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Fransada Umumi · Grev Tesirsiz Kaldı 
·-· 

Fransada Vaziyet .. 

Umumi grev, hükfımetin 
'aldığı tedbirler sayesinde 

tesirsiz kaldı 
~ .... .... ,. 

Tramvaylar, otobüsler, yeraltı şümendüferleri ile elek-
trik, su ve havagazı fabrikaları faaliyet halinde idiler 

T olozda bazı hadiseler oldu: Ameleyi greve teşvi.!< eden· 
lerden 57 5 kiş i yakalanarak tevkif edildi1er 

Paris, 30 (Radyo) - Umumi gre
\"İn, tesrsiz kaldığı, her taraftan bil-j 
t!friımiştir. 

Ilnvagazı, elektrik, su fabrikala
ı ile ha tahanelerde çalışan !ar, çok 

:'ilerine başlamışlar ve ı:.indi

ı emirlerine itaat etmedikle
ri.u tıilen ispa t eylemişlerd ir. 

Lokantalarla fırınlar, k asap ve 
sütçü dükkAnlan, geç vakite kadar 
açık kalmışlardır. Paris civarındnki 
1.n abalarda, bllti.ln yapıcılarla de
ı ıırciler gre\"P iştirak ey] mişlerdir. 

Paris, 30 (Radyo) - HükCimetlıı 

aldığı tedbirler say&sinde umumi 
grev, umulan neticeleri vermemiştir. 

Tramvaylar, yeralt. ~imf•ndif Prle
ri. otobüsler ve yoku tayyareleri, 
e•·ki. i gibi faaliyette bulunmu~lar

dır. Yalnız on beş biıı taksi otomobi
linin dört bini gre\e i:-1ti,.ılk e(ın;~tiı· 

Banknlar, 1.ıorsalar uçık ve faali
yet halinde bulunmu~I ll"dır. 

Umumi greve i)iraK eden miies
seseler memur ve mü. tahdemleri. el
lerini kavuşturarak ..ıkıışa ına katlar 
) erlerinı1e kalmışlarılır. 

Paris, 30 (Uadyo) -Umumi gerev 
münasebetile Fran.\IZ limanlarının 

Manisa valisi 
Istanbul valiliğine ta
yin edildi. B. Muhid

din Üstündoğ vekalet 
emrine alındı 

Maniıa valiıi B. Lütfi Kır:lar 
Ankara, 30 (Telefonla) - İstanbul 

valisi B. Muhiddin Ü.::Uindağ vekalet 
emrine alınmış ve yerine ~lanisa valis: 
Lütfi Kırdar tayin edilmt~ti r. Tayin 
kararnamesi, yüksek taı<dike iktiran 
eylemiştir. 

Manisa valiliğine kimin tayin edile-
ceği belli değil<lir. 

Fra n sad a son g revlerd en bir görünüş 
birçoğu felce uğramış ve akşama ka- grevciler arasmda bazı çarpışmalar 
dar muattal !Jir hayat hüküm :sür-I olmuştur. 
nıüştür. Tolozda zabıta memurlarile - Devamı 4 ncü Sa hifede -

Vilô:yet U. Meclisi azası 
bugün seçiliyor 

İzmir kaza kongresi dün toplandı 
ve yenı hey' eti seçti 

Vilaypt umumi meclisi azası seçimi tl'h"tı!erh• ı;ehir meclisi aza~ı Halke
bugüıı Hnlkevi :salonunda ynpılae<1k. vinde v: i ve parti baskanı B. Fazlı 
tır. Sal.w.hlc~ in snat onda ikinci mLin- - Devamı 4 nc ü Sahifede -

Avam kamarasında 

Mısır Başvekili 
Lejyon Dönör nişanile 

taltif edildi 
Kahire, 30 (Radyo) - Fransanın 

bura sefiri Piyer Vilas, bugün baş
vekil Mahmud paşayı zyaret etmiş 
ve Fransa cumhurreisinin göndermiş 
olduiu Lejyon dönor niıanını ver
miştir. 

-=+= ----

İngiltere - İtalya 
İtilafının Mısırı ala
kadar eden kısımları 

Londra, 30 (Radyo) - Kahireden 

bildirildiğine göre İngiliz - tfalyan 
itilafının :Mısı rı alakadar eden -kısım. 

hırı hakkında Mısır - İtalya arasında 
vakında müzakerelere başlanacaktır. 

Londra gazeteleri, muhtemel bir İtal
yan _ Mısır ademi tecavilz paktı üze
rinde tefsirlerde bulunmaktadırlar. 

--=+=--

Kondor 
Tokyoya vardı 

Tokyo, 30 (Radyo} - Berlin - Tok
yo seyahatine çıkan Köndor adındaki 
Alman tayyareci~i. ı;:aat 13,57 de bura
ya gelmiş ve tezahüratla karşılanını'
tır. 

Edenin Nutku _..,....,.. _________ -
"Pek garip şerait 
altında yaşıyoruz,, 
u Üc kuvvetli mem!e· 

' ket, siyasetlerinde ku-
vet prensiplerini ka-

b 1 • r ,1 · u Ptmıs er .J ır . . , 

B. Eden 

Loıı<lra, 30 (A.A.) - Londrada 
bir nutuk söyliyen Eden, bilhassa de
miştir ki: 

- cBir umumi harp felaketinden 
kaçınmağa muvaffak olsak bile, çe
tin çarpışmaların önüne geçemiyece
ğiz . Şimdi maziye aid meselelerle 
uğraşmak zamanı değildir. 
Yapılacak şe~·. halihazırı nazan iti 

- Devamı 4 ncü Sahife~ -

- =+=-

Alman casusları 
Nevyork Müddeiumu

misi maznunların 
tecziyesini istedi 

Nevyork, 30 (Radyo) - Aln;ıan ca
susları davası sona ermiştir. :Müddei
umumi, Alman kadın casusu Yoana 
Hofmanın cezalandırılmasını istemiş. 
tir. Bu kadın, Amerika tayyare plan
larını çalarak Almanyaya gqtürmüş-

ANADOLU - Bay Lütfi Kırdaruı 
İstanbul vilti.yeti gilJi birinci gınıf biı 
vilayete vali olu~u. hiç şüphesiz bir li
Ynkatın ve iktidarın takdiri eseri oldu
ğu için mühimdir ve Bay Lütfi Kırdaı 
tebrike layıktır. Fakat e::.ki ııanisa va. 
li i, Mani. ada dil birçok e:o;erleri. idare
si \e muhitindeki sempatisi ile büyük 

M. Çember layn tii. 

- Devamı 4 ncil Sahijtde ..._ 

Londra, 30 ( R adyo) - Avamı Başvekil, bu sCJyahati, Münihte Müddeiumumi, Amerika tayyare 
'rnmarası , bugün öğleden sonra top· tayin olunan esaslar dairesinde vu- fabrikalarında çalışan Oto Volp adın
.anmıştır. Bazı saylavlar, Başvekil kubulacağı ve fakat tarihini, henüz da bir Almanla kaçmağa muvaffak 
\Jevil Çernberlayndan Roma seyaha- tesbit edilmediğini söylemiştir. olanlardan on dört kişinin de t~zi.re-
ti hakkında izahat istemişlerdir. - Devamı 4 ncil Sahifede - lerini istemiştir. 

·~·~·~ · ... · ~· ... ; ·;·~·;-::~~·~·"":"-·s·;·:·~·:·:::-·~·-:·s·:· -: 

ROMAN YADA 
Demir muhafızlar lideri Kod

reano öl,Jürüldü 

Asayişi ihlô.l edenlere 
I 

ateş edilecek 

Romanya kalı .. e oğlu 

Bükreş, 30 (Radyo) - Bundan}we sabık Ba vekillerden Dukanın 
evvel harp divanınca on beş sene !likatilleri, dün gece bura hapishane
hapı-Anahkum olan D emir muhafız- ~inden Cılora hapi~han~İne nak.le
lar lideri Kodreano ile arkadasları f - Devamı 4 ncu Sahifede -
~ ................... ~.... ~ 

Bugün ,.. başladı 
H 1 Rs ~ V. ~~a"akleden: 

aı Nurettin 

Değerli romancımızın nefis bi:ı: uslupla Anadolu karileri için ha
zırladığı bu heyecanlı aşk, macera, cinayet ve ihtiras romanı bugün 
başlamıştır. ~ 

Beşinci sahifemizde okuyunuz 

Çok güzel bir eserdir 
ANADOLU'da iki güne kadar 
çıkacak olan enteressan bir eser: 

• 
lzmirli 

' 

Kız 
r 

' 

General Şa;n - Kay ~ Şe-
kin ı sevgilisi 

Hayatın ~ok garip cilveleri vardır. f zmirdc doğmuş \"e büyümüş bir 
genç kızın, bir gün lzmirden uzak !aşıp ta Cine knclar gideceğini ve 
orada bugünkü Çin Milli ~efi Gene rnl Şa•1-iKa~ ~\ı kle ~e\·;şfbileceğini 

batılar mıdınız? 

bu eser bö ·1 
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--Sıhhi bahisler 1 -Vremenin bir yazısı: r Ş~lhıöır O§llhıöUö 

İsmet·n~ünrkiye-•5~~0~~~~P~o-~~a~i~da-r-es~i~~~0-~~~ . b er;gısarayı !/':\. 
Dlll aşında Bor!a binasını satın 

Ualıı/i lıa..talıklar mütelıcı.!•ı.ı• Dr. 
:evki U{jur diyor ki: 

Zatürree 
Hakiki zatürree birdenbire ve 

. . Dün Kültürparkta almak istiyor 
Dost Yugoslav gazetes1, ye,..nı Cumhur- tetkikler ya ıldı Binada bazı tadilat 

reisimızi hararetle Selamlıyor Belediye rei•i B. Behçet ~z, dün sa- yapılacaktır 
Yugu8Ja\' basını: Yuguslavp için dı.ha kuvvelli bir iL bah beraberinde fuar mimarı profe -

1 b 'lh •o"r Got,\·e \'e beledi<·e mühendisleri İzmir borsa binasının inşasından-Yarı resmi (cYreme• - 12. XI. 9:lı>- •ifak, Balkan an_asması v~ ı assa , 
Belırrat) ırazetesinden: Türkiye ile Yuguslavya arasındaki olduğu halde Küllürparka giderek 939 beri emlak bankasına olan borç ta-

l.met lrıörıü Tiirkiyeııiıı ba.~ıııda dostluğun daha sıkı biı' tesanüdünü fuarı için yapılacak işler ve muhtelif mamen ödenmiş, tapudaki ipotek 
YAZAN: M. Svetovski ;fa de eder. inşaat hakkında tetkiklerde bulun - kaydının fekki için muameleye baş-

cAtatürk Tllrkiyesinin asırlara da
yanan bir temel üzerine kurulmuş ol
duğunu ve cumhuriyetin bu masif te
melini dünyada hiçbir kuvvetin kemi. 
rem!yeeeğini dllnkü içtimaında Büyük 
Millet Meclisi, heyecanlı bir ha,·a i -
çinde ve fakat fevkalade adil ve re -
rinde bir kararile bütün dünyaya is
bat etti. 

Bu satırları yazan muharrir, Cum-
huri.ret bayramının ertesi s.rünü, ~O 
ilkteşrinde, Reisin Çankayadaki evin
ıle vermiş olduğu samimi öğle yeme -
]inde hazır bulunmak şerefine nail 
ılmuştu. O zaman, Ekselans İsmet 
tnönü, Yugolavysya karşı beslediği 
ıüyük sevgiyi muharrire anlatmıştı. 

\temleketimizden ayrılırken ve Yugus 
Atalarının kaybile duydukları bü · avyanın her köşesinde rast geldiği 

yük acıyı yenerek, Atatürkiln yeganı ıçık kalpleri \'e kendisinden hiçbir 
vasiyetnamesi olan kanunu esa•iy< :ey gizlemiyen bu diyardan getirdiği 
derin bağlılıklarını tezahür ettirdik - •üzel intibaları hiçbir zaman unuta
ten sonra , Reisleri B. Rendanın tesir- 'llıyacağını söylemişti. Kraguyevatz. 
ll davet! üzerine :\!eclise gelerek Ata_ la Sırpça söylemiş olduğu nutuk hiç
türkün eserine devam etmekle mukad- ıir zaman hatırından çıkamadığını. 
des vazifeyi deruhte edecek olan adamı '<elimelerimizle teliiffuzumuzu öğre!l

ıeçmek twere millet vekilleri araların- mek hevesile biltün gece trende keli
dan dokuz namzet intihap ettiler. Bu meleri tekrar ettiğini söylemişti. O, 
dokuz naııız~din bir formaliteden baş- bütün bunları hayatının en tatlı ha
ka birşey olmadıiı daha ilk anda his- ıralarıııı anlııt.r ıribi ırüzcl bir telıes
sedllmlıtı. Türk devletinin en yilk.iek ıiimle hatırlıyordu. 
mecliılnin hakikt ruhu o dakikada ken l\!uharrlr intibalarını şu suretle te-
dini rtısternıişti. Parlamentoda bulu- barilz ettiriyordu: 
na alarm bütün ı't'~·Ieri , bilaistisna , O gün Yugoslavyaya olnn itimadı ,.e 
parlamento azalannın ara•ında en bu devleti akil bir siyasetle idare ı•ueıı 
de~rll ve sayırılısının, İsmet İnönü - \'e Ebeliıns İsmet İııönünün her za
nüır kıı usaııa htı.\'ule edilmişti. man büyük bir takdirle bah ettiği 

!l'ttrk ~rlamentosu, hazır bulunan Prens Pole iıafe edilen sempati ham 
348 reyle ve ittifakı lira ile İsmet İnö- ,, içinde g<çti. 

muştur. lanmıştır. Büyük bir yekuna baliğ o-
Mimar Gotyeııin yeni fuar için in - lan borcun ödenmesi, idare heyeti 

şası tasan-ur edilen sergi saray bina- için mühim bir muvaffakıyettir. 
sının, fnargazinoHu arkam1da ve suni Vaktiyle dar inşa ettirilmiş ve at 
gölün şimal k1"mında inşası mu,·afık nalı sekli verilmiş olan bina, arka ta
görülmü~tür. Tetkiklere devam edile- rafın,daki borsaya ait geniş arsa üze-

cektir. rinde ~·irmi bin lira sarfiyle yapıla-
-=+=-- cak ilave He genişletilecek, palamut 

dairesi, yukarı kata alınacaktır. 

Haber aldığımıza göre. posta ve 
Zimmetine para geçirmekle maz~un telıtraf mıntaka rrilidürlüğü, borsa 

Urla mahkemesi zabıt katibi B. Zı_Ya- biııa•ını posta ve telgrafhane ittihaz 

Zimmet davası 

nın mahkemesine dün şehrimiz agır_ .. 
hk · d b 1 tır Blı etmek üure .atın almak ıcın teseb-ceza. ma emesın e aş anmış · .. 

1 
. 

celsede davanın vaziyetine göre maz- buste bulunmuştur. Bu mese e Uze
nunun dileği nazarı dikkate alınmış, rinde pazarlıkta uyuşulacak olur•a 

'ili lira kefaletle salıverilmesi ve mah- Batış bedeli ile milnasip bir yerde 

kemesinin gayri mevkuf olarak devam Avnıpa şehirlerindeki borsa binaları 

etmesi kararlaştırılmıııtır. gibi modern bir borsa binası inşa et-

Ôğretmen tayinleri 
Lise mezunlarndan Bn. l\Ielek Or -

hon Karntaş Fransızca öğretmenliği
H~. Adana öğ1·t~ıu1en okulu 936 genesi 
ınezuıılarıuıluıı B. :.\lustafa Alper Ber-

jl'ama Ka~ıkçı kıiyü hğ"retmen1iğine, 

fzmir - Al:-ıancak okulu tiğreln1cıılerin

ılen B. Ar"f İzlıudak Knrşırnka - An-

irilecektir. 

Asılan kadın 
Bekçi tarafından 

ku .. tarıldı 

niıııU Cıımhurrei•lii'ine intihap ettiği Türkiyenin yeni Şefi, 1936 •enesi kara okulu öğretmenliğine, Aydııı-

Odeıııişte Cumhuriyet mahalle:"inde 
K'rrm:tçi sohi(ıı:da Lir \•ak'a oimu'
tu r. Gec~leyin ~üleyman kızı :ımele Ila
tiçe, alıla'! 30 ~ aşlarında Giil•ümün 

zaıııan, bu ııaıik anda bile, kendisine Ankarada karşıladığı ve 1937 de ia- Germenc'k okuhı eski öğretmeni Bıı. e\ inr gittiği vakit Gülsümü lıir iple 

1e im ~llm1ş olan \'aZifeyi kemalı t!ei ziyaret ettiği Yuguslav kalıinesı- • 'eznh~t Bengi hrnir Abancak ııkulu- a\'ltna l'Sllmış vaziyette ve sall:ınıı·
•illcanet ile başardıii'ındıın dolayı \'a - nin değerli şefi Dr. Stoyadinoviçe kar-
2ir. ini bihakkın ifıt etmiş bulunuror. ı olan derin :empatilerinin fe\•eranı
Ayni zamanda parlamento bu hareke- ıa nihayet ,·eremiyordu. İsmet 1nonü, 
tiyle milli nıhıın sı.dık tercümanı oL ~loyadinoviçin muvııffakiretinin lıü _ 
duiunu da ırösterdi. ÇünkU, Türk mil- tün Balkanarın muvaffakiyeti oldu -
Jeti, buır'1.n Dolmabahçe sarayında şe- ğunu işaret etmişti. 

ret içinde .yatan ve efsaneye karışan Bu uzun ve samimi konuşmalar es
Bil}'Olc Şefinden başka lki lıilyük ada- nasında İsmet İnönü kıih Dolmabııh
mı tanır. Milli ihtilalin ilk günlerinde çe .sarayında yatan hasta dostundan 
kahramaıılıklariyle temayüz etmi~ d . b' t ·· 1 k h T" k' · 

1 b ık . ö 1 1 t 1 ö il .1 Hın ı r eessur e, ur ıyenın • an u ı ş va ye sme n n ı e . . 
laretal Fevzi Çakmaktır. iitıdekı mukadderatıııdan sar•ılmaz 

un, Sh·as - Kızılırmak okulu b&.i öğ -

retme.ıi B. :'l!iinir Çııııır Bayındır Er-
ginli köyü 

mişlerdir. 

öğretmenliğine tarin euıl -

-=+=--

Yan 
Bir kere!te fabrikası· 

yanıyordu 
E\ \'Clki gece aat 22 de Akrncakta 

Şehitler me\·kı;nde B. Şerif Remziye 
Bu iki z11t, daha ilk kıyam günle _ bir imanla lıahBelmişti. Atatürkün 

rlııden beri AtatürkUn en yakın do•tiı prpğramından bir harf bile değişmi -
İ İ ait k~reste kutıı f. brikn ıııdan yangı~ idiler. Muazzam reform planlarını ve ı·eceği smet nönünün beyanatıııdan 

Lüyilk sırlarını Atatilrk :ıncak bu iki hissediliyordu. Türk milleti hiçbir em. 
,fııhsa ifşa ederdi. Diğerleri, O'nun ri\'aki karşmnda kalmıyacaktır. Da -
cüretli plilnlarından k6rkarak kaçar_ hill siyaset, evvelce olduğu gibi, Tür
lardı. Halbuki bu iki adam, büyük Rö- kün hayat standardının inkişafına 
:neaans eserini tamamlamak için, hayat haserdilecektir. Dış siyaset ise, malik 
larıııı tehlikeye koymaktan bile çekin- ,ıduğu eski ananeler ,n ayrılmıya -
miyen fevka!Ade bir enerji ve bağlılı- ·aktır. Bu kompleks içinde Balkan an_ 
ja mali.lct.irler. Bunun için, ırerek ~eni- tantı Türk asayişinin temelini arze -
elen teşekkül eden kuvvetli vatnnır Jecektir. 

cıkmış ise de yeli~en itfai) e tarafın
dan geııişlenı .. ~ine mt')'dan verilmeden 

ateş sön<ltirülmü~tür. 

Fabrikaııın bir kısmı ;-anmıştır. Ya-

pılan •ahkikatta lıad;,cniıı fabrikada

ki kazanın bulunduğu yerde duran ta-

laşlara ocaktan kıvılcım sıçramasın _ 

dan veya dikkat,izl:kle :ıtılan ynııık 

onbeşinci yıidönümünün idrak edildiği Yeni temeller üzerinde kurulmu• bir sıgarndan çıktıyı ııdice•1ne VHl'ıl-

ken gürınll~. derhal fer_vada ba~lamış, 

yetişen gece Lekçl-i B. Fahri. bıçakla 

kadının a ılı lıulıınduğıı ipi kesmiş. 

onu Lir ü! imdell kurtarmı~tır. Gül ti-

miin kim tarafıııdun iple a'llılığı hak-

ınd_ t11hkik ta ba~Jıııımıştır. 
-__.;:+~--

Feci bir kaza 
T aracadan clüsen ' . 

cocuk öldü 
' BaJ ındırcla Orta ınnhallec!e feci bir 

'rnıa olmuştur. HaS< ıı oğ!ıı Ali Ynma

'ının 11 ya ındaki 0ğlu Te\'fik Ak. e\'L 

nin taracu.:;ına çıknıış, trıracanın ön 

rnrmaklığı~~ d:ıynnm ş•ır. Çürük olan 

parmaklıklar kınlınca Te\'fik Ak, al-

ı metre yiihekten beyni üzerine yere 

ılüşmiiş \'e derhal ölmü~tlir. 

---=+=-
B. İrfan Sunay 

~!aliye memurluğunda otuz beş 

büyük bir titreme ile başlıyan bir 

Ag..., lfCezada muha- hastalıktır. Hararet derecesi bir kaç 
saat içinde kırk dereceye yükselir. 

k b •• Biraz sonra nefes almayı güçleşe meye ugun tiren bir hançer saplar gibi bir ağrı 

b ı k husule gelir. Bu ağrı iltihabın yerini 
aş anaca gösterir ve tahammül ed.ilmiyecek 

Birinci Kahramanlar mahalleRincle derecede şiddetli bir şekilde devam 
3epetçi sokağıııda oturan aoosı Nazi- eder. _ . . . . . 
<eyi parasına tamah ederek iple boğa Has.t.alar ag~r bı: hıs ıçındedırle~. 
1.ını sıkmak suretile öldiirüren ve ce- Teneffus adedı çogalır. Hatta dakı
<edini Halkapınardaki Melez çayı ci - kada ~t~z, kırk kadar olur. Bazı defa 
varında sazlığa atan Seyfettin Kan - lar, bırınci günü veya ikinci günü 
'alının muhakemesine bugün saat 10 gayet ağrılı bir öksürük başlar. Has
Ja şehrimiz ağırceza mahkemesinde talar sancının pek şiddetli olması 
başlanacaktır. dolayısile öksürmekten korkarlar 

Dava e\'rakına öre, müstantiklikçe Bir müddet sonra öksürüke balıram 
ana katili hakkında idam ceza~ına ait çıkarırlar. Balgam sarı kırmızı renk
kanun maddetiinin tatbiki ve o suretle tedir. 
muhakeme edilmesi istenmektedir. 
Ana katilinin bugünkü muhakemesini 
dinlemek için mahkeme salonuna ka
labalık bir dinleyici gitlesinin topla -
nacağı tahmin olunu,1--or. 

-=-=-=--
Bir köylü 

Tar lasın da fena 
halde dövülmüş 

Foça kuza"ıııın Ilıpııııır köyünde 
oturun reııçbeı· Ali Sadık, tarlasındM 
çift sürmekte iken Menemenin Boz. 
kör bekçileri .tarafından fena halde 
düvillmUştür. llıpınar köyü muhta
rı, llleuemen müddeiumumiliğine te
lefon ederek dö\'üleıı Sadığın ölüm 
tehlikesine maruz bduud.uğıınu ha
lıer vermiştir. ~Ienemen müddeiumu
miliği, hadise luhkikatına el koymuş
tur. 

Kız 24 yaşında imiş 
(°< ·nıe kaza•ının Çiftlik köyünde 

Mu,Jih kızı ~efise Ö;bakan, Hüseyin 
oğlu 22 yaşında lla•an Adalı tarafın
dan kaçınlmıştır. Yapılan tahkikattıın 
~efi•enin 2-1 yaşında olduğu ve iki 
senedenlıeri seviştiği Hasıına rızasiyle 

kaçlığı nnlıışılmış, müddeiumumiliğe 
te•lim edilmişlerdir. 

Ycralanan çocuk 
rc,meııin Köste köyünde Ali oğlu 

Ramazun Xazın Le~le<liği bü,·ük koç. 

bağlı bıılun<luğu ipi koparmış, Osman 

ğlu yelli yaşlarında Şakir Ge~clin· 

hdcıım ed rek çocuğu lı:ı1ııı<l:ın yarıı
Junııştır. 

--=-+-=--
Havv':ln ha<ttalığr 

Vilayet baytar müdürü B. Nazım 
Vygur, dün Berıramaya gitmiştir. 
Göçmenbeyli ve Ovacık köylerile 
Kınık nahiye merkezinde hayvanlar
d:ı çıkan bulaşıcı hastalık için tetki
kat yapacaktır. 
Aydında mücadele: 

Hastalık şiddetli bir umumi hal 
içinde seyrine devam eder. Ye has
talar tam bir iştihaaızlık ve uyku -
suzluk içinde ıstırap çektikleri ııibi 
göğüsteki kıvrandırıcı sancı ve ök
sürük te hararet derecesinin yük -
sekliği müddetince devam eder, du
rur. Ağır vak' alarda hastalar ken
dilerini kaybedebilirler. Hastada id
rar yapması azalır. Hastalık hafif 
bir şekilde geçcek olursa vasati ola
rak bir hafta devam eder. Titreme
den yedi veyahud dokuz gün sonra 
müsaid bir seyirle hararet derecesi 
birdenbire iner ve haıta, büyük bir 
ter içinde kalını~ olur. Hastalar da 
nakahat devrine geçmiş bulunurlar, 

- Arkası var -

Avukatlar kanunu 
Beşinci madde hük· 
münün tatbiki geri 

bırakıldı 
Rem i daire ve miles,esder ve be

'ediyeler avukatı clarak maaş veya 
ücretle vazife gören avukatların, son 
:ıvııkatlar kanununnun beşinci maddesi 
mucibince diğer davaları kabul edemi
yecekleri hakkında bir hüküm vardır. 

Dün ad!i~-e wkitletinden feh'l"i!lllı 

cumhuriyet müddeiumumiliğine ge... 

len lıir lelgrııfta, avukatlar kanunu1'!un 

L•şinci maddesiııd ki hükmün, tatbik 

müddetinin l;ir ~ene sonraya bırakıl
dığı bildirilm!~tir. 

Halkevinde 
ITalke"i resim Atülye. ine talebe 

kayd ve kabul edilıneğe lıaşlanmıştır. 
Derslere önilmüzdeki cumartesi gU
nü başlanacaktır. Der~ler cumartesi 
günleri üçten beşe kadardır. 

BORSA 
ÜZÜ:\! 

(,\ıvnl :\lalın cinsi Kr. S. Kr.S. 
11 50 16 50 
7 25 14 

giln olsun, gerekse büyük inkiliıpçı A- olan Cumhuriyet hııyatınııı dernmı 
tadan ayrılmak anında olsun, Cum _ 'çin lazım olan kuv\·eti Atatürk ide -
hurreisliğine kimin tayiı1 edileceği su- ·ıiinin tesbit etmiş olduğu kültür mu
ali etrafında pek çok durulmamıştır. :ibince yetişmiş olan gençlik verecek
Çünkü, bu iki kimaeden· başka kimse tir. 

mıştır. Falırika \'e içi"t!eki makine \'e 
keresteler sigortalıdır. Tahkikata de
\'am ediliyor. 

