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Hatay meselesi fena bir sa
fhaya gir~rse, Kamutay 

tatili tehir edilecek 
ı Selanik dan konferansını ueremedi 

belediye reisi p f p•tt r k f 
Atatü kü Se.anikte r • 1 3 111 On eranSI 

Antakyada kanlı hadiseler oldu. işkenceler, son had· 
elini buldu. Kont Martelin yerine Suriye fevkalade 
komiserliğine bir generalin tayininden bahsolunuyor 

Garo verdiği sözü tutmadı 
latınbul, 30 (Hususi) - Ha· 

~~a cebir ve tazy,k politika11 
Utun tiddetile devam ediyor. 

lıviçrede çıkan Abcnd gaze· 
~Iİ, Hatayda yapılan işkence· 
•r hakkında uzun bir makale 
Y•zıııııştır, Gazete, bu makale
•iııde diyor ki: 

"Franaız mümessil• Garo sö· 
:Üııü tutmadı. Hatay Türklerini 
b~Yika karşı korumak için ted· 
ır ılmak lazımdır •• 
Diyor. 
Hatayda ilia edilen af ka

ııuıı u, Haziranın lS inde mer:· 
Yete girecektir. 

Fransanııı Suriye fevkalade 
komiseri kont Dö Martel'in te· 
k.üde aevkedilerek, yerine bir 
teneralin getirileceği söylen yor. 

~ıxaı·a.....30 bi· 
~~itden) - a·· "k Mill~t .M~':'° 
'-'» 8 haziranda meaa:sını bıtı· 
~tcelt ye tatil kararı verecektir. 
•kat Hatay meselesi, tenıt bir 

Antakgatlan bir görünü, 
Hfha arzedecek olursa Meclisin A ıt~kv~. 28 (A.A.)-Anado· 
açık kal.ıcağı müddetin temdit lu Ajanıının buausi muh~birı 
edilmesi çok muhtemeld.r. , bildıriyor: . 

Akşam aat 20 dea ıonra 
İskenderun, 30 (Hususi) şehırler arasınd\1- otoınobii kam· 

Antakyada, lı:anl hiidı~eler ol· yon ve araba ·ıe ıelip gİtPJl ,, 
mut ur. ran11z arın ul'du tı ya.. ed ., H t yda ü 
doiap ar yüzünden bugiiD kanlı tün gazetelen kap,ttan hır, ita· 
had,seler vulcua gelınişt!r· Taf· rarın del,.gt- Gııı-o taulınd ıı 
alnt yoktur. imza ediıd ~· ''vre11ılmi~tir. 

Kahraman süvarilerimiz · Bir. sı-1 bıkalı 
----··-· ~ 

Tiirk gücünü her Bıçak!:ıJ:r~;·,;m.z. 
\J d •• t • 1 1 Balcıla:· caddesinde Abacıoi:l • ,er e gos erıyor ar,~~11po~~'h:::~:~~u.bi~iça:~~·a ö:1:.j~. 

,biı· poli• · memuru, biçakla üz~rin· 
1 hticüm eden bir sabıkalıyı tabanc Birinci gün birincilik bizde idi. 

ikincide de derece aldık 
1 
kur~unu ile ayağından yaralamıstı: 
\':ık'a ~ö~·le olmu~tur. 

Sabıkalı Süleyman bir sene eve 
· metrt>sİ ~t'rif~yi kı~kançhkyüzür 

clt•n lıi~akla ~chre"inden yaı-alamı• 
vt• A)(ll'tt'Za mahkemesince !l R) 

hap"e mahkum edilmişti. Süleymaı 
ilk iş olarak metresi Şerifeyi aram 
Aziziye mahallesinde Sülüklübııhçı 
8okağında 13-53 numaralı e\·de o 

turd u te,bit etmiştir. Süleyma 
~·k " Konyalı bir adamlt 
a ...... ar olduğunu biliyormuş. Şeri 
feye,biri ile haber gön:lerek Konya 
h alakasını kesmesini, aksi takdirrlı 
öüme hnzır olmasım bildirmiş. 

Şerife, bu haberden büyük bi. 
korkuya cliixmii~ ve bir çocukla poJi, 
karakoluna lıalıer göndermiş, ha.va· 
tının tehlikede olduğunu bildirmis 
tir. 

M • . • .. . Zabıtaca, Şerifenin korunması için 
11Sabaka1ara ıştırak etlen kahraman SUfları subaqlarımız tedbir alınırken Süle~·manın karakola 

ı,1 Vıır~ova, 29 (A.A) - Dünkü baş- Bimıcilik kupası Türk bayrağının ç~ğmlarak kendisine na•ihat edilme· 
.a ~~ç müsabaka,ma, Tlirk A iman. zafer direğine çckilmesile beraber me- sı muvııfk görülmüş, polis memuru 
ltı~I Çıka, F~anŞ<ı, Romanya. Polonya ra•imle verildi. B. Süleyman Dalaç, kendisini aramış 
ııı::~~leri iştirak etmi• ve 85 at gir- t8 tunbul, 30 (HUSUSİ) _ Dünkü ve _Barut hanındaki_ k.ahve.de bulmu~. 

c.o ;duk arı ev nanah M d •yetı•A ~arı.·ııkendilerine tak e enı vrupa-
dim ~!~;,;:~.kında va Cürkler getirdi 
lıtanbul, 30 (Hususi)- Cum 

hurreiıim z Atatürkün Sel,ii. 
nikte doğdukları evin anahta· 
rını Biivük Şefe takdim etmek 
üzere Selanik Belediye reisi· 
nin baş'<anlığında bir heyet 
bugünlerde lstanbula gelecek· 
tir. Selanik Belediyeai, kendi 
evlerinin anahtarını Atatürke 
takdime karar •ermiştir. 

'-----------~ M. Şuşning 

Almınyada muıyyen 
bir ıehfr·de serbes 

kalacak 

Dokktor M. Şuşning 
l'a~is. :ıo (Radyo) - Eski Avu"-

------
Yoksa Avrupa eski iptidpi vaziye· 

tinde uzun zaman kalacaktı 
Cenere, 30 (A.A.) - -Cenevre 

Tarih ve Arkeoloji cemiyetinin son 
celsesi ruznamesinde Bayan Afet 
ve Prif Pittarın isimleri yazılı bulu
nuyordu. Fakat Bayan Afet rahat
lığı dolayrnile toplantıya yetişeme· 
diğiuden konteransı tehir edilmiş

tiı-. 

