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Bal an dev etleri 
Genel kurmay kaşkanları, 

ay sonunda Atinada 
toplanacaklar 

Toplantı, on gün sürecektir. Genel kurmay başkanları, 
Yunan askeri mijesseseleri ile fabrikaları geze

cekler, tetkikat yapacaklardır 

Par!s ziyareti 
Hamdi NOzhet ÇANÇAR 

lnriltere haıvekili Mister Çember· 
layn ile hariciye nazırı Lord Hali• 
foka Pariai ziyaret edeceklerdir. 

Burünlerde bu iki devlet adamı· 
nın memleketlerinden ayrılmağa ve 

Fraı.sı~ devlet adamlariyle yörüf-

rne .. o lüzum gönncler· or"ac!a. halle
dilmesi matlô.p mühim nıcs I ler ol· 

duğunu iırap eder. 1 

il kike lk1 demokrasi mümıo .. \ 
iIWr nan d~rın de ın trtkik crlP.r('k 

1 

bir l'ar ha "la .. ı,.r: li.7!ı"t g •. Jcr.a 
ol ukça mühim meıelclıor va dır. ı 

Eveı emirde avn Münih konferanıı 
eınasında lngiıterf' ıle Almanya ara-
ıında i.mzalanmıı olan bir beyanna- P.-tareıeı1ımız Rumen kurmaylar1yle b'.!rabcr. 
me me&eleıi mevcuttnr. Bu beyanna- Atina, 7 {ltadyu) Balkan untan- nıa.r l>o.ışkaııl~rı j ·timnı. eın giın ur\?· 

ıne ile iki taraf biribirlerine kartı tıııa dahil devletleı genelkurmııy l>tıi· cektir. 
rnü~':>heden harp etmf"l!"f'Yi ve arala .. kanları j~~tirnat, bu :ı.vın ~onlarına l~·tinıa ~ona f'rdikt ı sonra. c.J,, .... t ve 
rında zuhur ed .. bilecek bütün mesıo- doğru burada yapılacaktıı·. mfitll'fik c!e,•letl<'r gc•ıelkurnıa\ ha.~ -
feler"ı sulh yolu ı'le halletmeyı' kabul 

1 

kanları a'keri mües~e<elerile fabrıka-
Türkire - Romanya \'e Yuguslavya 

etmektedir. , . !arı gezecekler, tetkikııtta bulunacak. 

H ıh k • 1 .1 • • . • • genelkıırm:ı)· • a~kaııları, ayın yırmı - l:ır ve me,.hul asker fıbidesine ecJ~ıık-
a u ı ngı tere eıkııı gıbı ellerı 'ı" ' 

Yeni Halkevi 
100,000 liradan faz

laya mal olacak 
Vali B. Fazlı Güleçin, lzmirin şe

rdile mütenasip büyük ve mükem
mel bir Halkevi binası inşa ettırme
{ıe karar verdiğini evelce yazmıştık. 
Müteaddid salon ve odaları ihtiva 
edecek bu büyük binanın, lzmirin 
"umhuriyet meydanında inşası mu
vafık görülmü,tür. Yeni Hakevinin 
>Iİınlarının mütehassıslara hazırlat
ırılmasına da başlanmı,tır. 

lzmirin yeni Halkevi binası, yüz 
>İn liradan fazlaya mal olacaktır. 

--=-+-=--

Romanya kralı 
Yakında Belgrada 

gidecek 
Hclgrad, 7 (Radyo) - Romanya 

kralı Karo!, bugünlerde buraya ge

'ecek ve kral naibi Pr .. ns Pot' e iadei 
ziyaret edecektir. 

Bazı mehafil, bu ziyaretin. ayn: 

z...manda büyük ve siyasi ehemmi
yeti haiz olduğunu bildiriyorlar. 

Rus ihtilali 
Dün21 inci yıldönümü 

büyük şenliklerle 
kutlulandr 

Hitler, Vaymarda 
bir söylev verdi 

Führer, Alman ordusunu medhetti 
ve Lord Çurçili hırpaladı 

M. Hitler 

Vaymer, 7 (A.A.) - Bay Hitler, spor y<'rıne gelrriştir. Thuringe ,·a~ 
• .,,~,,.t -·c:n ı,..,.t,., -'rh<ıringe i i lısi 5 uchel böl nin aclamını hc--

kongr . inin toplandığı b y• k - Devamı 3 üncü sahifede -

Dörtler Başvekilleri 
Yakında, ya Romada ve yahut ta 

Venedikte mühim bir toplantı 
yapacaklardır bot bir hükumet deiildir. Sağda sol- si.'.ıd'.' burada lıul~ı.ııacaklar ve Yunan ler koyacaklardır. 

d 1 'b t hh"d) . d hukunwtıne mısalıt' olacaklardır · ~füzakereler, r Unan ordusu "ene]-· a yapı mı azı aa u erı var ır. c. 
Alılkatlar mehafiliıı verdi!(i haber- kurmay başkanı general Papagosun 

Londrn. 7 i!Lırlyol - l'lgi!e•e ba - ne C.ernm c•me · c 1:, r Jın,·:ı paktı 
wkili • 'ev;J Çenıberla~·ıı ile Hitler. kontı~lll<lcağ• bombardıman t.ıyyare
Duladiye ve ~f .:s<olin ara'iıı~ mü lcrinın. harp ,·~kuunda h•iJ h:ıiın lıonı 

M. Stalin 

.f\.J:eaeli., Franaa bir- tecavüze maruz 
kalırta, lııriltere derhal Fr, naızların fere göre, Balkan devletleri geııelkur. riyasetinde cereyan etlecektir. 

yanında rer almaı}i taahhüd etmit- ------------------------------

tir. Yarın Almanya ile Franaa ara- ı• h b • 
11nda müaellih bir ihtilif zuhur eder sp a nya ar l 
ve Alman ordulan Fransız toprak-
lanna tecavüz ederse İngiltere bu 1 
iki taahhUdden hanriıine riayet 
edecektir? Fran&anm yanında mı 

yer alacaktır, yoksa Almanlara ver ... 
difi ıöze sadakatla bitaraf mı kala
caktır? 

Vakıa daha beyannamenin neıri

ni mütıoa.kip Mister Çemberlayn bu 

beyannamenin lngilterenin eski ta

ahhüdlerinden hiç biriıini ihlil et
m,.difini ifade ettiği gibi bu hu
auata Franaız ba,vekiline bir mektup 
da yazdı. Faka.t ne de oloa ortada 
böyle bir taahhüd mevcut olması 
Fransızların midesini bulandırmak

Frankist'.er Bars Jon limanır:d1 demirli 
bulunan bir İngiliz vapu:·uıa 

bomba attılar 

tan hali kalma.dı .. 
Binaenaleyh hazır fırsa.t elvermit· 

ken Fransızların lnıriliz devlet 
adamlarından bu nokta hakkmda 
daha sarih ve bilhassa daha ıağla.m 
bir taahhüd istihsal etmeğe çalışa
caklarına ihtimal verilebilir. 

iki hükumet arasında görü,ülme
ıl li.zımırelen meıeleden ikincisi de 
teıliha.t yantı itidir. Münih konfe-
1'anıından sonra garpteki demokrat 
devletler tealihat itine azami bir de
recede ehemmiyet vermeğe haıladı
lar V• bunu ma.zur ıröstermek için de 
Münib konferan11nın vakıa hütUn 
"1e&e)elerin ıulhan halline imkan ol- Fransız topraklarına iltica 
dutunu röıtermit bulunduğunu, fa- Sıılamanka, 7 (A.A) - Resmi bir 
kat ne de olsa, müzakıore masasında teblife göre Frankistler Ebre cephe
daiına ceveb deyici mevkiinde kal- •fnde ileri hareketlerine devam ede
"'•ınak için demokrat devletlerin de rek Beni Fa><et ka•aba•ile Rio Se. 
toto.liter d.•vletler derecesinde mü- •onun eenubundaki '1rtları işgal et -
.. ilah bulunmaları li:>:ım geldiğini mişler ve düşmandan 22~ esir almış -

- D.vamı 3 üncü sahifede - lıırdır. 

edenlerden bir kafile. 
Barselon, 7 (A.A) - Neşredilen 

re•mi bir tebliğe göre, Fraııkistlerin 
tayyareleri Almeriayı bombardıman 
etmişlerdir. Atılan bombalardan bir 
kısmı demirli bulunan Margaret Ro-. 
ı·e Yorkoro isimlerindeki lngil!z va· 
purlarına isabet etmiştir. 

~fosko,·a. 7 (Radyo) _ Rus ihti _ hinı bir nılilıikat \'U'rnhıı,.caı(ı ve bu bard•m.•'l etmemeleri VP bu taryare
lerin •ahdıd için bir karar verilece

liılinin virnıibirınci 'ılduııümü olmak mülakatta: ptidai ""ıdcle eı-, silahları . .. 
· · gı so,·ıenıyor 

milnu<elı~tile hugün, Ru•vanın her ta bırnkma ve nıil<temlekeler meseleleri 1 n·: t .· 1 '1 k'll . .. . ~... . . · . or tn\ e 1 ı:ış\+e ·ı rı :ırasında 
ı .ı!ında muazz.ını şenlıkler olmuştur. etrat ıııd.ı mlıznkereler cereı an edece- . k .. l . k ·ı. . R d "t 1· \' 'l f · • l\ll UuU ar,ı C:Joaont. \ol OIDQ :ı V .. 

,, • ııı, oro<ı o ve dığer Ru~ ri • · l'. t .• l .• · · b · . b' .. · - l('I. ı or uev et arn<ıııu:ı yırnıı e~ se ynhut t \'enec ikte olacaktır. 
calı ırer •o,,·lev \'ermişlerdir. · 

Kızılnwyı!aııd;ı. yapılnıı bir geçil ------------·---

:·~;'.ıılnde, lıir milyon halk buluıınıu~- Devrim müzesinin 
Bayındır belediye . . 

rersı 

Bayındır, 7 (Hususi) -Yeni be
lediye meclisi, bugün toplarımı~ ve 
belediye riyasetine fabrikatör Bay 
Naci Rodatı seçmiştir. 

:-

Uzak memleketlere 
ihracat 

Navlun f iatları üze
rinde esaslı tenzilat 

yapılryo~ 
Türkiye ve Yuııuni,tanın Avrupa

nın şimal memleketlerine pptıkarı 

ihracatın deniz nakli>atı uzun •~ııe
lerdenberi Alman, Jlollandn ve t._·eı; 
bayrağım taşıyan Oç kumpanyadan 
mürekkep bir trö•t elinde ide. Bll inhi
sar iki memleket lhrac.ıtını çuk ağır 
navlun tediyesine mecbur kılmakta 
idi. 

Türkiye ve Yunani<tnn şimal mem
leketlerine yaptıkları ihracatlarında 
mevk!lerini muhafaza edebilmek için 
fazla tediye ettikleri navlun ni•betln. 

-D.vamı 2 lnc:i aahif•de-

temeli atıldı 
Pazar günü Kültürparkta valinin 

reisliğinde tören yapıldı 

Devrim müzesinin temeli atılırken 

Pazar günü öğleden sonra Kül - Güleç, :'\.1üstahkem mıovki komutımı 
türparkta yeni ve büyük bır e•nın. 1 tümgenrral Hasım Aktoıı-u. bel,.diye 
(Devrim müzesi) nin tem<'li toren- r<'i•İ B Dr. B..tıc,.t l z, Sehit met:li-
le atılmıttır. Törende Vali R r ,,ı. - 0Pvamı 3 Üncü ıahilede -
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-
T tirk kalabilmek 

Davamız, «Muasır mede-niyet seviesinin ü•tüne çıkmakta formü
lünde en idealize teklini bulmaktadır. Bütün alın terlerimizde; tek, 
tek ve münferid yülcaelmclerin cehti değil, bir millet l!i.diseıi olarak 

topyekun bir camia halinde kalkınmanın muhteşem gayret parıltısı 
gözükmektedir. 

Gerinmeden, uyku mahmurluğu geçirmeden irtifa atmoıferi değiş
tirmenin uzviyet ve ruh intibakıızlıklarına uğramadan, moral tena

kuslara düşmeden ölçülü bir mesafe alma faaliyeti İçindeyiz. Ölçü
lü, ıüratli ve fakat müvazeneli bir faaliyet içinde .. Bu faaliyetin dina· 
moaunu kuran, onun hareketine aid kuvvet ve kanunları vazeden 
adam çok earihtir. O muhayerülhukul bir düşünce ve tahayyül niza
mında, eritilmez bir mıntakada gibi duran en ideal gayeleri, bu &a.t-a
hatin ıtıkları içinde canlandırdığı bir realizm hidiaeıi haline sokma
n: naırrını yakalamıt bir adamdır .. Onun düşUnme ve hareket etme 
cevherinin ıiklet merkezini her ıeyden önce aarih olmak husuau teıkil 
ediyor. Onun içindir ki bizim eski dünyamızın kadrolarından kurtu
!up yeni bir idriık ve kıymet hükümlerinin kadrolarına geçerken bu 
ilı:lim ve manevi mıntaka deiittirmedeki zaruretleri bütün ıarahati 

iJe anlamıı vaziyetteyiz .. 
Bunu anlamak lazımdı. DUnya deiiıtirmemizin sebebini, bulamaz, 

>unun niçin olduiunu izah edemez isek derhal yalpalar ve çok geç
meden de kapaklanırız. Fakat sadece bu noktayı anlamak ta kafi 
değil ... Varmağa u(raıtıiımız: yeni nizamın iç manzarasını da gayet 
vuzuhla duymuı olmamız cerektir. Fakat bunun için de, daha öncf'
den ceride bırakılan alemin artık bize yabancı kalın bünyeaini bütün 
ıakat tarafları ile görebilmemiz icap eder. Geride kalan, geride kai
mesi l&zımgelen ne idi, nedir? Bunun, modern hayat f&rtları ile bat
tanbaıa intibakaızlıiı nasıl bir keyfiyettir 1 Bunları aydınlık bir sara
hat içeriainde bütün ıumuJ manzumeai ile kavramıt olmak lizımdır. 

Buı tahlile! ve tufiyecl bir zihniyetin itidir. Böyle bir zihniyetle itli
yen ırörUı makanzmaaı bırakılan dünyanın bUtUn kıymetleri üzerine 
liilecek ve onların yeni hayat ıartları içindeki mukavemet imkinla• 
rmı tartacaktır. 

Bana öyle geliyor ki, Şark mistisizmi ve kad.,rciliginden arta ka
lan İmparatorluk nizamımıza böyle tahlilci ve tasfiyeci bir zeki ile 
bakan bir ıöz o nizam ve dünyadan bize ayakta ıelebilec"k hiçbir 
kıymet kalmadıiını ıörecektir. 

imparatorluk kiinatımız bütün mUeHeseleri ile beraber iflas etmiı 
bir seri ilemdir. Tarhin yeni hayat kaynakları fııkıran yeni aoıyete· 
mizln bu koca müflisten bir alacaiı yoktur. Tek ve yegane bir ıey müs
tesna ı O da cTürk vakıaaı• dır .. 

Yeni ıosyetemiz ve yeni tarihimiz harikulide bir ıilkinit ile üatün
den ve içi.-ıden fırlatıp attığı bütün eski cevherlerin hiç birisini ara
mak !Uzumunu duymamaktadır. Fakat bu sosyete, eski tllrk dünya
mızın karmakarıtık ve dar cepheli telikkileri altında sadece gizli bir 
vakıa halinde; durgun ve hapaedilmit bir cevher mahiyetinde kalan 
cTürk vakıaıına:. bütün kuvveti ile aarılmıftır. 

Heyeti emumiye halind.,ki intamızı modem bir mimari ve hend~
.e ne 'kuruyoruz. r'Akl't r.talzememiz baştan ••akı. bizi molan Türk kıy 
mıı::-tlerinden ibaretıir E3kİ çatıyı kirenıitJerinden temeline kadar 
yıkm....ıtlt hüneriı.j naııl y:.;~tcrmiş iıek şimdi de yeni binamızı tama· 
ınile TUrk cevh~r\rrindcn mürekkep malzeme ile kurmak uatal1ğ1nı 
~öıtermek mecburlyetindeyi:ı. Mucizemiz ancak O zaman. •. ta~akkuk 

debilir. Biz: •muasır medeniyet aev!yelıfüin Oıtünn çıkart.n ıntamı
:a en küçük, yabancı b:r malzeme karışırıa mucizemizin bütün ıırrı 
kaybolur. 

Her tUrlü deiişmelere, bin bir ameliyatlara, sonsuz intibak sıkı'\tı• 
b k 1 d Türk Janna ve zaruretlerine rağmen Tilrk kala ilme ..• ıte mo em 

soıyetealnin ıailam yapı tartı. 
BAHRi SAVCI 

r A NAOOLU) 

r-~ 

;t Şcelhla~ 

• • 

!\AHf;ç: 7 ------· -
Sıhhi bahisler 1 ------/Ja/ıılı ha•tulıktar muttha.uu• Ur. 

~n·ki Uğur diyor ki; 

Ağız hastalıkları Şehir meclisi dün Ög"" le- \ T~rkiye - Estonya 
3 T.caret an/asmasına - ı -

den sonra toplandı hazeı·rkan a93n7ltaarşı_'lm1lı" aTu""rkı"ye sıkA:~~ü;;~niil~i~~e;ı:~, ~~~n~~:: 
6 _ yimek suretiyle husule geldiği gibi 

·::stonya ticaret ve klering anla5ma- bazı keskin ve şiddetli baharlı ye
Büyük Şef ve Başvekilimiz, meclisin tazim 2 t 'ına ek olarak 29 ağ•Jsto• 938 tari- meklerin yenmesinden de vukua gel 

l fi v linde Ankarada imza olunan anlaş- lirl .. r, ispirtolu içkiler ve tütün kul-
te gra arına C!!Vap Verdiler. I İrmİ na, /ktısad vekaletinden şehrimiz- !anmalardan da ağız içinde bir çok 

yedi oto.büs daha alı ıacak !eki alakadarlara gelmiştir. Bu an- iltihaplar doğabilir. 
Şehir meclisi, dün öğleden •onra Iecek bn•ka eHnk olmadığındnn. per aşmıya bağlı senelik kontenjan lis- Bu iltihaLın bazı defa fena kon-

saut 16.!lO da, birinci re:,; vekili nı- ~embe günü •aat 16 da tekrar toplanıl esine göre Estonyaya 50 ton taze muş takma di~lerin tazyikinden ile-
k:ıt B .• ıuııir Birselin riya"6tinde top mak üzere ceideye son verildi. 'l.tüm ve portakal, 300 ton kuru ri geldi· i <le gi;irülmektedir. Çocuk-
Jandı. Belediye rei~ı doktor B. Behçet Dr. Behr•t L'z neyve. S ton zeytin, 50 ton ceviz, lar da S<'rt •mem"d"n Vl'ya <'mzikl~r-
t'ı. aza mey•nıncla oturuyordu. E,ki Belecliy• r•isi ındık, badem, fıatık. 5 ton defne den emmenin teairiyl<' de çok defa 
zıılııt okıırıdııklaıı w ayneıı kabul edil. /, 111 ;,. ıaprağı,3SO ton tütün, 10 ton li - ağız iltihabı husule gelir. 
dibten soııru, gelen evrak okundu ve Tei!'rafınızdan pek mliteha'"is ol ·,ör ve diğer ispirtolu içkiler ve şa- Burun ho~luj;unun darlığı sebe· 
muhtelif eııcümeııl~re hu\'ale edildi. dum. Te~ekkilr eder devamlı muvaf ap 3000 ton tuz, 1 ton tabii sünger, biyle ağızdan nefes almanın yaptığı 
!lu arada. lzmirin mnhtellf •emtlerin- fakiyetler dilerim. i ton balmumu 1 O ton sısam, 1 O ton kurutucu tesirl~rd<'n ağzın iltihaba 
de çıdı~tırılmak üı.re c.laha 27 ot.obUs Atatiirk \itre, 200 kilo a.fyon, 1 O ton zeytin. uğradıiıı da vakidir. Bundan başka 
alınması lıukkınd::ki tahrir de okun- ·usam, badem ve ceviz yağları, 185 ağzın civarındaki kısımlarda ~usu-
du ıe lıütçe eııct:meuine lıttrnle edıltli. /z111ir brlrdiyt rci.<i nr. Beh~et c· ton palamut, 15 ton valeks, bin ton le gelen hastalıklar da ayni ksiri 

Beledi> rci:ı:nin imw"'nı taşıyan 

1

,.c arkadfl.•/aı~ pamuk, 100 ton kendir, 100 ton pa- göıtert"bilirler. intanın bütün had 
b~ takrirde. Liriııcı kordonla Buca :e Belediye ·eçimf müna•ehetile ıröste· nuk ucu ve artığı, 1 ton halı. ve ateıli hastalıklarında çok defa 
Kaı·,ıynkn otobüslerinden beledıyenın 1 rilen temiz duygulara muhabbetle te Estonyadan memleketimize de ağızda az veya çok arızalar doğar. 
~ok istifude ı,-iirdüı{ii ve halkın bn ııa- >ekkür ~der ı·eni meclise verimli bıı ıir senede şu mallar idhal edilecek- Ağız iltihaplarında çok defa diş etle-
kil vn .. tnlttrınrlan son derece memnun ~arılar dileriı~. ir: ri de müteessir olur, hatta şişer, ya-
kaldığı, ~ehrin diğer mühim bemtleıi. . Ctldl LJııuer 10 ton hayvani zamg, 50 ton de- n kların iç tarafları kırmızılaşır, şi-
ni de bundan faydalandırmak !Azını- i. 5 ton yünlü mensucat, 25 ton ga- •n ve beyaz parçalar halinde iöril-
geldigi kaydoluıınıakta iui. Sayın Btlıı·ı· ·,.!it ve bf'nzerlf'ri, tahdid dışında k<'- lürler. Ağızda tükürmek ifrazı da ço-

Beledıyenıiziıı, yeııi ısmurlıyacağı /:mir otluit111 rei.<i ~•k, J 00 ton konterplak, parke 0alır. Ağızda kuruluk hisı!nden te-
ve rn:HJ yılı içifl<le te.<lim ~lacaP:ı '.!i >lakajı için tahta yaprak ve t;ılıta velhid eden ıztıraplar huaule 1ıelir 
otolılis için nıecli~lı•n 385 Liıı kü<ıır Yı•ııideıı belediyl' reislijiiııe iltif:ık ·,ıığlar, 60 ton ambalaj kağıdı, 100 v~ liab fazlalığı dolayısiyl,. insan çok 
'il"a tahsi•al istenmektedir. Bu tukri- la •<'rihliıliııizi menııwııiydle öi(ı·tn. on kf'ıilnıenıi~ yazı kağıdı, tııhclid rahatsız olur. Ağızda lezzet Vf' tat 
l"İ."· gelece ktuplıı'.ıtıda bııtç~ enciime- elim. lzmir için ~ok faydalı olan ve '"ıaricinde matbaa kağıdı, 5 ton filtre duygusu noksanlaşır, ağız fPn'l ko
·ııııden muvalık bır muzbata ile mecli- ~imdiye kadar bHşnnlarile terııtt,vilz 1<ağıdı, 40 ton karton, 55 ton pa _ kı:ır. Bununla beraber ağız iltihap
'' dönerek lwlıul edilmesi kuvvetle eden şahsiyetinizin intihabında arka- muk ipliği, 75 ton pamuklu mensu- larında çiil;neme ve yutkı.inmad.ı du
meı:ıuldUr. . rlaşlarımızın i•abetlni •evln~le ve tak cat, 2 ton yelken bezi, 30 ton çadır yulırn a:'ırılar pek şiddetli ıztırap ve 
. C.elen enak'. aıt oldukları encüme~- dirle knyd \"e .ı·aclederkPn •izin mıı - imaline ve <'mtl"a örtmeğe mahsus tesirler de verebilir ve umumi hal 
er" hamle eclıldıkten sonra, meclisın rnffııkiyetlerinizin terııadi•ini \'e ye-ımuşamba, tahdid haricinde çimen- '\Z çok bozuk olabilir. 

;1çıhş~ müna:o;cbetlle. Atatilrkle Bs~'·e- ni meclisin ele al•cnğı hanrlı karnrlnr. to, 300 ton penc<'re camı .. 1 O ton Yalnız çocukların ağız iltihapla
ulııııı1:e çekıleıı tıııımııt telgrııflarıııa la hmirlilere ve T!lrk milletine fay - alominyon veya halitalarındaıı ma- rınd~ çocuk lazımgelen gıdayı a$
ı:e .vıılı B. F11 lı Glih:ce yazılan teşek- dalı olmalarını can ve gönülden diler mul eşyalar, 25 ton telefon aletleri. zındaki ağrılardan dolayı e\amaz ve 
,ıııe gelen :ısagıdııkı cernplıır okun - ve se\·!'ilerimi sunarım. 2 ton telsiz (radyo) telgraf aletleri, "ocuğun beslenmesi keyfiyeti bo-
lu ve '.dkışlar)a ka.rşıland.ı. . ı lımir valisi ve C. H. P. Başkanı 5 ton Kazein (buz makineleri ve fi- zulur. 

~leclıs ruzııamesınde muzııkere edı- Fazlı c;m,, · "f"kl t hd"d d"l · t" ) - Arkası var -

Yeni bir lise 
Kadrolar Kültür ba· 
kanlıgın,~ gpnderildi 
Türk Maarif cemiyeti t'lrafından 

•ehrimizde açılmasına te•ebbüs e-• 
!ilen tam devreli lisenin muallim 

',adroları hazırlanmış ve vilayetten 

·,ültür bakanlığına gönrlerilmi~tir. 

/ekal .. tin tasvibi üurine lzmir yt"ni 

•e mük .. mmel bir lıse daha kaz.:-n -

:. rıgorı ı er a ı e ı memış ır. 

Bekçiler bir köylüyü 
dövmüşler 

Uzak memleket· 
fere ihracat r o a luu.aoııun ILpınar kövü hal. 

kından A:li oğlu Sadık, tarlaıınJa - Baıtarafı 1 inci sahifede -
·f .. k M . B k"" de fiat tenzilatı yapmak ~uretile he;·-

çı t surer en • enemenın oz OYj . · 
nelmılel rekabete karşı gelebılmekte 

kır bekçileri tarafından hiç sebep idiler. 

vokken fena halde dövülmüştür. İki memleket ihracatını zorlaştıran 
Yapılan muayene netİçf'sinde za _ bu hal karşı•ında tek iktisadi • ?dbir, 
vallı köylüuün ölüm tehlikesine ma- rakip bir hst te•is etmek suretile nav

lunları norrıııılleşlirmek olabilirdi. 
Bunu takdir eden Yıınani•tan 1938 

BORSA 
UZUM 

Çuval malın cinsi 
11O1 Kazım rutıer 

8V2 Alyoti Li. 
709 A. n. f"zümcil 
·115 ı-;;. Rrmı; 

319 j, Taranto 
!'102 Patrrson 
471 j. Y. Talat 
194 E~naf bıın. 
141 lnhisıır 

Kr. S. 
'~ ;JO 

l '.! 50 
ll 50 
11 
12 25 
14 50 
10 

Kr.S. 
>T 

18 50 
1~ 50 
17 
16 50 
17 50 
13 50 
18 
13 

Parti kongreleri 
Bucadaki kamun kon· 

gresinde 1500 kişi 
bulundu 

Japonyada kadınlartr :~ı~ olacaktır. Lise bu yıl açılacak -

kazancı cok fazla 

ruz bulunduil;u anlaşılmış, kendisi 
lzmir memlek<"t haetanesine geti - senesinde Yakınşark limaıılıırile An-
rilerek tt"davi altına alınmı,tır. Suç- ver<, Roterdam ve Hambıırg ıırasıııdu 
'u bekçiler hakkında müddeiumumi- yeni bir hat tesis etmiş ve bu sayede 

179 j. Kuhen 
84 ~! H. Nuzlı 

11 50 
13 75 
11 50 

10 50 
13 
16 ı;o 

14 50 

15 50 
14 25 

12 75 , 
Japon kadınlar birli, inin neşrettiğ; 

bir istatistiğe göre japon kadınları a 
rasında bir çok erkeklerden tuzla pa-

---a - • - -
Ziraat tayinleri 

likçe tahkikata ba•lanmıştır. navlunları yüzde kırk derecesinde in· 
53 A. ~!oyda 

45 Ş. Riza H. 
28 S. Ergin 

25 K. Akyiylt 

14 II. t:yar 

15 --=+=-- dirmeğe muvaffak olmuştur. 13 ,,. _., 

ra kazananlar vardır. 
Cumhuriyet Halk partisi Buca japon kadın doktor Yahui Yoşı;·o 

kamun kongresi pazar giinü ak•am ka on milyon yeıı kaıl:ır bir <en·et :.\U· 

Bucada vali ve parti başkanı Bay hibiılir. !>le~hur ro.ııttııcı kadın • ·obıı 
Fazlı Güleçin reisliğinde toplanmış- ko Yoşiya telif hakkı nlur:ık sfneıtc 
tır. Kongreye Bucadaki parti üye- . . . . . . . . . , . 
1 · d 1500 k' · • · k · k.. rnrım mı iyon ~en kaZ'nm .kt.ı.Jıı .. ı. ,, 
erın en ışı ıştıra l!tmı~. oy- ~ . . . 

!erden ve merkezden seçilen 28 mu- harlJ<, erkekler n rence k:.:drnları 
rahhasın yapılan yoklamalarında 1 kame etmiş olduğu idn. kadt• 'ar lw
lıepsinin de hazır bulundukları an- giln daha fazla kaznnıııaktadırlur. 
!asılmıştır. 

Yüksek ziraat enstitÜ•Ü mezun
l11rından B Kemaleddin 1.ı:mir bağ
:ılık istasyonuna, B Ömer Basıt 
<ey!iııcilik İstasyonuna, B. Sanih, 

.,.Jtı.l.ddin. Sevket ve Hilmi ziraa• 
"lf'ktebine. l:l. Ferda, Nadi Bornrıvı 
li.i<adel 0 ı'i"a 0 vonuna ve B. Mosu-' 

rirnat mi:dür!~ij,ünde staj gllrmek 
··7P.r~ otuz.1r lira r.ıaatjla ziraat mu· 
~ilimi namz·di t~yin "dilmişlerdir. 

B. Asım Tuncay Bucalıların seksen madde tutan 
dilekleri kabul edildikten sonra va
\i ve parti başkanı, her sene olduğu 
gibi Bucalılara kim•eden çekinme
den reylerini istediklerine vermekte 
serbest olduklarını söylemiş ve son
ra secim yapılmı•tır. Yeni yönkulul 

Mnuniy .. tl• f,t"nbulda bulunan 
Cumart..-si güııü <tk•amı l lalkevi ~elırimiz cumhuriyet miiddeiumu -

temsıl kolu tarafından cBir gÖnüllmİ• B A•ır1 Tıınfav. diiıı lzmir va
rnasalı. pıyesi temsil edilıııış ı:cıı~ purilo L:.,,,lıulcl, n ·g·lıni~. adliye 
ler çok muvaffak olrnu~tur. ı kanı t;ırafıııchn vapurda kar~ılan· 
-----------

üyeliklerine B. Hüsamettin Balkanlı şükranlarının Lüyüklerim"ze bileli -
::min Piyale, Şemsettin Tuğsuz. Re- rilmesi partililer tarafınJ.rn nli ve 
tep Yalaz, Ali Ciyonun seçildikleri parti başkanımızd~rı is:<"nirken 13. 

rnı tır 

T: · .ttifa 
reylerin taı1nifi neticesinde anlaşıl· Fazlı Gtileç, halkın alkı~ları arasın S•hri•-İ/ ·1·:r1 1 ·ıııınumi mııa • 
mıştır. Bütün Bucalıların tazim ve da Bucadan ayrılrrıı~tır. vinlı•rindeıı H,, l landan Dalay isti 
!!!=llllllll•••••••••••••••••••lllllll•lliı•IEI•••- ~a ;otmi• v~ i•'if:ıs• Adliye vekal<"tin 

Binlerce vatandaşın görüp takdir ettiğ. "LLul olunınustur. 