Bir dah,.., 
nazarı itibara alınamazdı. Herkes bi- Atatürkün gö termiş olduğu yol • Dün gece saııt 20,50 de Fe\·zipaşa 
lir ki :Atat!lrkün yerini kimse i gal lan sapılarak başka bir i>tikamet ta - fıul\'nnndıı. k111ııl•Jracı R. Bakinin 16~ 
edemez. Fakat, eker Tilrkiye cumhu. '<ip edilirse, Büyük Önderin çizmiş ol
riyetinde BUyilk Şefin koltuğun: luğu proğramdan çok daha ırüç tat -
rs .. ndalyesine) oturacak şerefe malik Jik edilebilir. Çünkü AtatUrk osman. 

sayılı dükkiınınılan yungın çıkmış, 

ahşap dü kkiınııı çatı.-ıınu sirayet et-

sene liyakat göstermiş, amirlerinin, 
Aydın \'ilayetinde şap hastalığıo;, 

arkadaşlarıııın \"e halkımızın sevgi- karşı şiddetli mücadele açılmıştır. 
Hini kazanmış olan Badurak maliye İzmir baytar müdürlüğü kadrosun

şube•i tahakkuk şefi İl'fan Sunayın dan küçük hayvan sıhhat memuru 
kendi talebile tekaiid edildiği haber B. Nafi ve Hazım Aydına gönderil
alınmıştır. mişlerdir. B. ii,elim Köker de bugün 

1132 Y. 1. Talat 
1067 inhisnr idure. 
592 t. Ü. Tarım 
482 Ş. Rıza ha. 
l!:.2 :II. H. Nnzlı 
115 K. Taner 

86 A. R. üzümcü 
53 Albayrnk 

45 Akseki ban. 

15 50 17 25 
15 50 18 25 
13 18 50 

16 16 
13 25 14 25 
17 17 50 
15 75 17 25 
17 19 50 
16 75 16 75 ulan kimse .varsa o da bu iki bU,yUk ı imparatorluğunun bozgunluğuııdaıı miş•e de yeti~en itfaiyenin aldığı seri 

adamdır .. Halbuki, ?.!araşa! Fevzi Çak_ ·stifade etmişti. Halbuki buııUnkü tedbir saye•inde içindeki malların 
mak bu mevkie daha evvelce teşek - fürkiye a"ayiş ve disiplinden müte. ,vanmasınu meydan verilmeden dük
kilr etmiştir. Çünkü o, milli mücadele- 'ekkil temeller ilzerinde bulunmakta- künın yalnız çatısı kı men yandığı 
rıin ilk günlerinden beri a•kerin ara- lır. halde •öndilrulmüştür. Zarar tahmi-

--=+=--
Sarhoşluğun neticesi 

Aydına gidecek, mUcadele işlerinde 
çalışacaktır. 

Urla kazasının Altıntaş mahalle- Kemalpaşa<./a hırsızlık 
<inde ottll'an Giritli Mustafa oğlu ber- -

Kemalpaşa hazasının YelgediK'i ma
hallesinde Durmuş oğlu Ali Rızanın 

29 S. Eskin 
10 Pate on 

6 :'.!. Gilr 
4 P. Klark 

13 . 17 
18 50 18 50 

ında olan vazifesini idriik etmiş ve Atutürküıı halefi sıfatile l•met lnö- nt!n 20 liradır. Yangın, boş bir çuval 
bunun için bu unvana teşekkür etmiş- nünün Büyük Şefin Anadoluyu refa• üzerine bırukılun yanık sigaradan çık

ber Halil Karaduman fazla sarhoş ol. 
duğu halde Pazur yerine gitmiş, Girit
li B. ~tustafa Akıncının kahvesindeki 
müşterileri bıçakla tehdid etmiş, cam
ları kırmıştır. Suçlu, bekçi ve jandar
madan mürekkep devriye tarafından 
karakola götürilliirken devriyeye de 
hakaret etrniş, lıu suretle •uçu kutmer. 

3743 
307342 

evine hıı-.ız girmiş, bazı eşya çalmış- __ _ 

tı. Onbeş sene zarfında bir kere olsun ha kavuşturmak emelini yerine geti. nıı~tır. 
Unlformuını (!zerinden indirmemiş- ·eceğine, müttefik Tilrkiyenin ve lıü- -----------------" 
tir. Şimdi bile, pariiaıentoda yer aJ. 'Un Balkanların ile!ide de büyilk bir nıyor ve lnöniiııiln C'umhurrei•liğine 
mak heH i k~ndisinde hissedilmemiş- sulh \'e sükfi™'t ı~iııde y:ışıı,rnc:ığıııa intihııbını bütün hulbimizle selamlı -
tir. uiz YuguslavJar d.rin bir inanla iııa- ,\'OtllZ.> 

r Kendisi tam bir asker olarak kal

tır. 

-=+=--
Zeytin çalmalı 

li olmuştur. 

mıştır. 

('e~me kazasında Ya,,ı - alanı mev. 
'dinde rençlıer Ahmet oğlu Mu•tııfıı 

...._ '(aymakçının zeytinliğinden 13 kilo 
<eytin tanesini çalan RemziOğıız zubı
nra yakalanmıştır. Bugün Kültürıpark sinemasında Tel:3151 

Ebedi Şefimiz Atatürk:1ün 
Muhteşem cenaze alayı 

SPOR 

Lik macları • 
lkih aftadır tehir edilen lık mar-

6ll085 

No. 

7 
8 
9 

10 
11 

1G212~ 

ÜZÜM FİATLERİ 

Düııkiinlin ~:r ni 
ı. '('Üt 

Fiat 

13 50 
14 50 
15 50 
16 76 
l~ 

J.\falın cinsi Kr. S. Kı.,s. 
8 75 lG • 

Bu sebepten dolayı , seçimde fikir 
.zıddiyeti yoktur. İnönU harbinin as • 
keri ve Lozan konferansının diplomat 
yalilıi, oniki senelik aşvekil, Türki
ye meclisinin en kuvvetli hatibi ve 
yüksek bir aile babası olan İsmet İnÖ' 
nu, TUrkiyenin mukadderatı mevzuu
bah• olıın bu tarih! gilnlerde milletin 
bı.~ına geç•rek mesuliyetli yeri işıral 
etmeie davet edilmişti. 

Onun intihabı, Atasının kayıbirle 
derin mateme bürilnen TUrkiyeye ye-

Dolmabahçeden itibaren Ankarada ebedi Mirııhatgahına tevdi kılındıK-ı ana kadııı· yapılan tekmil mer3sim .. 
3000 metre tekmili birden .. 

müdafuasının kutsiyetini - Mi:liyet aşkının ulviyetini 

İstiklal 
AYRICA: Vıttan 

fedaileri 
cuııluııdır:ııı 1,,üı·ük h:ıı·p ve a~kfilmi 

arına pazar ırtiııii dernm edilect•k- __ 
tiı·. Bu haftu Ate -L\uk ve llt•mir- 162~4 
por-Yıı.maıılaı· t:ıkıııılaı·ı knr ıl:1':ı
aklardır. 

Z,\ 11 itı" 
ıı c ıı Kr. S. Kr.S. 

giine teselli veren haber İsmet • 
İııönüııün başkanlığa seçilişi huLeri SEANSLAR: 1stikliıl fedaileri: 11-1:\,45 - lG,!10 · 19,15 - · 22 

lJemirspor-Yanıaııluı· rnaı:ıııı hıı

,em Mustafa Şenkal, Ateş-t'çok ma
ıııı hakem ı:ttl'eııur Hare~ idıtrl' ede
eklerdir. 

olabilir. Her zaman dostluK'ıına şahit Cenaze töreni: 12,45- lfi,30 - 18.15 - 21 
~lduiumıız 1ıımet lnön~nün intih~bı FlATLER: Kültiirpark duhuliy••i dahi): 20 - l)O Talebe 10 ve 15 kuruş tur. ~ıuıuııilır. 

ı~ ... ,_, ................... ._ ........ -.. .................................. ~ .... ----.......... --------------~---------·· • 

ı;o loıı J!u 'day 
:ıııııo ll uı.:da) 

12 Lon f•'asul_v.ı 

'17 ton ı•. çe!.irıl•ii;i 

1UU3 ~~Irk ""ruuk 

4 8125 5 

29 

4 12:; 5 
R r.o 

3 7ö 3 ~75 
46 25 
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Çıldıran Dünya Maymunun zekası 
Yazan: ANTONİ E. ZlSKA 

-25-
Çeviren: ASIM KÜL TÜR Çok kibar ve nazik olan zavallı güzel F atu öldü 

konforu havi odalar vardı. 

Hırsı !
Nakleden: 
Vala· Nurettin 

~- 1 --
Eski nazırlardan merhum Bahri paşanın zevcesi Bedia hanım efen

di ile Naciye hanım. Başbaşa yemek yiyorlardı. Gayet temiz giyinmiş, 
terbiyeli bir uşak, gümüş ve billQr takttnlariyle dolu olan büfenin önün 
de divan duruyordu. İki kadın nadiren konuşuyorlardı. Bedia hantm 
efendi arada sırada biı· söz söylüyor, Naciye ise, ancak nezaketinin 
icap ettirdiği kısa cümlelerle cevap veriyordu. 

Yemek sonuna vardığı sırada, Naciye, uşağa seslendi: 
- Etem, hanım efendinin ilacı küçük salonda kaldı. Oradan alıp ıh-

lamuru ile beraber getir. ı, 

- Başüstüne efendim. 1 
., "' 

Bedia hanım efendi, kendisine böyle itina edildiğinden dolayı mem
nun, tebessüm etti. Ve gene sükun ortalığı kapladı. 

Fakat bu sessizlik, teessür alameti değildi. Denebilir ki, iki kadın, 
önlerinde yapılan manzaranın güzelliğini fazla sözlerle ihlal etmemek 
üzeı·e susuyorlardı. Sofradan kalkınca, büyük balkona ç1ktılar. 

Yorulmak bilmiyen bir ihtimamla, Naciye uzun, hasır iskemlenin 
fü~tündeki yastıkları düzeltti. Bedia hanım efendinin ayaklarına sır
malı bir örtil örttü. Uşağın Hindi Çini tepsisi içinde getirdiği ıhlamur 
fincanırıa iki şeker attı. Birkaç katre ilaç damlattı. İhtiyar kadının ba
şı altındaki yastıkları tekrar düzeltti ve yavaş yavaş, altın bir kaşıkla 
karıştırdıktan sonra fincanı itina ile, Bedia hanıma' uzattı. 

- Teoekkür ederim. Naciyeciiim 1 Şimdiye kadar sensiz uasıl yaşı-

O, çatalla yemek yir, sigara 
elini, ağzını yıkardı .. 

• 
ıçer, 

yabildim diye şaşıyorum. Ah, ne demeğe sana bu kadar geç rastla. -
dım! 

- Daha evvel bana ihtiyacınız yoktu ki ... Gençtiniz, sıhhattaydınız. 
1\rerhum zevciniz hayatta olduğu için şimdiki gibi yalnız da değildi
niz .. 

- Hakkını nasıl ödiyeceğimi bilmem. Sayende rahat ediyorum. Be
n im gibi bir kadına en bilyük nimet senin nevinden bir arkadaş bul
maktıı-. Konuşmak istemedğim zaman halimden anlıyorsun, su!l.uyor
snn: neşeli olursam, derhal neşemi artıracak sözler söylüyorsun. Bil
mem ki acaba mekteplerde sana diplomatlık mı öğrettiler. 

- Hanım efendiciğim! Affederıı.iniz amma, yanılıyorsunuz. Bu su
ı·etie hareketim diplomatlık değil, size karşı olan hürmet ve muhab
betimden ileri geliyor .. 

- Naciye! Sana yiiz kerre dedim ki, benimle bu· kadar teklifli ko
nuşma .. Biraz daha samimi oı..: İki senedenberi geceli gündüzlü be
raberiz .. 

- Maalmemnuniye!.. Eğer hissime uyan size çoktan c:anne» 
deınekliğim ıazımgelir. Fakat hakikatte dostluk şerefinizle mübahi 

bir cariyenizden başka bir şey değilim. Düşilniinüz ki, çocukken al
dığım terbiye neticesi mevkii içtimai farkını daima gözetmek mecbu
ı·iyetindeyim ... 

- Fark dediğin nedir? .. Ben zenginsem, sen de muhaceret dolayı-
siyle parasız kalmış, fakat hakikatte çok asil bir ailenin kızısın. 

Genç kadın, bu sözlere cevap vermedi. Lifı değiştirip: 
- Biraz daha ıhlamur ister misiniz? Diye sordu. 
- Hayır, teşekkür ederim .. Bu akşam erken yatacağım. Aldığım 

iyi haber adeta sinirlerimi gevşetti, Naciye!.. Kuzum şu el çantamı 
verir misin? .. Oilum Adnandan areleıı telgrafı bir daha okuyayım. 

• 
Gt'. TLÜK SİY ASI GAZETE 

SulıİJJ ı·e Bu.~ııwhm riı i 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEl\I 

Um11ıı1i ııcı;ı·iyat ı•e yazı. i:;le1'i 
miidiirii 

HAJJD/ 1\'ÜSHET ÇA.VÇAR 

İDAREHANESİ 
lz111fr ikinci Beyleı· sokok 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TELEPO.V: 2776. Posta kutusu:40.J 

ABONE ŞERA1TI 
l' ıllığı 1.400, Altı aylığı 800 

J{uruştur. 

Bedia hanım efendi, altın gözlüğünü taktı. ~Iütebessim ve meınnun 
şu satırları yüksek esesle okumağa başladı: 

cBu yaz ı-anatoryumu terketmeme doktor müsaade etti. Çargamba· 
ya geli:ı orum. ~Iuhabbetler.» :> 

Adnan 
~eşeyl: ~ö~leri pırıldıyor, nikbinliği son haddini "buluyordu.. An· 

neıık sevıncını arkadaşına tekrar izah etmek istedi. 
- ~u. his.si anlıyamazsın; çünkü anne değil.sin, yavrucuğum. Ad na. 

nın11n ıyıleşıp geri döneceğini katiren ummazdım. Bu menhus hasta. 
lığı üstünden büsbütün atması bile yüzde doksan iyileşmiş olacak ki, 

doktorlar buralara kadar gelmesine müsaade ediyorlar. Tasa\-vur 
edemezsin, bu bir anne için ne büyük saadettir! Bilhassa benim gibi, 
tek oğlundan başka kimsesi olmıyan bir kadın için. Adnanı tekrar 
görmek, yavruma kavuşmak. Onu yanımda mütemadiyen bulundur
mak, ne bahtiyarlıktır! Çocuğum benim için yegane gayedir. 

- Anlıyorum, anlıyorum, hanım efendi. .. 
- Düşün ana ayol! .. 23 yaşında, genç, tahsili, güzel.. Annesi ol-

duğum için bunları söylüyorum zanneteme ... Hakikat \·allahi... Hem 
zengin. Yalnız babasından beş yüz bin lira miras yidi. Allah ona me
sud olması için her şeyi ihsan etmiş, böyle bir delikanlının genç yaşın. 
da ölmesi feci değil midir? Eğer Adnan iyileşmeseydi, adaleti mutla
kadan şüphe edilirdi. 

Genç kadın, hissini belli etmeden bu sözleri dinliyordu. «Adaleti 
mutlaka> terkibini işittiği anda, gayri ihtiyari irkildi, kaşları çatıldı, 
bakışında bir husumet görüldü. Fakat, bu hal, br saniye bile sürmedi. 
Küçük bir tebessümle bu derun~ isyanını yendi. 

Tebessümü biraz lakaydane, biraz da mecburi nezaket icabı idi. 
- Devam edecek -
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Nedir, nasıl korunu1malıdır ? .. 

(ANAUOLU) ---------------.--.----..-.----...:..--.._._... ____________________________ s~A~l~i~IF!f.~fı~,-

ZcrtCilef ayaklandı ~-~üyük hikiye~~~~~~~~~~~~~~· 
Avrupalıların memle· ı' D v ç • v • 
ketlerinde altın ara- , a g 1 ç e g 1 
nlasını istemiyorlar 
Fransız Gineasında zenciler ayak- 1 

lnnmıştır; oralarda altın arayan Av- ----· Yazan: TUGRUL Deliorman -----
ruııalıların kendilel'iııi tedirgin et-

( Dünden kalan) Merkez hastahanesi doğum ve me.eri, otedenlıeri ~ erleştikleri ~er- -2-
t'rofesör Mikulic-z bu i .e iki sene kadın hastalıkları mütehassısı !erden uzaklaştırmalan, bu aksülfl- - Üşiiyorum, .:ıııııeciğim. Diyordu. den mtilemadi yagmur sesleri ve müt- turuyoruz. İhtiyar do tum, sairülfil-

evvel başlamıştı. Benim gittiğim za- Or. Ziya Ostün meli ,mucip olmuştur. Üstüme birşey örtün. hiş ıslıklar duyuluyordu. 1ki neref, manam gibi. Ne konuşu3or, ne de k0-
rıana tesad~~ .etmP.Si doltı ·ısile bu süphede dahi hiç vakit kaybetmeden Bu arazi, yer}üzünün en çok altın Halbuki, üzerine birkaç beylik ve kalın kfüükleri oc•~a dolc1uruyor, di- nuşula111 anlıyor. Dalğın, bnzan, da -
muayenelerı ıkı sene ben de birlikte kadın hekimir ... s vk etmeli, ve ha _ bulunan bir ~aha:--ı bilinnlektedir. batan iye yığmışhk. Ana: ğerl el'i abtallaşmış 'aziyette ı;ağa so- kikalarcn, karşıya, knrşıki tepenin 
yaptım. Bu iki sen'C içinde takriben tfllığm tedavi ile iyi olacağını ted Fildişi sahilleri, altın arayıcılıl<: fa- - Başı furunlar gibi yamyor, Ümi la koşarak mümkün olan herşeyi yap- ilerisindeki yere daldığı oluyor. Sonra, 
on bi~ ~aclar .ıhhattc kadın muay~- vi geciktirilirse öldi.ireceğini 'hnst=- nliyetine, bundan asırlarca evvel de dimin. Gene üşiiyorum. <liyor. Ah, mağa çalışıyorlardı. liç gün içinde tamamen kırlaşmı baıı-
ne edıldı. Hakıkaten haberi ve şika- ya güzelce anlatmalıdırlar. Ka<lın ahııe olmuşsa ,da, e kiden bu iş sa- ah, lıaşımııı kara yazısı. Başını İki Onbeşı albayııı önünde bir selam m, ~evki tabii ile clleri arasıwı alıyor. 
yeti olmadığı halde başlangıçta kan- hekimleri de bu şüpheli hastalarda dece z nciler tarafından en iptidai tarafına sallıyarnk söylendi. çaktı: Ne düşünüyor? 
ser lblıiunaniar oldu ve tedavisi ya- mutlaka biopsi yapmalıdır. arzda rnpllmıştır; bununla beraber, Bir.~amalı geldi ki, o ç.ılğın, o neşeli Gumutanım, tirfon (telefon) Düşünebiliyor mu? 
pıldı. Tedaviye gelince, be-nce asıl ö- ,·erlileri yeter derecede tatmin ede- kız, goz. kapaklarını kaldıramaz ol - dek te seerlten (doktor) tohtor çağı_ Muamma . 

. ~ahim kan1erkrinin tedavisi için zü burada söylemek lazımgcliyor elmiırtir. du. Mavı gözleri, bizi ,göremiyordu ar- rak... Sık sık: 
elımızd u v~ıta vardır: 'Çünkü asıl lC$kWt işi buradadır. Fransız müstemleke nezareti bı.ı tık: ya sesi? .. Yoldu, durmadan şarkı Dedi. - Abla, kaldır lba mı, ablacığım. 

1 - A.mdıyat, K ns rde u'"ç teda\·ı· vasıtası "ar söylemiş olan o sese birdenbire ne ol- Belki yarım saat lelefon zırıltısı ve Ablacığım. 
• "ahi! topraklarında allın arama fa-2 - Radolum, dem istim. muştu! .. Bazen o ses boğazından kup- onbaşının: Diye uykusu arasında oyJenen kı-

R 
. 1ı.Jiyetinin genişletilmesinden mem- k 3 - intıen. 1 _ Atnelı"yat, d ·uru bir öksürük, kontı§ma ihtiyacını - Alı10, seert. aliiu.. zının ağlamalı, kırık esi, onu, bqıru 

"\unsa a. zencileri kendileri be!"la- h" Rehiın kaneer1erinin kabili ame- 2 - Radium ıssettiği vakit te bir hırıltı, bir ıslık Diyen sesini dinledik. kaldırtarak içeri bakmnğa mecbur edi-
t..· JL.~_·, • '"ıına ~ahanın daralmasından hoşnut- h ı· d .ı """ ı· · d ~ ğ ııye ~. civannda intişarı rahmin 3 _ Röntgen. a rn e uudaklarından sızıyordu. Nihayet albaya döndü: yor. "'e ı ın e, agır a ır yerine ~ -

} 
uzluk gö termelerini endice ile kar- a· k "-

ame iyata çı\arJIMasına mani teşkil O halde her şeyin basında kadır ·ılamaktadır ! ? . '$ ıraz evvelki dinç beybaba, birden- -Çıkmayor efendüm. Hat kop- erJl.en: 
etmedil\ umana ikac:lardır. Rahim klinikleri olması lazımdı~ ki buradr bire çökü\•ermişti. Gelinlik ~ağındaki mutur. Ehmedi yolla bak ta hattı bağ- Uyuyor, diyor; uykuau arana· 
•izı. kan11er1etindc bu, ce%ri bir a- hem amdiyat yapılabilmeli herr ---=..:..-- kuzusunun baş ucundan ayrılmıyor, lasın. da ... 
meliyatla ~· kann açılarak yahud radium hem röntgen bulunmalı Vf Bir aşık .:ına, zorla çay içirmeğe çalışıyordu: Akşam üstü gelen haber, feci idi. Ve cümleyi tamamlıramadan, ıu -
hazne t~fınclan yapılır. Hazne ta- böyle bir klinikte tam tedavi yapıla· -iç, kuzucuğum, diyordu, iç. Bu- Diclenin kolu taşmış. Yol, geç.ilmiye- suyor. Boğa-:zında sanki bir yumruk 
rafından yapılan aıneliyatla elde e- bilmelidir. ~evgilisi için tayyare nu içersen billahi birşeyciğin kalmaz. cek vaiyette imiş. Telefon hattı da, var. Daimn cümleler ağzında kalıyor. 
dil~n ne~iceye iki istasitiği ehemmi- Ayrıca bu kliniklerde gene ken •

1 
R içemiyor :musun?.. tam orada kopmuş; bağlamak jrokfin- Ve uıun -zaman, önümüzde son uçut-

yetine bınaen yazıyorum. Bu suret- di hekimlerinin çalıştığı bir de teş- r e usyaya gizlice Oıerine eğilmiş olan annesi hemen sızmış... hırını sapan arıların ıvızıltılarındu 
le yu·· -~ yu·· ö]·· hk''l. .L "h" ı b gı•ttı• !thlıyordu · Albnyın hanımı rılgı~ na döndü~ başkn se duyulmaz olu'-·or. 

zae z ume ma um ne xe.- rı ı marazi a oratuvarı olmalı ve · ,,. J 

Bar bnaer nıuptelasının ameliyatla. kanseri, şeklini mikrokop nltmclc - Hele kendini bir.az zro·ln. Bak ne - Eyvah, diye dövünmeğe baş1a - Bu · UkQn ne kadar sürdU, bilmiyo. 
kurtarıldığını tebarüz ettirmek is· kendileri tetkik ve tayin etmelidir E\·elce Ru yatla bir petrol kum- ·,·j gelecek. Birazcık :iç be .·n\?Tucu _ dı: evladım dağlarda kalacak. Şimdi rum. A1bny, <ellerini başından çekme-
tiyorurn. Prf. Pankow bu suretle a- ler. naııya.--ında çulışnn İngiliz nıilheııdi- ğum. ben ne y.apacağım! .. Rabb1m, sen bu dem rilrnda konu U}or gibi derinden 
meJiya't Y•Pbiı ve ameliyattan son- Hastalar böyle bir \kliniğe müra i Grovir bir Rus kadını ile sevişerek Albay, üzeı·in<le dumanlar tuten günleri bize gö terme... gelen boğuk sesi ile: 
ra tamamen sıhhatta olarak beş se- caat edince 'ameliyat yapıldığı gün evlenmiştir. Fakat lngiltereye dö- koyu renkli çayı genç kızın dudakla- Albay, karısını teselli edecek kuv. - Alla~ diye başladı; A:llah, ba. 
rı.e takip ettiği hastalarda %38,2 den itibaren bu kliniğin b~ senelil ııerken kadının hudut haı·kine cık - rı h "znsrna getirerek hastanın doğrul- vette değildi. Bir kerevete yıgılmış. zen insanı ç.ileden çıkartacak kadar 
tıfa, profeeör Stoeckel gene ayni u- hastasıdır. Şöyle ki, hasta ameliya' masına SovyeUer müsaade etmemiş- musına ~ardım etti: 1 aşı elleri aı-asmda, a_ğır ağır nllaru. manasız işler yapıyor. 
~l. ameliyatla ayni şekilde takip et- edilir, takriben on beş gün som

2 
tir. - Oh, oh, benim kızım gene eskisi ~·ordu. Arasıra hastaya çevrilen gözle- Birdenbire, ellerini şakaklar.ından 

tiiı hutalarda Ctı 58 !§İfa kayıt ve röntgen tedavisi de yapılarak mem· Birkaç yıl kendi memleketinde ka- gibi şarkı söylemeğe başhyacak. O ri dolu dolu idi. Yutkunar.ak; kaldırarak aşağı sarkıttı. Gözleri ıs-
nqrediyorlar. ıBu şekilde ameliyat leketine gönderilir. Hastanede ko lan 1ngiliz :mühendisi Ru yaya gir- z~man şu meşe odunu aslanlar yerle- - Yavaş söyle lhnnım, çocuk ıluva- lak ,.,, kanlı idi; kindar :ve hınç dol\& 
yapılan hastaların hepsinde hasta _ ğuşun ameliyat ve protokol defte •nek miiı:ınadt>~ini alamamış ~re karı- rınde durabilirler mi? .. Oynamağa ko- cak; decli. · bakışlarını ha\·nya mıhladı. 
)ln ~eliyat yarası iyi olunca yani rine yapılan kayıtlardan başka, has ını fazla özle<ligi için bir tayyare ulnıazlnrsa alimallah hepsini sopa- - Ah, keşke duysa, be\'. Onda du- - Eğer günah işHyorsam omuz • 
;ınehyattan takriben on beş gün tanın müşahede kağıtlarına hastanın ile izinsiz olarak Ru~ynya gitmeğe dnıı geçiririm. yacak h l kaldı mı; onda duyacak hal ~~ımd?~i k~~ ri, o işlediğim günah 

tonra röntaen tedavisi yapılır. O takibi için bir kağıt ilave edllir ve ''nra1· vermi!'ltir. Fnkat, nafile. Zavallı, ne çayı içe_ var mı? .. Ah. evladım... otleye~ılır m~ · 
halde ameliyat yapılacak devirde yatan kanserli hastalara mahsus bir Stokholmden bindiği lıir tayyare lıiliyor, ıe de beybul>nsmın tatlı ya _ niye ağlıya ağlıya öyleniyordtı. iKe ık ke ık devam etti: 
olan bir rahim kanserine ameliyat kart doldurulur. Hastaya taburcu ile ewel Helsingforsa giden İngiliz, renliklerini dinli.rebiliyoT<lu. Diğer kız, hastanın üzerine eğilmiş, . - Allnhın milna~ız işlerjnden b.i-
)'apihyor, ve bu tedavi röntgen te- olduğundan üç ay sonra, muayeneye pnioıaportuna vize alamamış ve en ni- Yağmur, hala ayni hızı ile ·yağı- hıçkır1klar arasında yalvarıyordu: rı <.le kızımın doğ~mu ve ölümüdür. () 
Clavisinin de ilaveslle itmam edili- gelmesi tenbih olunur, gelince' mu- huyet 600 kHometrelik yol 'katede- ~·ordu. Earakolun kO:çük pencerelerin. - Abla; aç gözlerini abla ... Abla - zan:a~lar, Şnrk vılAy~le~inden birin-
yor. :Bazıları ameliyattan evvel de ayenesi yapılır ve hastanın takir t k lu ) aya girmi tir. lloskova ile O " · <'ığım gidi) or, anne .... Ümi . duymı- de ı<lmt. Ans.ızın ~ir :e:rur geldi.; İs • 

'" 1neraf OT yordu. ta ıuula tayuı ed !mı ım. Sevınçten 
~taon teda ... •isi yapar, fakat imdi ıdiğıdınn balunan vaziye-t ynzılır Lening-l'at :ura ınd.nki K. linin kıı a- r .aıahar'ları çok azalmıstır. Bunların T krnr li ay on-rn muayen e e lmAmn ·n n hı "Hrt, nl\lı*>udi ini ov c~ . o 1 llmit, deriıı nefesler alar:tk mışıl d~li _lduk. Kımm gebe idi. Trnbzona -ffil mıştl u) uy o re.hı. gıde \ ıkadar d • unnarG dedik. Ve 
ı,urada ınünaka,şası fay8asızdır. E- tİl'tilir. Bu mü le kıp muayene zcı - \et rnakıım lıırı tevk i f etmistir. M nk- Lir vadı jl r> yoln çıl t.ı., .., ., u. .. .ı .-

!'er rahim kanseri ameliyat devrini manları gittikçe eyrekleştirilir, bil udını anlatan ve karısı için gl>ldiü-iııi Memleket La•t~,,..nes lslıık }J('ncerelerd n odaya. nı}Jlş - • · • ·· ıl° "' n G - ka l.ı" k • • nt~\'Rlln, guz ll. 

