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Urfa da 
Müthiş bir seyit.ip olmuş, 

72 kişi boğulmuştur 
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İtalya M. Meclisinde 
Ayni zamanda şehirler halkı arasında bugünün dikkate 
şayan ve en mühim bir siyasi hadisesi vuku bulmuştur 

T ezahürcü er bağrıştılar: 
Korsikayı, T unusu isteriz! 

Parıs, 1 (A.A.) - Matin gaze
tesinin Roma muhabiri bildiriyor: 

Dün akşam Kont Cianonun nut
kunda ve yeni İtalyan emelleri le
hinde yapılan geniş tezahürattan 
sonra, reis, meb'usan meclisinin cel
sesini tatil etmiş ve B. Mussolini 
hararetli ve sürekli alkışlar arasında ! 
içtima salonunu terkeylemiştir. 

Bir çok nazırlar ve meb'uslar 

Istanbul valiliği iş bankası 
Kumbaralı ve kumba-
rasız hesaplar ikra- B 
miyesini kazananlar • reis muavini de başka 

vazifeye geçiriliyor Ankara, 1 (Hususi) - İş banka
sının kumparalı kumparasız küçük 
hesaplar ikramiyesi bugün çekilmiş

tir. 
İstanbuldan 69671 numaı·ada bayan 

Asiye bin, A11karada 4643 numarada 
Sabit beş yüz lira kazanmışlardır. 
.Mersinde 3383 Aliye, Ankarada 27 

bin 118 M usta faya; lzmirde 19369 

Emineye, fstanbulda 21620 Hüsnüye, 
74602 Nazıma, Kayseride 3414 Şük. 

ı·üye iki yüz ellişer liralık ikramiye 

iRabet etmiştir. Ayrıca 150 ve yirmi 

beş lira lrnzananlar vardır. 
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Almanya 
Balkanlarda Dünping 

mi yapıyor? 

Otobüs suiistimali ve bütün vilayet 
muamelelerinin tetkiki 

keyf.retin yalnız c:görülen lüzuma bi
naen> ilel'i geldiği kaydedilmektedir. 

Gelen haberlere göre, pek yakında 
İstanbul \'ilayeLine aid bütün mua
melat geniş mikyasta tahkik ve tet
kike tabi tutulacaktır. 

:Mani~a vali::;i Dr. B. Lütfi Kırdarın 

İstanbul valiliğine tayini, matbuatta 

çok iyi karşılanmıştır. Akşam gaze-

tesi, valinin değiştirilmesinden dola
yı Dahiliye Vekaletini tebrik etmek
tedir. 

müteakiben Vened.ik meydanına gi- Londra, _1 (Rad_ro) - Avam ka-
Otobüs suiistimali tahkikahna aid 

700 sahifelik fezleke de Devlet Şıl-
derek Bay Muesoliniyi yeniden al- ınarasıııın bugünkü içtimaında ticaret 
kı 1 ı d 

rasında tetkik edilmektedr. Umuml 
ş amı§ ar ır. Bay Muaaolini müsteşarı Haston, sorulan suallere Ea'-ı' latanbul valı'aı· B. Muhı"ddın" h d G . ı k dar .& eyet, on beş &"Üne ka ar karannı 

b" ekenın h .~e~. 1saat a~~nasok:kla- Şurasını da tebarüz ettirmek la- meb'usan meclisinin zabıtlarına kay- cevap verirken; Almanyanın, gerek Oatündai verecektir. 
ırdçod tlcza ulrcu er şeyıernı· olarak zım gelir ki; İtalyanın Akdenizdeki dedilmiş bulunmaktadır. Tunada ve gerekse Balkanlarda Dün- İstanbul, 1 (Hususi muhabirimiz- Ögwrenildigwine göre belediye reı'si 

rın a o aşmış ar ve 11 . l h' d k' b h .. 1 D 3 .. .. h'f d . w 1 . . , meydana çıkan aşağıdaki talebi mü- eme erı e ın e ı u teza ur er - evamı uncu aa ı e e - pmg yaptıgını '{e ngılterenın, ser. den) - Vali ve belediye reisi B. Mu- muavini B. Ekrem de münhal kay-
temadi •urette tekrarlamışlardır: bestii ticareti temin içiıı mücadeleye hiddln Ü:ıtündağın . vekalet emrine j makamlıklarından birine tayn ıdile-

cKoraikayı ve Tunuau isteriz.> Ana katı• ıı• hazır olduiunu söylemiş ve Alman- alınması hakkındakı kararnamede, rek değiştirilecektir. 
yanın hattı hareketini nahoş buldu-

Lon dr a konferan· tunu ııav:.:ı_:~~- Ara balar mes' elesi 
~ıuJa A k d 

Arabistanı ancak Fi
listin müftüsü temsil 

edebili~ 

Kudüs miiftüıü Mehmed Hacı 
Emin Elhüseyin 

Paris, 1 (Radyo) - Kudüste mu

tedil Araplardan yirmi kişilik bir he
yet, bugün bir toplantı yapmış ve Fi
listin meselesi için Londrada topla

nacak konferansa kimin gönderilme

si Iazımgeldiğini tetkik eylemiştir. 

Kahire, 1 (Radyo) - Mısır mat

buatı, Filistin için Londrada topla

nacak konferansta Arabistanı kimin 

temsil edebileceği hakkında bir an

ket açmış ve bir gün içinde verilen 
cevaplarda, ancak Filistin müftüsü
nün konferansta Arabistanı temsil 
•debilecdi bildirilmiştir. 

-=+=-

Yugoslavyada 
1918 inkılabı 

kutlu landı 

Sevf eddinin muhakeme- v~m am~rasın a .. • • • • 
~ .. Maıor Atleyın sordu- Dun, şehırde hıssedılır 
sıne dun Ağırcezada ğu saaı b . . 

b l d 
ır vazıyet vardı 

aş an ı 

Seyfdedin annesini öldürmediğini id
dia etti. Fakat bütün deliller 

aleyhinedir 
Şehitler mevkiiııde '-!clez çayı kena- ' feddiniıı muhakemesine dün saat 14. 

rmda bir sazlık içinde ana!>l ihtiyar le şehrimiz Ağırceza mahkemesin baş
~azikeyi para~ına tamah ederek boğ- landı. :Mahkeme salonu, hatta dış ko-
mak suretile öldürm(•lde maznun Sey-1 -Devamı 2 inci sahifede-

A Vilayet umu mı meclisi 
• • 

secımı 
.A aza 

t 

Dün İzmir merkezinde ve bütün ka
zalarda yapılmış bulunuyor 

. ' 

Belediye, ısrar g~sterdi ve ticari nak· 
liyatı temin için çarelere baş vurdu 
Şehir yollarının muhafazası için 

yük arabaları tekerleklerinin Yedi 
buçuk santime çıkarılması bakk;nda 
şehir meclsince verilmiş bulunan ka
rar dün tatbik me\•kiine konulmuş ve 

tekerleklerini tebdil etmiyen araba

lar faaliyetten men dilmiştir. 

Bittabi, arabalar tekerleklerinin 

bu hale getirilmiş bulunması yüzün-

M. Çemberlayn den, dün ticari faaliyette bazı aksak-
Londra, (A.A.) - İşçi partisinden lıklar görlllmüştür. Sebze nakliyatı 

Bellengerin bir sualine cevap veren ihracat işleri vesair nakliyat sekte-
başvekil Çemberlayn demiştir ki: ye uğramıştır. 

- B. Mugsolininin davetini kabul Ticaret odası ve borsa idare heyet-
etmekle memnunum. Bu münasebet- ]eri reisi ve azalarından üç kşilik bir 
le Münihte kendisile başladığım te- heyet, bu vaziyet üzeme vali ve be-
ması idam tt' w • d d 1 - -. e e ırecegın en o ayı lediye reisini ziyaret etmişler, ticari 
bahtıvarım. . . ld · · vazıyetm hale ar olmamasının temı-

Bunun üzerine B. Atle şu suali _ Devamı 2 nci Sahifede _ 
sormuştur: 

- Acaba başvekil İtalya tayyare- r 
leri tarafından İngiiz gemilerine ya- ı 
pılan hücumların ve İspanyadaki 
müdahalenin nihayete ermesinden 
evvel mi Mussoliniyi ziyaret niyetin
dedir? 

Beledyie reiıi Dr. Behçet Salih U:ıı 

~ 

B. Çemberlayn bu suale aşağıdaki 
kıga cevapla mukabele etmiştir: 

- Ziraretiınin tarihi daha tesbit 
olunmamıştır. • ......................... 
Namık Kemal 

• 
lzmirli Kız 

General Şan - Kay
Şek)in sevgilisi 

Bir İngiliz gazetecisinin küçük bir roman halinde hazırladığı \'e 
hayrete şayan hadise röportajını yarınki gazetemizde bulacaksınız. 
Bugün Çinin en büyük kumandan ve )filli şefi olan Şan-Kay-Şekin 
ievgilisi; İzmirde doğmuş bir kız dır. 
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(ANADOLU) SAHIFY. :2 

Si al1lann1aya doğru 
delice yarış 

r 
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1:1 •• _,... __ ..,. ____________________ . __ -:" _____________ g Şevki Uğur di"ı1or ki: 

Zatürree Ana katili Kazanın altında 
Hitleı· Daladiye ve Çemberlayn Mü- -Battarafı 1 inci •ahifede- nıak suretile öldürülmüştü. l\iüddeiu- kaldı Bu hastalığı-n :O;şiddetli ve ağır 

nı.hte yumruklaştılar mı?. r'.d?rlıaı r,I bu kana_ katilinin mu hakemde: mLkımilıik, ktahkıikata _el kboyıdud.ık:MÖülşdt:- B ~ıekilleri de vardır. Bunların hararet 
aını ( neme içııı gelenlerle dolu i ı. re o ara ça ışmaga aşa . u. ir amele feci şekilde ( erec_esi yükseklerde devam eder. u 

Yazan: Loid Corc Dinleyicilerin ekseriyetini Halkapı- rülen ihtiyar kadının, Niizike adında mumı hallerı fena halde bozuk olur 
, narda kuruçay mahallesi sakinleri teş- olduğunu tespit ettik. O gün l\Iene- öldü Nabız yüzyirmi veya yüzkırk olarak 

Şimdi ne olaca? Bir kaç; hafta ev. zara knr · ıııdu in nıı, İngiliz ve Fra?' kil ediyordu. menden oğlu Seyfeddinin geldiğini Dün saat 15,30 da Alsancakta dev- süraUanır, hMtalar büsbütün kuvvet 
ve! muhakkak görünen harp İngiliz sız Jı, Feki!lerinin :\lünihte Hitleriıı Suçlu mevkiinde iri yarı, esmer bir öğrenince bu nokta üzerinde ehemmi. Jet demı·y il k" . . . 1 .._ t .. 1 siz kalır, dalğınlaşırlar. Kalp te ha ... . . . o arı se ızıncı ış e1..J11e n o -
ve Fransız baş\•ekillerinin Almanya- el; ıi aık mdığını, lıiliikis birbirlerine arlam bulunuyordu.Ellerini dizleri üze. yetle durduk. Nazıkenın, Seyeddın, . d f . b" k 1 b' . . fifler, hasta ciddi bir fenalaşma için 

Al . . . • yesın e ecı ır aza o muş, ır ışçı 
nın Çekoslovak meselesindeki lıütUn yunınk '"ll" iıklanııı sanıyor. Bu rine koymuş vaziyette duran bu ada- ı ve Şerafeddın adlarında üç oglu ölmüştür. de bunalır, kalır. 
taleplerini k1tyıtsız ve ~artsız kabul manzara hıbii !!itlerin <le canını sık- mın heyccıtnı besbelli idi. \·ardı. Onları isticvap etmek Uzere K k d S • kk d t Bunlarda kan tazyiki de durmadan 

. Ü arşıya a a ogLı uyu a o u-
etmeleri üzerine Avrupa ufuklarından mı~tır. Almün.ı .ının ,;Jith ve ordu ba- :l.Iııhkeme heyeti, B. Süreyya Orhu- k. arakola getırtik. ç kardeş bir oda- d 1 t d . 

11 
.. 
1 

düşmeğe devam eder. Bahusus ispir 
1 ran, ve ev e emıryo arı ato ye-

uzaklaştı. kımıııdan Fraıı•a ve İngiltereye ye . "un reisliğinde te~ekktil etmişti, idd_ia < a dururken yanlarında araştırma . d 1 Ş k • 1 1 
d tolu içki içenler için bu hastalık daha . sın e ça ışan a r og u 7 yaşın a 

Bununla beraber llfünihte Çekoslo. ti~mek lçiıı sarfettlgi ıııilyonlar yü - makamı, müddeiumumi muavini B. memurları da vardı. Bır aralık Sey- İ .1 At··ı d b" k k .: . d fazla ağır bir şekil alır ve kendiler· 
f . . . . smaı , o ye e ır ıza uzerın ~ 

vakyanın tamamiyeti ve istikliilli ba- •ünden bu memleketin iktioadi hayatı Rüştü Uıkent i~gal ediyordu. eddın, ıkt kardeşıne sokulmuş ve: b 1 1 'k tif k t . için çok tehllkeli bir seyirde devam 
h d k t A d l 1 · · k • u· k 1 Suçlunı·.n hu·· vı·yetı· tesbı't edı.ldt"l,ten B · · b t d k u un an ° omo azar.ıı:ı1 amır d asına emo ra vrupa e\• et erının ço · agır :r yü '' tına ııı·rmı·ş bulu • . - u ışı en ''ap ım me" ana çı ar e er 

· · • ·a h 1 ' b .' .d ' d 
1 

· ederken kazan devrlimiş ve zavallı · 
satın aldıkları muvakkat Avrupa su!- nuyor. sonra hakkındaki istintak kararname- s ma vo urum, enı ı am e er er. İ . . . Zatürree bazı kerre hastanın umu 
h II 'tl · k d 'I · B · 1 . d . smaıl, altında kalmak suretıle fecı 

una rağmen Avrupada emniyet ve ı er ve onun hayalci muavini ma- sı o un u. "' aznun Seyfeddinin idam enı e e vermeyın, emış. b' kld .. 1 .. t·· At 1 b 1 mi hali iyileşmeden yalnız hararet de-
ükQ · ı d t d B 1 d d ır şe e o muş ur. ö yede u u-s · n ış eri bir türlü teessüs e eme - raşal Göring Almanyaııın böyle alela- ceza,ına emas e en maddei kanuni. unu, yan arın a uran araştırma d'" . .1 1 t 1 t 

1 
recesi düşebilir. Fakat bu yalancı lıir nan ıger ışçı ere us a ar, on ar 

miştir. ce!e müthiş bir silahlanma yüzündan yeye göre anasını öldürmı·k suçundan me~uru bize haber verince Seyfeddin ağırlığında olan kazanı kaldırıp İs- düşmedir. 11k on iki saat zarfında ha. 
Avrupanın harpte uçuruma doğru girdiği nğır yük altında ezilmemesi muhakeme edilmesi isteniyordu. Suç- üzerınde fazlaca durduk .. Uzun istic- mali kurtaramamışlar, İsmail ezile- raret derecesi tekrar yükselir ve bil 

gidişine bir firen olacak sanılan Mü- için çok çabaladılar. Fai<at Almanya. Juya sual tevcih ediIJnce dedi ki: vaplarda·n· sonra Seyfeddın: • . rek ölmüştilr. Tahkikata rnüddeiumu tün şiddetile devam edebilir. BaZ! da. 
nih paktı bilhassa bu gidişi hızlılaş- nın iktisadi takatı artık kalmamıştı. -Ben katil değilim. Bana iftira e. .-Bu ışı ben yaptım amma Nazıke- milikçe el konmuştur. falar da hararet der'lcesi düşeı ve na. 
tıran bir sebep olmuştu. Mtınih anlaş- Doktor Şaht bu nisbetslz masrafların diliyor. Ben adalet bekliyorum ve ana- yı ben öldürmedim. Bahçede ot topla- _ . ___ kahat devrine girmiş bulunur. Bu bas-
masını kahir bir eks~riyetle tasdik el Alman iktisadiyanına verdiği zararı mın katilinin meydana çıkarılmasını mak bahanesiyle anamı aklım, birlik- ___ ...,..._ talık yaşlı ş&hıslarda çok ağır bir şe. 
den İngiltere parlamentosu, İngiliz gizlemedi ve k.ı a bir zaman içerisinde istiyorum. Hakkımda hiç bir delil yok- te gidiyorduk. Kendisinden para iste. Kadını öldürmek kilde devanı eder. Ve çok defa ciddi 
harp masraflarının arttırılması bu si!ilhlanma masrafı azaltılmıyacak tur. Suçu kabul etmekliğim için bana dim. Razı olmadı, yalvardım. Belinde bir netice zulıur eder. 
hakkındaki kanunu ittifakla kabul et. olursa Almanyanın iflas edeceğini de dayak atılmıştır. bir bez içinde taşıdığı parasını açtı, istemiş Zatilrreenln m!lthiş ve tehlikeli blr-
mi,tir. eöyledi. Bu ifade !lzerine fahitıerin dinlen- bana on lira verdi. Daha istedim. çok lhti!Atları da vardır. Zattılcemb 

Sulrı istiyen İngiliz hilkümeti de, C!lretli ayni zamanda maharetli mesine başlandı. Şehitler karakolu -Dayın kefil olsun 0 vakit veririm. Suçlu yakalandı ve kısmi menenjit çok defa görülür. 
harbe hazırlanan bu çalı~maları azalt- bir idare adamı olan Bitler askeri ve komiser muavini B. Cevdet Şanlıtü'rk Dedi, ben de kızdım, bir kakma vur- Ödemişin Turgut mahallesinde be- Bu ha•tı.lık en çok kışin ve sonba-
mak 'öyle dursun, en kısa zaman içe- mail bir maceraya atı:makta tereddut vak'ayı şöyle anlattı: r!um, anam "eı·e du··ştı·ı·. Bırakıp ora. harda müşahede edilmektedir. l\Iik. , - lediye caddesinde 30 numarada oturan 
ri'iııde mümkün olduğu kadar fazla etmedi. Generaller ve maliyeciler bu -:\Ielez çayı kenarında bir bahçe dan a'·rıJdını. roplııdur. Her yaşta ela olur. Bronşit 

k ' umumi kadınlardan Ali kızı 30 yaşın-
harp Va!italarıııa malik olmak ıçın "1anzaranın başlangıcında korkudan enarında sazlıkta bir ceset bulunduğu Dedi, epey süren t'stı"cvap netı"ce·ı·n- h ve grip ihlllatı olarak husule gelebllir. 

b 
0 da Şerifenin evine sarhoş alde zorla 

cabeden biltün tedbirleri ıılmııktn ku- titrediler. Hatta mara§al Göring bile ize haber verildi. Derhal hadise ye- de anasından aldıg"ı ıoiJ· ıı·raı·ı beledı·- Soğuk alğınlığından sonra daha faz-. · girmek ve kadını öldctrmek isteyen 
sur etmiyor. Bu son üç sene içerisinde bu işte tereddüt etti. Yalnız İngiltere rıne gittik. Ihtiyar bir kadın boğul- - Devamı 4 ncü Sahifede_ semerci Mehmet oğlu Mehmet İnanır la zuhur eder. Soğuğa karşı mukave-
:ngiltere hükümetinin harp masrafı ve Fransanın Çekoslovakya meselesin- ıneti ve muhafazayı bilmelidir. 

zabıtaca yakalanmıştır. 
Uç misline çıkmıştır. Eger hükümet de takip ettikleri miskin siyaset Hit- E • 

1 
p · -Bltti-

:l!ünfh anlaşmasından sonraki vaadle. !eri haklı çıkatlredrıı:n 'aferı·, bu zaferden gw ıtmen er arti kongresi ~=+=--
rini tutacak olursa gelecek sene İngiJ. Fakat Hin ,. 6 günlük kız A b J ) 
tere hava, kara, clen'.z ordularının uoğan net;ce1er yl\zünden şaşaa;;ını K Kaza idare heyeti ra a ar m ~se esi 
masrafı dört misline ~ıkacaktır. kaybetti. İngiltere ve Fransanın silah- öylerde Vazife- secil,fi ffasanın evine - Baş taralı t incide _ 

Fransa bu saha<l:ı lngilterenin ver- !anmasını yakından takip eden Al • , k d "[ . ııiııi istemişleı-dir. 
diği örneği tatbik ecJ;yor. Fransız ve maııyanın yeni çabalamaları her Al • lerine başladı!ar Cumhuriyet Halk Partisi merkez ter e l mtŞ 
İngiliz başvekillerin sulhün lıir zaferi man evinde neşeyi or,3dan kaldıran ilçe kongresinin evvelki gece Halkevi Çukurçeşme mevkiiııde Kamil pa-
olarak se!Amladıkları l\Iünih anlaşma. bir vesile oldu. Halbuki Hitler bu za- Kızılçul!u Köy öğretmen oku- salonunda gece yarısından sonraya şa caddesinde Hasan adında birinin 

