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1 Ckirdeğ (A.A) - Lima · 
lr,ltıııd, bulunan Mecidiye • 
liy

11
'•zörü vali tarafından 

le~~'~t edilmiştir. Babriyeli-

Ankara (A.A.)-Yo.ıı-adıo kazuında zelzele fasıla He devam etmektedir. Resmi raka
ma iÖro bu mıntakada ölü mikdarı 255, ağır yaralı 50, bafıf yaralı 250dır. Bin kadar da 
hayvan telef olmuştur. 

1. ~lllız şehrin muhtelif yer-
'''1' ~mişlerdir. 

Sivasın Kanial kaı:asında 22 ehemmiyetli, 25 ev ehemmiyetsiz şekilde çatlamıştır. 
Yoziad bavalisinde hasara u~rıyan evlerin mikdarı 1000 dir. 

1 ürkiye - Yugos 
, Mu : .av 

v 
1 icaret l ' s 

nıt iki~tıkara - Yeni Türkiye ,.e Yugoslavya Ticart:t nıu1avelesi iwzalarımıştır. Anlaşma 
>- '' tncrnleket arasında emtea mübaddcsi rı i kolaylaştırmak v .:: ticard bacm ı nı arttırmak 

iltS' Ycsini istihdaf eylt'mektedir. 
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~_.. :ansız büyük' ÇORUH'TA S "LL iN 

1 
~ çi i Masigli Y APTIGI ZARAR . 

1 -~tef ine ziya- Çoruh (Hususi) - Çorub'un Yusufdi kazasının Ersis kö-
yüne yağan şiddetli yağmur ve doludan basıl olan seller 

f et verildi Erkin es nahiyesinin Paşbane mahallesine ait mahsulleri 

:.Jl 

ıt ~llkıra - Ayrılmak üze
~l~i,~lunan F ransıı: büyük 
dnıı 1 B. Masigli şerefıne 
~"1~~fam hariciye vekaleti 
ttıil 1 katibi B. Menemen
~triılJ ~•rafından bir ı:iyafat 
~İde lllış ve bu ı:iydette gü 
ı,,d, lbllıafirler bulunmuş-

t, 

~ -a.1-

ttıer al Dö Go-
~lt idamı a 
v~rar verildi 

di~,'ti (A.A.) ..:... Büyük harp 

~~I ~ Fransız Generah Dö 
~!)e ~lclunda ihaneti vata-
1111~ curlllü ile ide.mı na ve 

•i~~ ~nı emlakinin müı 1adere 
~ i•Yaben karar vermiştir. 

~ 

tamamen mahvetmiştir. Zararın tesbiti için kazadan bir 
heyet Erkin ese gitmiştir. 100 nüfu! aç ve perişa o bir ha
le gelmiştir. Vılayet lüzumlu tedbirleri almıştır. 

Fuarımızın 
BAŞLICA HUSUSIY TLE~I 

Bu sene fuarıu başlıca hususiyetleri renk ve ışık bakı· 
mından gayet zengin olcnasıodadır. Fuarda bir çok eğ}en
celerden başka çok cazip suni mehtap geceleri yapılacak
tır. 

Türkiye ticaret odaları pavyonunun hazırlanmasına me
mur komite ticaret mıntaka müdürü B. Mehmet Ali Ege-
nin de iştirakile ticaret müdürlüğünde bir toplantı yap · 
o.ıştır. 

Tic.ret Vekaleti, ticaret ve sanayi odalarının lı:mir fua
rına kollektif bir şekilde iştiraklerini tasvip t yit diği için 
çalışmalar buna iÖre tanıim edilmiştir. Ticaret odaları 
p.ıvyonu, serri sarayı dahilinde olacaktır. Bu pavyon için, 
sergide temsil edilecek odalardan nümuneler i\:lmea-e baş
lamıştır. 

