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~tıs un dost Sovvet 
b:anın en bü;ük 
Q Ytaın g" .. d:: 

11 lii unu ur 
H abeşler son gayretlerini! 

1 Mayıs 
Bahar, bir kızdır. 1 Mayıs 

kızların en güzelidir. 

)•ıı·~ il dost S 
ili\~ , 11 bü .. ovyet Rus-
s;ı&r, B Yuk bayram gü-
~~tt R u İtibarla dost 

111l uayada büyük me-

sarf etıiıek için toplanıyorı 
Gülle, bugün İÇierini daha 

güzel açarlar, dereler bugün 
daha yakın akarlar,,. 

1 Mayısda güneş uyanır
ken güler uykuya dalarken 
sulara neş' e serper .. 

~bıL Vt b" "k ------------...... 00•••• .. ------------
t.._ctlttır uyu şenlikler 

t 'lftı-ıc . 
tel~' : tth günlerimizde 

Şimal cephesindeki 1 tal}'&D kolları Adis-Ababa 
~ h· t o günleri takib 

... , h-d. 
üzerine yörüyüşlerine devam ediyorlar 

t . kQ b a ıse ile sağ-
d~kç, İlık~ dostluk, gün 
~- •nlh •şaf etmekte ve 
~o~~•kt u uğrunda bir 

l~ '•ci . adır. 
~t k •t ~•Yaset bakımından 
\· tdil ovyet siyaseti dik-
it " ,tc:ek olu b"' .. k t6a ''"•tıl k rsa uyu 
~'tir. ~ ve beraberlik 

ı 11 birer er . iki devlette 
ü.~t~İtler g~ye olarak ka
;"1~ •t . dır. Ancak kuv-
tt •ıJah d . i~i(· sız evletlerın 

,~ttcİıi ı değil birer harb 
•~ııe, l'~lduğu hakikati 
~he Urk Soyvet dev

f._ r Şeyden evvel vatan 
' aı U" S0 gı unda hiç bir 

llu 4 üncüde -
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~~.. kadar askere 
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MAREŞAL BADOGLİO 
Adis-Ababa, 30 (A.A) -

Habeşler İtalyanların Adis
Ababa üzerine yürüyüşlerini 
durdurmak için son-bir gay
rette bulunmak üzere dağlara 
e1lerinde mevcud bütün kuv
vetleri gündermektedir. 

YIKILAN HİNDENBURG 
KALESİ Mİ 

Roma 30 (A.A)-199 Nu
maralı resmi tebliğ: 

Mareşal Badoğlio telgrafla 
bildiriyor: 

Belçika ve eski Türk or
duğu zabitleri tarafından ta
sarlanıp inşa edilen ve De
caz Nasibu'nun kuvvetleri 
tarafından kahramanca mü· 
dafaa olunan fevkalade 
müstahkem Sasabaneh • Bul· 
lale hattı general Graziani 
ordusu tarafından zaptolun· 
muştur. Sasabaneh ve Bul
laleyi dün öğleden sonra 
kıtaatımız işgal etmiştir. 

Anavatan ve Somali kıta-
atımız ile ~kralın karabinye· 

il~ --
~ÖŞESI: 
~k ARASINDA ... ! 

Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 

~ -3-

~. • k· Esircibaşı 
· ,'4~._ ~l~ devirlerde O zavallılar da safiyetle bu 
,~ıı. F.ı ~anııuda bir sözlere aldanarak ve boyun 

t: tl k"ı sır pazarında bükerek allah razı olsun 
t,1,, 

0 
e ve cariye- efendim, tuttuğun toprak 

~ ~titri altın olsun! 
~- 'e nı . · ' d D 1 · I. 1 . d b' ~ )l • sızı mes u er ermış. ç erın en ır 

~~-k~8?1ca haller· gün bir kurnaz esir çıkmış : 
. " Cde •çın bu kadar - Efendi ! Senin bu söy-
~ •i~i btek çöller or- lediğin masaJları · biz çok 
ttı'. ~il ~ralara kadar dinledik aJlah senide bir g&n 
~et •dar zaman birine esir etsinde bu duaya 
·~I td~erdiın, hak· ozaman sen de amin def 

, •ıd 11 ve şimdiki Demiş. Esirci Musa Ali 
~ '1~"~ ltı ıadakatla gene bir gün bir sefere çık· 
~ "\ '•ll' ve ahirette mış, bu sefer V enedik kor-
~- --~~· dermiş f !.,. sanlarını temizlemeğe uğra-
L.'ta 1 larına hep şan medeniyet ve insaniyet 

kullanırmıı. -Arkası 4 üncüde -

leri, Tibre siyah gömlekliler 
fırkası ve müstemleke kıta·· 

atımız çok müstahkem bir 
mevzide ve her türlü levazı
ma mebzul miktarda malik 
olarak kati bir müdafaaya 
azmetmiş bir düşmama karşı 
yapılan bu çetin harbde se
bat ve kıymet hususunda 
birbirlerile rekabet etmişler
dir. Mağlup edilen düşman 

motörlü kuvvetlerimiz tara· 
fından takip olunmaktadır. 

Şimal cephesinde kolları· 
mızın Adis-Ababa üzerine 
yürüyüşü devam etmektedir. 

Tsana gölü civarından ha-
reket eden müf razelerimiz 
Bagemedar eyaletinin ve 
Ras Kassanın eski hükumet 
merkezi olen Debrataboru 
İşgal etmişlerdir. 

Paris 30 -:- Gazeteler Ha
beşin cenub cephesinde mev
simi yağmurlar yağmaktadir. 
Bu yağmurlar aylarca devam 
edecektir. Canagobo nehrin
de 18 Nisanda yapılan mu
harebede yağmurlar seller 

· yakmış, fırtınalar umum tele
fon tellerini kesmişHr. Büyük 
su baskınları İtalyau yürüyü
şü durdurmuştur. 

İleri kollarla demdarlar 
arasındaki irtibat kaybolmuş
tur. Tayyareler hareketten 
kalmıştır. Fakat yağmurlar 
aralık verince tayyareler y;ne 
geçmiştir. 

Büyük seller İtalyan ve 
ölü ve yaralılarını sürükle · 

Bir tavsiye 
- Bahar geldi, 

şapka lazım, elbise 
lazım, iskarpin lazım, 
halbuki para yok ! 

Düşündüğün 
şeye bak, para ara
yacağına zengin bir 
nişanlı ara daha iyi! ... 

CENERAL GRAZY ANİ 

miştir. Yağmurlara rağmen 

İtalyan ordusu muvaffakiyet
siz ileri hareketine devam 

ediyor. Habeşlerin telefatı 

büyüktür. Yalnız Canagobo 

Larbında 3000 Habeş ölüsü 
sayılmıştır. 