Belediye reisinin 
beyanatı sından sonra mllletlerlııe döndiller ve feri bzanacağından emindi. Fakat :unda yetişen eğitmenler, dünden iti- kadar devem ettiğini ve yönkurul evine 6 günlük bir kız çocuğu bırakıl

harp hazırlığı için daha fazla para bu zaferden sonra İngiltere ve ransa. haren Bergama ve Ödemiş kazala· seçiminde gene eski ilçe yön kurul mıştır. Yapılan tahkikatta çocuğu Ali Belediye eisi Dr. Bay Behçet Uz, 
sarfetınedlklerinden dolayı aflarını is- nın silahlanmaya fasıla vererek Al • rında köy mektep!.,rinde eğitmen- üyelerinin inthab edldiklerlni yaz- karısı 18 yaşında Cemile adında bir bu husuta kendi~ile görüşen bir 
tedlleı', ve bu hatalarını tamir etmek manyaya yanaşacaklarını sanmıştı. t:k vazifesine başlamışlardır. 4 ii ka- mıştık. Vali ve parti başkanı B. Fazlı kadının bıraktığı anlaşılmış ve bu ka. muharrrimi;rn şunları söylemiştir: 
için e11erinden geleni yapmakta te - Bu tahın:n tahakkuk etmedi. dm olmak üzere 36 eğitmen Berga· Cülecin reisliği altında yapılan top- tiın yakalanarak adliyeye verilmiştir. -•Şehirde nakliyatı temin eden 
ı·eddilt etmiyeceklerini vadettiler. Hı 'er lspRnyarla ve merkezi Avru- mada, 2 si kadın olmak üzere .,32 1 Hnlıda delegelerin sözleriruien ve Tahkikata göre Cemile, evli olduğu arab_alaıın tekeı·leklerinin 7 buçuk 

Hitler bir parça sert olan lki nut • pacl,, i. tedikleri elde etti. Fransa ve ~gitmen Ö enıışte, 1 kadın eg·itmeri Jifek!erin teshitinden sonra Hçeyön halde HaoM ile g•ı•,.i me~r" 0 1•1'1 santıme cıkarılm•• 00 oaı,;,. ---" ...... 

kunda Almanyanın bu yarışta Fransa İngiltere lıu zaferi bir emrivaki ola. Urlada, 3 kadın eğitmen Çr~mede, kurul ve parti vilayet kongresi dele- peyda etmiş ve neticede bir kız çocuğu iki buçuk sene evel verdiği bir karar 
ve İngilte~yi yakından takip edece- rak kabul ettiler-. Fakat Almanya il_ 1 kadın eğitmen Karaburunda, 1 ka- gelikleri için seçim yapılmıştır. İlçe doğurmuştur. vardır. Bu karar, zaman zaman ara-
A'lni resmen bildirdi. mit ettiiii gibi harp ve silahlanma mas dm eğitmen de Seferihisarın köyle- yön kuruluna B. Tahir Bor, Haydar ----'-=- bacılann müracaatları ile tatbik mev-
Anlaşmadan sonra a-örUlen bu man. _ Devamı 7 nci Sahifede - ıinde vazifeye başlamış bulunuyor- Aryal, Cemal Kavukçu, Halim Ca- - . kiine konmamış ve tehir edilmiştir. 

r "\ !ar. Türkiyede ilk defa lzmirde ye- vid ve Bn. Belkis Bilman, yedek Uye- Oküz yüzünden kavga Belediye, altı ay evvel gazetelerle 

1 Ş 
O On AlllJ an ıı::::ıı 1: 3 O O ~ 1 ti~tirilen k~dın eğitmenler köylerde- olarak ta B. Nazif Alpyörük Dr. İs- Ödemişte Cumhuriyet mahallesinde v~ziyet~ ilan etmiş, .3 ay eve! bu kar:ır 
~ \YJ ~ifil \QJ a ifil kı tahsıl çagı dısında kız ve kadınlara . ' bir vak'a olmuştur. Mustafa oğlu fz. ılaıı edılmek suretıle tekrar hatırln-

nakış, biçki, dikiş, ipek böceği, zi- mat! Hakkı, Dr. Osman Yunus, Hüs- zet Geverek, öküzlerini çeşmeye sula. tılmıştır. Bir ay evvel de her anıl . 
raat san'atarı, çocuk bakımı. ev ida- nü Tonak ve Hayri Puyan seçilmiş- mağa gOtÜl'ürken yolclan geçen bir ziya belediye memurlar ıvasıtasile av 

Pariste üç milyon 
fare varmış 

Hangi memlekette resi dersleri verecek, köy kadınları- !erdir. araba, öküzüne çarpmış, İzzet Geve- ıı ayrı tebliğat yapılmış, gOn geçtik. 
yaşamak istersiniz nın bilgilerini yükselteceklerdir. Parti vilayet kongresine delege- rek, arabanın sahibi zanııiyle bu işle çe tedbir almaları, bir Kanunuevv•!· 

. • . Alt~. gezici baş öğretmen Berga- liklerine de B. Tahir Bor, Haydar hiç bir alakası bulunmıyan ve yoldan den tibaren kararın kat'! ol.arak n 
Amerikadakı efk..ırı umumıye ma ve Odemi• kazalarındaki köyler- A l D k R geçen Hasan oğlu Mustafaya hücum riyete konulcag·, bu tarihten 8 Paris belediye meclisi azasından müessesesi bu.,ünkü içtim ı v• s ' rya • 0 tor eşad Toktay; Bn. 

0 a ~ ı· de eğitmenler üzerinde faaliyette etmiş, üvendire Jle başına vurmuş ve tekerleği yedi buçuk santim olan 1, 
biri, bir gazetede yazdığı yazı ile yasi meseleler üzerinde gayet me· bulunacaklardır. Belkis Bilnıan, Baha Nasuh Yörük, k k S 1 k 1 t 
FranlaJUn fare hücumuna uğradığı- raklı anketler yapın. aktadır. Bunlar- Ilerg~ma kaza•ına B. Tahsı"n Galip Süner, Recai Turanlı, eczacı 

bıça çe miştir. uç ı.ı ya a anmış ır. baların işletilmesine müsaade olu.ı-

aln P · h · d ·· ·ı d A k ı 1 A " · -=+=- mıyacağı bildiilmiştir. 
nı, Y ız arıs şe rın e uç mı yon dan birin e_ merı a ı arın vru • Türkbay, Rı"fat o·· cal, Muharrem Ahmed Lü'fi, Cemal Kavukçu, Hüsa-
f b 1 d • b d h ı k k J"ht • k d Fakat arabacıların m!lhlm bir kP are u un ugunu yazıyor ve una pa a angı mem e ette yaşama Gündüz, Ödemiş kazasına B. Reşad meddin Balkanlı, l\Iustafa Şerbetçi, ıyar a ını 
karşı çare alınmasını istiyor. istediğini soruyor.. .. d 58 . 1 Küçük Aydın, Ömer Tuncer ve Ah- Nizameddin Yakuphan, Etem Koç- yaralamış mı harekete geçmemş, IAkayd k ı 

Bu yazıdan öğrendiğimize göre, Cevap verenlerın yuz e ı n- d Akb . d'I . I d" mışlardır. Karar kafidir ve tatb'~ 
fareler Franaaya şimali Asyadan gilterede, 38 i Fransada ya•amak 'lle ay tayın e 1 mış er ır. taş, Nazif A!pyörük, Kemal Erin, Dr. Ödemişte Hacı imam mahallesinde tehir edilmiyecektir. 

gelmit 3400 kilometre uzunluğun- istediklerini söylüyorlar. z !•mail Hakkı, Esad Akı, Hüsnü Ata- Mercan sokağında İbrahim kızı 70 ya- Belediye, !<cari hareketin hiçbir 
daki Volga nehrini geçtikten sonra Diğer cevaplar da şu ~ek ilde· Yüz· a bıtad'" ~ ra, Remzi Zeytin, Cemal Umar, Sab- şında Fatmanın sarhoş halde evine suretle dtırınaması için lazımgelen 
Avrupayı baştan başa kateden bu de 2 Finlandiya, yüzde l lrlanda, ,.; Tüner, Hüsnü Tonak, Nuri Sekkin, girip orakla başından yaralıyan İsma- bütün tedbirleri almıştır. Şimdi te-
hayvanlar Fransaya girmişler , ve binde 75 lsviçre .. Binde 25, kisi de Bir kaza Doktor Osman Behçet Ozman, Ce- il oğlu :\1ehmet yakalanmıştır. kerliği yedi buçuk •antime çıkarıl-
F d k 1 d h . b" .. Almanya da yaşamak istediğini söy- Limanda Anafartalar vapurun- lal Zeren. ---=+=- mış 15 araba çalışmaktadır. Bug!ln 
ranııa a arşı arın a ıç ır mu - 1.. k k 

d f ba b 1 k h uyor. da calı~an İlyas oğlu Refik, vinçte YYedek delegeliklere; B. Halid Otomobı•/ k a şama ·adar da 25 araba daha ta 
a aa terti tı u amıyara er ta· Dı·g·er br sual ve cevapları·. J k · • · k r·k B t azası mamlanacaktır· E·a•en kamyonlar da 

k 
~a ışır en üç parmagını vınce ap- Tev ı ., ıı. Cevriye sınai!, Sabit Ay. · ., · 

rafa yayılmışlardır. cYeni bir dünya harbi cı arsa tımnş ve yarnhınmı tır. Yaralı. Has· •aş, İbrahim Baykut, Dr. Sadık Ah- S d k • k çalışmaktadır. Belediye, istendiği 
Bu farelerin Fransada yaptıkları en fazla kim mesul olacaktır?. h k ld ı yaşın a l çoca anda işlerin görülmesi için 120 kam-

20 ta aneye a ırı mıştır. med intihap edilmişlerdir. 
zarar da sene de bir milyar frangı Yüzde 66 Almanya, yüzde yaralandı yonet emrine almıştır. Mülhakattan 

1 1 de 1 O J ·· d 4 Tirede kumar Yeni yönkurula muvaffakıyetler d d 
zarar da sene de bir milyar altın ta ya, yüz aponya, yuz e dı·ıerı·z. • a m!lracaat e en kamyon sahipler 
f b I Rusya.. Tirede Turan mahallesinde Uzun Ödemişte Cumhuriyet mahallesinde vardır. Bu itibarla piyasada işlerin 
rangı u uyor. kuyu sokağında 60 sayılı t!vde o!u --=+=-- bir otomobil kazası olmuştur. Şoför duracağı meselesi mevzuubaıhs de 

Hakikaten, farelerin ne kadar ça- Jtalyan imparrıtoru- ran Mehmed oalu Halil Sakq, l\lus· LJ H"I · • ld " nayvan carpmış Nazmi oğlu ı mı, itlaresindeki 5 sa- gi ir.. .. . 
buk üredikleri göz önünde bulundu- nun kqcük kızı tafa Ali Bedel oğlu ve Haljl IJ...ser ü 

1 
. t . ' . yılı tenezzüh otomobiline manevra yap. Şehır yollarının başka turlu mu 

rulursa teşkil ettikleri tehlikenin I ' bahçel"r arasında kumar oynarken 'emış e mahalleler arasında bın- · .. .. - .. . . !azasına imkan görülmemiştir Bun 
t 1 · E ı· 6 k ı J d lig·,; ııtı kosturan ve ? ;•asında t•ma·ıı tırırken gerı surclugu otomolııl, Halıl .. · 

d h · b' I I ayan ımparatoru · manue ın La ılaca ya a anmıs ar ır. " • , 0 dan boy le yolların derhal buzulmıya 
e şetı ıraz an aşı ır. k k k Hakaret adında 1 çocuğa çaptırarak yaralan- oğlu beş ya~ında Hasan Türk Doğana • h kk kt s· d' . f d J d f d küçü ızı prı-nses Mariya Savoys a . cagı mu a · a ır.• 

ır ışı are sene e a tı e a 0 • ı 1 d . 1 d y· . d .. t Umumi hapishane öni.inde Sali! nasına "ebebıyet veren Ali oğlu Meh- çarpmış ve yüzünden yaralanma•ıM 
• h d f d d d.. !geçen er e nısan an ı. ırmı or 
gurur ve er e asın a a unyaya oğlu Ali •arho~ olarak Demir o~lu ııet Çattkkaş z~bıtaca tuttılmuştur. sebebiyet vermiştiı·. Dikkatsız şoför 
1 .1• "k" . b·ı· B 1 yaşında olan prenses bir kaç lisana B Abd b t k 

"tı ı a on ı ı yavru getıre ı ır. u . üle hakaret etmi;t;r. -· +=-- za ı aca_ya ·alanmıştır. 

h b .. b' . k k b .. d" . "k. vakıf mahviyetkar, kendi aleminde K'' .. 1 k D B c s l esa a gore, ırı er e • ırı ışı 1 1 . .•. omur çama r. . . aracog~ u 
f b . · · d 1 ve ıstedıgı şekilde yaşamağı sever. Kec.ecilerde Yeni S. i.ikran otdin· " are, ır sene ıçın e yavru arının M · Od • l 
yaYruları ile sekiz yüz sekseni bu- Savoyada yaşıyan lta!yan hü - de Has;ı.n oğlu İdris, Sevki oii;lu Şev czunen lstanbula giden ve bir emrşte tutu an 

·1 · ·· ) J k · ·· k"I k.. ·· ·· ·· Jd • d rahatsızlık g.,çiren şehrimı"z Sıhhat lacak, erteai sene bu rakam 387 bin kümdar aı esı, guz.. sanal ara ve ·etın uç ı o omurunu ra :11ın aıı hırsız 

O d t 70 l ·k· k! 1 1 1 t ve İçtimai Muavenet müdürü B. 20 , üçüncü sene e mi yona must ıye mera ı o an prensese ya rn anmı• ır 
k k ı k .. ··k b" h · • · H J k Dr. Cevdet Saracog"lu iyiles.miş, va· Ödemiste Türkmen mahafl sinde çı ac11 tır. 

1

ma 1sus uçu ır sa ne ınsa ettır- ırsız ı • 
Farenin en büyük tehlikesi şehir- mişlerdir. Bu sahnede yerli ve ya _ lkir•smelikte Çukım· .. ~me rr.ev· ,jfesine devama başlamıştır. Manyas cadde<imle HüHeyin oğlu Se:;. 

de veba salgını çıkarmasıdır. \bancı artistlere piyesler oynatılmak- kiinde Osman adında b:ri, ıni3afır feddin Büyüklerin bakkal dlıkkinınn 
Fare tehlikesine karşı Danimar • tadır. Prenses sahneye asıktır. Ni- Lulundıığu Ahmed karısı Seniyenin '<~ıntılıkta bulunduğundan z;obıtaca giren amele Osman oğlu l\lehmet İş-

ka, lngiltere, Avu•turya, Portekiz, şanlısı otuz dokuz yaşındadır. .,vind.,n 1 O lira ile bazı eşya çalmış- yakalanmıştır. !er 150 kuruş değerinde iki paket ji. 

Yangın 
Dün öğle uzeri Şükrü Kaya bul 

varında eski Darülaceze binası av 
!usunda yangın çıkmıştır. itfaiye 
sür'atle yetişerek binayı tehlikeye 
sokan yangını, derhal söndürmüş 
ti.ir, Yapılan tahkikata göre yangın 
avluda bulunan fazla miktarda çalı 
ııın oradan geçen meçhul bir şahıı 
tarafından atılan bir yanık sigara 
sından çıktığı tahmin edilmektedir. 

Amerika gibi memleketlerde şid -ı Robert Burbon'un oğlu olan tır. Zabıtaca aranıyor Bıçakla yaralamak !et bıçağı, ve makara çalmıştır. Tutu-
detli tedbirler alınmıştır. Fransada IPrens eski Avusturya İmparatoriçe· Sarkıntılık lkiçeşmelikte Ali cadde.inde lh- lan Mehmedin daha evvel muhtelif ta- Ege li$esi acıldı 
da fare tehlikesine karşı mücadele si Zita'nın kardesidir. Geçen sene. Çorakkapıda Aşcı sokağında ·ahim oğlu Fazıl ile Abdüsselam oğ- rihlerde Nalıncı Hüseyin Bilerin bir , 
ye girişlmesi ve fare haftası ihdas San Rasore plajında tacıı'lp sevişen Abba• oğlu ll,l,.,vlüd Gül, evine git u Ferhad arasında kav<(a çıkmış, çift nalınını ve Ali oğlu İbrahim Bu. Türk Maarif cemiyetinin Ege Lisesi 
olunarak halka, korunm'.l tedbirleri,prensle prensesin düğünleri kanunu mekte olan l\lelım .. d kansı Bn. Hik ·erhad bıçakla Fazılı sol kolundan ruşuğun bir kol saatini çaldığı da ıın- tam muallim kadı·osiyle cli'n arJIDUJl 

~etilmeti i•tenmel.te.:lir. ıı&ni ayında yapıluc.Jttır ıııetiı1 önüne oıtılrrıak sureli; 1 .. sar· yaralamı~tlr. ı~~ıln:ıışt'1 d<ıı'slere ba»l~nmıitır. 
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2 Birincikanun CUMA 1938 (ANADOLu, SAHiFE .. 

Filistin işinde çıkar yol! 

iNGiLTERE 
Tıpkı Johor Sul

tanı gibi 

Hindistanda 

Borrsa~Pöya~a 

ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 
1 1 

Bir kavga 
Tirede Turan mahallesinde otu. 

ran Osman oğlu Ali Can ile Hasaıı 

oğlu ::\fehmed Okoğlu sarhoş olara~ 

umumhaneler arasında kavaa etmit 

ve b~ib~ine bıçak çekmişlerd.fr. Me~ 
med başından yaralanmıştır. Suçlu
lar, yaklaıımışlardır. 

IZ1\11R ANKARA 
--~--~----~-----

Filistin mandasını terk- iki gene Leyla ve 
Mecnun evle-

edecek olursa!. niyorlar 

Mandaya üç talip çıkacaktır: Almanya, 
İtalya, Türkiye!. 

Yazan: Viston Çörçil 
Dilnya efkarının pek ziyade meş... En hafif mukavemet yolunun bir kral 

guliyeti ortasında Filistin ahval ve !ık komisyonu gönderilmesi olduğun
vaziyeti husufe uğradı. Avrupanın da göriildü. Buna tevfikan müleveffa 
sükOneti, muzaffer Nazi ganimetle- Lord Peelin riyaseti altında değerli 

rini toplarlarken, gözlerimizi ahva- bir heyet Filistine müteveccihen yob 
linden mesul olduğumuz bu çılgın düzüldü, memleketi gezdi bir yığın de-

~·~,.. 

1-12-938 
ÜZÜM 

Çuval Malın cinsi 
789 İnhisar 
267 A. R. üzümcü 
257 Tarım şirketi 
147 Akseki ban. 

Kr. S. Kr.S. 
8 75 11 
13 25 13 25 
16 16 50 

14 17 25 
12 12 14 M. H. Nazlı 

14 j. Kohen 14 14 

1488 
611085 

612573 

No. 
ÜZÜM FİATLERİ 

Fiat 

13 
14 

30-11-938 
Sterlin 
Dolar 
F. Frangı ~ 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
ÇekosloYak K 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 

r. 

5.83 
125.5025 ı--~111!"~~111111111-1111!11111 ___ _ 

::~~~~ ANADOLU 
28.4175 
68.0175 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 
50.085 •ı----:S:-a-Jı-ip_v_e_B_aş_m_ulı_a_rrın_· -. --

21.1425 HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
1.065 Umumi. neşriyat ve t1Gft iflm 
1.535 müdürü 
4.2825 HAMDl NÜSHET ÇANÇAR 
5.83 

23.5276 İ D A R E H A N E S l 
24.6825 !zmfr ikinci Beyler sokak 

0.8975 C. Halk Partisi binası içinde 
2.7675 

34.035 
39.04 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
TELEFON: ı776. Posta kutusu:405 

1 
ABONE ŞERAITI 

memlekete çevirmeğe mecbur edi- lail topladı, halkın ve alakadraların 15 23 .. 6325 

7 
8 
9 

Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble Yıllığı 1400, Altı aylığı 800 

10 yor. Nazarlara çarpan bu manzara hepsini gördü ve dinledi. 16 25 E h 
hakikaten velh ve hayret vermekte; Sonra teenni ile hareketi tavsiye ve 11 l8 50 S am Ve tahvilat: 

J(uı-ııştıcr. 

bu küçük eyalet baştan aşağıya kar- uzun olan raporlarını yazmak için 1 İNCİR A N K A R A Yab'ancı memleketler için senelik 
şı anarşiye yuvarlanmaktadır. Kan- bunlar !ngiltereye avdet ettiler. Daha ~uval Malın cinsi Kr. S. Kr.S abone ücreti 27 liradır. 
lı ve feci yahudi Arap kıtal ve muka- fazla tehirden sonra rapor neşredildi- 300 Hayım Levi 7 75 14 30-11-938 Günii g-<'çmiş nii-ıhalar 25 kuruştur. 
bil kıtali devam ediyor; pazar yerle- ği zaman komb~·onun parçalamayı 81 :\I. j. Taranto 12 18 1!)38 ~ 5 F • 
rinde hiç günahı olmıyan köylülerin 'avsiye ettiği görüldü. Bir yahudi dev 26 ş. Remzi · '

0 

• ve ikramiyeli rn.10 ASADOLU MA.TBAASISDA 
9 25 9 25 1933 ikramiyeli Ergani 19.30 BASILMIŞTIR 

o~asına bombalar atılıyor; gecele- !eti, bir arap devl~ti v~ bu iki ırk ara-
1 

~"'! - ----::-------..;_~:.:.:============= 
yın baskın yapan Araplar kadınlar- nnda muvazeneyı polısle muhafaza 1~ 407 s 
la çocukları katlediyor; yollar bo - tmeğe ve birbirlerini boğazlatmama. 162248 ,. n 1 
zuluyor; şimendiferleı:in çoğu durup ·,a teşebbü~ eden .t.ngiliz bulunan ikisi ;j .. - ~ ~..,, .. em a ar 
işlemiyor· kuvvetli muhafaza edil - ırasında hır İngılız mıntakası olmak Johor aulta • • d .. 1 162655 , .. nı, yenı zevcesı ansoz e 
mesine rağmen boru hattı defalarla zere memleket uçe ayrılacaktı. b' d z ı ::===~~~--------------..-------· 
kesiliyor. Fas ta tehlikeli olmasından daha Lo d ır ara a AH RE Borsası # : 

