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Fransa nıüstemlelie vernıel{ • • 
ıstenııyor 

Sinaya mülakatı 
Prens Pol, dün ansızın 

vardı Bükreşe 
Sinayada mühim müzakereler cereyan edeceği, bozu
lan küçük antant hakkında konuşulacağı söyleniyor 

Fransız siyaseti 
Hamdi Nüzhet Çançar 

«Münih» de yidiği acı darbeden 
tonra Fransız siyaseti kendisine ye
ni bir İslikaınet aramaktadır. 

Günün en mühim meselesi, bence 
budur. Fransız siyasetinin alacaiı 

yeni istikamet, bugünkü medeniye
tin talihi ile alakadar olacak kadar 
eaaslı bir ehemmiyete maliktir. 

Umumi harp mütarekesinden ıon
ra, Fransız siyaseti aktif veyahud 
4imdiki moda tabiri ile dinamik bir 1 

'f b' , siyaset olmaktan çıkmış, paaı ır 1 
şekil almıştır. Filhakika umumi 
harp ile Fransızlar bu dünya yüzün
de topak itibariyle istedikleri ve is- ' 
.,;-Jebilecekleri ıeylerin hepsini zİ• 
yadesiyle almış bulunuyorlardı. 

Onların yerime enditeıi ellerin· 
ciektta; h•f adan, yani ıtatüko-
nun idameainden ibaretti. 

Versay sulh muahedesi bunun için 
bir garanti kabul etmişti. İngiltere 
ile Birleşik Amerika devletleri Fran-

Müzakerelerin cereyan edecegi Sinayadan bir gorunuş 

illi kreş. (ltadyo) - Yugos]a,·~·a Alii.kactar resmi nuıhafil; pren1' Po-
kral nııiui pren.:ı P ol, bugün buraya !un Lu ziynretine büyük ehemmiyet 
gelmi~ ,.e istasyonchı, kral Karo! ile atf~tmt>kte \'e Çekoslovakyanın uğra
veliaht C raıı \'oy\'ol :W ihael ta rafın- dıı{ı i"ıkihett~n ı:;onra hasıl olan vazi

aa~ın şimdiki top~~klarını garanti dan k:Jr~ılaıınııştıı·. lstikhal merasL yetin koııuırnlımığıııı tahmin e~·lcmek
edıyorlardı. hte dunyada yapılması minrle, lnu;;yekil :\Iirnn Kristea

1 
:ıarici- lt-dir. 

o z~man. için tasav~ur edilmiş ola~ ye nazırı P(•tresko Komneıı. Yugos- Yugosl~l\·~·:ı kral naibi prens Pol ile 
l~rkı t~slıhat v~ya ~ı~olma~sa tahdı- la\',\ anın bu rn ~efi ri ile ı-;efo rd c rka n ı j Rom:111yH k rnlı Kıı rol ara:;ında Sina-
dı leslıhat proJelerının azımet nok- hazır lnılunmu~lanlır. - Devamı 3 ncü Sahifede -
tası bu garanti olacaktı. Framsa ken-
diaini dünyanın en büyük iki devleti 
tarafından tekeffül edilmi~ görünce ı 
bittabi emniyet hissi artacak, silah
larından mühim bir kısmını terket
meğe razı olacaktı. Veraay muahe
deai esasen Almanyanın elinden si- 1 
lahlarını almış, onu silah ve aaker 
itibarile petin peşin tahdidata tabi 
tutmuf olduğu için ortada artık hiç
bir mani kalmıyordu. Tarihin her 
devresinde biribirlerinin gözünü oy
maktan başka birşey yapmamış 

olan bu iki hükumet, tahdidi teslihat 
esasını kabul ve tatbik ettikte~ son- I 
ra, diğer devletler de memnunıyetle 
buna iştrak edeceklerdi. 

Fakat evdeki pazar bermutad çar
'ıya uymadı. Versay muahedesinin 
altına imzasını koymuş olan Birleşik 
Amerika hükumetleri reiaicumhuru 
Vilıonun taahhüdünü, kendi hüku- I 
ıneti kabul etmedi. İngiltere de Ame· , 
rikanın iıtinki.fını bahane ittihaz 
ederek Versay muahedesinin kendi- 1 

&İne kefalet tahmil eden maddesini 
tatbik mevkiine koymaktan İmtina 

ettt. 1 
Bu iatinki.f ve imtina Fransayı o I 

bilyük cüueli Alman komşuaunun 

karşıııında yalnız bırakıyordu. Fran
sızlar birkaç sene bu yalnızlık endi
teıite fena halde bocaladılar, niha
yet t 924 te ba,vekil Heryo müşterek 
bir milletler cemiyeti garantisi tek
lifini ortaya attı. Fakat İngilizlerin 
ınuhalefeti yüzünden bu da akiın 
kaldı. hte bir taraftan Almanyanın 
~bafında müttefik devletlerden bir 
Çenber kurmak, diğer taraftan Al
manyayı da içine alacak ayrı bir mi
•ak vücude retirmek fikri bundan 
&ottra ortaya çıktı. Almanyada Hitler 
J:ıaı-tiıi iktidar mevkine gelinceye 
'kadar Fransız siyaseti bu fikirden 
doğan sistemi muvaffakıyetle tatbik 
etti. Polonya, Romanya, Çekoslovak
Ya ve Yugoslavyayı ittifakına aldı. 
ha.lyanın bitaraflığını ve hatta bir-

- Devamı 2 nci Sahifede -

Türkof~sdeki toplantı 

Tülün piyasası ayın 14 
dünde açılacak 

İktis -d Vekaleti, tütün müstah-ilinin 
zarar görmemesi için tedbir alın

masını istedi 

lutünler a•k· da kurutuİurken 
İktisat vekaletinin, tütün piyasası-i'nün mevzuu ü:t.erinde uzun görüşme

nııı açılış larihi hakkında bir i~arı !er olmuştur. Ti.irkofis mürlürü B. 
ü:t.el'inrle dün öğleden sonra kordonda Avni Sakman da toplantıda bulunmuş
Türkofis binıı.sında Vali B. Fazlı Gü- tut·. 
leçiıı rei~liğinde lıir toplantı yapıl

mı~tır. Şehrimizdeki Amerikan tütün 
kumpanyalariyle tiitün tüccarlarınnı 
:ıjtirak etlikleri bu toplantıda, bu se
neki tüti.m piyasa '.nın açılma ~nü-

Bazı yıllar, Ege mıntakasında tüUin 
piyasasının aı:ılışında gösterilen te
reddiidler yilzünden zaman zaman 
müst:ıh:;illerin !}ika:•etlerine yol açıl-

- Devamı 3 ncü Sahifede -

Ziraat Vekaleti 
Memurları icin bir , 

tasarruf sandığı 
kuruyor 

Ankarn, 4 (Hususi muhabirimiz 
den) - Ziraat vekaleti, kendi memu ı 
laı·ı için bir ta~arruf ve yardım ::ıandığ 
kurulmasını· muyafık görmüş ve der 
hal faaliyete geçmiştir. 

Avam kamarasının 
reddettiği takrir 

Londra, 4 (A.A.) - Avam kama
ra~ı amele fırkası tarafından veri
len ve harp tehlikesi pek yakın oldu
il.n sırada :.-;ivil ahalinin himnye~ine 
maraııın endişe hi~setmekte oldıığ'ı 

-;urc,tindeki itiraf nıtı\'acehesincic ka-
1na,·;ıııın endişC' hssetmekte olduğu 

:;:rklinde olnıı takı-irini 1;30 reye kar~ı 
~.)!) reyle redclelmb'tir. 

.A \'a!!ı kamal'a:ıı muhaliflerin te,·
bilı taknri üznine hiikfımet tarafın
dan veıılen ta<lil takririni re.r i,arile 
kabul C:tmi~tir. 

Berlin zabıtası 
(Taymis) gazetesini 

tebrar toplattırd• 
Berlin, 4 (Radyo) - Polis müdü

riyeti, Taymis gazetesini bugün de 
toplattırmıştır. Bu hıldi'-e, iki ay için
de altı defa tekerrür etmiş bulunu

~ or. 

Hitler 
Vaymarda bir söylev 

verecek 

Vaymar. 4 (A.A.) - B. Hitler pa
zur ıdiılli öğleden !'Oııra Turing mın
takası nas,vonal sosyalist kongresi 
rnlinıı~euetile Vaymar ı:mor Rahaflın
d:~ yapılac.:uk nümayi::; esnasınJa bir 

·nutuk ı-,l>yliyecektir. 

Kozak yaylasın
daki fıstık ağaçları 

Devlete ve eşhasa ait 
ağaçlar ayrılacak 

Orıuanların ıslahına, istihsa· 
IGtın artırılmasına çahşı'a<'ak 

Tayyare kazası 
Bir İngiliz yolcu tayyaresi düştü 13 

kişi kül oldu 

Londrn. 4 (lLı o) - Ihıı;Lin, 

J oı·j e ile Sutamton arasında i.)e't en 

ılört motorlu :yolcu tan are~i, istas

yond~rn kalkarken ateş almış' e : !ev

ler içinde yanmıstır. 

• 

'l'a~ ~ arenin makinisti ile pilotu, 
on bir :- olcu ile beraber ktil olmuş

tur. 
'l'.ı)) are, ) anarak ) ere duşerken, 

tarhı ındn çalışan bir köylüyü par
çal.ımı tır. 

Iskenderive kuvvetli bir 
··ssüba e 

getirilecek 
Yeni silahlanma programına göre 

tayyareler arttırılacak, ordu 
kuvveti endi ri lece ktir 

Hazineye ait olan Bergamanın 
Kozak yaylası ormanlarındaki fıs
tık çamlarından civardaki kövler 
halkının gelişi güzel istifade etti.kle
ri görülmüş, ve bunların tesbiti için 
faaliyete geçilmiştir. Mısırda Hecin kuvvetleri ve tank!ar 

Ziraat Vekaletince devlete ,·e eş- Kahire, ! (A.A.) - Öğrenildiğine ordunun km·vetleııdirilme::;ini ve bir 
hasa ait ormanların hududlarının göre harbiye nazırı Hasan Sabri paşa ihtiyat ordusunun H'§kilini derpiş et.. 
tahdidi için teşkil edilen on komis· yüksek müdafaa mF>clisiııe bir mücla- mekteclir. Bundım lıaşka planda a~kc
yondan birisi İzmire gönderilmis, faa programı tevdi etmiştir. Bu pro-1 rt tayyareler miktarının artırılması , 
bu komisyon da ilk iş olarak kozak gramda beş sene icinde altı milyon tayyare ıncyılanl:ı rı H' hangarlar insa
fıstık çamı ormanlarının hududları· İngiliz lirası sarfedilme~i derpiş edil- ~ı w eslaha 'e muhimmat :-;atın alm-
nı tahdid için faaliyete geçmiştir. mektedir. rna>\ı da derpiş olunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre fıstık ça- Meclisin tastikine iktiran etmi-: ol- Mıı1ırda in~a edilecek :.ilah ve nıll -
mı ağaçlarından yıllardanber i istifa- duğu söylenen bu plan tedafüi bir de- himmnt fabrikalarının planlarını ha
de eden ve ellerinde adi şekilde ta- niz kuvveti ihdasını, nhillerin müda- zırl. ımıK uzere hukumet taı·afınrlan 

- Devamı 2 nci Sahifede - fan vesaithı.in ta.ln iye ıni, muntazam - D vamı 3 nC'Ü Sahifede _ 
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• Doğum v~ net;i[ 
Şaime Sadi 

S ~ı' .. ·y .::et'm:z:n c!oğun Ye nüfus mevzuu ü~erindeki me·'ud t~· 
si ·it ri ba kn memleketlerin bile gıpta ve takdirlerini toplamağa baş
lamıı;tır. 

Di:nl<ü ı ejim «doğum» ve «nesil» gibi cemiyetin en büyük iki şah 
dam rını bile tetkik etmemişti. Hududdan hududa eli sopalı dolaşan 
i timaı 'ile nhhi felaket, bu toprak üstünde, doktor ayağının basmadı
ğı, köy !cferinde asırlarca çocuk katliamı yapını,, fakat hiçbir idrak, 
hicbir millet endişesi, nesiller boyunca esen bu korkunç kasırgayı dü
şiinmek kulfet ve zahmetine gİrmemi~tir. 

MrıJa.~yası, bataklığı, sivri sineği, köyalerinin kuru!uşu insanlarının 

ynsayı ı, sıhhi teşkilatının kifayetsizliği, sari illet1E'r'n serazadlığı, 

tn :Iık me'huniunun kafalardan uzak kalışı vesairesi ile ton yekun bir 
ha talık ifnde eden dünkü atalar yurduna, şimdi devletin bütün kud
re-tlerıyle nyak baamış bulunuyoruz. Cumhuriyet, on beş senede, sağ
lık ba'.sında da çok şeyler yapmıştır .. Fakat va:~fesinin bittiğine kani 

de• ildir. 
Bilhnssa, doğumu artırmak zarureti, realitenin en üstünde, birinci 

plana c!nhil işlerimi:zin başında duruvor. 
Cok velUd olan Türk anasını ve Türk ailMini, her <"enhede tak•Iİye 

,_.derele .müfus ve nesil» seferberliği yaratmak lazımdı. Buna baş-

lanmıştır da ... 
Doğum ve baktm evleri acmakla beraber, fakir ailelere yardım teş

lcilatımı:zm1 fazla çocuklu aileleri takviye ve terfi'ı ş•k;llerin;n e-,.n; ... 

lelilme11i, cocuk hastalıkları ile mücadele ıi!ltem1n;n nafiz v~ !tÜr.m"U 

bir ~ekle ~okutması, köy cocuk sağlık oo~taları 1hdaıı, ileri bir vazife 
ve nıühim bir zaruret olarak karıımı:zda duruyor. 

Cumhuriyet idaresi, büyük meşakkatlar, büyük fedakarlıklar ve 
lıtıtdara Jrnrıfan manevi mesuliyet ve vazife kaygıları içinde, büyük bir 
ı rih hnrnhezarını tasfiye ederken «doğum ve nesil» mevzuunu da la
} ik oldukları ehemmiyetle ele almağa mecburdu. 

Fak'r Türk çocuğunun damarında, asil bir Tiirk soyu yatıyor ve bu 

s ylar, bizim müstakbel cemiyetimizi teşkil f"diyor. 
Bu ehepledir ki, «doğum ve nesil» devletin ele aldığı bi.iyi.ik ve ha· 

y lfı Lir siyaset mevzuu olmuştur. 

Mt::.reşal Göringin bir 
hızı oldu 

fü•ı·lin, 4 (Raclyo) - :\Iare!'lfll Gö

(AN,\ 001.U) . - .. . . 
r l'ı Sıhhi bahisler J 
\ 
' 1 

~ ...... -.-..-....~~-----------------..... ~._~--.... ~~---------~ ..... -- lluhılı lıaslalıklar mııtthcun.s1 01'. 
·r,·h Uğur diyor k&: 

Yukarı nefes yol
larının iltihabı -

J 

u~~. fi ·t ri he numa 
rada bir kuruş yukseldi Tayinlerde maarif mü 

dürlüğüne bildirildi 
-6-

İnsan vücudünü sertlestirmck_ 
suretile bu gibi rahatsızlıkla;dan ve 

S 
• 1 • • • k h fzmir Erkek lisesi müdür mmwini nezlelerden kendini korur. 3oğuğun 

atış V~ l .ifaÇ VazıyetJDJn ÇO ara• D. Sait Oclyak ayni okul baş müdür tesirinden uzak bulunmakla bera -
11 J h b } f muavinliğine, Ankara sanat okulu ~!(- ber tütün içmek, çok söylemek. so-

ret!İ o ması se e i e iatler sağl.:..mdır retmenlerinden B. Rifat Yclman Iz- ğuk ve tozlu havada oturmak gibi 
. mir bölge sanat okul demir bir çok zararlı tesirlerden içtinap et-
Ihracat mahsullerimizin satış ve ihraç edilen üzüm miktarı 5638 ton, t b 1 - işleri re~im öğretmenliğine, stan u mek suretile de mevcud nezlenin 

ihraç vaziyetleri fevkalade memnu-jincir de 2746 tondur. ı;aıı<ıt okulu eski öğretmenlerinden R. daha derin nefes yollarına intisar 
ıiye-t verici vaziyettedir. Mevsim iptidasından 28 birinci- Cevdet Ko~ak İzmir bölg(l~i :;anat oku- f"tmesine meydan verilmez. Esas.en 

Yaptığıınız tahkikata göre mev- te;;ırin akşamına kadar limanımızdan J - · J • t··1 · · ·· - 1 I 1 ıı agaç ış en ::ı o yesı ve re .. ım op;ret- nn e i o an bir kimse hastalığın son 
,im iptidasından ~imdiye kadar pi- dı~ memleketlere 4 3487 ton, üzüm, 1 .• · I · ··h · ı· b l } men ıgrne, zmır emrazı zu revıye c ı!'- e irti eri gecincı\'e kadar odadan 
ıasada satılan iiziim miktarı 55.000 24398 ton incir sevkedilmistir. Yal- pı:ıııseri buş hekimi Dr. R. Fehmi Üz11- dı~arı çıkm~~alıd;r. Hatta imk;nı 
'ona yaklaşmıştır. İncir satışı, bor· nız Almanyaya ihraç edile~ u:wm tay ilaveten lzmiı' sanat okulıı lloktur- vanııa yatakta yatmalıdır. Sütteki 
·a kayıtlarına göre 135.000 çuval, miktarı 30427 ton, incir de 7990 !uğuna ve me:ıleki sıhhat de1·~leri öğ- küçük çocukların bu gibi nezleli 
vani 15660 toı dur. Fakat incir sa· tondur. relmenliğine, Loııdra üniversite::;i e- kimselerden mi.imkiin olduüu kadar 
'tşı, incir bölgelerinde de borsa ka- · P;yas~da.ki ü.züm miktarı 20.0~0 I df'biyat fakülte:;i memurlarında-n · P.. uzak bulundurulması lazımdır.Hatta 
·ıtlarından hcıric. olarak mühim mik- tond·rn ıncır mık tarı da l 2 l 3 b R hl· J T ~ 1 · t · ı · · t ' , - ın 1 e u aygar ımır ecım ıı;esı. ll· anneleri ve babaları bile nezleli ola-

:arhra yükselmi:j bulunmalttadır tondan ibarettir. Mahsulün, piyasn- g-ilizce öğretmen stajyerliğine, li!!.e cak olursa çocukla meşgul olacak-
I.zmı·r :--c'"'nta!, ... r bı"r)ivı·nden a},)ı- da .,zalm"'sı ve f z] ... ı·ı t 1 J l B l:::I'k 1' II " ' · •• ., < .. - "' a u ıraca yapı - mezun nrıııc an ,, L ı met ve ,n. a- !arı zamanlarda ağız ve burunları 

~ ımız ral-., mlara göre birinciteşrinin ması, piyasada fiatleri cok sağlam-1 tit•e Furuzan Kara tas orta okulu ri-. - " · hizasında bir kat blikülmliş tülbl"nt 
22 - 28 haftasında limanımızdan laştırmıştır. Hatta, birdenbire her yaziye yardımcı öğretmenliğine, En. koymalı ve mümkün olduğu kadar 
W79 ton üzüm, 5 249 to'n incir ih· numara tizümde bir kuruşluk bir Hüd.ve Koçak, Nimet Dali Muharrem cocuğun odasında az kalmalıdırlar. 
·aç edilmiııtir. Yalnız Almanyaya yükseliş kaydedilmiştir. Karaben karataş orta okulu tarih- Bundan başka çocuğu terletcek de

Hayır kurumları 

merkez komitesi 

Yeni yrf faaliyEt:n~ 
bas :,.,dı 

---------''------- coğrafya ~·aı-dımcı öğretmenliklel'ine, recede sarmaktan çekinmek lazım-
Dere ı·ç·ınd? bı·r Hn. Muzaffer Dii!ek karataş orıa dır. Çocuğu soğuk havalnrda bile 

- okulu diki:; - bi~ki ynrdım:.:ı i;ğn't- açık havaya alıştırmak icap eder. 

d 
nıetıliğiııe, Hıı. Selmı:ııı Ürgeu S 

b ı d 1 
iit c:ocukları ve küçiik çocuklar 

C =se U Uil U l\~rnhıi ortu okulu riy~::ı:i\'e nezleye yakalanmı~l.ırsa odaları sı· 

Cesed Rom~ny:ılı s~
rac .. MehmC?d · aitmis ' . 

prdımcı öğn•lmeııliğiııt', K<ıllej cak olmalıdır. Böyle çocuklar yalnız 
1 mf'zuııların<lan Hn. Feriha Akarcalı- k ~ . . sıca ve rüzgarsız havalarda açık 
oglu Karşıyaka orta okulu lngılızce h k l 1 d N 1 r b" 

1 :nırclınıcı öğretmenliğine, lise mezun- ava~u bçı arı ma ı ır. lezd e 1 B ır 
1 d 

. • cocuaa anya yapmama ı ır. azı 

C. H. Pnrtigi himaye"inclP çah:<an Tkrgamamıı yf'rli tHhhıcılar ],ö>·üne 
arın an Bn. Fethıye ) engehan Hor- ı . 0

1 d 1 
naya orta okulu resim ve rh·azi\'e .<ımse er e zaman zaman ge en nez-

'iınyır kıırııınlnrı merkez y~rclım ko- iki kilometre uzakta Çor:ıkçık me\'ld \··ıı·clınlcı 0··g-·rctme 11 -1.1 · t '. · leler vardır. Bunlarr1 n siddetli bir . , ı ı, erıne ann c- . . . -. 

Kozak yaylasın· 
daki fıstık ağaç

ları 
mite"i p~11·1 i merkez binasında top- inde bir ö!iim vnk"ası olnıu:-1iur. Sekiz 

ringin karısı. uııgün Lir kız çocuğu lan.f'ııs. yeı1j ~·ıl raaliyetine geçmC'k yıl evel Ronıaıı~·ııdan men~lPketim
0

ize 
doğurmu~tul'. k 

d ·ı · ı. ı· · ·ıksırıkla bırlıkte bırdenbıre burun-
ı mı" crı ır. 

~ dan çok miktarda seyyal ve sulu bir 
~---- mayi akar. Bunlar nöbet suretinde için kararlaı· almış. faali~·ete gecece · ~elen \'e Ba1 ıkesircle iskiin edilen ve 

- Baştarafı 1 inci sahifede - Mısır sil6hla.- kollarda çalışacak hamiyetli zevatı iki {'\'\'el de ner~ama~·a geçerek orada yeni b ~ıediyt! 
sarruf vesikası bulunan köylülere bu te~bit ernıi:-;;tir. Vaktile !zmirdeki saraçlık yapmağa ba~lı.rnn Ahmet •• • 
ağaçların mülkiyeti hakkında kat"i nl)'Or hayır k~mımlarınm ayrı ayrı cere- oğlu Mehmet Plak. en-etki .g-lin Çor:ık. eOCU meni 
tasarruf vesikaları verilecek, df'vlete yan faaliye• lt-rini bir noktaya tC'ksif çık meYkiinde bir dere içinde ölü ola- Du''n ,·/k 

toplantısını 
yaptı 

ait orınanlat da tesbit edilecektir. - Baştarafı 1 inci sahifede - ede··ek dalı.1 verimli ve nıao::rafsız, rak bulunmuştur. Tahkikata kaza 

h 
İngiliz rnütehas::>ıcılar aııgaje edilmiş- şeki!J; ç:ı iı-:;ın merkez yardım. ko-,

1 müddeiumumiliğince başlanmıştır. 
Çok dayanıklı ve lezzetli bir ma -

Y t 1 tir mit,,,,i, lıel' yıl daha fazla \':ll' 1<1at --=-=----
su! olnn, evvelce unanistan, ta - · t 
.. 1 k l ""h' Diğer taraftım ~keııcleri~·e limanı- lC'min f>l1C« .. k hayır kurumlnnna lil-ı At ·'arısları . Ilclecii.\'e rci.ı.ıi DY'. n. Dehçet Uz 
)a ve diğer me~ e ·et ere mu ı~ nın biiyütülme-<iııe müteallik bir plrrn · dün ~ehrin muhtelif \'erlcrindeki iıı-
mıktanl.ı ihraç edılen fıstık mahsulu . . . '"ık olr:tı!d~~ı ı clerececlc ynrchmla.-cla .. ' . 

. _ 
1 1 

k ıhznr Pdılrııekt<·ılır. bkC"nderiye hıı · 
1
• 1 Odemis ve Bergamada yamfocnl- şautı, htwagazı fabrıka~ını Ye mezba-

ni.in, yıllar geçtıkçe agaç arın )3 ım- , .. . . . lbulımrn\ı;:;, lııı SP:-<i'\İZ çnlu~mac an · <' ' .c ·- h t ft. . . 

Sız kalmasından ve vao;;bnmasından :-uret.e. nıu)um u. ır Üt)"İ.İbahri haline · .. .. h' 1at ynrı~l rı programları vilayet w·· ••.n e ı~ etmı:;:tır. 
J • ha.il< ta, tucca,ı· d.u. nı\ıe.•bese sa ıp-

1 
teriner rnü<lürlü~ü tarnfın~fon bütiin Yeni bele<li~·e daimi encümeni aza-

tstihsalat azalmış ve ihracat ta dur- geleceklir. eri ele memnun lrnlmı!ltır. köylere gönderÜınek üz•redir. Ka- ları dün ilk toplantılarını belediyede 
mustur. ::'lfo\"ZUU bahis işler lıir buçuk mil- '.l\I~rkez yard1m komitesi, 1ımirrle- zalar at yarışlarının büyi:k alilka ile yapaı·ak yeni inşa ettirilecek bazı lıL 

Bu fıstıkların, fenni bakım rnml- ''On İnrrı·ıı·z ıı·ı·asıı1a mal olacaktır. b'lh l h d 1 g· ım ve '··ollar· ı"çı·n 'h• le karnı la ·e 
J 6 ki hmr kurumlarını yaşatan, ı a~!l.a karşı anacağı ta min e i iyor. . . " • 1 .ı · • rı' r-

leriyle ağaçlarının gençleştirilerek k ld mıı:tır. 
istihsalatın artırılmast için de tedbir· eJ1 mühimlerine azami şe ·i c yar- ----· - • 

ler alınacaktır. Teşekkür clınılar ~·aııan \'C masraf işlel'ini bir Yeni bir vem r·ık·ı·k=+=-k l 
\ Sfrı.·Jendiö-ine göre devlete ait Eşimin vaz'ı hamlinde yiik cık bil- elden idare ederek azami tn~artuf J } J Qftao U U 

J t>" • h k t' el • t · J !ayvanlar için palamut pf'lidin· 
-0larak tesbit edilecek fıstık çamı gı \'e aza a ın en azamı suret e ı!".- temin t>clen bir te:;ckkiildiir. Yeni yıl 

t'f d tr·· · ık t h t h den yeni bir yl"m tecrübe edileceği- M''st k"/ ''d" [•'k[ 
• ağaçları, ileride istiyen köylülere bir 1 a. e e ıgı.mı_z mem e ·e a" a a- iein faaali\·etc geçmiştir. Komitenin · k o·k·1· k d U a l mu Ur U e 

bedel mukabilinde verilecek ve bun- ne:>ı başhekımı sayın Dr. B. Hasan · ~ ııı yazmıştı . ı ·ı ı azasın an sa-
D k 1 d - . . k faaliyeti hk süphe:;iz, hal.kın büyük tın alınacak 20 ton pelidden bir kıs-1 ı"dare edı"ler.ek 

ların da fenni usuller altında bakıla· aş ·ama ogum C\111111 ço ~aynı _ 
rak istihsalatın artırılmasına büyük ve nazik direktörüne, kabile Bayan ~:ardımı ile karşı~-H~'.ı~ak.tı~ .. llnnıİ:\'.~.t-(11 ~o~nova Ziraat ı:nektebine geti-' ikiçC'~nıelikte nçılmış olan Tilkilik 
ehemmiyet atfolunacaktır. Refüıya, hemşire Bayan Emineye lı halkımı,.., hu lıu:, uk '.~'1 ·\ 11 tıı~:kku- jrılmıstır. O_rada fobrıkasyon yapıla- orta okulıı kız şubesinin, Tilkilik orta 

B K
... "[ K.. ,. kalbı minnet ve şilkranlanmııı arzıııı liiııe t liıırleıı gl•len ımı:rnhtıretı aza- cak ve pelıde bazı maddeler daha okulu ile Lirliktc Kara tas ortaokulu 

• Qml Un~ay «Anadolu• nun laVllS:'ILltUJJH rİl'~t rni ııi:;l.ıelte göst('l'eeeklir. jilave ediJt-r~k. yeni yeı:n ilk defa direktörliiğü idaresinden • a>·rılarak 

gelen nezlelerdir ve bir köç gün veya 
')ir kaç hafta sonra tekerrür ederler. 
Bu ~ahısların bazıları, nöbet tarzın
da gden nefes darlıklarını gösteren 
belirtiler de müşahede edilir. 

Bitti 
--= +=------

Fransız siyaseti 
- Battarafı 1 inci sahifede -

çok vaziyetlerae empatiaini l:e-1a 

etti, İngiliz siyaseti ile de ahenk bil"• 
liği yaparak Almanyayı da içine a!Jı.n 
o ıne,hur Lokarno misakını vücude 
getirdi. Artık sistem tamamlanmı,, 
Fransada emniyet hisleri kökle,me· 
ğe ba,lamıfh. . 

Fakat deniz tahdidi teslihatı mlt• 
zaker~leri Franıa ile İtalya araam
daki semoatiyi Akdeniz dalııaların• 
gömdü, Polonya yan çizmeğe batla
dı, Fransızlar hemen bunların yerinl 
doldurmak üzere Sovyel Rusya ile 
uyu.tular. 

İşte Hitlerin iktidar mevkiine l'el
mesi bu devrelere tesadüf eder. Al
manyada Hitlerle birlikte aktif bir 

l{ar mebuc:u Omer Kfımil 1{ün- ederim. Vali w parti b:ı-:kaııı 8. Fazlı Gü- i Bornova ~ıraal mektt'bı hayvanla~ ml\~l<ikil bir orta okul halirııle idarP 

ı 1 k t d t C 1: l kt ı 'l · k··ıt ı. k l • f '- siyaaet dt! meydana çıktı. Bir laraf-
tny diln akşnınki ekspresle Aııkaru- 1\Tulıarrir ll•c·, her k11lda l':t t'lat'a zeva a, ayn rın '' e ru .>e o umı.ca • ır. f( ı mesı ·u lir uu ·an ıgıııe:ı nıunı ti\ 

dun şehrimiz• gelmiştir. Adnan Bil gel ~ı v rı <I j rekt iflPr \'erııı i~lir . l\l ı>nı ıı u- görülımi:-ılil r. ('l'il kilik o rlu okulu) tan Lokarno miaakı «Ren,. yatakla .. 

11.iyetle lıabf'l' aldığımızn giire duk- H :ıyvan ıslahatı adım taşıyacak uu okulun direkliıl'!ii- rına atılırken, diğer taraftan ittifak 

sistemi de bozguna uğradı, Polony• ı·~--~-~--~~- J.. 