--------------······ 
Mühim ltalyan 

Kuvvetler· 1 

$imali Trablusgarpta 1 

toplandılar 
Lo ıdra (~.A) - Royter: 

Mühim ltalyan kuvvet 'cri 
Trablusgarbıo şimalinde hu
dud boyunda toplanmağa 

başlamıştır. 

iki 
dahP 

Ye ide 
lngi!iz 
tevkif edildi 

Tokyo (A.A.t- Koryada 
yeniden ıki logiliz tevkif 

edilmiştir. Şimdiye kadar 

tevkif t dilenlerin ne sebep

le tevkif ,ediJd ı kleri bildir it
memiştir. 

•Aman Baş~u-

ı manda lığı ın 
Tebl~ ği . 

/ BerJin (A.A) - [Alman 
başkumandanlığını ı tebliği:) 
Bir denizaltı gemimiı: bir 
logiliz denizaltı gemisiyle 
74 910 tonluk 12 ticaret 
gemisiai batırmıştır. 22ı900 
tonluk bir düşman kruvazö
riyle bir kru ıazörumüz ara
sında muharebe olmuş, düş
man gemisinin makine daire · 
sinde yangin çıkmış ve ge
mi kaçmağa mecbur olmuş
tur. 

Düşm11n bazı nakliye kol
larımıza hücum etmişse de 
bir petrol gemisi ve bir ta
rama gemisi hasara uğratıl
mıştır vel düşman re misi de 

1 
imha edilmiştir. 

Berlin (A A) - 8 lngiliı: 
tayyaresi avcı tnyyareJeri-
mizle yaptıkları bava muba
rebsinde düşürülmüştür. 

Hollanda toprakları üze
rinde uçan iki lngiliz tayya
resi düşürülmüştür. 

--o--
lngiliz tayya
relerinin mu

vaf{akiyetli 
hücumları 

Kahire (A.A.) - lngiliz 
tayyareleri Libyadaki büyük 
cephane depalarıoa mu'laf· 
fakıyetle bombalar atmışlar
dır ve yaogml r çıkmıştır. 
Yangının dümadı 3000 met
reden hissed;ldiği gibi yan
gın 64 kilometreden görül· 
müştür. Bu hücumda logi
lizlerin hiç bir zayiatlarıları 
olmamışhr. 

Sudao üzerine ltalyanla
rın yaptıkları hücum akim 
kalmıştır. 

!!i!!!llmJJımı r.ıamm••• •ıwım1111111•• ddliM' 

t Sat'ıtl, r·.t:;,~:t'!.*'A'.~iri ve Baş : .. 
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Mutıan iri SIRRI SANLi m 
~ fJ._ re: iz.mir 1•ncr f$. sokağında ... 

~ ,!I. Se .. i) ~far·;.,,. • • a b~suuıı,t r ~ 
~ 

- Ct:çm ·• en yazı geri ıJerilme~ j 
in ıııı:mmıııı m llilll mıııııııı llllDI • mıııı 1111D1 mıımlDUll ıııııır • 1 

de Dürbin ve 
ahı olanlar 
-----------~ .. ------------

htaobul - Eşhas nezdinde bulunan silih ve dürbinlerin 
lüzumunda ordu ihtiyaci için alınabilmesi için bir kanun 
hazırlanmaktadır. Bu projeye göre elinde silah ve dürbini 
olanlar muayyen bir müddet içinde alakadar makamlara 
keyfiyetten haberdar edileceklerdir. 

PA AŞUTÇULEAi • 
iZ P ZARTESi 

A AR YA GID :_ CEKLER 
emm-----

Akhiscır üzerinde muvaffakiyetli uçuşlar ve puaşüt atla-
maları yapaa kahraman tayyarecilerimiı: dün akşam lzmire 
dönmüşlerd i r. 

Puaşütçülerimiıden . bay.an Edibe yere indiği zaman bin
lerce Akhi sarlı tarafından harar~tle alkışlanmışbr. Para
şütçü l.!rİmiz Pazartesi gü.ıü s~bableyin lımirden Anka
raya harel\e t edeceklerdi ... 