Diktatörlerin tenkidi: ışlangıçtan bu projeyi kabul etme- Yı~ r~··· b . Ok f .ıd H' dl" Dl "W İngiliz muvazzaf ordusunun büyük im. Bu rapor İngiliz idaresini gayri b' t ı bar tanh ~lrı ks or~ a ınh 1 1-12-938 KKAT: Bugün İsmet paşa bulvarında 
bir kısmı müsellah büyük polis müf- umkün bır vazıyete koyuyor; her . A RE • • J .. . . . ır a e e a sı etme te ve spor a- z Hİ y; s 
rezeleriyle birlikte ana hükumet dsi de milletler cemiyeti azası olacak ~~tın,Ja bılhassa muvaffak olmaktc ':'uval Malın cinsi Kr. S. Kr.S en l l nema U Q 
merkezleri tutmakta ve ba.3kmcılara e istedikleri kadar ordu yapmak hak- ıdı. Bu g~ncin adı Patavdi'dir. W20 Buğday 4 6875 5 06~5 
karşı huruç ve karakol yapmakta - rını tamamı tamamına tanıyacak bi. Pal ta.vddı, 19M3 lhyılınddaHHind Mllihh- 2 vagon Arpa 3 625 4 0625 

·b· · d'" 'k" d 1 t .. d race erın en a mu amidu a 9 B ki dır. Asi Araplar tarafından hükll - ırıne uşman ı ı eve vucu a ge- H a a 4 25 
"riyordu. Ehı"l adamların en yu"'ks k anın sarayında gezerken, şark 187 Fasulya 8 50 12 50 

mete muhalif ve pek büyük bir idare e k f l · · k d h k ,, ·kl 1 d '" .. a··ı ı . b . h a es erının ar asın a siya i i göz 15 K D 
tesis edilmiş ve pek büyük bir saha- .. ı ere uşun u"' erı u proJe a- ·· .. b .. 1 .. . . . · · 8 
da hükmünü yUrUtmektedir. Bu 1920 dlrntte bir harp reçetesinden başka bgorlmudş ~e u gduze gozle~.ıdndtesıkrıl1e 61 M. D. 4 

. d ~·ıa· u un ugu yer e uzun mu et a - 110 t p k' lrlandasının teken·ürüdür, fakat ırşey egı ı. t on · çe ırdeği 3 875 
bunda A iman ve talyan memba.la- Gecikme tehlikeli ve lüzıımsuz mış ~· k 441 balya Pamuk. 40 46 50 

Bununla beraber hatta bu pro · u şar güzelinin adı Mihritaç-
nndan asilere silah, dinamit, para ve lerhal canlı bir suret~~ tatbik mevkı·nJee tı. Mih.ra.ce. Mahmud H.~m. idullah --------------
propaganda ile kuvvetli yardımda ı..; H k k d - k Ôd • 
bulunuluyor. mnsaydı, bu projeyi takip eden bey- o anın ı ıncı ve ç~ se~ ıgı. ızıy~ı. emışte yangın 

Manzara üflelendirmekle beraber 'ıude kararsızlıktan daha. iyi olurdu. zalmanlar bu Hınd dılberı, henuz Ödemişin Arıı.p kı:ı-71],-f.,r ..,, .. ,.ıdin-

4 büyük film birden hepsi 45 kıaım 

1 -- Ebedi Şefimizin hayatı ve icraatı 
20 Asrın Güneşi 

2 ·-Ulu Şefin Cenaze töreni 
T ekn1il tef errüatile 

3 -- Lorel - Hardi iş arıyor 
Tü!"kÇe sözlü komedi harikası 
4 -- Şenısij·~li Cunu11uı 1 'lte k il k hük ~ · k on a tı yasına~ydı. d D 1 111 - · " şeref ve haysiyete de dokunmakta- ngı re ra ı umetı ·arar K·· '"k - 1 · w .. e rama ı .u ustafa ogıu Akyıldızın 

dır. Kendisi için değil, bugün Arap ·ermeğe muktedir olmadığını göster- uçu .. 0 .?'~fına r~gm~n h~·gu~ tütUn tarlasında tütün ka.pancalan, Büyük macera şaheseri 
ı·ıe vahudı·•arasında almıı:ı yürümüş li. Krallık komisyonunun raporunu sar?yab gkoruculer lge me teih, ih1rı- oradan geçerken atılan bir yanık ı;i. Fiyatlar: 20-25 çocuklara 15-20 

., ~ . "b . . taç ı as n su tan ar ve m race er gr ·· ·· d 1 SEAN 
Ç
ok acı ve şiddetli b~ rrk kavgam •sas ıtı arıle kabul ettıvse de buna.. . · k .d. a yuzun en çı~an yangında yan- ~~~~~~~~~~~~S~L~A~R~:~l~,~3~~~3~v;e~7~d;e~~~ı~~~~~ · ıçın ısteme te ı ı. mıştır za ı · d 

için, büyük Britanya tekmil acı çeh- "timad e_~emediği aşıkii.rdı. Daha fa~- Bu taleplere, Mihritaç ailesinin . rar on ıra ır. 4J 
reler taŞıyan şiddetli brr bastırma a teehhurden sonra, kı memleket bır çok zengin olmasını ve Mahmud Kız kacırma B k r ~ 
siyasetine devam maksadiyle büyük müddet içinde yavaş yavaş bouldu. Hamidullah'ın tam 750,000 kisilik . . , üyü Tedakarlık-Görülmemiş bir program 
masraf ve zahmete ve bir miktar in- 3irinci komisyonun raporunun tatbi- bir tebaaya malik olm d ·ı~A Ödemışie Gazı caddesnde Aziziye ı K asını a ı ave ç k d t'"t•• Ü c şte u··ıtu"r,na k . 
san ziyaına sokuldu. Diktatörler u- <e konacağı usulleri bildirmek için etmek lazımdır. 1 ma7:m a u unc emalin 15 ya- ,_ r - r_ SlnemQSlnln 
sullerimizin nahoş muvaffakıyetiyle "kinci bir komi~von gönderildi Üç y ı ı M"h "t L d şındakı kızı Ayşe, Ahmed oğlu 18 J. :ı~ J • h Jk d k 
alay ediyor, asaY. iş şe intizamı mu- Ayni zamand·; daha bedter bir hal lm"s 

1 
ebvvbe 

1 
n aç odn ra~a :;ıında Bayram tarafından kaçırılmış- Zffilr sayın a illa hazır la ıglJ} bu··yu• .. . ge ı" ve a asının sarayın a goz 

hafaza teşebbüste zaruri olan şiddet .'~dı.. ~ıtaller başladı ve mukabelei göze geldiği Patavdi'yi Oksfordda tır. b b 
lerden dem vuruyor. İngiliz manevi ııl~ı~ıı~er yapıldı~ kuvvetler azar azar spor yaparken görmüştü. ---.----------- SÜrprİz ugÜn 2 film İrden 
kifayetlsizNğini gösteriyorlar. g-etırıldı, kuvvetlı tedbirler yarımşar İşte, bu iki Hindli gencin biribir- . İzmır ikinci hukuk mahkeme - H E R ş E y MALAKALJ 

Bu sonuncu ittiham pek de çürük yarımşar alındı. Ve böylece ardı ara- !erini sevmesi bin bir gece masalla- sınden.: . . 
değildir. 1924 e kadar Filistinde her :n kesilmiyen tereddüt ve zaafın te _ rında rastla ... •:m bir hava ile yedi yıl İ~~~rde Erk.ek lısesı beden terbı- ı 
husu ta yüz ağartacak bir idaremiz ~elsülü memleketi bugünkü tüyler ür- sürmüştür. yedi yıl icinde Mihritc-c , yesı ogrf tmen.ı ol~p Bozkır kazası- SENİN iÇiN K A D J N 
vardır. Memleket dev adı~ ~rtici haline getirdi, ve sonu şimdi. yüzden fazla görU::-üvü reddetmi<>, nın ahı.r ı nahıyesınde hane 75 cild 
le ilerliyor, sükun ve refah var; yol- d k .

1 
• . A 1 y h d" :>nüne serilen milyonlarca liralık 24 sahıfe 54 de kayıtlı Mevlud ağ

lar mektepler inşa ediliyor, büyük ·lenk eslı mb~)·ekn• rdap ar a .. ku 
1

1 da.raTsın- servete ve büyük malikanelere du-
1
u Yahya tarafından mahkemey 

Billur sesli dilber artist 

. . d t' .1. a an ı ıı an avası yu se ı. a - :l l .. ti 1 d S Id e kuvvet proJelerı mey ana ge ın ı- ·~ . . .. _ . . a < bükmfüdir. '"11Uracaa a ası soy a ı u o uğu 
yor, ekilip biçilen yerler mütemadi- lııı lngılız hukumetının bu hale karar Onun h~r izdivaç teklifine verdi 1-ıalde Kankurbay yazılmış olduğun-
yen genişliyordu. Her sene Filistine ve bir vakit kazanmak için hileler i- ·]iği c van r11dur: lan Kankurbay soyadının Su ola-

Gracce Moor 
ve büyük sanatkar 

Gary Gar ant 

Büyük Fransız artistleri 

Pıerre R. VVilm 
Edvvıg F euıllere 

ne miktar yahudi getirilecekse hiç ;at etmek ve sürüklenmek siyasetine: - Ben Patavdi'd 0 n başka hir. ak değiştirilmesine karar verilmesi-
sızıltı çıkmadan getiriliyor, bunla - 'iOn vermesi lazımdı. 1dmse ile evlenemem! Benden ilmi- ni istemiş olmakla yapıl h k nefis ve cazip bir şekilde temsil 

· 1 k t• k w M" 1 k F 1 d" · · k · · 1 an mu a e- ·k ' rın hepsı mem e e ın çar ına agır ustem e e nezareti i istine da- mızı esınız d d edilmiş gençlı - neşe - zevk vel 

tarafından müstesna bir surette 
yaratılmış ailevi - içtimai aşk 

faciası A •• ı ükü "kl n p d" d }-'. d" rne sonun a avacının talebinin mu- "k f'Im' askerı muessese er Y yu e ı - ir ne varsa hepsini çok evvelden bi- atav ı e ,ın ıstanın yüksek '1 "k b b .. . y dans ve muzı 1 ı 
meksizin başarılıyordu. Fransızların liyordu. Bu krallık komisyona kati- ailelerinden birinin cocuğudur. An- ı se e e must~n_ıt oldugu anlaşıl- AYRICA: Türkçe sözlü FOKS JOURNAL 
50.000 den fazla mevcutlu bir ordu yen hiç bir lüzum yoktu. PEEL par- !:ak Mahmud Hamidillah ailesi de makla K. medenının 26 ıncı madde- SEANSLAR HER GÜN: Herşey senin için 310 ve 720 de 
bulundurduklar~ Suriyenin zıddına, çalama planının tekedilip edilmi- recesinde zengin değildir. Hatta bu 3i hükmüne tevfikan nufusta mü- Malakalı kadın 5 ve 9 da 
idarecilerinin arkasında yalnız bir yeceği etresib ir kaç hafta içinde :ıilenin büdcesi biraz da sarsıktır. seccel olan Kankurbay soy adının Cumarteai pazar günleri aa.at 11 de herıey aenin için filini ile 
kaç tabur ve bir kaç yüz polis kuvve- ?arlamentoya söylenecekti . Sölediğimiz bu mali sebepler, Su olarak değiştirilmesine ve keyfi- baılar. 
ti bulunan Filistin muntazam ve ile- Mandanın nakil ve devrine Mihritaç'm Patavdi'ye verilmemesi- yetin nufus idaresine bildirilmesine DiKKAT: Atatürkümüzün cenaze törenlerini halkımızın tama. 
risi için ümitbahş bir manzara arze- Karar yok ni icap ettirmişti. temyizi kabil olmak üzere 15/ 11 / mile l'örmeaini temin için her gün saat 2 de ve cumartesi 11 de pazar 
diyordu. Parçalama kabul edilmezse, gay- Son alınan haberlere göre Hindin 938 tarihinde vicahen ve ittifakla &Unler 10 da ucu2 halk aeanalaan tertip edilmittir. 

Parçalama planı • Harp reçeteai: ri kabili hal olarak vazifemizi terk bu Leyla ile Mecnunu nihayet Mah· karar verildiği maddei mezkure hük- Duhuliye UJ ve 15 kuruıtur. 
Hitlerin zulmü, mallan yağma ve ve mandayı milletler cemiyetine ge- ~~~ ı:anın .muvafaktini almı~lar ve müne tevfikan ilan olunur. ill••••••••••••••••mİ••••••• 

kendileri av gibi avlanan acınacak ri mi verecektik1 Bu h~ suretinin onumuzdekı aydaevlenmelerınek~ ~~-~~-----~--~-~--~~~-~~•••~·~ 
haldeki yahudilerin doğdukları İngiliz matbuatında müzahirler bu- rar vermişlerdir. diğini yazmıştık. Bunların da atkı Bu&ün matinelerden itibaren ' 
memleketlerden sürülüp çıkarılması lacağına şüphe yoktu. Elimizden Şimdi mü~lü~an .~i~racenin sa- bir masal gibi geçmiş ve 65 yaşında 
her sene Filistine hicret edecek ya- geleni yaphğımızı ve vazifemizi ic- rayında gecelı gunduzlu hazırlıklar olan sultan, yirmi dört yaşındakı Elhamra sinemasında 
hudi miktarının çok ziyade artması- raya kendimizi muktedir bulmadı- ba~lamıştır. * ~on~ralı güzelle evlenmek mecbu-
na sebep oldu, bir senede Filistine ~ımızı kabul ve itiraf edecektik. Bu * " • rıyetınde .k~lmıştır. Resmimiz, bun-
60 000 den ziyade yahudi getirildi. h k t tarzını müdaf ed I · G~çenlerde Johor sultanının Lı- ların Zurıh te geçen günlerinden bi-

. are e aa en erın d' H 1 dl L d l b" d .. . . .. . 
Vakıa yahudi parası veya yahudi te- sükunun, eziyet ve uğraşmadan iç~ ıa ı a ı on ra ı ır ansoz sev- rını gosterıyor. 
şebbüsü tekmil l)alka iş ve yerleş- tinabın milli şeref ve hükumet mec- --------------· 

.me temin ettiyse de, Arapların kor- buriyeti gibi hisse müstenit müla- harpten evvelki Türk idaresi altında- çekip kurtarmak işi muğlik olmak
kusu tabii idi. Bunlar yakın bir ati· hruara takaddüm edeceğini ileri ki vaziyetle artık müsait surette la beraber uzun sürecek; hatta ne 
de kendilerinin ekalliyette kalacak- süreceklerin şüphe yoktu. Fakat mukayese edilemiyeceği esefle ka- kadar çabuk yapılsa bir seneye mü
lannı gördüler. böyle bir siyasete de ciddi manialar bul etmeğe mecburuz. tevakkıf olacaktır. Ayni zamanda 

Filistinin nufusu bel'etme kudretine da imkan dahilindedir. Böyle olmakla beraber bu hal ve mütemadiyen artan müşkül şerait 
tahammül edemiyeceğinden fazla yük Tabii üç devlet işi üzerine almak tesviye yollarından her hangi biri- altında sükun ve asayişi muhafaza 
kondu. Takrikat başladı. 1936 da cid- istiyecektir. Filistin kendilerine ya- nin kabulü acı ve son derece şerefi etmek mecburiyetinde bulunacağız 
dt karışıkhklar çıktı, İngiliz hükumeti lınız sevkülceyş faydalar temin e- muhil olacaktır. Fazla olarak Ge- Şu halde ya1fıız sadakat ve ikdam 
açık ve sarih bir kar!lr veremedi. Hi- decek olursa Almanya ile İtruya ia- nev de çıkacak olan münazaa ve siyaseti kalıyor. Yılmıyarak sebat 
disatı cereyanına bıraktı. Nazırlar tekle ileri atılacaklardır. münkaşanın uzun süreceğini de ve metanetle sükun ve asayişi tek
arasınaki ihtilaf, yüksek komise .. 1ikte Üçüncü devlet Türkiyedir; An- tahmin edebiliriz. İngiliz menfaat- rar tesis etmemiz ve \ki ırk araaın-
aecikmie olan deiişmeğe ır.ar.i olc.ı..ı , _ : fı .. -.. ~ kı . ..ziyeti !erini, tebaasını ve askeri Fililtinden - Devamı 5 nci Sahifede -

Türk artistlerinin • Türk rejisör - operatör ve teknik adamlannm kendi 
memleketimi2de hazırladığı MUSAHlBZADE CELALiN 

Aynaroz Kadısı 
Oynayanlar: Behzad - 1. Galip • Emin BELLi • Halide • Şevkiye • 

Mahmud· Necla - Muammer. Perihan· Nevin 
VE 

HAZIM- VASFİ 
Alaturka ıarkılar CEVDET KOZAN idareaindeki aaz heyeti· Muıİ· 

ki adapaıyonu: M. C. ve CEVDET KOZAN 
Aynaroz aahneleri bilhaaaa yerinde filme çekilmiştr. 

Fiyatlara zam yapılmamııtır. 
SEANSLAR: Her gün 1-3-5-7-9 da 
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•• ''?m a, r r·nstn r t StrftctC • Ne yamanmış? NE KADINLAR V RI 
&*&O Wt;w i*'SW •& 

-Herek reis Terasya ile Tera ara- - Önce bir ev sahibi ol, bana da 
smda iki Rodos gemisini, önce kara- yüz altın ver. O zaman olur, demesi 
ya oturtmuş, sonra da cayır cayır yak- bunun içindi. 
rnış. Çünkü zeki olmakla beraber fa-

-Hel'ek reis Anafi ada:nna bir bas- kir olan bu delikanlının bu kadar 
kın yapmış ve oranın zenginlerinden parayı bulmasına imkan yoktu. Za
hir adamdan dört bin altından çok ten Halki de kendisini istiyenler a-
para alarak gitmiş. rasmda hiç birini beğenmiyordu. 
-Döı-t Venedik gemisi Sira önün- Androsun genç karısı ARpazya da 

de demlrliyeı·ek kasabaya baskın ver- ancak otuz yaşrnda çok güzel bir ka
mişler ve halkı esir ederek götürmek dındı. Kızının evlenmesi işini dikkat
istemişler. Fakat Herek reis ansızın le gözden geçiriyor onun severek 
üstlerine varınca çıkan kavgada birisi evlenmesini istiyordu. 
batmış, diğerleri de ağırca yaralana- - Kızım, sevmediğin kimse ile ev
rak kaçmışlar. Gece bastımamış ol - lenmiye seni kimse zorlıyamaz. Yal
saymış onları da haklıyacak mış.... nız senin sevmen de yetmez. Sevdi-

• ğin adamın da seni sevmiş olmasına 
ı" .. 

TUrkler hiç umulmıyacak kadar dikkat et: Yoksa .. 

mandanlarına vermiş olduğu emrin 
de fardası oluyordu. 

O gün de kasabada hiç bir düzen
sizlik yoktu. 

Genç kız dalgın dalgın bakarken 
birdenbire omuzuna bir el dokundu. 
Başını çevirdiği zaman annesini gör 
dil. 

- Pek dalmışsın!.. 
- Gemiye bakıyorum da .. 
- Görmediğin şey mi? Limana 

:Ik defa giren l.ıir gemi değil ki... 
-Öyle amma .. 
Bakı~larında derin manalar vaı·

dı. Anne'>İ bunun farkına varmadı. 
':'ünkü o da da!gın dalgın gemiye 
bakmağa başladı. 

Genç kız kolunu anesinin omuzu
na koydu: 

- Seninde mi hoşuna gidiyor an
ne! Onun kaptanını gör~en, o kadar 
g-enç ve yakışıklı ki.. Hem de iyi 
kalpli.. Akadaşlanmm dec:;tiJeri kı

rılmıstı da her birine birer altın ver-
ii, bana da .. 

Annesi başını çevirmiş, genç kıza 
merakla bakmuıtı: 

- Sen de mi destiyi kırdm ve .. 
- Hayır, anneciğim .. Bana «Ada

'ar güzeli!» Dedi. Acl .. ıı rla ~öyledi. 

Annesi daha merakla sordu: 
- Adı neymi~? 

- Herek Rei.~ .. 

Uzunca bir nefes aldı. Sonnı. ar
tık yelkenleri açarak uZAklaşan 

Türk kadırgasına bulanık gözlerle 

bakarak mırıldandı: 

büyük bir donanma yaparak adaları Diyordu. - O değilmiş .. 
birer birer ele geçirmeğe başlayınca Bu güzel kadının kalbinde muhak- - Kim? 
Tinos adasındaki halk iki kısma ay- kak bir sır vardı. Cevap vereceği halde kızını bağ-
rılmıştı. Bunların küçük bir kısmı - Sen sanırım ki böyle evlenme- rına çekti. Zorla sertleşen bir sesle 

din anne?... ona şunları söyledi: 
- Ben bir defa sevdim, o da beni - Ya\•rum, onların hepsi de yiğit 

seviyor ı:;andım. Fakat bir daha beni insanlaı·ciır. Fakat kadına bağlan

aramadı. Andros da iyi adamdır. mazlar. Evleri ,gemilerdir, sev.~ilile-

Kızına kocasından bahsederken ri de deniz ... Sakın bir daha görün

1 dolara 
Dünyayı dolaşan 

genç kız 
Bir kız annesini zehir· 

leyip öldürdü 
Evlendikten sonra sigorta parasına 

tamaan kocasınJ öldürdü 
Fransada Bordo şehrinin Belen ka-ı 

sabasında şayanı h:.ıyret bir cinayet 
olmuş bir genç kız ennesini dijitalin 
ile ıehirlİ,\'CrC'k öldüı·müşti.ir. 