Resmi muamelenin ikmal edileme
mesi yüzü~den seaiısi~r.ın~ ffiun·~ 

tazaman başlıyamıyan 

Kültürpark • 
sı11eması 

Bugünden itibaren 2 filınle kapılarını 
açlyor 

asputin Doğu manevraları 
Meşhur Fransız artistleri 

HARRY BAUR - P. R. WILM 
Başvekil... Genel kurmay baş

kanlığı.. Ateşemiliterler huzurunda 
MARCEL CHANT AL 

T fi d f k l
"d 1 • Elaıık ve Dersimd~ çelik ordumuz 

ara arın an ev a a e uır su· .. . 
. . . . . tarafından yapılan buyuk manevra 

rette temsıl edılmış, yakın bır tarıh 2000 T" k' ı· 
. . . .. .. . metre ur çe ses ı ve 

sahıfesım aydınlatan buyuk hır eser 
Rus inkılabn a takaddüm eden gün· 

lerd~ cereyan eden bu vak'a ibretle ... 

Hayretle görülecektir. 

Lütfen dikkat: 
1 - Biletlerinizi almak üzere 

PAl<K kapulariyle Parka işliyen 
otobus memurlarına mliracaat edil
mesi: 

2 - Alacağınız biletle hem park 
iv·~ le sinema görülecektir. Aynen 
Pa duhuliyesi yoktur. 
ICltZ mw WÇJ ••• 

izah.ıtlı 

-AYRICA-
Türkçe sözlü Foks Jurnal 

Duhuliye: 20-30 
Talebe: 10-15 
Localar: 200 kuruş 

SEANSLAR: Rasputin: 1 2. 30 -
4.30 - 8,30 da 
Mam··• ralar: 3 -
7 de. 

A 

kaıılarcla {'tr•lklık edeıı kim'INdz co- . ğüne erkek lises1 Tarih-C'oğn.ıfya ö.i~-
"tıkl,·ırııı. l.ıı'llı•ı"~a geceleri diikkfm _Vılayel köy. lerinde sığır neslinin, retıneni B. Zi.v~ı Sönmez tu"·[n edil-" · ı-l k d l K J Fransa ile olan ittifalunı zahiren mu. 
kiişel~·ı·iııı.lt>. ) nllarda y:ıtıp kalkına-j 1~ a 

11 
!na· 88

, !Y ~ · ar~~~bey h<;\r;;ı·' mi.~tir. hafaza etmekle beraber Almanya ile 

ı ııı·ııı:ı, s(•fil lıir ha.\·at ya-ı.aınalarına sı~le Korıy·a· dan 21 !Joga. satın alın·. y • L• . d - k 1 d - ld - en l 1 uyuşmayı ve kendisine mahsus blr 
rl1.·ın·ı olnı:.ık \'e nıılarn SH:Uk Lir }'U\'[l H~ını ve oy ere agı ıgını yazmıs- se k siyaset takip etmeği daha faydalı 
gii~lı•rnwk i<;iıı ele bayır komill'Sİ ~ok tı · LJ / k/ b 7 J buldu. Yugoslavya Fransa aiyaseli-
, . .,ı.'ıııdc Lıiı· kurar alnıı~tır. Boğaların yem ve sıhhi bakımla~ nazır l ara aş an l '~ · T · k ' 'f 1 nin Şarkla passif bir peyki olmak-. rına ne suretle ihtimam gösterilece- üı· .. ~faarı cemiyeti mıir ı,ulıe-

-------- lansa Balkan antantı içinde müstakil ri hakkında veteriner mi.idi.irlüğli ta- sinin müracaatı üzerine, Anknrııcla 
İ bir .siyaset takip etmeği milli emn1. 

ıafmdan bir tamim hazırlanmıstır. olduğu gibi zmirde dı> cPmİ~'etiıı lıir . . _ 
--=+-- · Jisr. ııçnınğı muvafık göı-cliiğlinti cHiıı- yetı noktaı nazarından daha dogru 

Ka:·ş·y :ıka p-:ırti 
konv."'esi 

E 
• • k , J h kll nüshamızda yazmıştık. lluber ıtldı- telakki etmeğe b.a~ladı. 

c. H. Partisi Karşıyaka nahiye~i ğıtmenf ı Öy er ak· ğımıza göre yeni lise fam devreli olu- Fransız syasetıne Şarkta kala kala 

kongresi yarın akş~rn, ~.)arti binası'.~- kında malumat İstendi caktır. :VCektebin açılnuı:ıı içiıı ~ehı-i- Ç~~oılovaky~ i.le. Sovy~t Rusyadan 
da inikad edecektır. Kongrt>de hu· , _. mizde de hazırlıklarn lıa~lanmış, kiir- • murekkep bır ıstınadgah kalıyordu. 

k · · l 1 J•,gıtııwnlt>ı• tarnfındı.m id:ıre edil- .. . Mu"nı'h ko feransı i•te hu yeaa"ne is-
tün azalnr lrnlunaca , yenı ıc are 1e-

1 
'· suler ısmarlanmıştır. n "' "" 

k 
mekte olun ki>y okullarının ta eue tinadgahı da tarumar ediyor, Fran-

y~tini seC"'CC tir. Ôdemz•ştc bt•r vak'a -:- __ nıcıvcutlan \'e pğilmr.nlerin faaliyet- sanın «sözüne emniyet» hissini kü-
Ieri hakkımla kültlir bııkıınlığınca Ödemişte yazı m~halle::ıincle 7!l nıı- çük milletlerin kalbinden siliyordu. 

Gelenler, gidenler 
Denizli meb\ısu 13. Kazım Sa

manlı Ankaraya gitmi~. İzmir meb'
usu B. Sadettin Epikmen :ve Sinop 
saylavı Tarış i.izüm kurumu gene] 
c1ir~ktöri.i B. Hakkı Vera! Ankern~ 
d~n ~ehrimize gelmişlerdir. 

Anado~u'nun 

Takvimi 
5 İkincite§rİn Cuma 1938 

12 Ramazan 1357 
21 Te~rinievvel 1354 

EV KAT 

-

lkindi: 14.59 
Öj'le : 12. 7 
Sabah: 6.:8 

İmsak: 4.59 
Yatsı 18.50 
İftar : 17.18 .......... __,.._ ____ .._ __ ................. ._ ____ 

şehJ'imiı kültiir <lirektödüği.lnden ına- maralı evde oturan Hlti.in Hlcc:m 11. 1924 den beri o kadar cidal ve me
JUnrnt İRleıımi~tir. Süleymnn Nallı kaza belediye ınlııta sai bahasına h•sis edilmiş olan bu em

iimiri B. Remzi Akını vazife esna ın- niyet sistemi hu suretle irlas edin'c"' 
da 'tahkir edPrek elinden hafifçe yara- Fransa için yeni bir vaziyet hasıl Lise pansiyonu 

kadrosu 
lnmıştır. Suçlu, adliyeye ,·erilmiı:;tir. oldu. 

Fransa hundan sonra ya lngliz si. 
yasetinin körü köriine hiı· ileti, bir 
peyki haline gPlecek vevahud siya~e 
tini ta esasından değiştirecektir. 1,. 
te bugün Fransada bütün fikirleri 
İfgal eden en esaslı endişe, budur. 

Şehrimiz erkek li~t'"'İ 1ırın!'liyoııu 
kuclro~mıa elli lir;;ı ilcretli bir idure 
nıeınurluğu ilfı \'e edilmiştir. 

Senber h' t ~ kanlı 
bedeler nldu 

ar· 

Ansızın ölm~s , 
Urlnda fabriknHir Il. Hüseyin Zere-

nin hizmetkıln Zülfiı(nr oglu Tevfik 
Öztilrk, Kiip:tlnn me\•kiincteki bağdan 
lbrahim Kelekin idnre ... indeki nrııbu 

ile Urlaya g-eliı·ken kalp durnın~ından 
arnbn içinde ölmüştür. 

1 Varşova, 4 (Radyo) - (Sen- Polis divanr toplandı 
1 berk) te, kanlı arbedeler olmuştur. Poli;o. cli\·~nı. c!Cin öğleden ~onr.ı l'm-
Halk, Okranyalılara sopalarla hü- niyeL m~Ll~~l'l~1;;.; a:.!~i kı..;ım ı•pj..,(ij!in

cum ~tmiş, mağazaların vitrinlerini de tnııl;ı11nı 1 .. , 1.ızı polblC'l' hnklrnıdn-
kırmış, bir garnj yakmıştır. ki tnhkil,at e\·t·akı (izel'iııclı> mliz:ıkere 

Yaralılar çoktur. lle lıulunnrnk kararlar almıştır. 

Hnmdi Niizhct Çançar 

Parİ!t~ tev'f?;f...,t 
Paris, 4 (füıch·n) - 7.:-ıbıt:ı, ıtnp

bı:ıli e"hn"ı t:ı kip PtıııPkle mf'ı:;trııl- -
di\ı·. Thıı:rnn. yrııiclrıı :~ 1:-, ki.;i tP\ kif 
erlilmi!';1ir. l!tııl:ıı· arn-=:ıııc~ı. 7.1 
lrn.rıcı lıu lun nrn ı:;t tıt". 
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Atatürk "" Çekoslovakya, kendi is-..... ,...., 

·~ !ŞON. HABERLER 
r 

Amerika, Çindehi menfa
atlerinden vazgeçecek mi? 

tihkam/arını yıkıyor Tebrik telgrafları· 
na cevap verdiler 
Ankara, 3 (A.A.) _ cumhurie· Almanlar, SaJetlerle meskıiu yerlerde bul· 

tin on beşinci yıldönümü miina ebe: Jukları topları aarp cephesine naklettiler 
tiyle japon imyaratonı, Ek ·elfrn!': . , . . 
Bitler Belçika Mısır Yunan Bul· Parıs, 4 (Radyo) - Populer ~a· mıştır. 
gar, ~fgan, Irak, Arn~\·utluk, İtalya zetesine a-öre, SUdetlerle meskfin 1 Son zamanlarda Prag civarında 
k 11 . tı·nıı ş h" . h Fraıısa yerlerde Çeko~lo\'akyadan kalan :;on yapılan i tlhk!lmlar, ÇekoslO\'akya. ra arı \ e .. a ınşa ı, , . . . . ı 

A.T h l 1 Sah·ador, Polonya, Birleşik Amerika, sıstem bm ıkı yüz top.. Almanl~r 1 ?m gördtiğii lüzum üzerine tamamen Yeni dünya Hariciye ıyezareti me afi i, Japonyanın ~leksika refsicumhurları ve Yugoslav. tarafından garp cephe ın~ nakledıl-pmha olunuyor. 

k 
.k k , b . h h k ya ve Macar kral naipleri, Emir Ab· --------------Oaz iye t İne arşı Amerı anın ati ır attı are et <hıllah, İbni.ımut, Hatay devlet reisi, Metaks"'s SPOR • • J " Çekoslovakya başvekili, Hatay millet ~ 

t 2yın etmesı uzumuna kanidirler meclisi reiııi, Elen bafvekili ile reisi· Balkan devletleri na· Bu haftakı· Lik 
. . ,. ) A 'k cumhur Atatürk arasında teati edil- Ç . 

Vaşington, 4 (A.A.) - Prensi 2 - Tamamıyle Amerıkayı ala-j Tokyo, 4 ( Radyo - men a- mi tir. mına emberlayn ıle 
1 l< on.o~cnin nu~ku mü~~sebetiyl.e ~~dar ~en. ~enfeatler i miidafaa nan, 9 lar misakı için Japonyaya ver- ~nkara, 3 (A.A.) - Cumhuriye- M ı · . . . . maç arı 

Haracıye ncz~~etı m~hafıh Amerı- 1 ıçın munfen t ıcraa~ta .bulunmak. 1 diği nota, H ariciye nezaretinde mü- tin on betinci yıldönUmU münasebe· u_sso ınıyı tebrık etf t U k l b. . . 
~a~ın da ha ~us?et bar hat~ı har~~et 3 - J~ponl~rın ıddıa.larını k~hul zakere edilmektedir. Cevabının, bu itiyle Sovyet Sosyalist cumhuriyetleri Atına, 4 (Rad_ro) - Başvekil ve na em er tes ıt edıf dı 
ıttıhaz etmesı lazım old~gu m~ta- e~erek. Çindekı ananevı Amenkan günlerde verilmesi m uhtemeldir. birliii merkez icra komitesi ba~ka- hnricie nazırı gent!ral Metak:sas, Bu haftakl Jik maçlarının hakem-
ı~umda bulunmaktadırlar . Amerıka sıyasetınden vazgeçmek. ,. 

9 1 
nı Kalininle cumhur bafkanırnız ara· Balkan antantı konsey reisi sıfatile leri tesbit edilmiştir. Fih\stüre gore 

bir çok hal ıuretlerinden birini in-1 Daha sarih bir siyasi hattı hare- . A lakadarlar; Japon~~~m, ar smda tebrik ve teşekkür tehrrafları Balkan antantına dahil de\•letler na- sabahleyin saat 9 da Yamanlar-Üçok 
tihap etmelidir. 1 ket tayinine kalkıtmadan evvel LJ. mı:;ıakını mefsuh addettıgı ve Ame- teati edilmiştir. mına İngiltere - İtalya anlaşmasını maçım Alsancaktan Baha Konuralp, 

1 - Alakadar başlıca Avrupa madaki Amerikan i ttihadı konfe- rikrya vereceği cevabın bu noktai Bat.ekilimiale ı Ç·ernberlayn ile ~1u suliniye tebrik 11 de Dotanspor·Alsancak maçını 
devletler iyle rnÜ!terek bir cephe vü- ransı neticelerinin beklenileceği zan- nazara istinad edeceği kanaatinde- Ankara, 3 (A.A.) _ Cumhuriye. etmiştir. 1 

hakem Mustafa Necati birinci takım. 
cuda getirmeie çalışmak. 1 olunmaktadır. 1 dirler. tin on betinci yıldönilmU milnL~beti· Zirai konf eranalar }ardan saa~ 13 .te Yamanlar • Üçok 

Çinliler, harbe devam 
ğe harar verdiler 

le Sovyetler birliii komirleri mecJi. maçını Ferıd Sımsarotlu, 15 te Do-
si batkanı, Elen batvekill, Bulıar Ankara, 4 (Hu11u i) - Ziraat Ye- ~anspor - Alsancak maçını Esad 

etme başvekili ile baıvek,il Celil Bayar 8 • klileti, her. c~ma günü Ankara rad- )(erter idare edeceklerdir. 
rasında tebrik ve tetekkUr tel&"raf. yosunda zıraı konferanslar verecek· J M . k 
ları teati edilmiştir. tir. Vekaletten vilayetlere gonde- aponya, anÇI 

T•• k f• k• rilen bir tamimde, bu konf t'ı·nnslao- R ı... ur 0 ıste 1 rın takip ediJme~i \'P ziraatçiJcre din- uıyaya müıterelC 

toplantı lettirilrnK esoi lınildtirilnC1iştı:ar. no bir nota vermifler 
Tokyo, 3 (A.A.) - Domei Ajansı 

- Baıtarafı t lncl aahlle4e - bildiriyor : 

Ç k l ( J T ) • b J •k • b • dığı, ıztırap duydukları görUlmuı: Romaya döndü lisin&"kinırden &'elen haberlere ır6-
İn uvvet eri, uçe nın cenu un a l l ın vekalet, bu yıl, bu a-ibi vaziyetlere Roma 4 (Radyo) - ltalva Ha- re japonya ve llançuko hükllmetle· 

I k • • h . ., l meydan verilmemesini, bu itibarla riciye na~ın Kont Ciano, Viy~nadan ri .veni bir hudut hidiaeıinden dolayı 
JQpOn QS erlnl ezımete Ugraffl QT İzmirdeki tutun alıcılarının, tütün pi· dönerek Litoryo istasyonuna mu- So\·yetler birliii hUkllmetine birlikte 

. . . ~ . . - ya asının açıhf tarihini te bit etme- ı· ' · d ,.1 · bir protesto ıröndermiflerdir. Ml"\"ZU· llonkont', 4 (Radyo) - Çın-Japon kıtayı hezımete ugratmıştır. tının ba~ında olclugu halde nihayete : . . . . vasa at etmış ve ora a a acarıstan b h' • . . . 
kıtaatı. Kanton ile Yunyan ara~ında- Londra, 4 (Radyo) - Çin hilkfıme kadar harp edeceğini, bütün Çinin, lerını ıstek~ıttkır.d ve Almanyanın Roma sefirl~ri ile u a2ı k~ deni hSudut hldı~s~ şuhdudr ·d 
k . h el h b b 1 1 d t• · tt•w• it b ş K -Ş ki b b . 1 Geç va ıte a arcerevanedenmil- H . . . k. f d 1 a ar ovet sUvarısı u u u ı ıa n a ar e aş amıf ar ır. ı, Japonyanın neşre ıgı regm c - an· ay e e era er Japon ara 

1 
. . d F · k ancıye nezaretı er am tara ın an . 

1 
'k' . k .. 

Çin kıtaatı, Uçenhı cenubunda ja. Jiğe mukabil bir teblii çıkarmış ve karşı mücadeleye devam edeceiini uke:e er netıcesın e :J&'e ~ınta asın: kar§ıUmmııtır. geçmıf er ve 1 1 Japon as ermı yara-
pon kuvvetlerinden iki bin kitilik bir. Mareşal Şan-Kay.Şekin, Çin mille· ! bildirmiştir. da pıyasanın, ayın 14 Uncu pazartesı K d k •• .. J Jamıtlardır. 

günü açılması kararlaıtırılmıştır. Bu a l oyunae ı ·ıt Al 
• •uretle, tiltün alıcıları, bu tarihte bil· • ' ngı ere - manya 

Balkan iktisad konseyi 
Dört devlet dış ticaret of isleri ara· 

_,sıiiaa tefriki mesai yapılaca '1 

Lıaeler tun mıntakana hep birden faaliyete MenJerek yanında bır s· r.J _L J 4 

~•ıer, moba.raata baflıyacakıar. d b I _, ır nava muıuıeaesı 
Olgunluk imtihanında dır. cese u unaıl kel J ki 

Y 1 B 1 k · · ı · d' h. · ı t b ı ... <H • h b. . a eaece er 
ff k l l 

a nız a ı esırın vrın ı na n·esı s an u , ., uıusı mu a. ırı-

mU VQ a O amıyan ar ile Kütahyanın l'şak kazası, At.~bey mizden) - Bugün Kadıköy'de Loııdra, 4 (Radyo) - Mare§al 

Ankara, 4 (Hu u i) - Li el r ol- \'e Emet nahiyelerinde tütün piya ası rnenderek yanında bir cesed bulun- Côringin, yakında bura~ .ı gc>leceği 
gunluk imtihanmda yalnız bir gurup- ayın 21 inci günü :açılacaktır. Bu mu,tur. Şık bir erkeğe ait olan ce- ve lngiltere • Almanya ara ında yir· 
tan muvaffak olamıyanlar Maarif \'e- toplantıda tütün fiatları üzerinde hiç aedin hüviyeti henüz tesbit edileme- mi beı sene sürmek üzere bir hava 

Attna, 8 (A.A.) - Atina Ajansı or~anizasyonları arasında bir teşri- kiletine müracaat ederek kendilerinin bir ~rüıme yapılmamıştır. miştir. anlaıması akdedeceii söyleniyor. 
bildittyor: ki me8 ai planı hazırlanmıstır. üntversiteye kabulünü ve olgunluk Bu kararlar vili)·etçe İktisat veki· M••ık• 1 Alikdar makamlar; Alman~·anın, 

Balltan antantı istişarı ekonomik Keza konferans dört memleht ara- imtihanlarının erteııi .rıl tamamlanma- Jetine bildirilmiştir. U tye memur- lnıiliz ile Fransız tayyare ku\·veUe. 
konseyinin •on toplantısında verilen sında esasen mevcut ticaret münase- sını istemişlerdir. Vekalet, bu müra. s· •• ı "k 1 rinin meemuuna muadil bir ha,·a 
karar' nıucibince 25 teşrinievvelden betleri veriminin arttırılması mak-ı~atların nazarı itibare aJ ı~amıyacaiı- ınaya mu a atı an lk~weti bulundurm~~ istedi~i söyle. 
29 teşrinievvele kadar Atinada top- sadiyle tüccar arasmdaki teşriki me. nı, bundan evvel yapılan hır yı llık tec- - Bqtarafı 1 inc~aahifede - Ara•ındt:ı tayin ve nıyor, bu hesaba gore, İngıltere ve 
l:ınmış olan Balkan antantı dış tica- sai vasıtalariyle de meşgul olmuştur.• rübenin menfi netice verdiğini alaka- yada arizli müzakereler olacağı ve il~ Fransa üçer bin \'e Almanya i e altı 
r.et. oflaleri k?nferansı dör: menıl~-,IBu pr?gram dört memleket .. htlk~- darlara bildirmiştir. • • gün sonra (Ar.ad) ormanlarında iki nakil/er J IJin harp ta,ryareısi bulunduracaktır. 
ketın ek?no'?ık te~killlerı dış tı- metlerı t~rafın?an ka.bul edılır edıl- Başvek 1 m. hiikümdarın bi r av tertip edecekleri, Ankara, 4 (Hususi) - Muğla 1 Çekoslovakya 
cartt ofıalerı ve dı~er buna benzer mez tat bık edılecektır. 1 l iZ b d h . . p t k l" · ı·- · B lık . 

1
. 1 

1 
u av a arıcı.re nazırı e l'es o va ı ınuavın ıgınc a esır va ı mu- • • 

------.----- ---------------- Ankaradan stanbula Komnenin de hazır bulunacağı söyleni. avini Ekrem, Balıkesir vali muavin- Cumhurreısı haf tay a 
J d e rt; yor. . liğine Seyhan vali muavini Refik. se i/ecek 
ısnanva ramı g, Par111, 4 (Radyo) - Yugoslavy:ı Çine kaymakamlığına Akçaabad Ç 

f"' 'J Ankara, 4 (Hu~usı) - Baş\·ekili- krul naibi pı·en!i Potun Bukres senı- k k F d S f .h. k 1 Prag. 4 (Radyo) - Çeko~lovak· 
· B (' ı~ı u • 1 .. · ayma amı ua . e erı ısar ay- 1 ıı t A • 1. 1 rf mız . e ıa nayaı·, 1 l.50 tren ile • hHtiıH• blı> ük ehemmiyet veriliyor. _ . , ~ a par ıımen o 'e a) nn mec l!'l e . 

Fır,. .. 1r,·.ıı·r, •raı,. ... ,·yayı tekrar lombardı- taııLula hareket e'lmiMtir 1 s· ··ı k t ,ı (' k 1 makamlıgına Çıne Kaymakamı Cev- gelt•rek hafta içinde tophınacnklar .... • r 4 _... • • • • ınaya mu a a rnuu, ._ e os ovakya . . . . . . . . . . 
Haş\ ekılımız, hMreketinden e\·vel meselesinden sonra bozulan kii~ilk det nakıl ve tayın edılmışler, Denızlı ve cumhurreı. mı seçeceklerdır. 

man etmiıler. Fransa, lspanyolları z.irııatt ·~ek.li hı\:llik Kurtoğ1u ile tant hakkında da konuşulma ı m:~~ Sağlık müdürü Muhiddin ile Manİ·I Ilaş\•ekil Sırovı, buıcnn mef uh 
ı... h l . 1 zırıt1l ıs erı a . ~nda ko~uşmuş ve temeldir. sa ıa~lık müdürü Rifat da becayi~ partiler liderlerile bu hususta konu~. 
lf. 'J U etmryor 1 nıült>akıhf'n llttrH'ıye. Vekıli R. Tev- olmuslardır. mustur. 

P _._ ~ (R d ) F k' ti 1 fik Ruı;;tii Aı .. l~ VE' I onclra ~firimiz · l L aı-m, • • yo - ran 1 ere bulunan trı~niıı, Fr:rnsız toprakhırıııa ~ . . • .. .. Al t vulı ·h- F: Ü t eRe 
ıunıhuriyetçller arasında vukubulan girme ini menetmi~tir. E. 1f ı•lhı Ok) ul'la da göruşmüRtilr. t1Mlnyaya Q 1 ranaa, m S em • 
l.ıir hava harbinde cumhuriyetçilerin N f. V k·ı· · racatı artıyor ıerinJen F eJakarlık 
yedi tayyare kaybettikl•ri bildirn. E d k .. .. a ıa e ı ımız m en ruvazoru . 1stanbul, 4 (H .. usuıi muhabiri- yapma/r İsfemivor 
rnitttr. Er"'incan hattını aç· ı d ı .., 

Frankistler, Valanslyayı tekrar 6-1 RUG( N mızden} -. Son gun er e A mnn~~- Pnris, 4 (Rııd}·o) - E ki n:ızırlar-
--- ıri- •J k l!l,80 16, 18,30 ve 21 de ya tavuk ıhracatı artmıştır. Bugun . 

bombardıman etmişlerdir. Yirmi ki- Boğaz/ardan ger, erek ma5 a gı ece 100 ERKECa·: de bir vagon kesilmiş tavuk sevke· cl.tn P~I Ba tit, busrun rıı<l}oda bır 
~inin öldüj11 ve altmı§ ki~inin yara- Ankara, 4 ( H ususi) - Nafıa 1 KAL>IN dilmittir. Bu vaziyet şchirddti piva- ö~lev \'ermiş ve FranR&mn, mil tt>m-
Jaııdıiı 8Öyleniyor. K arad~nize c- çıldı Vekili B. A li (.etinkaya, Erzincan DF.ANNA DUPBIN \•e sada da teıirini göıtermiş. fiatlerin lekelf'rinden fedakarlık ~·apmamnk ni· 

Dört İtalyan tayynre~i. bu sabah İstanbul. 4 ( Huını~i muhauirimiz. hattını açmak üzere bu ay içinde LEOPOLO STOKOWSKt yühelmeaini mucip olmustur. Ev· ) etindf' bu1undutunu, ikinci ımf bir 
Porboyu bombardıman etmistir. . Erzincana gidecektir. Jninyn. Htt'Nltfi1ılt>ri velce kırk kuruşa satılan bir tavuk, de\•let olmak me,·kiine du.meği knti. 

p . 4 (R d ) llük~ • t <len ) - Almanların mektep gemı i (; Ş J J• ._ f I 
arıs, a ~o - lımet. . • Mu" ettı·s em'. aaın 1\llKt ve zengin teferrunt şimdi yetmiş ·~uruşa ırlamıştır. yi \,'\'eJl kabul etmi) eceg~•ini . ôvlenı'ı"t"ır. 

rıan .. ·adan kimsenin Fransız toprak- Em<len krtı\'l\7.örii, J.,"eee yarm limn- ~ ""~ ı-~L •- J • ~ 
J ır k / • / J TEl .. EFON: 3646 tavuk "ta bu~ mÜ~Aildir. B. d -lık • ., ,. 

lanna l'irmemeline karar vermiş \'e nımıınnn geçerek Karadenir.e çıknn!I!• ye a et emrıne Q ın ı Marsilya yangını ro 1 ~ v. evı ı an 
bu~Qn, Barselondan Pirene hu dutla- tır. Bulgar w Rumen limnnlatını zi- tstanbul 4 ( Hususi) _ Üçüncü efl ı 
tın.a vasıl olan ve yaralılarla dolu yart>l edeceği bildirilmckteclir . sını f mülkiye müfettişlerinden Şem- - Parie. 4 (Radyo) ....- Marıilya 

9 V yangını tahkikatına bugün de devam Prag, 4 (Radyo) - Vntan haini 
eeddin, görülen liizum üzerine e- K h R 

Bu . ~AFTA a raman US olunmuştur. olduj'u tesbit edilerek te\kif olunan 
n katet emrine alınmıshr. ö 1 · kadınları ğfeden sonra yanan binalardan ROtenya sabık ba~\'ekili Brodi bugün 

ELHAMRA sinema&ında /stanı,ul gümrük birinin enkazı tekrar ates almıf i.e hapishanede açhk grevi ilim etmiş-
Seaeain ilk büyiik Fransız filmi olan mu"dürÜ Moskova, 3 (A.A.) - Tas .Ajansı de derhal aöndürülmü,tü~. tir. 

Ô 
•• bildiriyor: YAN J K G N U L LE R Jstanbul, 4 (Huıusi ) Bura Mosko\'a • Uzakdoiu karargihı- Seın makinanın en son terakkiyatını nefıinde toplayan en aon 

"'- · u gu··mru""k mu"'du·· ru·· Mustafa Nurı"nı·n. nın Yere inmeden k.ahramanca uçul· ıiıtem makina ile techiz olunan i'9-huerı. s un zamanlardanberi görmedii iniz umumi al cadc:I 
teeuiir •• heyecan uyandırmaktadır açık bulunan inhisarlar Vekaleti ması düz hat üzerinde enterna .ronal Y 1 eainde kiin 

Batrollercle: JEAN GABiN MIRELLE BALIN tetkik heyeti riyasetine tayini muh· kadın uçuş rekorunun kırılmaııı \'A! Karııyaka Melek sint!maıı 
C · 1 -- temeldı'r. bu uçuo esnuında ~ö•teı·Hen d~kka-lW Liyilk artaat .... tarafıntlan yaratılan bu kuvvetli atk ve ihtira • t d Bugünkü seanslardan itibar~n muntazam faaliyete sıeçmi~tir . 
._. tekrar tekrar ıirül~ sUHI bir filimdir. K t' f • J JA. il e eğer cesaret ''e mubwcnıctler! ltk Fil 

DiKKAT: Cumarteai aUn& saat 1 de talebe matinesi 
ta lebeye 15 kul'Uıtur. 

Pazar sünleri saat 11 ele çok ucua fiyatla aile matinesi 
Salon 20 Koltuk 30 h"lftur. 

Seanslar: 2,t 5.-4,3o--6,45-9 

r a s aırnaan aun ' sebebile SovyeUf!r birliti yClbe1t SOV· l m 
Ankara. 4 (Huauei) - Harp yet rnecJi i dh-anı kAdın t.a:rrarcc.i CARRY KOORER - JEAN AR'llfUR 

'- G T araflanrıdan nefis bir surette temsil edilen Türkçe Sözlü 
o1tuhında kıt'a ıtajından aelen bi- rizoda-ova Os~iı>enlo n Reskovaya BUF' ALQB/LME"DAN HARBJ 
rinci amıf talebenin okula kabul me- Sov}·etler birliği kahramanı um·am n 6 , 
raıimi, çok parlak olmuş ve talebe, ile birlikte Lenin ni~anı \'e .rirmi 
Atatürk.ün anıtına meraaimle çelenk beşer bin ruble mükafnt verHmesini 
kaymuftaır kararla1tır111 1~tır. 

Seaaaları 
AYRICA 

4-e,30-a,41 
MIKI 
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Kayzer Vilhelm 
Eski Alman imparatorunun son günleri 

Polis hikayeleri Okuyor 
Çin ve ispanya harbini 
haritada takip ediyor 

79 yaşında. fakat hem vücutça, l1em 
fikirce genç bulunuyor 

bi.i;ı i.ik hahamın ~·anıncla orada üç ay 
kadar kalnıı::-tım. Bu üç 2y bana o ka
dar ya rnm ı~lı ki ! 

