k k o unur. 
40 kuru"sluk Harç pulu iki paviyon bir tavla ve bir mutbah ta

1
ra 11k1 bani erm~yandd;-1· ıkeced_v~ .ı- 3 - Kapalı 2arfla yapılacak Yulaf ve Sade yağ için isteklilerin ihale saatından bir ıaat evvel teklif ve te. 

4 k ) d - . d l a arı · a u etmıı:ı a ı e en ısının • t kt l kb k l • k · · 1 1 d l --------------- yapılaca tır enecegı yer e ıe l - • mına me up arını ma uz ar41 ıgı omısyona vermış oma ı ır ar. 

1 

r 

DÜZELTME ven bir tnvla kelimesi konduğu gö- bir daha tahkikat ve mahkemeye 4 - Bu münakasalara iştirak edeceklerin Ticaret Odalarına kayıtlı olduklarma dair veıika ibraz et. 
Ca7etemizin 20, 25, 30 birinci rülmektedir. kabul edilmiyerek muhakemenin ıneğe mecburdurlar. 

tesrin 938 tarihli nüshalarında. neş- işbu in§aatın iki paviyon bir tav· gıyabında bitirilmesine karar veri- 5 - İsteklilerin yukarıda her kalemin hizalarında gösterilen tarih, 
Tl"'dilen l:zmir müstahkem mevki sa- la ve bir mutbAhto.n i\;ıNı:t oldılwLı leceği tebliğ makamına kaim olmak kat teminat ve teklif mektuplariyle birlikte Bornova Askeri Satın 
t.n alma komisyonu ili.nları ııtuın·Ptas~h olun ıt. i i.h:ece işbu k!•YO.fı ko.run il~n olı.ınur olunur 12 22 

gün ve 1aatlflrda bildirilen muvak
A lma Komisyonuna ~etmeleri ilin 
27 1 (3807) 
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KÜCÜK İLANLAR 
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MüTEFERRIK : Kücük ilan şartları I , 

lhı kkfuı n:ıkli - :;\IUtrkait Se\'ki Dört satırlık kiıç tik llwı lanlan: 
Üğ-üdel'i l'ul, ti ı tliıı , pi) ııngo lıilctlt' t 'İ 
'ft' ~airc sa tı s \erini H11Hm,üı~ı ıı f'<leıı 

K:ı pı J:ınla 1 !i ııu m.ırıı.rn ııııklet nıişti ı·. 

1, vert'n lt'r: 

ELe :ıranı) or - Bir doğum t>vinde 
h izııwt gol'!1ıek Oz~re bir e l.ı e :u·ııııı
yor . A ırnclohı gnzete inde E . M. O. 
nıüı ac:..ıutlan. 

I>a<i ı ara ııı\'Or - Bir ı;ocuk d adısı 

Bir rlefo içi ıı :~o ku ru ş 

iki ı lt- tu iı;i n fıll kuru. 
Pç dt f:ı içiıı 70 ku nıs 

ı >lı ı·t detn için O kuru~ 
DC'rnınlı kuçtlk ilıı ııl · rın h er defası 
i ·in 10 kuru ~ılını ı . Bil' kolnylık 
olm.ık uzer her utır 30 harf iti· 
bar edil ıpisti r. Bil' kucuk ilan 120 
harftaıı il:ıa rt>t olmalıd ır. Di:irt atır 
dun f:ızlıı her :ıtır iç in U) rıc:ı 10 
kurus alın ır. 

arttrı ı~ or. Anm eden ler Kur ıynk:ıfüı ct~in l er. Li an L ilen l~ r t ercih 

u iş tıı Lil.ı i Kentuı ('eJeLiye mOrncn:ı t n~------------

- N~fıa vekd/;linden: 
El,ıiltmeye konulan it: .. 

1 - Nazillide Cürüksudan Saravköv ovasının sulanması ıçın açı • 
Jacak kanal ve ııın;i imalat, kesif bedeli ( 400008) liradır. 

