
Mancuko hududunda .. .. .. .. sungu sunguye , 
1~0 Sovyet • 

tayyaresı yüzlerce bomba yağdırdı 
KISA VE AÇIK Beş köy harab oldu. Ruslar Ja onları 15 kilometre püskürttü 
Fırsattan istifade mi? 

Ruı • J•pon çarpıımalannın ikinci bir Sovyet Rusya· Ja-
onya harbını doiurmHı ihtimalinin zayif görünmeaine 
imen ber g6n okuduğumuz yeni kanlı hadiseler artık en 

ikbin insanlara da "acaba o korkulan cehennemi ateş par
yacak, dGnyayı ıarsabilecek o müthiş yanardağ, pek uzak 
erleri de lavları ile yakıp kavurabilecek bir surette patla-
ıp ufukları alet ve dum•na boğacak mıdar.? • 

Diye kendi kendiluine sualler iradına baılamıılardır. 
ila ve bugOn gelen Avrupa postaiından çıkan dünya ga
etelerı yazdıkları makalelerle el'an bu itin kolay olmiya
iını iddia ve ısrarda devam ediyorlar. 
Bununla beraber adedi pek az olan bazı gazeteler de 

iyorlar ki: 
"Acaba Sovyet Ruıya Japon yanan bugünkü meşguliyet 

e mütk;ilibndan iıtifade ederek fıuat bu fırsattır deye 
ir hamle yapmak arzusuna düşebilir mı?" 
GiSrOlliyor ki bu kanla çarpıımalar1n varacağı netice hak· 

lada siSz söylemek için peygamberlik de kafi değildir ... 
SIRRI SANLI 

Ozüm ve incir satış 
kooper~!ifleri 

- -

• 

- .....,......... _ - . .._._.._._. 
Dila Hat onda tte lımir 1 ıeçifmiı 8. Zeyoel Be ım'an 

•cir ve &z&m aatıt koope· okuduğu muf •asal ve müdel 
•tifleri birliğinin yıllık top· Jel apor t·üyük bir dikkat) ... 
•taıı yapılmııtır. Her yer Qinlenmittir. H le B. lsmaıl 
"n kooperatifçiliğe yüksek Hakkı Veralın söyJediği ve· 
• tanla bir arnek olabilecek ciz ve çok ıumullü nutku 
laa ba mlkemmel kurumun hararetle alkışlanmıttır. 
itin ortaklarının mlimessil- Raporda rakamlara ve 

•riain ittiriki ile yapılan maddi delillere dayanan iıa-
oplaah bize b0y6k bir se- hat herkesi memnun ve tat-

t ve enerjinin bu memle- m n etmiıtir. Birçok mümes• 
ette neler yaratabileceğini silerin söz aldıkları bu kon-
ir kerre daha gösterdi. grede kurum için daha ahl-
Koagre baıkanhğına Ma · masa istenen yeni hamleler 

iae ıaylavı 8. Y aıar ıevinçle - Sonu 4 üncüde -

Tokyo (Radyo) - Rus ve 
Japon orduları birbirlerine 
pek ziyade yaklatmıtlardır. 
Aralarındaki mesafe ancak 
100 150 metredir. Gece Çan· 
kofe etrafında 52 rakamb 
tepe civarında sabaha kadar 
top ateıi devam etmiştir. 

Gerek Rus ve gerek Japon 
topçularının aralarındaki me· 
safe de 800 metredir. 

To\cyo ( Radyo ) - Oiin 
kırk Rus tayyaresi Çanko 
fen etrafında bulunan mev· 
.zileri bombar dıman etmiı ve -----·------· 
Bulgar Kralı 
Paris Ve Londraya 

Gidecek 

Pariı 9 (Radyo) - ltalya 
da bulunan Bulgar Kralı 
Boris yakında Paris ve Load
rayı :ziyaret edecektir. 

--!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Kaynana Belası 

On Hne kadar kaynanasının motör gibi iıliyen çenesinden bıktığı için birkaç yıl kafa
ııaı dinlendirmek Uzere kariıile birlikte Güzelyahdan Karııyakaya nakleden bir zat geçen 

a kıynanasile Kemeraltında kar~ılaıır. "'A aaıalsın oğlu. kızım ne alemde?" gibi komp· 
lemıalardan ıonra damadının kulağının yanına sokularak yavaıca şu sözleri fısıldar : 

- Sana bir mOjde vereyim mi ? ! 
- Çok ıevinirim. 
- Ben de yakında Karııyakaya geliyorum, siz de biray misafir kal•cağım. 
G&zelyuladan ayrılalı benOz biray bile olmayan damad bu feliketi öğrenince beyninden 

•aralmuta diSaer, ne cevap vereceğini ıaıuar, yutğunmağa batlar. Damadının tereddüdünü 
•• ytlz&ndeki kar11ıkbj1 farkeden kaynana seılenir : 

- Oilum, okadar aevinmene ve beyecena kapılmana Uizum yok, iıtersen yarından iti
bare• releyim 1 

- Bay damad (Ayların en kııaıı Şsıbat olduğunu hesap ederek) acele ıa s6ıleri ıöyler : 
Hakikate• ıiıi evimde g&rmek blly&k bir ıaat olmakla beraber bu ziyaretinizi Şubat ayın· 
da yaparıanıı çok minnettar kalacağım. 

Se• de ey okayacam, kındisİDİ baiday anbaranda 1anan bu vurdum duymaz kaynananın 
ba laalhae: 

arkasından da piyadeler ta
arruza geçmietir. G ece saat 
22 30 el bombalarile piyade 
hücumluı olmuıtur. 

Tokyo (Radyo) - Hücu
ma geçen Rus kuvvetleri 
Japonlar tarafından muka· 
bele edilmiııe de bazı mev
ı.ileri iıgal ettikleri ve ıir
dikleri yerlerde m&kemmel 
tahkimat yaptıkları anlatıl· 

mı ıtır. 

Meselenin dipJomaıi ıuret 
ıe halli için J "poolar tara
fından yeniden Moskova ae· 
firioe talimat göoderilmittir. 
s~.fir bugün Sovyt:t hariciye 
müme11ih 8. Litvioofu zıya · 

ret edecek ve J ponyanıa 
suıh yolunda mllzakere tek
lifini bildir ece< ve bava ta
au uzlarını da tiddctle pro· 
testo edecektiı. 