Kültürpark • 
sıneması 

Seanslar•n :ı muvt;ıf f f'kıyetle devam ediyor 
Programın değı~ınesine iki gün kaldığından istical etmenizi tav

siye ederiz. 

Rasputin Doğu· manevraları 
HARRY BAUR - MARCEL 1 Başvekil, B:iyük ,.J"kanı harbive 

Tarafından temsil edilmiş büyük ~urunda Elaziz ve Der imde çe-

Yalı 'ar krıngresi 
11. P:ıı·tisi l'-ıl· 1 .. 1· ocaı.!1 konj!rcsi 

j('tıına -tr~i gece~i in'ikad rylerniştir. 

l
Sedr ııet:c~ inde H. B·ıhri, Kenan, 
Remzi il ,,., .. Scıurl f·;zblr. Adil ;·eni 
idare he\·et ne erilmiş!P.rdir. Bay 
Renııi Du~· ır ile l>oktor lhy Bahti-
·' nı- dıı kongre nııırahhııslıklannıı ar
rı Jn11~l a nltr. 

--=-=-=--
Hakaret 

Hiç yüzünden kavga 
Çesme kazasının Çiftlik köyün

de Adem oğlu Riza Şimşek ile ibiş 

oğlu Ali [hyraktar arasında köy 

kahvesi önündeki bir elt'ktirik fene

rini değisitirmek meselesinden kav

~a çıkrnıs. Riza Şimşek bir çakı ile 

\li Bayraktarı omuzundan yarala
mıştır. 

-=.....:....=-
Konferans 

Perşembe günü saat 20. S da Kar

.ıyaka Halkevinde muallim 8. Ali 

Kemal tanıfından c Türk mıısalla-

cu mevzulu bir konferans verile -
ektir. 

Ôğr~tmen tayini 
Trabzon ıık~am kız san'at okulu 

'Jiçki - dikış öğr<>tmeni Bn. Seniha 

Öge lzmir ak,am kız san"at okulu 
~içki dikiş öğretmenliğine tayin e
dilmiştir. 

Feci kaza 

CHANT AL _ P. R.. \VILM 1 reisi ve t<'kmil atşerrıiliterler hu-ı 

içtimai film ı lık ordumuzun manevraları 
Ayrıca: f.oks Jurnal.. 

fiatler: 20 - 30 tı !ebe 1 O - 15 kuruştur. 
Biletler Kulti.irpark kapılarında satılmaktadır. 

_. Seanslar: Manevralar 4 ve 7, ~O da Rasputin 5 ve 8,30 da • 

Çesmenin Alaçatı nahivf'•İndP 
Karaköyde oturan lbrahinı oğlu 
Mustafa Ok, karısile beraber Kap 

lancık mevkiind<' Zf'ytin toplarkero 

bindiği ağaçtan yere düşmü• V<' a
i{ır ıurette yaralanmı•tır. Muotafa 
Ok. başı üzerin" düştüğü için bay 
;ıın hale gelmiş, karısı tarafından a 
rııba ile köye götürülmüş, oradan 

Torbalıda Tepeköyde berber l\lu· la lzmir meml .. ket h11st11n,.•İnl" ge· 
aa oğlu Ali Sapancı ıeı·hosluk sai 'irilirken yolda ölmüMtÜr. B•kl~n 
kasile Mehmed oğlu Turan Ş~ne ha- niyen kaza neticesind,. ölen adamın 
karet ett;,;;rorlPn 7,·b•tac" tutulmu1 · •nazesı tekrar köye götüriilmüş -
tur. tür. 

lki memleket ihracatını kolny<"a i•-
12 13 
ll! 18 

tismııra alışmış olan üç vapur kum
panyası Türkiye ve Yunanistan ihra
cııtı sırtından elde ettikleri kolay kıi. 

rııı ellerinden gitmesine nıaııi olmak 

için Almanyunın bugünkü iktısacli re

jiminden istifacle etmeği de ihmal et
memi~lerdir. Almnnyanın· umum it. 

hııliitı permiye tıilıidit. Tröste dahil 
bir Alman kumpanyasının himayesini 
ileri sürerek Türkiye ve Yunanistan. 
dun Alıııaııynyu ihrnç edilecek mıılla

ra verilen permiler de malların tröst 
vııpurlımna yüklenmesi şartıı.ı koy. 
durmaktıı ve bu suı etle rek11Leti filen 

l P. Klark 12 so 12 50 

4968 Yekun 
)52610 Eski yekun 

357578 V. yekiııı 

Czüın fialleri 
Numar:ı Fiat 

7 12 
8 1 :ı 

!) ı:ı 7:; 
ıu H 7:i 
il 17 5tl 

kuldırmukta idiler. IKC'IR 
iki memleket ihracatı aleyhine tnt

uik edil~n Lu u•ııl beyııelmilel ınuııhe. 

!ere de aykırı olduğunılaıı !'ert'k hü
kGmetinıiz ve gerek Yunan hllku -

Çuval malın cin:ıf Kr. $. Kr.S. 
442 T. il,. ·r. incir Ş. 7 2.; 18 

268 I'. l'ııci 6 7!i 6 7~ 
110 fü·hıımin Fraııko 7 :ı;, 8t:i:l5 

ıııeti lilzımııt'lcn !t·şdıbüslenle lııı[un - - --
muşlardı. Yunıın '"'Alman murıthhas. R20 Yekılıı 
lıırı arasında •oıı wıırnnda Atlııadu 14:lı;~ıl !·:ski ;-kuıı 
cereyan eden mllznkerelenle lıu ilıtiliıf ----
hnlledilmi~ ve Lirincit<'~rjncJe yapılan l J 1711 t.:. yekun 
itllüflıı utideki nıuıhlmıııı kulıııl edil_ 
,!iği halıer ulınnııştır: ;nval 

eller iki memleketin ıremiler!le em- :ıı:w 
'ia nhkli ve bu ıremlleriıı f ticarı ~era· 270 

l/"ulıııbat 

nıalıu cin.:ıi Kr. S. 
ç, l~~l~' 

Ç. Arpa 
iti Uzeriııde diger memleketin buhri -
ı·esini haleldar cderPk şekilde w 21 

Ç Fasulyıı 

30 Ton 
·nıırt la2tl tarihli +icaret ıe denir. aıı ;;ı Ç ;;u u:ıı 

!nşma.ı nhkıimına mnga;-ir dl!~ecel 10600 kilo T. n. id 

Kr. S 
r. ıın 

ıı 62-' 
8 ,,. 

-~ 

'ıer hangi bir tes'ri icrn edilme<inr 
'ıer iki hlikGmetin meydan vermeler' 

196 fl. l'«muk a ;;o 47 

hıı•ıı•untla , iki hükılmrt mümessiller· •ıııı öııllııe ıreeilıııe•ini temin ıauhhii -
·nutRbıktırlur.~ hinde l.ıulunnınştur. 

Bundan ba~ka, Alman komis ·oncı 'er\.e•' reklı<'ti kıtlıln-uıı Alnı.ı" 
ıun resi, husule gelen aııln~maııın ma. edbirinin hu hıtl ~eki ile tashih etili -
·ıiyetini ve bunun harfiyen tatbik;ıı "11İf olnııısı Alnıan.ı·rya •evkecl .. mekte 
·~ah etmek üzerP. bütiin seliıhi;·ettaı olan nıalinr iizerlndu verilm,.kl lııı -
\lmmı nıııkamat:ırn. hir •irkiilerle '"!il yilk••k "'" lnıılıırı "' rmııl ı,;r 
::ıhedeı• talinıatııı verilıııesiııi ,.~ lıı· haıfıle iııılir~c~ı{iııe ı·e lıı.ııd· 11 ti ih•" 

•nretle, hnııda bci;·ie. ı·:ıen lııı.ıTı<ı' , aıın mil•tef"t n!ar:ı~·ıp• •Uııl e 1 , -

zararına olarak bir tefrik yanılm_. .. 1 ı r 



•• < A.N A.OOLU l f; lkırırıt"Ell11 S/\LI 'o lA •Alt:r~ı --~~~~~~~~~~~----~ ...... '.':'::~~~:.:::~:::.:~:---~~-:-:--~~~~--;--ı-----::::---~------:::-----::--::: 
------- Hitler, Vaymarda Büyük Millet Meclisi 

söylev verdi d 
-B••••••ı.ı incioahilede - dün top/an l 

Pa rl·s Alman sera re than esı· ~~~~e~ıs~~~=I~~;g~:}~~ıi~~;e\'~i~:i:; 1 ~ 15,30 da Bay Hıtler ~oz almıştır. Kamutay, Atatürkün telgrafını sürekli ve 
Bay Hitler bugünkü Almanya- siddetf i af kısfarf a karsı/adı 

k • • l d l nın, yorulmıyan bir mesainin müka- ~ .. .. 

t Yara a l ar fatı olduğunu kaydettikten !!onra: Ankara, 7 (A.A.) - B. M. Mec-ıdiği candan alaka ve yiiksek feda· s e re e rı n l _ 19 J 8 Almanyası nasıl hakkını lisi bugün Refet Canı tezin ba~kan- karlıklan minnet ve şükranla yavd 
almışsa biz de kendimizinkini al - lığında toplanmı~tır. Celsenin aç?!- , eder ve Türk iyeye evvela ebedi .~a~-
dık.> masını müteakip reisicumhur Ata- lılıklarını Türk milJetine ve Turkı-• h d•d• H"' d• d • b• J"' k Demiştir. türk tarafından B. M. Meclisi reisi ye büyük millet meclisine iblağına Mütecaviz Lehli hır ya u 1 ır. a ıse, erın ır a a a Führer bundan sonra \/ilaon usul- A. Rendaya gönderilmiş olan a.şa-'ıütfen tavassut buyurmanızı hissiyn-

' • Al f• • •• . J Ierinde 1918 Almanyasının bağlan· ğıdayı telgrafı okunmuştur. tı halisanemizin kabul buyurulma -ile .ıkarşılandıa JorJ Bone, man se ırıne teessur e- dığı demokratik naza.riyele.rden .?~h: C: Büyük Millet meclisinin yeni sını istirham eder. 
1 • • hl• k ı•d•' setmif ve partinin şıddetlı enrJUtını yıl çah§masma başlarken hakkımda Alkı~larln karşılanan bu telgraf-rİnİ bildirdi. y ara.ının vazıyetı te 1 e 1 ır kayd ve Alman orduıunu medhü- iz.har buyurduğunu bildir.?öiıiniz ·~n so~ra Meclös ihtisas en~~me~ı_.,. 

· • t bit · · ı geni~ tuh kil ata bıı iıımış sena ederek· yuksek duygulardan çok muteha~- rıne reıs, mazbata muharrırı, katıp Pııris, 7 (Radro) - Alman sefol'et- 1 ( l'd \'on Raft) 
111 )'n?.ılu'.nesine gırer 1 nı .e:s ıç.ı • " j _ Pasifik bir adam sıfatile Al - sis oldum. Büyük Kamu taya teşek- ve aza seçimi yapılmış ve pazarte i 

turnesi Uçllncü sekrewri (Pol \'oıı gil'mcz, tııblln1:ıısını çelrnulii \e ateş et-ı tıtı. . d d . 1 .• 
1
• h 

11 
man ordusu için diğerlerini de barıf kür ve saygılarımı arzederim. günü toplanılmak i.izere içtimaa ni-

1 . ı a· . tcca mi tir Hu<lısc bura u Cl'lll vır u <ll\U t! k ı . M ı· h . . . . .. l ·ı . . 
Ruft), Poloııyu ı bır yu ıu ıııın • ı o;, • • ' lüzumuna ikna edece ma ııyette o· ec ıs eyetı umumıyesının sn- ıayet ven mıştır. 
v(lzOne muruz kalarak, sefurethaııede i ıtrah sekrett'r, d ·rlıul hu 'tııne) e ıkal'şıhmmıştır. lan bu orduyu yaratmağa çalıştım .b rekli ve şiddetli alkıslarile karşıla -k d·ı · ı· p · 7 (R d ) Tecnvtız net· • t ki \•azıhaııe inde tabanca ile agır su- SC\ e 

1 mış !r. nrıs, a yo - · 1- O · t' nan bu telgrafın okunmasını müte· k • f • k • d 
. 1 h . . . l l h. h' lf t h emıf ır. l l ır a anu :rette yarıılanmıştır. Hadi eden lıııLerdar 0

'"
11 nrıl'ı.y: ıcesınde yara anıııı ve. sı 1 1 8 Hı e - Bundan sonra Almnnların işe o- akip Hatay meclisi reisi Abdülgnni 

:t.ulııtu< .. derhal ynkulnnmı~ olan nıızırı Jorıı lloııe. ·eflre tee'8Uderıııı likeli lıir safhaya gıren Almnn se- lan hakkını kaydeden Bay Hitler Türkmen tarafından gönde,i!en ~u Lokantada kavga 
müleNı\'İZ m_i~letta l.arınm. intıkamınılbildirmiştir. ~farethmıe i üçUncü sekret~ri (Von sözlerine şu suretle devam etmiş - telgraf oku~muştur:. . . 
ıılnrnk fstedigmi sli)lemlştır. . Fraıı!'>ız poli~i· miitecnvizin, kendi Hnft), umeliynt olmuştur. \aralının tir· Hatay mıllet mcclısı memleketın ettiler 

Yııpılan tahkikata göre; mClt.ccavız, ,, . , h" ek~t ettiofoi vok a baş- vUcuclünde saplan.an iki kurşundan ·-Demokrasiler bizzat umdeleri mukadderatım eline almakla Hntnv J tcınbul 7 (Hu u i) - Edip ls 1 f th ·e sokulmuş ve sek- vuşına mı .. r c 0 
' • ·1 ki ' I rdd la · Ik d' b 1 ' 

\l u Ctt e are ılne.} . 1• k k 1 t f d 1 ı hrik ec.lildfği biri çıkarılmıştır. rinin hikmetini .anlıyabı ece er mı· ı yu aş rın mıne a ım es~ · mail Habip ile gUzel öatrntlnr ak dC'-
reteri gbrmek 1 tediğlııı söy ıyere · ıı urı uru 

111 uıı rıı '
1 

- dir} Prensiplerimizle muazzam ne· dikleri ve izharından hiç bir vakit 1 mj,.,j profe!'ıörlerinden Ahmet Hamdi, 

ticeler elde edip etmediğimizi bizz::ıt çekinmedikleri yüksek siyasi ideal- ' bugi\n Beyoğlundaki loknntndn şld _ F'; C • •• h •mm at kendiniz takdir ediniz. Ba7.ı yaban- !erinin tahakkukuna ilk ndmılarını detti surette kın ğa etmişlerdir. ransa lne mu l cı gazetler: Almanl~r biltün bun- atmıf .b~lunuy~.rln:. Tii~.k .~illet. v~ l'rofe ör Ahmet Hnmdi, cFdebi 
, 1 Inrı müzakere yolu ıle d~ ~IJ:. ede- devl~tı.nı. ve Turkıye buyuk .. mıllet 1 bilgimin adındaki e erinde nnklolup 

' • bilirlerdi, diyorlar. Çok ıyı bılıyo - meclısının t latay hakkında goster -1 tıı kendi..,inden lıah etmediğini 1 mnıl 
il d k t e tı ruz ki, bizden evvel Alm~n im para- ll:ıbipten sormus ve l:snıail Habip te: gon erme en vaz mı g c torluğu bundan ba .~a bırşe}· ynp- Paris ziyareti 1 • - D~n.im kitıbım~a zikredilecc], 

' mamı!!tır. Ben de muzakereye ama- I bır e errnız ol :ırdı, ızden de bnh c-
d · ~ fakat Alman hakkı müza- - Battarafı 1 inci sahifede - derdim.> Deyince, Ahmed Hamdi 
eyım. ·ı · ·· d .. l B k k ·· J • k ü k k O k d·ı Otor·ter devletlerde ı erı sur u er. u arıtı ao:ı erın ızmış ve m na nşn, ·avgnrn m n-

T k d b l .. k eler devam ediyor Japonya ere c ı emez. l Türkçeıi fU idi: cBiz ki.fi miktarda cer olmuştur. Kavgn nrknda !arının o yo a aş ıyan muza er . harbe teş~ikc ceva~ y~ktur. Fakat mUaellah olmadığımıx İçin Münih müdahnlesile bertnrnf edilmiştir. 
• • •• t ·ı beyanatta bulundu dcmokrasıdc buna ımkan vardır. konferanaında totaliter devletJerin Harıcıye musteşarı gaze ecı ere . Bay Hiıler Bay Çörçilin Alman bütün l•tekle•ini kabule ınecbu, .ı. 1 ...,... k 

Tokvo 7 (Rad ·o) - Fran a ile 1 - Fransa. Hindi Çini yolıle. Çrn_e rız.> .. . . . muhacirlerinden istifade suret ile duk. Bu vaziyet ilanihaye devam 1 4' 0 yod Q 
• • ~ .. h. t göndermiveceğine dnır lıı- Muhımmnt sevkıyatının kesılme.. 'k. .. . .

1 
·· k'' 1 • C . d b • Jı ponya arasında ba>:lıynn nıiiıakere.., mu ım~rn . . · Al 1 ~ mn- dlü-i takdirde ;·aı>onvnnın ne vaziyet şimdı ı reıımın ı gası mum ·un o - edemez. Eier kartımı:r:dakilerin h~r 1 ıımartes ın en er ı ' . . t•. 1ıe temınat vermıştır. < ıgımız ., • J - kı d k' be. • . . . . 

•er bugün ele de\ ıım etmış ıı. A .. h. t e ·kiva+ının çok alncağı hakkında gazeteciler tarafın- dugu hak n a ı ) anatına temas ıstedıklerme ceveb demek ıstemıyor. •• d r J / [d 
. h . . .. t g·ızete lumatta ' mu ımmn s \ . ' d k k d yuz era ze ze e o n Jnponya arıcıye mu cşarı, ' -, - b'Jd'. kt dir Bu se,·kh·n- dan sorulan suale müsteşar cevap ver- e ere : Jak biz de hiç olmazsa onlar a ar 

, ileri kabul ederek şuulnrı söylemiş - a~aldıgını 1 ıkı m~l e _. 'd "mit,:a mekten çekinmistit - Bay Çörçil bu vatan hainlerile kuvvetli olmalıyız.» Tokyo, 7 (Rııdyo) - Cumnrte-
tfr: tın, büsbütün e ı ecegm en u - ~ . daha az temas ctmit ol1ııydı bu id- Carp demokraıilerlnln silahlan. sinden bug(lne kad'lr l'ÜZ defa zelzele 

Hatay hey' eti 
Dün Istanbuldan İskenderuna müte

veccihen hareket etmiş ve 
uğu~lanmıştır 

lıtanbul, 7 (Hususi) - Cumhuri· 'ı ls~eııder~n~ mil.tevecc!he~ı h~ı~e~et et
t'etinıizin onbeşinci yıldönilmünde bu- mış \'e \alı Bıt) ~luhıddın Ü ~_l'ndağ
luıımak Uzere gelen ve hllkihnetimiziıı in birçok zevat tarnfıııclaıı uguı-lan
uıisnliri buluıuuı Hatay heyeti, bugiiu !rnıştır. 

Avam kamarası 

dianın nasıl bir delilik olduğunu an- mak içln r8aterdikJeri bu faaliyet olmu,tur. Biribf rini tnkiben ~n iki de-
l d kaı-ıııında mihver hükumetleri der. fa vukubulnn ar ıntı, çok şıddetll ol-
ar ı .> • ... ·ıı . h kk d k' hal teli.ta dilştiller. Alman hariciye mu ve hnlk, panik halinde ')'ehri tek-/• b J _ı A r Demış harp amı en a ın a ı . k l i 

1 stan u aan n11araya . . . . rlazırının Romayı aon .ziyareti Hna• e m şt r. . . 
tenkıHme devam etmıştır. d hu teslihat iıinin layik olduğu Koko mn ra athane ı, Jı:ıponyanın 

döndüler J Bay Hitler diğer milletlerden ka- ::.;miyetJe tetkik edildiğine ve bu h?r. for.af~ndn tufanlar beklendiğini 
İstanbul, (Hususi) - Başveki- nunu esasilcrini değiştirmelerini is- huıuıta f&t'p <tevletleri ne.dinde ha-

1 
bıldırmıştır. 

!imiz Celal Bayar Ankaraya dön - temeğe hakkı olmadığını teslim et· zı tetebbüsler yapıldıiına da ıüphe -------
müş ve istasyonda, Vekiller heyt-ti mekle beraber Bay Greenvoodun edilemez. Dün gece ay tutuldu 
ile saylavlar ve bir çok zevat tara· Avam kamarasında sövlediği ve Bu itibarla lnıriltere ve. Fransa bu Ay. dUn gece saat 22,40 dan itfba-
fından karşılanmıştır. AI · ·ı I J •• h meaele etrafmdakl noktaı nazarları· ren tutlmağa ba lamıştır. KUJlı hu-

D b k manya ı e ta yanın ım aıı te • t h'd t e.&e mecburdurlar • 
• . . . . nı ev 1 

e m 5 
• •• ıiıı her tnrufındnn. görülmilştilr. eniz an mennısıne daır olan nutkunn ışaret iki devlet adamları anaında ıro· 

1
, dh . d·-· lü t 

b . . "h' ı ,a::;a nneııırı \'Cr ıgı rnn ma n d k dem ... t. kı"· rUtlllecek ve urun ıçın ~n mu ım .. 
e ere ı,.. ır · . . . gore, ayın tutulm:ı ı. memleketimi-

Ad al.arla Ista"'"'. bul - Parlamento oyunlarına uy - olan bir mea~!e de lhkıç ,ur~~s~ı.:1- zin her tımıfından görUlmüşştür. 
• ı RUn olarak bu adamın bir veya iki manyanın mustem e e ta e ı ııı ır. ı 

d 1 h ••kA t imasına mani İngilizler realiJt adamlar olduk· ' t • • sene u uıne azası o • . o • arasln a mo orıer ı F k Al . h ları için evvel V• ahır Almanlara el• evrım o amam a at manvanın ım a . . 
· - ki müıtf'mlekerınden hıç olmazsa 

İşletecek tir edilmesine mani olacağım.> mühim bir kıarnını iade etmek la:ıurn 

Başvekilimiz 

•• • • 
muzesının 

• . führer bundan sonra Alınan • ıeleceğinl vf' bunun için tirndiden 

k lstanbul, 7 .<Hususı) ~-:- Denız - ltalyan dostluğunu methederek de- hazırlıklı bulunmak icap ettiiini çok - Baıtarafı 1 inci sahifede -
Bugün açılacaktır. Kral Jor j, açılış nut unu ba~ık, adaları ım.a~ et~eg~. ve yolcu- tniştir ki: iyi takdir etmitlerdir. Fakat Fran- li azıısı. kültür direktörü ve halk bu-

temeli atıldı 

lugu kısaltmak ıçın kopruden Ada· I I .1 b' ]'k k d k 1 · · · t böyle deaildir. Ge- lunmuşlardır. b • f • d J kt "r .. . _. - ta ya ı e ır ı ne a ar sı ı aız ar ıçın vazıye • . ızza ıra e ece l lara motorler ışletmcgı kararlaştır - . d • k çen günü de iıaret ettiğim veçhıle Devrim milzesi Kültür bakanlı-. k ··t k.b n mil- olursa bız e nıza arama arzusu o . - . 
1 

k I.ondrn, 7 (Radyo) - Avam ka- .ııımle ayrılaca · ve mu en 
1 

e 

1 

mıştır. Franıa hUkumetine direktıf vermek gıncn ın~e ettiri ece tir. Planını da 
marası, yarın açılacaktır. . zakerelere b.aşl~nacaktır. . :- Adalara işliyecek motörlerin her kadar ort~dan kalkacnktır.> . . mevkiinde olan Radikal Soıyaliıt vekalet hazırlattırmıştır. Mühendis 

Kral altıııcı Jorj · kraliçe Elızabet Bıtş\·ekil Nevıl Çemberlayn, ı;ıl.th- . . .. l I k Bay Hıtler nasyonnl so~yalızmın fırkası Marailyada yaptığı son kon. B. l\luammcr, toplantıda bulunan· 
, . k 1 . h d k bu bırı beser yuz yo cu a aca ve saatta b .. "'k l Q38 d Al d l .. b. k . 1 . le birlikte, saruy arul>asına l.ımere ·, anma programını ıza e <'~C • . · . .. . en uyu gururunun ~ - ıreyi kapayan bir beyanname e ara muze ınasımn ff' lı ve ne en 

meı;.asim1e avam kamnrasına gide- pı·ognı.mı iı;in ııyııları tnhsisata daha 22 nul katedecektır. Bu motorlerın manyanın çok daha büyi.ik olması Franaanın müstemlekelerinden bir ihtiva edeceği hakkında izahat ver-
e'k ve açılış söylevini vcı·ecektir. dört ruz milyon sterling iliive edilme planları lıazırlanmıştır. laz.ı~ olduğunu kayd ve Alman mil· karıt topraiı bile baıkaıına veremi. miş ve aoııra B. Fazlı Güleç: 
Kral, avam kam arasın dun mera • sini istlyecektlr. 1 p • s ar letını. l~arbe teşvik "'denler daha ev- yeceiini ilan etmit ve bu vaz.iyet At. , - Memlehte hayır getirsin, u-

ar iS U V ':_el sılahlannı bıre.kmak art ile si - manyada bUyUk bir memnuniyetai:ı. ~urlu olsun, beklediğimiz hizmeti 
e • !ahlarını bırakmağa amade olduğu- lik uyandırmııtır. 1 ifa etsin.> T •• k • it ) gazetesi nu beyan ettikten sonra :Jon buhran Almananın bu mU•temleke itini Diverek temelin ilk harcını nt -ur ıye • a ya J· b • esnasında Alman rnilletinin hattı buıUn yarın ortaya atacaiına şUp. 1 rnış. s~nra komutan ve belediye- rei-

T amamen uy urma ır hareketini öğmüş ve nutkunu şu he yoktur. Böyle bir talep kartısın. 1 si de temele harç koyrnu,lardır. Kül-
/ki memleket arasında yapılan tZcaret mua- haber yazdı sözlerle ~itirmi~tir: da eski Alman mUstemlekelerinin tür bakanlı~ınca ayrılan tahai atin 

h d /• J k b • · t J 0 k J 0 [J" . P• •· S ... r - Daıma kuvvetli ve itimatlı o- h~men hemen de tamamını ellerinde müze binasının birinci kıımı yaptı e esi ta ya a ınesınce as. l e l l J.taııbul, 7 (JIU$ll>i) - otı um Uılım. 0 zaman bugün de ve ebedi· bulundu••• lnıilte,. ile F•anaanon nlacak, sonr ikincö kl91m, yüksele-
Roınn. 7 (Radyo) - ı'ıııırl:ır mec~ yohudinin purtıde bulunmanınsıııı • gazetesi; (kızıl sulüuıııı karılurmın yen de mukaddes olan Almanyanın noktai nazarlarını !İmdiden birlet• '<'.ektir. Kültür paviyonu, 919 ene- i 

Jf!ti, lıugOıı başvekil Mu soliııiniıı ri • gümrük tnrifelcriııiıı cl<'ğiştirilmesiııi h;keletıeri bulunuyoı'> lıaşlı{\'ı ııltmdn başına hiç bir ey gelmiyecektir.> tirmeleri ve müıterek bir hattı hare. ' fuarı açılıncaya ka.dar ikrnnl ve t. n· 
Hısetinde toplanmış, pnrti ııizıımna- kararlaştırdı~tnn onrn, ltnl.}:n ile Tlir bir haber yazıyor. Bu haberde ez- Londra, 7 (A.A.) - Çörçil mat- ket ittihaz etmeleri lbımdır. zim edilecektir. 
rneslnde yapılacak tadilatı konuşmak ki) e nrn ındn okclolunnn tıcnre_t ~·e C'Ünılc deniyor ki: buata beyanatta bulunarak Vaymar- itte timdilik üç tane meı'ele ki, Devrim mi.izesi. sıhhat müzesinin 
\'e istisna edilenlerden l.ıaşb hiçbir klering ıınlaşmnsını tasdik eylemıştır. I cBir müddetienberi htnnbuldn da kendisini tenkit eden Hitlere ce- eğer lnsiJiz ve Fransız devlet adam• yanıbafında ve kültilrparkın, en bü-

' 

~ Halicin sulan tnrnnmuktaclır. Bu ta- vap vermiştir. Mumaileyh büyllk )arı Pariı mülakatında bunları hal· yük ve güzel binalarınd.uı biri ola-
BU HAFTA 1 rıııımadn, nıcşin Lir ~t~\'al buhın~u?- bir devlet şefinin re~mi bir. me~ki~e led.ebil.irlerae., kendilerini bahtiyar,1 cakt~r. inşaata ıüratle d~v~m ~il.~-

ELHAMRA sinemasında tur. Çuval nçıhnca: ıçnıden. elleıl \Cıbulunmıyan hatta hır partı şefı bıle telakkı edehıhrler. cektır. ilk kısmın in,aatı ıçın Kultur 
nynklnrı 2incirlerle bnğlı bh" kadın olmıyan bir mebusun sözlerinden Hamdi ::-\ilzh,Dt ÇAN ÇAR bakanlıt,Tt 24,000 lira vermi,tir. Senenin ilk bUyük Franaız filmi olan 

YANIK GÖNÜLLER 
·~· · mi ~aheseri. Uzun zamanlardanberi görmedıgınız umu 

• teeuür ve heyecan uyandırmaktadır 
Ba4ro1lerde: JEAN CABIN MIRELLE B>:-LIN . • 

Cihi büyük artiatler tarafından yaratılan bu kuvvetlı aşk ve ıhtıraa 
d~aını tekrar tekrar görülecek güzel bir filimdir. 

iskeleti çıkmıştır.> endişeye düşme.ine hayret ettiğini 
Ayni ekilde on yedi çuvalın clnha kaydettikten sonra demiştir ki: Seıli maki.nanın en ıon tenkkiyatını nefsinde toplıyan en ton 

bulunduğuııclan bnh~~den bu gnzct: '. - Herkesi harp istemekle itham ıiıtem makina ile techiz olunan 
lıunlarrn. Aptülhamid tnrnfından dırı etmeden evvel bu büyük adam kal- ·Yah caddesinde kiin 
diri denize attırııan cnriye1er oldu~ bini ve vicdanını yoklamalıdır. Jn -1 Karııyalta Melek sineması 
ğunu iddia ediyor. giltere impratorluğunun ahaliei ile Bugünkü seımslardan itibaren muntazam faııliyete geçmiştir. 