Bagan Afet 

Pr. Pittarln ıı:elince. konferascı 

Tiirkiyenin, mazisini öğrenmek için 
bugün sarfetmekte olduğu muaz
zam gayretleri ehemmiyetle kaydet 
miş ve bu mazi~inin be~eri)·etin ilk 
anlarına rücu ettiğini ve bugünk,1! 
asri Türkiye~·e eriştiğini •öyliyerek 
demiştir ki : yetinde taş kesmenin başıca en· 

- Rtı gün pek nz memleket vaı·- dlistri ve hayvan ve balık avlarile 
dıı· ki Türkiyeniıı yaptığı gibi ilme meyva toplamanın yegıine ;·aşama 
bu kadar kisi tah,is et,in \·e para unsm·unu terykil eylediği o safhada 
koysun. At:ıtiirkün hima;·e,inde daha uzun müddet kalacaktı. Za
kurulnıı Tarih cemiyeti Rci•icum- manımızın keşifleri 8ayesinde Ori· 
hurdan en yüksek miizahareti ve enle Lux formülü gibi e•ki bir tabir 
kudr<•tli te~vikleri almaktadır. yeniden canlanmış oluyor. Küçük 

Pr Pittart cok kalabalık ve derin Asyadu "cyahat eden Avrupalılar 
bir nlakıı .il ı;linlb:eu bit amiiıı kendilerini bir nevi ana toprakta 
ldltlc•i mindc nazariyesinin bu lı- bulu.vorlar. 
ca un:-;urlarını izah etmi~tir. Bu na 
zariye ){esolitik deHesinin •onunda 
ve N eolotik devresinin başlangıcın·

da garbi Asyadan Avrupaya akın 
eden in•anlar hakkındadır. 

Pittaı1: demiştir ki: 

Muaaolininin sözleri 

uı·ya Bas.·ı·ekili doktor Su•n' · . · ıngın, - Eğer bu insanim• ki, Türkle· 
ıundan ~onra Almanyada tavin .· d d . A . · · 

Roma, 30 (A. A) - Liktor 

gençliğinin jiııı1111tik vı koro 
beyetlerinin bir nümayişindıa 

ibaret olan faıiıt yoklama -
raıimiode bir nutuk ıöyliy• 
Mussolini demiıtir ki: j ·ı k ıı· h' • ıın ec a u. vıupaya gelmış olma-

' ı ece ır Ae u·de seı•be0t kalma • " " saydı ki bunların Anad 1 d· 1-rnrarlastırılmıstır. .• . .. o u an ge 
B .. - ·. . . dıgıne şuphe yoktur. Ve on lamı be· 

u_gun, uş~ıngın ıkamet etmekte raberlerinde getirdikleri ziraatcilik 
, ldugu Be~ \odur kasrından, kam- ve hayvanların ehliyetıeştiril~esi 
onlarla bır takım ev eşyası kaldı- bulunmasaydı belki de Avrupa da-

rılm.ıstır. h ··dd t · t'd A d · ~ a uzun mu e en ıp ı aı me enı-

- Genç n11i1leri buıünkl 
ltalyan imparatorluğu •• yana· 
ki daha büyii;c ltalya için ça
lışmağa ve mücadele ıt•t• 
bazırlamak iıtiyoruz. 

· Yiğit ödemiş toprağında 

• -"lıı-A- l' 
(..İ"",ı..ct ... ..._;. 
.. ....t. •,o,.ı. 

llkkurşunda bii
yük ihtifal 

Merasim çok heyecanlı oldu 
----~----

j, · mü"abakalarda da yüzbaşı Eyüp ile kaıakola davet etmıştır. Suleyman; 
ele arkuru hata,ız yapan 15 süval'i- a~teğmen İhsan kazananlar ara8ında - Benim karakolluk işim yok. De-nı n .beşi Türktür. Bunlar arasında tasnif edilrliler. miş, polis memuruna kafa tutmuştur. Saida abidege bir bakış, so 1da Refik Şevket lnnoilu söglilgor 
nı~~~leı· .Yük•elt.ilerek yapılan ikinci İ<t:ınbul. 30 (Hu"u"1 muhabirimiz- N.~hayet münak~şa büyii'.11üş, sabıkalı Öemit, ' (Huıuıi muhabirimiz. Tarihin §Crefli ve mertçe bir deı· şuurlu bir merasim yapıldı. 
Rı bakada Saım Ok ile tekrar hata- den) - Avrupanın muhtelif yerle- Suleyrnan, yumrukla pohs memuruna den) - İtıralden sonra, kahraman tanı halinde yükselen abidenin etr..- Merasim, saat 11,30 da atılan 
1 z ~e Parkuru en 'eri ~·apmak sureti- rinde yapılan at yarışlarında dünva vurmuş, bu suçu işlediği yetmiyor- Türkün Ödemiş çocukları ve yiğit· fında binlerce kiti toplanmııtı. topla ilin edildi ve tam a&at (12) 

e~b~·Jin'.'iliği ,ıJclı. İkinci Alman, 3 birinciliklerini kazanan ve son d;fa muş gibi :ırka ce~inden 21 santimet- !eri eli ile tecavüz ve esarete çık- Bunların arsında, o giinü yata· de atılan topla ilkkurıunun mukad· 
c ll. elçıkn!ı, dördiincii Fran•ız, beşin- Var~ovada en yüksek zaferi elde eden ı·e uz~~lugunda · ~ıı; bıçk çıkarmış, po- tığı ilkkurıunun hatıraaı, bugün mıı ve ııörmüt ayni cephede ıila- deı §Chidleri aelimlandı herkes her 

1' 0ınanyah oldu. kahı·aman '!'ürk binicileri 
12 

h . li~e _hucum etnmıtır. Polis memuru, bü~ük ~ir. kalabalığın huzuru ile hını botaltınıt ~!anlar da vardı. va11ta bir dakika bulunduğu y~rde 
eırınen Av . azıran· bıçag yere atması için sabıkalıya ih- tesıd edıldı. Yiğit ve kahraman Öclemit, bu- kaldı. 