Katil kız Hnnesini mirasa konmak 
gayesile öldürmüştür. Kızın annesi 
madam Lamu~·uıı kocası Lamuy ol
dukça zengimlir. Güzel bir çiftlikleri 
\'ardır. Ye üç kişiden müteşekkil aile 
burada yaşamaktadırlar. Fakat katil 
Dükurno kasabadaki çiftliğinde sı -
kılmakta, şehre gitmek istemektedir. 

Sert yüzünde hiçbir mana okunamı
yan bu taş yürekli kız biran evvel 
şehrin güriiltülü ve eğlenceli hayatına 
katılmak ü~temekte, bunun için de pa
raya ihtiyaç duymaktadır. Yegane 
ümidi babasiyle anesinin ölümü neti-

Paris _ Mis jan Lakeyin Parise cesinde mirasa konmaktır. 
geldiğini haber alır almaz onunla kü- Nihayet 1937 s.ene~inde p=k· ihtiyar 
çük bir mülakat yapmaktan kendimizi olmıy~n L~m.uy, .yanı kızın oz ~aba.sı, 
alamadık. 22 yaşlarında sportmen vü- seb~bı .?el.~rsız bır hastalık ne~ıces.~n- Katil kadın Dükürno 
cullu. kıvırcık saçlı. çekik gözlü güzel ~~ ~lmuştt~r .. Et_~·~.ft~~1 .b~ zengın ko~- Bu sırada katil e\·lenmi~tir. Fakat 
bir kız olan jan Lake, yalnız tek bir lunun ~akıtsız olumu ıçın .ba:-ı de~ı - a~ktan ziyade para hırsı gözünü dön-

d l 1 d .. h L" . mag-a kodulaı yapmışlar, fakat hıçbır netıce düren katil , kocasını da sigorta ettir~ 
o ara unya seya a ını yap ld d . 

1 0
. 

e e e ememıs er ır. miş, ve sonra dijitalin vererek zehir-
muvaffak olmuştur. r .. ~ 

G t .1 . .. 1 .. 1 b" I\.ocasının olümün<len sonra madam lemiş. ölümünden sonra da sigorta -aze ecı erı gu er yuz e ve ır ço- . . 
k . . 1 k 1 d . ...1 Lamuyun hayatına ıkı erkek karıştı- dan 10.000 frank almıştır. Fakat bu cu sevmcıy e arşı ıyan evrı a em _ .. .. .. . . . . 

h Ş nla .. 1 . t' gı gorulur. Bunlardan bırı Cezayırlı şekilde polise bir ip ucu vermiş oldu-seyya ı, u rı soy emış ır: . _ . . . . . . . . 
B · b··t·· . t b b Ahmed, dıgerı de 3an Kamudur. Bu ğundan tahkıkat derınl€ştırılınce Dük-- enım u un eşyam, ış e u a-

vuldan ibare~~ir. An k cüzdanımda- iki erkek kadının parasını güzelce ye- runonun, Ahmed tarafından tedarik 
ki bir adet doları da c:n,utmamak la- mektedirler. olunan dijitalin vasıta sile gerek koca-

d b 1 b k .. t" d ki Fakat bu sırada madam Lamuyu de sııu, gerekse annesini zehirlemiş ol -
zım ır. avu uma a ınız, us un e _ • _ 

. k ortadan kaldırmak isti.ren kızı Dü - dugu meydana çıl..-ınıştır. 
nı o uyunuz; k · · d · 

G t .1 b 1 .. t·· d k" urno , annesının ostu Ahmed ıle Katil kız ile diğer suçluların da hu-,.aze ecı er, avu un us un e ı şu . •w• ... • 
.. 1 . .. . .. 1 d'.. anlaşarak , onun tedarık ettıgı dıJı - zurıyle vaka mahallinde bir keşif j a-

cum eyı goımuş er ıı. t 1. . · h 1 d - - k 
(Havai talebe!) a mı anesme .:ızır a ıgı .remege a_ pılınıştır. Bu sırada toprak altına gö-

l! k .k t . L k b d b k rıştırmak suretıle ıarnlh kadını ze - mülmüş büvük bir tabanca da bulun a ı a en Jan a eye un an aş a . . .. .. .. . . · • -
b. . . .1 d. hırhyerek olumune sebebıyet vermış- mustur O zaman katil. 
ır ısım verı emez ı. . -. · · 

O, taze ve sakrak sesile devam et- tır. - Ahme<l, annemi zehirlemecliğim 
hep onun .adını anıyor, <babam de
miyordu, lakin Halki buna alışmıştı. 
Tuhaf bulmuyordu. 

mistir: s Bundan sonra katil kız ölen kadı - takdirde bu tabanca ile onu öldürecek 
me. Hele hiç birine gönül v.erme.. • k' d t ıı · ·ı t• R d b -Bu unvanım, yalnız bavulda değil; nın es ı os u e erıne geçen para ı e ı. ,en e una mani olmak için anne-

Genç kız o gün eve döner dönmez 
dama çıkmış, limana bakmıştı. 

Orada güzel bir Türk kadırgası 

Kalbindeki sırrı ve işledig-i günahı Bord d b" b l d B ı mı· kendı"nı zeh' 1 d" d · t· kendime mahsus yaptırdığım madalya- o a ır ar açmış ar ır. aş a- ır e ım, emış ır. 

yalnız Timosun ihtiyar papazı Teofi. !arda da vardır. Reisicumhurunuz bap dıkları bu yeni hayat her ikisini de Katil kadın halkın tahkirleri ara. 
losa söylemişti. Başkasına söylemek Lebrun'e bu madalyalardan bir tane- mesut etmiştir. Ahmed eline ı;ında yeniden Bordoya getirilerek 

Hele kızına bll 
geçen adliyeye te:-;lim olunmuştt\r. 

rezalet çıkarırdı. sini takdim edeceğim. bol para ile rahatça içmek imkanını 

ve zengin olanlar adanın eski beyi 
Santosun etrafında toplanmışlar, ls
tanbulun son iınp~ratoru Konstantin 
Dragozes'in kardeşleri olup Morac.la 
saltanat süren Dimitriyos ve Timos 
ile birlik olmuşlardı. lş güç sahibi, 
orta halli ve fakir olanlar ise başlı 
başına kalmak istiyorlardı. Çünkü 
Bizans imparatorluğunun döküntü
lerine güvenemi.vorla-1:dı. Herkeslt 
hoş geçinerek işleriyle uğraşmak, 

ı·ahat ya~amak ancak böylelikle 
mtimkündü. Eğer taraf tutmak 15. -
zımsa en kuvvetli devlet olan Türk
lerle dost olmalıydı. 

Bu cina~·etiıı muhakemesine vakın-
vardı. gönül sırrını hiç açamazdı. --On beş yaşlarında kadardım. bulmus, ·katil kız da şehir ha.··atıııa d b k 1 • 

*** 
. • a a ·ı acaktır. 

Güvertesinde bir kaynaşma görü- Amerftcada Yikonsin'e yakın küçük kavuşmuştur. ---------------

M:oralllar Türklere karşı ayakla
nınca Tinosta karışıklık çıkmış, Te
odos Koralisin etrafına toplanan 
Türk taraftarları idareyi ellerine al
mışlardı. Santos ile başlıca adamları 
da kaçmışlardı. Kaçanların arasınd[ 
Androsun kardeşi de vardı. Onun dahf 
sonra l\f.:ırada Tomasın Ol'dusunda 
iken öldüğü de haber alındı. Pota
mosdan gelerek hakkını alan, faz
la olarak kardeşinin mallarına da 
konan Andros şimdi adanın sayıh 
zenginlerindendi. 

Hulki bütün bu malların yarın 

ki sahibiydi. Güzelliği de dillere des 
tan olduğu için herkes onunla ev
lenmek için can atıyordu. Fakat An
dros her birini birer bahane ile sa-

lüyor<lu. Gemi ile kıyı arasında ah- BİR TAŞ VE BİR MEKTUP bir kasabada oturuyorduk. Çocuklu----- --------- r•ilistin l•Şl•nde 
lan bir iskeleden boş fıçılar çıkıyor, ğum, çok sakin geçmiştir. Şimarık de- İngiltere seyahat ettiğim yerlerdir. 
l l 1 · · d B··t·· b · le Herek Reis bütün Adalar denizini B ahatı'm' k · o u arı gırıyor u. u un u ış 1 ğil, bilakis küçükken çok uslu ve mü- en sey 1 yapar ·en aynı za- k } 
)Üyük bir hızla yapılıyordu. Venediklilere dar etmişti. En bek- tefekkir bir kızdım. manda çalıştım. Çünkü çalışmazsam Çl ar Y Ü 

Genç kız bunları dikkatle seyredi- lenmedik zamanlarda en umulma- Ta 0 zamandanberi hayatımın pla- yol masrafımı çıkaramam. Seyahatim - Baştarafı 4 üncü sahifede_ 
\·or. Herek Reisi uzaktan da olsa. van yerlerde görünüyor, Venedik ge- e~mrısında manke l"k h · t ı d k" l · ı·ı k b ı h b nını çizmis bir "azi.\·etteyim. Bu plan, ~ ' · n 1 • er nevı sa ıçı ık, a ıta ve mıs ı e mu a e e ar İ• 
ıörmek istİ"Ol'du. ·1 · · b k - t k • b 
- J mı erını as ma ugra ara veya pu- :ıekseıı :rıllık bir ömürdür. Bu ömrün gazetecilik velhasıl elimden gelen her ni astırmamız lazımdır. Memle ~ 

Onu gördü, yürü"üşünden, sağa du··qu··rerek batırıyordu O u 1 • k tt 1 · b"' ··k y h d' .ı suya ~ · 11 1 virmi yılı mektebe diğer yılları da şeyi yaptım. Acaba Bay Lebrun da bir e e yer eşmış uyu a u 1 ce-
~ola kumanda verişinden hemen ta- ardından bir filo gönderdikleri hal- · ' . . ~ t "k 1 maaatını muhafaza etmeliyiz. Fakat 
nımıştı. veni veni memleketler, ~renı yem ıklım- anecı o sun almaz mı? Benim ma- h' d w ·ı 1 O b' .. dd .. 

de yakalıyamıyorlardı. Çandarlı · :. . . . . . dal,•al b' k d l t fl . ıç egı se sene ır mu et ıçın Gemiye sudan başka kiifeler, çu- ler gormek ıçm devrı aleme sarfedı)e_ .ı arımı ır ço eve şe erı se:<.te h s FT t' h' d k y 
körfezini bile baştan başa taradık- ı ı d er sene ı ıs ıne ıcret e ece a-vallar da giriyordu. cekti. s~ve a nuş ar ır. Mesela Ruzvelt lıenim h d' "kt b" d d' 
!arı halde bulamamışlar ve oraya iki k · · t d l l ·f 'h u ı mı arının muayyen ır a e ı 

Erzak da aldıkları anlaşılıyordu. Aileme fi rımı aç ım. ma a ya:n a ı t~. ar ede~-. A\'ustural- geçmiyeceğini Arab'a resmen temin 
Venedikliler buraya su ve erzak yıldanberi uğramadığı anlaşılmıştı. Onlar, fikrimi cazip buldular. Ve ya ve Hınt vahı umumıleri de benim ve mu·· k'· l b'l' b b' .. m un o a ı ırse unu ır ıtı-

llmagY.a geldikleri zaman her halde O zaman Venedik amirali sövle ba- bana, vol masrafı olarak tam bir do- madalyamı almışlardır. l"f am d d k y h d .. 1 • .ı . • • a n eye erce ere a u ı ı e 
')ir gargaşalık olurdu. ır alk evlerine ğırmıştı: ar verdıler. • ~.. Yalnız Çenılıerlayn madalyama te Arabı bu · 1 - d t t .. . - nu ımza amaga ave e ~ 
'rnçar, çarşı kapanırdı. Ancak Kora- - O halde bu şeytan herif yakın Dunya seyahatıme e\'vela N'evyork- nezzül etmedi. Halbuki ben bu madal- meliyiz. 
is orıları hoş kar~1layarak damı adalarda bit' ylıva yapmış. Onu yu- tan başladım. Sonra, San - Framıısko, ya ile devletler arasında dostluk kur- Bu tarzda h k ı· d h f l 

Atı · d · · B h · are e ın a a az a ·akirlig-inden bahseder, halktan bir vasında yakalamalı!.. as enızı, a rımuhtikebir Cema- mak jstiyorum v l" b · l v b .. . . ' · avey aya aıs o acagı ve ızı u-
·ergi gibi topladığı bir miktar erzak Bunun üzerine bütün adalara ca- hrımuttebıde dahilinde (30) bin ki- Birkaç güne kadar İsveçe ve Nor- .. k"l · l k v . . zun ve muş u ış ere so acagına 

vıyordu. le savardı. Venedik amiralinin ada- .;uslar göndermişti. lo~etrelık hır mesafe, sonra japonya, veçe doğru hareket edeceğim . şüphe yoksa da yegane tutulacak 
Hrisantive de: lılarla hos geçinmeleri için gemi ku- - Devamı v:ıl' - Çm, Avusturalya, Hindistan, :Mısır ve ** ı b ld - ' ·· ··ı·· •••mlll.,Bll!lf::lim••••••••••• ••'•••••••-•••••••••••••••••••••• yo un u o ugu goru uyor. 

1 Nakled~n: Vala- Nurettin 

-- 2 --
Eu manevt milcadeleyi derhal takip ettiği için insanı endişeye düşü

recek bir sükunla, Bedia hanım efen dinin kendisine uzattığı çantayı 
aldı. Ve: 

- Heyhat ki, dünya üzerinde hakkaniyet, insanların kendi kendile
rini aldatmaları için uydurdukları bir mefhumdur! Dedi. 

-Bu ne bedbinlik, şekerim!.. 
_ Hayır, hayır ... Latife ediyorum. Her şeyi muzlim görmemiz doğ

ru değil. Oğulunn~ geliyor. Yalıya onunla beraber neşeler g :e·ecek. 
Ben de çok mesudum. 

- Ne iyi kalplisin!.. 
Bedia hanım efendi kalktı. Naciye telaşla: 
_ Doğru yaptınız. Hanım efendi -dedi- hava serinledi. İçeri girmek 

lazım. Sizin için bir roman ısmarlamıştım, geldi. Bu senenin en fazla 
okunan kitaplarından .. 

- Teşekkür ederim; Naciye. Yarın sabah beni saat dokuzda uyan-
dır. Oğlumun odasını hazırlıyalım .. 

- :Merak etmeyin, hamın efendi. Allah rahatlık versin. 
Kadın: 

- Sana da yavram ı .. 

Temennisinde bulundu. 
Sonra, odasına girdi. Naciye kütüphaneye doğru yürümek üzereydi. 

Bedia hanımın kendisine seslendiğini işitti: 
- Naciye!.. 
Genç kadın, aksi bir ifadeyle, mırıldandı : 
- Of ... Gene mi? .. 
Yatak odasına doğru yürUdil. Bu, fevkalide ağır rnobilyelerle, dan- _ 

teleli, ipekli, sırmalı yatak takımlariyle süslenmiş, mutantan bir o
daydı. 

- Naciye! Şayet yarın aklıma gelmezse, bana hatıl'lat. İstanbula 
inip bankadaki kasadan elmaslarını çıkarmak istiyorum. Oğluma süs
leneceğim. 

- Başüstüne, unutmam hanım efendi. 
- Tuhaf şey ... Yatmak için buraya geldim amma, gözüme bir tür-

lü uyku girmiyecek ... Oğlumun telgrafı beni altüst etti. Ben soyunun
caya kadar burada otur; yatağa girdikten soma bana bir kaç sahüe 

roman okursun... ' 
Naciye, asabiyetini yenerek, tath bir sesle hemen ct:vap verdi: 
- Ben de size bunu teklif edecektim. Ne okuyayım? .. Ne emreder-. . ., 

sınız ... 
- Acaba uykumu ne getirebilir? .• 
- Romanlardan lalettayin bir iki sahife okusam Yemliha duası gi-

bi tesir eder sanırım .. 
- Pekala öyle ise .. Bu mükemmel uyku ilacından bana bir kaşık 

ver t. Sonra, kuzum şu yatağımın örtüsünü kaldır. Kalın gelecek. Gi
derken de başucundaki masaya turunç şerbetimle bisküvitlerimi eli
min şöyle zahmetsizce uzanabileceği tarzda koy. Benim ı::.ersem Em
""&l kalfa bunları daima uzaklaı·a koyu. Uyanıp ta uzaııdıiını zamarı 

'• 

açılıp üşüyorum. Ha, bir de Naciyeciğim .. Gece lambanın abajuru üsUl

ne şu ipek mendili ört!. .. Aydınlığı fazla geliyor.. Gerçe karanlıkta 
uyuyamam. Fakat ışık ta gözüme çarpınca rahatsız olurum .. 

-Merak etmeyin, hepsini yaparım ... 
- Mersi. .. Dur, şimdi geliyorum. 
Bedia hanım efendi, yandaki banyo odasına geçti. Naciye sinir!~ 

ainfr li omuzlarını silkti. 
LAmbanın üstüne örtüyü attı. Kitabı eline aldı Ye yatağın başucun 

da duran koltuğa oturdu. 
Acı bir çığlık onu yerinden fırlattı. 
- Naciye, çabuk gel!.. 
Genç kadın, banyo dairesine doğru koştu. Yanındaki küçük tüvalet 

odasında, hanım efendi, mavi setenden geceliğini giymiş, telaş içinde, 
aynanın önünü araştırıyordu. Fil dişi taraklar devriliyor, gümüş klS. • 
paklı şişeler yerlere atılıyordu. 

Genç kadın, hayretle sordu: 
- Neniz var; ne oldu? .. 
- Ne olacak? Gece yüzüme sürdüğüm kremi kaybettim. Kimbilir 

Emsal nereye atmıştır. Bu ne rezalet ... Olur şey değil... Belki de çaldı, 
Naciye, masanın bir köşesinde krem kutusunu buldu. 
- İşte hanım efendi, üzülmeyiniz. Şuracıkta duruyor. Bu kadar 

ehemmiyetsiz bir şey için bu kadar sinirlenmenin manası var mı'! 
- Doğru, fakat ne yapayur_. Kendime hakim olamam ki. .. 
- Haydi, fazla üzülmeyhı, gelin yatın .. Size kitap okuyayım ... u. 

yursunuz. 
- Allah razı olsun, :Naciyeciğim. Ah, sen oln1<1<1an halim neye va 

rırdı? 
· - D~vam edecek -
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Pekin'e vasıl oluyoruz. Tesadüf Peiping kulübüni.in bayanları bu Buradaki Avrupalı muhacirler 
bugün de, Pekin'de «Peiping Ladies müsabakayı tuğyan felaketzedelerile arasında her nevi sefahat vardır. 
Club» ün hazırladığı güzellik müsa· harp malulJeri şerefine tertip et- Fakat Çin mahallelerinde bu sefahat 
bakasında bulunuyoruz. Aylardan- mişlerdi. Fakat bu kandınların hiç Avrupalılarınkinden daha az değil
beri, Çin' in muhtelif vilayetlerinden biri felaket mm takasına gitmemiş- dir. Bu vaziyette. acaba ?unlardan 
güzeller gelmiş heyecanla müsaba- ti. hangisinin sinirle:ı daha zıyade mu-
kanın neticesini bekliyorlardı. Peiping'te tuğyandan, koleradan, kavemet edecektır. 

