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~~~ç~~~-;J~a~p~~~h=a=r=b,~.ş~~~d~et~k~d~e~v~am~e~~~j~or~~~~~~Şehir Meclisinde 

Japon tayyareleri, ağ~r bom- . Mali proje konuşuldu . 
balar yağdırmakta, bınlerce Belediye reisi, dünkü meclis içtimaında fikir ve 

ı·nsan 0 •• Jdürnıelctedir _ümidlerini söyledi. Karşıyaka su işi düzeltildi 

Halk, korku içinde kaçıyor. J .ıponlar, harbi biran evel 
Hükumetten beklenen yardımlar neler? 

bit~rmek için yakında umumi taarruza h ~zırlanıyorl .ır 
Şehir meclisi, dün saat on 

yedide toplanmış, · Ksrşıyaka 
auyu ve mar proj~sinin mali 
kısmı gibi meseleleri konuşmuş, 
kararlar alm:ştır. 

Japonların, h!r taraftan ıımu• 
mi bir ta•rruı yap ırak harbi 
bir an eve! bitirmeke karar 
verdikleri sövleniyor. 

Şanghay, 9 (R4dyo) - Jıpon 
do .ıanması ile hava kuvvdleri, 
bugün Amoyi febrinı l:ombar· 
d man etmişl!rd r. 

Eski zabıt okunarak küçük 
değişikliklerle kabul edilmiş, 

reis Dr. B. Behcet Uz, Karşı· 
yaka suyunun vaziyeti sebebile 
tersaneye ve bazı sınai müesse• 
selere su verilip verilmemesi 
m:seiu:ni • geç'n ce:sede 
buna dıir verilen b"r takrir 

Bombardıma'l, is~ihtcimatın 
tahrıbi maksadile gayet şiddet.i 
olmu~tur. 

üzerine • tedkik ettiğini söyle
"\ miş ve demiştir ki: 

T e1.hsilatımız - Bazı barb gemilerimize 
te sa'leden su verilmiştir. Mev• 

Bu S.!ne 18 milyon ı;m icabı Yamanlar suyu hazan 

lira f :ızladır mebzu', bazan azdır. Eğer riya· 
1.ıaahul, 9 (Huıutl) _ l:lnu• ıete salahiyet verirseniz meb-

Mailllp olan zavallı Ç n aıkerlerl nut•el ıonun1 k•dor t•h•i'ltımımı zul zamanlarında s.ıyu münasip 

Hanlcov, 9 ( Radyo ) _ Ja• Paris, 9 (Radyo ) _ Japo:ı• yrk6ıau, lBZ milye • 860 b n 462 görecetimiz yerlere verelim, ıı• 
Ç d b liradır, Bu miktır, J•çen Hn•kio· kııtıt m z zamanlard1. vermı· Ponların iki bin be~ yüz kişiı . k lar, cenubi in e ileri are· ~~" IR mi•·" lir• '•• •d•·. d 

1 Ç 1 1':;=:~:::§:~===~~;:;;;~~~;;!'...!,Y!el~m~,~r~e~y~~·z~in~ir~.~~~-:----bir kuvveti Vay nehr ni gcçm ,. kata deva ediyor ar. i.ı i.er. ,-. 
ler ve ilerlemeğe başlamışlardır. ko ku ve teliş ıçindo kaçı• 

Almanları·n ithamı Çin ordusu, J~pon'arın ileri yorlar. 
&.....ı..&tma ınani o;mak için mu• J •pon tayyarrlerinin atmakta 
kabil tedb rler a'mıştır. o:duldarı •lrıt bo~afnd"•• · · • 

Tiyençin·Bolceo battı üzerinde tahribat buaule ge mekte Ye Alcira vapurunun, Cumhuriyetçiler 
1 

ıiddetl. muharebeler oluyor. birlerce nsan ölmektedir. L'. d b /d dd [ 
-=------=====-===----- tara,-ın an atırı ığı i ia o unuyor 

937 Tiraret muvazenemiz 
Berlia, 9 (A.A.) - Bnu Ajıo11 mphıblri aıı:diriyor: 

1 • ıt • ı t• t• • S•l•mınkı LGk6••ti nndlnıle yıpılan ıeıebbaı •• logiliı konırcıl mın• ngı ere 1 e .care ımız ıaı..11 dolulinde gllrülecek ıabıelbılıirlerio bıı1rılmı11u dıir lopihereaia 

d Terdi~i karor hı~ kındı Eden &orıfuuila 71pılan bey anıt Alınan ıaahrılle• 

gl.ttı•kce artmakta ır rivde iafiıl uyıadırınıtıır. 
Almın maıbııııı Edeai taufıirllkle lıbam eımekıedir. Mııbıııı Ahi• 

R • k• f h F reaıa lrpuıyol eumhııriyetçileria• aid ta17areler tarafından lıatırıldıgıııa usya ile ın ışa alinde, ransa _ı.._nid_i•·---=====-----ı 
, ile durgundur 

93'7 yılı tlrıret mu•aseoeıi hak• 
kında iııoıiııik umum mildiirlilğil 
terafıu<l•o buırloaaıı bir lotıliotik 
.. brimia Ticaret Ye Sanayi OJuıııa 
pim ittir. 

Bu iıtaliltif• gllre 937 yılında, 
diler yılları noıcoran ibrıcatımıaıo 
arttılJ J\lemleLulcr Awoıturyı, Ar• 
nnadhık, Bdçikı, Çelı.otlnvakyı, 
Dınimorlıl, E>ıonya, Fraoıı, Bolları• 
da, lagilıer., J;landa, lıalyı, l'oloo• 

Von Ribentrop 
/ngiltere kralına veda 
:çin Lı;,ndraya gidece_ı. 

yı, M•lla, Yunıniılaıı, lıalyon ıdı· 
!arı, 1Cıbr11, ~ııriye, Arjıatin, Kanı• 
dı, &ilba, Avuttral71, Yeni Z.. 
lıaddır • 

Tllrkiye.Fronoa ırımıdakl ticaret 
iılıri dıırgaa deHıa eımekıedir. 
Froasıdao iıb11iıım11 'ia aıalıt var• 
dır. İhracaıımu he 4,351.000 liradır. 
Frauıa için meıulekotimiıden yu• 
mDrıa, hububat •• gıda maddeleri 
çekilmektedir. 

İugilıaredoıı Tllrlı:iyeye itbalit 
geçen ••o•d•o 600,000 lira fula 
olarak S,508,000 liraya yillı:ıelmit, 
İagiltoreye ibracııımı& da 2,100,000 
liralık bir ırtma gllrillmilılilr, 

936 da Türlı.iyoııia fıılyadıa 
itballıı 785.000 lirı llı.en 937 de bu 
miktar 5,634,000 lirayı ballı ulaıı•I' 
tur. fhracat•a:ııı iae, geçea ıeneoi• 
dç milyon lir• fazl•ıile 5,300,000 
lirıya yllkıelmiıllr. 

Tllrkiy•·Sow1et Rutyı ıicareıiade 
Sovyetl•r lebioe milbiıu bir lııkitlf 
glrGlmlltlGr. 937 yılı Sowyeıler mı•• 
lekeıleriııdea upııjtımıı ilbalAt ,.,. 
çea 11oe 4,374.000 lira ola a11aa 
mukabil 5,601.000 liuyı bulmuıtıır. 
lhracatımıı r1a geçea ıeqeqiu bir 
milyon 100,000 lirı fulatile dörl 
milyon 774,000 ı;udır. 

\ ı----·--·----1 

Van Ribenlrop 
BerUo, 9 (Radyo) - Alm1111ı 

Barici1• llleureıioe 11yia olwıaa 

.UDIADTIDlll Londra Hfiri lıo~ 
Loodr171 Jidecek H krıldao lti•al• 
aı•eıiui ıeri ılualı .,dolaıtıklld 
10ıu1, lrıgılıer• Bı,velı.ili B, Çeııı• 
lıerlayn il• Eddi oiyor•t ederelı. H 

a,..a •"'lıfaı.&er.ı. 1ıı..ı...ıı.._.ıu41ı 

Hatay da 
Bir Türk holleji 

açılıyor 
latanbul, 9 (H ,suai) _ Ma:ı 

bir cemiyet miz, Hataydı bir 
Türk kollejı açmat• karar ver
miştir. 

Hatayda, bütün memurlıırın 
Türkçe bilaıoleri aıecbııri t1&tu• 
laça.&ır. 

Harbiye N:ızırı M. D.aladiyer beyanatta bu. 
lunc:u, General Gamelen komitenin başınd::. 

Fransız parl4mentoııı 
Parlı, !I (Rıdyo) - Fnoıı mllaakereler cereyıa eımeli kuneıle 

Borbiy• N11ırı M. Dıladiye, parll· muhtemeldir. 
mootoaoo millt müdafaa eucllmenin• 
de oaan beyanına lıuluomoı, milli 
10Qdaf11yı taallllk edeu muelelerde 
.Ukador Neureıleriıı. taıu bır iti• 
mıd ahında yllrllmelerini temiıı içia 
Gaaeral Gımeleaia milli mihl.af11 
komitotiaia lıııına geıirildigiai ıöy• 

leraittir. 
Ordu komitHI relai, .Fraallll Ol'• 

datuauıı. bugaakO. laarpleria •••dik. 
Itri dcrıılor• gGre, daha ıollkeıoıael 
bir bıle goıirilmHi Ulaıııauod aa 
babıeımit •• ıilAb fabrilı;alaııoıa da• 
hl r .. ı lıir bal• kou111atıaı iaı .. 
mitlir. 

P•rio, 9 (Radyo) - Fraotıı P"'' 
Jlmeıııotuııda burtıDlerde Fronıııı•• 

Milli MA.ı.r.e WatiloaU iıoia ...eld• 

Mekteplerde 
ders saatleri . 

Almanyadaki usulün 
tatbiki d'li.fünülüyor~. 

lat•nb1&l, 9 (Hususi) ::- Kül. 
tür Bakanlıtında teıekkul eden 
bir komisyon, me~teplerin ders 
ıaatlerıni tetk k ıle meşguldür. 

Alınanyada olduğu ' bi se
kizden bire tcadar tedıısat Y•· 
pılma11 ve öğ.eden sonra da 
müzakerelere devam olunması 
,,,.~lii dınoiı 0tııııuyor. 

.--· 

Fuarın 
d •Y Sadi, K1rşıyakada su al· 

mak iıtıyen 300 ka :far aile bek· 
!erken sın ıi ın :lesseselero ııı 
vcrilmes:ne devam edi.mesi do}· 
ru o:mıyacağını, Bay F .ıik de 
bu işi rıyaaet makamının idare 
etmesi muvafık olaea}ını söyle
miş, avukat Bay Cemil 25 toı· 
dan fazla su sarfedeıılerden 25 
kuruş is'.eneceğ ne gö e, Kar~ı· 
yakada bulunan bir ham ııııın 
halk n aıhbatile alakası mevcııd 
oUuğuna göre, ayn bir tarifeye 
tl i u u .nas1 Uım~.:!l t.ni. 
sınai müesseselere verilen su 
tarifosnin de teıbitini istemiş, 

reis, izahat verın ş, sııyıın bol 
zam1nlarında boşun ate tı ' ma• 

kapısı 

aına rnlnı olınak için bu iıia 
idaresinin riyaset makamına bı
rakılması da mümküıı olacatını, 
fakat meclis, karar verecek 
o:u sa sınai müesseselere Ye 

vapvrlara ıu verilmeııiniıı der
hal ôn:ine geçilecejtini bilc:l'.r
miştir. 

8. Münir Birsel söz almıı, 
Karşıy:ıkad:ılci bir çok evlerin 
Yamaıılar ıuyıa alamad:klarını, 
balkın ıu ihtiyacı ortada quruw
ken aınai müesseselere ııı veri• 
eıniyec~i.ni, ev~ em.rdo ıaHm 

ve te.n zı le ib.iy.ıc nın temini 
lizımgeldiğini söylemiş, ihtiyaç 
takdirinde harp gemiler.mi:ı:e 

- Sonıı 6 ıncı sahi/ede -

Akdeniz 
~~-~------~~~~ 

Ve Hal:eşistan yolu içiı. Londrada mühim 
müzakereler cereyan ediyo 

Loadra, 9 (Radyo) - :Lıgili• gıı@ıeleri, lıılya, Fraoıa ve Sowyetler M• 

firleriairı Hariciye Naz rı B. Edenle göril~melerinc bilyilk ehemmiyet aır... 
mektedirler. Taymiı gazeıeıi •• diğer gızeıeler Jı.ıya ile logilıere ar111aık 
yıpı!ocak bir AkdoQi• ve Habeıiılau yolunun mohfuüy.ıi için logilıı~ ile 
tıolya ıraeıadı yıpılacık aıılıımaoıo, iki hukuwct içiıı de lıayırJı· neııceler 
Yereceğioi yızı yorlar. · 

1ıalyauıo Londra sefiri ile BE lea ara11ııdaki ıon gôrilı<11olerdo B.Edeıı 
ıarafıodau h111 t•lı.lif !er ileri ıürolmüştür. Jlo ıeldifleri U. Grandi Rollll• 
yı bildirmiııir. Deyli Meyi guaıeıi, B. Graodiaio ,alı.ıoda Rom•yı ıiyafel 
odeceAiai yı11yo!. 

İagıllera bllkılıııeıi, umumi bir Akdeniz ıala1ma>1 çerçe•••i dahiliaıt. 
Babetiıtanın ilhakını kıbu1 t:lmeğe müıenı•)ildir. 

ROMAN 
''Aşkın kendisi,, -----Roman ve hikayeleri ile · ~an· at kudr ' tini çok iyi 

tamd1ğınız değerli arkadaşımız ORHAN HAliMİ GÔKÇE
uin çok nefis bir romanı. gene AAADOLl DA ı;ıkmak 
beredir. 

''Aşkın kendjsi,, 
İL' ıııt aruıada" Yanık. iJdllıt" K..,aoıioa-Bozdağ", .. hıoida 

ulLf. t " ' h 

Dou J"uanı" Bizwetçi kızın deJterit', Şotörüu dor>iıeri.", ~,Tu.tuımoı 
• u • 

kalbler", Bu genç kimdir? .. vesaire gibi bı.t tt..1pra~o -.e hu c•mıyetua 

ha, atında~' •• biz.im jçim :ıdetıı a1ınD1ı11 romaularıo müPlliti arkadaı'JJDU 
GÖKÇE "Aılno kendisi,. ıdını ıaııyıu eıeriııi, A:\AOOLU için ilı.i uneo 
lik bir titialikten ıonra ıa~mlamı\'tır. 

Aık111 en ıılııt ş!!kU, ıziırap, sefalet, sefahat, !F·sadii/, 
koca ve evlad seogisi, veraset kanunlarının be zak "ııjıı, 
ana kalbi, tanınmıg•n meçlı.ııl :san' atklir, kovulan orosp• 
oe lıakckaten •mıalsiz bir roman .. 

''Aşkın kendisi,, 
Mevzu, lzmirden alınmıştır 
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--~alrJeıda .. d tarif •dil ..... fttib-• .,._ .. 4111Eft 1 ıı • W. .,:ı 
'• CiM1 • ..,._. 4töhı•ma Jta stacihd. •+.• '" 

....... - ..... 7 1 • lflll '*•ıt'· 
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,..,. .. , .,.,,, 
- ... Alınan,a •efir. P• • aeyahatini 

ılie•rıii1elli ,.,..yor 
Pari1, 9 ( ı..t,o) - F~nsa 

matbtitiıtl, fq iten kral w h 
li9" nia PaM lie)8hetl .-.. 
fimdideD .... ....... - .. 
~ide w bla ...,.. ... ~iik 
ehemmiyet fttlllelttedlr. 

Kr.t, (llller Çek) i•ile bi
çıoa iftirak için 

~makfad1r. 

Almanya 
lr81iooa ••lirini 

lt*i ,:.ıq,,, 
8-tia, 9 4Raıl;ot - ·IUml• 

ya tt.rie~ Nezareti. Molkoıa
da'ki Ataaaıı acl riDı ,1an ~ 
.te .. -~ya. bit ...ıawıa
.. ;tWer_.. brar 
a·ıı*· 

Bo clanına • 
kanunu 

A.NADOLV 

rD 
Mü:hadıt ve ftl)' 

mabadilla 
••••• ••••• 

Ar ai teozi iı eri lıalı- Milli emUJJı iıleri taa. Maarif Velıdletüuleıı 
lıı~a 6ir em ·r geldi 

Borçlanma kaqunwıun 2 inci 
maddesı baklcı•da Maliye Ve
Uletaocleı cWterd.aeta bir ta· 
ID ta p~ r. Bm ::lefterdar
ı., a liorçlanma kanununun 2490 
.. yalı ... • .. iltllif .&
dup kanaatüacfe 1.ulunduk an 
" M itiWlıa Sdaluıt V_..leli 
tatafrndan yerB taa ka .arazı teY. 
zii • .,_.._ taı,bik ec1 ı-. it
teailu boı11m•a ka•ı•.
tatb kine mimaaaat ettildsi 
anla, lmıfbr. Vekllet 111 e•ı 
vermhtir: 

t - 2490 Ayılı kanunda. 
716 •:tıli ~t.nra bnwn 
lıükGmlerinin iip edildilftae 
dait' wahat ol••dılt filM bu 
lra11••• miilp ltal-4111• ._. 
kıada ..... bir blkita • 
....... d ....... Ba ., ... 
716 .a,.lı -.uneua ..n,.s
nla w.I edilerek Sdalıat • 
l•nt 'Mua•ettet Vekaleti la• 
rafı.iciao pp ı.. tnzilıtta _.. 
kir -- tatbik ._,. 

2 - Tevıiell lıW;,e Vekl-
ltıli •d ıd• ,.... ... o.a 

liye e Ji lecek •• 
Hükumet.Mili emlak itlerini 

bt1 IUl'elle ta1r1Jeye k .. r ..
mittir. Buna dair Maliye Yek&· 
let·ndea D fterd.tıta plerı INr 
._ •• iflma t...,tli igin 
... ,. ........... ti 
halele nda mütalei ia eamiftir. 
Defterdarlıklarca y, rilaoek • 
Yaplar üzerine Ma İJe Vekltdli 
mübadil ve gayri mübadil işle
r ni de, MiM emlak it1erile 
........ tlıllf,. .... ta .... 
aame Jaazıdıyacaktır. Biidce ile 
•'ikası sebebi e ba taliaıatnr 
.. -. Hanndan '°"ra ...ac 
..titeeett anhmlmwtachr. 

TiltlJn aatıflan 
Y•ni tlJliin .ıı:mins 

lad~ırlamlıyor 
Salilali~ Gôrdea, Demirci. AJe. 

teWı. Lla hav.aliUdeki titia 
zürraının bütün tütüııleri i7j fi· 
_..,._ w &in• •••a• • 
catı bir ıelcilde lab .. ıar ftla. 
reıi ı.efuulaa a""11tttr. 

bir tamim ..Wi 
Obl ö}rot•n ve memarla

r11u ••hJaat raport .. Je İIİlt ehi· 
rulPlılan ve bununla atl~adar 
üriial.in ••zifeleri haklan• 
.._.. rebirt. -..,.. 
••ım •••IS.,.. ...... 
p m ştir. 

Yiksek. orta ve Ole • ertik 
lltetlfe ~lı Cif etnaeihrin 
11bhat raporları ve iıin durum· 
lan ile a lkaur olanlarıa ... 

- •llCiaWMI ..... - ... 
rarda zikretılil•elİ:ted r. 

Bana g&e, &lfetmen, talth 
•e memarlına hutaLk raporu 
DÜGllı.,. .,._ tlı .. pılil 
relldi.,... ••ııalıı •, 
tür .tlrdlitMMıri• w -.ı~ 
ret•w&Ln ci•• ılıı ...... 
H...._k ••=• 
o16aW...-.W&rek 11,i•d• 
wep kfil!«•e.ı a1a-
rak,... ..,a 
IMdıı•ı'fltn,_Mi....ı..-. .,. ___ ............ 
lanlir. 

...... 1 - ••••• 

Bayramda spor 
A,dın:la 

~nıpor b nacı takımı, Ay
dın talama tarafmda,o bayramın 
ikinci ...... .ıa - .... 
davetim bW etmiftir. Yana 
gidecek, .neti &ita A1d• t• 
kıaaı ile oy111yacak, ltlöcl 
tW ele d&aeontir • 

lzmirde 
S.,,..an b:riaci ,W &ıs. 

~ı..i ile m •fir Miila_. ·-... . ....,, 
tebi fudbolculan arulMla ~ 
-cak sahasında ôtledm ıoora 
••r Uf vsdır. D.lml,e -.. 
81JMlkt•r • ---
Atina mıditeliti 

A alı M11yıt: vında 
gelscei 

topritl• Mkkıtadaki .... . 
... ___ ... iıılclu 141 tariWi 

Yeni seDe tltila *imine ba· 
aır.ılf• ... lJlltltr. Tahminlen 
fÖ e, b z •• llta tnı..._elarda 
bir •ü f .. tı11ii11 ohuhar. 

bul....,.. ~ -'-' ı:-----~--...-.----

...__....-,.in••• 
- 23 iHi •Mldmi -- bia· 
ce ••melm yaps-.., n t. 
tepr.W. eecWl•iaia - ... 
... talrllitte laJı.il ... .. 
üzere seaede bat ... ... 