te~•n İh ru R~zganla altıncı, as- da tstaııbula döneceklerdir. Süvarile- tarda bulunmuşsa da s··ı .. " san F.ce ıle 14 üncü vüzba rimizi 
1 

k 1ı· k.ld . 'k u eyman, soz V_ali B., Fazlı Gül.ecin riyasetinde gün için fevkalade hazırlıuımı,tı, Beı dakika sonra atılan Uç"-cu·· 
'·J·üı Ü , • · • · n para ır şe 1 e ısı bali anhyan takımdan olmadıg"ı i-in poli•e 1 b h k ..., 1\ ' nal ıle 1" . . t - . . K Y , zmıren ır eyet, cıvar azalardan Halkevinin tertip ettiği program topla bando iıtiklil martını çalma· 

Udr"t ~· " ıncı. a• egmen ıçın orordu tarafından geniş bir saldırmakta devam etmış· memur ta k n.ı .. ırııa ile 16 ld ' • - aymakamlar, mümessiller de sel- dahilinde, o ııünün heyecan ve ha- ğa başladı. Ayni dakikada abidenin 
ıncı o u. progı·ı:m hazırlm:ır.akl·adır. - Sonu 2 nci•ıabifede - mi,Jerdl. t ·ı "'t . ırası ı e mu enaııp çok canlı ve - Sonu 6 ncı ıabifede -

• 

, 
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Südet Almanları lntihabatta .: - ·,.1, ,.,. . • . •. - ' - . . 
' ~ 

SON HABERLER 
A . A • • . b. büyük ekser!~~~-kazanıyorlar 
sılerValansıya limanında ır Çekoslovakya Başvekili Milan Hodsa, intihabattan 
Fransız vapurunu batırdllar sonra Südet Almanlarına gayet müsait 
Mac:lrid cehri dün de-iôji" ateşine tutulmuştur. tekliflerde bulunacafını söylemiştir 

Y ' • Prag, 30 (Radyo) - Dünkü atmıştır. Payitahttaki kutulardan •ÇekoalovakJ•• m•~derıtı• 
Fransa Serberın bombardımanından intihabatta Cümhurreisi Edvar bir milyon mark ~ıkmııtır. aı kendiıi tayin et .. lı •e Av· 

d 1 d b 1 d Penesin partisi, 1935 senesi hı· Prag, 30 (Radyo) -Baıvekil rupada bir harbe sebebiyet ve· 
0 ayı protesto 8 U UD U tihabatına aiıbetle yüzde yirmi M laaHodza ile Hıyalayn par· recek hallerden ~~malıdu. 

Pırtı, 30 (Radyo) _ H nvas erra, Bregıl ve Cabra De Villa Frankadın hareket eden iki rey daha fazla kazınmıştır. tiıine mensup saylıvlar araııa· Aksi takdirde meauldur •• 
Aiaaaaaua Madrid muhabiri ya· Mora kasabalarını zabtetmiş· diğer bir Frankiıt yürüyüş Komünistler partisi, Pragda dalci müzakereler, bugün de de· 
21 YOr: lerdir. ş;mdi cenuba dotru kolu Culla istikametinde şarka kazanmıı ve fakat mülbakatta vam eylemiştır. 

Franlciıt topçuıu, bu Hhah ilerlemeğe devam etmektedirler. doJru ilerlemektedir. kaybetmiştir. Londra, 30 (Rıdyo)- Südet 

Belgrad 
Taggare Nrgi•iıı• do/caz 

dt1olet iıtirak etti 
~.t dörtten altıya kadar. Mad· v-en•ı go•• çmenler•ı miz Muhtariyet istiyen Slavaklır· ~!manlarile olaa ihtili.hn. halli 

• bombardıman etmıı ve la çiftçiler kaybetmişlerdir. ıçın, Çekoılovakyaaıa bıtaraf 
~ı .. •ili mermi ~t~ııtı r. Üç kiıi l/azım vapuru clün K6sienceden 1600 Südet Almaalara yüzde 92 ~alması ve Fraasa .. ile olan . i~-

Belgrad, 29 ( A. A. ) - DüD 
saat 1 lde beynelmilel birinci 

ınuş ve beı kıtı yaralanmıı· k nisbetinde bir ekseriyet kazan• tıfakını bozmaıı laz ı mgeldığı, 
tır. Frankiıtlere menıup tayya· kişi alaralı yola çı tı mışlardır. lngiltere re.smi mehafilince ileri 

Belırad tayyare Hrıi•inin küıat 
resmi icra edilmiıtir. S. sergiye 
lnıiltere, Franaa, ltalya Alma•· 
ya, ÇekoıloYakya, Poloaya,Hol• 
landa, Amerika ve Macariaı.a 
iştirak etmiılerdir. 

reler Valinaiyayı bombardıman latanbul, 30 (Hasusi muhabirimizden) - Memlekete göçmen intihap mıntakalarında, Çe· sürülmektedir. 
et11ıi1lerdir Limanda bulunan nakline başlanmıştır. N azını vapuru Romanyadaki Türk kardeş- koslov1kyanııi Milli Müdafaası (T . ) t , d ğ b" 
Fr1111ız bı.ndarah Elcema va· lerimizden 1600 aöçmeni bugün Köstenceden lstanbula getir· kalymdıs dgazek~sı, yaz ı 1 

" 
6 • .. k 

1 1 Ç kk 1 içı n asılan kutulara herkes para ma a e e yor ı: 
P11ru, birçok bombalarıa isabeti miıtir. Göçmenler, yakıada ııkan mınta a arı o an aoa a eye 
1Üziiadea batmııtar. ae•lccdileceklerdir. 

Frınlciıtlerin, Banelo11 ıen• y • • -,-,-.-,-. -k-, .... --...... -.... ~-----:::f:-f= h k 
~i de bombardıman ettikleri uz e 1 1 erın a 1 a -
"'\dirilmiştir. k d k • k Pariı, 30 (Radyo) - (Sen in 8 1 an un 
Sebaatiyen) deki Fran11z koa
loloıu, ıeneral Fraako hüku• 

llletiae bir aota vermiı ve Sir· 
hu ıehrinin bombardımanından 
dolayı proteatoda bulunmuıtur. 

Affa m::zzhar olanlar 8 s~ne müddetle dev 
let hizmetinde kullanılm~yacaklar 

Japonlar, dün Kantonu şid
detle bombardıman ettiler 

General Fraako bükQmeti, 
Serber şelarini11 cumhuriyetçi 

ispanya tayyareleri tarafıadıa 
bombardıman edilditiai ileri 
•üraıüıtür. 