S9'mif-e haslaya radium 'konarak farz ikinci, ~içüncü senelerde her altı ·İlyliyen 1ııgilizin kurtaı·ıhnası için k • 11 ır gece 
3 

mnga ba~lııdı. J1ı\'ar.. ı ı·L:ı parır.ııklnrı !kesik elini havaya 
aeta'.bk bir nıüdOet sonra ameliyat ayc'lcı bir, dördüncü, be inci seneler 1ngiliz ııefiri mcıdahale etmistir. R 1 es I operatörü l~ra :e eşyaya sım ıkı sar1lan bu kıı- luılılu· 1 tahk4ır edici bir ·estıe U-

f&P1labilecek bir o•lhaya irca edilir. de daha seyrek muayeneye celp ,, 'f<Bisen in n • <tı r.tl • net le elen ece;;· 1 zmü-e av det elm it olup hor gün ;,:~lı~;ğ;~:,\~~i ~m ıımı bu•ııu n <lo- n §İ g ö lertli : . . ' il 
Ve haat4ya bu -suretle ameliyat yu- clilir. Bu muavene fasılaları her l::Ji 'llPrnkla beklenmektedir. öğleye kadar Gündoğdu franaız- , . • . - Havalar, 1~te bugtinkü gibivdL ..,.la""'J1.ı_ rx. h t lfk k _,k .

1 
.• .. b. ~ · { ki . n·ı Sabahtanberı agzımız:ı bır lokm.l Ald 1 k .. 1 .ı_ dk · ·r• UUU". ı::.ISer asa pe Çu ı er- mge gore ıraz ar ı tayın eaı miş ha:ıtabanesinde öğleden sonra Bi- k am ı · gun~e: ıı uun ı · gilz güne. 

mipe :böyle bir irca mümkün ola- tir. Muı.ıveneler mutlaka k1 ı"nı·g· in S"· J .. lAde bir rahı"m "tkarmaktan ,·ba · B e.1·metk b~ioy.mh~nııştık. Ümit, bize, b!i- !'!İne .•. Bitmem ka,. gün, İstanbul ae .. 
maaa o 2aman gene radium ve ha- fi Y"nı' ~·~ş mt··ıt .. h~·saıs tıa ... nfında'-n , . rınci eyleraokağında No. 42 df' t n a ı ı tıynçları unut1.urmuştu. ,·iuc· i1c dn·d ıd.yğ t dk 

... oa ,_ ,ı .. , t kalır ki. bu kafi değildir. Ame haatalannt hbul eder. albayı ve aileı:;ini, üç gi\ndur ae\ a'm b d 
1 

h "" l .gir nk ~lak ıı-Gman 1 
'. nra.. 

Dn lda TÖntaen tedavisi yapılarak bi~zat yapılarak hastanın kağıdın<' :yat güçtür. ciddidir. Telefon: 2252 IHastaha:ıe il .. • n a uya ar uıc u •. ene lıırkaç ILta h t ı w •• • .... 

1 
d d"k e egelen otobus wılculugunda tnm _ ü Jk" .b • . 1, . ,_ 

•nu aı a ıgın muzıç araz arın an ı ·te ttirmesi ve bizzat im7.a etme ; Şu hald serbe t cnlısan VA, • .., Telefon: 2Bl0 Klinik . • . ,,; g n e'"·e ·ı gı 1 ıuır ~onaktan avnl-rta ~ 
1 1 

B 
11 

• ' · c mıştırn. Bu tün samı mi) etimiz bu iiç mı tık 0 kadar "'k'ıı b". b h ·, 
u fJ&u-.a ııı rr. ,.arttır. u muav. eneıerde hastadr ,,.,Ls...,.tı·o.ı·m tf, .. 1• tı bul k-.. Telefon: 3350 E- '"'° .. 1 .. k 1 k d . . · u ı u a n :\ar. 

Y t ık k ] 
. d d .. k . l k .... :ı " ~ ""' unmıyan u •· 6un u car ·a ı·o ıçınue inki nf etti d k" 1~ 1.-t, .. - 1 ~ d ~ 

umur a ı an er erın e e ge- nu s gô1 ü ürse te rar tedavi altım' .. ilk kadın kliniklerindeki kadın has 0 · · 
1 ı... 'aıuı ogn.:ye ogru o ıakin 

ine ua'io.ret müaaitıe del'hal ameliyat alınır ve Lüti.in bunlar kayıt ,..,ı·,ıı·r. ı kl Do Ltor .. ~ıdardn~~ lıı·rı· uzthıv oJm~erntiştiın. Bu hava , lıirclrnbü-e bozmnz ıuı ?... rı--1• ·-~ ..._a n ı nrı mütehassı lnrı bu arne1i:>at· K \uz en u t I - k d uta' 

Y
apmak ve bu kanserli ura çıkarıp Hastalara hastaneden v.arilecek ı d · · mıc 111 

as a ıgı arş.ısın a, dönmC'ğİ <lüşiındük. Arnb"cı · .._ npmama ı ırlar. Y pmas:Ttdal::i bi B kt 1 lıen de l 1 b b ·· 1 " · 
'rÖn•n tedavisi yapmak lazımdır. kağıtlnra ımıayene1eri için tr,.11 ve- -inci mahzur yazdığım S?iLi vak"? a eryo.og on ara era er uza ilyoı-, on- - lkindiye knrlar öteki konağa vn-
Eğn meliyat zamanı geçmişse rönt vapurlarda azami tenzilatla (Mese 7Jığından miimnrese noksanlığı V(" A. Kemal T onay laı;~dar telfiş gö~tedyordum. ı·ırız; birşey olmaz; dedi. Halbuki, 
,.en tedavisi yapılır. GörüH.iyor ki, la yüzde yetmis beş tenzil<ltla) gi- ' ::.ı yüzden nmelh atın tam icap etti Bulaşıcı, salgın hastalıklar erler, kendi yemeklerinde g<'- rnğmur, gittikçe şiddetlendi. gittikçe 
hatitalıiın her devrine göre tedavi dip gelmeleri temin edilmelidir. ·i sekilde icra edi1emiyeccği, ikinci- ınütehasısı tirdiler; lıaknuıdam Lile; iştihamız hızını ~trtmlı. Ve araba, bir bataklığa 
mevcuadur. Fekat şifa ~nsı, has.. 1Hastn1arın müteakıp kağıtlarını ,ide bu nıütt"hassıs arkadaşın yuka- yoktu. Ümidin ba~ucundan n~,·ılamı- takıldı. Çok uğraşbk, boş. Bulutlar 
tahiın erken teşhis edilmi ve aoğru kartlarını muhafazaya ve muayene ~ıda yazdığım tes: ata (radium, (Verem ve sa:re) yorduk. Bazen yatağının etrafrnda, lıiribirini ttıkip ediyordu. A'tlarn bine· 
bir tedavi tathik edilmiş olmasına ve kayıt muamelesin~ te-crübeli iyi ·öntgen) malik bulunmamasındar> Basmahane polis karakolu ya- gözlerimiz hastanın açılmıayn göz ka- ~ek .iki saat uza.~nki 'konağa yetişme~ 
ıöre fazladır. bir hemsire memurdur. Bu hemsire m tnnın tedavisini takip edememek nında 7 47 paklarında, dakikalarca sü'küt ettiği- h~·dı~. Karım bırıne, ben de öteki ata 
Şimdi u yazdıklarımdan bir ne- mütenkıp muayeneye gelmiyen l;ns 'neselesidir. Telefon: 4115 miz oluyordu. Bu siıkutu. umumiyetle bnıdık. Fakat, gene böyle bir clnğ yo-

tice çıkarmak ve gördüklerime ve tnları mektup yazarak ve -şde imZ'R iste memleketin, bövlece tesek ana bozuyordu. Yavru unun gittikçe tund~n çıkarken karımın. nğnSl tı.rlı.t· 
o'kwluklanma göre fıkrimi yazmak ettirerek muayeneye davet eder. 1<ül ed cek kadın klinikleri bu has- 'Sıklaşan ve a?"tık hırıltı ile çıkmıya verdı. Bulunduğumuz yer, sık orman-
iıtiyorum. Rahim kanseri ölümün- Cevap almazsa oranın polis ve:va •alaTI tam snlahiyetle tedavi edebi Dr. Ziya Üstün b:ışlıyan nefeslerini dinler \'C: lıktı. Deliye dönmüş'tüm. Arabacı ile 
den sakınmak ve tedavi olmak için belediye teşkilatına mektup yazılır 'irler, ve bu kanserli hastaların taki - Evlfidım gidiyor; e\•ltidırn !.. yağmurun işlemediği geniş dallı, sık 
pnat 'bilvi, 80$)'81 ve tıbbi mücadele bu suretle hastanın celbi temin olu- ı,i}e muntazam istati tikler de yapa- Dolum ve kadın haatalıklan Çığlığı ile aizJerini döve dove 3 r- yaprnkh bir ağaç nltma, çabucak .ka-
ve ıtetkilat li%ım<lır. Bir :Jcadın için nur. Bu teşkilatlar hastayı aramnyı:ı lıilerek memlekette nt" kadar rahim mütehaaam kaya döner ve bo~ kerevete yıkılarak P 1ı bir çardak yaptık. 
ıahıi bilgi nedir? Her kadın ve bil- mecbur olmalaıdırlar ve yahud tlrı '"ıastası tedavisi yapıldığı, ne kadar ( A/manyadan döndü·\ ağlamağa başlardı. Bu mıınzara karşı_ Göz! ri gene ikar ıki tepeye dalm1ş-
ha.. iabeten yaşlı olanlar tabii o~ öldü ise almnn mektupla ne vakit 'ıastamn iyi olduğu, ııt": kadnr hasta- r.y sında, albay yutkuna yutkuna, pe:nce- tı. Boğuk boğuk: 
lan adet kanamasından başka kana· ve neden öldüğü ka'1;ıdına kayıd ·1ın ve ne sebeple öldi.igwü anlaşılır. j Ha~talanm 15-19 arası Birinci- rede hii.la ayni tonla ağlıyan ynü-ınur - 'ümit işte oradn dü11yaya gözle.. 

·· d""I · b k 1 _.ı·ı· F"k · b d ı bö ı 1 kordon Gazikadınlar durak 'Ue'"ı· b ma gor u er mı u az veya ço o - eaı ır. ·ı rımce u tt> avi eri ··ye· Ve icaba göre bol materiyal içinde "' ' damlalarına gözlerini dikerdi. Alıhısı rini açtı. Onun ilk beş'ği sabır otlnrı 
• mut].s) a h 1 b" k d } oe mu'"t b.l k · · l yakınında 312 No. hı 3partmaııda ·ıı un a .a 'C er a ır a ın le- 11 azam ')'apa ı me ıçın mem ~a ı ması bu suretle temin edilmir hastalannhdan beri mütemadiyen göz ve ı < örtüsü yagmur ldu. «Karımı 
kimine ı:ıüracaa~ . etmeliöi~ler. Bu leketin;izi mıntakalara rtaksim et- icadın klinikleri tedavide tadilat ya- !kabul eder. yaşı dökmiiş olan öteki genç kız: ve bu dağda donan çocuğumu mu'hak-
kansma ıle kaedımız erek adet za- mek lazımdır. Her mmtakada bu ıabilirler, hatta iJimlorile buradan - Siz böyle yaparsaııız benim ha_ kak kaybedeceğim> diye clöğilyor _ 
matıından ha kn umanda gelen i !eri başaracak radium ve TÖnt:geni kesiflerde oıkabilir. terinden baska, hatta onlardan daha lim ne olur, nııııe !.. dum. Fnlrnt, lıın·n, biz güldU. Daha 
ka~!-· ıidet ztırrumniÔa olan gayri olan b~r kaclm kliniği lazımdır. Na- Ru mırı takada kadın klinikleri ay ,,ıeni yapılmış, modern çok yataklı Diye anııesiııe sarılıyor ve ikisi ko- o güı~ ) ~rnnır Kc>sillli: rgUneş l>litün ı
t~biı !fazla kanamalardır. Akıntı ve ıl radıu~u koymak icap edince "lİ .zamanda kadın kanserlerinde yn- kadın klinikleri de vardır. Gene yun koyuna hıçkırmağa koyulurlardı. ca'kh .. ı ıle parJamnğa başlndı. Ve biı 
bılh-uaa kdkulu ve bn1ı olan alem- bununme1ıyatı yapan hekim koya· oılaCllk miicadele ilmi salahiyeti hai? \)unların şefleri profesör unvanını ./. geceye kndar köye geldik. {~mide, 'O 

tılimia gene ayni suretle hareket et- caksn, 'TÖntgeni de bizzat kendisi müşavir, hem de mücadelede bilfiil ihraz etmiş tecrübeli mütehassıslar· Üldil. zaman clJnğ çiç.eği> ndım koymuş -
rnelidiı:. ;8unlan yapan bir kaclm bu yapacaktır. Bumda röntgen kadın ui"{ra~an en kudretli ve faydalı birer dır. Ümit, bir dnğ- çiçeği gibi giiz y:ığ- tu~1. Ve L n ~. r Y.anrnn onu: Benim 
iti anlamış ve doğru hareket t"tmiş kliniğinin bir laboratuvarıdır. 1 las· 'nÜtehassıcı olurlar. Bence böyle tes- işte anlaşılıyor 'ki, rahm kanseri- muruııa dayaıımnıyara'k Rolup gitti. dugh çocuğum ili) e sev r, onrı«Kazu> 
olur. Bunlar haricinde artık dinleme- tanın ayni elden takibi lazımdır. 1<i1fıtsız mücadele dua okuyup üf •ıe müptela olan 11asta1arımızı tedn- Şimdi. llt' peııet·rede ) ~ığmur \'e ne derdim. 
ie, her ~ün kanser tevchhiim et - Nitekim Almonyada bu ıldinikler- lemek kabilindendir. Hakiki, doğru vi etmek bir teşkilat i.sidir. Bu hasta- de o çığlıklı rlizgftr \'ar. Hepsi, hep· Üç. gündür .iknlbim<' füımlıy 11 ıg 'z 
meie 4e mana yoktur. Bu da lüzum de röntgen vardır. Bu tedavi kndm eşkilat olmadan ne kan ·er miicade- 'ıktn tedavi ve rnücadele ebikle ol- si sustu!.. ~ :ışlal'ı, buru mu 
auz bir ainir, ımüziç bir hayat olur. hastalıkları mütehassısı tarnfındar• esi olur ne de doğru bir tedavi ya- rnaz, olur denirse ken<lrmizi aidatı- ?.luU.ık Lir silkuıı içinde') iz. P-tı. b. 1 dı. K m 
Görüyoraunuz ki te his için İ!! ne yapılır. Bu kadın mütehassısları ">ılabilir. AlmanyaJa bö •le mıntab rı7., nüfusumuzu eksiltiriz. •ralıi:ıt. s~ıkıı· şakır dökülen gune- güml ıı"p 
kadar lcoleylaşıyor. röntgen tedavisi öğrenmeğe mecbur- eşkilatı diye bir şey yoktur. Bu i., Rahim kanseri teclavi edilmez bir şin ışıkları altıııda şenlik yapı~ or. 

İkinci mühim mesele, bu hastalı· durlar. Ameliyat isinde de-, rahim .. sasen l .. endiliğinden teessiis etmiş- anneyi en lüzumlu olan, bir ailenin Tabiat, her arzusu tatmin edildik-
iın ko~~ anlaşıl~mıynn ilk zaman~ kanseri ameliyatlarının mutlaka ge· •ir. "';11 mühim zvunu tum 0 gun ve a- ten sonra yutuğında uznnmış ol, ıı gü-

cla tıcthııı .ıv~ tcşhısten so.nra yapıl~- ne böyle mıntaka 'kliniklerinde ya- Çiinkü Almanyadn ya)mz üniver- ilenin 'İçinde en iyi rdhbe:rlik ıedece!k zelve olgun bir kullınm mcsti!'l.i var. 
~k ~~idır. Erken le hı. ~e en mu- pıl~ası doğru olur. Rnhim kanser· ~itede kadın klimği 23 ad tir. Bun- bir v.amanmda kaybettirir. Bu suret- Ana - loz jçertle, a kt r keı·e\·eıJeriıı .. 
h~ rol~ oynıyacnk pra~ısıven _he: l~rm?e ~a~ı!~~ak ameliyatm h~su- 1a~ ~a7dı~_ımız .tar7.da tesekki.il etmiş le Cle milletimizin refahı ek~ilir. Çiin de, üç günun yorgunluğu ve sonsuz 1\ hıçkır kl.n·la ar ılım geniş o -
kıml~ôır. Bu ark.ada. !ar kendılerı- ~ıye.tı: guçlugu vardır. Bol materıyal 1dınıklerdır. Bmaena1eyh iş 'kendi _ '.kü bir mille'tin Tefahı her seyôen ev- keder·lel'ini avutuvorlar. muzları a ilaha fazla ba~ımıı ım. 
ne m~ır8C8At eden ha talar~ mutlaka ıçerısınde uzun zaman mümaris o· liğinden lüzumu gibi yürüyor. Bı _ vel sıhhatlı, bilgili bir kadın, bir an- Albayla ben, dış lrnpınm öntinde. fi lG:JtrUrL fl)EllORl!A.N 
epekülenle muayene etmelı, en ufak ]anlar :yapınrı.lıdırlar, yoksa ameliyat ınbnki apıcn 1-ıu üniversite ik:Jinik- ne ileo.!lir kaanatindeyim. iÜZ g'(lneşinin altımJa konuşmadan o.. --SON-
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Bir hastalık 
Amerikanın methur ( 1) numaralı 

bir haydudu vardı. Bugünün dejene

YA U 1 
Zürher 

CANADOl.U) ' ı Rırinrik•nıın PP.RŞF.~IRI-. J!l~ 

Amerika Ü " * •• 

bir Noye Saytungun yazısı 
re biçarelerini korkunç, cüretkir 
maceraları ile kendiıine hayran e- e 

den bu adam, bir vakitler Amerikayı it 1 d y h d·ı e h. de ç ka 
Donanmasını nasıl kuv

vetlendiriyor?. 
~;;:::~1::1:a~:0~:~·i~~:'-:ü~~~'!:~ a ya a a u ı er a y ın ı -
mücehhez olarak büyük ,ebirlerde nlıan kanunları-1 mahı·ye.ı.J~rı· Amerika bahriye Nazırı, Antillerde 

bir deniz üss~i kurulacaktır. Diyor .. bankalar soyuyor, sokakta in&anlar l 
öldürüyor, ve bir türlü yaltalanıaı-

yordu. 
Alkapon olmak mer.akı, Amerika

da batka yeni ve genç haydutlara da 
sirayet etaıiıti. Polisin tabanlarını 

aızlatan haydut, nihayet gebertildi. 
Fakat töhreti, evelki gün lzmir za· 
bıta ıütunlarmda birdenbire ..eırıttı: 

Bir numaralı Yahudi dütmanı Al
kapon l. 

Allah encalll!nı hayır eyleain .• 
Fakat herkes, yapacağı işin ma· 

hiyetine göre, o vadide tanınmış 

ıahıiyetleri ele almaia kalkaraa hal 
neye varır?. 

Asri c!onkişotlar, 
Uydurma ,airler, 
Düzme filozoflar, 
Sahte artiatler, 
Aç karınlı mira• yidiler, 

Sözde atık Keremler, 

Pabuçıuz asilzadeler vesaire ve-

İta yada 
bun~arın 

olan!ar · Faşizm ve Yahudilerle ka1abi1ece c 
mülkiyet hakları ve tabi tutulduk1an şartlar 

şu ile aliıkalı oldu~unu tebarüz el· 
tirerek, cihan yahudiliicinin oıı altı 

yıldanberi faşizme dü~maıılık el. 
mekten geri kalmadığını sö~·ledi. 

Ancak. bu nutkunda, vatana ,.e re
jime hizmet elmiş olan yahudi!eriı 
f.ışizm tarafından hakkaniyet dai· 
resinde muamele göreceiini, fııkat 
ıı-eri kalan yahudilere karsı bir ay
rılık po!itika.ı güdüleceğini kay
d,.tli. 

Mıı«nF i'l \ıu sözlerinden italy~. 
rl ki ~·ahudilerı> kar~ı bazı tedbirle• 
alnımakh o!duY;ıı anla>nlıvorılıı 

ıaire.. r 

tııirlıli topl:ınlı<ında prensip itibari 
iP. e•a• k:ıraı-lar verildi: bu kararla-
ııı ııörP !iri ırhnılan olmıyan bir kiın Taklit illeti, maceraları benimse- i 

mek, başka.,nın kalıp Te hüviyetine 
akma.ta, onun ıöhretinden iatifa<le 

etınej'e çalıtmak iptiliaı, daha bir 

çok sahalarda, bir çok ıekillerde de 

•e ;ı, hir il.qlyanın evlenme•i, i•ter Aıneri.k.ado~ıı 

1>·i ırkından ol ıın. iı<ter olma•ın. dev Amerika deniz h:u·p tahsiiUitını mıuıevralarının Aili<ı denizinde ola · 
lpt hizmptiıırle hıılunan bir kim•eni,. •ogaltma!<lnın •~b~plerinden birisi de cııtıııı raıdılar durdular. Gazetelerin 

B. Mu .. olini nıhanrı kadınlarla ı>\'lt'nme•i ya•aı· \tlas denizinde birçok harp gemileri yapılacak maııevr.alar hakkında ver. 
talya bakanlar heyeti 10 ikinci- zerine, ~lu.solini, Forlide yapılan ofııvnrnıı. Gene bu karar]•,.a ırörP ıulundurmaga karar vermesidir. A. diği malümata göre, .. onkanun manev-

vardır. .. teşrinde, <fkş:,1; ırk nizamnamesi>ni bir toplantıda, Pananın bu nutkuna onne ve babası yahudi ırkından 0 ııerikanın bu kararı dünya deniz kuv- raları ne Panama civarında, ne de 
Geçenlerde bir uydurma mut~fek- te~kil eden 39 madelik bir karama- şiddetle hücum etmi~ "e faşizmin, lan, baba•ı yahudi annesi ;·abanr' ;elleri muvazene•ini esas itibarile ta- Küba adasının müstahkem bir deniı 

kirle konuıuyorum. Gerçe hakıkat- me kabul etmi<1tir. Ari olanlarla ol- ırk mesele.inde de güz nü kırpma- millete men•up bir kadından olan .il etmemektedir. üssü olan Guantanorno'da yapılııcıık. 
te pek fazla bir ıey anlamam amma, mnanları eı;a lı bir •ııretle ayırmak- d~n hPddine do(;ı·u. yürüyeceğini, ve niha,·et melez bile olsa Musevi On senedenberi bilt(ln Amerikan do- •ır. In30 Amerikan deniz nwııevr;,ları 
hiç olma.zıa baait bir takım ölçüler- ta ·olduğundan, ı.u n;~amııaılH' el<'. fa~izmin. her hangi hir kim.•eri ve- dinine mensup bulunan bir kimse ıanması Bilyiik Okyanosta birikmiş Amerikanın ark hilleriıı<kıı l.Oli 

le •---ımdak"ını' anlamak ve tanı- diö-erleri «.bi, ital;·an .e.ııayas:ısı.nda ·'·a lıir ~eyi taklit etli~ni iddia etme- mluııuyor, büyük manenalarını ora- kilometre açıklarında, ·e,·yorkt~ı. 
.... , •· .. yahudi uyılıyordu. Buna mukabil, h ı ·· 1.. t 1 •. 01 k d 

bir ııe\'İ ıslıi.lıatı ifuıle etmektcdır. nin ıriil!lııç olıluji"unu :öylemiştir. fa yapıyord". l\fane\·ral:ır esıı:ısıııda, a tı us uva mın a,w,anııa a ar 
ınak iaterim.. k melez olup ta Musevi olnııyan bir ı '-' k ·ı zaoacaktll". Yahudi kanunları, ırk nizamna · Henwıı bu nutkun ar a•ından, ge. onanmaya mensup uırço gcn:ıı er, 

Benim ıtlikfıtum ve dinl~im ""a k 1 D ı 'k d kimse yahudiİik damgasıııdıın kur- p k ı d fi ti k Ayni zanıanıla ve lka.lara i..-;J.,ııat ~ meeinin esas ve özilnU teşkil etme - ne c nformazione ip omatı a. a anama ana ın an s ra e geçere 
ceaa...t vermitti. Bi raralık, tedir. ırk davası hakkında bir yazı çıkmış- tuluyordu. Atlas denizine çıkıyor, tekrar yerine den bazı makalelere .ıı-öre Amt•rika -

- Ya -dedi- iıte böyle azizim.. Hadi•eler pek "1.lratle loiribirini tır: ı.n . azı la, nufn•tlll lıinıle biri !t11lynda bulunan Ye yabanrı lünliyonlu. ııııı l!l16 eııe•ioıle \)aniııı:ırk.ıııhııı a-
Elini omuzuma vurdu ve adeta takip etli; bu yılın ~ubu\?ııda .lıı- vahııtli ohluğu, hu itıbıu a yahudi- ueı~le~etler laba.a ından olan )'!I• Hu ~ ~uerden rnz geı;ilmı»i, Va_ tııı :ılı.lığı Rentoıııu l!Llu.,ıııda lıir Je • 

bana acwmıt gjbi bir jett yaptı, bı. fonnazione Diplom:ttica> dn rleYIPt- leı·in n ·m h. t,ıki hi e ·e , aL hu<lıleı'ln memleket ı:!ı. ına çıkanı- ingitmun s rat.ejik go !fkrini ehem· niz rı,u nıe)·daıuı .ıı-etir~l'ektir. llu .ı.Ja-
raK1:.a, l'lttı. M.una-ı.au.u... .ı... .. r- l-t: Kahtıl Plltlmı. r yahtıt1i alp~·h- \"Ptltri flf• Ui11<:.lP lıir ti hPtinde 1. nıalarınn ~~lince, yUklı.ek fa ·.n mi etli uı•ette d~i iı· ıg n ıi:sLuı nın 1Jrn:ın1 Antil )inıanltırJııın t'.U ınü .. 
İçinde fÖ}'le bir toparlayıp 

keadimce tekillendirdim: 

!. · G" · J ı ı d' iti•lir. lluı·ada deııfa lı:ırp ı:c•ıııikrl aıktmı, ~arlıj(ınm menıııl'_veti re•ınMı red- •na'ı liizım ll'Pl<lii'•j i!Pri ~iiriilınüf- moc ısı, ~·a,ıııı geçr.ıf an aı· a. ' ıyor. 
1 "lkte r'n Ht"S tar'h'nden evv<!l Amerlkarun Atlas 0ky~nu,..ııı<1a ıhı- 'e t'ıyyarder için .. nıııiyelli ve ııııi • 

O da mütefekkir •örünmek has
lalıfına tutulmuı bir biçare idi .. 