Roma 30 (Radyo) - Roy

terin şimal ordusu nezdinde 

ki muhabiri Dessiede herke

sin Habeş imparatorunun 

nerede olduğunu araştırdı· 

ğını, fakat bu muhabirin 

sağlam kaynaktan öğrendi· 

ğine göre Habeş veliahdı 
Bessiaden geçerken yerli 

başbuğların kendisile beraber 
gitmeği kabul etmemişlerdir. 

Bahar Bayranıı 
Bugün 1 Mayıs Bahar bay

ramıdır. Bütün mektepler ve 
daireler tadildir. 

Bugün, yeşil dağlar boncuk 
gibi mini mini çiçeklerle süs
lenmiştir. 

Sevdalı, kuşlar en çılğın 
şarkılarım bugün söylerler. 

Bugün, yaslılarin boğuldu
ğu, kahkahaların doğduğu 

gündür. 

1 Mayıs sabahında en na-
sırlı doğular kelebekleşir, 

1 Mayıs akşamında en kat'i 
yürekler ipekleşir. 

1 Mayıs ruhlar ölkesinin 
kralıçasıdır. 1 Ma.\ısta her 
şey güzeldir, herşey huppa .. 
Çapkın.. Şakrak .. 

Derler ki, şiir perisi 1 Ma
yısta doğdu, ve.. Mecnun 
Leylisına bugün kavuştu .• 

ALiYE 
Kız Lisesi 2 • E 

---~'!l!it---

Türkkuşu ----.. ·---İzmir şubesiPazar günü 
Kültür parkta açılıyor 
Türkkuşu İzmir şubesi 

önümüzdeki Pazar gunu 
saat onda Kültürparkta bü
yük merasimle açılacaktır. 

Merasim milki askeri bü
tün memurlar, gazeteciler, 
kurumlar, mektebler v~ mü
esseseler davetli bulunmak
tadır. 

Törene saat onda mera· 
simle başlanacak, hava kuru
mu İzmir şübesi namına baş
kan Fazlı Güleç tarafından 
ve gençlik namına parti baş· 
kanı Avni Doğan bir söylev 
verilecektir. 

Söylevlerden sonra · plan
örler tarafındanihavada gös-1 

Sterişler yapılacak, Cumuri·I 
yct:marşile mdrasime nihayeti 
verilecektir. 

Bir adam tay
yareden düştü 

ve çıldırdı! 
•••• 

Güzel bir kadın sevdim 

MÜTEMADiYEN BÖYLE 
SÖYLENiYOR .. 
---oo---

Kadın tayyare
den kayıp gitti 

Dadimarkada çok hazin 
bir aŞk macerası ve feci bir 
tayyare kazası olmuştur. Ha
dise şudur: 

F onkler isminde 37 yatla
rında genç bir tayyareci 
bundan altı ay evvel seviıe
rek genç ve güzel bir ka· 
dınla evlenmiştir. Tayyareci 
karisiyle mes'ud bir yuva 
kurmuştur. 

Bundan on beş gün evvel 
tayyareci karısını da yanına 
alarak tayyare ile bir Viya
na seyahatına çıkmıştırşır. 

Sportmen kadın ve kaça 
seyahatin ilk saarlerinde çıl· 
ğın bir neş'e ve sevinç içinde 
imişler. Yarım saat kadar 
bu şekilde ilerlemişler. Fakat 
birdenbire tayyarenin Jmaki· 
nesine bir sakatlık ariz ol· 
muş ve tayyare zing diye 
durmuştur. 

Tayyareci tehlikenin çok 
-Sonu 4 üncü sayfada-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------0000 

Karşıyakanın Mıtat Pş. caddesi 

lmı arşıyakanın en geniş ve. işle~ caddele~indevn birisi 
LaJ olan Mitat paşa caddesı geçen akşamkı yagmurlar-

dan sonra gene geçilmez bir göl haline geldi. Buradan ge
çen araba ve otomobiller etraftaki evlerin dıvarlarını ve 
pençerelerini zifoslar saçarak, dalğaya tutulmuş vapurlar 
gibi sallana sallana, sendeleye sendeleye geçiyordu. 

Dün matbaamıza gelen Karşıyakalı bir grup bize dediler ki: 
lzmirle Karşıyakanın muvasalasını temin eden ve Karp

yakanın en işlek yolu olan bu cadde neden tamir edilmi
yor? Ve ilave ediyorlar: 

- Acaba bu yolun Belediyenin kroki ve baritalannda 
yeri yok mudur? Unutulmuş mudur ki bu kadar bakımsız 
bir halde kalmıştır. Burada oturan binlerce kişi bu yolun 
kabrini daha ne kadar çekeceklerdir? Halk soruyor ve: 
Mitat paşa zamanında yapılan bu Arnavud kaldırımı b&yle 
bırakılacak mıdır? Diyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
'* - " • •• - • - r 
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' Osmanlı ImoaratorluU-unun 
Kalbigihında 

Yazan: A. FRANCIS 
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Yunan casusu, casusluk vazifesini unutmuş 
kalp tamircisi olmuştu artık! 

Leyla, bu kat'i ve şiddetli : ni yolda yürür görünerek ı var. Siz sadece askeri bir 
sözlerimi dikkatle dinledi; dedim ki: 
gözlerini gözlerime dikti bir - Size namusum ve şe-
müddet bana dikkatli, dik- refim üzerine söz veriyorum, 
katli baktı. size hakkınızı elde etmek 

Maksadının ne olduğunu fırsatını tam bir şekilden 
hala bilmiyorum; doğru söy- vereceğim. Yalnız sizin iste· 
lediğimi mi anlamak istiyordu? miz küfidir! Fakat hila ne 

Sözlerimdeki ciddiyet ve düşnüyorsunuz? Ve niçin ce-
şiddete rağmen manasızlık- ~ab vermiyor, birşey söyle-
laramı yanıyordu; bilmiyorum. miyorsunuz ? 

f stanbulda, ecnebi bir dev· Leyla tabii " hakkını elde 
let askeri memuru olduğum etmek fırsatının,, ne olduğu-
halde, Hakkı bey isminde nu bilmezdi. Benim de mak-
bir zabıta amirini "hemen sadım sadece, Hakkı ile 
tutacak, elini kolunu bağlı- arasını bulmak idi. Çünkü, 
yacak, boynuna yağlı ipi ge- bizn malum olduğu üzere 
çirecek ve ucunu da çek- Ömer paşa idam edilmiş 
mesi için Leyla hanımın eli- değildi, ortada bir cinayet, 
ne verecektim,, ne muazzam bir hata, bir hata yoktu. 
bir masal!.. Nihayet Leyla ağzını aça-