2 -· Eksiltme 16/11 /938 tarihine raslıvan Çaraamba günü saat 
(15) te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyo-
nu odasında kapalı :r.arf usulile yapılacaktır. • . 

3 _ istekliler f"ksiltme •artnamesi, mukavele proıesı, bayındırlık 
isleri genel sartnnmesi, fenni aartname ve projeleri (20) lira muka-
bilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin (19750) lıra (32) ku
rusluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin vaoılacağı g-ünden 
en. az sekiz ı?Ün evvel ellerinde bulunan bütün vesikaları~. birlikte .bir 
istida ile vekalete müracaat ederek bu ise mahsus olmak uzere vesıka 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde ve
sika tl'lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye İftİrak edemezler. 

5 - istekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan 
bir ıaat e\·veline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri la7ımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 28-1-8 3850 

-İ~alllmfb~l~iyesinden: 
Belediye ıııotörlü nakil vasıtalarına lüzumu olan ve hepsine 26,000 

lira bedel tahmm edilen muhtelif eb'atta 394 tan~ dıs ve 400 tane iç 
JA fk kapalı zarflH eksiltmeye konulmu~tur. Ekııltme 7/11 /938 pa-
as tıe·ı· au'"nu·· aaat 15 te Daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 

zar • • · · 1 k ·ık · kb sayılı kanunda yl\7:ıh vesıka ve 1950 lıra ı . ı temınat ma uz veya · 
mektubiyle berahn teklif mektuplarını havı kaoalı zarflarını yukarıda 
yazılı günde saat 14 de kadar Da:mi Encümene vermelidirler. Bu sa
atten sonra verilec~k zarflar kabul olunmaz. (3945/778~ 

-ızmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

izzet vereaeıinden Osman ve Hadiyeye ait Sarı Hafız mahalle
sinin Arap fırını caddesinde kain eski 35 yeni 51 numaralı ve 4000 
Dört bin lira mukayyet kıymetli binanın 8/3 Hssesi Birinci açık ar
tırma n~ticesinde 500 bet yüz liraya müfteri.si üzerinde takarrür et
mit ise de bedeli mezkur hattı layik görülmediğinden daha 1 O eün 
müddetle müzayedeınin temdidine idare heyetince karar verilmittir. 

ıı / ıt / 938 Cuma günü saat 14 de idare heyetinde yapıacak 
açık artınmıya iftirak edecekerin % 7 ,5 teminat akçalarını d&ha evvel 
u.ndıia yatırılmalar1 ilin olunur. 

Sıhhatınızı bu kış da 

Şifa balıkyağı 
İLE KORUYUNUZ 

v'itanlin ihtiyacınız, kuvvet, ve iştiha 
için S. Ferit Eczacı başının 

Şifa Balıkyağı 
Depo: Şifa Eczanes: 

İzimr Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi Kapat bezi sa-
tış fiatı. 
Tip No. Marka ı Eni santim 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

11 

At 
\t 

Değirmen 

" 
Geyik 

85 
75 
90 
85 
85 

.. i5 
Tayyare 85 

.. 75 
Köpekli 85 

36 metrelik bir 
satı~ fiatı 

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

işbu fiatler fabrika teslimi 
masrafı müşteriye aittir. 

satış fiatı olup nruballj 

• 
25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere 0 u 2 ıam 

olunur . 

Türk Maarif Cemiyeti Büyük Eşya 
Piyangosu Planı 

l - Geliri ite, Turk oğrenr ilerine yurdlar açmak, TUrk çocukları 
ecnebi okullara aritmekten vareate kılacak bilgi ile birlikte iyi dil Öğ· 
retir kolle ilf!r kurm~k ı fakir. kimaeaiz fakat çalıtkan, :zeki yavruları· 
mızın okumahıran& yardım etmek üzere, Türk maarif cemiyeti tarafın 
dn her yıl oldu~u r.ibi bu yıl da bir (eıya piyonıoıu) tertip edtlmittlr. 