Londra 9 (R•dyo)- Man · 
çuko hududunda Ruslarla 
J dpoalar araııoda kanla çar
pışmalar devı11m etmektedir. 
Rus topçuları mütemadi beı 
saat gurup ateşinden sonra 
piyade süngüsüle hücuma ---
Çakırcalı tfe 
Tefrikamız 

Bu tefrikamız hakkında 
bazı izahat •eren ve yıllarca 
Çak11calının takibine memur 
edilen Bey Rifat Tokı6z 
Ba iıebab yarmdaa itibaren 
Halkm Sui\ ••• oka acak· 

kalkmıı ve Japonlara hudut
tan onbet kilometre İçeriye 
püskürtmüşlerdir. Bu süogil 
muharebesind~ her iki tanaf 
mübım zayiat vermittir. 

Tokyo 9 (Radyo) - Dün 

geç vakit 120 Sovyet tay
yaresi Çang Kufeng cephe
sini bınlerce bomba yağdıt· 
mıt ve bu civarda buluna• 
bet köy kimiJen yanarak ba· 
rap olmuttur. 

- ----------00-----------
Yüce 

•• • 
Onderimizin lzmirlilere 
se~"2i ve selamları .... 

BaşvekiJi ıniz fır at bulurla rsa fuarı bizzat aç-
m 1k için g ;fec kJer ini vaıd b vurdular 

"' 
Dün de yazdığımız veçbile 

belediye reisimız bay Behçet 
Uz lstanbuldan ge diler. Va
limiz bay F azh GüJeç ve 
diğer erkin tarafından kar
i landılar. K endilerine Jizım 
gelen izahata •erdiler. Büyük 
Şefimiz ve yüce Atatürkü
müz lımire ve lımirlilere 

babtiyarbklar dileme kld be
raber sevgi ve aelimlaraaı 
göadermiılerdir. ........ _ ........ 
]Dahiliy; 
rıv ekilimiz 
O rta A Mdo:u tetkik 

seyahatine ç ı kıyor 
ol -

lıtaabul 8 (Haıuıl) - Da
hiliye Vekili ve Parti genel 
sekreteri 8. Şiikrli Kaya, 
bugDnlerde Orta Anadoluda 
bir tetkik seyahatine çıka· 
caktır. 8. Şiikr& Kayanın 
zelzele mıntakaıına kadar 
gitmesi kuvvetle muhtemel
dir. 

Biz de l>&t&a yurddatlar 
namına ulu Ôaderimize mi•· 
net ve şOkranımızı arzederia: 
o .. ğerli Başvekilimiz bay 
Celil Bayar farıat balaraa 
fuar1 açmak içio gel,.cekle· 
ıini vad buyurmuşlardır. ........ ,_ ........ 
Loit Corç 
Hasta 

Londra 8 (Radyo) - Eald 
Baıvekil Loit Corç baıtablt 
fena ıekiller • ılmıt.doktorlar 
ıörüımesini meaaetmittir. 

m, ......... ._.., •• .._ .. ._._:z.-_. ............ . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ----------------.... ~-----------~ 
Buz satış ve f iatları hakkında 

Karantina lniSnG caddesi 596 sayıla evde oturan bir zat
tan aldığımız mektubu yaııyoruz:I 

Takdir buyurursunuz ki kııın kömUr ne i1el?yız1n da baı 
ayni ehemmiyetde zaruri bir ihtiyaçtır. Geçen yal ceaabt 
Anadoluda yaptığım seyahatta ora villyet bat ti kaza be
lediyebrinin buau nazarı dikkate ı larak buza bir aark 
koyduklarını ve umumi satıcılardan batka balkın ihtiyacını 

karıılamak ve temin etmek üzere aynca buz ntaı ıubeleri 
açtıklarını ve buzun kilosunu iki kurup ıattakla ı ını r6rd&m. 
lzmirde ise biç de öyle değil. Satac111nın iaaafına kalmııbr. 
isterse kilosunu bet batti OD kuruta bile ıatabiUr. D·laa 
tuhafı bazan paramızla buz bulamayız. 
meseli cumarteli allaii bDtla Ka.antiaa .. llir tek kilo ._ 

kta. 



DIJNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Dünyanın en uzun 

boylu adamı 
Almaoyanın Stettin~ şeh

rine Helıioski şehrinden dün
yanın en uzun boylu adamı 
olduğu iddiasında bulunan 
bir artiıt gelmiıtir. iddiasın
da mübalağa foJmadığı sanı
labilir. Zira boyu 2 metre51 
••alimdir. Kendisine bir el
bise yapmak için 6 metre50 
Hatim kumaşa ihtiyaç var-

ildir. Geydiği iskarpinin nu
.. ı.aaraıı ise 62 dir. Rivayete 

göre baba•ının boyu lmetre 
1 90 mıı. Fakat büyük babası 

2 metre 2 santim miş. Adam 
26 yaıındadar. Ağırlığı ise 
76 kilodur. 

Empermeabl Gnrünce 
Dayanamayıp Çalan 

Bir Hırsız 
87 Sabıkası bulunan ve 

elli senedir hapiste yatan 
bir lngiliz hırsızı, son defa 

' bapiıbanedeo çıkar çıkmaz 
ıabıkalarından 47 sini teşkit 
eden illetten vaz geçmiyerek 
gene bir düzüne emperme· 
abl (yağurluk) çalmıı, yeni· 
dea üç ay apıe mahkum 
olmuıtur. 

Sabıkalı bir gazeteciye : 
''Huy canın altındadır. Can 

1 çıkmayınca huy da çıkmaz. 
Empermeabl karıı derin bir 
zifım var. Görünce duramı
yorum !,, demiştir. 

* • • 
Fransız nazırları Monb-
1 lana tırmanıyorlar 

Franıız nazarlarından Jan 
Zey, Şotan ve Frosard, iyi 
bir dağacı olan Şotanın ri
yaıeti altında Monblan'a tır
manacaklardır. Nazırlar dağın 
14,300 kadem irtifaında ya
pılan en büyük dağ melce-
inin resmi küıadını yapa
caklardır. 

Moskova 
Rasathanesi 
Moıkova rasathanesi, bu 

sene kuruluıunun onuncu 
il 

yıl dönümünü kutlulamak· 

il 
tadır. 