Bii.vük Jıaham viit'ule:ı da. fikren ele 
genç ve dinç kalnıı!)tır. Bunun :;ebebi 
usulü clai resinde \'e sadece bir hayat 
yaşama,,ıclır. 

Daima saat yedicle kalkar ve hah -
çeye çıkar, clola~ıı-. Kah\'ealtından eY
vel bı.itün aile efradını toplar \'C ~ato

nun kilisesinde beraber dua edilir. 
Kahvealtıclan sonra:t me,·sime göre 

ya bahçede, dolıı:;;ıı\ yahut şaloııuıı 

korulu{wna çıkar. Bü) Lik babam hah-, 
çe işlerile ıığrıışnıasım çok seYer. Tio
landada yalnız onun bir gi.jl bahçesi 
vardır. İki saat bahçe veya koruda do
laştı ktaıı Ron ra odasına gelir ve o sa
bahki gazeteleri gözden geçirir. 

Şatoda öğle yf>meğini daima saat 
1 de yeriz. Yediğimiz bir iki kap re 
meği geçmez. Akşam yemeği de öyle -
dir. Büyük babam sade şeyler yeme -
sini se,·er. Fakat :;ade olmakla bera -
ber bütün yemekler çok iyi yapılmış-

1 
j 

. tır. . B .. k" K "'f:, l Sofrada çok kalabalık bulunmaz. Ya-· _ ugund~. bay~l~r .. . d 
d k . b' 'k' k' · k k k' ugraşır. Çok Rev ıgı u ı ım uzerın e-

Dünkü Kayzer nın a ı ır ı ı ışı pe ya ın ımse- k' 1 ·1 b k 1 d k' d . . . ı çalışma arı e gene u u e e ı o a-
l3undan yirmi sene evvel bugünler- lerıdır. Bazan da Almanyadan veya dı- d b b k 

1 
. d" 

u _ • • ı- 1 k 1 ·d . . . 1 sın a aş aşa a ır. ır sene unya-
de Alman imparatorl"•"U tarıhten sı . ger mem e et eı en mısafırlerın ge - h k 1 -1 d lt • ., . '" . . d · - . 1 nın en meş ur ar eo og arın an a ı, 
linmış ve Kayzer Vılhelm memleketı ıgı 0 ur. . . . yedisini şatoya çağırmış ve bir hafta 

r-Ç-İM_D_İ_K_LE_R_l Paraşütün tarihi 
Para D · .. .. J 1w1 • ., L. 

tınaK::m::.:ı~~~:~~.~~:n:~·;::~~: raraşutun aoguşu, YUR 
sında şöyle diyor: ı • • • d •k • l l 

Paras.~zlık, bir diş ağrısı gi?~dir. se fŞf ve sım l l Q CQ ışı 
Bu soz, asrımızın hayatı ıçmde, ~ t 

hakikaten en doğru olan bir fikri -~ bunda muvaffak olmuştur. Ondan son. 
taşıyor. Fakat diş ağrısı i]e parasız- . '' ra <lün,rnda bil' çok baloncuların muh· 
lık ayni adamda birlesirse o zaman telif yüksekliklerden paraşüt· tecrü • 
neye benzer~.. heleri yaptıkları görülür. 

Para, bugün, bir sihirbaz gibi, Son seneel~de bütün havacılıkta ol-
müthiş bir kuvvet gibi dünyayı fet- clnP:u gibi, paraşütçülükte de meydana 
hediyor, insan oğullarını kuklaya çe- • gelen yenilikler, teknik terakkiler sa. 
viriyor, her türlü marifeti yapıyor. "" yesinde birçok memle~t~rde, Fransa-

Para, zamanı ge1iyor, insanı şi- da, 1ngiltere'de, Amerika'da ve Sov-
marık ve küstah yapıyor. yetlerde paraşütle atlamak adeti mo-

da halini almıştır. Kadın ve erkek pa
Para sahibi adam, mahiyeti dü-

raşü lçüler hava meydanlarında tecrü-
şünülmeden hürmet görüyor. helerini yarış derecesine çıkarrnışlar-

Paraya tamJ yüzünden insan, ah- dır. 
'lakı, vicdanı, fazileli ve terbiyeyi VilHktıblanya 'cin bir İngiliz, 800 rnet-
bir tarafa bırakarak her türlü şak- re yiikseklikten <ırclı ardına tam altı 

kere atlamıştır. Keza Stark adında labanlığa, her türlü riyakarhğa, her 
bir Amerikan paraşütçüsü de 800 

türlü yalancılığa, iftiraya, isnada metre havadan yirmi altışar dakika_ 
cinayete kadar g idiyor. tayyarecilk kadınlar ara- !ık fa~;ıla ile dokuz saat on iki daki _ 

Parası olan düdüğü çalıyor. ıında da çok ilerlemiş; binlerce ka- kada ~·irmi bir defa atlamıştır. Bugün 
Para hazretleri ile, küflü sağır dın tayyareci ve binlerce paraıütçü 29 yaşınd olan Stark dünyanın en 

kapılar açılıyor. kadın yetişmiştir manıf paras,ütçi.llerinden birisidir. 
Malümdur ki para~iil, pek yüksek- Şimdiye kadar Ül\Tare~inden 500 dea 

Parasına güvenerek, yetmişlik l i k t d b' · · - ere en su -u e en ır ımmnın ınme fazla :.ıtlnyış yapmıştır. Bir Sov)•et 
herif, on sekiz yaşında kız alıyor. hızını azaltmak için yapılmış lıir alet- pilotunun başından geçen çok heye-

Napolyon Bonapart, tir. Paraşüt, bazılarının zannettiği canlı bir vakn paraşütçülük tarihinde 
_Harbi kaianan, üç şeydir. De- gibi, yakın Renelerde icat edilmiş de- büyük bir hudil'H' ~a.rılmaktadır. 

. b' . . . .k. . . .. ğildir. Paraşütün icadı ta on yedinci 1 Pilot bir gün tay·)·aı·esı· bu··tu"n sü; 
mış, ırmcısı para, ı ınctsı para, u-
çüncüsü de gene paradır... ı:s~·a k.adar c;ıkar. Pisk~pos Veraı:zi/e j ratil~ ~H:.nıaktıı iken hoşluğa cloj'ru 

Para ile vatanını satanlar, tarihte yazılaı ında, 1617 Henesınde Venedık te 1 keııd1sıııı almış. fakut ta.n arenin k~· 
böyle bir alet gördüğünden bahseder. naclıııa takılmıştır. Paraşüt yırtılmış, 

ha1a tükürük deryası içinde yüzmek- Fakat şüphe yok ki o zamanlar para-1 pilot bir kurşun gibi :trza doğru in_ 

tedirler. şütçülük tecrübelerini bu derece cü - meğe Laşlamıştır. Fakat kendisinden 
Para, insanların kirli ve pis ma- retli. ~larak .?·apm~yorlarclı. Paraşütün evvel atlamıı:; olan başka bir paraşüt-

zilerini de örtüyor. hakıkı tecrubelerı dmaha pek yakın-ıçünün üzerine inmiş, açılmış paraşü-
Paranın girdiği yerde neş' e ve larda yapılmıştır. tün yanından geçerken birinci para-

1783 senesinde Fransad Monpol- şi.itçü arkadaşını boşlukta kavramıı
bahar aydınlığı, parasızlığın çöktü- ye kolleji fizik profesörü Lönorman ' tır. Fakat bir paraşüt iki adamı ta. 
ğü çatıda k'lsvet ve karanlık vardır. Sebastiyen 80 parmak kutrunda iki şıyamamış, bereket versin bunların bi

İnsanı her şekle sokan para, san- şemsiye ile bir tecrübeye girişmiştir. j risi yanında bulunan imdat aletini 
ki şeytanın icadıdır ve dünyaya, in- Birer elinde bulunan bu geniş şemsi- derhal açmıştır. Bu suretle iki para • 

1. . h b b. · yelerle bi revin birinci katından aşa- şütçü sağ salim yere inme;(,e muva~ san nes ının uzurunu ozup ırı- _ .. . JS .ı.• 
. . ld k . . k b gıya atlamıştır. Profesor hakıkaten fak olmuşlardır. 

bırıne sa ırtma ıçın aya asmış- , terkederek Holandayn çe.ı<ilnd-::. Yabancı mılletten mıAafır bulundu- . f" tm' ı· - _ 1 1 1 ıı · F nı.ısa ır e ış ı. 
Eski Alman imparatoru bugün ha- gu zaman on ara ~~ ~zce veya ran- Harita iizeı-inde muharebe takip tır. 

· 1.a Holandadrr ve dünyadan tamami-ısızca konuşur. Bu ıkı lısanı da Alman eder: En üstün kuvvet olan ilim ve ze- Pariste ihtiyar bir ka
dını öldürdüler 

le uzak bir hayat yasamaktadır. Vil- en. \tadar iyi bilir. f..k~m .nmeği;ı;ıi ss:ıatı sekizde yer. ka bile, muhterem ve muhteşem 
helm 79 yaşındadır. Çok çabuk ve ~e~ik~iz konuştuğu Fakut bi.iyiık bubam daima sofraya para hazretlerinin karşısında boynu

Kayzcrin oğlunun oğlu olan prens halde, karşı~mdakını dınler ve onlara herkesten beş dakika sonra gelir. nu kırıyor, ellerini bağlıyor. 
Lui Ferdinand bir İngiliz gazetesin - lakırdı açacak sualler sorar. Çünkü, '. ·emek salonuna giden kori - b k ı 

y kt k lkt kt d d .ı yokluğu ir bela, varlığı i i be a .. 
de çıkan bir yazıınnda bugiin büyük eme · en a 1 • an sonra 0 a an donla lıiiyiik bir m;keri harita onun 
bab", sının Ilolaı1 ılaclakı' Doorn snt''- eyvela kadınlar çıkn r. Büyük babanı d k Çok paranın azdırdığı adamla, " • .,.. öııliııde durur. llarilanın iizerin e ır-
sundn na~ıı '.·aşadığını anlatıyor: erkeklerin de ellerini ~akar. Bu, eski .. ~ 1 1 t 0 parasızlığın delirttiği insan tipi, her 

b" Al 'd' mızı ve mavı ıgne er sap anmış ır. 
Ben büyük babama daima aile reisi ır m~n ananesı ır. . • . .. günkü gazetelel'in Çin ve İspanyadaki yerde yan yana yaşıyor. 

'·e~·p tarihi bir çehre olmaktan zi,·ade Yemekten sonra eskı Ka' zerm ku - h b l 1 ' -k ı . - ,J. l ~ Çı'mdı'k ' " .. . • • . mu m·e e er rnK ·ımıa verıguı ma u-

Zavallı zengince imiş. katilin, eski _ 
u5ak olduğu söylen.yor )Jenl·m ı"çı'n lıersev•le keııdı':oıı'ııe tlarrnı- tuphanesınP çıkılır. h.ahvelerı oraya l - 1 - 1 .. d 

• "' " • m<ıtıt v;öı·e, ıu igne enn yer el'ını e- ---------------
tığım ve daima arkadaşlığından mem getil'irlel'. O kahvesini ayakta Rıgura g· i"'tirir. Bunlar, her iki tarafm asker- Pı:ıristc Ausiner civaı·ındn oturan 

·ıe beraber içer ve pencereden dışarı "( İzmir sulh hukuk hakimliğinden: irad sahibi biı· ihtİ.\'ar kadın evinde nun olduğum bir kimse olarak bakmı- 1 
• !erini gfüıteren işaretlerdir. > 

d korU\'U bahçeve bakar gözleri hep Zihni ve Şükrü, Ha~an, Şerif, Nuri- ölü olarak bulunmuştur. 
şım ır. · • ' _ · ' Yemekten Ronra tekrar kütüphane 

Kendisinı· harp günlerinde pek İ''i dışarda oldugu halde konuşur. 1 . 1.1 .. B 1. k b' ··a nin şayian ve irsen mutaRarrıf olduk- Cinayete ait tafsilatı yazıyoruz: 
c ,, • • • • • sa onuna g)( ı ıı. ura< a ısa ır mu 

hatırlıvamı,·orum çünkü çok küçük Kah\•eler de ıçılıp bıttıkten sonra 1 t t 1 k 11 kt b.. ları lzmirde Tepecikte zeytin sokağın- Lehot sokağında 57 numarada ika 
• • .ı • - • • . • c e o uru up ·onuşu c u an sonr u -

tu··m Fakat bı'r hatıra var ki onu hiç eskı Kayzer, uyumaya çekılır ve mı - "k b b 1 k b' b da kain 5 ve 7 No. mukav.•.yet ve beş met eden Marcel Bido karisiyle ve · . . . . . :ru a am. vuvar a ır maı::amn a-
unutmam o zaman ilk defa olarak safırlerıne de aynı şeyı tavsıye eder. • d k' k lt ·- b Ik" b' .. odalı ,,e 300 lı·r," kı•"""eti muhamme- çocuklarile beraber e\'ine avdet eder · · . .· . . şın a ı ·o uguna geçer, e ı ır gun- • , ,.. 
onun memleketin ve ordunun başı ol- Onlar da ke~~lıleı ıne. ta~sıs edılen o- lük ha,·atının en mühim kısmı o da- neli evin mahkemece. verilen izalei şu- ken, madam ('oltotııun apaıtmanın-
<lllg-unu "nlaml'ltım dalarına çekılırler. Mısafır odaları şa- k'k l ·1 K it - .. l kt 6 12 9.;)8 t . <la fazla miktarda nydııılık görmüş, 

" ".t • • ı ac acır. o uırn oı urc ll an ı:ınnra yu kararına istinaden ., arı-
0 l .. ,.: · tonun a"rı a'-Tl bınalarındadır Bur•t t ve ))tt \','tkı't.;ı'·z ısıklann t~ıbı·ı· oln1,·1dı-n ya,şııwa muı-uzım: 

1 
k~<l " t h 

1
'. ·-eline bir kitap veya gazete ahr ve yük hine mfüıaclif salı günü saat 15 te z- · · 

B. · ·ı d b. d t • d • Bu··tu"n arı es ı en sa onun a ır ve ımon - _ . - h' de .,..k ı'htı·,·aı· k ı b' d ızım aı e e ır a e '\:ar ı. . . '" ~ek sesle okumagu başlar. Masanın et- mir sulh hukuk mahkemesı Ralonunda gım ı:ıse ı-, · · acrnı ır e-
erkek çocuklar on yaşında orduya g.i- lukları ımış · rafında başka koltuklar vardır. diğrr- satışı yapılacaktır. Bu arttırmada tuh- fa oklamak istemiştir. 
rerler ve kendilerine muhafız alayı Büyük babam, odasında uzun müd- leri de onlara gc~cr otururlar ve din- min olunan bedelin yüzde yetmiş beşi )1ösyö Marscl Bido polise şu ifa-
mülizim rütbesi verilirdi. 1917 de det arkası üstü uzanıp uyuduktan son !erler. nisbetinde bedel verildiği surette La- deyi vermiştir: 

- Işıkların çokluğu nazarı dikka

timi celbetti. Çi.inkli madam Coltot 

benim on yaşıma bastığım günde im- ra kalkar. İkindi vakti yaklaşmıştır. Biiyük babamın oknduğu ekseri~·a libine ihalesi yapılacak akııi takdirde 
parator bizimle beraberdi. Mülazim Ça~·ını oclm;ına getirirler. Çayını ek- o ::1abah gazetelerde veya mecmualarda ı;atış 15 gün daha uzatılarak ikinci 
elbisesi giyip karşısına çıktığım za - ı:ıeriya karısı ile beraber içer. Diğer işaret ettiği bir yazıdır. İngilizce veya arttırması 22/ 12/ 938 perşembe günü 
man, daha evvel ezberlettikleri bir nu- misafirlerin çayı da odalarına götü- Fransızca ise okuduklarını cümle cüm- saat 15 te yine dairemizde yapıla- erkenden yatan ve erkenden kalkan 
tuk söyliyecektim l Çünkü ben, impa- rülür. ı~ derhal tercüme ederek okur ve din- caktır. ihtiar bir kadındı. Bahçe kapıı;ını 
ı·atorun en genç askeriydim. Yazın ek~eri günler öğleden sonra liyenler yazının Almanca olduğunu Gayri menkul üzerinde hak talebin- açtım. Mutbah krnmına gelen bom-

Üniformalarımı giymiş olarak sa - civardaki köylere gider. Dolaşır. Ken- zannederler. de bulunanlaı· ellerindeki reı;mi ve- rumdan geçerek pencereden içeriye 
lona girdim. İmparator ayakta duru- disini köylüler daima hürmetle selam- Bundun sonra mütaleanm edebi sikalarile birlikte yirmi gün içinde da- baktım. ı 
•vordu. Etrafında maiyeti vardı. Yanı- ı 1 Ek · t b'll · d d k b l B ı d k · ı lA d Ak · Zavalli kadın ve evinin, m•ktill ar ar. serıya o omo ı erı ur urt ısmı aş ar. u eser er arasın a o u- iremıze müracaat arı azım ır. sı Evvela mutbahla yemek odası a-
n ki t ıa~m alarak tk k d' 1 .. .. k d kl k ht l'ft' B f 1 f~ d h · ·11· ıA bulunduğu kö,eıi a ya· aş ım ve se , nu u- tukları ve en ı~i e goruşme istedik- u arı ço mu e ı ır. azan e se ı hal e aklarında tapu sıcı ı ma um rnsında iskemlelerin devrildiğine, 

.. l - b 1 d b' k b d b' 1 cl h · k ı ch·al'ında oldukc.a irad o-etiren ev ve mu soy emege aşa ım. feri olur. ır eser o ur, azan a ır po is hika- olma ıkça paylaşmadan anç ·a a- masalar·ın vıkıldığına şahid oldum. _ . . ~ "' . . 
Fakat ilk bir iki cümleyi söyledikten Büyük babam çayla akşam yemeği yesi.. caklarclır. • T ... :. d· h k rttı :\I t magaza gıbı emlake sahıptır. Asuf. 

sonra arkasını getiremedim. Ne söy- arasındaki vaktini çalışma odasında Eğer ilmi bir eserse, herkesin anlıya- Şartname 16/ 11/938 tarihinden ecessusum a a ,5° a · " u - erde oturanlar, onun iyi" kalbinden, 
. . . . . . . • . . balı kapısını tereddud etmeden aç· f k' 1 d 1 tt t "' Jiyeceğimi unuttum. O zaman büyük geçirir. Burası şatonun bir kulesinde- bılmesı ıçın, yavaş Yavaş ve kelımele- itıbaren herkesin görebılmesı ıçın . b' k 

1 
a ır ere evam ı sure e l'aP ı.ı 

b . · · tım. Gördüğüm manzara, ır o tllk- • t . . . • 
ha am bana yardım etti ve sözlerimin dir. Çok sakin ve sessiz bir yeı·dir, re dıkkat ederek okur. Romansa - açıkta ve gayri menkulün evsafı da 

1 
b. a· . a·· k" .. k t.ı· mıuı' <'n<.' ten, ~ rtım cemıretleI'ıyle 

k 1 d S . ·-· . • . . . a. 11· se ırın yanına. uscn ·uçu · ır 1 · • k'l l ı·· ·· b t' d t k ar asını o tamam a ı.. onra: kimsenin kendi~ini rahaüıız etmesıne en fazla ı-ıev<lıgı , tarıhı romanlardır sartnamede yazılıdır. Mıizayedeye ış- · t c aımı şe ı c e \ı munase e ın en a 
. . . " . yerde madam Colot eun upuzun u- a· 1 b · - Peki yavrum, eledi. Pek iyi ol - imkan yoktur. ·ı-hareketlerıle kıtaptakı kahramanla- tirak etmek istiyenler kıymetı muham- • .. .. d" 

1 
ır e ahs~dıyorlar. 

madı amma, ümit ederim ki general En iyi tahsil: Seyahat: rı adeta temsil eder. menenin yüzde yedi buçuğu nisbetin- za~~ıdş vucudt~~ .. u. b. k'- d .. t"l ı Hiç kim~esi olmıyan bu kadın daJ. 
oluncaya kadar, sözlerini söylemek Bir aile reisi sıfatile, kenidsini, Okuma faslı bir buçuk, iki saat, de pey akçası veya milli bir banka te- .. ı~.ı.t~ aE~~nl yukzuk~e ır ag~. 

1 
.. orlu - ma yalnız ,ynşama kta ve emlakinin 

· · t k b h · • h t • b h f 1 .. . . . . • . mus u. gı ere omşunun o u o up k". . .1 . kt d' K 1 ıçın ar ı ana i tıyaç duymazsın.. çocuklarını \'e torunlarını alakadar a ta azan ela a az a surer. Hepı- mınatı ırae clmelerı lazımdır. Gayrı :; • 
1 

. k ., . ıı a. n e geçınme ey ı. omşu a • 
1918 d k . 'ht·ı·l k d .. d d 1 1 . . kt' h' . . . . k 1.. . . •• .. olmadıgını an ama ı:stedım. Maat- . .f d . . .. 1 d e ı ı ı a e a ar o gun en e en mese e erle meşgul olur. Kıtap- mız va ın ıç geçmemesını ısterız. men u un vergı ve saır kanunu mu- .·· C 

1 
.. .. . .. ıın ı a e"ıne nazm an, ~on gun er ~ 

b. d h b" "k b b .. 1 k a· F k t k't ı· b-· ··k b b il f' · ·· d 'k' teeRsuf madam 0 otte olU\ du. Der- mad C 1 tt •· · d h l b' sonra ır a a uyu a amı gorrne- lar a ve en ı11ine eski günleri hatır- a a . va ·ı ge ınce uyu a am ke e ıyetlerı satıcılara ve yuz e ı ı . t B . · . ·-. am o e e ı evm e meç u ır 
d. 1 1 k Ik h . . h . k . _ 1 1 hal polı:ıe koş um. enım bıldıgım d . t t . t• T h . d'l ım. latan eşya ara dolu olan bu odada a ar ve epımıze ra at hır gece te- buçu dellalıye ve ferag harç arı a ı- . . a am zıyare e mış ır. a mm e ı -

B.k d Hl dd b ·el k 1 · · bundanıbarettır. ja·-· .. b d b.k ıı.ı ır aç sene sonra a o an a a büyük ha amın yanında çok mesut mennı e ere ayrı ır. cıya aıt olup ihale bedelı defaten ve . 
1
. . ıgıııe gore, u a am ır aç yı un• 

k d . · · b b k b. h t .. d . · . a· 1 . .. . İh 1 . .. k' Bır taraftan po ıs anketı de şu ne- d h' t d b k ·en ı:;ını am aş a ır aya ıçın e saatler geçırmışım ır. peşınen odenecektır. a eyı mutea ıp . . . . j ce ma amn ızme e en ve ev e • 
b ıd B l be b 'b k . · ı ~. .. t . 'h ı· . d·-· tıcevı vermıştır: ·ı·~· b .. · 1· H .. t hi u um. ununa ra er, ana arşı Amerıkaya gıc ecegım zaman ken- JI il • l k muş erı ı ale bede ını verme ıgı veya · . . çı ıgı yapan ırısıc ır. enuz eş ~ 

gene, kendisini Almanyada son olarak disind.en .ayrılırken o odada söylediği .lYlQCQTlSfan ·• TQ veremediği surette ga~·rimenkul tek- Madam Colotte, Panste ve Parıs 
1 

edilip yakalanam.ıyan._e.ski bekçinin 
hatırladığım günlerde olduğu gibi sözlerı hıç unutmam: IAnk,.,rada b • clı tl k rar 15 gün müddetle arttırmaya ko- • madamclnn paı·a ıRtedıgı ve onun da 
:milş~ik davranıyordu. . «-. Güle güle git, o~lum...'. de?i. Böy; •• zr OS U nulu~ en çok bedel verenin üzerine i- Çocuk esırgeme kuru• bu adam~ para ;ermemesi~~e~ d?-

Bız Holandaya ondan bırkaç sene le bır seyahati yapabılecegın ıçin ne muahedesı ımzaladılar halesı apılacak arada tahakkuk edecek d [ layı bekçının el'lkı bayanım oldurdll· 
sonra gittik. Kendisinden sonra Al - bahtiyarsın l Ben buna kendim muvaf-1 Ankara, 3 (A.A.) - Macar elçi- ihale farkı hiç bir güna hükme hacet munun yar lm art ği.i nnlaşılmaktadır. 
manyada kaldığım1z müddet zarfında fak olamadım. Fakat size imkan ver- si B. Maryasi ile Irak elçisi B. Naci kalmaksızın vecibesini ifa etmiyen Ankara, 3 (A.A.} - Çocuk esir- İhtiyar kadın, boğularak ve ba~n-
bizimle daima alakadar oluyordu. diğim için mesudum. Bence bir genç Şevket Macar ve Irak memleketleri müşteriden tahsH olunacaktır. Daha geme kurumu genel merkezi tarafın- na \'tırtılarak öldürülmüştür. En~esi-

!htiyarlıkta genç kalmanın sırrı: için en büyük tahsil ve terbiye seya-' arasında bir dostluk muahedesini fazla malOmat almak istiyenler dire- dan 16-10-19B8 tarihinden 1-11 -938 11iıı her iki tarafındaki çürükler. "e 
Doorn bizim için ikinci vatanımız hattir.> I bugün saat beşte .Ankarada Irak el- mizin 938/1953 sayılı dosyasına mü- tarihine kadar son on beş gün zar - şakaktan göğse doğru inen kan ukın· 

•ddu. Tamamen 'irle eden vvel de Eski Ka er ar eolo.·· · · · · · tı u 'lan olunur. 4009 fında 114:? ocuğa yardım edilmiştir., tıları bunu jspal etmektedir. 



"AHfFE 6 -· ( Ai-..AOOtL , - Yakaladığını dilsiz 
eden bir hastalık! 

En nadir ve en garip tıg hadi:.;elC'-

:> lkinciteşrin CUMARTESi 1938 

Aşk 
•• 

Universitesi HARP r~ i C 1 ~ PA TLAMA Dl 1 
.,. rine alışmış olan orta A \'rupaııın L 

1 Alman istihkamlarını gez~n bir Fransız muharriri yazıyor 1 :,.~.'!~.~ :;;~k~ı~~ı:·~~~·~k;1\:;~~.ı:~~:I ondrada acı/an mües-
Almanya hazırlanmamış! ~:~~;~;;;~~~:~;;:;~h~;;:~~~;,:;~; sese, dersl;re başladı 

Nüremberg kongresi sıralarında 
Fransanın hazırlıkları duyulunca: 

Propaganda Nazırı gü
lerek demiş ki: 

M. Da/adiye Marsilya
daki dok işçilerini de se

ferber c t ~·i mi a cab :ı? 

Nürenberg konferansının açıldı- :-er·~ıe Deme~r i~minde bir <:iftçi ~
ğı gün, operadaki gala müsamere _ ıl~sı .. oı:a~a hıç. b~r sebep yo.kken .bır 
sinde Hitler Fransız hükumetinin gunun ıçınde dılsız olu\'ermışlerdır. 
emniyet tedbirlerine baş vurdug· u Anne, baba ve kızlar doktorların 

nu t · · ·ı M · t h haber alıyor. Bir an için endise eder avsıyesı ı e acans anın meıoı ur 
gibi gfüünüyor. Falat dokt~r G"- hir akıl doktorunun kiliniğine gön
bels yaklaşıyor ve yanındakilerin ;e c~eril_miıderdir .. Ya~ılım muayene ne
işitebilece-öi yüksek bir sesle: tıcesınde bu aılenın baştan başa pPk 

_ M. Daladiye Marsi1yadaki dok encter bulunan ve füzozreni <lMen bir 
isçilerini seferber etti mi acaba~ nevi akıl ha!'ltalığıııa müptela oldu-
. o· ğu anlaşılmıştır. 

ıyor. n ·ı · b' d ~l d ' 
Herkes gülüyor. Hitler de rahat- a · 81 enın ır e o~ u var ır. f n-

1 kat askerde bıılunnrnktadıı·. O d:.ı ıff-
anıyor. · 

Bu suretle cumhuriyetçi hüku- ııi zamane!~ sö\·lemenıw~ h'l.,la":'ıf.ltı.r. 
metlerin otoriteden mahrum bu _ F~_kat berıy~ndan doktorlar aılenın 
lunmaları Fransada 1936 d be· dıger efradı ıle meşgul oladursunlar, 
t tb'k d.'l tenb )]'k k an] rı alaYda bölilk kumandanı dilsiz a~-a ı e ı en e ı anun arı · 
F d .. ı'lyon b' . b ' keri bizzat techn•i\•e ba~lamı~tır. Zn-ransa a uç m ecne ının u- · · 
Junması Amanyaya itimad v .. . bitin tedavi usulü gayet b11.qit: As-

e umıt k .. d- d d' ere gece gun uz, urup ınlenme
verıyor. 

Alman erkanı harbiyesi için der- den konu~masını emretmiıoıtir. 
h 1 h be · · k t ·ı h Bu garip tedavi u~ulü :-:wec;iııde a ar gırışme amamı e azır-

1 d k d kt. y dilsiz asker bir sabah lıülbiil gibi anma an çarpışma eme ır. a- _ 
ni 0 zaman Almanya, 1914 de ol- söylemeg.e başlamıştır. 

ve 
bağlıyor? 

saadeti 

duguw gibi hem •arkta h Annesı doktorun hastahanesinde 
' ,, • em garpta . . . L d d b' k 1 harb etmiye mecbur olac kt tedavı edılerek ancak on sekız ay on ra a ır aş ünive-rsitesi a- yor. 

a ır. · ·ı · t' K d 1 h Ik . . be k G .. k k Erkanı harbiye bu 't' d' sonra ıyı e~mış n·. a ın söyleme- çı mış ve a a yırmı ş uruşa ene ona gorf', arı ocanın 

Yor. Ona göre Alma n.a ı ırhaz ebeı- ğe başlar başlamaz etrafım komşu- der~. verilmeğe baslanmıstır. bilhassa şunu kabul etmeleri lazım-
nya mu are - h .. U . . k d k k d i ye ancak 1940 veya 41 d . bT !arı almış er 9'tın ımbahtan ak- nıversıteye a ın, er e , genç, ır: 

Çünkü 0 tarihte Almanyae l~~s;~~~ şama kadar kadına hastalığı hak - yalilı herkes kabul olunmaktadır. 1 - He~kes kendi h gaınlığını 
Yadan da ) - k I f I kında sualler sormuşlar ve kadın bun- Bizim paramızla 2,5 lira kadar tu - kabul etmelı. a acagı as er e en az a 
asker mı'kt h' l k lara yorulmadan cevap vermiştir ve tan bir ücret mukabilinde yazılanlar 2 - Karşısındakini de kendine 

arına sa ıp o aca tır. .. . 
Fakat ik' ·· beki k d soyledıkçe açılmışbr. üniversitede verilecek on konferan- mahsus bir şahsiyet sahibi olduğu-

• ı uç sene eme ma - H Ih k' 'ht' De " h d' ) k h kk h · d l b') el' deten k b') 'd' .. B "dd a u ı ı wnr meter ın asta- sı ın eme a ını aız ir er. nu ı m ı. a ı mı ır r u mu et zar- w . A 
fında I· ·ı 1 .1 k 1 . lıgı dejenere olarak umumı felce ta- cAşk üniversitesi> nde bilhassa 3 - Ve bu şahsiyetin inkişafına ransa ı e ngı t~re uvvet erı- . . .. 