Söz)erimi hangi manaya bildi:r 
alnıış olursa olsun Leylada - Siz Şeytanın ta kendi-
esaslı bir yekun husule ge- sisiniz! dedi. Ve ağlamıya 
tirebilmiştim. Bunun ıçın başladı. 
mana itibarile cephe değiş- Ağlarken de:. 
tirerek fakat kelimelerle ay- - izzet paşanın hakkı 

Habeşler : Japonya ve 
Hücum ediyor Bo~rzlar 

Adis-Ababa 30 (Radyo)- Londra 30 - Royterden: 
Royter Ajansından: Tokyodan bilnirildiğine göre 
Habeş hükumeti bir tebliğ Japonya hükumeti Boğazla-

yapıyor. Bu tebliğde ltalyan- rın askerleştirilmesi hakkın-
ların Volo ayaletile Dessienin da diğer hükümctlcrle bera-
şimali şarkisindeki ayaletlerin her müzakereye hazırdık. 
köylerini bobmardıman ettik- Japonya bu meselenin Bo-
lerini, ltalyanlar tarafından ğazlar muehedesini imza 
silahlanan Gala kabilesi as- edenler arasında halledilmesi 
kerlerinin bu silahlarla gene ve uluslar sosyetesinin bu-
ltalyanlara taarruz ettiklerini, nunla alakası olmadığı ka· 
Dessie civavarındeki İtalyan naatindedir. 
ve yerli askerlerin, vaziyetin 
vahim vahim olduğunu, İtal
yanlar tarafından silahlanarak 
Volo ayaletini yakmağa gön
derilen Numadların bu silah
ları gene italyan kollarına 
kar,ı kullandıklarını, Habeş
leri bombardıman etmek 
üzere alcaktan uçan İtalyan 
uçaklarından bir kaçının dü
şürüldüğünü bildiriyor. 

Adua dağının 
.çanı 

Belgrad 30 (Özel) - İtal· 
yanların Adua dağına koya
cakları bfiyük çan o havali· 
nin resmi ve dini günlerini 
bildirecek ve saatleri saya
caktır. Bu çanın başında 
daimi iki kişi bulunacaktır. 

memur değil, her şeysiniz. 

Her şeyi biliyor, her şeye 
muktedir oluyorsunuz. Hatta 
insanı ağlatmıya bile mukte
dirsiniz! dedi. 

Kalkım, salonun kapısını 

kapadım. Leylayı kanıncaya 
kadar ağlamak üze rahat 
bıraktım. 

Uzun bir müddet ağladı. 
Ağlamak çok defa en bü

yük teselli demektir. 
Leylida, istediği kadar 

ağladıktan sonra iyiden iyiye 
sükunet bulmuş vaziyet aldı. 

Gözyaşlarını kuruladıktan 

sonra, titrek ve acıklı bir 
seRle: 

- Beni neden bu kadar 
üzüyorsunuz? Dedi. Beni bu 
hale sokmaktan maksadınız 

nedir? Benim nihayet bir 
kadın, kalp sahibi, içli, dertli 
bir kadın olduğumu neden 
unutuyorsunuz. 

(Arkası var) 

Sof yada 
Tayyar~ Sergisi. 

Sofya 30 (Ozel) - Tay· 
yare kulübünün teşşüsü ve 
hükumetin yardımiyle Sofya· 
da hususi tayyarelere mah
sus bir sergi tertib edilmiş
tir. Sergiye ecncbilcrdc da-
vet edilecektir. Sergi Mayı
sın 21 inden Haziranın 21 inci 
gününe kadar devam ede
cektir. 

39 suçlu 
J .18 sabitli bir .. 

n1uhaken1e 
Sofya 30 - Yeni Zagre 

ihtilalcilerinin muhakemesi 
başlamıştır. Bu davanın 39 
suçlusu 158 şahidi ve 11 
avukatı vardır. Davanın 
mahiyeti yeni Zağre ve ha-
valisinde ihtilal çıkarmaktan 
ibarettir. Muhakemenin bir 
ay devam edtceği zanne
diliyor. 

............................................................................. 

iGözüMüZE, ÇARPAN YAZILARI 
........................................ 0.. ................................ .. 

Arzı Mevudda köıesinden toplayıp buraya Haçlılar seferi,, ismi veril-
getirdikleri Yahudileri iste- miştir. 

r:;ı ilistinde kan gövdeyi 
11.1111 götürüyor. Yahudi-

lerle Aaraplar birbirine gir
diler. Arzı Mevud, arzı mu
katele oldu. Geçenlerde Su
riyede de ayni şekilde kanlı 
haa1seler olmuştu. 

Suriyeden sonra Filistinde 
de çarbışmalar ve boğuşma
lar olması, Fransız ve İngi
liz dostlarımızın iderecilikte 
pek te yüksek kabiliyetleri 
olmadığını gösteriyor. Suri
yedeki isyanlar, ora halkının 
Fransız mandasından hiç 
hoşlanmadığını açıkça anlat
mıştı. Fakat Fransa, manda
nın boynuzlarına öyle sımsı
iu sarılmış ki, hıç bırakaca
ğa benzemiyor; bilakis Suri
yeye yeni kuvvetler gönde
rıyor. 

Filistindeki boğuşmaların 

sebebi de malum. Araplar 
lngilizlerin dllnyamn dört 

miyorlar. . Hristiyanlığın bu mukaddes 
Gazetelerde, gerek Surıye yurdunun haliskarları, oraya 

gerek Filistin hadiseleri hak- ecnebi Yahudileri doldurmak 
kındaki telgrafları o~urke~ suretiyle Araplarla Yahudi-
hep aklına gelen, nedır bı- )er arasında ebedi bir bir 
lir misiniz? inhitat zamanla-
rından1 idaresizliğile meşhur 

olan Osmanlı imparatorluğu
nun bile bu memleketleri 
lngilizlerden ve Fransızlar· 
dan daha iyi idare ettiği .. , 

Buraları Büyük Harpten 
ssura galiblerin yaptıkları 
yağma esnasında kapışılır, 
lngiliz ve Farnsız mandala
rına verilirken, hep Türkle
rin bu memleketleri idare 
edemedikleri ve halka zülum 
yaptıkları ileri sürülmüştü. 
Loid Corc, Filistıni Türk 
idaresinden kurtardığı için 
Mareşal Lord Allenbiyi gök
lere çıkarıp adata takdis 
etmişti. lngiliz kitaplarında 
Filiıtin seferine "Sonuncu 

boğuşmanın tohmunu attılar. 
Halbuki Türkler Kuduste, 
hiçbir zırıltıya meydan ver
meyen dürüşt ve adil bir 
idare tesis etmişlerdi. 

