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Af kanunu 
Pazartesi günü Büyük Millet Mec

lisinde müzakere edilecektir. 
HergUu s bahları (lzmir) de ,ç,kar, siyasal geazetedir 
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Fransa, hükômetimize bazı 
tekliflerde bulundu 

Paris snfirimiz Suad Davaz ile Fransa Haric:ye 
Nazırı Jotj Bone arasın~la dün de 

uzun müzakereler cereyan etti 

b\lnu münakaşa 
değil, minder 
· gösterecek 

Bir köylü çocuk 
vapurda öldü 

* Köye dokor ne vakit ııdecek? 
Türle doktoru, mat " haaıw 

-zaman kalacak 1. Nüfuaamazan 
yüzden sekseni köyde otururken 
doktorun yüzde yüzünün tehirerde 
karargah kurmalarma aklımız er-1 
miyor. Köylü, haataaını aırtına, mer
kebe, kamyona atarak heer zamaa 
doktorun ayağına mı l'İdecek? Buna 
bir çare buamıyacak mıyız? 

.. ' 

Bir komünist gazete diyor ki: 

Standard üzümler dış 
piyaSalarda tutundu 

Hilebazların marifeti 
Hollandada hususi tipleri, hile ile 

standard gös~e.criyorlarmış 

~ 
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V /ayet büdcesı 

Ha a yağ cak va şet 
o ı R hı Gol e 

nd ki vat nda arı, hav hücumarına karşı yur
du ve n ai kona ıbi uvuk v is th bir maka d hes bınn, s nede 
otuzar saat derse tabi tutacaktır. Knrıı.rı v rilmiştir, yakında tatbikatı 
ifa b h} ç ktır. 

Mliıt kb l t al'P, h du lar i P 
evel ve belki de ond n çok %ivad ol ral , h r m mi ketin gökl rinde 
b&ılı acaktır v bu o 1 rd n ak ı u umı lıarpt l in' haç benzemiy • 
cektır. Fen ve> Jlmın maaleaef, be~r toplulu u aleyhine 1 bildiği adar 
katil, nlabildiJci k dur m ~um v :ı.ali bir luadlıı y klandığı şu 
asırd , «bir yükea fen a amıdındiy lıuı.u nda aya.in kalktığımız 
ve adını tarihe 1 ırdiguniz 1 öv tuar ünz vısı, ddı v manevi' 
bütün eelemanları ile y lnu. unu di.ıfünü oruz: 

- Nasıl bir zehir keffcdevim ki, hem ucuz olsun, hem de çok insan 
Qldüraün .. 

- Nasıl bir bo bn imal ed im ki tahrib h sklsin nisbetı iki . 
misli olsun •. 

- Naııl bir avrı ;~ d edevim ki, ıu kad r kilom tre il ri n Lunu 
üstüne tevcih e tiainı bir f i ilm ne §Uaı ile akı ! .• 

ideoloji ve menfaat kavıalarmm önüne katbgı f n hatta ilim, insa~· 
hiı kurtarmak refah , İyllige, sand tc götürme , m d niyete en nıılı 
en mütekamil ç hresini vermek teklindcki hed finden tamamen ayrı 
olar4ize cellat satırları dinamiti r bomb lar, zehirler, aynalar ve 
ölümlerin çe,ıdi n hucu~ edıyor. Hayır ed•ye>r dean. ettirlliyor .. 
Btittln inıanl te ili v umldlerl topun ğzına oturtan bu hummah ça. 
hıma, b11haua ökyUzunü de almııtır. OldUrUcü kuvvetlee~i~ en kor· 
kunç ve en vahıi olanını dört kitabın bahaettll melekeler gıbı, okyU. 
~lind n inmek iatiyor. Fakat birer ifri~ birer teytan olarak.. 

lqiltere 30,000'000 maıke aiparıf etmif. Dun ya fabrikaları mide· 
nıadiyen aaz maskesi imal etmekt dırler. Hiçbir formül, hiçbir vicdani 
mUllhaza, hiçbir aklııelim hareketi ve medeniyet ndi§eıi, cephe geri· 
•mdeki alllh11z. kadınlı, ihtiyarlı, çoluklu, çocuklu yı ını dlifUnerek: 

- Hayır, :ıehirli ıa:z kullanılmıyacaktır. 
Diyemiyor •• Bil kıs her ıni11etin kimyager elem nı, daha azılııını, 

datha teıirliıini imale ~lljıyor. ~u takdirde, bilakaydü tart her yerde 
herkeai tehdid eden ve harbi. hududlardan alarak bir anda meml.ketin 
•W&Mna, buruma kadar a tiren a ta rruzlarına karıı beraberce 
baaırıa..ak, .z&l'llr•t rin en büyij ildür. 

Bir maıke bir can kurtarır. 
Zamanı aelince bir aığmaktan D iller eld edilir. 
Z.airli su kwdarı, Türkk u, o lcilik, muke imali veNoire, bir 

fanteai w ltika. Wr ıp r ya il deiil, yurd e vatandq seli.meli· 
pin vazife hesabına kaydedilmiı ve mutlaka halliicap eden bir iıtir. Bu 
(30) ... t der i bir vel ba tmak, hayırlı· lui.ınizd n biri ola· 
..ı.a.. 

Aliağa ve İncir
altı plajları 

Jzmirio lnciralta ve Meneme

aio Aliata pl il arın da yüzme 

aewı•i icinde hirer ıazino 
ywtınla~ u1111 tık. tnc·r· 
altı modern p1 j ıun yapılacağı 
araziden b"r kıımının sahipleri 

olan B. Ali vo B. Me bmed, 
paıarlılda erilen parayı kabul 
etmek iatemed"lderinden bu iki 
ldfİJ• aid arazinin iıtimlikine 
karar veril•iıtir. Alinin arız"ıi 

154 ve B. Mehmedin arazisi 255 
1 raya iılimlik olanacak, derhal 

ıazı•o inıaatına başlaoacalcbr. .... ., 
Vali B. Fazh Gflle 

Vali B. Fazlı Güleç, Çeşme 

ve Urla kazalarında yıpta~ı tet· 

kik Myahatinden dön• ıtir. 

Garson hakkı 
Yüı;de 1 O u patron. 
lar da vermiyormu} 

Belediye. gaz·nolar müşteri· 
lerioden garaon hakkı olarak 
yüzde 101' s alua_aa• nı m n· 
etmiş, b.ı his in, az· o 
hıpleri tarafan dan ıaraoulara 
verılmeaini • ucuzlutun temini 
noktasından· m•vafık ıörmüştü. 
Şehrimiz gaııno gıraoolan nı· 
mına dün belediye reisi Dr. B. 
Behcet Uıu ziyır t eden bir 
heyet, müşterilerinden bel d • 
yenin yasak etmeıi üzeri e ala· 
mad klan yüzde 10 bissen·n 
ıazino müstecir ve sahipleri 
taraf.arından da kendılerıne ve· 
rilmediğ ni ve çok müşkül vazi· 
yettc kaldıklaranı bildırmişler· 

dir. 
B 1 diy , bu şikayet üzerine 

tetkikata ba la ış ır 

·'"' Haberler· V layet büdcesinin tasd'" 
için Dah liye Vc:kfüetine gö~: 
derild ğı maıümdur. H ?er • 

ti dağımız göre vekalet, büdc~· 

akaya vergılerın mÜru- Miibad Jl·e·r he- de husus• idare akarlara iç
111 

b J ayrılan tahsıs t b kkında ~il.r 

ı . sa ı carısınaen yetten bazı malUm t işteıniıtır. 
ru zaman mese esı c, afzştırı/an Daimi encüm , bu usu•~ 

tet ·ıkat yap cak, hazırlıyacaı; 

M ı• T k,.. 1 . -
1
- k } tahsildar/ar karım ıüratle vekalete gô?~: 

a 1ye a etı, yapı aca muame e- Tahsıldarlar b kkında Mal·ı· recektir. Vılayet büdcesını, 
bu yıl Ankarada uzun zaıP111 

Yİ bir tamimle afaka darlara bildirdi y~ Vekaletinde~ . defterdarlığı kaloııyarak tasdi ve iade ed•· 
. .. bır tamım gelmıştır. 938 s n lece 1 kuvv ı ü id olu ,uyor· 

M~ruru zaman işleri h kkmda rinde tutulan tahakk~kat, tabsılat sinde tatbik edilecek tahsilat 
bazı yerlerde yani ş muamele· ve ir alat deftcrlerıle muhase· kadrosu bakkmdaki 17131938 Ş!hirdeki ahırlar 
lcr yapıldığı anlaşılmıştır. Ma· bede tutulan varidat müfre· tarıh.i tamimin 4 üocü madd~ Vıliyct umumi hıfzıssıbb• 
liy Vekaleti, bir tamimle ya· dat defteri taha"kuk tablolarıo· sinm bazı mahallerce mübadil meclı i b gü sa at onda ııb• 
pıl cak muameleyi izah et· da yazıla tahakkukat meyanm· he•""bı c .. d - t id bat müdürlüğünde toplanacak· .. k qa arısın en ucre ve a ı t 11 ştir. Vekaletten ehri iz def· da bulunan mezkur ba aya 1 . tar. Şehir içindeki ahırl111 

terdarlıgan gelen bu t mımdc gene dığerl rile birlikte ve 8 ~n . ~ıhsıldarlıra da te!mil umumi sıhhati te dit tmeıerl 
derıilıyor ki: usulu dairesinde yeni eııe def· edıldığı anlaıılmıştar. Vekalet, sebcbil şehir hududu dışııı• 

] Kanunus ni 938 tarıhine torlerinin sıbıka tablolarına bu maddede i•aldarıldı~ı b.ldi· çıkanlmaaı evelce umumi bıf• 
kad r müruru z na uğraması naklo'unacaktır. rile tahsildırl n 937 senesi zıssıhbı meclisince kararlıttı' 
has~bılo muh sebei umu iy 3 - 938 mali senesi içinde büdccsinin D cedvelinin Maliye rılmıştı. Belediye bu gibi ahır• 
kanu u n 14 ü cü add s"ni gönderilecek terkin mezuniyet Vekaletine mensup vilayet müs· ları tespit etmektedir. Ab~r 
tadıl d n 3321 u aralı ka· varakalarile terkinine müsaade tıbdemleri kllmındaki 45 lira aah· pleri e bu ahırlan şehit 
nun mucibince ayıdiarının ter- edilen bakaya müfred tı 937 ücretli 16 tahsildarla kezalik dııına çıkarmaları için mübl•• 
kini icap eden varidat bakaya· senesi müfredat defterlerinde 937 büdceıinin ı98 inci faılı.. verHecek, ayyeQ 11ma dl 
ıına aid cedvellerm mayısın mükelleflerin h aplarından ye· nın 3 üncü maddeaindea aidat tehir dııına nıkledilmiyeo ,ı.ar, 
ilk haftası sonuna lıcadar Ve- kunları da nevi varidat itibarile verilmek ıurıtile iıtihdam edi- lar kıpattmlacakhr. 
kilette bulundurularak ta f ye 938 seııesine ait tahsil daire- len milli emik tahsildarların· Fuar hazırlıkları 
. . . 937 ali s nesi içi d lcrr icmal, tahakkukıt, tahsilat d b t d "" - Beton tur ·volu tama • __ .11 ıı n n . 1.. d _f d anı are o. u6 u, ucret veya .1 m..ıaP-
intacının tem nine uğr şılm 51 ve ırsa a~ ve varı at mu re at aidatıarı mübad.l hesabı cari· Belediye Dr. B. Behçet U .. 
cvelce tebl ğ edilmiş ve gelen defterlermde aabı~a _sütun!~- sinden verilen tabs"Jdarlara bu dün öğleden evci Türkofiı oa6' 
cedvellerin mcz~iir kanuna a d randan alelus~I tenzıl ~dılecelıct~r. tebJ.ğ.n ıü.nulü olmadıtı, bun· dürlüğüne gitmiş, Türkofiı ,.i• 
iıabnamedeki t rifat dairesınde h. 4

1 
- 1 ~anun~;nı 9~: tarı· ların yeni tebliğat yapılıncaya dürü B. Cemal Ziya Ardal ili 

tanzim edilmediği görülme i ı 1 e 31 ayı tarı i ara- kadar iıtibdamına devam olu· f h J 1·1 f d .u d - ı1. k uar azar ı" arı etra ın a .., 
ijzerine cedveUerio tanz·m ve sın a mururu zamana 025 r~yaca nac1ğını bildirilmiştir. Vekalet, Hat kadar görüımüıtür. Fuaıdl 
ınalinde ne gibi hususlara olan bakayanın yukarı'" fıkra· mübadil hesabı cariıiadeo üc· inşa edılmekte olan Y-" 
riayet cdi.mesi laz mgelcee i larBla allakası_fyodktur •.. b .

1 
d ret veya aidat verilmek ıuretile paviyonu bitmek üzeredir. 8'" 

de ayrıc tavzih olunmuştu. un ar mu re at ıt& arı e. 0 istihdam edilen tahsildarların ton tur yolu inşaah bıtmiıtit-
Bazı yerlerden gelen cedveller· tahıi a~ müfredat defterlerıne 936 ve 937 mali aeneleriade Tur yol11, yarın açılacak, moıo' 
de noksan ve yaoh~lığ~ tesa· aynen nakledilecek ve bunlar yaptıkları tahıilit miktarilo siklet, bisiklet müıabakalall' 
düf edilmekte olmu hasebile akkı da 3321 oum rah kanu· ücret ve aidat miktan hakkın· yapılacakbr. Evkaf paviy_. 
işin bır müddet dah uzay ca• na ait izabna enin daimi hü- dı mı ilmat · iıtem ştir. inpıb aüratlo ilerlemektedit. 
ğı anlaşı dıkndan bakaya mu~ küm başlığı_ albnd~ki !·6.ın~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

datının ertesi m li seno müf • ma de- erı hulcumlerı d ıres nde Yı kt 1 k h 11 d 
re dat defterlerine nakledilme- Jamele ifa edilecektir. Ancak ırı aca ma a e e 
re bu 933 mai aenesi içinde göade- j k 
meıi muvaf k görülmüş ve ıltcek ter.kua c dveller· h• "ki d r v ardır 
hus\ı y mu 
tı a gösterilru tir: 

1 - 938 mali ıenes ne dev· 
redılmesı lbımgelcn ve sene· 
leri itı bar ile m ufrcdah tespıt 

edildiği anlaşılan b "•y dan 1 
lc"nunusa i 938 tarıhine kadar 
müruru zamana uğram sı h se • 
bile kayıdlarmın terkini lazım· 
gelen bakaya, yeni ıenc müf • 
redat defterlerine nakledilmi· 
) erek bugü kü defterlerinde 
bırakılacaktır. 

2 - BıJ muamele yalnıı tah· 
sılatı mufredat defterlerine 
münhasır olduğJndan tahsil da· 
irel"ri \cmal ve tahsil şubele· 

sma a ı ece inden 
bu cedvellerin yekdığorine ka
r ştmlmaması lazımdır. Bununla 
beraber 1 Kanunusani 938 
tarıhi ile 31 Mayıs 938 tarihi 
arasında müruru zamana utra· 
yacak olan v ridat bakayasına 
a t terkin cedvelleri, divanı mu· 
hasebata verilmesi lazımgelen 
937 mali senesi idare hesabını 
ait 4 numaralı cedvclleıio ihza· 
rından ıonra tanzim edilecetine 
gö:e 1 Kanunusani 938 tarih"ne 
kadar müruru zamana uğramış 
olan varıdat bakayası a ait ter· 
kin cedvellerinın 937 idare he· 

Bunların bedellerini bir an evel 
sahiplerine vermek, suyun te" 
mizliğini kurtarmak lizımdır 
Halkapınar suyunun kaynağı 

1 

bulunmamaktadır. 
üzerindeki tepede vıktilı iaıı lımir halkının aıbbıti ••~ 
edilen evlerin viliyel umumi bahs olduğuna bu evler yıktt' 
bıfzıuıbha mechsi kararile yık· ( rılacağma göre bina .sahipler~~ 
tırı la cağını yazmıştık. Yapılan ıur~tle paralar~nın verilm~ 
tetkiklerde bu evlerin vaktilo temın etmek lazımdır. Al it 
iap edıldıği sırada belediyedca darların bu huıuıta ıeri b.., 

t" k . t k t ,. t• 
in~aat ruhsatiyeai alınmadıtı ne ıceye varma ıç n a ı 1 
aulııılimştır. Fakat alakadarlar §ebbuı. v• bı_rekete &•c.meleri

11 

k" • temenoı ederız. 
o va \t, Halkapınar ıuyu kıy• 1 , •, • 

• .,:· ,"--~ •• pı")4• •, •. 1 .;_+ ,, :n: -..... ~ •. r i,ı. " "':" 
,, . 

abı verilmezden vel tanzim 
ed ler " gönderilmesi ve bu ış· 
l rin az zaman zarfında intac:· 
nın .temin olunması iktiza eder. 

nağının belediye hududu dahi· Ş f b •k fJ 
tinde olmadığı için belediye- arap a rı 8 . 

Tayyare 
Telefon 
··3TsT· • 

sıneması 

Bu hafta yine 2 yeni ve mü emmel film takdinı ediyor 

A) RiCA 

Küf;ük 
Şarkıcı 

Amerikanın t•rı nw!'ilıur arkıcı ı 

AL COL SON 
\ e 200 klz 50 R , Q urli ti ile bir· 
likte tem il etlikleri çok mulıte em 

çok zengin opreı 

S n ın.;ı perde ·nin en genç iki sanatkarı : 
Sımon Sımon V- Jean P. Avmont 

tarafından temsil edilmiş gençlik, ne/'e ve kahkaha lilrni 

KADINLAR GÖLÜ 
Bu film d · mimi bir a k hikS) 

• l'rı.k f' uıaıızaralnr.... wulıt~~f'w ah· 
ı .•• yu ne ı 

nt'ler ''ürOI ktir. 
~ 10 

Seanslar: 
" '4 r•" - .. '• M 

5 - 1 Kanunusani 938 ta-
kadar müruru zamana 

uğr yan b kay om 937 mali 
yıl içinde te .. kin uamelelerinin 
son& erdirilmesi alakadarların 
d katsızliğine atfedilecej'i vo 
bu vaziyetin Vekaletin hassaai
yetle takip ettiği işin uzama· 
sına sebebiyet veren Maliye 
memurları için iyi bir not teş· 
kil etmiycceği nazarı dikkate 
alınarak daha fazla uıamas.na 
meydan verilmeden cedvellerin 
noksansız olarak tanzim ve biran 
cvel irsalinin temini tekrar ve 

hemmivetle t hl ~ olunur. 

TAKViM 
R mi • 13541 Arabi • 1357 

ta ıs 28 Rebi61ıhir 10 

HAZiRAN 

10 
1 
9 
3 
8 

den ruhsatıye almağa lüzum ihracata da ehemttı•-
görmcdiklerini ıöylemckt4=dir· ~et 1Jerı'le1ee/ı 
ler. Umumi hıfzıasıbha mecliai ., ""' 
kararile yıktmlıcak bu evleri11 inhisarlar umum müdürlütlf, 
Mhipleriae ev bedellerinin iz· ce Bayraklı civarında ıoniJ a, • 
mir ıu şirketi tarafından veril• ba.t içinde kuruha111 kar•''::. 
mesi için te•ebbüılorde bulu· brılan yeni ıarap fıbrik•~a.t 

• iııpuna yakında başlına~• ; 
nulmuıtur. Fabrika. Buroava • Bayrakla 'IJ, 

Yaptatımız tahkikata gör" lu üzerinde yapılacak. ...... ,.. 
vaktilo b · ç kimsenin men et· ' milyon litre ıa1ab 1mal . ed ı 
mek veya rubıatiye aramak gi· cektir. Yeai fabrika, Te'kır~ii-
bi bir usul hatırından geçmC'" ıarap f abrika11om üç miali r 
dili için inşaata aea çıkanlma• yük olacaktır. Bu fabrıka ~o 
·ması yüzündea burada birçok yoto ıeçtıkten sonra ıcab ele" 
evler yaptırılmıt, ıimdi bir mı· bıitüo a11i tesisata lhtiva • 1111 
halle teşekkül etmiıtir. Burada cektir. Bılha11a şaraplaru:,:~til
yüze yakın ev vardır. Bir kıı· müddet muhafazası ve yli· 

meıi için d poları ibtıv• ~ iO 
mı iki katlı, oldukça güzel ev· yecektir. Şarap ma~iyetlıid• 
lerdir. Sonradan beled ye bu· ucuılıtılmaaı me11lesın• ,.. 

dudu genişletilip de buradaki ehemmiyet verilecektır. Bil sll" 
inıaatın rubsatiyeıiz olduği.I ve yede ıarap fıatleri de uc• ,,. 
kanalizasyon tesiıatı da bulun• tıl caktar. Memlekette şır•J? alı• 
madığından lzmir suyunun kir· tihlikini arttırmak çareler~ yet 

nırken ihracata da ehedbirl•' 
lenmeai tehi kesi başgösterditı verilecek, bunun için te 

1
,,d• 

görülmüş, ıu şirketine, burada· almacaktır. Son ıamaPıırd• 
ki evlerin istimlak edilmesı şaraplarımıza d ş p yasa tt' 
bıldirilmiştir. Şirket, lzmir hal· yenı ve muh m müşterile.~ ter•• 
kının sıhhatini alakadar eden mın edılmektecı.r. B..ı mut ı. , 

b 1 d k 1 D rnır• u miıbım mesc e c ço yavaş ler sveç, Norveç, adnı lıf I· 
hareket ctınektt-, bu ev erın Fenhndiya ve kısmen e ,,.,ı 
bedeller ni ıah plerıne vermak tercdir. fsveçe "araı-ı ıtır 
verme:" ıçın b çbıı te~ebbüıte baıtannıış ır 
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· _,,;;· -~~~~~~~-: .. 4~·.. : A ' B E , R . L E R · Jaı)onlar, Hopeyin cenubun
Af kanunu, PaZartesi günü da karaya asker çıkardılar 
Mecliste müzakere edilecek Amerika hükiimeti,Amerika·~~i;;'rsitesinin bombardımanın· 

dan dolayı Japonya nezdınde protestoda bulundular .......... 
Affın, adi cürümlere de teşmili için Başvekalete bin

lerce telgraf çekilmiştir. Müzakerelerin, çok 
hararetli olacağı tahmin ediliyor 

l.tanbul, 9 (Husuı>i) - Yü· 

:eıımkıerlistesi?dei•i ~ıeri bu· Jorı· Bonenı·n ı·zahatı 
ıınanl rın affedılmelerı hakkın· 
dıki kanun layihası meclise ve· 
ri!aıek üzeredir. Layihamo; Bü· 
Yuk Mıllet Meclisin ın pazarteıi 
2Üoü yapecağı toplantıda mü• 
ıtkerc edildiği söyleniyor. 

Affın, yalaız siyasi cürümlere 
değil, adi cürümlere do teşmili 
için Başvekalete binlerco mü• 
'-caat vukubulmuştur. 

Mebuslardan bazıları, yQzel• 
lililderin affedilmeleri hakkın• 
dalci kanuna muhalif. bazılar 
<la tarafdardırlar. 

Hükumet bu hususta biç bir 
Qolctai nazu teıbit etmemiıtir. 
Bu itibarla pazartesi günkü iç• 
tiaıa çok ehemmiyetlidir. Mü· 
lakereleriD barDretli geçeceti 
•rdaşılmaktadır. Mecliı kat'i 
ltaru verditi takdirde, kuuc 
layihası geri alınacaktır. 