Çin'in bugünkü vaziyetinde bize vebadan yüz yirmi milyon evsiz ka· - Arkası var -
kaba ve manasız gelen bu güzeller lan insandan dokuz milyon insanın 

müsabakası ~efi~~er .. b~hçe.~in~e ya- a?lık~an .ölüm~nden ve bugün yü.z Silahlanmaya dog"' -
pılıyordu. Bır kursunun ustunden, yırmı mılyon ınsanın Yangçe vadı· 
iamonking giymiş bir adam, Asya g~ sinde .. inlemesinden ve açlıktan ?~- U de?ice yarış 
:elliğ-inden bahsediyor, namzedlerı mek uzere olmalarından bahsedılı- r , 
akdim ediyordu. İşte Mis Sıglende yor. Fakat bütün bunlardan dans _ Baştaıafı 2 nci Sahifede -
Wang üzerinde 1450 yılına aid bir esnasında, sigara elde, ve koktel a- rafını azaltmak imkanlarım bula-

. kostüm var. Diğer bir mis Paris'in Iınırken bahsediliyor. madı. 
son moda elbisesile geçiyor, diğer ."., Avrupa bugün her zamankinden da-
bir Çin misi de l 545 yılına aid bir Beynelmilel bir tren beni Harbi ha çok buhranlı bir vaziyettedir. Hiç 
elbiseyle dolaşıyor. Bu elbiseler o\ ne götürüyor. Geçtiğimiz şehirlerde bir devlet kendisini emniyette görmü
devrin hakiki elbiseleridir. Şampan- görülecek hiç bir şey yoktu. Yalnız "'or. Boyuna silahlanıyor. Fransa ve 
ya, sigara, çiçekler har tarafı doldu-1

1 
görmeğe alıştığımız bir çok Japon lngiltre siyaset a<l~mları Almanyayı 

ruyor. askerleri ... Zaman zaman silah ses- aldıklarile iktifa ettırmek ve daha zj_ 
. Güzeller sahnede geçid 'resrni yaplleri işitiliyor. Göz~n görebildiği k~- vadesini istememek iç~n ~ila~lanmak~ 
mağa devam ediyorlar. Unutmayı· dar uzanan yeşıl sahradan geçı- an başka çare olmadıgı fıkrındeler. 
nız: Asya g~zelini intihap et~ek l~- I yoruz. Bütün dünyanın serveti. bu İsp~rı~·a . cia~a taman:iyle ~ı·anko -
zımd•r. Jürı azaları karar veremı- ı topraklardadır. Acaba burası kıme ııun hakımıyetı .altın~ g~rmedı. hpan
yor ve intihnplarını dokuzuncu mis aid olacak? yada.ki cumhurıyetçılerın kahrama11-
üzerinde tesbit ediyorlar. Yollarda yeni tezgahlar göriiyo- ·a müdafaaları bu neticeyi bugün bile 

Bu mislerin büyük bir kısmı İn- ruz. Japonlar yeni şimendifeler in •ok şiipheli gösteriyor. Almanyaya es. 
gilterede, Fransada, AmerH ıda tah- ~a ediyorlar. Her toprak parçasilt> \İ mü"temlekelerin iadesi fikri İngil
sil ve terbiye görmüşlerdir. Bu kız- muannidane mücadele ediyorlar. •ere ve Dominyonlarda çok şiddetli 
ların her biri üç dört ecnebi dilile Ye yaptıkları şimendifer güzergah- ')ir muhalefetle karşılandı. Münih an
konuşuyor. Yalnız boyunları kapalı larında koloniler kuruyorlar. Fakat 1 aşmasından doğan herecanlarm ça
olmak üzere en son model elbiseler Çinliler de, diğer taraftan, her met- ouk Mğuma!\ı Hitler ve "Z\.Iu-;ııolininin 
giyiyorlar. Bu kadınlar gazetelerin re toprak için şiddetle mü:ade~.ederı '·afa!lında yeniden yeniye bir tered -
kendilerinden bahsetmesinden bü .lgeri kalmıyorlar. Bundan hır muddet lüller uyandırdı. 
yük bir zevk duyuyorlar. Her biri.l,evvel N~n~in'de Çin bakanla~~nın İngiliı. mebusan mecfoıinde İngilte
nin otomobili, katipleri vardır. Her «Mançunyı terk etmezden once renin Almanyaya yanaşmasına mua
türlü sporlan yaparlar ve. tamamen Çin yirmi milyon insan telef etmek- ı·ız olan nufuzlu adamlardan mürek
asri görünürler. Fakat her birinin 

1 
ten çekinmiyecektin demeleri boş kep kuvvetli bir gurup \'ar. Eclen bu 

· · b" k ç sevgilisi kelimelerden ibaret değildir. . . . . zevcının resmen ır a • * sıyaset taraftarlarını kendı partısm-

metresi de vardır. * • d t 1 , B .. Ed · 1 ·ıt · d 
H k 'd . d'V' · 'b I Bulut} b' b ht H b' • e op t)Ot". ugun enı, ııgı eıe e an eo an getır ıgım mtı a ar u ır sa a a ar ın e var- . • . . . 

varlığıma 0 kadar yerleşmiştir ki, dık. En nihayet bir kaç gündenberi mıllı bır lıder olarnk kabul eden bır-
bu vaziyete aid hayretim yüzümde 

1 

içinde mahpus bir halde seyahat et- çok insanlar vardır. 
okunuyor. tiğimiz lüks trenden çıkmak müm- l\tünih anlaşması ile biten buhran 

Komite azasından bir kadın ha - kün oldu. İstasyonda birçok sesler du tngiltereye yeni bir hükumetin tesisi 
na: yuyor ve hareketler~ şahit 0 !uyo - lazımgeldiği kanaatini birçok kafala. 

- Büti.\n Çin'lileri burada gör- ruz. Haftalardan ben buraya ılk de- ra yerleştirdi. Eden parlamentoda i
dükleriniz aibi zann tmemelisiniz. fa enternasyonal bir tren aelmi bu-

Dedi. lunuyordu. rat ettiği bir nutukta bu fikri bfr dev-

Sonra biraz mahcup, güldü ve Harbin şehri Mogol. Çinli, Man· Jet adamına çok yakışan ciddi lıir ve-
gizlice, altmış dolara a!dığı, ayakka-,çu, Rus ve Ja:>onla.rla Korelilerden kar ile müdafaa etti. 
bılarına haktı. mürekkep karı~ık bır halktır. Almanyada yuhudileı· aleyhine gün-

Kwantung'un cenubunda ipek Şarkın bütün maceraperest- den güne fazlalaşan tazyik, muhtelif 
fabrikalarında yetmiş beş bin Çinli !erinin son iltica yeridir. Bu milletlere ait gem ilerin sık sık bom
kadın çalışıyor. Bunların hayatı bu' şehirde yalnız yirmi dansing ile 

• H b bardımnnı İngilt~rede hissiyatın ger-
kulüp kadınlarının hayatından büs- bir yığın fahişe kadın var. ar in 

rTiııliğini artıyor. Yeni iıılilıap müca

lelesinde rey Yeren İngiliz vatandaşı 
bütün başkadır. Bu amele kadınlar, ı~e~az kadı~l~rın şarkta belli başl· 
aünde ekseriya on dört saat çalışı- ıçtıma yerıdır. Solgun dudaklar 
yor ve ayda tahminen doksan frank haykıran güzelliı&er ... Şüphesiz bu bu hac.lise karş1:11nda bugünkü hüku
alıyorlar. Bu kadar az gelirlerine rağ kadınların her biri eski bir prenses 
men bu işçi kadınlar ev işinden ~ur-\ unvan!le geciniy~r. ~urada sport· 
tulduklarından ve daha çocuk ıken men hır tavra. zanf bır hattı hareke-
1atılmarnalarından, on yaşında ev- te malik olırıa</;a az ehemmiyet ve
lenmemelerinden ötürü çok bahti- riliyor. Asıl ehemmiyet verilı"n ci 
yardırlar. Fakirliklerine rağmen ha- het kendini te!jhirdir. Vi.icudün gii 

metin siywıetiııi tasvip edebilecek mi? 
Eğer hiiklıınl:'t siyasetini değiştir

mezse, İngili '- \'al:ındaşlarının mühim 
bir ekseri,,·etiııiıı rE>yiııi ::ılamıyucuğı_ 

ıa emin olnı:tlı<lır. 

yatlarından memnundurlar. İçlerin- zel elbiselerin, servetin, elmasların Zayi ikamet teskeres;' 
den ekserisi çok güzel ve caziptir., teşhiri ... Artık şarkın zarafeti orta
Siyah kumaştan ceket ve pantalon 

1 
dan kalkmıştır. Cinliler nadiren or

giyiyorlar. Örülmüş saçları ar~a~an' taya çıkıyor ancak mecbur oldukları 
ta toprağa kadar uzanıyor. Çınlıl~r zaman bu Avrupa kervansarayına 
arasında işçi kadınlar yeni bir sınıf karışıyorlar. O "akit ineklere bi.i -
teşkil ediyorlar. Eski Çin adetlerine, rünmüş ve önle ine bakar bir haldı
an'anesine tamamen muhalif olarak ihtiyar bir Rus tarafından sevk edi
bugtin aşka dayanan evlenmeler de len bir arabada onların geçişlerini 
Yapıyorlar. görüyorsunuz. 

İzmir polis müdürlüğünden almış 
olduğum 31/26S / 7 numaralı ika
net tezkeresini keybettim. Yenisini 
ılacağırndan eskisinin hükmü yok· 
tur. 
İkinci kordonda 264 numarada Ma

car tebaasından müzisyen 
Ontol oğlu Etyenne Çepek 

Ana katili 111111111111ı111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l mı ı mı 

- Baıtarafı 2 nci Sahifede -
ye tarnfında süprüntü dökülen yere Lüzuıtllü Notlcir 
gömdü~ünü söy~di. Bunu söy~di~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~
vakit gece yarısı idi. Suçluyu bir oto- Telefon numaraları: 
mobile bindirdik, polislerle birlikte y a.ngın ihban: 2222-2532, Karşıyaka: 6055, imdadı sıhhi: 2048, 
süpı·üntülüğe götürdük, para.rı bazı müddeiumumilik: 2455 polis: 2463, &ıehir telefonu müracaat numara· _ 
yerlerde ara~tırdı, bulamadı: sı: 2200, şehirler arası telefon müracaat numarası: 2160, elektrik 

-Vakit çok geç. Paranın yerini ta- şirketi: 2091, hava gazı: 2826 hııva gazı fabrikası: 2294, Karşıyaka 
yin edemiyorum. Sabahleyin gelip tek- su idaresi: 5105 Easmahane \stasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
rar araştırayım, bulLırum. 2184, Pasaport vapur iskelesi: 2854, Deniz bank vapur acııntası: 267 4 

Dedi. Izmir su şirketi: 3015 tak.si istemek için :4040. 
Hep birlikte sabahleyin tekı-ar araş- D E M İ R y O L L A R 1 : 

~r~aty~p~a;d~zere ~a~ak~la dö~dük. Kasaba hatil - lzmir • lıtanbul ·Ankara: Her güı:ı saat yedide. 
a a · . ~Y e . ~n, sa a. a arşı ara- [Pazar. Cuma, Çar§&Dlba günleri yataklı vagon • büfe vardır]. lzmir • 

koldan ıkı polısın muhafazasından kaç. S b .. 17 20 d ı· • Al h' h ·· 15 10 d 
İ . .. . . . d oma er gun , e otoray, zınır - afe ır er gun , a 

tı. kı guıı kendısını yakalayama ık. t 16 25 d t ___ • B d Pazart • Ça ba C , ren, , e otoray. u.ınır • a ırma: eaı, rıam , uma 
Sonra tekrar yakaladık. ·· ı · 7 30 d · .. 1 12 d •--

B.. . k. • k' .... b h gun en • a aaır gun er e en.aprea. 
ıı arnavut ızı, \la a gunu a çe- A d h tt 1 . .Ka k Af p t · Ça b 

1 l .. b . ı ·k N - "k ·ı S yf d Y m a ı - zmır - ra uyu • yon: azar eaı, rtam a, 
c e m eı su aı en azı e ı e e. e - C p .. 1 . 21 35 d N illi h .. 15 40 d D · r 
dini görmüş, ana, oğul, sazlığa doğru uma ve azar gun erı ' e. az ye er gun , a. enız ı-

ye Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 6,30 da. lzmir • Tire :-Ödemi;; 
gitmişler. Hatta erkek, ihtiyar kadının ':f 

yanaklarını okşayor, ona yal1.aklanı- hef gün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemİ§e, 16,30 da Tireye otoray. 
\'Ormuş. Genç kız, bunların fena bir ha- H AV A L 1 K A T A R L A R 1 : 
rnketlerinden şüphelenmiş, sazlık çinde lzmir - Buca: 5,ıs, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 
kaybolduklarını görmüş. Bunu bize ha- 20,40 . 
ber verdiler. Kızı bulduk, sonra Sey- lzmır • Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 
feddini de yakaladık. Kız, Seyfeddini 16,15, 1 !,15, 18,50, 20,10, ~.1•4'!· 
tanıdı: İzmır - Kar4ıyka • Hacıhuaeyınler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

-!htiyar kadınla gördiiğ'üm adam 13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25 
bu idi. lzmir ·Menemen: 5,48, (yalnız cumartesi günleri: 13,03.) 

Dedi. K Ö R F E Z V A P U R L A R 1: 
Sazlıkta yaptığımız araştırmada bir lzmirden Karşıyakaya ilk vapur saat 5t30 da Paaaporttan, gece 

kaç mendil ve bir ayna bulduk. Seyfed- &on vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Kar§ıyakadan lzmire ilk vapur 
dinin iki karısı ve kardeşleri bu men- ıaat 6 da, son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım aaatta bir kar• 
dillerle aynanın, Seyfeddine ait oldu- ıılıklı vapurlar hareket eder. 
ğunu söylediler ve sulh hakimi öni.lnde Ş EH l R D A H 1 L 1 N A K J L V AS 1 T A L A R 1 : 
bu ifadelerini yeminle teyit ettileı-. Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan bette, ikinci 

Suç~uya söz verildi, dövüldüğünü, tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece son tram 
katil olmadığını söyledi. vay Güzelyalıdnn 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 

Sonra Seyf eddinin kardeşi Şerafed. bet • dakikada bir tramvay vardır. 
din, Ali, karıları Nimet ve Emine, ak- Otobüsler: Buca, Bornovo, Basmahane, Tepecik ve Alaancali 
rabasından Cemile ve Firdevs dinlen. hattına her gün muntazam otobüsler İJle~ktedir. 
diler. Mendillerle aynanın Se,:feddine D E. N 1 Z Y OL LA R l : 
ait olduğu hakkındaki ifadelerinin Çarşamba günleri saat 12de İstanbula sürat postası.Perşembe 20de ara 

dayakla ve gerhe müsteniden verilmiş postası. Çarşamba onda Mersin 8Ürat postası. Pazar günü 12 de Mer· 
olduğunu söylediler, bazıları sorgu sin postası (Rodoaa da uğrar). Karaburun poataaı pazar günleri saat 
hakimliğinde de ayni ifadeyi vermiş- 8 de, çarfamba günleri 9 da .. 
tiler. Korkarak orada da hakikati söy- M E M LE KET H A Rl C 1 : 
lemediklerini ifade ettiler. ltalyan vapurlan muntazam postalar. Çar,amba saat 17 de Pire, 

Sekiz yaşındaki Ayşe ve l O yaşında Brendizi, Venedik, Triyeate. Perfembe 17 de Rodos, adalar. 
Mustafa adlarında iki küçük şahit, N ö B E T Ç t E C Z A N E L E R : 
vak'a sabahı bahçıvan Hayrullahın CUMA: Kemeraltında !ttihad, Gilzelyalıda Güzelyalı, Irgatpazıı.-
ge!ip Nazikeye: nnda Asri, Ikiçeşmelikte İkiçeşmelik. Alsancakta B. Fuat. 
-~için bahçeye gelip çalışmıyor- CUMARTESİ: Başdurakta Sıhhat, 

"!Un? ~ 

Dediğini, sonra birlikte gittiklerini llllllllllllll l l lllllll lllll l il il 1111111 il llll il lfl llll llll l l l il llllll lllllllll llll lltllll llll lllll ll ill 1111111\ 
.;öylediler. 1939 modelı· Bahçuvnn Hayrullah dinlendi~ 

-Küçük kardeşim kaybolmuştu, 

arayordum. Nazikeyi gördüm, karde- Bl kt d l 
şimi sordum. Görmediğini söyledi: aupun ra yo arını 

-Sen bizim bahçeye neden gelmi-
yorsun? Gel de çalış. 

Dedim. Kendisile beraber o gün 
bahçeye gitmedik. Bunu isbat euecek 
~ahitleriın \'ı:ırdıı·. 

Dedi. Bahçıvan Hayrullah, ifade 
\'erirken suçlu mevkiinde bulunan 
Seyfeddin, lıaşını iki tarafa sallmakta 
idi. Bazı şahitler daha dinlendi, lmn-
1ar senetçilerdi. 

Sazlık ta cesedi mıs1l gö r<l ükleı·in i 
1nluttılar. 

l\Hiddeiumıımt. lıihli~e yerincle hu. 
'uııan mendillerle a~·natıın sahilıi Sey
feddfo olduğu hakkında bidayette ver. 
dikleri ifadelerini mahkemede değiş
tiren Cemile, Şerafeddin, Ali, Fırdevs 
N'imet ve Eminenin yalan yere şahit~ 
lik etmek su~uııdan haklarında tnki
bnt yapılmasım istedi. :Mahkemece bu 
talep kabul olundu ve gelmiyen bazı 
şahitlerin aranması mahkem~ye geti
rilmesi için muhakeme başka lıir güne 
bırakıldı. 

Mutlaka dinle· 
• • 

yınız 

Fennin en mü
tekamil hari

kasıdır 

Altı lambalısı 133 liradır 
Muiki zevkını yaz ve kış gece ve gündüz bütün tabiiliğile ancak bu 

ahızalarla tatmin edeLilirsiniz. 
l:zmir ve havaliai acenteliği ve her nevi radyo malzeme ıatı§ yeri 

A.R.Ozman ve H. Güvan 
Telgraf Ozman. Saman lıkeleıi latanbul han No. 17 Telefon 3309 

servisi: "'ı mıştı. geri dönmüş gibi kapıcıa: - Bu kadar çabuk ayrılacağınızı ağlıyarak bavulu ile beraber otomo-
Yalizini taşlığa bırakmış ve tek- - Beni arıyan olursa veyahud tahmin etmemiştim. bile bindi. 

,, .. Amerika entelic ns Umumi harpte 

llcAsusll dir gören ufak bir çocuk gibi otelin mektup filan gelirse Yiktorya ote- Dedi. - Beni iyi ve namuslu bir otele 
kapusu önünde durmuş, Piyetro- line göndermekliğinizi rica ederim. Piyetro müstehzi bir nazarla ona götür. 
nun otomobilini hazin hazin seyre Dedi. baktı ve : Dedi. Biraz sonra otomobil büyük G.2 ROMANI 
dalmıştı. Onun da hiddeti sükun Piyctro bu mükalemeden sonra - Buna rağmen gidiyorum. bir otelin kapısına dayanmıştı. Cös-

-
__ f Kahramanlık, k,an ııe dehşeti ____ J b~lmu§tu:.?. sır~da aşkından ba~~a tekrar dttarya çıkh. Taksi kendisini Dedi. .. . .. terilen odaya girdi. Ye odada kapa-

..__ ..,. ı bır şey duşunmuyordu. Adeta goz- bekliyordu. Emilya da yerinden kı- - Evet.. Maalesef oyledır. Co- narak ağlamağa başladı Piyetro ise 
Yazan: (Tomas Conson) Amerika entelicens BerviB kumandanı lerin~ inanamıyo~du. . . , mıldarnıştı. Bulunduğu yerden Pi • züm kör değil, görüyorum. Fakat... bilakis oteline varır varmaz odasına 

• 30 • Pıyetro avdetınde Emılya yı hı- yetro'nun harekatını takip ediyordu. Zazallı Emilya sözünü bitireme - çıktı ve güzelce yıkandı. Sonra si-

Çünkü teessür ve heyecan beni 
boğuyor. 

- Bende tasavvurun fevkinde 

. }' d . . raktığı yerde bulmuştu. Emilya o Gurur her ikisini de ayni seviyede di. Gözleri yaşla dolmuştu. Emil - nirlerini teskin için uzandı ve müta-
ğırdı ve başka ~r ~t.e ~r ~ rı:sını ~e~ 1 kadar müteessirdi ki, Piyetro'nun tutuyordu. ya'nın sözü kestiğini gören Piyet- Jeaya koyuldu. 
r~.rek .. ayrıldı. 8 ~~ 1 

er e~ıp. yob ~ avdetini bile fark edemedi Onu bir· . Hiddetini teskin etmemiş olan ro: Fakat hiddeti bu sefer hazin bir 
dondukten sonra ıy1 e.trdo ebrı.n ır denbire görünce neselendi. Ye gay- Pıyetro sevgilisinin yüzüne bakma- - Fakat ... E, sonra... .. h .. . . 1 . 
ümidsizliğe kapıldı. çın en ır ses r· "ht' . b' t b ·.. d d ki dan ot b')" d v .. "d" p· D dı' teessure te avvul etmışti. kı satır . . . . ı ı ıyarı ır e essum u a arını omo ı ıne ogru yuru u. ı- e . . ~ 

. O anda taksı otele gelmıştı. Her gelıyordu. kapladı. yetro'nun ayrılacağını gören Emil· Emilya teessüründen boğuluyor- bıle okumaga muvaffak olamadan 
bli.iteessirim. 

•kisi de mecburi olarak münakaşayı - Zavallı Piyetro neler ya?ıyor- Fakat bütün bu hikayeden henüz ya dayanamadı ve: du. Hıçkırıktan konuşamıyordu. Pi- kalktı ve oda içinde gezinmeğe baş-
kestiler. Otomobilden indiler ve ote- sun? Saadetini bizzat tekmelıyor - sinirleri layikilc yatışmamış olan - Piyetro 1 yetro ilave etti: ladı. Oda kendisine dar geliyordu. 
le girdiler. sun} Piyetro, Emilya'nın tebesümünü süi Diye bağırdı. - Affedersiniz ... Acele işim var. Temiz hava teneffüs etmek ihti-

Fakat aralarındaki hiddet ve bü- Hakikaten Piyetro ne yapmıştı}. telakki etti. Ye kendi kendine: Piyetro, bir ayağı otomobilin Adiyöl... yacı içinde idi. Derhal dışarı çıktı. 
J'\ıdet o dereceye gelmişti ki, otel Onun, yanında bulunmadığı bn an- - İşte buyurun, dedi, nezaketen mart piyeri üzerinde olduğu halde Otomobile bindi ve kapıyı kapat- Madrid caddelerini boyladı. Bu su-
g~rsonlarından eşyalarını, ayrı ayrı da dünyayı boş görüyordu. Emilya- bu hareketimi takdir etmesi ve ruhu· kafasını çevirdi ve barid bir ifade tı. Emilya tekrar: retle teessüriinü kısmen izale ede-
C\ldılar ve gene ayrı olarak otelden sız yaşıyamazdı. Derhal kararını, nıu ok~ması lazım gelirken, ricat et- ile , - Piyetro 1 cegını zannediyordu. 
çıktılar. verdi. Ye şoföre: itim diye, büyük bir zafer kazanını~ - Ne istiyorsunuz? Diye bağırdı. Fakat otomobil ay- - Devam edecek -

Maamafih Emilya son dakikalar- - Beni aldığın yere götür. gibi gi.ilmeğe başladı. • Diye sordu. rılmış ve ilerlemişti. Piyetro, onun ---------------
d<t Piyetro·ya sevda ve korkaklık Dedi. Şoför itaat etti ve taksi iki Emilyanın önünde sessizce dur~ Sanki ne istediğini bilmiyormu' bu son davetini işitmemi§ti. Döğmek 
dolu bir nazarla baktı. Faknt Pipet- dakika sonra otele avdet etmişti. du ve onun konuşmadı~ını görün· gibi .. Bu hareket Emilya için büyük Emilya sokak ortasında bulun - lsmetpaşa bulvımnda Avram 
to hidetine mağlup olmuş.tu. Bu. ba- Emilya. eşyalarını alı~ o_:elden ce otele doğru ilerlediA ve kapucu~~n bi~ ht\karetti. Bununla beraber E- duğunu hiç düşünme~eı:ı a~lamağa I o~1u R~fa:l ve ~üleym~~ o~lu M.e
lc.ı~Iarı göremedi. Yalnız bır taksı ça-- dışarı çıktıaı 2aman taksı çagırma· yanına yaklaşarak, guya bunun ıçın mılya, bqlaclı. ilk aeçen taksıyı çaa-ırdı ve mış, Alı oalu Kazımı do"mu-sler~. 