Büyük Harbte Fahreddin 
beyin (şimdi Orgeneral Fah
rettin) kumandasındaki as· 
kerlerimiz Kudüsu Şerifi 
lngilizlere karşı kahramanca 
müdafaa ederlerken bu şeh-
rin hiç te şerif olmıyan a· 
halisi arkadan onlara ateş 

bile etmişlerdi. O zaman 'bu 
marifeti yapanların şimdiki 
feci haline gülmek isterdik 

amma Türkün şerafet asaleti 
buna manidir. 

(Cuniuriyet) 

1 Peşter Luit \ 
Boğazlar ve Bulgarlar 

Peşter Luit gazetesi Bo
gazlar hakkmdaki talebimiz
den bahisle mühim bir ma
kale yazıyor, ezcümle diyor 
ki: Türkiye bünü niyet bes· 
Jiyor. Bundan dolayı teprike 
layıktır. Zira Türkiye ihti
yaçlarını anlaşmak suretile 
temine çalışıyor. Türkiye 
~ünyayı bir emrivaki karşı
sında bıraktığı için bütün 
dünya Türk merdliğini f met
hediyor. Muahedelere isyan 
edenlere hatalarını tashih 
için Tür teşebbüsüni,i bir mi
sal olarak gösteriyorlar. 

Türkiyenin Uluslar tarihi
nin kaydetmediği bir hadise 
ihdas ettiğinide yazıyor, ka· 
bil tatbik olan buhidisenin 
Arsıulusal hakları taleb için 
bir örnek olacağını söyliyor. 
Türkün talebi bugün tatbiki 
kabil olmıyan bir muahede
nin tetkikinden ibarettir. 
Türk notası yalnız Türk hak
kını değil bütün melletler 
hakkında yapılmış haksızlık
ların tetkikine meydan aç
mıştır. Dedikten sonra sözü 
Bulgaristana çeviriyor, Bul
garistanında bağlandığı mu
ahedenin tetkiki için talebte 
bulunmağa hakkı olduğunu 
ilave ediyor. 

Arabihtilali-
• • •• •• 

nın 1çyuzu 
Paris 30 - Filistindeki 

lngiliz fevkalade komiseri 
beş Arab partisi şeflerini 
çağırarak maiyetleri efradına 
asayişi ihlal hareketine niha
yet vermelerini söylemiştir. 

Zira hükumet bu ihtilali bas
tırmak için her tedbire mü
racaata karar verdiğini bil
dirmiştir. Adliye organları 
ilk öldürülen Y ahudinin fail
lerini " İhtilalci şehler ,, ce· 
miyeti azalarından olduğunu 
tesbit etmiştir. Bu cemiyetin 
maksadı ecnebileri Filistin
den kovmak olduğu anlaşıl
mıştır. Bu çemiyetin müessisi 
Kasik şehidir ki bu Kasik 
geçen sene polis ile yaptığı 
bir müsademede öldürülmüş
tür. 

Ekselsiyor gazetesi bu ih
tilalin kolay kolay bastırıla
mıyacağını, zira cemiyetin 
maksadı pek büyük olduğu
nu yazıyor . 

'Trans Yordanide de va
ziyet vahimdir. Zira Arab 
milliyetperliği burada uyan
mıştır. Filistin ihtilalinin in 
iktisadi sebebleri de vardır. 
Bu sebebler Arabların müs
lümandan gayrilere mülk sa
tılmasına razı olmamalarıdır. 

Göze çarpan şudur ki Filis
tin ihtilalleri hep Yahudi 
yahud Müslüman bayramla
rında çıkar. Yahudi gönül
lüleri kumandanı ihtiyat mü
lazimi Y abotinski Londraya 
gitmiş orada gönüllü alay
ları teşkiline çahşmaktadır. 

Denizde bulu
nan cesed 

Sofya 30 - Varnadan bil
diriliyor: 

Dün sabah balıkçılar ağı
na bir insan cesedi düştü. 
Bu cesed Türkiyeden kaçan 
siyasi mahkumlatdan Osman 
oğlu Erodul Kayanın cesedi 
olduğu tesbit edildi. Yalnız 
bu adamın denize kimin ta
rafından atıldığı henüz anla
şılamıdı. 

lskeletlet 
Kuyust! 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Dominik Trusen birasını 
bir hamlede içti: 

- Nektar, halis Nektar ! 
Dedi. Nektarı, dostum ile 
beraber sık sık içerim. Ya, 
haberin yokmu ? Dostum da 
var. Güzel, sevimli bir kadın .. 
Ne yapalım? Dünya bu! Sus
ten, bize iki bira daha !.. 

. 
Bira hakikaten güzel ve 

iyi idi. Bar çok küçüktü, fa
kat temizdi. Bardaklar da 
temiz idi. Lüsyen de garib 
garib arkadaşı gibi barda
dağını bir hamlede boşalttı 
ve: 

- Şimdi anlatınız baka
lım.. Sizin mağazada neler 
olmuş?. Fazla bir cesed mi 
buldunuz?. Diye sordu. 

- Evet! 11cürüme 11 daire· 
sine girdiğim zaman gördüm. 

- "Çürüme,, fdairesi mi 
dediniz? 

- Tabii böyle dedim. 
Ha ... Sizin benim san'atımın 
sırlarına henüz yabancı oldu
ğunuzu unuttum. Merak et
meyiniz izah edeceğim benim 

isim ne cinayettir, nede kötü bir 
iştir. Fakat nasıl söyleyeyim .. 
Benim işim.. İşte öyle bir 
iştir. Yani.. Ben iskelet imal 
ederim! 

- Biliyorum. 
- İskelet imali ıçın tek 

bir usul vardır. Herşeyden 
evvel cesed tedariki lazım· 

dır. Görünüş itibarile müş
kül samlan bu cesed teda
riki işi, çok kolaydır. Bır 

mezar bekçisine, küçük bir 

BÜYÜK BiR ANKE 
TE BASLIYORUZ ---oo---
Oto büscüler, 
hanlar, esnaf 
ne haldedir ? 
Okuyucularına her vesile 

ile hizmet etmeği ve halkın 

sesini duyurmağı kendisine 
gaye edinen gazetemiz yeni 
ve mühim bir ankete başlı

yor. Okurlarımızın bu anke
te sadece, memleket menfa
~tini göz önünde tutarak 
her türlü şahsi menfaat kay
kusundan azade olarak ce· 
vap vereceklerine emınız. 
Suallerimiz şunlardır: 

1 - Otöbüs ve otomobil
lerin hanlardan kaldırılıp 
Basmahaneye nakledilmesi 
doğru modur, değil midir? 

2 - Bu yüzden esnaf ve 
ya otomobil sahibleri, şoför
ler zarar görmüş müdür, gör 
memiş midir? 

3 - Evvelce bu otobüsle-
rin barındığı hanların ve es
nafın hali ne olmuştur. Bu 
yüzden piyasaya bir durğun
luk gemiş midir? 