H. Vekilimiz 
llan Ankaraya vardı 

Aakara, 9 (Hususi)- Birkaç 
2iindenberi lıtanbulda bulunaD 
liariciye Vekilimiz Dr. 8. Tev· 
file Rüştü Araı bu ıabab ıeb
tirnize döıımüştür. 

kadınlarla 
Çu~uklar 

Gece iılerinde kat'. 
i,en çalışhrılmıya. 

caklardır 
Ankara, 9 (Husuıi) - lı 1r ... 

ıuınuo, 17-18 yaşındaki çocuk· 
larla kadmlann ıece işlerinde 
~lıştmlmaması hakkındaki mad 
desi 17 baz"rand meı'iyete 
tirccektir. Türk, ecnehi çocuk· 
llrı ve kadınlar, her ne sureti~ 
oluua olıun bund•n böyle ge
ce iılerinde Çalııtırılmayacak. 
lırdar. 

Galib güreşçiler 
lstanbulda mil.i ta-
\ırnla karfılaşacaklar 

Ankara, 8 (A.A.) - 1938 
l'ürkiye serbest güreş müsaba· 
kılara neticeıinde her ıınıftao 
birinci çıkan gürcşç: lere Hazi· 
'•n nihayetlerinde lstanbulda 
tniI;i takımla karş• laıacaklardar. 
Ve galip gelenler yeni mıl i 
takun kadroıunu teşkil edecek
lerdir. 

T.S.K. güreş feder11yonundın 
Yapılan bir tebliğde 1938 Tür• 
~iye ıerbeıt güreş birincil kle
rinde gal:p gelen birincilerle 
llliisabaka yapacak milli ekip 
güreşçileri 56 kiloda Ahmet 
Şakir Yılmu ve Kenan, • 61 
Y ışır Erkan, 66 • Sadık So
ğanlı ve Yusuf, 72 • Hjseyin 
Çetin, 79 Ahmet ve Adnan, 
~7 • Mustafa Çamak, Ağır sık· 
ette Mehmet Çoban olduklan 

ve bunların Haziran nihayetin· 
~e yapılacak mezkur müsaba
b~l·~~ lıazarlanmalan lüzumu 
ıldıulnıektedir. 

lngi lterecleki · iısizler 
londra, 4 (Radyo) - lngil· 

tered ... k· . . 1 . b" ·ı i "' ı ıısıı eran, ır mı yon 
b 88 8~5 kişiye baliğ olduğu ve 
nı~nl~rın iaşesi için hükumetçe 
Uhıın tahsisat ayrıldığa haber 

Verilınekted ir. 

Fransa, ispanya meselesinde bi· 
taraf kalmaktadevam edecektir 

Pariı, 9 (Radyo) - Fransa Hariciye N .azarı Jorj Bone, bugün 
Ayan Mecliıi hariciye encümeninde harici vaz:yet hakkındı uzun 
beyanatta bulunm:.ııtur. 

Jorj Bone, Daladiye lcıbineıinin, politika sahaatndaki faaliye· 
tinden bahıcttikte11 ıoııra Franaanın, lsapnya meseleıinde bita· 
raf olduğ1n1.1 ve neticeye kadar kalacağ · nı söyledikten sonra, 
4 Teşrio•Hni 937 p'.a unın tatbiki için Fransanın, d .ğer devlet· 
lerle temaı halinde bulunduğunu, Çekoılovıkya meselesinde, 
azlılclaran haklarını vermek üzere Jag.ltero ile birlikte Ç:~os:o
vılcya nezdinde doıtane teşebbüsata g:rişmiş olduğunu söyle· 
mişt:r. J o. j Bonenin, bu beyanatı, encümence tatminkar görül· 
müı ve kendisi tebrik edilmiştir. 

asta bakıcı 
Yetiıtirmek iizere bir 

mektep açılıyor 
btaDbul, 9 (Huıuıi) - Gül· 

hane hastahanesinde, kadın 
bastabakıcı yetiştirilmek üzere 
bir mektep açılacaktır. Burada 

ordu hizmetinde askeri hasta 
bakıcılık yapacak kadmlar ye· 
tiıtirilecek ve kendilerine maaş 

verilecektir. Tedrisat askeri 

Tayyare kazası 
Belgrad, 9 ( A.A. ) - Prav· 

da gazetesi bir Macar posta 
tayyaresi11in fena hava ve ıia 
yüzünden Bielevarda mecburi 

nrette karaya inmiş olduğunu 
bildirmektedir. Tayyarede bulu· 
nan dört kişi hafif surette ya
ralanmışlardır. Tayyare de mü· 
bim hasara uğramıştır. 

Bir resmi k2bul 
Moskova, 9 (A. A.) - Ecne· 

§artlara uygun olacaktır. bilerle Kültür münasebetleri ce· 
'71"Sllerrrao R·-=--z..-.a~r--a--o-= .. mıyeh mcrı alı alım •ikıos 

Çalışan işçilerin tekaüt 
lıakları 

Ankara, 9 (Hususi) - Aı· 
lc:eri fabrikalarda çalışan işçi• 
lerin telcaüdlükleri hakkında 
M lli Müdafaa Vekaleti bir ka· 
aun layıbası hazırlamıştır. 

Amerika 
Büyak bir dsniz tay .. 
yaresi daha yapacak 

Vaşington, 9 {A.A.) - Bıh· 
riye Nezareti hava şubeıı 41 
tonluk At:antık Klip Pera sisle· 
minde büyük hır deniz tayyrresi 
daha yapmak f .krinde olduğunu 
bild rmektedir. Bu yeni tayyare 
50 ton ağıriığında olacak ve 
biç yere inmeks zin San Fran· 
ıiskodan Have.ye gidip gele· 
bilecektir. 

Tayyare en son sistem silah
larla mücehhez olacak ve mü
rettebatı 14 kiş.d ~ n ibaret 
olacaktır. Eğer uçuş tecrübele· 
ri iyi neticeler verirse önümüz· 
deki ıeneler içinde bu tipte on 
beş tayyarelik bir filo vücııdı 
getirilecektir. 

Kont Ciano 
Devlet N .ızırı ve fa. 
fi&t partiai ı reiai mi 

olccak? 
Londra, 9 (Radyo) - ltılya 

kabinesinde vukubulacak tadi
latta, Haric"ye Nezaretine o;oo 
Grandinin geleceği ve şimdiki 
Hariye Nazm Kont Cianonuo 
da, Devlet N .ızarı vo fııist 
partiıi reisi olacağı ıöy~eniyor. 

Alman kaynalı:lırmdan çıkara 
bu haberlere göre, faı st parti· 
ıi şimdiki reisi Streci, L;bya 
valiliğine ve şimdiki L bya 
umumi valisi Mareşal Bal yoda, 
(Ojk dö Ao~ ) sıhhi sebepler· 
den dolayı Romaya dönecektır. 

ıerefino bir roami kabul tertip 
etmiıtir. 

Resmi kabulde Sovyet ilim 
akademiıi reisi Kımarof, Ame· 
rika sefareti erkanı, hariciye 
komiseri ğı yüksek memurları, 

Sovyet alimleri, muharrirleri ve 
matbuat mümessilleri hazar bu· 
lunmuştur. 

V.lkinı Leniograda hareket 
etmiştir. Oradan İskandinavya 
memleketler.nden geçerek Ame
rikaya dönecektir. 

Tun usta 
Şiıııenclifer hatlurrnı tahrih 

l'dcnl('l' yaka1undı 

Paris, 9 (A.A.) - Tunust:a 
, şimendifer ve teLfon hatlarını 

tahrib eden 18 yerlı tevkif edil· 
miştir. 

Peru • Eku 1tö 
ihtilafı ullıen lıallcdilc-

bilecek mi? 

Rio Dö Jancyro, 9 (A.A) -
Diarno g.1zeteıı Buitodan gelen 
heyecanlı haberler hakkında 
buradaki Peru ve Ekuatör el· 
çilerinin beyanatını neşretmek· 
tcdirler. 

P ru elçisi memleketinin ıe

ferberl ik ilin ettiğine ve buı 
yerleri işgal etmek niyetinde 
olduğuna dair çıkan haberler 

doğru olmadığtnı, hudud, hadi· 
ıesine lcat'.ven ehemmiyet ver· 
mcdiğini ve yeni topraklar il· 
hale etmek fikrinde bulunmadı· 
dığını söylemiıtir. 

Ekuatör elçisi de hudud bi
diıesin iD dip.omatik yollarla 
hılledileceti ümidin i ızbar ey· 
lemiş ve huduttaki E'.<uatör 
garnizoalaraoın takviyesinin ib· 
tiyati bir tedbirden ibaret 0

1
-

duğu:ıu ve kat'1yen ıeferberli· 
ğin mcvzuubahs edilmıyeceğıni 
beyan etmıştir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Slavua· ·,... ___ ....... ...___,.~~~_,...,,.,,..,._..,..........,....,.._....,...-..;._ ___ ,...._..,,._._.~ 
kinin avdetindeberi büyü~ el
çilik vazifeıini rörmekte olan 
Sovyet maslahatgüzarı B. Sue
tanıa bugüa haric:ye nazır mu• 
avini ile iki saat görüşmüştür. 

Sınıldıjına göre bu görüş11e
de Jıpo:ıya ile Sovyetler birli• 
ği arasında mua.Jakta bulunan 
meleleria heyeti umamiyesi mev• 
zuubabı edilmiştir. 

Ş ınghay, 9 ( A.A. ) - Çin 
kııvvetleri Kayfenki tabliye et· 
tikten sonra Senkcov demir· 
yolu iltisakının y.ıra yoluna ka· 
da· geri çekilmişlerdir. Sonkcov 
şehrindeki ıivil balkın büyük 
bir kısmı şehirden ayralmııbr. 

Japon kuvvetleri Lungbai d .. 
miryolu boyunca ilerlemektedir. 
Japon öncüleri Senkcovun SO 
k.lometre cenubunda bulunaa 
Pekin • Hankov demiryoluna 

yaklaşmıştır. Motörlü Japon 
kıtaatı Hopeyden hareket ede
'rek mezkur şehirden garba vo 
cenubi garbiye doğru 30 kilo· 
metreden fazla ilerlemi~lerdir. 

Hopeinin c~nubuna Yangtzo 
nehrine 20 Japon barb gemiıi 
gelmiştir ve bu.ılır nehrin ce· 
nup sahillerine asker çıkar-

Japon tanlclaı • 
mışbr. Hedef Hankovuo zaptı meabaından ötrenilditine göre 
olmak üzere burada büyüle u· Çinliler Haakov öaüade vücu• 
keri hareketlerin wkuu be1deD· de getirilmiş olan büyük mü· 
mektedir. dafaa hatbna doğru reri çekil· 

Vaşington, 8 (A.A.)- 8. Hul mektedir. Japoolar LuDıhal ır• 
J ıpon teyyareleri ni111 biri biri Pekin· Haa ıcov demiryollarının 
ardana birkaç kere KaDtondıld iltisak nolduı olaıa Ceacere• 
Çin Amerikan üniveniteıini civarında bulunmaktadır. Jıpo• 
bombardımana tabi tutmuş ol· sol cenahı Haakov boyunca 
malarına A:nerikanın Hongkong topçekorlerüa bimaycai altaadı 
başkonsoloıu, J ıpon baıkonao· yavaş yavq ilerlemektedir. 
loau nezdinde protesto ettiğ'iai Hankovdaa alınu haberler• 
bildirmiştir. göre, ıehirde ıi•il ahaliDiD tab-
Şan gha y, 8 ( A.A.) - Çin liyesine başlanmıştır. 

ispanya harbi Binicilerimiz dan la. 
• • • • tanbala d6ndiJler 

Bır ıngılız vapuru daha 
batırdılar 

Frank layyaraleri, üiri meçhul ve 
diğeri Fransız bandıralı iki vapur 

daha yaktılar 
Paris, 9 (A.A.) - Al.kant'· ! Paris, 9 (Rıdyo) - lspınJa 

dan bıldirildiğine gö·~ Ankok harbinin bedayetiaden ıimdiye 
ismınd eki 1ngil1z destroyeri kadar, ltılya.ı Jarın 54 ve Al· 
mezkii . lirıunı g:rerek iki gjn manların 46 tayyareci kaybet· 

evel Frarıka tayy neleri tsrafan· tikleri, yapılan istatistikten an· 
dan bombardıman edilen iki ıa,ılmıştır. 
log"liz ticıret gemisinin baıında 
demır: emiştir. Paris, 8 (A. A.) - Epok ga· 

zctcsi ispanyaya ait 290 Kam· 
Destroyer kumandanı bu 

bombardıman hakkında tahki· yonluk levazımın Dmkerkde 
kat yap ıcaktır. Kumandan Is· ılci ec11ebi vapur tarafından ka· 

raya çıkarıldığını bildirmek· 
pa.ıyol ma'<amatile temasa gel- d te .r. 
miştir. D.:stroyer bombardıman 
da ölenlerle yaralanan müret· 
tebatın cesedlerini lngiltereye 

getirecektir. 
Salamanka, 9 (A.A.)-Franko 

umumi kıar:ıgahınm resmi tebliğı: 
Frankocuların Adzen atayı iş· 

gal ettığını ve Teruel cephsin· 
de U.ı:eras ve Kameran& ıatika· 
metındc ilerlemekte olduklartnı 
teyid eylemektedir. 

Kamerana civaranda mühim 
mevz:Jor ve dağlar ele geçiril· 
miştir. Bu muharebelerde düş· 
ınan 780 ölü vermiştir. Düıma· 
nın 11 tayyareıi de düşürül· 
müıtür. 

Paris, 9 (Radyo) - Teruel· 
den haber veriliyor: 

Sagonda ile Kaatcllon arasın· 
daki sahada, müthiş bir harb 
başlamıttar. 

Frankiıtlerin, yeni muvaffa· 
kıyetler elde eaikleri ve dört
yüz esir aldıkları bildiriliyor. 

jJrnal gazetesi de bu kamyon· 
lırın Barselona gitmek üzerenı 

yola çtktığını baber vermekte· 
dirler. 

Paris~ 9 { Radyo ) - Fran· 
kiıller, bugün de Kastellon 
sahill:rini bombardıman etmiı· 
ler, lzidora adında bir lngiliz 
vapurunu batırmışlardır. 

Franko tayyareleri; Kaıtellon 

civarında hangi devlete menıup 
bulunduğu Lelli "lmıyan diğer 
bir v.tpur daha batırmışlardır. 

Son haberlere göre; Denya 
limanını bombardıman eden 

Frankistler, Elcez. r~den gelerek 
Valanıiyaya gıden iki bin dört 
yüz ton hacmindeki Brizband 
Fransız vapurunu da babrmıı· 
lardır. 

Bu vapurda bulunan kontrol -EL HAMRA 

-Başı 1 inci salıi/ede

Belodiye azaııDdan B. Awl 

şebir namını, Harp okulu di· 

rektörü general Fuad da ordu 

Damına birer ıöylev vermişler. 
bioic.l:rimizi tebrik ve talcdır ..... 
etmişlerdir. 

Halk, ıüvarilerimiz vapurdan 

çıkarken: 

- Yaıa, var oU 

diye bağırmış, kendilerini el• 
leri üzerinde taıamışhr. 

Süvarilerimiz otomobille harp 
okuluna gitmiş'.er, şereflerin• 

tertip ed.lea çay zıyafetinde 

buluomuılardır. Ziyafeti mütea

kip kahraman ıubaylarımıza 
kupalar verılmiştir, 

Şehrimizde bulunan dahiliye 

vek.lt ve parti genel sekreteri & 
Şükrü Kaya, ıuvarilerimiz şer~ 

fine g~, bir ziyafet vermiştir. 
'Ji~~1 :1iı, Polonya vapuru 

ile 8 ..-. . ..... ar geçerken, Dol· 

mababçe saray sarıyı önünde 
demirli bulunan Sıvaraaa ya· 

tında büyük Şefimizi telim· 

lamışlardır. 

delebelerinden İn il z Gön ile 
alta Fıansız ve dört lnıiliz za. 
biti ölmüştür. 

Vapurun mürettebatından kur· . 
tarılabilen on kiıi yaralıdır. 

Bu hidiıe, Londrada derin 
akisler yapmııtar. 

lngi!tereain, biribirini takıp 

eden bu hidiıeler üzerine uc 

ıibi tedbirler alacağı belli de· 
ğ:ldir. 

Paris, 9 (Radyo)- Sah günü 
Frankistler tarafından Barselo
na atılan bombalardan şehrin 
muhtel.f yerlerinde yangın çak. 
mış ve benzin depolara ateş al· 
mışhr. 

iki fevkalade Film birden 

Barseloa şehri c.varmdaki 
benzin depoları, hala yanmak· 
tadır. 

1 M~r~~= .~~dın ILorel .. e Hardi 
Ha~ rollerde Ikizlerı· 

JOAN CRA VFORD 11 
FRANCHOT TONE ll'ürkçc _özlü hnynk film 

.. Seanılar: llıtizler 3,30 7, lS Meçhul kadın 5, 15 9 başlar •ı 
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Yuıam M. At HAN 
- b8 -

z d 
q ·ırı, ( 

ge- Mccl.si bugün 
b Jka.ılığı nda top: :ıivnr u. 

bir Halk, kor1'µ içinde me~·um 
<ıati bekliyor gibi idi.. 

idam ameliyesi, geni mikyast 
p ladı .. ,Bir partide yijı, jkiyüz 
kışi asılıyor ve bunların öldükleri 
kanaati hasıl olunca c edleri indi
rilip yer bır kılıyor, diğerleri İpe 
çekiliyordu .. 

F .n son parti, iplerde bırakılmı tı. 
Diğerleri de yanyana uzatılmı§tı. 
Munzara cidden çok feci idi. 
Sabnh... Gün doğuyord\J. Halk 

yaya yavaş okaklara dökijldü. 
Gizlı gizli şunlan öylüyorlarc:lı: 

- Bütün ir ri smı 1 r .• 
- Nerc-d ) 
- Remile meydanında .. 
- Vah eti.. Hunh rlık. 

d n pndi h sözünü 
imiş hiç~ 

- tek c ğimiz v r.. · 
- Oyle görünüyor .• 
Halk yavaş yava , meydanlı~ 

doğru gidiyordu. Bu arada bittabi 
kendi evlB.dını, koca ını, rdcşini 
v krab ını örmek, onların da 
bu arada bulunup bulunmadığını 
anlamak istiyenler vardı .• 

Bazıları aradıkl nnı yerde yat
ını v y ipe ç kilmiş olamk ~ sörli· 
yor, ğlamağa, feryad etmege 
z , 

ani 

aenia açılmasını nıütca ~ıp ı 
ocral Kazım Ôu.tpın ~ra:uhal 
encümc inin h italık ccdvclinde-

ntn ve Kırı ır 
An kar 

gen 
aid takriı l!ri okÜnmuıtur, 

O. D. Yo:I rı ve limanları 

· 1-l t e umum müdürlüğ'ü ile 
evkaf umum m\idürıüğa 1934 
m li y.la b~sabı kıt'ııın 
ait kanun layihaları ile devlet 
memurları aylaklarının tevhid 

v t r düiüilc it kanul}a b•ih 
c dvclin Maarif Vekaleti kıs
mında dcğışildık yapılmaeı ve 
askeri memurlar bakk:ndaki 
kanunun bazı maddelerin n d • 
ğiştiril ıi v y niden bazı 
ıddel,, ilAv cdılm ıine ait 

kanun liyih lan mürık 

endil 
Cinaıet,, MIJflc.an, korka, a,k oe kahramanlık. 

Yazan: iri n Hazap 

-40-
- '.Buyurunu~ on, iki, bir. beş! 
D di. 
İkinci m k li adam d , Stef n

dur'e diğr siyah mantoyu uzattı ı 
- Buyurunuz on, iki, bir, eı l 
Ddi. 

- Gfriyoruz ı 
DedJ. 

s paşaya 
anın! 

an unu 
yapıldL 

kabul dil iı lr. 
. M. mcc:lsiaio bugürJkü 

topl ntısında ikincı müzakere· 
ıini yıpmı~ olduğu kanunlar 
araaınd• d vlct ait ic r t ynli 
ve mukataalı gayri menlcullerin 
kıym tl ndirıl cıhıe, Turkiy 
il Ç koıloyakya arasında i za 

edılcn ticari mübade:eleri tan· 

zi c mütedair anla ma ile 
Türk· Yugosl v ticaret ve •ey

riscfain muahed !names ne mnn· 

z m proto <oh.an t asd.klerine ai 

l: nun layib lar bulu makt 

idi. 8. M. mt c,.si Cuıııa günü 
toplanacaktır. 

Arasında hadi eler 
oldu 

Varşova, 9 (Radyo) - (Mo• 
rask Uıtruva) hav liıinde Çısk· 
lerl Polonyalılar ara ınd mü· 
hinı b .. diıclcr vukua gelmiş, bir 
çok k"mseler Y•r~lannııştır. 

dO: 
- Yüruy liml 
Dedi. ı 

Her zafer, emberlaynı yükselte
cek her mağlubiyet, onun prest ·• 

jinı tehl.keye koyacaktır 

miz z monl 
Dışarıdakilerin nltı ı da içeriy<l 

ii.rdiler. Onların içeriye giı'mesile 

ll 

jşureti 

gelin-
mişti. 

cevap verdi- Fn t buranın da bir k pı ı var-
dı. Evelki nıeraıdm k men burada 
da krarlondı, 

H ı ,..., 

c;6f 
b ş daki n duhıı c; ·ıtl çt 
onra, y\izünU k pı) 

Biraz b klenildi .• .. ,. 
Dedi. 11 

Or dn me\cud buhınnıılıır• 
·...-J.h J'. 

larmı yeni g Ienleı·e çevı1 • 

Reis ay ğa knlktı. . . .,, t 
Elinde tuttuğu uzun bll 

öniine doğru ll ınttı: 

- Safa g idiniz! 
De eli. h ırr' 

tcft ndcr Kançof'la 

rnne cevap \•cı·cliler: . ı r ı . 
fa bulduk fl ı 

'.Reia gülerek d , .• nı ( 
j: 

- Paroln 1 

Kan of d rhı 1 Nih y t knpı açıldı ı 
pı- Küçük bir mdhalden ıeçildiktcn mendib i çık:.m'ı. 
·eli ıonra s lonun içi görUldü gôtlirdU. 801 r. 