,~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

: ŞEHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EVLAOI: 
f VE f 

:PA AŞUTÇU KIZ• 
t - Yazan: ' ' Milll 
: Gönül Emre ' -

5 =# Roman : 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

Meı ı leket yolunda canını f e
bir da etmekten cekinmiyen 

Türk zab•tinin bir kol için 
tasası olur mu? _____ .. _ 

Aman kumandanım vu-ı 
ruldun mı? Söılerıni hayk1r
mak istiyen dudaklarını ka
padı. · 

Sağ kolundan gür bir kan 
akıyordu. 

O.ıbaşı Ali, bölük kuman· 
. danını hafif bir yaralıya te!

lim ettikten ve geriye götür
me-sini tenbih ettikten sonra 
ileri atıldı. Ve sesine çok 
yaraşan: 

0 Haydi kardaşlar, haydi 

yoldaşla•!,, 

Narasını attı... Çetin bir 
takip. başlıyordu .. 

* • • 
Mülazim Murad, hastaha-

nenin beyaı: örtülü tahta 
karyolasında yatıyordu. Ya
raları beş taneydi, en ağırı 
kolundaki idi. Kendisine 
fevkalade ıztırap veriyordu. 
Yara uzuG müddet tedavi 
edilmek imkanını bulamadığı 
ve kurşun kol kemiğini pa
ram garça ettiği için yarası 
kangıran olmuştu. 

Binbir mahrumiyet içinde 
savaşan erlerimizin yarattık

Göı:lerimi kapayama· 
dım bile. Maamafih endiıe 
edileçek bir şeyim yok a-ibi 
geliyor bana ... 

Başhemşire Nevin hanım, 
ıztuap ve tahammülün daha 
çok asilleştirdiği bu çehreye 
takdirle baktıktan sonra: .. 

- Bugün ameliya_tıoı:r: var, 
Murad bey, dedi. InşaaJlah 

kurtulacaksınız. 
Sarı bir renk mülizimia 

yanaklarını dulaştı. Ve tit
rekliğini giıliyemediği hir 
sesle:~ 

- Demek kolumu keH-
cekler öyle mi? 

Dedi. 
Başh.-mşire: 

- Ne münasebet!.. Ufak 
bir ameliyatla berşey bitmiı 
olacak ... 

Mukabelesinde bulundu. 
Murad acı acı gülümsedi: 
- Hayır, hemşire hanım 

hayır!.. Dün doktorun sözle
rinden bu neticeyi çıkardım. 
Günlerdir sağ yanımda fazla 
bir ağırlık şeklinde taşidı· 
ğım bu kol kesilecek ... 

Çehresine yakııan mer4 
bir eda ile ilive etti: 

,, ' •• .._...,_.. __ 
v,l .. ._.,_ •• .... •• 

dt ~ ltı, ötedenberi di11er-
1t b .. c~:n bir benz"!ti şe gö·: 
te~ Utun milletin müşte- : 

RUZVELT 
DiYOR Ki: 

---o---

ları büyük harıka, tüfek ye· 
rine sopa, gü1le yerine yum-

1 ruk savurarak cihana gös-t:,.-... •-~, )terecekleri .. bir mucizenin ese 

- Ne olacak!.. Memleket 
uğrunda feda edilen bir kol 
çok mu? 

,. 
,. 

Jı 
.,. 

k~tıd~Vidir. Her ferd n ul ı 
hhd ~Viude kaç kişinin ı 
t\ıd 1i•nı bilirSl müşter k: 
6)1 t otuı anları da devlet : 
d~d:e bilmek ıarurelın· ı 

'l-lt, ı • c,, .. 
lı..... ınıevvd ayındaki : 
t ""UQı-
ıılt 1 sayımın gayesi de : 
ti 11 ~1llilşterek evi 11akinle- ı 
tt .. \'e onu· idare edenle- ı 

o~ 

i'retmt• ktir. t 
~t,t. BAıŞVEKALET : ':!ik Umum Müdür!üğüı .................. 