4 - Komşulara işleyen 
kamyonların tabi alup ta ge· 
cenlerde kaldırılan ve tekrar 
konul°1ası düşünülen sıra 
usulü ve sıra memurlar kul
lanılması hakkında fikriniz 
nedir?. 

Cevahlarınızı göndc-
1 riniz anketin1iz birkaç 
ı güne kadar başlıyor. 

bahşiş verdin m? Yabud ~ 
faköltesi teşrihanesi be,i 
ile anlaştın mı? Mesele 
yoktur. d ,1 

ıstediğin kadar ceı.e lf' 
emrine hazır demektir! 
ilk safhası güçlükle 
!anmaz. Müşkülat ~ 
sonra başgösterir. . f. 
musunuz? Cesedlerıo · 
dil! bulvardan nakline 
kin yok. Bunun içill i-' 
)eri, bir 

/ 
cesedlik el ~ 

larile nakliyat Y~e 
Başka çare yok. ·~ 
"çürüme dairesine gett · 1 " . ett - Bu çürüme daır 
ne demektir. Jtl. 

- Anlaşılıyor ya·· ~ 
lazım olan cesed de 

1 
~ 

cesedin kemik kısıdıOS':4 
·oıd' 

ve adele kısmı şıl 
lüzumsuzdur. Bu kısııo 
da istifade yolunu ıo• 

1 
hala bulamadım. Çok ~ 
Bu iktisat ve tasarru e 
rinde hiç birşey ziyao 

ıo•·· mek lazımdır am 
.~·tP 

yaparsın? Elde ettığl 
cesedi - Çünkü iki c b 
teşkilatım vardır • 
çeşmenin altına koru~· 

- Çetenin eline ıoı 
niz?. ol 

- Tabii. Fakat a 
yacak bunda ne var~,,? 
mektepte ne öğret 
kısmının kemeklerdell 
ması, yok olması içi~ Jı 
din büyük ve husus• 't 
lara atarlar, iş olur bat 
suyu alınır gibi. Fak~ 
büyük bir müesseseoill. 
içinde çalışmasın• 

yoktur. er 
Ancak kırhklık 'I ~ 

olabilir. Bunu için .oe ~ 
masraf lazım, takdır · 

beJI• sunuz sanışsam d• ....... 
en az masraf dahı 1 'fi' 
mak mecburiyetinde'/• 
nin çürüme dairelll• 

aır· mın mahzen kısmı 
zenimin bir tarafınd• J' 
fıçılarım.. Beri tar 
kiracılarım bulunur· ,; 

( Ark•51 

Matbaaıll 1 •"' . Matbaamızda re Jef 
reler, ticaretha~~şif 
lastik çiogo ve şı . fi 
hürler kılişe işi~~ J 
damğaları, mezba '' f 
et damğaları, ucu•, 
buk olarak yapılOJ · 
Dışarıdan gelecelı 
ler sür'atle yapılıP 
rilir. 

Muhaseb"~ 
Muta ha~, 

Ticaret alemiıoıı 
mış bir muhase~e ıtJ 
sısı her hangi bır., 

11
., 

nin ihtiyacına uyJ ,. 
sebe teşkilatı yaP~ç :;, 

Ticaret ve k•'' ,
larına göre de~~. ~ 
bilanço tanzim e~ . J 
hesabları düzeftıt· ,a Y 

İhtilaflı bes•b!'~r 
hususi ders kabil tP 
rada oturanlar• i;. _İı 
usulü ile ders frv~ 

HALKIN SES J1J 

de muhasebe J 
adresine mektub' 



;:-:-------~--------------------------~'~A:aDa::::·~P: ... ~·--------------------------------------__.:,,;__..;..~, E/h ,.*ı~ö!if Taşra bakkal ve esnaflarının f 
-J!ara;n~'!!n~~ sin~?; 1 Nazarı dikkatine 1 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik · 

i 1 İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
Yepyen' BUGÜN ; İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

ı ve " k ı müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-
1 .... 8 

:rO güzel 2 büyük filmi birden 

k )t larımla bildiririm. 

My e JeniJmeyen şahid >t Güzel İzn1ir bisküvit fabrikası sahibi 

2 RNA LOY - VILLİAM . POVVEL ~ İstanbullu İsmail Hakkı 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya,. 
Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatt 

Z i NET! 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en e!ash hassalarıdır. 

. a~ llollivut e2-leniyor ~ ~*********~lbbtc:ıt:ıt1d::A::ült:A::ıt:ıt" 
/"r•dııı ~1.caossy - MARION DAViTs Mo : DOKTOR ~ 
l\ediler ~;v•1p:1 . ·tt B A. Kemal o ~ l 

Sac 
' 
Başta 

caıl)1 r . ı ıçler renkli komedi ve >+ '" Y )f. 
8" esırnJer )t JS Bakteriyolog v~ b_ula~ık, ~algn >+ 

Yalnız bir süs değildir. Daha 
önemli ola,ak sağhğımızlada 

.. fe•kaı~d u. '" h J kJ h » ~ 1 d~ .. ;. e Proğramdan herkesin istifadesi için ~ t( asta 1 ar mute assısı · >+ iJgilidir. Onun için onları 
korumak iki tarafh borçtur. S~~baren birinci 25 kuruştur. )t t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t 

1,~ntlara dikkat· )t tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )e. 
3 ..... 7 ...... 9,15 de a' ki ·ı . . & ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ • 

--;~~d!e~H~o~l~iv~u~t e~~~D~ı.~m~ıyen şahıt. +c Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair « F erıt Saç Suyu 
eg enıyor.: -.--- __ __ t( tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta· « . b k l t · d 

ı 
ll~++~)Ç+~-.~~~ f( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ sıze unu_ 0 ayca emın e er 

1 Ş T E 

e • k • • +( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t. KEPEGI YOK EDER 

ngın ışesı +c~'At:v::n::ppı;ı:w:~:n;:y::y::ıı;:y::y::y:~:y:)t Odökülmenin Önüne , 

Alman Doktor Aoostelin Geçer 
Türk HaYa Kurumu 

• 
ı~brib •1... • ~· Na On 

t LtSI) İnd k ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
qt en b' b'J ı, ~ de ke . ı~ ı et alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

Ue \~ ollllakn~ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
~ •let •at 1 uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

toe '- ı ır. Zen . k' .. b' k d l . . : "llrar gın ışesı ırço vatan aş arı zengın 
"d ver . t' reı: Ji~ nıış ır. 

::.:..... ukunıet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
~- ZENGiN KIŞESI 

it ~--
lldyo Sahiplerine Müjde 

Parazitsiz rad· 
yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı 11 Yıl

dırım radyo ., 

~eş'eııizi içenler bilirler 
1ltıi su ' hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
b rette k 
1 n1t orunn1asını temin edecek ancak 

t'llt ise), Kabadavı ve Billur 
~arıdır. 