· ki havvill etmıştır ve adam bu '-·uzden evlilikte saadet derslerı' verı'lmekte- vardım etmeli. nı artırmıyaca ar mıdır~ öl ü t·· " " 
• m Ş ur. dir. Bu dersleri dinlemiye gençler - Bilhassa kadınların şahsiyetlerini 

Diğer tar ft • • A l Kıza gelince, o hAli Budapeştede den ziyade yatları ilerlemiş kızların kaybetmemeleri lazımdır. Şahsiye. 
tayayresiJe : ~n, ~jn~anF ne' teda ıi edilmektedir. keldiği görülmektedir. tini kaybeden bir kadın yeknasak 
sa ile harbede:ıi;:e~7ık:b:l ol~n: Doktor Üniversitede ilk konferans ge - ve sıkıcı olmakta ve arsız bir kız ha-

çen gün verilmiş ve salon, zanne - lini almaktadır. nuyor. 
Herkes, her fırsatta Almanyanın 

hava kuvvetleri itibarile üsti.in ol -
duğunu söyliiyor. Bu korkuyu F ran 
sız gazc:telerinin co~u da beslemek-

/(ı J Sal •h A dildiğinden fazla bir kalabalıkla dol- Erkeklerin evlendikten sonra ka-
ema 1 y say muştur. Bir ruhiyat doktoru evlilik- rılarına karşı, nişanlı bulunduklan 

~·ari \'C intani hastalıklar te saadet mevzuu üzerindeki konfe- :ıamandaki gibi harek .. t etmeleri IA-

llmaa ordusu tedir. Halbuki vaziyet şudur: 
Amanya hakkında bir çok eser gram sebze, akşama da 30 gram te- Bugün çıkacak bir harpte tayya-I 

mnt<'haS!illSl 

Basmahane postahane 

kartıaı No. 30 

Cumartesi gün
leri meccanen 

yazmış olan Fransız muharrirlerin- reyağı, 125 gram domuz sucuğu, renin rolü mühimdir, fakat bazıla-

1 den Jak Bardan son günlerde Al- peynir veya balık. Askere veri1en rının zannettiği gibi üstün değildir. 
manların Siegfried istihkamlarmı ekmek miktarı günde 750 gramdır. ispanya harbinde gördük ki, tayya
dolaşatak ve askeri vaziyetini tetkik Bu, ask ere yetişecek bir yemek- re, ordular ilerlemek kabiliyetinde 
ederek bir kitap yazmıştır. cAlman- tir. Fakat muntazam verilebilirse ise onların ilerlemesine yardım ede-
ya ve harp> ismini taşıyan bu ese- ve ekmek te iyi olursa. Lakin harp bilir. Fakat ne bir taarruzu tayin e- Telefon: 4223 
rinde muharrir, son buhran esnasın- zamanında erzakın üçte birinin eks\- decek amildir, ne de bir zaferi.. -
da harbin niçin çıkmadığını gözden cce~i tahmin olunuyor. O h3lde as-' Diğ.e~ tar~ftan tayyare ~ehirler- zım olan şeyleri temin için ne kafi 
geçirerek buna şu ~ekiJde cevap ve- kerın kalbindeki hararet 500 gram d~ tamırı kabıl olmıyan tahrıbat yap derecede demiri var, ne de bakırı, 
riyor: ekmek ve 60 gram söğüşle mi mu- tıgı ~alde.' halkın maneviyatına ~k sun 'i yakıcı madde imali için 0 ka-

cHarp çıkmadı; çünkü, evvela. hafaza olunacak. az bır mıkyasta zarar vermektedır. t'ar çalısmasına rağmen benzini de 
Almanya harbe hazır değil; ; sonra-, Alman hükumeti de harp istemi- Bilakis halkın maneviyatını tahrik k k • _ d 
Alman er~nı harbiyesi harpte mu- yor. Çünkü 1918 deki gibi bir itti- ediyor ve onu öyle fedakarlıklara yo Oh ~~çugu ah' h d b'] k 
vaff.akıyt!t, kazanacaldaıına hiç te fak karşısında kalacağından korku - sürüklüyor ki hava bombardıman· . . a e, uzun ır . arp ~ ~ ı me 
e~n bUldnuyorlar. Sonra, bir se- yor. ltalyadan şüphe ediyor. Sekiz l~rı .olm.~~ mi~let bu _gibi hareketler ıçın Alman~a~ı ndenıze ha~ımA olup 
ben daha var J-litler cMein Kamph ]A ld N be d J 'lt · B rı hıç duşunmıyecektır ablukanın onune geçmesı lazım-

1"\" • • • • • ey u e uren rg e ngı erenın . T k . · . . . 
(Mqçadel&n) Jtlmındekı kıtabında M ] . b' fi - t l b'I ayyare ço şeyı tahrıp ed.-bı!ır, dır. 

usso nın ıra ıgını sa ın a a ı e - fak t h . t h . . k lk H lb k' 1 G Fransaya lnailterenin müttefiki _. a er şeyı a rıp etmıye a a- a u ı, genera örinl! Alman-
, e· cegınden bahsolunmustu. S h J k · 'k bJ k d k k d - .. 

k Id k h .. tm'yecegw ini sö 1 - .. . . maz. onra, er mem e ette gıttı - yanın a u a an or ma ı'!ını soy-a ı ça ucum e ı y e Maretml Gorıng. 1 k d kA 
H~) 1. b' 1· . . 1 • çe artan hava müdafaa t•sisatını er en sa ece er anı harbiyenin bii-

mişti. - ı e ı ır a ış v~rıstr:vız, cıı- "k b' d' . . 
Al h kitabınd d Ç" k" it 1 · .. ~iiİr bir da göz öni.inde bulundurmak mec- yu ır en ışesını gizlemeğe calı-:ı-< manya ve arp> an yor u. un u a yay"\ mue · b . . d d' yordu · ·. 

son vaziyeti tahlil eden kısımları alı- yardımcı diye hiçbir s 0 kilde güvene- urıyetın e ır. 
191

' 
4 

d k 
ıoruz: meyiz. Paris üzerine 500 tayyare gönde- e uvv,.tli bir filo tam ~İt 

.. •. Alman erkanı harbiyesinin fikri ri1ebilir amma, acaba kaçı hed~fle- ablukaya muvaffak olmadı. Fakat 
Alman hükumeti harp istemiyor, de bu merkezde.. rin~ varacaklardır? 0 7.an>an Alrnanyr>nın açık deniz fi-

çünkü neticesinin ne olacağını bil - Görüyoruz ki Almanya herbet- İyi J'l"P!u:T!at alan kimseler bize losu a"'ağı yukarı İngilterenin filosu 
miyor. Şüphesiz Almanyanın harp mek istemiyor. Fakat harbe sürük- diyorlar ki: kadar kuvvetli idi. 

ransı, büyük bir alaka ile dinliyen zımdır; Gene eker, çikulata, çiçeli 
on binlerce kişi önünde \'ermıstir. getirmeleri, karılarının mesleğine 

Profesöre göre, evde geçımsizlik karşı ayni alakayı göstermelidir. 
başladığı zaman karı kocadan biri- Konferanstan sonra münakapı 
nin, bir üçüncü şahsa müracaatları faslı açılmış ve kadınlar profesöre 
ve ondan akıl istem~leri lazımdır. muhtelif sua11er sormuşlardır. 
Profesör, bu danısılacak kimseyi 1 Üniversitenin muhtelif şehirler• 
doktor ve) a rahip olarak tercıh edi- de açılmasına karar ve,.ilmiştir. 

Şekspir cahil bir ak
• tör müdür? 

Bunu ileri 
alarını 

sürenler yakında iddi
isbat edec~klermiş 

için mühim vaaıtalan var: Milyon- l~nebilir. Çünkü manevi muvaffa- - Alman t,.yyareleri sekiz bin Bugün Almanyanın, lngiltere-nin 
lcirca asker; henüz olmamış bulu-1 kıye.tler ~l?e ederek milleti beklet - metreden ucaraklardır. on ~ş . «fevkalade> diretnotlarile eeykın, Şek spir, Spenaer •• 
nan fakat büyük gayretler sayesin-,mesı dahılı bakımdan lazımdır. Güzel.. Fakat 8000 metreden ne boy olçütebilecek ancak iki zırhlısı Şek pirin eserlerini Beykınm yaz- biri olan Spenser öldüğü zaman za -

de on sekiz aya kadar son derece Diğ~r taraftan~ Almanya şarka ve görecekler ve nereye ateş edecekler- var. ?7 şer bin tonluk olan ve yal- dığı , Şek~pirin < kunıp \'azma bile manındaki t~nınmıs şai.rler onun me
büyijk bir kuvvet teşkil edecek olan cenubı şarka dogru yürümeğe mec- did nız 280 milimetrelik topları bulu _ b'l . b' 

1 
t. de b k b' 

1 
zarııı.ı kendı elynzılarıle Ya7.dı'durt 

bir istihkam sistemi, emsalsiz bir ı' bur olacağı zamaı;un yaklaştığını da Diğer taraftan tamamen aske .. ri na. n bu iki zırhlı da lnmliz gemileri- 1 mı~ en .1
1
r ~' 0.r nl '.18 

''.
1d l~rşe\ 0 

- mersh eler atnıışlandı. 
f ed ı 406 e· madıgını ı erı ısureıı erın ı c ıaısı son Ş kv . d d . silah imalatı. görüyor ve o z~man garp komşular.ı- bakımdan düşünelim ve arz e ım n.ın milimetrelik toplannın ate-

1 
d t k 

1 
t e spır e o evrın tanınmış şair-

Fak .. t erkanı harbiye memleketin dan gelecek hır mukabil harekete ki ltalyan kuvvetleri (yine farz ola- şıne mukavemet edemez. gün er e e rar can anmış ır. 1 · 8 asında bul d "l.L.. h Jd 
.,. Bu iddia) ı ileri ·üren edebiyat tet- erı r unu)·or u. .m::r a e 

zaaflarını da biliyor. Alman mille- karsı şimdiden hazırlanıyor. rak, bir Üstünlük sayesinde) F ran- Almanya, sade Fransız filosu kar kikçieri, tezlerini isbata yarı~ abilecek 

1 

onun da imza~ile yazılmıs bir mersi-
tinin heyecanı malumdur. Lakin altı! Bunlar, üze~inde münakaşa olu- 8ız tayyarelerini ve lngiliz filosu.· şısında bile fena vaziyette buluna- bir çareye baş \'llruyorlar: Onaltıncı ye mezara konulmuş olacak. Eğer bu 
ay bile harbe dayanabilir mi aca - namıyacak h~kı~a~ler. nun bir kısmını akamete uğratabıl- cak ve sahillerinin ablukasını gör- 1 d 
ha) 1 Alman mı!letının bun~ar karşısın mişlerdir; bu halde bile, Alman!a mek mecburiyetinde kalacaktır. a~ki meşhur ngiliz şairlerin en mersiye bulunup yazının Beykının el 

Berlindekiler biliyorlar ki, çabuk da aklığı vazıyet te hakıkaten çok kızıl tayyarelerin işe müclahalesın· ltalyanın yardımı ablukaya bile Doktor ~azısı, fakat imzanın Şeksper olduiu 
bir harp yapacaklarını ümid edemez dikkate şayan: den korkacaktır. mani olamıyacaktır. Esasen Alman B " h B .. goruliır e. Şekspirin bütün eaerl~ı-ini 
ler. ispanya harbi Alman erkanı 1 Burjuvalar. münevver kimse Sovyet tayyare ve tayyarecileri. ~rkanı harbiyesi ltalyan yardımına Ur an engU Be.} kıııııı yazdığı ispat edilmiş olacak. 
harbiyesini son derece şaşkınlığa I ler ve ordunun büyü~ bir kısmı g~- Almanlarla bir değerde olma~ıkla~ı güvenmek bile istemiyor. MEMLEKET HAST ANESI Spen erin mezarının açılmasına 
uğratmıştır. Asker yine askerdir; yet samimi olarak. ınanı.yo~lar kı, h~lde, mücadeleden çekinmedikler_ı- Bu şerait dahilinde Almanya kar- GÖZ MOTEHASSISI lahdin bulunduğu manastır başrahit>-
Siperde yatan adam uçan adama da, I Almanyanın son hır tazyık ıcra et• nı ispanyada bize ispat ettilet. Bır şısında lngiliz - Fransız blokunu bu- Hastalarını her gün öğleden ligi tarafından izin \erilmi!ıtir \'e ya-
ınakineye de aldırış etmiyor. Dün 

1 
mesi için vakit müsaitt~~· İ~gilt~re çoklarının söylediği gibi havala~ın la.~ağı bir harbi göze alamaz. Bugün sonra Beyler sokağındaki muaye- kıııd.ı :ıçıl.ıcaktır. 

de olduğu gibi bugün de muharebe- silahlanıyor, fakat muttefıkerıne Almanya hakmiyeti altında oldugu- ku tereddüdlerinin de sebebi budur. nehaneainde kabul eder. 
de esas olan şey asksri? .cesaretidir. yardım edebilmesi için bir iki sen~ n~ v~ tayyaresinin yardımı il~ a~i . . Onun için, fütuhata ve araziye .;..;-;.;,;,;;~;.::;;-.ııiiiii_._ _ _ __ _ 
Sevkulceyş muharebe ıçın nasıl yi- geçmesi lazım. Fransanın kuvvetlı bır hucumu kolaylaştıracağını ıddıa ıhtıyacı olan Almanya ya garp dev- _ Tı•re de 
ne en lüzumlu şey ise, muharebeye 'bir ordusu ve mühim bir harp malze- edemeyiz. Jetleri haricinde cfaydalı> bir muha
hakim olan da piyadedir. mesi var, fakat harbe . ~azı~ . olan Evet, Almanya belki ani bir hü- rebeye girişmeğe çalışacak, yahud 1 Diş doktoru -ı 

--. Hatice Azra 
Halbuki cesaret ne kadar kuvvet- şeyleri yetiştirmek kabılıyetını bu- cumda bulunacak ve mütekasif fa- da Fransayı müteaarrız olarak sü _ 

li olursa olaun, bir mide meselesi - gün kaybetmiş bulunuyor. ~at faydasız bombardımanlara gi- rükliyeceği bir harp arıyacak. Çün
dir. Alman aaksrine, nazariyede, sa-I Anlatılan bir fıkra var ki, Fran- rışecek, fakat muharebe yine uzun kü Fransa o zaman müttefiklerinin 
bahleyin bulıur çorbası verilir; öğ- saclaki işçi meselesinden Almanla - sürecek ve o zaman iaşe meselesi yardımından mahrum kalacaktır. 
leyin ı SO- f 80 gram et, 1200 gram rın nekadar memnun old-.ıklanm orıaya çıkacak. Açık bir tekilde aöriilmeai lazım 
-.ı.ıaa 1 O- IS aram fai ile 200 ~ıt iyi aöıterir. Alm~ny•mn, aanayie derhal il- aelen b~~"'. 

Dr. S. Sırrı Tine/ 
lıtanbul eaki Alemdar Sıhhat 

Yurdu hekimlerinden 
Haıtalannı yalnız iUncH.izleri ka

bul ve ted vi eder. ...... 

, 
Demirelli 

10 senedenberi Gazi bulvarında 
8 numurada icrai tababet eden Ha
tiçe • .\zr. h ıstalnı ını Gazi bulvarı 