Vaşington (A.A) - B. Ruz-
velt beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 
"Askni talim tarafhrı}ım. , 

Ben buou milli müdafda için 
çok lüzumlu zanoediyoı um. 
1917 !!enesind4! dört mılyon 
asker sılib altına aldık. 13 

·ay harp halinda bulunduk. 
Fakat hiç bir silah atılm - • 
mıştır. Mılli varlığımızı ko
rumak için evvel emirde 
sanayt Ye iktısadi sabada 
kuvvetli olmaktır.,, 

ridir. Kolu kesilecekti M<Jra 
dıo ! 

* • • 
A'Deliyat sabahı, baş hem-

şire Nevin, Muradın karyo
lasına geldi ve: 

- N dSılsın Murad be~ ? 
Diye sordu . 
Genç mülizim mümkün 

olduğu kadar, çektiği ızhrapı 
belli etmemiye çalışarak ce
vap verdi: 

- Dünki gibiyim Nevin 
hanım. Hiçbir farkım yok. 

- Bari uyuyabildiniz mi? 

Memleket y\)lunda canını 
feda etmekten çekinmiyen 
bir Türk zabitinin bir kol · 
için tasası olur mu? 

(Dvamı var) 
- --·· 

Cuma gecesi kandil 
Mübarek Regaibi" önü-

1, müzdeki Perşembe giinü 
akşamı yani Cuma gecesine 
ra.thyacağını necip mille
timize bildiririm. 

İzmir Müftüsü 
R. Celebioilu 



SArllfE 2 

Tohum üretme çiftlikleri 
için talimatname ______ .. _____ _ 

Memleketimiıin muhtaç olduğu çeşit yüksek ve kıymetli 
tohumlukların daha gen i ş ölçü<le yetiştirilmesi maksadiyle 
balen tohum islah istasyonları tarafından yapılmakta olan 
tohum üretme işlerinin mütedu•il sermaye ile yürntüimesi 
hakkında bir talimatname hazırlanmıştır. !şler sermaytı 
idaresi adını alan teşkilatın masrafJerı hesap divanının vi
zesiue tabi olmıyacakhr. Mücs5ese perakende satışları için 
mahalli belediye veya ticaret odasından rayiç fiat alına
caktır. 

(Halkm sesi} 

Ticaret mubadelele i 
yapılaca ? _____ .. _____ _ 

nasıl 

Gümrük ve lobisarlar Vekaleti, 2/13055 numaralı karar· 
nac::e hükümlerine tabi olan memleketler ile yapılacak ti
caret mübadeleleri bakkında teşkilatına yeni bir emir gön
dermiştir. Bu emre göre, mukabıl:nde ihracat yapmak şar
tile viki olacak ithalatın muamelesi takas Limited Şirke 
fince, mukabilinde ihracat yapılmıyacak ithalatın muame
lesi ise Türkiye Cümhutiyet Merkez Bankasınca, ithalat 
mukabili veya serbest döviz mukabili yapılacak ihracatın 
muaweJcsi takas Limited şirketince, iki hükümet arasında
ki hususi anlaşmalar ile t~sbit edilen ko .. tenjanlara mah
suben yapılan ihracatın muamelesi Türkiye Cümburiyet 
Merkez Bankasınca iotaç edilecektir. ______ .. _____ _ 

Romen ve 
Bulgar 
Görüşmeler! 

--o--
Bükreş (A.A) - Romanya 

ile Bulıaristan arasında pek 
yakında görüşmelere başla

nacaktır. 

f HAYATIAMuvı~ 
~ OLMANIN SIR i ___ .....;._ __ _ 

~hagatta,horkes 
lf&k Dlabllirmi?~ 
a Vazan: SJRRI S 
'WllIDOllllllilıımıBllllll -52- ~-_. 