• 



2 Birincikanun CUMA t 938 

' on ahenk,, 

(ANADOLU) 

den Gayri menkul malların açık artır- İzmir Belediyesi İlanları 
Bodrum sulh hukJ..1k mahkem~sin· T urgudlu icra dairesinden: 1 1 

· Bodrumun eski çeşme mahallesin. '11a ilanı 
den Yeli etti oğullarndan H:u~:ı.n o~- Alacaklı: T urgudludan Yusuf Basmahane cİ\•arındn 9 evli.il mev- mesrn ın 250 kuruş bedelini ve post& 
lu Ahmed verese::1inden karsısı Fatma o. Şevki: Borçlu: Kırkağaç mahke- danında cephe al:ın :13.36 s~rılı ; _ ücretini göndermelidirler. Kapalı zarf. 
kendi namına asaleten ve edadları me zabıt katibi Nazım karısı Fevzi- dalar üzerinde inşa edilmekte olan be- la ihale:-i 91 12/938 cuma günü saat 
namına velayeten ayni mahalleden ye. Jediye garajı santral binasının mü - 16 da belediye encümeninde yapılacak 
Yelletdi oğullarından Hasan veresesi Açık artırma ile paraya çevrile- temmimatından olarak mevcut ın·oje_ tır. İştirak edecekler 2-190 sayılı kanu
Hatçe k1zı Gülşade ve Hanife Gülşde cek gayri menkulün ne olduğu: sine göre j'aptırılacak kısmen bir ev nun tu rifi dairesinde hazırlanmış tek 
ve Makbule ve Yelletti oğlu ölü İbra- Turgudlu tapusunun 63 cilt ve 78 ve kısmen iiç katlı =gazino= lokan- lif mektuplarını ihale tarihi olan 

Yeni çevrilen hu gu•• zel fı•ım, mevzu him veresesinden karısı Alime evJat- sahife ve mart 934 tarih ve 98 sayı- ta ve üç dükkan on sene müddetle ica- 9/12 !}8~ cuma günü saat 15 e kadar 
~ ları Arif, Hatçe ve diğer oğlu Galip sında mukayyed Turgudlunun deli ra verilmek üzere 23/ 11/938 tarihin- encümen reisliğine veı·meıidirler. 
"t"b ·ı d k JA k l d Halil ve diğer oğlu ölü Mustafa vere- Kamil damı mevkiinde 2 hektar den itibaren 15 gün müddetle ve kapa- -23-29-2-6- 4214 
l ! rJ e e ÇO a a a 1 Jr !'esinden karı~ı Ayşe kendi namına 4124 metre murabbamdan fazlası 

h d l k k 
1ı zarfla artırmağa çıkarılmıştır. Ta-

, tka"'rlar baştan ba~a t 1 b . a~aleten ve evlii.tları namına veiaye- azineye ai o ma şartile şar an Tepecik caddesinin Emrazı Zilh· 
sana • -s a e e ro ı· S 'Ih l · l - y l" ıur f y ı· kını halinde icar edilecek olan bu bi-

l
}'" .. ıaktadırlar ten ve Akçalan kövünde Betce ı aı yo şıma en sagır e ı musta a e ı, reviye hastahanesi önüne rastlıyan 
unGu ya~nR"ero g ç · H 1. dd kızı Aı;şe ve eı-ıki Çeşme mahalle~inde garben sabancı veresesi ve acı suva- nalann on senelik icarının muham - kısmına paket ve adi kesme taşlarla 

eoq le , e en sen o ıvu a · 1 · · 
ı 'd - · · \m 'k . .1 F Yellc,idi oiYlu Mehmet kızı Avşe Du- nın smaıl ve cenuben yol ıle mah- men bedeli elli bin lira olup bu para 800 metre lerbiinde yaptınlacak dö-
Fa. ıgı ıçın ı erı an şıvesı e ran- .., · - d d . · .. .. ·· .. · · 

Z a ı.onusmakt ff k dn ve ölü kızı Saime ve Candarlı og- u ıçınde ufaklı buyuklu dortte hırı peşinen alınacaktır. Müza.vedeve iş_ ıeme başmühendislikten tedarik edi· s· - .. • a epeyce muva a .J 

oluyor. Onun uyı;nda Baron Laza- lu Veli ve Lokmacı karısı Hatçc ale~- 262 lira 50 kuruş kıymeti muham- tirak için muvakkat teminat mıktarı lecek keşif ve şartnameleri veçhile 
' tutus' u· b h h k.k t k l"' !erine açtığı izalei ııuyu davası netı- mineli 2 hektar 4124 metre rnurab- 3750 liradır. Projelerini görmek isti- açık ek,.iltmeye konulmuştur. Keşif 

1 

.._L ou a s a 1 a en ço a a- r.ec:inde kabilivr.ti taksimiyesi olma- b l h. . h l k bed li 550 liradır 'hl · d 6/ 12/938 !.alıdır. Bu balısa göre, Rigo, talebe v • "k' Çe me aı tapuca tara ıssesı a en ıs - yenler baş mühendisliğe, icar şartna- e ı esı le 
. dı~ı anla!':ılan nodrumun e=- ı Ş men tarla kısmen dörtte bir his- :-;alı günü saat 16 dadır. ştirak ede-

' 

ı,larak kor.seı·\'atuvara gırecek ve h 11 · d k~ · t ?6 °ı mesini görmek istiyenler de belediye cel•leı· 41 ıı· ı·a 2::; kuı·uşluk temı·na• ·· ma a esın ı> ·aın ve apunun ~ "' - . . ., • 
orada iki ay içinde, onuncu olarak rasında kayıtlı iki cHinüm ve bittah- sesıT kd' l k 

0
.. başkatipliğine müracaat ederler. Taş- makbuzu ile encümene gelirler. 

konservatuvara dahil olan bir ha- vil 1838 meıre murabbaı olduğu an- b' h~ ır 026u2nal~ ıy50mekt: orltte radan istiyenlcr proje ve icar şartna- 19-22-29-2 •t71 
· l ı , · · d k' h . dolapta se- ır ısseye ıra uruş o up 

yankevknecekti~Bubayansüph~ aşıan\eıçın e ı R\UZ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
. k' d 'k" h" l h kk na malik satılıktır. S d •k •• b l d • d siz ki kendisinin de meçhulüdür. ız e ı ı ıı:1se ım ama a ı ey l oıv e e ı~ve rı·yasetın en.· · b Birinci artırmanın yapılacağı yer ~ 'J 

Euer buna muvaffak olursa, Ri- ve Yelletdi Hactan oğlu vere~e!'ı ey- .. . . . A 

, . .. k .,.... 1 ülhu gun saat: 12 ıkıncı kanun 939 per- Eksiltmeye konulan iş Seydiköyde yapılacak cami duvarı 
go Baron Lazar a otuz bin dolar te- nmde muştere ve muşa ma um - .. .. Keşif tutarı 934 Lı·. 78. Ku. 

· d t 'k' u r k t tahmin şembe gunu saat 16. 
diye edecek. muvaffak olamazsa bu u ve ı 1 Y z ıra ıyme f . . Bu işe ait evrak 

k d k d
. . k edilen sebze bahçe~i ve yine tapunun kıncı artırma 27 ikinci kanun 

rorayı ar a aşına en ısı verece - ' 
93 

l A - Eksiltme şartnamesi 
28 sırasında mukayyed tahtani ve 9 cuma günü saat l 6 da cra dai- B - Mukavele projesi 

İsviçre'nin Leman gölündeki kon- fe\'kani iki oda ve bir miktar avluyu resindedir. E- Belediye işleri genel sartnamesi 
d b . b bh 1 İşbu gayri menkulün artır- B t ki s d'k·· B 1 d' · d b. servatuvara kabul edilmek hiç te müştemil malumülhu ut ır a a- - . . .. . . . . u şar name ve evra ·arı ey ı oy e e ıyesın e göre 1• 

k l d 
~ ·ıd· o· k ·· k k · ne 300 lira ve 27 numarada mu kay- ma şartnamesı ılan tarıhınden ıtı - lirler. 

o ay egı ır. ıre tor, ço a sı ' ha 171 ·ı T dl · Muvakkat teminat akçesi 70 Li. 1 1 Kuruştur. 
b' d d R' b.. .. k"' yed seneden 600 zira ve indeme- ren numara ı e urgu u ıc-
ır a am ır. ıgo utun ze asını, . . . . h ·ı 409 t ra dairesinin muayyen numarasın- 28/ 10/ 938 tarihinde yapılan ilana ta rağmen bu işe istekli 

ve bütün hatipliğini sarfederek güç saha ıkı evlek ve bıtta vı me re d h k . .. b'l . . . k çıkmadığından daha 1 5 gün temdidine verilen karar üzerine eksilt
halle konservatuvarın keman şube- murabbaı gelen malumülhudut 60 a lel~ desın golre ılmelsı dıçın af çı l- meye istekli bulunanlar 17/ 12/ 938 tarihinde saat 14 de Seydiköy .Be-

p . K k 1. . ı· k tı· · e vine ta- tır. an a yazı ı o an ar an aza led' · .. · .. 1 ( 4269) arıs - onservatuvar e ımesı- sine girmeye muvaffak olmuştur. ıra ıyme ı arsa yerı, v " .. . . . ıyesı encumenıne muracaat arı. 
• 1 31 d k d sene- malumat almak ıstıyenler, ı~bu şart-

nı hatırlar hatırlamaz aklımıza etra- Eh .. Artık bahsın birinci safhası ka- punun sırasın a mu ayye . 
1 d' d ld - .b. b' d" ··m ve bit nameye ve 171 dosya numarasıle A d •ı A t• d • " •• 

fı kapalı, pencereleri örümcekli, sert 1 zanılmıştır. Şimdi yapılacak şey mec m e 0 ugu gı ı ır onu - memuriyetimize müracaat etmeli- y lD VI aye 1 aımı encume· 
ve çatık kaı?lı bir bina gelir. Belki hul sevgiliyi beklemek.tir. tahvil 919 metre murabbaı gelen ve • d 
isim güzeldir; fakat cisim hiç te Fakat Rigo'nun yanlış bir adrese içindeki havuz ve dolapta sekizde iki dir. 010 en: 

b d 1 Ül 2 - Artırmaya iştirak için yuka-
güzel değildir. mektup göndermesi, ir gün ran e- hisse sulama hakkı bulunan rna um 

Ancak {Son Ahenk) filminde vu y~ri.n~ ?eklenilen s.e~g~liden baş-lhudud yüz elli lira kıymetinde sebze rıda yazılı kıymetin yüzde yedi bu
seyrettiö-imiz konservatuvar hiç te ka bırısının gelmesını ıntaç et- ' bahçesi ve tapunun 30 sırasında ka- çuk nisbetinde pey veya milll bir 
bu neviden karanlık ve t~zlu bir miştir. kani ikişer oda ve bir mikatr avluyu bankanın teminat mektubu tevdi 

1 - Eksiltmeyekonulan iş Aydın ilinin Çine kazasında ilk mekteı 
inşaatı 27570lira31 kurus kesif bedellidir. 

2 - Bu İşe ait şartname ve evr~k şunlardır: 

k t d -·ld. Bu gelen kız, hiç te onuncu ola- .. t .1 750 . b'ttahvı'l 511 edilecektir. ( 124) onserva uvar egı ır. k k . d muş emı zıra ve ı 
. . k. . . k ra onservatuvara gıren ma ma- . 3 - İpotek sahibi alacaklılarla 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi . 

Tasavvur edınız ı, fılmdekı on- 1 s·· D d - ·1d· metre murabbaı gelen rnaluınülhu-
1 . , . h ze uzan ay egı ır. . . . b h diğer alakadarların ve irtifak hakkı C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

O - Fenni şartname. servatuvar svıçre nın meş ur or - Amma bu gelen ondan daha güzel dud 1100 lıra kıvmehnde bır ap a-
l ·1 ·1· d"' .. l d d h k ' d d h · : · d k t sahiplerinin gayri menkul üzerinde-man arı e çevrı ı, unyann en guze on an a a şe er, on an a a cıcı ne ve tapunun 29 !-nrasın a mu ayye . . . 

bir gölü olan Leman gölü civarnda 1 bici bir şeydir. Bu memul edilmiyen seneden yüz elli zira ve bittahvil 102 kı haklarını hususıle faız ve masra· 
kurulmuştur. Gök mavidir. Işıklar 1 tesadüf ön~~de R igo otuz bin fran- metre murabbaı gelen malurnülhu- fa dair olan iddialarını işbu ilan ta
boldur. Her taraftan kulaklarımıza 1 gı derhal gozden çı~ar~ış ve baha~ dud 300 lira kıymetinae bir bap kah- rihinden itibaren yirmi gün içinde 

E - Keşif metraj cetvelleri. 
F- Resimler 

1 1_ 1 · · t h' kaybederek bu yem guzelle yanı evrakı rnüsbitelerile birlkte mernu-
ge en ,.uş ıes crı ınsan cenne ıs- H l K 'l l . . vehane ve tapunun gg sırasında kavıt . e en at a ev enrnıştir. · 

İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - EksiJtme 8/ 127938 Perseml>e günü saat J 5 de Vilayet Daimt 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

ıını verır. Film, temiz bir hava ve samimi 1ı ve seneden 200 zira ve bittahvil 137 
Konservatuvarın tabii güzelliği- bir muhit içinde geçiyor. metre murabbaı gelen tahtani ve 

riyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa

bit olmadıkça satış bedelinin pay

laşmasından hariç kalırlar. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2068 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Aydın vilayetinden bu iş için alınmış mü
teahhitlik vesikası göstermesi yaptığı en büyük işin bedeli 
2500 liradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat diplomalı mü· 
hendis veya mimar olması veya bunlardan birisiyle müştere· 
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi la
zımdır. 

ne artistlerin cazibesini de ilave şukıaviçindey-iülDaa fevkani malumülhudut tahtani ve 
etmek lazımdır. Bu filmde rol alan ** 

Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

- Doetum bu ne sıklık! Hem mas.. 
rafının çokluğundan ve aylığının ida
re etmediğinden bahsedersin, hem <ie 
çiçek gibi ziyinmiş.sin. 

- Tabii değil mi ya, ben bu şıklı
kımı bir mnzot ocağına borçluyum. 

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

- Senin galiba haberin yok: Ben 
bir müddet evvel bir 

HEIDENIA 
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 bakıriağa imkan bulabildim. Şim
di de loş yaklaşmakta olduğundan bir 

HEIDENfA 
mazot sobası almağa hazırlanıyorum. 
İşte o zaman beni daha şık ve daha ne
§eli göreceksin. 

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

- Hay bay, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 
bankası karşısında Dunlop 

mağazasına koş, bu fırsatı kaçırma. Evinize bir 

HEİDENİA 
mazot ocak ve sobası almayı ihmal et meyiniz. 

fevkani ve dört odalı ve bir miktar 

avluyu rnüştemil ma!umülhudud 

dört yüz elli lira kynıetin-

de bir bap hanenin tamammın satı-

larak paraya çevrilmesine ve bedel
!erinin vereseler beyninde ve hi~~e

Jeri ni~betinde paylaştırılması suretile 

şuuyun izaleı;ine 26-12-936 taihinde 

ve 82-104 sayılı ilanla kaarlaştırıl-

4 - Gösterilen günde artırmaya 

ü~tirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malumat al

mış ve bunları tamamen kabul et -

miş ad ve itibar olunurlar. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddedt- yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mt>l.:tup!arın ni1 ayet ücüncü maddede ynzılı saata ka
kadar gelmis olwas• vt> dıs zarfın rnühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak Recikmeler kabul edil· 
mez. 18 22 28 3 ( 4135) 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağırldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak 

artırma bedeli muhammen kıyme-
mış ve kararı mezkOr ke<ıbi kat'ivy<'t . .. ,.ı t · b · · b ı -----::.---::.----- - ....... - - ----. tın yu7 ~ ~ ye mıı: e~ını u maz veya v-~ k ı 
etmig olduğundan vnkanda nevi ve t · t' · ı ~ .. l N f • A t • d 

. sa ı~ ıs ı?cnın a acagına ruc ıanı O- a ıa e a e ın en e 
ev!'afı ve kıymetleri gösterilen gayri lan diğer alc:ıcaklılar bulunup ta be- • 

menkul emvalin tarihi ilandan itiha- d l b ı · k l ·1 t Ek •Jt k J • . ., _ e un arın o gayrı men u ı e c- Si meye ODU an iŞ 
ren ve açık artırma suretılc 2.,-11 · d.l · 1 kl mm e ı mıs a aca arının mecmu-
!13~ çar~nmha günü saat 1~ ten 17 ye d f 1 • 1 k t - Marıis()da Menemen ovası sulama ana kanalı in~aat ve sınaı . . .. .. un an az aya çı <maz~a en co ar ı- . 
kadar Bodrum beledıye<ıı onunde ranın taahhüdü baki kalmak üzere imalatı ile Emiralem regülatörü İnşaatı keşif bedeli (552.157) lira 
cle\·am edeceği ve mu1ıamrrıen kıy. t b .. d h t d"t {68) kururıtur. ar ırma on eş gun a a em ı ve 
metin yfüo:de yedi hw;uk ni,betinrle on beşinci günü ayni saatta yapıla- 2 - Eksiltme 15/ 12/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
pey akçelerini depo veya milli bir <'ak artırmada, bedeli satış i:>tiyenin { 15) de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su komisyonu oda · 
bankanın mektubunu ibraz etmeleri alacağına rüchanı olan diğer alaca~- sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
lazımdır. Alıcı art~rma bedeli hari- lıların o gayri menkul ile temin e-- 3 - 1stekliler eksiltme sartnamesi, mukavele projesi bayındırlık 

d·ı · 1 kl d f işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (27) lira (61) · d 1 k f h t llal' ı mış a aca arı mecmuun an az- _ 
om e o ara erag arcını ve e ı- laya Çıkmak şartile, en cok artırana kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 
ye ve pul bedelni verrneğe mecbur- ·h 1 ed'l' B" 1 b. bed. 1 ld d'l 4 -· Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (25.836) lira (35) · ı a e ı ır. oy e ır e e e e ı -
dur. Ga)Ti menkualler kendisine iha- mezse ihale yapılmaz ve satış talebi kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün-
le olunan kimse bedelini derhal veya düşer. ·1e-n en a~ sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlik
verilecek mühlet içnde parayı ver· 6 - G ayri menkul kendisine iha- te ~ir istıda ile vekalete n:ıürac~at ederek bu. işe mahsus ol~ak ü~~re 

. 
1 

k le olunan kimse derhal veya verilen vesıkl'l almaları ve bu vesıkayı ıbraz etmelerı şarttır. Bu muddet ıçın· 
mezse ıhale karan f esh o un ara d 'k t ] b' d b 1 l k ·ıt · t' k d I . . . mühlet içinde parayı vermezse iha- e vesı a a c .ın .e u u~mıyan ar e sı ~~y~ ış ıra e ernez er. 
kendısınden evvel en yiiksek tekhf- l k f h l k k d. · d 5 - İsteklılerın teklıf mektuplarını ıkıncı madede yazılı saattan e aran es o unara en ısın en 
te bulunan kimse arzetmiş olduğu en yüksek teklifte bulunan kimse ~ir saat evveli~e .. kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi· 
bedelle almağa razı olursa ona razı arzetmiş olduğu bedelle almağa razi imde vermelerı lazımdır. 
olmazsa veya bulunmazsa on beş giln olursa ona, olmaz veya bulunamaz- Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 20 27 1 6 4835/4168 

müddetle artırmağa çıkarılıp en çok sa hemen on beş gün müddetle ar
artırana ihale edilir. İki ihale arasın- tınnaya çıkarılıp en çok artırana 

.. . . ihale edilir. lki ihale arasındaki fark 
da fark ve geçen gunlerın yüzde beş- .. l · · ·· d beşten ve geçn gun er ıçın yuz e 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Bas müdürlü-, 
ten hesap olunacak faiz ve diğer za- hesap olunacak faiz ve diğer zarar-
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak- lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın İdaremizce bir sene znrfında Merk zden , e civar kazalardan 
sızın alıcıdan tahsil olunur. Gayri memuriyetimizce alıcıdan tahsil o- satın alınacak tahminen dört buçuk milyon kılo çuvallı malların 
menkuller yukarıda gösterilen 21-12- lunr. Madde ( 133) (Üzüm, incir ve sair iptidai maddeler) ambarlarımızda yapılacak ha-
938 tarihinde satılacağından daha 7 - Satış 2280 sayılı kanuna. ta- maliye işleri 15/ 12 938 günü saat 15 de ihal edilmek üzere kapalı 

. d l"' t 1 k . t' 
1 

bi değildir. Merci kararı temyızce zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
zıya e ma uma ama ıs ıyen er dd k K ı b - 1\1 h h ı· .. · 8"60 k . musa a tır. ımsen tara, agın u ammen ama ıye ucretı c muva kat teminatı 664.50 
Bodrum sulh hukuk mahkemesıne dörtte bir1 yukarıda gösterilen yuka- liradır. Şartnamesi levazım şubemizde görüJ,.ı..,ilir. isteklilerin 2490 
müracaat eylemeleri ve muhammen ndaki tarihinde Turgudlu icra me- sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını, 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulma- murluğu odasında işbu ilan ve göste- muvakkat teminatı nakıt makbuz veya banka teminat mektuplariyle 
dığı takdirde temdiden on beş gün rilen artırma şartnamesi dairesinde tayin olunan saattan bir saat evvel Ras Müdürlü{!ümiizdeki knmisyo-
sonra ayni mahal ve mevkide satıla- satılacağı ilan olunur. na vermeleri ilan olunur. 1 3 6 8 ( 4258) 
cai'ı ilin olunr. 4275 D. No. 19 38 / 171. 
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KUÇÜK İLANLAR Oli~i~ ve 
lllllllllllllllllllllllllllllllJlllJJlUUllJIUllJJJJnıJJUUUJJJUlllJUJUllJUWJJIJUlU IJJIUllllJllUUllJ Şürekisı 
Karilerimize kolaylık ol- Küçük ilan şartları L1MITET 

Deui:scbe Le-
vante Linie 
G. • B~ H mak üzere, gazetemizde Dört satırlık küçük Hanlardan: Vapur acentası 

(Resmi olmıyan) küçük Bir dPfa için 30 kuru§ B1RINC1 KORDON REES Hamburg 
1ki defa için 50 kuruş BINASI TEL. 2443 

ilanlar için bir sütun ayır- 'f' d r · · "'ıO kuruq ı 
uç e a ıçın ' ';/ THE f.U_;lf.RMAN UNE.S L TO. cFR EDENAU» vapuru limanımız-

dık. Dört defa için 80 kubl'uŞd f LONDRA HATii da olup Rotterdam, Bremen ve Ham-
Devamlı küçük ilanlan.n er ~ ası b 1 İş arayanlar, iş verenle- için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık cTRENTINO~ vapuru 29 Birin- Ul'~ imanl~rı için yük alacaktır. 

ki l k f k 0 1n.,,k t··ızere her sabr 30 harf iti- citeşrinde LONDRA, HULL ve An- . «~ARD1NIF.N» vapuru 5 ten l O rin, · ra ı ve müte erri~ ... - · ılkkanu k l R tt 1 B me ı bıu- .edjJmiştir. Bir küçük ilin 120 verst~n i'dip yük çıkaracak ve ~ynı na ·ne ar o ere am, re ı 
ilanlarını burada bulacak- f ·b t ı · l dı Dört satır zamanda LONDRA ve HULL için ve Ilaml..ıurg liınaµları çin yük ahı-

har tan ı are oma ı r. · _k } k caktır 
.sınız d.an fa7Ja ho· ısailr ~r:ın ayrıca 10 yu !il aça hr. · . 