Pariı, 3 ( Radyo ) - HaYas 
Ajanıı muhabirinin ( Teruel ) 
lbubabiri yazıyor: 

Havalar düzelmiştir. Bu mii· 

••ıebetle, general (Varola) ile 
reneral (Garçya Valino)orduları 
'Aaıuaai taarruza (CÇmİşler Ye 
13 lcilotre ilerlemete muvaffak 

ltaııkiltl~ria eline altıyüz eıir 
ft°çl.ifi. bir tankla müteaddit 
~Plır iğtinaıa eyledikleri ve 

•talonya cepbeainde büyük 
btrelcit olmadığı söyleni1or. 

Bıraelon, 29 (A.A.) - Milli 
Müdafaa nezareti tebliğ ediyor: 
Trempı mmtakaımda Con· 

~lleı ve SaD Karaeliotepclerin· 
~e cumhuriyetçiler müsal d ne
ticelerle muharebe etmiılerdır. 
Ş.rlc ordusu El Vuteller de 
Cuaıburiyetçilerin muannidaoe 
llliidafıaııDa ratmeD aıiler iki 
tepeyi iıga\ etmişlerdir. 

Diter cephelerde kayda ıa· 
Jı1a bir ıey yoktur. 

Sararoaa, 30 (A.A.)- Havaa 
Ajanıı muhabiri bildiriyor: 

Teruelden Akdenize kadar 
"Zınaa cephede Frankiıtler 

•üratle ilerlemektedirler. Maruz 
kaldıkları mukavemet zayıftır. 
Prınlciıtler dün Vertiı Santa, 
8-rba Carram110, Esp.har Si· .... -
lngiltere kralı 

ilan yüz tay yare i•· 
taayonunan açılma 

t6renini yaptı 
. londra, 30 (Radyo ) - in· 

~ltere kralı ıltaAcı Jo j; bugün 
Yuz tayyare iıtaıyonuDD küıat 
rcs11ıini yapmıştır. 

liava kuvvetleri Nazırı muh
~el ıf tipte ki tayyareler;n yaptık· 
8
'' nıanevraları seyretmiştir. 

General Vale 
Bir taggare /ilosile 
Bükreşe gidece/c 

ba Bükreı, 30 (Radyo) - ltalya 
(V va nezareti müsteşaı general 
b· • le), Haziranın beıinci günü 

1~_ tayyare filosile buraya gele· 
C:tıctir. 

• li ~ kii-net, ltalyan tayyarecile• 
rıo ı !!llın . l 

il erasım e karşılıyacakhr. 

lıtanbul, 30 (Hususi) - Yüz elliliklerle beyeti mahsusa karaıı 
alanarın ve İstik l al mahkemeleri mahkumlarının affı ve merr.• 
lekete girebilmeleri hakkında hazırlanan kanun, adlıye enümc· 

Ru 1ya ile Japonya arasındaki ihtilifların halli 
içi" J ~Ponya Hariciye Nazırı bir nota verdi 

Londra, 30 (Radyo) - Japon yüzünde.ı yeııi mr•leler çaka• 
ainden çılcmak üzeredir. T r _J R v -PUTU 

Affa mıızhar olacaka!ar, 8 sene müddetle gerek aylıklı ve ge· . 
rekıe ücretli devlet memuriyetler1ı1de kullan.lmıyacıklardır. Pazar g nii Mudan. 

h b• d it 1 · yaya beş a ı ~ yaptı ispanya ar ın e a yan• lıtanbul, 30 H1 usi)- Trak 

1 • san zayı• atı vapuru, dün Mudanyaya beş arın 1 n aefer yaptı. Vapurun sürati çok 

937 aene•indenb2r l /spanva topraklarınd mükemme!dir. 

c ? :'t veren J·,alycınlar 9500 .. lüsur kiıidir BalRanlar arası 
Roma,30 (Radyo)-Düo, İtalyada, (ispanya gjnu) tesid edi. Posta telgraf ve tele. 

miş v Burgostao gelmiş olan İspanyol 'heyeti azası , muhtelH 
yer erde söy ev er verm: ştir. 

lıpaoyada da bu münasebetle şenlikler yapılmıı, ve ltal)· r 
için 21 pare top atılmıştır. İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano 
bugüu İspanyol heyetini kabul etmiştir. Heyet, lta lyanın yar· 
dımlarından dolayı Kont Cıanoya te ckkür eybmi ~t.r. X apıle ı . 
tenlik erde Mussolini bir söylev vermış, netıcede (yaşa~ ·n ispanya) 

Demiştı. . 
İtalyan aran, 9.37 den bugüne kadar ispanya harbinde dokuz 

bin beş yüz 41 kişi kaybettikleri tesbit edilmişt.r. --

fon k on g resi 
lıtannul, 30 (Hususi muha· 

> İrim zden)- Atmada toplanan 

.~alkanlar arası posta, teigraf 
ve te iefon kongresine Türkiye 

namın a , posta, telgraf ve tele· 
on umum müdfüü B. İbrahimle 

lstl\nbul Başmüdürü B. Yusuf 
ştirak etmişıerdir. 

57 milyon liralık fevkal8- M:ıt~uat ~irl .',~i _pr~· 
• J :s , meclıse verıldı 

de tahsısat kanunu Istanbuı. 30 <Hususi) -Tür-
kiye basın birliğı p rojesi, bu-

Adli.)'e v J D · hi tiye V ek j[et. e,. i kadrolarındc 
değ ." ~ iklikler yap!lm.Jsı hakkındaki kanun. 

.. ar miist .. 1celiyet ka:arile kabul edildi 
Ankara, 30 (Hususi muhabi· bir kanun kabul olunmu5, ilk 

rimizden) - Büyük Millet Mec· tedrisat müfettişlerinin , hususi 
lis, bugün B. Refet Cınıtezi n idarelerden alınarak maaşlar -
riyasetinde toplanmış, posta, nın umumi biitçcd ·n verilmesi 
telgraf ve kbto.ı umum müdür· hak\cmdakı kanun çıkarılmış, 57 
lüğü ue orman, vakıf.ar ve ha· m lyo:1 lira ık fevk ılade tahs.· 
va}olları devı et işl etmesi sat ayralması kanunu iki ı c ı mü· 
umum mü~ürl k erı büdceleri zakereıi yap1larak Kabul edil· 
üz~rinde m..ızakerede bulun· miştir. 
muştur. 