doktor Hulu b ) c. drlesinde 12 
o. da k. l le kt'r . 

~~~------............. 
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SAHlFF. il 

Cu.m uriyetten evv~1 ve şimdi Al 
VH ~i sa ayiim·z gittikçe . ~anya . Küşteri Perdesi ~ 

inkişaf ediyor Hangı mustemlekelerı 
geri istiyor? 

-·- 5 ---
Perdeye gelenler birer kıt'a yaz .. 

fvfilli sanayie verdiğimiz Ehemrr. iyet büyük• 
tür. (Tahsin Piyale makarna fabribası) 

mamulatı, sergilerde yeni muvaf fa .. 
k yet ler kazandı 

Bu miisten1lekelerin mevkileri nere
de, mesaha ve nüfusları ne ·kadar? 

madan kurtulamıyorlar 
(Perde ... Hüseyin A vııi Ozan oturmuş; birşeyler yazıyoı·) .• 
Karagöz - Gene neler beceriyorsun yazıeıha!5ı? .. 
- AJJab ömürler versin K•ıragöı,; şöyle pir kıt'a ya;.:ayım 
- Oku bakayım ... 
Day il fü~eyjn A mi okm·: 

.Almanların mii,.;t(•ıııli'ke meselesi! 267,000 e .rük:-;elıliğ-i anla~ılrnı~tır. 
Avnıpa \'C düııya si~ a:-ıetinin birinci Bu in:-;anların :11,000 i beyazdı!'. Be KIT'A 
bir hadisesini te~nil etmek üzel'edit'. yazlar bu memlekete Alman karekleri İttifak üzı·e Reçildi beldenin az;alıın 

İngiltere Alman müstemlekelerilc Vel'Clirmeğe başlamıştır. Büyük şehir- Barckallah reyini kullandı nakkile ulus; 
Ple~gul olmıya lıa~Jııdı. Almanlar ya- !eri l 6,000 nüfuslu Vinduk'tur. Yu- Baskan oldu meclise çıılsın davullttr, zurnalar 
kın bir i::;tikbalde harhi umumi niha- murta \'e ta\'ukçuluk terakki etmiş A~ka gelsin ~evk ile rak~eylesin Buy Belu;et Us 
yelinde kaybettikleri mü~teınlr•keler Ota va denilen yüksek me\'ldlerc!ı· zi - Karagöz - Aferin Bay Avni Ozan .. 
için Riyası te<ıabbiisata gececeklerini raat te yapılmaldadır. Yeraltı maden- Kıt'ayı beğendim. Peki; bu kıt'ayı ne yap;:ıcaksın? •• 
açık açık söylerreğe La'}ladılar. !eri zengindir. Bakır, çinko, hatta el- - Belediye reisine hediye edeceğim .. 

dedim. 

Almanların geri almak istedikleri mas çıkar11ır. - Muvafık olur, derhal yap. 
bu mfo;tcnılekeler hangilerirlir? .. AI- reni gine: (Ray Hüseyin A\'ni selam verjp perdeden gider. Onun yerine Bay 
rnan menahiinden verilen malumata Umumi hal'p sonunda Avusturalya Visa!eddin gelir) ... 
göre, Umumi hal'pten evyeJ Alman hi- hakimiyeti altına verilen bu mtisternle- - <;el bakalım Mirim. Sancı. IH1seyin Avninin bir J~ıt'nsmı okuyıı. 
maye~i altında bulunan arazi ile müs- ke 236,000 kilometre rnurabaı geniş- yım da dinle ... 
temle keler şunlcır<lır: liğinde oluıJ, nüfusu 400,000 en bü- (Karagöz kıt'ayı okur) ... 

Amerikacla 1885 seneı;indan 1!>20 yük şehri: Babol'dur. - Be2'endin mi?. 
senesine kadar Alman himayeıı.in<le Kol'olin ve Mal'e~al adaları: - Çok enfes Karag~z ... 
bulunan bütün arazi bnşkıı devletlerin Japonyanın hakimiyetine umumi - Şu halde clerhnl sen de bir nazire yazmnlısın ... 
elne geçmiştir. Bu arazinin şimali gar hnrpten sonra verilen adaların mesa- -- Bnşüstüne .... 
bisinde Rtında \'e Urundi mıntakaları ha~ı 2500 kilometre murabbaıdır. Nu- (Bay Visaleddin bir müddet uğraı:ıtıktan som·a şu kıt'ayı okur) . 

Tahsin Piyale makarna fabrikaaınin imalathane kısmından bir köıe • KIT'A. 
l~?.kfıı:?e~.imizin: y~rli sana~i': 1 (Tahsin Piyale makarna fab;ri- Belçika müdafaasına \'erilmiştir. Sar- fusu 204.000 dil'. Biiyjjk şehirler Ya- Din<1izin hakkından ancak bir inınnRızdn· gelım 

\ erd~~ı buyuk ehemmıyet ve .. mıllı 

1 

kası) nı.~ !3elgrad beynelmilel fua- ki Afrikadaki himaye ise İngilizlere lung ile Ponanaclır. 7,eynelin hakkından İbrahim gelirse çok mudur; 
emegı korumak hususunda goster- rında mukaLt alması, Ege ve bitta- geçmiştir. Umumli harpten .sonra Yeni Ze- Fıkra yazmak illeti mahveyledi efkarımı 
diği himmet, takdir ve tebcile şa- bi bütün memleketimiz namına haz Bu rnü::;temlekelerin mesahai ımthi- lan hn hakimiyetine verilen Samao da Acizi ~ol ha~talıktan kurtaran dost yok mudur?., 
yandır. Şurada memnuniyetle kay- verir. Zira; - Yukarıda kaydettiği- yesi 995,000 kilometre murabbaı o - Almanlar 1900 senesinde sahip olmuş - Ut•rendiniz mi Karagöz?· 
de<lı>biliriz ki, himaye gören yt'!rli sa- · h"l C 1 · .. 1 r tu. 2572 kilometre murabbm genişli- - lki iıcundan biri sana, biri bann dokunduğu ir,in takas oldu: bu 

.. . .. d .. . k' f mız veç ı e - um ıurıyetten once, up umumi harpten evelki nü usu 7 
nayumız, gun en gune ın ışa et- ı a ·ç m l k tl b ~ d' k d milyon GGO,OOO idi. Eberiyeti zenci- ğiııde ve nüfn~u :19,000 dit'. !".ebeple lrn,i'tendim. Fakat ben RendPn Hüseyin Avninin kıt'ı.ı.~ınu n~~ıkı 
melde ve hususi sanayi miiessesele- 1 rı em e e ere egen ırme e- istcmi~tim: sen başka yollara saptın ... 

. ·imı'z, gı'ttı'kçe çog~almaktadır. ğil, göndermek için dohi hic bir şe- !erle, deniz sahilleri ise Arap ve Hin- Kiııtçu: k - YPrıi usul fı r:.ı ya7.mıık illeti yü;dinden böyle oldu. 
Cumhuriyetten sonra Ege mınla- yimiz yoktu. <lQlarla mcskGnclnr. Hr.yaz in~::ınlnnn 

1 

5

1 ~
2 ki~.o.metre murulılı:n genb~liğin- _ Yeni u,;ıılmii? .. 

k d d h ı f f b c ec ır N t , l n3 000 J' · JJ.. ·· k asııı a teessüs e en mu te i a - (Tahsin Piyale makarna fobri- sayısı 8500 kişi olup hunlar arasında · u Ll:$U "' • c ıı. uyu şe- - Evet; muhnvere şeklinde amma mulıuverp değil. Sonra ııetf<!eler 
rikalı:ırımız arasında her sene yaban- kası» nın, bu sene de Selanik ve birçok Alman da vardır. ~Iüstemleke- hir Sinotayi'dir. u müstemlı>lrn umu- hayıütım r..lmmış. 
cı memleketlerde açılan beynelmi- Belgrad beynelmilel sergilerinde ka- nin en bliyük şehri Dar-E::;-S~tlnnı'- mi harp nihayetinde Çine verilmiştir. - Xe giLi?. 

Jel f lar · t' k T" k · d k f l dıı· ~rtı"''''e 'kl l k k.·•ll- Bütün bu müstemleke ve Almnıı hi- - :~Iirn:ıv, pi~ gibi ... uar a ı~ ıra · ve ur sanqyı zan ığı mü a al ar, Türkofis vasta- . lv ... ,, J n mı .. arca pamıı ", , 
]• k d' ı d h' k J • t'h ı ı·ı· mayesi nltıncl::ı. olup umumi harp nihu- - ı,·ecli demek mı' of1 .. 

rnamu atını uza ıyar ar a tcş ır siyle fabrika sahibine bildirilmis., ve \'e ·auçu < ı~ ı sa et ı ıı·. 
R·rrınc•·ıı ı't''ı g"lı';ıc" yelinde Almımyadun ıılınan yerler 2 _Evet ... 

ederek• muvaffakıyet kazanan- yüzlerce rnüessesat arasında (T ah - ' 
1 

' ' ' '" • Alnrnnl;.ır hurasıııı JR84 t~n itihu- milyon 950,000 kilometre mnralıhaı - -· Aferin, gliıel huluş cloğnunı .. 'rPsı>kki.ir P<lerim. 
lar da az değildir, Bu muvaffakıyet- sin Piyale makarna fabrikası) nın f 'k I d ren h:1kimiyetlni altına almı~tır. Kü- dır. -- E:stnfurullah .. , 
ler, bizim için iftihara değer birer ha- müte evvı mamu at )~tiştir iği teı.ı- c;ük Lir kısmı Franımlarn ve diğer 1 nu yerler Alnıanyadan altı kene (Bay Vh;ıuleddin giı:lı>r; yerin~ O[Jt'l'Ulöı· F~ik ll,ır'4lılm gelir) .. 
di0edı'r. Nı'tekı'm, O'eçen sene Se.la· - bit edilmiştir. L• t' 1 1 'tt' l ~ kt ? 

"' D mıntak:ılur tnmnmilo İngilizlere \'eril- lıiıyiikltir. 'l'ropik mınatkal:n·ı ihtiva - ~~ı a ıın şı ın m ı.ıo · ar • 
nik beynelmilel fuarına iştirak eden Ç b [ . f mişijr. , , · 1 eden mU:otemlekelerln bil' kısmı m:lden - ll:tnfi kıt'aları?. 
(Tahsin P.iyale rnakarna fabrikMı) em e~ ~yn ryİ eşti . :t.Jesahası '7ÇıO,OOO kilometre murah- !erle lloluduı-. • it - ~IeRela Afrika kıtasını ..... 
mamulatı, bir çok memleketltır ına- L<ındrn, 4 (füıdyo) - Ilft~n·ekil Ne- baı. ııiifu~u 2,65:3,000 dir. :\Jiitf'ınadl l•'t•k:ıt, kauçuk, pamuk \'e kahveden -· 1\e ulnrn~? .. 
karna fabrikalarının mamulatından vil Çemberlayn, bugün iyileşmiş ve y~ığmurlar allrnda bulunan yc•ı'l..:!ri Lıa13ka petrol ve diğer maddeler de -· C:eçen SL'M llalyan - Ilabe:) lınrlıi vardt yn; !Ju seııı> üyle şey yok .. 
her hususta mütefevvik görülmüş pazar tatilini geçirmek üzere (Şake- vardır. Kuraklık olan yüksek mın1a- vardır. Halta elmas bile çıkarılmakla- muş ... 
ve serginin en büyük mükafatını re) kalarıııda Sudanlı zenciler yıı~ar, Bi- dır. Umumi harpten en·el Alman "la- -N'elrr ~nçmalıyorsun Karagöz, nnlıyamıyonım .. 
kai'anmıştı. 1 rinci şehir Bu~a'dır. Bu mfü.,temleke nayii buralarda pazar buluyordu. Ham (Kara~öz iki kıl' ayı da okur) .. 

Bir cok memleketlerin yer aldı~ı AN A D Q L LJ c:ok zengirıdir. )luayyen fakat mü _ maclclelerden mahrum edilen Alman- - Çok güzel... 
böyle beynelmilel bir fuarda, milli him miktarda kakao, ('f'viı, yağ Ye ya, ııanayiine de umum! harpten son- - Şimdi de ı:ıen bir kıt'a ı-ıl)yliyeceksin .. 
miiesseseleriınizden birinin en bü- G l k · dif{er maddeler .vclb.·tirilit-. ra mahreç bulmamakta olduğu tçın - A~·ol: bt'!n 9peratörüm. Adamın karnını ynrııı•, bnğ'u1;rnklarını de .. 

ün ü sıyasi gaze~e 
yük mükafata mazhar olması, cid- Torııı: miislemlekeler meselesinin yakın bir şerim. 1\:!l'a yazmakla iştigalim yok. .. 
den göğüslerimizi kabartacak bir 5ahib , .e Ha~muharriri Almanların 188 ı elen ililı:.ırcıı elle- i:ı.tiklıalde çetin bir safhaya gil·eceği - fJen seni bilirim; hem adamın karnıııı ynrur:-ıııı, hem de şiirin ka .. 
hadisedir. Teslim etmek lazımdır ki; HAYDAR RU!;iüÜ t>Krı:\l 1·'pde lııılıındurdukları hu müstemh•ke tahmin edilebiir . fa~ır.ı p:ıtlııtırsın. Haydi yaz ... 
hükumetimi7.in, milli sanayii koru- Umumi ııe~riyııt \.e ~azı i~h·ri ıııii· 1920 de Fransa \'e lngiJtereye veı·il - (Bay Faik İbrahim bir müddet yazar, lıoz::ı.r. Sonrn @ll kıt'ııyı okur). 
mak yolunda gösterdiği ilginin bu 1 <lurii JTamdi i\'üzhı-t Çauı;at mişliı'. 87,200 kilometre mesahasında Operatör KIT'A • 

husustaki rolü büyüktür. tn AR~~ ES~ ve nüfusu 1.033.000 dir. Rüyiik şehri Cemil Ora} nana muhtaç olanların haline Allah Mısın 
Eskiden de yurdumuzun her ta- 1

1
mir tlinci Br:yler eob'c Loma'clır. Umumi harpten eve! Alman. Baqarım nP.şteri bir hnmlede Clll't, curt ke~el'İnl 

rafında fabrikalar vardı; fakat o fob- C.Halk Parti~i bina~ı iı;inıle !arın ençnk terakki eserleri gö~teren Memleket hastanesi Hnı;tanın rangın içinde hıtnşan bnğı·ından 
rikaların teki dahi bizim değildi. '1 elgraf: 1zmir _ ANA!füLl! müstemlekesi burnsı idi. f.ir şifa rüzgfırı hnlinde, bıçakla, eserim 
Şimdi ise, vaziyet tamamen berakis- Tt-lt:lon 2776 .. Post 1 kııtıı• ı: ~ li Bura ela mi.ihim mıktarda pamuk, eski OperafÖrÜ - :N'e o Karagöz; benzin sarardı'? . . 
tir. Ve ati için bize büyük ümidler ceyiz \'e diğer yağlar,. kakao istihsal t -·Seninle dost olup ta benzi sararmıyanm alnını karı..;.ln.nm. 

A fi ON E ~ E HA İ l' t zmire avdet etmiş olup her gün • 
verecf'k derecededir. edil il'. - Ke yapalım azizim; biz bize muhtnç olanlnrıı el '-·erine ne~ter 

). 1l11ğı HUJ, altı ayh~ı UJ 1 öğleye kadar Giindoğdu Fransız " -
uzarırız. ( Tahsin Piyale makarna fabri- Cenubu garbi Af"ikaınndaki arazi k ıırıı•ı ıır hastahanesinde öğleden sonra Bi-

k ) · bu sen de Selan'k fuarın ......,,._ 1884 sPnesinde A!m~n himayesine ve-
ası • e • ı - rinci Beylersokağında No. 42 d~ 

dan baska, Belgrad beynelmilel fua- Yabınrı meml~ketler için ıenelik: rilmişti. Burası dn 1.920 seneıı.inde Ce hastalarını kabul ede.-. 

- Öyle ise caddeyi tut, tenalaşacağım ... 
(Bay Faik İbrahim perdeden kaçar: ~·el'lne 

Selat:iddin gelir) ... 
emniyet direktörü Dny . 

nna da istirak etmis ve orada da, nlıone ürrrti 27 lira lır mıbi Amerikn ittihnclı mandasına , ·e- Telefon: 2252 Hastaha ne 
l•t y"k k k I't fa rilmif-,·tir. Nüfuırn umumi harpten (jp. mamu n ının u se a ı eve ne - .A!\ALl.LU MA'l'B\!\"C~J~ Telefon: 2310 K linik 

setinden fevkalade takdirlere maz- BAı:ıJ L \ti !;i'l'IR ce 105,000, mesahası 8:35,000 idi Hl36 Telefon: 3350 

-- ;-:;öyle yanıma gel bakayım; kıt'alardan haberin var mı hazret? .. 
- Olmaz olur mu Karagöz?. Bugüne bugün memlekette emniyet 

- Devamı 1 nci Sahifed• -har olmuştur. sene~inde yapılan sayımda nüfusunun Ev. 

------------------------------------------------' 1 rn giderken onu da kar~pdnki Mn<lal- kız, Piyetronun beklemediği bir tek- üzerinde duran bu dilber kız, mahi-1 nın arzusu üzt-rine seyahata cıktıl"rı--,. l uıumi harpte Awe.r:ka enleli<·ens st•r,·is i: 

2 
1 yede gördü. l\:adının nteş dolu gözle· lifte bulundu. yetini bilmediği bir erkeğin yanın- nı fırsat b l c . 

0

lt 
1 · p· ·etı·o •tı t · ı t ş h' d k b l • u ursa enup ve sıma ·ı ı) .\ amamıy e ımrmı~ ı. - •. e ır eve or estrası u unan da gece vakti gezebilir mi~ Tabit A . ~· . .· 

1 
Garsondan, o kadının kim olduğu- bir kahvehaneye g ı'tmegwı· tercı'lı e- h 1 ~ h l .. .. b t · merıkayı dQ gezecegını, halıhnzır-

ayır . yU a e gore munase e sız d A d k' ı k 
nu ornıııı{ı bile akıl edemiyordu. Pi- eliyorum. Bendenize refakat etmek teklifimle kendimi laalettayin bir ha . vkrulpa ab.1• '.~arp aslırkgalsı~dan 
yelro ha.rretten tel:1şn, telil.ştnn hay- lütfunda bulunacak mısınız? h }' kt · arıc a mıs utun meme ·ten ge-geveze a me so um. ·w. . ·ı·' . 
rete diisrniiş, kıp kırmızı olmuştu. Piyetro saklamağa imkan bula - Bununla beraber her ikisi de par- zec~~ını ı ~ve ettı. 

----•l Memnuniyetten ne yapacağını bilmf- madığı bir sevinçle teklifi kabul et- d Ul . . . . 1 M d id l ıyetro ıse o kadar açılmadı. Yal· 

.4ıııeı·ika Mtelice11s servis k11mamln11ı yordu. 1\ihayet heyecanla titl"iyerek ti. ı:r~nıer~:~ı~~:t!r~~.vYolda,r E~~i: bnız ~ollan?~dla '.k~r:net etti8ini vke 
a_\·u&a J,alklı ve kl•ıHli~inı· t~ıkılı'n1 et- p· . azı U!msı ıs erı ıı.Jın ;;evahate çı -_ J 4 • - ,., ıyetro bundan büyük bir saadet ya: Ok <l . b' tığıııı söyledi. 

\ uzau: (Towas Con~on) 

ti. DiHH~r kadın da l)aşını Pğerek: tasavvur edebilir miydi? Dilber kı- k 
1
-h r ebs~1r.ası n:neuvıcu t ,:nız ır Saatlerini bövlece aecirdlktr-n 

Pzurı(a sliren Lir miitalentlıtıı son- yah bil' çift göz PiyPlt'unnn güıleri - :\Jadnıazel Eınili.ra ~ı 4 rtin de-·zın kars.ısında birdenbire k d' · anve ane ı ıyor •• unuz,, E . . "· ~ 
f k l ,ı d _,. l k ·ı k ı t erı ını Dl d :ııonra · mıll\'a ye:rınden kalktı ve: 

ra kn nııını a vır ı. l\.arşıstıll a ço ı e .".~m~ı aş ı. . ~ di.. ı kaybeden Piyatro daha nazik ve ye sor u. U k · ld' l d' l . 
ı:ıık gi~·iınnb giiz~l bir kadının otur- Cuul kadın gt'ııe en ufak lıır nla- p·y t t k l. t ··ıtef"t l k 11 aal f b'J · __. Y urn ge 

1 
- c. e: ı- ot~ e ~ı-

'I[ " • ı t! ro e •n.ır )lr rt"Ve-ran:ıı yap ı . mu ı o ara : - avır. m <"ıııc ı ınıyorum. l l' B .. M d 'd' h 1 f 
dllgllnu go·1 dtı. Oııttıı cln "lı'ıııle ))'11· lrn go~lenııedı w· tekrnı· nıPcrnu:lnın , .e oturd j K· l . . ld k n d .. d M <l 'd k dU t e ırn. u~un a rı ın mu te i " . u. - a lVernızı a ı tan sonra ar- nen enız c a rL e anca n 1 . . .. k . . k d 

nıütalt>alilllU daldı. Pl\·etro hala huv-j p· k . . b ] .. .. . k ·ık d f l k ki' )t>r ~mu gornır. · ırnı ço · gn im, 
. . .. . . · · ıyetronun yeme· ımtıda<lınca zu uyuru ursa buyuk tıyutrolar .. a ~~~ıkt k he alo ara ge ını. ,

1 
yorulmus~m. · mecmu~ varJı ve o ela mlitalea ile 

me!'lgtı ldii. Kadın o kndar güzel, o 
kadar latifti ki Piyetro kendini tuta· l. l dı Nı'I t t il b 1 d r ıyetro tahıatıyle ılıraz etmedı. 

vam ediyordu. miliya ile devamlı ve samimi bir mü- Dedi. ıyor ar · ıaye 0 e n u un u- \ ' d'lb k · 1 k 
ret ıc;ınclı' guzelltgınc> lrnkmaktn. ıle- sarf ettiği alakaya rağmen dilber E-ı' dan birine de gidebiliriz. l .u s a ve ıane arıya arıya ı er- ,. • . • . , . 

~ dde Ü 1 d "k l b" · e ı er ıza ote e adar refakat 
mndı, O kadar ki, yemf'ği bile uııutmu~- bahase açılamadı. Çünkü güLel kız Piyctronun ağzından çıkan bu gu ca t:er n e mu emme ır · F' k d ki ı · l 

k k 
kealrası b 1 ı ··k b' k l ~ttı. n at ora a a ına lir st-y er 

- .. Te tasvir e.tlilmez gilzellik? Di- tu. Dilber kadın tekrnr gl.izel gözle- daima te eliınderle cevap veriyor tt:klife, gi.izd kız: or u unun u ·s ır ·a ıve- l · ·b· -

1 1 d · · k 11 l 'kı" cı' ,:ı I' J k d B 1 ı . [ d J 1 R· d 1 han~ye rasladıl,"r. İçeriye gı'r · 1 'tl .. r v ... ge mı~ crı 1
: • ye mırı t :rn ı. l rını u c ırc ı ve ı · ıı qe n o ııı·ıı • u. u suret t-, ~onusma arı a 1a - ıca e er m nıösvö ! •• u ._ ~ y b h b <l ~ ·ı 

· 1 · k· dı'f·I· JiiL k it ki t d 1 - arın sn a ser est egı im 
:\leçhul güzel kadııı, Piyetroııun Piyctroya baygın bir bakıs fırlattı. genis. bir şeki l alamıyordu. BununlP Seklinde kuru ve basit lıir cfünle a " 1

• K.S O u ara 0 ur u ar. · · .. - •• ·• iki S< al ı el · d k ld 1 dedb ncelt' bır kaç rnndevunı vçır. 
~iizülen lıakışl:.ırını farketmenıi~ gi- Nihnyet yemek zamaııı yakl~~tı. beraber Piyetro, kızın İsviçreli ol- ile mukabele etti. Bu cümle Piyet- 1

' K.a ar aynı ver e a ı ar, 
bi, kat'iyyen a!Ukn göstermiyoı·clu. VP otelin .reıneğe dll\f.l zili calnwğald1.1ğunu, Madride henüz geldiğini royu oldukça dü~ündürdii. Maama- Ve Lol bol konuştul~r. Emiliyrı ba- 1 ~~aknt ö~le<leıı sonra serbest olacn-
Ve luknydi içinde mütaleac;ıııa de- başladı. Vf' Piyetro -hıı dilberi biı· da- ve keyif için seyahat yaptığını anla- flh kendi kendine müteselli oldu: basının Aın~rikada fabrikaları mev-ı wımı sanıyoruın. ı\r7.u buyuruluua 
vam ı•Llİ,\ ordu. Kadın muhakkak ki, ha bıılnıağa çalı~ııcıığım- c1iyt' ken<li dı. 1 - Daima gaf mı yaoaca~ım, de- cud olduğunu v~ fakat k~ndi!i!İnin sant 13, 30 da otelin lnkantasında 
çok kıırnnzdı. Nitekim biraz Mnı·a, kencPni ll\'tıbırnk yerinden knlktı. 1 Yenıek bittikten sonra Piy~tro di. c!ahı:ı henil7 bir saat evvel tanı- anne8ile beraber !svlçrede Bern seh- bulu~alırn. Serbt'!sl k<llırımnı l>ern • 
sanki tesndtlfi rnziyette lıaşını kııl- Fakat yemek sAloırnnn girip <le dilber gmil!yaya sulpnda, kahveyi dıcvım bu güz!'! Vf' masıım kıza hu ri vanındnki tnriht kulelerd~ otur - b~rc6 MudriJi gneriz. 
du·dı Ve caıibi ıle dolu büyük, lili- iSLr!!Qnun gö~terdiği nnda~·eye ılof- ber:.lL~r içmderlnl teklif etti f uk-t t~klifim cidden k;.ı.b:ı ol..!u A:..aleti Jukların.ı ~Yle'l.ii. ~imdi ise babası- ........ D~\::Un t:decek. __...,,, 
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1 Çlldıran Dünya f1 (FtK.tRLERI Küşteri perdesi 
- Baıtar fı G ncı Sahi( d -_;.... _ _.-;.:-------------------- Belediye hamamı dh ektoı·ü) fım. 

Yazan: ANTONİ E. ZİSKA Çeviren: ASIM KÜL TÜR ve tören - H angf kll'alaı dım '!. 
- ~u Jiij C! in A \'ilinin, Visnleddiniıı, doktor operntor Fnik İbrnhi~ - 8 -

T. l mfn kıt'nlrınndun ... ırent e iki arkada .. göı·ii!-iilyorlnr-
Mnhir bir adam balinanın karnı-ı lunuyor. Bunların şimal buz deni-. ınemi~ti. clı: - (lJayretJe) lJCrcden haLer ~lclın mliunrek1. s~ytnnln arbdn Jı. 

nı deler içine ınndeni oir boru ko- ziııe diişcn pnrccı.Jnn bize mad aki~-1 Ternkkinin nferil... Fakat ilk Birisi: .ğ-111 mı rnr? ~ 
)'ar. Pompalar i !emeğe hP lar. l lny• ler gönderi.> or. l~şa~ ufuklµ~a .ka- ?.P.fa bu~a falıit olanlar .için bu hal _ 1nsnn oğlu öteclı>nberi mern i- - Jloli her eyi hnlıcr nlır ... 
vanın İci ha,·a ile dolcır ve tamamen dar uzanan ehe<lı bır uzlet ıntıbaı ıgrenç bır munzara te::?kıl ediyor. mi sevmiş \'fl yakasını bundan lıir - En·:.ıhlnı· ol un ... 
şisirHdikten sonra nrtık denize bat· içindedir. . ;. Uirlil kurtnrnmamış. Doğ:ırk~n me- - Xeden? · 
ınasınd n korkulmaz. O vakit ka1ın Profe,ör Vcgen:rıo don rrık bu~ Balina nıotörü, Croenlandın ce- ı·a~im, yaı;arken mern,;fm. oldüklen - • u halde Lizim Anadolucu lbr. himin biz }nptıklarından ela hnbc 

ı 'k '--1-1 1 I h da kalan cenazesı ~on zamanlarda nubunda d · t l l d rı'rı \ · r d ktf dk çe ı ~""o ara ayvan vapura çe- ta K" .. ki'' d 1 1 emır a mıs >tı unuyor u .• ımrn mera,;im. l\fcrnsim mer:ı.:-;im u me r; yan ı • ... 
kilir ve orada hemen parç<llamr, İ te bulunmustur. opu u :1 ga ar Den.iz son üç günde cok dal~alı idi. il. tliııe .. Tuhnf i'idetler. Ü,rle dirar. - • ·e."' yanıyor unuz? .. 
bu giinkii balin ovı bu suretle ya· bu~nıı adalııra .. ç ~pıyorla~. ! dgra

1 
f- S<1h1le çarpan dalgalar büyük buz Jıır bilirim ki, oldiıkten onrn parn - Ui.t.c tenbih C'tti birader; Ben izin h.ıft ılıklnı·ı ~1 kıdn bırakır do 

pıl çı Klekcnson durbınle denızın at ıı- narcnları kopanvor diôer vanda .1 • pnrnlnı ı ~ ı pttm1nktn olduğum eve arf deı em kim ye ö} lemlye 
ı)Hor.I h 1 k k ı · bnlina nı tetkik ediyor. Alçaktan uçuyoruz. dalgalar büyük bir' bu:un i~ini oy~ 1 

e n~ln)Jcı tutnı•lnr ve bu z:wallılar <'ek •ııiz. Bu iı:; gazetenin :-.ırrıdır; gözUnüzti pallutırım> d dlydi. Ynl· 
a en ~r yı ır >ın B 1 b' . s· . da gıclen cenazeı . k d h avJ k d )r 1 N ec bir öy ece ır saat geçıyor, ıraz rnağa devam ediyorlardı. Karlardan , , . ıın ar nsm an ıç- varırım ısann; bunu duymamı ol. 

anmn ta ır. a nı:t • orv . k k" "k ka L k k 1 l kı · h k ~ı 
........ 1·1 b Ü 1 • k'l- J 8 n ibaret soı ra u?.a tnn uçu • rft, nııre et urtu an >İr toprak parçası orta va 1 a ıç ıra ag aı-, yUrUrler. Alfikn- - • nna 5z verjyorum: Bu ıır ::ırnmızdn kalncnk, btr de gnzC!tc U 
.. , yon e y z rnn ı oo J b' .. .. l ' k k d . ~ " ı . 1 ·· .. ·· · . oJnn d" L-J k v • ·.,tilısnlntının e en ır şey soruyoruz. "oyu ren - çı ıyor u. Sahıd oldugumuz facia< nıı c a olunun bır haylı mera-:imle tunlarına geçecektir; o kadar ... 

unya mı ı .,ag ı.. 1· b' } l"'k h d . b' d b 
sekizyi.iz bin tonunu verir. (Her to· '. •.r .m~ 1 u • . av.a 8 gen,'§. ır su ~ .~rad? devam ediyordu. Fırtına, rıakledildiğinden iftihar duyup mü- - Hn~şöyle; gizli şe) ler gizli gerektir. Şimrli c:sn. n gelelim: Bu 
nu iki yüx litreden ibarettir.) çızguı~ çızerek ılerlıyor. O ıstıkame- h~yuk b~r .balinayı, derin olmıynn tesel]j olmnit'a btıilar, Mevlı'.ldler, df? kıt'a ı.Jıı sen )'azacak ın. 

Bir balina yüz kırk bin frank ge- te dlogru ~çuyoruz. hır yere ıltıcaya mf'cbur etmi!ltİ. O vir hatimleri ele böyle <leill mi? An· - Yııznyım Knrıı,iöz, 
tirir .te b lıno 1 da orada karaya oturmuetu. Balina (Bay 8aluhiddln bir mUddet uğr:ı tıktnn onrn okur). B .. d' ki aksiyonlnr viik- Yuknrıdcm bokılınca küçük bir her nekadar şuda ya.sıyan mem~li !aşılıyor ki, fnımnlnr bu iilıl nr7.uln. KIT'A 
s•l' uTnun .~çbınl' ır vcılorın yevmi;•ele- hayvan his ini veriyor. Fakat yak- hayYanattRn iee de u~un müdd t rından kendini ,. r tc kılnmıyorlnr. Royumn bnkma bUyUklür içimin dUnya ı 

" ır, ecru e ı n 1 . . d' B e E k'd k bf l 
ri de gittikçe yükse1erek en son hnd- da. ınbc? ınea~a tcsır ~kıyo1!· a /n

1
.• suda kalacak olursa boğulur. " ı en a r re şamdımlar, ekmek. Jlazan eflake çıkar em e kamerden binerJnı 

c:Jnı' b ı B l'na bölgelnini bul - an ır su sütunu yu se ıyor: 11>n 1• y· · t 1 _ ler, sCirahfler, bnrdnklnr ımraplar • n ırıp bir kf f kanuna ata~ n derhnl u ur. a ı 1 f I 0 • b l' ırmı me re uzun ugunda • 
rrıağa aid mücadı-le de gittikçe şid- na ne es a ıyor. pırnz onra ft ına~ olan bu . h b .. •"k h koyanlnra neden gUlmelf? Şimdi de H Ukmfkanunn uynr, yumruğu birden inerim 
detlenmektedir. Bu yıl av yapılmı- ya tamamen yalda rJ?' bulunuyo- . . sıya .. · ~) u ~yv~nın. d~ - radrolıır koymuyorlar mı? - Enfo , mükemmel, teeekkUr ederim. Sen d git bnk:ılım. 
yarak istirahat seneı:ıi olacak. Ve ye- ruz. Onu tamamtm. g?rUyoru~; . rınle~e ınmege aıd. cehdı mu~ssır bir Öteki 1: Hu ınrndn, dı arıda bir otomobil kornası duyulur. 
ni balina bölgelerinin aranmasına .Telgrafçı gemmın. mevkıını .ve şe~dır, Fakat denız hareketıne mü- . - Bu "1C\'7.U nereden aklına gel- J(aragöz perdenin kenarmıı kadar gider ve se ıenfr: 
tahsis olunacaktır, Bundan başka balınanın silrı:ıtini telsı:de gl'!mıye saıd bulunmuyordu. Kendi lc.uvvet' dı? - l'fmdfr o gelen? 
balinaları daha umumi ve daha aert bildiriyor. Bnlina bilyiiktilr, En aşa- ile İştediği selamete varması , ita. ı - Şimdi söyllycceğlmln onrıı df. - Ben, ben,,, 
bir eurette öldürecek yeni vasıtalar ğı otuz metre uzunluğundadır. Cöz~ sı'7d B ı· t k .. , d ıbm 

1 
n- ~·eceklerlmle nlAka ı )'Ok ammıı ge. - ~en kimııfn? 

1 · · 1 k d k' d' ~. ı. n ına opra ı.ızerın e u un 
da ftranacaktır. erımız e onu ya ın an ta ıp e ı - duwu v . ,· . _ • çen gUıı bir kazada belediye hnmR· - Yahu, tanımadın mı heni? Ben, b(l)cdiye ıı•i i Doktor 'Rehl'ct Uz .• 

ŞUphesiz ki hu gidişle di.inyanın yoruz. O dalıyor ve kımıldamıyor.. g akıt Y ırmı otuz ton ağırlıgın- ınının törenle nçıldığını gn7.C'telerde -. nur, yavaş gel, perdenin eurıısındn lıurn mchı çcrı:öı> \'Al' n te. 
en biiyük h~yv mnın nesli de tük~· Arkamızdan ~emi geliyor, Onu_n da ~lan c:~at~larınJ harekete muk. okudum. Bundawn ilç _dört n~· e\·vel mfzlı.\'e)'fm .. 
necektir. t te zamanımızın en yük- yanında da bır kP.no var. Bunda hır tedır d~gıldır. Bunlar yalnız o knza~rn ynpbgım hır e}·nhatte bu Doktor Uz perdeye gelir .. 
sek Ban viine aid bazı müşahedeler :zıpkıncı, bir pilot, bir telgrafçı v~ suda istt-.diği gibi har~ketine ve h • hamamı gördüm. IlJr mfiddet e\•\•el J{nrngöı - Ho geldin Ba~r reiB .. Şimdi de en yaznc:ık ır.. 
bundan i-barettlr. iki amele bulunuyor. Balinanın mev va almasına Y d d B l da tnmir edilip birine kiraya \'eril mi' - Ne razncn(rım: 

k .. } kk d ti d' 1 ar ım c er. u un U• 1 t B d i · · l" t' k ' H • ıı la ın a m tema ıyen on ara ~ . . \'P. umumn nçı mı ı. en e çını gez- - ~ı ,1, ·ıt n... nni şiirde bir kıt'a vardır yn, ondnn .. Bak, bir tiril 
Vnpurumuzda •fki tayvar~ ve mal(ımat veriyor ve harektlerini ~u .v~zıye!te ıse kendi ağırlığı fela- dim: iki üç yüz senelik bir hamnm. i'işık şairler gelip bil·er birer ya?.dılnr. 

kancılarmd n b ska 123 t~yfa var,. tnnzim ediyoruz. Onlar hala balina- . ~tını d.oguruyor ve boğulmasını Acnbn bunun tamirinde \'C icnrındn - Demek ben de »nzncağım? 
dı. Sonrn öye bir yağ kazanı vardı yı g~renıi_Yorl~rdı. Ka~on~n sess~z ınt. ç edıyordu. Bu faaliyet esna. ın. ne gibi lıir fc\•knHldelik ol.mu ~J .!Ö· - Ona ne ş~ıplıe ! .. JJnzır ayağının gelmi~kcn eni :ıl:ır mı} ım hi~ 7 
ki, bes aat zarfında bir balinayı makınelerı balınanın ı:ıuratınden bır 1da balnanın han•ketleri gittikçe ya. rene lhtfnç hasıl olmu dwc duşun- Bu,·udn dn b nım borum öter .. 