------------------------------------· 
Atelyemizde: 

~~~ı~~~ 
llllir Yüıı Mensucatı İ 

llaJk Türk A. Sirketinin 1 
P.f.. . apınaı· Kumaş Fabrikasının 

S "'•ı111 d 1 %'. 

llğJan: •yısiyle yeni çıkardığı kumoşlor: 1 
Zarif 1 

. Ve Ucuzdur 1 
~;,ti ı. d Satış yerleri ~ 

1~ l(:~~ııda. 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. IJ 
eddın caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 3 
~~~~~ 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kimilen çe

ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

:-:ı··· .. : ,.. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına d~kkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~1ağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~·Iüşterilerinc gösterdiği l kola yhk ve yaptığı 

'Jl Jl.•ı l tath nnıamcle ile 
l YJ l rvon ar herkesin sevgisini 

'J kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar k;şesi sahibi 

HAYRI AKDÖLEK 

SAÇLARI UZATIR ---oo---
M. Depo . 

S. FER 1 T 

Şifa 
,_ ..... 

Eczanesidir --------· ... -----------------~~ 

~~~ı@J~~E~ErifiSSEmBBllR 
t+l Bugün 1 Mayıs bahar bayramı münasebetile il 
~ KADIN NE YAPSIN 
~ Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir ada· i mm genç ve güzel karısı, hem kocasını seviyor, hem" 
~ tabiatın mütehakkim kanunlarıle m~cadeJe ediyor. De
~ nizin müthiş daJgaları kadar kuvvetlı sarsıntılar geçiren 
~ kadın ruhunu göz önüne getiriniz ve hükmünüzü verinizR 

~ Kadın ne yapsın? m Büıün bu suallerin cevapları bugün 

~TAYYARE SİNEMASINDA 
~ Bulacaksınız il 
~ AYRICA: (1 
E F O K S ( Dünya havadisleri ) a 
~ ( Türkçe sözlü ) 
~ -( SEANS SAATLARI )-
~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
t;1 Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 
~ " .Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 
EBESEE 



' 
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Başını ezerek öldürdü 

Menemenin Türkelli kö
yünden Emin Yanbaıtı Ha
san tarafından taşla başı ezi· 
)erek öldürülmüş, Hasak ya· 
kalanmıştır. Hadise hakkında 
mahalli adliyece tahkikata 
el konmuştur. 

İzınirliler davet 
ediliyor 

Mayısın üçüncü Pazar . 
törenle İz mirde 

günü İstanbul ve 
açılacaktır 

Ankara 30 (A.A) - Öğ- ı saya ve Adanaya ikişer tane : ları tercih edilecektir. 
rendiğimize göre, Mayısın talim planörü gönderilmiştir. Türkkuşuna kaydolunacak 
3 üncü pazar günü İstanbul, 'Bu suretle bu birkaç gün üyeler Haziran sonlarına ka· Türkkuşu Mayısın uçuncü 

pazar günü saat onda Kül
türparkta törenle açılacaktır. 
Bunun için birçok hazırlık
lar görülmüştür. Açılma tö· 
reni İlbay Fazlı Güleçin söy
levi , ile başlıyacak, bunu 
Parti Başkanı Avni Doğanın 
söylevi takib edecektir. Bu 
törene askesi, mülki makam~ 
larda iktisadi ve sanayi mü
esseselerde çalışanlarla be
raber bütün halkımız davet
lidirler. 

İzmirde Türkkuşu şubeleri içinde daha geniş bir çalış· dar derslere devam edecek-
törenle açılacaktır. ma sahasına ermekte olan ler ve işlerinden seçilecek 

Adana, Kayseri, Bursa Türkkşuna faal aza kayde- olanlardan 120 kişi önümüz-
şubeleri de bugünlerde açıl- dilecekler nizamname muci- deki Temmuzda İnönünde 
mak üzeredir. Türkkuşu şefi hince ta~ teşekküllü bir açılacak olan kampa gönde-
Sami beraberinde Türkkuşu- sihhiye hey.eti tarafından rileceklerdir. Kampta üç ay 
nun yetiştirdiği üzelerden muayene edılerek sıhhatla- kadar kalacak olan üyele-
Rüstem, Mehmed ve Hikmet rını planörlerle uçuşa ve . . 'b t I . 

1 
.. - k 

· .. tl rın ıaşe ve ı a e erı ur 
olduğu halde lstanbula git- tayyarelerden paraşutle a a- h k t f d t 

Y l d R 'f .. . w ava urumu ara ın an e-
miştir. ine üye er en aı yışa musaıd bulundhgunu . d'I ' kt' 

F kd b k Ad b .. 1• 1 k d' mm e ı ece ır. ve aru a u a şam a- tes ıtı azım ge me te ır. . . 
naya gitmektedir. Vecihi Yine· nizamname mucibin· Kanunen ıhtıyat subaylı· 
Mustsfa ve İrfan da İzmire ce uçucu kaydedilecek üye- ğına ayrılacaklar bu kamp 

Burnusuz cesed 
kimin111iş? 

gitmek gitmek üzere bulu· nin en aşağı orta mekteb devresinden sonra isterlerse 
nuyorlar. mezunu olması icabetmekte- hava kıtalarına uçuçu subay 

İstanbula üç, İzmire, Bur- dir. Lise, üniversite mezun· olarak girebileceklerdir. 

Evvelki gece lsmetpaşa 00000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 

bulvarında huş bir arsada 
üstü bir yorganla örtülü bur· 
nu ve yüzü fareler tarafından 
parçalanmış bir cesed bu
lunmuştu. Bu cesedin sabı
kalı ve mekansızlardan Ser· 
vetin olduğu ve kalbinin 
durmasından öldüğü anlaşıl· 

mıştır. 

Bulsraristandan Göçmenler i Numan 
~ Geliyor ~lenenıencioğhı 

Buğday satışımız 

artacak 
Bu yıl dış ülkelere yapa· 

cağımız Bağdad ihracatının 

geçen yıldan daf azla olacağı 
anlaşılıyor. Bazı memleketler 
şimdiden taleblerde bulun
maktadırlar. 

00 

Filozofun 
Köşesi 

Edirne 30 (A.A) - Bulgaristauın muhtelif yerlerinden 