• k . ı l «THURSO~ vapuru 6 lkinciteş· «WEISSESRE» vapunı 19 dan ~4 
M h uı uş a mır. ·ıkı-~ 

. ~ay~~. ane aranıyor . . rinde LONDRA, HULl ve Anvets· ı · ~nunu kadar H.oUerdum, Ereme)} 
Bır dı~ htbıbı muaH:neh:.ıne\e elve·ıdaha ıneınnun olunac:lktH · t ı· ··k k k ı" za· ve 1IaınLur..- linl'lıı1an kin , ük ala-. · . • . l l . en ge ıp yu çı araca ve ayn ., • _ J 

rifli kiralık ev anyor. Baştur:.ık cad- I\Iüracaat yen: Keste Ilı ca< l esı manda LONDRA ve HULL için caklu·. 
dai ~ İki~m~lik arasında oforsa No. 159 Mustafa i'llu"k ı kt 

~ a aca ır. 

Ku••çu•'k •ı-" 1 dan ı•stı'f,ıde ediniz' c:POLO~ vapuru ikinci teşrinin ARMEMENT H. SCHULDT 
J an ar ' • sonunda Londra, HULL ve Anvers· <ı.SCIILESWİG IlOLS'rEİN ~ va.pu-

l d H ı
•f k ten gelip yük çıkaracak v~ayni. ~- rn limanınıız~a olup Rotteı-dam ve 

Or a 1 a S ~~nda LONDRA ve HULL ıçın Hamburg Hm.anları içn yük alacak-
yuk alacaktır. tır. 

- 8aıtar~fı • •acu .aylaia - fuz uaıl .i bulunmaktadır. 1 

di'nin kitabl mukaddeei üzerinde de- Lorda vurgun bir kadın LIVERPOOL HA Tfl . . AMERlCAN EXPORT LİNES iNC 
rin bir münkapya tutularak vakti Lord Halifask ilk defa olarak ha· ~ALCERIAN:. vapuru t O lk~ı ~EXCIIANGE» vapuru Jimanı-
bilt unuttuklarını hayretle gördü· riciye :nazırı sıfatile Cenevreye .gel· teşrınde LİV~RP?OL ve ~ - mzcla olup Nevyork için yük alacak. 
Jcr. mişti. GazetecilerJe konuşurken ken GO~~R.Jt~rA~uk çıkaraca · 25 tır. . . 

Unutulmamtılıdır ki Hindistanın disine bir telgraf verdiler. Lord tel- lk' « . . d L>lVERvPap
0

u
0
ruL «EXIRIA» vapuru 7 ilkkanunda 

--
-..... ... 

00 c 
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Fennin bir harikası 

( Agru deLukse) 

. Tıraş bıçakla) .. 

:ı: 

" 1 :.=. 

;;· 
i' 

- ,;. ~ 

Bir tanesiyle bir ay mütemadiyen traş olunacak dünyada l.iricilc 

bıçaktır 

1 O adedi 7 5 kuruştur 
Deposu: Mazhar Önıör Kemeraltı karakol karfıst No. 74 

lzmir 
den: 

Emniyet 
-

müdürlüğün· 

ilJ k ba 1 f Ga ·ı . b' h b mcı tesnn e ve b ki N k . . ..k 1 k m i ıyammı stıran, va ii umu- gra ı açtı. zetecı er yenı ır a er CLASCO,W d 
1
. "k k • e enyor, evyor ıçm yu a aca -

mi E. Vood'un bu sonsuz meaaisi ve sanarak Lordun elindeki kağıda k an ge ıp yu çı ara tır. 1 - İzmir emniyet müdürlüğünün şimdilik ihtiyacı olan yedi rüz 

G __ ..ı d ı. k kl kl bak 1 .l L d ca • otuz dokuz metro seksen santim yazlık caket kuma~ının dairede mühür-AnUİ üzerin eıd fi ri ve dini nü- mera ı mera ı ıyor arqt. or · 
fuzudur. . telgrafı okudu. c.Ge:11e 0 kadı~> dedi DEUTSCHE LEY ANTE LINfE DEN NORSKA MIDDELHA VSLİN- lü nümunesine göre şartnamesi mucibince .açık eksiltmeye konulmuttur. 

Neden sonra Londra dıplcmatları ve telgrafı gazetecılere verdı. Tel- KRETA ı· d JE, OSLO 2 - Beher metre kumaşın tEthmin bedeli yüz seksen ila yüı doksan ku~ 
b h '-'le . l C d' ·ı f 1 'k' k 1· d . c > vapuru !manımız a BA.Y .. .. llkk~ ruştur. u •ıu atı an amış '\'e an ı ı e gra ta yanız şu ı ı e ıme var ı, ME""T « RAD> motoru 13 · anun- . . .. .. , . . . .. . 

.. k k · · L d 5 I"' l El · nlup HAMBURC, BRE L"" ve d" ı. ki . İ k d . n· 3 - lhaleın 5/ 12/ 938 gunune ra~ll:ıpn pazaılesı saat on dorite ernn~ muza ere yapma ıçın onu on ra- ~ e am ar vın>. , .. d ... ve enıyor, ~ r.n erıye, ıeppe, .. .. .. _ .. 
ya davet etmişlerdi. Sonra gene hariciye nazırı güle- ANVERS.en yuk çıkarmakta ır. ve Non·eç limanlarına hareket ede- yet mudurlugunde yapılacaktır. 

Halifalu naaıl giyinir? rek gazetecilere anlattı: cektir. 4 - Teminab muvakata akçesı 105 lira 45 kur~'.ş olup isteklilerin ih ... 

Bay Eden'nin aksine olarak Ha- - Nutuk söyliyeceğim günler· F ratelli ~ perco le .g~.n~~-e .. kadar ş~rtı~ameyi ~örme.~ ve okuma~- uzcre her gün emniyet 
lifaks çok b 't giy~nen ve aua" t d bir sehirden baska bir sehre gi- SERVİCE MARITiME ROUMAlN müdurlugu hesap ışerı kalewıne muracaafüırı ılan olunur. 

ası ' en, e, - • • t T A 17 9 9 ?.9 2 412G 
a~yiftcn şiddetle_ içtinap eden. bir df:rken d~ima ayni telgrafı alırım. V QpUT Ct!nta. c:DUROSTOR» vapuru 1 ilkkanun- -~ ..... 

dıplomattır,' . Halıfakı, . . Eden den ~enede hıç ol~a~sa beş altı .~efa bu ADRIATİCA S A di NA ViGA- da bekleni~· or. Kö:ıtence, Kalas, ve 
ıonra Harıcıye nezaretim kabul e- ~ş başıma gelır. Telgrafı gonderen TION . . aktarma:-.! Duna limanları için yük Türk Maarif cemiyeti 
der etmez birdenbire kızdığı bir de- kadın kimdir bilmiyorum, hatta öğ- ZARE: .... 5 12 , "h' 1 ge alac~ktır. E L D J d 
iiıkliğe uiradı. renmek bile istemiyorum. İşin gari· A mot~I'~ d- 1>· taıKı ınfc es· - ge isesi irektör üg"' Ün en: 

O b nk' J H b' · .. r · B l fl k lerek 6-12 tarıhın e ıre or o an-
nun oyu sa 1 uzun aştı. a- mı soy ıyeyım: u te grn ar arı- k t B · d' · v ı Draç SOCIETE VAPEUR DE BULGARE 1 - Kültür bakanlıt>-ının '-';1ksek miisaadelerı· Ti.irk maarif cemiyet 

_ı._ l · d k' ı,,, • · ·k kl d h"dd l d" · 1 · ta naran a rın bı a ona . J, 

rau:t erı~ e 1 ça~gı gıttı çe ~ı. aş- mı af ~ detken
1 

ırmıyor. stersenız Gravosa Ppalato Zara Fiume Tries- ~'I'ZAR FI<:RDİ);ANfh vnpunı 4 tarafından açılması kr::•arlastırılan Ege lisesinin hazırlıkları ta• 
tı v.e. seaı a:tık Mı11etler meclısınd~, telgra _sız ~ . asın l . . . te ve Venediğe hareket edecektir. ilkkaııuııa doğnı Burgn~. Varnu ve mamlanmıstır. 
lnaılız parlamentosunda rnütemadı- Eskı harıcıye nazırı Eden ıyı bır LERO t ·· ... 8-19 tarihnde ge- Köslence için hareket edecektir. 2 - Okulun Ana, ilk, Orta ve Lise kısımları vardır. 
yen yükselmeğe baıılad.ı. hatip sayılırdı. Fakat Lord Halifaks k :no .. oıdu p t.... -, L Ka 3 - Okul, Karantina karakolu yanında Mensuri konaüında açl-. 

Har' · v kT L d H 1'f k · · h · d ··ıd· 5·· 1 · h lere arnı gun e a mo:s eros - 0 

Loid Cıcıye e ıdı kor 
1
. ab~ al 8

• ıyı atııp egkı ır. 0k~d7rı Ueyeca.~- limnos ·ıstanköy ve Rodosa hareket JOHNSTON WARREN LİNES LTD lncaktır. Konağm havası ve manzarası çok güzel ve bahçesi ge-
orc ayann a uvvet ı ır ıa- sız, yanız ço mantı ı ır. zun soz . niştir. 

t . d :ıt.'ld' F k k ı· ı . . .. .. 1 v• h' M k d edecektır. «fNCEl\fOHE• vapuı·u 11 ilkk:.1-
ıp eaı ır. a at e ıme erını, cum soy emegı ıç sevmez. a sa mı · r 4 - Okula yatılı ve gi_indüzlü talebe alıııacaktır. Ücrdler a~gw ıda 

] l · · t t ak "} k .. ı· d · k k f k t k t'A ·· ı nnııda beklenı.) or, Burgas, "\ arnn. \'e ~-e cnnı ar ar ve o çere soy ıyen aıma ço ısa, a a ·a ı cum e- .. . . . .. .. t ·ı · t' K .. t' b d } ·ı d ~ 'ld' 
bu adam, nutuklarında daima man· lerle anlatır. Sesi ahenksiz, fakat ROYALE NEERLANDAİSE Kostence Iımanlaı·ı ıçın yuk aldacnk- gos erı mış ır.Gi.i~dEz~ücrt:lı ~;:n alı egı ır. 
tıka dayanır ve dalına ondan kuvvet kuvvetli ve toktur. KUMPANYASI: tır. Okul dereceşi alınacek Yatılı talebeden alınacak ücret 
abr. Fakat bütün bunlara mukabil OR!ON vapuru 30-1l tarihinde _______ ...., ____ Ana ve ilk okul 50 Bunun yatılı kısmı yoktur. 

Okafordun alil ve münzevi tale- Lord Halifaks güzel güzel hikayeler gelerek Rotterclam Aınıı.terdam ve ~ , Orta 60 200 liradır 
b•ıi, bl nün• dünya içinde büuük anlatmasını bilen bir adamdır. Çok Hamburg için mal alacaktır. . . s t ı• J · 75 200 ı· d 
roller ifa etmekte ve milletlerin harp ince iğneleyici nükteleri veya zarif HERCUL ~ aırnru - arı ın- 5 - Okul ücretleri i.ic tnbitte alınır. Birinci taksit kayıt tarihinde, 

... • J ES V 9 12 t h ep o ın ıı:ıe ıra ır. 

ve ıwh r~eaelellerinde azami bir nu-. fıkraları in ilterede dillerde dolaşır. de geleı·P.k Burgaz Vama ve Kö:3teıı- ikinci taksil birin~i kanun iptidasında, üçi.incü taksit mart ip-

'l~mir eva~ım ô:mirliti satın alma kc· ce için mal alacaktır. D tidasındadır. (Birinci taksit devresi geçmiş olduğundan bu se• 

l•ş ne yalnız ikinci ve iiçüncü taksitler alınacaktır. ) 
miıyonu ilanları SVENSKA ORIENT LINIEN 6 - Ege Jişesinde 19/ 11 938 cumartesinden itibaren talebe kay .. 

İzmir Levazım Amirliji SAT. AL. KO. RS. den: KUMPANYASI: dına ve 1/ l2/ 938 tarihinclt>n itibarr-n derslere baıılanacaktır. 
lltanbul komutanlığına bağlı topçu alayı için (300) ton yulaf satın FREY A motörü 3-12 tarihin el<' Açılacak olan orta oktıl ve !ise kısınıbrı y<llnız erkeklere rnah .. 

alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7 / iJ..Kan./ 938 çaşamba günü saat Rolterdam Humburg hkandinavya 11 llac unu sustur. ilk ve ana sınıfı muhtdittir. Oı ta okul ve lisenin yal-
ı• te yapılacaktıt·. Muhammen kıymeti (15450) lirdır. İlk teminatı ve Baltık limanları için mal alacak • ı y J j nız birinci sınıfları açılacaktır. 
(1169) liradır. Şartnamesi hel' gün komisyonda görillebilir. hteklile- tır. Kayıd zamanları her giin saal (9) dan ( 12) ye kadardır. 
riJı iJk teminat makbuzu veya mektuplarile 2490 .sayılı kanunun 2 ve MARİLYA molörü 10/ 12 tarihinde b 7 - Müracaat yeri: Ka.:-antina kaJ.·akolu yanında Mansuri kona. 
S cü maddelerinde yazılı vesikalarile bet·aber ihale günü ihale saatın- Rotterdam IIamburg lskandinavya Dişleri İilCİ gİ İ ğında EGE lisesi direktörlüğü: TELEFON 2920 

::.-~.:.:·.:ı: ·:ı~:~:..:::;o~:~:r :::~!ı::~ki~~~:~~~ı-2Fındık!ı:6; ko- :.:.Baltık limanları için mal alacak- yapan et!erine ku. Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
fznür Levazım ~irliii SAT. AL. KO. RS. den: t ~ ·· l J • N r• '11 4 u"'du•• [ "" -" .. d 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için (420) ton yulaf satın SERVİCE MARlTİME ROU- Ve , agıza guze ZffllT GTlQ IY.li T UgUn en: 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7/ 1.Kan./ 938 çarşamba. günü saat MAiN KUMPANYASI: • Eksiltmeye .konul~n iş Kuşadası Dipburnunda Benzin d.-
16 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti (21630) liradır. İlk teminatı ALBA JULIA vapuru 14-12 tarj- koku Veren eynı 

1 

posiyle iskelesi inşaatı. 
(1623) liradır. Şaı1namesi her giln komisyonda görülebilir. İsteklile~ hinde gelerek :\'!alta Marsilya Ceno- !Bu isin kesif tutarı ( 10502) Lira (77) kuruş. 
rin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve . va limanları için yük ve yolcu ala- f ormi_ildür. Bu i~e ait ~vrak ve şartnameler A) Kapalı eksiltme şatnamesi. 
1 cü maddelerinde yazılı ve~ikalarilc perauer ihale günü ihale saatın- caktır. ____________ ,_ aşağıda yazılıdır B) Mukavele projesi. 

dan en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda ko- İlandaki hareket tarihleriyle nav- C) Bayındırlık işleri genel şartna-
mutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 18-22-27-2 4159 lunlardaki deği~ikliklerden dolayı • .--------------~ı mesı. 

iLAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cum· 
huriyet Merkez bankasından: 
28/5 ve 15/ 12/ 934 tarih ve 24€3-2614 numaralı kanunlar mucibince 

fhracına selahiyet verilen ve geliri tamamen Sivas-Erıurijm demiryolu
mın in~asına tahsis olunan yüzde yedi gelirli Sivas-Erzurum istikrazının 
yirmi senede itfası meşrut dört buçuk milyon liralık beşinci tertibinin 

kayıt muameleşi 5 /J Z/ 938 akşamı nihay't bulm~l.. üzere 19/ 11 / 938 
aabahından jtibar~n başlamıştır. • 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri yirmi ve beş yüz lira iti
barı kıymette birlik \'e yirmi beşlik olarak iki kupüre ayrılniı,. tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü. 
esseselerçe, vilayet hu~usi idareleri ~:e belediyelerce yapılacak müzayede 
ve mltnakasa ve muka\'elelerde teminat olarak ve hazinece sat\lmış ve sa
tılacak 9lııu Milli eml~k bedellerinin tediyesinde başa baş kabul oluna
cakları gibi gerek tahvil ve gerek ku~on bedelleri de tahvillerin tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı yüzde 95 olarak tesblt edilmiştir. Yani 20 li. 
ralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 Ura~ 
dır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat, Türkiye İş. Emlii.k Ye Eytam, Halk, Türk 'l.'icaret belediyel~r 
bankaları ile Snmer, Eti ve Deniz banklar tarafından icra edilmekteclir. 
DJY.er bankalar vasıtası ile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermh.•e ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren sahalarda 
işlı-tm~k isteyenlere ke)•fiyet ilan w• 15 günlük suskripsiyon mliddeti 
zarfında baııkalaı·a münı.caatlanrıın kentli rmmfaatları il.:.tizasından Lu-
luı:ıc.luj'u İintwt ılJunı...,.. D. 14 

acente mesuliyet kabul etmez. Daha 
(azla tafsilat çin ikinci kordonda 
72-4 numarada FRA TELLİ SPERO
CO vepur acentasına müracaat edil· 
mes rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bulajıcı, salam hastalıklar 

mütehasısı 

· (Verem ve saire } 
Basmahane polis karakolu ya· 

mnda 7A7 

Telefon: 4115 

Pürjen Şah3p 
Tesirini tabii olara!< yapan 

en iyi müsbildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. ......... _ ..................... ... 

Dr. Behcet Uz , 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını 11 ,30 dan bire 

kadar Beyler sokağında Abenk 

1 

::::.baası yanında kabul odet. 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih ve gün 

Eksiltmeye girebilmek için 

Teklif mektupları 

Muvakkat teminat 

D) Yapı işleri fenni şartnamesi. 
E) Keşifname ve projeler. 
Bu evrakı İzmir Nafia müdürlüğün
de görüp inceleyebilirler. 
20 İlk kanun 938 Salı günü saat 
11 de İzmir Nafia müdürlüğünde top 
lanacak komisyonda kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme gününden en 
az sekiz gün evvel lzmir Valiliğine 
müracaatla alacakları ehliyet vesi
kası ve ticaret odası belgesi ve ( 7 88) 
Jiralık muvakkat teminat ibraz olu· 
nacaktır. 
Beşinci maddede yazılı saattan bir 
8aat evYel İzmir N'1fıa Müdiirlüğün
de müteşekkil komisyon reisliğine 
mı:ıkbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vaki gecikmeler kabul edil· 
mez. 
( 7 88) liradır. 