2 - Piyango r. İkinci tetrin 1938 de noter ve lıtiyenlerJn 8nünde 
Ankarada Çt'kil•cektir. 

3 - ikramiyelerin iaabet miktarını çoialtmak üzere her bilet 4 
parçaya ayrılmııtar. Her parçaaı bir liradır. Bir biletin dört parçuı 
ayrı ayrı yerlere ıönderileceği için ikramiyeler, batlca batka yerlerde 
batka, batka kimaelere ve çok adamlara isabet etmit olacaktır. Geçen 
yıllndl\ ikramiye olarak ( 4SO) kitiye isabet etmekte idi. Yeni fekle ıa 
re (1003) kiıiye ikramiye ve (1000) kiıiye de amorti isabt't etmit ola. 
caktır, 

4 - Çıkan ikramiyeler, taıınma ücreti bilet uhibine ait olmak ilze• 
re, istenilen yere arönderilir. latiyenler çıkan ikramiyeyi planda yazıla 
değerin yüzde onu t'kıiiile cemiyete bırakabilirlt'r. 

5 - ikramiyeler Ankarada cemiyet merkezince ve lıtanbulda Er
:zurum hanında Türk maarif cemiyeti resmi ilan itleri büroıu limitet 
ıirketi müdürlüiünce tevzi edilir. Taırada bulunan ikramiye aahipleri 
biletlerin taahhüdlü olarak cemiyet mt'rkezine veya yukarıda adresi 
yazıh ilan iıleri büroauna aröndermek suretiyle ikramiyelt'rini alabi· 
lirler. 

6 - ikramiyeler, listelerin daiılılmuını mUteaklp daiıhlmaia bat• 
)anır. 

7 - Bileotlerini kaybedenlerin, piyanıonun Çt".kHiıin!len en a~alı 24 
saat evet cem iyet m erkezini h a b rda.r etmeleri lhımdır. Akıi takdirde 
hiçbir hak idia edeme:zler. 

8 - Cemiyetin rearni mühUrü bulunmayan biletler l<abul edilme2. 
9 - 5. Şubat 1939 tarihine kadar ahnmıyan ik.-amiyeler cemiyt'te 

bırakılmıı aayılır. 

10-- Piyanıoya konan eo·a biletri aıaiı la yazılmıttır. 
Sayı Lira isabet miktarı Tutarı 

l 4000 4 kltlye ı 000 er lira '000 istenilen yerli malı •tY• 
1 2000 4 » 500 ,, &00 ,. ,. 
2 1 000 8 ,, 250 ,. 2 .)()() 1) ,, 
6 400 
7 200 

15 100 
65 40 

155 20 
250 4 

24 Jt 

28 )t 

60 » 
260 » 
620 » 
1000 » 

100 
60 
25 
10 
5 

1 

» 
» 

" » 
» 

» 

!400 ,. 
" 7400 ,. 
" 1600 ,. ,, 

!600 • " :!lOO ,. lt 

1000 Amorti 
2008 20000 ikramiye yekunu 

" ,, 
,, 
" ., 
•: 
" 

llt.ı e , ya piyangosu biletlerinden alı nlar, bilgi kaynaklarını bollaı
tırmak ve bilgi yollarında yürüyen ar• nçlerimizin rastlıyacakları ıüç. 
tükleri kaldırmak amacile kurulan (1 ÜRK MAARiF CEMiYETi) n!n 
itini kolayla~tırmak olacakları aribi talilerini de denemit bulunacak. 
)ardır. 

lzmir Orman başmühendisliğinden: 
İzmir merkez kazasının Cumaovası Bulgurca köyleri civarın

da bulunan Dereboiazı devlet ormanından 12 metre mikap çınar 
e$Car ve Gölova ve Avandere köyleri civarında Elekd deresi ormanın· 
dan 667 kental karışık kömür ve Çam köyünün Derebuiazı Çata). 
bunar ormnnından 890 kental me4e kömürü 15 gün müddetle umu
ma 11Ulhsus olarak serbest satıfa çıkarılmıttır. 