kafileler halinde göçmenler gelmekte ve misafirhanede 
konaklanmaktadırlar. Gelenler Anadoluya sevkolunmaktadır. 

Kızıl meydanda 1 Mayıs töreni 
Moskova 30 (Radyo) - Y ann Kizıl meydanda 1 Mayıs 

münasebetile büyük bir geçid resmi yapılacaktır. Bu geçide 
50,000 sporcu ve askeri kıtalar iştiraak edecektir. Tören 
hazırlıkları yapılmıştır. Törende Türkiye adınıı büyük elçi 
Numae Menemenci oğlu da hazır bulunacaktır. • 

Uçak ve uçakçı harb esiri 
olarak sayıldı 

Roma 30 (Radyo) - Habeş imparatorunun emrine gider· 
ken İtalya üstünde benzin yüzünden yere inen ve İtalyan 
tarafından tutulan Fransız fayyarecisi harb esiri olrak te· 
lak ki edilmiştir. 

Mubadillerin borçları 
- Baş tarafı 1 incide - Istanbul, 30 - Mubadele ve teffiz işlerinin kat'i surette 

hadimi ve hürriyet aşıkı Bar- tasviyesi kakkındaki kanunla buna müzeyyel ek layiha son 
baros ( Kırmızı sakal ) Hay- şeklini almıştır. Bu kanuna göre teffiz suretiyle istihkamla-
reddio paşanın pençesine rından fazla mal alan mübadiller borçlarını 15 yılda ve 30 
düşmüş. Barbaros bu insan müsavi taksitte ödeyeceklerdir. 

taciri zalimi yakalayınca: Mu··du··r muavı·nıerı· ba~ka okul-
- Ulan herif! Ölümlerden ~ 

ölüm beğen, kırk kürek mi, )arda ders alamaz 
ya yağlı ip mi? Diye sor· 
muş. Esirci: İstanbul 30 (Özel)- Ortamektep ve lise müdür muavin-

- Aman paşam, kuzum }erinin, başka yerlerde ve başka mekteplerde işi ve dersi 
paşam bir daha yapmam, olmıyan mualJimler arasından seçilmeleri Maarif vekaletince 
kulun, kölen olam kırk sene kararlaştırıldı. 
çektirmende kürek çekem. ooooooooooooooocoooooooooooooo 
Demiş. Barbaros da buna O t Ç b '130 k •ıoı k b • r 
azap olsun diye kırk sene s en en er- 1 u 1 

:~ş~k cezasını muvafık gör- layinBelgradta Morina balı2-ı 
Bir ayağı zencire bağlı Budapeşte - İngiltere Sofya - Balıkçı Çakır 

yisa kırbacı altında inim inim diplomatlarından üsten Çen- Sova dün sabah Varna lima· 
inlerken o açıkgöz kölenin berlayın buradan Belğrada nında halik ağlarında iki 
sözü aklına gelmiş. Sattığı gitmiştir. Gazetecilerle gö· metro 30 santim uzunluğun-
kölelerin çektiği azapları rüşmüştür. Fakat büyük dip- da ve 126 kiloğrum ağırlı-
da düşünerek katmerli ıztı- lomatın merkezi Avrupadaki ğında bir tatlı su morina 
rablar içinde kıvrana kıvra- vaziyeti görerek avam kama· bklığı bulmuştur. Balık pa-
na can vermiş .. !! k · 

d rasını tenvir etme içın gez- zarında bu balıgw ın kilosu 117 Şimdi, şu yirminci me e-
niyet ve insaniyet asrında da diği anlaşılıyor. Bütün Avı u- leva itiilarile 14400 leva yani 
yeni bir ( barbı matruş! ) pada bu seyahata ehemmi- 216 lira tutmuştur. Balığın 
çıksa da sekiz aydanberi yet veriyor içinden 4 kıloğram havyar 
kırbaç altında ve muhnik Dün Belgraddan Viyana çıkmıştır. 
gazlar içinde boğulan ve yolile Londraya dönmüştür. 
bunalan zavallı esir Habeş- .. 
leri kurtarsa. Belki tarihe ve Hapsihanede 
tarihine Barbaros kadar ol-
sun şanlı bir nam katmış .ı\tilyonlar kazanan 
olurdu !!. Bir kaç yıl evvel İspanya-

Halk arasında geçen bü- dan Amerikaya giden Ohan 
tün lafların hulasası budur. adlı biri orada bir fabrikada 
Bakalım Akdeniz aynası ne çalışırken fabrika sahibinin 
suret gösterir?! kızına vurulmuş, kızın başka 

Şark filozofu birile nikihlandığı anda gü-
HİDA YET KEŞFi veyi öldürmüş ve müebbet --

küreğe mahkum olmuştu. 
Ohan hapishanede bir ça-
maşır fabrikası kurmuş, bu 
fafrika sayesinde birkaç mil· 
yon dolar kazanmış. Nihayet 
geçen sene bu fabrikanın 

kazanç vergisi olmak üzere 
'üz elli bin dolar vermiştir. 
Bu çalışkan mahkumun affı 

için Amerikada bir grub 
teşekkül etmiştir. 

~loskovada 
Moskova 30 (A.A) - Tür

kiye Dısişleri bakanhğı genel 
sekreteri bay Numan Mene
mencioğlu bugün Moskovaya 
gelmiştir. 

Taziyet 
Merasimi 
Ankara 30 (A.A) - Mısır 

kralı S. M. Fuadın ölümü 
dolayisile başvekil İsmet İnö
nü namına hususi kalem 
müdürü elçiliğe gideren tazi
yette bulunmuştur. Vekiller 
de ayrıca elçilikte açılan 

deftere taziyet makamında 
imza koymuşlardır. 

Bir Adam 
- Baştarafı 1 incide -

yakın olduğunu anlamış fa
kat soğuk kunlılığı kaybet-
miyerek muhakkak bir ka· 
zanın önünü aJmıya çalışmış
tır. Genç tayyarecinin bütün 
çalışmalarına rağmen talih 
yardım etmemiş ve tayyare 
müntazam bir şekilde yere 
inememiştir. 

Bu vaziyet karşısında 
tayyareci karısını da yanına 
alarak paraşutla atlamak is
temiş, fakat hava boşlukları 
arasında kadın tayyarecinin 
kolları arasından kayıp git
miştir. Tayyareci bu heye
canlı dakikalarda paraşutu 
iyi açamamıştır ve toprağa 
çarparak baygın bir halde 
yere düşmüştür. O esnada 
köylüler imdadına yetişmiş 
hastaneye kaldırılmış fakat 
tayyareci bir türlü iyi ola
mamıştır, Adamcağız hafı

zasını kaybetmiştir. Şimdi 
mütemadiyen: 

- Güzel bir kadın sev
dim! Demektedir. 

Her suale bu cevabdan 