3 - f2·&:931; l#ilf! Vela1ler 
H ,...._ 

l>ul•• 

de. ••,aı, S.,.._ Ç.o.r.ua, 
Tokat, Bi ec:ik, ipi. Aydın, .................... "'"' 
Denisl • Antalya, B.lllc• ,., J..... 
mir, Eizık, Vaa, MJt. Diyw. 
b'llar, Afn, !CJl'S •e S ns vı· 
llyetlertle ik aci amum1 mif :t· 
fı ile mmtakuında Sallhat Ye 
ipim t U...v..- V.ki"4ilin 
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aşvekilimiz, deniz havuzla
rımızı gezdiler ve tahtelba

ir inş3atını tedkik ettiler 
B. Celal Bayar, bugün Ankaraya gidecekler, yolda da 
İzmit kağıt fabrikasını ve tersaneyi gezeceklerdir 
lstanbul, 9 (Hususi) - Başvekilimiz Bay Ce:al Bayar, yarın Ankaraya hareket edeceklerdir. 
Başvekilim : z, bugün Valide kızağına g derek, yap:lmakta olan denızaltı gemilerimizi ve havuz

ları gezd !er ve inşaat hakkında bazı emirler verdıler. 
Başve\.limiz. yann, vapurla evvela lzmite giderek o·ada kağıt fabrikasını ve tersaneyi gezdikten 

ıonra Ankaraya müteveccihen yoluna devam eyliyecektir. 

Fııdbol 
federasyonu 
Antrenör getirtiyor 

lstaıı bul, 9 (Husu si) - Ha· 
ziranın 12 sinde Yugoslavlarla, 
19 unda Rumenlerle ve 26 sın· 
da da Yunanlılarla Ankarada 
M.J:i takımımız maç yapacaktır. 

Avusturya federasyonunun gös· 
terdiği 15 naınzetten B. L'.nder, 
başantrenör ve B. Hares de 
ikinci antrenör olarak getirtilo
cektir. 

Rus - Istonya 

Hariciye 
Vekaletinde 
lsviçre sef:ri şerefine 

Japonya bugün veya ya- veda ziyafeti 
' Ankara, 9 (A.A.) - lsviçre 

Hududla1'tnda 
hadise 

bir 

Varşova, 9 (Radyo) - Sov-
~t R ıs ya hud.ıdlarında da 
feıpos göHi civarında bir ha· 
d ise olmuş ve lstonya hudud 
m.ı hafızlarından üç k:ıi öl· 
müş ür. 

lstonya bükü11eti Rus bükü· 
me•i nezdinde protestoda bu· 
lunmuştur. 

lngiliz kadınları 
Japon mallarına karşı 
boykotaj yapılmaaın: 

istiyorlar 
Londra, 9 (Radyo) - lngiliz 

kadın ları, bugün bGıük bir uü
mayiş yapmışlar ve ellerinde 
tabe la'.ar olduğa balde, Japon 
malı~rına kartı boykotaj yapıl· 
maRır ı istemişler, halka bu hu· 
s"s'.a binlerce teşvik beyanna• 
mesi atmışlardır. 

Tavassut haberi 
asılsızmıı 

Tokyo, 9 (A.A.) - Japon 
Haric ye Nezareti namına ıöz 
aöylemeğe ıa:abiyettar bir zat; 
Royter ajansının muhabirine ln
g' lterenin Çn ile Japonya ara• 
sırıda tavassutta bulunacağı hak· 
kınd a ki haberlerin aslı olmadı· 
ğını söylemiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Çinin 
Lon dra elçisi Royter ajansına 
beyanatta bulunarak, Ç•nin in· 
g tered~n Çin· J pon ihtilafında 
tavassutta bulunmasını islediği• 
ne dair Hoogkongdan gelen J t· 
pon haberlerı hakkında ma.Q· 
matı olmadığ nı bildirmiştir. 

Tc.kyo, 8 (A.A.) - Hong
kongdan J~pon gazetelerinin 
alm• ş oltlukları haber.ere göre 
m lli Çin hüku.neti Çin. Japon 
iht at na lngilterenin müdahale 
etmesı ni istemiştir. 

BJ hnberlere göre Hong· 
kongdaki l:ıgiliz makanrları nez· 
dinde bu hususta teşebbüste 
bulu . muş ur. Bu haber şimdiye 
kadar teyıd ed!lmem . ştiır. 

ihti ! df kalktı 
Belgrad, 9 (R,dyo) - Vati· 

kanla a !edilen konkordato mes· 
elesinden dolayı hükumetle ki· 
tse arasında çıkan ibti;if, ta· 
mam~n kalkmıştır. 

Hukfönet. konkordatoyu par• 
lam er tofa gö.ıdermemeğe karar 
verm ştir. 

M.1ano tiyatrosu 
yandı 

M' ano, 9 ( Radyo ) - Bir 
kaç y eve! tam r edimiş o!an 
Mi ~ ı o tiyatro binası, bugün 
ya ıgı.1 n!ticesınde yanmıştır. 

rın cevap verecek federal hü_k~~eti tara!,ndan_Va: 
şova elçıhğıne tayın edılmış 

Japonya, miktar meselesi halledilmek şar
tile sınıf hakkında müzake;·eye amadedir .. 
- Tokyo, 9 (A.A.) - Öğleden 

B. De Kanya eve! Başvekil ile B1hriye Na· 

Polonya Hariciye Na. 
zırile mühim bir mü

lakat yaptı 

B. De Kanga 
Berlin, 9 (Radyo) - Polonya 

Har· ciye Nazırı Kolonel Bekin 
gelecek ay içinde Rom ıya gi· 
derek İtalyan ricalile siyasi me
seleler etrafında konuşacağı 
söyleniyor. 

Varşova, 9 (A.A.) - Maca· 
ristan Hariciye Nazırı B. De 
Karıya dün geçen '. erde Alman· 
yada vukuagelen had selerle 
Avusturva·Macaristan küçük ,ti· 
laf ve P.>lonya aras ndaki mü· 
nasebetler ve Roma·Berlin mih· 
veri hakkında Po.onya Haric ye 
N zrrı B. Bek ile mühım bir 
mü akat yapmıştır. 

Varşova, 9 (R~dyo) - Po· 
lonya Hariciye N zırı Ko:onel 
Bek bugün Macaristan Har ciye 
N ııırı li. D~ Kanya ile, uzun 
müddet konuşmuştur. Bu konuş· 
ma '. arın, Tuna meselesı le alaka· 
dar o'.duğu tahmin edıliyor. 

Kolo .ıel Bek akş im üzeri, 
ltalya, Almanya ve Avusturya 
ıefirlerini de kabul etmiş ve 
Macaristanın küçük it lafla o'an 
münasebatı etrafında konuş• 
muştur. 

zırı aras•nda yapılan bir görüş· 
meden sonra neşredilen yarı 
resmi bir tebliğde Japonyanın 
lngiliz ve Fransız sefırleri tara· 
fırı dan J 1pon deniz . nşıatı hak· 
kwıda yap lan gayri makul tah· 
k .katı kabul etmeme ğe karar 
vardiği bildirilmekted,r. 

1 Tokyo, 9 ( A.A ) - Asabi 
gıı;zetes ne göre, Japonya, lngaiz 
ve Frans•z notalarile yapılan 
talepleri terv· c etmiyecektir. Bu 
gazeteye göre cevaplar Perşem· 
be veya Cuma günü verile· 
cektir 

Cevabi notalarda cümlelerde 
hafif bir değişiklik olmakla be· 
raber metinler birbirinin aynidır. 

Bu gazetenin bildirdiğine 
göre cevap pı ojesi aşağıdaki 
şek.ide hulasa edilebilir: 

1 - J 1ponyanııı silahlanma 
siyaseti ademi tecavüz preıısibi 

ile a akadar değildir . Bu pren· 
s p değ.şmemiştir. 

2 - Japonya, teslihat plan· 
!arının mütekabilen tebliği hak· 
kındaki ahkam ile alakadar ol· 
madığı için sahabet ahkamı do· 
lay sile h ç bir taahhütle bağlı 
değildir. 

Japonya, miktar meselesi ev• 
ve ia halledi,mek şartile sınıf 

tc h::l id ıtı hakkında müzakereye 
girışmeğ~ h zırd•r. 

Demir 
muh 2fızlar. 
Hükumetin tenkil h:ı
ket;nden korkuyorlar 

Bükreş, 9 (Radyo) - Demir 
muhaf•z'ar teşlrnatından bazı 
kimselerin Jandaru.alar tarafın· 
dan öldürülmesi yüzünden bu 
teşkilat mens1p1 arının hükOınete 
hiç bir suretle müzaheret etıni· 
yecekleri, fakat milliyetperver 
oması sebebile hükumete ınüş· 
küıat ta göstermiyecekleri haber 
alınmıştır. Çünkü bu teşkilat, 

11'~--~-1~---•-•ıl hüku.netin tenkil hareketinden 
Bağ bahce tütün çekinmektedir. 

içi,; Mısır kapitülasyonla-
K im ye vi . rını kalclıran muahede 

G Ü b r e 1 e r Paris, 9 (Radyo) - Fransız 
parlamentosu hariciye enciimeni, 

VE bugün toplanmış ve Mısır kapi· 
Ziraat aletleri tülasyonlarını kaldıran Montrö 

H muahedesi etrafında tetkikatta acı Davut zade 
R h bulunmuştur. 

a mi Karadavud B. Dı:lbos, bu mesele bak· 
Haliın,,ğa Çarşısı No. 3 l kında encümene izahat vere· 

İZ M 1 R - cektir. 

olan Ankara elçisi B. Martin 
şerefine hariciye umumi katibi 
büyük elçi B. Numan Mene· 
mencioğlu tarafından bir veda 
ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette Lehi stın büyük el· 
ç · s le Bıılgaristan orta elçisi ve 
hariciye erkanı hazır bulunmuş
lardır. 

Moskovada 
bir suikasd 

DahUiye kom!serine 
kurşun attıl:ır •• 

Moskova, 9 (Radyo) - Da· 
biliye komiseri B. Yeşovaya bir 
auikasd yapılmıştır. 

Tabanca mermisi, Dahiliye 
komiserine isabet etmemiş ve 

' Naz1r ın yanındaki iki motosik· 
!etli memur orta~n kaybol· 
muştur. 

Amiral Horti~ Var
şovay:z v Jsı! oldu 
V.ırşova, 9 (Radyo) - Maca· 

ristan kral naibi Amiral Horti, 
bugün Polonya C:ınıhurreiıi M. 
MJsiski ile birli itte avıf3n buraya 
gelmiş ve istasyonda büyük 
merasimle karşılanm;şhr. 

Halk, yollarda amiral Hortiyi 
şiddetle alkışlamıştır. 

Amiral Horti, .n .. ç.lıu! asker 
ab desine g:derek çelenk koy. 
duktan sonra mareşal Riç m g· 
!iyi ziyaret etmistir. 

Amerika 
Silah satışında rekor 

tesis ediyor 
Vaş'ngton, 9(Radyo) -Ameo 

rikadaki silah ve m~himmat fab
rikaları ik ne ka.ıun ayında 
6,765,000 dolar kıymetinde ıi
lih ve mühimmat satışı yap
mışlardır. Bu miktar, bir rekor 
teşkil ediyor. 

Vaşington, 9 (A.A.) - Ka· 
nunusani zarfında Amerika silah 
lisanslarile yapılan ihracat 6 
mılyon üç yüz bin 112 doları 
tutmuştur ki, bu rakam ıııii
hinımat kontrolu usulünün tet• 
süsündenberi en yüksek rakaııtı• 
lardan biridir. 

ihraç edilen memleketler şun· 
!ardır: 

Arjantin 2 milyon yüz bin 
dolar, hemen hepsi askeri tay· 
yare olarak Ho:landa 594 bin, 
Lehis••n 581 b·n, Japonya 508 
bin, Romanya 537 bin,, Sovyet· 
ler birliği 396 bin, Ç n 880 bin. 

Hurda demir ihracatı yalnız 
Japonyayı olmak üzere 2300 
lngıliz tonuna balii ol .. ıtur. 

imar projesi münakaş':l.sı: 

Dr. B. Taraya göre -Belediye azasının ilk celsedeki 
alikasızlığı neyi ifade eder? 

' 
Operatör doktor Bay B1hti· 

yar da şehir meclisinin imar 
projesini ilk müzakeresine ait 
fikırlerin i şöyle a:ılatıyor: 

Belediye mecliıi miizakerele
rini okudum. Derin hayretler 
ve esefler iç'nde kaldım. 

Meclisin 37 üyesinden yalnız 
12 üyesinin reyi ile biz lzmirli· 
Ierin sırtına dokuz buçuk mil• 
yon liralık bir borç daha yük· 
!eniyor. Bunun yerinde olup ol• 
mad , ğını münakaşa edecek de· 
ğilim. Yalnız, namım za iş gör
ıne1 eri için itimat ve emn:y~tle 
seçtiğimiz 37 üye ne oldu ar?!.. 
Toplantıya gelmediler mi? Yok· 

,, 
sa obstrüksiyon mu yaptılar? .. 
Gelmedilerse. böyle müh m bir 
müzakerede bulunmamaları bı· 
rinci derecede vazifelerini yap
madıklarını, ikinci derecede 
kendilerine emniyet eden seçi· 
cilerini nazarı ehem-niyete •ima· 
d klarını gösterir. Üçte bir reyı 
bile teşkil etmiyen ekalliyet ro
yile dolcnz buçuk m·lyonluk bir 
borç altına bizi ıokınağa sebe· 
biyet veren bu devamsız ıiye· 
ler derhal istifa ederlerse pek 
ferefli ve yerinde bir iş yapmış 
olarlar. Saygı!~. 

Okuyucularınızdan 
Dr. B. Tara 

Suriye matbuatı 
Hatay hakkında 

kararla 
C ~nevrede verilen 
me~~uldür 

son 

Suriye matbuatı, Mil.etler 
Cemiyetinin Hatıy seçim ni· 
zamnamesi hakkında verdi!i'i 
kararlarla meşgul olmaktadır. 
Şimdi! k hususi mütaleadan zi· 
yade Cenevreden gelen telgraf· 
lıırı koymaktadırlar. 

Suiye gazetelerine göre, Mıl· 
Jetler Cem yetin in kararı şu 
merkezdedir, Bir kom ısyon se
çilmiştir, bu kpmisyon eski ıe· 
çim kararını tetkik edecek mu· 
hik ise tasd:k edecek, dekilse 
tadil edilecektir. 

Yine Suriye gazetesine göre, 
Fransız murahhası B. Tessan 
demiş ir ki: 

"Sancak meselesinde Franıa
nın politikası üç nokta üzerin· 
durmaktadır: Birincisi Suriye 
hukukunu muhafaza etmek, 
ikincisi Uluslar Sosyetes:nin ru· 
hu ve delaletile y'irümek, üçün· 
cüsü Türkiyenin dostlujun mu· 
hafaza etmek ve Yakın Şarkta 
Türkiye ile işbirliğinde bulun· 
mak.. 

Gazeteler, Suriye Maliye Na· 
zırı Şükrü El Kuvvetlinin Hr· 
cazda yaptığı seyahat hakkında 
tafsi at ve mektedir. Şü:Crü El· 
Kıvvetli kral lbnissuud tarafın
dan kabul edilmiş ve Hıcaz 
devlet adamlarile uzun müli· 
katlar yapmıştır. Bu görüşme

ler, H caz·Suriye demiryollannın 
t11mrri hakk nda cereyıın etmiş· 
tir. Şükrü El • Kuvvetli H cazın 
s.yasi ve tica. i mahfellerınde 
hararetle karşılanmıştır. 

30 lkincikanun 1938 tarihli 
•Eıkabesb gazetesi, lskende· 
runda kurulan "El • it ihad El· 
Vatani. fırkası müess slerlden 
Şahin Cebaranın mektubunu 
ne,retmektedir. Şahin Cebara, 
Zeki El • Arsuzınin bu fırkil 
hakkında yap~ığı tenkidleri red· 
detmekte ve Zeki El· Arsuzinin 
iki yüzlü bir adam olduğunu 
iddia etmektedir. · 

Şahin Cebareye göre,Zeki El· 
Arsuzi Türklere ben Türküm, 
ben Türklerin dostuyum ben 
Türklük için çalışıyorum, Arap
lara ise ben A·abım, lıkende-
~ 

Elhamra 

run Suriycmin bir parçasıdır, 

diyen bir adam dır. 
3112/1938 tarihli • Elkabes • 

gazetes' ne göre, sabık Hidiv 
Abbas Hilmi Paşa bug:in Trab
lusşama gelmiş ve Beytuta doğ· 
ru hareket etmişfr. 

Dahiliye Veı?ilimiz 
Ankaraya dönüyor 
İstanbul, 9 (HJBusi) - Da

hiliye Vekili a Şiikrü Kaya, 
bugün Ankarayı hareket et· 
miıtir. 

Otobüs tahkikatı 
lıtanbul, 9 (Hususi) - Mü!· 

kiye müfettişleri, otobüs tahlci
katını tevsien ikmal ederek Dı· 
biliye Vekaletine gônderd,Jer. 

Ankaradakızam kv:ır 
İstanbul, 9 (H ısusi) - An· 

karada mektepler kııamıktan 
bir hafta müddetle t•til edi i
miştir. 

lstanbula kar yağıyor 
lstanbul, 9 (Hususi) - Bu· 

gün lstanbula kar yaiıyor. Her 
taraf, beyazlRra bürünmüştür. • 
Soğuk da bütün şıddetıle bü· 
küm ıürüyor. 

Afyon. Antalya hat. 
tında inşacıt 

Afyon ·Antalya hattında, Af. 
yon·Karakuyu kısmının 33 üncü 

~ 

kilometresindeki yarmanın zemin 
teşekkülü çok killi ve kayıcı ol· 

masından ıık sık kay ıra le tren· 
!erin gid ş gelişini zorluğa u~" 

ratmamasını temin maksadiylo 
Bayındırlık Bakanlığı bu yar• 
mayı bir tünelle emniyet altına 
almayı kararlarştırmış ve tüne· 
!in ınşasına da başlanılmıştır. 

Bu tünelin uzunluğu 50 metre 
olup, tamamen betonarmeden 
yapılacaktır. Bugüne kadar bu 
işler için 43 bin lira har can· 
mıştır. 50 bin liraya yakın bir 
pua ile yapılacak olan bu tü· 
nelin inşası bittikten sonra 
yarmadaki heyelan ba :iisesi ta· 
mamen önlenmiş olacaktır. 

idaresinde Milli Kütüphane 
SiNEMASI 

Brı gü:.n motinelerden itibaren hakiki şaheser iki film birden 
,, , -__ . _ . 1 • Kl~KANÇLIK 
~ , , ' •• ' , Başrolde günün iki meşhur 

aşık ve maşuku 
ROBERT TA YLOR 

BARBARA ST ANWİCK 
2 • RAMONA 

Tabii renkli harikalar filmi 
Bışrollerde: LORETT A YUNG 

DON AtvıECH 
Seanslar: Romana: 3 ve 7 de • K skançlık: 5 ve 9 d,, 
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a a 1yi ku laram .ı varmıı.. rakat blabütiin tüpbeyi davet K.ıaım beyi lıaberdar etmete b ı 1 riz. 
.... ı. L kt •- ' d D zeJtinyajı ve za ire •tat arı ba· Zalı ira •atııları: 
...- •••• otur etme en "ordu ve ili i. i· karar verdi. ihtiyarın h ... bir ra-..&1-mt·...:,. S. •uaı·da: Bır" L~- gr11bu-· 
•--.-L ı . L 1 _,_ f y nn vu .. ~. Haıtımn muhtelik ahire .. "llml -
.t'Vlllli meae r, l'eau ou mu; ter ne er, gözlerini açarak: şey aôyle•ek iıtemeyiıi artık Pt111tıık: iki el ile kavrarız. Bu kav· 

........ • .ft "t d B d lıı tııları ve vuati fiatleri toplu 
·-es raL jD ,,., • am: - u eyer, ya pa ip , ya• şüphe:erioi hüsbütüo takviye Evelce yazd1fım12 r hl i1' fi- , ... en evel ıevın olmalıdır. 

- IC:uhınas, dedi, ~lim~eıa but 'ehzadc eyeri! etmııti. atle •tılmakta. talep laer tia olarak ş3yledir: Sonra tutulan kası gıubu iki 
pld ti kadar ~•hı nm, I~ re D.ye batırdı " köylüye - H.raızlık oUa aa,twdi. arbHktadw. P•mut utıılan fÜ Dart kuruştan 115 9'Wal el itinde üç bet tabiye kadar 
lauS~•lii~e flderim, bir feY IOadu: Demek ki bir it varl müıaid surette inkişaf etmek- ~it. 4 kurt1ftan l+I çuv.t kuvvetli olarak sıkılır ve adeta 
PP•-.- ta *!'m.- - Sôyl .. 1 Bunu nereden asır- ec1· arpa, 4,62S. 4,7S bruştan S09 bir yoJıarma harelceti rapılır. 