ÇİMDİK 

•ledilmi•. fakat ü,e,.iııdeıı crık ııer •ilr. 'P.u ynzı ,··,·ıe \ıili,·or: 1 · 1 '' ı 1 • 

'lleden, 15 ten muzda, italyan gaze- .Hic •iipl>P•iz ki. ifalya ırkrılJ- iıri ırkından ital~·an kAdınlariyl" ev
leieri, iinh-ersite pı·ofesörleriııiıı ··ını ta\lıil< efnıı•nin tnnı zamanırlıı·· '~nmi~ olanlarA ita!yada kalmalan-

'
·. ,_ ıı nıii"1tadı> eltL ırk hakkındak.i fikirlerini nt\şret- v~ P--PnP ~iinheıq17f1ir hu ll'1<"ll1 • 

'Ilill•'imi•in mnnP'"1 'lli~~~,_ ı'IM•lp _ Bundan haşka, yiik•ı>k fn~i•t mec-

ııanma bulundurmasına ııebı>p japoıı - kcmmcl l.ıir ;ı.ıjiıı.wk oJJuiu ıriLI, lıfi -

1 ıın zayılam:rm ı değiltlir. llıınıın- 1ik lı:ı rral:ırın yer tirilme i iel• 
11 beraber juponlar, Büyük Ok~ııııo - le kolaylık temin edecektir. 

n öte kıyı!ımnd.a bil' sergü~t ha - Str:ıteji nokUısıııd· tı·· !inenleria 
mişlerdir. Bu yazılarda, l..ıir italyan Ji.ıi.nin aldıi(ı kararlua ~öre, itnl-

V · b tüt" J " k d' t' t ·ı d'I ımızın lemdi, irr arı<t<>ı·ltıi:fıır.nı-AQra UTUn un €Tl ır ının nıe\'CU ıye ı e8pı e ı e • . rnn yahudileri f!\şbt parUine gil'"· 
. . .. R t r k lıu ırkın Yahudil~rc karsı mü- zun enınıyet ıın•uru ol.ıraktır. mı"·ecekleı·ı· ~ 1·ı,i, ."!izden fıtzln m• 

reketinde bulıınınayı dil~nmiye- fikirlerine ıröre, ent.rıuul ada ında te.. 
kler gibi ırörünliyor. Çünkıi Çinle <i< edi!eet"k bir deniz ü ü istik de 

'azla me,guldürler. O halde, A. ttika- yalnız Anıerik:uı n ü afa 91n 1·arı

.ı .. r;ittikçe bilyüyen bir rt'llZ rııey- ı ııcak bİI' nöbetçi d il, btlti.in .Amer·. Karaburuııda Saıp köyunde eşn ' ' ' . . . l .. ' • ' 
K 1 

. . 1 11 - ı.· da!u edilme<i litzımgeldiiii ileri sü- Bu andan ıtılıaren hadı er ~u- mur ,.e i•c.i•i olan müe"e•elere •nhir 
oçoğ u ımza~ıy e a c ıgımız uır · 

nıektupta Karalıurun kaza•ında he- riilmiiştiir. 26 temmuzda, paıi.i sek. rekli l..ıir ekil aldı. EakaRlar heye- olamaz ar; bir ~·ahtırli elli hektar- Rna getiren şey Avrupa i ]eridir. ka kıta•ıwn ıuüdafıuı111ııı dahi teıniıı 

t · k h kk el ti ı· ı !' ı~- ı k 1"19 •··· ı f ı t k t ı A 'k A edecektir. Söylendiiine giire bu mese-n tiz satılmamış, müstahsil elinde bu- re erı ıı· a ·ın a "nzı J'azan m - ı, e, ıı ,,,.., on ·ıııımı D ~ ı- 'an az a onr:ı •a '" n ıımaz; ~·n- merı anın vruypa işlerile alüka. 
1 fi · k L • ı d b 1 ı d J · Ak • h t k le , gelecek ilkkanunılıı Limııdu ııla-lunan tütünlerin rekolteye nazaran el i en rt'smrn aunı cimiş ve ken- f'in {•n eri la ya "· • ı;a ve - ıcli ne '1ı ht" n nP "" nııı e a• e- Jar olması erl!il ayında cereyıın cıleıı 

f · · d 1 ı d ı · ·+nJ '' t f -<.,t nacak ol.an P.aıı...Ameriluın ke>ogresin-yüzde 90 nisbetinde olduğu ve müs- dil<'rine, ızmın, on ııltı ;ılrlaıı- eniz a< .ıı arm a yer P'rnış ve ı,,.. - ,., hizmet göreme?.. a ana ve a" hihli8elerden dolayı deirlldir. Geçen 
talı ·ııen· mü•kil vaziyette bulun- beri, gerek kemmiyet Ye gerek hy- ~an talıaası olmıran yahuclilel'in ı;•i• hizmet etmi~ olan yahudilerlP. ııayı;taııberi Amerikan gazete! ri A- de mevzuu bahiı edilecek ve ıarktan 

sı n ' h b' d 't'b d"" era garptan ıreleoek her hanıri bir 
d kl b 1 alıcıların tüti!ıılPre cok fiyet bakımından italyan ırkıııın I"- memleket rlı ı:ıa ~ıkarı1"ınsıııa kn- Tl'ahlt1•!"a"n ar ın en ı ı aren oı·t .nerika donanmasının 1!139 sonk!nun 

u an, az . h . 1 tecavüze karşı iki Okyanos ara ıııd 
ditşilk fiat teklif ettikleri l..ıildiı·ilmiş- !ahım j tihdaf eden bir k politi- rakr ,-~1ırti: 211 ·y10!ıle1<i tknıılaıı'ıdn el~ har1~e11 i~.irnk '''.!Tlıh• mtı a1 rıkn1 .e1 r. harp bulunan devletlerin aı;keri ve 'ktisadi 
tir. kn•ı ırütttiğünü bildiı'Jikten :ııonrıı, te ·mı '"' ı c orta m lMıl•rjyfP. lı- m:ı u en ve ""a gom e ı er arıı- şebbüs etmiş olduğu prensiplerin menbalarını müşt.enk kılacak muk.a-

"eıımın nıu·· amaha gö•terme~ine •• v• iin' 'erRi1 '" bıılnıın Vfl· •ınrla hulıınmıı' olan malOI v. ahucli- t tb"k· d b k b" d • ·ıd·r a ı ·ın en aş a ır şey egı ı · veleler yapı!acaktıı·. 
'"•'•"'nıen, \•ahudı'Jerı'n her tarafta an- ı,udi hoca \"I' profeq .. rl r;n i<ipn M· ler, ilan bu hiikiimferin dı.ında kal- y ' h d' · ' d f 

k ~ _ · enı ya u ı nızamnamesın e, a- Bu haberler, her h.augi bir avrupa Dis kır un yum~u tifHiııt ttellE'lkıırma\.'ını t('ll_kil ettik- kar•lmular nı ·ar: 1 rl:ır•!•. • •n••n i aktadıl'!ar ki, hunun nctice•inde · t r · · · ı · d , ~ şıs mec ısının pren"'p erın en ayrı- harbinin intaç edec4'ği rnzifete kartı 
Ödemişte Cumhuriyet mahall?"iıı- >e,·ini illi.-e etmistir. ni de 18 e\'hilıl• 'l'"i•·.,.~•rle R;;,·Je- l 'i.OOO \•ah>ıdi aile•inr1Pn 3522 •i lan pek az değişiklikler vardır. Bu cephe almak için Ametikalılarııı ba-

de 75 '")'Ilı evde sen·nr kurabiyeci O tarihlerrlP, Pnrıa •öylecliiTi U7.tın rliY.i hir mıtııkt~ \';ıl'";ı; mno•1••;oi1• 'talyacla kalnwtk mli•aade•ini alnım- deği~ikliklere göre, yahudilcrin zır olması lazııngeldiğini gö t.eriyor. 
Arif oğlu İbrahim, ekmek nıe•ele•in- lıir nutukta ftolvn .a Almanların Jıir lıiu.ı>t ı·n·,h-e• "1'1' f•olı·ıı hnk·Jmd 'ır. mülkiyet haklan tahdit edilmekte, Amerikan c.lonan.ın.a.sı .kuı·et itiba
den kardeşi ::\.fehmetle kavga etmiş. knpyaı:ı ~larak orta\•A rıkmı• olan •·ei•i bıı ııut1·pnı1o ırk 11 °" <>nın l O ik'nrite•rinil• h. kanlar hM·eti- yahudilerin, fıri ırkına mensup biz . ri!e birinci safta de~dir. Y>ılnız bir 
Yumrukla 111ehmediıı ağzına vurarak ,..k polit.ika•ından ~i\·th·Pt <>!mi~ ol- : ah·o irin """i h;• me • 1• nl - ~inj kahul ..ı,,,;. rılı'hı·••u y~htıcli kn- metçi kullanmalıınnn izill verilme . sene sonra doı:ıanma mük€'mmel bir 
iki dijini birden kırmıştır. .lııiru belki hatırlıı.rd:ıılır. P.ıınıın 'i. 'l'l'"'''"Pl ;,,,~orotnı·ln~-.,,, kımılıı- >ıUDlMı Yiik•ek fa•i•t mecli•inin tP- rnektedir. hale ırelıniş olacaktır . ._ ~~~----------mlll .......................... ıııııİıı ............. ... 

l"mumi harpl" Amerika eotelicens servisi: 

G. CASusıı 
ROMANI 

"'\ ıııi açtı. ('ehre inde hiddet ~·ı> i<orku gidelim, daha iyi etmi~ oluruz. eder gibi rar etmekle blle hay.atını ilAha 
ayni ~ekilıle cıınlan ştı. Ümidsiz- Pi~etronun bu sert sözleri Emil ya- j - Bununla bL'raber 'imdi:re ka- ~evdi ~ttiğini söylüyordun. 
lik, ıriizı•I kızııı ruhunda dehtetli bir ııın uzerınde derhal t sirini ıröster- dar de>jTusuuu da ifade etmi değil. - lyi ya, bu da doğrudur. 
t.- ir uyandırmıştı. eli. Çünkü derhal atlamaktan vaz- 1 5iıriz, dedi ' lfoııun doğru olduğuna bir lAh-

Fakat gözleri lıirılenlıire y~ş ile geçti ve hiddet~e: j ~iyetmnun. bu. .tavrı lıuekeli za ~JM\ de kanaat ıretirmiş olnıaklı-
doldu. Derin bir lıı~kmk bog:ızınıl . - Maclemkı konuıulaca.k . ak~ Emilyada .ıı-ar~p ~ır ınat uyandırdı. ğııııa rağ:ı:e~, sen gene hakikati ıııi>"• 

IK h l k k d h eti sıktı. bır şey kalmamıştır. Derhal gıdebı- Genç kız, tımdıye kadar sırrını ni-1 le:ıni~ degılsın ! .. 
···- a raman l ' an l>e e f .... ____ ...... - JTiç Lir zamun 1..ıu hkrektinizi liriı:. Dedi. çin ifea etmediiinin sebebini izah - Hayır ... Bin def.e. hayırı_ Ayni 

l aıao, __ :_(.Tonıa~ ( cason> Amerika eıdtlictms scrviı kumarıdaıa lıeklemezdim. Ve ayaiia kalktı. Fakat Piyetro bu "t.deceii yeı·de itiraz etnıeğe lıAfla- hııki1<httir. Çünkü bilıı. şüphe seni 
Viyelıildi. sefer yelkenleri kısmen indirmitti. 1 dı ve: .~ıiyorum ve haya tun sen.in elinde-

- 29 - Piyetro 1müteessirdi. Bununla be- W.liinü tevil ile: j _Sanki sen doğru s3 
1 

d. d!r. 
l'!en de Alman casus teşkilatına 'evvel bütün hav atınızı bana bahşet-ıraber hiddeti galipti. -Fakat-dedi- ben bunu ıöy!emek · d a· A .1 1 

sunu ~ e ın 1 Piretro hiddetini hala yeneme~ 
• ki B b' mı - e ı- merı c:ı ı oldu~uzu ve ,\. 

l'nensup değilim. tikinizi ve hiç bir ~eyi benden sa ı - uyunın bakalım -dedi- ır i8temeclim. ı "k G 2 . • ti: 
1 .. mcrı. an · casus teşkıı·ıtınn men-

l"iyetru tt'I ~tıın ha,;r~t dü,mıi~ tutrnadığıııızı bana ııü,;·fuyordunUL. kadın ile ciddi .konu ak nrzusu~nl Ancak Emilya ayağa kalktığı za-,sup oldıı~unu söyleyense~ de,iil mi- - Hayatın elimdedir, ~iyor.wı, 
tu. Ilallıuki şimdi doğru ~orl.enı~diiiııi- güsterdiniz .-e onunla atılaşmaga man, Piy;,tro da onu takliden ayağa sin, oııd.an sonra sırlarını kendme saklı. 

- Ne?. zi ifa<le ediyor,;unuz. Bmaeıı~!~y.lı k~lkı~tı.ı'.ız mı, hemen öz; şiarı e kalkmı~tı. Binaenaleyh tekrar otu-! - Fakat senin iddial:ı.r n har"h~- )Onun .. İki Wtad..aıı»eri ... hı~ 
- Ne olacak, evet, ben <le .Alınan içinizde baııa itimat eıleme.clıg.ıru;ı 1 ııglıım.ıık lııı,ıar: . . . r::ımadılar. Kah\"eden beraberce dı- tinle kao;!i kıyag deliildir. 1;·akaşmıyan bir kı.aeılya. ~yıı ~ 

ca,usu deicildim. bir sıl'rınız vu·ciı demek .. Gün! ·ce Emıl; a, evgılı ının IJu liıflarını ~arı çıktıler. 1 - Niçin? oun. Çirkin oluyor, ~··· 
Diye tekr~r etti. . ·-. •ev~tik, l..ıülüıı sırlarmızı bana tenli işitmeı.n!~ti. İşit•e idi bile heyecanın- .. Piyetro bir taksi çağml.ı ve ın,ıı:i- - Çünkü, ben sıma ka?l' daim 1 -- Bu ithamların çok ğırdır. 'e 
F.ıı.kııt Enıılyanııı hıç beklenıedı.ıı-ı ettiğinizi .ıı-unleroe tekrarladmız. dan kılıtlenmiş olan ağzını açmıya- lısıyle berabeı· binerek toföı·e otelın nıımu lrô.rane davr n . Hiç bir seYeıı eckeğ" aj'ı: an yl.e ır li-

\'eyahud ak.sini beklediği bir anda imdi ise Alman casusu olmadığ:ını- caktı. Sakla.madıı(ı ..ıı-ozpıJ!an bU-ıadresini verdi uman her ICYi açık~a soyl~mt>dim.1 çık:ıc..iı.mt hiç ak hm ·. Ar-
l>iyetro hiddetlendi. Yanakları kıp- zı söyliyerek, size karşı beıılediğim yük gözlerinden damla damla akı - Otomobil içinde Eınil;ra .kendini dalına ııi.i:ı:ler.imle, ifta edilmeyen t:ı. müıuıktı aya Jiiı:um yoktur. 
l<ıı-nıızı oldu. En ciddi tavrını alarak bütün itimadı kıı·dınız. Vaziyet her yordu. toplıyabildi. Şoföre hlBaellirmemek muayye11 aırl&rım old -unu imA el.- - Devam edece!: -

- Dinle!.. Dedi. Emilya ! Bi!tün ne olurııa olsmı, bundan ıonra sö.z-ı Nihayet Piyetronun sabrı tükendi içiı:ı. İngilizce, \tim. lb.l.lıııki sen .. 
l'netıuliyeti bana ait olmak şaıi.iyle, 1 inize itimat edemiyeceiiim. Sizi ve kaba bir li<anla, · 1 - Yalan aöylediliime hükmede-\ ~Evet ben!.. Tırnakla yaralamak 
'~ık bir yürekle ve ciddi olarak sa- daima .şüpheli bir şahıı olarak tellk-j - Eğer ııerı ııii;lamaktn deyam rek şüphelerinizi uyand.ıracaiımı - I::vet, ııen Alıruuı ca us ı, J.ilii- Kar abda Nuhbeı' ııokaiında 
na bir kaç kelime söyliyeceğim. Ta- ki edeeeiim. edersen ,.e ben de seni esyretınekle, hiç bir zaman tahmin etmem.lftiııı.. tlllla mrv up olduğunu •öylediıl;in z:ı- ııuslftfa k.w Cem.ile, tn"Dakla Aptul-
ll!Jtığınıız ilk andan beri seviştik,! Emilya, Piyetronun bu ıözlerini konuimadan, vakit ge~irmeğe mee- Dedi. m.ıı.a ikıı.a edici sözlerle, başk:ı bir !ah kızı Güllilıarı yUzOnden yara-
btrıbirlmize b~landlk. Bir dakika dinlerken hayrtt ve hiddııtle ııozleri- bur igeuı, hemen bııradıuı defolup 1 Siıılrlenmiş ola Piyt1:r hllcıım aırruı mevcut olm.ııdııtını ve bıınu ik- la~. 



l Birincik:inun PERŞEMBE rn~s 
1 (ANADOLU) 

SAHiFE 8 
• GaYl'i menkul maların açık artır- İzmir Üçüncü icra nıemurlu- Tire icra memurluğundan: 

ma ilanı: Madde 126 ğundan: Gayri menkul malların açık: artır. 
• 

(~inci artırma 3-1-939 salı günü Faika 2600 lira borçlu ölü Adil ma ilanı 
aynı saatte.) varisleri karısı Münire ve kızı Le- (İkinci artırma 3/1/938 salı güail 

Tire icra memurluğundan: D. man ve oğulları Aziz, Şemsi ve Re- ayni saatte) D. No. sı 987-519 ' No. 938-367 fikin bu borçlarının temini istifası Açık artırma ile paı·aya çevrileoelıi 

k b _J b b Açık artırma ile paraya çevrilecek için Alsancak ikinci kordon J 219 gayri menkulün ne {)lduğu 53 aj'açq 
arını av eaen a Q gayri me~kulün ne olduğu: Temmuz ada 20 parsel eski 487 yeni 259 taj zeytinlik. r ı l cocu 

t 'J ' 1337 tarıh ve 14 tapu numaralı numaralı ve iki katlı içinde Halkapı- Gayri menkulün bulunduğu mevki, 

20 ene so l b l 3432 sehim itibariyle 2102 sehim nar ve tulumba suyu ve e1ektirik mahallesi, sokağı numarası: Yuvalj ra on arı u uvor han. tesisatı mevcud 2900 lira kıymeti deresi ~evkiinde. 
'J Gayri menkulün bulunduğu mev- muhammineli bir bap kargir ev aşa- Takdır olunan kıymet: 852 lira de-

~ ki, mahallesi, sokağı, numarası: ğıdaki şartlar dairesinde açık artır- ğerinde. . 
Rizeli . ayyar sen ı mahr . ti k Tire çıra pazarında. ma suretiyle satışa konulmuştur. Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

e erce UffiJye e ÇlrpJnJT en ÇOCU• Takdir olunan kıymet: Tamamı 1 - İlk artırma 26/1/939 tari- saat: 19/12/938 pazartesi günü saat 
v 

gunu A •k d ·ı Jd v d "'d beş bin lira de&crinde. hine müsadif perşembe günü 14-15 15 te Tire icra memurluğu odasında. 
merı a a mı yoner o ugunu uyunca a eta Artırmanın yapılacn.ğı 'yer, gün, de İzmir üçüncü icra dairesinde ya~ 1 - İşbu gayri menkulün artırın• 

• • d ki k b d k • saat: 19-12-938 pazartesi günü saat pılacaktı~. şartnamesi 9-12-938 tarihinden iti-Se VIDCin en a ını ay e ece tı 14 te Tire icra memurluğu odasın- 2 - işbu gayri menkulün şartna haren 519 No. ile Tire icra dairesini11 
Okuyncağnıız vak'a . bir roman Sara, çocuğuna. bir masal lat da. mesi 6/ 1 /939 tarihinden itibaren muayyen numarasında herkesin gö. 

mevzuu değil, bir hakikattir. Fakat gibi macerasını anlatınca Sidne~n dcı~ 1 - İşbu gayri menkulün artırma 938/352 numaralı dosya ile daire- rebilmesi için açıktır. İlanda yazılı 
her halde hayal kudretinin ynratn- ru Türk sefarethanesine gidiyor, an- şartnamesi 9-12-938 tarihinden iti- mizde .herkesin görebil~eAsi için a- 0.l~nlard~n fazla malfımat almak is.. 
cağı romanlardan dnha heyecanlı ve nesinden aldığı mallımatı veriyor. Ri- haren 367 No. ile Tire icra dairesinin çıktır. Işbu şartname ve ı1andan da- tı) enler, ışbu şartnameye ve 937-519 
daha çok meraklıdır. :enin Kurayi Seba nahiyesinin Cemil- muayyen numarasında herkesin gö- ha fazl~ iz.ah~t alıı:ı.ak istineynlerin d~~ya numarasi!l.e memuriyetimize 

Vaka umumı harpten evvel başla - baş köyünde bulunan babasından ma- re bilmesi için açıktır. İlanda yazılı memurıyetımıze muracaatları. muracaat etmelıdır. 
maktadır. himat istiyor annesinin evlenerek iki olanlardan fazla malumat almak is_ 3 - Artırmaya iştirak için yuka- 2 - Artırmaya iştirak için yuka.. 

Rizenin Kurai Seba köyünden Ha- kızı doğan hemşiresini~ resimlerini tiyenler, işbu şartnameye ve 367 rı~a yazıl~ kıym:ti m~han:ıminenin rıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetfn. 
san ile Tayyar, para kazanmak için' eve gönderiyor. do~ya numarash·le memurivetimize yuzde yedı buçugu nısbetınde pey de pey veya milli bir banka teminat 
ana babalarına veda ederek Rusyaya Sidney Amerikalı bir kızla evli bu- müracaat etmelidir. • akçesi veya milli bir bankanın temi- mektubu tevdi edilecektir. (124) 
gidiyorlar. lunmaktadır. ~fişiganın Alispa eyale- 2 _ Artırmaya iştirak için yuka- nat mektubunu t~"'..di etmeleri. _ 3 -. İpotek s:thibi alacaklılarla df. 

Parasız gençler, hayatla mücadeleyi tinde büyük bir müessesenin mühen - nda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetin- .~ - İ?otek sahıbı .al<l~aklılarl~ ::e ger alakadarların ve irtifak hakkı 
göze almış olduklarından ?ı!oskovada disidir. Eva da Nevyorkta bir elektrik de p . , 'lr b" b k t · t dıger alakadarl~rın ıddıalarını ılan sahiplerinin gayri menkul üzerinde-

ey ve) a mı ı ır an a emına t "h. d . "b · · .. · · d 
başladıkları işlerde az zamanda mu- mühendisi ile evlenmiştir. Pol adında mekt b t d" a·ı kt'. (124 ) arı ın en ıtı aren yırmı gun ıçın e ki haklarının hıı~usiyle faiz ve mas-

u u ev ı e ı ece ıı. k .. b' 1 ·ı b" ı·k 
vaffak oluyor ve bir sene içinde kil - bir erkek, Firanoy adında bir kız ço - 3 - potek sahibi alacaklılarla di- e::~ ı. mu~·ı~t.e erıl e . ır ~ .te ~~~J- rafa dair olan iddialarını işbu illin 
çük bir pastane açıyorlar. cuk annesi olmuştur. ğer alfikadarların ve irtifak hakkı rhıekılmıze ı ır~.eller.ı a sı .ta lır e tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

Tayyar pasatanenı·n sahı.b"ıdı·r İşı' Eva, !'-ı· çocuau ile bır' arada - a arı tapu sıcı. e.rıle sabıt 0 ma- evrakı mu··sı"btelerı·)·le b·ıı·lı"kte me. 
' • AK • Yirmi sene evlat hasreti ve rnahru- sahiplE>rinin gayri menknl üzerinde- dk b d l 1 

gittikçe büyütüyor ve dükkan en çok rak çocukları ile Amerikaya kaçmış, k 1 ça sa~ış e e ının pay aşmasın - muri.vetimize bildirmeleri icap eder. 
miyet içinde yaşıyan Tayyar, göz yaş- i haklarının hu<ı!l<ıivle faiz ve m:ı.~- d } k l ki 

müşteri toplıyan bir yer olu~\1r. Genç onları mektebe vermiş, okutmuş, bu- rafa dair olan iddialarını İ<ıbu ilRn an
5 

ıarıçT 8
. aca

1
• arı. .. Aksi halde hakları tapu siciliyle sa. 

ve yakışıklı karadeniz çocuğu bu arada rada kızı Havvaya Eva 0 g-lu Şabı'ne !arı ile ıslattığı mektubu oğluna gön- t 'lı' . . . . .. . . - ayın o unan artırma gu- bit olmadıkça ,,,. t 1. ı ı- • 

b. . . ' . . an mden ıtıhnrı>n nrmı p-ıın ıcındP ·· d · · k d 1 · · •1 ış uec eıının pay. 
ırçok Rus kızları ıle de ahbap olu - de Sıdnev adını veri'-·or. dermış, haber beklıyor. İhtivar baba k · nun e artırmaya ıştıra e en erın laşmasınunn h .· k ı ı . 
, F k t · 1 d s Ge be ·· J J • • • J evra ı müsibtelerivle birlikte me- · · k 1.. nııç a ır aı. .) or. a a ıç ern e ara nen rg Turk kanı taşıyan Sıdney ilnıversi- "'a Amerıka'-·a gidecek, yahut çocuk- . , . . . . · . . artıma sartnamesını 0 ·um us ve u- 4 Gösteı··ı ·· d 1 
d d b. ·· · h · d k ·· · b" · " " murı~ etımıze bıldırmelerı ıcap eder l ~ IA ı d • · "b - 1 en gun c aı ırmaya a ın a ır musevı epsın en açı goz teyı ıtırerek hayata atılı,·or, zengin !arını Rize.ve getirecek.. Ak . . . . · zum u ma umatı a mış a ve ıtı ar istirak edenler rt rt ı 
k • 1900 1 d T s . A J • • • sı halde haklan tapn sıcılıvle sa- olunacakları. ~k ' Iü a 

1 
ırma ,. şa names 

çı ı~or ve yı ın a ayyar, ara oluyor, vıllalar kurduruyor ve bır gün Nasıl, bır romandan daha heyecan- b. 1 .. • . . .. o umuş ve zum u malumat alını• 
·ı ı · 1908 1 d b' k k . . ~ - . ıt o madıkça ımtış bedelının pay- 6 T d l v ı e ev enıyor. Y1 ın a ır ere e , annesıne babsının kım oldugunu so - lı degıl mi? . ., .- ayın.~ ı en gun_ ve saatta ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
1910 yılında da bir kız çocukları olu • ruyor. N. A. ]aşmasından h.arıç kalırlar. ,ayrı menkul uç defa bagırıldıktan ve itibar olunurlar. 
yor. 4 - Gösterılen günde artırmaya ~onra en çok artırana ihale olunur. 5 _ Tayin edilen zamanda gayri 

Erkegve Şahı·n k d H d IZM1M ÜÇÜNCÜ ICR 1 C iştirak edenler artırma şartnamesi A k t b d l' h · 1 • ıza a avva a ı A ve FLAS ME~JURLU UNDAN: nca ar ırma e e ı ta mm o u - menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
veriliyor ve Brislav belediyesi bu iki GA YRf MENKUL MALLARIN S:' ~ TIŞ iLANI okumuş ve liizumlu maJOmat almış nan kıymetin yüzde yetmiş beşini en çok artırana ihale edilir. Ancak 
çocuğun isimlerini tescil ediyor. 61. - lzmirin Cumaovası nahiysine bağlı Bulgurca köyünde keklik ve bunları tamamen kabul etmiş ad bulmazsa en çok artıranın taahhü- artırma bedeli muhammeıı kıyme-

İşlerini adamakıllı büyüten ve Mos- tepe mevkiinde 1 O ve 11 inci paftalarda 15 parsel numaralı ve itibar olunur. :lü baki kalmak şartile artırma on tin vüzde vetmis besini bulmaz veya 
kovanın sayılı zenginlerinden olan 149360 M. 2. lık tarla ve zeytinlik. Muhammen bedeli 2240 5 - Tayin edilen zamanda gayri beş gün daha temdid edilerek 10/2/ satış istiyenin alacnğına rüçhanı o. 
TaYJ·ar bir aralık memleketini gör - ı· 40 k · menkul ile defa ba~ınldıktan sonrr 1 

k h . ıra uruş. 939 t 'h' .. d'f .. .. an diğer alacaklılar olup ta bedel 
rnc evesıne kapılıyor. Daussıla gün 62 B l k"' .. d K kl'k t k'" d J I . . ft d 16 en çok artırana ihale edilir. Ancak arı ıne musa ı cuma gunu . . tik . . . k k - u gurca oyun e e ı epe mev un e ıncı pa a a t 14 15 d 'h l . l w bunların o gayrı menkul ıle temin 
geç 1 çRe. ıçını y~d ıyord, arısına: parsel numaralı 111940 M. 2. lık tarla. Muhammen kıymeti llrtırma bedeli muhammen kıyme- saa

7 
-lh l ebı da l~sı y~pıd~caGgı. . edilmiş alacaklarının mecmu undan 

- ızeye gı eme en yapamıyaca- 895 1. 52 k tı·n yil"de Y"tmı·"' be.,'ni bulma v - a e e e ı peFıın ır ayrı . 1 k 
- Se 1 t' K' '"ld . k. k 1 ıra uruş. '· · " v .,,ı z eya . . . ~ . · . faz aya çı mazsa en çok artıranın 
gım. ne er geç ı. ım o ü, ım a - 63 B l k'" .. d K kl.k "V"dt'· k'" d 9 t • t' . l y ü h menkul kendısıne ıhal edılen kımse ~"ahhildu·· bakı" .kalmnk u··zere "rtırma d G" .. 1 . M 

1 
k t' . .. - u gurca oyun e e ı tepe - sugu upınar mev ıın e sa ış uı ıycnın a acagına. r c anı o- a " .. 