başka bir cevab verememek· 
tedir. ___ '!l!i1 __ _ 

Haftada 48 Saat İş 
Ankaradan öğrenildiğine 

göre yeni iş kanunu layiha
sında haftalık çalışma 48 
saat olarak tesbit edilmiştir. 

1 Mayıs 
- Baş tarafı 1 incide -

fadakarlıktan çekinmemişler· 
dir. Son iki üç sene içinde 
toplanan bütün arsıuluşal 
toplantılarda her iki devlet 
bütün dünyaya sulh tezini 
aşılamak işinde tükenmek 
bilmez bir çalışma göstemiş 
ve elde tutulacak kadar 
büyük muvaffakıyetler elde 
etmişlerdir. 

Dost Sovyet Rursyaya 
bayramını kutlular ve yeni 
hamlelerinde de muvaffaki
yetler dileriz. 

Müzayede ile 
Fevkalade 

Büyük satış 
Acele yolculuk dolayısile 

3 Mayıs 936 Pazar günü sa
bahleyin saat onda Göztepe 
Vali konağını geçince sahil 
tarafında 868 No. lu hanede 
maruf iki aileye ait fevka
lade lüks mobilyaları müza
yede suretile satılacaktır. 

12 µarça kübik kadife o
da takımı, cevizdn mamul 
büfe, iki adet dört köşe ye
mek masası, ve birçok Av· 
rupa iskemleleri, yeni bir 
Lepzik markalı 3 petallr Al-
man piyanosu ve taburesi, 
deri bir kanape iki koltuk, 
Kütüphane yeni bir halde 
İdeal markalı türkç.e yazı 
makinası, bronz birer buçuk 
kişilik 2 adet karyola ma 
somya, şifünyeralı aynalı do
lab ve tuvaleti ve komodino· 
su , ceviz şemşiyelik, sıgara 
sehpaları, emaye banyo ve 
Termosifon, tek kapılı ayna
lı dolab, Singer dikiş el ma· 
kinesi, gayet lüks ve nadide 
Sahibinin sesi salon grama
fonu 48 plakile, 9 parça kı
lıflarile beraber koltuk takımı, 
hasır kanape takımları, du
var saati, kadife şezlonk, 

nikel iki kişilik kesme kar· 
yola ma somya, tekrar 105 
ve 135 santimlik iki direkli 
karyolalar, yağlı boya levha
lar, Şam işi sedef işlemeli 
büyük ete jer masası kitaplı
ğı, ork, komodinolar, etejer, 
aynalı bayü ve aynası, sema
ver, mermerli orta masası, 
Bahçe kanapesi, poker ma
sası, avizeler, birçok porse· 
len çay ve yemek tabakları 
ve bakırlar, Halı, kilim ve 
seccadeler. Ve saire birçok 
mobilyalar müzayede suretile 
satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat artırma salonu A· 

ziz Şınık. 
Telefon 2056 

Kafkas di 
• 

gramet,1 11 
Sovyetler Birliği .ıı:o, P' 

demisinin Dil Enstil 11 • • ·110 
ğistanın sarb arazı•• 
ran müteaddit ıniUe~ 
biri olan Ağul'larıo ~ 
makt oldukları di!io ·ttit· > 
rini vücuda get•rııı.i.ı ~ 
ğul'ler, şimdiye k• 
bir alfabeye malik b 
makta idiler. 

T orbah içra oıelll 

dan: ~ 
Gülsüme borçlu 1'~' 

köyündenlkundur~CI stll 
kızı ve Apdül oglu ~ 
man karısı Esmanıo 
rından dolayı becıı 

alınan aşağıda mik~ıt ~ 
ve kiymeti yazılı bır 

9 tarla açık arttırına 

satılığa çıkarılmıştır. 

1838 metro murbb••~ 
lık kuyu namı diğer zcfJ , 
bağlar mevkiinde 
muhammen kıymetli. V 

İş bu tarlanın satışıoıll l 
rinci artırması 7 /6/936 e"I 
lemecine raslayan P~~t 

d. ,,e 
günü saat 14 te ır. 

lacaktır. totİ 
Bu artırma da s~tıf "f8/ 

. muhammen kıymetin lı ,fi, 
75 şini bulursa en çalı ~ 
rana ihalesi yapılaca ' -"' 

tırV 
takdirde en çok arlı al' 
taahhüdü bakı kal111• ~ 
satış 15 gün daha uj_f' 
rak ikinci artırma 22 c,; 
günlemecine rashyao 

1
,cl 

günü saat 14 te yaP~ 
tır. Bu artırmada ıııuh . ti 
kıymetin yüzde 75 ti~ 
masa dahi birinci 8 ~ 
da en çok artıranın ta~ 1 
dü göz onüne tutulat ~:ti 

• y•P"'" çok artırana ihalesı 

caktır. "' 
İşbu tarla lüzeriode #. 

hangi bir şekilde b•~ ~ 
binde bulanlar elle~ ı'a 
vesikalarla birlikte yirOJ• ;, 
zarfında dairemize ıııO~'i,i 
etmeleri lazımdır. A~~ 
de· hakları tapu 11

1 
~ 

sabit olmadıkça pa'/ 1 5" 
dan hariç bırakılacaktır·.,.,, 
tın peşin para ile olu~1'İ b" 
teriden ayrıca yüzde 1 ıı-'' 
çuk dellaliye ücreti '·1"' 
şartname 10·4-936 tarı.~ 
den itibaren her ke5İıt~ 
bulundurulacaktır. . bıJçd~ 
olanlar yüzde yedı ~ 
teminat akçesi veya ~a' 
itibar mektubunu b• dl~ 
935-91 numaralı do5Y' 
müracaatları ilin ;ıV 

Sebze -Meyve 
Gönderenleriıı Nazarı 

Dikkatlerine ı1' 
Dikkat: Merkezi İs~anbulda bulunan Mf,, 

nakliyat anıbarı Izmirde acenta aç011ş fi' 
Istanbula sebze ve meyve gönderen han ve ~ai'f: ... ~ 

hiblerine kolaylık olmak üzere sebze ve meyvelerın ~ 
rıhtım üzerinde teslim alarak mahalline kadar b~tilder'.it 
raflar ambarımız tarafından tediye edilerek her goo ııOY 
istediği komsi."oncuya teslim etmek suretile ve çok 
fiatlarla nakliyat yapacağımı~• bildiririz. . . . e1' 't.~ 

Arzu edenlerin faturaları lstaııbulda tahsıl ettırıleblilı,,,, 
diJerine tediye edilir. Vavurların malı brrakma te .. .:~ 
karşı ayrıca motörler temin edilmiştir. 1ııecll!J, 

Bilumum ticaret eşyası da çok ucuz fiatlarlar na tıP' 
Türkiyenin bütun limanlarında acentaları vardır f aıl• ~ 
lat için acentalığınmıza müracaat edilmesi. 10~ 

Merkez aeentalığı: Gümrük karşısında Meyveter it• 
9 numara telefon 2251. Telgarf adresi. Kardaşlar tııı1 

10~ 
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