Muıalcere netices; rıde bunhr· 
dan posta, telgraı ve telefon 
idareıin.n 938 senesi büdcesi 
vJtridıt ve mzsrafı mütevazin 

olarak 9,949, 102 liradır. 
Orman müdürlüğü kadrosu 

ise 4,462.346 lıradır. V ..ıkıflar 
idares ne 2,935,495 lira verıt· 
mektedir. Varidat ta ayni mik· 
tarda tahmin olun muştur. Hava· 
yolları devlet işletmesi 1,52'.2, 720 
liradır. 

Varidat da ayni miktarda tsb· 
mia olunmuştur. Mülbalc bütçe· 
lerİll bu auretle kabullerınden 
ıonrı Adliyi' Vekaleti teşk . latı 
ve Dahiliye Vekaleti kadrola· 
rmda değ: şild i kler yapılması 
hakkındaki kanunlar müstaceli
yet kararile müzakere ve kabul 
edilmişlerdir. Maarif Vekaleti 
teıkilih için de ayni tarzda 

Fransa 
it :ılya iie müzakere
lere tekrar baı lama. 

ğ:ı h:ızır 
Pari•, 30 (Radyo) - Fransa· 

nın; t~panya işlerıne Ademi 
müdahele Komitesin n, son top· 
lantasında vermiş oldutu karar· 
ları esaı tutarak İtalya ile tek· 
rar müzıkerelera başlamağa ha· 
zır olduğunu Romadalci mümes
sili (Blondel) vaaıtasi .e ltalya 
hariciye nezaretine bildirmiştir. 

Vilyam .Srung 
Parise hareket etti '. 

Parıs, 30 (Radyo) - lagil· 
tere Hariciye Nezareti merkezi 
Aurupa işleri müsteşara Vilyam 
Trung, bugün buraya gelmiı 

ve İngiliz sefirlle uzun müdet 
konuşmuştur. 

g iinlerde Büyük Millet Mecli· 

ıiade müzakere edılecektir. 

Italya kralı 
Trablusg .rttan 

dönüJ Or 
/folya kralı Viktor Emanoel 

Biog z . 30 (Radyo) -ltalya 
kralı Viktor Eınanonl, buraya 
gelm • ş ve halkla temaslarda 
bulunduktan sonra, Derneye 

gitmiş; mektebleri, kıılayı ve 
hastaneyi gezmiştir. 

Kral yarın (Tubruk)a gide• 
cek ve müteakiben yatına bine
rek Brendiziye hareket ede· 
cektir. 

Bükreş - Beri ·n 
Hava aef erleri baılaclı 

Bükreı. 30 (Radyo) - Buda· 
peşte yolile aç lan B:ikreş·Ber· 

lin hava seferleri, bugün baş· 
lam ıştı r. 

Romanya · erkanıhar. 
biyesi V arıoı'aya 

vardı 
Vırıova, 30 (Radyo) - Ro

manya erkinıbarbiyei umumiye 
reiıi general Sitefan İronesko 
refakatında bir erkanı harp he· 
yeti olduğu halde bugün bura
ya ~elmı:ve karşılanmışlardır. 

tayyarelerı nin, bütün Kantonu cağı kanaatilo endişe etmete 
bombardıman ettiklerini Royter başl "m ılardır. 
Ajansı bildirmişti r. Bu bombar· Kan on, 30 (Rıdyo) - Ja· 
dımanda yüz kişi ölmüş ve pon tayyareleri, bLıgün üç defa 
iki yüz kişi yaralanmıştır. Kan ton ,şehrini bombardıman 

lrıgiiterc hükumeti, oradaki etmiılerdJr. 1100 ölii, 1600 y .. 
tebaasanı muhafaza maksadıle r;ıl vardır. 
bugün bir f lo göndermiştir. Haakov, JO (Radyo) - Re .. 

Toky?•, 30 (R•dyo)- Japon· mi ,c b . &: $i ıetli mulaarebeler 
ya Harıcıye Nazırı general Ü · d 150 b " k" ·ı·L 

k. J 'J R evam eu.yor. ıa ııı ı&: ga •, aponya ı e usya ara· . d 
d t b·· t- .bt•lAfl Çın ordusu şımal e taarruza 

sın a mevcu u un ı ı a arm 
halli için .Rusyanın bura sefirine geçınıştir. Taarruz. iiç iıtkam•t: 
bir nota vermiştir. ten yapılmaktadır. Sara Nchrı 

Rus sefiri, bu notayı derhal geçmek iıtiyen Japon kuvvet· 
Moskovaya gönder miştir. lerine karşı mühim tedbirler 

Ata.kadar meh .fil, bu nota alınmı,tır. 

Amerika 
Bitaraflıkt Jn ayrı/. 

mıyacak 
Vaşingto11 , 30 (Radyo) -

Harbiye Nezareti müsteşarı 

Lüi Conson bugün beyanatta 

bulunmuş ve Birleşik Amerika 
hükumetinin, umumi vaziyeti 
yakından takip cyleditini, bu· 

nunlabe rıber; Amerikanın, tam 
bir bitarafl ık muhafaza etmek 
niyetinde bulunduğunu söyle· 
m"şti r, 

Telaviv limam 
Dün açıldı 

Kudüs, 30 ( Radyo) - (Te· 

laviv) l imanı buıün ıçılmaıbr. 
Limana Fransız bandırala 

(Sınpolyon) vıpunı ille olarak 
75 yolcu ıle girmiştir. 

Mareşal Bloher 
Uzak Ş:ırktan Moa

kovaya oardı 
Moıkova, 30 (Radyo)- Uzak 

Şark Rus ordusu umum ku· 
mandam mareşal B.ober, bugün 
Uzak Şarktan buraya gelmiıtir. 

ANADOLU 
Günlük ıiyasal gazete 

S•bib Te BafDJuburiri 

Bagdar Rifllü ÖKTEM 
llmaımı aetriy.a •• y .. itleri m'1tll. 

u. . !ıuudi .Nfi&be& ÇANÇAI' -iDAREHANESi ,_ir ltiaci Beyler ... 
C.J1alk i 'artiei bm .. :İıfİD. 

!"eJpaf: laair - ~AOOLU 
hletoa: 2176 - F08ta kutaaa: '605 

Abone fel1lİIİ 

~ '"• 16'i0t .... •11'P 800 ,.,.... 
ı.aı... ... ...... - .... 