ka}•natıp pişiriyordu. Bundan ma~a hayli fa7:1a idi. 1 vaıılıyor. dnkikadan dakiknye. azalı~ d~m, durdum. Ye törenle~ n~u ınd~ - Peki Karngöz, y.azn:rım. 
kemfklt!ri öğütmt"ğe mahıus değır-/ Bu bır nv rnı ? .. Hayır! Bu, bu vordu, Bıı ;,_amanda bir bomba atı· goz kamnştırmn ı ebebtnı hır tuı·lu Ve, yıı.zclıktnn onrn okuı·; 
menler ve balinanın diğer aksamı -ıgibi va ıtnlar~a bir me7bahadır. Ar- l.\rak nıu~add~r tlkıbeti tacil edildi, ihata edemeclim. . .. . .. B~· gö~ül git gez dolaş bir kere l\fılturpnrkn hak 
nın gerekli ınaddelerini çıkarmnğa tık k.1110 bnlııınya yakb~mıstır. O, Bunu takıp rclı-n üç saat '.l'arfındn - Aol neden böyle cluşUnuroı·~ Dflde ııı nf kıbleye garbn §İll!nle sarkn bak 
aid de bir fobrikn, Vapurnmu7.un ar-' denizin satlıına çıkar çıkmı:tı: kano çelik kablolar vnaıtasile deniz devi- sun? Belki de t nmiriııcle senelel'le T1i5yle bir şehri dil uranın reisi sen mi in 
knsı o sureti~ nçılıyordu ki büyiik ~imsek si.iratile- ii;.r.erine ntılıyor, Yal- ni karndıın kurtnrmağa çalı~tık. Fa. giisterilen ihmııl bir fevknHlde.llk Dehçetn y ngın )'eri lıir hıleznrdır farka bnk 
bir knpağı denizin athııın kadnr ııız bu zamanda inımnın ne kadar kat di:n·I nıotöri.inıiiz buna lcafi gt-1- te,kil etmiı;tiı•. - Aferin be doktor, enin .air tıırnfın cin km•vetli imJş, iyi ~ıkıırttın, 
iğiliyor. Ondn kol kalınlığında çe - kiiçlik ve balinanın ne kadar büyük nıiyordu. Aıııl vnpuru heklemeğe - ~:~h, telki de öylıulir, heni mn- fnkAt haydi gille gllle ... 

lik kablolnr, zıpkınlar ve demir zin·ılolduğunu mukaye e edip a!llıyoruz, mecbur olduk. zm· gor. Ve doktor Bay Behçet Uz çıkar. Dugiinh de ntl ttık,Ynrınn Allahk • 
tirler g8rUnUyordu. Gene bu esnada end ht ~aınpiyonu _Arkası \'ar- l\ııı· ,ıyakayn gelince nrrıldık. rimc\ir, KO'ıi Tımt 

Rat tlf de tereler derhal balina olan ve en mnhir bir ;r.ıpkıncı bulu. -- : -- Viıal~dclin 
tun ba.ını ke r ve kemiklerini par· nan miiteha ı P.n si.iratli ve en uy- j • • b [ k -=-:-==-
çalar. Büyük bıçaklar yağl(lrını a· gun Lir zamanda topla zıpkını atı • s ve l çı u ma teş i- o· G d. 
yırır ve otomatik makineler de he- yor. Topun eıtdnhtını isitmiyoruz. latı Haziranda Faa- ıno ran ı 
men kazana sevk eder. Denebilir ki Faknt baliııayn batan zıpkın bomba- ı · . Lord H alif aksla 
hu bir gemi değil yüzen bir fabrika- 1 sının infilakını i itiyoruz. Hayvanın ıyete geçıyor 
dır . Geminin köpri.isü lizerinde tay-1 t'n can y~riııe isabet vaki o1mu~tur. ht:ınlıul, 4 (Husuai muhnhirlmi7.- konuştu 
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Lüzumlu Notlar 
Telefon numaralan: yarelerin kola yen uçmalarına mah· Buna rn~m<>ıı lıavvnn bir daha dnlı- deıı) - f \'e işçi hulmn te~k!IAtı. 1;, tonclrıt, 4 ( Rrıdycı) _... f tnlyamn 

sus tertibat vardır. Vapurun ayrıca yor. Arkasındn dalgalı bir İ:t. bıraka· hazirnn 1!1!1!l ele fıırıliyete gececektir. hurn effri Dino Cı·nndi, bugün lınri- Yangın ihbarı: 22~2-25~~2. Karşıyaka: 5055, imdndı ıhhi~ 2048, 
t iz kabineleri, mütenevvi ve bol ıak kacmnk istiyor. Makinelerin ge-'ıru:-ıısi iş bulma ynzıhnııc>lel'i, veni ciye nezaretine gitmi~ ve nazır Lor<! rnilddeiumumilik: 245!) :ıolis: 2463, "'ehir telefonu nıürncruıt numara .. 
gıdası olduğu gibi amelelerin yev - 1 riye doğru i lı-mt-~in~. rağmen ka - teskilfıtm fııııliycte g çtiğl tnı·Iİ1ten llalifak ·:ı mülaki oJnrnk, kenui,;iyle sı: 2200, Ş\.!hirler arası telefon milrncuat num rnsJ: 2160, elektrik 
nıiyeleri de yiiksektir. Bununla bern noyu fevkRlade hır suratle arkasın- itibaren kaııntılncııktır. uzun mUddet konuşmu~tur. şirketi: 2091, ha\•a gnzı: 2326 hav:ı gnıı fabrikası: 2294, Knr wakA 
~r ge~iyi dolduPan aiır, naha yai

1
dan sürüklüyor. Bu ~manlarda en I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· !U idare.!: 6105 Basmahane i~ta~rnnu: ssa • Alsancak ~ta yonu: 

koku~undan dolayı gemide ilk ha'- a!lağıdan ucuyoruz. Hayvanın de • Fahri Riza Bayraktar 2134, Pasnport vapur f!!kelesi: 28M, Denl~bank vaı>ur ncıı.nt ı: 267, 
talardaki haynt çok zahmetlidir. Bn· niz athına ~ıkma ~na intizar ediyo· famfr su şirketi: 3016 taksi istemek fçin :4040. 
lina avına çıkan gemi bir yıl hatta ruz. On kız dakıka sonra balinn· Sun' i aza amil ve mütehasıt&l D F: N ı z v o L LA R 1: 
ondan da fa71a denizde kalır. Fıcı· nın kara vücudü denizin Üstünde 1 Çarıaml,,a gilnlerl ıaat t2de İstanbul• ıUrat poıtuı.Perı•mbe 20de ara 

· Franıada Kolen Matyo Majör müeaaeaelerinden mezun 
1ar her sev, bitmis bir halde, ya~ ile göri.inüyordu. Bu defa derhal tny - H" . R ğl Poıtaaı. Çarıamba onda Merain ıürat postası. Pazar günü 12 de Mer .. 
dolup .;vdette sevkiyatl'I amfide hır yareden mitrnlyözümüz endahata ı H tl' 1 .. 0 t dik k 'k uhaeytınl klı:ıa ~ . u k 

1 
ıin postası ( Rodoaa da uğrar). Karaburun postası p~zar günleri saat 

. .. . k b I' b" ··ı. k f er 1r u r ope emı aı a ı arı ıçın orıa ar, Müteharrik 8 d 
hale gelinceye kadar lımana donül- başlıyara a ınanın uyuK a a.~ı- sun'i el v• ayakla Md Böb k b k d'' ' 'kl"kl • • • d • ' e, Çtrfamba günleri 9 d,. .. 4000 k ~d U .... r, e, re • arıa uşu u erı ıc;ın te avı kor- l f 
nlez. dnak.k urşbuıl1' ya~ ) ır'.~o~uzH. 1 ç aaları bilmu•yeno lilçU Uzerne yapılır. Taklitlerinden korununu:z MEMLEKET HA R C ı 

• a ı a sonra n ınft o mu tu. a e- ADREcr ı l K . • ltalyan va.purlar1 muntazam postalar. Çar,amba saat 17 do Pire, 
• • • • • 1 1 • , , ~ . •• • • ,, ' 1:m r onak Kızılay me•kezı kar,ıaı J 

Ilalinavı görmek ıçın ılti: cıefa tay- tı ne7. ı evvelce oldngu gıbı bır gün CU 1 1 • H N 26 Brendizi, Venedik, Triyeste. Perıembe 17 de Rodoe, ada llr. 
" d C d 1 · d b .. k" ze zmır an o. İ Y L A R 1 Yare ile uruyoruz Altımız C\ ro· e\·aın ec eceğı yer e ugun u ve· M" t ti 9 12 14 lT/SO k d DEM R OL : , .. . . . uracaa ıaa arıı - ve - Y• a at", 1 İ 

cnland ebedi buzları ile uzanmış bu- !laıtle bır çeyrek saat bıle devam et~ Kasaba hattı - zmir • ıtanbul • Ankara ı Her gün aaal yedide 

,. ' [Pazar. Cuma, Çartamba günleri yataklı vagon • büfe vardır J. İzmir • 

K t d •• M t k • t Soma her P.Ün 17,20 de otoray, Jzmir. Ala,ehlr her gün 15,10 da 

On O On e rls O tren, 16,25 de otorky, İmıir • Bııdırmaı PazartHİ, Çarııımba, Cuma 
günleri 7,JO da sair Jriin)er 12 de ekıprH. 

Aydın hattı - İzmir - Karakuyu • Afyon: Pazartesi, C.rı nıba, 

-----------------Yazan: Aleksandr Düma ........ ---... 
---19---

Cuma ve Pazar sıünleri 21,35 de, Naıilliy" her gün 15,40 da. D niıli· 
ye Salı, Per$embe, Cumarteıi günleri 6,30 da. lımir. Tire: Öd m~,, 

1 ılehşetli lıir rutuhf'tti, ll11ı>iMhnneı1in diışiince l .ıml ediyordu. ''ermişti. ant 4 olmu~tu. Ve hftct!.::ı;. hef gün 5.35 de katar. 17,30 da Ödemi14t, 16,JO dJ Tireyt otoray, 
hu\ ası şüphe iz ki nııc:ık o kudnr te- Vnktfyle hpriçlc duymuş oldµInı ~ey- mnrt zaınnnınn tesadüf ettiğinden er- H A VA L 1 K A TA R L A R 1 ı 

Znbıtn jnndrırmillarn hareket em- nıiz olnlıillrdi. Jeriıı h p 1 de blrerblrcr gözUnüııönün kenden karanlık ba.Jıyordu. Rn ufnk fzmir - Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,JO 
iqt \'erdi, J ıuıdannll lnr d<ı J~dmondıı Fmdl~tka.r ''El nınnusl~ı bir gı:ınç o- den vcçlyordu, ı,rUrültUye Edmond yerinden !ırlırnr. 20,40 
•blıi takip clır> elediler, Genç kaptn- l~n ."c .şı~dıy~. knclıır. ııdlıye d~irı:?ıııiııin llttzı mnhpııslnr 1 kıınralere ıtıwaıın- du. IIllı•lretlnln iaclealni hereıı~nln fzmlr. Bornova: !S,30, 6,46, 8,01, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 
tıı o snatte tenhıı ı.ıhın uıı•rı vnlhll'<iıın pızüniı hıle gol'memıR rılnıı Fnrııo ge. m:ıdıl,lnm1r111n hoyııtlıırınA nfh:ı.yet bekliyordu. Havai <: •llkl . . . 16,15, 17,15. 18,50, 20,10, 21,40. 
Re 1 · l · · · 1 1• l ~ı ı"tiı il h · "]" · 1 .e\C erının a1n-c. ıc\iln. linpi~h:rneyi acllıye ı nı .. mı ın n "ap ~1111 •11

• n l. ı emr e apıs- ,·erııwk tı' elıbll Unıl lıııhıııııyor, ot~- ımıdn clol:ışıyordu. İhtf\•nr pederini f~mir - Kartıvka • Ha.cıhUsevinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 
~f!jlıııo lınğJı} :uı bu kar:ııılık yollar- lıarıe.re t~rkıf ı>d:lm~ .. k lııı11 t

11 ~1\·~~·du. mu rt•zııltıt \(l i~kt•nctılercı tel'cfh Pılı· tıevı.rili:-ıi Mf'r ecle~i gfir~t>k ı~tı,•or<lu. 13,0'.l, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25 
n, oldu kçn k e;;kin rııtıı bet 1 i \'t' ,;o- j:ııııhır nın fil' onu 'f'mır ·npı 1• ·or"tıııç \'ol"lıırmış, Ji'ııkcıl lıJmedeıı evvel kan- Onlnr . • · · · İzmir • Merıemen: 5,48, ( yalm:ı: cumartesi günleri; 13 03 ) 

~tık Lir hum e İ)Ot'.du. Edınorıcl tt>\·- lıir kogııırnıı iı ine ııttıklnrı nııd;ı, t'.:ı: lnriylL• lrnln tınlıldıırı purınııklıırble i'\'\' 1 ~~~~:~nın~ gıdel'egi A~nte hir.nn KÖRFEZ VAPURLAR 1: ' • 
d lfhuııt') t> ı:ctil'ilcli. Oııdım ı-ıonra kil\nt, gl\zunıırı t <•'.ıiırıdı• nlt:uı:rıı ·ı ~ıLı ılll\ .ıt·lıırıı mulı!ellr ) Je.r > ım> orlnr- kiı < ııl· ~n. ıd :ı.rzu edl~ ordu. ('lın- lzınirden Kar•ı:vakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece 
~'.rıtınıt>('ll kıwidoı lal'<lım J!PQirlldi. l'ıııılnnnıı~tı. \ ıı ~ ı ~·:ı.ııtı\aı· :ıı· r.ı Jı lm I n~ış. Hıızı ıı ıoon nızulııı ırn dıı nyrıi "e- ı .ırııı ıçın e hullındııklnrı l :.tı- son v~pur 11 .30 da. Konaktan kalkar. Kar,ıya.k•dan İzmite ilk va.pur 
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Manisada yoı ışlerı 

'Japon kuvvetleri Çini f eth
~lllE ı etmek Üzere midirler? 

Gediz nehri üzerinde, ikinci büyük 
bir köprü kurulacaktır 

Vilayetin ana yolları tamamlanmıştır. Manisa yol 
işlerinde birinciliği almaktadır. Yeni yolların da 

açılmasına 

Bayram gün
lerinde Mani
sa 83 yeni 

esere kavuş
muştur 

Manisa, {Hususi muhabirimiz
den) - Kısa bir zamanda muhte • 

başlanmıştır 

1 
·-

-. -. • 

Japonya dünya imparatorları bahsınde çok ileri gitti 

Vilhelmin bahsettiği sarı tehlikeyi 
hayalle karışık görmüşlerdi 

Y zaruretinde oluşu, Pasifik Okynn'lı-

1 

azan: ~ ~unda nnlaşmafarı japonya için aiır 
lıir darbe olacak olan iki büyük de\'· 

Piyer Dominik ıetc cepheden karşı koymak imkin· 
ı:;ızlığı. 

Galiba Çinliler, veya hiç olmaz~a 
içlerinde eıı ziyade nasyonalist olan
lar, Kanton'la Ilankeu'yu tahliyeye 
mecbur kalırlarsa birşey bırakmama
ğa karar vermişler. Filhakika, telg
raflar bize bu iki şehrin yanmakta ol
duğunu bildiriyorlar. Çin için muaz
zam birer kayıp, fakat japonya için 
de, çünkü jlk önce h:l\'aya uçan bina
lar fabrikalıırln japon ti<.'arethanele
ridir. Ancak japonlar daha ilerisini 
düşünmektedirler. 

Askeri bakımdan onlar galiptir-

Üçuııcii engel: Vilacli\·estok üs~iyle 
japcııı şehirlerini doğrudan doğruya 

tchdid eden \'e diğer taraftan dı' 
\longolistan ve Çin Türkbtanı yo. 
iylc Çin ordularına yardım edecek 
nevkirle bulunan So\'et Rusya. 

şem binalarla süslenen şirin Manisa, ler, Pekin 'i, Şaııghay'ı, Nankin'i,Kan-

Cerçi şimdiye kadar So\'.ret Rus
rnnın aksiyonu kat'i mahiyeti haiz 
• >lmıımıştır. Rir nıüddet, Mançuride
ki jtıporı kıtaları üzerine Ru~ tazyi
kiııin japonlnrı Çindeki ilerlemeleri
ni dıırclurnrnğa meebur edecek ka
dar ku\'\'etli olacağı sanılmıştı, :fa
kat mareşal Rlüher, l\toskovanın em
ri iizerine siiratle bir miitareke ka
bul Piti. j:ıponlar da Kanton \'e Han
kt>ıı lizerine zaferlerini ~erbe..;tçe ha
zırlamak imkanını buldular. 

durup dinlenmeden mütemadiyen ton'u \'e Hankeuy'u elinde tutan Çin'e 
yeni ve büyük eserler veren vali B. Maniaa valiai ve belediye reiai, muhabirimizle birlikte hakimdir, hilha~::ıa bu mevkileri e -
Dr. Lütfi Kırdarın gayretiyle, bü- uzanan lzmir - Manisa yolu müte - pılmış, mütebaki kısmı da 20 bin linde tutan de,·lct nyni zamandn de-
yük yangının izlerini silmektedir. madi surette tamir ettirilme.k~e~i.r. 

1
liraya müteahhide yaptırıl~ıştır. nize de hakim olursa, \ 'C işte japon-

Vilayetin her tarafında cumhu- Son zam,ında bu yolun tamın ıcın Çok bozuk ola n Alasehır - Kula . . k . b 
1 

U t 
1 · · ~ 1 O k'I l'k k ya ıçın ·azıye ut ur. nu mı\'H ım riyet bayramından evvel ve sonra dört bin lira sarf edilmıştır. yo unun 1 ·ı ometre ı ısınının · . . .. .. .. 

Fakat Ruslar daha hızlı bir hnm
le için gerilemiş olabilirler. Çfinkil 
japonlar Çinde i. terlikleri :mlha e-· · b b k b. l · l .. · d k' kı Japon donanması dunvanın uçun-, 83 yeni eserin açılma ve 23 eserın Manısayı aştan a~a esen ır esas ı tamıratı yapı mış, uz~rın e. ı .. _ . •. • 

de temel atma törenleri yapıldığını buçuk kilometrelik perke yol Ma- köprüler de tamamen yenılenmış- cu donanması oldugu gıbı garbı Pa
yazmak, Manisa kalkınmasını en ge- nisa - lzmir, Manisa - Soma, IVlani- tir. Gediz vadisiyle Mender~s v".'- sifik Okyanusundaki donanmaların 

Bir Japon askeri bir aivfl Çinliyi ri~irler. e, ilk işleri Ruı:;ların üzerfoe 
tehdid ediyor dönmek olncnktır. O zaman general 

niş manasile anlatmaktadır. sa - Salihli yollarının müşterek meb- disini biribirine bağlıyan SalihJi-Ö- en kuvvetlisidir de. 
Bütün bu eserler, binalar, okul- deidir. Bu yolun parke dö!Jenmesi demiş yolu üzerinde de çalışılmıştır. Sarih konuşalım: Havai adaların-

dan hnreket eden bir Amerikan do- Arakiniıı planını tatbika ve Pasifik 
nanmasının \'ı>ya Singapunlan ha-

1 
lizcrindeki bütün Rus mıntakasını, 

reket eden bir İngiliz donanma~ı - dı~ )! ogolistaıı'ı ve bütün Transbar· 
nın Çin \'eya japon clenizlcl'irıdc .iıı- kııllan (')e geçirmeye teşebblis ede -
pon donanmasına kar~ı tesirli lıir ccklcrdir. 

Iar, yoJlar, köprüler halkın ihtiyacı- için 90 bin lira sarf edilmiştir. Y o- Sard harabelerinden itibaren beş ki- --------------
nı karşılamak için yapılan eserler - lun parke trotuar kısmını belediye-, lometrelik kısım daha evvel vapıl- A d d 
dir. halktan aldığı para ile çok güzel şe- mıştır. Metruk kalan kısmın bir an Y tn a 

AT f • • [ •. kilde yaptırmıştır. evvel açılması için Allahdiyen - Boz 
lYa. ıa lŞ erz. Şehir dahilinde parke yollardan dağ kısmı üzerinde çalışılmış ve bu 

Vali, her işle olduğu gibi Nafıa başka asfalt yoJlarda vücude getiril- yol, seyrü~efere açılmıstır. Yol, şim 
faaliyetile de bizzat alakadar olmak- miştir. di islah edilmektedir. Bu iş için 26 
ta, planlar üzerinde izahat almakta, Manisa - Akhisar yolu üzerinde bin lira sarf edilmiştir. 
eserin daha güzel olması için yapı- son zamanlarda 25 bin lira sarfile Halen Salihliden Ödemişe, Kur
lacak tadilat üzerinde durmaktadır. esaslı tamirat yapılmııtır. · ışunlu kaplıcaları üzerinden geçil~-

Manisada nafıa işleri iki esaslı Akhisar - Kırkağaç rek gidilmektedir. Asıl güzergah, 
kısma ayrılmıştır: S Ali hd' .. · d 

] Y · 1 · [ • art - a ıyen uzerın en geçe -- apı ış erı , yo u. -
2 - Yol i~leri. ) cektir. Bu yol için simdi etüdler ya-

:ıt ş· d' Akhisar • Kırkağaç yo u 
Ş Uda kaydedeyı·m kı' B Mah ım 1 pılmaktadır. Büyük ehemmivet ve· un • · - .. · d lıs !maktadır Geçen se- J 

d y k 1' 1\1 · r uzerın e ça •1 
• 1 1 k l l 1 Akhi-n:ıu. ol nakt, ıymetl ı ~ısfa va.~· ne bu yol için 1 1 bin lira sarfedil-1 ri me te o an )U yo . ~sasen 

sının ça ış an ve yı maz 1 a ıa mu- · bes kilometrelik toprak tesvi- sar • Marmara, Sart - Odemi~ yolu· d" "d .. O h .. ttl'f' mış, .,. 1 
uru ur. nu ~~ gun mu ' .. e 1k.~n- yesi yapılmıştır. 11 kilometrelik kıs nun bir kısmıdır. Sart - Alladiyen 

şaatın başında gormek mum un· . . . 95 b' r 1 k k 
d .. S 1 k If 1 1 d' mm şose ınşası ıçın ın ıra ı yolundan !'!Onra Sart - Marmara ıs· 

ur. aat arca a a ara, usta ara ı- b' k ~ı'f yapılmış proje vekalete l k B l ·k· d' 
rektifler verir inşaat malzemesini ~~ e~_ı : . 'd.k d'l' .. mı yapı aca tır. u surete ı ı va ı 

• . gonderılmıştır. Tas ı e l ınce mu- . 'b' . b w) k v·1A . 
bizzat kontrol eder. Manısada yapı- k k l k B 1 b' hırı ırıne a~ anaca ·tır. ı ayetın na asaya çı arı aca tır. u yo ı· 1 • 
lan bü~ük nafıa işler!~den bir çoğu· tince Manisa vilayetinin birinci ana muhtelif yerlerinde. bılhassa Eşme· 
nun planlarını kendısı hazırlamış • ) b' .. 1 . l k M · 1 Alaşehir Eşme - Kula, Esme - Gü-

B IA la N f kAl · t yo u ıtırı mış o aca ve anısa,l • . 
tır. u P an r a ıa Ye a etınce as . v S ·1 re Gördes - Akhisar, Alasehir -
dik edildikten sonra tatbik mevkii- Akhısar, Kırkagaç, omaya şose ı e • , . • .. 

k ı bagvlanmış bulunacaktır. Bergama-! Buldan, Kula - Selendı yolları uze -ne onu muştur. .. . .. 
V [/ [ Soma ile bagw lı oldug-undan boy lece rınde mukellef amele çalıştırılmak-
~ o ar - sose er· , 

,. • Manisaya da bağlanacaktır. Soma-
1 
tadır. 

Manisa vilayeti, yol inşaatı itiba- dan Balıkesire doğru yaptırılmakta -=+=-
rile ~iri.nci ~.e~~cedek~ A vilayetleri olan yolda amele i mükellefe ile çalı- Sal ihJi' de 
geçmıştır. Bu tun vılayet yo~l~rı şılmaktadır. Bu arada Kırkağaç ka- · _ _ 
m~~taz~m, bakımlı ve ~:pyenı.dı:. zası da Gelenbe nahiyesine tesviye! p 1• 1 •f 
Vılayetın esas yolları bırı Salıhlı, ile bağlanmıştır. Dösemesi yaoı l -! 0.dS .... er Vazı eye 
diğeri Soma istikametinde uzanır. maktadır. Bu yol icin bu sene yedi 1 b 1 d J 
İzmir - Menemen - Muradiye yolu- bin lira sarf edilecektir. aş a 1 ar 
nun Manisa vilayeti dahilindeki 21 Gene Manisadan Bergama Reşadi- B E J .. [ _ Q • 
k -1 J'k k b' · ·1 · b" es y u .~spor ı ometre ı ·ısını ıtırı mış ve u- yesine doğru bir köy yolu açılmış- • 

yük ~öre~l: aç~lm.~ştır .. Bu yol iç~n tır. Bu yoldan otomobille geçmek berab~re k a.f dı far 
Manısa vılayetı budcesınden 70 hın mümkündür, Nafıaca bu yol üze - Snlihli, (lluı:;usi) _Salihlide par-
lira sarfedilmiştir. Yolun Muradiye- . d 'k" k"' .. yaptırımııoıtır Biri . . 
M d k . k'l t rın e 1 1 opru Y • tı ocak kongrelerıne baı:ılanmıştır. enemen arasın a ı on ı ome re· k.. .. .. d' w • be • 
lik kısmına son sene zarfında otuz ahşap ~arma op~.us~.' .. ~~.erı B tonj Biihin k(jy ve mnhnlle ocaklarında 
ı:,· r h t arme Kocadere koprusu ur. u yo ı:;eçim hararetle devam etmektedir. 
ınBıra a~an~~ş ır. İ · l M . üzerinde Aliağa çi(tliğine giden ve Kongrelerde mahallin ihtiraçları 

u sakye e vı ayhel.tk, ~mırle kanb~- amelei mükellefe ile çalışılan bir konuşulmakta ve hararetli mllnaka-
sayı en ısa ve te ı esız o ara ı· l d 1 k d · 

• • • v • yo a yaptın ma ta ır. . şalar yııpılmakta<lır. 
rıbırıne baglıyan hır yol kazanmış- Nafıa Vekaleti, Gediz nehrı üze-

k Okapor • Beş eylül maçı: tır. rinde betonarme büyük bir öprü .. .. . Ok t 
Bornova ÜLerinden Manisaya Pazar gunu ~lanısanın ·spor a-

yaptıracaktı:: l M . kımı ile Salihli Beş Eylül futbol ta-
Bu köpru yaptıdrı ınca.. a~ısda - kımı arasın<la Salihlide b ir maç Ya· 

Aliağa yolu, Mura iye uzerın en ld • 
k Y . b" pı ı. 

Turgutlu' da 

Posta 
biribirine bağlanaca tır. enı u - . . 

mu .. Vezzı·ferı·nı·n "k G d' k" .. .. .. · ·çin e Maçta 1000-11>00 seyırcı bulun-
Y.~dl e ız 1 opkrtusdunun yen ı - makta idi. lki taraf da çok güzel ve 

vaziyeti 
Turgudlu, (Hususi) - Şehrimiz 

posta ve telgraf müvezzileriniıı bir 
ı:;ene evvel nldıklnrı elbise ve ayak
kabılnn yırtıldığmdan vaziyetleri 
pek ienadır. · 

Vazifelerini hakkiyle yapnıağa 

çalışan müvezzilerin bu halinin na-
1.ıırı dikkate alınması lfızımdır. Cum
huriyet bayramında her daire mils
tahdimini yeni elbiselerini giydikleri 
halde müvezzihler bundan mahrum 
kalmışlardtr. İdarenin yardımını bek 
lemektedir)Pl'.' 

tu er yapıma a ır. . . k d N · d 
• • samımi hır oyun çı ar ı. etıce e 

Manısa • Alaşehır: O-O berabere kalındı. Bu maçın ikin-
Bu istikamette Manisa -Turgud- cisi l\lanisada yapılacaktır. 

lu kısmı 105 bin liraya müteahhide Ja~a.rma kumandanı: 
'h l edilmiştir. Halen bu mühim Yenı J~mdarma komutanımız gel-
~.:ı e üzerinde çalışılmaktadır. İhale miştir. Görclest~ bul~ınduğu ı:nr~lar: 
edilen kısım ı 7 kilometredir. da pek fazln hızmetı olan degerlı 

• • • • komutanımızın Salihliye tayini se-
Salıhlı - Demırcı: vinçle karşılanmıştır. 
Bu mühim yol 108 kilometredir. Polialer vazifeye başladı: 

Yolun 48 kilometresi son senelerde Salihliye geleceği çoktan beri söy-
•apılmış ve cumhuriyet bayramın- len en, polisler gelmiş ve vazifeye baş 
~a açılmıştır. Yolun kırk kilometre- lamı.şiardır .. Kadr~ beş polisle bir 
ai amelei mükellefe tarafından ya- ko:nı erden ıba.rcttır. 

müahclalede bulunalıileceği ta..,arla-1 niz ancak o zaman mareşal Blil· 

Y • B 1 d• • namaz. Bu demekti!' ki nı:ırr~nl hPrin organize etmiş olduğu ordu· elli ete Iye reıs• Çang Kııy Şek tnsfiye erli 1 ıl'<>-. • e •ıım haldki kıymetini öğrenebileceğiz. 

ı •} "'• ~erine sulh paı-tisi şefi \'ang ~in Fakat daha şimdiden şunu söyliyebi-
erİ s~çı dı ~ vey geldiği tnkdirde japonyn Çiıı- liriz ki. jııpon.va. Çinıe tn~arıadığı şe-

E c! de \'nziycte mutlak ı:;urettc hfıkim kilde bir Çin-japon muahede~i •k• 
B. tem Ay ın bele· olacuk, 600 milyon insana iktı~ndi ctetmcye muvaffak olduğu taktlirıft. 

diye reisi oldu ı~ahnda olduğu gibi askeri --ahaua da -oo nıilyon Çinliye hükmedecek ve 
mutlak :;urette hükmedecek dem('k- bu itibarla dUnyanın birinci devleti 
tir. mevkiin~ yükselecektir. 
j Esasen jnponyanın iktısndi ve . 'e Asya milletlt!rinin kaynaşpuuıt, 
mali mahfilleri daha şinıditleıı re- ne ele Asynııın ~Prvetleri hakkındı. 

ı nubi <;inin inkişafı için mili ~ i r- hiç lıir fikir ı:ınhilıi değiliz. Hakikat-
kel kurulmasıııı tasarlamaktadır. e. \'fıt.,1·1. sarı ll"k insanlığın üçte biri-

! Şimal \'e merkezin iktigac\ '11 " thi ııi tr ·kil ('(\eı· \'t' j:qrnn milleti biitün 
i<;in, Tokyo, !iimdidcn, Lıii,\'lik endii<ıt- s<11·1 ırkı clirijc rtmek f.ffit'lindedir. 
ı-inin sıkı yardımi~ le, «şimali Ciııiıı 1 !l!Hl ~cıu•siıw clo~nı. pek çok me:ti
inkişaft> ve cmt•rkezi Çinin iııki::;afı> yctlt•ı·e sahip olcluğuıın kani bulunan 
isimli iki ıniiessese kurmuştur. Cenu- ikinci Vilhelm sarı tehlikeyi temsil 
lıi Çiııiıı istismnn için kurulacak şir- eclt>n lıir tablo izHh lftmişti; o zaman. 
ketle Çiııiıı iktı!';ıtdı fethi gayp,;iııi ta- imııarnLorıı hay:ılpere.stlikle itham 
kip eden biiyük planın tatbik mev- etmişlerdi, fakat japonya günün bi
kiine konması tamamlanmış olacak- rinde onn hak verdirebilir. Her ha-I
tır. 1 de, ılünyn imparatorluğ'u yarışında çok 

ı-.sıtsen japon politikasının a:-;ıl hü- ~iimtli gitnıi,tir. 

küın edenler olnn ordu ve donanma ge- ---------------
ne! kurmayları Çinin bundan böyle İzmir birinci iern memruduğundan: 
miistakil bir dış politika..;ı olmasını Rifnt Etem knı·deşlere borçlu Tur-
kabul etmiy11cek \'C gfıya onunla mii- gulhıclan .Ali ~IPnemeııli oğlu nrınsı 
tabik olarak bir intihap komintoıı po-

1 
Fatnrnnııı bir adet n:n model şavırole 

litik:ısı tnkiıı etmek maskesi altında nıark:ı lııstik \'e b:ıtarya~ı eksik Tur
japonyanın . iy,ısi, iktisadi ve askeri lgutlıı IS nıınumılı k:ımyon!ı:ırı açık 
hfıkimiyeti altına 500 milyon adamı rll'tırma ııretile ·atılığa konulmuş-
alacflklır. tur. 

Htınıınln beraber japon cmellcl'i l\luhaııımen he<lcl 250 liradır. Bi-
oııiincle ll<; <'ngel dkilnwktedir: l riııd artırma 11 !')!{$ tarihine mu-

Biriııci engel: Çnng Ra Şekle nile- ı;adif Mıh giinii saat onıln birinci kor
sinin faaliyeti, nıareşalla yakınları tas-1 rlondn 1~ nunınrnlı Sait garajıda ya
fiye edilse bile, bir yandan Çinlile- pılacnktır. 

rin çete harbı, diğer taraftan şu son Bu nı·tırmnrla yiizde yetmiş beşini 
zamnıılanln merkezi hiikiimetle İŞ· lıulınadığı üıkclircle ikinci artırması 
birliği yapan Çin kızıl orduları. ayni yl'rcle \'e ayni sattu 11 / 11 938 de 

İkinci engel: İngiltere ve Birleşik yapılacaktır Fazla mabmat almak isti
devletler, japonyanın İngiliz ve A- yenlerle taliplerin mahallinde bulu· 
merikaııın nıaliye::ıi \'C }>i~·a~alarıııı nacak memura müracaatları Jian 
git gide daha ziyade hesaba katmak olunur. 4007 

ğan belediye reisliğine eski rei Ve
fa Tarhan. Çine belediye reisliğine 
e~ki reis Nuri GCingör, Nazilli bele
diye rei liğine c ki reis J<~min Bilgin, 
Söke belediye rei.sligine ilçe parti 
başkanı Rıfkı Ulu oy, Karapınar 

belediye reisliğine Yusuf Salfıheddin 
Egriboz, Germencik belediye reisli
ğine Rc>şat 'l.encirci. Umurlu heledi

Yukarıdan aşağıya yeni belediye re ye reisliğine parti başkanı M ehmed 
ialeri B. Etem, Rıfat, Nuri, Vefa .• Dil'ik, Atça belediye reisliğine eski 

Aydın, (Hususi) - İlimizdeki on reis :\fustafn Akso~·. Kuyucak lıele
iki belediye meclisi İ. teşrinin ilk gi.i- diy<' reisliğine de eski reis Halil İnci 
nü mutad toplantılarını yaparnk ye- 1.;eçilmişlcrclir. 

ni belediye reislerini \'e daimi enctl- erek yeniden ve gerekse tekrar se-
men azalarını seçmişlerdir. çilen yeni belediye reislerimizin hep~ 

Aydın belediye reisliğine, parti si de memleket ve cemiyet işlerindı 

iyönku rul \'e vi liıyet daimi encümen 1 çalışın ış ve değerli hizmetleri görii 1-
Uyelerinden Etem Mendere~. Rozrlo- müs gençlerdir. 

Zayi 
l!şak orta okulundan aldığım dip

loman za~ i ettim. Yenisini alacağım
dan e ki. inin hükmü kalmamıştır. 

lT ak orta okulundan 220 No. 
lHiseriıı Salıcı 4012 

lzmir ikinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolnyı mahcuz bulunan 

168 lira kıymetindeki eşyalar lzmir
de yeni miizayecle bedesteninde 
1 O 11 H:18 tarihine mii::ıadif perşembe 
~üııii ı-nat 11 ele birinci nrtırması ve 
11 11 !l38 cuma günii ;;nat H de de. 
nyni mahnlcle ikinci artırma ve -tlze
rinde bırakılma nıuameleı:ıi icra kıh-
1ncnğındnn taliplerin yevmi mezkur· 
le mııhııllinde hıızır bulunmıılnrı ilaO 
olunur. 40J l 
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HiKAYE 

YAZ • • 
Hnlgar hik ayecisi .• 

Panço Mihailof dan 
w -

buluyordu .. 
Yolcunun bu hayalini oturduğu 

yc•rden başını geri çeviren faytoncu 
yarıda bırnktı: 