Çınar e-scarının beher metre mikabının muhammen bedeli 
200 kuruıtur. Teminat muvakatesi 180 kuruttur. 

890 Kental me§e kömürünün beher kentalinin muhammen 
bedeli 36 kuruştur. Teminatı muvakkatesi 24 lira 3 kuruştur, 

667 Kental karışık kömürün beher kentalinin muhammen be
deli 28 kuruştur. Teminatı muvakkate 14 liradır. 

Şartname ve mukavelename projeleri Orman Baı Mühendis-
liğinden parı-.sız alınır. . . . 

lhalf!s; 10/11 /938 tarıhıne milsadıf Per,embe günü ıaat 14 
de lzmir Orman Baş Mühendisliğinde icra kılınacağından taliplerin 
teminatı muvakkate makbuzlariyle ve ve•aikleriyle birlikte komiıyo. 
na mÜr•caatlan ilan olunur. 29 1 4 8 (3958) 

-ızmir Nafia Müdürlüğünden: 
Sivil tayyare meydanını menfez sularından korumak için yapıla-

cak kanal hafrivatı ile pere inp11 5209 lira 10 kuruş kesif tutariyJe ve 
15 gıin müddetle acık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 aa
yılı yasa hükümlerine göre lıazırlıyacakları teminatlariyle birlikte 12 
ikinci tesrin 938 Cumartesi aünü saat on birde Nafıa mlidilrlüiündeki 
kom;AV"-.,~ h~~ vurmııları. 27 31 4 8 (3937) 

i l Daimi encümeninden: 
1630 lirn muhammen bedelli olu o nafıa daireıi atelyesi için sn· 

tın alınacal< olan torna teznihı ile elektro nıotör, dinamo vesair alet
lere istf'kli <' km&dıc'!ından ekliltnıe mtiddeti on gün uzatılmıttır. 

Birincitefrİn 1938 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

Muıi.ki zevkinizi tatmin edec~k RADYO her halde 1939 modeli 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 senedcnbcri alanlar memnuniyetlerini izhar 

ediyorlar. 
GÖRMEK, DİNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 

Mü\ena.vip ve mütemadi cereyanda i !iyen RADYOLARI 11.l v rdır. 
N01 : Her türlü LA MBA ve bü tün yeJ ek pacalar d imt su re tte 

bulundurulu r. 

Umum vekili ve Depoziteri: 

S. Kalomeni 
Telefon: 2751 

T.elgraf: Caldau 
Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethaneıi ittisalinde ---1 ................................. . 
Fennin bir harikası 

( Agru delukse) 
:c 
c - 1: 

Pi" t . -· cı. 1 n '< :ı .... ., 
111 

'ti ... ... .. ::: n c ., 
"' < ::. n • 3 ~ 

~ .c:: .. .. 111 3 :; [ -· "" ::r. ;; ., ., 
-· on 
5· 

Tıraş bıçakları 
Bir tanesiyle b ir ay mütemadiy~n traş olunacak düny.ada 'biricik 

bıçaktır 

10 adetli 75 kuruştur 
Depoıu ı Ma:ıhar Önarör Kemeraltı karakol kareııı No. 74 

_ ........................................... ~ 
D A iM ON FENERLERİ 

Meraklılarına Müjde: 
200 ili 600 metre ııık veren 

1938 Modeli 

D AIMON 
Fenerleri gelmiştir 

DAİM ON Pilleri 
j L E 

D A İ 1\1 O N Ampüllerini 
Kullanınız ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