Rasathane, ayrıca, ber gün, 
"Arz seyyaresi,, "Seyyareler· 

, de hayat mar mıdır ? " "Din-
• cleki kök ve ilimdeki kök., 

gibi mezular üzerinde 5 ili 
6 konferans tertip etmekte
dir. ilk ve orta mektep tale· 

~ belerile pilot mektebi, bah · 
riye mektebi veıaire gibi 
busuıi ihtisas mektepleri ta· 

] !ebelerine mahsus ayrı kurs 
c Ye konferaslar da tertip edil· 
1 mektedir. 
• Rasathanede, ay ve güneş 
e tutulmasını, [kuyruklu yddız-
1 ların seyirlerini, şimal fecrini 
lı doğan güneşin parlamasını 
,_ •e yıldızların ışıldamalarını 

gösteren hususi makine ve 
aletler [mevcuttur. 

J Rasathaneye merbut ola-
rak genç:astronomi amatör

' lerini toplayan bir kulüpte 
~•ardır. 

tllalkmlulJ 

Bir Y olcu!1'!0 Hayatını K:ur· Iİıouorun Naslhatlerıl 
tarmak Içın ,, Normandı " 

Yolundan Döndü Kolit 

"Normandi., Transatlanti
ği, geçen hafta, her zaman 
olduğu gibi, akşam taat 7 
Havr limanından kalkıyor, 

Amerikaya doğtu yol alıyor, 
lngilterede Satanton limanı
na uğruyor ve Atlas Okya · 
nusuna açıhyor. 

Fakat çok gitmeden geri 
dönmeğe mecbur oluyor. 

Buna ıebeb, gemide yol
culardan birinin hastalanma
sıdır. Vapurun doktoru yol
cuyu muayene ediyor : 

- Derhal ameliyat yapıl
ması lazım diyor. Ameliyat 
yapılmazsa ölür ... 

Ne yapacaklar? Vapurda 
ameliyat yapılmasına imkan 
yok; ne operatör var, ne a· 
meliyat masaiı. 

Vaziyeti lkaptana haber 
veriyorlar. Yolcuların haya· 
tından mesul olan kaptan 

-

gemi} i Fraasaya döndür
mekte tereddüd etmiyor: 
Derhal tornistan yapıyor ve 
Atlas açıklarından tekrar 
Fransız sahillerine dönü-
yorlar. 

Burada hasta karaya çıka· 
rılıyor ve hastaneye gönde
riliyor. Gemi de tekrar ha· 
reket ediyor. Arada kaybo
lan Vdkit bir buçuk gün ka
dardır, Fakat, "Normandi,, 
Amerika yoluna ikinci defa 
çıkışında "ihtiyat sürat,, in-
den sarfediyor : Yani, her 
seferini dört günde yapan 
gemi, isterse bunu iki bu-. 
çuk günde de tekmilliyebi
lir. Fakat adi zamanlarda, 
makineleri fazla yorulmasın 
diye orta ıür'atla gider. 

Geminin, hastayı karaya 
çıkarmak için dönmesi her 
tarafta büyük bir takdir u
yandırmıştır. 

Orman Yangınlarına Karşı 
Mücadele 

• 
Tayyare ile 

Halan, Sovyetler (Birliğin· 
de orman yangınlarına karşı 
yapılan mücadelede havacı

lık çok faal bir rol oyna
maktadır. 1937 senesinde, 
Arkanjel mıntakası orman
lar hususi tayyare filosu, 90 
man yangınının çok çabuk 
bir zamanda bMtaraf edil· 
mesine büyük yardımda bu· 
lunmuştur. 1936 senesinde 
ise Arkanjel ve Volgada 
mıntakaları ormanları üzeri
ne memur tayyare filosu, 
çabuk ve müessir müdahe· 
lesi ile devlete 5 milyon rub· 
leden fazla para kazandır· 
mıştır. 

Orman havacılığı pilotlu· 
ğu, çok güç ve tehlikeli bir 
meslektir. Çok defa keşif 
tayyareıi, orman yangınları

nın boğucu dumanı ile ö~
tüJü ağaçların zirvelerini ya· 
lıyarak uçmak mecburiye
tindedir. 

Orman yangınlarına karşı 
mücadele tekniği de gittik
çe yükıelmektedir. Meseli, 
bu sene, paraşütle adam in
dirme sistemi çok geoit bir 
mikyasta kullanılmıştır. Bu 
inen adamlar, mahalli ahaliyi, 

yerden yangının söndürül· 
mesi faaliyetine organize et· 
mektedir. 

Bu teşkilat, her sene da
ha ziyade genişletmekte ve 
bu genişleme derhal yangın
ların itfasında kendisini gös
termektedir. 

Sovyetler birliği orman 
tayyareciliği teşkilatı, Birli-
ğin 956 milyon hektar tutan 
ormanların nezaret altında 

bulundurmak gibi bir vazi· 
feye sahiptir. Dünyadaki bü
tün ormanların üçte birini 
teşkil eden Sovyet orman
ları, muazzam bir hazine 
teşkil eylemektedir. 

!!>C -~--- • -- --...-ıım:=::::ık . ..-..:ıı::ııı::::ıı~:==-_.c:ı;;11:1mm:1--
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Izmir Defterdarlığından : 
icar No. Lira 

50 375 Göztepe Vapur iskelesi 
376 Bayraklı Salhane Menemen caddesi 35 eski 

377 
378 
379 

nolu mağaza 65 
Kemer Caddesi 208 den müfrez 220 numarala arsa 51 
ikinci Süleymaniye Çorak sokak 17 eski no.lu ev 9 
1. iuci Kordon Balıkhane altında 1 eskı 15 taj-
numarah :dükkan .. 135 

Yukarıda yazılı emvalin senelik ican 1 - 8 • 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık arhrma suretile müza
yedeye konulmuştur. ihalesi 15 • 8 - 938 tarihinde Pazar
tesi gUnfi saat 13 tedir. Taliplerin Milli Emlak Mlldürlüğü-

Çocuklarda "Kolit,, deni
len barsak hastahkları sık 
sık görülmektedir. 

Zaten yaz mevsimi, süt 
çocukları için en tehlikeli 
bir mevsimdir. Birçok hazım· 
sızhklar, bazı yemeklerin 
barsakl arda tahallülü ve 
tefeuübü sür'atle ishaJleri 
mucib olur. Abdestin adedi 
artar ve yemyeşil bir renkte 
fazla kokulu olarak devam 
eder. Derecei hararet de.38 
39 üzerinde görülür. Kann 
gergindir ve az çok veca· 
naktır. 