:N'cdkof Karadimef bu yaz mezu- - Bu Rene gene bizim eve mi gi-
niyetini nerede geçireceğini bir ti.ir- deceğiz, bayım. dedi. 
li.i kararlaştıramıyordu. Deniz kenar Nedkof, e\·et makamında başını 
larına gidecek ol:;m ~·eknesaklık ca- sallaciı. köy artık yakınlaşıyordu. 
11ıııı sıkucaktı. Öyle ya, sabahları Tarlalardan yonca kokuları geli.vor, 
yarı çıplak vücudları görecek, öğle köpekler nveylayı koparırken, kö
yemeğini ter:rnada büyük bir iştiha- yün kenamıciaki dere içinden öbür 
sızlık içinde yiyecek, geceleri arka- tarafa g-eçmeğc alışkın atlar sulan 
daşlari.\'le bil'likte dansige gidecek \İğneye, çiğneye ilerliyordu. 
amma, bu hayattan o, snelerdenbe- Atlar geni~ kapının açık duran ka 
ri usanç getirmişti. natlarından homurdanarak içeri gir-

Düşünüp taşındı. Nihayet kat'i di. Faytoncu bir tutam otla atların 
kararını verdi. Oç yıl e\•vel gittiği kö- terli sırtını uğu~tm·urken, bir koca
ye bu sene de gidecek. Bir dakika karı çıplak nasırlı ayaklarina g~çir
:-onra aklına yeni birşey gelir gibi diği sert pabuçlarla tıpış tıpış ya
oldu. Ayağa kalktı. Eline aynayı a- kınlaştı: 
]arak baktı. Gözbebeklerinin üstün- l\foıafire elini uzattı Ye hoşgeldi-

de hüzünlü perdeler belirdi. Çün- niz, dedi. 
ki.i, alnındaki derin bir kaç çiz- Ormana penceresi olan e\•İn lıil' 

gıyı görmüş, başının onun- odasıııa bavıılu götürdüler. Pencere-
deki ::;aclar azalmış, kulaklarının üs- ]eri aı·dına kadar açtılar. Odanın i('.i 
ti.i giimüşlenmeğe ve bütliıı ihtiyar- ağaç,.<' loprak kokusile doldu. )fo~a
lı k alametleri g·örünmeğe başlamış- fil': 
iı. - E~· ııa.;;ılsıııız halwlım? Dedi. 

Kederli. kederli llliŞli n ürken n k lı
na yeni biı şey geldi. Gayri ihtiyari 

giilüm:'ledi. Çünkü, yeşil yoncalar, 

ceviz Ye ıhlamur ağaçlan arasına 

gömülmüş köy gözlerinin önünde 

canlanır gibi oldu. 
Köy, tepelerden bakılınca. bütiin 

e,·Jer küçük birer çocuk oyuncağı gi
bi görünürdü. Bu oyuncaklardan bi
rinin i~indeki !'.arı saçlı muallim kız 
ne kadar dn güzeldi. Üç yıl ev,·elki 
seyahatinde orı.u görml\ş, hatta ko
nuşmuştu. Konuşmaları yalnız bir
kaç dakika ~ürmüştü amma, mi.tteka 
bil tatlı bakışlardan kopan şuleler, 

at-e~ parçalan gibi kalplerine yapı
şıp yakmı,.tı. Nedkofun bir kabahati 
Yardı ki, o da: O vakit köyden ayrı
lırken ... an saçlıya c:Allahaısmarla

clık> bile dememişti. Kız acaba onu 
hila hatırlıyor mu. yahud tamamir
le ımutmuş mu idi? Bu üzüntülü dii
ştinreler içinde geçen yolculuk can 
g1kıntıı:ıı çiııde <le\·am etti. Trende 
lı ı:>p yaba ııcı iıı:ıa nlarla karşı !aştı. 

llunlı.ır, yalnız Kiyasetten bah:-;etti -
leı·. Nedkofun hoşlanmadığı mnzu
du bunlar .. 

Yaracnğı şimPndifer durağım tre
nin penceresinden dört gözle bekli
yordu. Birçok i:-;l:ıs.ronlardan :0011ra 
i~Le kilçiik durak ... Yeni boyalı bir 
bina .. Alçak ve dalları riizgardan 
hafif hafif sallanan birkaç ağaç. Ye
~il tarhlaı· arasına dökülecek. yığın 
yığın çakıl taşları görülüyor. Atları 
bir ağaç gölgesine ~ığman eski bir 
fayton .. Tren düdüğünü işiten fay _ 
toncu bu alçak tavanlı büfede son 

rakı kadehini boşalttı. Koşa koşa 
müşteriye doğru gelirken rakılı pog 
hıyıklamıı elinin tersi ile sildi. İki 
kişilik !'lan solgun kanepesi olan fay
tonun önündeki çökük atlar nallari
le yerleri eşindirerek ~nrnaşık sinek
leri ürki.itmeğe çalışıyordu. 

Soluk soluğa faytonun yanına ge
len arabacı Baba İlya, müşterinin 
yüzüne dikkatli dikkatli baktı ve: 

- Be çocuk .. Ben :-ıeni bir vakit
ler görmü~tiim amma ... 

Diye mırıldanırken: 
- A .. A ... A .. Sensin ha .. Sen~in 

~·n .. Sensin, dedi ve başka !'!ÖZ söyle
mf'dcın miişteriııin elindeki bavulu 
aldı, faytonun gerisine kalın iplerle 
bağ 1 adı. Fa~'i:on hareket etti. 

1\Hişteri: 

- Acaba yolda bavul düşmez mi? 
Dedi. 

- Olur mu öyle şey ... Hiiiy .. IIo-
1an (oğlan ..• Sen merak etme canım. 
Sen. Sen .. Etme .. 

- Pekala .. Çok iyi, darılma baba .. 
Ağzıma geldi de göyleyiverdim .. 

Tozlu yolda fayton yalpalaya, yal
palaya ilerliyordu. Yolun iki tarafı i.i
ziim bağlarb·le dolu idi. 

BöceklPr yızıldıyor. Kuşlar çığlık 
koparıyordu. Bu dekor içinde benli
ğinden g.çen yolcu düşünüyordu: 

cRöyle yük.sele, yUksele orman ve 
clağların tepe~ine. en tepegine kadar 
<;ıkabilf\e, kartallarrn yuva kurduk
ları yerleri göı·ehil~e .. Evet o. bu da
l ik~ kendini kartallar kadar yırtıcı 

- Nasıl olcıcak .. h iviz. C':-:l\İ-'İ ~i
bi~·iz .. Sen gittin gidt'Iİ bu ocla.\'a 
başka kimse gelmedi. Yok .. E\·et. ya
lan söylemiş olmıyayım. Veremli~·e 

benziyen bir adam burana bir miicf
ciet kaldı. Düzelcliğ-ini zannederek 
~arçabuk e\·leni,·ercli. f.;;te burada, 
bu odada evlendi .. İş bitmisti. Fakat 
daha iki a>· geçmeden iilclü gitti. Am
ma, genç kıza da yazık olciu. Köyde 
bir dul kadın ciaha razlaln~tl. Rn kız 
Meryem aııa kadar güzeldi ve li:ö~·ii

milziııı muallimi idi. Bilmem hatırlı
yor musun sen, nmurları biz taşır
ken o buraya gelmiş, siz göı·müştü
nüz? 

- 8Hrı ~açlı muallim mi? 

-0.' le ya .. O. llnyret ettiıı. Na-

:-:ıl oldu diyc> .. Hiç kim~e anlayamadı 

Lunu .. 
- Ah .. Yeter .. Çeçen gene ~ı~ıldı 

-faytoıwıı karn.;ına (.'.ıkı~ıyordu- Yor-
KUıHlur nı i~a fir.. Bırak uyusun ya

hu .. 
~edkof .\·atağ'ına uzandı. 

u~·~ıı hir türlii gelmiyordu. 
Fakat, 

Kciydeıı uzaklai1nıa>'1 ve sarı saç
lının ha.nıliııi unutmak istedi. Fakat. 
arkadal:?lanna ne diyecekti, odamn 
panısını ela ])eşin olarak öclemi:;;ti. 
Sarı saçlıyı hir kene olsun görehil
:-eydi .. Kararını verdi.. Ve erte.:i ıriin 
den itibaren s ı k sık :-;okağa çıkmağa 

bı.ışladı.. 
Bir kaç giin sonra karşılastılar. 

Sarı :o>a\ların endamı ayni aynaydı. 

Ylizü daha berazlaşmış. baştan a.rn
ğa kadar siyahlar giymi17ti. 

-Sabahlar hayrolsun. Nasıl~ınız 
bayan. geçmiş olsun, derken Nedko
ftın sei'i krnılıp boğazı kuruyor gibi 

oldu. 
- Teşekkür ederim. İyiyim, 1-1iz 

nasılsınız? 

- Görüyorsunuz ya, ben işte gene 
geldim .. 

- EYet bilirorum .. Daha j!el<liği
niz gün haberim oldu. 

Nedkofun içi gıdıklandı. Demek 
ki. sarı saçlı kadııı onu düşünün ha
tırından gec;iı·mişti. NPdkof: 

- Niçin gelmiyorsunuz'? .Diye an
cak söyliyebildi. 

- Çok nıeşguliinı, şu, bu derken 
ukşanı olu\·eriyor. 

- Fakat. evde lıiitiin gün :nılnız 
başıııızu ve hüzün içinde .. 

Saı saçlı kadının gözleri erkeğin 

gözlerinin içini muhabbetle doldur
du. ~odkof, yerinde mıhlanmış gibiy 
di. SeYdiği bu kadına birçok şeyler 
söylemek. yüz bin kerre hatırladığı
nı, çok Re\•diğini ve hatta evlenmek 
hile istediğini anlatmak if.ıtiyordu. 

Fakat bütün bıınlan ~öyliyebilmek
ten onu meneden birşey vardı. 

Evlenip dul kaldığı ve bu suretle, 
ondan uzaklaştığı, yahud kendi ya
şı ilerlemiş olduğu için mi cesareti 

yoktu. Nihayet: 
- Bugüııleı· artık köyden uzaklaş 

mak stiyorum, kirayı ödemiş oldu
ğum halde bur:.ılarda yalnız başıma 
daha fazla ll'nlamıyaeağım, dedi. 

- Fakat, ne kadar çabuk .. 
- ~e yaılayım, yalnızlıktan bık-

(ANADOLUı 

1-RAMAzAN-_ 
1 FIKRALARI \ 

Hocaya oyun 

İznıiı di•rdiırır..:iı icr;:ı memurfu -
:ıınrll'ln. 

~a) ri menkul malarııı <\çık .ırtıı ıııd 
ilanı madde 1 26 

Açık artırma ile paraya çenile
cek gayri menkulün ne olduğu: Bir 
bap hane. 

Nasraddin hoca merhumu muzi- Gayri menkulün bulunduğu mev-
bin biri iftara davet eder. Top pat- ki, mahallesi, sokağı numarası: 
lar, herkes sofraya dizilir. Evvela Kahramanlar Ma. 4 üncü so. 1 ) sa
ortaya başka sebzelerle karısık ka- yılıdır . 
bak çorbası gelir. İkincisi kabak mu Takdir olunan kıymet yedi yi.iz 
sakkası, üçüncü yemek te kabak liradır. 
kızartması.. Hoca ev sahibinin yü • Artı;manın yapılacağı yer, gün, 
züne manalı manalı bakar. Ev sahi- saat: Izmir dördüncü icra salonla
bi de: rında birinci artırması 5 12 938 

- Mübarek cennet taamıdır, ye- ?azartesi günü saat 11,30 da. 
mesi hoştur, doğrusu her gece ka . 1 - İşbu gayri menkulün artırma 
bak yesem asla bıkmam. "?artnamesi 20 11 938 tarihinden iti 

Der. Hoca da işin alay olduğu- baren 38 - 1 789 No. ile 4 üncü İcra 
nun farkına vararak: dairesinin muayen numarasında her 

- Evet efendim mübarek bir kesin görebilmesi için açıktır. İlan
nesnedir. Bahusus cennet taamı ol- da yazılı olanlardan fazla malumat 
duktan sonra sevilmemesine imkan ::ı.lmak istiyenler, işbu şartnameye ve 
yoktur. Dainiz de çok severim. 38-1 789 dosya numarasile memu-

Der. Fakat dördüncü yemek ka- riyetimize müracaat etmelidir. 
bak dolması, beşinci de kabak silk- 2 - Artırmaya iştirak için yu-
mesi gelince hoca dayanamaz: karıda yazıh kıymetin yüzde 7 ,5 

- Mübarek kabak, bu akşam ib- nisbetinde pey veya milli bir banka
tizale uğramış -der- acaba cenneti nın teminet mektubu tevdi edile -
alada da böyle mütemadiyen kabak cektir. ( 124) 
mı ikram edilecek.. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla 

Ev sahibi cevap verir: :liğer alakadarların ve irtifak hakkı 
- Pek tabii değil mi hocam, ora- >ahiplerinin gayri menkul üzerin -

da esasen baska yemek bulunmaz. :leki haklarını hususile faiz ve mas--
- Şu halde bu akşamki yemek- ~afa dair olan iddialarını isbu ilan 

!erden bir kaç danesini cennete sak- arihinden itibaren yirmi gü,n içinde 
insanız pek iyi olurdu. Ahret ye· ~vrakı müsbitelerile birlikte memu
meğini düny:ıda yemek doğru ol- ·iyetimize bild,irmeleri icap eder. 
maz. Sonra bıkkınlık gelir de ornd;• lksi halde hakları tapu sicilil~ sabit 
} iı en bulunma::-. >lınad1kc;a salış bedelinin payla~ma 

- Hocam mübarek yemeğin çe ;rndan hariç kalırlar. 
şidi pek çolrtur. Siz müsterih oln . 4 - Gösterilen günde urtırmaya 
nuz. Evelal!ah, daha yüz ce~:<l ka· 0

!'ltirak edenl"r artırma şartnamesini 
bak yemeği bulabili,.:7.. - · >kumu~ ve liizumlu malumat al -

Ortaya börek gelir. Hoca elini u nış \ e bunları tamamen kabul t.:t

zatır, bunun kabak böreği oıduğu· miş ad ve itibar olunurlar. 
nu görünce: 5 - Tayin edilen zamanda gay-

- Yahu biraz İnsaf ediniz -c1er· ·i menkul üç defa bağırıldıktan son
!cim, dışım kabak kesildi. Dünvadc a en çok artırana ihale edilir. Ancak 
bir daha kabak yemek şöylı:- dur - artırma bedeli muhammen kıymetin 
sun, bu gidişle cennette dt> b.bal- yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa
yiyecek takat kalmadı. Biraz dP ı~ istiyenin alaca~bna ruchanı olan 
dünya yemeklerinden yok mu) Jiğer alacaklılar bulunup ta bedel 

- Merak etme hocam, artık ka-
0

)unlo.rın o gayri menkul ile temin 
bak yemeği faslı bitti. Simdi tatlıla- ,.dilmiş alacaklarının mecmuundan 

ra başlıyoruz. fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

- Hay alla11 senden ra7İ olsun.. ~aahnüd\i baki kalmak üzere artırma 
Bu sefer ortaya acayip bir tatl 

1elir. Kabaklar tepsiye o derece İti-
nalı istif edilmiş ki, yeknazarda bu
nun kabak tatlısı olduğunu anla -
mak mümkün değil.. Hoca kolların• 
sıvıyarak elini uzatıp bunun da CI'" 

vizli kabak tatlısı olduğunu görün
ce sofradan kalkar, ev sahibine. 

- Be adam -der- sen Allahın ve-

:m beş gün daha temdid ve ikinci ar

tırması 21 1 2 938 Çarşamba günü 

ıaat 1 1 de yapılacak artırmada, bede-

'i satıs istiyenin alacağına rüchanı 

e>lan diğer alacaklıların o gayri men

kul ile temin edilmi~ alacakları mec-

';Titıundan fazlaya çıkmak şartiyle en 
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edecek RADYO her halde 1939 modeli 

AETZ 
Markalı radyosudur. 2 senedenberi alanlar memnuniyetlerini izhar 

. ediyorlar. 
GÖRMEK, DiNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır 

Müt~ııavip ve mlitenrndi cereyanda isli,>en RADYOLAR!MlZ vardı~ 
NOT: Her tlirlü LA!\1BA ve bütün yedek paçalar daimi surette • 

bulun durulur. 

Umum vekili ve Depoziteri: 
• 

• a omenı 
Telefon : 2751 

Telgraf: Caldau 
Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethanesi ittisalinde 

inhisarlar Ç~mltı 
dürlüğünden: 

Tuzlas •• m u· 
çok artırana ihale edilir. Böyle bir 

kili misin beni bu gece kabak derva- 1 -Tuzhmız için alınacak 90.291.600 metre mikabı çıralı çam 
k · K d" · ·d bedel elde edilemezse ihale }'apıla- k sına gar ettın. en ımı a eta ceıı· ereslesi açık eksiltmeye konmuştur. 

tt f Z edl.yo um Baı1a mı.:·;~a·t maz ve satı~ talebi düs.er. 2 Eh t ı· t · l ne e ar r · ·•"'< • • - - a ıs esıy e şartnamesi müdüriyetimizde ve İzmir Baş mÜ• 
de et. ben artık dünya yüzi.inP. cıka- 6 - Gayri menkul kendisine iha- dürlüğümiizde görülebilir. 

S. G. le olunan kimse derhal veya verilen 3 - Beh.er metre mikabının muhammen bedeli 43 lira muvakkat 
--------- mühlet içinde parayı vermezse ihale temınatı 291 lira 19 kuruştur. 

cağım. 

Bergama icı·a memurluğundan: 4 T ı· 1 · ·h 1 kararı fesholunarak kendisinden eY- - a ıp erın ı a e günü olan 7I11 /938 Pazartesi saat 14 de te-
Bir borçtan dolayı haczedilen ıliki- · k l 

1 ve! en )'Üksek teklifte bulunan kim- mınat a çe eriyle birlikte müdüriyetimiz Alım Komı·syonuna 
li tapu:-;uııuıı 10 nisan :12 tarih \'e (o-
kuz ve 10 ııunrnı·alarıncla kayıtlı diki- se arzetmiş olduğu bedelle almağa - müracaatları. 25 27 31 5 3920 

li_\·e tabi çııııcıarıı nahi"'·esi maltepe ge- razı olursa ona. razı olmaz veya bu- Devlet Jenıiryollarından: 
renlik ve tağağıl me\•kiinde \'aki l')ıll'- lunmazsa hemen on beş gün müd- M h 
kan osman Ye müşterekleri merası Ye u ammen bedeli 17217,60 lira olan 403,3 metre mikabı çam Cök-
hazirıe~'e ait :H7 dönüm korn ve arazi detle artırmaya çıkarılıp en çok ar- nar kereste kapalı zarf usulile 17/11/938 perşembe günü saat 15,30 

l.f tırana ihale edilir. İki ihale arasında- da Sirkecide 9 cu İşletme binasında satın alınacaktır. 
ve o~m:ııı oğlu luınıdi Ye dere ve e ı . 
Mehmet ve çırpanlı hoca merasını t<ıki- ki fark ve geçen günler icin ' ı 5 İsteklilerin o/o 7,5 nisbetinde teminat ve kanuni vesikallarını ihtiva 

'en hesap olunacak faiz ve diğer za- edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon• 
ben çandarh su vakfı ve garben denizi 1 h k "' 
takiben hamdi ve yine deniz Ye hamdi 

rar ar ayrıca Ü me hacet kalmak- vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyonda verilmek· 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah- tedir. 1 3 5 7 29627/3966 

emin ve rnımızıııı konıRu \'e zeytinlik- 1 I si ounur.Madde{l33) A . . . • •A • 

teri ve clcııiz. Şimalen çırpanlı hoca y k d· .. t .1 S 
1

? 
93 

çıkartırma suretıyle ~' 11 /938 tarıhınde satılacagı ılan edılen 
1 kf f u arı a gos en en - 8 ~ d h ·ı. 1 ·ı . l . l d"·k·· ··ı . ih 1 . merası ye çırpan ı :m va· ı ve rnıı- ve 2 I 12 938 t .h. d 

4 
.. .. . aşagı a mu ammen nnY.tar arı ı e cıns erı yazı ı o unlu erın a esı 

C b \·e kı' arı 111 e uncu le- 25/11 /938 C ·· ·· 15 b kim sız merası. enu en ramazan · s- ra l - d d . b .1 .. uma gunu saat e ıra ı ıştır. 

ı h l . . l.11 .1. memur ugu o asın a ıs u ı an ve 1· kl.l · · . - •A k A b. h 11 · b l d ~ 
men o~man ıac e am< ı \'e mHıı ı ı su- go'"ste .1 tt ~ . l . ste ı erın ıse gırmegc manıı anunı ır a en u unma ıgına 

1 1 rı en ar ırma sartnamesı c aı- d · b l . ld • · ru basana iskanen verilen tara ve ı e- re . d t l • .
1
.- I aır evımname er ve muvakkat temınatın da yatırı ıgına daır mak-

i .1. sın e sa ı acagı ı an o unur b l .. · · ı· 1 · niz ve o::;mun oğlu hamid i e eeYl'I ı _ · uz arla muayyen f!Un ve saatte Al~ancak 8 ıncı ş etme bınasmda. 
bulunan 2600 dönllmden ibaret dört ı . .k. toplanacak komisyona muı acantları lazımdır. 

zmır ı ınd hukuk mahkemeelft• 
bin ıeytin ağacını ve 8000 aşıyı hıwi den: Döküntüler Alsancak ve Basmahane ambar müdürlüklerine mÜ· 
zevtinlikleki elli dört bin kilo tahmin n racaat edilmek' suretivle mahallinde ~örülebilir. S.artnameler komı·· ... , . nayrnklıcln oturan Mahmud oğlu " 
ectı.l"ıı zc.>.vtin mah:-:ulii 15-11-38 tari- 'LI yondan parasız alıı1ır. ~1 1 1uh'"', mmen bedel (324) lira muvakkat temı·., 

" .r aynti Görkey namına vekili a\'u- iY " 

hine raslı~·an salı gi.ini.i saat 13-15 cte kat Sabri Güleç tarafından Bayraklı- nat (2430) kuruştur. 
dikilide hi.ik6met konağı avlusun için- d a Borna,•a C. 2. No. lu eYde otu-
de açık nrtırma suretile satılacaktu·. p, ran ,erta Rabzer alehine açılan ho-

Alıcı.nı afraı·ta teslim edilecek olan "' ' şannıa da\'a ... ının cari tahkikat ve 
ze\ tin mah~uluııuıı kilo:-;una 5 kuru~ . muhakemesi :-;onunda: K. medeninin 
kıymet biçilmiştir. isteklilerin mu- 134 ve 138 ve 150 inci maddeleri hil-
ayyen gün ve saatte <.ıatış mahallinde kiimlerine gbre davacı Hayati ile 
hazır bulunmaları ve daha fazla ma- Bcrtanın yekcliğer nden bosanmala-
lümat almak isli.venl<.>riıı arttırma 
şaıtnanıcl~rini tetkik etmelcı"i ili'ln 
olunu r. 

tım artık .. 
Kaclın smımuş, gözlerini öne eğe

rek düşünceye dalmıştı. 
Nedkof, herşeyi anlamıştı.Sarı saç 

lının gözlerini aradı, buldu .. Elini e
linin içine aldı, ya\'aşça ::;ıktı. dudak
larına götiircliı. 

rına ve ma~arifı muhakeme olan 
164 l kuruşun taraflarından yarı ya-
rıyn alınmasına temyizi kabil olmak 
LizPre 24-10-938 tarihinde <lavacının 
\'icahında ve mi.iddeialeyhin gıya -
hıııcla karar Yt•rildiği \e uRulen tan
zim kılman gıyap ihbarnamesinin 
de müddeialeyhin ikametgahının 

meçhuliyetine mebni muhakı>me ko
ridoruna talik kılındığı tebliğ maka

Ertesi gün, köy kili::;e-:inde 
çanları ~alıyordu. 

nikah. mına kaim olmak iizere ilan olu
l nuı·, 

Nerede bulunduğu 
Alsancak ambarında 

« 
Basmahane 

« 

(( 

« 

« 

Toplantının 
cinsi 

Zahire 
Hurda incir 
Karışık arpa 
ve buğday. 
Bakla 

5 10 15 

Takribi Beher kilosun• 
miktarı takdir edilen 

kilo kıymet 

25000 75 san t im 
300 3 kuruş 

10000 65 santim 

5000 1,25 kuruş 
20 (4013) 

İzmir sulh bnkuk hfikiınliğinclen: de edilmiş \ e mahkemece ilfınen leb
l\li.icldei: İzmir ikinci mahmudiye liğat icrn~ına karar yeril mi~ Ye bu 

babtaki muhakeme 28 11 !J:38 giinli-nıaluıllesiııde molla ahmet sokağında 
oturan, mucldei ııleyh ayni sokakta ne gıl'al,ılmıs ıılduğ·unclnn nnıay.ren 
38 say1lı eYde oturmakta iken ahiren gündl l\I. al•\ hin bizzat bl.ıntı ' 'ucut 
ikam.: tg.Uhı meçhul kalan , bdullah etme i 'e ~ah ut tarafından bir veldl 
oğlu '!'osunun • levhine açılan izaleyi gôndermc>si aksi takdirde hakkında 
U) u dava ından dolan namma gon- gl\ p knr:ıı ı 'eriler k muhakemeye 

derilen da\'etiyenin ikametgahı meç- de\ .ım olu rncagı tebl,ğ makamına ka
hul kaldığından balı "le bila tebliğ ia- im olmak üzere ilan olunur. 



• 
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lzmir vi!ayeti mulıasehei hu
susiye müdürlüğünden: 

Yıllık kira bedeli YERİ 
Lira Kr. 
48 00 Karşı~ i\ka Alay Bey Mahallesi. 

1695 ınci Mehmetcik çıkmazı So. 

Cinsi No. 

Ev 8 

Jdarei Husu~:.yei Vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsi yazılı 
akar Lil' sene müddetle kiraya verilmek üzere 31/10/938 gününden 
itibaren 15 ~ün müddetle açık artırmaya çıkarılmı,tır. 

Kiro sartlarmı okumak istiyenlerin her gün Muhasebei Hususi
ye müdüriveti varidat kal~mine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale, 
rrlinii olan 14/11 / 938 Pa7artesi günü saat 11 de depozito makbuzla
~~yle birlikte Vilayet Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. 

3 5 8 

1zmir dördüncü icra memurlu - lzmir dördüncü icra memmlu -
lunda n : ğundan: 
Gayri menkul maların açık artırma Gayri menkul maların açık artırma 

ilanı madde 126 ilanı madde 126 
Acık artırma ile paraya. çevrile- Açık artırma ile paraya çevrile-

cek gayri menkulün ne olduğu: Bir cek gayri menkulün ne. olduğu: Bir 
ba p hane. bap hane. 

Gayri menkulün bulunduğu mev- Gayri menkulün bulunduğu mev-
ki. mahallesi, ı-;okağı numarası: ki, mahallesi, sokağı numaraRı: 
Kahramanlar !\la. 5 inci so. No. Kahramanlar mahallesi Kültürpark 

(ANADOLU) 

Denizbank lzmir subesinden: 
' 1 - Ştıbcmize ait >mtrepolarda in;a edilecek demir sundurma 9/ 

l l /938 Çarşamba günü saat on altıda ihale edilrriek üzere ek
siltmeye çıkarılrm~lı:-. 

2 - Keşif bedeli 31 '15 lira 59 kuru~lur. Muvakkat teminat 235 lira 
Dl kum~tur. ı-az!i\ malUmat almak istiyenler ~ubemize müra-

caat edebilrler. 3994 
3-5--8 

ızmir müstahkem mevki satın alma kr • 
misyonu iliınlarr 

hmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
l - 0.Iil~ı, . Külli.ik, Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 

( 123500) kilo yulaf 1 O 1 O 938 günü yapılan ihaleye kimse 
i ştirnk etmediğinden kanuni ~ekildc pazarlıkla alınacaktır. 

1 
Pazarlık giınii 16 2. Teş 9~8 Çarıjarnba günü saat 1) dedir. 

~ - ı\luhnmrnen bedel (690·0 lıra muvakkat teminat (518) lira
dır. 

3 - · tstt"klilf'r Ticaret odasından alacakları Ticart>t vesikalariyle 
muvakkat temin mukabilinde mal müdürlüklerinden alacak
lan mc.kbuzla birlikte ihale saatında Milasta Askeri gazinoda 
Satın Alma komisyonuna müracaatları. 

4 .- '.\.1iJ~ı- Bodrum yulafları ayn ayrı şartname ile ihale edilebile
cevi gibi her iki garnizonun yulafları da bir istekliye verile
bifccekt;r. 133 karşısında 33 taj sayılı 

kd 1 k Bı·n ı'kı' 5 - Arzu edenler paıasrz şartnameyi her gün Milas askeri gazı-T akdir olunan kıymet yedi yüz Ta İr o unan ıymet: 
l d noda Satın Alma komisyonundan alabilirler. liradır. yüz ira değerin edir. 

A 1 .. 1 5 1 o 1 5 ( 39 7 4) Artırmanın yapılacağı yer. ~Ün, rtırmanın yapı acağr yer, gun, ·-----
saat: lzmir dördüncü icra salonla- saat: lzmir dördüncü icra salonla- hmir müstahkem mevki satın alma komisyonunda~: 
rında birinci artırması 5 12; 938 rında birinci artırma ı S 12 938 İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat İçin 3883 ton leva-
pazartesi günü saat l 1 de.. pazartesi günü saat 1 O da.. mırın kömürünün 1~/.~~/938 pazartesi g_ünü saat 15 de Tophanede 

f _ f~btı gayri menkulün artırma l - İşbu gayri menkul~n. artırrı:ı~ l~tanb~I levazım amırhgı s_at~n alma. komısy?nunda k~pa~ı zarfl~ ek-
sartnamesi 20 11 938 tarihinden iti şartnamesi 20 11 938 tarıhınden ıtı sıltmes.ı yapıl<lcaktır. Hepsının tahmın bedeh 54432 lıra ılk temmah 
baren 38-1 796 No. ile 4 üncü icra baren 38-1 736 No. ile 4 Üncü icra 3971 lıra 60 kuruştur. 
duiresinin muayen numarasınd~ her dairesinin muayen numarasınd~ he1· Şartna~esi_ 272 .kuruş mukabi~inde komisyondan ahmr. İsteklilerin 
kesin görebilmesi için açıktır. Han- kesin görebilmesi için açıktır. A!lan- kanunı vesıkr:!arıle beraber te~hf mektuplarını ihale saetından bir sa
da yazılı olanlardan fazla malumat da yazılı olanlardan fazla malumat at evvel korrıısyona vermelerı. 23--1-5-11 3939 
almak istiyenler, işbu şartnameye ve almak İstiyenler, işbu şartnameye ve Deniz Levazım satın;.1;:;;-a komisyonundan: 
38-1796 dosya numarasile memu- 38-1736 dosya numarasile memu- 1 - Tahmin edilen bedeli 23145 lira elli kuruş olan 119,000 kilo 
rivetimize müracaat etmelidir. riyetimize müracaat etmelidir. pirinç 17 /11 /938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 te 

~ 2 - Artırmaya iştirak için yu- 2 - Artırmaya iştirak için yu- kapalı zarf usulile alınmak üzere eksiltmeye konulnıuştur. 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,S karıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 2 - Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuruş olup şartnamesi komis-
nisbetinde pey veya milli bir banka- nisbetinde pey veya milli bir banka- yondan her gün parasız olarak alınabilir. 
nın teminet mektubu tevdi edile - nın teminet mektubu tevdi edile - 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede-
cektir. ( 124) cektir. ( 124) cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç beJli gün ve saattan 

3 - f potek sahibi alacaklılarla 3 - f potek sahibi alacaklılarla bir saat evveline kadar Kasımpafada bulunan komisyon bat-

d·~ l"k d 1 · t'f k hakkı diğer alakadarların ve irtifak hakkı kanhğına vermeleri. 1 5 10 15 7968/3967 ıger a a ·a ar arın ve ır ı a . . . , 
sahiplerinin gayrı menkul tizerın ~ ' 1111111111111111

'
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sahiplerinin gayri menkul üzerin - İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
deki. haklarını l1ususile faiz ve mas-- deki haklarını hususile faiz ve mals-- 1 - Bodrumda iki puvyon bir tavla ve bir mutbak yapılacaktır. Bu 

rafa d::ıir olan iddialarını işbu i an 
rnfa daı·r olan ı'ddia.larını is.bu ilan . . d İn~aat kapa1ı 7'c:ırf usuliyle eksi1tıneye konulmuştur. 

tarihinden itibaren yirmi glin ıçın e 2 - Keşif bedeli (65840) liradır. 
tarihinden itij:ıaren yirmi gün içinde evrakı mlisbitelerilc bitlikte mcmu· 3 _ M ııvakkat teminatı ( 45 '38) liradır. 
evrakı mi.isbitelerile birlikte memu- riyelımıze bildirmeleri İcap eder. 4 - İstekliler bu işe ait keşif planlarını ve <ıartrıamt"l~rini Mu~la 
riyetimize bildirmeleri icap eder. aksi halde hakları tapu sicilile sabit Dağ Tuğ Satın Alma Komisyonundan i.iç lira bedel mukabi-
aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma· lincle aldırabilirler. İsteklilf':re gönderilir. 
olmadıkça satıs bedelinin paylaşma- sından lıariç kalırlar. 5 - 1hale!'!İ 9 2. Tes. 938 Ç.nrşamha giinii sant 15 de Muğlada ko-

d h · k. 1 l 4 - Gösterilen günde artırm"ya mutanlık satın alrmı komisyomıtıclcı yapıl0;ıcaktır. 
ıın an arıç a ır ar. 6 T kl f k 

istirak edenler artırma sCl rtnamesini - e · i rne · tupları ihale saatındaıı bir saat evvel huraya Vl"ril-
4 - Gösterilen günde artırmaya - · melidir. 20 25 30 5 (3856) 

iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve li.izumlu malumat nl - .. - - -- _ _ _ _ _ 

1 miş ad ve itibar olunurlar. Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
okumuş ve lüzumlu malumat a - 1 - Söked~ki !Jirlik ihtiyacı İ(;İn ( 400) ton }'ulaf kapalı zarfla mii-