ı.d or~lpil ge eyımö ... em eke .ıdmı.gor. 10-11 inci paftalarda 17 na•ael numaralı 56320 u, 2.mL L m :laha e:\vel veril n mühl~t içinde Pll 'lnbe !>'ti ah temdit ve !Ank;: ıncf aıe en o rsem g zum açı gı erım. 1 - 1 I M H ~ k . 563 ı· ..jv2ı0 k -~ V ·' lstn diğer alacaklılar bulunupta be- .h I ,_ ~ f h 9 . 1 k . ...,tJ.Jt; d 
S . k d 1 ak 

. t . u ve agaç ı tar a. u ammen ıyrnetı ıra uruQ. d 1 b 1 rayı vermezse ı a e 1'araı ı es o- -!JÜnü yni saatte ynpı ıfca ar ırma a 
aı a ocasın an ayrı m ~ e un arın o gayri menkul ile temin ' ıs emı- 64 B 1 k.. ·· d K kl'k S ··"' .. dl.. k.. d 9 lunarak kendisinden evvel en. yük- bedeli satış istiyenin alacağına rüc .. 

yor. Pakat içlerinde Sara Benenberg - u gur~a. oyun e e ı tepe - ogu ulıpınla1r75mOOevMıın2 el k edilmiş alacaklannın mecmuundan k t kl"ft b 1 k' t h 1 d'- 1 ı,.ı 1 1 
. k. ve J 1 ıncı paftalarda 18 parsel numara . . ı . se e · ı e u unan ımse arz e - anı o an ıger a aca,. ı arın o gayr 

mı~ara fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 1 ·. _. . . kumlu ve ağaçlı tarla. Muhammen kıymeti 1175 lira. miş oldu~u bedel il. ~ .. t;a 111z:ı v- mcmlcul---,ile t~mın di miş alacakları 
- Pekı oyle ıse gıt, fakat çok kal- 65 _ Bul urca kö ünde Keklik tepe • Söğütlüpınar mevkiinde 11 ta~hhüdü baki kalmak üzere artır- !ursa ona, razı olmaz veya buluna- mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, 

madan gel, demekten başka çare bula- . .g f d YI 9 l lı 78260 M 2 lık tarla Mu • ma on beş gün daha temdit ve on be- mazsa hemen on bes gün müddetle en çok artırana .ihale edilir. Böyle bir mıyor. ıncı pa ta a parse numara · • · ;s" 

Tayyar, J\foskovadan doğru Riuıyc hammen kıymeti 626 lira 8 kuruş. şinci günü ayni . aatte yapılacak ar- artırmaya çıkarılıp en çok artırana bedel ~lde edilmez~e .~imle yapıla· 
ve nahi.:renin Ccmilbnş kö,·üne gı·de _ 66 - Bulgurca köyünde Keklik tepe - Söğütlüpınar mevkiinde tırmada, bedeli satış isteyenin ala- ihale edileceği ve iki ihale arasın- ma

6
z. \ eGsatı! taelebkı 1dukşer3•• • 'h 

1 " d 21 l 1 3 J 5 20 M 2 lık kumlu - Tayrı m n ·u ene ısıne ı a e 
1 n · k G 1 1 inci pafta a parqe numara ı · · ve d - ı ki d k' f k ·· l " d b re\: nı esme avuşuyor. renç dcliknnlı l 20 k cağına rücham olan iger a aca ı- a ı ar ve geçen gun er yuz e eş olunan kimse derhal veya verilen müh 

dog"up bu··yu"du·· n.t·ı ko··yu"nde e.c:. dostla a-açlı tarla. Muhammen kıymeti 315 ira uruş... . . k 1 1 . d'l . f . d"" l h'"k 
b l k d 11 lann o gyri men u i e temın e ı mış aız ve ıger zarar arın ayrıca u - Jet içinde parayı vermezse ihale karan 

görüşüp doneceg· ı· vnkı't du"n"a "üzün- 67 - Bulgurca köyünde Kekliktcpe - Söğüt üpınar mev ıın e ıncı h k l k .. 'd 
.. J " 5 7 20 M z J k k 1 "' 1 alacakları mecmu undan fazlaya çık- me acet a ma sızın muşterı en fcsholunarak kendisinden evvel en 

de kara bulutlar dolaşmağa başlamış- paftada 22 parsel numaralı 3 · · 1 umu ve agaç 
1 

tahsil olunacağı. yüksek teklifte bulunan kimse arzet-
tır. t:mumi harp patlıyor, hudutlar tarla. Muhammen kıymeti 357 lira .~o kuruş. . . mak şartiyle, en çok artırana ihale • 8 - Yüzde iki buçuk tellaliye ve miş olduğu bedelle almağa razı olursa 
kap nıyor. 68 - Bulgurca köyünde Akçaalan mevkıınde 5-6-9-11 ıncı pafta- edilir. Böyle bir bedel eldeedilmezse 

Za .. allı Ta\1\•ar, ne vnpacagı-nı şa- larda 23 parsel numaralı 119380 M. 2. lık tarla. Muhammen d tapu harç ve resimlerinin müşteriye ona, razı olmaz veya bulunmazsa he· 
• J J J.. ihale yapılamaz. Ve satış talebi ü- devlet ve belediye vesair vergi ve men on beş gün müddetle artırmaya 

~ırıyor. Şimdi, Moskovadaki pastane, kıymeti 596 lira 90 kuru~. . . . b k 1 1! h 1 d,.l 
k d k k. d 11 ftada 2'A şer. rusum borrlulara aid olacag-ı ve u çı arı ıp en ÇOI\. artırana i a e e i ir. 

karısı ve çocukları gözünde tütmeg· e 69 Bulgurca öyün e ·öy civarı mev ın e ın_cı par ., ~ t 
l 28200 M 2 ı k k 1 l t l Mu 6 - Gayri menkul kendisine ihale .t d . . d t ı· olanların mu ki ihale arasındaki fark ve geçen giln· 

başlamıştır. parsel numara ı . . ı um u ve agaç ı ara. • şeraı aıresın e a ıp - . 
ı 60 k olunan kimse derhal veya verilen .. 1 · ·· ·· ·· 1er ıçin % 5 ten hesap olunacak faiz 

Rus· ihtHalinden Bolşevikliğin te- hammen kıymeti 423 ira uruş. ayyen ~un. ve sa~tta ztml ır '-!'l~uncu ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
essil üne kadar l\:Ioskovaya gitme im- 70 _ Bulgurca köyünde köy civan mevkiinde 5 ve 11 inci pafta- mühlet içinde parayı vermezse ihale icra daıresıne muracaa arı ı an o- kalmaksızın memururiyetimizce alı 
kanınt bulamıyan Tayyar, bir giln, Iarda 25 parsel numaralı 123240 M. 2. lık tarla. Muhammen kararı fesholunarak kendisinden e. lunur. cıdan tahsil olunur. Madde (133) · .. 
fakat senelerce sonra fırsat bulup ken kıymeti 1232 lira 40 kuruş. vel en yüksek teklifte bulunan kim- -------------- B · k ı· "k" · t k d 5 1 1 • · f ı · ikinci hukuk mahkerneain- u gayrı men u tin ı ıncı ar ırması 
dini '.1\foskovaya atıyor. Doğru pasta- 71 - Bulgurca köyünde köy civan mev iin e ve ıncı pa ta- se arzctmiş olduğu bedelle almağa zmır yukarıda göste~·ilen 3/1/939 tarihin· 
aıesine i'koşuyor. Heyhat.. '"Pastanenin larda 26 parsel numaralı 126120 M. 2. lık ağaçlı tarlcı. Mu - razı olursa ona, razı olmaz veya de;: d K n sokak 

4 1 
de Tire icra memurluğu odasında. iş. 

yerinde yeller esme'ktedir. Karısını, hemmen kıymeti 1891 lira 80 kuruş. b 1 h b .. üd uca a aran ı sayı ı bu ilan ve gösterilen artırma şartna· 
ıd 1 l k . d u unmazc:a emen on eş gun m - evde oturan emekli yüzbaşı Tahsin 

çocuklarını tanıyanlara bile raslamı - 7 2 - Bulgurca köyünde Damlaraltı - Kızı am ar a tı mev im e d ti rt k ı k mesi dairesinde satılacag-ı ilan olu -
340 M 2 lık ı M e e a ırmnya çı arı ıp en ço ar- tarafından 1stanbulda Sirkecı· ın· ı· .. 

yor: Günlerce, aylarca dolaşıyor, arı- 5 inci paftada 28 parsel numaralı 65 . . tara. u- nur. 4248 
Y f k t h . b. . 1 k 326 l 70 k tırana ihale edilir. İki ihale arasın- Kemal caddesi 23 sayılı evde oturan or, a a ıç ır ıze rast ıyamadan hammen ıymeti ira uruş. 
b~tkin, meyus bir halde ~e bütün ümi- 73 _ Bulgurca köyünde Damlaraltı - Kızıldamlar altı mevkiinde 5 daki fark ve geçen günler çin % 5 Perla namı diğeri Perihan aleyhine 
dı mahvolmuş olarak Rızesine dönü- inci paftada 29 parsel numaralı 197640 M. 2. lık tarla. Mu- ten hesap olunacak faiz ve diğer za- açtığı boşanma davası hakkındaki 
yor, köyüne çekiliyor. hammen kıymeti 988 lira 20 kuruş. rarlar aynca hükme hacet kalmak- tebliğatın bili tebliğ iade edilmesi 

Uzn seneler, Tayyarda bir nebze 7 4 _ Bulgurca köyünde Akçaalan ve Kızıldamlar altı mevkiinde 5 sızın memuriyetimizce alıcıdan tah- üzerine müddeiumumilikçe yaptırı-
olsun il mit bırakmamıştır. Karısını, inci paftada 30 parsel numaralı 158360 M. 2. lık tarla. Mu· sil olunur. Madde (133 ) lan tahkik~t. sonunda da adre-
çocuklarız., tatlı bir rüya gibi düşü- hammen kıymeti 1583 lira 60 kuruş. İşbu han hissesi ikinci artırması sinin tesbıtıne imkan olmadığı 
nere~ hn.yalleri ile kendini oyalıyor. Tamamlan 768 hisse itibarile 696 hiaseleri müflis Avunduk za- . . . anlaşılmasına mebni bu baptaki teb-

B Ü b 1 1 . . yukanda gösterılen S-1-939 tanhin· 1. t ·ı"' en · h 1 ·ı ır ~ n, gene öy e eski giln erının de biraderler kollektif şirketi ortakları Mehmed, Üzeyir, Hamdi, . • v ıga ın ı ı:ın ıcrasına ve arzu a ı e 
tatı~. hulyalarına kendini vermiş dü - Şevket, Remzi ve Hakkı uhdelerinde kayıtlı olup müflislere ait de Tıre ıcra memurlugu odasında davetiyenin mahkeme divanhanesi-
şilnurken kapısı çalınıyor. Gelen a - payın 69261 de 45350 si T. C. Ziraat bankasına birinci derecede işbu ilan ve gösterilen artırma şart- ne talikine ve tahkikatının da 8-12-

~---...... K ... A--y 
NA 
Yl 
cı 

Müdrir 

VlT'J'EL TUZU 
dam: . ipotekli olan yukarıda mevki, pafta, miktar ve muhammen kıymetle- namesi dairesinde satılacağı ilin o- 988 perşembe gününe bırakılmasına 

- Ta~ryar ağa, dıyor. Seni aüratle ri yazılı gayri menkullerin müflislere ait 768 de 696 hisseleri 9 kanu- lunur. 4249 karar verilmiş olduğundan Perla na- Nekris, romatizma, kum sancılan 
§ehre çagırıyorlar. . 1939 . .. .. t 13 d 16 k d . -------------- mı diğer Perihanın mezkur günde sa- na karşı mide kara ciğer ve böbrekle-.. . nu sanı pazartesı gunu saa en ya a ar peşın para ve 

Ne yapacaklarrnı"' ben ? d • k.1'1 · k T d at on raddelen"nde lzmı·r aslı'ye ı"kinci ri temizler. - . . . . ~. ı. . . . pazarlık yolu ile satılacağm an ıste ı erın mez ur gün ve saatta • 
- Bılmıyor~m .. Mühım bır ış ıçm. İzmir üçüncü icra ve iflas memurluğu dairesinde hazır bulunacak ...., ıre e - hukuk mahkemesinde bizzat veya En ucuz maden suyu elde edilir. 
T~YJ·arın Rızede aldığı haber şu • olan mezkur masayı idareye memur İstanbul avukatlarından Ekrem bilvekale hazır bulunması aksi tak- zmir ahkamı şahsiye sulh hukuk 

dur· l l" •1A 1 (4252) Dr S S ,,.. l dirde aleyhinde gıyap kararı ittihaz mahkemesinden: 
A.1 kl b Kulene müracaat arı uzumu ı an o unur. ırrı ı ıne 

- ı en ve çocu arın ulundu. Hep- • • olunacağı tebliğ makamına kaim ol- Akıl hastalığına müptelii. olan Ha• 
~sağ&rlnr ve Amerikaday~ıyorla~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~ Ltanb~~~~~d~S~ makfizere ke~iyetilin olunu~ mil o~u Şeri~ birinci kahraman~r 
Oğlun milyoner olmuş. Devlet Demiryollarından: Yurdu hekimlerinden ------------·- mahallesinde emin bey sokağında otu-

Tayyar, inanamıyor. Hüngilr, hiln- Hastalarını yalnız gündüzleri ka- ------------ -:- ran Hamit oğlu Süleyman Bardakçı 
gür ağlıyor. Kendini kaybediyor. Yir- Haftada dört gün Karakuyu yolu ile Alsancak - Afyon arasın- bul ve tedavi eder. Memleket ha!tanesı vasi tayin kılınmış olduğu ilan olunur. 
mi kilsur seneyi sonsuz bir azapla ge- da işliyen 1307/1308 No. lu yolcu katarlarında yolcuların yemek, iç- b 4251 
çiren ihtiyar Tayyar, yeniden dünyaya mek ihtiyaçlarını temin için idaremizce bulundurulmakta olan büvet- aşoperaf ÖrÜ 
g-elmiş gibi oluyor. ler bir sene icin acık artırma usuliyle kıraya verilecektir. Muhammen Doktor M N • A k DOKTOR 

- İnanamıyorum diyor, bu nasıl kira bedeli (750) liradır. lıteklilerin (5625) kuruş muvakkat temi- ' • un r an M. ŞEVKi UGUR 
olur?.. nat yatırmaları ve artırmaya Rirmeie manü kanuni bir halleri olmadı- Demir Ali 1 Adres: ikinci Beyler sokak DAHlLI HASTALIKLAR 

Ona izah ediyorlar. Zavallı Sara, ;;mı mübeyyin vesikaları ile ihale 0 ünü olarak tayin olunan 16/ 12/ • f k K b 1 ti ,... • Avnıpada tetkik seyahatinden ınn arşısı.. a u 188 an MÜTEHASSISI 
kocasından ayrı kaldıktan sonra jc:}e. 938 Cuma R'iinü saat 15 de lzmirde Alaancakta Sekizinci işletme bi- 3 7 k d T ı 

-lmi!tll'• • Hutalannı her -:ı- - · a ar. e e: muayene· İkı"ncı· Beyler sokak No. 82 rine devam ederken ihlillil he,. Jt:yin: · ~ .. ' . · ' 1 yonumuza müracaatları ilin olunur. •- 15'"
1 

h bn• 1 _1._._ 1 ... 7 l I ("246) muayenehanesinde kabul ede.r ...... hane 3125 .. Evi 2980 Telefon No. 3286 ma ve 1§, arlık oralarda durmıya- Şartnau.ıı;;u:r komi•.> uuQGn par&llZ IMW&I", :! . -. - -
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İşi temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatınncı 
derhal 

Fehmi makine tamirhanesi 

aelir. 

Çünkü: 
'12 senedenberi hassas ve temiz i§ 
yapmakla tanınan atelye, iti günün· 
de teslim etmeği prensip edinmiştir. 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
26 inci tertip plana 

.. ~ 

2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 938 
Sayı Lira Sayı Lira 

1 M&ldfat 10000 30 
" 

(SOO) ısooo 
1 " 

20000 60 (200) 12000 ., 
1 lkramiyo 45000 100 (100) 10000 

" 

\ANADOLU) 1 Bil'incikanun PERŞEMBE 1938 

______________ ...;;;;;;::::==~. 

Erkek kostüm kumaş 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man
to ve Buga Yaka kürk 
ferini IBRAHIM KA 
RAKAŞA bakmadan 1 . . 
geçmeyınız. 

Tip 77 
En müşkülpesent radyo dinle· 

yicilerinin radyosu dahill imalatı 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii 
bir ses verir. 

Tip 100 
Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

yüksek kaliteli ve kudretli bir sÜ· 
per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 
yüksek bir radyo. En son ve m<>"' 
dern, kırmızı « T ungsram> lam
baları ile mücehhez. 

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 
Cesim hoparlör. 

Ve bir çok başka yenilikler, bu radyoyu dinleme zekvlcrini artırmak tadır. 

M. Tevfik Beykent 
Elektrik, telef on ve malzemesi Siemens fabrikaları mümessili .. 

1 .. 15000 400 (50) 20000 
Odunpazarı No. 12 

ı·----------------------- Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 " 1 
" 

12000 600 (30) 18000 
1 10000 " .. 800 (20) 16000 
2 6000 •• 

" 4 4000 

""'-~-.: if..~;ı., • 

Siz de MET ALLUM ''D,, Limbalar1ıu 
alırsanız 

Hem bol ıtık almıt olur, hem iktıaad etmit olur, hem limba deiiftirmek 
ten kurtulur hem de .. rfi7atmızm ekaildifini ilk faturada sörUraünib. . , -

LLU 
t:evfik Baykent 

Elektrik· Telefon ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

blri 

S. FERiT 
Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları Eşsizdir 

Ankara Satış yerleri • 
Sark Merkez ecza ticareti T A. Ş. Ankara Yerli Mallar Pazarı. 
Çankaya eczanesi- Yenitebir.. Talip Arif eczanesi- Anafartalar 
caddesi. 

Merkez Depo: ŞİFA ECZANESİ 

İsvicrede Vebbolite A. G. nin 
' Türkiye ve Şarkıkarib Vekili Umumiai Vebolid Ltd. Şti. 

Ege mıntakası için JZMİRDE Emlak Bankaıı yanında 
Resmi Şubesini açmıı olduğunu arzeder 

VEBOLiD 
acı ve kireçli sular tasfiye cihazları (sabit ve portatif) 

VEBOLID 
Şüpheli sular için tazyikli ve tazyiksiz 
su ile isler hususi teminatı~ f ilitreler .,, 
Kalörif er ve Sınai teıiıatı için kireçli suları taıfiye eden te1iıat 

Tediyatta kolaylık - 5 senelik garanti 
idare Merkezi: İstanbul Galata Billur S. No. 7 / 9. 

Telefon: 44507. P. K. No. 1094 
Ankara Şubesi: Bankalar caddesi No. 22. 

Telefon: 2681 ~ P. K. No. 45 
İzmir Şubesi: Samaniskelesi Emlak Bank yanında No. 15. 

Telgraf adresi: Her yerde « Vebolid ~ 

lml!!!llll .. ~--------------------------~--Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

Birincikordon Atatürk caddesi tayyare 
sineması yanında No. 208 Tel: 3277 

lzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 
eder. Muted!I fiat, denize nazır odalar .. 

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi tenzilat 
yapılır. 

Lokantamızda: 

1 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve· 

rilecck ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir. 

Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

İ . - Dostum bu ne şıklık! Hem mas-
rafının çokluğundan ve aylığının ida
ı·e etmediğinden bahsedersin, hem de 
çiçek gibi giyinmişsin. 

- Tabii değil mi ya, ben bu şıklı· 
ğımı bir mazot ocağına borçluyum. 

- Canım, şıklık ile mazot ocağı a
rasındaki münasebeti anlıyamadım. 

- Senin galiba haberin yok: Ben 
bir müddet ewel bir 

HElDENfA 
mazot ocağı almıştım. Azizim, o kadar 
iktisatlı bir ocak ki beni fazla mahru
kat masrafından kurtardığı gibi, ta
sarrufa da alıştırdı. Ve bu suretle ar. 
tırdığım para ile kendime daha itina 
ile bakmağa imkan bulabildim. Şim
di de kış yaklajmakta olduğundan bir 

HEIDENIA 
mazot sobası almağa hazırlanıyorum. 
İşte o zaman beni daha şık ve daha ne
şeli göreceksin. 

- Aman birader, bu ocak sobalar·· 
dan İzmirde tedarik imkanı varsa bir 
tane de ben alayım. 

- Hay hay, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 
bankası karşısında Dunlop 

mağazasına koş, bu fırsatı kaçırma. E\·inize bir 

HEİDENİA 
mazot ocak ve sobası almayı ihmal et meyiniz. 

--------------.---~--------ı-.::~--~~=-----------Denizbank lzmir şubesinden: 
Bankamızın Karşıyaka - Alaybey mevkiindeki tersanesinde 

' müterakim cınsleri muhtelif hurda eşya 8 Birincikanun 1938 Perşem
be günü açık arttırma suretiyle satılacağından talip olanların mezk'iir 
tarihte ve aaat onda tertanedc bulunmaları itan olunur. 3Q - 1 ( 4243) 
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Olivier ve 
Şürekisı 

KUÇÜK İLANLAR 
111111ut11111111111111111111111111! il l il ll l il l l ll ll l l ll l il il llf HllllllHIH 111111111111111111111111111111111111111 . 

Deutsche Le-

Karilerimize kolaylık ol-

mak üzere, gazetemizde 
(Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır· 
dık. 

LlMlTET 
Küçük ilan şartları V apar acentası 
Dort satırlık ~üçük ilanlardan: 

vante Linie 
G. M. B. H 
Hamburg Bir defa için ao kuruş BfRINCl KORDON REES 

!ki defa için so kuruş BiNASI TEL 2443 
üç defa için 70 kuruş THE ELLER!v'...AN LINES L TD. «İSERLOIIN 'tT 

20 
teş-

Dört defa için 80 kuruş LONDRA HA Tfl . > l apuru son 

fı arayanlar, iş verenle· 
rin, kiralık ve müteferrik 
il&tılarını burada bulacak· 
sınıı. 

Devarnlı küçük ilanla1'ın her d~fası « TRENTINO:. vapuru 29 Birin- rınde bekleniyor, ~otterda~.. R~e-
için ıo kuruş alınır. Bir kolaylık cite~rinde LONDRA, HULL ve An: ~:n ~~ Hamburg lımanları ıçın yük 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ olmak üzere her satır 30 !':ü.rf iti- versten gelip yük çıkaracak ve aynı ca ır. 

bur edilmişCr. Bir küçük i!an 120 zamanda LONDRA ve HULL için «FRIEDENA» Vapuru 29 sonteş-
narftan ibaret olmalıdır. Dört satu yük alacaktır. rinde bekleniyor, Rotterdam, Bre-
dan fazla her satıl' içın ayrıca ıo1 «THURSO~ vapuru 6 lkincite~- men ve Hamburg limanları için yük 

Muay~nehane aranıyor 
1 :lir dit Ubibi muayenefianeyc elve
rlfU lnrahk ev anyor. Başturak cMl
desi ile tk~melik arasında <lana 

kuruş alınır. rinde LONDRA, HULL ve Anvers- alacaktır. 
ten gelip yük çıkaracak ve ayni. z!'- •MOREA~ Va uru 5 den ıı ilk-

K manda LONDRA ve HULL ıçın A P 
apucu aranıyor .. k 1 k kanuna kadar Rotterdam, Bremen ve A d k p culuk etmek yu 8 aca tıı'. 

partma~. ~'kK a ud l h 53 c:POLO, vapuru İkinci te~rinin Harnburg limanları için yük alacak- 1 -:::---::-----=-==---:----------·------. tiyenler Buyu ar ıça 1 an · t r · N f v ı~ .. sonunda Londra, HULL ve Anver&- 1 
· • k A ı • d 

numaraya muracaatları. ten gelip yük çıkaracak ve ayni.~- AMERiKAN EXPORT LINES a ıa e a etın en: 
manda LONDRA ve HULL ıçın «EXECUTIVE» Vapuru 28 !o!onte~-

memnun olunacaktır. 

1 Müracaat yeri: Kestelli caddesi 
No. 159 Mustafa 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 

/LAN 
Maliye Vekdleti ve Türkiye Cum· 
huriyet Merkez bankasından: 

28/5 ve 15/12/984 tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibince 
ihracına selihiyet verilen ve geliri tamamen Sivas-Erzurum demiryolu
rıun inşasına tahsis olunan yUzde yedi· a-elirli Sivas-Erzunım istikrazının 
fiııni senede itfası meşrut dört buçuk milyon liralık Leşinci tertibinin 
tayıt muamelesi 5/12/938 akıamı nihayet bulmak üzere 19 l l / 938 
)abahındaıı itibaren başlamı~tır. 

Tahvill~r hamiline muharrer olup beheri yirmi ve beş yüz lira iti
Lari kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak iki kupiire ayrılmı~tır. 

.F!u tahviJler umumi ve mülhak büt~elerle idare olunan daire ve mü
esseselerce, vilayet hmm~i idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede 
ve milnakasa ve mukavelelerde terninat olarak ''e hazinece ~atılmı~ ve sa
tılıc:ak olan Milli emlak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul oluııa
cakJarı gibi gerek tahvil ve gerek ku~on bedelleri de tahvillerin tama
meA H!aaına kadar her türla vergi ve resimden muaf bııluırncaklardır. 

Tahvillerin ihraç. fiab yi.izde 95 olarak te:Sbit edilmiştir. Yani 20 iL 
ralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli <le 473 lira

· <lır. 

Xayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat, TUrkiye lş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret belediyeler 
baı&kaları !le Sttmer, Eti ve Deniz banklar tarafından icra edilmektedir. 
Dia.r bukalar vasıtası He de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren sahalarda 
ftltbMk iıteyenkre keyfiyet ilan ve 15 günlük ı:rnskripsiyon müddeti 
sarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaati arı iktizasın<l~n bu-
hıHuiu işaret olunur. D. 14 

fzmit inhisarlar Başmüdürlüğün· 
den: 

Bu sene içinde Aydın ve Ödemiş havalisinden getirilecek tah
minen (30.000) çuval hurdanın Alsancak şimendifer istasyonunda 
vai(onlardan arabalara yükleme işi pazarlığa konulmu,tu. 

lıteklilerin (56.25) liralık teminatlariyle 6 / 12/ 938 günü saat 
15 de Baş Müdürlüğümüzdeki komiayona gelmeleri ilan olunur. 
• 30 ' 3 (4245) 

lzmir Defterdarlığından: 
icar No. 

403 
404 
~05 
406 
-407 
~08 
409 
~10 
411 
412 
413 
414 
-41 .s 
'416 
.. 17 

Lira 
Alsancak Mesudiye C'adde: 47 yeni No. lu dükkan 100 
Şehitler Altın sokakta : 3 1 yeni No. 1u Ev 80 
Turan şimendifer cadde 84 taj No. lu Ev l 8 
Güzel yurt M. iki çeşmelik cad. 82 taj1ı Dükkan 83 
Kemer cadde~i 21 ve 23 Numaralı Ahır 20 
Kuşıyaka Şemikler Menemen cad: 919 me-tre bahce 40 
Yemiı çarşıııtıda 5 3 eaki numaralı mağaza 1 71 
Halkapınar k&ğıthane cad: Çatalçeşme ma. 280 Nu. Ev 48 
Develi köyünde 9190 metre bağ 50 
Develi köyünde 25 dönüm bağ 21 1 
Develi köyünd~ 13 dönüm bağ 80 
Birinci kordonda Tuzane sokak 14 t"ski No. lu Diikkan 36 

« « « « l 2/ 18 > ~ 36 
Tepecik kağıthane cad: 64 yeni numaralı Ev 90 
Gaziler sinekli cad: 24 künye No. lu tahmini 4 dö . 
tarla 5 

41 8 Bayraklı Şeref tokıtğında 9 taj No. lu Ev 1 2 
-419 Orhan iye mahnl. Kımtarcı sokak 19 Nıırnaralı Ev '30 
420 Yol Bedestatmıdn 18 taj Numnrnlı Diikkan 96 
42 J Othaniye mahal. Kantarcı sokağımh\ )O No. hı E" 25 
422 Kıılar ağası 1 fanı yukarı katında 68 taj No. İu oda J 8 
423 Kızt.r ağası Hanı yukarı katında 93 taj No. lu otla 18 
424 Bottıova Ha. başı mevkiinde 1 No. atsa ve bir tek odası 1 2 
425 Kahramanlar Dereboyu sokak 1 taj numaralı Ev 24 
426 Narlıd!re yeni kale civarında 3 dönüm !arla 12 
427 Balçova yanıklık mevkiinde Bahçe y~rı 20 
428 Bornova Atatürk caddesi 1 O Numaralı Ev 1 BO 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 17I 11 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık: artırma usuliyle müzayedeye ko-

nultnu,tur. .. .. . 
İhalesi 15/ 12/ 938 tarihinde Persembe gunu saat 15 dedır. Ta-

liplerin c 1,5 tlepr>ıito yatırdıkların~ -dair makbuzlarla Mili: Emlak 
··d·· l" ~ ·· ·· ti ·ı~ 1 ur 1 7 7? 79 1 ( 4 ı 40) mu ur uw:une ınuracaa arı ı an o un . -- -

12 
il 

1 
Fahri Riza Bayraktar 

Sun'i aza amil ve mütehassısı 
Fran.ıada Kolen Matyo Ma jtSr miMateMlerinden mezun 

Hüaeyin Ru:a otlu 
Her türlü Ortopedik kemik haıtahkları için koraalar, Müteharrik, 

ıun'i el ve afaklar, Mde, Blbrek, banak dUtUklüklerl için tedavi kor
ıaları bilmuayene ölçü üzeme yapılır. Taklitlerinden korununuz. 