Daha büyüklerde bu, hafif 
dizanteri şeklinde tezahür 
eder. Sık sık abdest ihtiyacı 
bir miktar kan ve balgam 
çıkar. Bunda da da derecei 
hararet gene 38,5 kadar 
olur. 

Bütün bunların çaresi der
hal hafif: bir müshil ile işe 
başlamaktır. Müshil, bu gibi 
vak'alarda ince ve kalın bar
sakları tathir ve mevaddı 
müterakimeyi defi ve tardet
mek itibarile çok lazımdır. 

Bundan sonra çocuğu sıkı 
bir perhize koymalıdır. Çay, 
pelte, pmnç suyu, daha 
sonra çocuk iyileştikçe lapa, 
yoğurt, maballebi, püreler 
verilir ve bundan sonra da 
perhiz tamamen kaldmhr. . ..... 
Eski Mezar )ar

da Kazılar 
Gürcistanda Tasalka mın • 

takasındaki eski mezarlık

larda yapılan kazılarda 1225 
,, adet eski eser elde edil· 
miştir. 

Bulunan eserler arasında 
gayet aıtistik ince desenleı • 
le ziynetli toprak çanak çöm
ıek, çok iyi muhafaza edil
miş saf altından bir bıçak, 
altından zarif bir gerdanlık, 
altından bir geyik heykeli 
ve gümüşten bir kup bilhas
sa nazarı dikkati çekmek
tedir. 

Bu arkeoloji keşifleri, çok 
ehemmiyetli telekki olun
maktadır. Zira bu eşyalar 

zamanımızdan on bir bin se· 
ne evveline aittir. Bu kazı
lar, bu mıotakada mevcudi· 
yeti şimdiye kadar gizli kal
mış yüksek kültürlü bir me
deniyet merkezi bulunmuş 
olduğunu isbat etmektedir. 

Şimal Kutubu 
Sergisi 

lls:i ay evvel Moskovada 
açılan Şimal Kutubu sabib 
istasyonu sergisini, bu müd
det zarfında 140.000 kişi zi
yaret etmiştir. 

~ ..... 
Baldvin'in 
Sırları 
Eski lngiliz Başvekili Lord 

Baldvin, malikanesinin bah
çelerinde tertip ettiği bir 
toplantıda şöyle demiştir : 

18 Senedenberi birikmiş 
olan kağıdlarımı gözden ge
çirek ve içlerinden bir ço· 
ğunu da yakacak, yırtaca
ğım. Bca suretle sırlarımdan 
ekserisi mahvolmuş olacak, 
bu iş beni üçay kadar meş; · 

k Bu Rasathanenin, Moıko· 
,, • a kültür parklarında da 
• ıabeleri organize edilmiş ve 

1 pek biiyDk bir rağbet gör
' mekte buluamuıtur. ' ne müracaatları. 1 • 8 • 938 2812 2ul edecektir. 

acak kadar mü D" -'llCU\;.:ı:nu .. 

9 Aeustos 

BlrMDtekald SubayımlZln Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 36 -

•• 
Uç defa askerden kaçan Meh-
mede idam verildi, diğ rlerini 
altışar aya mahkôm ettiler 

Bu eşkiya çetesi Çumre 
nahiyesinden Ayşe adında 

bir dul kadının bir yaşında 
bulunan danasını alıp dağa 

çekilirler, keserler ve yemeğe 
başladıkları bir sırada ku
mandanı bulunduğum ve be
rayi teftiş o civardan g~çer· 
keo rastladığım bu adamlarla 
karşılaştım, hemen efrada 
avcı hattına yayılmasını em
rettim, yarım saat kadar 
müsademe ettikten sonra 
kendilerini diri olarak yaka
ladım. 

Kestikleri dananın kafasını 
ve diğer aksamını toplattır
dım, birinin eline dananıo 
kafasını, ötekine ayaklarını 
v~ sairesini üçüncüsüne de 
artan çiy etleri yüklettim, 
silahlarını da boyunlarına as-
tırdım, vilayet merkezi olan 
Konyaya getirdim. Bütün 
halk ve memurlar seyirci 
oldu. 

Bilihara bu üç kaçak eı· 
kiya asker divanıharba ve
rildi. Ben de bu divanda aza 
idim, lbrahimle Veliye altışer 
ay pranga bent cezası veril
di, yalnız altı çocuklu Meh
medin kaçaklığı mükerrer 
olduğu ve beylik siliblarile 
elbiselerini sattığı için idama 
mahkum oldu, kendisici kur· 
tarmak ve cezasının biç ol
mazsa müebbet küreğe tah
viline çalışılmış ise de kanun
da bu bapda serahat oldu
ğundan maalesef bu adam 
odun pazarında salben idam 
olunmuştur. 

Bundan sonra üzün zaman- · 
lar belli baıh eşkiya görül
memiıtir. Yalnız pek çok 

çalı kakıcı tabir edilen ıa· 
kilere tesadüf edilmişse de 
zikre şayan olmadığından 
sarfınazar edilmiştir. Bence 
zabıta memurluğu demek 
masa başında oturup çavuı 

ve onbaşılara emir vermek 
değildir. 

Zabıta memurunun kulağı 
delik, gözü keskin olmalıdır. 
Bir yerde vukuat olduğunu 

haber alınca derhal oraya 
gitmeli ve tahkikatı bizzat 
yapmalıdır. 

Zabıta memurları ruhi ah
valden ve fiziyooumi ilim
den de aşina bulunmalıdır. 
Hainler korkak olur fehva
sınca insanların yüzlerine bir 
bakışta onların hain olup 
olmadıklarını sezebilmelidir. 
Doğru insanlar dik ve sert 
söylerler, halbuki h•iol~r 

daima dolambaçlı yollardan 
giderler. 

Zabıta memurları bunları 
fark ve temyize muktedir 
olmalı ve biç bir kimse ile 
laübali olmamalı, daima ciddi 
bulunmahdır. 

Anadoluda eşkiya tabibin
de başımdan geçen halleri 
batırhyabildiğim kadar nak
lettim. 

Bundan sonra bir de Ru
melide geçirdiğim maceraları 
söyliyeceğim, şimdilik bana 
müsade işallab gene görü· 
şürüz.,, 

Yüzbaşımız gene arkasına 
kaykıla kaykıla 'Yazıhanemizi 

terketti ve çıkarken bu muh· 
terem ve fedakar zabıta me
murumuzun hürmetle ve mu· 
liabbetle ellerini sıktık ve 
kendisine teşekkür ettik. 