()ıılı ll' 
1 

alondn yirmi klgl kndnr vardı. kur~u) e l . ı ı 
G niş bir ürsünUn öntlnqc, rci u~u~ n kıuılı nH ı il t 

olma ı muhtem J bulunan zat, Tekı r .ı 
hızlı hızlı blı;eyler öylUyordu, 

' ;ny 1ıvl il mia tirler. bu yir· 
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'1ayledİ, hiddetinden köpürerek gemin "n güver-
tesinde dişi arslan gibi homurdanıyor, kendini 

denize atmak derecelerine geliyordu 
'1 ~tos m ktubu D. ı 11) anın elinden 1 şn edılıniı:ı bulunun duı t buyiık gemi 'eı di 'c J .. uplanın emri li1. rıne gemı
t dı, Jıunlıuluırn )ıtııııın gitti, tutuş-1 Jıe•ıuz denize iııdirilmi ti. i kele uze- ııiıı lnitüıı t:.n fası, )olcular '" gemi-
~rdu, .ve tnmnmiyle kul oluncaya ka-1 rindt duran Bukiı~gh~~· altın i~fome- 1 cilu·, gi.iverte~e çng~rıldı. . . . . 
. l"tlınd n Lırnkm, dı. Soııra lnnşc- Ji Hl lıPr zammıkı gıbı clnıashır VC' Buıılc..r üıbur lıalıııde dızıldıktPn 

)'i CCttırdı. sair kıvmetli taşlar ile parıldıyan el- sonra zabit yük ek e:;lc geminin ha-
- imdi delikanlı dedi. bh.;esi ~e omuzlarına kadar snrknn be- 1 rckt t ettiği limanı, denizde takip et.-
~ - Yedi vtiz Jiravı hnkettin, fakat .raz tti\·IH <' ı:ıti lenmiş şapkası ile tigi yolu. ) ükünii ~ordu Ye bu sunlle
"" le bir nıektupln kendini çok tehli- kendisi gibi si.ıslti elbi eler giyinmi~ rin hepsıne lrnplnn hiç Z(ırluk .' e te-

t atmış değil in. maiyeti :ırasında görülüyordu. ı reddi.it gösternwclen c<>vap 'eruı. Son-
4'' .... Bununla beraber onu muhafaza Gun, 1ngiltereye gtineşin \'ucudunu ra zul>it gemici ki tekmil in anları bi-

11' her tedbiri ~apmnktan d,ı çekin- hatırnltncak. güzel ve nadir rünler-1 rC'r bireı· gcizdrn geçireli ve Maylecli
~edinı diye Planşe cevap verdi. Je ı biriydi. Ufka doğru inmekte olan nin yanımı gelince onu dııha dddi lıır 
t.n- Haydi, anlat bakalım, diye Dar- solgun ve fakat her halde parlak gii- halde suzmck ıçın durduy::.a da kendi-

Yan haykırdı. neş, bir anda, hem göğe ve hem de jl sine: bir ttk o,. uile ı:ıo~ lemedi. 
- Eefııdimiı:, bu' uzun bir hikuye ! denize nt~ rengi ı ık şeritlcı·i ile mor TC'kr.ır kaptanın yanına ı•idip bir 
4to& dedi ki: bir renk veriyor ve son altın renkli iki söz daha sö) ledi. Bu m1dan itibn-

1ı..:7" Hakkın var, Planşe, bundan, ışıkhırmı şehrin kuleleri ve eski ev- ren gcmı ken?i ~umnııdaı:;ın<la imiş 
~· lat trampeti çalınmış !eri pencerelerine yakınlaştırarak a- 1 gibi cmrcllığı hır manevrayı tayfa 
~Uiu için limbayı dahu. ziyade lev sormuş gibi paı·ıldatıyordu. 'Kara- hemen icra etti. Gemi, ultı topunu lıir
,__r bulundurursak güze çarparız. )a doğru yakınlaştıkça <laha fazla fe- den tıLeriıı çeviren ve l.ıordasından 

..... Öyle olaun,, Plan~ yatağına git rah verici ve dnhıı güzel kokulu bir ayrılm1yaıı küçük kotranın kontrolü 
~~t uyu, diye Dartanyım cevap hal kesbeden deniz hava~ııu teneffüs altında, tekrar yoluna devam etti; 
"f"CJL etmekte bulunan Mayledı, aynı za- sandal da, koca tekneye ıınzrıran bir 

mnnda bu hazırhklnrın başlıca ku,·- noktn gibi <lurncıı t\Uyunu tnkip edi-ı..ı __ AliınaJJah, efendim! On altı gün 
~e ilk defa yntakta yatmış olaca...._t. 

bettanyan: 

;- Ben de öyle l Dedi. 
Ortos:: 

' Ben de öyle? Dedi. 
ll'amis: 
- Btu dt öyle 1 Dedi. 
~ Ala! Doi'ru soyl mek Wıun ge
': ben de öyle! Di> erek Atos sözil 

ı. 

vetini mahvetmege memur edildiğini, d 
bu ordunun bütün kuvvctile tek başı- yor u'. . . . . . 

n d 1 ed ğ. . dü il .. d 1 Z.ıbıt, Mnyledıyı gozden geçırl'·ken na m1.1ca e e ece mı ş nuyor u. 
Birkaç kese altını ile bir kadın olan Ma) ledi de onu tetkik etmeği ihmal 
kendisini, aklen Fudis (Fudith) e, o etmemişti. Fakat lıu kadının ::ıırl rını 

yahudi karısının Asurlulhrm karar- öğrenmek istediği kimse.lerin kalple
gahına girişine ve gördüğü mühim rini okuyabileceı{k';°dar ke!ıkin gozlU 
miktarda çcryotları, atları, askerleri, olmaımrn rnğmcn, bu sefer karşı ın
ve siluhları elinin bir tek hareketi ile daki sima) ı bir muamma giLi buhnu~ 
bir duman bulutu gibi dağıbşınn ben- ve tetkiki ııeticcsiııden birşey k<·~fc·
zeti~·ordu. dememişti. Kendi ömınde durmı Vt: 

Limanı :ığızlaınıs bulundukları ve kendisini dikk. tle silzen zahit-. ~ irmi 
XLIX demir atmak için sahile sokulmakta beş) ahut yirmi nl1ı ynşlııl'ında vnı dı; 

'1 UGURSUZLUK oldukları sırada, nhil muhafızı gibi uçuk benizli ve çukurcu :ıçık ına\'İ 
~ sırad , Dartanl aıı arafıııd n gorunen, küçük ve faknt mükemmel gozlUydü; bicimli ••e klir-Lik ağ7.ı t lıii 
'iı· ve Atos tarafından tehdit edil- surette siluhlı bir kotra tüccar gemi· halinde ve hareketsiz duru ordu. bu-
ııı....· \' h r ikisinden de jnitkmmı al- · ki k · •- · ld • · . 
:~da F d sme ) n aşnra ma) nn e""'tlış o ugu tücek çenesi azim sahibi oldug-:.mn de· 
.L~~n ramıa nn çıkmış lıulun n . ' - . . • • 
~ h adet den kopurerek ge- saııdaltı g8~mı)d'e 1 ~dgbr~ı gelbı~tısbk~lesınc ~fi~et :diyordu ki, bu hin l~giiiz ti llcri 
t,.lı uü\'"'l 81•1 d d' . 1 "b' ) annş ı. mı a un ıı· za ı , ır ser- ıçın ıııatçıhktan bnşka lıır şe~ le tnv-

• ... ı e ı,.ı arsan gı ı d" k. k" . . . . ~· 
rdan~t bul~ .01• W1 v. umen, Vt.ı se ız urekçi vardı. Zabıt sıf edılemezdı; şaırler. re..'! amlul' 
mu'k ıçın \enamı ~ nıze atmak ... 

ı l. d B d ma ına karşı yapılması Jazımgelcn len çukurca alnı Josa ve inc:e zülhflcr 
L._·1111 ne il ı ·or u. u uşünee büt" . 

1 ı:"dilini O del' e lkml tı ki lleticesj ZUI~ .:nbe~·nkSlm C ~3l'Ş1Janmıştı. bir ny gibi örtülmüştiı kı, ) UZlllltPl Ult 
l' ~ fluket hazn·luabil · · h'. Aı 1 ır ·aç snnıye kadar kaptanın kı mım kaplıyım sakalı gil>i gılzd. 
UtUnmiyerek kauı.ya çıka~fı:ı:~ı ~~ ~onu~tuktaı~ sonra getirmiş bulundu- koyu kc tıme ı·t!ııgind~ idi. 
~ kaptandam ıic etmişti-; fakat gu bırkaç kuğıdı okumak üzere onn -Sonu var -

~f~•ıı, farelerle kuslar nr ıııa dtis- Ç ]-· M D JJO K L E R 
'Yarasa aıibi Fran ız \'e İngiliz 
S gemileai ara ındaki tehlikeli -illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiimiiiim=m=;;;;;;;;;;;miiiiiiii..-; 

~~i~den bir sn evel kurtulmak i p 
~ ..... ıçln, lngiltere sahilini tutmak ehlivanlık ve bir fikir 
ı~:ıda biiyük bir teluş içinde lıu
~ ciheti: bir kadının arzus:.ma 
~ tan imtma göstermiş ve kard; 
~ ~l'~fıı~dan hususı bir sw·ette tav
' tdilmıı bulunan yolcu una, deniz 
~!i~llSızlaı• izin veıiı e, kendisini 
(~.nYanın liıNanları olan Lorten 
~eJıt) Yahut Brest limanlarından 
~ Çlkaraca~nı vadetmişti Fakat 
llfıe ters, deniz fena olduğu i in de
~ dalmışlar ve karnclan uz k'n~-

tdı. ~ 

~t (Charente) ten çıktlklaı·ının 
~ Ullcu ırünü yorgunluk ve öfke 

~..:- benzi sa~rı. kesilmiş olan 
') • \111.ktan Fınıster (Finist
\ ın mavi sahillerini i'örebilıW§-

~tısanın bu kÖflBini dönerclr kar-.a yanına gidinceye kadar iiç 
~ ttçecefini hesap etji: karaya çık
' için de bir g(ln sarf edeceiinden 
~ ~n edecekti; buna diğer dokuz 
..:._~ ilave edince on üç eiin kaybe
-....., olacaktı •.• 

~ Qc ~· Bu müddet uı-fında 
~~~hır çok mühim vııkıılar ce
~lfiıtbi.lirdi. Bundan başka, geri 
~ kardinalı kızdıracağını ve 
~ neticesi olarak ta ba.Malarının 
~ ~~~i~de yall{lcakları §ili:ret
~ııtıtı disinin ~ı aleyhine 
'-· fikiyethn tercih ederek din
,d~ne lheydan vermiş olacağını dü
~ Bunun için, kaptana rica.sım 
'~~arak geminin Loryen ve 
-..~ı llınanıannı geçmesine kar,ı 
~hah davrandl, ve kaptan i e 
Jtaı bu. huausu hatırlatmamağa dik
~~şti.:Suıın mebni Mayledi seyn
l>0!'tiı devam etmiş ve Plnnşenin 
~ tnot (Portamouth) tan Fransa
~ tittnak Uzere aemh·e bindiği aynı 
~ ~ kaı-dinalm elçisi zaferle lima-

'U itti. 
htıt t1bı oehir irörülmemiş bir faaU

~orclu. Son umanda m· 

su pehlivanlar olur scy değil, vesselam!.. Muhabir arkadaslarln 
konuxurken ya imaen, yahud da sarahatle, hep kendilerinin gali~ ~e
leceğini söylüyorlar .. Galibiyet muhakkak ki, özenilecek bir C) dir. 
Fakat pehlivan bunu söyliyemez. Söylememelidir de .. Vaktile ben hem 
güreşirdim, hem de boks yapardım. Bir gün mektepte, Kastamonud.1 ı 
gelmis, ince, zayıf bir gençle beni karsılastırmak istediler. çocufun 
göğsü çökmüş, bacaklarının, kollarının adalesi sanki bir knsap elindf' 
sJyrılmış ta tamamen kemik kalmıştı. 

Ben ondan hiçolmazsa 15 kilo fazla idim. Gururuma dokundu, 
güreşme~ istemedim. Muallimler ısrar ettiler ve güreşe basladık. çocuk 
ele gelmıyordu. çevik, çelik gibi birşeydi, şa ırdım. Ensesini şöyle bir 
yakaladım, memer parçası .. O beni tuttu, adamakıllı sarstı. Güreşin 
nizamını da bilmiyordu. (Hoş, ben de bilmiyordum ya). Dcrke-n, ilk 
denemelerden sonra asıl sadede geldik. O kırk kiloluk çocuk sanki 140 
kilo olmuştu. Daha üçüncü dakikada, kaşla göz arasında bir çengelle 
yıkıldığımı ve sırtımın yere geldiğini gördüm. Bir kaç yüz talebe, onu 
alkışlıyorladı. Yüzüm kıpkırmızı, şaşırmış, muztarip; meydandan 
kaçtım. Onun kuvveti değil, zeka ve tekniği beni yenmişti .. su bizim 
güresçi çoban da ayni şeye uğrnmı . Daha ilk güreştiği sıralarda o boğa 
gibi kuvvetine rağmen, çevik, çalak bir 66 kilo güreşçisi onunla güre· 
şip tuş yapmış. 

Pehlivanlık dedim de hatırıma geldi: 
Mütekaid sporcular arasında ara sıra eğlenceli maçlar yapılır . 

Bunda olduğu gibi malum şahsiyetler arasında da pehlivan güresleri 
yapılsa, alaka görmez mi dersiniz? 

Mes!a. şöyle bir güreş serisi: 
1 - A"\•ukat Murad çınar -yağlı olarak- avukat Ekremle, 
2 - Kem~~ Kamil, bizim kağıdçı Kadri ile, 
3 - Kız Muallim Mektebi müdürü Mustafa Rahmi Maarif mü· 

dürü ile. 
4 - Üzüm Kurumu müdürü lsmail Hakkı Ziraat Bankası mü· 

dürü A~kı Naili ile .. 
Vesaire vesaire .. Bilhassa Muradla Ekremi, ayaklarına kıspct ge· 

çirmiş olarak, baştan ayağa zeytinyaiına bulanmış vaziyette, Alsancak 
sahasının ortasında bir tahayyül ediniz. Başhakem Vali Bay Fazh Gü
leç, yan hakemler Belediye reisi ile avukat Mustafa Münir .. 

T emaşageran efendilerimiz arasında; 
- Haydi Murad, yap Murad 1 Tut Ekrem, vur Ekrem l 
Sesleri .. Pehlivanlar arasında da gizli gizlı: 
- Murad, yapma hem§Cl'İm, acıtıyorsun. 

- Ekrem dur. kolumu kırıyorsun[ 
Fısıltıları .. j'ikrimce mükemmel birşey olurdu bul .. Bam~ kalsa 

milletler arasında eski münferid mübareze bile daha yerindedir. M. 
Hitler, çekoafovakyayı istiyor, çıkar Benesi karşısına .. M. Mussolini 

bağırıp çağırıyor; gelsin bakalım M. Eden 1 •. Daha iyi o1maz mı der· 
•iniz) -.-

ClMDlX 

Z-bıta: "" 
O:t 1 Doğu İllerimizden Röportajlar j 

Nişanlısını yara- "-~~~--~-~-....~....-----
lıyan Şemsi 

Basmane istasyonunda rast· 
ladığı eski nişanlıs Fatmayı 

bıça la öldürmek kasdıle mü· 
teaddit yerlerinden yaralayan 
Şemsinin şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde cer yan etme"te 
olan muhakemesi sona ermiş, 

suçlunun Tü k c ıa kan~nunun 
456, 457 ve 459 uncu madde
leri muc b"nce katıl kasdı ol
mıyarak Fatmayı adiyen yarala
dığı anlaşılmış, yirmi üç gün 
hapsine kırar verilmiştir. Fat· 
maya 30 lira da tazmınat vere· 
cektir. 

Bir kaza 

lkiçeşmelıkte SaduUah soka
ğında f smail karısı Cevriye, 
ufak yaştaki çocuğunu salın· 
cakla sallarken beş'ğe çarpıl

mış, it.ulağın dan } aralanmıştır. 
Bckçi)e hakaret 

Orhaniye mahallesinde Kan• 
ta c sokağında lzınirli Rıza, 
ve Etem kendilerinden bekçi 
ücretini ist'yon geco bekçiıi 
Ahmede tecavüzle filen haka
ret etmiş ve tutulmuşlardır. 

Kız knçırwn 

Menemende Buruncu~ köyün
deA i kızı 15 yaşında Saıiha

yı rızıile kaçırao Mustafa oğlu 
Osman Yalçın tutulmuştur. 

TiREDE BiR VAK'A 

Tire kazası o.man muhafa· 
zasında çal şan orman korunıa 

erlerinden B. R zayı müsaade
siz ağaç kesmek yüzünden ağır 

surette yaralıyan Cemhazlı kö
yünden Hüsoyia oğlu Hüseyio 
Çııkıt iandarrnaca tutulmuf, ad
lıyeye verilmiştir. 

.Mnnakuşaıuu onu 

Keçeci.erde G'rid hanında 

başı.ıdan haf f yaralamıştır. 
C tura tn •}Ormu 

Kemerde umumhaneler soka
ğında dolaşan Hüseyin oğlu 
Cemalin üzerinde bir ustura 
bulunarak miındere edilmiştir. 

H") anıuuuc 'cı·meıui' 
Lise caddesindeki kıbvoba· 

ncyı işleten lzmirlı Abdu:lah 
oğlu Ömer Sosyl•, kahvehane· 
sınde çalıştırdığı R1şit adı11da· 

ki şahs içın beyanname verme· 
diğ.nden adliyeye teslım edil
miş_,,, 
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Kaza mıntakası geniş ve Adanaya mesa 
fesi uzak olan Osmaniyeyi eski şekle 

g tirmek lazımdır 
r 

Ç uhuı uv:ının l •ı l Hın l n. 
kns.ıLa \t ko\ )C'ı·iııf' ruwlıliı. dC'l'ı>t>k 

ı m · tiı . . .. 

· ir. Ark ... -
bir ıne\·ki 

ı •al cd n 0.:;maı i) e Ort· mektPbi 
lllt ınlekete çok kı~ metli V<' müteşeb-
1 i g ı. lcı ) ti tiı mi tir. Avrıc iki 
11 \"<' d ku ' le i -
ok llı rı va c r. · hi 

m, niyP 11 bir aksam v. Kti udH Hı(' d(• \il r t m t kilatlırlır. 
se çık, ı ma) ııı bizim talihr bir <'\ l r Ha ·ı ıenin :n tak kadro u , inni 
oldu. !\iPrsindeıı cık.ılıberi hep U\gun bcs is <le b ı tin ncak on ta ·lı 
gıdh·or. işte bıı· <'"ri daha: Toprnkka- o m k \ C' bir <loktor tnr.Lfından idare 
kj e d.ıh l S): k ba .ırken bir k rne edilmektedir. 

t: j duydum. O di. O ırnnıj ) c gi le- . Kasabayı da .. ~ o hk Jl nm I<> 
Ct k bir otomoLil. ) u b1r de yuz ıkı kı. ma a~ ırııbıhrız. Duglık ısnıın-

d mıl) onlar a ej tin agacı , ar • da 
ÇC\ irdiğini f.u·zedin, knksi toprak-

n ısızlıktan i tifııdc edikmh oı· Bu 
t n olan istu yonda saatlerce ve ~ant- kı nıd m rik n fıstıgı < u n l zt _ 
lcrce kaldğınızııı re midil'. len ) ctısir. Orn kı mınd,ı ya ı · ıl r 

Cebelibereket 'ilayetinc uzun ene- panuıkçuluklu uğraşır. G k 
!er me1·kezlik yrıptıktan sonra hangi rekolte i iki milyon kılo ı · 
suçundan ıı rutl.ıe i tenzil \ e ilçe ku- hirde, birH Toprukknlc il , 

ıe u çııçır fubrıkn ı '· rJı 
ruğlıgınn irca olunun güzt•l nırclun kalcılık da önem lıulma , 1 
knr.uılıg.:1 lniruncıı geni8 c:ıdde inde ve geç<>n 8 ne beş mil~ 

1 
p 

1 
t, 

ileriliyorum. Goz.leı·im etrnfta , alilik dC' edilmiştir . 
zamnıımdan knlma e r arıyor. Yok 
lalı.in. Bir hükOmet koııağı, onun knr- FikrimızcC' O nu ı1i t'lt ·n ı · 1 
şı ıııda upzun bir ha ·tane H' l.ıunlara ta U:'ral)k ve inki.;nfı için't ı r 
ynkııı bir nskerlik şube i. Dnh ı yet haline ifragı lazımdır. 

,_ 

yok. Hep i bu kadnr. kaza mmt.akası ç9k geniş \e A 
- Kim bilir, dfronım, belki bn kn olan mesafe i fazladır. Doı t\ ol C<'v

semtlı ı dL•, ıırk.ı t, r.ıfhıl'da.; ı ılmı • lınn, Bahçe ve lsluhh e kn nlaı ı ııı b ı
tır.. rn.rn baglanur~k O ın:miyenin vila. 

"'. 
Gece, Ö) le l>ir çıka mı de lim Ytu lİ 

~ !u. U.\ .cLıliı'Sl'll.. Dudak!: rımdım g \ -
rı ıhtn arı bu.\ uk ultmuıı ıhes ri Lu-

) et merl·ezi haline getirilme i mum-
1\ünclu ı-. Yokım, bilh:ısa limeı·ırn uhn
~ınd.l terakkı ·i ~.ok guç \'<' f'l eılu
t:.ıktır. 

şıııılakı şu kelnıcleı· dol,uıdu: Her .} ı:r ll·~~~---••••'911• .. ll 
knı·unlık .. Bir ııurlu yer \Ul' mı dı.}e Ndbetci eczanel11r 
b: hıııdım Ne gezu·? Tuhııf ) . Ko • l•iiiiiiiilllii•••• .... mm;aiiiiiii;al 
koça k, abıı} u uç Le ı ıınlı Eczanelerin bir haftahk 
nınmışlal' nu? nöbet günlerini gösterir 

Güç b lıı ç.11 ı, ı b ıl l.ııldinı. e in cetvel: 
ar. ne cin. İt> nl r • iti topraklar. Pfı6 

tn l. r 't-' dul 1 nlı r d ı lll U) or. Biraz IU't.d: 
?aha ilerll>di 1 Bil' iki k.t1 \ e. 11 Liı e .K:emeraltuacla Şifa; GIHlyıhıh 
ıı:ıknnıbıl, tavla 'ı domino. OtdJ ı- Gtlıelyalı; l'ililkik.tı B. l'&i!E; İki· 
dPkı' 1 ıklı d 1 ç•cmeliktı İkiçeım.Uk; Aleaa~ . ) er n ç gı t: ı 1 1 ge-
hrordu. Yal·la tun. I" pıd ki çığırt- B. l!'uacl. Ay•aklıdı lla1k. 
kan durınndan b~ğıı 1 'ôl : Salı: 

- Yeni ·az, ~eni ıhı i- ~•mer~huaılı Şifa; ~NH&iadı 
ye \·e kocü ı... B. ~tf; ~mvu ~Rı!M: ......... 

Dağdu da d.ı\'m· u lcdm.. eMtı B. .,_e4 LO&li, ~ef,.ı-..ilt 
Kadınııı ıı) n • n kalknmsiyl l>ao:;lı- ifr•IPfff. 

l ıı {llkı lı,da <l , am ediyordu . .B k- ç.,,.,,.11aı 
tını Buyuk kain eyi dol<luraıı Sej irci- Baıdurakta S.lllıt.A&; :La~laı&a 
ler nr.ısıııd. .ımır, memur, tacir ve B. liaWf; Tilkilikle Y• lamir; 
l'sııaf her < <·~iıl in :ın \ardı. Ne y p- lıplpu.Nuadı ._. ..._7.U4a 
ınhu. '1 ııLii, duha j~ Jsi, clahu lfUZeli ~HytL 
olnuıdıkt:ın oıırn ?.. ). c kmus <lC'mek? . .. Perşemba: 

ÇtH'uğu )Brulamı O:;mnniye beni sukutu hanıle uğ- Kemc:raltında lhl&l, ~dır.el)alı· 
da Gılıclyı l.o 'l'ilkilUce ı.. .ha; Recep ogıu Halid ismınde bir rnttı. B 11• onu cok ilC'ri, Ceyhnn \ e 

h Dort~ ohlnn d.1ha mu terakki lmfa. tf.Pfaad.a Ef.r•f,..._ 
şa ıs, M.tatpaşa caddc:ıinde 

O cugımı saııı~ ordum. en 1 •rce \j)f4. 
smanın çocQğu 9 yaıın da ) et h.ılinde kalmış ve kuruluş tarihi 

Bürhan ismınde b"r çocuğn ıe- h~ııiiz altmış en .ri g çmcmiş olan 
bepsiı yere döğnüş, yere çar- bır k br.da elbette fark nrnr ve bu-

Cııma: 
Keau.u&aa<h ,&&ül...., Gt .• ,11 •• 

lıda G6ael7ah, hptpaaarı•'4• Aıaıı, 

parak yara'amıştır. nu tn~min eder~im. Meğer Osmaniye 
lhr:nzlık her tuılu terakkı ve inki aftan mah

rum kalmış. 

lki~tm•llkc. lii~aaoli'9 AJ,,.ıa· 
ctalLlt u. 1'ıaad. ----Camart•si: 

Kestellı eaddeıındo bakkal . ~~ i ~i şarbnylığa doktor Ahmed gc-
Halilin ceketini ve cebindeki tırılmış. ~aşının yetmişi bulmuş ol-
150 lira parasını çalan manav rnasma ragmen büyük bir enerji ile 
Ömer yakalanmııtır. çalışan değerli doktor hiç himmet ve 

1tt4_,.k&1 S.aa.a. i'JıH .. UO 

da B. E,nf; X.e1Mrd• lıi..au.or, 

Etıefp ... cla F.frofpAı•· 
Puar. 

••••••ılalaka göımemiş diyebileceğimiz ka- Kemor&l&uıcla liim. Kaıat.u,1 

Borsa sabayı düştüğü bu elim mevkiden B. ti.ııbi~ Keoeollord• low lııau; 

9-6-938 
36 M. J. Taran. 17 50 
20 D. Arditi 18 50 
7 N. H. Nazlı 18 75 

63 Burüakü yekOa 
279087,5 Dünkü yekun 
279150,S Umum yeldin 

Zalaire utıılaı 

18 25 
18 5L 
18 75 

Ç. Cinai K. S. K. S. 
40 Ton Buğday 6 6 425 

1440 Buğday 6 6 425 
100 TonBakla 4 475 4 iO 
40 Susam 16 50 

267 B. Pamulc 30 S3 SO 

r-79•1mlllKııileniıİI. liPll11iiil•1ııı· _.2ii6iilS -~ 
Konser 

C. H. Parfiıi Dolaplıkuyu 
Kamunu Muıilci Kolu, Cumarteıi 
akşamı ıaat 21 de kurs bina· 
ıında bir konaer verecektır. 

kurtarmak için mesaisine mahı·umi- ll"'•lr•'"'a•ı•ı.ı•ru•••'ı•n•J•"•A•ırf•.••••••11 
y~r içeri ,inde devam edip du- Mütecavı·z 
ruyor. İlk iş olarak bir mezbaha 
yaptıl'mış ve et nakliyatını eşekten f l b • 
alarak kamyona verrni ' güze) bir a e enın 
et ve sebze hali açmış, bir buçuk kilo- muhakemeleri 
metre şosa ve altı menfez inşa etmiş, .. . . . .. .. 
fabrika uçacak kimya mühendisiyle Kultur lıseıı dırek~o!u Bay 
elektrik meselesini halletmi§, büdce- Haydar Candanları aılahla teh· 
yi on iki bin liraya çıkarmış. Tesis ve did etmekle maznun Sababed· 
tanzim eylediği park şöyle kıymetli din, Zelcı ve Abmedın mubı· 
ve tarıhi hatıra da tnşıyor: Büyük kemelerinc bugün ııat 14,30da 
Önder Halepten dönerken geceyi Os- şehrimiz Asliyeceza mahkeme· 
maniyede geçirmek istemiş. Bugünkü sinde baılanıcıktır. 
parkın karşısında bir Ermeni evi • • • • • 
varmış. o gece için tahliyesi istenmiş. Yangın 

Ermeni ailesi bu tekJifi iftihar ve Karantinada Sanatlar mek-
memnuniyetle telakki edecek yerde tebi müdürü B. Muzafferin evin· 
istiğnaya başlamış. Keyfiyetten haber 
dar olan Bilyilk Şef c\•in karşısındaki de yangın çıkmıı, df"rhsl yeti-
meydaııda çadır kurarak geceyi geçiı- şilerck söndürülmüştü:. Yang n 
miş. İşte park lm )üksek ve kı~ metli mutfak kısmındaki ağ-açların 
hatırayı taşıyan me\kide kurulmuş- tutuımasından çıkm•ş ve ust 
tur. Belediye böyle yapmaklu ne güzel 1 kata ıirayet etmiıtir. 



Haz r · ı 1 !..---

Almanyada olonyalı H1',;:;;;;;;rın 
lar hakla ını istiyor Bcı!ı .ı i~~ı1. sahi~edc - . te11 

rak huf-lusı tıp uzümlcrııı nnn•tıkkll • fir cır eden katiller Adapazarı hapishanesinden 

ede 
dı 

• bile ol a dış mcnıleketl~re ihrncıtl 
Alman alakadar mehafili Polonyalıların mü ade oltmmamaRının mahzurln~111: 

• ' konuşmuşlardır. ı eticede hileye kil~ u 
a 

İdris, apisha ed 
da öldür ·· ş. Ja 

e a er açhğı aı·kadaşı Musayı 
darmalarımızla asıl çarpıştı? 

Adapazarı, 8 (Husuai) - Bir se· dün C cyve nin Kızılknya köyünde den ayrıldığını ifa de etmekte iac 

e eve] Adapazarı h pishnnesinden sıkı b ir çembe r altına al ınmış ve d e Musanın da bu şerir tarafından 

. kaçıp geçen hafta takip eınaaında çemberden kurtulma imkanı olmndı katled ildiğine dair delliler bulun· 
L k k 1 b ld • . ğını anlıyan cani sila hile müfreze mu"tur meraez a ra o u çavu fu rısı . ... · 

komutanına tcshm ol r k t ehre ge· . . • 
. &inane bir şekilde şehid eden idam . • 1 . t" Şerırın yakalanması itini çok cıd 

tırı mıt ır 

mahkUmu d önme Hasan jandarmn Kendiaile beraber hapishaneden d i b ir a laka ile tokip eden vilayet 

yüzb şısı Hakkının idare ettiği m üf· kaça n Mu&anın bir müddet evc i jandarm komutanı şehrimize dön· 
PCZ nin t akibinden kurtulamıyarak m emleketine gitmek üzere k e ndisin· mü~tür. Ta hkikata devam ediliyor. 