Pari Suvar'm htanbulda.n aldığı Fransız cumhuriyetinin ahalisi Al - ilk Film 
bu haber, tamamen asılsızdu'. manya ile yanvana sulh içintle yafa- GARRY KOORER _ JEAN ARTI-IUR 

S• f · ı } • maö-ı samimiy.etle arzu etmektedir-
1 

_,.
1 

Tn_.11_ <'•• J:ı . ınema 1 m erı ft halk Taraflarır.dan nefis bir !Urett~ temsi eaı t-n urxçe .~z" DiKKAT: Cumarteıi günü saat 1 de talebe matinesı 1 ler. Fakat bu iki memleketin ! / N HARB/ 
talebeye 15 kuruftur. Anknrn, 7 (ususi) _ E":niye~ ~- haklarını ve eski medeniyetlerini BUF ALOB LMEYDA 

Pazar günleri saat 11 de çok ucuz fiyatla aile matinesi 1 mum mi\diiıfüğü. :-;incmn fımlerının müdafaa etmeğe de samimiyetle az- AYRICA MIKf 
Salon 20 Koltuk 30 kuruştur. 1 kontrolO için yeni bir niznmname ha- metmiclerdir. Bunlar hiç kimsenin Se•n•l&t; 4--6.30-8,45 

Sean~ar: 2,1~,30~~5-9 urlamaktadır. ~eti clmak istemede~ '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~ ~-----.. ..... ._.-cam ________ _ 
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Uzak Şarkta "' 1 Çin dayanıyor! 1 ÇİMDiKLER 

Sulh nasıl temin edilebilir? 
1 Aşk üniversitesi 

Londrada. ruhiyatçı bir profesör- B n 
r ün açtıiı bu müesese, bilhassa şu • 

Şankayşekin başını 
getirene mükcif at 

mevzu ile ittigal edecekmiş : 
Ailede aşkı yaşatmak. Yani zevç ve 

zevce arasında aşk denen bir bağ kur

Çinin zayiatı çok m::himdir, Japonj'a da 
biran evvel bitirme.'l arzi.ısundad~r 

harbı 
mak.. 

~lahadın hayırlı olduğuna hiç şüp-

e yoktur . Çünkü bir ailenin, elbise. Bir Çinli profesör kadın, Çin 
yiyet.'f'k, içecek, giyecek, yakacak ka-

dar ~'ka da ihtiyacı vardır. iyetini izah ediyor 
vaz-

~ 

1ki. Almanya, vakit~iz hir teşebbüs-

bulunmuş olduğu için. mecbur kal
kça ikinci bir teşebbii:-11-1c girisemi
cektir. Amerika cumhur ha~kanı
n dn bu husuc:ta bir tema~·iil his~et
ediği anlaşılıyor. Şimdilik daha 
·ışka kaygıları olan Britanya diplo-
1asi~inin Uzak Şarkta tavassutte 
ulunmı~·a ne dereceye kadar müte
rnyil olduğu henüz ma!Um değildir. 

Fakat aşkı eve sokmak kabil midir; 
1 d Hankeu üniversitesinde içtimaiyat mese e ora a .. 

A~k. ipin' kırmış, sokağa fırlayıp prof:sörü olan ~ac~am. Lusi Tu ismin
çıkmıştır. Onu. içinde uslu uslu, gil _ de bır k~dın. Çınl_ıler~n dava~ııııı A~
zel giizel oturması icabeden eve tekrar rupa efkarı uınumıye'·H karşısında mu
!-!Clknbilmek için, bütiin akılların, bü _ bfırn etmek iizerc Parise gelmiştir. 
tiin zekaların, bi.itün ferlakarhk \'t .\lnılanı Şaıı-Kay-~ek'in çok yakın 
zevklerin, bütiin ~önüllerin elele verip 'lrkadaşı olan kadın profesör bu suret
~eferber olmal'!ı lıhımdır. Çünkü aşk. ·e .rarı rP~n'i lıir wızifeyi haizdir. Ken. 
yıllarca aile hayatı. ev ve yuva hn~·at· li~i hi? •. at mcıı!an Ş.ı-Kay-Şek tarafın-,· 
\•asamamış bir imumın serseri alısı l:- lan gönderilmişti r. 
lığı gibi, kendisi·ni başı boş yaşam.ıyr Lusi Tu herıüz 22 yaşında çok genç 
kaptırmıştır. 1'~vin kapısını kapasanı 7 '1ir kadındır ve fikren garp medeniye- ı 

tini çok iyi hazmetmiş olmakla bera-ı 
pencereden, bacadan fırlıyllcaktır . 

her. g~ne <:iııli an'ancsini muhafaza 
Adeta eve karşı vahşi ve düşman biı tnıPkteılir. Purise geldiği zaman ar-
vaziyet almıştır. Onu u.rsal bir şekle kasında Çin ılerin giydiği bol etekli ve 
<JOkmak için. ~'alnız Üniversite kafi ipek bir siyah entari \'armış. 
değildir. sanırım. . Frnnsızlar onu, Çinit•ıı gönderrliği 

Çilııki\ şinıdi ht•r ~er bir a~k üııiver bir kadın elçi olarak kar~ılamı~lardır. 
,,itesi hnlinde.:tir. Lusi Tu bulunduğu bir beyanatta cli-

Sinemada a~k. rnr ki: 
Parklarda aşk, c-Bir Çinli kadına boyle bir Ynzife 
Bar larda a~k. ilk defa olarak verilmişir. Bu şekilde 

\ ' a pu r yolculuklannda aşk, balo - ·alışmak üzere beni memur eden biz- !l.Ö\ 'emi"'. 'e Çinlilerin bilyilk btl' ma. 
'arda, bayramlarda, banyolarda, plaj- ·1.at madam Şan-Kay-Şek'tir. Kendisi neYi kuvvete sahip hulunrluklarını tek. 
'arda, muzik salonlarında hep ask hizim için mukavemet ve iman timsa-• rar etmiştir. Bu arada japonların bil. 
\'ar . Hem de üstadca aık yapanlar, as 'idir. Bütün Çin kadınları ondan cesa-

b k k b 
. .... - ret ve kuvvet almaktadır. ha~sa Şan-Kay-Şek'le karısının ba,ı. 

·a aş a ren , a..,..a şekil ve hususi-
t l Madam Lusi Tu Pariste ve dnha nı mezarda koyduklarını ve bunun içi~ 

ye veren er var . Aşk hariçte böyle bt• " 
'rndar keyif içinde her kalbe dalıp çık- sonra Londrada vereceği konferanıs- \·aadettikleri para), son zamanlard' 
nağa alıştığı için, kendisini bir mah _ 'arda bilhassa harp afetinden kurtu- iki mi:'!line çıkardıklarını söylemi§ti~ 
ıus halinde eve Mkmak, yani evde ka. arak başka memleketlere iltica eden- Lusi Tu ilave ediyor: 
lantp kalmak istemiyor. 'ere iş temini ve yaşamak hakkı bahşe -Bununla beraber, madam Şan~ 

l fubarek, zencire de vurulmaz ki!.. dilmesi lüzumunu ileri sürecek ve hu kayşekin hayatı emniyettedir. japot 
Çimdik hususta bir karar alınmasına çalışa- ra!l.uslarının bütün faaliyetleri ve hi. 

"aktır. j leleri ile çahşrnalanna rağmen onu• 

Balya maden ocakların
Çinli kadın profesör, memleketinin nerede bulunduğunu hiçbir Çinli .Oy, 

dü§mana karşı mukavemet edeceğini lemiyecektir • 

daki feci kaza • 
/ngilterede bir malı. 

Bir galeri çöktü, iki kişi öldü, üç keme kararı 
kişi de yaralandı -

Kocalı kadınla sevişen bir adam 
• 

15000 lngiliz li,-ası tazminata 
mahkum oldu 



(ANAt>OLU) 

umen veliahdı nasıl Almanyanın 
_ 8 lkincıte rin S \1 1 1938 

1 müstemlekey 
yetiştiriliyor? ihtiyacı var mıdır? 

lngiliz matbuatı Rumen kralı ile oğlu hakkında yazılar y<!zı- ''İngiltere kendisini öldürecek ada 
yarlar. Veliahd, bir İngiliz kızı ile evlenecek! k' k . . · 

taşıyaca eşe vazıyetıne gıremez, 

ROL ÖGRETMEN KRAL KA 
Bir fırtınada veliahdın 

Babam o kadar 
çok meşgul ki: 

Bir de bunu duyup 
endişeye düşn\e· 

melidir 
raber bil) ümilştiır. . . 

sözleri: 

Sunday Pir.ktoriatdan: 
Münib a11laşmnsı imza edildi, şimdi 

ne olacak? T:ıbii milli müdafaamızı 
genişletecek ve yeni baştan teşkilat
landıracağız. Hazineden \'C her vatan
daştan büyük fedakarlık istiyen i .. ler 
yapılacak. Fakat bu kafi değil. 

l\1ildaf aa, nihayet bir noktaya varıl
dıktan ~onra kullnnılacak va ıtadır . 
• 1ünih anlaşmasından onra lngiliz
Alman münasebatında iyi bir safha 
temin edemezsek istikbali karanlık ve 
facia hazırlayan bir ufuk arkasında 
görebiliriz. 

İngiltere ile Almanya urasıııclaki en 
bOyilk mesele milstemlekeler işidir. 
Hltler bunun insanı üşkülata sokan 
bir mesele olduğunu, fnkat ~ef erber
Jiğe cbebiyet vermiyeceğini sö) ledi. 

Onun işaret ettiği bu nokta karşı

sında şöyle dOşilnebiliriz: Alman or
dusunun seferberliği (hava kuvvetleri 

Pren~ Mihail uzun bo) lu bir çocuk- bundan i tisna edildiği takdirde} müs-
tur. Biraz durgundur. Fnk.ıt hiç te cnn temleke taleplerini tak\'iye edecek bir 
gıkıcı değildir. Ciozlerincle tatlı bir ~o- hareket olnmnz, çUnkil kara ordusu 
cuk bakı ı , ardır. denizde yürüyemiyecektir. 

1 Burada. ikinci Vilhelnıin, bugünkü .. 
l Yine! ·or dukmıı hukkında çocukk ·n Romanya veliahdı prens Mih a il Almanya umumı harp e.sna.sında ~1-
oylediği sbzlcr hatırıma gcli.} or. 1m- Voyvoda !erinden giden garbi, cenubi v e,.ar~ 

para tor prens için şoyle demişti: l\rnlın bu hnreketi çok gllzeldi. Fa- Afrikadaki eski mü.stemlekeleriııi is. 
Romanya kralı K a rol 1 c.l'mit t'.ftiğinıiz gibi sct'imli, rniıte- knt bunun mektepteld nltı talebe Oze.. tiyor \'e bunlara bırçok sebeplerden 

Hom. nya kralı Knrol ile ':eliaht M~- rnzi iJir çor11.k .. Fakat. Avrupa ~şlerin- rindeki tc ir idahn fuıla oldu. Çocuk- dolayı ihtiya~ı ~ldt~.~unu söylilyor. 
hailin ) a. ındıı Londra.yn gı~eccklen- de, buyuk bır 'ol o~ııayacak l~ır ku~·- i lar bunu, arkndaşlarınn Yerilmiş bü. . Fakat, ilerı. surd~.gil bu e~ep~e~de.n 
ni \e lngiltcreden ve~ılen hır .mnlO- t~l ycıv1'ıısu11a benzıyo1·. Çilnktl sakın yük bir şeref olarnk knrşılavorlardı. bır çoğunu bıraz ~ozd:n geçırdığımız 
mnta gore bu ziyarctın ·clıahdın tn- b11· çrı~uk olmrıktan çok 1mık .. > Gençlerden iki i ellerini prensin omu- zaman kabul -0trnıye ımkfın yoktur. 

· ıı hanecla. ın mensup bir kızla ev- Prcn l\tihııilde ele Lôyle bir kartal zuııa koydular. Hepsi he) ecan içinde Mesela Almanya diyor ki fazla nilfu-

r 

' 

1 nm si ile ı akadnr oldugunu) azmış- yavrusu hali vur. Ve, c rcr $nrki Av- idi , e e\hıçle guhh orlardı. • "ll için « erilme odası> na ihtiyacı Bundan bir kaç n~ 'mi, .Munih- l azmağ:ı 1.ın. lı) ncak!. r. 
tık. rup:ı \e Balkanlar Romanya<la krallı. \'armış. Halbuki Almanyada fazla bir! leki O\ u la mıs snnat eı gi ini Bunun fı7..erinc. Alman) a İngilte 

İngiliz gazeteleri n.} ın on beşinde ğın devamınn mu~aade eder e, eminim Pı·ens l\tihailin. ) etıştirilınesjndeki nilfus yoktur, asıl me ele is yoksuzlu- görmek Jçin ıırka arkaya dizilmiş ıra ile denizde mü n\'i olm k \'e Hind O 
Londranın mi afiri olacak olan kral ki, bu lrnı trıl kuvvetini go terecektir. en bü) ük hu u iyet şudur ki, kral onu guclur. tş olduğu zaman bilakis adama beklh enler ara ında tnnıştığım bir ) an usunda bir deniz il ü 'kurmak • 
K rol , e , eliaht hakkında yazıl~r. neş- İhinl'i der,:; Rumeııce kmrnt der:ıi olduğundan başka türlil vetiştirmiye ihtiynçları görülüyor .• le:,ela bu sene · Alman bana demişti ki: iyecek. 
r mekt dirler. Bunlm dan b rındc. idi. Okunanlardan hiçbir kelime an - . . ~. d t ha~at ·mev iminde memlekete otuz bin c~lademki sizce müstemlekeler faz- cOndan onra da Afrikada bir h 

il 1 · h ti kla 1 tl v • • h ı ~ t d ld S çalı<1ıvor. Pren 111 tcrbı' e ın e, ernn- l f b l b"lr.l i k t" t · d k ·ı d h r n {'> erının aya arını yazma ama ıgım ıçrn a) n n a a ım. on .. ·. . • A • • • ltal nn işç i i getirmişlerdir. a nu u e emeye yaramaz; ı .ı { s va U\'\ e ı esı e ece ~ zencı er 
m r f ol n bir mu!l rir Hektoı Bo- yiız sene e\'\'t>lini düşUnmi) e ba.Jacljm. yullerı ın ·ı,.at ettırılıyor. Bundan başka e a en Afrikanm 

0 
ma111rnf knpı ıdır; l.ızını olan ipt'dai müte ekkil bir ordu kuracak ve S 

rto, veliaht hnkkınrl.ı dikkate şnyan Kraliçe Viktor) anın kocası Lü) ük Sonra mektebin baş ôgretmeni ile ıcnk memleketl~ri bü\•Uk bir Avru- maddeler başka tarnftan bulunabilir; tika çengeli kollarını bütün Afrika 
b. zı noktaları tebarüz ettirmektedir. oğlunun tahsil ve terbiyesiyle nlilkn- görüştüm. Bana: 1 kütl . h . t t · . d ek o halde siz niçin müstemlekelerinizi uzatma~ a başhyacak. 

d. d 1 k b" h d' k" pa ı ı esıne a' a emın e ec ma- z· . d d . Y ıı)'l nakle ıyoruz: ar o ur en ır ataya üşmüşHı ı -AEııl bn:- öğrt>tmcn krnlclır, dedi. . v. . · 

1

elde tutuyor unuz?> « ıra, mil aa e c er enız nçık sö 
Oı "' li ~ a ındnki bir g ı \ bugiin bu, onun hayntınclaki en büyük hntn- p 

1 
. . 

1 
.• 

1 
• hıyette <legıldır. Bu sual ho~uma gitti ve ma alnrı b evim, ı:;iddet ~b nseti kullanılan b 

Lonclr~\ · •cim k .ı ere hnzırlanıyor. sıdır: rens mn rnıc ıs en 1 e ugmşma ını Gene Almanya diyor ki, .reni ip- biri birinden uznk bir sek ilde ıralan- di111.} ad deniz a ırı mü temlekel 
h . çok 'İ) or. Haftad bir gün gidip bir · ı ,. 1 b .. ük ı. "kt" d k el n , Jnilhım \ mille r nra ı e emmı- Prens Albert oglunun nrkn::ıınn re tıc aı maddeler elde etmek için mil tem mıs olan bir kahveye oturduktan onra U) vır ı ı n ı \ a erı ıem 

, e i olan bir seyahattir. mi bir C'ekct gi~ <li rmiş ve onu l ütün otomob.il fabri~~ ıncla çalışıyo~. . nu lekeye ihtiyacı \'tırmı . Hnlbuki, Al- kendi ine cernbımı ' rdim. Bu lı\ le- ' ttedir. Böyle bir dun) .ıda, kendh;f 
nu e\ahııtııı ark.ı ınrla kralların. <hııwııdaıı uzak bır lı:ılde \'C'tbti rmiş- on 111 Lıı he\ ıd:r \C bıı hı \e~ ınkısaf nl' ' • t d" . } dd .. t d •V• diklerime on ('\ liıl hadi eleri d ha oldurC'CC'k ohn • dam "ıtrnd ta ıy 

• • • clTI\ a 1 e ıgı uım ma e\ 1 ıs e ı gı . 
< ktatorlerin hükumetlerin manevra. ti. Prens Alberl Edvard'ın hiç nrka- ettirilmektedir. ·

1 
k . . • . km·\ etli lıir mnna \ ermistir. De !im cnk e C'k 'azh·etiıı r"rme\ i hiç te k 

, . . . . meme ·etten :ılahılır (va lmz Amerı- . b ı d 
1. rı bulunu.} or ve Lu zıy nretten mıl. daşı .} oktu. Ara sıra !!.tondan çaya bır Ha\ nlar İ\ i olclugu zaman da hnf- k d h 1 ,; t ) B kı: u e mem ... 

k t . . . v 1 d F" k t 1 · a an e yum gazı mus e.sna . una I D t .11 tl 'k" t . 1 . yonlarca in .. nı ali'ıkadar edece na ı- ıkı çocuk çagrır ar ı. a a prens A - tada bir gün ormanlarda açık hnYa . . . ~ . . • c o um; mı e erarası ı ·ı ur u • 
· · l • ı ı k ' • hıçbır manı voktur. Eh·erır kı nldıgı . . • • 

celer çıkabılır. bert on arla pek agır me"e e er onu- h:n atı vnsnmaktvhr 
1 

• • 
1 

lt .
1 

• cemıyet vardır ve her ınıllet bunlardan ~ ~etice olarak dn biliriz ki mü 
1) k 1 K l 1 .• ' • • • ' • . ey erın pnra. ını ma 'eya n 111 1 e O- b' . . d"v . . . . . 

Bu genç "omırny a rn ı nro un şurc u. de) ebilslıı. ırını 'eya ıgerını mtıhnp etmıshr. temleke mesele 1 daha biiyük me ~p 

oğlu \Cliaht Mihaildir 'e babası ile be- Al . 1 k . . Bunlardan biri şiddet h·ascti kulla- lerden aHı tut:uhımaz \C Almnn)•anı 
· · · p Ok f dd k ıa·w· llloto••r/u•• k mam·anın mustme e e ı teme ı- · · 

raber 15 teşrını.anıde Londrayn ge- rens sor a 0 ·umıya ge ıgı lYl~ COCU "h · · 1 k öt d ' v• b b nan cemivettir ki böyle bir dünyada ba ıııda bulunanlar,-muııhedelere rı· 
zaman da nğır bir tahsil ,.e terbiye sfı.ı_ • ne 1 t ıvaç 0 nra g s t> r ı gı u se ep. • ' 

lecektir. A temi altına konuldu. Kendi ·ne üni- b lerin hlc birini kalıul edeme~ iz. Runun- hakim deYletler gavelPrine 'armnk ) et, tacaviıze knr ı beraber harek 
vru- ara a s l in beraber, şuna eminim ki mil tem leke için kun·et kullanırlar \t ku\\ et g'lJi el m .ı ' r dahilinde d 

l ro- ver:;itı:ı arka<lı ları ile kon mak, hat- 1 · ·ı ı k ı B n1 k t d 1 ı 
T Araba mıdır me elcsi şiddetle ortaya ntıldığı zaman müracaat .ec ecegı ı e ,or u ur 3l". ı: o ra ' l ı 1 r ber ulhu m 
lu olan biı de\'l in n ·mkl 1 ralı. 1 ta C'İg r.ı ıçmek mu aadt·~ı bile verıl- bunlar a ıl mak adı örtmek için kulla- rada bakım olan kanun ad ce rnh ı hafaza) a hakikaten karar , erdikle 

" n it n emi. t · otom~bi [ mi? nılacnktır. ha) vanlnr ormnnındaki kanundur: ni gö;;term dikçe. onl ra deniz a ı.l 

t l ııgil"z n ·ıı t' . b 
1 

Ku\\et kimde i e o galeb nlar. t prakl rımızd, n bir p rmnk bile ,e 
Jl"r ııgil ,adını. ·ı- z' rini hir ço· 1 

• 11 e ı.nı.ıı u A man m(i - Bo\ 1 bir dun' ncla milletler 1 k 1 
cuk L , ,0 ml . h r gunkiı gi. tcınleke t~leplerının a!-ııl mak;;adrnı · · m ' n riJ" tn iiyetinde olnn b" 

0 ·ı · 1 • . ' :ınla m nr, ım t· r t k k" · nazi Alnını~ ı nın idnr i al 
bı. J ondra · J,,ıkl rınd.ı gezdiri.,·or- 1 me ı la) atı hır eh mmh eti haiz- .. 

• rum. hangı , ' d ı ın bırakm k n U\ k hainlik, en b:i 
Bu tın ıcln c r, ıı ço n h P- 1n ıl co onun ilk li .ıııı'. I . t p k mu~. Bır ruıı \olu biı .. z ) okuş.ı ar- mıllı m nf t t:> • n v fık göru or- ~tık d il ık \ e ı m r i) kaı ı bi 
m onilnde uı ayrı )ollar açıktır. kolay konuşamıyor. Yalnız moto::;ik- mı~. Kadınc,ğız ar. bayı )Okuştan çı- E/asmosterium iske· emleket taı-afından deıhal bo- cinu)et olur. 

Çocuk ileride ·a bnl.ırcı olncaktır, ya Jet ve otomobil mevzu unu açtlğım za- .karıncaya kad ır ak kara) 1 eçmiş. / • b / Diğer taraftan, g r Almnnyn sul 
zi, . n ker, ~ ıut ta gemici..... maıı birdenbire lıülbiil ke ilıli. t.eniş Knrı:;ıııın !'!on deı C' 'uı ılduğunu etı U undu uknbil bır de milletler hu muhnf za ıçin kt rul n milletıeı 
Fakat b · pren in · tikbalcle ne ola- bir tebessumle J,oııu uyor, gozl rı frnr- gören lwc. s • r ~ r, m he rl " oldu- }ıf ~kom , (T.A.) - Volga ~rnaııla- , ra ı · birlıgine dayanan bir dun~ a ar bir te ekküle bıı un imnnı ile g·r 

c ı mııliimdur. l\lc ıegı el hrı dogdu. la \ 111-. ı k konuşuyor. gu için bir ko',ı ıı ı b ılarak karısını n cumhuriyeti topraklnr nda, Kara- rnrdır k", bur:ıda de\letlcr h lKımi~ e _ m 'e hazır n o zaman müstemleke me 
f'u zaman tayin edilmiştir. Onun için Gene konuşurken te adiıfen çok ivi lıu zor işten kurtarn u~ ı dt Unmüş nınns nehri kı~ 1 ında, Cümudiyeler ]erinin bir haddi. ~ld~ığunu kabul eder sele i kolu) en halledilebilir. Lehistan. 
i tikbalde 11e olacak u uncesi ) oktur. bir hiirli " oldu, \ e b ınunln prensin ~{ınlcrcc uğra arak bir yol ,. rdamını de' 1•

1
• 11<lnn 11 • 

1 
•t b" h !er. Arnlnrındakı ıhtılaflnrı halletmek dan bnşkn Almam n \ e t kandina 

ı . 1 .. " evve n < e' re aı ır :w- . . . l . h . 
Hu çoc. uk n imendif rci olma) ı ta- çok mtikemmel surctt yet istil'ilcliği bul mu , çocuk · raba ·ıırn :.ıı r mo 0 1 • ı ın ultımatom aı a \'e arp tehdit! 1 ı·- d<'vlctlerme de <''''"eh orndnki ''erlile 

. vanın Fi · t} • • • l • h 'ili ~debilır, ne el tan. reci. ı ııe kanaat getirdim: tııkm,ıga mu\ affı k ı lmu.,,. '. ' a mo,.; ıenum ısmı~ e mn- ııe degıl, muzakerelere ba , ururl r. r ı , nı.} n b tun um anın inki af 
Bundan bir knç hafta evvel Bük. Prenq bir müddet evvel bir Rumen llk defa olarak bir motörlu çocuk ruf hır e ki zaman rino ero unun is.. cBiz bugün na ıl bir dı.in) ada .} a- \ e terak i ı için, Afrika memleketle 

re te idim. Bir sabah beni prens l\ti- krurnzörii ile Karadenizc çıkmıs ve nrabusı goren bir p !is derhal 'aziye~ keleti bulunmuştur. Bu keşifin, ilim şıyoruz? rinin "dar ı 'erilebilir. 
a ille b raber mektebe gitmh e davet fırtınaya tutulmuştu. Yaziyetleri teh- ti komi~ere habcı 'ermi.. Poli~ komi- b~kımından büyük ehemmiyeti \•nrdır, . cBunn rernp vermeden ev\ el Çine Bu mucize :wılabil cek bir hidi 
ettiler. Bu, benim için Rcıman) ada ge- likeliycti. .F'ı\kal ,·eli:.ht bfö tik bir o- seri, telefonu açmıs soJ,nklardu «m 0 - ~ıra bu hayvanın tam ola rak i keleti gıren Jnpom ayı, llabe · tana giren olmt.} acaktır. F<1kat bunun ıçin c.Me 
ç'rdiğim en faydalı bir saat oldu. ~ ğukkanlılık gôstermi~ti. (Her halde tollı l>ir çocuk arnlıası» dohışmakta ılk defa olarak elde edilmiş olmakta- ltal) a) ı hatır~ıya!ım.> j in Kamı,f muharririnin gerek ideolo-

Beni çıplak bir oda) a aldılnr. Odada hli) ilk annesinin annesinin annesi o- olduğunu belediveYe haber vermiş- dır. Karşımdakı, hıra ından bir yudum ji, gerek Sİ) nset bakımından böyle bir 
bir iki andn!yndan, bir harita ve bi r 

1

1 mın ynnındn bulunuyordu ,.e kadının tfr. nldı \ e: j milleti ~r ara ı cemiyeti \'e mlı temleke 
sıhiı 1i l.ımb 1 n ba~kn lı ·r e.} ) oktu. ruhu ona ce aret 'ermi ti. Çunklı . mn- RelcdıyedP bir mec'ıs kurulmuş, frank miirurly e verecegiııi, çocuğu -E\ et, dedi, Lir ıd et · m " ılh etini uz rine , ima ı lazımdır. 

Bu mektepte )alııız altı çocuk oku- lıımudr ki, kr: l"çc Yikt r)a, efil bir du uıımusler, tn ım ı l.ır, nih .. \et u gezdiren basan )fo~er'in bu ıçın dunya ıııcla )asıyoruz. J'akat 1 t<.> duııya, fclakett n kurtulmak 
lllaktadır \e Roman) anın btıtun mek- a dam kamçı ile onun \'iİZUtıC' \urdugu kt\rarı Hrmi.,lerdir: belerliyed<m bir ehli~et alma ı lnzım turlu bir dun)n olnbilecegini için bo~le b"r muciz bckli~·or. 
t plerinden ayrıdır. Burası garayın hnlrle, ) erinden kımıldamamrntı.) Motol"lu olun her .ıraba, i ter bii- gclcceğh1i, hun<l:uı başka kendisınin mi~ orum. Onun içın, 11 udaf. amıza hnzırlnna-
aı a tarafına <lfüıcn kuç(ik bir bina- Fırtıııa) & tutulduklurı zanınn kru- , uk ol.sun. i~t()r },iiçuk ol un, otomo- her t{irhl tehlike\ e kar ı igortn ı bu- Kendi ine, galiba 1\1 rn 1\nm f _ rnk hem llitlC'r . hem k neli kendimize, 
dır ~ 1 k"U.>1 in ba ındn adeligi c\'ell, 'nzordc bulunan uba) m hmın nıılıit- bil gıbi beledi~ c• rii:mmlıırıııa t.ıbi tu. l<lnacağmı. arabada plakrı, fen r, fren daki umdelerle ) etiqtirılmi oldug nu h ın de rl lll\ ı ' r lım edi~ • r ız. 
i · bır dam \'urdır. K ndi inde Al- tıgına gore, pren son derece . nkiıı lulur. gibi işaret ve emni\ et teı tib.ttlarmm o~ !edim. H itlerin bu kitabmd.ı n- ıpl t ı A ·, g Hail 
ın ııların o manasız mektep hocası knlınıştı. Yalııız bir arzuda bulunmuş Fııkat 1\T , er aile i bu karara iti- mutlaka Hizumiı oldugunu hıld'r i - ani) et ebedi hır ılh i inde k,1 rs, -

vrı hiç 'oktur. Gozlerı gayet sami- tu. Odn. bu hilcliseclen baba rna derhal raz etmiş , e : tir. ıl>· rçalanır , azılı lıı 
.nıı bakmakt dır. I>erste pı ensin ya- haber ,·eritmemesi idi. c Kendi ini -Sakatlaı n hindigi motorle çalı- Kadın bakmı;; ki ıs ı p .un or, • onr . dedigi gibi, lııı side t:t s, a 
tıına oturdum. Der , fizik der iydi. meşgul eden o kadm· isler var ki, bir ·ıın küçuk arabahır, beledi) e~ \ ergi kocasına: eti duny a ınd.ı 'a ndıgımm ı 11 ı 
l>r n , ) apılan tecriıbe ~ihirlı lam. de bunu h ber alıp endişeye diişme in 'ermi) or d.ı, çocuk 1mıbaı;ı i<;in veri. -Gel bu sc,·ıhı<lan Yaz geç 1 m, de- kabe l ettim. fak.ıt hu kilde bir ı 1 

banın camlarını <legiştiı mckle mükel- <lem işti. , or? Bu i~~ h.ıksızlık \'ar, elemi tir. mi , ök şu motörü: Din tılrl kn.} ıda ) nnın dernm edecegini zunnetmı:dig _ 
1 f 1. Der ten oıırn pren.s ve diğer Biz holde iken ) anımıza biri geldi Ni~ayet iş, nakliye n~zaretine _nk- girmPkten e zahmet çekiı 'orulmak ı ~i, ç~nkü bu. gi.bi. ı. ır i), tin 1 g _ 
h çocuk bahçe~ e çıkn·orhır, o~ un oy. Elinde bir kağıt \ardı. Bu. kralın etm , fı kat neznr et bu ı te lıclecln e- daha e\ la. lız mılletler bırlıgının me,cu<l'\ t 

n \orl r, ilerideki oırnaııda lwsuşu- ce~aretiııdrıı rlolmı o rlumı lt;hı .. k et i haklı çıknrdığı gibi, ı\;;telik bu mo-
1 

J\ııclııı şimdi ikizi rin tık , t if in ıd g 
h>tlal'. Bu çocuklaı ın hep::;i onunla be- tiğiııi bildiren bir ferm,ıııdı. vrlu çocuk ur:.ıba ıııın en de Oll ıırabıı:;ıııd:.ı ta ım ıkt ırlıı 

Tütün d~posu 
Se k iz bin balya t ü tün için rok 

elverişli ve mükcr;:ımel bir depo 
lstiyenler, Banko Oi 

Ü B. Muzaffe. 