-Son -
-----------~----------------··------------------------------

Yeni Sovyet ıKarada 10kilo· 
Pulları metre mesafe 

Sovyetler Birliği Posta ve kaleden balık 
elektrik Münakalatı Halk ko-
miserliği, Sovyetler birliği 

federe cumhuriyetleri yük· 
sek Meclislerine izi seçimi 
münasebetiyle bir seri pul 
çıkarmışlar. 

Bu sari on bir puldan mü
rekkeptir ve pullardan her 
biri, onbir federe cumhuri· 
yetten birinin devlet arması 
ihtiva eylemektedir. Bütün 
bu pullar,· aynı kıymette, ya
ni 20 ,kopektir. Aralardaki 
fark, yalnız renk farkıdır. _ .... _. ..... ~ 

Yeni Şist 
Damarları 

Sovyetler Birliğinde 100 
den fazla mahruk şist da
marı keşfedilmiştir. 1938 de 
maliicı şist ihtiyatı, memle-
kette 25,5 milyar tona çık· 

Salisburg civarında büyük 
bir balık yakalıyan bir lagi· 
liz balık meraklısı, avını ı@lak 
bir çuvala sararak, otomobi
line koymuş. 15 kilometrelik 
bir mesafe katettikten sonra 

· evine varmış. Bahğı çıkarmıı, 
çektan ölmüş olan hayvana 
su'i teneffüs yaparak, can· 
landırmış ve havuzuna at· 
mıştır. Şimdi balık meraklısı, 
sabah çaylarını havuzun ba
şında, bıdığı seyrederek iç· 
mektedir. 

Dünyada 
En l\1ühim Maden 

Hangisidir ? 
Hiş şüphe yok ki demir· 

dir. Zira demir keşfedilme· 
seydi medeniyet, bugünkü 
kadar ilerliyemezdi. Her n.e· 
reye baksak muhakkak de· 
mire rastlanır. Altın, gümüı, 
hatta bakmnz yaşıyabiliriz 
de demirsiz aıla 
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Kadına, Aşka ve 

Kıt'a 
Genç yaşında türbedar olmuş bir kadın 
Gibi solgun gözlerle ne aradın ? 
Ölümde bir süküo vadeden "ıııdem in 
Rcbakar davetine mi ıJdaodıo? " 

Pencere Camlarında Akşam 
Güneş bir fener gibi yanıyor pencerende ! 
İçim de gizli bir ses perde perde bana der : 
"Sen de bir akşam vardır akşamı görme sen de ... ,, 

- Akşamı istiyorsan gözlerime bakıver, 
Güneoe doğcu tutma elini yakan çayı t 
Bizim İçio - kapalı dursa bile perdeler • 
. 

Ne güneşi görmeğe ihtiyaç var, ne ayı ! 
Biz ikimiz, ikimiz... ikimiz - ben de, sen de -
Biliriz içimizden bir güneş çıkarmaya! ... 
Akşam, bir fener gibi yanıyor pencerende f... 

H. K. 

Kıt'a 
Şu coşgun ruhumun ihtizasını 
Bır lahza uduola tercnoücn etsen; 
Bitmiyen şu bayat ızdırab1nı 
Ne çılgın bir zorla yüklendim bilsen! 

M. H. 
laoooaooooooooooooaocoooooooooooooooooooooooocooooooaooo 

GüzelJ tGözler Müsabakası 

.................................... ! ......... 

KOPON No. -5-
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Güzeıli2-e Dair 
<< ı'Jıkahta Ktri-inıet ,> tt:'n 

Misafir 
Adaya taşınalı hiç mis:dir bitmiyor, 
Hem de bir kere gelenler haftalarca gitmiyor ! 
Sekiz on güodenberi postu serdıJer işte 

Bütün ailesile bi1.İal büyük enişte! 

Heaışire zadeside ansız.o geldi bugün 
Solğuo, hıce biı kız ki gözleri !ıÜ .gün, süzgün! 
Pek ziyade severmiş şii r i, edebiyata, 
Niy~ daı r lwnuşsak bıslerimiz birleşti, 

Loğr usu ber bahiste fi kirler imiz e~ti. 
Günd üz, kütüphanemi kanştırıp duruyor, 
Gece, mehtaba kar~ı çamhkta oturuyoı ! .. 

Dün, kulübe gitmiştim, kaldım sabaha kadar, 
Eve clüudüğüm uman ağarmıştı ufuklar, 
Bir dıatur. ışığa bürüowüştü tan yeri, 
Hıç gürültü etmeden çıktım merdivenleri. 
Ht:rkes uyb.uda .. etraf gölğelerle kanşık, 
Sade kitap odamda vardı solğuo bir ışık. 
Koştum kapıya doğı u ben sevine sevine, 
Dedim:".Mutlak bu odur, birşl"y okuyor geoef 
Belkide elinde roman, şezlonga yan uzanmış, 
Saçlar omuzlarınt\a, yarı üryan uzanmış! 
Gözleri ruya dolu, dukakları aralık, 
Vücudu bir ilk bahar havası kadar ılık! 
Daha neler düşündüm b i r dakikada neler! 
Ne ateşin emeller 1 ne çılğın efsaneler ! 

Durdum ... Kapı ... açıktı amma, ben titriyordum, 
Ya şimdi: Kim o? .. .,. Diye bağırsa diyordum ! 
Kalbim, bin türlü hissele çırpınıyordu, 
Kalbim, zavallı kalbim oe hızlı vuruyordu. 
Eğer daha duuaydım, sab11m tükenecekti, 
Gizli bir kuvvet beni tuttu, içer~ çekti! 
Fakat bir anda söndü l:ütün ümidim, neş'em: 
Horlayıp duruyordu bir köşede eniıteml ... 