Haber al.ndığına göre, Ak I f"kf le bl 
1 Bulgar görüşmelerinden ~onra 1 t 1 r 
il Macar müzakerelc.rinin baş- ı h"saı ve mantıl 
laması mubtemeldır. U il 

1 
--------- beraber güromı 1 zabıta haberleri ve tutulan biltlln ;,ıerit 

Uretme ç iftlikleri fevk~lade ahvali karşılamak maksadiy
le bir seilelik tohumluk ihtiyacını , yeni mahsul ambara 
iİrinceye kadar muhafaza edec..,.ktir. Işler sermaye idaresi , 
civar çiftlik sah:pleriyle aolaşma yaparak yer!erini ekebi
leceği gibi çiftlik sahipler ;ne ve köyl~ye ödünç tohumluk 
verebilecek ayrıca dileyene hafriyat, hasat, harman, nakli
yat vesair işler de yapabilecektir. 

ı. ULUS 

···--- ıstanbul gazeteıerin~n 

Bir Alman iaşe'1 Incira tı a. 
gemisi batırıldı ı gün ''apuı-

her 
1 

manakaşaları hakkı d 
1 ne digor: 

Sivrisinek 1 

Hissedilecek dere. 
cede azaımağa 

başlamıştır 

sap, maotık, gaye ,e --o-
sat da kuvvetli olur '' 

Gazi bulvuioda Mahmut b lar fikir ve akla re 
oğJu Osman alış veriş mc
sclcsioden Ahmet oğlu lb
rahimi bıçakla hafif surette 
ynaladiğandan yakaıanmış-

tır. 

§ Keçeciler Balcılar cad
de:.inde lbrahim oğlu Lütfü 
sar hoş olduğu halde idare· . 
siode buluna~arabasını Mu
harrem oğlu O smana çarp· 
tırareıık bufıf surette yaralan
m sına sebebiyet verdiğiıı11 
dea ya alaomışt1r. 

ederlerse muvaffakiyel 
de beşyüzdür. Bazı io 
akıl ve fikirlerinin fff 
bir işe teşebbüs ederle'• 
ceden ruuvaffakiyet lı 
dilerine güler yüz' 1 
ilerlemelerini kolayl 
fol at digw er bassalar i 

Londra (A.A.) - {Ba~ri- ... ı• ı_ 
ye neıaretinden bildiriliyor:) iŞ 1 yeCe.'-i. 

Deniz kuvvetleri:ni~ dün Şimdilı ı... Cumartesi •c Pazar 

Fali.ı Rıfkı Atay, Istanbul 
gazetelerinde ç•kan yazılar 

için diyor ki : 
"Bu yazılara dikkat ede

lim. Çünkü bugün dış p.lli · 
ti ke demek, milJi mudafaa 

Norveç üzerinde yaptıkları günleri ladraltıoıa işl·~mekte 
uçuşlar esnasında 4000 ton· olan vapur :;ef..:rlerire i'üve 
luk bir düşman gemıııoe 1 yapılmış ve 5 Ağustc..,tan 

rastlanarak hücum edilmi ş itibart:il ber giı.:ı lı.oci:"'~ tı.ı politilulsı demektir. 

ve biraz sonra geminin yan- sefer yapuı~asına karar verı.- Bu politik~ ; vuzuh içinde 
herkesin anlıyacağı kalar 
•ekrar ( d imiştir. Milli cep
h •ye day.ınmakkdır; te akld 
V1;,: 't.m .. d birliğ ı demektir. 

yattığı ve mürettebatının miştir.! 

kayıklara binerek uzaklaş- Vapurlar konaktan 8,30 
dıklan görülmüştür. ve 17,40 hareket edtl.e t r. 

Gençliğln Destanlarından : 

Bizim Türkümüz 

1 
1 lstaobul g.ızctl!leriadeki n~ş 

riyat, her baıde kötü maksa-
1 da dı!ği', <likkatsizlik ve şu· 

ur~ zluğa stinad etmekte· 

Sivrisin k mücadelesi ıçın 
b<!l-ediyebe mazot tevziatrna 
t:h•:mmiyetle devam edilmek· 
tudir. Bu mazJt Türk tipi
di:r. Dığer mazotların çok 
fevkind, dir. 

Mazot tevziatına b'zzat 
belediye sıhhiye memurıarı
nın nezareti altında yapıl. 

maHtadu. Bu memurlar üç 
grup üzerinde sabahtan ak
şama kadar. rn.abaHatı geze
rek çalışmaktadırlar. 