(.A.NADOLUJ 'SA ıır r .. , -

Ley lekler hakkında bir Türk-Rusd-o-st-lu~ğ-u-At~.: 

•• ista tistik türkle Lenin tarafından 
Fransı'da leyleklerin gittikçe azal- kurulmuştur 

masının sebebi nedir? · . . . . . . 
. , lkı lıder, bu dostluğu her ıh ı taraf zcın ara-r ransanm Alsas eyaletınde, mev- Bundan ba:'}ka, Alsas 'ta düği.inler- • , 

l v c~d!yetleri uğ~r sayılan leyleklerin de t~fek atmak adeti vardır. Cihan dakı menfeat Ve m ünasebetfe:in en 
P.ı.. .. s:ınc3 1~ 1 _ Dog:ınspor t gıttıkçc azaı~ıgını evvelce yazmış- ııarbınden sonra bu adet daha çok r, d 1 h 1. t' . 1 d. 

.. .. tık. Leyleklerın, seneden seneye, bil- almış yürümüştür. Tüfek sesinden ay a lSl Q ıne ge ırmış er tr 
golııııu çıkardı. Hu vul YHma11ların ı 1 · · d d d k k b. k 1 A k. 7 (AA ) B ·· · h f M k . .. na:ısa son ay ar ıçın e en er ene- or an ır ço eylekler de yuvala- n ara, . . - ugun m- a tn sonra ı os ovanın bayramını 
kıı:;men kınlmış olan manevıya!.rnı du- k d d l 1 b h l"d k . . ı t" ed Ul . D 1 b 'k L . • • . 

1 
• . • _ ce ~rce e azama arı u ava ı e rını ter etmıştır. ışar en us gazetesı; « ost a- te rı etmeıde daıma derın bır haz 

ze tır g:bı oldu. Fakat ovun noktaı na ld k d" d k d L l kl · b b··ı l d ll rımızın ba ba 1 w lt d r d Ç" 1c·· b · k·ı~ b. . . . l . : . o u ça en ıı;;e uyan ırma ta ır. eye erın u o ge er en e e- yramı> ş ıgı a ın a, ı·. uyar. un u u ın llap ta iıttin cı· 

l 
'l.:ı.7.~c a~ı drı~a i<.'cru'ıelı. ınt~h~cımle;·e Şimdi, F ransanın bir c;ok yerlerinden rini ayaklarını çekmelerine yalnız R. Atay imzasile aşağıdaki makalı '•anın menfi kehanetleri masında 

k
nrn 1 

1
° an ç~k. lıak:mm ıltıma ·kar Alsas taraflarına, hele Strazburg bu hadiseler sebep olmamıstır. Daha yi neşretmiştir: nkar edilerek -ve ifl~slan beklenerek 

arar at"ın:ı. ragm~n ~l) \TC 30 uncu da- 1 . w Ja ı kl b" k b"" h"' . • . 1 D s 1 s· ı·w• d 1 . . 
k·k· l· ..ı, .k. d"'h k d şe. ırıne ugrıyan r. a ı~tı arı hu U· ır ço ta ıı adısl'!ler vardır kı ley- ost ovyet er ır ıgı vatan a1' )aş amı~ ve yalnızlıklarını bırbır-

ı et arua ı ı gol "' a cı nr ı. O\·un ba kl ı l k l 1 kl · k H 1 "dd } b ·· 'ht''"ll · · · · b' · • · · d 1 ki ·ıe · · 
} el h k 

. .d . 1 .ğ: zun ca ı, uzun noyun u uş arı e en açırmıstır. ava arın sı et- arı ugun ı ıra erının yırmı ınn erının ost u arı ı tesetlı etmış· 
>un an ı.oııra a emın ı aresı:t. ı ı \"e ·· . h. 1 ha 1 ı· w k ·k · · ıd·· ·· ·· ·· k J l k d ı d" R ·· 1 · · .. 

1 
. d 1 k goremeyınc~, ıç o maı:sa tıra o • ı sogu ve sıca yapması ve fırtına- cı yı onumunu ut u ama ta ır - er ır. eJım erımıze ve davalarımı-

goz \"Umma arı ,·üzün en "mrma arı. d" h k 1 d .. kka I d 1 1 b bcbJ d F J L · · ·k "d 1917 'k" · ff k 
• •k bfr sekil aldı .. Üç.ok son d:ık;k•ilnrda r~~ ~ye .eyk ek u n arkaln an dey- dar bu" sek er arasın ladır. ılrdtına- ~r.. ;n~nı~ J •• t~ arı.. _ı cıncı_ tbe~- .~~n h~.uva ah"ıy;tilnke karşılıklı derin 7 . . · 1.. .. d k d 

1 7 1. e erın, çın o urf!un ve rton an an ır aç yuvanın tarap o uğu rının cı gunu eessus ~ttı. erı ır )Jr urmet ıssı j zamandanberi 
mc• go unu e çı nr ı. ve - ga lP b ll · · 1 ·· ·· k d" l ·· ·· ı .. ·· H " b" .. "dd ı· ekon · · t'd ~ b" l b"" ·· b 1 · · · k olarak sahadan ayrıldı. sem ~ ermı a ıp ~o~tırm~ te ır er. g?ru muştur. atta ır gun ~· et ı v o~ı, ı~ ı .. aı ır. so~ya unya. ·nuna~ et erımız.ın .esasmı te§ il 
S 

.. .. . üh' 1 Mulhavz sanayı şırketı, Fransa bır dolu bombardımanına tutulan aşagı bır lc.ultur sevıyesı, Baltık ve .,.der. fki üç yas farkı ile en nazik 
, ıra gunun ve sı;ııenın en m ım ·ı~ . . . . K d · ı d k d ~ · 

k 1 1 d 1 D r. • vı <-ıvetlerındekı leylek hareketlerı yuvada, hır anne leyleğin, kanadla· ara enız su arın an uza oguya Suhran s::ıfhalarını atlatan kemal 

Anlsrşı aş?ıa arın an °
1 
a~t• 0B~anpsor-d hakkında bir anket açmıf, tetkikler rını açarak yavrularına siper olduğu kadar her karış toprak yeniden feth- .,afhalarına giren rejimlerin hakikt 

ancııı. maçına ge mış ı. u oyun a j f k b" .. d .. d'l k J • "d k" · · :l · · · · ~ . . yaptırmıştır. a at ır mud et sonra yorgun du- e 1 ere ve ya nız ıçerı e ı ırtıca evam ınancası olıı.n yenilıkleTı yetıs 
Bay Esad ofsaytlere katıyyen dıkkat y k d R .1,. l . d 40 k b" f .. k .. w .. ordular ·ı dea"l d da ı · · k'l!t. 1 b da -' · . . u arı a en vı ayet erın e şere yuvanın ır tara ına ço tiigu ı ı e &ı ışarı n ge en ec- 'ıren m ı tıp arımız un n sonra oa 

Ucok • Y amanlarl 7 - 1 
mağlüp etti 

etmedı. Ofsayt olmıvan vazıyetlerde I 1 k d 8 1 231 l d d ı 'dd nebi ku ti ·ı .. d J ı l.ı · 'k" b" "'k • • • · k" 
1 
ofsa •t kararı verdi-i vaki oldu. Hat- eye. yuvası var ır. un arın v_e yavru arınm a o un~~}' .. e- 1 vve erı e muca. e e. o una : 1 1 1 uyu reısın esermı ta ıp e-

k k 1 
•• H" • H"I • t" .. ~Ü d'I k g h 

1 
d tanesınde leylek yaşıyordu. Halbu- tınden hurdahaş oldukları gorulmuş· rak kurulacaktı. T ahmmlerın hepsı decekler, dostluklarını barıs, emni-

Alsanca a ecısı uaeyın ı mı "' oz r ı eyere topu ıwa an ırdı- k" 19 :>] d 1 1 ld 26 · l ·· K b" ·· '"k k 1 · b kt ) 938 d · B" ·· · · ~ 
Pazar giinil Alsancak sahasında ğı bile görU!dü. Tevali eden hnksız ı . -

1 
d.eBey ~ der 

74 
yuvaylı ışgl ak 1 dtur. b;~ ır gun, yu ~e ~uva ar-

2 
~ş çı ~· 'k d eyılz. lır kre!fımd ıçın vet, milli hürriyetler, ve b~ynelmi -

'd 
1 

h"keml . . k 1 k . i . 1 . . etmış er ı. un.ar a yavru ey e an ırısme yıldırım duşmüş, yav- yaş ıstı rar a o gun u ı a e e- lel dayanı9ma prensiplerinin mu _ 
~açları seyre gı en er: a • erımı:' arar arına aı şı s~ an ecen seyırcı- do. muetur. rulann he sini akmıstır. 1 der. Bir de Fransız ihtilalini hatırla- - Ef J 1 • 
zın hatalnrı ve tarafgırane ıdarelerı ]eri protesto etmek knstffe ue oyunu! gA :: R t k d k" .1A Le ] kip b"y k ~k I I ' yıruz Basfll . t I d . . za er 0 ması ehınde kullanmaktan 

. _ , 'b· d b" d . , , . ~agı en mm a asın a ı vı a- .ye ere ır ço uş ar musa - · ı enn a ı ışm an yırrnı ere · k 1 ki d 
\"ilzUnden sukutu hayale ugramış va..I ır en ıre urdurdu \e ieılenıış cılan tl d d h k l l k b l k l t l K 1 kT . d k'd bit sene sonra N p l . ,, rı a mıyaca ar ır. 
~iyette sn hadan ayrıldılar. 22 oyuncuyu eoğuk ve nemli havada yed er ~ ada j~4 ey e u ynma - ba ? ~r. l 0 mar ı ıshesın ,.I es 1.den- torluğu bile suku~ ~onJ: ımpark- Dostluk politikamızın bugüne 

Maçlar B takımlarının karşılaşma- beş dakikaden fazla hareketsiz bırak- 2ta94ır. ura ak t yuva sayı mış ve . erıl ud~lu ~uş,l veb' eri Y
1
1 kyenı en laQm k ··z "d" L ~nl nb?a ya • kadar gerek milli menfaatimiz, ae-

1 b 1 kt F k D 
• it 1 yavru çı mıs ır. ııga e ı mış o an ır eye yuvast ., a u ere ı ı. enın e ır avuç 

Y
sl e aşı ıyaca kı. 

1 
.. abla~ fogan~~or "tv_e l ı. T l 

1 
ö 

7 
d" .

1 
. t. 191 2 den 19j7 ye kadar 21 do- vardır. Son aylarda leylekler bu yu- arkadaşının eseri yekunu milyonları rek beynelmilel sulh ve emniyet 

b 
a~1antakarspolr u uh e~ı hormal ıte dı ıkı- Aal •1m akı· şH~le . ı:-F.ı tntdş ıA: 

1
. F th" ğum aı:a!maSl kaydedilmistir. Hazır- vayı da terke~'Tlislerdir. Bu hal, hal- geçen inkilip gençlerine mal o!mu~- menfaati için en iyi semere verdiği-

arı e :imarını enuz azırama sanca: ımı, ua, ı, e ı, 1 l L' .: l l k k d h 1 d · ı.ı.·.. lb · · t B ·· d ·· · · 'd) h 
1 d Ü k Al k . E N . H kk S !Ah dd" R anmıs o an ır rapora gore, eye - ın er a ıtut.atını ce etmıstır. ur. ugun or u ve unıversıteyı o· ne fÜp e olmıyan istikameti muhafa 
.1 1 k d 1 S "d İl S it 

1 
erın u tnınta a a gıtgı e azama- tta o mar tarı ı ta uye cemıye- uran genç er e enuz og- za edecektir. 7 teşrin bayramlarını arın an ço ve sanca saramonı · 11\'er, un, a ı, a a e ın, a- 1 · b. k d . "d I /Ha • K 1 'h" b"" •. d 1 1917 d h ·· d • 

ı e oyun arı azan ı ar. eremonı en sım, yas, .a • b" k b bl . d . . · · b beb" · k"k · I d 
. t kunl d 1 D • M h d R d F th' sının ır ço ae e erı var ır: tı reısı unun se ını tet ı etm11- mamış ar ı. lcutlulayan dost memleket yığınları· 

} onra _ ay:ı al a~ a~as~ a/·ap~an • S "t og~ L~0~ 1: h \~~ ' d eşa Aİ- '~d· 1
' 1 Alsas mm takasında sulama işle- , tir. Meğer, leyleklerin bu yuvayı te~- 1 Sovyet • Türk dostluğu Atatürk-

ıusu1sı barşbeı aşmak alrd la çDo _ ~ a. F~ı d y u / A• ,_",, e me ' • aeı 111
' rirıin Lir intiz~m dahilinde olması, ketmelerinin sebebi. hala karga ile le, Lenin tarafından kurulınuı:;tur. na sulh içinde uzun say ve refah )'Jl-

man ar era re a ı ar oganspor a , usu • uuas. 1 b d iL • kl . h 1 k 1 l d l l . . . B ka İhfl" il · · d tt tk· · · ları temenni ederiz. 
d Al •

1 
a--0 mavHlb etti. I İki takım lrngün i ·in çıkarabile k- ura a JJarınan sme en ve e e ur· o an müca e e erı ımış. u rganın ı _a ?nmız e yaşı ır. ı ~eıs. o~ 

a sancag . g · . ı; ce bag·atarı rok azalmı<>tır d k'l"se çat nda yuvası varmış yedmcı asrın sonlarından yırmıncı 
S at 13 t birmci takım maçlarına lerı en kuvvetlı kadroları muhaf· :< y • a 1 1 181 

• • • . • B 
baş~andı. ll: oyun Üçok_ Yamanlar ederek neşe ve fümatln oyuna girdi~:r~! _ Elektrik şebekesinin. Alsas tara_f- Leylekler, ~zan birbirlerinin ~~- asrın on _yedmcı y~lı~~. kada~ ıkı alığın karnından 
arasında geçti. Oyunun hakemi Bay Oyuncular ilk dakikalarda gö.sterdik-J larında çok sık olma~ı da l~.yl.eklerı.n arru.zu_rıa da u~~maktadır. Bazı mı.ıs me~l~ke~. hel~ı~~ b~rıbır~ne ~og~~la- • 
Ferid elmediğinden yerine ay lsmail Jeri he:ecana l'ağmen güzel bir oyun ı buraları ter~etmeler~ne muhıı;n bır 1 tevlı çıftler, butun yuva h~lkını b~_ş- tan ıkı yuz k~ı,ı~r se~elık hı~ duş - çıkan lOSan kolu 
geçti. Oyunun iki devre.sinde hatalı ka çıkarmağa ga., ret ediyol'lardı. Nite _t sebeb e.dded~I:n~kt~ır. Haşta: ta leyl larına toplır.arak başka bır leylegın mantık aı:anesını. t~sfıye ~tmışler ve ,.. , . • 
rarlarml müsavi derecede 1.akımlnr kim tam bir ze\•k \'e heyecan uyandı· }~klerden. bıruı~ yulc.sek tanı:ı~ycnlu yuvasına hucum etmekte ~~ burada b~ dostlugu her ık~ taraf ıçin _arada- Kan.ada nm şark sahıllerınden 
arasında taksim .etti. Kaı!!ti favUllere ı·ııu :;eri \'e guz.el ı:ıir u) un ba ·lam1ştı. oır elektnk telıne çarparak bır kısa oturanları kovarak, kendm y~rlef- kı menfaat ve mlinasebetlerın en Colfstrım cereyarıı geçer. Sıcak ve 
bilhassa tekmelere tam bir müsamnlın Bef.tinci dakikada Alsancak ıı./ıı:Jla uk.. devre ,vücude_ ietirmistir. Ke:ia. He-\ mektedir. .. . .• . . . fay~lilısı ve daimSsi haline getirmiş- s~ğuk su cereyanlarının .birle§t!ği 
go.sterdi. Oyundan sonra 22 oyuncu. tı \e Ra ımın .ayağıuwm ilk "t'e,.&:.ın1a- genez do.elektrik tdlerinin ço~atm - Fakat bu 0Y}e ~annedıldııııı gıbı lerdır. bır yer olan Atlas ,Okyanus unun bu 
nun kısmı killlisininn topallıya topal·' l'l ını kazanclı. Bu sa) ıra Doğanspor siyle tir .çok· leylekler· telef olmuş· kolay olmaz. 'r urdundan yuvasın- 1919 mayısında Anadolu ya ayak noktasında, dünyanın hiç bir deni
lıya oyundan ayrılmalarına sebebiyet 

1
9 uncu dakikada ka.zttndığı bir ffri • ı tur. dan kendisini çıkarmağa gelen mü- basan Ata türkün ilk kararlarından bi zinde nıevcud olmıyan bir balık bol-

verdi. Takımlar şöyle dizilmişti: !dide mukabele etti. 1 Bir çok kuşlar gibi. leyleklerin de tecaviz leylekler, yuva halkı arasın- ri ka:kasyayı terkeden müttefik kıta luğu Yardır. . .. 
Üçok: Nejad, Ziya, Halim, Mazhar, Oyun mt~~\·~ttaıı sonra i ·itme hassaları kuvvetlidir. Onun da ekseriya şiddetli çarpışmalar lar eger karaya çıkmak ve Anadolu Bundan bır kaç gun evvel burala-

Adil, Fehmi, Namık, Namık, Sait, daha heyecanlı ve tlaha a!ı.ı.knlı olma- için gürültüden pek müteessir olur· olur. 5~.rkında bir cephe kurm~~~ teşeb- r~ avlanmağa çıkan bir ba~ıkçı gemi· 
Kemal, Faruk. ğa ba~ladı. Top süratle kaleden kaleye lar. Strazgurg'ta yapılan yeni bir Bir kaç seneye kadar Alsas böJ- bus edecek ~l~r~a bunu sılahla kar- ::.ı son derece enteressan bır av yaka

Yamanlar: Mazhar, Servet,, Hakkı, gidiyordu. Her iki takıın müteaddid hastahanede makinelerin gürültüsü gesinde leylek kalıp blmıyacağı en· şılarnak emrını vermek olmuştu. laını!'Jlır: Köpek biilığı. 
Ali, Sllleyman, Ahmed, Niyazi, Jlid:ı· fır11atlar ele geçiriyorlardı •. Müsavi de- ile, civardaki yuvadan leyleklerinldise ile sorulmaktadır. Fakat leylek- En mUşkül devirlerden biri her im- Fakat bu balık. köpek balıkları-
yet, Mehmed, Cavid, Hikmet. rece kornerler, firikikler veriliyordu. kaçtığı tesbit edilmiştir. le;i kaçırmağa saik olan şeylerin ~r- tihan ve tecrübeden gf"çen Sovyet - nın ve hemen bütün deniz mahliikla-

Oyurıa Cçok başlHdı. Taçla Jıeiice- Fukat her iki tarafın mi.ldafıuısı ve bil taraf edilmesiyle leyleklerin tekrar Ti.irk dosluğuna itirnad havası için- rmın en hunharı olarak tanınan ve 
}enen bu akından sonra top bir mild - ha ·a Alsaııcak kıılecisi Hilmi hwt'ikü. raber giı·en Rasim H!tı yar<la içinde buralara geleceği, normal bir ~ekil- de ~k.i devlet kendi emniyetl;rine aid Parsköp:k balığı denen bir cins kö-
det için ortada dolaştı, 4 üucil dakika- !:ide rniidahalelerle gol imkfmını ver. cE:me ile düşürüldü. Hakem pennltıyı :ie çoğalacağı ümit t-dilmektedir. polttı~aları.nı serb~stçe ~a~ıp. ed~ • pek balıgıdır. 
da t'çok suı-atle aktı; fakat Namığın miyordu. Devre 1-1 l>erabere bitti. fil"ikiğe tah\•il etti. Serircilerin ha• Bunun için de, gürültüden uzak gelmışlerdır. F aalıyetlerını ıçerıde Bu hayvanları, yalnız küçük ba
ştitli nvut oldu. 6 ıncı dakikada Ya - Her iki taraf oyuncuları ikinci de\'- kem aleyhine de,·am eden tezahüratı mahallelerde sun'i yuvalar yapacak· rejimlerini kuvvetlendirmek ve in- lıklarını kırıp geçirdiği için değil, fa
manlar ayni şekllde bir fırsat kaybet- reye znfer ne~e \"e az.mi ile girdiler. na rağmen o~ un normal vaziyetini lar, sineklerin. haşaratın ve kurba- şalarını tamamlamağa h.a.cıreden iki kat iç yağından çıkarılan~ tıpta son 
ti. Maarnafih o) un normal vaziyete Ve harikiilade bir oyun çı1rnrmnğa kaybetmemi~ti. Fakat hakemin idare- ğaların çoğıılması için boş t~rlalar inkilap devleti dışarıd_a .mi.il~ h~rr.i • derece işe yarıyan bir nevi yağ için 
girmişti. Bu dakikalar içinde seri başladılar. Beşinci dakikada Doğım- sizliği fa7.lal.ışmıştı. Of.srıyt te,·ali edi· sulanacak ve otlandırılacaktır. yetler ve barış prensıplerını hakım avlarlar. 
\'e gfizel bir oyun seyredi) orduk. Tiu- spor bir kornerden .i ·tifarle e<lemedi 7 yor. h:ı.Jk bağırıyor, yan hakerıılerin İste bu suretle, Alsas'lıların gu- kılmak hedefini güden bütün gay- Gemi tayfalarından biri bu balı-
n unla beraber Üçok akınlarda daha inci dnkikada Alsancab'. ılar Doğ.rn. ~aretleri hüküm!-ifü~ kalıyordu. niraz run;, ve Alsas'ın ziyneti ve bereketi retleri teşvik ettiler. ğı vurarak gemiye almış ve karnını 
tehlikeli oluyordu. Nitekim 20 nci dn- spor kalesinin öııüııü karıştırdılaı-. 10 ~onra A !sancağın ;Soldan inkişef eden telakki edilen leylekler buralarda tu- Bizim dostluğumuz hiçbir zaman deşmiştir. fakat.. balığın karnından 
kikada kazandığ kornerden ilk golü- \e 15 inci dakikalarda her iki takıma Lir akıııını of:->ayt diye kesti Fakat ge- tunacaklardır. kimseye karşı mücadele cephesi at- bir insan kolu ~ıktığmı hayretle gör-
nü çıkardı. Yamanların mulcabfl akm- birer korner odu. 18 inci d:ıkiknda tı. ricle duran miic.lafileri görilnce topu mamıştır. mÜ!lÜr. Me~r bu balık, tutulmaz· 
ları semere vermiyordu. Uçok_lular 37 \':ı8 ş.ah.~i iJir gay:e~le müJafileri da- h_:ı\'al~n.dırdı .. Bt~ vaziyet h:ılkı hfüıbü- 'C'QSl.Sf meCll.Sl• 1 Bi_lakis herkese açık bir dayam~- dan bir m~det evvel bir insan par· 
lncf, 40 mcı ve 43 Unca clıtkıkalarda hı ntlattı ,·e kalecı ıle kar~ı J.arşıya tıı11 sınırlenclırdı. ll:ıkem proteı;to ma I' ı ma nızamının kurulmaaına çalışmış- çalamıştır. 
Gç gol daha kazandılar ve devreyi 4-0 kaldığı halde lopu kepçeledi. Doğan~ rıiyetincle oyunu durdurdu Beş dakika T k " f 1 tır. Nerede sulh ve emniyet davast- Bu adamın bir cinayete kurban 
galip olarak bitirdiler. porun mukabil ;ıkını şütle neticelen .. sonra le'<rar oyuna başladı. Bereket, e r :ır top anıyor na yardırrl etmek lazım gelirse Sov- ııittiği tahmin edilmiştir. Fakat bu 

İkinci devreye Yamanlar biraz da- di. 'Fak:lt günün eıı i,\·i oyununu çıka- ôyuncularm sıhhatin.~ halel gelmedi Roma, 7 (Radyo) - Faşist meclisi, yetler - Türk dostluğu bu hizmete kolun gövdesi ne bu1unabilmis, ıne 
ha faz!a gayretle girdi. Ve ilk dakika. ran Hilmi bunu da kurtardı. 22 inci ve oyun da biraz s nra 1-1 berabere bu ayın otuzuncu günü Venedik sara~ vakfedilmiştir. de kimin nesi olduğu tesbit edilebil-
larda kazandığı penaltıdan ilk ve son dakikada Doğan.spor kalesine topla Le· bitti. rında tekrar toplanacaktır. Ankara, kendi şenliklerinden bir miştir. 
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a~ıı geçirdiğini. nereye gitti~ini ve berrak ziyası ilkbaharın yanaştığı- genç yanyuna. yava, yavaş ~·Urüye. dır. 
AUlerlka ente.ic~n9 ser~ isi : elı>r gördliğii nü anlatm:ık sırasJ nı bildiriyordu. 'fabiıttin zevk ve ne- rek geni~ caddeleri geziyorlal", f el- 1 ~ Yazık t. Ne y.azık !.. Emil~·tt' 

11 
c A S LJ S 11 "milya;va geleli. jşe i kendilerine de siı·ayet etmişti. sefe<len, sanattan, h~rpten bahse<li-, böyle söv!emekle mani olmak içih 

ROMAN 1 
F.milya neşe ile anlatıyordu. Fa- Akşama kadar a)'rılmadan beraber yorlardı. 1 f'n ufak -1..ıir hareket bile gclsterme 

at Piyetro unun m(i,.tesna çehresi- kaldılar. Calibi nazar olan biribirirıin f(•fa- . 
. i tetkik etmekle meşguldü. Sadece Emilya birdenbire - Akşam ne katinden memnun olmaları idi. Sa. dı .. 

-

, Kahramanlık, kan 11e dehşeti rnfasırıı ı:ıallıyoı·, f: rnt dilberin neşe Y~~a~akınnız? Nasıl vakit geçirecek-, at 6,30 .. Küçük bi: kah\'ehırnede o- .-.Devam edecek -

:ı. .... --- •• • le dolu özleri kulağına bile girmi- sımz. turdular. Gerek Pıyetro ve gerek e 1 AN AD Q L U 1 
\azan: (Tomas Conson) Amerik!ı entellcerıs servi.:ı kumarıdanı \'ordu. l'iyetro, onun adeta gCineşj - Bu akşam, malesef işim v~r! jEmilya dört saat kndar süren gezin-

J '.İ) asına rekıı lJet e-den parlaklığına - Fakat kuzum. Akşam. da 1 ~ o~ 
1 
tidt!u yorgun dUşmU~terdi. Ze1lk ve 

• 6 • 1ıayraıı olmuştu. Yemek bittikten Jur mu? ueşeled de\•ıuıı ediyordu. Gözleri Günlük siya~i gazete 
Pi~ etı o telefon muhaberesini bi- g·elmiyecek ! Djye cHişünıueğe uaş- ~onra Pi\i.'etı·o c.Hin ttk"'amki sualini Piretro dilber kızın gözlerinden memnunietle parlıyordu. En uf'ak bir 

't ı.· t d Sahih 't'C Baımuharriri 
tirdıkten onra salondaki koltuklar- !adı. tekral'ladı: uır eessür ,geçtiğini hisse er _gibi 0 1· hareket onlar1 neşe iJe" güldOrtt.vordu. HAYDAR RO:;ınü (JKTE\l 
dnn birine uzandı. Ve "emek snativ- Garson :reıııektel'iıı tevzlatmı l>i- - Kah\'("nlizi burnda mı alalım"! Ju. Pi'l·etro bir arahk saatine baktı. r 

J J J ınuwi ııe11riyat ve yaı.ı işleri mil• 
le dilber Emilyanın muvasalatını he- tiı·m~d~n Emll)a yemek t;alonuııun Yoksa dışarıda, ruz.gardan nıalıfu~ :. Ve clt>rlıa] ~ehre i bozuldu. Kederli Juru Hıamdi Nı.izhet Çauç.u" 
) ecanla beklemeğe başladı. Farkı- kap usu önUncl<' gözii ktü . .K't!Şeli idi. bir yere tHi g-i<lelinı? İki samimi kardeş gibi ~hdridin kederli, -
nn varmadan salonun içini iki defa Dostane bir hareketle Plyetroyu se- Enıitya dışat"tya rıkmağı tercih caddelerini gezmekle vakit geçirdi- - Vaktimizi çok güzel geçirdik j() ~REHA :'i E ~ t 
dolaştı. Gözleri kapudan ayrılnıı- 1amladı ve derhal odasırıa çıktı. dti. Bıı suretle Liraz ısonra iki~i de ler. Emi!ya hiçbir tarafa girrneğ'e ra- -dedi- fakat saat SP'kizde milhim bir tu:ıir Jkinci Be1ler •oka's: 
yordu.. Plyetro l.ıekliyotdu... İki dakika Madridiıı zevkli. temiz caddelt~rin~ zı olmadl. l\!Uzehnneleri bile ge:tme- i~iırı var. Onun ic;in maalesef si7.deu C.liaJl Pıırtıı.i lıi.ua11 için • 

- Acaba gelecek mi?.. g~çmeden Em!Iya şapka ız ve palto- de dolaşmağa başladılar·. Nihayet diler. Ryrılmıtğa mecburum. '.I dgrııf: lzm.U - ANAOOLL! 
1 

fdd.un 2]7o .. PoıHıt kulu3~: ~ ı'i 
Diye <.lilşünüyordu. SllZ ve fakat tuvaleti yertnı1e Llr \'Li- bııhçeli bilytlk oir k~lıvelıttneye girdi - ~Iüzehanelerde ölmfü~ ımnat. Bu l!Öz ~=milyıının gözlerini gölge .. I ------:---:----~-...,-----·· 
Suat ilerliyonlu ve Emiliya göziik- ztyette tekrar göründü. ve Piyetro- l<·r \'e. L:ıhçeniıı rüzgflrd-an mahfuz karların e erlerini görrn<-derı E>VVd lerılHı·(ii ve garip hfr taı·zd~ A .8 O l'i E ~ .B HA f 'i' t 

hnrple 

.2 
Vmumi 

mllyoıc.lu. Hu sııada yemek zili cal- ııuıı kar~ı~ınc!tıki b\~Ş ~rrntlalyeye, bir kü~esirw ottırdtı!ıır. ehafımızda dola~ı:rn beıjı·riyl'lf ya ~ -lı.ılııiz mi ··:ııı·'! Diye soı·du. \J.Lgı HU•J, ıtln avlığı öJJ 
dı. Ve Pi) etı·o ) emek 11alonuna gide- glilerek ve neşeli olduğu halde otur- Her ikisi ele neşeli hli. JI ava ber- ı.rndarı taıııyıdını. . 