Kadınlara Hürmet 1 
Tramvay dolu gidiyorduk nakihan 
Durdu tramvay. girdi o dem içeri 
Bir ihtiyar kadın yaşı tam doksan 
Aldıran yok, titreyordu elleri 
Biraz sonra naz ve eda ile bir güzel 

Matmazel 
• 

Girdi herkes kımıldadı yer verdi 
Sordum bunun sebebini, ne idi? 
Şu cevabı verdi bir genç orada 

- Kadınlara hürmet lizım dünyada 

Dr. Akdes Nimet Kurat 
1933 de Hamborg üniver• ı hazırlamış olduğu dört mü· 

ıite~ Ae doktor asını yapbk· him ese. den (Isveç arşivle· 
l•D ıoara memlekete dönen rinde Türk vesikaları) adlı 
ve geçen eeneye kadar İs· kitap Stokbolm üniversitesi 
taobuJ üniversitesi tarih do· tıeraf1DddD bastmldığı gibi 
çentliğini yapan Dr. Akdes {Balcacı Mehmet Paşa'nın 
Nimet Kurat, Stokholm üoi- Prut sefeıi) isimli eseri de 
versitesinin daveti iize ı İne Berlin üniversitesi tarafından 
bir buçuk senedenberi Is· basbrılmaktadır. Beş ecnebi 
veç'te idi. diline va uf olan Dr. Akdes 

Birkaç haftadaQberi mem· N .met Kurat'ın bir çok ma-
lekete '6omüş olan bu genç kalderiyle ayrıca dör büyük 
alimin hveç'te vermiş oldu· eseri Türkiye'de intiıar et-
ğu konferanslar çok büyük miştir. 

bir alaka ile takip olunmuş Kendisinin bundan üç ae· 
ve lsveç. matbuatmda tak· ne evel Varşova üniversite· 
tirkar yazıların intişarına sinde veımiş ıolduğu konfe· 
mucip olmuştur . ranslar, bu genç ilimin Av· 

Paris, Loodra, Vıyaoa, rupa'da tanınmasına mühim 
Dı esdtn arşiv ve kütüpha· bir imiJ teşkil etmışti. 

nelerinde yaptığı tetkikattan Bu değerli g nd candan 
sonra, kendisınin lsveç'te tebrik edeıiz . 

Ucuzluk böyl2 olur 
Amerikada olduğu ka 

dar Türkiyenin her tara· 
fında umumi rağbetini 

kazanmış olan haşerat düş
manı .,Fyosan,, ilacı koku· 
suz ve gebe kadınlar iJe 

küçük çocuklara hiç rahat· 
sız etmeden kuJlanıldığı 

için her cins sinek ilaçla
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkaJide 
bir cemiJe olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
kirhk yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
u~dan arayınız. 

~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!i!!!!!!!!!!!~ !"!!!!!!!!l!!!e iii9t!!!!!!!!!!lm!!Bl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ıW!!!!!!!!'!!!!!!! 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerioizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sın1f Mutahusuı 

---s---.ıma 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müt~oa ·ıcı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı t- LEFON: 2542 -=-------

• • Zıngal 
Fırınlanmış KayınlarJn 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

1ahhr 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\::iLU 

Cik Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

lzwir • Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 ............. . .............. . 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi ........................... 
i DOKTOR i 
f Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
ı lıklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 



Kaput Bezi 
Fiatleri 

Yerli kapat bezlerinin fi· 
atleriade bDkümetçe yeni· 
4ea teaziJAt yapddıjını yaı· 
•tbk. Vekiller heyetinin 
M lauauıtaki kararı, bea6z 
ıurimiz Ticaret odaaına ve 
difer allkadarlara tebliğ e· 
clUmemiıtir. lzmwdeki fabri· 
blarıa kapat (bezi fiatJerini 
teıWt edebilmek için ıehri· 
mi& Ticaret odaıı, ıon kara· 
na odaJa tebliği için lktiıad 
Veklleti nezdinde teıebbüı· 
te ltalanmuıtur. 

iki Bayramın 
Kutlulanması 

1 l'lalkı• Sut t 

. . . ... 

S 0 N ·· DA K· İ KA~ 
#' 

Görülmemiş sıcaklar 
Bir Alman ilimi kış çok serd olacak diyor 

Pariı 8 (Radyo) - Dünyanın her tarafında görülmemiı sıcaklar devam etmektedir. Bir 
haftadan beri Belegratta hararet gölgede 53 V arıovada 50, Budapeıtede 40, Sof yada 38, 
Nevyorkta 45, Kaptuvanda 50, en az hararet Fransada 33, Şimali Eskimoda ıimdiye ka
dar yazın bile sıfırı geçmiyen hararet anide yirmibeıe kadar yükselmiı ve bütün buzlar 
erimiıtir. 

Amerikada sıcak dalgası ıiddetli hllkmünii ıurmektedir. Bir Alman alimi bu sene müt· 
hit kıı olacağını zira Golfstrim ceryanı yolunu değiftirdiği s6ylemektedir. 

Yahudileri Afr ka da kabul etmiyor 
Londra, 8 (Radyo) - lngilterenin: Yahudi muhacirlerini göndermek istediği Cenubi 

Afrikadaki ıimali Rovejya hükumeti, memleketine muhacir kabul etmiyeceğini lagiltereye 
bildirmiıtir. 

9 AtiUSTOS 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

Bu husuıta lütfen belediyemizin dikkat nazarını celbet· 
menizi rica ederiz." 

Halkın Sesi: 

Okayucularanııdan 
Karantina laöntl caddeıi ao 596 

T. Cahit 

Buz için yapılan tikiyetleri nazar itibara alan belediye
mizin buza nark koyduğu malümdur. Yalnız elden ele ıe· 
çerken aatıı muamelesinde bazı açıkgözllllOkler yapılmak 
istenmektedir. Belediyenin bu mühim ihtiyaç için ibtiklna 
önüne geçilmesi buıuıuada ıiddetli tedbirler aldıtıai •• ib· 
ti kira cür'et edenleri ıiddetle cezalaadırmaia karar Yerdi· 
ğini öğrendık. 

HALKIN SESj HAKKIN SESiDiR 

Orta okul 
•• 
Oğretmeni 

Olanlar 

Yumurta 
Talaşları 

1 
1 Cumlaariyet •e 9 Eyliil 

.. 7ramlarıaı kutiulama ko· 
, miteıi dila parti yardımcısı 

87eai Mehmet Aldemiria ri-
1 ,. .. tinde toplanarak kutlu· 

lama proğramıaı hazırla· 

ltalyanlar Yahudilerle evlenmeyi meneden 
bir kanun çıkarılmasını istiyorlar 

Paris (Radyo) - ltalyada "Restodel Karliao,, gazetesi ltalyanlarla Yahudiler aras1Ddaki 
meselelerin men'ini tavsiye ediyor. Bu gibi itlerin yalnız ırk değil, ayni zamanda dine 
karıı da bir tehlike olduğunu ileri sürdükten ıonra şu neticeyi yazıyor: 

Ankara 8 (Huıuıi)- Orta 
okul öğretmeni olmak iıtiye· 
rek imtihana giren ilk okul 
öğretmenlerin yazılı imtihan
larının neticesi belli olmuş 
ve lzmirden kazananların 
adları ıuolardar. 