P.yale efeatlı: danl... Val'ye a.ir • tferle ••ktup t ar. çent balda, 15, 75 kuroştaft 200 K 
- Fakat. dİJ9 c:e'-'- _..... ıt~-ll ·•- .. --'- 1 aaıaderdi.. Ka11m bey, •iadao Haftının en mühim hareketi, çuval ıunm. 4, 7S kuruıtan t4S uvvetli aılalan kası rrubu, 

tok d kkat etmemin.. Cemici· l.-!.-l"W7 -11& a .. -.;a mııtı. gelen maktubu ahnca ıev.ncin· zeytinyJğı üzerine vaki muame- çuval Mııırdarı, 4 kuruştan l70 Adeta kaos z kalır g:bi olur. 
leria isti ı· · 1 qın arpa nrdıtı muhakkaktı. den çılclırıa" a'Oi oldu: lelerclir. Aylarclaaberi pi,.aaya Bu bet uniyelik yoturDMI tu-
Ne bdf..'1~~rfe::yı ~tl'E~~ ~ça1nasd1, Jala söyiuı bil• inz olan dur"'•nlu"'u, bir ka"' çuYal Julıf, 6 kunqtaa 112 O'l"' yikinden aoma b11 gruba derhal ınand a d - l"bat.. lkb.1.. Be ·ld de •- 5 Y val nohud, 3,25 kuruştan 240 b · b lal Bu 
rir ki biz ıe imetle \'lkıp fidr ar maz 1

• _ • Mdrılıara olarum. hafta evel bathflll clı1 labflar ..ı K. ke ıer ut ıra :r. defa aıkıJ. 
ıı_ D d x.: .b. b...,.. - Neferteden bırı hayvanı çekti: tak.b eylem•, ~,..en hafta p.·. 9tl pek. makla kansız kalan U. ..,.,..,. 
um.. e a•m 11 1• -ı ·-- ... Di .. .. .. ba' Vali, deri.at atına atladı ve y •"Y •·---. 
ldndif ... bift Ve 'CletJW fitl - f OılUlllUe k.aJtm bir y } 8H birdenbire bararetlenlBİftİr. r k J ~ J_ bırakaJmaida U8 laiicumuna ut-

llıti;., ata• Pıyale ehndinin ilat;yarL He'.e ~,kaç kötek yit- ~ solukta •niçeri -kotuşunl Haftanın sahtı 260580 kiloya .,_.e OSlOVUR)lll ramıı olur. Bu ıuretle etlercleki 
aatb1a e ?a b.r ke• aıtnn tcu- sin, ond•• sonra bülbül •ıbi ''t ttı. oalit oımut. tiatıer c1e Jibe1- Buf aa, oe çaudtw dev randa bir ıaaı =1et vulcua 
ptnnn amma ,etleştirdi •• plrı~ata baılaraaa_ - Aman afal. Şu herifi daha l8İ4t r. idlaı:ıl ed•ceL plir. Yoturma mas3i bareketııı 
llb .. Şeldademn ab, d•da latıyar mınldaada: . iyi ıslatmanın çareıi?. 0 Lim ••incir Gı.iadt b.-. - 1C lerini v··cudün m~hte:if ka• 
.. aiforchl. K6'11 hal realr.ti ~ Al~ımua kara JUlA. N.i· Ata pldü: .etli sabı"ar olaaa•.,ı.. Çekoılovılcya maltte:;f Bhftta· grub~anaa tıtbık etmeli ve en 
L- ba&.ıı- deyım kı?. - Kulurıuz vasifeıioi bmr. OztJ.ı kalannda bubebat rekoitesi be- aıatı bet on defa tekrar etm• 
... ,... '"" H . L •• f • ş Nket • ..... &.. .1 ... _._ L__ v 

_ Ne ,a.ı ı,ı, atL er şeyı açı m;ç.a ibra eL111etı imdi de bqb ifkeaceye baı· p,,_. lıarsetiai lcıybet• ·, SIZ ~&•1g••'-an uo-.r· uu lid r. üCJd kaıılarını kuvwt-
Sonra OD8 yedokllrdi kapo- Ycdaama ııtdıramıyordu. Çia· lad ık. \fUİwttecltr. Fiatlerde reo- ,.ı t.agiben s.ooo. 7,000 ft8'0D lend:rmek ve kan hücumuna 

t•L idi dal başa.da beidireo iki Tam bu •Ha Wr nefer ko- laaftaya nisbetle fark oloaamlft buğday idhal etmek mecburiyeti maruz bırakmak için dııandaa 
• adamııa, A labtaa ve kcadiain· ,arak gel• y•ln 1 aen iki tirı aadtada 11 hani olıcıkttr. Çı~ar idhalit en iyi tesir eden bir tedbir Ye 

.,.,., .. ~ad ,a.. p rO. ~ .. ~qka güveadilderi kimee - Atal. lbtiyan söylettik. 1111•arada SO MOtim 41aşildlk ibtiyAC& İl" 10,000 • 15,000 va· ili; ., ... o da bu yotur-
:...: _c..a..ı- _........ ..t..l...... ,_""" Se••-"• Korkud efendi Piyale kıydedilmittir .. Bit llaftahk utlf roa olarak ti• erit.e1ctec1·r. a. masajının tatbikidir. Bu .wetle 

:~..- -..-. ..,... .......- Yürüyürdu ve diitinüyordu. namında bir arkadaıile beraber 3462 çu va dır, Mevıim b dare• na •ubbil plaf, a..,. ve •ı•r eaifd Woıd ••ki••• w 
Bir a. • . ·ı h L- Neferler de keneli •alarnrda Mt4a bir -..&..ra4. takla i•:... tindeaberi vaki ıataı ise 222195 ıtoldan.a -lweç b.l•ak ~ bütüa kaıı •rublannda yora_. 

r ıeao ı • emen 11C111en L. ı..J- 1 ..1.. -.- .,.. 11".L•- L-ı .... _ .___ Bi'L-- I 
__ .._L L •~-ı k - di ~ nacftHllfıyor arırıu: Ka L- t ld - çuYalı balmuşt11r. ..._. • .,.. ............... ·.....- uk neticesi huıule gelen ecnebi 
-uaDI& KA ma uurey a. ra· lb h" 

1 8 
._1_ L- .. ._, opa 9"Rla uze• So L-h.--·- :L.. __ ......._ __ .._, 

·a,;.. .. ~ 1 de -..1. - ra ım anı "911rıa .,,. rilHle bir daire ~·zdi, parmalc- n lllUQltlUI waati fiatleriai • .,a ....,.... ı-v.oa,a re- maddeler, Alid&ik ._ Kreatia rem& ııu u •"'D ef . ~el"' L. • ._ .... _ LL L- d . L Y l.. 1.-L_a.J L-.. ...L. - a..L- L! 
.... _. .. _ _. .... ._~ .a~ ~- uw feıua eo• aa~a?ı. lınnı ptlatta. Ke,ı!ine .J!.&J•D ıöyle t.pl17auiJiri1: ~--- IYfll•w .... ~ Htioe tiui maddelerclee I~ 

ai ıebacleye iyi bfr lı ber ı· - Uıan Mebatedf l1ter•ı•n, yolctu. Nı ~,_. • _...at; ----

6aek laltli eota11111.;.. o,ı: Kerbd elea"'Dia iaiai bu•111 - ~mea beri& buraya ae- ., 8 l3 25 
.... .... a..n,m. Ke,tl; elala-.. • tirinL .. 9 1J 7J 

Ma W...it. •lsp.rtaaaa teaha - Japa11.ı., bir • IJabfil Jhtiyar adam. vali Kasım b.. • lO l4 7S 

..... n .. ıefiyor4• 1ac T~ ~ 1in h•zura•• •d~ta bir Jı••JI .. 11 16 so 
-""'· illi v-·c· DWİt •• er.ade ye~tçerı ~a ..... balınde retirildi. Vali: lncirı 
..... iaı· va'-- dalan cl.klaa ~aıc. \t alc1&m o autt•. a b Biı hafta zırfJnda satılan 9.SO 

ı Kii 'l.. - a alık -dedi· neden doı - He.teri kimsin ıen? Ala «eocli odUN1da tek &elti d çuval muhtelif nevi ioair.C.,.S.10 
"..a. ........ saz nı çalıyordu lb ah· !.....1· otru ıöylemet de etek fibi kuru~ t• muamele ....Jtrmü .... :: r. 
..... ... ........ ...... • r ım a...u.: \ d~ -rıia.. Pad&,-L- dıa ve ~ IJ"' ıwu 
.... ta. a?. a.. fibi - ~ bir kly:ü fMa1a11iılc. -rt• ,_ ...._ P•ru durıuadur. 
.. .. Altında al bir it 'farda. r,e-. milleı. hıyanet •i etmek istedin z~gtlngalı: 

y_...., w,111 ... ı-... ~ fQpl.eleod.Jr... Hani .... Jbtiyar bitkin bir hLde cevap Yukarıda da kaydeyloclitimiz 

..,, ... .tl*atle lmJoıt.• ad.... a&:lu- mabMs bir ftl'~:Ha--•aa.. Hapl Bu veçlaile laaltaa n en mihim ba· 
,. L.... d --~ t-......._ .J te)'- -r- reket ze7tinyat ı üuı•ode to:ı• 

- aauu ........ ~ ..... badı b ado bU a-'--ım.. r 
- d.J.:1..&:- ?. C!~..a .. L-L Y.eniçeri li'ur; kar,_ c* ıı.uuu lanmıı gibidir. Geçen W taki 

......... J& ' ~,- ...... f ..L ..J - c:.;_ L-1..I. - ..1 :,. MM,1~ lı lun. ba laı1vaa kim·a? .ra41ı: --~·-t:. .... - ua __ #... ta minlerim·z. b• h·fta t.halc-
Sual _..;,ti, ilhtıı-,.. edam: - Amaa oj•Il. Haai ba ~. ak eylemiı ve ut11 260S8G 
_ ....... dMi. ..- 4ılay· ..,.,f" ~ - Namu bo!CU beyim. El ki ıoya yükselmiştir. , Haftanın 

.11 •• t paelen...,_ - AYIMla atL- ııN"ını aaaıi açaı dım.. beş ıüoüode zeytinyatı abp 
F.llaılciM -,....7-.1e~ Ata; avl.,a çılaf: Vali, aderlere emretti: yapllmıı. tanıamıt ilwacatcılı· 

.. IW.lifi 4'tt•lt iltilldab .,. - $-Mııı ,ptilll - Çabuk. b;r bii.iik hazar. rım zıa hemea hemen laepti de 
MIUI cliklcati celbetmifti. Cün- D:ye .. .ı.r. ..ıencli.. z·,. lanı n. ş mdi mataraya çıka.. mübıyaatta bu1unm•ıtur. 
.. .,_ aacak ara,Lla~a mala• altııuh e.rvana Ye e,rere oba· tız. Sen de ihtıyar Öı•Üınüze düı Bu hafta fiatfenh de yübel· 
laltcl. Ve •• Piyale, ne ICorkud kanca ~ılırdı: baiı:al1111. me vardır; Geçen INka 21.2> 
ata kr.fll7e Yerirkea baaa M• - K'.orlcud efenjl nia atı l. - Sona oar - 31,SO kuruştan aahlan malıar, 
~lwlı. J.te eyerdolci tebzadolik ifa .. li... bm hafta 29,S0.34 _,,.... -

tıeft\ wraecG. ŞatktB· XörJü artık her ıry n mer- l.)r. Behçet UA amele aörmüştür. Ş!brim zd.:kı 
it aYtm1'1n elana ~ ktttım a•amııta. Afa arikadarlı • plen ma:Gınata 

•GJtırM ~ • ..,_ a,lüye yaldqtı: Çocıı/r laotalı.lcları pr., sert.,• liaderiaitl ı.r 
el. - Bu atı .ne• ede buldun?. mtte#ıasaıJt müzdeki haftalarda b ir az aba 

.. ,. ••• ...... •11aı bıti3•, illtafıai boamadu °"" Hııtalarını 11,30 elan 'bire ka· yüluelmai auhtuaelc:W. P-.,aaa 
•pWa •• YOl.'di: hararetli n üaid verici v& 

- Satın aldaL. mr Bey!er aoluatıada Ahenk yettedir. 
_ Dolt'a liylel ltıJq..a b.. matbaa11 yanında kaiul eder. P•-lc 

, blar• ıaen llt dej L ""ele ,,ile llaave•elı.- t,ale/onıı 3990 Pamuk pirua• ilti.lcranm mr 
GWik eija.al eaze• laba alama.uan. Sciyle dı,.orum, Eo. t•l•f•• nır laafau etmektedir. , ..... bir 

ı--a:;~ .. ;s::;:;:=r-11 ıokM bir 3erdea mi ,caWJ ~ kat lau..,luk ,ou.ı.. U,do-
"4tlar R.,,uı OKTEll - ien lıwaız doiilim ..... V ~ (Jf luam9'1•· 1918 Nl,a pı•.a. 

o ta• •ı- _......., Hım ıla ••1102 lu ıı• d .,._ lamir ,._ta _.a•i Ba, Mala- 3J.4t.J0.44 k..,t• aatJl..,au. 
,.._ liuatli Nlahel ÇANÇAJi - Ôvle ise açık _,.. P• ..- ,.._.,._. 8fi a.,.. &. Wta aarfıad• bora'1a .r 

aı.t.Rmi.NESI .. a. el 4..a 11eteıie?. itafrir• ,.,.... -- tMawa tdan 210 ton pamu&ıçekirdcta 
htr ıw... B4;J1a 80.. - la,ıe ~lr liıneyi tDamt- Ye ihtımama r•t- .... •· ele 2,45 • 2,SO kanqtao -.. 
..... ı...w ..._ i\'We • alnrt.i •ilatela .W..tu mele pmlftlr. 

Tel,..1i 1-* - lNAl)()LU baıtalıktaa kurtulamayarak din ,,.,_, .. 
2....,_ 1'76 • hn •-• eeca tab..ei ,...... ....... Palamut 1etatl111, _.... Wta 

ANADOLU 

Mıo• tuaitf .... kar4 .,'9fılitj-. p.i --~ 
ı tıMO, 111a ..... .oo «Aunıti lral•tık ltir ce ... t ..vmit. S7&J lla•tal IMi•-t 

...... tarm6•rlı- 1'Arl•,.._ ...,... .-. .. p.r. F..Ueftle pek ld 
... 4 ..... ..... k .. ... .... , ....... •••lliil de 
bi .. n tar~ a&wlerilen yo· tur. 270 • 5~0 k.ut .._. .. 
..... w.~rİH ............ c&.c111. 

Ld ... -··- ....... ""'"• mmri Neriat ~ laafta p&,a~ liri-

-
-~--'"!"!~-----~·11 nim 

traaliyen yo'klu. f\ya"klan ..... 
..... 'Kol'• 

f•t••clell kotf ~ t~•eb6üs a~~' os,: 

Cinayetin sebebi bir 
tarla meselesidir 

B. Kelilbiye siWı atbğı sOyle· 
nen Hüseyin ifradan bahsediyor 

. -·· Çeımede B. Vıfit' o} lu Keta- Maznun Hü.eyin, bu ıa1aidia 
miye katil mabadde •it111 tile kendisine ·m lıra borcu oldtaıı 
maltla mcnun Çeşme koope• junu ve bu para meseleıına. 
ratifi reisi B. Hi"Jia Okyayan oGa vaktile tokatladıjını, sı,
muhakeme1ıne cih tcWiM 
A "tırcen mt hkemes:ncle de... led ti aözlerill doj'ıu o.lmadıjaaa 
edıtmitt r. Seçio. w,te bir .-ç IÔyledi. 
1,lemedifini. nndiaine iftita Bu ,.ıa1tlerin lkleri izeri• 
edılditini ıöylımitt•· Ş.t.;d 8. ul.kikalilll pnitletilmoMe ka
Reşat demittir ki: nr wrilm · ı ve m........, 

- len CemiHa dilcWd.nda betb bir ri~ btraktl•ıftd'. 
otDI •)'GI dum. B r kaç el ıilib 

1 
~ 

cldı, mllh •asinin gekliji tara· JVOJMlÇl CH 1 !1~ u- 1 
la clop-a ~m. Y••clen . - -
lriri seçti, a.a1j-ac11-. eWc· Ba gaca 
trilc feurini yalı;arak baktım, Ke9traıt.da Hilll, Giiaelra-
Hiayia OkyaJl ıördüm. O 
mada Cemil de ,_.... ,.ı& hela GiJıei,etı, Tilkilikta &. 

- SUib ata kimm1.. ·Faik, lşrefpqada Epefpqa ..-
D re urda. Besa de HiiuJin zahanelerı nöbetçidirler. 

olduj'una aa1ledim. Şahid B. ı.------~----... 
Cemil de valc'a geceıi ıillh 
... k ...... ~ .. 111-~-...... ------.... re:-""1 

Rumi • l .-.1J 1 Af&llf"' A 
kat twyamadıfmı, .. hid Ş• ••· ...... 19 •*'- t 
ban d• •aktile HüseyillİD, ken-
diıine bir tabanca utbi'o, ŞU BAT 
ıeceleıh aHllı ataı. ,.. ( 10 
bu:un• mermi kapc;&kların• » 

1 kaadili•• Hau,iaı tanfınd• 
ıablan ııllba aid olduğunu gö,. 3 

dütillÜ aöytemi,ve demp ki: Perıem e 
-Huaeyin bır ,on bana tarla 

1 
9 
3 
8 

meıeleaitMiea Kelaai,t ö~dür .. 
~ 1 m. c-1'a k Yacet • dedi. 
hidı..- AUJJ • lclutmu biJm .. ,. ... ~ ....... ... ... 
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Yazarı: 

Şeyh 
KOştsrJ 

- 83- l r ozan: Alchsandr lJüma 

• e ümkün 
ışlardı 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
602 M.J.Tarantol 2 S:> 17 50 
2 J5 lnb~ r ida. 10 75 13 75 
122 Ş. Rza H. 12 50 16 75 
107 A.R. üzüm. 12 25 13 75 Mahkeme kuruldu. Karşıyakalı 

Darta ya 
o '-1 ugu 

ağ ç n a P,a şe 
a ar h zla yola çık 

Filbak kzı. boğ zı adam akıl.ı 
sıkılmakta bulunan Luben ha a 
batırmağa çalışıyordu. 

- Durl-
Diye emir ve"en Dartanyan 

mend lini çıkararak o ıun ağzma 
taktı. P" nşe dedi ki 

- Şimdi o ıu bir ağ.ıca bağ
hyalım .. 

Bu iş mükemmel bir surette 
yapıldıktan sonra Kont dö Var· 
dı &Ürükliyerck h zmetçisinın ya· 
nına ge ırm şerdi; g!Ce yakın· 

Jaşmakta oldJğu gıbı, yaralı ve 
baz ı adamlar o man·n ulu orta 
yerinde bulundukları için ertesi 
güne kadar orada kalaca~lan 

iş .kardı. Dartanyan dedi ki: 
- H yd, doğru reisin evine. 
- Fakat zannederim ki ıiz 

de yaral sınız? 
- Oh, bir şeyim yok; evveJa 

bize en la1.ım Q}an ışı bitire· 
lim. Soara yaramı düşünürüz; 
bundan başka, pek te teblıkeli 
ıöriinmüyor. 

Bunun üzerine o1aııca kuv· 
vetlerile liman reisinin ç"Itlik 
evine do§'ru "oşuyor1ardı. Kont 
dö Vardın geld ği haber veril· 
miı Te o sıfatla Dartanyan ya· 
DID8 t rm işti. 

- Kardinal imzasilc emirna· 
meniz mi var? 

- Evet, efendim, işte. 
Dıyer-ek Dartanyan kağ dı 

rösterdi. Reiı kağıda baktı: 
01.l Ohl Mük mmel ve 

Mrih. 
- Şiiphesiz, ben onun en 

udılc bir bendesiyim. 
- Antaşılan kardinal baz· 

retleri birinin Jngiltcreye g ç· 
muine mani olmak istiyorlar? 
· - Evet, Londraya gitmek 
üzere Pariıten üç arkadaşı ile 
birlıktc yola ç.kan Dartanyan 
namında Bearnla bir efendinin. 

- Siz bu adamı tanır mısı· 
aız? diye reiı sordu. 

- Kimı? 
- Bu Dartanyanı? 
- Evet, çok iyi tanırım. 
- Şu halde onu bana tarif 

ediniz. . 
- Bundan kolay ne var di· 

yerde, Kont aö Vardın eşkalıni 
her suretle en dakik noktala
noa kadar .izah etti. 

- Beraberinde kimse var mı? 
- Evet, Luben isminde b;r 

fıizın Ç Si. 

O.ıları pek dildcat" e goz· 
!eriz; b:r kere ele geçir rsek, 
sıkı bir inzıbat al ında Parise 
göndere.ceğim ze Haşmet.i emın 
olsunlar .. 

- BJnu yap rsanız, reis efen· 
di, Kardinalin tevecc· hünu ka· 
zan rsın z. 

- Avdetinizde kendisini gö· 
rür mi.ısünuz? 

- Şüphesiz göıürüm. 
- R ca edernn, çok s3dık 

b r bendesi olduğ..ı ıu söyle· 
yın z. 

- B1.1ş üstüne. 
Bu teminatın sevincile, liman 

re s pas ıport ı jmza ederek 
D .. tanyan v rdı. Dart nrn 
lüzumsuz teşrifat ile vakit kav· 
betm yerek, yaın z reise teşek· 
k r etti, se aın verdi ve çıkıp 

g tti. 
s~kağa çıkınca Plarışe ile 

beraber mümkün olduğu kadar 
hızla yola düz"i.müşlerd " ; o "man 
haric"nden dplaşarak şehre baş· 
l.a kapıdan g'rm ş'erd. Gemi 
sefere haz·r ve k p~aoı limanda 
bek iyordu. Daı tanyana gör.ünce 
sordu: 

- Ne var? dedi. 
- işte vize edilmiı pasa· 

portum. 
- Peki, öteki efend"? 
- O, b, gün gitm yecek; fa· 

kat, işte s ze iki kiş lik navuL 
- O hAlde, haydi--2ide im. 
Planıe ıle ber.lbcr gemiye se

ğ° r tt~; beş dakika •onra gemide 
bulunuyorlardı. Tam vaktinde 
hareket etmişlerdi. Çünkü, ya· 
rım fersah kadar denize açıl· 
d.kları zaman Dartanyan bir 
ş· mşek görmüş ve top sesi işit· 
mişti. Bu top sesi 1 manın ka· 
pandığını ıtan ed"yordu. 