1 ~ P.:vet, BMÜ sekizde işim var .. 1 

ı·ek rnasnsıncla otunhı. du. Uugtlo Pi~·etroyn ilt:L'ntı dfüıkf!- ruk \f' giizeldi. Cilnes!ıı kf.ls!f ziya- Dedi. Pi~·etro dilbt>r Eınilyaıı111 hu Şimdi 7.:rn dur. Ancak yefü;euil!riırı. YııLıınC't nıemld ... ell~r iı;in ~endik 
Pi)etı·o. \akit geçtil;ce clalıa mil- ne rıazıu·uıı daha fıı:zla idi. Yerıwk 1nrı ı•tr:ıfııı ııe <·~ini Ht'tırıyOı"du. Aı- wzline mana veremedi. Siiyleyi~ mn- ''llııki1 ~·nrııle\U.ve lnı kıyafetle gidil- ııLont: üneti 27 Jiratır 

trecır;ir olu) ordu. S~vgili ·i nıeyc.laud:ı. L~ışladı. Pi) etro lukırı1ı m·n"ıtl<ln bir ralnnııda tuhaf' e glildilrOcu koııuş- ııidar(h. l~akat keıı<li~iıı<• mi. .rnk"a rrıez. Otel<• g!liect> ~im. kı) tıfetimi •-----------------
oktı · 1 tanıfa gitmediğiııi, i.lel'iy!ı> meşgııl ıııular geı;i.\ordu. Kerifled payım- uıııunrn mı sarnildi1 Hll\·n Rk'ianın dt:ği vceğ!m, tltıtilm(, baııım1 temizli- .Al\AJ.HıLuMAlHAA:::>l.~ıh\ 

- • ·ı:.m~ ~ekliyorum .. Anlaşıltm~olı.luiı..qı.,ı.ı 14S-1~l~fli '.Bu s:.u·ı.:tle ~eceyi ':!12dı. 11:.lsi de ıııtviusli i .i Gtlııe~in l-;,1'd•1 gUze!lizini muha!Azn ~tti lki yeceğlm Blnunalt>yh \'akft çok daT- .,._ ____ tı._A.~.ıu.:\.l111I;ı•l•l•H. _ __ ._. 
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- J O- bu ~~a. a müstenittir • .Bu kaideye bir 

d 

1 

. . k ""kü ·· k ı .. ı t k" bat ··1 b h ı· · ı~· ::ev denememekle b('raber. nrz Y<' tn- Ha • t J b• Y:ızın A\'Ut-ötl':ı.ıya n C::llıl~r kı.ırur adn tavı:mıı ne lınm o nu :17.tmı- çogn mış 1 ı, u l tı ava ıyı MI- .. • . • • • • cıva çe e ı, 
otlar yaıınr. topra k ate·~ halini alır . .vor. \'e c"nubl A\·u~turalyanın !\Pr-ılasındaıı korkı,ıtmuşhı. Fnk:ıt bunbr lep kaıdc ·ı.de bu.lrnbııışlerde dnh: zı-

d ·ı · k' I d' · · ıd · '" ld '" k - .... ı kt ı n Ci , •• t<.le mUesır olu'tor. Taleb olmnchktnn ... arı \'e IJu:o- uk bi · güneş hu gen i~ ül- \Ptini bunların erı erı t ·~ ı e ıyor. o uru u cc çog •• mn :\( tr. .ug ın · • . .•. : . ,. d • • • 
keyi mcrhamet ... i%cl' y:ıkı ıı ka,•unır. Bu dc>rilcr ı rıı ı :rıhnd:mberi ren i (· enubi A ' ' us turynlamn ı::cn·ctini bun- s?n.;n ıst~d~gı~ ı.~d~t. mOztı. e e3 e ko3 · .,. .. sını 

··- 7 ··-
Karagöze 
anlatıyor· 

bir •• ruya .. 

ı t ı,:ı ı •-· l .. 1 t ,. 1. t"n" •• 1·rmı· mı·ı··on _.,..rlı"n lnı· t"'Rkil edi\·or \ ngnu gıbı bır '>:ızı~et hnsıl olmaktan (Perde .. K:mıgozle Tinci\"nd - ko- . _ Ew:t.. e uvY e uır Yaz g munc e. o uz 1'Rn- va m C'r\"I' ı .~ " " "L" ". • · . G 
t . t d . ı' ·r.· 1 1 _, ·ı ~ t • t ' 1 vaknt otları '.•iclikl"rı' t"ın başka bir netıce çıkmıyor. eçenlerde nuşuyorJnr).. - Hnlbuki bizimkil<ır bit' kıl oyu ıme re erııı ıı,rınc e 110 gun ve uur- ı a""' e mıF: 11·. • "' .., •• 
~un l;ir u ili" dolu n Hın 'i gölleri zh·:ı-1 • ~rııi'-n>1 T<> ı::rinic>\•nlr k"tl:ı r. her ko~·un ürülerini h(>, liyen Avt,!rt- bir otelin eşrn~ı nhldı. C'rQrdnk: Mb- .- A!.1nh hayırlnı· \'er!'in 'Karagö-ı ~ ekize bölüyorlat·: her p:ll'~nr1 beşer 
ret ettim. Bu sm.' i g Her tavsnnİnıı hnfta Soidney'den o•ı ;"vrım ciPri. nılpnın <liğer bölgelerini i~e fakir- ken~mel ,.e naclı<le bilfcler otuz lırarn, züm; ~un nkşn~ ~ir rilya gördüm. kuru tan kırk kuru.şn sattrorJnı·. Re-
ce ip için yllpılıl'lar. Bun ' arın etrafı dü.,..v~~~ her yerine gönderilmekte leştiriroı'lnr. ce,·ızden ''c m:t\'~ndıın .rn~ılmış. cm- - \emekte pılu,·ı fazla knçırn11~- INliyede (ekmek 10 kuru~ bilm em 

ı b ·ı... A ...ı 1 . S • 11 d t· . 1 i salsız mn nlar 4<>, 50 lırt:ı\ n a\ rul - sındır. kaç ~\n!'.adır) dh•e nark k"'\'U''Or mu:n·en rne~rft>leı·de delikler bıı'nkl- \"C' u h • .. 1 " \'Ul'lı·:ı yn ıhrar·ıtınm on) ı ar n a' an arın ayl~ı g t- . . . . . · .t< • Y. ~ • 

ltırnk tel örgü)Prle <:e" ı'ili r. Denebi- ::ir-ıide hirinj t"~kil l"tml' 'ktl'<lh·. ti kı:e adıyor. hfit ~in T!'l~:ınnni o,·nlnn c~u ~ıt:ı. Hell' ı~tı~·ac.-ı göre :rapılmı~ - ~~·le değil: bu benim gBrdO· - ~yl:·· Sn_nra. I~nJ'ngBzUm. oto-
lir ld, bunlıu· il{h·ük birer knfes hn- Dlinynnm ıı c ka clnı· uz::ık bir kfr;e~ on lar tnrnfınrlnıı ı.~y::ıl cclilmiştir. na. \(' lıütün ~eferrUatıyle her keJ in nazn ğOm r~$ n sndık rnratnrdnn.. bü e bındını. Bır kı,.ı blle ay. k ta d e· 
lindedirler. · Jı::iııde kunılmu~ -0 lurtıa olı;u n. h"<>h'r zılunna 1~öı·e. bn r-idi~le bu havali ot rını çekmı olnn ° güzel aynalar. fide.. - ) aıı ... _Anl:ıt bakalım. .Kil .. Herkes verdğl p:ıra:r.a mu~nbil 

Gece olunr:ı k01·1·•ınç bir mulı n l - ~Ti .n fabriknsı h · racuttan 1·nre.;- ::ı ıı zluktıın hir c:öl hnlini alacaktır. ta yok ~a~asına kapıdan çıktı: . - Efendım gene bu fzmirde imi- oturacak bir yer bulu~·or. 
ret bnşlnr· Tav~anlar <'n uzak ver- te ka1amnz. Bunun i("in bugih1 A\·u~trnlyadn tav- Şehrım;zde konforlu o~eller~dacled l şız .. BiltUn yollar ns.fnıt olmuş. 1 - Nerede?. 
le:rde~ bu .sun'i ;öll~r,. hCictım ed~r- 4 S"iph<>::ıi1 bu tnv1-1:tnl:ıı·1 bu surr le ~an n c>;; lbi rlnha "Prl bir surPtte imha mnhdutho.d~ğunialg'ölre'. du nahı ehe· -k Turistik ~·oUar znten n falt oJn.

1
· - Otobü te ... 

· - - • . . . ... dl ,·avı şe rımız o e cı erın en er an- ca Hacfvad 
Jer. Uk ö11ce birer birer. ~onra. !'Oru ynknhp.rak imHn etmek .nncRk ~·az ıcın .ver.ı m<' o ar nranmRlctndır. · i ·~, 1 . . k t t t lm b"l M J ••• - Uhm Hach•nd, n~ mnrhı\•alcı 

• · · • " k t k b r 1 · · bf f g .u rınııı çı ıp ıı, op nn o a a ı e - 8 Qm 
halinde gelm<>ğe ba~ım·l:-tr. F.7.ıcı bır aylannc:ı mümkün olr.ınldad1r. T-.ı- •' a n ·oyun C'" ~·""er l<'ın r eHl· tak tnkım o!aun 1 ~ • 'ht" , • .,P ·•· t bü bil ti .

1 1 
eygin be?. Dahn bu nbah Alsnncnk-

'i k t 1 t ·ı "I . r1"· . nnı ., n mama!:'ı 'e ı ı- - .. ur, o o s e erı e yo 
uımzluk onl:ıra bOtün i:1ti~·nh. u~ut- ınn. A nıqtıırnlyn Ül\"!;flTlfarı. hu "Un 

1 
e .0 .an ~~~'ln0~t ~-' erı. ıt'(~r ın~n_n- mamlıı yapılmış.. rnptırılmış olan bu parasına bu ıruıkl;adln zam yapıldı. uın kona~a pastırma mi~nıı geldim. 

tu~ur. TelJPrln Içine girm<>k ıçın n kuvıı ulrırm, içmeV'l' ihtin<' chl\'mu- ar ı<·ın en Y ır Ren·e aynagı- makemmel eşynnm her birinin bir ta- - O da maJam.. • en kime ruttnruyonun bun lan?. 
kadar akınımı7.dan g<>.ciyo:ın~lı k,f vorlar. O ' 'akit te bunl~r bnı::ks vıı- dır. • rafa dni'ılıp ucuz ucuz edn çıkarmMını - O mnlOm, bu malOm: senin rn-3 - Konıröz: benim nnlcıthğım ril· 
onlan el ile tutnıAk m_rır:ıklındu. Gr>- tnbrla ynkalnnıyorlar. F nknt bu ny- .. .. · • . . • mucip olmuş ve ihtiyaca uyg-un eşya!'lı yada ne marifet kaldı?. '~ıh .. 
len tavşan -st1rtisü ~ıtt.kçc ke~afet )arda :ı.·m·rni tutulan taw~anlarıı1 ı:ıA- 1 Dıın~·n u~ti!n<'e. ınqamn uıtecllgi .1 bir hn\'lı zaman h . t 

1 1 
. B t ist"k 11 _rd b h .ı. ~ 

r.awda edi~·ordu. Kuru tcrnrak {ize- VlE;l \'ii
0

z l'lli ile iki ~·Oz al"Mmcı:ı<lır. hu:rn ·u \'erecPk. nnrlnk bir sema, g(i. 
1 
eet · : b 

1 
arıç ı>n gledP.n erı .- en ur ı yo "" sn a &eı,...1 - Ha .• Sahf.. Sonra tlnctwıd? . 

· · • k b' t-0 k memnun mı:. u unnn o ote e acı mıyorum Kordonundan .. nmnıril-
tindc binlerce t:wşnnın aynk sesi işi- Dt'rilc>ri kı1:1n ait olduğu için tli~ lü- ı1ilU1d<>n uza ır prn • pa~nsı bir netice He ortad:ı•ı kalkmıştır. B • h d ı'ıc· 

1
.,.

1 
d • tu .. t ta T , - bmf11de 16 tıınc pıırk \"Br. On 

·1· -.:ı '<l· 1 h h ı t ı . f \·ok mudur., 1 e ın an, ıçeşme ıA n en DP· tı ı:;ornn. Or \"e c n :ı na :ı 1 ırn J ıı · · • · Jooinmin o sırada tah3iS1\tının müsait altı TamaRalık he1l ns.fnlt Enfes nltısındn dn mOzikn •• Hıı.tk muttıısıl 
Blr"tilki bu 7.Pmnnfüı 1rnfe dıı;ındn Bugün T'\.<-nHnıirlı> be" hin ttı"ı;an ö~·!e bır foprnk parçaı:;ı ki ~dn ,. olup olmad1ğını ve bu e yanın müs- 'm j b · .r h" E. f bu- ·~· bl 1 ' dan edh·or ~IOyo.r eğJen i\·or 

kızgın ibir hnMc ~oln~arok bni:'1T1· ı çiffüki varc1ıı·. A \'UW'lr.I\ ınmın cliver motör ı:.c!'IC'ri dnyulmn.;;ın ve fatifade fakbeJ bclooive oteline •·.aro''l'" , . .,r: ı. oc ~:111'· n şe .. ıfr •. ht gr - g~ ntı ~r 1 l. . ·k. ö . .' ., , . 
- · . ı . . 1 k k 1 · ~ · .- • u .. - ·ıep n:a ~mı . _. u eı:;em "'"ıPl', :ı•iı - - ş erı ım g ru}•or .. 

vordu, h<'r~eye r:ıgm<'tl su onu <'c>kı- k1~1ml:mncln t.·r~nn nrı:Jiııin nrt.:ıdan fçın ın41:ın nr or unt; ":ı~ıtn nrn bnş. mıv:ıcnl(ıııı bilenıh'oruz :ımmn mü t'k •"ll""l .. k b ı.,.eı t ~. . 
• • • _ • _ • • • A • ı ., 1 ~ · • • - ı ~ ı .ı ar, go:z o ·~ıyan n.'"% er.. - "' znmnnlnnnda degıl ~ tntıl ?.t..J 
,:orno. ~_fuhn'fı.zm hrrı ~n .. 'Üld.lırdu. knlkm:ı~ı i<'ın hiıkUmrt hu~ıı~ı prım- \'urmasınlar. Seyn1ınte bMlnmaz- ı...1redt:ıde bulu1uınJ:ır «nh bn eş:rafan _ 'Yukan mahalle!lerde Ame,•ud. -s 
F 1

• ı. t 1 - 1 '-- ı 1 maıılarındn ... t:>cır'ken efondim; ak-fü•nt. u.ırn7. ı:;onT.n <' <ırgu e.n_ uvz- 1 ıer dağıtmak ihtiyarım duymuştu. cla:n önce bıı sual bana bircoklnrı tn- h~ oJmazM beJecliye \'l' ~·:ı.hı.rt ta. bir knldınmı .,_·ollnrın ortnsmdnn nkan 
k st bı 'K ü ü ı tl şam oldu ,.e tzmir şellri nurlnrn dnl-nın 1 ırerı 1

:. ~~gn1·~ s r ~u ~e • 1 Bu tavşnn cin11L ilk defa 185~ da rafından !'\Orulmustu. H(?r ~crnhnt ~lci nl a;-dııt ee1-ıen kendilerini pis sular ne olmmı?. 
di. 'T<\'V an c-tırulerı lSe bır ne'hnn akı- İngilterden A ,·u~trnl.\'JlYR ı:retirilmiş- wnunda i~e ayni su:ılj ben kendi ken- alam.ıınıışlardır. Hıılbuki şehrimizin _ Hepsi. hepsi kalkmı~. dı. Xenli o ölü göıil gibi nınıın so. 
ıı gfbi g:lmeğe de\·~n_: edi~·~~ardı. ti. Fakat bunlar yıllar içinde o kndar dime sordum. (Sonu \'ıtr) dnha nice bv>·te otellere ihtiyacı ~:nr~ _ Allnh, Allah... " T" '"fi w

1 
k.ak Hlmbale.n?. Relc.di)•enln her 

itn1eree~1 'tt'l kafesin ıi'.'1ne gın~ ordu. I dır. - Şöyle bir çm·sn·n int'!"\'im dedim: lamba~ 500 ınuınhık .. Ortnbk gUn-
~nbab erkenden dl' tPl 'kafes1 teTk~ T d k Jk h k l • Bizler ıı.cal>:ı litodenberI ahşdıiunız- Mnaf' o 'kadar te~i~leşmi11.-<} derece. dliz l"thı .. 
1nek is1.iyol'l:wc1ı .. Fakat de1ikler ka- rakya a 3 lfiffia are et erJ dan mıdırkı bir şeyi kur.arken ıel"e &e- kibnlaşm1ş kt tartf edem.em. Hangi - P.elenive biidce°sfnin temirnt 
'Pfl.nm1şhr .. Önlerınde ynlmz Han~- \'O 1?e pah.ah p.ııhııh \9e bozarken de ln- dOklC&na uğradtr.ıRm güleı- ~·iizte r . · . 
rn niden •i'k' küeük ol vnrdll". Korktt k l ra kır.:ı alı;·oı1ı.z ooclen ~ ., . ns1ı bıı~ mUomı ge~mış ot.nenle . 

• '"' 
1 B .A • kd • • en.... 1<aı-şılandlm. Kah,..elerdt", gnzınôlar- 1 .. ~ ., . 

içinde burada _ıoµlanıyor!ar. ay tarı m U a Ve e '\} l Q t11 ı:isaleddin da herkes garsonlara ctnt1en bir lcah. . - ~e m~nns~bet..: El~ktı·ık fa b-
Ctineş dogUyor. bu ışe başlama J - ve• diyor. Arlık (otlum. bann bak .. ı·ıkaı:ıı beledırenın .. }!ı:ackım u . buz . 

işaretidir. Bu 7.amanda <lört muha- J k h • • melct.e olan Trakya nalbandlan bu 'Rey gaTson~ hltRplarıı yo'k. CaTson .ekmek :fabrtkalnrı ela bel difenin .•. 

fız, knfesin icine giriy~r, t~,·~anları eaece eyetımız ay ~i?de !8hadetııamderi~ ala~. kahveyi getirinee mClşt.eriye cburu- Mutta ıl zarar ettikferinden bahisl e. 
yakaJıyıırnk ve belkemıkler.mı kıra- ları ıçm köylerde sıra beklıyen dör· ronıt ôeyor, müşteri cteşekküır ede- geceli, ıründOzHl hOngQr hUngfü ğ-
.,.ak dJşarıyn :ınyor. Diğerleri bunlan A t • d düncü guru~ bu. oy .so_nuna doğru rlm:I) le ka~lıyor. garson da c.utı:ıt- lıysn b1çare un 1uccşrlarının. h m-
'O'P!ı}'nrok ı;ıoy~a~a ba~hyor!a:· Bu ....:. l na a ~tan~ula .. ~onderileuktir. Bun~rın fırulla?> l bastınror. ,,oltun~özynş1atı dimniş .. Bu içıl d e 
;acıa :bel' h:.ıngı bır s an at gıbı tan - yatı .... ı;e .YtY.ecek. ı:naS?atları Z.iraat - ~erde bu?. \beledi~ yapı~·or \ •e 1şin garibi hiç te 
.zim etlilmWir. Ôy l(> mütehas 1-1lar • J k p .. k Vekaletı; alleler1 ile kendi cep harç- - 1zmirde... nglnmırol' . 
.... ltdjr ki. bunl J' saatte ~'ÜZ ellfclen Nal ban d k urslarJ tekrar açı aca il ratı ' larını tre yol masraflan da Umu. - Alla~ Ail h .• Sonra ?. i - Ya ... 
Jl?r~ze'jksı.aıı.r tavşan .soymaktadır. d ... k .. ı ·· \ mi müfetti lik tarafından verilmek· --Sonra karnım •eılth. Bir loknntn, _!!ret; 'hattıı memnun bile., 
H.e:tıı:ı:~a. b.ıra kulnY.ı~ın ark:ı~ma. erS goren oy U~er.. tedir. ya gittim. Kspısmdan girilince ilstit · _ MıVlmllıa ... 
Jm·• dl' k::nmıın uzunluı;una bıc:ık \ Talebe y urdunda ırıcık tence.nlerde sım. sır.ı:ı renıekli - ~hwmm:ı değil: ncibP .. Amnn 
d:1rbe. ;S ir!'di~'llf'k a~ıeiiy~~i ri:mi a.

1 
Edjm~. l.($e ve Ortaokullarında ahçılar hep tarihe kanpnış. lnsnnm unuttum; şp.1Jfrdn 11r~ garHltG yok. 

lll)'e~:ı. f'.l!J'nllf0''· 1>.ırk J\onl)eJ ıt~lın. okumak LI7ere nkek talebe yurdun" burnunu y1>ffit!k kokusu tekme lemi- EtlnSE'll ot~mobU, n1'tıhn ~·ollnrı hep 
da hırı lıu btt \:Ut' kı r~.koru damıa 1 --,.,.. f IJanndıralan ıa1f'be ıayısı (130) kız ,·or Bir ma-ınvn otul".dum# garson nyıı1mış. \•ııyalnr i~n otohUc; :ıltınn 1 
mubafıaz:ı ~ di,.nr. l f tal•be sayısı 5) ki tutan ( l 8S) e çı· d ~ ; t. b k · t:ı 

1 
t·· d" Şö ·l pe. tlt oJm:ık teh1ikPsi trnlmnnmı, Mıı 

:Bu adıım ı"eöii'imi?. ..,,,.:ı.· id~ saattt 1 karılmıstır . er a [I 
3 • ~.a 8 $e u- ı. .) e huzur. bir rnhat.., bir nhenk ki değm 

dört -.·üt t·~"""n lil t1"i•·iior. T'ıııı- -. j z· V 1_~t • V . U .ı>Umi ciokundura~ ım cltıdlm. ne mil~ ""'t~· 
· • · . . ·-, -naat eKJ. etı eterıner mun1 . . . ;t;• sın .•• 

dan ötUrll cı"'"''"t ."<thib oluyor. fürın - ~d .... c: 1 • Ok \ ' k*l.e kıln, hep."ı de ate, gibı ı:;ıcnk.. 1 -.Sonra Hn~io::ıd?. . . 1 mıı uru ~aurı utnınn e '« •t O .. 1 ., <'İ kdt!-"'teki]prin ic:i hıı rn"~tle lııtı - •. 1 1
.. . I •. f' 

1 
• • - neye oy e · · - Sonrn Kıırııgözl\tn: ı:;ı-h·le Mr 

. . . f 1 "k' · · muteııassıııı i\ u:;ııvır ~ut ı ~eıınnıı- T· b k~ . t •J • • ~r 1 1 ... ı " rıldıkten sonra l""tıha tz ar ı tn('J:slllt' • . ~ - .l u ı~r. ça ıu ar"' ı;e,.ı )ll .. - Avdma doğru uzannTim dPdim. n csr. 
Zt> 17,t"lrn ı ~lerdır. ~- •· · • d ..J- b ı 1 • • geciyorlar. Ru fı'r'Cirmf' işt ı:antlPrre f _ .. . . , . A ma111me rn en, som-:ı ıt.ı.u uııar..ı dünc\i me\'1<t btr b11et al<lım. 

stırfiyor. Sonril r·ğın)l\r !'lnyıl;nağa ~ f urkı~·e ıle i unanıstan arasında ~t(h· makiııe inden ~€'..emifl. P~~ 
h11 'VEIJJ ıhr<>.'";ttı.nı .. kor_umak ve. ar- ~ .01..,11 ... e ........... 

1
• u-tfiienmı·., - JHfr<i{incO rneıı. W mi?. baş1anıyor. ~enim bnlıınduğum gli- [)\. " , .• .,,.. "t' 

ntın gece:;inde ka!e-rt" tutulan tıw- tırm.ak tetbırlerı uzennde .tedkıkat _ Aluv ~tme Hach·a<l; .~ioı.d! ~Y- - E ·et .. Artılc bimci~'.f' mll:."'meır~ 
ya· ., rniidür \",e mütdmsııs rnii:-awir . . . ler. ikinı-h•e 1..enS!'inJer. ü~ncü!ı•te m e--~anlarırı sayıc:ı bin rlört yilz icli. nun- s ı ~ "k 1 ·ı . h nme nıeı·ım. 1 ı 11 r k . . 

ların yalnı7. ~erilcri alınnrnk etini e anı yo u 1 e Atmaya areket et.. _ \' :ıllnhi ciclcli :<ö\'liirorum Kn- mur ar :l a 1 \·a Ü nmnde .olnnlnr, 
ntıım:ıkb v,.y~ tn"'rnğ:ıı gljmfilm<'k- ~i~~e·~~i!-. At.irı~a Yunan hükumeti rııg(izlim: ne i:::e .. Yemekleri yedim .. d?rdiincüy~ d~ b izim gibi .ah.ali b i· 
tedtr. 'Bu etlen şehirlerde satmağa 1 e . 1u urne!ımız. arasında yeni akt Hesap görme zamanı geldi. .Adamca- myor, 
b1te 1htivac glh1tlmt\yor. Pratik dere eör~nTa.rımbaşı köyl.e.ri \'e .ı ~za e~ılecek, Baytar! mukave-- ğız yemcklPri he ap etti de ekmek - Vnh .zm·.allı Ua.cinıd; t;ı,.ap .oi-

Bure.da lıu!unduğum iki haftn için- Edirne, (f.~usu~I) _ Bir s-nt>lik rostn olarak köyl 0 rde bekliyl"n 50 le ı1çın alakadarlarla mü~kereye parn~ını unot:tıı. muı; undur. 
de Menfob~~dt'I bu ımr!!tl<' 'tutu in" ')ratik ders t<'lthikatı gÖrt"'n Trnkya· kisi çağn1mıstn. Bun)Ar yakında ba~ •vacaklardır. _ Ci?.lamı ~ek . .. j - ~Pden? .. 
tav:o1nn!nrın ~tl,'l!ll ~11z on dtirt bindi. ın Trmmbal?ı g "'nç k .. ylüleri snn gelernk der~ 1N'", ba~17acaklnrdır. ~u mukavele ile, Türkiyeden Yu- _ Olur mt1 Knrng~7.: insnn 100 - Rjz -O b'.cnin birinci i;ııe bin<lik 
1hı~nnla berabn bu t1trH1 f\\', ynhucl ·m~ihanlarını da vf"rmiq!er ve köy Tl'ak~~ N~ b~n~ a~ı: .. nanıstana ~·a'?.ıla~ hayvan ihracatı - rınrnlık ekmek için hny8iyctini fE>da t~ YO)'geP~n h.anı gibi klipılııTHe, .nl-
bu mihaniki öldürme f~i Avl). tur.al- bölaelerine uöurlamnısln~dır. İkinci 1 •a•ıhul Jf! . pJ.,.,,,,.,. ~ ... kurs ~or- n•n fl .. h>r;. ..... , ıımıt t-dilmt-ktP.dir. t'~er mi?. 'Bernkap (ekmeği tımıttu- cak ta,·;ınıle. daracık ve kaskat ı otu 

r Kont do·· Monte k rı·sto l :~:'ı~~i. d;~~~i~i~e ee::::ee:~İ) ~~:~i:::; :~::r~t::i~:il~.l~~~İl'b~~~J:;:,~ı~l~:~ 
(aman bn~·ım. loknntacla ekmeğe dördüncüde lclınbilir .ne oldıın '?. 
qıarn nhır mu: ıhanJ{1 aSJrda ynşıyo- - Kar.ngö:r.. "'".n hi•IA ~.kiden hn}:ı 
ruı.~ .d~li: rlol,'l'Usu mab.cu:n olduru. ı>dironıuo. Benl'e ~Mn rüyn n nla tJ-________ ...., __ ..,.. ______________ --Yazan: A'eksandr Düma 1 - Ekmek pıırasız mı inıiş?. . ) '1)1"11Pl. H.enim bindiğim d{1r.Onnci1 

mel·ki ; f.e.rnb, mıı-.aml>ı:ı otur:ık lı , or-

l müstchziymıe bir tıwır alınıştı. l~d- olur:sn ols ıın, deoiı onun içio lifr ıe- dele saatleri y:ınaşmak lizere !di. Ka- kendi i ile me.,gul oldufaınu bili- 1· nıns.alı. tertemiz bir \'tıgondu .. 
..... 2 J ••• moııd'uıı sözti cevap ız knlılı. ı seHi idi. Ciğerleri büyiik bir i t'.h:t ile rııtılıkten sh•ahlanrruş olıın ular ijze- vordu. Kıwık -0ldu'k n n ıiemi ti l ~ .ı •nede?· 

1• d hfı ki ı sU kut ı 1 'k" ·k· ı· · ı k fo • .ı • .e-.ki}'.oTı. rdı 1 lupı ·cıı:rne · .ı · • · · .:ı ~ ti d Gece \'e ıman a ı m o an Al'ker er ı · ışer ı ışer t ızı ere · s;ı - ..:ıııız •la'-ttH .t: : • . • l"Uhıe kayık uir hııy:ı.ı.l gibi [ka~'l;ror, Artık ~Jnr:o1ilyamn ~nhilleri görünmH- - Ar.vın ,.ıa nı a.,. 
tfmdi onun için daha iyi idi, hile kndar bir kordon teşkil ettileı·. }'ıı.. koğuşunun pıs hanısıle .ı.lcııız M\llS) du. SabilJeı-i herke.sten i'-·i btlen Ed d K "" lk 

1 
- G~ ulon: oradakj İngiliz ma-

k .. u d d ı. • ( k k b" "iktü .J - vor u. avı...,.1 ye en eri n"mıcıb . . Jandarma araba:n gümril oıı n e rao gemisinin genç kaptanı bövlec.e .ar.fl~ll D1> 2r •• co U)'l · . mond kafasını çevirmi • iştir.akla · . . . '• ·• · ;tııhJa,-mJ bJlm.ez nıiyım ben? . Nerede 
(.!urdu. llk olara.k zabıta memur.u hı- ifte dizilmiş olan a~ker ve paııdıı~·nıa·I Genç kaptan Liraıı için üzüoiüle.rmi .kııJweye bakıvordu Keaktn bakış- Ril.zg-fmn ta7.yıkıyle kayık ürııtle~ıiiğer hfltlardn 1:ahşan enfe'! ~ra~on-
dJ. )lumailevhi Jandllrmalar takıp et- ç d . ·ıeı °'k . 'kt uııuımuı: Lu. 1 .. 1 K · · . . kıırw~rdu. Edmf>nd j.ımdıırmt\Jasfo lor. nerıle cın1nr?. . · . . ıııın tll'a"ın ım geçırı \ , gunıru e .• . . "d ' B' •11 a at1dorındılıırın kovtiıtiı tefrık - f ~ tı. Memurun oir iş1:1retı llzerıne günı- . . . . - C'uııkıl H.dıgı d~u11;leı·ile l ı.. il'· etr e . . kQUUŞJllUg'a bttşhımış ~·e iİki ıdefn a- - Karagöz rüya .. 
tUkten 12 rnOsellah ne!eı· çıktı :ı.'e sı- .çalı un Jakır Lıı ıı.andııkrnu~ ka)·ıgı ... deıı~ire gıwip bir ümid, 'loı!a ındn ° ğe çatışıyordu . .Se,·gnt:::;I ·fer e. ğttlıı:rwrlun fıir s~· k .al< · t • ~ lfa J(usur:ı bakma lI:ıdvad: 
l'Sö)•a diıil~flker.t Db~ntea bu tekvkal§deliği 1 zıı:bi~:ı~~~~~~i~·e~7ı)::~:i ~i~\ ;ııe~·e:~~~:tfu parladı. Al'ulrn. ınadddunıumi geııç ~~ı~cl~iı~~~· ~u s:ıkattte. muJııtkk:ık orn- ti. ÇCln'kü gittiği. ~:eri ıı:A bfılm~;~~~ gene un~tmu~um, .. 
ı rilyoı·. ta ·1:1 ır mana çı aramıyor- .. ki" unncn · ı. , . _ Jfor~ket ettik 
a . '··· b t . 1. etli Diğel'led iı;e Uante:;'iıı muhtemel kaptann. sö' krııet-l1ıı ıırıu ut: cltl'e ı o aucla 1,, 1 ıd dtisün.ceJe.l'ıirıe dıı. Jııık1ıt Jnrıclarmalnr iba~la kelime 1 ~ . ,. •• 

1 
.. 

tt. Tekrar ce aretmf "'1) e mış ı. · . . . • . . . . •l nıoı ıo • _ vçilnclı rrnmpanncıtı mı . 
l~orkulu :;ıilpheler kafıısıııı i tila etmiş, firnmuı uuuıi olmıık Jı,"JlJ :.ırka:-ııın dı- nıuıızzurn Faron geiııısııı.e mi gönde- m_uu,n eu bir veçhe, ar.zu111.r111a mıuı ... ıle veyuhucl kufu sn1Jamıı.k suretiyle - • ,.c milna~Pbet'!. Artık (Ta-
fnilddejumumhıin samimh·ethıden zflmi Jerdi. Fakııt genç knptan nka - rh or.du '! Şu hal< le J~dmoıı<l f"I IH~- dı bfr 'ku\·~·et verebilse idL dilııyanm cevap f>'eıfrorlnrqı. marn.... Düüüiiilt.... Dan, i! nn dnn 
k?rkmağa La.şlmnıştı, :Bilfor \'uitleri~ j ınıı bakmııda.ıı ka} ığ~ ~tladı .. Dar:tes Y,ü,k bir srıadet~. k:ıvı.ışuro_ı~. de~ı~~ktı. ku 1a~·ı~ıı. ~a.rekete getirip gagalariy- D_cm~k ki ha.kikaij ~öylemekt.e.o me- dan dan, dan .. 'Bir dahn tamam ... Tıı
bı böyle mi tutuyordu? Kttndiı>iııe Li. bu hareketleruı sebetmıı unlı) nmı) or, E<lınond kendısmı. gemlliJ >çıııde le .se~~ılısımn yat.ak .odıı.sull.O umla. ııeılılnnşier.ıli _ Gt>nı; xa.vteo suallerile mern mı B. Sabri?. Tamam ... Dan, 
t·uı onra ~rbe t bınıkııcı:gıııı vudet-1 f1ı1.kııt rııerııkını ~a~mirı etmek_ için ~e- eviıı~e bulund uğundaıı dalın . . f ~zltı hırıııı .'urdu r1ıi>il~ ı~H"! t :eıı.c; :kap.. .iJlnda.rJ1U1yı ·mOtıkUl · \';8ıiy,e-te ktuku· dan d~n ıdan ~n. dan .•. r..abuk b1n .• . 
~eıni miydi? öyle iıse bu .ıu•kerl ted.