ADRtS: lzmir Konak Kızılay merkezi kartııı 
Gilzel İzmir Han No. 26 

Müracaat aaatlaı-1: 9--12 •• t......._11 /50 ye kadar. 

yük alacaktır. · d b k · N k · i ilk 
LlVERPOOL HA m rın e e ·Jenıyor. evyor ıç n y 

c:ALCERIAN> vapuru 1 O ikinci alacaktır. 
teşrinde LIVERPOOL ve CLAS- «EXCHAN'GE» Vapuru 2 ilkka~ 
GO\Vdan gelip yük çıkaracak. nunda bekleniyor. Nevrork için yük 

«MARDIN1AN» vapuru 25 alacaktır. 
ikinci teşrinde LfV.ER~?OL ve DEN NORESKE MIDDELHAVS. 
GLASGOW dan gelıp yuk çıkara-
cak. LINJE 

DEUTSCHE LEVANTE LfNlE «BAYARD» Vapnru 12 ilkkanun-
«KRET A .,, vapuru limanımıt.da nunct:ı beklenivor. hkendı>riye, Di

f)lup HAMBURG. BREMEN v~ eppe ve Non·e~ umum limanları için 
ANVERSt~n yiik çıkarmaktadır. .. 

1 1 
ki 

yu { a aca · ıı·. 

SERViCE MARfTJME ROUMAIN J~ .. retelli ~ perco 
«SUCEAV A-,, Yapuru 19 sonteş

V aprr;- A cenl!'t..~'! rinde bt>klt>niyor. Köstence, Kala~. 
ADRİATİCA S. A. di NAVİGA· ,.e Duna liman lan için ~·ük alacaktır. 

TİONE: «I> 'ROST'On;ı) Yapıını 1 il~kn-

Cİ1'TA Dl DAR! motcirü 1-12 ta- nunda bE>kleniyor. Kö:;;tencr;, Kalas. 
l'ihntle gelert>k a~·ni giin İstanbul Pi- ,.~ Duırn limanlan için yiik alacaktır. 
ıt, X:ıpoli, i\far:ıilya ve CeııovayR lin SOClETE VAPUER DE BULGARE 

reket edecektir. . TZAR FERDINAKih Vaı,uru 4 
'/ARA ıııc>lt"ı·u·· 1-1? ek gelerek an11 • • w ve Va•··n" 
h ) ~ • • • ılkhanuna dognı nurgaz ~ ... 

güıl(l" Putmos Leros h.lıınons t-.tan- ·ç· h k t d kt· '· . ı ın are c e ece · ır. 
köv ,.<' Rcıdo--a hareket edecektır. 

ZARA motörii 5-12 tarihinde ge- Vapurların hareket tarihlerile 
]erek 6-12 tarihinde Pire Korfo San- navlunlardaki değişikliklerden acen 
takuaranta Bı-indi <ı i Valona Draç ta mesuliyet kabul etmez. 
Gnn·osa Pp:ılato Zar:ı Fiume Tries- Daha fazla tafsilat almak için bi· 
te ''e Venediğe hareket edecektir. rirıci kordonda \V. F. H~nry van 

LERO motörii 8-12 tarihııde ge- der Zee ve Co. n. v. vapur acenta· 
lerek avni g·[int1e Pal:mos leros a- İığına murz.cat edilmesi rica olunur. 
linıııo~ .İst~ııl,ur ve Rodosa hareket Tdcfon: 2007 /2008 

Eksiltmeye konulan iş 
- Manisada Menemen ovası sulama ana kanalı inşaat ve sınaı 

imalatı ile Erniralem regülatörü inşaatı keşif bedeli ( 5 5 2. 157) lira 
(68) kurustur. 

2 - Eksiltme 1S/ 12/ 938 tarihine raslıyan per~embe günü saat 
( 15) de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su komiayonu oda • 
sında kapalı zarf usuliJe yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık 
i~leri g~nel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (27) lira (61) 
kuru~ mukabilinde ~ular umum müdürlüiI{inden alabilirler. 

4 - F.ksiltnwyf: girebilmek için isteklilerin (25.836) lira (35) 
kurul')luk muvakkat tı:-minat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün• 
'•n erı nz sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlik· 
te bir i.:ıtida ile vekfiJett: müracaat ederek Lu İşe mahsus olmak üzere 
vesikl'l almaları ve bu \'esikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için· 
de vesika ta1chin<le bu1unmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin ieklif mektuplarını ikinci rnadede yazılı saattan 
bir saal evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
lind"" veı mt>l~ri 1:1zımdır. 

Posiada olan ıı cikmder kabul Pdilrrıez. 20 27 1 6 4835/ 4168 

1'ürk Maarif cemiveti 
Ege Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Kültür bakanlırının yiiksek müsaadeleri Türk maarif cemiyeti 

tarafından açılması k;c.rnrlaştırılan Ege lisesinin hazırlıkları ta· 
mamlı:rnmıstır. 

2 - Okulun Ana, flk. Orta ve Lise kısımları vardır. 
3 - Okul, Karantina karakolu yanında Mensur\ konağında açı

lacaktır. Konağ:n havası ve manzarası çok güzel ve bahçesi ge
nistir. 

4 - Okulu yatılı ve gündüzlii talebe al nacaktır. Ücretler aşağıda 
gös eri miştir. Kamp ücreti buna dahil d.~e.::.ğı_·ıd_i_r· ......... ~--~·~ __ _ 

Gündüzlü taleoeden 
Okul derl"'cesi alınClrak Yatılı talebeden alınacak ücret cdı::cektir. _....., __ ...,....,.._ ____ -: Ana ve ılk okul 50 Bunun yatılı kısmı yoktur. 

ROYA1E NEERLANDAISE 1 s . ı o,ıa 60 200 li<adır 
KUM

0

ANYASI: t n !.ise 75 200 liradır. ORİON vnpııru :10-11 tnı·ihinde ep 1 1 k ·ı · .ı 
~ 5 - Okul ücretleri üc tnksitte alınır. Bırinci t~ı.<sit ayıt tarı ıınue, ıreJ"rt'l, l> ottrıtlanı Amster<lrım ve ı · · k · } · · · k" · t'd d ·· ·

1
· t·ı· t·"'ksı·t mart ı"n.. 

' · • J iKıncı ta sıt lırmcı anun ıp ı asın a, uçt ne .... ,.. 
Ifomburg kiıı mnl nlncaktır. D e tidasındadır. (Birinci taksit devresi geçmiş olduğundan bu ae-

11 ElllTLl~S \ aııtır.ı ~l-12 tarihin- lŞ ne yalnız ikinci ve i.içtincii t<lksitler alınacaktır. ) 
uP gt>IPn·k P.ul'gul'. \ arna \"1:! ((;;,,ten- 6 _ Ege Iı~esinde 19 1 1 918 cumartesinden itibaren talebe kay · 
t•e iç:iıı nuıl ala(ııklıt. <lına ve 1 12 938 larilıinden itibaren der!ll re Laşl.:ına.caktır. 

SVEN.SKA ORlENT LlNIEN M Açılacak olan orta okul ve lise kı ımları y;ılmz erkeklere mah· 
KUMPANYA51: unu sustur. llk ve ana sınıfı muhteliftir. Orta okul ve lisetıin yal· 

I• REY .A ınoti··rii 3-12 tarihinde . a c ııız biritıci sınıfları açılacaktır. 
Rotterdanı Jlaınlıurg l ,;kanclina\ya f Kavıd zamnnlcırı her gi.ın s .. at (9) dan ( 12) ye ktıdardır. 
ve ı:allık limıııılnrı i~in ınul ~dııcak - o· ı · • · ·b· 7 - Mürac-dcıt veri: Ka:antina kar.ıkolu vanınc.la Mansur! kona .. 

lŞ ert lilCl gı 1 ğında EGE.lisesi direktörlü~ü: TFU:TON 2920 tı·. -----· 1\Iı\HİLYA nntiıı-ü 10 12 tal'ihirıcle t, . ı 
RoliPnlam 11 ı11lıurg lskaııdiııuvya yapan e .Cflfie (U .. 
~~·. B:ı.ltık linıanbr1 içiıı mal alal'uk- Vet, ağıza güzel f 

1 . ' SEl~V1CE MAR1TtME ROU- koku veren eynı 1 MAiN KUMPANYASI: 

Çamaşır 
vebanytJ 

ALBA JULİA v.ıpurıı 11-1~ tari- formiildür. 
lıiııcle gPlı•ı·ek l\lalta ::.\Iarsilya ('pno- ~\"ll lit11aıtları içiıı J'iik ve yolcu alu.

1

_..,_...,..-_._.._...,,_...,...__ 

caklır. 

1tfmdaki hareket tarilılel'iyle n.LY

luıılanlaki değişikliklere.len dolayı 

rıeente n1e tfliyet kahtı! Pime?.. I>al1a 
fıurJa tnf·ilut çiıı ikinei koı·Llonıl:ı 

72-4 ııtınıııratla FR.ATF:LL! SPEH.0-
< 'O , t"pur net ııln. ınn mUracnut ctlil

için en saf ve 
en dayanıklı 

rtıes rica olunur. 
Telefon: 2Ö04 - 2005 

Arif Yurcu 

Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı il 
Dr. Celal Yarkın : 

j 

Muayenehae: ikinci Beyler 

ıokak No. 25. Telefonn:3955 

Evi: Göztepe No.1013 
Telefon: ,.,54~ 

m 

Pürjen Şahap 
Tc::sırini tabii olarak yapan 

eı~ iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

Dr. Behcet Uz 
' 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını 11,30 dan bire 
kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

-MERKEZ HASTANESİ 
GÖZ MOTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 

lzmir: 

Amili 

sabun lüks 
markalı beya3 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıı· 

rarla arayınız 

ÜMİT F ABRİJ(ASI 
Ticarethanesi 

Telgraf: ÜMIDUN Telefon: 3047 - . Merke% haJtaı esı ................ ~--------------Doktor 
Bürhan Bengii operatörü 

MEMLEKET HAsTANEst 

1

Dr. Cevad Alpsoy 
2 inci bey!er sokak, Hamam GÖZ MÜTEHASSISI · (Öğleden sonra) hastalarını 

Kartısında No. 45 Hastalarım her gijn öğleden lkinı.:i beyler sokak serbetçi kar 
Her gün 3 den 7 ye kadar sonra Beyler sokağındaki muay~ ~. sı !':o. 81 de kabul f"der. 

TELEFON: 3806 t nehı!nesinde kııbtıl ed!'r. _ ...::;,. .... .,1e.;..·;......3;.;3;.,;l•5..__E-...Y_J_ ... _z.ı.Q,...3. ___ 
~ .... _...,. ..•. _.......,.._.,~ı•'--=--w-•--,._,.---



SAHiFE 11 

ızmir levazım amirliği satın alma kc
misynnu ilanları 

İzmir Levazım Amirli~i SAT. AL. KO. RS. den: 
l - .>L. ııl ·' ul'n .rn•·'it ih iyacı olan :ıôOOıı kilo ıKır ~l (hırıl-

m ş k~ i 4 11 !l gfimı :;apılan azMlık • ıre ile e' s Hm Y• 
h'.ç lı"r i eki çıkmrdığrnd n kan nl fekıld yeniden kapalı zari 
u. Jile ~koi!tıney~ lrnnulmuştur. 

F.k iltıne gfüıu :ı 12 9:l8 ır" nii ~aat 11 dedir. 
2 - M hammen bc.d"1 (6750) liradır Muvakkat teminat (506) lira 

2:; kuru tur. 
- l<tekliler mıı>akkat teminatları mukabilinde mal mUdiırlulde. 

r:nJen alaC'a!-:arı m:ıkbuıla bil'likte ih le ıünU oi .. n 3 12 93 
~ıoat 11 den bir .:ıht ev\•el A. satın :ılmıı komi<yonuna vermi' 
olııc klarılı •. 

4 - Ti ar t v":k~l.ırnı ihraz edeceklerdir. 
5 - h klJ r ~arın .. m '~: her gun parasız olar:ık kor.-ıisyondan nla-

bılirler. 13 23 27 1 417!> 

hmiı- Levazım Amirliii SAT. AL. KO. RS. rlen: 
1 - }!ı -~- Kiı'luk, ı.:~..ırc.ıt>, ıı:arnizonlarııı !enelik ihtiyacı olan (62000) 

kila odun~ '12 931:' ıı;linil saat 15 de P.k,iltmeye konulm ıştur 
2 - .Muhammen beue:i (:UOO) liradır. luvakkut teminatı 2a3 liradır. 
~ - İ<ttkll!er tkuıe: oıfalarında alackları ticaret ve•ik .. luife murnk

kkl !eın.n.ılla.ı mu~·nbilinde :\lal mü<lürlüğljnden aı .. cakl"rı nı<1k
bu:ıhı l:ıırıı!ı.te :>/12 !131:1 •aat 15 den lıir saat evvel ... tın :.fma ko
mi~y•muna ı·errniş olacaklardır. 

' - Ticar•~ '"'s;ki.i.ırı ilıraı edeceklerdir. 
6 - İ>t9k!!lor ~Rt'l;1ılm<Y; her ırün para•ız olarak askeri &'ıırniıonun-

d n •atm alma J.omi•yonundan alabiHrler. 19 23 27 1 4183 
İzmir Levazun Amirliii SAT. AL. KO. RS. den: 

1 - Bodtumda ıki JJa>)"On ve bir tada ve bir mutbak inş. <ı kapalı 

urf U<ulıle eksiltmeye konulmuş ise de talip çıknıadıiından 

20 11 938 d•ıı itilıRren bir ay zarfında pazarlıkla yuptıı-ılnıa.<ı. 
na xarur \·triJ !. 

2 - Ketif beu•li \G.;840\ liradır. 
3 - Knt'i teminatı (9878) liradır. 
4 - hteklilor bu ita ait keşif planların ve şartnamelerini l\Iuğla daiı 

tujıayı ~atın alma komidyonundan ilç lirıt bedel mukabilinde al
d.rabilirler. 

5 - htekli!erin 6 1 Kan/938 den itibaren Muğla dağ tujiay karar
&'İliıındıı ınu,c,ekldl komi•yona her gün nıüracaııtlnrı. 

19 23 27 1 4181 

Jzmir l..ttazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. d .. n : 
l - Milli küllük bod;-um garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 

(23300) kilo parnıe~ 3/11 938 ırünli verilen !iat gali ırörüluü
ğUn<leıı kaııur.i ~ekilde yeniden 3112 938 glinü ·aut 9 da eksilt

rıı~ye .'.r\.ona·mnştur. 
2 - lluhamm.:n beooli (2003) lira 80 kuruştur muvakkat teminatı 

( HıO) lira 2:1 k.ıru~tur. 
3 - 1. tekliler ticare~ odalarında alacakları ticaret vesikalariyle mu

vakkat t•M:natları mukabilinde mal müdürlüklerinden alacak
ları tiı•aret maldıuzula birlikte vııkti muayenede satın alma ko
ıni.9:yonuna nı.Uracaatları. 

4 - Jlfiııis bodrum pntatesleri bir istekliye verilebileceği gibi ayni 
şartname evsr.f dahilinde ayrı ayrı istekliye verilebilecektir. 

5 - Arzu edenler her gür. şartnameye parasız olarak agkeri ırarn!zon-
da satın alma kc•misyonunan alabilirler. 19 2:ı 27 1 4180 

W tipi çihazlar 
Saatte eo<> litreden 7,250 

kadar 
litreye 

Suyun kirecbi tufiye ed~n cihular 

VEBOLiD 
Kendlni tar'1tr.ıak icin eviuiıe kaJar 

eelir 

EBOLiD Ci 

(ANADOLU) 

t7mır L<'vıuım Amirlilıı SAT. AL. KO. RS. den: 
1 - l\ıil ı l iP i;ı i'• »"nn \e L'r tavı~ \'e biı' mutl;ak inşaıı hpalı ıarf 

usul e c k3 · '''"·'·e Kcnulmuş isede talip çıkmadığından 20 11 9:18 
r. r ıı ı:arlı da pazarlıkla ~·nptırılnıasıım karar ve--

r 
2 - ı· ( ii 1 ) lir dır. 
:; - 1 .ı ( 1i) liradır. 
4 - 1 h.ı • e ait ke~if pliınlarnı ve şartnamelerini l\Iuğla dağ 

t ğayı 111 •- r,-a komisyonundan üç lira mukabilinde aldırabi· 
lirfer. J t.e~c .~ere gondcrilir. 

:; - f<tul;Jer'n t 1.J,;ın. fl38 den itibaren Muıj"la dağ tuğ-ayı kararıı;ıl.-
t.ında mu;~ • ,;.ı(l komi.<yona her gün müracaatları • 

z 19 2:ı 27 1 41 2 

ILmİr lev 7ım amirligi satın alma komisyonundan: 
1 - Edremit 4. tümen birlikleri için açık eksiltme ile ( 10) ton 

k·rmm mercimek alınacaktır. 
2 - '[ ahmin edilen fiatı ( 1125) liradır. 
3 - !ı-,, l~i 9 12. 938 cuma günü saat onda 4. tümen satın alma 

komi•yonunda yapılacaktır. lateklilerin 84 lira teminat ak-
çelerile komi•y2,na müracaatları. 23 27 1--6 4208 

KLIŞ[ 

ll Ki 

VEBOLI D JU~IOR 
OakikaJa 4-5 litre tatlı au verir 
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İzmir belediyeainden: 
1 - Satın alınacak 15 adet 4 silin

dirli ve tam Dizel motörlü 26 kişilik 
oturma yerli ve şehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beheri 
8500 lira bedeli muhnmmeneli komp
le trambüs. 

2 - Satın alınacak 10 adet 4 si
lindirli Ye tam Dizel motörlli 24 ki
~ilik oturma yerli Ye şehir içi yolların

da çalı~ıııı tiplerden olmak üzere be
heri 6250 lira b"deli muhamrneneli 

komple otohil<. 
3 - Satın alın:ıcnk bir :ıdet 6 si

lindirli ve tanı Dizel nıotörlü 40 ki
şilik otrına yerli ~ehir iç ve dışında 

rulı. acnk tipt~ olmak iizere 13600 
lira lıedeli muhuııını~nli komple tu
rh~t tran1lıii~ü. 

1 liirirırikiinıın PF.RŞE~m~ 1!)~ 

IZl\llR Ü (Ü iCRA H· fl·LAS l\1LMURLUCUND 
GA YRl MENKUL MALLAR! SATIŞ ILA l 

75 - lzmirin Cumaov ı n iyesine baiilı Bulııurca köyünde Ak 
çaalan mevkiinde 5 inci paftada 31 panel numaralı 31280 M 
2. lık tarla. Muhammen kıymeti 312 lira 80 kurus. 

76 - Bulgurca köyünde Akçaalan mevkiinde S inci paf~da 32 par· 
sel numaralı 1O160 M. 2. !ık bağ. Muhammen kıymeti 203 · 
lira 20 kurus. 

77 - Bulııurca köyünde Akçaalan mevkiinde 5 ve 6 ıncı paftalar· 
da 33 parsel numaralı 209 l 40 M. 2. lık tarla. Muhammen 
kıymeti 1045 lira 70 kuru . 

78 - Bulgurca kÖyünde Akçaakn mevkiinde 5 ve 6 ıncı paftalar· 
da 34 parsel numaraı 40660 M. 2. !ık aiiaçlı tarla. Kıymeti 
406 lira 60 kuru8. 

79 - Bulııurca köyünde Akçaalan mevkiinde 5 inci paftada 35 par· 
sel numaralı 1 0960 M. 2. !ık Uirla. Muhammen kıymeti 109 
lira 60 kurus. 

80 - Bulgurca köyünde akçaalan mevkiinde 5- 6- 20 inci pafta· 
!arda 36 parsel numaralı 44900 M. 2. !ık tarla. Muhammen 
kıymeti 449 lira. 

81 - Bulgurca köyünde Beyköyü mevkiinde 5 ve 20 İnci pafta· 
!arda 37 parsel numaralı 73960 M. 2. lık tarla. Muhammen 
kıymeti 739 lira 60 kuru~. 

82 - Bulgurca köyünde Akçaalan mevkiinde 5 inci paftada 38 par
sel numaralı 109280 M. 2. !ık kumlu ağaçlı tarla. Kıymeti 
1639 lira 20 kurus. 

83 - Bulgurca köyünde Akçaalan mevkiinde 5 inci paftada 39 par· 
sel numaralı 218320 M. 2. lık tarla. Muhammen kıymeti 1746 
lira 56 ku~uş. 

84 - Bulgurca köyünde Damlaralaltı - Kızıldamlaraltı mevkiinde 
5 inci paftada 40 parsel numaralı 40580 M. 2. lık tarla. Kıy• 
meti 202 lira 90 kurus. 

85 - Bulgurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 5 inci paftada 41 
parsel numaralı 72560 M. 2. lık tarla. Muhammen loymeti 72S 
lira 60 kuruş. 

86 - Bulgurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 5 inci paftada '42 par· 
sel numaralı 35640 M. 2. lık kumlu ve aiıaçlı tarla. Kıymeti 
17 8 lira 20 kuruş. 

87 - Bulgurca köyünd" damlaraltı mevkiinde 5 inci paftada 43 par· 
sel numaralı 107720 M. 2. !ık kumlu ve aiıac;lı tarla. Kıymeti 
539 lira, 

88 - Bulgurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 2- 3- 4- 5 inci pafta· 
!arda 44 parsel numaralı 115320 M. 2. !ık kumlu ve aiıi;ac;lı tar
la. Kıymeti 5 77 lira. 

89 - Bulgurca köyünde Beyköyü mevkiinde 5 ve 20 inci paftalar
da 45 parsel numaralı 159220 M. 2. lık tarla. Kıymeti 1592 
lira 20 kurus. 

90 - Bulgurca köyünde B~yköyü mevkiinde 2- 5- 20 inci paftalar• 
da 46 parsel numaralı 209760 M. 2. lık tarla. Kıymeti 2097 
lira 60 kurus. 

91 - Bulgurca köyünde Eşen mevkiinde 2 ve 5 inci paftalarda 47 
parsel numaralı 232660 M. 2. !ık tarla. Kıymeti 2326 lira 6Q 
kuruş. 

92 - Bulııurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 5 inci paftada 4l 
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parsel numaralı 66360 M. 2. lık tarla. Kıymeti 663 lira 60 
kuruş. 
Bulgurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 5 inci paftada 4~ 
parsel numaralı 135480 M. 2. lık tarla. Muhammen kıymet 
1354 lira 80 kurus. 

94 - Bulgurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 4 ve 5 inci paftalar
da 50 parsel numaralı l l 7680 M. 2. lık ağaçlı tarla. Kıymeti 

589 lira. 
Tamamları 768 hisse itibarile 696 hisseleri müflis Avunduk za• 

de biraderler ollektif şirketi ortakları Mehmed, Üzeyir, Hamdi, 
.Şevket, R emzi ve Hakkı uhdelerinde kayıtlı olup müflislere ait 
payın 6926 l de 45350 si T. C. Ziraat bankasına birinci derecede 
ipotekli olan yukarıda mevki, pafta, miktar ve muhammen kıymetle
ri yazılı gayri menkullerin müflislere aid 768 de 696 hisseleri 1 O kinu• 
nu sani 1939 Salı günü saat 1 3 den 16 ya kadar petin para ve 
nazarlık yolu ile satılacağından isteklilerin mezkuur iÜn ve saatı. 
lzmir üçüncü icra ve iflas memurluğu dairesinde hazır bulunacalı 
olan mezkur masayı idareye memur lstanbul avukatlarından E.kren 
Kulene müracaatları lüzumu ilan olunur. ( 4253) 

Selçuk Nahiye muhtarlığından: 
Selçuk köy odasına ait Pazar yerinde İnşa edilecek 28 dükU. 

nın kireç kum ve tası Köv odaıına mütebaki kalan malzemenin de mü• 
leahhide ait olup 9/121938 Cuma ı;:ünü öii;leden sonra aaat 14 de Sol• 
çuk Köy odasında ilıalei kat'iyeıi yapılacaktır. Taliplerin yevmi mu. 
kurde müracaatları. (4257) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmiidiirlil-

Acı Ve Kireç"i Suları tat ılaştırı:, 
Kirecini Tasf:y_ e der 

4 - Salın alınarak hir :ıdet 6 si

lindirli ve tam Dizel motörlil 32 ki

şilik otıırnııı. yerli ,.e 15 kişilik ayrı 

sahanlıklı şehir içi yollarıncl:ı çalı. 

~an tipten olmak üzere 12900 lira 
lıedeli muhnmmeneli komple bilvük 

traınbü · ki ceman 27 adet otolıü~ ve 

trambüs mevcud proje Ye şartname

sine göre 1/12/938 tarihinden itiba

ren 45 gün müddetle kapalı z:ırflı 
ek•iltmeye konulmuştur. 

5 - Gtimrilk, muamele, belediye, 
tahlfye, kordon, istislak resim ve 

ücretleri belediyeye aid olmak üzere 

belediye otobüs garajında teslim edil 

mek kayt ve şartile heyeti umumiye
sinin muhammen bedeli 216500 lira
dır. 

idaremizce bir sene zarfında Merkezden ve civar kazalardan 
satın alınacak tahminen dört buçuk milyon kilo çuvallı malların 
(Üzüm, incir ve sair İptidai maddeler) ambarlarımızda yapılacak ha· 
maliye işleri 15/ 12 938 günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen hamaliye ücreti 8860 muvakkat teminatı 664.50 
liradır. Şartnamesi levazım şubemizde iÖrülebilir. isteklilerin 2490 
sayılı kanun h_ükümlerine göre hazır!ıyacakları teklif mektuplarını, 
muvakkat temınatı nakıt makbuz veya banka teminat mek tuplariyle 
tayin olunan eaattan bir ıaat evvel Bat Müdilrlüğümüzdeki komiıyo-

VEBOLi 
Evlerin mübrem ihtiyacıdır 

Tediyede kolaylık 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kalnriferlerinizi kirer:li 
suyun tahribinden kurcarınız ' 

VEBOLiD Ltd. Şti. lzmir Şubesi 
Saman isaıalfsi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

'T -tlefon 2365 Poata kutı.1111 72 T elj;raf adresi: Velibolid. 

na vermeleri ilan olunur. 1 3 6 8 ( 4258) 
6 - Mali ve fenni şartnameleri, 

posta bedeli hariç 10 lira 83 kuruş -1---·.--G~-------,.A.--h----------bedel mukabilinde otobus işletme zmır Ümrük ırıU af aza alayı 
mUdUrlUğünden tedarik edilir. Taş- b k l d 
radan istiyenler şartname ve posta ta ur omutan ığın an: 
ücretini pe•inen göndermelidirler. 1 · ·· 'k h f b ·· ·· böl k k 1 • • zmır gumriı mu a aza ta uru uçuncü ·· ü omutan ıgına 

7 - Kapalı zarfla ihalesi 17 /l/ ait mühür 16/ l l ;938 ırünü Urla - lzmir arasında zayi edilmittir. Bu-
939 salı i'Ünil saat 16 da belediye !anların Urla gümrü k bölüğü komutanlığına getirmelerin in ilanen ri· 
daimi encümeninde yapılacaktır. ca olunur. ( 4203) 

8 - Heyeti umumiyeainin muvak-
kat teminat miktan 12075 liradır. ı ---------------------------

9 - Nal<den verilecek teminat ak- yazılı maddelerle birlikte bllllmum 2490 sayılı kanunun tarifi daire inde 
~esi ihale tarihinden asırari ı ıı;iln ev- katoloğ ve teknik e imlerle plan ve hazırlanmı~ teklif mektuplarını ihale 
ve! belediyeden alınacak fiıı muka- izahnameleri ve parça kataloğunun t:ırihi olan 17/1/939 aalı ırünU aza
bilinde i~ bankasına yatırılacaktır. ve fiyat listelerini vermesi mecburi- mi saat l e kadar belediy~ daimi 

10 - Teklif yapacak firmanın dir. encümen rei~lifi'İne verınelidirl.r. 
otolıilalar hakkındaki şartnamede 11-Ekıiltme:;e iftirak edecekler! 1-13-23-3 •269 
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RESİMLi 

Nevyork limanınd'l. v 
fotoğrafçısı tesbite mu 
vapurundaki panik , ltta 
dakikada batını , :.50 yo 
battı~ meçhuld · ı-. 

HA.BERLER 

ran onun silah- Fıra fi1 sa cdl a y m lYI mô 
landırdığı vapur 

Yukanda, General Frankonun si
lahlandırdığı (Nadr) vapurudur. Bu 
vapur, ~on gÜn]erde şimal denizinde ı 

(Kandavrıya) vapurunu batırmıştır . . ıiilı~~~C!'. 