Artık yarasına bakabilmek 
iç"n vnkti m ısaitti; bereket ver
s n yJrası, Dartanyanın ümidi 
gibi, tehlikeli değı ldi. Kılıcın 
ucu bir kaburga kemiğ ne tesa· 
düf ederek kemik boyunca kay· 
mışt ; bundan başka, gömleğ 
yaraya yapı~mış olduğu için 
p~k az kan kaybetmişti. 

Dartanyanın yo·gunıuktan ta· 
k.ati katmamıştı. Güverteye ken· 
disi ıç n yayılan yatağa kend.· 
sıni attı ve uyuyak-"lm ştı. 

Fecir zamanında lngiltere sa-

hi,indcn ha:a üç dört fers&h 
mesafede bulunuyorlardı. G.!ce 
rüzgar p~k hlfıf esliği için az 
yol a lm·şlardı. 

Sa t onda gemi 0Jver lima· 
o na demirini funda etm şf. Sa· 
at on buçu'.<ta ay ğını İı giliz 
top ağına başnn Dartanyan: 

- N hayet buradnyım, diye 
bağ rm ş ı. 

Fakat ş bundan ibaret d~ 
ğ ld ; Lo ıdra a g tmelerı azım
d. 1 g•ıterede posta iş.erı mun-' 
tazamdı; Da ta ı an ıle Planşe, 
bir post.ı t tarı v sıtasile s _v· 
kolur.an, iki posta be}g rine 
binm ·ş · e d ; bir kaç saat zar· 
fı da hüKil :net merkez ne g r· 
d IPr. 

D rtan an Londrrıyı bilmed ğ 
ç n lngilizceoı ı bir kelimesini 
de bılmiyor .. u. fdkıt Bık ng· 
hetm iqnıaı b.r ka ıd yazmış 
ve bunu her gösterdıği adam 
dükün ko ııığı 11 tnrif etmişti. 

Dük, kralla beraber Vmdsor· 
da avdıı bulunuyordu. D-.rtan· 
yan dükün hususi h zme ç s"ni 
buldu; dükün bütün seyahat' e· 
rine beraber gö.ürdüğü bu 
adam çok mükemmel Fransızca 
konuşuyordu. 

Paristen bir ölüm ve dirim 
meseles için geld.ğinden efen· 
disi ile hemen görüşmek iste
diğ ni hizmetçiye söyledi. 

Dartan) anın bu ehemmiyetli 
sözü Patrik namındaki bu mah
rem hizmetç yi ikna etmişti; 

emrctt ği ıki ata bindiklerı za• 
inan renç'-muliif"u kıtavuzTUlc 
etmek üzere öne geçrniıti. Plan· 
şeye gelince, hayvanından kuru 
bir ağaç dalı halinde o 'arak in· 

dirilmişt i. Zavallı delıkanlmın ar
ttk hiç takati kalmamıştı. Dar· 
tanyan ise unki demirden ya· 
pılmış gibi duruyordu. 
Ş toya varıp dükü sordukları 

zaman 'kral i1c bırlikte bir az 
uzaktaki bataklıkta av peşinde 
o d aklarını söylemişlerdi. 

Hemen söylen.len yere g:t· 
m:şler ve Patrik ise şahın ku· 
şunu çağ rmakta olan efeııdis.· 
nin sesini ış tm şti. 

- D k efendim~, ı imin ge1-
d'.ği ni haber vereceğim, diye 
Patrik sordu. 

- B r akşam Po1 Nöf ~öp
r sü üzerinde ve S tmaııta.ı kar-
şısmda kend si le ıle le vga ç·
kaı ınak ist iyen del kanlı .• 

- M ıstesna bir t kd"m. 

55 P. Paci 13 50 14 125 
30 Paterson 14 75 14 75 
34 T. Ermao 13 SJ 14 125 
13 Es ıaf Ban. 13 75 13 75 
12 D. Ard ti. ıs 15 25 
14 Vıtel 9 50 11 75 
1224 Yekun 

222195.5 E ki yekun 
223419,5 Umum yekun 

Piya a fi ati ari 
9·2·938 çekirde .. s:z üzüm 

orta fiatleıi! 
No: 

• 

• 

7 
8 
9 

10 
11 

12 75 
13 25 
13 75 
14 75 
16 50 

Zeytinyajı satıştarı 
Kilo A ıcı K. S. K. S. 
ı ~130 H. G Ş~r. 32 75 35 

bkı satış 
Zdn · r a sattşlaı-ı 

Ç. Cmsı K. 3. K. S 
370 Buğd y 5 625 6 125 
4) A pı 3 9~75 4 1'5 

3 V gonÇnvdar 4 75 
133 M. Dan 4 75 

5 Börü·ce 4 

1

10503 P. Ç~ı<:rdeğ ı 2 50 
207 2 Ke ı Palamut 250 500 
14) B. Pamuk 34 46 -Ha kevi köşesi 

1 - Evun z saıo.ıu.ıu.t her 
hafta Perşembe günü akşamları 
saat 20 de bütün yurddaşlara 
kara~öz oyunu oynanacaktır. 
Parasız olan karagöz oyununa 
bütün lzmirliler davetlidir. 

2 - H lkevimiz Müstahkem 
\\1evki bando şeli Bay Galibin 
idaresinde b"r Halkevi bandosu 
tcşk edi ece tir. Devamlı Ye 

hevesli çalışmak heveıiode olan 
müz siyenlerin kayıdlnrım yap• 
tarmak için evimiz sekrcterliiine 
başvurmaları biıd rilir. 

3 - Dumlupınar okulundaki 
fe"sefe kursunun her Çar~amba 
günü saat 8 den 9 a kadar de· 
vam ettiğini ve bu kursa bi 'a· 
istisna bütün yurddaş~arın de
vam edebilccef ni bildiririL 

4 - 10/21938 Perşembe gü· 
nü saat 16 da Köycüler komi· 
lesinin 16,30 da Kitapsaray ve 
Y ym kom telerinin haftalık top
la tısı vnrdır. 
............... 1 ........... 1 

- Çok mu~afık oıduğunu 

gÖr"'ceksin z .• 
P .ıtrik atını sürdü, dükün ya· 

n :na vardı ve b .r habe cinin 
kendisini görmek isted ğlni söy
lenilen tarzda bild rdi. 

Sonu var -

fdıi~2N .. I lnkılab hatıralarından Myô':ôaıa 1 
Kıtaat kışlalarını terketm" ş ve Sultan Ahmed meydanında elinde 

tüfek dolaşan Hamdi Çavuşun emrine girmişlerdi 
~h--ar fırkası a:cı tabur1ar n· nö etç d ıkmck şarllle hap~ede· 1 Gdmiyen veya naz etmek ıstı· önün1.1e sabahleyin erkenden 

dakı ç1vuŞ1'3nn aort beş se ıel k ~e.ı<ler ~ · .kışl,anın muhafausı yenler derhal itlaf olunacaktır taburuna g.tme~ üzere dördün-
uker oldukbmna ve hemen Is· ıçın de •cabı ka~ar es'ker bı- diye son ıöz bir tehditle de biti- cü t b d -·A · , . avcı a urun an mu azım 
tanbal k t alarındak zabıtandao raktıktan sonra kışladan d şart yordu. 1 b k d" b 
d L- ··b ı· L d k' k lcl d T b • yas ey geç.erken en ı ta ur 

aaa tecru e ı uu u~ u ıarını çı ıcn ar ır. a urun ve ısya· Avcı taburu elbisesile ge'm ş ve ..... . ... 
bild ği ıçin bu çavuo:l r saye· nın umu"Tl kumandanı Ha d. b. h . b d- . ğ. bo uk efradının ıı.ab omuz· 

y m ı ır eyetın oş onmıyece ı da t b" d" · ı b ı d 
sinde int z mın bozulm1 • ca~ına çav4ştur. Buıun da okıur ıvazar b-t- .. 1 . b" te aAk.,.· 8 8 ıl ığıne astan u a oğ-

• • • • 'J u un soz crm r emır ~• 
basıl olan kanaat bu ışi yaptır· oım k .ıtıb.arde mJavini veya ed leceği aş.kir olduğundan ru gittiklerini gö.ünce vaziyeti 
mağ!l ıa ık olmuş ve bu işin de erkanı harbiy.esi b.bur:un tüfek- böylelikle bi iki saat içinde kavram ş ve bunlara geri dön· 
bir ıki saati k bir ıç'timadan çısı zenci Ali ustanın oğlu lstanbuldaki koca bir ordudan mc1crini teklif etmişti. Bittabi 
ıon:a m~vaffııkıyete i~tiran e~e- Ariftir. hiç b"r hayır kalmamıştı. Fatih l.yas beyin sözü dinlenmemiş 
ceğ111e ~uphe ed lmemış ve boy· Tabur bütün lstanbuldaki lcı- karako1unda bulunan taburla, arada ıilab teatisi başlamış, lı-
lec~ müse.lah .efrad ile temasa tasta cerbezeli arkadaşlarından Harbiye Nezaretinde (şimdı Ens· yas :zabitlik şerefinin verdiki 
g~çı~me mde bır beis görü1me· üçer dö~d ~ r davetç nefer gön· titü binasında) bulunan bir alay· bütüa vekar ve temkin ile hiç 
mıştı. dermiştır. Bunlar g ttıkleri kıt:'ıa· dan maada bütün kıtaat k şla· tereddüd etmeden tabancasile 

Yapılacak iş: larda çavuşlarla görüşecekler ve larını terketmiş ve Sultan Ah· mukabele etmiş ve bütün kur. 
Dördüncü ,ao,;cı taburu isya'l'D dördüncü avcı taburunun yap- med meyda'lında elinde tütek şunlarını sarfettıkten sonra .şe· 

kararlaşt r d ğı Martın otuz bi· tığ g"bi zabits 2 0 arak munta- dolaşln Hamdi çavuşun emrine hid ,lüşrnüştü. 31 JP&rt hadise· 
rinci günü sabah namaz ndao zam ıbir kıt~a halinde Sultan girm ş -erd•. sın·n ilk kurbanı bu arkadaş 
daha evel kı.şlalarmdaki b fi· Ahmed meydanına gelerdc Hanıdi Galata "öprüsünün Emiı ö 1ü olmuştu. 
mum zab.tanı başlarına süngüsü çav.şun .emr ne gi~eceklerdir. J tararındakı para gışeler.nio - Sona ı1u -

ervah davet edildi 
(Hafız Durmuşta arkadaştan 

vapurun yemek salonunda ko
nuşa d ırsunlar; müstacel va· 
zi) etler sebebile bJg:in mab· 
kemeyi kurmak lazım geldi. 
R iyaset mevkiinde N sraddm 
Hoc , sağında Karagöz Ağa, 
f,Oiunda Ve espit Hoca, Haci· 
vadJa Hacıoğıu Sadık müba· 
ş·rlik, Kemal Kamil de bermu· 
tad kapıcılık vaz fesi le mükel· 
lefler. Mahkeme araftadır). 

R is - Şu k:my1ger doktor 
Bay Memduha çağır bakalım .• 

DJlctor M-mduh gelir ••. 
Re s - Soyadın ne? 
- Say ••• 

- Kaç:ı kadar say, yüze 
kadar mı, bine kadar mı? 

- Ôyle değil efeodım, say· 
mak fiil nJ en cmrihazır •. 

- A.uaşı :dı. Bütün muha· 
t b a ına müf cd sıgasile emre· 
d yorsun demek. Bu oe biç m 
soy:ı.dı ayo1, kend ni herkese 
zorla mı saydıracaksın?. 

- E tağfurullah efendim .. 
- Mahkeme karar vermiştir: 

Bundan sonra senin soyadın 
•Lay ksam Say,. dır; anlaşıl· 
dı mı?. 

- B ı şüstüne efendim •. 
- Şimdı söyle bakalım: Şu 

su meselesi ned r? 
- Efend m, vakti!e bendeniz 

Yamanlar suyu için .,bu su 
azdır, \onfortabl değildir, Kar
şıyakaya Yamanlar suyunu ge· 
tirmeyiniz. dedim, dınicmedi· 

ler. 
- E•et. hatırlıyorum amma 

söylediklerin bu kadarcık de
ğildi, daha alt tarafı da vardı. 
Neden cümleni ikmal etmi· 
yorsun?. . . . . . . 

- Ôylcyı; susarsın. Sen o 
zamanlar yalnız •bu su azdır, 
getirmeyiniz. demedin, •Hal· 
kapınar suyu konfortabl sudur, 
onu getir;n,. de dedin. 

- Evet efendim .. 
- Yani Karşıyaka hallcına 

24 m ikyuh kireç hu" isası içir· 
mek ıstedin. Ş mdi söylediğin 
sözlerde, yazdığın yazı!arda 
neden bektaşinin •La takrabüı· 
salate,, bıkayesi gibi yarım 
davıanıyocsun?. Hıkayc malum; 
bektaş ye: 

- Neden namnz kılmıyor· 

sun? 
Dem"ş'er, cevap vermiş: 

- Alıab Kur'anda la takra· 
büssaiate, yani namaza yaklaş· 
mayınız buyurmuş da ondan .• 

iyi 3mma alt tarafını da 
oku, .. filhaıctissckri,, si de 
var. 

Demişler. 
- A oğlum; hafız mıyım 

ben; dem ş, bu kadarcık öğre· 
nebıldim ışte .•• 

Seninkisi de tıpkı böyle .. 
Her ne ise; Yamanlar suyu 
işinde geçmişi şöyle bir tarafa 
bırak ta asıl davaya bakalım; 
belediye ne yapmak isliyor? 
-Efendim, aile başıoa üç ayda 
25 tond m f JZla su verm yer .. 

- Havuzu bulunduğu Yıl· 
dıztepedeki şeliler için sarfo
dilen su miktarı nedir? 

- Hesap tutmaz. 
- Sulad ğı üç bin aj"aca ne 

kadar su gid yor?. 
- Ağaç baş oa üç ayda yir· 

mi beş ton •• 
- Yani bir ağaçla beş nü· 

fuslu bir aile m.i.savi sayılıyor 
öyle mı? 

- Evet .. 

Körlez vapurlarına verdiği 
•uyun miktarı ma:um mu?. 

- Belki de ayda bir kaç bin 
ton .. 

- Va lz:nirde sattırdığı?. 
- Günde beş, a~tı yüz ton .. 
- Güzel.. Şimdiye kadar ki· 

me şikayet ettiniz?. 
- H ç k;mseye efendim; sa· 

dece gazetelere yazı yazdık .. 
- Kafi değıl, seı; şöyle ke

nara çekil bakalım. 

Bay doktor Memduh çekilir. 
Nasraddın hoca, mahkeme a:ıa
ıile jstişareden sonra, samiin 
arasında bu"unan Ş!yh Küşteri· 
ye hitap eder: 

- Marsık aleybisselimı ça-
ğırab.li r misin? 

- Çağanrım efendim •• 
- Ça~r bakalım .. 
Şeyh Küşteri bir (Ab) çeker 

çekmez bir dudakı yerde, bir 
duda~ı gökte, Marsık aleyhisse• 
lam belirir. Nasraddın boca ona 
hitap eder: 

- Ya Mırsık bin batabül· 
meşşeJ. 

- Emret sultanım!. 
- Bana bilü:num Karşıyakalı 

ervahı buraya getirebı\ir misio? 
- Beli sultanım .• 
- Haydi .• 
Marsık aleyh'sselam üç daki. 

kada ihircf n bütün Karş yakala 
ervahına top'ayıp mahkemeye 
ıetirir. Bunlar hep bir ağızdan 

DiltlO Hüıeyi11 atından Sahrayı 

Kerbellya 
Cibıll, •ar haı.. •w. Sa tana 

ieı•yqa 

Mersiyesiai okuyorlar, arad• 
sırada, 

- Ve caalni mine\ mai külli 
ıey'in bay 

D ye avaz, avaz bağmyorlar. 
dı. İzmirin fi fılaa tarihındeki 
meşhur sucJlan Moyo ile çakır 
Alisi boyunlan bükük, :ziri, 
zar.i ağhyorlard• . 

Susuılulctan bilcümle Karşıy• 
kalı ervahın dudakları çatlamıfb. 

Naaradd n hoca ayağa kalktı 
ve ıöze başladı: 

- Ey Karşıyakalılar, bir n 
beni dinler misiniz?. 

..D.nleriz sadalan ••• 
- Görüyorum ki b11Ş1nızda 

bir su derdi vardır. Bu derdi 
izale etmek ister miain.z? 

"Hep bir ağızdan iateriz ... 
daları., .. 

- M stakil bir beled.yeye 
kavuşmak hususundaki arzu.a
rınız devam ediyor mu? 

•Bütün şiddetile sadatarı ••• 
- Derdınizin menşei, lzmir 

belediyes ne müstemleAı::e oluşu· 
nuz mudur? 

•Evet sadaları,, .. 

- O halde vereceğim oaai· 
bati can kulağile dinleyi diz: 

Şimdi ben Marsık aleyh sse
limdan rica edeceğim, sizi aL p 
büyük bir zatıo huzuruna götu

recektir. O zatın önünde hep 
beraber secdeye :vardıktan sonra 

iki Kulbüvall6h, bir elham oku
yunuz; aağıoııa, solunuza üfle• 
d kten soora dcrdluinizi oıaa 
anlatınız .. 

"Baş;;atüne sadaları •.• 

H ızuruna g decckiniz zat; ya· 
bancınız deği.d r. Onu .bep.n.z 
tanırsın ız. 

•Kımdir bu zat sıdalan.,_ 
O muhterem zatm şöhreti 

Türkiyenin her tarafına yay I· 
mı ıt r. Jsrni şeri fi şudur: 

M.ı&rko pa 3 • 

- ~nıı ""' -
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M;J,·oner olan Çir.g~-ıe f,1 cı Şehir Meclisinde 

Hi~ler Almanyası?ın istik- M;li proje konuşuldu 
balı. Kaybolan vas yetname! Belelliye reisi, dünkü nıeclis içtimaında fikir ve 
Bu kadın, gördüklerin :, ;e;diklerini nic."n söylemiyo"- ümidlerini söyledi. Karşıyaka su işi düzeltildi 

du? Vasiyetnam! hakkındaki tahmi~ler nelerdir? HükQmetten beklenen yardımlar neler? 
Büyük harbden mat ilb ç kan 

A lmanya, blris vo empe yaliıt 
A lmanya arad~n geçen bu ka· 
dar ıenelere ratmen iıt krarını 
bulamamıştır. Bı r mü:idet sol• 
luktan meded umın ve belki de 
o sayede harici ı yaaet:ni dü
ze:tcbilen Almanya, şimdi H t• 
lercilik perdeıi altmda •ikinci 
Vi.belm. imparatorlutunu. da· 
ba reniş siyasi plin ve ihti· 
ras ar, daha korkunç empe. ya· 
lizrn ve korkunç bir kın, inti· 
kam biısi ile tekrar yaşamak· 
tadır. 
Şu muhaklca'<tır, ki Al:nanya 

ace!e ve müfrit bir ıiy ı ıet has· 
tasıd : r; mağ Qp ve iptıdai m ıd· 
deler itibırile fakir olan Al· 
m:ı nyanrn btıgün başarmak is· 
ted ği dava, çok büyük.ür; bu 
davanın başarılması şarlcta 1 

Rusyanın, garptan F ansa ıın ve 
bütün arzd.ı da İngiltere ile 
A ner kan.o mağ:tlb edi :meıile 

mümkündü. Ve düşilnmelidir, ki 
bu milletler, J ıpo ıya, 1.a ya 
ve... Portck.zde.ı başka bütün 
devlet eri de aiyasetlerine uy· 
durmuşlardır. 

Almanya. bu muazzl m müş
külat kar,ıaında mı..v4ffak ola· 
mıy.ıcağını bor an adıkça bir 
dahı.i buhran geçirmeı..tedir. 
Meslekten yet i şmiş, bu yolda 
uzu .ı bir mcvcudıyet yaşamış 

H ı Jcnbu r. mat Qp Ama ıya· 
yı gene kuvvetti ve askeri bir 
dev.et haline ret rmeğe ça l ış· 
mış fa;eat intikam &10 i~t .a fas· 
)ını en müsa.d bir zamana, g y ı 

muayyen b.r iti ye atm ştL H t• 
ler ve onuıı müftıt takımı lö tle 
dülünmemekto ve o .lıcadar ki, 
as~e ri füdr ve müta.ea . arı da 
ke} ıflerinee bulmamJktadarlar. 

işte, A .mınyada ordu ba~ku· 
maudanhtıodan, harbiye OdZlr· 

lağından onlarca gene ale kadar 
1 

bir çok aıkerl r,calio it başın· 
dan uza!daştırılmaamı askerlik· 
ten habersiz oldııkları şüpb!s i z 
bulunan g1yri mütehassıs siya· 
setçilerin acelelerinin eseridir. 

Almanya hem dahili, hem 
askeri• h.:m do siyasi ve çok 
had, çok nazile bir buhran ge· 
ç :rmektedir. Bcı sene içınde 
yen den bir ordu halk eden 
Blom be g, Hitlerin askeri de· 
bası .ıdan d.ıha aşağı bir adam 
mıd r?. Senel~rce harici ı ya· 
ıette müm:Cü:ı mertebe muvaf· 
fakıyot göstere l Vo:ı Nöyraht, 
maz si, mazideki sıhtluı hak
kında binbir garibe iddia olu· 
nan Von R .bentroptan daha 
~erı ve daha muvaffakıyet· 
ı.z midir? 

Bu aualleri bütün cihan sor• 
maktadır; bunlarla Almanya:la 
meşgul olanlar da azledilen 
seneralierin çokluğuna, sanayi· 
cilerin aldıkları muhalefet tar• 
zına bJkılırsa, pek çoktur. 