~~~-~---e~ ....... 1. 
TRAKY DA: 

Edirnede buz fab
rikası kurul yor 

Çanakkalede ba
demlik fidanlığı 

hazırlandı 

Şarkta yeni bir su şehrimiz: ____________________ ..._ _______________ -=-

Ilıcada bu y l yen· tesisat yapılacak. 
Erzurumda imar hareketleri 

• 
Erzurum, 8 - Ilıcrı nahiyesinde

posta ve telgraf merkezi açılmıştır. Salihli ovasının 
Edime, (Anadolu)- Şehirde l>a- Mühim ve işlek bir merkez olan Ilı

zı mile. seMelerin maliye ubelerine cada büyük bir ihtiyacı karşılamak 
beyanname vermeden kolonya imal tadır. Ilıcanın bu yıl su şehri haline 
ederek sattıkarı tesbit edimiş ve hak getirilmesi için vilayetçe esaslı ve 
Jarında kanunı muameleye tevessül büyük inşaata başlanmak üzeredir. 
ol unmuştur. Bunlardan muamele Burada konforlu üç, dört odalı ev
v rgisi alınacağı gibi haklarında ay- ]erle gazino ve lokantayı ihtiva e-
n en ceza da tatbik edilecektir. den büy · bir otel yapılacaktır. Çok 

sulanması 
Suuçtu Şelalesinde 
elektrik santralı 

kurulacak 
Bl.R İHTiLAF gü~el bir şekilde t~nzim edilmiş hu- Turgudhı, (Hususi) - Salihlinin 

Belediye mecli i bir toplrıntı ya- susı banyolu ga~ı~onun .par~ınd.a Adala nah iyesindeki suuçtu şe!ale
parak büdce üzerinde vilayetin yap- bi: ~ocuk ?ahçesı ıle dansmglı bır sinden istifade edilerek burada bir 
iığı llç maddelik tadilatı reye koya- muzık yerı yapı~ac~k~.Jr. . . elektrik . nntrah tesisi için tetkikler 
cak~ır. Kabul edilmediği takdirde 14. dershan_eh buyuk bı.r ılkm~k- yapılmaktadır. Santralın burada ku
bu ıhtiUlfın halli Devlet Şurasına tep bınasının ınşası da milteahhıde rulması kat'i° olarak mukarrerdir. 
havale edilecektir. ı ihale edilmiştir. Bütün ihtiyaçlar Tetkikat, projeleri hazırlanmak ü-

BUZ FABRiKASI gözününde bu.Jundun~larak yapıla- zere yapılmaktadır. 
-~~r mezbuhnsı yanında kurula- cak olnn .bu ~ınada ~ın t alebeyi ala- Gene burada bir baraj inşa edi-

cak olan soguk hava d po u 'k buz cuk buyük bır tem~ıl ve konfer~ns lecck ve uçılacnk muntazam kanal-
brikasmın pro'c " ke ifl ri ya- .donu da vardır. Hına 120.000 hra hırla Marmara g'ölO y0kfi{'Jtilecck 

pılmış, ta dik edilmek uzerc aliika- ye maı olacaktır. f güliin keııarndaki köyler daha u-
darlara gönderilmi tir. Tasdiki mü-\ gRZCRUMDA 1 zaklnra nakledilecek ve Salih li ovn-
t E>akip derhal inşaata ha lnnacaktır. Erzurum, 8 - Vilfıyet hususi mu- sı bu baraj ın suları ile sulanacaktır. 

Depo ve fabıikanm ınşası için 50 hasebesinc<• yaptırılacak olan örnek Gedize dökülen ve köylülerimizi 
bin lira bankada hazırdır. 1 evı;rıe modern tcchiz~tı. ihtiv~ ede~ zararlara uğratan küçük çay ve de
TOHUM TEMiZLEME MAKiNE-

1 
dogum ve çocuk evlerının de ıha lesı I reler barajda toplanacaktır. Bu su-

LERI GELDi 1 ynkında yaplacaktır. retle hem sularından istifade temin 
Ç nakkale, cHususi» - Tohum Vilayet h.~ısus! ~uhaseb~si 938ledilecek ve hem de t uğyıuılarda 

temizlemeye mahsus selektör maki- mali yılına yuz hın !ıra tahsısat faz- köyliilerimiz zarardan kurtulacak-
neleri için memleket hastanesi cirn-

1 
!asile girmiş buJunmak~dır. tır. Muhtelif etüd posta ları Turgud-

r mdaki bina vfüıyet hesabına satm B } k • b••} ı·k hıda, cumhuriyet il kokulundaki da
alınrnştır. Slektor makineleri yeni a 1 esir 0 ge ı - irlcrinde ça lışmaktadırlar. 

bin •Y:;~~~';;,~r.FtnANLI~ı . leri başladı Azgıh Manda 
J,,up ekının l:rnurbey nahıye. mde Balkesir (Hususi) - Bölge li k s· k.. •• l •• • 

~apıl~~ak badc1?li~ fidanlı!ı _için maçlarına '.başlanmıştır. tık karşılaş- lf OYU a t-ust etil 
- 00 donum arazı z.ırnat Vekaletince malarda İdmangücü, Birliği 2-1 ; Balıkesir. (Hususi) - Dereçiftlik 
s?t~~l acleınktmlrıştır. • akında faaliyete Bandırma ldmnnyurdu , Yeni Doğan ko~·ünde azgın bir manda bütiln k ö-
gırışı e · {) ı · ı d. d ·d · sporu .,. yenmış er ır. E remı , .. ıt·· 1 t · t• !\• n ııda s•ıman 

Diplomasız dişçi 
yakalandı 

. yu a us <' mış ır. .-ı • • -
Hm·ran ~açı 2-2 beraberlı kle ne- lıktan kaçmıs, köyün . okaklnnnda 
t' ]enmış Ayvalık Ak ld 1ce . ' . . . • ınspor- man rastgelcnc saldırarak dolaşmış, Meh 
yurdu maçı, hır ıhtılaf yüziinden ys - med adın<lıı •.lo vaşlarıntla hir a-
rıda kalmıştır. - b · ı ·1 .. -damcagızı nyn uz arı e gog-

Alaşehir, (Hu u~ı) Ka aba- Mehmed elinde çanta mahalle sünden ve karnından ağır su-
mızda diplomasız dişçil~k. yapan Ku- \mahalle dolaşmakta ve d~ çilik yap- rette yaralnmıştır. Gliçlükle yakala
lah Mehmed adında bırı yakalan- makta imiş . .Mehmed adlıyey<> veru.

1 
nnıı manda, bundan eve] de bazı 

mıştır. miştir. kim eeler(' saldırmıştı. 

s 
•• u • 

vakyada Pazar gü
·habat vardır 

Hükumet, int ·ha bat esnasında hadise çıkmam :ıs1 ve 
sükü un haleldar olmaması icin tedbir almıştır 

Pr g. 9 (Radyo)- Hükumet det A:man~an tar ~ın~an v;ri· te essüsünü olmuş bitm ş addet· 
Pazar günü y p lacak oı n ı nt i. len m uh taray.!t prt.J : sın ı mcv· me-ktedir. . . 
b batt . ~ku letin haleldar o l· zuu bahsederek ÇekoslovaKya Volki'ler Beobabter ~ı~or kı: 
aması ıçm es ıı sl ı t : db.rl er nl· hükumetınin derh l memrıuni· Çekoslovakyanın Dahılı su ı hu 

mış_t ı r. Bu int hab t &~_nu!1 da } e .ı muc b b 'r cevap verd ığini Nasyon nlistlerin metali~at.nı tat · 
nelıc;: nl şıl c ık ve muteakı· müş3 hcde etmekted.r.. min etmek s Jretile tem ın etme· 
ben de hüku ne t le Süd et Al· Be liner Bo sen Zeıtung ~a· meğe ve adecc kuvvete istin d 
man'arı a ra s.nda m iıznkere:e re zesı de Südet Alm1nları ~ın ar~ etmeğe karar vermiş o l uğu 
başlanac ,ktı r. tık uzun m:!ddet Çeklerı n vak~t göst rilmek istenılmektedir.Ç~-

Prag. 9 (Radv?) - .~eko_sl?· kozanma siyasetle. ine taha~m~l koslovn'ıcya Çek olmıyln top· 
vakyad ; askerh k muddelının cdemiyecek!er ı ni ve sothı b~r r klar üzerındc Pragı 1 h ! ge· 
ıki e rıeden üç seııeve çı karı ' - • teı:ıvive ta zile de kti fa eyle mı" monyasını tesise ait tema ülleri 
cağ h lkl< ındakı haber, teevyut yec kleri l İ yazmaktadır. t k 1 ğ .d'I 

1 
yr d 

· d ., d" 8 ı· 9 ( AA ) H v 89 t> r e me e mua ı o en c a. 
etm.ş eg ır. er ın, . . - ı .. , ki . 

Berlin, 9 (A .A .) - Berliner Aj n sı muhab"rınden : karı ı arı y.ap:naktan ıse herş•y 
T agebla t g zetes· Ç '"s o ak- 1 •tbunt Ç<"koslov1kya d :ı üç kaybetmeğr l erc ıh eder görün· 
ya başv k'li iıny H zayn S · senelik as<e i nızmet sıste min in mekte dir. 

haklarını fazlasile almış olduk- ~~~:ı~~~;!~~~~ ~u (le noktni nazıır ~ 
larını beyan ediyorlar m: .. i:- Üzüm kutularının ınühurıen· 

Berlin. 8 ( A.A. ) - 24,000 malık bulunduklan bütün hu· 2 Hususi tip iiı.ümlerin kutıı ebtı· 
rızaya malik olan A 'manyadalci kuk ve imt yazlar malik bulun· dının değiştirilmesi, 
Po onyalıl ar federasyonu hukuk· maktad r. ~ - Standart üzümlerin kutıı ~! 

Bu hu, uk Rayh hududları lıklarırıa da standart markaltırt 
l ırının genişleti lmes hakkında rulması. 

dah ıındo o turan milli ckall • ~ Dııhi . iyo N.ızırına bir istida ile Bunlardan birinci ve ikinci nok • 
Yetle ·e veri leb ile rı hukukun aza· 1 01'· 

müraca :ı t e t mişt . r. ar mahzurlu görülmüş, üçüncü 11 

mis d ir. Eğe r Alm m .canunl arı tai nazar tasvip edilmiştir. Bundıııı 
Bu tecebbüsle alaka dar o la· b h k t h...ı t -ııı .,, t ısmcn azı u u ıcu a a ı ey· sonra staııdart üzüm kutularının ~ rt 

rak salahiyettar makamların lemc :Cte ise bu. Po lonyada otu· taraflarına, ba larma da stand!I 
yarı resmi surette b:ld .rdikle· ran Almanlar h ak:.Cında Polon· markaları vurulacak ve yap1Jırı11•1 

rine göre. Almany!da oturan ya k nunl nrın ın ç.z Jiideri tab· muhtemel hilelerin önline geçilece~· 
Po o .1 yalılar oiğer ekailiyetleri.1 d datın ayn idır. tir. Bu husuta İkhsat Vekaletine de 

-----• mal~mnt verilmiştir. 

Bergamada yakalanan 
canjlerin tahkikatı 

Yangın 
Dün, Alsa .ı ca kta Meı'adiy• 

caddesinde ltalyan tcbaasınd•11 

Osb ya a it olup çiçekçi as•· 
o m A ananın kir ile ot W'duJıJ 
11 sayıh iki kat'ı evin lt k•" 
tından yangın çıkmış vo itfaiye• 
nin yetişmesile derhal ıöudO
rülmüştür. 

- Ba&ı I inci u.hif ede -

Kur benlarından birı. evvelce 
y~ zdığ'ımız Akhisarlı h ı cı ML·S· 
ta fa Pı:kef e:erd.r. B.ı\c rçay ke
narında bir ~ arla iç'nde başı 

balta ile parç1lattmış olarak 
bulıomuştur. 

D iier kurbanı da Said G ir· 
!:a, ad nda zengin bir çiftç d ir. 
S Jidin cesedi liergamanın S .ı· 
del köyü c varında bir tarla 
ı çinde yine başı balta ile pır· 
çı a ıınış o larak bulunmuştur. 
Şerirler. bL1 ci11 ıyetlerıni b iiilti-
um bı,tı~ariy . e yapıyor. 

zabıta ve adliyeyi cina· 
yetin o ua cu öylüler tara· 
fıcıdan işlendiği zannına ür~ -
lemek is iyorıarm ş. Bergama 
aduyesi her iki c nayetin H ııni 
ve D laver tarallırıadın işle .1d :· 

ğ ni tcıbit etmiıtir. Maktul S&:t 
Gjrkıışa ait tütün ço'<i mık· 
buz ar , Hilmini11 evinde bulu· 
n)I eski' cake.inin c .:binac, 
nagand t banc11ı da fazla pas· 
l anmış olaraic Hıiminin üzerin e 
bu l unınuştur. Bu cinayetin iş· 

lendiğ. g c: D la verin ayağını 
giyd ğ, aitları otomobil listi· 
ğinden yapı :mı, pa~uç'ar <la 
meydana ç karılmıştır. H.~l.Juki 

zabıta; bu vak'anın sabahı bu 

pabuçların izle. ini hadııe ye· 
rinde teıbit etmış bulunuyor· 
muş. Vak• ay• iş' edilderi gece 
ıuçlu H .lmi ile O. averin aşığı 
Kırklar kö·rüne giderek pepe 
Mustafanın ev.nde yemek yidik· 
leri, maktul Saide ait çizmeleri 
Hilmin n geyd ği. Somaya gö
türüb bir esle c 'ye cila kuruşa 
aattığı da anlaşılmı ştır. 

Esk'ci buluAmuı. çizmeler ıo· 
rulunca 375 kuruşa tanımadığı 
bir ıa hsa sattıtmı ıöylemiıtir. 

D ğ~r maktul Hacı Muıtafı. 
cambaz ve arabacı imiı. Bor· 
gamaya g iderek Diiiverle gö· 
rüşmüştür. Geceyi Hılminin 
evinde geçirmiştir. Dilaver bu· 
raja Bakır çayı civaruıd.a bir 
bahçeleri bulundutuou, kendi· 
ıine satmak iıted itini ıöylemiı, 
ertesi gün bahçeyi ıöıternıelc 
behaneıile buıay ı götürülüp 
öldürülmüıtür. H.lm:oin niıın· 
1111 ve kaynanası, Muıtafanı11 
geceyi evlerinde geçirdiğini iti
raf e tm · şlerdir. Hil ai ve D li· 
ver. ciıuyette kulla11dıklar1 bal· 
tayı B:ıkırç tyı üzerinde S ndel 
"öprüsü altına attıklarını söy· 
•eın ş\erdir. Filhakika balta ora· 
d3 bulunmuştul. 

H lminin 1937 serıesinde E· 
d irncdc, daha evci de Bulga· 
·istanda müteaddit c inayet ve 
h ı rsızh~lar yaptığı tcıbit edil
mişti·. Hılmı hakkında yazılan 
bir telgrafa dün Ed rne valili· 
ğin den gene telgrafla cevap 

•?elmişt ir. 
Bıı telgrafı 

ı dıodakı suç 

göre H i.mi, Faik 

ortağı ile muhte· 

1 f tarihlerde Ed.rnede araba 
ve g ımofon b rsızl ıkları yap· 
m · ş, 9 Ey iil 1937 tarih inde 
S atl\ Alı ile lc nrısı Fatmayi 
~ viııde paralarin t maan balta 
lı! öldürmüş, suç ortağı Faik 
tutulmuş. hkat h.lmi izini kay· 
bettirmele muvaffak olmuştur. 

Eşyas'l e beraber evin. 9 bİP 
lirayn s gortah olduğu anlat'~ 
m•ştır. Z ırar elli J;ra kadaidıl· Ed.rno sorgu hakim l iğ . ncc 

H imi halckınde 21/9/937 tarihli 
b ir tev ;if m J zekkoresi kes:lıniş 
o!duiu · anlaşılm ı ştır. Fai:Cm 
Edirne ağ.rcezası lda mubake· 
m!sİ e a ı devam etmektedir. 
H imi aslen K 'yalarlı ve 1317 
doğvm~udur. N Jfuı kütüğüne 

Toıeat vi ayetinin N .icsar kaz • 
sında Erg li köıü ıden naklen 
Ed rnede mJkayyettir. Babası 
b d irs zdir, H .ıtice adında bir 
kadının oğl ıdur. E 1 r ıe hava· 
l siı1deki vta;c' alarda.ı ovol Bul· 
gu e t.anda kat 1 ve eşkiyalılc 
suçlaTından B ı : ıar zabıtası:oıca 
y ICİ! ınaralc m .. -h1ceme ı&c rariı 

lngiltere 
A -k . . J!.j m :?r. __ aan cıört ,.., 

. 
15 sene ağ.r hapse mahkum 
edildiği, fakat Bu\garıstan n 
H:ısköy bap shaoesinden kaça 
rak yurdumuze geldiği anlaşı l· 
mıştır. 

Edirne zabıta ve dliyesi ken· 
dı si n i şidd et l e nrama ta imiş. 
Edirne v:iiyetinden gdon tel· 
grafda Hılmınin azılı ve teh:i
k~li bir şeri r olduğu, kaçm ağa 
teşebboı etmeıi çok muhtemel 
balunduğundaıı muhafazasına 
dikkat edilmesi b ildirilmekte· 
dir. 

Böyle azıh bir şeriri yakala· 
mağa mllv.ıffak olııı Cumhuri· 
yet jandarmam ızı tak~·r ederiz. 

••••• 
M aııif .:ıturacı!ar ve 

iıçiler 
Toptanct manifatura mataza

larında çalışan işçilerden ba· 

zı ları matbaamıza gelerek u 
şik~yettc bulund-alar: 

- Patronlarımız aralarında 
bir anlaşma yapmı şlar, yaz gün· 

lcri matazalarım saat 18 de 
kapılıyorlar. Fa:Cat bazıları bu 

karara muhılif hareket ediyor. 
ıözü:ıii tutmıyor ve matazayı 

yed. yedi buçuğa kadar açık 
bırak yor ve b~z da dığor işçi· 
lerden fazla c;alaıtırılıyoruz. 