Lond'."'a.cla, sırf denizciler iç"::ı ~t bir b~slah~ne tesis edilmistir .. 
Denizcilerin spora olan alışkanhklnrmı nazarı dikkate alan hastah~ne. 
)da.resi, nekalı? t devresine giren hastalar için büti.ln spor imkanlarını 
da hazırlamıştır. Resimde gördüğünüz üç kişi, henüz nekahat devre
sine fil!;miş ve hemen oturaklı spora başlamış hastalardır. 

Yukrıdaki r,..ıı.;rıcl.ı<> ~rr ı·; • "inü7 bir~reler '."r" <lobv·~; · " ncıkta 
kalmış zengin bir Ç"n'i !llradir. '11n M'"rıZ""'"a Çn - .l"""n harbin"n fe
~aatini göderen 2c:ıklı bir b: blo teı:J,ii ed"'Y. 

Meshur yıld17brd:m Lili Damita, Marlen Di'"r;h ve Varner Braz 
Pariste Lulunmahtadır. Bu üç vıldızın Pariste to!'lanmalannın sebebi, 
daimi terzilerin · n orada olu!_udur ! 

.. 
Almanya, Macaristan ve Polonya tarafından arazisinin bir kısmı 

alınan Çekoalovakyada normal hayat avdet etmiştir. Bir zamanlar se
ferber hale gelen Prağ halkı tekrar sükune kavuşmuştur. Muhteşem 
paytaht halkı gene eğlenceye dalmıştır. . 

Fransada bir haftadanberi devam eden Q:rev!er dün umumi bir ıı1e
kil almı~ ve bütün Fran$ada tek ~mele çnhşmamısl,r. Resimlerimi7de 
yukarıda madencilerin, aşağıda bir f8brikay1 is~al edt-n amelenin grev
leri görülmektedir. Bunların altındaki resimler am~1t- hr~fından ser
vislerin durması için tahrip edilen bısikletler ve grevcilere aittir . 
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Tehdit mektubu jöış POLiTİK~ 
Fransanın izt'.rabı 
Bilvük devletlerin her biri, siiy ile 

•erm;ye arasındaki münasebetleri, 
bir veya diğer şekilde tanzim etmiş • 
tir. Şu ve lıu memlekette kurulan ni
zam, bakışa göre, tenkit ve muaheze 
edilebilir. Fakat bu memleketlerde say 
-sermaye muvaıenesizliğinin delili o. 
lan gre-·ler, fabrikaların kapatılma. 

sı, sokak kavgaları gibi te~ahüratın 

mevcut olmadığı da meydandadır. İs· 
tihsal de artmıştır. 

Çeko lovaky.a ihtilafından bir harp 
çıkına ı gizlice takarr,ür etmişti 

İkinci bir mektup 
meydana cıktı , 

İplik tüccarı Salamon <Abaya 
tehdid mektubu gönderek 290 lira 
para istiyen İzmirli Hüseyin Ç'engel
iinin zabıtaca Tilkilik parkınCa suç
üstü yakalandığını dünkü :ayı.mızda 
yazmıştık. Bundan birkaç güo ewel 
Karataş tramvay cadde. inde k"lz lise• • 

ita/ya Hariciye Nazırı Kont Ciano, dün Italya par.lamentosunda dik- si kar~ısında bakkal hakn tehdid 

kate şayan ve çok mühim beyanattabulunmuş, dünyanın bilmediği 
mektubu göndererek 20 lir:ı Miren 
(Muzaffer Efe) imzalı tehdid mek· 
tubunu da Hüseyin Çengellinln yaz
dığı yapılan tahkikat nelicf'indc 
meydana çıkarılmıştır. Bakkal haka 

SAy ile sermave araRın<l~ki miina • 
sebelleri bir türlü tanzim edemiyen birçok şeyler söylemiştir 

ra sözü ha~iciye ııazm Kont Cianoya 
\'ermiştir. 

Kont Ciano, kürsüye gelerek söze 
başlamış ve beynelmilel harici sjyase. 
li telhis ettikten sonra Çekoslovakya 
hadiselerini teşrihe başlamış ve ezcüm. 

memleket Fransadır. Fransa dünya .Roma, 30 (Radyo) - Parlamento, 
ekonomik krizinin sarsıntısından kur- bugün 29 uncu içtima devresinin son 
tulamıyan yeyi\ne büvük devlettir. Bu- toplantısını yapmıtır. Bu toplantıda, 
günkü karışıkların başlangıcı, 1936 hariciye nazın kont Ciano, harici •iya
sene!<inde iktidara gelen Blum hUkü. set hakkında beyanatta bulıın=ış, u
meti zamanındaki sosyal reformlar zılarının ölümü münasebetile meclisi 
olduğu çok zaman tekrar edilen bir Celse açılır açılmaz, bütün sefirler le şunları söylemiştir: 
sözdür. Hakikatte kriz, 19:\6 senesin- yerlerini işgal etşilermi khagfakhaf 

-Çekoslovakya hükumeti ile azlık
den eV\'el de meı·cuttu. Blum buna yerlerini işgal etmişler ve dinleyiciler 
çare aradı. Ve şimdi .ı·experience için ayrılan tribunlerde, birkaç dakika lnr arasında ihtilaf başladığı zaman, 
Blum> adı verilen mesai saatlerini için dolmuşlardı. :l-1atbuat locası, yerli Çekoslovakyaya halisane tavsiyelerde 
indirmek , ücretleri artırmak halkın ve ecnebi matbuat mümessil!erile dol- bulunduk ve azlıklarla olan ihtilafları 
sal.in alma kabiU:;etini tezyit etmek muştu. Başvekil Mussolini ile nazırlar hüsnü suretle halletmesi lüzumunu 
prpğramını tatbik elti. Fakat nazari- mevkilerini işgal etmişlerdi. bildirdik. Bu sözlerimiz dinlenmedi. 
yntta doğru olması Iazımgelen bu for- Saat 16 da parlamento rei•i Kastan- lhtilif, had bir devreye girdi ve niha
mül, tatbikatta yürümedi. Bazılarına ço celseyi açmı~ ve ayan azasından ba· )'et malümunuz olan netice hasıl ol-

daima hüsnü niyetle hareket etli, 1tal
)'anın, Almanya ile birlik hareket et
mesi zaruri idi. İhtilaf had de\•reye • girmeden e\'vel, fareşal Badoğliyo 

29 Eylülde Almıınyaya giderek, harp 
hazırlıklan için Alman erkanı harbi. 
yesile tema a gelecekti. Başvekil l\Ius.. 
"olini de şimali İtalyada yaptığı ~eya
hııte a lcseeo nevrekRodirylearala v 
hate acele son vererek Romaya döndü 
ve derhal bazı kıtaatın seferber hale 

Kont Ciano, müteakiben İngiltere- rnzılan tehdid mektubundaki vazı 
ltalya uzlaşmasından uzun uzadıya ile Saiamon Gabaya yazılan me

0

ktu
bahsetmiş ve bu uzlaşmn sayf'inde bun yazıları biribirinin aynidir. Bu 
iki memleket ara:mıdaki müna"ebatın, mektupta cüzerinde 20 lira bulun
çok samimi bir şekil aldığını bunun, dur, gelip senden alacağım, paza ı·
Çemberlayn ile Loru Halifaksın hüs. tesi günü öderim, para vermczsr'l 
nü niretinden ileri geldiğini söylemiş. tabancamdalci kurşunlar lıerninclı 

tir. (Parlamentocja bu esnada şiddetli patlıyacaktır.> Denilmekte idi. Hu. 
bir alkış tufanı kopmuştur.) seyin hakkında bu ikinci snı;unda\ 

Kont Ciano, son anlaşma ile İngilte- dolayı da hazırlık tahkikatı yapıl. 
konmasını emretti. re İtalya arasındaki bütün mur.U.k t • mış ır. 

O günlerde harp mukarrerdi, fa- me.elelerin halledildiğini söylemiş ve Suçlu, Ağırceza mahkemesine se\'· 
kat İngiltere başvekili Ne\·i! Çember- bu hususta uzun uzadıya izahat ver- kedilmiştir. 
!aynın müracaatı üzerine başvekil 

Mussolini, Çekoslovakya Siidet ihtili-
miştir. 

Parlamento, hariciye nazırının bı>ya. ı --- Teşekkar ~--~...-. 
göre ,ermaye ciddi olarak korktu. Ba- zılarının ölümü nıjnasebetile meclis du. fini müzakere masasına intikal ettir-
zılarına göre de işçi lehine olan bu sos- ihtiram sükutuna davet ettikten son- Çekoslovakya meselesinde İtalya, di ve sulh kurtarıldı. 

natından sonra, yarın tekrar toplan
mak üzere celseyi tatil eylemi, tir. 

Dünkü nüshanızda tl\fsilatıııı 

~·al reformları suya düşürmek ıçın 

sermaye sabotaj yaptı. Ve kriz derin
leşti. Blum l>ir sene bu tecrübeyi YllP• 
t klan sonra iktidarı Şotana bıraktı . 

Şotan 1936 senesinde yapılan soysal 

Filistin de vaziyet 
ı·efprmları korudu. Sonra da Daladiye Dün şiddetli bir muharebe oldu. Baş müftü 
iktidarı eline aldı. Yeni başvekilin 

l'ransız iktiRarli \'e nıali krizi için ta- Londra konferansına davet edilecek mi? 
mumiyle başka bir ilaç reçetesi hazır- L d. "0 (Radyo) - Royter Irak hlikilmetini temsil edecek olıııı 
ı, ... A on ı :ı, v 
amakt: oldug~ı maluıııdur. Fakat bu Ajansının Kudüsten aldığı haberlere hariciye nazınna refakat eyliyecek aza 
ı"eretenın mahıyeti ancak geçe:ı hn.f: göre Hayfa cenubunda İngiliz askeri Iar seçilmek üzeredir. !bni•suud hükil. 
t.ıııııı sonunda aıılaşılmışlır. L experı- kıtalarile ArHp çeteleri ıırasıııda şim- meti de konfeı·ansta iki tarafı telif için 
ence Blumun tersine olarak I'experi· diye ka(br cereyan eden harplerin en ~alışacaktır. 
ence Daladiye adı verilebilecek ol;ın bliyük ve mühimi bugün vukııbulmuş- Al:lkadar mahfeller, Filistin mege
Reyno projesi, -.rmayeye emniyet tur. İngiliz kuYetlel'i, Arap çetelerini !°"inin Araplar lehine halli lazım gel
lt•lkin e\mek projenin ilhami,de ha· tıımamiyle sannağa muvaffak olduk- rliği mülalea•ındadırlnr. Binaenaleyh 
7!rlıımıştır. Para kıymetinin ıstıkr.al'l, !arı için Araplar, muhasara hattını Yahudi muhaceretinin durdurulma;ıı 
Tıara .g~lirinin artnıa~ı. d."·l.et m~d~- yarabilmek mııksadiyle kanlı bir hü. üzerine Yahudilerin Londrn konferan
halc~ı~ın az~lma"' • m~"aı .saatlerının cumda lmlunmuşlardır. Araplardan •ıncla alacakları tarzı hareketin de aşı-
)ezyıd~. HUla:ıa, BIL'.m ışçıyı korurken, pek azı kaçabilmiştir. rı olacağı tahmin ediliyor. 
Dııladıye sermayeyı korumaktadır. Kudüs ao (Radyo) _Filistin kon-

. Fakat l'experience Blum sermaye. feransı lçin Kudüs siyasi mahfelleri , 
n.ın sabotajı lle karşılaştığı gibi, ve Arap alemi bedbin_ vaziyette bulu- f r landa J r' olanlar 
~"~'.ence Duladlye de ;,~inin '°".~ nu;'Or. l("onferunM Arap hükümetler' Belfast, 30 (Radyo) - Şimal! lrlan. 
otaıı ıle karşılaşmıştır. Sermayenın mıırahaslarivle birlikle büyük müftü- Lia ile müstakil Irlanda hudutlarıııda 

sııbotnjı, memleket hudutlarının dısı- .. d · t' ·.k · · d t d'l .... . · ııun e ış ıra ıçın a\'e e ı ecegı u. 
nn kaçmak şeklıncle tecelli etmişti. İş- 't 1 . . . . . . mı o um:yor. 
çınııı sabotaıı da malum ol<ın Rekıllerı A t 1 · "ll h' ı · t 

1 • rap gııe e en mu e ıc en neşrıya -
:ı mıştır: Her g(]n gazetelerde gö!'ilyo-

1 
d . 

ruz b f b 'k ı · · · · r ı arın a · . azı a rı a ar ışç'.ııın ışga ı a - <Bir \'atan, bir millet, bir şeref> 
tına alınmış, bazı fabnkalarda grev · .. 1 f d' l D h · •1.. • • .. . egn~tnı n1Lıc a aa e ıyor ar. a a şım-
ı an edılmış. Sokaklarda numanşler, l'd d ·ı b'I' k' L d ı t l .. • • • • < ı en eııı e ı ır ·ı on raca op a-
~1~ telık umumı 1 ~ federasyonu, gele - nacak Filistin konferansına, müfrit 

1 
k çarşamba. gunu, Fransanın . he~ Arap liderleri \'e büyük müftü davet 

.ara!ına şamıl olmak uzere, vırmı ed'lmı'yec k 1 A ·ı · b .. . .. ~ ı e o ur~a rap a emı, u 
dort ~a~tlık ~'..'1unıı grev ilanına karar konferansı liiumsuz ad edecektir. 
vermıştır. Dıger taraftan hükumet, 
nıena!ii umumiye müesseselerinde ---------------

ıtrev ilAnını menetmiş ve şimendifer, Emniyet müdürleri 
nıetro gibi münakale vasıtalarını icn-
lıeder<ıe asker marifetile işleteceğini Arasında nakil 
bildirmiştir. Demek oluyor ki gelecek 
~arşamba günü, bir taraftan hükümet ve tavirıler 

bazı hadiseler olmuştur. Müstakil Ir
landadan posta ile gönderilen bomba
lar, pastahanelerde infilak etmiştir. 

Faşist meclisi 
Mühim kararlar 

alacak 
Roma, 30 (Radyoy) - Faşist 

meclisi, bu gece Yenedik sarayında 
Başvekil Mussolininin riyasetinde 
'oplanmış ve gece yarısından sonra
ya kadar müzakerel~re devam eyle· 
miştir. Bu celsede mühim tedbirler 
alınacağı söyleniyor. 

--.. =+=-:--

Manisada kanlı 
bir hadis~ 

Çekoslovakya Cumhur
reisi dün seçildi 

Temyiz mahkemesi reisi Emil Haşa 
müttefikan Cumhurreisi intihap 

olunmuştur 
Prng, 30 (Radyo) - Çekoslovakya Yeni kabinenin, mebuslardmı (Be-

parlamentosu ile ayan meclisi, bugün ran) tarafından teşkil olun.ı~ağı H 

asamble halinde toplanmışlar ve ye- Vlakofskiniıı, hariciye nezaretinde ip-
ni cumhurrei•ini seçmişlerdir. kn edileceği söyleniyor. 

Çekoslovakya cumhurreisliğine; Prug, 30 (A.A.) - Buy IIacha Çe-
Çeklerle Slovakların, namzet olara1" koslovakya reisicumhuru intihap edil
gösterdikleri Emil Haşa müttefikan miştir . 
eçilmiş ve asambleye gelerek seda. :Mevcut 308 mebusun 272 si lehte rey 

Yerdiğiniz tehdit mektubunu gönde 
reni süratle yakalamak hususuwı 
ki himmetlerinden Çoraklcapı ba 
komiseri Seyret, komiser Em'n \ 
muavini Ziya, polis Şevki ve araş
tırma komiseri Hilmi ve arkadaşları 
Bayların gösterdikleri yüksek ka. 
bili)·et \'e iyiliklerinden dolayı Ale

nen takdir ve teşekkürü vazife bili 
rin1. 

Solamoıı Gabau 

Amerika -Almanya 
münasebatı 

Vaşington, 30 (A.A.) - Reı iC4'll· 
hur Ruzvelt Nazi hükünıeti ebl!iyet
lere karşı takip ettiği din ve ırk polıti
kasınn devam ettiği müddetçe Ame. 
rikanın Almanya ie diplomatik ma. 
n:ısebetlerini yeniden 
ğini beyan etmiştir. 

tc•is etmıyece. 

kat yemini verdikten sonra, alkışlar vermiştir. 36 kişi müstenkif kalmış. Japonya 
arasında parlamento binasından çık. tır. 

mış ve kendisini selamhyan kıtaatı --------------- l• t [ k [' mpara or u mec ısı 
teftiş etmiş, oradan doğruca riyaseti Yangçe nehrı· 
cumhur sarayına gitmiştir. toplandı 

Emil Haşa, 1872 tarihinde Trovez- Harb gemilerin~ mün· Tokyo, ao (Radyo) lmpara 
dinide doğmuş ve ilk tahsilini doğdu- h k [ k torluk meclisi, bugün toplanmış VE 

asır a aca 
~u . kas~ba~a gö_rdükten sonra, ~rag Tokyo, 30 (Radyo) _ Japonya bu topl~ntıya genel kurmay başkaııı 
unıversıtesıııe gırerek hukuk tahsıl et- deniz bakanlığı, (Yangçe) nehrinin, Prens Kanın da iştirak eylemiştir. 
miştir. harp sonuna kadar posta ve nakliyat 

Emil Haşa, 1898 den 1916 senesine vapurlarına açılmamasını ve yalnız 
kadar birçok adliye memuriyetlerinde harp gemilerine münhasır kalmasını 
ve hiikimliklerde bulunmuş, 1916 se- emreylemiştir. 
nesinde temyiz mahkemesi reisi ol
muştur. Bele ika 

Londra'da 
5 bin Yahudi muhacir 

bekleniyor 
mil Haşa, ayni zamanda Karoli 

liılindeıı sonra da temyiz reisi tayin 
edilmiş, şimdiye kadar ayni vazifede 
kalmıştır. 

• Ademimüdahale ko· Londra, 30 (Radyo) -- Burada, 

Emil Haşa, ayni zamanda Karol 
ilniver•itesinde profesörlük ve muhte
lif gazetelerde muharrirlik yapmış. 
tır. 

mitesinden k "ld. Almanyadan hicret eden Yahudiler· çe l l den beş bin muhacir beklenmekte-
Londra, 30 (Radyo) - Belçika hü. 

kilmeti, ademi müdahale komitesinden 
çekildiğini bugün komite reisi Lord 
Pilimuta resmen bildirmiştir. 

<lir. Bunlar arasında iki yüz çocuk
tan mürekkep bir grup ta vardır. 

Muhacirlerin nereye gönderile· 
cekleri, bilahara anlaşılacaktır. 

otoritesi, diğer taraftan da organiz~ Ankara, 30 (Telefonla) - An· 
işçi arasında bir kuvvet denemesi yapı kara Emniyet müdürü B. Sadri Aka 
lacaktır. Bu vaziyetin ne derece lehli- !stanbul Emniyet müdürlüğüne, Is· 
keli olduğunu izaha lilzum görmiyecek tanbul Emniyet müdürü B. Salih 
derecede aşikardır. Çarşamba günü Kılıç Çorum valilii?ine, Manisa Em
Fraıı<ada kanlı bir ihtilal çıkabilir. niyet müdürü B. Tacittin Ortaç, ls-

Manisa, 30 (Telefonla) - Ka- Prng, 30 (Radyo) - Reisicumhu-
>aplar halinde kasap deveci Ali, ka- run intihabından sonra başvekil gene
sap Arap Aliyi bıçakla yedi yerin- r~l Sirov, riyaseti cumhur sarayına 
den yaralamış derhal yakalanarak g.ıderek, kabinenin istifasını vermi~-

. ... 
Arzuyu umumi üzer~ne bir gün daha 1 

ELHAMRA SiNEMASINDA Dııladiye hükumetinin parlamento. tanbul Emniyet müdürlüğü dördün
dak1 vaziyetine gelince; yakın 2amnn· cü şube müdürlüğüne B. Tevfik 
lara kadar yalnız komünistler faal mu Arıcan da Manisa Emniyet müdür
hale!ette iken, geçen hafta sosyalist. lüğüne nakil ve tayin edilmişlerdir. 

k. f d'l . . tır. 
~ev ı e ı mıştır. 20 ASRIN GÜNEŞİ 

Ebedi Şefimiz Atatiirk,ün 
Yaralı, tedavi için hastahaneye -:-:-------------

knldırılmıştır. - . yalana çıkarılan ler de Daladiye hiikilmetine kurşı mu
hıılefet. elmeğe karar vermi~lt•ı·dir. Bu
ıtün ~ol cenahın yardımından mahl'um 
kulun Daladiye hUkümeti için tukip 
~dilecek ilç yol vardır: 

1 - htifa edip çekilmek. 

M b, .. 
;! us S"'rımı , 

Ankara, 30 (Telefonla) - Ünümüz
deki pazar günü, mliııhal ı.ı mebusluk 
için intihap yupılacaktır. 

• 
lngiliz kabinesi 

Dlin toplandı 
2 - Ayanın muvaffııki;etile mec.. Londra, 30 (Radyo) - Kabine, 

lisi dağıtmak. tesirlerini hesuplamnk met•lıııriyetin • bugün Başvekil Nevi! Çemberlaynın 
3 - Yalnız sağlara day:ınal'nk ik • dedir. riyasetınde toplanmış ve yalnız mil· 

ti ıarda t•ıtıınmıık. Geriye üçüncü şık olan •nğ zümre- 11 müdafaa i~leriyle meşgul olmuş-
Görü!Uyor ki Daladiye çeklmek ni- !ere dayaıııp mali proğramı tatbik et- tur. 

Yetinde değildir. E•a. en çekilir e, bu- mek kalır ki, Fransız baş,·ekilinin ele 
l!'tinkü vn7iyeıte onu i~lil'ılf.: edecek I ynpmak istediği budur. Ancak şunu 
bir b:ışvekil bulmak çok 101', hattii hatırlatmak liızımdır ki Frnn'!z mer
Lelki de -iml,ansız olduııund:ın Fransa li•indeki sağlar çok dağınık ı·e asla 
annı·~i iı;ir.e atılır. sağlam istinalgah telakki edilemiye -

. Fraıı,nua meclisi cluğıtmak kolny cek unsurlardır. 1936 , eçimi Fransa
bır is değildir. Ye ne kudur zor oldu. va ~ol bir meclis vermiAtir Milli ira
tunıı nnlulmuk için ııllnıış ~ 'llutlenlıe- denin bu derece n~ık if~de:•ine tnma
ri tnedi,in fe lıt'clilnwLiiğiııi s•iyh'ıııek miyle nıııklıs lıir "i.l'n•et ftıklp etmek, 
k.ıfidir l)"l;ıdi~e, altnıı~ <'t'!ırclePu~ri lıiitıiıı tehlikı•lel'i ~'<ize almaktır. Fa
lıeı'. hüküı~etin kull:ııııııakl;.ıı Çı'khı ·lkııt. metin ve :ıı•nılrnl' lıir ılt•\'let udarnı 
tlı~ı .-,alaht\.tlfL daya?ıHrak ınl•clı...:ı 1(1

...:- o]a.n hu vtıki1, herRe~·i güze almı~ ~ibi 
h~tn1(•k lüz·ıınuııu hi sc:-dl'l""-t'. bd~ ı~ görliniivor. l·'ı·unsanın muka<lderat1 
fevb•iıde bir tedhiriıı, Fı.,ıı:sız ('fk:l- da giri~I ili:i bu miicaılol('11in netice~i. 
tııııJ hu~ Jp gPtirec('ği reuk iyoıııı 'E- n kt.İl'e t:.ıa~·ytin eUerektir. 
l.u ı-ı:;ık:ı:yoııun da seçim iizeriıııleki 1 ~ A. Ş. ES;>.IER 

Bugün 
Hava nasıl olacak 
Ankara, 30 (Radyo) - Ankara 

~[eleoroloji eııstitü•ü umum nıüdilr
lllğllnün hava raporuna göre yarın 
(bugün) yurdumuzda muhtemel havu 
\'UZiyet i Ştıclıır: 

An:ıcloluıııı.ı Ct'nup ıloı.rıı•uııdu,Truk 
ıa ıe J·;ııc nııııtakal"nnd:ı h:ıva çoJ.: 
\.ıulullu \'e mevzii yağışlı, diğer Li.>J 
~~lerrle bulutlu geçe"ektir. 

Rür.ınir. ılni{ıı ı·c renup <loıi:uda dur 
rıııı. ılilit-r lıö lf ~rut' mtllehıınil •••· 
ct'ktir, 

bir haber Cenaze merasimi ile hayat ve icraatından parçalar 

Seanalar: 1-3--S-7-9 

Pek Yakında Türkçe aözlü 

Aynaroz Kadısı 
Berlin, 30 (Radyo) - Almanyanın 

Çekoslovakya hudutlarında ilç fırka 
asker tahşit ettiği hakkındaki bir ln
f<'iliz gazetesinin verdiği haber, alaka
dar makamlar tarafından tekzip edil •• 
m'ştir. B c.: • 

1500 kişil:k T ürkiyenin 

YENİ SİNEMADA Bugün 
en büyük salonu 
matinelerden itibaren 

3 

2 

3 

'Büyük film 

1 
36 kısım 

20 Asrın 
birden 

Güneşi 
Ebedi Şefimiz ATATÜRK'ün hayat ve juaatınclan parçalar 

Şems\yeli Canavar 
Londra §8hrini altüst eden müdhit Con'un aergüzetlleri 

Lorel - hlardi • 
ış arıyor 

Cu.marteai ve Pazar saat onda ba,Jar. Türkçe sözlü kahkaha tufanı 
Türkçe izah&.tlı FOKS JURNAJ~ J Diğer günler 1,30-3,45-7,30 da baılar 



1 Birine· ilnun PERŞEMBE 1938 (ANADOLU) SAHiFE 4 

v • e Bn. Afetin teşekkürü R h t . y . . ~nkara, 30 (A.A.) -T~.rk ta· . oma seya a J 
":"'" Ba§ tarafı 1 incide - 1tazaman rnlemektedır. Tramvalar rıh kurum.~ a~ba l:anı ~rofesor Bn. • Londra, 30 (Radyo) - Başvekil! (Taymis) gazetesi, bu seyahat için 

zmir müddei- ransada ,.. . 
umun1ısı 

Pnrıs, 30 (Radyo) - Halkı ve grev ~a mış mü tahdemler depoları Afet Ataturkun elım zıyaı karşısın· Nevi! Çemberlayıı ile hariciye nazırı şimdiden fikir dermeyan etmemek IU-
B. Asım Temyiz ameleyi greve teşvik edenlerden beş İflgal etmi9lerdir. Polis grevcileri de- Almanlar, markın 51 leva üze· Lortl Halifaksın Romaya yapacakları zım geldiğini kaydetmekle beraber 

azası ol da yüz .yet~iş ~e~ kişi yakalanmış ve polardan çıkarmaktadır. re gönderilen telgraf ve mektuplara, eyahat etrafında bütün gazeteler u. IRomnda beynelmilel ı::iyasetf alakada; 
• . . . tevkü edılmıştır. Posta ve telgraf bürosunda grev- gerek Dolmabahçe sarayına ve ge- zun makaleler yazmakta ve lrn seya- etlen mühim meseleler etrafında mil-

.Ş.ehrımız Cumhurıye~. m~ddeıumu- Paris, 30 (A.A.) - Anavatan ve ciler memurları içeri girmekten me- rekse Ankaraya g:~ere~ ~ziyede bu· batın, büyük bir ehemmiyeti haiz ol-jzakereler cereyan edeceğini kaydedi-
mısı B. Asım Tuncay, yuz lıra maa:Ja müstemleke poJi<;Jeri birliği hükume- netmek istemişlerse de polis müda. lunanlara teşekkurlerının ulaştırıl· duğuııu tebarüz ettirmektedir. yor. 
temyiz mahkemesi azalığına terfi et- tin kararnamelerini protesto etmiş hale etmiştir. masını Anadolu Ajansından rica et· 
tirilmiştir. Dün adliye vekaletinden fakat umumi greve iştrak etmcmeğe Fransa bankası matbaasında da miştir. --------------- ---------------

telgrr.füı. vilayete yapılan tebliğatta karar vermiştir. hadise olmuştur. Al R 
bu tayin bildirilmiştir. Nasyonalist mahfillerde söylendi- Nancy belediye ve tramvay hiz- v·ı"' t u M ,. . manya - o manya 