......................................... 
Sigara Tiryakilerine Müjde 

~ütü!1 .kullamlnlar tütünün vücudleri üzerinde yaptıfl tahribattan 
mü4~ekıdır!f'r. ~oktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
tavııye ettıklerı halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. p er 1 
Alman 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlıiı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozm adan 
iat,dikleri mikt,\rda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlıjın içeri.indeki 
yedek kıaımda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin , Piridin , 
Aınon\ ak gibi 7.ehirlerini yü zde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her y erde 150 kurustur. 
İsteklilcri•ı ?.49:.l sayılı vasa hükümlerine göre hazırlı yacak1arı 

teminntlnf' ile b'rlikte on ik;ncİ tearİn 938 peraembe ~ÜnÜ Hat On 
birde il daimi n r.Umcmlne"' bnı vurmnları 2 30 1-.-3 39~8. • ffe Toptan, perakende aatu: Kemeraltı karakol kartısı No. 74 

MA Z!LA~ ÖN G ÖR 



1 lkinci Teşrin SAI .. l l!>:l8 ... (ANADOLU) • • .• .. . ,_ . . 

Deutscbe Le- Fratelli Spe~~~ .. · __ T_a_r_ı__;;·ş ___ _____;.ı -

'.J 

i .. EH Mi 

~ Makina Tamirhanesi 
f~i iôz \'erdiği günde teslim etmeyi prensip 

edinen \.'e bununla iftihar edE"n . 

bir mnessesedir 

, TELEFON: 3993 
.. 

/ 
lzmir : Kestane Pazarı Demirciler 

No. 67 - 69 

vante Linie Vapur Acentası 
~ M. B. 8 ROYAL NEELANDAIS Sarapları 
Hamburg . SOCRA~Pv~~'~:s~9; 10 da Tzmir incir ve üzüm tarım 

lımanımızdan Roterdam, Amster- satı k tifl . b. l"ğ' 
i cVESTSEE> vapurut halen ü- dam ve Hamburg limanlarına müte ş oopera erı ır ı ı 
manımızda olup Rotterdam. Ham· veccih~n hareket edecektir tarafından, geçen seneden-
burg ve Bremen için yük alacaktır. HEI..DER vapuru 30/ 1 O da li- beri yapılmakta olan nefis 

c:CAIRO> vapuru 31 Birinciteır tmeradnaımıza Hgelerebk R~t!erd~km, 
1
Amks- şaraplar piyasada daima 

· d beki . m ve am urg ıçın yu a aca -
rın e enıyor, ~otterdam, Ham- tır. daha fazla aranmaktad 
hurg ve Bremen için yük alacaktır. SVENSKA ORİENT LINIE . ır, 

ı ARMEMENT. H. SCHULDT BIRKALAND motörü 30/ 1 o da T arış şarapları şarapçı-
cHEfNRICH SCHMIDT > vapu- beklenmekte olup Roterdam, Ham- lık tekniğinin en modern 

1 ru 3 J ' Birinciteırinde bekleniyor, burg, Gdynia, Danzig, Danimarka İcaplarına göre ve sıhhi 
Rotterdam, Hanıburg ~e Bremen ve Baltık limanları için yük alacak- artl f'k T . 
· · "k 

1 
k tır. Ş ara tev ı an arış şa-

ıçın yu a aca tır. . · 
AMERiKAN EXPORT LINES . ~ORELAND motörü 14/ J J ta- rap fabrıkasında yapıl-
cEXHIBlTOR> v~puru 24 Bi- rGıhdınd.e glDerek ~oteDrda°?, HakmbNurg, maktadır. 

rinciteırin<le beki · N k ynıa, anzıg, anımar a or- . 
için yük alacaktır~nıyor, evyor veç ve Baltık limanları için mal ala- Bılhassa halk tarafından 
. c_EX~RMONT> .vapuru 30 Bi- caktz'EGLUGA POLSKA S. A. s~vile~ .Sek ve Dörrıisek 

:1?cıt~?rınde beklenıyor, Nevyork LEVANT Motörü 2/ 11 tarihin- cınslerını tavsiye ederiz. 

Kl.RALIK EV ıçın yuk alacaktır. d 1 k 4/ 11 "h" ş . 
1 

EXMOUTH 7 lk' . e ge ece ve tarı ınde hare· arap sıhhat neş e ve kuv 
~ . > vapuru ıncı- ket edecek ve Anvers ve Gdynia için ' . ' 

T k b k d 
1 t~!rınde beklenıyor, Nevyorlt için mal alacaktır. vet verır. 