H btler ne y pmak iıt yor? 
H.tler v: arkadaşları bu ace• 

le ve m jfrit bıreketlcrindo bak• 
h mıd:rlar? 

Bu hususta b 'z bir fey ıöy
liyecek değiliz ve aözü Alman• 
yamn meıb"r bir falc.11na bıra• 
kıy o ruz: 

Bu falcı Madam Vbtenı•oyn· 
dur G ·çenlerdo öldüğü vakıt, 
bütün A:manya müteessir ol· 
muştur, dıyı:b liriz. Bir A 'man 
iamıni tuamakta o1maaına rağ• 

- Başı 1 inci sahifede -
terc:ban su veri ;mesi şartile sı• 
nai müessesel'!re ve f caret ge· 
miJerine su verilmesi he}eti u DJ• 

miyece muvafık görü.müştür. 

Maamafih, beled ye ıle mnkave :e 
akdetmiş sın ;. i müessese.erin 
ihtiyaçlarını, r iyaset tetkik ede· 
bilecektir. 

Falcı kadın oe H "tler 

Bı.idce muvazene kararname
s' nin 6 ıncı maddesine gö e 
(Yangın sahasında yol ve mey· 
dan lar i nşası mukabilinde mü· 
teahhidl ere belediye arsaların• 
dan ver lrnesi) kaydının şehrin 
yanmam ş a, sımındaki imar iş· 
leri iç n de· bu iıışaat : n elli bin 
lirayı tecavüz etınemesi kay
dile • teşmil ve tatbiki kabul 
edilmiştir. T,mizlik işleri için 
·büdceye 25 ı,in lira dt:ha ilil· 
vesı de kabul edıldikten sonra 
meclise -' kabul olıı ıan beş yıl· 
lık imar proj~sinin tahakkuk et
tirilmesi için riy tSetce h 1z ı rla• 
nan mali proj:! okunmuştıJr. 
Oıeunan proj~ şöyle başııyordu. 

bıı Leh ç' ngens'nden baş ... a bir 
şey det ldir. 

Bu kaJın kend ı'ne müracaat 
edenlerin ht kbalin ka.'i surete 
söyl yebilen b.r kadrn ım ş. 60 
milyon A'mıı1 içind~ bu kadımn 
bu kuJrl!tine ına ımıyan pek 
azdır. 

Bu şöhret sars'nde bu ka· 
dın, ça J.n çok çcab~k terketm .ş 
ve çok az b r zaman iç;nde 
mi l ona kazanm ştır. Hakı "İ 
servet ne kach d r, bu servet 
kim .: kı acaktır? belli değ- dir. 
Çün'ıc:ü f :t c nın vas y~tna ınesi 
h! . a ı.. z bu u aamamıştır. Maamaf h 
Alman devlet bankas nda 14 
mi 'yon, D esd ban ... ası d:ı 6 
m .yo ı, Tıc uet em ıiyet b~nıca· 
ıında da 3 milyon marklık bir 
serveti vardır. 

Falcı L htenstay~ . um ımi har
b 'n çıkacağmı ve bu barl>io 
uzun sürec ~ğini, b ir ço'c safha· 
larını, Rusyadaki Bo'şev'kl k h· 
t ı a ini, Mazorya ha p er ni ve 
neticelerini, Çar ai lesinin akı· 
betini, Almarıyanın mağ ib ola· 
cağın•, lı<:inci V lhelmin fırar 
edeceğini, tekrar isteneceğini. 
A Jll ı>. nyayı A do 'f Hitlerin yük· 
seltece~in i btrer, birer zaman.o· 
da söy:em iş ve bütün bunlar 
tamamil~ tahakkuk etm şti r. 

Hi ler, muvaffak o acağım bu 
kadınd ın hıber almış ve bu 
ka foun fallarının tahakkuk et· 
r ği ni nefsinde tecrübe etmişt ir. 

Hıtlerin ma yeti ve mahrem !.!rİ 

bu k.ıd ndan H terin akıbe ini 
ve Almanyamn yeni h ı r hırbe 

girip girmiyeceği n ı , g'rdiği tak· 
dirde neticen n ne olacağım 

ıormu~lard r; batta bu hususta 
ısrarda bulunmuşlard ı r. Fakat 
falcı b-.ı suallere cevap vermek 
istem ~m · ş, hasta olduğunu i l eri 
sürmüştü . Hıtler rej iminden 
çok şeyler bekliyen müfrit A l. 
m.ın arın ısrarı illerine bu ka· 
dan bu suallere cevab vermeği 
gayri muayyen bir atiye talik 
etmiş ve n ihayet: 

- Her hakikati söyt·yebil· 
mek b izim kudretimiz.o üstün· 
dedir. e;z ancak söylemek fır· 
satanı ve batta müıaadeııni 
alıncı gördülc1erim'zi söyleriz. 
lstedijın ız uallerın cevaplan 
çolc mühimd r; beni bı r miid· 
det rahat bırakuuz. S ze her
halde ce"ab vereceğ' ı ml De· 
rr:isf r. 

Ve aradın bir mü:id·t "' ·· 

tini vas'yetnemesile birlikte b ir 
bank~ k1sa~na koyd JkJnu bi~ 
d . ~· 

. rmış .ı r. 

Bund.rn pek az sonra Mıdam 
L h eıı stayn ö .mü ~. fakat bu 
f .!vkala Je vu yetıume henüz 
bu 'un rnıam ~t rf 

Vas yetname nelerden bahse· 
di)'ordu? Bu muazzam servet 
kiıne veya kı nlere b. rakı yo-:· 
du. A manyan n Hıtler.e bır• 
likteki mukadder tı n!d r? 

Bu sua lcr n ce\ab ı ş mJi lik 
meçhuldür. Bazı arı, menfi bir 
s ı kb iden bahsett ğı içı n bu 

vas yetrı am !n İ rı Al ına 1y-ın ı n yeni 
emperyalızmi na ıd are ed~n g zl ı 

el:er tarafından g.z e .adığ ni söy
l emeıdedirler. 

Bu g izlemenin de sebeb , 
H it.erin ve H tlerle b rl:kte icra 
kudretini ellerind~ tu t anların 
maneviyatını sar.,m tmak m·d 

A:lem Has 'b A1amol ·u 

Ma ."i proje: 
.. Ulu Ô .1der.m z Afatürkün 

mi li ııtik al vo kalk nma sa· 
v ışlaram zdc&lci yüksele rehber· 
lıği ve .ondan a l dı~ım z türlü 
direkt;f.erle Tü le m det nin her 
sahada vas 1 o '.duğu bütün maz· 
hıır yetler gıbi belediyeterın 

ka.kınmuı hususuıdaki emir 
ve Ciirekt Heri de .zm Fın im :ı ra 
kavuşmas nda en büyuk rehbc
rımiz ve ist nadjlah m.z olmak· 
adır. Büyük Ô ıd~rın Mılllet 
Mecliıi kürsüsü.ıde verdtkleri 
ana dır~ kt fıerdeıı ilbam alan 
çok sayın ve kıymeti Başve· 
kılimiz C~lal Bayarm gene ayni 
kürs:iden bütün m llete yaptık· 
lan hitabın, şeh ·r işleri etrafın· 
da bizi dinamik bir siye sev• 
keden ve böyle bir lsive baş· 

lhtililcilerin, mühim mu
vaffakıyetler kazandık-

ları söyleniyor 
Cumhuriyetçiler de, (Ankorço) cebhesinde 

toı;l:ınan ihti4 .. a:c.'leri ta)·yarelerle 
bombarciıman ettJer 

Madrid 5okaklarınaan biri 
Barse!on, 9 (Radyo) - Bar· hasara uğradı~ını sö~lern şt:r. 

se,on belediye re s, ıehrin, B .:ı rse(o ı, 9 (R dyo) - Cum· 
g !çen sene şubatından bu se· huriy ~tçile a ı d harb ta)yare.eri, 

oey" kadar 23 defa bom bar• A.ıkorço cepheı;inde toP,lanmak· 
daman ediJd .ğini ve do'.<uz yüz ta o .an düşman ku .... v ·ti erini 
otuı kişi nin ö.d ğü ıü, üç biıı bomba dıman etmİJ ve dağıt· 

!amale ç n de güvenimizı artı· 

ran k ısımlarını yüksek meclisi· 
nize tekrarlamak isterim. 

S:ıym B ı şvekil dediler ki: 
.. - HJsu~i idar~lere ve be

lediyelere, Ş !fın ilhamını takib 
ederek bjyiilc kalkınma savaş:· 
mız ;a başarı hasılasını arhra· 
cak ve hususile hayat ucuzlu• 
ğunu temin edecek vazifeler 
ver~c ·ğ z. Belediyeler, beş se• 
nelik mesai p a \ tanzımine 
sev ;cedilecek harita, imar planı, 
su, ış le, kanalizasyon, kültür, 
ve spor işl eri , çoculc bahçeleri 
ve k s ıca şehirierin sıhhat ve 
güzellı ğini a ikadar eden belli· 
ba lı işler: p arılaşhracaktır.,, 

R .!is, raporunda, beş senelik 
imar p ~ogramının hazırlanma· 
sında oJdutu oldu~u ıib . , bu· 
nurı tatbikindı:: de sayuı Başve· 
k;lin iıaretlerinden iıtifade cdi· 
lecetini tebarüz etti miş, şehir 
ha . kına fazlı külfet tahmil et• 
med ·n beledıye varidat.nan ,,. 
nevi 871,5..,0 li a artırı lması 

mü:nk:in olaca ?ını zikrctm ştir. 
lzmır bir ıh ·acat ve idh.ılit 

merı"zi o dıı}u~a gö:e kantarla 
çek lecek nıabıul ve rnalJardan 
ıenede 600 lira, yeni yol ver· 
gisi kan ırnuna nazaran beledıye 
h.s.scsi olarak 300 b n li a, bi· 
na ve kazanç verg .erinden alın· 
makta o aıı h ued~n 371 ,500 
J: .... ...ı. ..... ı.-. .. ,. .. v \iulw11•11 ı llis. 111 

itinin beled.yeye d~vred meıile 
aene-.i 85 b n 1 ra tem n edile
b.leceğin ı de zikrey em şt r.E ek· 
tr.k ve su şirbtıerinin hüıdlıne
t n müsaadesile beled yec~ sa· 
tın alı .ıdıktan sonra senede en 
az 350 b in lira varidat temin 
ol u nacaığı ve bunun h ç olmazsa 
250 bin lirasmıo şehrin imar 
işlerine sarfedilebi:eceği ve bu 
suretle umumi : şekilde senede 
1,206,500 liralık bir gelir e:de 
ed.leceti ve bunun imar itle
rinde sarfolunacağı da bildirili
yo·du. 

Bunlardan başka, belediye 
gelirlerini artırmak üzere büku· 
mctı mizin · ayrıca ittihaz edeceği 
karar ve tedbirlerin belediyeye 
vereceği imkanların da progra· 
mm tatbikini kolaylaştıracağım, 
fakat bu husus için şimdiden 
rakam zikrelmeğe imkan bulun· 
madığını, yalnız 1,206,000 lira 
ile imar program nda gösteri· 
len şehrin en miihim ve müs· 
tacel i şlerı arasında kabul edi
len k rk bin liralık imar planı, 
b 'r buçuk milyon l i ralık holzler 
lağım projes i, yarım milyon li· 
ralık ıeylaba karşı tedbirler, 
1,885,000 liralık şehrin yol ve 

Salamanka, 9 (Rıdyo) -
General Franko umumi karar· 
gah , aşatıdaki resmi tebliği 
neşretmiştir: 

O:dularımız, zaptettiğim ;z yer
lere girmekte devam ed yor. 

BJgün, yeniden bin kişi esir 
a:ınm•ş. bin maktul gömü.· 
müştür. 

z~r•o '•J:ı :m y::-!~rd-n hicret 
e J en oh H, tekrar yerleraue dön· 
meğe başlamıştır. 

P.nis, 9 ( Radyo ) - Havas 
Ajınsı, ispanyada üç günden 
berı devam eden muharebelerin 
p .ançosunu yapmoktadır. Bu 
pla ıç~ya gö;e. üç gün iç 'nd.:: 
.htua.cilerin e.ine yırmi beı köy 
geçm .f, cumhur yetç lere aid 

meydanları, 250,000 liralık iı· 
timla '<, elli bin l i ralık köprüler, 
150 bin f irahk mezarlık ve bi· 
naiarı, yüz bin liralık fidanlık 
ve at:ıçl1ma, yedi yüz bin li· 
ralık tenv:ra t, iki yüz bin lira· 
lık tanz'fat, 150 bin liralık it• 
faiye, 350 bin liralık batakhk. 
lıırı kurııtm3, yüz b in lirahk ço
cuk hastanesi, 150 bicı liralık 
tebhir istasyoilu, 4rl bin liralık 
Yamanlar s1.1yu, 250 bin liralık 
belediye sarayı işlerini yapbra• 
cağı bildiriliyordu. Bütün bu 
işler için sarfedilecelc para 
6,61 5,000 lirad ı r. Ve beş sene· 
de meydana g~t r ilmesinin müm· 
kü ı ol ıcağı da raporda göıte
rilıyordu. 

imar programında yer aha 
ve halka bir c; o1<: g da madde
lerini ve ihtiyaçlarım kolay, 
ucuz, sı bbi bir şek.ilde temin 
etmekle beraber belediyeye va• 
ridat ta getir~C!k ve 3,275,000 
lira ile meydalla gclebılecek 15 
muhtelif tesisatın yapı lmaıile de 
bunların varidat ndan ayr ca 
im ı.: a:ılar elde e:füeceği işuet 

ve bu işt:rden ele geçirilecek 
bele:iiye vır\d.ıb 111 aurotle 
tahm n ed Jiyordu: · 

B r senede ekmek fabrika· 
sındarı 132 bin, un fabrkası ve 
s lodan 20 bin, merkeı bal ve 
b · lık halind ... ,;_ıoo biıı_ a~..._ 
"cpo arın an 'i:"f5 ·bTn, merkez 
garaj nd n 7S bin, mezbıbadan 
15,500, bavıgaz ndırı 25 bin, 
sü t fabr kasından 2S b in, ıehir 
otelinden 5000, şehir ıazinos, 
ve kulübünde 1 50:>0, şehir tİ• 
yatrösundın 500), p.ij ve p• 
zinob r 5000, Kadifekaıeıi raıi· 
nosundan 2500, fJar ve kültür• 
parktan 50 bin lira olmak 
üzere 540 bin lira. 

Varidat: ı 
Mali raporda bu müeaseıe

lerin tesis masraflarl ve relirl .. 
rinin mukayese edilecek oluria 
azami altı senede ödenebilecek· 
leri de zikredil yor. 

Ev gelirlerinin ilcinciı üçüncü, 
ilih.. imar mesai senelerinde 
daha kuvvetli imkanlar elde 
cdı lcbilmesi için bunların en 
fazla gelir getirenlerini ilk sene•. 
lerde meydana getirmek üzere 
yapıJacak teşebbüse, bükllmeti· 
mizin uzun va delerle ve fa i zıiı 
kredi aç!llak suretile yapacağı 
yardımın, işleri fevka~i:le kolay
laştıracağı ılave ediliyordu. 

Böylece Devlet büdceıine 
yük o :madan da lzmirin hayati 
iht'yaç 'arının, halkın ve ıehrin 
gdiı· kaynaklarile temin etmek 
- Sonu 1 O uncu sahifede -

edılmiştir. 
Cumhuriyetçilerden üç fırka 

da~ılmış ve üç kolordu da mil· 
him zay ata utramıştar. 

İbtala ıcilerin eliae, ayrıca oo 
üç mühimmat depoıu pç· 
mi ştir. insanca zayiat henüz la· 
y1k ı le tesb1t edılmiş değildir. 
Maahaza, ağır yaralı ve ö!ü ol· 
mak üzere cephede üç bin ki,i 
tadad olunmuştur. 

Esir;er beş bini tecavüz et
mekted r. 

lht.lilcilerle Cumhuriyetçiler 
arasında vukua ge en hava 
harbınde de ) ~di düşman tay• 
yaresi dü~ü . ü n üştür. 

s~rse lon , 9 (Radyo) - lhti· 
la ıci lc:r. bugJıı iki defa Saioa• 
d.ı ile Val-ınsı hoonbard mao 

......._ __ inen _ bu kadın hal. . k .. ~t. ,,.;;.H ...-ı...-....1-........ _.._..__...~ ...... -...ı'--".--:o......:..ou........-.......ı-k.~ll.l.l.l..ı..ı~LAllLLı..:~ı-.<~ı..n...-ı.:..ıL..1..L_ı_.ilJJ.:...ı...Jı:,.__ __________ ~~-ı;;.ı~MUılAMa"""~~~ ..... ...-...... ::.._.;.._.... ......... ...,............,......._ ___________ _ 
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ey ıan Peygamberin Aşkı 
10 

'2zan: A. Kuprin C<llİl'fln: Adam Hasib Adamojla Aydın vi ayeti 100 b "n lira 
Sulimit: " albi!°"n sultanı, aşkımın güneşi .. ~eni istikraz edecek 

gene beklerım, geç kalma gene gel!,, dedı . 
Genç kız 

0

bu surr tie mükem· Bunun:a beraber, Sulimit gibi ihtıyatla, ~·kat daha _yor· Bu para ile ikbsadi yo lar yapıla-
mel surette koku ~üründükten yavaşça yatağından ka'. ktı . Bu gun ve bit p bır halde ııdcr· k y • l k H lk l • 
sonra, tekrar yatağ ·na girdi ve sırada Süleyman P(ygt mbcr ken, genç kız bir daha onu C8 • eni 8ÇI 8C3 8 eV eri •• 
yüzü pencereye dönük olduğu de pencere önünden çekildi, kucakladı, ve: -------
halde yattı. ihtiyatl ı ııd ımi arlı kapıya do~ -Aşkımın güneşi, hayatımın Sevd:"ğinin nişa /ısını öldüren Ahmet 20 yıla 

Suiamifn kalbi, gecenin bu ru yürüdü, tam kapı önünde ıultanı, seni gene bekler,m, mahkum o!du. Bir muhtar da cezalandırıldı 
derin sü .. unetine rağmen şid· durdu. geç kalma gene gell. Dedi. Aydın, (Hususi ) _ Çinenin z~gtincilik kursu l 
detle çarpıyordu. Yakıt geçiyor, S:.ileyman Peygamber, parma· Ve Süleyman Ptygamber, Bedirler köyünden Savran oğ:u Bö gem z zeytin mütehassı sı 
o güzel lpencerede, helecanla ğında meşhur yüzük bulunan acele adımlarla oradan uzak· 19 yaş!nda Ahmed, ayni köy- Ferruh Barlas tarafındın Hak· 
bekliyo:du. Ayni zamanda da elini kapının aralığ na ıoktu, laşta, den Güllüye nişanlı imiş, fakat evinde 15 Şubattan itibaren bir 
bağda rasgeldiği o güzel, o mandalı kaldırmak stedi. Genç Sulam=t ilk aşk s1rho1lutu babası Gül15yü Ahmedden ayır· zeytincilik kuru açılacaktır. Bu 
başmetli adamın hayalini fÖZÜ· kız da kıpmm aricasına relmiş ile şuursuz r 'bi idi. N ~ kadar mış, o. haniye kö ünden O.s· kurslara Vakıf:ar idareıi me· 
nün ö:ıünden uzaklaştırmıyordu. ve heyecandan -den;zden yeni daldığını bilmıyordu. Fakat ken· mana ni şanlamış .. Gjllüyü çok mur ve müstahdemlerile zeyfn 

iyice daldığı bır sırada dışar· çıkarı lm·ş bir bahk gibi titri· d "ne gelip te etrafına bakı oca, ıevea A hmed, bu &yırma ve müstahsilie ri iştirak c:decekt r. 
dan baf1f bır gürültü duydu. yordu. sabahın serini ği içinde uykudan nişanlanmaya tahammül edeme- Kursu bitirenler imtihan edile· 
Heyecan ve telaş a baı.oı kal· H:yecandao kısılmış bir ıesle: uyanır ribi duran çiçeklerden miş; Os:n?nı, köyünden dönü- cek, muv f: k olanlara zeytin 
dırdı. Kendi kendine: - Aman ••• ·dedi- kız karde· başka bir ıey görmedi. Ve, şündc pusu kurarak ö.d jrmüş. budama ve imarı iç n ves;ka 

- Acaba.. Acaba?. Dedi. ş ·m de odada uyuyor. Seni içeri b rden: Bu cinayetin muhakemesi dün verilecektir. 
Sözünde durmıyacak, bu ak· alınca uyanırsL .. Ut~nac~k diye - Eyvah, gitti( Şa hslde he- Aydın Ağ rceza m h. mes"nde Kııgucakta beleclig ... faaligeti 
ıam ıelmiyecck m.?. Ah. •• Onu korkuyorum!.. men arkasından koşmalı, onu net'celendirild ı. M.iddeiumumi, Kuyucak (Nazıliı ) belediyes:ıı-
naııl bekled ğimi bilae-. iki Sulimit, Süleyman Peygam· bulmalıyım. Ahmedin kasd! n ve taammü· de son -y ılda çal şmalara lı z 
eli kanda, ayaklara zincirde ol- berin muhakkak suretle içeri Ş hrın yollannda veyahud den kati lden mücrim yetine ve veri lmiştir. B.:dce 8000 den 13 
ıa, ıene koşup bana ıelecekt r. girecetine artık inanmıştı. Za· büyü~ meydanlarında onu ara· ölüm cezasına ~aptmlmasına bin lir ; a çıkarıl mıştır. Kasaba· 

Fakat.. Dııardan hatif ve ih· ten Sjleyman Peygamber gi· yacağ.m. Bin kişi arasından karar verılmesini istedi. n·o dört yeri ne yangm ı çm 
tiyat:ı ayak su.eri duydu. Bü· decek te 0 :11, gene muhakkak . 01u hemen bulurum beni Ah.. M" hkeme, Ahmed in nişan- dört su d eposu yaptmlmı .ştır. 
tü '-- k lb. - - b- N d · - d·· ·· Bunların her birı 32 şer ton n ~n• a ıne ve yuz.une u· ıurette onu bu hareketten men· e en aynı ananın ıu unu em- lısı Güilüye olan fartı muhab· 

. E b' 1 d k d 1 d k a- 1 1 su a lm aktad ır. Fenni mezbah"· cum ettı. vet, 11 ge en var 1• edf'celr:ti. 8Jnurı için eline ge· mıı ar eş 0 ma ' • oy e 0 - bet"ın 'ı mtıhaff,. f rel:eb olara'i< 
ı t A '- ı ki '- ld d " .. nın plan, proje ve hazırlı kları 1 e. ya" ıes eri ti parma ı .. • ç"ırd 'ıhı· b"ır ipeldi atkıyı omuz· saydık, OilU rasge ığim yer e ı. b l . -·.. . 
l k d a b 1 k Ki u cttı ve o.um eczası yen · tamamlanmış, ınş aata başlan· ara a ar geldi ve hafif, heye- lar na attı. ve istediğim zaman öpe i ece • no h 

ne j ene ağ r apse ve ya· 
canla bı r erkek ıeıi: Su"leyman Peyaamber, man• timi Onu elinden tutacak ve 2 1 b 

S l k 6 şının 1 o mamasından unun 
- cvgi im aç apıyı .• Açl.. dalı ı.olayca •·aldırdı, L ,., pıyı ya· evimize • göisümü gere, gere. h 

D d D d b ı. B " K ""' üçte birisini da a indirerek ~O e i. ı şar a rutu et ço"- a· vaıııra arah1cladı,· sonra do1rruca getirecektim! E.- ] .!rusalem kız-
11.ım şebnemler ıılandıl ........ 6 l s· d on sene rığı r hapsine ka·ar verdi. 
... genç k zı n yanına yürüdü. uı.. ız en ya.varırım, u Bir muhtar mahkum o du 

SuJim t hemen Cyataktan fır Ay daha '-u"çülmu-<ı, ayın nuru nerede görürsen z, kalbimi aş· K 
1 k k T · · K ı aracasunun Çıftlik köyü ama , kap ıyı açma • ıevgı ıııoı daha gu·· mu-şl•şm · !il, go"',lerı'n kile nasıl parçaladığını o.ıa ~ö,· h 

1 d ... ., ... mu tan Muharrem, köy para• 
içeri a mak iste i. k kl' kl · d r, d h f ı leyin zl. Dedi. 