---o---

§ Kcrsıyaka inkılap soka
ğuıdi:. Sıtkı karısı 47 yaşın
da Ha~·riyc: Hamit oğlu 4 
y2şında Erdoğanı itmek su
retıle yere düşürerek yara
lanmasına seb~biyet verdi
iindeİı yakalanmıştır. ---·· .. ---

••• nazarına alınmadıi• ıçı 
vaffakiyetler devamlı . 
Herhalde birbirindea 1,~ 
Sonradan bu işe kead~ 
şaşar. Ben gayet akili 
dfişfinceli olarak bll 
başladım, sonu aceb• 
bu akibetc müncer 
Derler. Böyle ldoı1 • 

uouttukları esaslı ted 
hesap ve mantıktı. ô 0• l 
tuttukları işte fikirler•' 
akıllarını kulJandılar, ot 

Kurt, kan rengi dağa namla yar:ışır, 
Erdir o sembolü ruhuna yazan. 

CJİr. E!lasen yeri olmamdk 
ıa~am gelen bu münaıtaşala
rw lü:ıum d a yoktur. 

fakiyet kazandılar, 

işlerini mantık ve b .... ' ..... _, 

Mert öz yurduna ülküler taşır, 
Y ok~ur tarih boyu bu şekli bozan. 

Türklüktür erleri büyüten otak, 
ulküdür yiğidi büyüten otak. 

Gence Atasından kalan hediye : 
Ôz dilek uğrunda şaniyle ölmek; 
Ve o kazandığı altın beşiğe, 

Gözyaşı dökmeden zevkle gömülmek. 

Kalbdir her adımda Türklükle vuran, 
Gönüldür ok, yayı aşkıyle kuran. 

Türk alan yazısı : Hep Vatan için, 
Kopuzu içlere uydurmak gerek. 

Bu yoldur imaola ülküye varan, 
Bu koldu.r l ürklüğü ahenkle saran. 

Kur~, kan reniİ dağa namla yaraşır, 
Erdır o sembolü ruhuna yazan. 

-----o---

Der·n bir sem-
• • 1 

patısı ı 
k~ verilmek üzere mühim 
mikta .. da kinh gelmiştir. 

Londra (A.A.)-Anadolu
nun iki kazasında vukubu 
lan yeni zelzele dolayiıile 
lngilterede yeniden Türki
ycye karşı derin sempati 
eserleri duyulmak tadır. 

Çanak kalede 
Heyelan 

Çanakkale'nin Bayramiç 
kazasının Yenice köyünde 
bir heyelan olmuştur. 

9 Ev heyelandan tehlike-

Sıhhat memurları bütün 
köyleri koutrol etmekte ve 

sıtmalılara kininle iğne yaptık 

l ları gibi kinin de dağıtmak
tadıı lar. 

Sıtma mücadele sin .: ebem· 
miyetle devam ediilyor. 

---o---

39 Günde 
1 D ~ ""l l evr·a em 

-·-
li vaziyete Jelmit ve tabli-
ye ettirilmiştir. 1 

Mert öı yurduna ülkülc!r taşır, 
Yoktur tarih boyu bu şekli bozan. 
Türklüktür erleri büyüten otak, 
Ülküdür yiğıdi yürüten otak, 

Zeki ÔCAL 1 A~a1h~y•V !~!ı!~;~!~~ 
:;.;;;:::::;;.:::=:;;=:;;=:=:::;:::;=::::;=:;;:;;;;~:;:;::::;;:;;;;;;;;,:;;;;;;=:::;;;.;.;;.;;,;.;;-- ;;-;;--;;-;;;..:. bu 1 una n Çoruh, Mardin, 

Jül Vernin, "Seli ~en gün · 
de devrialem,, romanının 

kahramanınıo, romanda ta
kip ettiği yolları takip etmek 
suraı ile devrialem seyabatı 

yapaı1 ilk innn, An1re J.a
cfar Şcnittir. Aslında gazew 
teci olan seyyah pc:k bZ pa
ra sarfctmek suretilt! Stya · 
batini 39 gü , 19 saat, 47 
dakikada ikmal etmiştir. 