Ür iye iş an asın an l yukpj;~ı:::c.rARMASı SERi SE- SERViCE MARITIME RO~'.'~ r:~~~--
-- FERLER . PELEŞ vapuru J 6/ 1 1 tarıhınde 

Göztepe tramvay Caddesin·- x 1 lımanımıza gelerek Malta, Marsilya 
cE CAL BUR> vapuru 21 Bi- ve Cenova limanları için mal alarak 

de 683 numaralı denize Deza• rinc~t:ı~inde Pireden Bost~n ve Nev- l 711 J tarihinde hareket edecektir. 
yor ıc;ın hareket edecektır. . . ADRIA TICA S. A. di NA VIGA-

retl• fevkalaAdeyı• haı•z bahçe J•çe · cEXf:TER> vap_\lru 
4 lkıncıteı- 'zfONE r;nde Pırcden Boston ve Nevyork · .. .. 

h d 
için hareket edecektir. BARLETT A Motoru 26/ 1 O da 

Si\'Hf FEl ~ ~ 

risinde sekiz odalı ve er o a· cEXCAMBİON:. vapuru 18 İkin- gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Kor 

d k ı •f • t b J citeırinde ·Pireden Boeton· ve Nev- fo, Saranda, Brendizi, Valona, Draç, Her d k k l l k sın a a orı er tesısa ı u u- york için kareket ed:cektir. Gr-vusa, Spalato, Z8ra, Fiume,Tri- f . yer e açı ~e apa 1 o ar~ satılmaktadır. N~ 

b k 
•t k• 1 k DEN NORSKE MIDDELHA· este ve VcnCdik limanları için yük ~setıne rağmen fiatları chveıld.r. 70 ve 150 santı• 

nan 8D amıza 81 eV Ira 1 • VSLINJe alarak hareket edecektir. litrelik şişelerde satılır 

t T I
• 1 • • b k mu••• O S L O .. . . . ~O Motörü 27/ 10 da gelip Toptan ve perakende aatıt ye~i: - Kemeraltı caddeıi No. 71 Tarif 

ır. 8 lp erlD iŞ aD asına . 1 ~BAYARD>. vapuru 24 Bırınc~ aynı gun saat 19 da hareket edecek maiazaaı - lzmir Telg adreai: Tariş _İzmir Telef: 4195 
• teşrıncle beklenıyor. Le Havre, Dı- ve Patmos, Leros, Kalimnos, lstan- ------~-.;...._..:.::.;~.:::.;,.-_________ _ 

racaatları rıca olunur. epp~ Dü~~erk .. ve Norveç umum li- köy, Rodos, Bari, Venedik ve Tri- Siz de MET ALLUM '·D Lambalarına 
• mantarı ıçın yuk alacaktır. este limanları için yük alacaktır. . . " alırsam'& STE ROY ALE HONGROJsE · Hem bol ıtık almıt olur, hem iktıaad etmıt olur, hem lamba deiittinMIİ 

DANUBE 0 MARITIME IJ"' d k' h k t t .hl .1 ten kurtulur, hem de aarfiyabnızın ekaildiiini ilk faturada ... örilnllaibit an a ı ere e arı en e nav- • 

T. iŞ .BANKA~I 
1938 

Kôç~k· Cari He&cıplcır 

lkr~i'ie plö.nı-

4 adet 1000 L 4000 L 
8 " 500" 4000,. 

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

200 .. 25 " 5000 " -S84 ,. 28600 .. 
Kur&lar 1Mart,1 Haziran 
1 Eylul, 1 Birincikinuo 
tarihlerinde çekilecektir. 

En u SO lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lar& dahil edilecektir. 