•lıoae tltnd 2'1 .__ 

A1'AlJOUJ lü11lAA~DA 

ti.&SU Ml~Tlll 

Dr.Belıçet u~ 
Çoeai lttatalılılan 

mı1tehauuı 
Haltalannı 11,!0 da bire tr. 
Gaı Beyi• •kaiuada AlaeDk 
matbUSJ )'Milada kabul ed.. 
M-..•'-- t.leJ- 39H 

Eo tele/ona 2261 

.ELHAMRA ldar•aı•<l• MBi ~ü~pJ~N Sioeıaaaıoda 
iki fevkalide filim birde• 

1 - Dişi T arzan Türkçe ıözlü 
Dünyanın en güzel kadını DORTHY LAMOUR 

2 - Silah Kuvveti Fran11zca ıözlü 
SPENCER TRACY FRANCHOT TONE 
Seanslar: -
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1 

1 
ıç ar n çarpışmasından mütevellid seslere 

yaralı arın iniltiieri karışıyordu 
Yavuzuıı ıımakl...'l hakkı Vilr<lı. Fn- · Yıı zan: M. AYHAN Telefat, heriki üu·ııfüı çok frı.ıln idi. 

k.ıt · ı d.ı muluıkkııkt:ı ki, bu cinayeti - 189 - Fükat Osmanlı ordusunun mane\j 
ve lwt:;~ ı islı> eıı. bizznl Tornnnbn) görlılclu. kuvveti, dah!l ) Ok11e.kti. Mısır rusker-
ılt:i'ilcti. Hııli.ı u· ltanı, L1l badi- F .ıku1 bu lı. ~ ç:<>k m etmedi. leri, ~ pılan telkinin bo~ olduğunu 

\ aziy; t fabiı İl e girdi.' a~ ttii o - ıuılmnıslal'clı. 
Y\ l ı. diuu ı t 1 Jadı \' <.Jeı·h· l lın- m· •ılı ğ cen hı, ı ı'l.larm sol ce· 1'opların ağzı, ntcş kusan biı· CE'hen-

. dur- r :ıl ıııı ktthfr bjr ·kildf• ezerek il r- nem deliği gibi, onları berbad etmiş
içtimadn !emeğe \ e merkeze dogru surkmağn ti. En Jıırında w ortnlnrında mud-

gurip hil· Uı\ıı· t mmış; ba ladı. his pathyn gi.illeler, nihnyet tesirini 
- ('olll'r "Ok t lılikcli ofacnk, ·fc- · • r.. ıı ı. uum P ,:ı ua~.n : gosterdi: 

rim h ı ff !t di~ e homurl.ınm.ıktun _ 1'"pJan sıkı tırımz, tnmarnen 
1·u l)lrı w. mı p:ıdışalımı? mel'l..ezj dogsiıuleı· ! Küç1 .. ıyorlnrd1. .11sır kumandam 

I>l•rııiN 1>:ıdi~.ıh t3 kızmış rn b:ışnıı • udı ıaıımım mak~:1ılı, nwl'kezdt>n \':ıziyeti kttvrııymC":ı, hii) ük bir paniğe 
çeviım ·k smctıl ımukılbel ebnlşH. ol eeualıa ynıdıu gitmemesini temin clu~ml'l,dense, muntazam bir ric'at 
Fak. t id d '1ı de d3 na gü::ıteri- ·tmcldi. A'.\ ni ?.amanda kendi kumun- ' ''e rnıC'gi dtthu mm·nfık gördü. Fakat 
riıı 1ı ri ·~ i: if diy.e homu;ı·drumı - drl.!:iıufaJU u\:.ıri \e piyndc .kuvvetler- siıvurilcı· \'e top giilleled. onları takip 
bı kRudini l fillll.'JÜ. d~, hu top ııteşinin lıimu~ esinde l\lı- ediyordu. l\tısırlıhu·nı müdafaa ettik-

'l'rkUf Jın.J..ilmten çok biçim::;izdi. ır mcrkeziııe inmişlerdi. !eri Gazze de bo~altılıyordu. İlk harbi 
Çiıt ı u Sinnn pnşnd.i,ğe.r ınr.aftıı, Gaz- 1ısırlılar ynvnş yavaş bozuluyor- ka~ betmişleı'di. 

ze iinfüıcle düşmanla knrşıhışmıştı... lnrdı. - Sonu var -
Tıımn ı1ıın n Cnnberd Gnzali ku

m • .ıııl:.ı n ·'k ttiği on Jıl.n • ilik 

bü\ ilk 1ıır ordu:neret'I e ilk h bi 

, t ı nwl 111.erey i. Bu şerait almıda 
bir \ cıjd11 b rekutı ftırıda bıraktu-

nuı 'f' çullerm mü kulrıtını ile."i sür
rm ı •ıldınsı çok m~ınns1z bı.lmışiı. 

~ir. ın t>:ışanın lmv\•etleıi. bu defa' 

d. i·• 1.11-111 mneElıb zdi. Fakat fısır 
kıını.ııırlmıı C.u.berd Gazali. karşıeın

a ta gençlik 
bayramı 

Mardin, (Husuıi) - Mardin· 
de genç.1.k bayramı çok parlak 
geçm işt r. Gönderdiğ m rosim, 
b yr a işt irak eden Mard nli 
kızlarımızda:ı birkaçını göste· 

tl.lki or~unun n ıl Osmanlı ordusl.ınun rıyor. •• bir pr ı olduğunu anlayınca, top
laı·ıı ı m en mutlrum iyi bir netice 

• 1 .. c:ııgıııı umuyordu. 
S;ılı l:enclıa Te e beyi Ferlınd beyi 

. ol l ı l a Gnzze) e bey olarak tnyiıı 
ı•dilnıı l1ııluncm 1sn beyi :ılmıştl. 
I\l'nd i ılt> piyod ve süvarinin b'ir 
kı n ı ile mPl'k kde kalnuşu. 

Ru trnrı;;ıla mn Gazze) e yakın bir 
yt>l'dt> ıltnvl'dU., 

l ',:nkJ r } uğmı.ır yağıyor olmalı 

iıli !.i t- •ıı ı tll.g.ır. eriıı bir nefha lıa
liıı l • lıı·ı 1!,i turaf oı·lhısunun efrndmi 
o), ı~ ı du. 

~1 ı <ırd 11 kumnnfüınmın emrin
clt ı,ı ı· ld U'k 011 f1rh-a ve 1ıep!lnin 

h. ı • <l·· eııı t ı bey \•ardı .. 