ızmir Enternasgonal Düflganın en uzun uoıu Yozgat ve Sıirt v-alilıkleıi e 

1 
tayin olunacak Valiler hali-

fUarı Dünyada buJuo n yolların kında bir kararnama hazır· 
en uzunu Valtiug Street'tir. 

laitlış ve yüksek tasdika ar-Çok yaşamak için, çok 
gülmt:k ve çok görmek j~ · 

zındır. Bunun için de hayd 
*'aynağı güzel lzmire, zevk, 
eğlence, neş'e ve yenilık ye· 
rı şen Fuara geliniz. 

Bu yol Bütün logiltereyi 
Du~·r, Kantcrburi, Lo.lc!ra, zedilmck üzere Başveldilete 
Çe ter ve Kardıpa dan g~ç- vermiştir. 
mek sutetile kntelmektedir. __ i_z_m_l_r_D_e_U_e_r_d_a_r_l_ığ_ı_n_d_a_ı_ı_: ---------

20 · Ağu tos 20 EyJül 

Dr. F ahı·i Işık 
ıımir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütch ssısı 
Rontken ve Elektrik tedavis i 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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Do tor Levi 
Bir müddettenberi scya· 

hatta bul uan do\<toı Levi 
bu dda &\'det edip eskisi 
gibi ft.,içeşmclik caddesinde 
138 numaralı muayeoeba 1e· 
si de sabahtan akşama ka
da r hastalarını tekrar kabul 
etmcğe başlamı4tır. 5-3 
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ferahlı öşl:ü E 
Çeşme llı~aıarında Kara~inas Palas !! 

K ~ 

.. oyu mavi deoızin çok d~ygulu km:ağ ııa atılrniŞ .. 

.. bir 'ekilde inşa edilerek her an bu ·tadı ve co~kun 
!! dalgalarıu rubu okşıy.ı n bestef .. tı ik sao'ki bir p~ r. :: 
_ muafı yaşıyan bu yu yüzü ce,,n tinin en forahlı k.itı ı: 
:: künde b ç olmaz!la iki hafta ya.c;amak bütüı. ınne :.tiu :~ 
:: vorguofukla t .nı gid.-:rm~ğe, sinir .- riniı" yı:tt.ş tnınağa VE' : : 

.+ ö .ünüzdtkı yı!ı fl('Ş'IL: ile geçhru ğc kı.fı g 'lm..:ı.Ledir E ::::::: .... ;: ...................... ::.. • .... ...,......... .. ........ ı .. 
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Ahmet Kemalin Basmahane şubesine olan milli emlak satı~ be
deli borcuncan dolayı hacız edilen Abdullah efendi M. Rana ı;o
kağınc!a kain 31 eski 37 taj sayılı ve 800 lira kıymetindeki evi 
vi•ayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıka

rılmıştır.' 
~faliplerin 20 Ağustos 940 Salı ıünü sııat 15 tc vilayet idare 

heyetine müracaatlı.rı ilan olunur. (2057) 3-10-17 

ızmlr DcfterdarhQından: 
Kasım zade Rızanın Basmahane şube ine olan kazanç vergısı 

borcundan dolayı hacız edilmiş olan Narlıdere köyünde Kavaklı
pıoar mcvkiinde 39 dönüm ve 2723 lira 81 kurnş kıymetindeki 
bağı vilayet idare hey~ti kararilc 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştir. Taliplerin 20 Ağustos 1940 Salı ırünü saat 15 tc 
vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

(3058) 3-10-17 

Czrnir Defterdarhy ndan : 
Mustafa Hayrinin Karşıyaka şubesine olan milli emlak satış 

bed~li borcundan dol.ıyı haciz. edi~en Karşıyaka Donanmacı M. 
eski Banka soka~ınd kain 43-45 eski 5·67 yt-ni sayılı ve 2960 li
ra kıymetindeki C\ i vilayet idare heyetı kararile 21 gün müd
detle müuyedeye çılcar~lmıştır. 