1 
reye e\·kedildiğıııı de oı·mnga. lilzlım bah~ıyar. sııy,ıt:llJ. JJntta gt>Itll ıçın~.e tan f~m" ne mutlu bır hareket ola. uu aıılamJş!ı. . Arka vngona .. Tnmnm mı ? . T a mam •. 

bırıere ne ıozuın vardı, nE'den bu reı.l. görmedi. Çiinkü wrmu -0Jsa bıle ce - hnpJ8 edılse lııle gene tercihan se\ ,_ ı<'~kil. :t• ıtluıt Jıeıhat !. ButLln me' cu- Nilınyet :z..cıbit: nan. c1un tl~n ı'lan ifan, d an . .. 
:Lirler ~hnıyordu '! j \ap ultunı) ncıığıııı ı:>ekfüa ~ bil.irord~. ııı:ce~tj !. Çüııkli hııphshn~ıenin ktif,. d~yeti ile lJ.a,ğJaııdıgı .o siyuh .n ı; lt - . .\lu.:ı) ü Ellmoııd ...ıledt. 1.ı iıinı ~ e- DıHlüOt.. . ) \'E' a,.'kn:sındnn zanp.:ır. 

l~dnıoııd sojukkanlılığını mubufıızu. Maamafik J<ayıkhı pek UzıtKa s..ndılenıı. leıınıış nıtubet kılk:rn .ko_guşu. onun dılb.er kız genç kuptaıım su d.ıkıkıı... gfuıe \rtzifemiz munrık şu ıetmed~n nl. "lln~uı· yok ... E!Pktrtk1i ~'l ıı t , ~ k t i 
edemedi . . . lyeceği d~ Lcsbe}lj idj. K:ırı k .:'ıl ol<>.s~uı i~in çe~ilınez bir <lert .o.lacnktı. d.ıtkl ıstırıılıırıdaıı hnberdtı.t" bıle o). d1.frıınız hıHıııutı if.:ı .e-trııekleıı ibltrC't- !~ı;tPrdi mi hemf'n }ıflrel< Pt.. f8fe 

- l,Ju fevkıılftde islikbnl mernc;rnıı I ayrılıı· nynlınnz gt>nç kapla um ıçıııe l\J ar~ıı~ ııyı çoktnn gt'l'ııl e lnnıkmış ntWt«!ıı ktı. th·. 'lli~ ıe~e hareket ederrk yo1ıı d U zl\1-
lınnn mnh us ise ben ona 1 yık deği - bir genişlik geldi. l>eııjzj; temiz lıa- olrhıklım ha lde gcıcl' kıırnnlığından Edmond, Mcr ede.Ffo «ôzfüıe hfüli - Acnb!l beni ~·cmiuıc> mi s;:•,•kt>cli· 111k ...• 
lirn. lıe.di. 1 vusı ıı ,. innlığını göstermişti. Cenç kap- henüz kurtulnınmı~lıınlır. Cec.eııin uyku glrmPnıiş olucnğı.oı tahmin e~ ,·or;;,;unuz? .. 

Ceı c; k~ !!. bu sözleri sö)·leı·ken tanın b:.ılLmduiu v:ııfyet ne kadar feci fUndQ:zle, kımuıhi!"ın J~ılvlll • m\hrn- dtyoT"du. Şqphesi2 o1e>l'uk onun dtı -Devanı edece1:--. .. 
- De\'flID P~f'<'Pk -