1 1 t- ı rura l\fısu hl r ba !adı '"~ 
C\ ı•I. ın ·rkeı hal'i'ket<' geldi.. 

Fııl. ı t lıu hu ı •kele muk bll O ıanlı 

ortl . u 1 •ııl:m ela derbnl faaliyete 
g < 1 i H' ık i P-ıuıhın şiddeti~ mul abil 

t ı·ı nı "'eçı iği görülJti. 
il: 1 hin m. 1.mşladı - sa.nile.r de. bu

gi) ı 1,aJ'lh bu ın\ s \Uku bı.ılacnğı sa-
ı 1 :. 1 ozuküyoı·du. Heriki taraf, 

m ho ~ şu,rordu. 

ili ı ·ır ı hı una Osmanlı toplarmın 
t .. iri•ıden hic korkmnnınları ve tele
f . t.I ı bile, top ateşi 2. tından kurtul 
d ı l.ı nra, 211.:f :in mubakka'k bu-

kli UV\ tli telkinler yn 

mildhi~ boğ:uşm g~iyor, 
m ı ıı. h ıU~nn. bnğırnn, çağıran, h ny

r. ıı Lıinlerce nsnn, ~uurunu kay
bd ıni-ı l."iLi "ğn sola koşuşuyordu. 

h ıllçlıır.ıı çnrpı~masmdan mütf'vel
l d re yaralıların çığlıklar1 ve W
f t: k t· leri luırı ı ·ordu. Bir aralık Os-

ı ahı ric'at · gibi o u. 
E ın ın nk ın ol:ırnk ta, nyni saat 

Mısır sn~ c ınhınııı gerilediği 

Bir Mülakat 
Berlin 30 {Radyo) - İ ıg .1-

terenin bura sef.iri Nevil Hen· 
d ·raon, bugün Hariciye Neza • 
retinc g tm ş ve müıteşar Dr. 
(Veniraker) le uzun müddet 
konuşmuştur. 

Metaksas 
Dü.1 kra~·la konuştu 

Atına 30 (Radyo) - Y !!nan 
Başvekili Ge .ıcral Meteksas, 
bugüı kral tarafından kabul 

ediJmi ve uıuo müddet konu • 
muştur. _ __ ,. ... 1-4 .......... __ _ 

Nebatat 
tetkikleri 

iki profesör İsviçre. 
elen ş ~hrimize geldi 
Beynclmılel töhrcti haiı İsviç· 

rel i Nebatat mütehau sl arınd•n 

p rvfcsör B. Hanrib Recs ile 

B. Artur Huber d ün lstanbui

dan .şchr·m:ze gelmiş "erd .r. iz. 
mır, Muğia, Denizl ı, Aydın vi· 

a ·e tlerinde nebatat tetkikleri 
yapacaklardır. Pıofesör :cr, dün 

viiayettc vali B. Fazlı G :Heçi 
ve belediye ıreisi Dr. B. Behcet 
Uzu ziyaret elm ı ş~crdir. Kütür
parktaki Serde yet ş'; rilen muh· 
telif çiçekleri de tetkik leye· 
mişlerdir. 

- 81 -
- Ç ptak kadı tar •Üe sese

sioin parolas~ 1 
Oy:c sanıyorum ki. ilerde lbi· 

zim için cs'd biraz aydınla
nacak. 

Poliı afi •, kottulctan kalk· 
tı. ot d t r i kararak içine 
bırkaç atır ynı ıdı. Sonra: 

- Stef•ndür · dcd· Grena· 
nın ilk ifadesini gözden ıcçir
d in mı? 

- E t u tadım, onu ancak 
d ün okuyabildim. 

- Bu kadma dair fikriniz 
tıedn? 

- Q.ı un müthiş b ir kadın 
ol J .a au , e.v ~ıa s öylem iyim 
ı.ı t a Jım. Gressa, po .iılerin bü· 

tün suallerini öyle mahirane 
bir surette atlatmış ki, doğruıu 
ben bHe hayrette kaldım. Hatta, 
kendisinin meşhur Greasa ol· 
maaığını ve sizin bu huıuıta 
ta•amen yanıldıtanızı, iateoirae 
icabeden e " kaları derhal röıs-
termeye ha%ır bulundoğun 
tahkik he tine söylerken, az 
kalıı söılerio • samimiyetine 
ordakileri bile inand11acakmış. 

- Ondan böyle bir muvaf· 
fakıyeti tamamen umarım! Y arah 
baydut neler diyor? 

- Onu Uk defa haıtaba edı 
ıorguya çeken bizim Hüber' dl. 
Sonradan yapılu tahkikat { • 
lekesini d~ iÖıden geçirdım. 

Nebatat 
Hastalıkları 

1Ç1 N 

Miistahzcır yeni 
ilaçlarımız geldi 

Hac! Davud Zade 
Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı 

No. 31 
1 ·z M 1 R 

T E LE F O N 3809 

Doktor 
Salih Sonad 

Cild, Saç vo zührevi hastalıklar 
mütehassısı 

lkincibeyler sokak No. 81 
Hcrgün ö~!eden sonra 

(KALİBR 54) REVUE KOL 
SAATLERi, MÜKEMMEL CEP 
SAA TLERI KADAR DAKiK 

VE TAM AY ARDADIR 
K ol tantin o cep aıuıti ile ayoi pre8z· 

y\Jı.ı d a o ma ı J ek ııac.lir bir keyfıyeui r. 

IJ :ı llııık•, KAt.lım s ı . .H EVUE KOL 
SA:\1'1 eo tid deıli r zik bııreldtıan 
h ile Laı·iyyt'n mlHee air olnı :ız, •e 
ayıu ı pek guç bozul.ur. 

Hu sa t o il.ı AOI c.t h.ıeusi y,.ı le r i: İm· 
ti) a:ı: lı HD•) e çıtı l. büyült ı;arkh 

lıu~u i dio dıziııi, lı. unct n m ükew· 
melen o. ·k li, b üylik tavlıs, tam v 
d ıyanıı.lı ., er, f!U' l eliitlkr ve kav. 
~~ i m ik nııt ei e iudeu ari cNlVA. 
OKK pandfilü. 

'( ntı nmı~ ıaa tçilezde ar ıoız. 

R E \ UI: 4 •bıikaıaunıo sa·ıı depo•o: 
lıta b ul Bııhçekapı Ta~ ban 22 

'fe el-00: 21354. 