1 1 k b l t mış ve bunları tamamen kabul ct-
mış ve mn arı ~amamen a u e - - nakas~'Y<ı konmu~l11r. 
rniş ;;ıd ve itibar olunmlar. 5 - Tayin edilen zamanda gay- 2 - ihalesi 7 2. Te.cırin 938 Pazarte'sİ gi.ini'ı saat 11 d~ yapıla-

5 _Tayin edilen zamanda gay- ri menkul i.iç defa ba~ırıl<lıktan son- c.ıklır. 
ri menkul üç defa bağırıldıktan son- ra en çok artırana ihale edilir. Ancak 3 - Umum tahmin tutarı ( 18000) lira <Jlup ilk teminatı ( 1350) 
rn en cok artırana ihale edilir. Ancak artırm.ı bcddi muhammen kıymetin liıudır. 
artır~n bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa- 4 - Şartnamesi her gün komisyoncl..ı görülehilir. 

Yüzde yetınis. beşini bulmaz veya sa- tış istiyenin alncağına ruchanı olan 5 - Eksiltmesine i ~ tir.-k edenlerin Ticaret odnlarnn kayıtlı olduk-
- b 1 b d 1 larna d:1ir vesika i' '1 Z edeceklerdir. tı s istiyenin alacağına ruchanı olan diğer alacaklılar u unup ta e e 

c~ğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların o gayri menkul ile temin 6 - Eksiltmesine istirak edeceklerin yukarıda bildirilen gün ve 
bunların 0 govri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan saatten hir saat evvel teklif ve teminat mektuplarını makbuz 

f 1 k k karşılı~ı Bornovada Askeri Salın Alrna Komisyonuna vermeri-edilrnis alacaklarının mecmuundan az aya çı rnazsa en ço artıranın 
tazlav; çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü Gaki kalmak ü2ere artırma leri iltuı olunur. 22 26 1 5 ( 3883) 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on be11 gün daha temdid ve ikinci ar· 
on beş gün daha temdid ve ikinci ar- tırması 21 12 938 Çarşamba giini.i 
tırması 21 12 938 Çarşamba günü saat 1 O da rapılacak artırmada. be<le 
saat 1 1 de yapılacak mtırmada, bede- li salış istiyenin alacağına r~chanı 
li s,ıtıs istivenin alacağına rüchanı olan di~er alacnklıların o gayrı ıncn
olan d.iğer ~lacaklıların o gayri men- kul ile lemin edilmi~ alacakla~ı mec
kul ile temin edilmis alacakları mec- muundan fazl::ı.ya çıkmak şartıyle er 
muundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana ~hale edili_r. Böyle 

1

1ir 

k 'h l d"l' B" l b" bedel elde edılemnse ıhale yapıla-ço artırana ı a e e ı ır. oy e ır l l · d" 
. . maz ve satış ta e Jı u .er. 

bedel elde edılem.n~.e ıhale yapıla- 6 _ Gayri menkul k<"'ndisine iha-
ma7. ve satış talebı duşer. le olunan kimse derhal veya verilen 

6 - Gayri menkul kendisine iha· mühlet içinde parayı vermezse ihale 
le olunan kimse derhal veya verilen kararı fesholunarak kendisinden ev
mühlet içinde parayı vermezse ihale vel en yüksek teklifte bulunan kim
karnrı f eslıolunarak kendisinden ev- se arzetmis olduğu bedelle almağcı 
vel en yiiksek tekllfte bulunan kim- razı olursa .ona, razı olmaz veya bu-
3e arzetmis olduğu bedelle almağa lunmazsa hemen on bes gün müd· 
rnzı olursa ona, rnzı olmaz veya bu· detle artırmaya çıkarılıp en çok ar· 
'unmazsö hemen on beş gün müd- tıı:ana ihale edilir. İki ihale arasında
aetle artırmaya çıkarılıp en çok ar- ki fark ve geçen günler için ( ( 5 
tırana ihale edilir. İki ihale arasında- ten hesap olunacak faiz ve diğer za
ki fnrk ve geçen günler için 'c 5 rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
ten hesap dlunacak faiz ve diğer za- sızın memuriyetimizce alıcıdan tah
rarlnr aynca hükme hacet kalmak- sil olunur. Madde ( 133) 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah- Yukarıda gösterilen 5 12 93P. 
ıil olunıır. Madde ( 133) ve 2 l 12 938 tarihinde 4 üncü İc-

Yukarıda gösterilen 5/ 121938 ra memurluğu odasında işbu ilan ve 
ve 21 1 2 938 tarihinde 4 üncü le- gösterilen arttırma ~artnamesi dai
ra memurluğu odasında işbu i~n v~ ·esinde satılacağı ilan olunur. 
gösterilen urttırmn ~artnamesı daı
resinde amtılacağı ilan olunur. 

DOKTOR 
M. ŞEVKİ UGUR 

DAHiLi HASTALIKLAR 

Dr. Ziya Üstün 
Doğum ve kadın haataltkları 

mütehauısı 

( Almanyadan döndü) 
MÜTEHASSISI Ha=-talaı·ını 1 :;.19 ~ır:ı~ı Birinci 

İkinci Beyler sokak No. 82 kordon ~ 12 No. in apurtmanında' 

ıc:=::s::ıı:;:::::=T:iı::e~l=e:::fo=ıne::::ı :ıııo=. =3=2=8:;;;;6=ı:ı1:-=-.:od k!bu I/~~ ==~=-c=:;;;:m~-==..,; 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
- lzmir Müstahkem Mevki merkez kıtnatının (27700) kilo sade 

yağı ih-ıiyacı kapalı zarf usuliyle ekSiltme-ye konmuştur. • 
2 - İhalesi 7 lkincitcsrin 938 Pazarte~i giinii saat 1 5,30 da Kıslada 

İzmir Müstehke~ Mevki Satırı Alına Komisyonunda y~pıla-
caktır. 

3 -Tahmin edilen tutarı ( 26315) liradır. 
4 - Tem inat muvakkata akçası ( 19 7 4) liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
6 - İstekliler Tirnrcl odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

tl"rmek med:ıuriyetidedirler. 
7 - Eksiltmeye i ~tirn!c. edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

rn:1d<lelerincll" \'f' sartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
ve teklif rnektupla~ım ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiı;; bulunarnklardır. 19 25 30 5 (3839) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan~ 
90000 kilo Ispanak ( 28500) kilo Lahna (70000) kilo Pırasa 

(7000) kilo havuç ( 15000) kilo Kereviz (60000) kilo Karnabahar 
(34000) demet maydanoz 7 1 1 938 Pazartesi günü saat 15 de Top· 
hanede lstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı 
7arfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli ( 1871 O) lira SO 
kuruş ilk teminatı ( 1403) lira 29 kuru~tur. 

Sartname~i komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesika
laıiyle\irlikte teklif mektupla'nnı ihale saatından bir saat evvel komis-
yona vermeleri. 20 25 30 5 (3857) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Küllükte iki paviyon ve bir tavla mutbak yapılacaktır. 
2 - Keşif bedeli (57842) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 4338) liradır. 
4 - l~tekliler bu işe ait keşif planlarını ve ~artnamelerini Muğla 

Dağ Tuğ Satın Alma Komisyonundan üç lira bedd mukabi
linde aldım bilirler. İsteklilere gönderilir. 

5 - İLalesi 9 2. T es. 938 Carsamha güni.i ~nat 1 5 d~ Komutan· 
lık Satın alma k~misyon.urıda yapılacaktır . 

6 -Tt"klif mcklupbtı ihale saatındıır 1 ·- ,...,.,, , •·v4 1 bıır"v'\ v,..ril-
mel~J~r ?.O l) 3U 5 (3855 

RAHI F'F. ın 

hınir Mü&tahl<f'm Mevki Satın Alma Komisyonund4Ln; 
l - İzmir Müstahkem !Vlevki merkez kıtaatının ( 107000) kilo ke-

silnıiş sığır eti veyahud koyun eti "eya burulınu§ keçi eti ihti· 
yacı kapalı :t:arf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 8 İkinciteşrin 938 Salı giinü saat 16 da Kı~lada İzmiı 
Miistahkem Mevki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Tahmin edilen tutarı (28890) liradır. 
4 -Teminat muvakkata akçası (2167) lirndır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülehilir. 
6 - İstekliler Ti cnreı odasında kayıtlı oldukiarına dair vesika gös

termek mecburivetidedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tir~k edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinoe ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatınclan en az bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacaklardır. 19 25 30 5 (3840) 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir Tayyare alayında mevcud altı adet muhtelif fabrika 

te'Zgahı teahhüdünü ifa edemiyen müteahhid nam ve hesabı· 
na açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2 - İhalesi 7 İkinciteşrin 938 Pazartesi günü saat 15 de Kı:ıla<la 
lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 -Tahmin edilen tutarı (3600) liradır. 
4 -Teminat muvakkata akçası (270) liradır. 
5 - Şartnamesi hn giin komisyonda göriilebilir. . 
6 - f ~tekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös 

termek mecb\.ı riyeticledirler. 
7 - Artırmaya iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde ve sartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 19 25 30 5 (:841) 

lzmir Vilayeti l\1uhasebei hususiye 
varidat memur~uğundan : 
Yeni inşaat sahiplerile k·um 
nakliyatı yapan?ar1n nazarı 

dikkatine 
Kum ocaklarından in~aat mahallerine nakledilecek kumların 

( t<!~ ve toprak ocak.lan nizamnamesine tevfikan) ocak mahallinden 
kaldınlmazdan evvel resmi ödenerek nakliye tezkeresi alınması 
amirdir. 

Binaenaleyh nakledilecek kumların resmi en yakın muhar.ebei -
huımsiyc şubelerine yatırılmadan nakliyat yapılırsa yine me:zkUr ni
zamnamenin maddei mahsusuna tevfikan be§ miıil cezasiyle birlik
te resmin tahsili cihetine gidileceğinden nizamname hükümlerine 
uygun hareket olunması çin alakadarların malumu olmak üzere ilin 
olnnur. 
olunur. 

inhisarlar 
den: 

1 3 5 8 10 

umum müdürlüğün· 

1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve projesi mu· 
cibince yaptırılacak elektrik santral binası ve mü4temlatının İnfaatı 
kapalı zarf uaulivle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuru, ve muvakkat teminatı 
2180 lira 40 kur"'tur. 

111 - Eksiltme 15/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 
de Kabata4ta Levazım ve Mübayeal şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacakhr. 

iV - Sartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde lnhl. 
!arlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayeat Şubesiyle Ankara ve 
İzmir Baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendia 
veya mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bit müte
hassısı inşaahn sonuna kadar daimi olarak iş basında bulunduracakla
rını Noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile temin etmeleri ve 
bundan başka asgari 20.000 liralık bu gibi İnşaat yapmış olduklarını 
gösterir fenni evrak ve vesaikini ihale P.Ününden 8 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum müdürle tü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ek· 
siltmeye iştirak vesikası almaları lazlmdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 inci mad. 
dede yazılı inşaat şubemizden ahn3.ca!f eksiltmeye iştirak vesikası ve 
% 7 .5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ih· 
tlva edecekola.n kapalı zarflarm eksiltme günü en geç saat 14 de ka. 
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu-
k,. bilinde verilmesi lazımdır. 30-3-5-7 1963 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir islahatı ameliyatı, ke,if 

bedeli ( 1 564 863) lira ( 86) kurustur. 
2 - Eksiltme 14/11 /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 

(15) de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme kom1s
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır. 
lık isleri ~enel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mu
kabilinde Sular Umum Müdürlüığürıden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (60 696) liralık · 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en a7. se- ... .. 
ki7. ~ün evvel ellerinde bulunan bütün vesik:ılarla birlikte bir istida ile 
Vekalete müracaat ederek bu İşe mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikavı ibraz etmeleri sarttır. Bu müddet içinde vesika talebin. 
de bulunmıyanlar eksiltmeye istirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddeclı- yanh saatten 
bir u.at evveline kadar gular Umum Müdürlüğüne n1akbuz muka· -
bilinde vermeleri la7ımdır. 

Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez. 21 26 31 5 (3849) 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası •• mu-
dürlüğünden: 

1 - Tuzlaımz için alınacak 108.418.400 metre mikabı çıralı çam 
kereıteıi açık eksiltmeye konmuslur. 

2-- Eb'ad liıteıi ve şartnamesi müdüriyetimizde ve lzmir Ba.t 
müdürliiğümüzde görülebilir. 

3 .. Beher metre mik'abının muhammen bedeli lzmirde şatta tes
lim 43 lira muvakkat teminatı 349 füa 65 kurustur. 

4-· İsteklilerin ihale gürıü olan 7/ l1 / 918 Pazartesi ~ünii saat 15 
de l~minat akç~lıırile birlik• ~ .. , ..•. vetimi2 Alır" J( "misyo· 
nuna miin.a&tl.Au. 25 31 5 (38Cl) 

......... 
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MOTEFERRIK: 1 . Küçük ilan şartları J llMITET 
DiıkkRn n:ıkli - .ıuteknit • evki l>ort .alırlık küçük ilanlardan: \

7 apur acentası 
~)ğiideri Pul, hltun. piynııgo lıiletlf'ri Bir defıı için 30 kuruş 
ve ,;:drP. .·ntı~ ) eriııi Bnsnıalı:ıııecleıı 1ki def:ı için 50 kuruş BiRiNCi KORDON REES 
Kapıhırdn 15 numara) a ııakletıni~tir. Üç <lefa için 70 kuru~ BINASI TEL 2443 

, ı >iirt tlefa iı.iıı so kuruş THE ELLERMAN LINES L TD. 
Evlenmeleri kolayla,tırmak icin Devamlı kiiçük ilanların her defası LONDRA HATii 

Deutsche Le
vante Linie 
G.M. B. H 
Hamburg 

AMERiKAN EXPOftT LlNES 
«EX~IOUTII> \'apuru 6 ikinciteş

rinde bekleniyor, Nevyork için yUk ala
caktır. kurdu•111r11 dan••ma servisine h.er için ıo kuruş alınır. Bir kolaylık TRE TINO 29 s· · 

..... -:r h f i . « » vapuru ırın- ~ . ~ 
Jrk ve ımıftan müracaat edebilir. olmak üzerz her ~atır ~O ar tı. . • . d LONDRA HULL A c l'..XC'l!.LLO:t vapuru 14 ikincit('ş-

_ ............................................. ,, ADRlATlCA S. A. Dl NAVİGA. 
TİO:'.'\E 

. k" "k ·1~ l'>O cıtesrın e . ve n· . d L ki . • k . . ilk B. Krırdıçalı 39 Hukuk mezunu lınr edilmiştir. Bır ucu ı an - · r .. k k k . rın e e · cnıyor; • evyor • ıçm y 
llyas d 5 harftan iburet olmalıdır. Di>rt ~aıtır -.erste~ g~ ıb~~R~ ara~Ut[ ~y~ı nlncaktlr. 

• 1 dnıı fazla her alır için a~ rıca 1 O 
2~.mk ani 

8 
kJ ve J ıçın cEXAMELlA• vapuru 21 ikincite~-

·------------- yu · a aca tır. • • 
it verenler: ı ~uruş_:lınır. ~- < THURSO> vapuru 6 lkincite~- rinde> bekleniyor, Ne\•york· için yük 

lhıdı ıu-aıııyor -Bir çocuk dudı ı rinde LONDRA. HULL ve Anvera- alacaktır. 
Ebe aranıyor - Bir doğum ('\'İnde anınıyor. Arzu euenler Knl'~ıyakada ten gelip yi.ik çıkaracak ve ayni za- cEXCHANGB• vapuru 2 birinci· 

bizmet görmek iizere bir ebe aranı- diş t:ılıilıi l'eııan Çelebiye müraraat manda LONDRA v,;_ HULL kin kanunda bekleniyor, Nevyork için yük 
J or. Anadolu gazetesinde E. 1\L O. etsinlel'. Lisnn bilenler tercih '>lu- yük alcıcaktır. alacaktır. 

milracıuıtlan. nıır. «POLO> vapuru ikinci teşrinin PiRE AKTARMASI SERi SE-
...,. sonunda Londra, HULL ve Anvers- FERLER 

Kl.RALJK EV ten ~elin yiik cıkaracak ve ayni za- • ~ . . . 
d LONDRA HULl . . cEXC' AMRf ON> Y::ıpuru 18 ıkıncı· man a ve • ıçın . . 

T •• k • • b k d "k I k teşrıncle Pıreden Bo.ston Ye Nevyork ur ıye JŞ an asın an yu a ~·~~POOL HAITI için hareket edecektir. 

«ALCERIAN• vapuru 1 O ikinci cEXOCHORDA> vapuru 2 birin-

Göztep e tramvay Caddesin· tesrinde LfVERPOOL ve CLAS- cikanmlda Pireden Bo-::ton ve Xevrork 
· için hareket edecektir. 

de 683 numaralı denize Deza• C~~~~~~rA~>k çı~:;:;:· 25 ~ cEXCA~IBUR> vapuru 16 birinci 

k 1 Ad lk' . · d LlVERPOOL kanynda Pıreden Boston ve Nevyork reti feV 8 8 eyi haiz bahçe İçe CLAıncıSCtcOşrWın de ı · .. k k ve için hareket edecektir. 
an ge ıp yu çı ara-• • d k• d J h d cEXETER> vapuru 2~ Lirincika-rlSID e se iZ o a ı ve er o a· cak. nundı.ı Pireden Boston ve Nevyork 

d DEUTSCHE LEVANTE LfNIE .. h k t ı kt· k 1 •ı f • t b ( ıçm are e et ece · ı r. SlD 8 8 Orl er eStS8 I U ll• cKRETA> vapuru limanımızda . . 
- - • • olup HAMBURC, BREMEN ve Vapurlar:~ ~~r.ek~t tarıhlerıle 
080 bankamıza &it ev ktr&llk• ANVERSten iik ıkarmakt d navlunJa!dalCı de5ışıklıklerden acen 

Y ç a ır. ta mesuhyet kabul e~mez. 

tır Taliplerı·n 1• ıı bankasına mü· . J?aha fazla tafsilat almak için bi-

l . y 1 F ratelli Sperco rıncı kordonda w. F. Henry van 

tl • J der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-r & CB8 arı rıca o onur. Vapur Acenta.. lığına mÜrE:cat edilmesi rica olunur. 
0

' Telefon: 2007 /2008 

1938 

Sıhhatınızı bu kış da 

Şifa balıkyağı 
• 

iLE KORUYUNUZ 

Vitan\İn ihtiyacınız, · kuvvet, ve iştiha 
için S. Ferit Eczacıbaşının 

Şifa Balıkyağı 
Depo: Şifa Eczanesi 

Fennin bir harikası 

( Agru deLukse) 
LANGANO vapuru 6 ' 11 de bek -

lenmekte olup Cenovıı için mal alcak
tır. 

Dr. Behcet. Uz 
• 

Çocuk hastalıkları 
! Taze Temiz Ucuz İlaç 
/ Her TllrlU Tuvalet Çe1itferi 

Pürjen Şahap 

:: 
' .. - r: 
"' ""' -· -· 111 g. c 

" .. " ..... • it • 'a .. .. • .. " c: iı .. 
it 3 ;ı. 
:::!. .; 

ı - ,. 
9 :; 111"' .;· !. ,. 
il' ;; 

"'I 

.;;· 
'!i:' 

Tıraş bıçakları 
Bir taneaiyle bir ay mütemadiyen traı olunacak dünyada biricik 

bıçaktır 

10 adedi 75 kuru•tur • 
Depoau: Mazhar Önıar Kemeraltı karakol kar4111 No. 74 

Sigara Tiryakielrine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

müttekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
taniyc ettikleri halde terketmemektedirler. · 

Halbuki Dr. Perl '~n son 
Alman ıcadı 

Sahbi aiızllfa kullanddljında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütün içebilirler. Çünkü bu aiızlıiın İçeriaindeki 
Yedek kısımda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin. P°ıridin, 
Amonvalc aibi zehirlerini yü7.de 89 derecesinde ıilzer, aiız, ciiv Ye 
Yürek temiz kalır. 

fiati her yerde 150 kunıttur. 
Toptan, perakende sah4: Kemeraltı karakol kart11ı No. 7 4 

' MAZHAR ÖNGÖR 

Çine belediyesinden: 
Çine kazasının 25162 lira 70 kuru§ ketif bedelli elektrik telİlatı 

lllevcucl projeler mucibhlce münakasaya çıkanlmak üzeredir. Talip 
olacak müeııete ve müte~bbislerin ıeraiti anlamak ürzere Çine Bele· 
diyesine müracaatları ilan olunur. 4008 1 

lzmir Müıtuhkem Mevki Satın Alma Komiayonundan: 
7 lkincitesrin 9';8 Paz~rt~si giinü saat 1 S de lstanbul Fındıklıaa 

kornutanhk satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapılacağı 
~adolu $lazetesinin 21. 26, 10 Ririnte,rin 938 tarihli nüshalariyle 
ilan edilen 900.000 kilo yulafın alınnuııından vazae.çildiii ilin 
Q}l.lnur. 4014 

• 

L~;Ro motörU ıo 11 de saat 17 de 

Pntmos Leros Kalimnos fstanköy ve 

Kodcıi için hart>ket eı1ı·t•ektir. 

urno rnılturil J .j ı 1 de gelip 15 l ı 

de Pire Kurfo ~uruıu.l:ı Bridi i A\' -

loıı}·n Draç Raguz Sp lato Zam Fi

ume Trieste \'(' \'eııeı1ige hareket ede

cektir . 

ROYAl .. NEr:RLANDAlS KU~f -

PAl\'YASI 

IH~LiıER \'punı halen limantla o

lııı.ı Ruterdum Amıo;terdnm ve Ham· 

bıırg liırnınlan için mal alacaktır. 

S\'ENSKA OltlF~N1' LlNlT~N 
KU~IPANYASI 

· BIRKALANI> molörü limanda oluıı 
Rotel'dam llamburg Gdnia Danzig 
I>aııimnrkn \'(' naıtık Jimanlaır için 
mnl nlucaktır. 

HORELAND molörli 14 11 ele bek 
lenmekte olup Roterdam Hamburg 
Gdynia I>anzig I>nııimarkn ve Baltık 
linrnııl:ırı için yiik allll·aktır. 

ZECLl GA POLSKA S. A. 

miltehassısı 
Haıtalanaı 11 ,3() dan bire 

kadar Beyler sokatında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder . -
Bütün 

Diinyaya 
Hakiki 
Ses ile LEVANT motiirü alen limanda O· 

lup Aııvers \'e Cclynia limanları için 
mal \'liklemektedil'. 

SI~RVIÇE ~IARİTİME ROUMAIN D. l t ğ 
PELEŞ vapuru 16 11 de a-elip ın e me e 

Malla l\larsilya Ceııova limanları için V' b •ı • 
yük ve üolcu alacaktır. .n.Q l ıyef/i 

ilandaki hereket tarihlerile nav· 
lunlardaki değişikliklerden acenta 
mes'uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tafsilat için ikinci Kordonda FRA· 
TELLi SPERCO vapur acentalıiı· 
na müracaat edilme1i rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 __., __ ........ ıııiiiiiiiiiiiiiiiiilllliııİİııllıılıııı ............. 

Septolin 
Diş 

Macunu ORION 77 

Hamdi NiJzhetÇançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bilyük Salepcioj'lu 

Ham karsısında 

oaıoN ıoo 

Tesirini tabii olarak yapan 
en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

- ------

Verim 
Güzel 

ses, 

ve lüks 
Tezyinat 
Ve ucuz 

Fiatlı 

Dişleri inci gibi 
yapan etlerine ku
vet, ağıza güzel 

1 

koku veren eyni 
formüldür. 

ORION Radiolan gelmiştir. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo - Telef r:n ve Malzemesi 

Pe~temalcılar 77 -79 Tel. 3332 



5 lkincitetrin CUMARTESi 1938 (ANADOLU) SAHIF'F.12 
1 l~ . . . ..,: ' :-:- .. ., • , ' "'. ~ • .. . • 

... 1 Erkek kostüm kum~;·" RADYO Endüstrisinde BAŞI TUTAN iki Alman nıarkası 
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1 EHMI 

Makina Tamir hanesi 
iti iÔZ \'erdiği günde te Jim • lrnt•\ i prt>u ip 

edinen ve bununla iftihar cd,·n 

TELEFON : 3993 

lzmir : Kestane Pazarı Demirciler 
No. 67 - 69 

T. iS BAHKA~I 
(li , 938 
KüÇük Cari He&aplar 
ik'ramilje plan&=-

4 adet 1000 L. 400() L. 
8 " 500" 4000 .. 

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

!!!... ".. 25 " 5000 " 
~ 28600 .. 
KUAlar 1 Mart, 1 Haziraa 
1 Eyl61, 1 .Birinciklnun 
tuDierinde çekilecektir. 
Z: az SO lira mevduab 
buluaaa hesaplar kura
lar& clahil edilecektir. 
• 

t.Tariş 

~!rın~~e}~~ltarım 
sabş kooperatifleri birliği 
tarafından,geçenseneden
beri yapıhnakta olan nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

T ariş şarapları şarapçı
hk telaıiAinin en modern 
icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ariş şa-
rap fabrikasında yapıl-
maktadır. · 

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

Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne
fasetine ratmerı fiatları ~hvendir. 70 ve 150 santi· 
litrelik şişelerde satılır, 

Toptan Ye perakende aatıt yeri: - Kemeraltı caddesi No, 71 Tarif 
mafaaa•ı - 1zmir Tels adreai: Tarif - İzmir Telef: 4195 

-------------------~ Memleket haatanai 
bafoperatöriJ 

M. Nuri Arkan 
Adru: ikinci ~yler ıobk 

fana ka11ısı.. Kabul saatlan 
3-7 kadar. Tele: muayene-
hane 312 •. Evi 2980 

-Memleket hastaneai 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefona:3956 
Evi: G6ztepe No.1018 

Telefon: 2545 

1 

~ 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man· 
to ve Buga Yaka kürk 
lerini İBRAHİM KA 
RAKAŞA bakmadan 
geçmeyiniz. 
Qdunpazan No. 12 

Ooktor 
Bakteryo!og 

-ı 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mlitehasısı 

( Verem ve saire ) 
Basmahane polis karakolu ya

nında 251 

Telefon-, _4 ı_ı_s __ • 

Doktor 
Demir Ali 

Avrupada tetkik ıeyahatinden 
gelmi~tir. Hastalarını her gün 
nıuavenehaneıinde kabul eder. 

Doktor 
Arif Yurcu 

Merkez hastanesi 
operatörü 

utalarmı saat ti ten t 9 za kadar 
2 ci beyler aokak 78 N. muayeneha-
neaind• kabul ecler. Tel.3393 

HORNYPHONveBRAUN 
1-C::.este sadakat 

2-6 ses ayarı 

3-Kalın ve ince seste ayni berraklık 

4-Sarfiyatta tasarruf sistemi ( 7o30 

5-1\hınzam oparlör tertibatı 

6-Gramofon için tertibat• 

7-Çift süratli ayar düğmesi 

8-praziti kesen hususi toprak prizi 

9-Yeni si,;tem termik sigorta 

10-Işıklı ve isimli istasyon ayarı 

11-Dört dilimli sihirli göz 

12-13 metreden itibaren kısa dalga 

l:l-Kısa dalgada .rliksek randımanlı 

anti feeding tertibatı 

14-Motiirlii tiplerde 10 otomatik 
İ8tasyon 

GARANTİLİ BİR RADYO 
ÇÜNKÜ 

1 - Yedt>k aksamı tama
men mevcucldur. 

2- :Mükemmel tamir atöl
yesi miişterilerin em

rine amadedir. 

Bü) ük bir sürpriz 
1 nbnıı 193!) n kadar ntılan 19.39 

modeli HOH.NYPHO.N ve BRAUN 
radyoları • ahi pi erine büyiik bir silr -
priz olmak üzere gayet zengin bir es
yn J>iyaııgosu tertib edilmiştir. 500 nu
maraya i. abet vaki olacaktır. Lira 
1 ciye bir pırlanta platin kol saati 165 
2 ci)c 14 ny:ır altın ceb saati 100 

3 cu~ e Perpctüüm P. S. otomatik 

gramofon 55 

4 cu) e Perpetütim P. S. 3 otomatik 

gramofon 40 
~ inci) e Dokı>a marka altın 14 ayar 

kadın kol saati 50 
llmılardan lınşka 495 numaraya 

muhtelif hedeiyeler 

Umumi Vekili 
İstanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi Müessesesi 
İstanbul Umumi Acentası: 

Türk Elektrik Tesisatı ve Ticaret İşleri Müessesesi 

OSMAN ŞAKAR 
Galata mağazası • Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

• Han , Zemin kat 
Üniversite cad<lel'li No. 28 

Beyazıt mağazaıı 
Elektrik iclareBi karşısındn 

Kadıköy mağazaaı : Muvakkitane caddesi No. 33 2 

Ankarada : S. ve N. Kardas HORNYPHON ve BRAUN 
Radyoları bu sene daha ) uksek. daha mükemmel ve 

daha zarif moclellerle piy.ı aya çıkmıştır. Vilayetlerde S.bf Yerleri 
1zmirde 
Eskişehirde 

Bursa da 
Trabzonda 
Samsunda 
Kırklarelinde 

Lüleburgazda 
Edremidde 
Erzurumda 
Konnıdn 

Ereğli de 
Zon~uldakta 

Panetti ve Pariente 
İbrahim Ener 
İsak Şoef 

: Hakkı Atmaca 
: Alaeddin Saatiçi 
: Fehmi Akay 

Ali Şefik Şimşek 
Fereli l\I. Öner 
Neşet Solak 
Mumcn kardeşler 
Atamer Kardeşler 
M. A. Gürol 

PERPETÜÜN 

HORNYPHON RADYOLARI 
193') morlel•eı·. ı ı f.atleri: 

Tipi Prinz: 8 lamba~ n muadil 4 L. 
L. V~de 
135 12 Ay 
185 12 Ay 
215 12 Ay 

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

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

Motörlli otomatik 

6 
6 
6 

BRAUN RADYOLARI 
Lambalı model Süper 165 12 Ay 
> Model Süperlilks 195 12 Ay 
> Üstte gramofonlu 250 12 Ay 

GRAMOFONLARI 
Kendiliğ:n~en Ş Plak değiştiren Elektrikli Graınofon Mobilyası 

MERKEZ HAST ANES 
GÖZ MOTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 
2 inci beyler sokak, Hamam 

Kart11ında No. 45 
Her tün 3 den 7 ye kadar 

TELEFON:3806 

yh~liVmEiRmoEi S İ Y E 

rD A İM ON FENER L ER i 
Meraklılarına Müjde: 

200 ila 600 metre ışık veren 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir 
ı, i ·~ k almak için yalmz 

D A I M O N Pilleri 
f L 1: 

D A 1 M O N Ampüllerini 
Kullamnıı ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Siz de MET ALLUM ''D,, Limbalannı 
alırsanız 

Hem bol ıtık &lmlf olur, hem iktıaad etmİf olur, hem limba detittinaek 
ten kurtulur, hem de aarfiyatmızın ekaildij'ini ilk faturada sörilnlala. 

Cevfik Baykent 
Elektrik· Telefon ve malzemesi depoAJ. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 