Ala:Cad Jrlıran nazari dı kkat· 
lerini celbederiz. ····-Demokras ·ıer 
-Başı 4 üncü salai/ede

ihtiyatkarlığı ile, hiç kimseyi sulhli 
bozmakla ve garanti ettiği, Brian
Kollog misakını ihlUI arzusu göster
melde itham etmemişse de beyanatı

nın sonu manidardır: 

tayyare alıyor 
Loodra, 9 (Rild . o) - lo,Sl' 

tere H va Nezaretinin matbol' 
ta vcrd ği habere göre lngilt•' 
re hj"Q net i, Amerikadın bat 
günlerde dö:t yüz tayyare •tı' 
alma ı< üzeredir. 

Hal evi köşesi 
1 - H.a • ..;ıııuzı.ı havaya t1.tl' 

ı o run mala ı hna•ısunda hi'!.i 
e inmeferı için '11 ·6-938 tarİIP' 
cum rteıi gününden itibarı' 
bı:r cumartesı günü uat 18 d• 
halkı mıza bir kura açılad~
tır. Dersler serbestir. 

2 - Halkevin.n sosyal y'1" 
dım kolunun tcıebbüıü ile ıçl" 
lac :ığı eveice bildirilen kim.,. 
siz kadmlar tarafından yapa1'' 

c nk Türk clemekleri sabı •" 
ğazas ı pek yak:nda açılacakt•t 
Bu mağazada elitlerini dtoa• 
istiyenler 25 hazirana adat 
her gün aat 17 den 19 ı• 
kadar Bay Naciye müracaıtll 
işlerini makbuz mukabiliacl' 
tesl im etmelidirler. 

3 - Evimiz aafonunda la~ 
hafta Cumartesi günleri ••' 
18 de çocuklara Karagöz oyııı· 
tılacakhr. 

0 4 - 10·6·938 Cuma ıü11, 
ıaat 16 da D.ı. Tarih, Edeb'' 
yııt, Kitapsaray ve Yayı• "' 
Yönlcurulurı haftalık toplantı1'1' 
vRrdı r. ~ 

itizar 
Yazımızı.o çokluğJodan (~ 

BU GÖNÜL) tefrikamızt ko1 üt 
madık o uyucularımızdan oı 
d le z. 

ANADOLU 
Gfi,,Jük ıi ·aMl 1aa~ 

~ıalub H : lincwuhaJiııt /4 
Haydar Rüşdü OKT~ ad" 

lıua.aı' ııetriyat •e yua İ~""': . 
n . Luııôi l'<iü~be& ÇAi"...---iDAREHANE.si 
7nrir 1Hnci !leyler ko!I 
(.1. elk J cıuisi Liııa•• içindi 

1 t lfraf: lınıir - ANADOLU u: 40, 
1 dt hın: :.ı776 • .Voeıa kut~ 

Abone tt-ı·ıiliİ 
l ılht:• 1,,,tıc • ..ııı •>lı~ soa cAmerika millet i, diğer blitun mil

letlerle müştereken daima sulh, ada-
let ve terakki ş~tları istemektedir. ıtt.C~ 
Buna zamime olarak milletler nrıısın- 1 •lıono aH·n Jel~tler f('iıı 
da herhangi bir anlaşmazlık ihdas tl-.....,,.,~..;•:.:l.:.c :.., .. ...--.•.,..u:_•~'i-27--li--r11~dlf~;6 
eden yerler veyıı hu<lhıeler ne olursa r. .A'J liAA~11'JJ-" 
olsun sulhii n idamesini nrzu etmek-
teclir ' 



• 
ANADOLU Hazina il 

--~...--- l\I! Kadın casuslar faaliieti! 
ı Amiral Nelson Onlar nasıl düşünür, nasıl geçi-

- - -- --- ---- - -- - -----

Bir ihtişamın parlak destanına karıean ask. l ? 
nir ve na~!~_çalışır ar. 
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Çarı Grevll, Emmaya şu aaaB da- mün sonuna kadar öyle kalacajım. I yalnız çıkmasını, kat'i surette men~t-
W.. tevcıb etmitti: Arkadaşınız Çarl Grevilin arzusuna mişti. Güzel kadın, re.sam . RomneY_1n 

- Şimdi de beni seviyor musun! tabi olarak bütün timi~lerimle . ~na 1 meaai dairesin~ giderken bıle, anasile 
- Evet timdi de .• Ben giinahki- bailandıiım aiindenberı, kendısıne !beraber wttmege abpnıştı. . 

.... Ne yaptımaa yaptım; fakat ae- sadık bir hayat arkadaşı ve bir ev ka- Çarı Grevil; evin masrafları ıçin 
1't levmeket.en bir an bile pli kal- dını olmakla haz duymaktayım.> Emmanın anasına sened~ ~~z ve Em-
llaclun. Bunu aöylemek, belki de d(Ustakbel Ledi Hamilt.onun, bu manın süsü ve elbiseJerı ~çı~ de otuz 
~; fakat ... 't yazılannda göründüğü gibi samimi lira vermeji taahhUd etmışti. . 

Carı Grevil, bu eör.lerden sonra olup olmadıtını, romanımızın ileri- l Güzel ~mma, Çarı Grevil-
.,..._ taıJmuı ve .uzeı kadına dik si ı&rterecektir.> le mesud bır hayat y~mıştı . .. Gü~l 
-. bakmıştı. Emma, biraz sonra, Çarl Grevil, Emmanm anasını da 

1 
kadın, br defter tutmag ~e. ~ndehk 

ç.,ı Grevilin kolları arasında sılut- beraber almış ve ona; ev hayatında, masraflar hakkında sevgıhsıne san-
"'9 kalmqtı ı vekilharçlık vazifesini t.evdi eyle- 'timine kadar hesap vermeğe ah,mıt-

Çarı Grevi), .uzeı kadınla dudak mitti· tı. Arbk, ev kadını olmu, tu. 
~ welmif, Wifçe mınldanma- Çarl Grevilin oturduğu evi, dayıla- Ressam Romney, Çarı Greville bir-
6' '-tlamwtı • nndan birisi kendisine bağıf)amıştı. lettik~n az bir zaman sonra, Emma-
llta - Beraber yqıyacafız. ~, zen. Evin harict manzarası, tama~en sö-= ya mua~~ bir para ve~~ taah-

ldr adam deillim. Harleıye Neza- ilk kalmııtı Dahili kıs ·. büsbü- hfld etmıfti. Bu para da, gil7.el kadı-
~ Ufak bir vuifem vardır. n ı.. .. aı... • mı ıse, nın muhtelif masraflarına medar oJ. 
"'UllUJala -beraber aldıimı JD88f, kim- ton """9IUll bir ,,ekle sokulmuş, duvar- muftu. 
"1e muhtaç olmadan ıaıamam•u lan aüzel venadide tablolarla sOalen- Emma, bidayette veli nimetinden 
'-er. miftJ. Bu tablolar arasında, büyük para almak istememişti; fakat, Rom-

Sen prıdf, aoyadını deifttireoek- aan'atkir Romneyin, sureti mahsusa-! neyin ısran karşısında, senede seksen 
~·. Çoııko, doktor Grahamm kılini- da yapıp, h~ye etmiş ?1duğu Jrfl•I lira kabul etmek ıztırannda kalmıftı. 
~ocıen kaybolan fifa perisinin; Em- Emmanın büyük kıtadakı resmi de ö 

1 
b' · 

1 
·..+ı ki ...n ..... 

1 ..._ Laiyon olcluiwıu bütün Londra mevki almıftı. . Y e ır zaman ge mı,H • a-

biuyor. Güzel kadın, Çarı Grevilin kan ad- kadının en büyük ve zevkli eğlencesi• 
Sonra, bana lldık kalacatına dait lan altında ve anası ile bir arada, büyük san'atkir Romneyin tablola-
~ vereceı.tn.a ~ok meaud bir hayat pçJrmeie bat- nndan ibaret kalmııtı. Hele; S(izelli-

Vazifeleri son nefeslerinde biten, düşman 
zabitlerinin cebinden geçinen ve vatanından 

hiçbir şey istemiyen vazife ~hramanlan 
' 1 lunan casus} 

.,, • u ~ .. C - Düşman hizme~ndeki ~ 
bütün gayretlerine ragmen, llı7ik 
olduiu muvaHakıyetaizlildeıe ai-
rar . 

S - Düşman hizmetidıeki ..-. 
aun akibeti nedir) 

C - Darağacı. 
S - Ya vatan hizmetinde çala 

şan casusun en nihayet eline ..,.. 
ceği nedir) 

C- tcref. 
S - Harpte göaterdiiiniz • 

alelAde faaliyetlerden birkaçUB sll
reder miainiz) 

C - Harpte gösterdiğim en .S. 
iade faaliyetlerimden şunları ..,.. 
bilirim: Düıman denizaltı .-•fili 
ni torpilledim, bazı fabrikaları ...... 
al ettirdim, hayvan eüriilerini ..... 
lemek auretiJe düpnaDI zarara ili-

GQzeJ kadın, Çarl Grevilin bu *- lamqtı. Kendisi ; kaptan Con Peynle linin, muhtelif pozlarda ebedlleştiii
'-tnı ean kulaifyle, dinlemekte de- .Yatarken yaptıtı aibi, piyano ile meş- ni görünce, son derece sevinmeğe ve 
"-nı etmittL Birdenbire, kollanm aç- aut olmak ve lisan öjnnmek sevdası- bir gün Romneyin evine gitmese, sı- Ca8UB ieabtnda. kalbinin aevdili ~b1ği öldürür, bötlle 9fllar 1'e kaybolur 
~ ve Çarl Grevilin boynuna dolaya- na dUpnüştU. kılmğa bqlamııtı. Fransız mecmvalanndtın birmiş le, imzuız ihbar mektuplarına, hu-
1'ıla. onu tekrar Opmlf: Çarl Grevi}, Emmalllll, aemıeğe - ARKASI VAR - mvluırriri, bir etJBUBUn nıh ,,e bırak- aızbğa, zehirlenmeje, uyumakta 

- Seqiliın. ut.edijin t,eminatı terirıi, tle ıuretle t*lftıjlm tubit et- olan düımanın üzerine elde ailih 
~ haaınm. Yalnız Grevil, beni F:ransa Ja.• 11Uk iiur6 fiillk bir repörlaj ,.._.,_hücum etmeğe, zorlama veya~ ~ kurtaran ve senin de ya. a~ ttr: letme auretile airkate .. S arkadafın olan. Bomneyi bir- Sual _ Niçin cuua olmak isti- ~ ~ a~n. hizmetindeki caausun 
~ naaıl t.erkedeyım? Bu adam, E k •• ••k k• b •• yonunuz, bize eöyler misiniz) faziletlerini bize •Yar mıaınız} 
~ veli Dimetfmdir. Bir çare dO- n uçu yaşta ) U Cevap - Tehdid edilen vatana C - Kahramanlık, zeka, açık 
Mil de, ben de ona aöre hareket ede- • hizmet etmek ölülerimizin intika- bJblilik. ,.hei menfaate ~ kat'! 
'~ k d ? mını almak ~e medeni hukukun ve topyelc.Qn bir Wuıtydi .. lıte vatan l>iyel'81ı: yalv&l'llllfb. yu·· k . anne ı·m ı·r . galebe.ini temin etmek için caaua hizmetinde b~ casusun. fazil~tleri .• Çarı Gnvil, batını eallamış ve teşkilatına girmeği ıiddetle arzu S - Ya duşman hızmetindeki 
~ Uive etmifti: ederim. casusun karakterleri nedir) 

Bayır, ha11r, Romneyi t.erket- S - C..ua tefkilabna ıinneii C - Alçak.lak, hilekar~. aıun.k1:-
~-ır.in. Ona pc,. ve~ tizere 

ye 'p fıd mınuz tman hizm euuaun 
'timdi oturdufun evi bırakıp be- e oldum dı•ye sevı•nçle bagıv rdı. C - Yapılmıt vazifenin verdiği rakteri.. 
evime aeleceksin. 8DD t aail ve temiz saadet yegane g S - Vatan hizmetindeki caau- " 

~aeninJe olan eski alikamı Franaanm, belki dünyanın en yemdir. ..un elde ettiği n~ticel~r nel~rdir) 01lfma.n ~bitım baftan ,..a
111 

ıll 
...__:.. anlataeatun. O, derhal va- küçük haminnesi lvon Delport· is S - Bu asil ve temiz ideali ta- C- Vatan hızmetindekı caaua ifin malıcııbi1'eti btrabr, ..ıı -. 

ıa..L . 1 fe ı L----- ratbm, onun genenwennucu -
-..eQ kavrayacaktır.> minele, otuz Yatında bir aenç ka- hakkuk ettirmek için naSJl bir çare-- güçlük çekmeden ve devamlı auret-ı __ 

11 
_ _!_..ı __ ~ 

~. biraz dflt(lndtlkt.en sonra: dandır. ye başvuruyorsunuz} te fail ı za ~.er ~r. . _Devamı 
8 

incide_ 
...._ ...... Ah Grevil, bana ne kadar haylr- Bir oilu vardır ve bugün on ye- C - Yalana, emniyeti wiiatima- S - Ya dupnan hızmetinc:le bu-
~: .-mndJlmı bflmezain. Onun di yapnda olan bu delikanh bir ço
~ beni nankörlfllde itham eder di- cuk ..ııibi olmut. anlle8İni de büyük 

korku7orum.ı. anne payesine çıkannlfbr. 
~ fvon Delport, seyyar bir tiyatro 
Çapı G1'9911, fbtl bduu tekrar Gp- kupanyaaında çalıpn anneainin ya
~ tıebe•lm ~ fOD)arı söy- mnda y8fAl'llaktadır. Buıün 30 ya

tında. torununun çocuğunu gören 
._ lla.tmill ol Bomııeyin bana bu bclın, falcıbkla ve bazı ihtiyar 
~ ne hille ı.İıı oldutuau 'bf~ bdın rollerinde çalıfaJ'ak aeçinmek
' O, biWda menmun o.laeaktır. Zi- tedir. Kendilerine hem araba, hem 
' •na bip ,alan atkı tamamen ev vazife.ini gören, araba - kulübe 
~ O; çok 88Vcliif san' atı f9in ~en aenç büyük anne, bu cHa-

faydalı olmakta devam ede- dİ8eyi> fU tekilde anlatmaktadır: 
~ antadıktan llODra, arre kadar - Bir ~ ojlu1n, kop kOf8 ya-

duynuyacaktır.> nama aeldi ve: . 
....... Çarl Grevllf tekrar kucak- - Anne ben evleneceğim dedi. ~ nwae 1'e tontnu 

'11111; ft hararetle lpmOftU - Acelen ne, oğlum} dedim.. niyprlar, beni gösteriyorlardı. 
ı.. .. On yedi yapndum .. Daha geDÇ8İn, Ben mütemadiyen zıplamakta ve 
~ ~ blrlbbini kutAlrla- vaktin var.. bağıımakta idim. Nihayet deliliği-
tııi!ılt eldaldan "1de öpafarlerbn, ,._ Bunun üzerine oğlanı bir keder min farkına vardım ve hemen ken
~ ~lllO' Gdwhn lgeriye giriver- aldı. Somurttu bir kenara oturdu .. dimi toparladım. Eve koıup, çocu-

"'-n..._ • O zaman anladım ki bunda bir it iu kucakhyarak öpfüm. 
'-~ man'atklr, odanın ortasın- ~· Soıdum. Söyledi.. Diyebilirim ki İlmini Lilyan ~y
~ bir Mide baka blnnp:w. Ben de evlenmesine müaaade duğumuz bu küçük kızı anneaan· 

Cari Grnllln toılanndan llY· ettim. Doiruau aevinmiftim. Bu den, babuından daha fazla ben le"' 

.,... bDrppnpı.. yafta pılin sahibi olacakbm biraz viyorum. 
~ Oınll, dlent dııel kadım sonra da torunumu ıörecekti.n. Bu lvon. ~lport, ... 12. yapncla.. iken 
--~ .... -~ flrlamıt ve Bnmne. eevinç arunıda oilumun kabahati- evle

1 
nmifti~ ve olegludiırdilk.~.ocu~u~. 

-~ llODl'a: • d affettim • oi unu era.en ev n gıne aevmı-
~ laah ecleaeila •vaBi dostum 1:. Dl ~naıı de.' bu h&clieeden benim y.or ve bundan ao~-:8 bü~ aiL:-ine 
~-haJbnmttı. L_..ı __ memnun 1m...... ünkü 0 erba evlenmelenm tav.aıye ediyor. 

"-~ llll'atkar. derin bir 80Jdlnet- JUIUll& o -r.:~· Çl • • • • • 
•t.rı Q ' . da henüz pek ihtiyar olmedıia halde BaJ 
..... --- IWllla ~rinf dinle- ... .. ____ L.! aar 
,,..._ -..: torununun 9QCUIUD~ ~~u. • 8 

-.. ._ OiluaıUZU evlendirdik. Bu, bir ta •ı • ~ ..... - ille, • olaeat!'t köylü km idi ve bir fabrikada çah- yyareeı en 
-.. ~.:. ._:~ .a- 11yon1u. Evimia ıelin aeJdikten Be.pad, 9 (AoA.) - Bulpr 

.,._...,___ lobua hazırbiına baped•k ·ı L.---...· y --•-
.•. eonıa, b' 'le.tirdi B meaud _,..c. ili ~· ..,_,,,._ 

._-......, blrbç ay IODl'a Ml7lk Oil~ .~ır~mae~ gibi karp- ela luM b r •ücldet kalclaktaa 
....._ fU mektubu ıazmıftı =~tiyorduk. -r• Soı,a,. döa~ek ben 

,_ ~ menfaat ileti Y&Plftll Bqün, ift:e bu aördüiünüz yav· tlia alqam tanare ile Bel ....... 
~ 811 CGk para verenlere vakitli ra dünyaya plmit bulwluyor: Doi .. •"'1••*· 
~ -...ır etmıddu çekinmemif uju anda öyle ~ ki, öyle Pirede, ınllaiın 6ir 
~ ..,. bir adamtn elinde iken, )'Ok· aklım bafamdan gıtti ki: 
'-1 Yleclaımmm 11&ini duyarak be- - Otuz yat1nda büyük anne ol- ına~ olaca/ı 
~~bir baba 8fbi bent e dum. diye avaz avaz baiuarak .,.. Ati ... 9 (Rad70) - Fr•• 
~~ .ttinll. Çamurlardan kap fırlaclım. cloau ... nın Pire li••••• li-S kadın, ev kadım olmak Ahali bapma toplanm11, deli ol- ,......., Fru111 balari1elil.-ile 
~"'.._,..bir bayata awwnıı duiumu zannederek b~ kork~ Y .... 1pOrcı1ları arwacla •l

lavalb leli. Onun içindir ki, ile, biraz ~ .~yre~ beni ~ W. Wr •aç ,. ... lacaia llaber 
~ ........ ....,,....Tldt laWerile yorlaıdı. Biribırlenne: • . it"-

~=••• w 1mı1- - am.taı Bu.tal .... ~r. 

Sözlii sinemanın mucidi 
Gözleri kör olarak vefat etti 

O çalışh, kazancına ~aşkalan kond 
p S d·• - 3 N aaa I orclıı laizmau P'k ınubımdar. tabı sat vorıba:a.M ._ ._.. 

1896..,..~ d .. b .. Bu adam. çok defa hayatını mittir. taru... . .: oem ses , e.. . 
d t ı .. · de teı tebl.keye koymJt. ıcad ett tı 8.aro11, 1 Has raa 1938 _.. 

e manzaafrafyık ı lm ~~ıo A&ar- fo~otra& tıyyareloro yer.eıt.re· lıiae ludar ba •.iteY .. ~laa ... 
o.te muv a o an u.roo . k • · - - dak kaw 
uate, -bu Uk ıcaduaa berk-.ıden bıl~:ııtı~ın o.um ' 1 ~k· .. g3d kör olar~k , ....... 
•' ~ .adı ilim akademia.ncle• ,..H b" d k d' . oıum oau mitekaW. J•d• .. 
profeaar Mar.ey, Baron'wa ba b' ar ıa d •onu; 

1 
• . ~·- 111b• .. • yakal 1• fb· 

ılk fılm Dİ ılk defa aeyrettiii ar az yar 
1
• e · mesa ıçın u- Auı.aıte S.•• U,. 

·b . d blda. kt:neto müracaat edon Augıa.. banda bazı .. auc1 ,.,,'*I•• ıaman ayre •er çın • . te B.aron, oadaa ıa cevabı aJ. _. 
Arııtadaı aı bu ,. .. tırda tetYlk t t•ıdif oAlaa•. S..a H .. 

~ _..,.__ ••t r: R U---!.ı Vı lıiı:U&&: edea profeıör, fumi .. ,....... V. .__ 11• t t L oaaıtaaıa ..... e_. 
- •1111111 ııme e meK; ... ~- "zl . • dıt•r do.tlan siba. icada•_.. refiai kazaomıı bulana1or•11u. ·~at.na~ 90 11- w•ı .... 

ıuz la1 .. ti ~eriacle ötede br S b ka b r . ? dıae Leıyoa Donor ........... 
ride IÖı IÖJle•ep bqlada. :.bd-:a :O:r!d~ı ki ırıdeprll ~ııb.. Belçika ~ • . 
Niba_. fil••• mrı ...... - · t L- L L •ifıaıle oaa talıif llt•lıttı. ,.,.. . ~bir •ucı· ı 1111yab P' a. acanacaK; G alard İMİ 
çakb. Zavallı ... d, tek bir bal almııbr. Gerek atölye- . 0~~ ~ '"_._ a, r._• 
fraak bile kuu•ıcla-. ...,... ,_ , - L ~-. .. 1.ı· • ilam aça• ••• t.,...-•11 ve 

.ı-L.... _. e. ,......_ Ullımı uar zaya ... • b. a.-:ı.. ••• W. aia lae,eti .... i,.aiai bir•• Weaıle yakaaan fabrikalarda ıaae • • ._.,,._ 

r~kara •---• •RINlife sklen ıittikçe körle .. a S.on, •-:.~ a. ,.rdıalan An
tiade blcla. Halbald it- ..,. ,_.111 ve aefil kalm11t aac:ak L--..a:-:_ ...1-a.:ı 
dana ptirebil .. k itia a.o• L , clı . Bar• -uta111e ...... 
A k eli ~ • .._ IOO ....... -..... wette ver ti ,... ,..i icadlanu wfe 
bi:'i,~:k b:, ... ~•• ~, ... clenlerile ı.a.ı ... Wyiklütüııü ıöıterlaiftir. 

Fakat lait bir .. ,.. al' 111 fll'IMie bqlamıfbr. Gözleri görmedıli laalde, 
* ol•ıy• ita ~ ... Bu •laa.bb ~ .. ·~ Wle ••dam GAadiae ,.ıDllralll'~ 
klu. bu defa baıka •llıt..cla Baron yeaı :~· :a•flar.: p!inlan ve yazdardıi' yaal_. 
yeni ,_i k .. ıft• ,.,.atı ~ •it. hka~ 118 k 7'11 d• yenı bir film makiD•i•• · 
hfb. ·Bil..._ tanar.,e 1.te,. ~tireeeli paraya. en arifeaiade iken diiDy.,. _. 
tirilea yeni llir ....,.. aleti, til. bAfkalan koamqtur. .. ıtti. 
kelacli k•di• aruillİ• ,.... Artık aefalet bere::::• bu- Eter ıiıleriaim teclawili .... 
)erilli ala ı a. •etla ,.. ... bafla•ıfbr. . . . t ~· kün olu iclı. beıarıJ,et 
ia• ~ sa•m ıtaiı bir cici, ailaı,.t . ~lllDI Neatlly· uyesiade yoni ve pek •illi• 

.u...J....-61: ldi-1- deki •iitekaıd ilimler yaarcluaa ketıflere bv111urdu. Çinkü A... 
1arette ••....._.7- .......- ~ . ~- L - • n __ L- l. w. _.. 
elde ediyord& la •akille, y1z ,.ct1r .. k ••c-ı7etiau. .... pate . IMl'OD "or u.,.. ~ 
kilometrelik .....teyi •ikem- •ıfbr. •uıtui~ old•t•u aiyler, ~ 
mele• içine abyorda. ili• akademili de Aa... liz biqey y11p1(,.mıv•-

Au1a1t•üD amamİ iaarpteki j,JOI) fr. • IMf İ f41 · 



-'~~ 

B. Şuşnig nihayet 
kontesle evlend lu notlar 

1, ird Q er dbo lfl!ll! 