Kthteri 



SAHIFE S 

_. -, ; t. ,ı I wRXMAZA'N---• nurıd~~~alpafa Tasfiye Komisyo- da~z:mir dördüncü icra memurluğun• 
,.. ~ P.,... ·----. \ ı--·FJKRALARJ Ta!Sbyesirı~ Kemalpaşa Asliye 1 - İzmir Keten çarşısında 81 

~~~--~~ i iukuk mahkemc:::since karargir bu- num11ralı dükkanda ve Alipaşa mey. 
~ =-~ ....... .....,..._; lunan elektrik şirketinin muamelat danı ikinci mıhçılarda çimento -ve =----------------------------------------:----- LJoca ve kadı . ve hesabatını rüyet ve tasfiyesine sabun imalathane~inde muhiddin 

M • d • 1 fl~ mahkemece memur edilen tasfiye dosya nunıarnsı: 938-308 borcu 488 

anısa a Yapı iş eri Nasraddın hoca merhum tahsilini komisyonunca 28/ 9/ 938 tarihinde lira. 
ikmal ederek medreseden icazet al- müttehaz kcırar mucibince ııirkete 2 - Koklucn kanderecle hacı mah· 
dıktan ROnra bir iş tutmak için' Kon- mat1ubu olanların vesaik mutebere mucl ao~ya N o. ~1:~8-306 borcu: 57 

. · ~ ~·aya gelir. Eşeğini hana bağlar. Doğ- ile birlikte ve şirketin defatir ve ku- lira beş kuru~. 

Kitapsaray, stadyum, Halk ' ~ :~.~·~~:i:·j::~~-· giderek müracaat~~~~~~:~~:.':~::~ ;.~;r:~~:~\~:: nıe~-U-1' ~~ı;i~~~~7~ j~:;tfu~~~~~: 
evi•, hastahane, dog'llı' umevı·, / Kadı son derecede mürtekip bfr lunan listede adları yazılı kirnsele- memurundan Ali oğlu SaHiheddin 

' adam imi~. Hocanın bir hediye geti- rin hizalarında y:ızıh borc miktarı dosa No. 938-426 borcu 30 lira. 

stit • • "' M • rip getirmf'diğini anlamak maba- hakkında bir deyecekleri olup olma- 4 - Kfığııihane caddesinde 108-S en u, sınema anısa• dile:' dığının ilan tarihinden itibaren 20 numanılı dükkanda Ali Riza dosya 
- H nsge !din hı> fız - der - memle- gün zarfında Kemalpaşada mahke- N °· 938-328 borcu 112 lira. 

nl n Yen I• ka ketinizde ne ,·ar, nf' yok. bu sene me ke ·~minde mütesekkil tasfiye !'> - Kağıdhane şehid Nusret so-
• mahsul na~ılchr? Kışlık tarhana, bul- komisyonuna müracaatları ilun o1u- kağıncla 47 numaralı hanede şem-

vuştugv u e - gur, niŞa!-ıta filan .ntrtınız mı'! nur. sed<lin dMya N'o. 938-624 borcu: 12 
- Duacınız ziraatle iştigal etmi- lira 79 kuru:i. 

yorllum. Fakir bir :ıilenin evladıyım. İzmir Ahkamı .Şahsiye Sulh hu- 6 - Eh-an !=ıokağında 20 numnra-ser lerd i r 8ekiz sene <:alıştım, çabaladım bir kuk mahfremenindcn: rla Hasan 1\Iehmed dosya No. 938-
icazetname aldım. İzmirde Selı:ilı Mescitte 4 7 sayı- 1592 borcu N'o. 323 lira 60 kunış. 

- Bu ı<enP hal pekmez nasıl. 8izin lı evd~ oturan Hilmiye Gülboyun 7 - Tilkilik hatuniye mahallesi 
tarafın rE><'eli kııbaıh da me;:ıhurdtır. akıl hastalığına müptela olduğundan sarımsak sokak 62 numaralı hanedf 
Hele beyaz taze peynid em-;alsizdir. kendisine ayni E"vde oturan kocası Mehmcd Fehmi kızı Makbule dosya 

- J<-:fon<lim. hu !-\8nlığıııız nt'<ıne- kundracı Recep Güiboyun vasi nnsp N'o. !J!lS-1915 borcu: 26 lira 61 ku
·okul hi ıası yaptırılacaktır. Bele- 1 Prin bizim t:ı.rafta m~~hur olduğunu ve tayinine karar verildiği ilan olu- ruş. 
ye .binar; nın projeleri hazırlanmıı:- oen ele iRitirim. Fakat tatlı mı. acı nur. 8 - İskele caddesinde llp nurna-
~. ln~aat bugünler de cksiltmeğe mı, ak m;, kara mı. hahı>rim yok. rah dflkkanrla Arnavud Mehmed ~-- nnularnktır. 20.000 liralık bir de Çünkii ılinimizin ömrü medre~ede B~rama asliye hukuk mahkeme- . rlo~ya N'o. ~38-3:19 borcu: 54 lira 73 
kokul bim:sı yaptırılmıştır. gerti. Bal pekmez ııenir yapmağa sinden: j kuru~. . . 

Salihlide hnlk tarafından 45,000 vakit bulamadım. Kınık nahive<ıinden Hüı:ıevin kızı !l - Bııy>..'"aklı Halılıye sokak 17 
~ral!k .bir o:-t~okul yaptırılmaktadır. _ Hafız, benden ne gibi bir iş is- :M:iya.!le Şimşi; tarafından ik~metga- numarada mukim tayyare zabiti Kll-
roıesı, Vekaletçe hazırlanmıştır. tiyosun'! h h 

1 
z t' d _ h' . . zım doı::,,·a numnrtısı: 938-853 borcu: 

44.000 liralık ~ükumet kQnağı - Köv imamlıii;ı. mektep hocalığı ı meç u .ey ın ag na ıye~ının 21 ~ lir~8 kuruş. 
· · t d'ktedı'r Ödem' t n 1

' 'Z • aşağı nakran köyünden Arap Halil 1ı l 0 _.._ Al 0 ).·bey "'• filşter·ı sokak 4/6 ... )TOJesı as 1 • iŞ e • L' - yahud mnh·eti alinizde bir mU!\evvid- " ·~ 
'Man:isa ·vilayetinde yol inşaatına rının kalabalıklaşacak Manisanm ih· :fağ üzerinden Salihliye elektrik ce- İik.. ·· oğlu Ha~an aleyhine ikame eylediği 

1 
numaralı hnnede mukim :\fustnfa 

verilen ehemmiyeti ve yol faaliye- ti yacını temin edecek büyüklükte reyanı ten:ıini için uğr~şılmakta~ır.. -Şimdilik bo~ yerimiz yok. Birkaç boşanma dava~ının icra kılınan mu- oğlu 'M U!-\a do~ya numarası! 988-
tini vazarken;- Akhi~arla Sındırgı inaş ettirilmiştir. İcabında üzerine 

1 
.. ~]aşehırde ~2.000 lıraya yenı bır ılin ~onra bir krre uğra da bakalım .. hakeme::ıi sonunrla: 20~~ lıorcu: 342 lira 67 kuruş. 

aras;nda 40 kilnmetrelik köy yolun- bir kat da ilave olunabilecek şekil- rnkurpet konagı yapılmıstır. 45.000 _ BaRügtüne efendim Allah Kanunu medeninin 132 ve 140 ıncı Hazinei maliyenin alacağından 
dan bahselmcği unutmuşum. 'dedir. . liraya bir ortaokul binası, 22.000 ömür ver~in. ' dd 

1 
. .b. t f . b ıdolayı yukarıda isimleri yazılı borç-

Vali B. Doktor Lütfi Kırdar·m 70.000 liraya bir de sinema bina- liralık bir Belediye binası yaptırıl- Na-ırarldin hoca birknç gün sonra ma e erı mucı ınce ara. e.ynın o-'Iulara borç için yapılan takip Uzerl-
bizzat alakadar olduğu bu yol üze- eı inşa edilmektedir. Sinemanın pro- maktadır. Belediye binasının zemin tekrar gider. şanma l::mna 22-9-938 tarıhınde ka- ne aleluc;:ul çıkarılan ödeme emirleri 
rinde fenni us"uller dairesinde çalı- je11i Nafıa Vekaletince · hazırlanmış- katı bitirilmiştir. _Hafız hatmmdasın, birkttç gün rar \•erilmiş olduğundan müddeialey her lıirind~ mübaşirin meşruhatınn 
şılmaktadır. Manisa vilayeti yollan- tır. Salonu 600 kişi alacak büyük- Eşme'de 16.000 liraya inşa edile- sonra gel, der. hin mezkftr hiikiim aleyhinde bir gu- 1 

göre bila tebliğ iade edilmiştir. 
nın kısa bir zamanda bir çok vil5.yet- lükte olacaktır. Sahnesi. 6,5 metre cek ilk mektep binasının temelleri Hoca birkaç gün sonra tekrar ka- na itirazı varsa tarihi ilandan itiba- İşbu ilan tarihinden itibaren yu-
leri geçtiiini kaydettikten sonra, geni~liğindedir. Geni:;; bir de kori- atılmıştır. dıva gider. Kadı bu defa da: ren on beş gün zarfında alelm:ul ilam karıda i~mi geçen her borçlu hiza -
Man:isa'da büyük bir hızla ilerliyen doru vardır. Sinema, ikinci kanun- Kula"da Halkevi binasının proje- ·_Hafız_ der_ kugura bakma Ra- ııureti alarak temyiz yoluna rniira- ~ında gfü~terilen bnrcun masraf, faiz 
yapı işlerinden de bahsetmeliyim. da açılac.aktır. Mükemmel kalorifer si hazırlanmış. tasdik için Parti ge- mazanı şerif olmak mUnaı:ıebetile işi- . _. . . .. Cf' iicrf'tiyle birlikte ödemesi, borcun 

Bütün vil.iyette yapı işlerine çok ve elektrık tesisatını ihtiva edecektir. nel sekreterliğine gönderilmiştir. ne bakamadım. MalQm a mübarek caat edebılecegı aksı takdmle huk- tamamına YeYa bir kısmına veyahud 
ehemmiyet veren Vali Doktor Lütfi Manisa sineması. Egede en konför- Proje tasdikten gelince inşaata ba~- ay istirahat ve ibadet ayıdır. Hele bir mün katileşeceği hukuk U. i\L K. alacaklının t

0

akibat icrası hnkkında 
Kırdar, icıı.ı bir zamanda şehrin ge- lü ve mükemmel bir sinema ola- !anacaktır. Hükumet konağı proje- kaç giin daha bekler 407 inci madclesi mucibinde tehlii( bir itirazı varc;:a, gene on gün içinde 
niş yan1ıın sahasını ortadan kaldır- si de hazırlanmıştır. 16.000 lira sar- :Birkaç ı;ıonra tekrar kadı)~a ~ider. ve ilan olunuı. 40:37 istida ile ,·eya ı:ıifahen icra dairesine 
mağa muvaffak olmuıtur. Planla- fiyle bir ilkokul binası yapılmıştır. Kadı onu görUnce: - bilcliı-:mf'c:i w bildirmediği takdirde 
nan ve plana göre her gün yeni bi- Akhisar'da 45.000 liraya bir ilk- _ Jlnfız _ der_ hu hi bayramarte- İzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk hu müddet jçnde 74 cil madde mu-
nalarla bezenen Manisa, mamur ~e- okul bina!iı yapılmıştır. Y ~ni bir de l:\J'.'·e httaksnk Jll\kkınal\ çok hayırlı mahkemesinden: <'ihhı_c~ mnl beyanıtıdn l;ıulunması 
hirlerimiz arasına girmiıtir. elektrik fabrikası kurulmuştur. olur. Bo~tanlı Mektep sokağında otu- lf~·1.ımdır. Beyanda bulunmazsa ha-

Kııa bir zamanda 135.000 lira Kırkeğaçta yeni elektirik tesi - - Ramazan ayı benim için hayır- ran Rıza oğlu Hü..;eyin Anter Vash•e fpis ile tazyik olunacağı ve hakikata 
!arfiyle yüz yataklı bir Memleket satı ve fabrika yaptırılmıştır. 25.000 sız mı geleli? h 

1 
k .... k l\I h · muhalif beynndn bulunduğu surette 

u_ h mu taç o an uçu u terem \'e h . .1 1 1 1 w b .. 
hastahanesi yapılmıthr. nJSsta ane- liralık hi.ikumet konagwı binası yeni _ Ö}·le deö-ı'I canım. Bu gı·bı' 1·~1er . . 1 d w .,~ apıs ı e ceza ant ın acngı, orç o-

l!> ~ Hüseyine vası tavın o un ugu ııan .. 
nin sı.hM tesiMtı için 50.000 liralık bitmistir. olunur. · 40g.:- elenmez .yeya ıtıraz olıınmazsn her . eyyamı acliyede daha iyi görülilr de Uil 
bir k ... .if hazırlanmııtır. Bunun .15 Demirci'de 5.000 liraya bir mez- ıbir borçlu hakkında ceuri icraya de-

~- onun için .. 
bin liralık kısmı hemen münak<.tsa- baha yaptırılmıştır. S 'd Ah d k • f' ı rnm olunac·ağı mal\ımlım olmak U-

- Bayramın kaçıncı günü gele- eyı me tere esı tas ıye me- k •. . 1 ~ ı.ıı·· 1 ya çıkarılnu~tır. Mütebakiai de ya- Köprüler ,. ~ zere ·c.rf ıy et ı ıınerı te ıg o unur. 
M . N f" müdürü B M h d :vım murlugundan: 1 4047 kında ikmal edilecektir. 28.~00 lira anııa a ıa · a mu Salihli'de demiryolu üzerinde · _· Cün tayin edemem. Bayramın Ölü Seyid Ahmed olğu Sadeddin __ _ 

sarfiyle bir arteziyen açılacak ve Yanat Taytan ahşap köprüsünü Nafıa Ve- hafta~ı mı olur on beıjnci olur. Yok- ve Rahmi varisleri ~Iediha, Zafer, Bergama asliye hukuk mahkeme-
haıtahanenin su ihtiyacı .buradan te- caktır. . . w kaleti ilk yapılacak betonarme köp· c;:a virmM mi oJur. İstical etme, Alla- Kenan ve Naciye taraflarına: sinden: 
min olunacaktır. 7b2k000 Jı:~ya bır çobcuf dogum rüler arasına almıştır. Bu köprü 120 hı; gi\nü <'oktur. Ölü Seyid Ahmede ait BalçuYada I!ergamnnın Ferizler köyUndcn 

Gene 13.000 liralık bir Kız ensti- ve a ı~ evı ın~aasına aş anın.ıştır. metrelik büyük bir köprü olacaktır. - fvi a
0

mma beklemek için bendP kain dört parça gayri menkulün l.ıi- .;\lehmed oğlu Yusuf yanında Meh-
tüıü binası yapılmı:;;tır. Bu yıl ensti- Cumhurıy.~t .bayra~ında t~~elı atı- inşasına de;hal başlanacaktır. de tak~t yoktur. Gurbet elde iki kişi- rinci artırmasının 11-11-938 cuma med kızı Hanife tarafından Avalık-
.. .. l k d l S lan bu muhım eserın proıesı Nafıa Alasehir de Sarıgöl - Buldan yo· · ~ k f ·1 han k' günü .~aat 14 d"', ı'kinc-i arttırma~ının ta ahçı Filorinalı Selim oğlu Ali Rı-tunun yatı ı ısmı a açı mıstır. u- · nın yevmı yP.me ma!'lra ı ı e ı- .-

A k • b . Vekaleti tarafından hazırlanmıştır. hı Ü?.nindt>ki (Derbend köprü~ü) ra~ını bir kerre rlils.Uniinilz. 26-ll-!l38 tarihincle tzmir ahkamı 1
1
za aleyhine ikame ettiği boşanma 

basmaq kısmı n ara ta~nna enzı· . . . .. d N f V kAl · k • •1 • . 45.000 liraya ınşa edılecek Adlı- nu e a ıa e a etı yaptırnca tır. - n~ıfız sı>n eYli misin ki, iki ki~i- iahsfye sulh hukuk mahkcmeginde davasının yapılan muhakemesinde: 
yen bır taşla kapamadır. kı antresı b' · · d h Etüdlere baslanmıstır. 1 b h rl" ? ı ~ clair olan ı·ı,:-111 ' ' e111• .:\•ı··ıclcl "ı': tlelıı·n ı'kanıetat.hı meçhul 

d } B"" ·· rb ye sarayı ınasıntn prOJeSJ e azır• • • (en a se ı~·or~Un. yapı acng .. u1 ı ı v _ .. 

mermer en yapı mıştır. utun a u- . d b . . Manisa - Tuq~utlu yolu üzerinde _ HRyır efendim. Asır gazetesinin 9-10-f.138 tarihli o!lluğunclan ilanen tebligat ifasına 
ratuvarlarında su tesisatı mevcud- lanmıstır. Bu hına a u sene ıçın- (T dl k.. . ... ) .. N f V 

· · d · 1 k B' · urgu u oprusu nun a ıa e· Refaka timde eşek bendeniz de nüshasında intişar etmişti. ~IezkGr ,.e malık<'menin 17-11-938 günO sn· 
dur Ankara İsmetpasa Kız enstitü- e yapı aca tır. ına ınşa~ına yar- kA l t' t f d b t 1 k 

· ~ .. Adi' V k 4 1 · a e ı ara ın an e onarme 0 ara ''ar. •atışın vukuuna ıttıln pe~·da etmeniz at 9 zn talikine karar verilmiş oJdu-
sünden sonra Türkivede en güzel dım olmak uzere ıye c a etın- . . . t ı.b·· 1 d b l 1 

· İ 7ı:: 000 ı· ·ı k• A rnsası ıçın cşcu us er e u unu - - Ya ... Eseğiniz de vat', dE>mek zmımına keyfiyd a<lresinizin meç- ğunJan o gün mahkemede hazır bu-enstitü binasıdır. ce - 1. , ıra vcrı ece "Lir. rsası • . 
1 1 •• ı· · t" ] 4 k mustur. :Mısır mı'? Kıhı-ıs mı? huliyetine binaen telJliğ makamına ,Junmanız tehliğ' m !l.hımınn kaim ol-

25.000 lira)'a bir de Parti binası g~çcn s~nc a tı yuz ıraya !'! ım a 1 , 'ahap Go.'kıel 
--: - lT:ıyır, bı>nim gibi yerli maho.ııl. kaim olmak üzere ilan olunur. 4043 mak üzere ila nolunur. 4038 

yaptırılmıştır ki, keşfi 35.000 lira olunmuştur. . . . . . --=-+=-- - Allah miibarek etsin .. Madamki 
la b b . 25 b. ı· k Vakıflar ıdaresı Manısada ıkı 1 ., n u ınavı, ın ıraya çı ar- Ç [J l 

- k B 1 22 a a eşeğin var. Konyanm köy Pri zen-.naaa muvaffak olunmuştur. ap. art.man yaptıraca tır. un ar 

1 
e b 1 k k gindir, aha!i:o'i çok sahavetlidir. Sana 

lzmir Sicilli Ticaret Memurluğun
dan: Bu vıl açılan büyük stadyum ın ıraya çı aca tır. . T } h . ı B 1 Jd ·· •• t •• er aztr bir tavsi.,·e vereyim de bayramda 

350.000 liraya çıkacaktır. Projesi, b~ cdiyel, by.enBİ al dı~ı arbs? uzerbı~- U Ull bı"ı·kaç ko··~· ...ıolaş .. Bı'raz di.inyalık '.··a-
\ ' l f d t nası ır - 11 

' lzmirde birinci kordond~ 168 sayı1ı Riz hanında ticaret yapan Ankara stadını yapan iyo i tara ın- 1 e ~r 0 e · tr e e ıye 1 
' parsın hana da faydan olur. 

dan hazırlanmıştır. Stadın, ilk ham- gara) santrah kuracaktır. Bunların cRişar J. Abot>un 31 / 10/ 938 tarihinden itibaren yaptığı ticari mu-
1 1 k d "ayla u .. z .. ımlerı· de - Vallahi efendi hazretleri, bu iş k h · · b·ı_.. 1 1 b d .. lede 70.000 liralık kısmı yapılmıştır. projeleri üzerinde nı ısı ma ta ır. I j ame1atına son verere ticaret anesının ırt:um e mat u at ve uyu • 

A k . ~b'd . benim elimden gelmez. k 1 k ı l" · J · d .. kk"I Ab ı· 
Bu kısım. betonarme tribünleri. pist, t~tiir ü? a . ı esı . müşteri bekliyor _ ., r biri mi? natilc men u ve ~ayri mc:n u e~-~a ını .~mır .e muteşe ı . ?t .. ı-
spor sahasını ihtiva etmektedir. Be- Eski Beledıye bınasının yerınde 1 • A w Neden zo . ş · . . w. mited Türk şirketıne devır ey.ledı~ın~ mutedaır beyannamesı şıcıl:n 
ton bloklarla gayet güzel yapılmış Atatürkün çok büyük ve mükemmel 1 Çal, ( Hususı) - Hava1ar yag- -· Hayır efe~dım .z.~r hır ış degıl. 2381 numarasına kayıt ve tescıl edılmış olmakla esas kaydının terkın 
il ata duvarları vardır. Muhteşem be-,bir abidesi vücuda getirilecektir. Bu murlu gitmektedir. Ekime başlana· Fa~at ben dılencılıge alışkın ol- kılındığı ilan olunur. 4033 

1 
Ab•d . . 1 . h 'k' F kt Ç 1 t''t .. l • . . t' k madıgımdan 1 tonarme antresi çok caziptir. a 1 enın pro1e en, meş ur ı ı ran· ca • ır. a u un erının vazıye ı ço . .. . . w. . K •• ı •• L• . 

Önümüzdeki sene yeni bir hamle:sı7., iki Alman heykeltraşı arasında iyidir. Denkler hazırlanmıştır. Yay- - Bu dılencılık degıl, meşru bır U tur 1SeSI 
ile yüzme havuzu yapılacaktır. Bu-!müsabakaya konmustur. ~bide için lanın üz~mleri d,. kurutulmuştur. kazançtır ( !) . . G d ., • 
nu da manej yeri ve atış poligonu 70-80bin lira sarfedilecektır. Abide-

1 
M;; .. tı:ıhsıl alıcı beklemektedir. - :'~··· Öyle mı efendırn ne çare ece erS.t.er 1 

t k·p edecekt·r inin etrafındaki bulvarlar asfaltlana·ı Kazamız ile birlikte dört nahiyedt! ki hu ı!!ı ben yapamıyacağım. lkı" •enedenberi yapılan tecrübelerle yüzdeyüz muvaf'faktyet 
a ı ı · k A ·· k b 1 C h · b 1 d' · · · ·h b · 1 - Şu halde ~en de bir kabilh·et- 1 - .. Halkevinin yanında çamlığa kar- ca tır. tat\ır u varı, ,um urı - e e ıye reısı ıntı a atı netıce en- . . · · gösteren lise ve ortaokul diplomaın almak iat.iyenler için gece 
ı 16 000 lira sarfiyle hususi idare yetin 15 ci yı1dünümünde açılmıştır. miştir. Çal belediye reisliğine Halit :;11bk Ynr demek.. . dersleri bu ders senesinde de başlamıştır. 

ş · A · · Ab'd · . d b b l ç l'kb · ı · f - Hakkınız var. efendım .. için bir akar yaptırılmıştır. Şımdı 1 enın ) anın nn geçen u u va:, 
1 

e 1 aş scçı mış ır. . . . . . .. Gece dersleri için Kemeraltında Birinci Bcy~r sokağında (30) 
Halkevinin spor kulübü olarak kul- Manisa'nın en güzel yollarından bı-ı Be1ediye, kısa bir zamanda mem - ~~!" •:f'· ış ıçm daha çok bek- ... - numaralı ev hazırlanmıştır. 
1 ılmaktadır. [ ri olmustur. Bo·71ılmas1Nl m;:ı•ıi ol- lekete Atatürk anıdı, mc7baha, lemekl~gın ~.azım?ır. . 3 - l{ız ve erkek herke• bu derıılere devam edebilir. Derslere her 
an 1 · · ·· · d h .. l'' k'l d 1 k ld f'd ık - Dgru•wlersın Kadı efendı haz- •~ ... Parti binasiyle geçen sene 20.000 ma ;: ıçm uzerın en . er tur u na ı rn yo, yo , a ırım. su, ı an ı te- . . . : · . · ı I · ·· d · · · retlel'l ı>t:l de bıtmez tükenmez ya-lira sarfedilerek tamamen venılencn \'ast;ı armm geçmesıne musaa e --ıın etmıştır. . - . 1 

gün saat 19 da başlanır. Saat 21 de nihayet verilir. 
4 - Dersler için ayda yalnız beş lira alınır. . k l"l .. b. l b" d"l kt,.d'r Bulvarn bir tara- ı .. l la.n. BızclP de a<:hga hu tahammü 

Halkevı ve spor u u )U ına arı ırle 1 meme ı . D z· u .. 'k d h k b kl . 1 
kitle teşkil etmektedirler Çamlık ta fır da abide, bir tarafında dn çamlık. r. ıya stun \'ar 1 e~ı _a a ço e w .erız 'b'· k 

N f \ ' k .. l · d 1 · k bahçes·. diğer tarafında ço- Ertesı gun hoca eşegıne ınere 

5 - Girmek iıtiycnlerin hüviyet ciftdanı ile sıhhat raporu ve 3 
aded fotoğraf iJe her gün saat 18 den itibare~ mezkur adrese 

la ıa e aetın en geen proıeyeıçockud. ı,b k <. • Doğum ve kadın hastalıkları melül Ye mahzun Konyadan avrılır-
göre ıslnh ve tanzim edilmektedir. cu ogum ve a ·ım evı, y-..nı ens· mütehasaıaı k , w ı.. 1 .II 

kd
4 • h · .. b" b 1 kt d ken ese anırm::ı.ga •ıfü~ ar. oca 

Partinin miihim na ı muza e- tıtu ması u unma a ır. d d d ~ · :ht' A Akı-ı. ehire varır. E~i dostu hocayı istik 1 - Hem el e pek çok. 
• • -r· . . K l d (Almanya an ön Ü gayrı ı ıyarı: ., retıyle Manısa Kıtapsaray cemıyetı , aza ar a . . Ulan köftehor -der- ne anınp duru bal eder. İstikbal edenlerden birisi: - Nn~ıl vazife aldın? 

tarafından bir kitapsaray yaptırıl- Kazalarda da khudmm~lı hır d~~Jı- Hastalarını 15-1!> arası Birinci yorsun. Yok::;a riyakurhk kadı efen- Hocam - dtr - hoşgeldin. kadı efen-
1 

- cllirknc gün bekle> 
mıştır. 20.000 liraya mal olan ve yet ~e;am etme. te. ir. urgul u a kordon :n 2 .ı. "o. lu apartmanında diden sana da mı f'iraret C'tti? diden aldı~ın vazifeden memnun , rımclac;ıııı ! 
Cumhurivet bayramında açılan ki-•yenı hır Halkevı bınası kyapı mıştır. kabul eder. ~asraddın hoca memleketi olan ınu~un? 
tapsnray,' muazzam bir binadır. Ya-

1
44.000 liralık hükumet onağı pro- r--------------• 

müracaatları lüzumu rica olunur. D: 8 

ile chatı-

S.G. 



lzmir Vilayeti l\1uhasebei hususiye· 
varidat memurluğundan : 

r ni inşaat sahiplerile kum 
a Uiyatı yapanların nazarı 

dikkatine 
Kum ocaklarından infaat mahallerine nakledilecek kumların 

(ta:r ve toprak ocakları nizamnamesine tevfikan) ocak mahallinden 
kaldırılmnzdan evvel resmi ödenerek nakliye tezkeresi alınmaıı 
amirdir. 

Binaenaleyh nakledilecek kumların resmi en yakın muhuebei 
hususiye !Ubelerine yatırılmadan nakliyat yapılırsa yine mezkur ni
:.:amnamenin maddei mahsusuna tevfikan be, misil cezaıiyle birlik
te resmin tahsili cihetine gidileceiinden nizamname hükümlerine 
uygun hareket olunması çin alakadarların ~alUınu olmak ilzere ili.n 
olunur. 1 3 5 8 10 

inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
den: 

1 . • idaremizin Papbahçe fabrikasında monte edilecek 1 aded 
400,000 litrelik, S aded 200,000 litrelik, 2 aded 100,000 litrelik ve 2 
aded 50,000 litrelik cem'an 1 O aded iıpirto tankının f&rlname ve res
rıi mucibince imali kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu,tur 

11 -Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli sif İstanbul 32,500 
lira ve muvakkat teminatı 2.437.50 liradır. 

Hl - Eksiltme 18/Xİ/938 b.rihine raslıy~n cuma rünü saat 15de 
Kabataıta levuım vemübayeat ıubeaind~ki alam komisyonunda ya
yapılacaktll'. 

iV - Şartname ve resimler l.63 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
umum müdürlüğiiı levazım ve mübayeat ıubesile Ankara ve lzmir bat 
müdürlüklerinden alınabilir. 
V-Ekıiltmeye itliı ak etmek istiyenlerin fiatsiz fenni teklif mektu • 

bunu verilecek malzemeye ait bütün teferrüat vedetay resimlerile ima 
litre.imlerini ve bilhuaa hava çık!§ ve girit supaplarını detayye pl&n 
lannı ve montajdan aonraki vaziyet planını ihale gününden en ıreç 
1 O gün evv~line kadar inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrika· 
lar ıubesi müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta -
zammın eksiltmeye iıtirak vesikalarını münakasa güıoıünden bir gün 
evvel mezkur tubeden almaları lazımdır. İttirak vesikası almıyanlar 
münakuaya kabul edilmiyeceklerdir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile betinci mad· 
dede yazılı müskirat fabrikalar ,ubemizden alınacak eksiltmeye itti
rak veıikuı ve o/o 7,5 rüvenme paruı makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann eksiltme günü en reç 
saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu bqkanlığına mak
buz mukabilinde verilmesi lizımdır. 4-14--24--7 7038/3640 

inhisarlar Umum müdürlüğün-
den: 

1 - idaremizin Çamalb Tuzlasında p.rtname ve pro~si mu· 
cibincc y ptmlacak elektrik santral binası ve müttemlitının intaalı 
kapalı zarf usuliyle ekailtmeye konmuıtur. 

il - Keıif bedeli 29071 lira 97 kurut ve muvakkat teminatı 
2180 lira 40 kımı4tur. 

111- Eluiltme 15/Xl/938 tarihine ruthyan Salı günü saat 15 
de Kabata,ta Levazım ve Mübayeat ,ubeıindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukftbilinde inhi
sarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayeat Şubesiyle Ankara ve 
lzmir Bat müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye istirak etmek ist:yenl.-.rin diplomalı mühendis 
veyn mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte
hnasm intUtın aonuna kadar daimi olarak İ• basında bulunduracakla
rını Noterlikten muaaddak bir taahhüd ki.ğıdı ile temin etmeleri ve 
bundan be.ık•. asgari 20.000 liralık bu gibi insaat yapmıf olduklannı 
gösterir fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 gün evveline kadar 
inhisarlar Umum müdürlüğü intaat ıubesine ibraz ederek aynca ek
siltmeye ittirak vesikası almaları li.z,mdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı inşaat §Ubemizden alınacak eksiltmeye ittirak vesikası ve 
% 7 .5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ih· 
tiva edecekolan kapalı zarfların eluiltme günü en geç saat 14 de ka
dar yukanda adı geçen Alını Komisyonu Ba,kanlığuıa makbuz mu• 
kabilinde verilmesi lanmdır. 30--3-5-7 3963 

Devlet llemiryollarından: 
Devlet Deriıiryolları Malatya i,Ietmesi için atağıda cins, mil-tar 

ve muhammen t>edel ile muvakl<at teminat miktarı yazılı Marsilya tipi 
kiremit ve Malatya kiremidi ihale tarihinden itibe.ren on be, gün zar· 
fında teslim edilmek fartiyle açık eksiltmeye çıkarılmıttır. Eksiltme 
16/11/938 Çarpmba günü ıaat 11 de Haydarpafa gar binası dahi
linde birinci İ•letme komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme .-rtnamesinde yazılı muvakkat teminat ile 
eksiltme saatinde komisyon reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 
Eksiltme ıartnameleri Haydarpap yol baş müfettitliğinden parasaz 
olarak alnır. 
Kabul edilecek Teslim Miktarı 
nümuneye göre Müddeti adet 

Marsılya lİpİ 
kiremit 

gün 
15 31500 

Fiatı Muhammen 
Kuru, bedeli 

Lira Kr. 
8 2592 00 

Mahyalık kiremit 15 900 8 
1-4-8-12· (3965) 

Muvakkat 
teminat 
Lra Kr. 
194 40 

-----Muhammen ~deli 17217,GO lira olan 403,3 metre mikabı çam Gök
har kere&te kapalı %t.rf uauHle 17 /11 /938 perıembe cUnü aaat 15,30 
da Sirkecide 9 cu laletme binasında aatm alanacaktar. . 

isteklilerin o/o 7,5 niııbetinde teminat ve kanuni veaikallarını ihtiva 
ed cek olan kapalı zarflarını ayni gün aaat 14,30 a kadar komisyona 
Vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komiayonda vHilmek-
tedir. 1 3 5 7 29627 /3966 

Denizbank lzmir şubesinden: 
1 - St mi:ze uit nnlrepolarda İJl!a edilecek demir aundunna 9/ 

İl /938 Çar~amba günü saat on altıda ihale edilmek üzere ek· 
siltmeye pkarılmı,tı:-. 

2 - Ke•if be 'eli 3145 lira 59 kuruıtur. Muvakkat teminat 235 lira -
91 lmruştur. fazla ıınalumat almak istiyenler •ubemize ·miira· 

«'•M cdebilrler. 3994· 
1 5 • 

(ANADOLU) 

lzmir Defterdarlığından: 
Ismi İşi Mevkii No~ 

Kazanç 
Aslı Zam 

Mu nızcııc 
Aslı Zam 

L. K. L. K. 

ihh;ırıı~rrır 
Cild Varak 

Baha ·ve 
Dunnu~ 

~ 

,Aş evi Mimar Ke
maleddin 

L. K. L. K. 
5 60 56 21 

n < Ç 5 60 56 J J 3 
ı<ı• « ~ 4 66 4 66 1 1 8 
«, 4 « 4 66 4 66 1 2 2 

, Yulıarıda ismi yazılı mükellef namına 935, 936 mali yılı icin resen takdir komiısyonuııun 4 6 936 ta-
rih ve S62, ~63 .kararlarına iatinaden tarh olunan vergiler ismi hizasında gösterilmiştir. Mükellefin terki 
ticaret dolayıaile halen bulunduğu yerin bilinememesinden keyfiy~t tebliğ makamına kaim olmak üze-
re hukuk usul muhakemeleri kanununa tevfikan ilan olunur. 4040 

iz mir Deff er darlığından: 
lami iti 

Abdullah Hurdavatçı 
oğlu Mehmed 

Mevkii No. 
Konak J8 

Anafarta-
lar e&ddeai 

Kazanç 
L. K. 
~ 22 

buhran 
L. K. 
1 84 

Yekun 
L. K. 
11 06 

ihbarnamenin 
cild varak 

10 69 

Yukarıda iemi yazılı mülcellef namına 1 /1 / 938 ila 12/2 938 tarihi için tarh olunan vergiler ismi hi
zasında aöıtcrilmlttir. Mükellefin terki ticaret dolayısile halen bulunduğu yerin bilinmemesinden key -
fiyet tebliğ makamına kaim olmak üzere hukuk usul muhakemeleri kanununa tevfikan ilan olunur. 

4039 

lsnür ahklmı ıah•İye sulh hukuk 
mahkemeaitulen ~ 1 

Burnavada· Erıf'ne mahallesinde 
Kazak otlu sokaiında 19 numaralı 
evde oturan matmazel Marizipıd 
8-11-938 tarihinde öldOğitne göre 
alacak ve borçlullann bir a:r içinde 
mahkememize gelip miktarlannı 

yazdırmaları ve .yarisleri de üç ay 
zarlında mirasçı veı:.ikalariyle bera-

' bar mahkemeye gelmeleri lüzumu 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan it: 

1 - Nazillide Çürüksudan Sarayköv ovasının sulanması için açı -
lacak kanal ve ınnai imalat, ketif bedeli { 400008) liradır. 

2 - F..kailtme 16/11/938 t~ihine raslıyan Çar,amba günü saat 
(15) te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komiıyo· 
nu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Jatekliler eksiltme .-rtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
i,leri genel prtnameai, fenni .-rtname ve projeleri (20) lira muka
bilinde sular umum müdürlüjünden alabilirler. 

JIAn olunur. 4084 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (19750) lira (32) ku
ru,luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 

lzmir dördüne.Ü icra mernurluğun- en az •ekiz sıün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
dan: istida ile vekalete müracaat ederek bu iıe mahsq5 olmak üzere vesika 
Yemi~ ~arşı"ında tüccardan Şerif almaları ve bu vf'sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde ve

Remzi mağazasında mukim Alek- sika tl'lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye İ§tirak edemezler. 
sandır Roma ve Al ancak\Burnnva 5 - fıteklilcr teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattan 
cadde~inde 62 numarada mukim 

1 
bir aaal evv~line kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi

iken ikametgahları meçhul bulunan linde vermeleri la7ımdır. 
artor baladur taraflarına: · p da 1 'km k 28-1-8 3850 

H ı osta o an gecı eler abul edilmez. azinei mali\•en'in 88-4 56 zmir - ____ ...., _ _..~.;.;...;;..;...;..;.;.;....;..o;,;,;;,;;.;;,,;,;. __ -.;._._..-_..;.;;;.;:..: 

birinci hukıık r:ıahkf'mt>.ıııinrl~n iı;tih- Ma ıı isa valilig\J inden: 
ı>a 1 ettiği 21-5-932 tarih \'e ~138-53 
numaralı ilimı mucibince m m -j 1 - Akhisar - Kırkağaç yolunun 0+000--11+100 iincii kilo -
raf talep ettiği 7006 lira 26 a ku;:ş met~eleri arasındaki kısmın toprak tesviyesi, şose h~linde inşası ve 
için ikttmetgihlannıza ·cra e · 1 • aynı zamanda on beş menfez yaptırılması c87856> lıra c85:. kuruş
gönderilmiş ise de milb~şirin :~ş;:~. luk ke§İfnamesi üezrinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş-
hntına göre bila tebliğ iade edilmiş- tur. 
tir. 2 - Bu işe aid keşifname evrakı ve teferrüatı dört lira 40 kuru~ 

l bu ilanın rıc r~ tarihinden ililın- mu!ıabilinde vilayet nafia müdürlüğünden alınabilir. 
ren on beş gün i;inde her biriniz bor 3 .- l_h~le biri~c~ kan~nun .h_i.ri~ci perscmbe siinü saat on birde 
cu ödemeniz lazımdır. Bu mOddet Manısa vılayet daımı encumenı onunde yapılacaktır. 
içinde borcu ödemez~eniz tt>tkik mer-' 4 - Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır. 
cilnden \'ev:ı tem\•iz ,·evahud iadei S - isteklilerin ihale gününden en a7. sekiz gün evvel usulü daire-
muhakem~ yoliyl~ ait oİduğu mahke- sinde Manisa vilayetinden alınmı!" ehliyet ve5ikalarile 19.38 yılına aid 
meden icranın geri bırakılma~ına da- ticaret odnsı vesikasım ve muvakkat teminata aid banka mektup n~
ir bir karar gö..,tel'ilme<likçe cebri k- ya makbuzu 2490 sayılı kanunun otuz ikinci maddesi dairesinde ha
raya de\'am edileceği \"P .,.ene uu ziırlıyacakları zarfın içine koyarak ihale gl.inü saat ona kadar Manisa 
müddet içinde mal beynnıııda bulun- valiliğine vermeleri ve postada vukubulacak gecikmelerin nazarı iti
manız ve bulunma?.sanı?. hapis ile ~ra alınmıyacağı ilan olunur. 8-Q-20-27 40_28 __ 

tazyik olunacağınız ve hakikata mu- Cumaovası nahiyesi köy kurulun-
halif be\•anda bulunur~anız hapis ile 

cezalandınlacağınız mallımunuz ol- dan: 
mak üzere .keyfiyet ilanen tebliğ o-
lunur. 4046 

Cumaovasının Bulgurca caddesi bitişiğinden başlıyarnk köy 
içinin bir kısmında tahminen 1 500 metre murabbaı kaldırım açık 

ı . d"" dü·. •• • 
1 

i eksiltme suretile münakasaya konulmu:;ıtur. Taliplerin ellerindeki 
zınır or ncu ıcra memuru un• . "k 1 ·1 b. ı·k 16 11 93 ·· ·· ·· dan: . rsan at vesı a arı c ır ı ·te 8 gunu koy kurulunda hazır bu-

lunmaları ilan olunur. 4032 
Karataşta Aras sokağında 16 eski --~~~--'!!"'"!~~~-~------------....,---

ve ötuz numaratajlı hanede mukim Nafia Müdürlüg--ünden: 
iken halen ikametgahı meçhul bulu-
nan ölU ... tehmed vari!'i kendi na· T orbrılı cezaevinin onnrılmas1 1095 lirn 38 kuru!! nçın tutarile 
mma esnleten ve pa kize ve neYznt ve yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iste~liler.in 
namıne Vt'lliveten kn-mel tarafına: 2940 sayılı yasn hükümlerine göre hazırlıycı.cakları teminatlarıle bır-

w 93B/ 1248 ·dosya. j likte 29 ikinci t~şriıı 938 salı giiııü saat on birde nafıa müdürlüğün-
Jlazinei maliyenin İzmir birinci de ~t~kil komisyona baş vurma~arı. 8-12-16-20 4041 

hukuk mahken:esinden istih!'.al etti-l/zmir Orman başmühendislig" inden: 
ği t t-9-9:l7 tarıh ve 9~7-48 sny1h 
ilamına göre hanenin tahliye~iyle bi-1 İzmir mcrke:ı kazasının Cumaovaaı Bulgurca_ köyl.er! civann
IUmum meııarif ve ücretin tahsiline 1 da bulunan Dcreboğazı devlet ormanından 12 metre mıkip çınar 
dair nam\nıza ~ıkarılan icra emri e,car ve Gölova ve Avandere köyleri civarında Elekçi deresi ormanın
mübn~irin milnderecatına göre bila elan 667 kental kansık kömür ve Çam köyünün Derebugazı Çatal
tebli.ğ,. iade olunmuştur. bunar ormanından 890 kental mete kömürü 15 gün müddetle umu-

İşbu ilanın neşri tarihinden itiha- ma mahsus olarak serbest aah§a çıkarılmıJlır. . 
ren on glln zarfında hanenin tahli- Çınar eprının beher metre mikibının muhammen b~li 
eıı.i v~ bilciimle mesarifinin tecwiye~ij·200 kuru,tur. Teminat muvakatesi 180 kuru,tur ..• 
lazımdır. 890 Kental mete kömürünün beher kentalının muhaınmen 

Hanei bu müddet içinde tHhliye bedeli 36 kuru~tur. Teminatı muvakkatesi 24 lira 3 kuru,tur. 
ve te!'!lim etmez:ıeniz ilamın hükmü 667 Kental karı,ık kömürün beher kentalinin muhammen be-