İzmir adliyesindeki diğer tayinler- ğine göre polislerin bu tarzı hareketi metleri muntazaman işlemektedir. l.aa ye • eCılSI 
de şunlardır: grevin aleyhinde olmakla beraberıYalnız inşaat işleri durmuştur. Şeh- "' b •• Bükreş, 30 {Radyo) - Alman· manyadan senede 40.000 vagon 
•Y~o lira n:aaşlı İz. c .. m?ddeiumumi- pek vahimdir. Çünkü bu hareket asa- rin en büyük kundura fabrikasında azası ugun y~ - R~manya ticari müzakereleri buğday, 20.000 vagon mı~ır ve mü· 
Jı~ıne tzmıt c:za ~akımı B. K;:mal~t- yişi temine memur olanların bile fe-' amelenin yüzde kırkı iş başında ·ı· ~un bı.t~i tir. Yeni ticaret iti- him miktarda deri sanayii mamula· 
tnı S:mu, 5~ lı:~. maaşla İz. m~.dde~U- sad cereyanlarının muzır tesirlerine dır. seçı } yor lafı eskısınden daha gen İs olacak, tı alacaktır. 
mumı muavınlıg•ne Macka muddeıu- k Jd ki ·· t d T ı no (A A ) ş h" ..] Avusturya ve Südet arazisinin Al- Almanlar, markın 51 Ievar u""ze-. • · npı 1 arını gos ermekte ir ou ouse, v · · - e ırue - Başterafı 1 inci sahifede - -
rnumisi B. Celfü Varol, diğer müddei- Remault fabrikalarında çalışan sükfmet ~ardır Tramvav durmuc:tur Cül . . l'·· d t 1 k .. manyaya iltihakını hesaba katacak· rinden lıesap edilmesini istemicaler· . .• . . .. d . . · . • · • eçın reıs ıgın e op anaca , muza- t B 1 R k 'S 

umumi muavınhgıne Kelkıt mud eıu- yırmi sekiz işçinin vaptığı hasaratın Pek az taksi j<;Jivor. Şimendifer, pos- k . d b 1 ki <l • S . . . ır. u an asmaya göre omanya; di, fa ·at 41 leva üzerinden mutabık 
.. B Eth T'"f k . -ı 3~ l"rn . . eı e e u unaca ar ıı. eçım ıçın Almanyaya b" "kt l k ] B R murnısı · em u e çıog u, D ı lkat'i surette tesbit edilen miktarı iki ta, telgraf ve telefon hizmetleri mun- pa t• . ki· , 1 kt . ır mı ar petro vere- a ınmı tır. u, omanya lehine 
l A 1 

··ad . - avin r ı yo aması ~apı aca ıı . cek buna k b'l Al R b. ff k ~-a.aş ı. n.rn:a mu eıumumı mu - milyon frangı bulmuştur. lsten çıka- tnznm işlemektedir. Büyiik mağaza- Saat 14 te vilayet idare heyeti önün- , mu a ı , manya; o- ır mu va a ıyet sayılmaktadır. 
lıgıne lzmır ıcra memuru Bn. Fehamet ı·ılan ·ımcleler he· .. iL ·ı · laı· açıktıı· Ta'' ·aı·e f· bı·ı·kasınd·l ı ı · · · · . . . . . . , ı gun n ı mı ~on · J.} • .ı ' c e yapı acak ıkıneı toplantı cin f;P<'ım 
Evınç tayın edılmışlerdır. frank tutan yevmiyelerini kaybet- çok az amele iş lıaşı etmiştir. Gazete- yapılacak ve yeni devre için vilii;·et ı· . s· ·ı· T M 

mektedirler. Amelenin zararı şimdi- ler çıkmamaıştır. umumi meclisi azaları intihap edile- Zffilf lCl l icaret emurluğUD• 
ye kadar 36 milyonu bulmuştur. Bayounne, 30 (A.A.) - Bayonne ceklerdir. d 

Esrar satmak Paris. 30 (Radyo) - Sosvalistler, mıntakasında işçiler umumiyet iti- • • an: 
Urlada Yeraltı mahallesinde 1\Ius- hükOmetin haberi olmak~ızın o"'nü- barile grev emrine itaat etmemişler- v··ı- +· h t • ·f d c JI p k f ı '' · ı a\'C ,ın •. er ·ıra ın. a. • • • n-. zmirc e ı enı rı:anifaturacılar 'cariler iizerindeıı muamele 1"fasına 

ta.fa og·lu Ha an Emirce ile :Mustafa mu··zdck· cu ·· ·· ' - t 1 dı'r k -·ı ma gunu par .. men oc a · ~ . . zn ong-rC' n ı sona e,.mı~tır. Başta vah çarşısında Saffet sokagında 3 numa· ve matlup ve zimmete ka t ve tah· 
oğlu Bahri Tokur esrar satarken suç toplanmugya ve hiikOmetin istifasını Belfort, 30 (A.A.) - Fabrıkalar- "e paıt· ·ı ·· k ı b k B F d k · 1 ki - y • · ı ı yon ·uru aş anı . 1 az- ra a omısyoncu u a u"'rasan C vı"l suretı"yle l · 
"Ntü , .. akalanmışlardır · t ~ k · 1 d' d ı · ·· rl 7- · · b t .., . .. .. 

0 
- • muame e ıcraaına ve 

l.40 .ı • ıs crnege arar vermış er ır. a nme enın yuz e t> şı ış ası e - lı Güleç olmak uzere butun kaza kon- O Giras tarafından Nicky \Vint-Cr eıntea t k" · J 1e 

H
··k- t 

1 1 1 
· t' A a· rt 't7 ı t• . . .. .. . · • er ınıne ve avans arı ve .ıa-

----- u ·umc. o gün azımge en te(- mış ır. n ıacou ve ~ a eu ıgney gr,elerınde ıh on kurul uyelerı nyı·ı ey- halter ve Alber Franco ve Rudi Cas zimütted"ye s · bar·· t · 

E
'-'enin Nutku birleri alacak ve sosyalist partisinin mıntakalnrındaki demir ve mensu- rı hazır bul~rmu ardır. sanoya verilen temsil vekaletnamesi ve sened ı t aır mke i~; ~svıye~e 
U 1 bu teşebbü ünii, kanuni hareketlerle cat fabrikalannda ise çalışan amele Parti vilılvet kongresi tle bu ay zar- Ticaret kanunu hüküm'erine göre konto a t vel.mk u ave ~h clır~ ve 

1
• 

n d 
· · · t · l ..:ı· ni b t• •U ı 90 <l f d 1 • ve em ı veya ı a esme ve 

- utarafı 1 inci sahife e - mec:1nı I" emış eruır. e 1 ) zc e · ır. ın a t~p al!~caktır. . sicilin 2390 numarasına kayt ve tes· ı..e~abatı rüyete ve poliçe ve çek 
baı·a almak, istikbali tahmin etmek Hükumet taraftan partiler, par- Paris, 30 (A.A.) - Bu nlınh :-aat Partı lzmır merk z kaza kongresı cil edildig·i ilan olunur 'es:de v k b l d . k b l 

l 
A · · ı 0/4 - k d p · t t 1 · .. · · e a u ve a emı a u ve· 

ve vaktinde lfızımgelcn bütün ted-ı amento reısi Herıyoyn müracaat ede oe a ar ans e op anma cur. dun akşam s::ıat Ul d:ı Ha1kevinde in'i. İzmir Sicili Ticar .. t memur· ya adem· t d" · b 1 · 
bı.rlerı· ı"t-'-ı"haz etmektı·r. rek, kanunu tatbik etmesini ve so'- müııden doln:'I. ı 2!)0 ve iş hiirri\' tinC' kat etı11"stı"r 1~0 ,.. • ı· t• J • - l... F 

1 
e ıyesıne ve un arı ım .. • L ' ... • "" ngrd c \'a ı ve par ı uğu resmı mü nü ve za ve bed 11 · t h ·1 • 

Bu aralık pek garip şerait altında yalistlere o gün heyeti umumiye ha- tecavüz cüıınünden dola) ı dn 80 kişi başkam B. Fazlı GuleÇ reislik etmiş- Ten.ik imzası · mi ve hu e ~rı a sı ~~.~taya um1u· 
yaşıyoruz. üç kuvvetli memleket !inde toplanmalarına müsaade etme. tevkif olunmuştur. tir. , d.susı ?ur~tte 1 dı raname &o p · ıı· k l re "e a ı ve tıcarı sene at ve ev .. 
milli siyasetlerini ilham etmek üzere sini istemişlerdir. al'l'~. i10 (A.A.) - ~luk. ım .\.- Uz.un müzakerPlerden sonra Parti J: Veka/etna-:e raka ve konşimentolara imza vaz·ı .. 
k • 

1 
.• k b 

1 
t 

1 
t• Pnris, 30 (Radyo) - Umumi grev 1 ro~unda greve hemen hıç ım~e ışı- mc ·kez ilçe~i yun kurulu üyeleri ay. ,,. 

uvvet prensıp erını a u e m ş ır. yilzünden bugfin yalmz beş gazete rak etmeıni~tir. nen seçilmiştir. RESEN mı ve emtea sevk ve ihraç veya it· 
Bu anarşi içinde f elfiketin önüne ge- çıkmıştır. Bunlar da, küçük kıta da J.ıal ve tesellüme ve alelumum deva· 
çildiğine dair teminat almadan har- intişar etmişlerdir. d vekaletname ir ve rueumat ve posta ve telgraf ve 
bin daimi tehdidi altında tam bir Paris, 30 (Radyo) - Başvekil Ecl- o manya a Avam kamarasında '$Ümendüfer ve vapur e1centası ve 
tehlike içinde yaşamağa mecburuz. var Daladiye, akşam radyoda bir - Baştarafı 1 inci sahifede - - Ilaştarafı 1 inci sahifede - Bin dokuz yüz otuz sek"z yılı k;~areha.nelerindeki muamelatını ta· 

N d d d
.
1
. a·ı t · · b · · .ıp ve mtaca ve emanet ve müvare· 

e ka ar iyi i nre e 1 ırse e 1 • söylev vermiş ve hüktlmetin aldığı dilirken, bindikleri otomobile meç· Muhaliflerden bir saylav, Habe- e~m1.~z .~yının yırmı eşıncı pa~ar· . .· .. A . 
k b 1 ı l h l t f d orma d istan hududlarının tayin edilip edil- tesı gunu: Ben aşağıda imzasıyle dntı .~a~re} ı. ve mumselatı adıye ve 

ıin, hiçbir harici siynset te aşına tedbirlere itaat edenlere teşekkiir et- lU şa ıs ar ara m an n a ··h ·· ·· k T k c teahhud k tl" kt 
J • b" "k" · · d h 1 ates edilmis ve bundan dolavı bir mediğini hükumetten sormuş ve bu mu runu oyan ve ür iye um- L ' l ıyeylı v.e ıym1e1 .. 

1 
me u? ve 

mese eyı ır veya ı ı sene ıçın e a - tikten sonra, Fransız milletine birlik ~ J h · f k l d"· · ı· 'lava ename en tese um veya rsa 
ledemez. Bununla beraber istikbal ve hükumete !:., adakat ve emnı"vet kargasalık husule gelmic::tir. Kodre· sorguya cevap veren Hariciye neza- h~rıyle ı. an:ın arının ver ıgı sf' a- 1 .. ..k "d l . d ı : "' ·1 · · N'k 1 K t f reti müstesarı Bu tir. ıyet en haız olarak Calatcıda Tu- e ve gumru ı are erme epozı· 
Omidleri tamamile suya düşmüş de- tavsiye eylemiştir. ~~o Dı e 1muavıknı . 1 ~ •0 aD os. an ınhes- B • h 1 k.. .. k l nel yanında Billur sokag· ında Tap- to tevdi ve icabına istirdada ve mak· 

P 
llL1 u • .;:anın ·atı 1 ve emır mu a- - u usus a ı muza ere er b hh"' ed" ğildir. Silahlanmak hususunda sar- aris, 30 (Radyo) - Lilden ah- ' 1 • _ k" k" . h .. b l 1\1 h H tas hanındaki dairede iş gören Be- uz ve tea ut sen ı veya beyanna• 

h b 
1 

.. A fızbr teş~ılatına mensup se ız ışı, enuz aşamamıştır. n aa aza, a- yl l N . 1 .1 K -ne vermeg-e v b l · fettiğimz gayretlerin ihtiyaçlarımızı nan a er ere gore, umumı grev yü- . . . yo~ u a tıncı oterı smaı unter e un arı ımzaya ve 

k 1 ğ d U h l
"di zünden orada bazı hadiseler olmuıı, karanlıktan ve hasıl olan kargaşalık· beş:stan hududlarının tayını geç kal- yanıma gelen ve kim oldukla"t"ı sa- ııususatı mezk\ıre ile sair cihetlerden 

arşı ıyac~ ı a ş P c ı r.> k" 1 · f d d k k k · k ı · · k d .. . on ışi yara anmış ve elli kişi tevkif tan ısti n e ere çm~ istemıs- mıyaca tır.:> j Jiğe • nu hil ar iyP e ca- o fi ı "im ıye a ar müeaaesem 
Eden bundan sonra uç maddelık edilmiştir. • lerse de, jandarmalar tarafından yay- Demiştir. yır sokağında 96 numaralı c>vde ~u ll"yhine açılmış ve açılacak ve mÜ· 

bir p;ogramı hakkında izahat ver· Paris, 30 (A.A.) - Başvekil Da- lım ateşe tutulmuşlar ve hepsi öldü- Hnriciye müsteşarı, diğer bir su· kim Jozef oğlu katip Jozf'f D .. odat: ' ?ses~ım tarafından başkaları aley· 
miştir: ]adi er Leon Blumun hUkfimeti kanun rülmüslerdir. ale cevap verirken, Cumhuriyetçi ile Bf'vofı tı, Yeni carsı Babaocağ• , ~~e ıKamed olun1 mduş dve1 oluTn~ca~ 

1 - cBUtOn milletin müzaharetini suz hareket etmek ve tehdid siynse- Ciheti n::ık riy<"; mnktüllerin. ]spanya da g ·n "illü olarak harp et· sokak 9 No. lu ş,...kir Bey npartma .,ı umum .ava. ar an o. a~ı . ur~· 
temin eden bir harici siyaset. tini kullanmakla itham eden mektu- Cıloza ormanında d fnedilmelerini mekte ol ın lngilizlerin, gelecek haf· nının 2 null"aralı d ]resinde Albeı ;e .Cumhunye~.ı .. m:ıhakır;1ınm kaf· 

2 - Süratli ve sag·lam bir sı"Hlh- · · d b" d" ·1 k l ·1 oğlu Ervin Rpk'in hPyanlafr·]e an· esınd<" her turlu kanum sıfatlarla 
b d ·ı · t• mrctmı"ştı"r ta ıçın e vapura ın ırı ere ngı te· _ < • ' h k , h una ra yo ı e cevap vermış ır. e . lası lan Cnlatada r aptas hanmdr- 'TlU a .eme 'e mu asamaya ve 

lanma. Başvekil, 6 haziran 1936 tarihli Bi.ikreş, 30 (Rad o) - D0 mir reye gcrıye çcvrileceklcrini b yan 4 üncü l· tta 16 20 No. hı y<"zılıa t,..rnyizi d vaya ve protesto keşide 
3 - Demokrasiye ve hürriyete l · t" 1 ·• t bl y b 1 . kararnamenin seferberlik olmadığı muhafızlar teşkilatı azasınd:m evv. 1- ey emıs ır. t'ene mukim olup göstf"...,rdiği st:c\n ve cevap ı asımı ve ıg ve te e • 

ıman.> anlardn da umumi hizmetlerin aske- ce hapse mahkum edilmi_ olem avu· 1 ul Emniyet dördünrii !Ott " müdür 'u3a 'e l zu kaLz<t ve sulhu ibraya 
Eden böyle bir programla istikbalilrileştirileceği hakkında 1877 kanu- kat B. Dorrado Pagadano son sui- Zabı 30< lü·i;ndf'n verilme 9 9 937 tarihl' e mütekabil dava ikamesine ve 

emniyetle karşılamanın mümkün ola-1 nunun tatbikine miisaid olduğunu, kast miinasebetiyle tevkif edi'mis- ~ ~ ve 1 1 2173 No. lu ve foto~raflı ikcı "rra~a ~nüra~aaya ve ted~iri ihtiyati 
cağım kaydettikten sonra, netice ola- çünkü şimendiferlerin, po ta ve tel- tir. Valizinde iki tiif"'k ve tehlikeli Karı mı ya a!amış mf't t 7keresine rf\r"' İ7mird,. 180 , ,. ıcrm hacız vaz ve ref e ve kon· 
l'ak demiştir ki: lgrafın, madenlerin, ter!>nnelerin, patlayıcı madd ler l ulunnıu .... u... fk"çp· • 1 ,.ah m \kiin- vıh,d .. Demostf'n Girn" il I ;,.ıv?rl - ordato ~l + w• kabul ve ademi ka· 

-cBeynelmilel hilsnüniyete açık-~nakliye mües·ecıeleıirıin ve elektrik Alman i:k ifadesinde Demir mu· de .Mehmed oğlu Üı;man, bıçakla ka- 1o~duv11 <>nhsılnn GE?RGIO ~t .~1~. ":<' 1 
.•;., ~alep ve re~de v~ ~er 

Ç
a tecavüz edenleri affetmek bir ha- satrallarınm normal işlemesini ordu- hafızların tedhi~ hart"keti 1deki vüs'- N· . , . - ı· d . l· RAS (İtalyan ab"""' n) veka1.,• ırlu ıcraı t;ıkıbat yapmaga ve ıstıh· A .• . . rısı acıj C) ı :::.ag e ın en vnı .ı .ımış. k d · k . . · - d l l . l ··k·· l · · · f 

tadır. Bu gibi hareketlere karşı mü- yu alakadar ettıgını ve bu hizmetle- ut meydan!\ cıkmı tır. l lükumct, · '8 m a .ı ta ·rır•np1 rt-<>nıı !'!"ne ' a o u um 1u uın en ıcraen ın az • tır d"l . . 1 1 • • k 
samahakar davranmakla elde edilen rin durmasilc ordunun her hususta mühim tedbirl"'r almıştır. · Dövmek r~pt 

1
ve t~~ . ı ~m~ t~ "_ev11~

1 f";~ ~z~ ttirmcöe ve avu ·atlar tayin ve az· 
menfaatler geçicidir. Biz söz vermiş iaşesinin tehlikeye düşebileceğini Londra, 30 (Radyo) - Royt."r . ... • r>nt> ~emıısının t~:.>n ını : ı ıye ı aı1 "ne mı:""'Un ve s

0

lahiyettar olmak 

]d ki h
. t ı· b" sövlemi~ ve demistir ki· A" B""k h J • • h be Keçecılcrde ~ukıaıı sokagında lb- 0lduğun11 Q:Örerek isım ve arlre• Z"'"'P '' ı:ırrth~nf"m memurlarından 

o u arımızı ımnye e me ı ve ı. J ~ ~ • • • ıanmnın u reş mu a )lrı a r . • . . , . . d .. · t 
zim gibi düşünenlerle elele verme- - Bütün umumi hizmetlerın ış1e- veriyor: rahım oglu Alı, Ahmed kızı IIayrıye- "'Ti V"zıl "'""hı~J,.r van1 ~ ::t s~7"' ha.:: · rKY 'v't 'TF.RHAL TER ile AL· 
liyiz.> mesi knt'iyyen lazımdır. Ta ki ha· Kodreanonun öldiirüldüyü hak- .}i do\mu tür. lıvarak· <lzr"'ı,.!lf' Yf'nı man..ıf~tıır ~ l="q FRANCO ve RUDl CASSA· 

9 yaşında katil 
Bir çocuk, arkadaşını 

öldürdü 

riçte milli kuvvet Ye birlik anlaşıl- kmdoki haber, Romanyanın her ta- Dolnndırıcılık ~ılar <"''' ' ,ı.-l Saffet snka""1 "<l:ı \JO vu umumi Vf"kil ettim. Bu üç 
sın. Sulhu nncak bu kuruyabilir. mfında derin akisler uyandırmıc;t r. lÜÇl.ci!...ıd~ üısn. r.:yc cadde:::.inlle 11umfl"n,' ·k· ·rı ve G. D. CIRAt' kildf"n her hangi birisinin gaybu· 

Milteakıben IJaladier 1 haziran Her tar""fta, bir harekf"t başlamıstır. Buse) uı ogıu babıl~nıı Veli, Yusuf unvanlı tic •re h<ınE"nİn rne ·zunn? ' 0 ti halin<le di:!cr ikisinin imzası ol· 
1936 turihli kararnameye tevfikan Hükumet, asayi~i ihlal ,...tmf"k isti- ogıu sabık.ılı İsmail, kıy mel. iz bir iahil bulunan b~l'umum mmımelat• mık " tivle isbu vekaletname ile 
lıizzat J eon Blum hükumetinin ve ) ·cek olanla"a derhal ateş edilmesini s· ati kıymetli gostererek hile ve ue- icariy,,.cıini tedvır ve tF>msiyete V<' verih•n selahiyetlcrin tamamı ı:ıahsı· 

· · h · l,ut ve te l I ··d t b · ·ı d ) d d" '' ·· ·· ·· b. ondan sonraki hükumetlerin birkaç emreyl,.mı tır. i::;e ile llti•eyiıı oglu Hnsaııa altı li- er nt vı u • •.. . a ı ıu at a enı ını ı zam e er. e ı. ve sozunu ı· 
Bayındır kazasının Demirköy ma- t ·rıer·ı. Mic.:al olarıık zikretmiş Paris, 30 (Radyo) - Havas rcya ı:;at ı • .u.ııdı. ı ve d laııdırıcı· temsile w• hf"V u ~ır?yı temin V"' •irmekle bu vekaletname bir nüsha 

hallesinde bir cinayet olmuştur. Al: 'p · i ., vle bi ·rmhıtir: Ajansının Bükreş muhabiri bildiri- lık yaııtıklurından, ayni zamanda icraya ve bPdellerını İta veva tahsil olarak tMafımızdan yazılmış ve açık· 
og·ıu 11 ya mda Recep, Mustafa oğlu K "hlAI t k · ve ahzu kal:za ve B k l 1 ' ra k k · t "ld'·· ·ı · ld mu ı e m ve gayrı meş- yor: Jlasanııı, kendılcrine bozmnları için . - .. . an a a~. a ',. - o. t~'ıarn. ıs enı ıgı gı )J yazı ı· 
13 yaşında Mehmet Aktaş ile avga et- ı u fi kP i m ca tla itham c>divor. Demir muhafızlar teskilatı, ye· verdigi on liravı da zeptettıklerin- hnkı.kı ve huk":.1 eşhas ve muesse "{! l-ırlıkte bulunanlarca kabul olun· 
miş, evinden aldığı bıçn~la · I hmet Ja ... nu sur tl re,{ niden hareke gelmistir. Oluj üniver· elen. zabıtaca tt;tulmu~ :.ıdli\·eve ve· sat ıle olnn munasebatımı idameye makla hepimiz imza ettik ve mii· 
Aktaş, vücudunun iki rcr d n. · rala- ba ıa veren kanuni h ·iı r vn"- ilt>"i rek'.törü Stefaneskonun, Demir rilnıislerdir ... • • ve b~nkalnrd~n tİcflrİ ve örfi usuller- lıürl dik. Bin dokuz yüz otuz seki7. 
mıştır .• fehmet Aktaş, r ralaı mm te- dır. I~anun ı, rı B. Leon Blum ba~ve- muhafızlar tarafından öldürüldüğü ~ · n· d h le istıkraz nktıne v<"'ya hesabı cari ac- yılı temmuz ayının yirmi beşinci pa· 
sirile ölmüştür. Suçlu, yakafanarak ad- l.il iken nnc;ıl anhvordu ise ben de söyl~niyor E k" hk ır ~. ~. d b k 1 tırmağa veya hud açılmış hesabı zartesi günü. 
liyeye verilmiş ir. • · ,s ı ma eme onun e sa ı a ı 

öyle> a.nhyorum. l lükumet, Demi,. muhafızlar teş- Münir ve Şerif oğlu Ahmed kıymet-

Manisa Va isi . Parıs, 30 (A.A.) - B~. s~bah Y<'- kild.!ı ~çin esaslı tedbirler ittihaz ey- ~iz bir saati hile ile l\lehmed oğlu 
dıden sonra caddeler ve buyuk sokak lemıstır g·· ıt l" t k d 1 y . . · ureyyaya a ı ıraya sa arn o an-

- Baştarnfı t inci sahifede - !ar canlanmngn başlamıştır. Grevın Bükres 30 (A.A.) - Oluj üni· d ık t ki d k 1 
bir kuvvet ve varlıktı. Onu kaybeden umumi olmadığı intibaı gitgide art. versitesi ;~ktörü Stefanesko Con- ırıclcı ı yap 

1 arın an ya a anmış-
ıu· • t .. .. b" d . t• -k kt d M - A d lar ır. ıu.anısanın eessurune ız e ış ıra · ma n ır. agazalar açılmıstır. - gaya karşı yapılan suikas , Romen 
ediyoruz. Fak:ıt terfiindeıı de çok mele işleri başına gitmektedir. Mü- efkarı umumiyesinde büyük bir in· Hakaret y 

emnunuz ·ı ı· mektupla. d w t kta f" l l'd . . H""k" k Kemerde Akşam sokagında l\Ius· m . vczzı e ıı ngı ma · ve ıa tev ı etmıstır. u umet ma am • t I . 
Manisa, 30 <Tel fonln) - Y limiz, okaklarda temizlik işleri muntazam ları faaliyetle katilleri aramaktadır. tafa oglu sa ve yarkadaşı zzet, aynı 

bugün An a ıı hareket etm' ve İS· devam etmektedir. Mezbahalar as- Elde edilen delillere nazaran bunlar yerde Ahmed 0 du Mustafa ve Fe\'· 
tnsyonda kumandan, memurlar ve halk kerileştirilmiştir. Liyon garında tren- Demir muhafızları cemiyetine men· :iyeye, ~a~antinada E~veriye soka
tarafından teş) i olunmuştur. 1 ler muntaznm :-urettc hareket etmiş- suptur. Dahiliye nezareti mücrim le· gınd~ Hılmı k~rısı ! e<lrıyc çocuk mc 

Bana vakı beyanatında, vilayet işle. ıerdir. Montparnasse istasyonu aske- rin yakalanmasına medar olacak selesındcn Emın o lu Apturrahmnnı 
rini takip için An.karaya gittiğini söy- ri işgal altına alınmış ve trenler ha- malumat verenlere 50.000 ley mü- ve kızı Cnhicleyi, Kemerde Kahra
lemiştir. reket ettirilmiştir. Posta ve telgraf kafot vadetmiştir. manlar mevkiinde Kadir oğlu Şükrü 

merkezi bir bölük piyade ve bir bö- Oluj üniversitesinde dersler tatil sarhoş olarak SUleymam tahkir e~ 
Hırsızlık lük seyyar jandarmanın muhafazası edilmiş ve üniversiteye ait bütün mislerdir. 

İkiçeşmelikte Namazgahta Aptul- altında açılmıştır. Memurlar ve işçi- binalar tahliye ettirilmiştir. Kağıdhnne caddec:in<le 1brahim 
lah, Şükrü ve l\Iehmed adlarında üç 1 ler vazifeleri başındadır. Telgraf ve Yeni kanuna göre suikasdin fai- oğlu fsmn il c:arhM olarak kar1c;1 Fat 
kişi, SaJamon oğlu Hayimin evinden telefon santrallannda vazifeleri baş-, Ii nazırlar meclisinin tasdikine ikti· mn ile bir1ikte Mümhı 01"·111 .t\ clileY<' 
su tesi atına ait boruları sökerek ııanna gelmiyenler pek azdır. ran etmek şartiyle ölüme mahkum lıaknrettr> h11 1 ıınml1R, lı:ımailr> taban-
_ealdıklarından yakalanmışlardır. Clermont Ferrandtla daireler mun- edilecektir. ca da çekmistir. 

Sah itler: 
İmzalar 
Jozef Deodati 
Ervin Rek 

ikrar eden 
25 temmuz 1938 

İmza 
Georgio Ciras 

Noter 
resmi mühür 

T. C. 
BeyoiHu altıncı Noteri 
İsmail Kunter. imza 

1. Kunter 
Bu vekaletname örneği 25 temmuz 1938 tarih ,.e 5955 sayılı 

dairede saklı aslına uygun olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüı: 
otuz sekiz yılı temmuz ayının yirmi beşinci pazartesi günü 

25 temmuz 1938. T. C. Beyoğlu altıncı Noterliği 
İsmail Kunter resmi miihrü ve 

1. Kunter imzası 
Genel sayı. 9258 Özel sayı. 1 154. 

işbu vekaletname suretinin dairemiz vesaik dosyasında 29 tem· 
muz 1938 tarih ve 1 154 sıra numara mdn saklı aslından çıkarılan 
nüshasına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz sekiz yılı 
ağustos ayının ikin1.:i Salı günü. 

lzmir ikinci Noterliği resmi miihrii ve 
E. Erener 

Otuz kunı .luk 0'.'lm a n ılu 
"ltmı kuru~luk l·Lrç pulu 