1erjn are 911tl 1 • 

Agdın lıattı; Alsancak: 
lı:mir·Karakayn·Ankara: Paılll'• 

ıe.ı rıu11ba. '- u dnleri 
a.ıt 21,as d • 

L il • uiJJ · Her ~ aat 
12 f J~,40 da 

lmıir.p nizli: Sab. peqenalM. 
t.1JJQUt İ '6n Qlt 6,3? da 

Jı:mir·Tire·Ôdemiı: Herubıb uıt 
~ :r da hir atar; a.. ~ıa aı 
17,SO Ödemiıe bU btQ. 16.SO da 
Tir .. ye otoray. 

Afgan hattı: Basmanederı: 
1ı:mir·fataabul·A.abra: Her gıt • 

ht 7 de (1>4ur. caıaı, ~qam'ln 
gOıılerl f•la lı YlfOll•bllf• bala1111rJ 

lt"'lr • Soma: Pffff "' J*MI• 
teli gtal•ri ._., ıs. ıs •• 

't)rltf" Vera 1amir.Rı11d11'1111: Pa11r, Hlt. per. 
mnbe ,. marı..ı gQnleri 111bahlt• 

Etki Avu t\Jrya Başye}<llinin, yiı.: 1Ut '1,20 a. •ahtelil katı , 
memleketi Almanyaya i~ti~i sıra· pıun..ı. pıpıaba. AIU ~ 
Jarda, evlendiği haber veiilmişti. ekıprea eaa& ıı d• 
OrıdaD tonra, bu haber tekzip edil· İaıair& .. Pa11r "° ~rtMI 
nliı, ftbt kontes v~nı fuiger jı· 14.ı-t .... l il de 

mindeki bu kadının IYfnial~ bera- H•r ••m•fl lbım oltıll ,.,.., 
fı,er yapdıjı kabul edihnişti. 

Bug(bı, lconte.in ıuşnigle evlen- /on nıı,,,or11l• 
dlii tekrar kat'! olarak bildiriliyor. YanpJ ilabuı: 22U • f'hir ııleo 
Elkl AvU1turya Baıvekili, ıimdiye t; nu •hı 11 IUlllJNJ.: 2201» • '" 

hirlerar .. ı &tlıfoa aalncaaı nUJDae 
llM.r bulunduiu Viyanada, Belve- ra11: 2150 • eı lrik ei.r •&i: 20n. 
eler .. toeunun bahçesindeki köık· lıuı1111: 2826. poUa: :H~$ ·iıaıbh 
t•D, ı.ııe Viyanada, fakat baıkn 11W 20J6 ·BauaHu İl~T••= 
bir binaya J}Jlklolunmu§tur. şuşni- 8688 • Akaatlk ~ctıu; 21+.. 
sin llmOi bulwıduiu yer, Metro- l'w~t Hpw ilket.M; llH 
"' otelidir. , Haber v.rıWiaine aöre, kontes Ş,hiı aw.ı nıı&&lırıaaa ubıla· 
Vffa, F"ııer, ıuınigin Almanyaya lt,.ta ~ " ,.. .u MllM• 
ıötUrülmeai ve bir daha kendisini 11 tlerı: 
ıorm.m•k üzere ayn)maaı ihtima· Tramvaglar. 
im. kartı •vlcmmek ist miıtir ve Be ı: •btıa G!iutr•lıin ,.11, 

1eemen nikihlan luyılmı tır. Kanto- ~lo biı: sıaaıny hareuı eder. 
ıln A çocuau vardır. §U nigin oğlu Jhmu ... , aludA hareke& edeu ikiıı-ı 
u onun ~anında a m kt dır. ci uamYay ukıh eder. HwtıLı• 

Kadın eaıuılar '°ara her d • ~"' 1ıu , .. 
•ay Ul'dlr. 

f11t1li~llİ / G.ee ı • uaıata1 GU.lyal&4iu 

.....,. Ba taraf1 1 ncide - 24
' edu. 

lamu k•rardım. ıömürael rinde is- ~"111 lH Go.el1ıh1• Uk lra ... ., ny .,. ,ııo d • Ji.i 
yın '1kardım, t"yyarelerinin düş- &ıı HY ,."' "MI• ~,:ı" a. "' , 
rMIİM Vt taaarladıiı taftnuıların 1 ı ed r. 
Mina kalmaama aebep oldum. i.Mlkltıı G0Jel1lh:r• ışeo aoıı 

S _. Bütün bu ukert, bahıt, ha- ll'llP"•f .-t. 1111• b&r~o& edor. 
ıyaf tekniji bu Adar miikemmel bir ti\l@du •1oi "• ta. ~ "•unaı 

kild• neredo l; rendiniz? ' dır. 
C- Onu hi~bir yerde öirenrne· 

elim E.Mten bğrenmeğe de ihtiya- "1 apıular. 
cım rok. Zaranna çalışbğım dü • budea K.upJ&ke,. ftk Yapm 
:ınandan ben luzum eden eyi ôğr~ ...a 6•451• l'auponuı1 ~albr. ~ 
airirn. auo npıır 1111 11,1611 .,.. aı.w ...... 

•• ~ 1 ıdlr. 
S - Lüıum eden geyleri öğren- KanıT dan Jımin Ulıı: tıpıu 

mck için kiminle düıcr kalkarsını~~ u tı,S:O ldiı. ~ \•!'~ "" ı•..ı.a 
C- Aa1ter1 esrara vakıf düşman Mı-' 4'~ J dt1. 

orduıunun en yükaek rütbeli zabiti ~o.ndıu her yanm 1Ull• JNı 
ile.

5 
n.. •apuı nıdır. Akf•• ~·ı.1.•11 ~~" 

- PU ubitin boiucu ıu sırla· aeter er •a&l 1 bırdU'. 
rmı, son sistem bir zırhlının ve mit· r============ 
ralyözün pliıılannı ~e ifM etmesi ..... , ...... _.1111111"'~-....... 
için ne yaparıınıa) lJ H h l U 

C - Ona karıı rnütcbesaim dav· r • e çe .1 
ranırım. .. .. t. Ç k h l "' Z s- TebeNUP'l\lnuz QO şekilde! ocu asta ı~ ~l1 
ohu) .& h 

C - Bu tebessümün hem mele· m1.ıte GllZJl 
klne hem de ıeytanca olmaaı llzını- Haata!atanı JJ,30 dan bire ks
dır. dar Bey,er ıokatmda Ahen.c 

S - Eğer haıımınız bu melelc.a- matbaası yanında :ıcabJl eder. 

n• ve §eytanca tebeasüme kanaat et-r11 .. --------·-

ın~ Ona iıtediii her şeyi veri- lngiltere kralı 
rlm. Multa/ı~ •lflgların ba:;rak 

S - Bu uiurda kadınlık ~er:fı!'i· mere•iminde 6ıı/u11du 
zi feda ettiAJniz zaman ne dilşunilr· Londu, 9 ( R4 iyo ) _ Kral 
eüaüa) 

C - Sadece vatanımın selime· altıncı Jorj, muhafız alayların 
tini dilşünUriim. ba) raıc mcr11i111ındo bulua. 

1-Vatana yapujmız bu yi.ık- muıtıır. 
Nk hiımetlere muk bil, ondan bir 
menfut bekler mi,iniı ~ Kralı e, haıta olduğundaq, 

C- Aslal Böyle bir §CY vazife· merasime işt ra\c etmemıştır. 
nin kutaiyetine küfretmek olur. 

Amıriltadd S- O halde, ihtiyacınızı temin 
etınelt içJn hongi vasıtayı kullanı
yoraunu•? 

C- Tekmil ihtiyacımı, duşma· 
nın baştan çıkaıd1ğım zabıtleri te 
1nin ederler. 

J nsau kaçırma meselesi 

5 - Vatonı kurtardtjmız zaman 
vazifeni~ nihayet bulur mu?. 

C - Benim vazifem son nefe· 
timde biter. 

Va~ırıgton, 9 (A.A.) - Meb· 
usan Meclısi insan kaçırma aıt· 
stlcıirti tetkık etmek uzere 
150,000 dolırlılc bir kredi tt· 

ı"ıini kabul ,tmittir. 

Izmir Vakıflar modnrlttğünden ~ 
Bedeli No. Cinai Mevkii 

Muhammeai 
ı.:,. 

200 62/1 Dllklcia Haataoe C. 
200 62/2 • ti " 

• 

Yukarıda aaüfredatl y111h dülclcinlar nhhta çıkanlmııbr. lha· 
leli 27·6-938 ~rıembe günü .. at oadadar. 

Talipler&a Vakıflar -idaretine müracaatları. 
ıo ıı ıs ~6 ıggs 

A~ '4D0l U .. 
Kerat>u un fora memurluıun· Karaburu!l icra Mem rıu-

dın: 93 ISS ğundan: 936154 
Karaburunun tayyare şub si- K~r buru un hazinei maliye· 

rı bo çlu e ki mahkeme baş sine borçlu eski mahkeme b•t 
katibi Kadri YtVlli oğlunun kitib" Kıdrı Yovaş oğlunun 
ıh uz ~e u ·~• mu"arrer ma· abcüz ve satışı ın lcarrer ma-

lümulhudut hali yeri mevkiinde ulh dut hali yerı mevkiıode 
(33) lirt kıymeti mahammineli 02a) lira kLymeti m11hımmene· 
11 ıalc zeytm ağacın an, Ji yirml dört ıak zeytin ağ • 

Tırihi jla11d,n itibaren otuz 
gün müddetle a,ık artırmaya 
çıkırılmı~tır, T lip olanlarm 
kıym ti muhımmenenin yüzde 
yedi buçg~u nisbetinde pey 
ıkçası t1ey milli bankanın te· 
minat mekfoounu vermeleri ve 
artırma 8·7·938 taııhine tesa· 
düf den cuma günü 11at on 
birde dairede icra ohmıcıktır. 
Müıtıriler ait 936155 numaralı 
doıy irı olunıbılaceti ıibi 
fazla iıah tı Jiılın dahi veri· 
lır. Talipler bu huıuıun daire· 
ye talile olunın açık artırma 
f rtname1ıni 8·6·938 tarihinden 
itibıreo okuyabilır. Hakları ta· 
pu ııcilile ubıt olm yın ipo· 
tekli ılıcakhlar ile d ter alaka· 
darlırm Ye irtifak hık 11h"ple
rinin bu hıklınnı Ye bu huıus· 
ta fıiı va 1111rafa dair olan 
iddialarını evrakı müıp telerile 
yirmi ıün içinde icra dıireıine 
bildırmeleri ıkıl hıld• hıkJan 
tıpu ıicilile 11bit olmadıkça 
ııtıı badelinin pıylı1m11ından 
hario kılacıklır1 v• tıyin edi, 
le11 zamandı artırma bedelı 

i•Yrimcnkulün yüıdc yctmiı 
bıtini bulnııdıtı takdırde e 
ıoıı ırtır•nan tııhüdü b-lci kıl1 

mak ÜHr• artıamanın on b f 

cının, 

Tarihi ilanından itibaren 
otuz ~ün müddetle açık artar· 
nıaya çıkarılmJştır. Talip olan· 
larm kıymeti muhımmeaenin 
yüıd yedi bvçutu aiıbetinde 
l"Y kç111 veya milli baokınırı 
temi at mektubunu vermeleri 
ve artırma 8· 7·938 tarih ne te· 
aadüf eden cuma günü ııat 
on birde dairede icrıı o'una· 
çaktır. Müşteriler ait 936/54 
numar la dosya ir•• olunabile
ceği gibi fazlı izahttaı liıime. 

dahi verilir. TıJipler bu husu· 
ıun dıirıyo talik olunın açık 
artırma şartnamesini 8·&938 
tarihinden itibaren olcuyabilir. 
Haklara tapu s c.lile sabit ol· 
mayan ipotekli alacaklılar ile 
diker ılakıdırl•rıA ve irtifak 
h k Hb"pluinin bu bıklarmı 
vo bu huıu tıı. fıiı ve masrafa 
dair olııı iddiılıranı evrakı 
müıpit lerile yirmi gün içinde 
icra daira11in• bildirmıl,ri ıkıi 
hıld hakları ~apu •içilile aabit 
olmadıkçı atıı bedelinin pıy
laımuından harıç kılacaklan 
ve tayın edılen umanda artır· 

mı b d li gayrimenkulün yuz· 
de yetmi~ beşini bulmadığı 

takdirde en son artıranın taahgü" dıha temdit edilmek ure· 
tile 23. 7-938 tarihine tes dJf hüdü baki kalmak üzere artır· 
eden cumartesi g~Dii saat oıı 
birde gıyrım nkuJ en çok 11rh• 
rına ıhılc ~dilecekt r. S tıf 
pe •n pıra iledir. M.d bıd li 
alınmadan tealim •dilmez. Mal 
bedelı verılruu iH ihale kararı 
fcı.hedılir ve kendisıraden evvel 
en ükıek toldıfte bulunan kim· 
ıe arzctmi olduiu bodcl il~ 
ılm•iı rııı oluraa ona 
ıhal• ıdılır o da raıı olmaı ve· 
ya bulunmaz sa ıcra dairesince 
hemen on beş gün müddetle 
artırm ya çıkarılır. 

Bu artırmayı alakadarlara teb· 
liğe hacet kalmayıp yalnız 
ılanla iktifa olunarak en çok 
artıranı ihala ed lerck her iki 
halde birınci ihale edilen kim· 
se iki ihalı .uaaındalci farktan 
ve dığer ıararlardan mesul ol· 
duğu ve tapu barcının beledi· 
ye ve vakıf icuının ve yüıde 
iki buçuk delliliyenln müştori· 
Y!! ait olduğu ilan Qlunur. ___ : ___ I ____ _ 

Jzmir belediye inden 

1 - Çoçuı<: yuvasının 838 
mali y la ıhtiyacı ıçın satın alt· 
nacak 7000 kılo ınek sfitünün 
beher ki.osu 8 kuruştan 560 
lira muham ne11 bedelle ve 
açık ekıiltm ılo ıb!lle.tı 21. 
6·938 aah günü saıt 16 yı 
temdit odilmişt r. Sntnımesi 
bııkitiplikten t darik edilir. 
iştirak etm k i tiy nler 42 h-
ulık muvaklcat temınat mak· 
buıu veya banka teminat mele. 
tubu ile ı6ylonen gün vo uat· 
te ene me ıe gelirler. 

2 - Çocuk yuvuının 938 
malt Y lı ıhtıyac ıç n satın alı· 
0 •calc 1900 kılo koyun etinio 
beher kilosu 35 kuruştan 665 
lıra ve 730 adet koyun dal•. 
~ının bıbon 50 Patinıden S 
lıra 6S kuruı aaubaaamcp be· 
del vt •oılc ek,iluae ile .b • 
!eıi 21.6-938 ula ıiinü ~ \ 
16 ya t1111dit edihaittir. ş.~. 
nam11i bııkiti pliktın tedarik 
edilir. lıtirık ıtınık iıtiye"14'r 
50 lirı 25 kuru,luk mMvıkkıt 
teminat ıaakbuıu ile ıöylonen 
ıün ve 11ıtto eacünııno ge· 
lir lor. 

3 - Dırülicezenin 938 mali 
yıh ihtiyacı içİD utın alınıçak 

manın on beş gün daha tem· 

dıt edılmek auretilc 23· 7-938 
tarihine tesadüf edon e11marteıi 
günü ııat on birde aayrimen
kul en çQk artıraqa ihale eclj• 
lecektir. Satış peşin para iledir. 
Mal bedeli alınmadan teslim 
tdilemH, M•I bed•li veP1l1Mz 

iso hale kararı fes edilir ve 
kındlıındea evvel en yükaek 
teklıfte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedel ile almıva razı 
olursa ona ıhale edilir o da 
razı olmaz veya bulunmazsa 
ic a daıresinco hemen on beş 

gün muddetlo artırmayı çıkara· 
lır. Bu artırmayı a ikadarlar• 
teblito hacet olmayıp yaln:ı 
ilanla ilctıfa olunuak en çok 
artırana ihale ediıerek her ilci 
halde bırınci ibalo ed le11 kinı
ıı ilci ıhale arasındaki farktan 
vo dıttr zararlardan meaul ol· 
dutu v• tapu harcın n bıledi· 
yo vı vakıf icarının ve yüzde 
iki buçuk dellilıyerıin müıtcrl· 
ve alt o duğ~ ılan olunyr1 --1200 kılo dana etınin beher 
kilosu 25 kuruştan .300 l11J 

muhammen bedelle ve açık 
eksiltme ile ihılesi 21-6·938 
aalı aunü saat 16 ya tımdit 
edilmıştir. ŞırtnamHi baıki· 
tipi kten tedarik edilir. lıtirak 
etmek ııtiy~nler 22 lir• Sil lcu
ruşlulc muvakkat teminat mak. 
buıu veya bankı teminat mek· 
tubu ile ıöylenen gün Ye Hat· 
t ncümıne ael.rler. 

4 - 7500 lira bedeli mu• 
bammenli satan alınacak bir 
adet itfaiye tipi komple ıra· 
zöz işi için 7 ·6·938 gün tinde 
yapalan lcapalı zarflı cks itmede 
ihale yapılmad tından meıkilr 
tarihten ıtibıren iş bir ay p-
zarlıia bırakılmıştır. Fenni vo 
mali şartnamesi makine ve 
elektrık mübendiılijinden te· 
darik edilir. Taşradan istiycmı· 
ler posta ücretini göndermeli· 
dirler. lıtirak etaıek lıtiyenler 
562 lira SO kurutluk mu vak• 
kıt tıpıi•ıt su•lcbuıu veyta 
banka teminat mcktubıa ile 
•ncü ... n·.ı toplandıtı ıah ve 
cuma ıüaleri 'ııat 16 da eq• 
CÜIDtDe ı•l rltr. 3018 

JJ.:ız r n ıo 

fi_Jektrik ek iltıne ilanı 

Belediyesinden: . 
l ,,.. H rgıma bel d,yısi tarıfındıcı y ptırılacak olan şebır 

elektrık santralına ait muhammen ve aşağıda yazıh fiatlarıle 
sekiz alat ve edevat gurupları ıyn ayrı cks ltm ye ko ulmuştvr· 

Gurup N o. 1 - Loko~obiller ~e teferruatı 19360 ~lr• 
,. " 2 - Tranaforınatör ve Jeneratörler 6250 
,, ,, 3 - Alçak tevettür ve tevzi şebekesi 5498.50 ·• 
u ,, 4 - Tahtelarz yüksek tevettür kcblosu 2810 ,, 
" ,, 5 - Tevzi tıblolın 29.SO ,, 
,, ,, 6 - lıolıtör •İperi saika sigorta ve S. 4125.SO •' 
,, ,, 7 - Kattalar 1422 " 
,, ., 8 - Ataç direkler 17 50 ,, 
2 - 811 i şo airmck ıstıy~glor ıuruplara ait tarifname v~ ,,,. 

ni ı•rtnamelıri bılıdiyıdtD ınürıçııtla pırısıı olarak alır vt 
rörebilir ,.,, 

3 - EJuiltme 2~6·938 perıımb ıünü ,.at 15 den itibare11 

başlıyıcaktır. Gurupların ibalfli ııra He ve her gurubun ihl' 
lesi ve muamelosl J;>itdkten JOftra dlter guruplarırt ihaleıhıf 
go;Uoıek ıuretilo yıpılaçaktır. 
4 - Eksiltme 2490 aıyah kaoynun 31 inçi maddeıi 2 jııc• 

f kraıı delilcti)e 41 inci 111addo C. fıkraıı 5000 lir•Y• kadit 
olanlar açık ekıiltme ve 5000 Jiıadan yukarı olınl r iH lcı• 
pılı zarf usuliyle yıp lacıktır. 
S - Eksiltmey~ girmek iıtiyealar h•r bir gurubun muhı_. 

men tutarının °o 7,5 nısbetindı muvakkat teminatlarana mık• 
buz ınpkabilinde vczpeyo yatırmaları iizımdır. 
6 - Jıteklilcrha bu rıbi ckılltmeye girecekler muvaffak c>ı· 

duklarına dair vo11ik ibrıı ıylımıleri ıtrcihı veJiledir. 
7 - Kapıh urf 11s11liylt ekııltmeyı konylan üç gurup i~' 

münak11aya giteceklerin teki f me&(tuplarını ihıle günü 23-~5'8 
perşembe günü saat 011 dörcıo kadar belediye rlyaaetin• tevdi 
eylemeleri lbundar. Poıtada vaki olacak iecikmeler nazırı 
itibara alınmaz. 

f-atip oltanlıruı i1b1ı1 şekil Vt şerait dıhilinde yevmi pı ıkat• 
kıdar müracaatları Vt)'ahut Encümınd~ haıır bulunmalar• 
ilin olunur. 10 13 18 20 • 3361/2001 

lzmir vakıflar müdürlüğündell 
Tahmin olunan 
Senelik k raıı Cinıi Mıvkii Numarıll 

L. K. 
180 Dükkan MeıarlıkbıJı 

hal binası 
401 

120 .. .. 402 
120 • .. 403 
120 " .. 404 
120 " .. 405 
120 .. .. 406 
120 " • 407 
120 .. • 408 
120 • .. 409 

96 .. .. 410 
96 • .. 411 
84 .. " 412 
90 " .. 413 

144 f' !f 414 
96 ti • 425 

100 .. • 426 
100 .. • 427 
100 .. • 428 
100 .. il 429 
84 • " 430 

108 .. • 431 
108 " • 43Z 
108 .. .. 413 
144 • • 434 

144 ... ff "' 

190 Ev " Karantina Hamam S. 64 
Yukarıdıt müfredati yazıla ıkarat 31·5·939 gıyetlne kad'!' 

kiraya verılmek üzore açık artırmaya çıkarılmıtbr. lbıltt' 
17·6-938 cuma iÜllÜ 11ıt 10 dadır. Taliplerin Vakıflar idll'' 
ıi11e müracaatları. 10 14 16 1996,-

lzm İ r vilayeti Muhasebei husuılY~ 
mQdftrlftğüodeo: 

Enver, Melek veaıirooin müttrakim vergi borcundaa dqi.,. 

mülkiyeti h•cıediltn Mt1'ucliye mahalloainlg aayrtt •okıtı~ 
3 No. tajlı blnaaı tarUıi ilindıı itibarıq 21 aün müddeti• ~ 
tılıta çık.,ıldıtından pey ıürmelc iıtiyealerin lımir MuU.-_.. 
HuıQıiyo qaüdüriyetlnde tabıillt kaleaataı ı•lmılui. 

1 10 14 11 u~'s -4! 
Olivier ve , .••• LlVERPOOL ve s-4/Ac: 

SEADAN ıelip yiik fl~~ ... ıla 
ŞürekÜJ DEUTSCHE L.EVANff.·ı-u;. 
Limited "ACHAIA., vapuru lill dıt• 

Vqar Aeenı. mııda olup yük ~ıkıraı•~ 

EirincikordQR R... .._ 
Tel. i.O 

THE.W.ERMAN UNES LTQ. 
THE GENF~AL STIAM NAVI 

GATION Co. LTD. 
0 ALBATROS,, vapuru 20 

Mayııtı LONDRA isiı yük 
AlaCAlrbr. 