BUDAPF.ŞTE lunlardaki değişikliklerden acenta 
cDUNA> vapuru 20 Birinciteş- mee'uliyet kabul etmez. Daha fazla 

rinde bekleniyor, Tuna limanları için tafsilat için İkinci !<ordonda FRA
yük alacaktır. TELLi SPERCO vapur acentalığı-

cSZEGFD> vapuru ikinciteırin na müracaat edilmesi rica olunur. 
iptidalarında Tuna limanları için TELEFON: 2004/2005 

Taze Temiz Ucuz İlaç 
yük •letakbr. ! t Jı 
I\• S~ltfi MARITIME ROU-

MAIN 
BUCARES'F t Her Tilrlll Tuvalet Çeşitleri 

cDUR0STOR> vapuru 5 ikinci I Hamdi Nü h tÇ 
teşrinde bekleniyor, Köstence, Ga- .Z e ançar 
latz ve ~~latz .~ktarmaıı . Tuna li- ·Sıhhat Eczanesi 
manları , ıçın yük alacaktır. 
' Vap,urların , hareket tarihlerile Bqdurak Büyük Salepcioğlu 
navlunlardaki. d~iitild.iklerden ıacen Hanı karcnc;ında 
ta mesuliyet kabul etmez. "' - · 

Daha: fazla tafsilat almak için bi
rinci kordonda W. F. Henry van 
der Zee ve Co. n. v. vapur acenta
lığına ~Üri:cat edilmesi rica olunur. 

. Telefon: 2007 / 2008 

Olivier :ve 
· Şürekisı 

...... 
Kostümlük, Manto· 
luk lıumaşlarınızı 

SATILIK OTEL - ı 1.;rM;r~-r 
Viıpur acenta~ı 

Türkiye iş bankası A. eıRıNcı KORDON REEs 
BINASI TEL 2443 

Ş. müdür~yetinden: THE Et~~~~~NH~~ Lro. 

Y 
•d t • d•ı k h t c:TRENTINO:. vapuru 29 Birin

enı en amir e 1 ere er a- citeşrinde LONDRA, HULL ve An-

r&fl yağlı boya ile telvin ~di- 1::~::~:e~bto~~k::HtLL ~~~ • d A b t • yük alacaktır. len ve içın e asrı anyo esı- cTHURSO:. ~apuru 6 İkinciteş-

satl bulunan Kemeraltında ki- rinde LO,NDRA, HULL ve Anverı-
ten ıelip yük çıkaracak ve ayni za-

İn Kemahlı otelinin üçte iki. manda LONDRA ve HULL "için 
yük alacaktır. 

hissesi S&tıfaC&kbr. cPOL0> vapuru ikinci tetrinin 
• sonunda Londra, HULL ve Anvers.-

ArzU edenler görüşmek üzre ten gelip yük çıkaracak ve ayni za-

LU 
t:evfik Baykent 

Elektrik • Telef on ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

-

iş bank&Sl mÜdÜtİyetİne mÜ• ::'!8.!~~~A ve HUU. için 

racaat etmeleri rica olunur. ><A=~ap~Wtlcinci 
-----------~~~~~~~~=~~!!!=lte§rinde LIVERPOOL ve GLAS-

lbrahim Karakaşa 

bakmadan almayın. 
Son moda hazır man· 

to, elbise, Pardsü 
Muşamba 

Ol:. 
DOKTOR Dr. Ziya Üstün coc~~Ji~f.4~ çı::;~:· ıs 

M. ŞEVKi UGUR Doğum ve kadın hutahkları ikinci teşrinde clVERPOOL ve 
mütehaaa111 GLASGOW dan gelip yük çıkara-

DAHIL~~l~R ( Almanyadan d6ndii) c~~UTSCHE LEVANTE LINIE 

ikinci Beyler sokak No. 82 Hnsta"1rını 15-19 arası Birinci cKRETA; vapuru limanımızda 
Telefon No. 3286 _ 

1 
kordon 312 No. lu apartmanında olup HAMBURG, BREMEN ve 
kabul eder. · ANVERSten yük çıka-;maktadır. .._ ___________ _ 

Qdunpazan No. 12 

Fiat maktu 

... 