Fakat bu arzusunu yapmağa yü se ı erıne os ru a a a.ı a ıından ihtilas suretı le on üç lira 
muvaffak olamadı. El ve ayak- yükselmişti. Bütün bunlar, dot" 87 kuruş ve ihti.as sureti le de 

mıştır. 

Yeni Halk evleri 
IJ m'zde 20 Ş ıbatt iki H ,Jk 

evi açılacakt ır. B ri Ç;nide i k 'n· 
cisi de Naz:llide Sümerbank 
basma fabri kasında açı l acak olan 
Halkevierinın bazırhklarına baş· 
lanmışt ı r. 

larına, beline, basılı bütün 'Ü• mak Üzere bulunan ıafağın müj· 390 ku ruş zimme~. ne g .!çirdi· 
cudüne garib bir uyuşukluk, decileri demekti. tinden bir yıl on ay ağır bap· yolların inşasınm tamamlanması 
bir tu ulduk gelmiş, bir türlü Bu sırada, her türlü sabır ve ıine karar verildi. iç'n yüz bin liralık ist kraı ya· 

Aydın istikraz akded~cek 
ilimizdeki mühim ve iktıııadi 

.ıer nden 11 lL Ne iht:yat hudud :ar nı aşmı_ş bulu· liml• lehaitl Arazi tahriri pı\maıı h kmcla · Kamutay 
of dutunu takdire muvaffak ola· nan arenç kız, Sü- eyman Pey· Karacasud, arazi yazmak i,i evelkı yıl bir kanun kabul et· 
madı. Fakat gene peoceıenin ıamberin heybetli ve bir hey• Balıkçı Mustafa ve Haaan bitmek üzeredir. Halkın bir m"şti. Umumi meclisimiz dünkü 
dcmır parmaklıkl arına bakmak· keli andıran vücuduna sarıldı isminde iki kişi, Ali kızı 22 ço~u takdır olunan kıymetin toplantısında bu i sti krazın ya. 
tan kendisini alamadı, ve: ve sıcak nefeslerile karış k bir yaşında Fatman ın açık bulunan çok' uğuna ifraz etmektedir. pı lmasaoı kararlaştırmışt ı r. 
~ Eve~ eve~ dedi. Kı~r~k hald~ evının kap ı sı ndan g"rm işle~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ve ıüzel aaçların ıebnemlcrle - Sevgilim, hayatımın sulta· kendisini ölümle tchuıd elmiş· Gı· re sonun bu·. yu·. k derd·ı ·, 
ıslanmıştır. m, aşkımın güneş.. lşte ben lcr, y:ıkalanm ş ' ardır. 

Ve bu aırada, yataktan niçin seninim.! dedi. Kaza ı • 1 ki 
kalkamldık na anladı ve ellerile •*• Huan adında küçük bir bıı· .. mansız 1 •• 
yüzünü kapıyarak: !u aşk fırtınası, bu ilk müla· 1 K d 'd b 

- Go-mle"'ı·mı· ve entar·ım"ı ma , emer e ) o. n geçen ir F d k ıs kat uzun sürmedi. Arz üzerinde ın ı 
Çıkardım, çıp ak bı'r bıldey.m. d arabanın arkasına takılmıı, bu mevcu insan ve hayvan bütün 

-
ihracatının artmasına 

men fiatler düşüklüğünii Bunun için nasıl kal'·-caj' mı 1 h .. ,_ 1 ara ık muvaz nesin: kaybederek 
1U1 can ı ma u~at~, c·n ve p!rı ere y 

bı.lmı" yoruml dedi. - yuvar!anmışhr. :.ızünden yara· ·r vayete go c ağtçlara ve taş· 
Süleymon Pc::}gamber gülüm• lara- hakim bulunan S üleyman lanan ve sol ayağı kırılan ço· 

aedi, ve: Peyg mber, bu gece güneşin cJlc hastaneye kald rılm ıbr. 
- Sen kalk, sevgili ve saf şarktaki dağlar arkasında dur• Hırsızlık 

kAlpli kız, kalk.. Çünkü gün masını, ayın artak yü , ıe:meme· Om· d f abr kası ut ş memuru 
doj'ması yak aşmaktadır. Cey'anla ıini ço < istedi. Fakat ... zaman, Mustafa oilu Süleymanan on 
rın sesleri dağ arın tepe'. erinden kahred c zaman d rmad ; gü· alta buçuk l rasııu çalan Seyid 
buraya ~adar aksed .yor art ı k.. neş, k zgın kumlu çö ere yak· oj "' Mus,. yaka) nmıştır. 
Hayd kalk, ~ ap yı bana aç.. laşn akt ~ , ay, ış ğını büsbü.ün Bıçak çekmiş 

Dedi. Genç kız büsbütün ıÖ:lduımekte, horoılar hep bi • K•merde bir kadın mf'sele· 
utanmış gibi: den tiz seslerile Ölm~kte hatta s n d ·n R ı mazıtn oğlıı Hamide 

- Fakat, dedi. Ayaklarım acele ettılerl b çak çeken 45 yaşlarında Bılil 
uyut•u, nasıl yür i yecf'ği m? Sülf'vmıan Pey~amb,.r, ge'di~i tutu muştu~. 
................... ~~--............................................... 1 ... . 

Dılimize çeviren: 'Yazan: 
~ükrü Kaga ________ ~-------
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Hanri Bera 

i'e dolu lisfk bebek olmaktan 
bıktım •. Artık havam boşandı. 
Derlendim, toplandım kendi 
kendimi P .rise yolluyorum. Ar· 
hk gidıb kendi kutuma yerleşe
c;ek m. 

Hem böyle f: öy'iiyor hem de 
uzak' aşıvord tJ m. Ş.tpkamı aldım. 
· - Bu adam da guya beni 

sevd ğini idd.a ed.yor, diye 
mınloan dı. 

Hıç c ·vab vermedim müf e
b:rane söyler m kı o dakikada 
kararımı ve m şt m. Beni her 
gün b r az daha ahmak ve mü· 
naseb tsiz bir vaz vele sokan 

bu sergüzeştten ne olursa olsun 
kurtu'malc i&t.yordum. 

Sı1bahm aaat biri idi •.•• Saat 
üçt.. Parise bir tren vardı... Bir 
bakışta göz erimdeki tasavvuru 
okudu. 

- Kalın! 
Dedı kapıya doğru bir adım 

attım. 

- Beni sev:yorsanaz kalın·z. 
Dedi. Ger ye Üöndüm. Bana 

doğru ilerlemiş, odanın orta· 
sında ve tavandan gelen z"yanın 
altında dimdık duruyordu. Hali 
beni şaşırttı. Size bu kad ı nın 
k rı lma .ardan ve kıvarcıklar .. _,_ 

mürckıeeb ve koca.;uıı ve e~y"· 
sını Londranm bir ote inde 
bırakıı ken her tarafa beraber 
göt irdük:i v~ koynunda yatır· 
dığı bebeğ ni almayı unutm yan 
çılgın bir kız oldutunu ~öy:e
m·ş .im. Fakat şimd bu kadın 
o kız değ.idi. A1ır ve ciddi bir 
hal almışt•, bana keskin nazar· 
lar a bakıyor ve muttasıl: 

- Beni seversenaz kılınız 
diyordu. 

Ben omuzlarımı ıilkiyordum. 
Göziei ne inanamıyan bir adam 
vaziyetinde idim. Bu sergüzeşt· 
teki abdallığım, altı ayhk baya· 
tım, bütün vuzuh ve sarahıtile 
karşımda bir mum gib. duru· 
yo~du. Teferrüatmdakı saflık, 
heyeti umumiyes:ndeki mana· 
sızlığı izale edemiyordu. Onun 
iç n omuzlarımı tekrar s:lktim. 

O vakit mini mini sinirli bir 
elin bileğimden yakaladığını 
hissettim. Şapkam düştü. Al

- Son,. -.iV'! . -

muhafaza ediyor 

' lı il İtJ ~ 
~ = 

Giresontla fındık Hflkigatr 

-==-=-=-=-=-=-=-=========::- G reso.ı, (Hu s!lsİ) - Bundan rT 1 1 •• evelki mektubumda Giresonun 
ırtıl ar a mu- umumi vaz;ycti hakkınd:ı ma· 

cadale lazım! lümat vermiş, bu arada fındık 
piyasasının da çok düşük ol· 
duğunu bild rmişti m. Aradan 
epey zaman geçtıği halde fiat• 
le rde hiç bır tebeddül yoklur. 
Fiatlerin böyle düşük o masana 
rağmen ihracat durmamıştır. 
Haftada vasati üç bı n beş yüz 
çuval iç fındık sevkedilmektedir. 

Tepeköy, (Hususi) - Tepe· 
köy çamları, gün gt"çtikçe ar
tan tartıl hastalığını n kurbanı 
oluyor. 

Ormanların ihyasına bir ka
nunla koruyan hükurnet, ağaç
larımızı kökü ne balta etmekten 
kurtardı. Ş.mdi ise bu balta 
hastalık haLnde faaliyete geç· 
miş bulunuyor. 

Tırtal, çamları taml!lmen sar· 
m·ş; her ağaçta onlarca torba 
var .• Dallar kendıni koyuver
miş; tatla yeşill kten eser kal
mamış .• Yalnız Tepeköyde de
ğil, Foça tarafın da, d ğcr yer• 
Jerde de vaziyet aynidir. Ala
kadarlar. buna çare bulmah
d rlar. 

Alacı fazla, sevki yat fazla, fa· 
kat fiatler düşük! Bugünkü pi· 
yasa iç fındık 39 kuruş, kabuk· 
lu 14 ku ruş .. 

Liman derdi 
G resonun en büyük derdi 

limansız aktı r. Hafıf bir fırtına 
bile olsa, vapur burada barı· 
namaz ve geç"p gider. Bu se· 
bep'e tüccarlar da hayli z n ar 
gör ürler. Mesela Avrupaya mu· 
ayyen günde teslim edılecek bir 

.... , .. _ _ ._..,_.--._ _ _; mal, hava muhalefetinden ~v-

Aydından b ·,. göriiniiı 

Salihlide Halkevi 
acılıyor 

• 

E:ektrik ·ş; de kıs. 
m .. _ h _,. lledildi 

Salı hli, (Hususi) - 20 Şubat• 
ta, Salihli de Hclkevine kavu· : 
şacak tır. Şimdiden tören hazır· 
lıklarına bsşlanmış, şehrin her 
iarafma rıdyo' ar ve hoparlör• 
lcr 'k onulmuştur. O güo ilçebay 
ve Halkevi başkanları da birer 
söylev vereceklerdir. 
Akşam için de bir müıameH 

hazır lanmıştır. 

Konferans 
Halkevin n tertip ett ti koo· 

ferans serisinin dördüncüıünü, 
D . B. Şevki Sonsuz tarafından 
Verem muvıuu hakkındı veril· 
miştir. Konferans alaka ile din· 
lenmişitr. 

llalkevi Brşürü 

Halkevi; Salihlinin tarihi, 
ekonomi, turizm ve kültürel 
vaz yetini gösteren bir · brtür 
neşri işi ile uğraşmaktadır. 

Bu b 1.1 roşür, güzel ve bol fo• 
tograflı, nef ıs ve Salihliyi taa 
....,..asile izab eden bir caor 
olacaktır. 

Bina lnıaah 
Bu yıl Salih inin ve ıe~i· 

ğ'n, en mübrem ıhtiyaçlarıodaa 
biri olan Halkcvi binası inp 
edilecektir. 

Arsası ayralan ve krokisi vip 
layete gönderilen bu binanın 
inşaatına pek yakında başlana· 
caktır. 

Elektrik iıi 
Salihli elektrik iıi, belediyece 

eıki ortakla·ın konturatosu ~ .. 
hed lerek ve bir başka müteab• 
bit ve ortağa verilmek auretile 
kıımen halledilm ·ş gibidir. 

Seylô.p zarar~arı 
Menem nde 30 koyun 

15 k uzu boğuldu .• 
Soıı seylaplard" vilaye.t içinde 

3500 hektar mezru arazi sular 
altında kalmıştır. Muhtelıf ova
lardaki sull r henüz çekilmed ti 
iç"n zarar miktarı tesbit edile
memektedir. Tıre kazası dahi· 
bil' nde su bu kınına uğrı yan 
meuuatan yüzde 1 O niıbetınde 
ıar•r gördüğü anlaşı !mıştır . Nü· 
fus ve hayvanca zayiat yoktur. 

Menemenin Seyreköy köyü 
hududu içinde armut ağacı mev
kiinde koyunları bulunan Şaban 
oğlu Hüseyin, koyunlarını Gc· 
diz suyundan geçirmeğe çalışır
ken taşkın yüzünden 30 koyun 
ve 15 kuzu 1 o~ulmuştur. 

Dövmüı 
A levi bir m;:seleden do' ayı 

Halil oğlu Osmanı d öven Har 
dar yakalıtnmışt r. 

- 1 kedı.emez ve ış bu yıtizden 
kalır •. 

Mevcud eski ve çürük bir 
ıs~ elcnin varidatı beledıye ta· 
ra fından alınmaktadır ve senevi 
60 bin lırayı bulmaktad r. iki 
üç sene ç n bu parayı feda e~ 
mekle ı htiyacı karşıl ıyacak b&P. 
da ıak. ran yapmak mümttiidd•· 

ı 
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Lüzumlu notlar J ponya O.nas Uray ha.tkanlığmdan: 
( p _,-1,. n) e ••Fir Davu k4sabua .ı.l(trilc iıletata ali .. ~a&da. ,azıı, tartlar da• 

llihde ebıltm.,e ketua9ftur. 
gö fi r.:li 1 - Fabrika ve i ii ı wNat beleJ 1•1• aitlir. Mitealahit 

Tokyo, 9 (Radyo) - ( Nası yalnız otuz beygir kuvvet nde b.r mOtir' tedarik ed_..k 
N 94) guetesırun verditi laabere mahaifioe Ylll ve işletecektir. 8 ı rootör mulca.ole •İİd-
göre, J ponva, P~lcın hikimeti detin·n h tamında mi e lth de iade edHeceıktir. 
nezdine (Maaayok) yi ıefir giD- 2 - IWed·ye~ umumi tenv·rat İçİll 3500 mumluk elektrik 
<lerm ' şt r. abcak ve buau:ı ıoıu 100 n.a ücret verecektir. 

Yeıu ıefir, Pekinde delil, ! - H:.asust Ye resmi itina ve miicuesattaa alınacak elelıılıl6 
Ş nıhayda oturacaktır. ücreti müteıhh de aittir. 
M rsilyaJa feci 6iı- 4 - Ten•irat aktJm::hp saat ikiye k•d• devam edeeektit. 

S - M ıkevete üç sene ınüd:lededi. Bir 1eneatı izerı~ 
t:ıyyare lıasas . " 1,S teminat akçe• 90 uradır. Motör yerine ko.dut-

M.snllya, 9 (Radyo) - Mr Ve ifletıpeye .,... nd.t• aıada ıı&a teminat ... aeri79 
rınan bava istasyo:ıaııtda butün iade edılecehir. 
fecı bir ltuıı o.maıtır. 6 - Ebiltme 7 Maf't 938 tarilai•e nstlayan pillli'teli t691 

Tunus·Kon1ka seferim yapan ... t tS de O •• late4iye -encia•incle ,apıhcakttr. 
bir trimolör, s le z yolca ve bet 7 - 811 ıf halllcıada fula tmat almak htiyealeria 0... 
mür&ttebatile sabah ıaat 7,30 Uray batbn'4tt•• mi at etmeler·.. 1014 18 21 421 
da ıstaıyondaa Jcıllcarketı sede 
cır.parak parc;alan1111ttır. Çocuk esirgdme kurumu .. .-

Bu kaza netic ıinde yedı kiJi k d 
ölmilş, altı kiti de atır ıurctte ezin en: 
ra alanarık ba9t&of1Je naltledil· Kan•etn ıs ui 1ılılr ..-1 heyet tophmtıst !6121938 ... 
mııtir. ttll ti 1 saat 17 ele Birinci Beyler aobtı1Jda Vereui mlCidele 

c!l9iyeti ıatönw.i.. ,.,.ı.e ... adaa ıaJ\D iyelerin tetriftfriai 
•nat.r ••lla tioa .._& 4!4 

lzmir Gomrak muhafa~a taboro sa
tın alma komisyounnıtan: 

l - lııirir Oüıw l\c •uMf na taburu ibt yacı için mukave
te,e batlann me tob lavamarin maden kömu Ü Ü 1 mukaveleli 
bonldaldadan kanunen 51 ;ftt!i maddesi mııc bıace miite bhit 
na• ft hesabına 160 toa lnaaarin köm\lrü pazarlıklı alınacak 
ve ihalewl 25/21938 ctsma thl saat 11 de yıpı~cıktır. 
2 - Umum tahmin batan 24\>J lira o:up muvakkat temiaa6 

180 li adıT. Şırtnantfti laer rün ko11u•yonda görülebil r. 
! - lmkldena 2490 nyıh baunıı 1 2 inci ve 3 incü mN
delerıed• ft prhl9me•ftde 1aııla ves kalarla muvakkat te aınat
makb:ma ft14 lumka ntekt•plsile b rlikte puarlık saatmde 
lımir A Aıcak B rineitorde 364 oumarad ı T b ır aah:ı alma 
tom 11onu• miirae,•n. 10 ıs 2Q 2' 439 

t • 

Yukarada müfreda~ l•h lcira•k abr·ataiiıllCJ• 
... t ... eri • ·~·~·l ..... 1 

••ka'-1 el.... ---

~pk..,..... mali. Çdntl b'a ıece Aft- 0419 
Fumm 9Yiae doltfll bır llyaret 
,.,... mı,onam 

... i)oj!M. dia but bazı 
iW t.9ubellr ,..,.,_.. da. GM9 ... ı....... . ..• ,. 

IJOI" .. 

O-..• 
- • liılr d ... kti... ~ 

kanm biz f)11rada mh•bia 
ededlm k119*1•z..-11.ı. 
-ar 

- Hayır, .. ,....... .. 
bir telgraf aldım. Me,-.111 
~._..._ Bu ..... km.,..... Gi • 

..... ~ .... b~ 
w .-r'k litn•uıdalli Çia hat. 

iti._ ·- it ••*• Lı&.w. 
bir aı evel ba~ .... ......... 

- o,.. - bu•.. ... bi-
ftll ..... 

- .. ·-- WrW.,.. aht _..,.,.~ 

nia ilk fru p. 
tenf8r. a. ai tat bmm 

...... - - bir -
dona çevrilmeli ve IC 

••• ....... --Ookt or Haatoia ............ 
o., ... d~ o... .. 
defa otomobilc18 r& ..._ 89nt 
k-., doldot ... '-"• ... e.k 
telılikeden hatiefttar aa_, oı .. 
c:ak ki •geceQr penceriteri. ai 
b"'8uıoı ıhtar etmittf. 