•'LESBIAN .. vıpuru• 17 M'" 

Fransızca dıt• 
SenılırdtnbeJI yUsl•10:,ı!: 

lıbt yotiıtirmit bir • 11 ., 

Frınıııca der1 verecektir·~ 
edonlor bırgün ııat 12 ~ 
14 ı kadır Vali Ki•1" f'I' 
cıdclaainde 31 numarıh _,,, 
btıza t veya mektupla • 
cut edebılirler. 



!!ir Yunan gazetesine göre: 
ANADOLU 

Kozun deröOileır! 
Huiren ıo S;ı hif" 9 

Hilaf et ve Mısır 

"Telkin,, 



Sahif,. 10 

Kızıl derililer 
- Bası 9 uncu sahifede -

ltalyadan ayrılırken son sözleri u 
olmu tur. 

- Muvaffak olacağızt. 
J(LJMLARIN DiBi DE YATAN 

MEDENiYET 
Zaman zaman ortaya cıkan cliier 

bir efsane daha vardır: 
Bugünkü büyük sahranın altın

da bir medeniyetin bakiyeleri yat
malctad.ır .. 

Bu eaki rned niyet ülkesi Atlan
ticldir ve bundan 3S at.ır evel bulun
dugu talımin ediliyor. O zaman Ak
deniz yokmuş ve bugünkü büyük 
Afrika çölleri bir medeniyet dün•·a-
11 halinde imiı .. 

Buaün kumların altında kaJan 
bu medeniyetin meydana çıkarılma
.. için de tetebb\iee gıriıılmif bulu
nuyor. 

Antinea krallığı ismi v rikn bu 
e.ki ülkenin nerlerine birçok yer-
de raeeelinmektedir. . 

8µwün Tornbuktunun &arp ı·ma
.linde Fransızlar. Tibeştide Jtaiyan
lar. Nil vadisinde lnailizler tarafın
dan yapılan ' n kazılarda birçok 
tabak, ~nak. taş aletler ve ibıça.k
laı aibi şeyler ibulunmu§tur. 

Par:·s~ 27 hazirandan J t~mu
za kadar devam edecek olan sahra 
konleransında bu tedkilderin neti
celeri aöcüfiileoek.tir. ___ ! ____ .. ____ _ 

lJEUTSCHE L& 
ANTE-UNIE 
G. DL b. R 

HAMBURG 
DEUTSCH~ LEYAN'fE llNIE 

A. G. HAMBURG 
ATLAS LEVANTE UNJE 

A. G. BREMEN 
•LARlSSA. ~•JMl"I 28 Ma

,. sh f:elcleniyor, ANVERS, 
KOTTERDAM, HAMBURG ve 
BRE.MEN liaaalaıı i~a alr 
akbr. 

.. SOFFIA,. vapuru lt Ma .. 
,ata ~iyor. ANVf.RS. 
BREMEN, ve HAMBURG ti· 
•aalattu yjik Ç&kar~ktır. 

•rHJOS. vapurJJ 8 IUıi· 
••ndı bekt.ai,er. ROTTER

DAM, 'HAMBURG v"' BRE· 
MEN '4ıa1aw11ıa yi.11' ,Jacaktar. 

ARMEMENT H.SDHULDT 
•MAftlTZA. vapuru 2 Hazi· 

ıaoda beklenııor, ROTTER· 
DAM HAMBUKN ve BREMEN 
~ yjilro .• Aktır. 

~Ei\'ICI 1ı1ARmMi 
RGUN.t.IN 

EVCAREST 
• DVROSTOR. ftfNr• Jt 

~ıyısta bekleniyor, K.0 . 
TEHCE. GALA Tl Ytr GA
LA iZ aktar••• TUH.\ li1Ua· 
lerı s• y'"k •laeakttr 

l)(.N HORSKE MİODELHA\#5-
LINJE OSLO 

~AN ANDRf.S. 26 Haz,. 
ıada bıkicaiyDr, DlEPPE ve 
NflfWÇ .am1&• !>maeJarıaa yiik 
aı.e.ktar. 
JONSHON WARREH UNll!.S 

LTO. LIVERPOOL 
• A VIEMORE. vapur&& ~ 

Te11•uzda bekleo"yor. LIVER
POL Yet ANVE.R ümınlarıa· 
dan Ji.k çıkN'•cak ve bUR
GAZ, V ARNA. KôSTENCE, 
SUIJNA. KALAS ... üRA.11..A 
...... ını rtik •eaktır. 
JTUOVAIJ?. HONGROlSE 

0.ANUBE MARITIME 
•szmm.. ••ptl"' 8 H1ıi 

rpd# beklo.ııyor. PORT-SAIT 
.,. l!EKSND!KY Uıulatl.
rik .ıtc.e ktw. 

·TJSZA. n.,..,. ıo Hu . 
ıllKil b•~Mi,or, TUNA li· 
....... içi• laareket •dceektir. 

ıııuaki laarebt tariw.ila 
••vlua ardaki detıtiklikleriadeo 
acenta mesu1ıyet kıbu.I etQJ.t~ 

11.U llıla tlllili .... İçi• 
iiri~-d0tadl, w. f. ~t 
~AN IJrM ~ 6 ~ N. v. 
'ti>"' auatalıiau mw~aat 
&&.l.8.Cil IK8 O&UDW. 

1' elefon No. 2007 /2(JJ6 

F re telli Spereo 
Vapur Acentası 

«OY AL NEERLANDAIS 
KUMt'ANYASI 

HERCULES vapura lo-6-38 
tarihinde beklenmekte olup BUR· 
GAS. VARNA ve KôSTENCE 
limanlarına hareket edecektir. 

ANADOJJJ 
lzmu 8BLHİJll6ilıden: Mt.tz•,.d• ile i/,; eil .. 
2450 lira bedeli •ulaa••..U • 6 L 

ve evsafı fenni ıartnımelinde Y• aıt •Yı111 •:ıfıf 
yaz.lı temizlik ıervisiDİD çöp 12 Huiru Paur giiaü ıa-
aakJiade kullaıulm&k bere ..- bableyin saat 10 da, BiriDCikor• 
altaaeak bir k .. y08, .. kine cloıa Gazi bchılar aobtaada 
ve elektrik •ilhendislitindoa (1553 ncü sokak)ta 1 No. lu 
tedarik ecl ~ .. u " fHai evd, laay Rueu ve telefo11 
şartnamesi veçbile açık eksilt· tirked •1-k llliclirü YNgve 

Rapp'a ait mobelyalan ayni 
•STELLA,. vapuru 13-6-38 aeye konlauıbar. lbal.ei 17-6- evde bilmiıayede lablaeaktar. 

beklenmekte olup AM STER- · 938 C..a ıünü uat 16 da Satılacak mobolyalar meya• 
DAM, ROTTERDAM ve HAM· Beledi,. •eüla•iacle yapıla- nmda Zenit fabrib11 mamulita 
BURG fiaaaları içi• )'Ü' çaktır. lıtirak otmek iıtiyegler 8 par~a yeai &ir ulde kibik 
alacaktır. 180 liralık muvakkat temiaat kadife kaplt kaaape takımı, t7i 

•TRAJANUS. vapur•. 2!J.6 makbtlzu veya banka te•iaat bir halde Böırnd(>rfrr markala 
da bekleamekte olup BURGA~ •ektubu ile aöyleaea p. ve piyano, cevizden mamul büfe. 
VA~NA: . ve -:ôsT~NBE lı· autta eacüaeae reliıl•. karo ~lu yemek maıaıı, 6 
mıa arı ıçın yu 8 aca tll'. 2 7 tO 14 1898 adet aarü'ıen ... clalyeıi_, ye•i 

SVENSKA ORiENT bir halde keawiaatör buz do-
LJNEIN .Jkbeti 2100 liradu 4200 labı, tek kaaadt .,.alt dolap-

uvıNGALAND •ot6rii lS- lira bı ....... I· muL-•--li -...z. .. w~ • - -- _.... tar. ay11ah tuvatet, la•mu ve 
6 da lirnanımızda beklenmekte baba idareaiain et ır• buz 1 komodinoıu, ngiliz mımutltıa• 
olup ROTTERDAM, HA '.. nakliyatında kulıaatl•ak ÜZfrc 
BURG, GOYNIA, OAf\ z G, daa iki adet birer bue1ı1lc kitilik 

ıab11 al oacak iki acled kamyon ı. ·k· ..ıı · ı..ı· b •-- -•-ve DAN MARK ve BAL 1 IK. iı· aeım• ı ı uııeMı eyıı .._.ry~ 
pı ti ... _.k ekıılt•e'Je konul· - · · t \ .. •nlan i~in yük a ıcaktar. ... ••• 'MHllfC' ve uzerınıa f& ar 

-- T IDU.dltt. Mali v• le.at urtoa· l ,_ ,_ .... - .::L 
~f.RVICE MARITlME ... _.. art, po~er tıaaıaaara, ıuuv.aa 

ROUMAiN me u makiııa ve elektrik mü· dökme soba maa boruları, Av• 
~UÇEAVA., Yapu 9-6-938 bead.ılıt ııden tedarik ed lir. rupa mamuletı haıeran undal• 

de beklen•ekte olup MALTA, Açık eks hm" ile ih.alesi 17-6~ ye\er, 'lelon için ıiy•h heıcraa 
MARSJLVA ve CENOVA için 938 C.Jma ıhü saat on altıda kaoape takımı, ıüıcl bir 1•11• 
için yiik alaca1ctır. B!ıt:diy• eoçümanıode r.tpıla. ha•, Avrupa mauıulita iki 

•ALBA JLJUA. vapuru 2•7•38 cctk.tl~ kitilık iki Gü-.tdi b.,.ı: ~y_alı 
de beklcameldo ohıp MALTA. iştirak et .. k iltiy•l•r üç çibialikli kM'y.ta, ,.ai bir W-
MARSlL YA ~• CE.NOVA ı.. yiz oa bet lira1ılc muvakkat de haatr takı•, S.Wt.i11İtl ••Iİ 
•anları 'ein ,. .... yoJcu •'"'· tem'inJt qıakb11zu veya banka yarım sate11 rra-.ofo:1u 71 plala 

ilandaki hareket t.rthlerile " tem.aat meıktub11 il• aöyı.... ile beraber, 2 kiplik 'kumo 
111vJunJardaici iletititdilderden c.;i:a n ffltü .. eimMe .... nikel karypla .ma IOID)'I, i\mr 

riba duvar uati, rad,. ma· 
acente m~ıuliyet lcıbul etmez. ıl rler. 2 1 10 14 18~' 

. Daha fula tafsilat i~n 2 aci ,._., .-ılctaı, iki •; bltn, 
korı!onda 1-RATELU .sPERCO Beheri SOO ü.-ad.u bia lir• wııaıalator, ettier, r•tlı M,a -::...·----" ı8e._ aulta•auti •ab• tablo1.,., ~·k ara'ltua w ço-
vapur acentahtına ----~ 
~dilmeıi rica oLıaur. idare.tam et ve buz naktiyMI .c:-1c ilttliklet, •b İM" ve ,re~ 
r~lefon: ~t11/4ı4 12'6ıl4ı4' 1 ifleri için satın alınacak iki tımba•, çocuk b•nY09U emaye, 
•111----•111!!!11111--..... -1 MiNi bmyoıa karoaerilİ .19k ayaal. ıervaat, ayıaalı ı•Ulliy .. 
- lzaair biriac& . icr• DN•W!tt- •lt..-,. i(.aalllm\lft41t, Maii lık, kiJ, k;Upuk ye lll'pla 
ğun dan: ._. J...ı tuta .. eleri aakiee d,.,.a .d91alh, Dtorlar, ouz 4'• 

8ucada Beled"ye cadcl.Uede ... etektırik mülaot14iılitia4ea lıbı, d.v,an, tak kae~P'ler• 
49 aayılı evde oturmakta ikeo teduik edilir. A9k ekıiltmo ile pot"ıl• att.kt.r, jaaJı, 'idim ve 

hale o ikamct,gaAı meıcb11l Pw• ihaleai l 7-6-938 C.•a ciioü ~ı., "• aaire ~olt lii
Sof ya t afu.•: aaat on aıtıda Belediye ene.Ü· 'l:tı.-.... ~laT bilmüzeyedo ıa-

Hatice va i•en l<wqtina4e .. ia8. ,...,.ı.t.kbr. fftirak tı .. caktar. 
iürk lu c dd •inde 49 ıayıdı 1 ek · iy r jj ·ralılc ın tı ka~ırmayınız. 
mukira Zernep ve Hüıeyinio 

lımir birİDcİ Noterl"t oia 2S-
11·928 tarih ve 27512 No • .ita 
..-t ve lımir İ4'İflci iwıkuk 
malıkemeı in 1·2·938 tarih 've 

38·579 esas No. lu verasel ili
oıu aiiat.aide• zimm.tjai&d~ 
.... biled• 100() tff-••• t••İaİ 
tattım içia açtaidarı -icra takibi 
üzerine ıt'bu ,tinıo tarihi ili'~ 
t'i.adc.11 itibaren b~§ ... ı.ar
ia~a baı ~c i:l••"1i.r .,.,. 
tetki aerc"inden temy"z veya· 

but iadei m uhlkenıe yolilt •t 
olduğu mahke1Deden 'ı:r.a111n 
t:Mi , da:.r Lir u,., r#trflle· 
d.i~ .ce 'i c:r.a roi 1•'-1 
devam .c:aiıaacıtt .ve yine !f,u 
•Wdet çinde mal beyanında 
tM.lunmaz.eanız hapı:Jb tızyik 
olanacatınız ve hııif hakikat 
beyaada bulunduju.ouı t,,k.diıdo 

~· Ne esn:laa•m~ıttaı.z 
....... ri .. c..uı. b:. ., .. 
_. tMre tauf1nıza usıt,en "Ye 
iliıte1' hM t o MRQr. ' '!Jl 4 

D(Jlc or 
Salih 11ad 

C.Jd, s .. ~ VCI Ji;Jll'evi 1-ttl.W., 
1D1&teha11 • 

tklnc beyler so\ca'k No. 8t 
Her ün öt ede:ı 101 a 

Nebatat 
Hastalakları 

IÇtN 

Müstahz3r y•ni,. 
ildçlarımı ~ geldi 

Hac DavaJ Z ::ıJe 
Rahmi Karadavud 

Halimat :J Çar,ıs .. 
No. 31 

1 Z M l ıR 
T E L E F O N 1609 

1t" FJJaat ..-ıtırma ..-J9g 
•akkat temıftat m•itbll%t! VtJJ& Aziz Şınık. T.WN 20.56 
'bın'ka tcmınat mektubu ile aiy· O: J 
.... .,. .... tı. ~ 
gelirler. 2 7 10 14 1900 

1 - Beb.,. ıın~tı'• a11rı11>bM 
iiç yüz kuruııtafl~ ıbia dir fıiı 
iiı• ~d,..li .-b•INMi 62 iBCİ 
r.daetn 800 aelr• ...-rtt-...
dRı U ve t2 aa7Jlı ars.:ı.r.anrn 
SJtlfl bafkitipli°kUki IN'tgJaNİ 
ve;bile lt-6-918 JıP.. Jiaii M# 

o• ıaltJdt te&k ..Wre• ile ·a.ı. 
~alüccektıt. lttira'k ~celd,,. 
yüz .ekMR ltrabk ıauv1.,ı<• 

teaın.ı mı'kb11u aı•r.a .buka 
umııa.t ae~taab ı1 ile aiı>fJ,MJt 
,_ autt. •ncii .. ae ~· 
~er. 

2 - Gümrük .kar§ıaınd.. yeni 
raptırıbo Qiob.ia bed••: ... 
JıaUnain l>ır kı... aM. p..4, ,. ıı•· 
ra gibi şeyler satalna-lik i&er.
~k kvA•I alk.ıf lira •U· 
atBmeıt ~.telle ve ttaı it p· 
\:t.-'ltı #rttl•m ~aı v~p\ut. 1 flfl/ 

9.38 ıllilı •iai ~t iı6 4' ~ .,.t ra• Jtt iN.~ •d~1Htiktw. 

4•k ıetımtlk •st.y6nS. 4M lir• 
el..ı 'kwwtuı ıe ,...,...,. ıt_, 

Jll.l lllakbu.v ile •iyle~p 1\i11 
ve autt.. ~Ji.•'ae ııhrloı. 

21 3 7 aD 17j5 

'9Ji .. t.J H :arNfl!f'İ .... 
"kf•ı• aa•ıtt "' IM&i ,.... 
•i•Nı• ... fıU&U ..... ~ 
olma" üzere utın ahnaeak w 
adet oto•o<M -.kitip.'ilctek. 
mali vo looai wta~ıi v~~· 
h ,, ~·" -.;ı-.,. k9 ı.,,. 
.... Bciieii --·••~• ~MU 

iira olup ıhalesı 14·6·938 Mil 
f-tİlW uat 16 dadır. lf iulc et
mek ıstiyeoler 1~7 lir• SO k.a

_. ü ıdi •uı•ka 4:a~ MOlt 
e1u1aaf-1&'htta4an: 

'9rnovanm çami~ öyünde 
1liirdüı ler kpcı pıa"1' mevkimde 
(18J80> .mette [5m111.11pb.ı ıar• 
kM r4H. prl.ı kwıatet, IİJP•· 
~ H-t ı ~ iıt ,,, ..... _... .. 
ben kabriıstan ıle çovrili tarla 
ve içinde aeo~ fUJtl•- otııı 
yal ön" il• .uaıua -.•n•IJ 
iken mirasç aı k,z H ıtice kal· 
d,ağmdaa ba~ ale aıho. toıçilı 
ve ..Utı istonil• ,tw. Tapuca 
kaydı bu ıınmıxan vo .v,,rıi<i• 
Must.'&f• 9fl1ı1 ~mer a<!uıa ka· 
f•U 1 'bul~:ıwı 'bu mat bık~nf.i 
20/6/938 p.ıza~tesi g inü _. .. 
ha!luule taJı.< ~.N y4pıl&uğın· 
ı«ae ü ·r•ıiadı., ı.uw..41. 
~ı.iu•g v .ayai ıh.kkı•4.. 

ilgisi olduğ••• Wcii.e e4.. Mr· 

•.o ı1iiı •a\aei1 ede tal*iktt 
•murı.uaa Yt\at4 ıı ı®e b· 
dır lıın r d~r6iiıcj mwıaka 
tapu sicil •Aaf z ıj~ l*.Pıo 
ltrilıl -6rMMt\ıt rı1 b.14'iıd f.-

M. Şeolct UI• 
D.#aUf .......... , 

ınuı..u..., 
~ .. 1.W , .. Na. a~ 

Telefon N(). 3.!~ 
5 j 2 2 •• 

H• t*'ltJ itlr11r, li.on, 
balgam ve ,.;,. ta/ı,, 

Hlleri ,,.,,U., 
rt.tıt""' .ıvuvak''°t t~CV.illM ......... ._._il& '.#'llS 

ıtubtıa ıle ı;Ö i ·ne ı g io v:. ıaattt tM.. bejt.er ıııo'f.91' llli't. ı 
e ,.:.a• •.. g ·ı " e:r. 

'i.9 3 7 10 
~ fon 38i9 

Haziran 1 

Uevlet demiryollarından: 
Devlet demir1ollan )'Ol, cer, ticaret vo baaıl \t, hor~ 

muhaaebe, mal&• ... servisleri için Aakarada ve işletmele 
çalışmak a.. ... alub• il• memur alınacaktır. 

Aunacak memurlar Yükıok, Liıe, Orta mektep 
olabil:r. 
Yilk1tk mektep .. zınılaruıa 113 L. ,. buul;ırdaıı li&no bilenlere JSG 
Li.. • • 14 • • • • • 83 
Orta • • 61 • • " • .. 61 
Ocret verilecektir 

Anlcaracla l.tiWa• edileceklere ayrıca 15 lira mesken 
aiaab verilir. 

Talipleri• 3S yapaı r•çmemit olmaları v• memur n tali 
namemizdeki memurluk cvsaftıu haiz olmaları ıırttır. Her t 
ıil deıeeelİ•e .rir• ayn lft'• i•tihaa açalacakbr. Sonılac 
ıualler umumi malumat. riyaziye ve muhasebeden ibaret ol 
•P.tca ihtiyari her haaıi bir lisandan dı yım yazd111lacaktıl'• 

lmthanlar 20 Haziran 938 Pazarteai güoii saat 13 de bafb 
celdtr. 
r~ .ı..1an • .u.riaclelri vuailde l,letaelere müracaat 

•.a.ri.. " talepaameleriade ıı..aıi HrvİIİ iatihıp ettik 
ili"• et•.&•i. ilatiU.daa evel idare doktorwıa auaye .. 
malan liist••• ill• Oluaur. 7 l O 13 ı 717 /l 

lamir l•oaaun amirüli ildnları 
lı.U LeYuam amirliği Sat. AL Ko. Rs. d .. : 

14-releri f.ta.HI h•aa• a•irlitine ballı müeueaat 
•..U olu (USJl6) ,kilo yutuıt 20/Huiru/938 Pazaıt 
siai wat 1 S IMapkta Topbaaecle f.taaltul levazım amirliti 
ta• ._ komi.,..4a kapah •rfla eksiltmeıi yapılaca 
Y oiwd.. tala•ia tMcl.ai heher kilon 17 1tuçuk kurllf ilk 
•iaab 1841 lira 27 k•nfblr. Anadolu ciheti ıur hariçi 
4aWli .&•ak lleN le pabacla ayrılabilir. Şartnamesi k r•• pıileWlir. btekli&eria kaatıai nı:ke!arile beraber t 
.. kt rı ... ilaale •ıtis•• bir saat evel komisyona ver 
leri. 2 j 10 16 ıı?f 

.,..,.. •• .._.._ eat. aı. k1>. rL don: 
1 - Maniuda tümen merkez kıt' atilo hariç garaizonlard 

kıt'au ibtir-çı bulunaa (30000) kilo udeyat ka.,.b 
11Hii&. .tıaiitıun koa.ı.., •. 

2 - lbaleıi 23/6/938 .-.. mb_e IİİAİİ *' 17 dtdir. 
J - r ah.ia IHMMli 27000 liradır. 
4 - Muvakk.t temiaata 202S iİl'Mır. 
S - Sadeyal prtn~e.i la" gün Muiaada tümeıa aabn a 

kom:91oauada ıörülebi&ir. 
6 - lst•tiler ihale kaawanua 2 " 5 &nen maddeler· 

iıt.Uloa w~ baiz olmaktı beraber teklif meldll 
lana& i.._ aatia .. bir uat evel tümoa aatıa al' 
komisyonuna •meleri. 5 10 ıs 19 

zmir v. am1rliti Sat. Al. Ko. ••4uı 
Miktara Tahıaie edilu hltra Te•iub mavakkate a 
Ja:e Ciui LU. Kr. Lira Kr. 
3~.SP d'fÜ'' 13650 00 1023 ::<7~ 

.000 u. 14400 00 1080 0'1 
IU.. IÜ w -ti Miiıaakaauın PJI 

29 HuirM BJB W..b. ... ü Mat 11 do Kapalı zariJI 
,. • .. • • 15 • K.aPf.la ..... 

l - Mi&&. cİYUı ,...nizoalarıaa11 ibtiyMI ol• )'Ubrula 
ve miktarı ya•la illi blem ... iki tcat. ıartaa
ayn ayn kapalı zarf eau1it, ek1ilt1D"9 4'oa1S1a1tar. 

2 - tbl.a.ri bisaı.n..da yuıb tarih ıGa v.e aaalerdo 
.dı ..-ı •• ala• kollliJy•ua~• r~alacakbr. 