Yumurta taşları, gllmrtlk 
tarife kanununa röre her 
sene büdçeye bağlanan cet· 
veUerle muvakkat kabul a• 
ıulünden iıtıfade edecek 
maddelerden aayılmakta iken 
bu talaılar biç bir ameliye 
görmeksizin yanhz fmnlaa· 
dıktan sonra yumurta aaba· 81fbr. 

Ba iki bayram haZJrlıjı 
seçea ıeaeden çok reniıtir. 
Kıulardaa geleceklerin a· 
pkta kaJmamaJan içia tim· 
... ea tedbirler abamakta· •• 
Yangında 
Yananlar 
Karpyakada Sofalı ka7a• 

.. Muaa•at ıokajında Eiir· 
4lrli Mehmet k111 Ba. MI· 
...,,.., mutfakta benziale 
..... uialn lekelerini temiz
..nea Ja•a• ruocaj1nı• 

tlama11 Jlzladea benıia 
8f almıı, Bn. M&kerremin 

Al •J•tı. çocaia Se•imia de 
Wr a7aj1 yaaarak yaralaa· 

"Şimdiye kadar bir araya gelmiı muhtelit familyaları kimse tehdit etmiyor, fakat bir 
tehlike menbaı olan bu gibi evlenmelere aed çekecek bir kanun baıırlanmatı çok iyi kar· 
ıılanacaktır. 

------------------~---.... ..aa ...... ---~--~----------------

Filistinde Araplarla ln2ilizler Çarpıştılar 
Kudiiı 8 (Radyo) - Arap çeteleri, buglia de muhtelif yerlerde pusu kararak, lagiJiz 

ukerlerile çarpıımakta devam etmiılerdir. 
Araplar, burtıa Koli k6ylnde bir lafiliz aıkeriai öldürmiifler •e bir m&fettiti yarala

mıflardır. 
Kudiı 8 (Radyo) - lagiltere miiıtemlekeler nazın Malkom Mıkdoaald, burtın anıızan 

tayyare ile bura7a relmiı ve fevkallde komiaerle Filiatin vaziyetini uzun uzadıya koauımuıtur. 
Kadiiı, 8 (Radyo) - Araplar, bugiin kadaıtro daireıine htıcum etmiıler ve defterleri 

alap kaçmıılardır. 
• 

Bir ln2iliz Vapuru Daha Batırıldı 
VaJanıiya, 8 (Radyo) - (Mayorta) dan kalkan llç tayyare, bugila Valaaıiyaaın Liman 

mahalleaini bombardıman etmiılerdir. 
Parla 8 (Rad70) - Fraakiıtler, burtıa (Palomo) limaaını bombardımaa etmiıler ve bir 

laıiliz vapuraau batırmıılardır. Vapurda baluaaa Danimarkalı ekıperler, 7arala olarak 
kartalmaıhlr. 

------------------------~ao~••ao--------------------------

.... ~. fsta Hatayda İkinci: Tan, ~aber 
syon S • v ık· R G · 

M •• d.. •• eçım e 1 um azetesı 

iki kadını 131i
raya satmışlar 

u uru lıtanbul, (Huıuıi) - Ha- Tatil Edildiler 
CamaoYaııadaki ıiviJ hava tayda ikinci mOntehipleria lıtaabul, 8 (Huauıi) -

ldu7oau mldlrl&f&ae tayia ıeçimiae Ağuıtoıun oa dör· Hiikümetce g6r0len ltııum 
.W.a B. Baıri Akdoğan dilade bıılanacakbr. &zeriae Tan gazeteai iç ay, 
.. lırlmlze relerek yeni •a· Jstanbulda Haber gazeteıi bir baçak 
llfulae baflamııtır. SıyiJ ay; Apoyevmatiai ve diier 

.... iataı7oaaaaa memur Heyecanlı bir Ram ı•zeteai de birer 
Wr01u da relmiftir. buçuk ., mlddetle kapabl-

o •• ı.t H ••• yollara umam Bı·r G .• ec mıılardır. 
•lcllrlljil tarafında• ıipa· ur ... ~~ 
r1f eclilea 3 yeai yelcu tay· lıtaabul (Huauıi)- Pehli· 
pnai Eyltil baılanııcıada •anımız Kara Alinin ayağl 

lrld7eye reJecektir. ııkatlaadığıadan dllnya ıam· 
piyonu Çekeaeri ile berabe· 

Cellid Gölü re kaldı. 

Şaşal yolu 

Kartıyakaaın Boıtaab ga
ziaoıunda Adem oğlu Şevki 
adında biri, iki reaç kadını 
13 lira mukabilinde Mehmet 
otlu Riza ile Bayram oğlu 
Sadıia ıatarak fahta •aaıta· 
bk ettijindea zabıtaca tu· 
tulmuı, adliyeye verilmiıtir. 

Çek Hırsızlıiı 

Tiirkçe gurubu: lamet Ay-
tekin, Nihat Kabek, Riza 
Saykok, Hikmet Orhaa. 

Riyaziye: Şerif Egeli, Be· 
kir Erel, lbrahim Erdam, 
ŞükrD Çıgatay . 

Tarih: Muaav•ar Onlllıl, 
Hanife Ku, Sabahettin Coy, 
Veli Artan, Mustafa Çankaya, 
Muıtafa Baf, Klzım Ôzer, 
Ahmet Er1oy, Haaaa Evre· 
nol, Ayte Saadet Çakar. 
Fen bilgiıi: Ali latanbullu 
otlu. .... 
Mısırda Bar 

Artistleri 
Mııır raıeteleriade çıkan 

bır iıtatiatite g&re, lıken
deriyedtıki bar ve kabere 
artiıtleriain aayııı bayii ka· 
laba1ı1cbr. Muhtelif milletler· 
den 628 kadın artiıt lıken • 
deriyeain gece hayatıaı ya· 
ıatır. 