Hattan ba hldile)'l f.lab • 
Doıbua ıô,ı.eautti. $imdi 
kttuliai- bir ••~ 1Diicnt1a ftai
,ethade ,Srlyor, nih aJta
)'Ol'da. 

!ve ılrdifl UIDaD JMı oda
ancla bir aaaele a&rdi, yınmıı 
tewlona detıtt riyor4a. Ad• 
doktoru t&rlnoe 19Pklmm oa
btarak aellmtadıı 

- Affedeta& il, IOrmuı qap 
••• bu l1et nasd o da da 

landı? s.11 at ...._ 

-P•t ..W e~b 
• .... i .. ca 

,.. i bir"' ıı-. ... -..a. 
Doktor Harton cevab vr 

...... jıfı iteM f• 
Greıer tifel'ek doktora bir zarf 
un• lt..tOla alellcele zaıfa 
açtı. lç'nde imza11z bir kat•· 
ta •daiı F.at Wr W.tta 
taımlı. Kalbi fi.w.tll _.,..... 
... eh. ,.. ........ llad
....ı .O.ry.. el fi&!• i4ll 
.... iÇll'tillilll••·•· 

• Londradan uzaklat_. 
evel ı.ze bu,a teJI• anlata 
iltiyoraım. Bana iti•ıd ttai
yoraauz. hakkınız var. Fakat 
ft•la ederı•. ui hly6k ... ir 
telalbden bttateaalaaa ,,... 
# eq dOf11nınii10tuıa."Eter .,,.ı;1e 
haber veım!yec:efbab• vadedm-· 
ıenia bıa .,.. IMt aibda 

.,. i nn B ı-
14Wiıl&l_.'4Mllla .. M-.tuı., ..._.,, pba•-- teaaa et- ditlliildt.i 
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10 Şnbet 

-C:harcot 
O, şakayı da severdi ve bir gün, 
genç bir b.ayana öyle zarif ane 

cevab verdi ki ... 

Kaptan Cluucot 
Eh cotun kutublarda na11l 

bir den z faciasına kurban git· 
tıti lİ hatırlarsınız. B r çok rea
ıam arı , muharrirleri, genç alim· 
leri b u seyah,tte ı= male götü· 
ren g mi bizzat Eharco~aya aid· 
d . M atees üf deterli al min 
büdc dırlığı basebHe gemisine 
tel z yerleştirmemeli f aciamn 
husulü e sebeb olınuş ve yar. 
dı a emen biç bir vasata ye
tışt r l mt'm· ştir. 

Son günlerde bu deniz kah· 
ram n na aid bazı kitablar çık· 
m ş ~ r. Ezcümle (Kumandan 
Ş rko) adlı kitabın müellifi 
M.ı t 0Jli~nia adını unucma· 
mak m z lazımdır. Martbe Ou-
lie b r gaıeleciye şu beyanatta 
bulun uştun 

- O rıunla ille tan11mamıu 
ıebeb, konferanstır. Fınland ya· 
ya d r bu konferansı Sorbonda 
ver y r um. Çıkarken Şuko ile 
karş ştım. Konferansımı alaka 
ile dın em şti. B rden kend.sini 
takd ettı; ve baııa: 

'aç yaşındasın z siz? dedi. 
Ş1 d m; ne cevab verecet.· 

m remed.m. 

Ş ko t ekrar sordu: 
O uz var mıı naz? 

- Hıyı. l 
- Pe1' y~z k; çünkü size 

(d z lık iftihar madalyas) 
ver ist yordum. Yaşınız 

değılmişl 
edeyim ki bu meşhur 

V ~(nı Heriot gibi ben 

td•n eerMae 

fransada ve lngilterede göste• 
rilen aii'<a zikre deter. lng liz 
denizcilerinden bir kafilen n 
(Pourquo ·pas) nio yattığı yere 
kadar R tt tini ve o rada. bir ni· 
şanei ıukran o mak üzere kışı 
geç:rdiklerini hatırlarsınız. Mü· 
teaddıt makaleler, broıürler, 

tetkikler üstad denizciyi iıtik· 
bald.: bıze daha iyı tanıla· 
caktır. 

Şarkonun ikinc ro'ü de ta· 
mamen terbiyev dir. Küçük!erle 
ya ptıiı deniz m ısahabeleri, mek· 
teplerde verd ği konferanıiar. 
yazJığı ınakcıııle.er Fraı1sız genç· 
lerinin en fazla öz edikleri şey· 
!erdi. Bir çok denizci alimlerin 
ve denizci talebelerin Şarkonuo 
uzun sderıerıne iştiya.<la iştirak 
etmeleri ne kadar caziptir 1 
Ş ı1'1cooun Çok eli açıkta, Nor

ve ç balucçılarına, ltalyao dat· 
cılarına, Amerikalı tayyarccilere 
gösterdıgi madJi ve ı ıı vi ali· 
kaya kaydetm e lıyi m. O .ıu sade· 
ce kuru bir al ı m te a .ki etme· 
melidir. Ş ırko şakayı da çok 
severd. Bır g'in ona genç bir 
bayan sunu sormuıtu: 

- O~tadl Ta Antractigne ka 
dar seferinizi uzatmaktan hiç 
korkmadınız mı? 
Ş ırko bu suale yavaşça ce

vap verdi: 
- M ıdmazel 1 Bay babanız 

yatakta mı ö dü? 
Evet mösyol 

- Büyük baban z? 
- O da yatakta! 
- Soyley.n z şıınd ı bakalım 

. . ....Z:'ti; 
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Şehir Meclisinde Mali Bayok köy hikdyesi 

Proie Konuşuldll Billôr Köşk 
-6ın~ nh~~-k-a_l_a_n---~~B-.-M-J-s-~-f-a B~duh~ ~ 1----~&~uiı~u~;~·.k~B~7~1ji~k~a•~•e•ş~l•e•r•im•e•a•r•m-~~~~----•• 
peki a mümkün o'acatı, Ege noktai nazarı takviye eden ıöz-
kıyılarında coğrafi mevkii ve Jer söyledi. 

tabi güzelliti seyyah celb"ne 8. Münir Birsel, projenin taı· 
müsait olan şehirlcrim"ze vibinden sonra yapılacak işin 
devlet büdcesinden yapılacak mccliıin yardım istirhamını yük· 
yardımlar arasında lzmirin de ıck makamlara arzetmek oldu· 

göz Önünde tutulmaması için tunu söylemiş ve teşebbüslerde 
h"ç bir sebep mevcut olmadığı bulunmak üzere r yucte sali· 
bir inci gibi pa lıyan lzmir 
şehrinin, inkı ' apçı çalışkan iz- hiyet verilmesini teklıf etmiş, 

mali proje ve B. Münirin bu 
mir halkının, bu güzel yurd 
parças.na evclemirde kendi teklifi meclisce ittifakla kabul 
ödeme kabiliyeti, kendi imkan· ed.lmişt r. B. Faik, bü:Cumetçe 
ları ile, Cumhuriyet devine la· satın alınan telefon şirketi için 
yık bir çehre vermeğe çalışır· şehir meclisinin de muvafakat 
ken, hükumetin yardımına da kararı vermesi lazım geldiğini 
mazhar olunacağı, iik iş olarak söylemiş ve celse, nizam encü· 
belediyenin istikraz borcunun meni tarııfından bu mesele bak· 
büku:net tarafından ödenmesi kında mecl se bir mazbata ha· 

ve fuar tesisatını en mü· zırlanıp veri'mesi iç;n beş da· 
kemmel bir hale getirmek kika tatil edilmıştir. 
açın her sene fuar ıçın Tekrar içtima ed ldiği vakit 
verilen yüz bin liranın 150 bin reı s, henüz bu hususta hükü-
liraya iblağına müsaade istene· 

mctçe b ir iş'arda bulunulmadı· 
ceği, bu suretle imar progra· 
manda yeri bulunan 550 bin ğ na gö·e bir karar alınamıya· 
liralık fuar ve kü türpark işi nin cağını bildirmiş ve icap ett ii 
dört senede tamamlanın 111 müm· vakit bu mesele için mecliıin 
kün olacağı ümidi ızhır edi· fevkalade toplantıya davet edi· 
liyordu. lebileceğini söyl emiştir~ 

Rapor tamamen okunduktan Şehir meclııinin bu devre top 
ıonra B. Faik söz almış ve de· lan tısı, böylece aona ermiıtir. 

miştir ki: • • • 
- Bütü:ı bu işlerin baıarıl· Mecliıin d:inkü toplaatasında 

ması ıçın lizıın olan paranın geçen müzakere zapta okunur. 
nerelerden toplanacAtı ve nasıl ken göz doktoru B. Mitat, ımar 
temin edilec~ği raporda ıöıte- proıeıının kabulü eınaanda 
rilm"şt i r. Fakat hükumet karan mec iste bulunan 26 azadan 25 
ve 8 Jyü'.< Mi:lct M ·clis"nden bu n:n projeyi kabul ettiA'i hakkın· 
itler iç n çıkmaıı lizım ıelen daki kaydın dotru olmadıtını 
kanun gecikebilir. Mecl ıin ka· kendisinden bqlca projeye B. 
bul ettiti beı ıerıelik imar pro- Miia·r Birselin de muar z bu
jesi ise müddeılid:r ve bet se· lunduğunu söylemiş, eıki zaptın 
neliktir. Yani. biz beı senede o surette düzeltilmesini ;stemiı· 
raporda gösterilen ·ıteri yapa· fr. Reiı; B. MJair B raele ıor-
cağız demektir. Gecikme, bu muı, B. Mü:ı·r Birsel de: 
projedeki beş sPnelik müddeti - lık celsede~i müzakerelerde 
de uzatabilir. P.ogram ma· bulunamımııtım. O gün . de ben 

ldemki müddetle takyit edil· müstenkif kaldım. 
m.ş, o halde hü Uınetın bize Cevabını vermiştir. Re:ı, o 
yapacağ na ümid ettiğimiz yar- günkü toplantıda zaten 27 ua 
dım miktarını artıralım ve faz· mevcut old\lğunu, Minir Birse• 
!asile ist .yelım ki projeyi beı lin de müstenkif kaldığı ıekilde 
aene içinde başarmak imkanını zaptın da düzeltilmesini kitip• 
elde etmiş o'alım. lere bildirmiştir. 

YAZAN: 
Nezihe Mıılıiddin 

9-
Artık Akçıl her iti yoluna 

koymuştu. Buradan bir an önce 
aavuşmaktan başka yapacağı iş 

kalmamıştı. Haydud herif ı n ta· 
sarladığı iş çok korkunçtu. Bir 
az sonra koca fabr.ka hayırse
ver sahiblerıle beraber havaya 
uçarken suç o tağı bu çenesi 
düşük, aklı kıt kocakarıyı da 
beraber alı b götürecekti. işte o 
zaman rahat rahat karşıdan çu· 
buğunu yakıp intikamını seyre· 
decekti. Ammı bakalım, masum 
kulları koruyan Tanrı bu kap
kara düşünceyi hainin yanına 
koyacak mı ıdı? 

Alc.çıl Bekı r tum sıvışacağı 

sırada gökyüzü daha büyü< bir 
gürültü ile çatlayarak ortalık 

gündüzden daha ayd.n, bembe· 
yaz bir ışık içınde kalınca hain 
herif o.duğ\J yere mıhlanıverdi. 
Çatlayan gökten fışkıran bu 
aydınlık içinde sanki kara top· 
rakların bağrı delinmış gibı acı 

bir çığlık kopararak Akçılın ku· 
laklarında uğJldadı. Yerlerinden 
uj'nyan patlak gözleri, bir az 
ötede tümıetin tepesınde beli· 
ren b"r gölgenıo uçar gibi kay· 

kırarak kendilerine doğru gcldığı· 
ni ıörerek kıldı. Koşan gölge· 
nin acı çığlıtma fabrikada uya· 
nan ıııklarh, ıesler cevab ver· 
diler. Bir saniye sona büyük 
kapıdan dışarı f rl yan ins nl r 
koşub haykı ran gö:ge Ho karşı· 
laıtılır. B1.1 gelen imdatçı bir· 
denbire tatlı uykusurıdan uya· 
nıp Yatıı nineyi her rece "O. 
lıy F eli i i. Bu aece dal· 
dıt tatlı uykudan lıt r aı geç 
uyanmıştı. 

- Tutun -diye hıtykırıyordu· 
fabrikayı tutuşturacakla ; tdunl 

Korkudan, şaşkınlıktan ıtlevli 
çırayı saidamak ısterken etekle· 
rini tutuşturan ihtiyar kadın ka· 
ranlık içinde bir fener gıbı ışı· 
mata başlarken Fadime hıçkıra, 
hıçkıra yerlere düşüp bayıldı. 

Puhu kuşundan medet uman 
rece kundakçıları hemen yaka
landılar. Bir taraf tan tutuş mata 
baıhyao Yağız nine derhal sön· 
dürüldü, bir taraftan hain Akçıl 
Bekirin eli ayatı baj'laoarak 
fabrıkanaa bodrumuna sürükle
nerek üzerine kocaman bir kilit 
vuruldu. itte kazd,tı kuyuya 
aa,teoe k•di d&ttL 

okşayıca bir sabaha ulaııyordu. 
Fadime bu güzel rüyayı daha 
candan duymak için g5z'.erini 
sımsıkı kapadı. İşte o zaman 
başucunda ona tatlı seıile bir 
şeyler söyliyeıı D.>ğanı göre• 
medi. D ~mek ki bu bir rüya 
değildi? Gözlerı sım11kı kapalı 
olduğu içi ıı ş' m Ji y Jlnız oııun 
güzel sesini ııitiyordu: 

- Fadime hasta m1s n, söyle 
banal.. Niç n gözlerini açmıyor· 
ıun? Açgöılerırıi de, beni dinle 
yavrucuğum. Seıı bepim zi bQ. 
yük bir ölüm tehlıkes ndon 
kürtardan.. Sesini duyub koş
masaydım şimdı hepimiz param 
parça olacaktık. Bıı fiizcl f ab
ri kanın yer"nde kıııl bir kiil 
kalacaktı .. Sana hepımiz borç
luyuz iyi yürdc:li çocuk .. Fadime 
utanıyordu. Fadımc 1çten yara• 
lanm ştı. Köylerine iyilik. ioıan· 
hk. ııık ve bolluk getıren bu 
hayırlı insanlara karıı, içlerin
den iki insanın ışled tı büyüle 
suçtan sanki kend sine de bır 
yüz karası sıçram ı gibı utan .. 
yordu. Artık k nd ni tutamadı. 
Bozulmuş sinirlerine etemen 
olamadı. YürtA' nden kopup 
gelen acı hıçkırıklara botularak 
at amağa başladı. Bütü'l körpe 
vücudu sarsıl yordu. Yaralı yü• 
retinde, tuhaf değil mi? Ç:>.c 
ince, ço1 d r.ıı bir gö uı SC\I rt• 

ci de vardı. 

Doğan onu katı ve sotuk 
topraklarda b rakamadı, yavaşca 
koli ranıo arasmda kaldırarak 
kulu ~ oe dotru vöt.u ... , ... 
bat adı. Fadime del ka.,111..,. 
kuvvetlı kolları arasında bır tu)I 
gib ı gıdıyordu. Yüre~i ve ruhu 
da öyıe mcıud, öyle haf.hı ki. 
Tam kapının önunde Doğan 
eğ ıl dı, yavru bir kuş gibi göğ· 
süne saklanan güzel Fad men.o 
göz yışlarile 11lanmıı ve beyaz 
alnını öptü. 

Beri yanda yatız nine de fab
rikınm hastahanesinde üzerine 
yatmlmıı olduğu ıedird~ ya· 
vaşca gözlerini açtı. Y atız nine 
ihtiyarlığın tam tersine eski 
toprak. sat am bir hatundu. 
Baıucunda oturarak burnuna 
bir ruh koklatan gülor yüzlü 
Gfodüzü görünce ııta kıldı. 
Bu ne demekti? Hlli kendisıne 
t,illk ili ,., ... --.~ ... ,. .,. 
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lzmir Ltvuım iıtı'rllt ıat .. al. ko. tt. den: 

1 tanbul 
26·2·938 Cuma günü saat JS de lstanbulda Nafıa müdürlü· 

!ünde 38378,13 lıra keş•l b ... ddlli Fat hl ncHıkuyuda yapılacak 
ortaokul binası inıaatt kapalı zari usulıle eks itmeye konul· 
muştur. 

Mukavele eks'ltme bayındı·lık işleri g"'nel, huausi ve fenni 
ıartnımeıeri proje lce,if huıa 31' l bu a mUteferri dil r evrak 
192 kuruş mukab Jınde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 28:79 liradır. 
lstcklılcrin teki f mektuplara ve en az 30,000 liralık bu işe 

denzer iş yaptığ na dair Nafıa Vel\a etinden alınmış ehi yet ve 
ticaret odası ves.kaıarım bwi kıp:ılı ZJrl arıl\ı 25·2·938 Cuma 
fiinü saat 14 e kadar lstanbul Nafıa müdürlü~üne vermeleri. 

5 10 15 20 329 

Koltor BMkanlığındaıı: 
1 - 2259 sayılı kanunun tat· 

bi' ine dair olan talimatnameye 
göre ilkokulıarın dördüncü ve 

beşinci sınıfları için iki ciltten 
mü eşekkil b r Geometri kıtabı 
yaz lmsıı müsabakaya konul
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 17 
Şubat 19:~ den başlamak ve 
16 Haziran 1938 perşembe ak· 
şamı bıtmek üzere dört ayd r. 

3 - Müsabakaya iştirake ka· 
rar verenler 16 Mart 1938 çar· 
şamba günü akşama kadar bir 
dile\cçe ile Kültür Bakanlığına 
müracaat ederek bu musabakaya 

Jirecekler defterlerine adlarını yaz· 
dırarak bir numara alacaklard r. 

4 - Müsabakada birinciliği 
kazanan kitap serisi üç yıl ıüre 
ile okullarda okutulacak ve mü. 
ellifinc her yıl için b · ner lira 
telif hakkı verilecelctir. ikinci 
ç1\can kitap aeriıini yaun' bir 
defaya mahsus olmak i:zere b·
rincinin müellifine verilenin bir 
yıl ğı, üçüncü, dördüncü ve be· 
şinci çıkanlara da bir defaya 
mahsus olmak üzere dörder yüz 
lıra mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin 
eserlerini üçer nüsha olmak 
üzere makine ile ve kağıtların 
yaln z birer yüzüne yazılmış ola· 
rak Kü'tür Bakuıfı,tı ya' ın d'· 

rektörlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri veya göndermeleri 
lazımdır. K taba konul cak re• 
sim, şekil, graf kler ve sairenin 
a ıllarının yalnız bu 11üshalardan 
birine ve yerlerıne konulmı.ıı 
bulunması kafidir. Mü baka1a 
basıımış bir k·tapla girenler de 
kitabın üç nüshasını verecek 
veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabaıcaya girenlerce 
eser müsveddelerıle birlıkte eser· 
leri kabul edıld ği takdirde 
eserlerim ilan edilen telıf hakkı 
mukabilinde ve her türlü tasar· 
sarruf hakkından v;ız g çerek 
Kültür Bakanlı~ına üç yıll.k bir 
devre için terkcttıklerini ve ki· 
tabın o devre içindeki her ba• 
s lııının ıon tash hlerı nin kend.• 
Jeri veya kendi mesuliyetleri al
tında tayin edecekleri diğer bir 
zat tarAfındın yapılacağını gö ~
tcrir Noterlıkten tasdikli bir ta
akhüt ıencdi verilmesi de li· 
zımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması 
lizımgelen pedaıojık vo teknik 
vasıfları gösteren şartname :Je 
Moterliğe tasdik ettirilecek ta· 
ahhüt senedinin formülü Kültür 
Bakanlığı yayın direı<törlüğün• 
den alınabilir. Mektupla iıt yen
lerir. bir kuruşluk bir posta pu-
lunu da birlıkte gönd~rmeleri 
lazımdır. 18 24 31, 10 (H0/130) 

lzmir Vakıflar mfidürf üğündeo: 
1- Mezarl k başında halbinaıı üzerine yapt rılncak 2920 lira 

keş f bedeli açık gaz no inşaatı 24/1/938 taıihınden itı· 
baren yirmi gün müddetle açık eksıl.meye konulmuşt ır. 

2 - lhalesı 16/2/938 çarşamba günü saat onda lzmır Vakıf· 
lar idaresinde yapılacaktır. 

S - Bu işe aid prtnama ve keş'f. proje ve plihını istekliler 
her gün V kıfıar idareı·nde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 219 liradır eksiltmeye g·recek· 
lcrin teminat makbuzunu veya m ili banka mektubunu Ye 
kendisinin bu gibi işleri muvaffakıyetle vaphkların\l dar 
ve aiki kom syona ihraz ede-ceklerdir. 25 30 5 10 257 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Mez~rlıkbaşında Ali paşa caddes nde kaın 13/ ' 37 ve 

141135 Na. h dükkanların yerine yen den yaptırılacak 
1175 lira 63 kuruş keşif bedelli dükkanın inşas 30/1/938 
tar h nden itıbaren yiı mı rün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihalesi 19/l/938 cumartesi günü 11at 10 da lzmir vakıflar 
idaresinde yapıtacalı:tar. 

3 - Bu işe at şartname ve lceşif, proje ve plinanı iıtekliler 
her gün vakıflar idaresinde gö ebilırJer. 