3 - Şartnameleri her güQ b•ı•yoada ıoriı.bilir-
.ı& - t.t.ldiw tiwet eci111ada kayıtı. olduklarına dair 

ka ,.ıterAJek mecburiyetindedir. 
f - fıbj#•m iıtirltk •de-"A.r 2~ MY.lı lcu•un 2 . 

üçüocii maddelerinde ve ıartnamedo ıazıh veaikılıril 
~at vo ;tekW •old:uplanJ1ı ilaaJe ıutiadaa ,en -
IMt e.,,ı ke• .,... ..,..5; bu&..wklar4ar. 

10 14 19 24 1998 ~ 

ta:ı, Levuım Asiri ti Saba Alaı Komiıy.o•~•daa : -"!_ 
t - ilımir Miiltat.b• Mevki kftlatılQ bpala urf I 

·••*--* buluw 16920 kilo .. .., ... ilatiy.-. tWilel ••'la JiriWiiiitUIM ptıtr.lakla QtJ• ......... ,,, 
2 - ltaıleti 15 Huiru 931 ç.,..• p.a .... ıs• ~ 

Wa f&.i_r LelfaD• allir&iti .abll .a.. ko9İ•y-4a ,. 
AllW. 

3 - Tak•ia .afi ı.. .._ .. t1ltM ljff6 Ura 40 k1rt1f&'I'' 
' - r .. iııMta ~vt.kk• tkce• 1167 ..,.. 48 :kunıııtttr· 
5 - $1ırfatani ite gia b•iJyNd. fi.-il.Wlir~ .,,fİ 
6 - ı.t..kL&.r Tıicatet o4ı...ta ~ oll•ldarıu bir 

k. ,..., .. ........,_iac&.4 der. " 
. 1 - '••JW• iftirik ect.c.kier 2'90 Hyıli kan~ ' 
J ui IU4ı:Weri•M n ,...toaae.&acie roılı veı blar! ~~:!:.. 
ıO- MY*klt•l..U. Wrtilcte u..l. Mlf:JIMIM •Yv,l __..,, . 
müracaatları. 2019 

Muğla belediye riyasetinden; 
1 - ·l.le4i,. Elektı'ik fabrikelı jıaric:i tuiaetıada ~~ ~ 

htre ~-NİDde )'IZ&lt oi"'t• .veçil 1.-. İki 6"• .tıt'j 
yiiz ~ lirı bed.eli ••lsammeaU oa bir blffl .. fA -" 
IHİMJPfJj )/6/9JŞ ttriW114'•• ltilwen on bff Jilll 
cl,U, 0-kti~cyo k .. •ıftlP', . il1 

2 - ~ 2}/6/9Jj s.L ıNü beleJiye ~_...,,.., 
edilecekt1'. . . . 1 ,1f 

3 - Müaakuaya iftirak tıt•ek iıtiyeolerin iki ,ıil iki lir it.t'• 
llJ'f beı ku,..t-" W.~•at mekl•~ veya ,.akblt181~ 
etweleri liJ11pdır. Har1'ten vukubulacak tek1ıfler 111 p,r 
Mali bd•r •~fimea rıyuetine i•lmiı b\llpnaca~'d il 
ti vo llıifı ıttbbiirüpdpıı l>Nogıye hi,Wr ,Oıı• Jbl 
mes•uliyet kabyj th•z· . i# ,,_ 

4 - il• ... ., .. •.Jim~ •'••~ iftıft•ifril ._1e4,re~ı 



~aJ.ıife 11 

Müıgebı muiıtarlıtind•m 
1Hr1111 llçeıi11• blth M ·sgobi koyiUadı y•pılacak köy konatı 
~J2 l rı :25 kuruf kıtif l>~d'Jli ckıikıuyc çfklrdtmfbr. ~İt 
•lltlfte 15/6/ 938 tarihine mwıdif ÇlltaDlbl günü ö;ledea 
•~nrı köy •htiyır heyeti tıraft•o )'•pıla r. f,k.Utme11 
~ırebilmelc için yüzde yedi buçık temınat akçeai olarak 1S2 
lıra 42 kuruşluk ••ka ınıkltus11 vıyı S1Jtktub11 i~u eclf:gek
ler~ir. isteklilerin bu rlbi iti r•phkllraı• ve ,., ... 1sı. ... 
daır Nafıa müdtlrltltündıa alaamış ehliyet göstermeleri 
liznadır. 
~eıif ve proieler Bodrum köy blroıundan wya ait olcfuğ11 
!0Ytlaı t••i" ıdılir. 1 j JO 15 1556/1803 

BaıÇıiv;" A'iime'mn""iın ,;;;,ı;c~la; 
1 • Haz"rın • 958 tarihinden itibaren Balçova Atııneınguq 

kaplıcaları mubtert11 milttfrilviaı &flktw. TaW•ttn baltıettlti 
bu ıifa yurdunun tllNliaı faili bir .. MnÖI Türk:ytıiı hi9 
bir tarafında keıfolunımım:şbr. Asırlardınberl beşeriyete biz. 
illeti hazık doktorlırıouz tarafındın takdir 9Lanmuş Siyatik. 
Roaıatizmı, Böbrek llatlalıkJ.,ıatlaa muıtırlp hastalaıa,a hu 
illa yurduRtl t1.Yelye etmfılercllr. Klmyııerlerlmlz tarafımdaq 

Wil oluuı bı ımnlı"ı ftl)'U• r1porları mubuıbıJ busuıiye 
'9ıreı nele •ıhfuıdvr. 

lvııfına dır f11lı ıiıü seid rörDr Muhter111 müffetllerr 
•in teş. ıfltrioi "•kltr otobrJıltr •.a•tıı• • ufırler yıpapğı· 
!& ınubtırem m~ıt1riltri•ı tebş"r ey'e•h• D. 15 

4 2 ; 

Akçaal a muhtarhğındanı 
Bodrum İlçesiıtt bıth A~ılıı klyiiıtlt 'ıpıJ10p köy 
•iı 203l l ra 2S '""'' keıif bedelli eksiltmeye 15/6/938 

tari~lnı ml11cllf flffl•N günü öğleden ıonra köy ihtiyar 
lae,ttı tarıfıadap yıpalıaık elcailtmeye fireltlhnek için 1'iade 
hdi but11k lı•lnıt ıkfMi olıralc 152 lirı 42 ı..,uıluk b ... ka 
kbaı v.,ı •ıktulMMlu ibriz ıcleceklırdir. lıtel&liluip ba 

f.bı it ,aptaklar111 vı ,ıpıcaklaranı datr Naha •lclürlltüa
.. aJeı•ıt tlali,tt ılıt•r•eleri lkı•dtr, 

Keıif v• prolıler Boclru• köy ~üroıundan '!ey• alt olduğa 
~et .. t••I• eclilir· 1 s ıo ıs 2$8511802 

Tdrlı Hooa Karama 

y k Piyangosu 
25 iRi TERTiP PLANI 

ld 11 Hazirandadır 

NAD(>J,U 

MOcellit 
Ali Rıza 

••• la temiı w il _., ltlNi 
•ille ya,... 

Yeni "-ıJallar 

DiŞ DOKTORU 

C.oad Dallı 
7'aneibeylcr ıok•k No. 418 

Hazıra" 10 -,,.~ ... ----------------~~ ...... --~~-------~-

Kum 

• 

Ura Sayı Lira 
10000 ~ • <500> ı5000 lzmlr Villyetl Mubaıebel Boıoeiye Akhisar bel clly nı = 60 • (200) 12000 1 - 2804 lira mubama.. bedelli AkWau b.lecliyeıi -1•k· ikramiye 
15000 100 , (100) 10000 MüdilrlQjQnden; tirik fabrika11 bubu loko•ot.iU ı • 30625 ldl.op .. ......-. 

~~~-~---~~----.+Jıg(l. ______ ~~~~~~,..~~-------------............. r.-~~ ......... --"....,...~~·~~~ ~;91$ . '" .......... ,.talf • •wh yafa 1 tl,a• lsfa kapalı .., ..... .,. .......... , 
~ • ıoooo L No. Cinıi yır İlı ela İltıkli 11k•achtııdan 16-6'9» P•P•b• rial Aat Oll 

• (3000) 6000 " 213000 80 lS Dükklı Ku1umc11larda ' ılbya kadar bir ay müddet içinde tıkacak ~• lirik llad fiat 
4 " (1000) 4000 50 14 • Ali pata meyduı teldıf edecek iıtekliye pazarlık 111.tile verilecektir. 

lti•,..t N 6dt.rlıol•)i rqorları lıtıb 45 16 .. ., ,. •• 2 - Bu iıı ait llaale ve fenni tutname Aldaiaar beledi~ 
>'azl•rc:e •n•d•nbari 11/ehate laydaıı mt1. 20 - t9 • Arıı ••ktıbl altıada ...... illellıbillr. 

375 -- l Kalaqıaeıv Kemer cadd11i 3 - ElcaiJtme ptzırlılc aretilı ,.pıla .. lct,ır. ""•6 olan ı~mlr. Utla Mfll.aca lçmılıri 150 - 1124 Ev Giııl1alı tramvay 4 - lttekliala •••Dİ .-. .... bireei•de verlffii r•Jllraı 
laıair • Çefl81 totezi üzerinde ıiiul ••narth ot.ti, ııaino. caddeli- aümuneılai de birlikte ptirecektir. 

ta w ... .._..,.li•4• •lfterUeıiaia lıortürlü iMirabıt, İNt ldarıi Ha..,İJ• · aq..bndM o~•P yukarıclı rw ve cinıleri 5 - Pazarlık içio tatil ıiialerilul• ... da bir ay middet 
~ llatiJ~lan tellio ıdilmiftiı. yazıla akar kirtJI vlfihaels iHrt 6-6-931 tuibiaclıı itibar• içinde her ıü• Aklü.. IMle•i,..lae ••acaat olmuabilir. 

15 ılin miclcletle yııiden açık arttırmaya t1kanlmıftar. Şart· 31 5 10 15 JIM 

___ ....,. ...... ----~---~ ~~-C I'")) "" ötr•••" .,.., •• u, si• M111awa.• H111uei1• •idi· y-•·kavak muhtarlımndan: 
__ _ _-0 -"· rlyetl Varidat k•lemlne ve pey ıllraaek lıtlyenlerin de tb.a. ~ .... 

rünü ohı 20-~9S8 pıprt11i tünü 11at 10 da clıpoıito malr,, Btdru• lkeaiıı MI• Yalıuvak köym.de yapalacak köy 
'.: 
~ 

t Ul2LA 
· r-~sıc~mefe.to.t 

I • 

Doktor •lhlerriı •eriau• lay Jbtit Talaaiaia -•UrlaMal
hca içaao IUJI ltıkkııda: Karliıpıtna Şurpudıl z,ı. suyuna 
-~ .. eıhet r6~ba•dır.. ltuyurduklar1 bu ıu; milzmln mide 
~, bevıp t~f OGDiiçltri. kırıçiilf, dalık bııtılikları•d• müz· 
illin aafra kHHi ve aafra yolları ıltihıplırında, ııfra, kum 
~ tltluııda, •ilsmia ialabHd• tit•anlık, nıkr11 vı ııker 

ldalı"adı, ltatırtala, firit, tulUCllı ••aae )'Ollara il&b.. 
~ıt,, banyevt hatahkludı nri vı tifahbıbı oldutu tecrübe 
ile aabitt•r. 

., ... ,, &..ım•"•ne lcar11ıanda Bulvarda Urla ve Çeı•e 
°'°"'aleriniı la•ptı i'm•lwı utrı•aidı olclul&lıruıda" beran 
~it mevcuttur. 

a e s c 

Akbi ar Belediyesinden: 
1 - 37)0 lira •uh•m••n b•d•lli Akhisar elektrik fabrika

"''" b r yıllık 2S() ton Zonguldak tipi kömür ibt.yacı için ka· 
~it ııtf usuli~ ile clujhmcyc çıkJrthıuıktP iıtc~li çaluıaımaıı•· 
~ 2l 6-938 pertembe rünü eaat 16 >'• '"dır bir •y müddet 
hÇ&ıde çıkacak ve layik hıd fi1•' teklıf edecek iıtcklıye pazar· 
~ "''•tile verılc~ıklir. 
. 2 - Bu işe ait ibale ve fenni şartname Akhisar belediye· 

"1ad " a ttrıobilır. 
3 - [lu itme pazarlık zuretale yapılıealdtr. 

IG 4 - 1 teıd nı ı fenni şa tname dair<:ıinde vereceii köınürü11 
lll\lne tıp a(J"' get.·-c..:ıetir. 

i .5 - P u lık ıçin Latıl günlerinden maada b r ay müddet 

Ça•de h r 1ü, A hiıar bı.ed yt1inı miirıcıat olunabılir. 1832 

buzlarilo birlikte Vıliyet Daimi Encümeni110 müracaatları illa koeıtJ 3()32 lir• 2J lllNI ll•tif bedılli •kıUtaeyı 15.6.931 
olunur. 8 10 12 1974 rioüaı miilldil flltl•b• riai ijlıdeı eoıara köy lbtayaa 

SAZ MAŞ 
aaayi ve Ziraat makineleri 

1'ork Anouin tirkeıi 
LANZ - tı4aıolly Oiael tarla traktörlerı. 

45-55-25-20 beyplılcı Her buıuıta garantilidir. 
fıyıttı uouıluk t•dir•tt• lcola,lals vardtr, 

U\NZ. - Hlr•U, IJitlr be;lu, 11181a YI ot prıffli, 
tohum ayırpıa maklneıi, kılbar makinıı, pata· 
teı çıknrma makiqcıli ve bilumuaa tlitı ziraiye. 

RUT-SAK - Traktör _pullukları, aibzerler, diıkaro. braadl, 
çapa maldıeleri. 

WOLF - Buharlı lcuan ve lok•obilleri. 
Tam Dizel mothrleri. 

Her türlü fabrika tesisatı itleri deruhte edilir • 

Büyük Kardiçalı HQll 65 No. da EGE 
mın takaaı umum acenteai TALAT Ki L 
lIO~LUNA m;iracaat. 

Mumcular Muhtarlığıq 
Bodrym lcıı uııı lt•ilı Mumcular koyü•dı Jlpalaaak 3032 

lira 23 kuruı k•t•f bedel.i köy konağı 11111~1 tktihatJt .. 11 .. 
rılmıştır. Eksiltme 15·6-938 güolemecine rıatla1ao Çarpmbı 
günü öğleden sonra M"uıoulır ibl Y•r bıyoti tarahadu yıpı• 
lacaktır. Elnıltmeve glrtbılmı~ iç&a rilıdc yıdi buçuk tHai•at 
akçesi o arak 152 lıra 42 kuruşluk bınka mektubu veya mık· 
buı" ibraz •d•ctklırd· r. lettklıJeri11 '9u f bı itleri PP"klvaaa 
ve yapacaklar 11a 'dair Nıf&a •Üdürlfıtlia .. en alaamıı ehliyet 
ıöstcrmclerı laı mdır. 

Kcııf ve prcj ·ler Bodrum köy büroıunda11 veya alt old•i• 
löyden temıa edlir. 1 S 10 15 1587·1804 

lıeyeti tarafındaa yapılacaktar. Ekıiltaı'yı ıirtbil .. I iti11 
,üstle 1•di b111uk tt•i•ıt ık,ııi olarak 1)~ lira 4~ lsuruılulc 
banka mıkbuıu Y~Y• mektubunu ibraı ıdıatldırdir. ltttkfüıri11 
bu gibi iti yapbklar1na ve yapacaklırıqı dtir Nahı ıqiidürlü. 
lladea alıamıı ehliyet göıtermeleri lizamdır. 

Kefil veya projeler Bodrum köy bürosundan veya aıt 9ldut' 
köydto t••in edilir, 1 5 10 15 1584/1801 

Devlet demiryollarından J 
Atıtıda mlktar ve mubam•e• ktrsaıtl J•ııh idırımi1t at 

10000 atlet etki çuval 21/6/958 ulı ,Onü uat 15 te Alsanca" 
8 inci Iıletme komiıyoPuada açık arbrma ıuretile ıattlacakt.r, 
lateldilerin ite girmere •ınii kanuni bir hallleri olmadıtm• 
dair lteyannameler vt avakkıt teminatua yatmldıtına müte. 
dair• muktezi makltu14ıla mqıryen gün ve saatte komiıyo· 
•• müracaat etmeleri Jizımdır. Şartnameler komiıyondara 
paraıız ••r. 8 • 1 O 1946 
O..; MiktNı PeheriniD muhammen kıymeti kuruş 

Eiki wvıl 10000 13,5 · 16 
Muvakkat temiaıt lıra 120 

Pınarlıbelen muhtarlığından: 
lodna• kazaııaa bağlı Pıaarlıbelen köyünde yapılac.ık 203.l 

lira :13 INruı bedeli keıifli köy koqıtı in111h •kıiltıncye ç ka. 
nl••fbr, 

Eklilmt 15-6-938 pnlemecine raathyaa Çarşamba gün~ *' 13 4• Pınarlıbelea lsfyii etdaıu•dı ihtiyar heyeti tarafın· 
dt11 J•PtllMktw· .. 

llrlilt•.,• tlrıbil•k tc 11 °'o 7.S temınat ~kçı:s o 11 ı 51 
lira 41 karafluk buka sııektubu ve)'• makbuzu ibraı e ıl • 
11ktir. 

isteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına daır N ıfıa l JreiıC'' r ı· 

tünd .. alıa•tt •hh••lnaıat röıterp"lcri a1 1md r. K(". · · .... , 
ve proleler Bodrum kazasa köy bürosund l v~"ıa "" ı 
aaub,whtuaı aaiirı'laılı aörul~b 1 r 1 (" l l 11 ı 



3hap 1"'e · rin i tabii oJara 
yapan en iyi mOshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti, işti hayı arttırır • 
. ~Dil ....................................................... -

Elb:se ve Manto 

erıkU na üjde 

Zabitan B agl 11r oe 

B 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

I 

En mwıtfill~ 
terilerini c on eden 
bu f rmayı ut ayıo11. 

Tüccar Tı zi Türkp3zarı 
lb a ·m Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu kere ye i açtıfam atazada zengin 

çeı"tler. Mantoluk, Tayyorluk, Trnvakarhk 
ku aş! rın enva sini, y rli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

l - M'ğaıam d bilinde açtıtı tcrz hanemde 
uıuai o.ara bay ve bayanlar için on moda 

z ·r·f, ık manto, rop, tayyo·, etek, bluz, turvakar, 
.-uv let, gelinlik, sivil ve askeri elbi e ve k11putları 

Başdurak Boyok Salepeioğlu Hant Karşısında 
iıteoildıği ve btğenildiği oeki de imal ed.lir. 

2 - Mı.1amelem pe in ve lcredi ile de yıpıhr. 
S - Bu özlerim in doğruluğunu anlım k iç.in bir defa 
tecrübe kalid r. 
Adres: Odunp zar: S jmerb nlcın ~ıkbtı eıki Bayraklı 

m ğaza Num r 12 • Telcfcn 3276 
Topfı n ve p ralcende /arak lıariçten sipariş kabu l ttdili1. 

Büy··k -~~
ğazaları e 

MERKEZ 
lZMlR 

rdeşler 
a ve mefruşat ma
rinize amadedir. 1 

ŞUBE 
ANKARA 

1' em iz, zarif eşya, elbise ihti· 
yacmdan evci gelir. Herkes keo· 

dı l.aline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s ,. 
loııa rıı b t yaşıy cak 
eşyaya muhtaçbr. iyi 
b ir mobilya içinde 
kendioizı ne ai enizi 
m ubite daha iyi tanıt · 

. abilirsiniz. Evinizin 
eşyası bayatı ıın eti
keti olduguou &&Dut. 

ayınız. 

01~ Memurlara 10 tak. 
itte veresiye mua. 

nM lesi yapılır. 
..; ;, • ""... ... • ... • ~~4t;;;" • - .. "' -ı.,. ~ -" 

Zade Abdu lalı 
Ticarethanesi 

Her cins kostümlük yeni ç~şit kum:ıılar 

Yaz mevsiminin y klaşması münasebetilo yeni gelirdit i 
•oORMôY,. FA YN •VULEN., ve •FJŞER. koıtüm lük ku· 
pon !arı kostümlük ketenler, p rdes:ilü'.d:r ve her t .ir .ü YERLi 
ve AVRUPA kum ş a ortim.ı ları reicabct k bul ctmiyecek 
d recede satılmaktadır. 

[lbiıe iht.yacınızı temin etmeden önce HACl ALI ZADE 
ABDULLAH ticaretha:ıesini mutlaka ziyaret odin ız. 

Ea ,ğl ın, en sık ve en ucuz kumaşlara yaloız bu mağa· 
udan alabilir iniz. 

Pe~tem~lcılar E naF v Ahali Bank 1aı 
civarında eski S uraski mağazasında N. 70 

Septolin 
DIŞ 

macununa 

Toptan 
•atıı,eri 

Peıt•m•l nl•do 

Lütfi Krom 
Ecza tle,,.ıa 

EN ~ÜKEMMfL DİŞ MA.CUNUOUR ·~ . ·- " . .. 

Foto Köroğlu 

Ea meşhur fabrikaların ıoloju.f ma .. ıo.:ler ., füım, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf alit 
~ ve edevah, font ve sebpala1. 

F ototralçılıfa mtJ.teallik her neoi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ajlra ndiımanlar, ıenedat ve cvıU 

istinaablan ve kopyalan kemali clikkatlo yapalır. 

A M A 1~ Ô R l Ş L ·E il l 
IZMIR: Emirlerzadc çarııaı No. 28, 4, 5, 6, 7, S. J, 

Telefon: 267S Telgraf: Rüstem lınair 
"'. . . ' 

·~·~·~' - -~on moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Catlcleai No. 186 

TELEFON No. 3942 TELEFON 2,,9--> -

,------------------------;;._~~----------------------• 
TAI\.SI 

Te efon 40 40 

3 1938 
Oldsmobil ye Şevrole 

O tomob · ı ri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

' 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari H'l&aplar 

lkrcımi'ie planı= 
4 adet 1000 ı.. 4000 L 
8 " 500 " 4000 •• 

16 " 250 ,. 4000 ti 
76 .. 100 " 7600 " 
80 " 50 " 400;) •• 

200 ,, 25 .. 5000 " -384 " 28600 " 
Karalar lmart, lhaziraa 
1 ey!ül, 1 biıincikinua 
taribleri11de çekilecektir 

En az 50 lira mevduab 
buhauan be:ııaplar lcura-
laıa dahil edilecektir. 

Doktor 

l1dtul110loı • 6al1111er, salfı" lıastalılcltU& nıllleh
( Verem ve saire ) 

811mabane Çorakkapı caddesi polis karakolu 1anında 
251 sayılı ev ve muayenebnaeıin~e sababtao alqama 

kadar hastalarını lcab11l eder. 
Telelnon: 4115 

• 
Birinci Suuf Mmabasaas 

Dr. Demir Ali 
Komt;ı ofl• 

Cilt ve T enaaUI hastahk-
ları va elektrik tadavilM 

lzmir ·Birinci beyler t0kağı 
Elbamra Sinemua arkasında 

Telefon : 3479 

. 
Göz Hekimi 

Mitat Chel 
Adres: Beyler Numu •• 

katı No. 2J 
Kabul saatleri: Oğledcm ~.,~ 

Aat 1()..12 ÖğledCD aoad 
15,30 • 17 Tele. 3434 

. Kırc;i~eği Kolonyası 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Eu iaim altında Temizlilı., Tuvalet, Ma"4J 
ve tuvalet aabu 1larına çok elverişli 
Yüksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

~=----~-
Litresi (150) Kuruşt'!! 
Ş/F A Eczaneıi KIRÇJÇEG/ Kolonya••"' 

Bu fiata satmakla hoyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, Menekşe, Şipr, O. eli 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük " " 40 /(ı1roıt-'' 

Tavsiye ederiz 