zorla icra olunacak ve icabında kra deli 28 kuruştur. Teminatı muvakkate 14 liradır. 
kanununun 26 ıncı marldeı:.in<le yazı-! •w• Şartname ve mukavelename projeleri Orman S., Mübendis-
lı diğer hükümleri · de tathik oluna-• lıgınden paraaıl: alınır. 
c.aktır. ı ihalesi 10/11/938 tarihine müaadif Per!eımb-e günü saat 14 

Hilkmf!n tahakkuk eden borcunu- de İzmir Orman Ba, Mühendislijinde icra kılınM:.aiından taliplerin 
zn da on gUn içinde ödemeniz ıazım-1 teminatı muvakkate makbuzlariyle ve vuaikleüyle birlikte komisyo· 
<lır. Bu mOddet içinde borcu ödemez na müracaatları ilin olunur. 29 1 4 8 (3958) 
~eniz tetkik mercfinnen ''cyn temyiz 
veynhud iadei muhakeme yolu ile ait 
olduğu mahkeden icranın ger.i hıra· 
kılmasına dair bir karar getlrJlrnedik 
~e cebri icraya devam ~dileceği ve 
bu mliddet içinde mal beyanında bu
lunmanız ve bulunmazsanız hapis 
ile tazik O)unacakSJplZ Ye .haki}(atn -... mulialif beannada bulunursanız ha-
pi~ .ile..- ceulandınlacağmız ~ mallı- -
munuz olmak ilzere keyfiyet ifnneh 1 
teblii olunur. 40_.6 

Saata çok ehemmly..,.. veren "IEVUIE saat• alır. 

\,Bir REVUE 
saatı alan ne aldıtını bilir, 

çun\<.ı ao eneme. tecrübe gibi bir 

garantiye mallktlr. 

Modeller en son ve zarif ••klldedlr• 

Satt• tl•~aw / BERN RO A ZAHAROF, lzmır, HUkU~t caclae•I 30 

8 Jkincitcşrin SALT 19 38 
8erg11ma oııliy" hukuk rnehkf'ml!>ı 

ıintlcn: 

l\ır:ıtlı K. rf<'n İbnıhım J.;1:ıı ratnııt 
\·ekili ın ukett RN ep Tıday tarafın
dan o köyden l\lu. tafa Kemalpaşalı 
Hekir oğlu İbrahim alelıine .ıçlığı bo
şanma dava:sının Yll\HI ın muhn1·eme
ı'İnrl{: MüddC'ı. 'ehin iknmetg~hınm 
rneçhuliyeti hesı,bi~ le il~ııen tebli
gat ıfa edildiğı huldc gelmECliğjnden 
ıJaneıı gıyap kararı tebliğine \ e l.ıu 

sebepten muhakemenin 9-11-9:;8 
günii saat 9 za talikine karar veril
miş olduğundan o gUn mahkemede 
hnzır bulunmasının :ık i halde mah
kemc>ye gıyabında devam olunacağı 
ilnn olunur. 4036 

hmir dördüncü icra memurlujun
dan: 

1 tankÖ.\' hamamı karşısında 22 
numarnda mukim iken halen ika
metgahı meçhul lıulumın eski tic:ı

reti bahriye liman memurlarmd~n 
l\lehmed Ragıp tarafına: 

938-4 dosya. 
Hazinei maliyenin lzmir birinci 

hukuk mahkemesinden i tihsal ettiği 
14-12-929 tarih ve 929-934 sayılı 

Bimile bakiye rn~tlubu olan 4815 lira 
9 kuruşun faiz. maı;raf, ücret 'e 
masrafı muhakeme ile birlikte tah-
Hine dair icrn emri ika'netgihınıza 
gönderilmiş i. e de milba~irin me ru
hatına göre bila teblig iade edilmiş
tir. 1şbu ilamıı neşri tarihinden itiba
en on gün içinde borcu ödemeniz Hi.
zımdır. Bu mild!iet içinde borcu öde
mezseniz tetkik merciinden veya 
temiz veyahud iadei muhakeme yolu 
ile ait olduğu muhakemeden icranın 
geri bmıkılmasına dair bir karar g~ .. 
tirilmedikçe cebri icra yapılacağı ,.e 
bu miiddet içinde mal beyanında bu
lunmanız ve bulunmaz anız hapis 
ile tazyik olunncağınız ve hakikate 
muhalif beyanda bu)nursanız hapis 
ile cezalandırılacağınız malQmunuz 
olmak üzere keyfiyet ilfuıen tebliğ 

olunur. 4044 

Kemalpaıa Jcra memurluiun• 
dan: 

Kcmalpaşada mukim iken ika• 
metgahı meçhul Manastırlı Jbrahim 
oğlu Süleyman taraf ınn. 

20/7/934 ve 30/8/934 ve 20/ 
71935 ve 30/8/935 ve 20/7/936 
tarihlerinde ödenmek üzere yecli par• 
ça emre muharrer senetlerle Kemal
paı:ıa kooperatifine ceman borçlu bu
lunduğunuz 207 lira 60 kurusun 
masraf ve senetlerde yazılı faiz~ ve 
ücreti vekaletle birlikte haciz yolu 
ile tahsili hakkında kooperntif ve
kili Ziya Elgiin tarafından aleyhini
ze icraya vaki müracaat üzerine 
çekler ve emre muharrer senf"dnt 
hakkındaki ahkama göre 3 7 / 45 1 
No. ile namınıza gönderilen ödeme 
emri ikllmetgahınızm meçhul olma
sı hasebiyle bila tebliğ iade edildiğin· 
den tarihi ilandan itibaren on gün 
zarfında borcunuzu ödemeniz veya 

borcunuza yetecek miktarda bil· 
cümle mal ve hak '\ e alacaklarınızı' 
göstermenİ7 ve borcun bir lcıs~ına 
veya tamamına itirazınız varsa gene 
bu müddet zarfında itirazınızı yap-
manız lazımdır. Aksi takdirde iaai 
takibata devam olunacağı ödeme 
tebliği makamına kaim olmak iize .. 
re ilan olunur. 

İıtmir Asliye Mahkemeıi 2 inci 
Hukuk Dairesinden: 

lzmirde Şehitlerde eski ismi Yıl
maz çıkmazı yeni ismi 1491 inci 
sokak 9 sayılı evde Yakup kızı Ad
viyenin Enternasyonal lzmir fuarı 
içinde vahşi hayvanlar pavi;>•onu 
önündeki paviyonda Şa al ve pasta 
satıcısı Manisalı Ahmet aleyhine 
açtığı boşanma davasının dava ar
zuhal suretiyle davetiye varakası 
mi.iddeia1eyhin ikametgahının meç
huliyetine binaen kendisine ilanen 
2/ I 1 1938 tarihine müsadif çarşam· 
ha gün\i saat 1 O da lzmir İkinci Hu
kuk mahkemesinde hazır bulunması 
için tebligat kanuniye ifa kılındığı 
halde gerek bizzat ve gerekse vekil 
dahi göndermemiş olduğundan hak
kında gıyap kararı ittihazına ve ila
nen ve ilsakan tebliğine karar ve
rilmiş ve tahkikatın 16/ l 1 1938 
çarşamba günü saat on beşe 
talik edilmiş olduğundan 
ycvmii mezkürdn müddeialeyhin 
mahkemede bizzat hazır bulunması 
ve ya bir vekil {l'Önd .. rmcsı aksi hal
de tahkikat gıyabında cer(;yan edip 
bir daha tahkiknt '\ ~ muhakemeve 
kabul edilmeyeceği gıyap knrarıı;ın 
tebliği makamımı kai~ olmak üze· 
re ilan olunuı. 
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j z:nir Eelrdiy esi l! iınları . 1 d"';~uıuda<HHU il u·~a1. k•h·ilndeu o,_ 
1- hmetpa~n nıahalle-.inin 32q in-lsif ve ~artn~meleri veçhile acık e~- ıüan Kiikt:ii ile karı,;ı S)kenin (_'ellikt;i 

ci "Clk,.gında yaptınl:ıcak kanalfaas - siltmeye korıyln,u~hır. Keşif bkl""li m:ıhallC',.;iı'lnPıt (':tnlbn1. rnehmet eYiııde 
yon huş miıheııdi!'.liklen teclnrik ertile- 436 füadır. ihalesi de 18 1.1 938 otun:ıı Ahmet kızı IIalite uralarıııcla 
cek ke~if , e şartnameleri wçhile açık cuma günü saat 16 dadır. iştirak ı de\'an! etnıekte olan i~tıır clanı,.;ında 
ek.;iJlmeğe konulmu~tur. Ke~if bedeli ('decekler 32 lira 75 kuruşluk temi- Dava olunan JiadcC'.\'t' usuleıı S<>krde-
52:! 1iraı.lır. ihalesi tlc 2!1 11 D!l8 :-ıalı nat makbuziyle encümene gdırler. ki ikametgahıııda .> apılan teblig;tl i.i -

gı.iııu ::ıaat 16 dadır. lşt.irnk edecekl.er I 4 8 11 15 (4002) lzer·ine to 10 n:~8 tal'ilıli cebeye ın·lmiş 
3V lira ~5 kuru~hık leınmat ınakbnzıle i<>e de bilahare ikametgahını değiştire 
eııcıimcnc gelirler. 1 l - Atatürl<ün ~rnhterem ~ınalaı:~- rek 2() ](} n:ıg tarihli c~lseye gelıne-

2-lJr. ?-.1ustafa em·er taddesindeıt nın Ktır~ıyakadakı me2arı. lıa'!:n1ll- d:,riııdeıı hakkında ın~ ap karan , eril. 
r.nıan 1383 \e 1386 ncı sokaklatda hencii:ilikt~n 50 kunı~ bedel mukal.ıi- mi~ ve ınuh:ıkeme '.28 11 !)38 pazarte
' ~niden Ytıptırılacak blokaj baş mil- !inde tedarik -edilf'cek proj(• ke- si saat ona bırakılmış olduğu uqnlth 
h. endı'..,likten tedal'ı'k ecHlecek ke .. if ve şif \'e sartname!"i Yeçhile tan - 141 1 •. , · · d 1 1 · . ·ı 

w " • ve .. _ ıııcı ma le erme gore ı aıı 

şartnameleri veçhile açık ek!!iltmeğe zim ediletektir. Keşif be1delı :::ureti!e bilc!idlir. 4024 
konulmuştur. Keşif bedeli 790 liradır. 9980 lira f> 1 kuru;ıtur. hıı-
1halesi de 29 ıı 9a8 .salı günü snt le:'li de 15-1 l-!l:~8 ı1~ılı günü ;-;:ı,ıt 

1

------------'------- ·-

16 dadır. İştirak edecekler 59 lira 25 16 dadır. fşti.rnk <>c!Pc:kıe.r 74.n liı.'.a lı:mir İk:nci Huku!{ Me.hkeme
kutuşluk teminat makbuzile encümene 25kuruş te.m ınat makouzıyle encıı- sinden: 

gelirler. . \ meen grlirle.r. . . . lzmir Kılcı mescit mahallesi ha-
3- Dr. :\Iust:ı.fa Enver cadde~ın - 2 - Halı! Rıfal pıı.şa cad<l~~ının ne 268 cilt 4B sahife 113 de kayıtlı 

dem ayrılan 1386, 1387, 1388 ve 1379 bahribaba parkı li~lün<le ve Değir ve Jı:. nirin Güz:elyalı Zeytinlik so
sayıh sokaklıırda yaptıtılacak kanali- menda9;ı caddesi önünde meYcut mu kak 18 ı sayılı evd~ oturur Aste~
zasyon baş mühenôi!likte tedarik edi- hafaza duvarının park tarafına alın- men Hüseyin oğlu İbrahim mahdu-
1 cek keı,if ve o:.artnamel~ri \'~çhile. a- ması \'C' ,\·olıın esa~Jı surette tamiri mu Nail Kemal tarafından mahke
<;ık ekslltme~ konühnu~tur. Keşif be- başmüh~ndislikten tedarik t>clilec.:~k 
deli 1990 liradır. lhale~i de 29 11 938 keşif Ye ~artnamesi veçhile açık ek
salı ıtütıü saat 16 dadır İştirak ede· siltmee konulmuştu. Keşif beneli 
cekler 149 lira 25 kuruşluk teminat 760 liradır. lhale"i de 15-11-938 s:ı
makbuzile encümene gelirler. lı günü saat 16 dndır. İştirak edecek-

4-- Karataş fü~Ulnde Turgut reis ler 57 liralık teminat makbuziyle en
mahallesinin 809 ve 310 uncu sokak. cüneme gelirler. 
!arda yaptırılacak kanalizasyon baş -1 3 - Dr. Hulı1si caddesinin Fevzi 
mUhendisllkten tedarik edilecek keşif paşa bukarından itibare>n mimar Ke· 
H şartnameleri veçhile açık eksiltme- maleddin cadde9ine kııdar olan düşP 
ğe konulmuştur. Keşif bedeli 580 1i. menin kesme ve fldi taşlarla Psa5ılı 

radır. İhale81 de 29/ 11/ 938 sah gilnil surette tamiri l.Ja~milhendisliktcn tP
~aat 16 aarlır. 1şttrak edecekler 43 li- darik edilecek kPşif ,·e şartnameleri 
ra 50 kuruşluk teminat makbuzile en. \'eçhile açık ek~iltmeKe konulmu~
cümene gelirler. tur. Kf!şif bedeli 7!50 liradır. İhalıa;,i 

5- Barındırlık sahasında 1382 nci de 15-11-033 salı günu saat 16daJır. 
sokakta yaptırılacak blokaj baş mil_ İştirak edectkler 56 lirn 25 kuruş-

rtıeye müracaatla maaile öteden beti 
kabul ve nufusa tescil ettirmiş ol-

dukları Eski soyadının bir çok aile· 
ler taı:afından alınması hasabiyle 
Attm seklinde deifütirilmesine karar . , 

verilmesini istemiş ve icra kılınan 
muhakemesi sonunda davacının bu 

talebinin muhik sebebe istinad etti-

ği arılaşılmış olmakla K. m~deninin 

26 ıncı maJdesi hi.ikrnüne tevfikan 
Eııki soyadının Atım olarak deği~ti 
rilmesine 11 <) 937 tarihinde vica-

hen ve ittifakla karar verildiği mad

dei rne-zküre hükmüne tevfikan ilan 

ucuz 
Osram-ll:Jl-ampnlları kulla

nınız. Oısram - m. anıpııll.tn 
sarf edecekleri t"('t'l'\~111a 

J 

mukabil size elde t'dil<·hil-
nıesi kal,il olan azami Zİ)ayı 

temin edt·rler. 

AEG · 
Türkiye \' eklUeri;,, 

Türk Anonim .l::lc:ktrik Şirk~ti Umumiyesi 

İS TAN BU L P. K. 1449 

1-=-

Elektron 
Türk Anonim Şirk.eti 

tSTANBUL P. K. 1144 
k · ı · olunur. hendfsl~ten hdrlk edi~~k kq~ n luk teminat ma buz~e encümene ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~• 

.,artnamelet veçbfle açık ekgiltrne~e gelirler. -ızm~r vı·aAye:J-'ı muhaseheı,. hu 
konulmuştur. lşin bedeli artırm:wa 4 - Ba:'(mahanE'de faikpnşa mahal l L • 

çıkarılacak ara ile ödenecektir. Ke- lesinin 1288 inci sokağında Karak;ı- sus'"ye mu••Qu••rıu••g"-u•• nden· 
sıf bedeli 1600 lira 72 kurtı~lur. lha .. pu cafület-1ine kachr yaptırılantk HiO · 
l.esi de 29/ 11 / 938 salı günÜ saat 16 metre boyda kanali:.rn~yon başmühcn Yıllık kha bedeli YER 1 Cinsi No. 
dtıdır. İştirak edecekler 120 lira 25 dislikten tedarik edilecek keşif ve Ltra Kr. 
kuruşluk teminat rnaklıutile encOme- şartnameleri vechile açık eksiltme- 48 00 Karşıyaka Alay Bey Mahallesi Ev 8 
ne gelirlel'. .ve konulmuştur. Ke~if bedeli 890 lira 

6- Bın1ndırlık ~aha!lnd:ı Cumhtt- dır ihale~i d!' 15-11 .. 9::i8 salı gtlnil ııa
riyet cadde~inden ŞUkrü :Kaya Bul - at 16 dadır. tştil'ak edecekler 66 lira 
vıuına kadar uıanan 1882 nci caddtıde 75 kuruşluk teminat makbuziylc: en
Hoizler proj~ ine uygun olarak yap- cüm~ıı~ sı:elirler. 
lııılacak 460 metre boyda kanalfzn!'I- 5 - B,u~kfttipliktf'hi mnli ve fen
yon baş milhendislikten tedarik edile- ni s.ıı.ı-t11tımesi \'eçhile itfaiye için sa

c~k keşif ye oartnameleri \•eçhile a- tın alınacal· bir a<let otopomp kla
çık ek iltmeğe konulmuştur. Kf'şlf be- vuzu kapalı zarflı ek..,iltme.\'t' kotıU 1• 
deli 2430 liradır. ihalesi de 29 ıı 9:!8 muştur. :\ftıhummeıı b~cldi 5!100 ı:. 
~lı gtınü saat 16 dadır. iştirak edecek radll·. )..l uvul\kal " tı-minat miktarı d · 
ler 182 lira 25 kuruşluk teminat mak- 412 lira 60 kıtnışıur. Ka alı z.al'fl al 
buıile encümene gelirler. ihalf'si lB·l l-!138 Cuma gıinü ı-:aa ı 

8 1 J ) 5 J 8 (4022) 16 da bf'lcd!ye crıciiıMnintlr yapıla 
caktıı'. 1~tiı'ak cıdeeekl,.ı· 2490 ~arılı 

' 
E f d 1 k d . kanunun tarifi dsı.iresinde hazırları-

- ·şre paı,a amacı ereınn- t kl' · kt 1 'h ı t 'h' . mış e- ıt nıe up nrını ı a e arı ı 
d~ yaptlmıo olan kanalıt:asyonun su 1 1 a 11 c1.,8 <' u ·ı t 

1
"' . . o an o- -. t) um:ı. ~ nt flaa ;:ı .. 

lardan korunması ıçın orada. m~v- kadar eııcilmeıı reiııliğine \'ermelidir 
cud çukurlaı ın doldurularak ımlası 1 
iJi baş mühendislikten tedarik edi- er. 
lecek keşif ve Şftrtnamest veçhile a- 1 28 4 8 11 

~------~~~~~~_._.~~---

çık eksiltmeye konulmuştur. Ke~if 1 ~ Rıt\'ındırlık saha.:;ı Ali Çetin-
bedeli bin liradır. İhalesi ) 5 11 938 kava caclde~inde )lesudh·e cudde!'i tti'
sah günü s?at 16 da~ır. l~tirak edt.- zıı;dan Şükrü Knya hııh·arına kadnr 
cekler 75 lıralık ternınat makbuzu olan \'olun esnslı tamiri \'e iki tnrafı
ile encümene gelitler. 1 na k~sme kordon çckilme:;i işi başmil· 

2 - qrcfpaşa Damlacık dere- hendL'llikten tedarik edill:cek kr~if vr 
11inde yaptırılmı§ olan istinad· duvar şartnameltıı-i veçhi!e ::ıçık ~ksillnıc>Yt' 
larımn daha bir miktar yükseltilme- konnlmtışt11r. K~şif h<'deli 476 liradır. 
ı:ıi işi baş mühendislikten tedarik e- ihalesi 11 11 9:~8 ctının günü ~ant 
dilecek keşif ve şartnamesi veçhile 16 eladır. htitak edecekler 3!) lira 75 
açık eksiltmeye konulm.uştur. Ke - kuruşluk tenHııat makbuile ('ııcümene 
şif bedeli 1150 liradır. lhale3İ 1 S/ gelirler. 

1 395 ınci Mehmetcik çıkmHı So. 
itlarei I·lusut-~yei Vilayete ait olup yukarıda yer ve cimi yazı1ı 

akar bir sene tuüddetle kirava verilmek üzere 31 /10/938 ııününden 
itibaren 15 gün müd<letle açık arhrmaya çıkarılmıştır. 

Kira sat Llarrnı okumak istiyenlerin her gün Muhas~bei Husuai• 
Yf! m\ldü. rveti Val";dat kal. in~ e pey •Ürmek i'tiyen!erin de ihale, 
güıdi olan 14il 1 f938 Pazartesi ~ünü .aat 11 d~ depozito makbuzla· 
riyle birlikte Viliyet Daimi trıcümene müracaatları ilan olunur. 

3 5 8 

t T .. l mensuca ı u1·ı ıtı,uı ır r an1uk 
Anonim şirketi Kapot 
tıs fiatı. , 
Tip No. l\::uka3ı 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

At 

Değ:rmen 

il 

Geyik 

it 

Tayyare 
,, 

f.ni santim 

85 
75 
93 
85 
83 
73 
85 
75 

11 Kt;pekı : 85 
İşbu f' a ~ler f..ı ')rika tes!imi 

masrafı müşteriye a~tti r. 

bezi sa .. 

36 ttl c 'tt · l< bir topu 
satış fiatı 

kuru1 
655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
66C:.-
675.-
615.-
653.-

satış liatl o:up ambalaj 

25 toptah aşağı satışlarda yukarıdaki fiat!ere ~u 2 zam 1 1 938 salı günü saa.t on alhdadır. ı 2- 9 F:yllıl cadclesi 308 inci ~o
İştirak edecekler 86 lıra 25 kuruş - kaktıın itibaren lıir kısmında raptırı
luk teminat makbu7.u ile encümene lacak lağım ba~miiheııdi~likten tedn-
gelirler. 26--1-8-11 3933 rik edilecek keşif ve şartnamesi \'t>Ç- , .ıa 
.-..-....... ..;;o..;.. _______ .__. __ ......... _______ ...._.._, hile açık ekı:ıiltmeye komılm .ıştur. KP.-

Fennin bir harikası 1-Beher metre murabbaı 60!'i kıı-' ~if bedeli G!'lO lit-adır. İhalesi 11 11 
rtıştaıı ~l80 lira 10 kuruş bedeli tnu-, 9~8 cuma günü saat rn eladır. İşt~ral. 
hırnımeııli 14 UnC'U adanın 162 m~tre edecekler 17 lira ~fi kuruşluk te'l'lınal 
murnlıbaındaki 20 ı:1avılı arga!lının ~a- rnakbuilf' encümene gelirler. 
tı~ı b ... şkfHlt>likteki ş~rtrıame.si veçhile ' 25 1. 4 8 i3fl26 

18 11 938 cuma gllnll saat on altıda -----------------
nçık arttırma ile ilıale edilecektir. lş- - Beher metre murabbaı 500 
tfrnk edecekler ye-tttıiş Uç lira yetmiş kuruştan 3·J20 liı a bed•li rncham 
beş kuruşluk teminat makbuzu ile menli 15 inci adanın 68~ metre mu
enciltnene gelirler. rabbıı.mdeı.ki 3, 4. S ve 6. 1 numaralı 

2- Belediye emlak ve akarından arsalarının satışı baş katiplikteki şart 
1310 uncu ~okakta «~lüftU sokağı> !ıO namesi veçhile 15 1 1 938 salı gü-
4ayılı Kiı ııç hanı lı:ışkatiplikteki ~art- nü saat on nltıda açık artırmR ile iha
name.si Yeçhile ~e bir sene müddetle le edilecektir. l~tirak edecekler 256 
icara verilecektir. Açık arttırma ile lira 50 kuruşluk teminat makbuzu 
ihalesi 18 11 938 cuma günlt ımat on ile encümene gelirler. 
altıdadır, ve ~eııelik karının muhum· 2 - Beher metre murabbaı 500 
ınen bedeli de bin bir liradır. kuruştan 2821 lira 25 kuru~ bede· 

lştirak edecekler yetnıiş beş lira li muhamrnenli 29 uncu adamn 
yirmi lıeş kuruşulk ttminat makbuzu 564,2S metre murabb:rnıdaki 1 1, 
ile Lirlikte endlmeııe gelif'ler . l 2, 1 7, 18 sayılı arsaların satışı ba~ 

2, 8. 11, 15 39B2 katiplikteki ~artnamesi veçhile l S 
1 1 938 salı ~ilhi.i Sl\8.t on alttdn a -

lkiçeşmelik caddesinde 66 1 sa• çık artırma Üe ihale edilecektir. ls
yılı sokaktan itibaren yaptırılacak tirak edecekler 21 2 liralık teminat 
elli metre boyda kanalizasyon Baş- makbuzu ile encümene gc:li .. J ... r. 
mi.ıhendialikten tedarik edilecek ko- 27 4 S 11 (39~8) 

-pı;-

:; 

( Agru delukse) 

' 

Tıras bıcaklarr 
' 

:c 
; 
t: 
" ... 

Bir tanesiyle bir ay mütemadiyen traş olunacak dünyada biricik 

bıçaktır 

o rrde l 7.'i 
Oepouı: Mazhar Öngör Kt>meraltı kara.kol ka . ş• ·• ~· -

•"' Wt,., • ... , > • ,, .,, efr.l>.attet , • .... .. .. ......... -..... ıc......,.rr..;.;.~ ....... r ....... , 

Sigara Tiryakielrine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücu<lleri üzerinde yaptığı tahribattan 

mü~tekidirler. Poktorlar kendilerine her daima aii'arayı terk etmeyi 
ta.niye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
}\iman 

'ın son 
icadı 

Slhhi agızlıi'!t kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütün içebiliı ler. Çiönkü bu ağızlığın içerisindeki 
:r dek kısımda bPlumm kimvcvi madde tütünün: Nikotin, Piridih,· 
Amomak ~ibi zch:rlefini yüzde 89 derecesinde ıüzer, ağız, ciicr ve· 
yürek temiz kalır. 

Fiati her yerde 150 kur ustur. 
T cptan, perakende satış: Kemeraltı karakol kar§ıtn No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 
..- ..,w __ _ 

Iz 
~ 

fia 
.. 
J 

Sivil :ayyart- me,·2anını menfez sularınden korumak için yapıla
cak kımal haf riyalı i e pere İnşası 5209 lira 1 O lmrus kesif tuhı.riyle ve 
15 g\İn müdrletle a<:t1{ ek')iltmeye konuldu ~undan isteklilerin 2490' sa
yılı yasa hükü:nlerine göre lıazırhyaceklıarı terıinatlariyle birlikte 12 
il.::inci teşrin 938 Cumartesi biinü saat on birde Nefıa müdürlüğünd~ki 
komisyona baş vurmaları. 27 31 4 8 (3937) 

Çtinku ASPiRİN seneler. 
denberi her turlü soğukal

gınlıklarına ve aÇjrılara karşı 
iesırı şaşmaz bir ilaç olduğun~ 

isbat elrnıştır. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olrnak içın lulfen Ej~ mar
dıkkat edirı i z . 

• 
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vante Linie 
Küçük ilan ıartları 1 LM1TET G. M. B. H 

mmm 11111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111mmi111111;1111111111i 11111111111111111111 Ş üre k isı 
MÜTEFERRiK: J 

JJilkk!in nakli - Mntekait Şt'\'k i 

Öj'litleı-i Pul, ttltUn. piyango hiletleri 
ve !l.aire •ıatı~ yerini Ba mahnneden 
ı.:apılard!t. lf> rıunıtH'R) a nakletmil}tir. 

Evler.melen kolaylaıtırmek için 
lnarduium danl!ma ıerviaine her 
vk ve ıı:nıftan müracaat edebilir, ı 

B. K.ırdıçalı 39 Hukuk mezunu 
llyaa d.5 

it verenler: 

Dört ı;;ntıHık kfi~ilk ilinlarltan: ,~itpnr acentası Hamburg 
Bir defa i~in 30 kuruş 
1ki defa için 60 kuruş BlRiNCl KORDON REES AMERiKAN EXPOr<T LINES 
1 ~ .:ı f f • 10 k "\ BlNASI TEL. 2441 

1
' ı....ç ue a çın uı ış ~EXMOUTlh vapuru 6 ikinciteş-

Dört defa i .. 1 ıı 80 kuru~ THE ELLERMAN l.INF..S L ID. rinde bekleniyor, Nev~·ork için yUk ala-
De,•amlı küçtik illnlarm her defası LONORA HATii kt ca · ıı· 

için lO kuruş alınır. Bir kola~·Iık « TRENTINO~ vapuru 29 e· · . 
olmak üzere her satır 30 harf iti- ··t · d · LONDRA HU'L aArın- cEXCELLO:> \apuru 14 iklnciteş-c ı esrın e . 1..:> ve n- . . ,, k · · • k 
bar edilmiı1lir Bir küdlk ilan 121) t 1. ..k k k ı·mdc bekleım·or: .. ,evyor · ıçın yil 

~ · ver~ en ge ıp yu çı araca ve ayni · 
hnrftan ibaret olmalıdır. Dört satır 1 Zflmanda LONDRA ve HULL · . nlacaktır. 
d:ın fazla .her •alır için ayrıca 10 1 yük alacaktır. 6 ıçın cEX.AMELlA> vapuru 21 ikinciteş-
kuruş alınır. _ _ . _ ı « THURSO, vapuru 6 lkincitef· rinde bekleniyor, Ne\'york için yük 

Dadı nramyor --Rir çoruk dAdı•ı rinde LONDRA, HULL ve Anv~ra- nlacaktır. 
~be aranıyor - Bir doğum evinde nrmıı~ or. Arzu edenler Karşıya kada 1 ten gelip yük çıkaracak Ve! ayni za- c:EXC'HANGEJ> vapuru 2 birinci-

hitmet görmek üzere bir ebe aranı- diş tubibi Kenan Çelebiye müracaat manda LONDRA ve HULL için kanunda bekleniyor, Ne\'york için yük 
1or. Anadolu ruet~!inde E. M. O. etsinler. Li..:un bilenler tercih ')]U- yük alacaktır. alacaktır. 
rnQracaatlan. nur. ..POLO.> vapuru ikinci teşrinin PiRE AKTARMASI StRI SE-

ıııonunda 1 .ondra. HULL ve Anvers- FERUR 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n gelip vük çıkaracak ve ayni za- • . . . 

Kl~DALJK EV manda LONDRA ve HULL için cEXCAMB10~ > \'apuru 18 ıkıncı-
.l'- , Uk ) ltt t~rinde Pireden• Roston \'e Ne,·york 

/ a aca ıt. 

T •• k • • b k d UVERPOOL HATTI iç.In hareket edecektir. ur ıye iŞ an asın a «ALC,;ERIAN) vapuru 10 ikinci c:EXOCHORDA) Yapuru 2 birin-
te3rinde LIVERPOOL ve CLAS- tikanunda Pireden Boston \'e Xevyork 

Göztepe tramvay Caddesin· GÔWdan gelip yük çıkaracak. Sçln hareket edecek'tir. 
c:MARDINIAN:. vapuru ZS c:EXCALIBUR> vapuru 16 birinci 

de .683 DUmarall denize neza • ikinci te,rinde LIVERPOOL ve kinynda Pireden Boston ve Nework 

ti f k 1 
Ad • h GLASGOW d ]' .. k k içfn banket ed~ektir. re ev 8 8 eyi aiz bahçe içe it an ge ıp yu çı ara- c:EXETER> \"apuru 29 birincika-

risinde ·sekiz Odalı Ve he:r Oda·· ~!;1m;HE l..EVANTE LINIE ~~=d:.:.~::~~r~ ve Ne•yo•k 
cKRti A> vapuru limanırnızda 

SlDda kalorifer teSİS&tl bufg. nlu HAMBURC BREMF.N Vapurların harek~t tarihlerlle 
A:VERSt ··ıt 'k. k d v~ tıavlunLirdeki de"itikliklerden ~cen 

nan bankamıza al•t ev kı·ralık- en yu Çl arma ta ır. ta meauliyet kabul ettnez. 
Daha fazla taf ai.lit almak için bi· 

tır. Taliplerin iş bankasına mü· f·ratelli Sperco ;;:.c~~~=n~:. ';;.·:·va~"::~c.:::. 

1 racaatları rica olunur. 1 Vapur Acenta~ 1a;ına mürı:;.tef:!~:=ee~~~7ı2~sur. 
ADttt.tı:rlCA S. A. Dl NA VlGA -

TlONr. lı•---1------

GRAETZ 
1939 

~ 
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GRAETZ 
1939 

LANGANO npuru 6 '11 de bek -

lenmtkte olup Cenova için mal altü
tır. 

LEltO rnotörU 10 '11 de saat 17 de 
Patmo11 L.ı-011 Kalil'nnos tııanköy ve 

Rodos için hareket edecektir. 

LERO motötü 14 11 ~e gelip 16/ 11 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıktan 

miltehaasısı 
Hutalannı 11.33 datı bire 

kadat Beyler ıokafında Ahenk 
...tbaua yanında kabul eder. 

MuailO "vkini&i Wınin edecek RAD 'O het hlllde 1939 medeli 
ı.le Pire Korfo Sarpnda Bridisi Av-ı===~~~~~~~~~~! 

GRAETZ 
lônya Draç R~uı.a Spa\nto Zara Fi

ume Trieste ve Venediie hnreket ede

ct1ttir. 
Markalı radyoaudut. 2 sened~uberi alan:ar memnuniyetletini izhar OYAI t 1 R ~ N~ER AND.A. S KUM· 
• - · ediyorlar. PAN'Y ASI 

CÖRMEK, DINLE.MEK sonra karar vermek menfutiniz icabtdtr. 
Mütenavip ve mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. HELDER vpuru halen limanda o-

NOT: Her türlü LAl\İBA , e bütün yedek paçalar daimi sutettc luı> Roterdam Amsterdam '~ Ham -
bulundurulur. burg limatılMı'l için mal a.lacaktıt. 

Pürjen Şal1ap 
T eaittni tabii olarak yapan 

en iyi mtıabildir 

Eksir Şahap 
Batur memelerini fiderir. 

Kuvveti iştihayı arbrar. 

, 
.. () !-11 flltıl ~ ~ 

t<VLLANM_.Kl.A OLU~ 

Eczacı başı 

S. FERİT 
Altın damlası 

SVENSKA ORlK .. 'T LlNU.~1 • 
l(U.MPANYASf - T. ede ...... Bahar 

BlRK.ALAND motörü limanda olup ır Dalya 
kt>terdam Hambttrg Gdnia Dan•il' B ç· k 

Umum vekili VE! Depoziteri: 

S. Kalomeni 
Te1eton: 2751 

T elfnf: Caldau 
Büyük Katdi~llı Han 

Omega ticarethanesi ittisalinde 

banimarka ve Baltık limuılaır için Dr. s. Sırrı Tine/ eş ıçe 
mal alacaktır. lıtanbul eıki Alemdar Sıhhat K ) ı 

BORELAND motörü 11/ 11 de bek Yutdu hekimlerinden o onya arı 
lehmekte olup Roterdam Hamburg Haatalerını yalnız gündüzleri k.a-

Gdynia I>anzig Danimarka ve Baltık bul ve tedavi eıier. Bütu··n Tu··rk·ıyen1·n ısrarla kullan 
liıhanhm için yük alacaktır. ============::: 

zı-:cLl.JGA POLSKA s. A. D TOl~. d ki t b•A • k k k 
LEVANT motöril tılen Htnanda ~ 1 arl a IJ ÇIÇe 0 ularl 

lup Anvers ,.e Gdynla limanları için M. ŞEVKi UGUR 11.I k 
mat ~·nklE>mektedir. DAHILl HASTALIKLAR lY.leT ez deposu 
SERYİÇE MAR1T1ME ROUMAlN MÖTEHASSISI 
PELEŞ vapuru 16 ll de plip ikinci beyler sokak Nb. 82 ,. fa E eza han es ı·· 

Malta .Marsilya Cenova limanları için Telefon No. 3286 
~ilk ve iıolcu alacaktır. 

ilandaki herek.et tarlhlerile na•· 
luhlardaki değişikliklerden ac:enta 
mt:s · uliyet le.abu) etınH. Del.. fulA 
tif~ilat içitt ikinci Kerdoh.la FftA. 
Tf.LLI SPERCO vapur acenWılı; 
na müracaat e41ilnıetl ri4a ohın~r. 

tttEFONı 2004/2ö0& 

Septolinll 
Diş 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku
vet, ağıza güzel 

1 

koku veren. eyni 
formüldür. ......_, ____________________ ~ 

lSperatör 

Cemil Oral 
Memleket ht1•tan•ti 

esAi operatora 
lzmire ••ilet etml4 elt11t t..F au

itle,.. katlar Cintloi•• Fr&naü 
h•&t•haheainde ötleden sonra Bi
rinei 8eyleraokatıncla No. 42 d.
haatalannı 11.hul eder. 

Telefbnı 21&2 Haatahane 
Tel•foıu blO klh\dt 
Telefoıu 3llO I+. 

Doktor 

Kemal Salih Ayaay 
~ari ,.e intani baataltklar 

mCllebaMlll 

Baaıaahane postaı.aa. 

kal'fW tt .. IO 

Cumartesi gün
leri meccanen 

Tel•foı.: 4tl3 

Türk hava kurumu 

Büyü~ ~iyangosu 
26 ıncı tert.p plana 

1 ıncı keşide 11 2 ci T eşrindedir 
Sa)'1 Lira Sayı Lira 
1 Mnklfa~ ıoonn 30 (500) 15000 
1 " 

" ~OOOJ 6:> (150) 
1 ·ıu . - 9000 

ı amıy! 40000 ıol (100) 1030) ı 15000 • 
" 4):> 

1 12000 " (50) 200JO 
" 1 
11 10000 ti (30) 18JJO 

2 (2000) 4)00 " \20) 16JOO 
" 4 0000) 4000 203000 

oktor MUktz HASTANESi 
CÖ~ MOttHASSISI 

Arif Yurcu Doktor 
Merkez hastanesi Halid Baran 

oreratörü 2 lnel beyler sokak, Hamam 
Haatalarıru aaat 1 S ten 19 za kadar Karıtalhda No. 45 
1 ti beyler dak '18 N. muay~neha• Jh sün 3 den 'I ye kadar 
beainde kabul edet-. Teı.a:u~ı .,... Tl1:,,~0N: 3806 



5 lkinciteşrin CUMARTESİ t 93S 

Ma~~İna T amirlıa.nes · 
fşi söz n:-rd iği günde teı;;lim ••tme\ i pren •ip 

~dinen ve bununla iftihar t•dC'n 

bir mücssc~ediı 

TELEFON : 3993 

/zmir : Kestane Pazarı Demirciler 
No. 67 - 69 

T. iS BA ·KA~I 
1938 

KôÇük Cari He&apla.r llltİU 
lkrcuiıi'ie plö.nıs== 

4 adetlOOOL 40lll L 
8 " 500,, 400ü. 

16 it 250 " 4000 .. 
76 " 100" 7600 " 
80 " 50 n 4Ql)O • 

200 n 25 " 5000 " -384 " 28600 .. 
Kuralar 1 Mart, 1 Harira~ 
l Eyl61, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. 
& az SO llra mcvduab 
bulwaan hesaplar kura~ 

• lara dahil edilecektir. 

;Tariş 

{ANADOLU) SAHlFF.12 

1 Erkek kostüm hum~;· ... 

• 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man-

• to ve Buga Yaka kürk 
ı ferini i BRA Hİ M KA 
RAKAŞA bakmadan . . 
geçmeyınız. 

RADYO Endüstrisinde BAŞ TU'!'A~ 1 

HOR Y 
1-Se~te sadakat 

2-6 se~ ayarı 

:ki Aln. n markası 

Bü) ük bir sürpriz 
1 nisan 19::\9 a kadar satılan 1939 

modeli IIOR~YPHON ve RRAUN 
radyoları sahipl<.>rine büyük bir sür

3-Kalın ve ince ~e.,te ayni berraklık 

4--Sarfiyatta tasarrt•f sistemi(%30 

5-Munzam oparlör tertibatı 

6-Gramofon için tertibat 
.!~~~~~= priz olmak üzere gayet zengin bir eş

7-Çift süratli ayar düğmesi 

8-praziti kesen hu:::usi toprak prizi 

9-Yeni ~istem lertıik ::.igorta 

10-Işıklı ve isimli ista5yon ayarı 

11-Dört dilimli sihirli göz 

1
12-1:3 rnetreden itibaren kısa dalg:ı 

1 13-I{ısa dıılgada yüksek randımanlı 

anti feeding tertibah 
14-.Jfotörlli tiplerde 10 otomatik 

istns,·on 

GARANTİLİ BİR RADYO 
ÇÜNKÜ 

1.- Yedek aksamı t:ım.ı
men meYcudcluı-. 

2 - :\lükemmel tamir atöl
ye:-;i rnuşterilcrin em

rine amaddlir. 

Umumi Vekili 
ı~tanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi Müessesesi 
lııtanbul l'mumi Acentası: 

Turk Elektrik Tesisatı Ye Ticaret lşlerı l\Iües:>e5esi 

OSMAN ŞAKAR 
Galata mağazası 

Bankalar cadde:ıi, Xo. 47 Voyrndn 
Han , Zemin kat 

· Üniver.;;ite caddesi .No. 28 
Beyazıt mağazası 

Elektrik idare.si karşısında 
Kadıköy mağazası : :\luvakkitane caddesi No. 33 2 

(ıı piyangosu teı·tib edilmiştir. 500 nu
m .. r~.yn isabet vaki olacaktır. Lira 
1 ciye bir pırlanta platin kol saati 165 
2 ci.):c 14 ayar altın ccb saati 100 

3 cüye Perpetüüm P. S. otomatik 

gramofon 55 
4 cüyc Pcrpetiit.im P. S. 3 otomatik 

• gramofon 40 
ı::: inciye Doksa marka altın 14 ayar 

kadın kol saati 60 
Bunlardan ba~ka 495 numarny& 

muhtelif hedeiyeler 

Ankarada : S. ve N. Kardas Qdunpazarı No. 12 
-ı Vilayetlerde Satıf Yerleri 

HORNYPl-ıON ve BRAUN 
nadyoları bu ı:;ene daha yük~ek, daha mükemmel vı 

daha zarif modellerle piyasaya çıkmıştır. 

Dok.tor 
Bakteryo 

1 

og 
A. Kemal Tonay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

rniltehasısı 

(Verem ve sa:re ) 
Basmahane polis karakolu ya

nında 251 

Telefon- 4115 ·------ ' _____ ., 

İzmirde 
Eskişehirde 

Bursa da 
Trabzon ela 
Sam.,ıında 

Kırklarelinde 

Lüleburgazda. 
Edremidde 
Erzunımda 

Konya da 
Ereğlide 

Zonguldakta 

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

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

HORNYPHON RADYOLARI 
1939 mocleJıer.•ıi': f!atleri: L. Vade 

'l ipi Prinz: 8 lambaya muadil 4 L. 135 12 Ay 
185 12 Ay 
215 12 Ay 

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

Motörlil otomatik 
>01.ruıpik: 16 lambaya muadil 8 L. 285 12 Ay 

Motörlü otomatik 

6 
6 
6 

BRAUN RADYOLARI 
Lambalı model Süper 165 12 Ay 
» l\fodel Süperlilkıı 195 12 Ay 
> Üstte gramofonlu 250 12 Ay 

Daktor GRAMOFONLARI 
Demir Ali Kenailiğ<nden 8 Plak değiştiren Elektrikli Gramofon Mobilyası 

PERPETÜÜN 

l 

1 

~:rın~~e·~~ltarım 
ge:;~~d~::~~n:~y~=ti~= 1 12 A yıhtcliVmEpiR moEi s i y E 
muayenehanesinde kabul eder. ı '4•----=----------... ----~---------------·--' 

satış kooperatifleri birliği 

tarafından, geçen seneden· 
beri yapılmakta olan nef;s 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

·KumbarM biri rD ~~:k~l~ı:a E !~d:: LE R j 

T ariş şarapları şarapçı
Lk telmiğinin en modern 
icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan Tariş şa-

rap fabrikasında yapıl· 
maktadır, 

Bilhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Döm.isek 
cinslerini tavsiye ederiz. 
Şarap, sıhhat, 1ı1eş· e ve kuv 
vet verir. 

Her yerde açık ve kapalı olarak sat.Jlmaktadır. Ne
fasetine rağmen fiatları ~hveı1dir. 70 ve 150 santi
litrelik şişelerde sablır, 

Toptan ve perakende aatıt yeri: - Kemeraltı caddesi No. 71 Tarif 
mağazası - lzmir Tele adre&i: Tarif - lzmir Tc'ief: 4195 

=========--~~~:--ı;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;~ ··-----!!~~---------·----------------------------- Memleket 1astanesi Doktor 1 MERKEZ HASTANESi Memleket hcutanesi GÖZ MOTEHASSISI 
başoperatörü dahiliye mütehassısı Arif Yurcu Doktor 

M. Nuri Arkan Dr. Celal Yarkın Merkez hastanesi Halid Baran 
o~eratörü 2 inci beyler '°kak, Hamam 

Hutalannı saat ıs ten 19 ı:a kadar Kartıamda No. 45 
2 ci beyler aob.k 78 N. mua7eneha· Her (Ün 3 den 7 ye kadar 
neainde kabul eder.- TeL3393 ._.,.._._TELEF ___ o_N_:_3_s_os...__ 

Adres: İkinci Beyler sokak Muayenchae: ikinci Beyler 
fırın karşıaı.. Kabul saatlan sokak No. 25. Telefomı:39S6 
3-7 kadar. Tele: muayene- Evi: Göztepe No.1018 
hane 312 .. Evi 2980 Telefon: 2545 

·-------------...-.-------··-----------....... ------.. 

200 ıla 600 metre ışık ver~n 

1938 Modeli 

DAi ON 
~ enerleri gelmiştir 
1 yi ı~ k • alnı:ı k için ) alnız 

D A I ~1 O N Pilleri 
i L .E 

D A i ıı1 O N Ampüllerini 
Kullanımı ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat ediniz. 

·------...-.----iiiiiiii---------------· 
Siz de MET ALLUM ''D,, Lambalarını 

alırsanız 

Hem bol ıtık almıı olur, hem iktıaad etmiı olur, hem lamba cleiiflirmek 
ten kurtulur, hem de aarfiyatınuın eksildiğini ilk faturada eörüraünila. 

Cevfik y nt 
Elektrik • Telefon ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 7') telefon 3332 