Taliplerin 20 Ağustos 940 sah gün'.i sı at 15 te idare heyetine 
müracaatları ilin olunur. (3059) 3-10-17 

• 
1 "PiyanR"O 

~ .. u au.:!uıp 

• • • 
erınızf 

PoJiımerk :Li.:,luanı 

nin tetkiki kalbin irtifa at

tıkça normal darbelerini de
ğiştirdiği için elzem görülü 

yordu. Bir tayyareye bir 
doktor koymak ve tayyare-

de bulunan bir kimseyi mü
temadiyen dinlemek suretiy-

le bu işin yapılması düşü· 

nü?müş, doktor bu kadu 

yüksekte bir netice alama· 
mış, bu.ıun üzerine bir Rus 

alimi, kalbi tayyareye bin
meden bir dokto un dinliye· 

bilmesi için bir alet icad et
etmiş. Bu atlet tayyarede 
bulunan bir kimsenin ~alH 

üzerine konuluyor ve alete 
merbut telsiz cıhazı saye · 

sinde kalb darabaoını arz 
üzerinde bulunan doktor 

mü~emmel bir ı.urette dinle
melde illJİŞ. 

---o---
Tünelde 
Gürültü 
A1altılabilir mi 

-o-

Avrupanın hemen hemen 
bütün bü, ük sehirlerinde 
yeraltı tramvayları mevcud
dur. Bu tramvaylar, bizdeki 
tuLel ~pbi fazla gürü ' tüyü 
azaltmak maksadiyle biı çok 
çarelere oaş vurmuştur. Buo
l ırdan b ri rayları uzatmak 
tır. Rayların bir misli uza
masıle tekerle:kh:rin raydan 
raya geçNken çıkardıkları 
güt Ü tü yarı yarıya azalmış-
ır. Tünel dahili, de gürül

tU ün aksi sada tc.sirile ' 
ı.1yadeleşwt sioe mani olmak 
için de, tünelin duvar ve 
Ü!\t tanıf,r'a ıç1 ot dolu, şıl 

teler çıvık rı miştir. 

uygun bi ı ş.kitde yil' 
dikleri için muuffaki 
devamlı ve neticeli 
Bunda kusur füpbe•~ 
disinindir. 

-oo-

Muvazeneli ve 
kemeli teıebb 
muvaf f akiuot b 

hal elde ad 
-o- -.,insanlar, yalnız t• 

yahut bir hocanın i 
altında, ne bir feod' 
den temayüz edetı 
hıkiki bilgin olabilit· 

Bulundukları itlerd' 
mayüz edemiyealer lı' 
meyus olmamalıdırlıt· 
büyük zekalar ve lk1 

lar ilk önce kemald 
11 

değildir. 1,, Zamanla, çalışmalı 
ı üst hareketler ve Y

1
, 

rak yapılan oı0"'a 
muhakemeli teşebbd' 
muvaffakiy,et elde~ ';e 
Onuo için her 9,I 1' 
vaffa' olacağım azıP' ~ ,, 
önünde bulundur• e 
mümkünü yapmış f ~t 

k · · -et' ma ta ısenız, .... 
sebat gösteriaiı, ber 

0
J 

sonunda muvaffak 

nuı. ır 
Vaktile ne (Vt '-ı 

ve ne de (NapolY~ r 
çüklü~ le rinde dikk•t• 
biç bir fevkaladelik 
ı ememişleıdır. 

1 
(DevaO' 

inailterede ltütl~d 
igatı gas~J,! 

lııgılız krııh Jj(ı ,~ 

ithalat Vt!rgisi •'"' '' ıı,ıır•" lngiltere topra eııe , 
tün zeriyatır.ı ';oo .'~ 
Bu memnuiyete l ,t-W"), 
ne kadar devanı 

işesin den 
Ô d"ı T elefoa3497 

' 