Bu artiıtlerin içinde 223 
Macar, 73 Alman, 63 Avuı· 
turyalı, 36 Yunan, 35 Ame· 
rikan, 31 IÇek, 29 Franıız, 
28 Bulgar, 23 Leh, 18 lı· 
paayol , 13 Yuıoılav, 15 

iltalyan, 9 lnriliz, 4 Litvan• 
yala, 4 Suriyeli 4 laveçli 6 
Ruı 4 Eıtonyalı 2 Arjantinli 
2 Uraguvaylı 1 Nor•eçli 1 
Türk 1 Iraklı 1 Hollaadah 
1 lraah 1 Belçikalı 1 Çinli 
1 Beyaz Ruı kadın artiıt 
vardır. Kurudu 

Torbala kaz111 dahilinde 
Cellt •• Bele•I ıalleri, Ki· 

Hukuk 
Fakültesinden 
Çıkanlar 

Şaıal yolaaaa çok bozuk 
olmaıından ıaıala iıliyen 
araba ve kamyonlar zorluk 
çekmekte birçok bOylk da· 
mecanalarıa ıaraıatadaa kı· 

rıldığı •e bu ytlzden zarar 
edilditi ıiklyeı ediliyor 
ehemmiyetle merciinia aaza
ra dikkatini celbederiz. 

Huıuıi muhaaebe mildtlr· 
IOğtl memarlarıadan B. Rem
zinin çek bıraızlıjı auçundan 
eli iıtea çektirılmiı, hazırla· 
nan tahkikat evrakı, viliye· 
te verilmittir. Viliyet idare 
heyeti; bu evrak Ozerinde 
yakında bir k•r•r •erecektir. Ef ez Va puro 
Bay Haşmet Geliyor lleaderu mecra11nıa 

O.illmi lçia yapalan b&ylk 
ıayeılade tamamea 

maıtar. 

Ankara, 8 (Huıuıi) - Aa· 
kara Hukuk fak8lte1iadea 
ba yıl oa yediıi kız olmak 
&zere 98 reaç mezaa ol· 

Geldi lzmir K&rfeziade iılemek 
• • • llzere Almaayaya ıamarlanan • j Mezuniyetle Çeımede bu· Efez vapuru 20 Atuıtoıtaa 

Uzüm ve ncir lunaa Denizbank direkti>ril itibaren Karııyaka ıeferleri· 
muıtar . kooperatifleri ~t:itt~~ımet Dlllre avdet en baıhyacaktır. 

.. ....., ıdare•İ ıs •ta•to•· i B Mı·tat Orel 
itibaren ıofra tuzlarının - Baıtarafa 1 incide - çme Suyu • 

• lo9lmd bi k 'il Kedı• Isırdı ı·zah edı'ldiktea ıoara ba mu-. GOzide doktorlarımızden 
a r uruı teazı t Aydın ha•• itleri direkta- B. Mitat Orel lıtaabulda bir 

,.ata karar •ermiıtir. GU1el7abda Da•aılı çık- him teıkillta her tiri& yar· rü B. Memduh Kardoğlu ile ay iıtirahat ettiktea ıoara 

Çocuk Su••n- mazıada Tevfik eıi bayan dımlaraaı ibzal eden lzmir, Kızılay reiai Çeımeye gide· ıebrimize döamtııtilr. Aziz 
Kadriyeyi k'di 111rdıjııdaa Maaiu •e Aydın •alilerine rek kaza7a getirilecek içme doktorumuza hoı geldiniz 

net Edildi kedi mltahede altına alla• aJeaeD mianet ve tlkraa ıuyu etrafıada tetkikler ya• deriz.i 
mııtar. daytalan ıaaalda. Baadaa pacaktar. R 

Puar pi Camhariyet sonrada BByiik Şefimiz Ata· Om&Dya 
Partlai Selltiaoila ocak 70 Seyyah t&rke, Baı•ekile Ye lktiaad Almanya ile v ı· hd 

... Ye idare laeyetinin 1. Vekillae koDır• reiıiDİD im- • e 18 1 
-..H1,e o ıemtte lnalaaaa ge ıyor zaıı ile teıekklr •• ıadakat tlC&retİmiz Romanya Veliahdı Miıel, 
ufar1111dr1LJm:D..__ıL1.e;1.R..JlljlLL-1::U11LJabriaıli.uı...lJLilme:...Llah!waıL....JCAlıdldi.." _sut_.2ıU_.lllrki:Ie...:...1Umıa.6.ıra..._,teaLI bir ay k ar kalmak lzer 

Jljında kullanılchfındaa 1938 
yalı cetveline ithal edilme· 
miıtir. Bu ıebepten dolaJI 
hariçten bu makaatla r•ti· 
rilecek yumurta talaflar .... 
muvakkat muafiyet rejimi•• 
ı&re muamele rlrmui ka
rarlaıbnlmııtar. 

••• 
lnciralb 

Modem Bir Şekle 
Sokuluyor 

lzmirimizia ejleace yerle· 
riadea biri olan laciralta meY· 
kiide kıymetli •alimiz Bar 
Fazll Gilleç'ia himmet •• 
llltüflerile yaptırılacak olu 
modera teıiaata aid Nafia 
m&dllrllit tarafıadaa bazır· 
lanaa proje Nafia bakaahfa 
tarafından taıdik edilmiıtir. 
Bu İl için •İllyetçe 25153 
lira ıarfedilecektir. .... , .. ,_ 
Peynirden 
z~hirlendi 
Miteferrika poliı karako· 

la memurlarındaa 156 nama• 
rah lbrabim Sertkaya llir bak· 

kaldan aldığı peynir dea zebir• 
leomiı ve baıtahaneye lralch
ralmııtar. 

Meaemea Uıuylıjıadaa : 
1 - Belediyeye ait teaYirat 
daire1inia bir ıenelik ilatlya • 
cı olan 11000 kilo mazot U. 
2000 kilo ince maki•• J•iı 
150 kilo kaba, maldae 1•ta 
1000 kilo be1u r•ı •• 800 
kilo benzini• mlbayeua 15 
giln mtlddetle açık ek.ilt ... 
ye konulmaıtur. 

2 - Ekıiltme iti: 17 8 938 
Çarıamba ı&al aaat 11 ele 
belediye daireıiade icra la· 
lıaacakbr. 

3 Bu ifba maamm•• kıy· 
meli 1526 lira SO Karattar. 
Talipleria bu miktar lıerla· 
den ,aıde 7edi baçak ala· 
betiade teminat ••r•eli 
ıartbr. 

4 - Ba ite ait fArbla 
bedeWa olarak mulauebe• 
alıaabllr. 

S _. Talip olaalarm 
&Y.Y.eD oJaa da Ye -