4 - Muvakkat teminat m ldarı 89 1 radır Eksiltmeye girecek· 
lerin tem nat makbuzunu ve kendisinin bu gibı işleri mu
vaffalcıyetle yaptıklarına dair vesaik ile kom syona müra-
caat etmelei. 30 S 10 17 314 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Sa'epçioğlu camiiain 1516 lira 50 kuruı bedeli keşifli 

duvar parmaklık. boya vesair muhtelif tamiratı yirmi 
gün müddetle aç k eksiltmeye ç karılmıştır. İhalesi 26-
2-938 Cumlrteai günü saat 10 da lzmir vakıflar mü· 
dürlüiünde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 4kçesi 114 liradır. Ekı.ltmeye gire
cekler n teminat makbuzu veya milli banka mektubunu 
ve bu ıibi işler. muvatfakıyetle yaphklarına dair vesi
kayı komi~yona ibraz eylemeleri lizımdır. 

3 - istekliler keş.fnameyi her gün vakıflar müdiirlütünde 
görebilirler. 5 10 15 2J 375 

Kuyucak beledi
yel!inden: 

Belediyemizde inşa edilecek 
olan 2~98 lıra 98 kuruş keşifl 
fenni mezbahanın bilümum mal· 
zemeıi beledıyece temin edil· 
mek suret le ya\ııız işçıl ği açık 
ekı itmeye konulmuştur. işçilik 
mub mme l bedeli 725 lira 92 
kuruştur. Açık d s itme 1/2/938 

-' ~"'raa rih nden ıt b ren yirmi gün 
üddetle n un '}.1/~18 m _u .... 

tesı günü aaat onda Kuyu· 
cık belediye dairesinde en· 
cümen huzurile yapılacaktır. 

Teminata muvakkate 54 lira 
44 kuruştur. Talıp olanların 
2490 sayılı kanun bükümleri 
dab'linde istenilen vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. Fazıa maıO· 
mat almak istiycnlerin belli 
günden önce beledrye encüme
nine müracaatla şeraiti ae•beatçe 
an lıyabılecelcleri, i.steldılerin en
cümene m iracaatları. 

6 8 10 12 390 

1 - 750 ton 87 oktanlık benzin pazarhkla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bodell 225000 lira oluP llk teminat pa· 
rası 2500 liradır. 

S - lhaleai 16/Şubwt/9.98 çarşamba gUnü saat 15 tedir. 
4 - Şartname 112) kuruı aıukabilıradc M. M. V. übn alma 

komisyonundan alınır. 
5 - Eksıltmeye g·rece !erin 2490 aay la ka.n~nun _2 ve 3 .. üncü 

maJdelerinde istenilen belgelerıJe bırJıkte ıh le gun ve 
saate M. M. V. satın a!m kom'syonunda hazır bulun· 
rnal rı. 30 5 10 1 S 324 

j 1 1 

iz. ur Lvazım a nırl.ğı ~., . A . Ko. JU. den: 
1 .... M nisada tümen ihtıyacı iç'n 18120 kılo aLun ·apai• 

ıarf usulıle mü lakas ya Yazolunmuştur. 
2 - Munak ıı:ası 21 2/938 Puar•esi günü sa t 16 dadır. 
3 - T hmin bedelı 5617 lira 20 kuru ~t r. 
4 - MuvaKkat tem na. ı 421 lira 29 kurudur. 
5 - Şartnamesi her gün tümen satın alma komisyonunda gö

rül bilir. 
6 - !stekl ferin münakasaya i~tirak edeb'.lmesi iç n tıcate 

odauıda mukayyet olmalara lazımdır. 
7 - Mü.ıakauya ıştırak edecekler tem nah m:.ıvakkate ve tek-

lıf meıetuplaranı mü. akasa saat nd n bir saat evel Mani
uda tümen satın alma kom 'svo ıuns vermış olmalı ır. 

S 10 1S 19 379 
Jım ır Lev ıım amir1 ği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Askeri lise ve orta okullar ıçin 3lınacak ( 779J6 ) metre 
p iamahk beıin ekı ltmeııne iıtckli çıkmadı~ından 15/2/938 Salı 
ganü &aal 14,30 da Tophnn~de lstanbu . levaı m amir iA' satm 
a mı lcomisvo runda pazar ık1a eksıltrnesı yapı !llC' tır. Tahm n 
bedeli (127 l ') lı a dört kuruş o up ılk temi na (1403) i a 93 
kuruştur. Ş ırtoame ve nümunesi kom ıyorıda ~örü eb lir. 1 tek· 
lilerin kanuni beig lerile beraber beUı saatte kouı syonı gel• 
mel eri. 6 10 

lzmir Lv. imirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den 
1 - Çorluda yaptırılacak F tıpi iki hangar hamam mutfak ıu 

tesisatı ve 6 adet erat pavyonu inıaatı kapalı zarfla ek• 
ıiltmeye konmuştur. 

2 - Bu inşaa ın heyeti umumiyesinin kcıif bedeli 85252289 
aekiı yüz elJi iki bin beş yüz yirmi iki Ura ıelcsen dokuz 
kuruştur. . 

3 - Eksiltme 17 Subat 938 Perşembe gür1Ü saat 15 de Anka· 
rada M. M. V. satın alma korniayonu!Jda yapı'acalctır. 

4 - Keşif proje ve şartnameler 42 lira 63 kuruşa M. M. V. 
satın alma komisvonunda ı alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler (37851) liralık kanuni ilk teminat· 
larile 2490 uyıh kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazıla 
~ idari şartnamenin 4 ncü madde.inin F fıkrasında yazıfı 
veıikalarıle bırl kte teklıf mektuplarım yukarıda yazılı 
ihale sAatinden behemehal bir 11at evel M. M. V. utın 
alma komi~vorı ına verme eri. 2'.J 29 5 10 

lımir levaz m am rlığ. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manısad:ı tüme ih'iyacı için 8880 ki o zeytinyaA"t açık 

eksiltme ile münakasaya vaz o'unmuştur. 
2 - M inakasası 21121938 Pazartesi günü ınat 15 dedir. 
3 - Tahmin bede ı J108 lırAdır. 
4 - Muvakkat tem ·natı 235 1 ra 10 kuruştur. 
5 - Şırtnıımcsi her gün tümen satın alma komisyonunda gö• 

rülebilir. 
6 - İste lilerin mü ıakasaya iştirak edebilmesı için ticaret oda· 

ıında mukayyet olmaları tazı mdır. 
7 - Münaıcasaya ıirccekler temıuatı . muvakkatelerile bi~likte 

münakas nın ic a kılınacağı bellı o acı 11atta Manııada 
~men satın a! ma komisyo:10na rnütacaatları. 
• s 10 ıs 19 378 

1 
lımır Lev .. z m am rliğı Sa. Aı. Ko. Rs. den: 

M rniıada tümen ıhtiyacı ıçin 29550 ki ıo p riaç kapalı 
zarf usnlıle münakasaya vız olunmuştur. 

2 - Münakasdsı 21/2/938 Pzarteıi günü saat 16 dadır. 
3 - T .. hmin bedeli 5910 liradır. 
4 - Muvakkat temınatı 443 lira 25 lcuruştur. 
5 - Ş rtnamesi her gün Man sa tümen satın alma komiıyouun• 

da görülebilir. 
6 - Jsteklılekin münakasaya iştirak edehilmesi ıçın ticaret 

odasında mukayyet olmaları lazımdır. 
7 - Münakasaya girecekler teminata muvakkate ve teki f mek· 

tup ar nı münakaaının icra kılınacağı ıaattan b r saat evel 
Manisada tümen satan almı komisyonuna vermiş o"mahdar. 

s 10 15 19 380 

lzmir Levazım imirıiti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - D yarbakırda üç hangann gosterilecek mahalde keşif ve 

· f8 tnamelori mucibince yapılması kapalı zarf utulile ek· 
ıiltmeye konulmuşt•ır. 

2 - Tahm'n bedeli 27431 lira olup muvakkal teminata 2057 
lira 33 kut U$tur. 

3 - ihalesi 21 Şubat 933 pazarteai günü 15 de D'yarbakır 
Lv. imirl:ğı satın alma komisyonunda yapılacaktrı. 

4 - Fenni prtname ve keş flore gö mek ııtiyenler bir lira 
otuz sekiz kuruş bedel mukabilinde tayyare alay komu• 
tanlığı inşa~t ayniyat mu has· pi kinden alabilirler. ihaleye 
gireceklerin mezkur rün ve Ha tan bir saat evel teminat• 
larilc ve Nafıa Veki.etinin müteahhitlık veıikalarile bir· 
likte Diyarbakır Lv. amirliti satın alma kom·ıyonuna 
müracutlar1. 29 4 9 1 S 317 

lzmir Lev.ızım amirlıti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Çanakkale müstahkem mevki birlılderi için pazarhkla 1400 

kılo komprime 2490 1ayılı kanunun 46 ncı maddeainin 
(A) fıkrasına tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Komprimenin tutarı 1610 liradır. 
3 - lhaloıi 16 Şubat 938 Çarıamba fiinü saat 11 de Çanak· 

kale 111üstahkem mevki satan alma komiıyoounda yapıla· 
caktır. 

'4 - Talipler:n tcıninatlan olan 24~ lıra. e~li kur.uı v_e kan~nun 
2nc:i ınaddeıe deki vesaikleııle bırlakte Js~enılen gund 
komiıyonunıuza g!lmeleıı. 26 30 S iO 276 

Aydın afıa Mn· 
dorloğnnde11: 

ı - Ekı itmeye konulan iş: 
Aydın Vıliyetinde Gaıl pı~A 
oıektebi karşısında ı planda gös· 
terilen movk de ceıa ovi inşası. 

2 -- Keşif bedeli 82330 lira 
77 kurur tur. 

3 - 937 Mali yılı içinde 
başlanacak olan bu işin 20,000 
liralık mıktarının 937 mali yılı 
içinde b.tirilmA i ş rttır. 

4 - Aşdğ a yazılı şartname 
ve evrak Ay n N fıa müdürlü· 
ğünde par sız görüle ir. 

A - Eksıltme art atnesi. 
B - Mukav le proieıi. 
C - B yandırlık işleri genel 

şartnam· i. 
Ç - Keşif cetveli, ıilsilei 

f t cetvel.. metraj cetveli. 
D - V kilct yapı işleri in· 

ş at şartnamesi. 
E. - Ftnni ŞAr nam•. 
5 - Eksıltme 15/'2/938 tari· 

hinde Salı gü ıü ı t 15 de Ay· 
dan Nafıa dairesinde yapıla· 
c ktır 

6 - Eksiltmeye girebilmclc 
için istekl terin 7273 1 ra mu· 
\&kkat teminat verın si ve bun
dan başka aşağıda yaz ı ves • 

. kaları haz bul nm sı lazımdır. 
A - N;ıfıa Vekalet nden alı· 

n n 937 y lına ait muteahhnlik 
veri kası. 

B - 937 yılma ait Ticaret 
odası vesikası. 

1 - r eklif mektupları yu· 
karıda üçüncü maddede yazıla 
saatt~n bir saat evveline kadar 
Nafıa müdürlüğünde topıanan 
komisyona getirilerek nıa"'buz 
mukabılinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş ol':11a~ı . ve 
dış zarfın mühür mumu ıle ıyıce 
yapıştırılmış bulunması lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

23 28 4 10 192 

Toı balı icra memurlu~undan: 
Şerm ıne 1318 lira borçtu de· 

m ıci köyünden ö ü N.:cıp oğlu 
Hasan Şskir;n demirci köyünün 
bahçe c varı mevkiinde ~arkan 
ve ş malt'n dere garben hacı 
Mehmet ağa c nuben pamuk 
oğlu Hüse) 'l t1rlalarile mahdut 
10 dönüm tarla ayni köyün faki 
boıuku ınevkiinde şarlcan sahibi 
senet gar ben tosya! ı oklu Hü· 
seyin şimalen hacı Hasan oğlu 
Halil cenuben hacı Hüseyin 
oğ u Mehmet ile mahdut 4 dö
nüm tarla gene o mevkide şar· 
kan yol garben ve cenuben 
topbaş oğlu H iseyin şimaien 
hacı Hasan oğlu Halil ile mah· 
dut 11 dön m tarla yukarı çe~· 
me mcvkiinde şarkan koca Ah· 
met guben ve şimalen topal 
Ali cenuben yol ile mahdut 27 
dönüm içinde 80 z_ytin al?acını 
havi tarlalar n dörtte bir h sse· 
sinin aç k arttırma suretile sa• 
t imasına arar "erilmiştır. 

Bırinci arttırma 11·3·938 Per
ıembe g:in i saat 14 de Torbalı 
icrasnda yap lacaktır bu artır· 
mada beher dönümü 8 lira 
olan kıymeti muhamnl nen 'n 
yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
satış 15 gü ı daha tcmd t ed • 
lerek satış 26/3/937 Cumar· 
tesi günü saat 10 dl en ÇOı( 

artırana yap lacak ıırtname 

25121938 tarihinden itibaren 
açılchr işbu g~yrı menkuller 
üzerinde bir hak iddia eden· 
ler tarıhi 1 andan evel 20 gün 
içinde evrakı müıbiteleri ile 
birlikte müracaatları 6lksi halde 
hakları tapu s'cili ile sabit ol• 
madıkça paylacsmadan hariç bıra· 
kılı:tcakları ve artırın k istiyen· 
lerin yüzde yedi buçuk pey ak
çası veya milli bankanın temi· 
nat mektubunu hcmiı bulunm • 
ları liz·mdır para peş.ndir fazla 
maıumat almak isfyenlerJe ta· 
!iplerin ila 1da "faz ı old ğu 
üzere dairemiz'n 8190 numa· 
raya müracaatleri an o unur. 

lzaı;r ~ulb hultult ma keme· 
i fld!h: 

Yuvana namı diğer j n biuti 
Ranbaoni ve Marya Dimitri Ran· 
baoni ile dok or Sad kın "ayian 
mutasarrıf oldukları lzmirde Bi· 
rincikordonda 332 sayıda v~ ikin· 
eikordona çık :ı kııpıd 2?1 ve İt· 
tisaindekidd·k~nda 273 N~ su 
bulunan ve 6 bıiy ık ve d ğer· 
le,i küçü:C odaları ve mutba'ıı 
ve bır ;. ısım bahçeyi' e tara~ayı 
ve yukarı a No. su yazılan d:ik· 
kanı müştemıl o'an ve tama· 
mın 1 0)) lira kıyme takd r 
edılcn evi ı 18/3 938 c m ğÜ· 
nü saat 1 - te lım r Sulh hukuk 
ma lkemesi s lonJnd sat şı ya· 
pılacakhr. 

Bu tırmad tahmin ohınan 
bedcl:n 9o 75 şi nisb tınJe bedel 
verildiğı surette t lit:>i:ıe ihaleıi 
yapılacak. aksi takd rde satış 
15 gün d ha uz tıla ak ikınc 
artırmas 4/4/938 pazartesı 
ıünü sa t 15 tc gene daıreınız· 
de yap lacaktır. 

Gayri menkul üz~rı lde h k 
talebi ıd ... bulunanlar el rindekı 
resmi vesai.c i e bırlıkte 20 g fo 
İçinde daıremize müracaat et· 
meleri lazımdır. Aksi ta d rde 
ha larında tao icilı malüm 
olmad kça pay aşm dan l a iç 

alaca lardır. 

Şartname 18/2/938 hrihinden 
itibaren herkesin göreb lmesı 
için açıkta ve g yri menkulün 
evHfı da ~artnamede yazı •dır. 

Müuyedeye ıştirak etmek iı· 
yenler kıym ... ti muhamminenin 
% 7 ,5 nisbetinde pey akçası 
veya miıli bir banka tem nata 
ibraz etmeleri lazımdır. G yri 
menkulün vergi vesair kanuni 
mükellef yetlcri satıcıya, % 2,S 
del aliye \e ferağ harçları ah· 
c ya ait olup ihale bedeli def· 
aten ve peşinen verilecektir. 

lha y müteakip müşteri iha
le bedelini verm -diği veya VO" 

remediği takd rde gayri men· 
kul tekrar 15 müddetle tekrar 
artırmaya konulup tal.bine iha· 
lesi yapılacak .ve arada tahak-
kuk edecek ıbale farkı hiç bir 
hükme hacet kalmahsızın veci• 
besıııi fa etmiyen müşteriden 
tahsil olunacaıetır. 

Daha fazla ma.umat almalc 
istiyenler dairemizin 937 /2833 
No. lı dosyasına müracaatıarı 

lüzuma teb ığ obnur. 

İstah 
> 

lüz m 
ilacına 

kalmadı! 
Sıhhatinızi korumak, hayatı• 

nızın sıkın ılarını atmak. ye. 
meğinizi iş ahla, lezzetıe yemek, 
kuvvet ve kudret sahibı olm!k 
ve bilhassa keyf ve neş'e il~ 
bir bayram geçirmek istiyorsa· 
nız Kab1daya fabrıkasının bay· 
ram şerefıne, en iyi, en sıhhi 
anasoı ve en m Jgaddi ve ne-

fis üzümlerim.zden ç kar 'ığı: 

KAB DAYI 

Ko--· o 
Yüksel 
R kılarında ı ağı unutma• 

ymız. Bunlar gıda, şifa ve sefa 
kaynağıdır ... 

v~ mer 

na. 
rla 

Manisada Buldanlı A 1 

Bayan Fatman n Akhı n r 
flldra nah y sı c v r nd.ı Y çı 
demekle maruf 010 onum 
mutasarrf o'duğu t ıhı V" m • 
rası p zar ık sure ıle sat lı tır. 

Ta ip olanların Bay n F tma 
ile vekili umu l'si A ·his3r dav 
vek l.erincıe ı Hiıseyın HJs Ü 

Öz urda ınurncaat etme erı llan 
olunu D 
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P t •ı p kt } D kt--- Ş h GöğsD yumu,atır, balga!JI aökti1rl1r, öksüri1fii as 1 e Ora 0 Or a ap söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

l\lutedil fıatle 

Sözverilen gnnde 

Makine tamirha· 
H f'1 neıinde yapılır 

Sıhhat Balıl{vağı 
Norveç)1anın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

• 
anesı t Ec 

Hüyük Salepçioflu hant kr::rsrt1ınan Basclt11"a1' /zm.~~ 

• 
Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
Kitab, Defter, Blok ve ber 

nevi Bankacı lıta aid bilumum 

1 cıld işlerı yapar. 

En temiz ve co zarif itleri 
ı:iratle yap.ır. 

• r . ,\ ·• . ~ ~.,: • ( lzmir Kestane pazarı demircil3r B:r kere mfiıac::ıat 
No. 16 • 18 ed.'niz. 

Tel~lon: 3993 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalano fototraf makineleri, film, cam, ki 'bt. 
k.art ve bilumum fototrafçılıkta miiltamel ecza.ar, foco,ı?rai aıaı 

ve edevatı, loot ve aebpalar. 

Fotofrafçılıfa müteallik her neol malzam? 
lcvki oltfıyacalc reıim ve atrand.sınanlar, senedat ve c:vcı.ı: 

iatınaablan ve lı.opyalan kemali dıkk.atle yapılll. 

A M A 1· Ô R J Ş L E N 1 
Devclopmaıı, kopya ve her nevi ağrandı~aı.ıo ıurat ve nefa· 

ıctle yapılır. 
IZMIR: Eoıirlerzadcı çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, ~. 1 

Telefon: '675 T .. ı~·af Kus em l ı , ııır 
o . ~ ,;_ - .~~ 

Harac;c;ı kard 
Büyü mob ya v mefru at m 

MtRKEZ 
lZMIR 

ŞUHı:. 
ANll..Aı{A 

'f enıiz~ zarif eşya, elbise ihtiyac ı ndan evel gelir. Herkes kenJı 
ı.alıne gore temız b r eve, mısaıırıer.ni kabul edecek bı' Sdio . ıa. 
ıaııat )B~•yacaıc eşyaya ıııubıaçtır. iyi bir ıııobılya ıç1ııd;0 kenJ n zı 
"" aılcııızı muhite: doha ıyı ıan ı tat>ılır~ı.ıız. l:.vıuız n c~y.ı~ı h4t •".
D 2111 c:tıketı olduğuııu unulmayın •Z. 

Mı:ın:ı .•• u.,ı 10 tc.k ~ itte ver~:si,;~ m.ıamf!· 
t esi .vapıl !r. 

Yeni K av:ıf lar 

c;arftsı No. 34 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak Ne. 6J 

T elefoo: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire tala. 

lilleri .vapılır 

1 
Vldracaat yeri: 

J ikinciOOyJep M>b 
1 Telefon 38 -Bırıncı Sınıt Mutahuaıa 

Dr. Demir Ali 
I< amçı ofl11 

Cilt ve T enasUI hasta'ılc· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birincı beyler aolı.atı 
Elhamra Sineması arkaııoda 

T"le on : 3479 

~G ...... ~H~k~. ~.oz e ımı . 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numao ıc> 

kağı No. 2j 
Kabul baatlerı: Oğlcdcn cvel 

haat l U-U öğicdcn sonra 
] S ,30 - 17 Tcie. 3~3~ 

938 cc_elleri geldi 

, evrole Otomobilleri 
K uv' eti çok, fıati az, masrafı az, mukavemeti pek ~ok 

'e cıhaıııu ~n beğenilmiş otomohilleridti 

V~(Çj)~IK fP)aır~aDaır lfiiilev<elUl<dJ©llUlr 

Oldt-ınobil otomobilleri de her tnrln evsafı haiz, sağl.:ıw, 
elveri~li, güzel ve lok~ makinelt!ı·di.ı.· 

lzmir ve bölgesi bayii : O~ Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

]'- ,..\ ·,,.~ .• l\,, 