2 6 10 14 (4273) 

---------------------Merkez hastanesi 
Memleket hastanesi 1 MERKEZ HASTANESl _ 

dahiliye mü..:ehassısı Göz MOTEHASsısı Doktor 

D C l"'l y k Doktor Bürhan Bengü operatörü 
r • e a ar ın uaıı·d Baran D C d Al 

ı nı MEMLEKET HASTANESi r. eva psoy 
Muaveneha~: kinci Beyler Ö UTEHASS 

2 inci beyler sokak, Hamam G Z M iSi (Öğleden sonra) hastalarını 
sokak No. 25. Telefonn:3955 Karıısmda No. 45 Ha.atalarını her aün öğleden İkinci beyler sokak şerbeıc:i kar 
Evi: Gö:ı;tepe No.101 3 Her gün 3 den 7 ye kadar ıonra Beyler ıokaiındaki muayP- 'lt::n No. 81 de kabul eder. 

Telefon· .-. ~ 4 ~ TELEFON: 3806 nehaneainde kabul' eder. Tele· ~-n r •· ' •i•iiiial ______ iill,E--llll'loiii*-..-t=Rôiiiiiloiilll!Jilll"__,Gtirııwl _, El r• MM zm M rt -CS~ , ____ F...,._.._a..O.uO.......,..• ---- _ _,.. ~ 



' Işi temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanlarm hatırımı 
derhal 

Fehmi makine tamirhanesi 

gelir. 

Çünkü: 
12 senedenberi hassas ve temiz iş 
yapmakla tanınan s.telye, işi günün· · 
de tesHm etmeği pıensip edinnıi~tir. 

Türk hava kurumu 

Büy ·· iyangosu 
26 inci tertip planı · 

2 ıncı keşide 11· 1 ci Kanun 938 
Sayı 
ı Mükafat 
ı ti 

1 lkramiya 
1 
1 
1 
2 
4 

" 
" 
" 

Lira 
10000 
20000 
45000 
15000 
12000 
10000 

(3000) 6000 
(1000) 4000 

Sayı Lira 
30 

" 
(500) 15000 

60 ., (200) 1200() 

100 
" 

(100) 10()03 

400 
" 

(50) 20.000 

6UO ,, (30) 18000 

800 " 
(20) 16000 

Siz de MET ALLUM ''D,, 'Lam1n.1a:-ı :ıı 
alırsanı-ı 

Hem bol ıtık alı1uı olW', hem iktıaad et~İf .ol.u~, .hem lamba d-~~~t~~k 
ta kurtulur, hem de aarfiyatınızııa ekaıldığını ılk faturada 1roruraunuz. 

LL 
Cevfik ay 

Elektrik· Telefon ve malzemesi deposu. 

Sienıens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

T URXt)'l! aM't 
ctJMHU IJY G 11 

Si 
MI 

(ANADOLU> 

..--.ııı~ı--~~~ ........... 111\119. 

Erkek kostüm kumaş Tip 77 
En n:ıüşküfpesent radyo dinle

yjcilcrinin ıradyosu dahili İQ'lalatı j -
ve ;te,kmil akustik evsafı tophyan ~ · 

şaseler sayesinde yüksek ve tabii f... 
bir ses verir. 

Tip 100 
1 lerkesin radyosu. 

En ucuz fiatle ternin olunan 
yüksek kaliteli ve kudretli bir ııü
per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 

yüksek bir radyo. En son ve mo· 
dern, kırmızı «Tungsram:. lim
baları ile mücehhez. 

2 BirJncikinun CUMA 1938 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man 
to veBuga Yaka kürk 
/erini İBRAHİftf KA 
RAKAŞA bakmadan 1 

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 

~ r. ''VDı 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 
Cesim hopa:lör. 

Ve bir çok başka yenilikler, bu radyoyu dinleme zekvlerini artırmaktadır. 

~ geç mey iniz. 1 

M. Tevfik Beykent 
Elektrik, telefon ve malzemesi Siemens fabrikaları mümessili .. 

Odunpazarı No. 12 -I 
Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

S. FERİT 
Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları Eşsizdir 

Ankara Satış yerleri: 
Sark Merkez ecza ticareti T A. Ş. Ankara Yerli Mallar ~azan. 
Çanl<aya eczanesi- Yenişehir.. Talip Arif eczanesi- Anafartalar 
caddesi. 

Merkez Depo: ŞİFA ECZANESİ 

T •• 5- BANKA~I !t4a 
1938 

Küçük Cari H~&a~cır 

ikra.mil.je plö.nı-
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 > ·100(} > 

1G » 250 > 4000 > 

7ü » 100 :> 7600 > 

80 > fi O » 4000 c 

200 » 25 .. o O JO > 

--
38.ı > 28fi00 -

Kurala:r 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey- re::::::==. 
lfıl, ı Birincikanun tarihlerinde çeki. 
lecektiı·. 

En nz 60 liru mevrluatı l.ıulunnn 

hesaplar kurnlnrıı dahil cdilecektil'. 

.... r:.m ................................... .. 

Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Ça vuşoğlu 

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

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

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi tenzilat 

'yapılır. 

LS~b~h~~~.~~~~~~~mckleri ve huouot ziyafetler verilir. Ve-

lrilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 

kafidir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Tütün kullananlar tütünl;n vücu<iieri üzerinöe yaptığı tahribatlaıl 
müştekidirler. Doktorlar kandilerine her daima ıiıarayı terk etmeyi 
tavaiye ettikleri halde terk9bnemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl '~n son 
Alman ıcadı 

Sıhhi aiızlığı kullanıldıiında tütünün koku ve lezzetini bozmada~ 
iıtedikleri miktıırda tütün içebilirler. Çünkü bu aiızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, ~!ridin, 
Amonvak gibi zehirlerini yüzde 89 dereceaincle ıüzer, aiız, c:ıpr ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her yerde 150 kuruetur. 
Toplan, perakende ıahf: Kemeraltı karakol karım No. 7 4 

MAZHAR ÖNGÖR 
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2 Birincik·nun CUMA 1938 -

Avuk'!t, doktor 11e 1939 H R ı 
-nım:m.ı11~- her ış adamına 

1 :Malümat kısmı bir çok ::~:ı:e ~e~::leştirilmiştir. Bilhassa Dev Jet Dcmiryolları, Deniz bank tarife ve şamaları. M untnzam ev katlı takvi miy le daima her muhtıraya faikiyeti ni m uhn f nzn etmektedir. On çeıidl 
çıkmıştır. 

••-•:".Jıemn:Jmsm:!!!lll _ _.. üzerine hazırlanmıştır. Bilumum kırtasiye ve kitapçılarda bulunur. Deposu: Ankara cadde i .. ro. 111 Mehmed Sndık Afitnp nıagaznsı. ~---------... --, 

Lise ve Orta okullar satın alma komisyonu Başkanlığından: 
Cinsi 

Koyun ve mevsiminde 
uzu eti 
oyun -:'e mevsiminde 
uzu etı 

Birinci nevi ekmek 

c c c 

Azı 
11700 

9000 

57000 

44500 

.i1iktari 
Kilo Çoğu 

c .J 4500 

c 13400 

c 71000 

« 64000 

Kilo fiatı 
L. K. S. 

50 

50 

9 75 

9 75 

Muhammen bedeli İlk teminatı 
tutarı 

L. K. 
7250 

6700 

6922 50 

6240 

Hangi okullara ait olduğu 
L. K. 

543 75 Kız, Erkek lise pansiyonları ile 
San·at Okulu. 

502 50 Buca Orta Ok. pansiyonu ile Kızıl-

519 
çullu öğretmen okulu. 

19 Kız, Erkek lise pansiyonları ile Böl
ge San'at okulu. 

468 00 Buca Orta ok. pansiyonu ile Kızıl-
çullu öğretmen okulu. 

Sade yağı 9600 « 12100 1 05 12705 952 88 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 
İzmir yatılı Lise ve Orta ok ullarmın l 9 38 mali yılı ihtiyaçlarından yukarıda cinsi, miktarı ve muhammen fiyatları yazılı beş kalem yi

yecek ihtiyaçları ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile ve 1 S gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeleri 20/ 12/938 Salı günü fzmir Hükumet konağı içinde Kültür Direktörlüğünde saat 14 te yapılacaktır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını 20/ l 2/9 38 Salı günü saat 13 e kadar komis

yon Başkanlığına vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra gelecek mektuplar kabul edilmez. 
isteklilerden şirketlerle ecnebiler 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 cü maddesindeki yazılı vesikalarla bu işlere girehilirler. Şartnameler her 

gün Kü1ti"r Direktörlüğünde Komisyon masasında görülebilir. 2 6 11 ( 4268) 

~Dev et Demiryol arından; 
1 - lzmir - Dinnr hattının Horsunlu - Burhaniye istasyonları ara

sında kilometre 208 deki F eslek deresinden toplanarak kaldırılmak 
!Uretile 5000 M3. b last ihzarı ve vagonlara tahmili metre mik.abı 
( 138) kuruştan v n· r - Ew irdir hattının o alı - Keciborlu ista!'l
yonları arasınd ki d wl rdnn toplattır r lmak sur ile 10000 M3. ba
lastın ihzarı ile va o'll"'rn ·olayca tahmil edilecek surette d po edil
mesi metre mikabı (90) kur stan ayrı ayrı olarak eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Daimi temin t JY' l· bu muvakkat teminat mektubu (frneği 
ile mukavele pro · i ve l y ndırlık genel sartnamesi ve ek~iltme 
şart esind n ·ı t m·· ,...k!'lsa evrakı bir lira mukabilinde Alsan
cak j.-J tme vezn nd n alınacaktır. 

3 - 5000 n. balastın muhammen bedeli (6900) lira ve J 0000 
.M3. bala tın muhammen bedeli (9000) liradır. 

Em iyet müuürıüğun-. 
zmr 

den: 
1 - İzmir emniyet müdiirlüğünün şimdilik ihtiyacı olan altmış iki 

tnkım sivil elbise dairede mühürlü ve dikilmiş nümuııesinc göre şartna
mesi mucibince açık ek iltmeye konulmuştur. 

2 - Beher takımın tahmin bedeli yirmi altı ila yfrmi nltı lira elli ku
ruştur. 

3 - !halesi 5/12/938 gününe rastlayan pazartesi saat oı dörtte em
niyet mudürltiğiınde yapılacaktır. 

4 - Teminat muvakkata akçası 123 lira 23 kuruş olup isteklilerin iha
le gününe kadar şartnameyi görmek ve okumak üzere her gün emniyet 
müdürlüğü hesap işleri knlemine müracaatları ilun olunur. 

17 22 29 4127 

lzmir ithalat gümrüğü 
lüğünden: 

Müdür· 

Muhammen 
Bedeli 
6117 

Muvakkat ihale 
Eşya cinsi 
Kanape. koltuk 
yazıhane, dolap, Etajer, 
Masa v~ emsali. 

tem inal 
459 

gi.in ve saatı 
12/ 12/ 38 Pa-

zartesi saat 1 S 

1 - Eksiltmesi 1 O gün uzatılan lzmir Gümrükleri ihtiyacı için 
yukarıda yazılı mefruşat kapalı zarf usuliyle mübayaa olunacaktır. 

2 - isteklilerin ihale gün ve saatinden en az bir saat evveline 
kadar teminat ve teklif mektuplarını kanun dairesinde mübayaa ko
misyonu reisliğine vermeleri. 

3 - Şartname ve buna bağlı e ya mi.i fredat listesini görmek 
ve almnk için her gün İthalat G:.imrtiğü Levazım servsine müra-
caatları. ( 4247) 

İzmir Sl! lh hukuk ıı.ahkem" ·imi ' n: 1 lir sııfu--h-u-ku_k_l_ıfl..,k-im-lig--i-~-den~ 
lzmir ı o. t.ı ve telgraf idart i ' ·ki- Devlet uemiryollnı ı vekili avukai 

li nvuknt l\Iurat Çının· larafmJan D ı- 'I •mt Çınar tarufındnn Bornavada 
cada mukim e.ski po ta muhnsebc me-
murlarından ilyas aleyhine açtığı ala- mukim arnavut Naci nleyhine açdığı 
cak dnvasınm cari muhakemesinde r.lacnk dava ınm cari muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgahının meçhul mucle •. aleyhhı ikametgahının meçhu
kaldığından bah ile çıkarılan daveti- liyctine binaen ilfmen vaki tebliğat 
ye bila tebliğ inde edilmiş ve ilanen Uzerine milddeaaleyh mahkemeye gel. 
vaki tcbliğııt Uzerine mUddeialeyh mediğinden ve bir vekilde gönderme
mahkeme) e gelmediğinden ve bir ve-
kilde gondermedigiııden hnkkında ve- d" inden hakkında verilen giyap ka-

rHen giyup karurıııınuu ilanen tebli- rarınınua ilanen tebliğine karar ve. 
ğine karar verilmiş olmakla miiddei- rilmiş olmkla milddeaaleyhin muha
aleyh ilyasın muhakemenin muallak 

menin muallak bulunduğu 7-12-938 
bulunduğu l 7-12-~ı33 tarihine miısu-

dif cumartesi günü saat onda lzmir çnr~. mba giinü saat 10 da İzmir sulh 

sulh hukuk mahkemesinde hazır lıu- hul.uk mahkeme ·ine gelmesi veyn ve

lunması ve ya bir vekil göndermesi kil gönderme i lüzumu \"e aksi taktir
lüzumu ve aksi taktirde muhakemenin 

de muhakemenin giy:ıben icra kılına-giyaben icra kılınacağı ilin olunur . 

4 - Eksiltme 6/ 12 938 salı günü olup 10000 M3. için saat 16 
da "Ve 5000 M. 3 için saat l 7 de İzmir Alsancak 8 inci işletme komis
yonundn yapılacaktır. 

İzmir birinci icra memurluğundan: 
Knrşıyakada İsmet paşa sokağın. 

la 16 numarada mukim iken halen 
kamctgiihı meçhul Kürt Ali oğlu Hü
eyiıı kızı Miraç tarafında. 

• 4267 cağı ilan olunur. 4266 
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5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat miktarı 1 0000 M. 3 için ( 6 7 5) lira ve 

5000 M. 3 için (517) Jira 50 kuruştur. 
Bornova zırai kredi kooperatifine 7 - Ehliyet vesikasına lüzum yoktur. Ancak istekliler bu miktar

da veyahud daha fazla miktarda balast yapt:klarına dair vesika ile ka-
1!.nuni ikametgahı gösterir bir vesika, istekli bir Şirket olduğu. takd~rde 

siciline mukayyet bulunduğuna dair alakadar makamattan hır vesıka, 
Şirket sirküleri ve Şirket namına hareket edenin noterlikçe musad
dak bir vekaletname göstermleri lazımdır. 

% 10 faiz ve % 10 ücreti vekaletle -
birlikte 497 lira 17 kuruşa baliğ olan _ 
Jorcunuzu işbu ilanın tarihi tebliğin- -
en itibaren on gün zarfında ödemeniz _ 

\'eyahut borcun tamamına veya bir 
kısmına veyahut alacaklının takibatına _ 
karşı bir itirazınız varsa yine bu on _ 
rün içinde istida ile veya ifahen icra -

dairesine bildirmeniz ve bildrmediği-

~ ~ 
8 - 10000 metre mik'ap balasta ait teklif mektuplariyle istenilen 

vesaikin komisyon reisli~ne saat 15 de. ve 5000 metre mik.ap balasta 
ait teklif mektuplariyle istenilen vesaikin de komsyon reisliğine 16 da 
verilmesi lazımdır. 

9 - T eahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların posta yü
zünden vuk~bulacak teahhurattan mes·uliyet kabul edilmez. 

17 22 27 2 (4137) 

Komisyonumuzda mevcud proje ve fenni şartnamelerine gö
re Nazilli istasyonunda yapılacak Dortuar yatakhane binasiyle bu 
binaya ait su. elektrik ve lağım tesisatı ve ayni istasyonda yapılacak 
bir umumi hel:l binasiyle bu binaya ait su, elektrik ve Uğım tesisatı 
isleri vahidi kıyası fiyat esası üzerinden 20 I 12 918 tnrihine müsa
dif Salı ı:tünü kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

Dortuar bina mm eksiltmes · sant ( t 6) da ve umumi hela bi
nasının eksiltmesi de saat ( 17) de olmak üzere ayrı, ayrı olarak ya
pılacaktır. 

Dortuar binaaının muhammen b .. deli (9966) lira ( 46) kuruş 
ve umumi hela binasının muhammen bedeli de (2533) lira (88) ku-
ruştur. . 

Bu i~e girmek iotiyenlerin Dor tuar binası için ( 7 4 7) lıra ( 48) 
kuruş ve umumi hela binası için ( t 90) lira ( 5) kuruş mu~ak~at te: 
minat yatırmaları, k nuni ikametgahı gösterir bir. vesika, eger ıs_teklı 
bir şirket ise şirketin sicillinf' kayıtlı ve hale~ı fa~lıy~tte bu!un.?ug_una 
d ir alakadar makam"'ttan alınacak b"r ve ka ıle sırket sırkulerı ve 
şi~ket namına hareket edenin Noterden mu addak bir vek;\letname
nin ve kanunun dördüncü maddesine göre iş• girmeğ~ manii kanuni 
b" } alleri bulunmadığına dair beyannamel rle teklıf mektuplarını 
n:rt~ar binası için saat ( 15) eve umumi hela binası için de saat ( 16) 
ya kadar komisyona vermeleri lJ.zımdır. 

Posta ile gönderilecek teahhütlü T"' ktupların pa"°stada "vuku 
bulacak teahhüratmdan mes'uliyet kabul d"lmez. 

Şartname ve plfınlar Alsarıcakta Sel "zinci işletme veznesinden 
birer lira mukabilinde satın alınabilir. 27 2 7 11 ( 4224) 

işletmemizin Haydarpa"'a Ankara hattı üzerinde l"'LM. 335-438 
•"' arasındaki ocaklardan 10.000 3 m Balastın ihzarı kapalı zarf usulile 

eksiltmeye çıkerılmıştır. 
Eksiltmesi 16/l 2 938 tarihine ra tlıynn Cuma günü saat on 

~ 

birde Haydarpaşada gar binası dahilinde birinci işletme eksiltme ko-

misyonunca yapılacaktır. 
2490 sayılı kanunun tayin ettiği evsafı haiz isteklilerin balast 

şartnamesinde yazılı ve beher metre ~ik'abı 150 kuruş 1?uhammen 
bedele göre muvakkat teminatı ile teklıf mektuplarını eksıltme günü 
saat 1 O na kadar komisyon reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 

Mukavele projesi ile şartname yol Başmüfettişliğinden para-
sız olarak •verilir. 2 4 8 12 (8623/4265) 

niz takdirde yine bu müddet içinde mal -
beyanında bulunmanız lazımdır. Be- _ 
yanda bulunmadığınız halde hapis ile _ 
•azyik olunacağıııız ve hakikata mu- = 
halif beyanda bulunduğunuz takdirde = 
hapis ile ceznlandırılacağınız, borcu -
jdemez wyn itiraz etmez;;cniz cebri 
icra ycılu ile hakkınızda takibatı icrai- -
ve\·e te\ c sili olunacağı ödeme P.mri _ 
maknmınu kaim olmak zere tarafınıza _ 

fümen tebliğ olunur. 4271 = 
İzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk -

hakimliğinden: -
Ölü Ahmet oğlu l\Inhmudun İzmir -

de Orhaniye mahallesinde Kurşum 

okağmda Yusuf dede vakfından mu
katealı kütük 405 pafta 11 nda 84 par 
sel 6 emlak 20 kapu 28 ev ve 30 dük 
kanın açık arttırma ile ~atılma
sına kurar verilmiştir. Evin muhnm 
men kıymeti 250 ve dükkanın kıymet" = 
150 liradır. Açık arttırma ile satış:> _ 
çıkarılan ev ve dükkanın birinci ~ahı::: _ 
g-fınü 6-1-939 sah giinü ant 15 te İz- -
mir Ahkamı şahsiye hukuk mahkeme- -
si baş katiplik dairesinde yapılacak- _ 
tır. İstekli olanlar muhammen kıyme- _ 
tin )'Üzdc yedi buçuk pe~' akçesi ver- -
mek suretilc müzayedeye iştirak ede- -
bilecektir. Yüzde iki buçuk belediye 
rusumu ile evkafın satıştan sonraki -
bedeli alana aittir. ;;;; 

Deş kıtada 70 den fazla memlekette 

TELEFU~~1KEN 
Radyolarmınbilyük bit rağhPt ve iti
mat görmesi sizin için en ku ~ vetli te
minııttır. 

Türkiye vekili: 

Şimdiye kadar muhtelif marka bir 

çok radyo dinlediniz Bu gün de 

TELEFUNKEN 
raclyolarmııı ~39 modellerıni dinH) e

rek kat'i kurarrnızı verebilir ·miz. 

izm·r satış 
• 

yerı 

-
-
~ 

---------------------------
~ 
~ -----------= = = ---

Hakbı Türegün ve Şsı.-
cuMııcRt YET • iEYDA. lJ -

AKDEN1Z APAHTMA. 'I -
-
---

Elektron Türk Anonim Şirketi 
-----------:Muhammen kıymetin yüzde yetmiş GALATA VOYVODA CADDESİ 58/ 62 ~ 

beşini bulduğu takdirde kati ihalesi = ~ 

r~~:~ic::~aı:~~i!~~E~.!zf;~~~~ Telefon: 41460. Elektron- Istan bul ~ 
perşembe günü ayni saatta yapılacak- = :S 

tır. - Anadolunun bütün mühim şehirlerinde bayilerimiz vardır ==~-= 
Bu gayri menkuller hakkında daha = 

fazla mnlOmat almak isteyenler her - • --

~~:ıe~~~ı::t:ı~i!~r ~üracaat e4d;~~le- ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllrtl 

Ani!dolu Matbaası APıldı 
Kotap kosmo -~----

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra be ed,ye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bü!eten~er en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edlr. 
ADERS: İzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

:: a a 211•~ ... wı• -
• • " •• -~ . 1 ' !~~· ' ... 
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