F kriniz? 
- Vallahi üstadım bu adam, 

Mürebbiye Gressa'dan da baa· 
kın çıktı! Mirton tarafından 
evveli 'kendilerine ateş açıldı· 
tını, binaenaleyh müdafaaioefiı 
kastile onun da Mirtona ıteı 
açmak mecburiyetinde kaldığmı 
ıotuk kanlıhkla • aöyledi. ikinci 
defa yapılu ıorguya da, bun· 
daD başka türlü ccıvap vere· 
medi. 

- Peki Stefandür, bugünlük 
çalıımımız yetiıir. Aocalc bir 
saat sonra, ıeninle lboraber yer 
altl dehlizlerine ineceğiz. Gün· 
düz iözile de oralarmı ıörelim. 
Bilhassa Mirton'uo bana anlat• 
tıiı kapıyı tetk.k etmek iıterim. 
Sonradan örülerek bpıtı· 
lan b kapı beni gittikçe meı· 

ul ediyor ... 

-• 
Stefandür kapıdan çıktı za• 

mın Kançof odada yalnız kıl· 

J,(J 

• 
cı 

Diploma alan na1bandlar 
Edİİ'rıe, (Hususi) - Selimiyedeki alband mektebinde ilcinc 

kursa ıörmekte olan Trakyanıo muhtelif ebirlırindeo 21 al· 
bandın imtihanları yapıl ıştır. Bu nılbudlara ehliyetaamel ri 
verilmiı, h pıi de memleketin muhtelif y'erlcrino dığılmıılardır. 

Menemen Halkevinin faaliyet: 

Gençler, ( Kozanof lu) pig inde 
Menemen (Hususi) - Halkevi gösterit kolu yeni ıine ad . 

(Kozanoğlu) piyesini tem ıl etmiş, gençler çok lkıılanmaılardır. 
Gösterit kolu kom;ı kaz: \ rda de il Y ıçın hazırlan• 
maktadırlar. Birinci temsil Bergama Ha kevı sa onunda veril 
cektir. 

Çelc.irıe mücadelesi 
Kızam ızın Harmanda l ı köyü ile Süleymanlı köyüade çekirge 

mücadelesi devam etmektedir. 

Halkevi köşesi 
1 - lzmirin ktymetii çocuğa 

Vas f Çınarın ölümünün yıldö· 

nümü 2·6-938 Perşembe tari· 

hine rastlıyor. O akşam evimiz 
salonunda saat 20 de yapılacak 
törene bütün yurddışlar davet· 
lid"r. 

2 - 1·6·938 Çarşamba aünü 
saat 18 de Sosyal y rdım vo 
saat 17 de Halk dcrsaneleri ve 

kuular komite lerinin haftalık 
toplantıhrı vardır. 

dı. Kendi kendine, 
- Olur şey dekil bunlar, 

dedi. Eğer . Amerikaya gitme· 
yip te o haftayı Pariıte geçir· 
ıeydim yeraltı dehlizleri mese
lesini, yani. (Çıplak kadınlar 
müeısesesi) facia11nı muhakkak 
hallederdiml Bizim Mirton, ti· 
kjbi yüzüoe gözüne bulaştır· 

mııl Buna dair tabii kendisine 
hiçbir şey ıöylemcdim. 

Fakat ortada öylo bir mese· 
le var ki, insanın acımamaaı 
elden elmiyor. Gerek Mirton, 
gerek Stefandür bu ııtc elbet· 
te kababatlid;rlerl Takipte üp
beıizki idaresizlik varl B 
kendilerine öyle bir plan ver· 
dim ki, eğer onlar y ptıtım 
pliola· gözü yumuk hareket t 
mif oluydılar ene düiümü 
çözerl r, haydudları b h me• 
bat t pel rJ rdi. 

Kançof biraı durdu; 
- Evrüş ve Paskiyc ·bi iki 

Edirne . güreşçileri 

hazır 
Edirne, (Huıuıi) - Ankara 

güreşleri ne iştirak edecek Edir

neli pehlivanlar seçilmişlerClir. 

Pehlivanlar, Edirne, Kırklareli 

ve Tekirdağ mıatakalarındaa

dır. 
87 kiloya Karapınar güreı 

birincisi Mustafa, ağırsıklete de 

meşhur Tekirdağh Hüseyin ri· 
receklerdir. 

g üzel istidadı, dehlizlerin el k· 
tirikli duvarları arasında kö
müre lcalbetmek bir faciadır 1 
H iç olmazsa Mirton, koca bir 
geceyi ve gündüzü tereddütle 
geçirecetine poliı kuvvetlerini 
tamamen harekete getirir, 
bütün yeraltı aııntakallnı ta• 
harriden geçirerek ka'i bir fikir 
ei:liirndi. Bunu yap ıılar l F.akat 
pek mevzii bir şekilde yap· 
mışlar 1 Nıhayet, h b i bir 
motosıklete at ş etmek • 
o adAn bir kıt elde etmek mü· 
him bir muvaffakiyet de~ildir J 
Dehlizin aşağıdan len _diki 
ı teri e idi ? Ve buradaki 
göl eler kimdi ? Eczacı kalfa • 
mn ölüsünü yahud diriaiai ora-
dan uzakla branlar nereye k· 
lanmı l rdı ? 

Erte i ıüo Mirton, (verece· 
im di11ektiflere intizarenJ hay· 

dudları taharri ve U&kipten vaz • 
geçdiğin i b ua ıöylem. tı: 
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D • ha lılı:lar • • 
Dr. M. ŞH!d U jın JifN ci: 

Böbre ha talıkları 
-4-

G wnç ya wd v alim gö· 
rüneo ve a lbomin mevcut bu· 
1 olardı emmiye iz g ibi 
telikki edil cm Jidir. Bu g ibi· 
ferde z Y y ç.ok böbrekler 
bozul.mu demektir.. B h mı bir 

n jinde vcy ıı.ıl haıtalığın· 
dın ıonra b u bozukluklar çok 
görülmektedir. Bu gibi ı n~· 
lerd yata kalkm kla ve cebt 
yapmakla albomin zuhur eder. 
Bu bal astamn henüz p ek bü· 
yük bir itinaya muhtaç oldu· 
ğunu göıter ektedir. Bazı d • 
çocuklarda pek sioıi bir ı kil 
v surette zu r d n böbr ~ 
haatalıldan yı ca d hi d v. 
etti i v • ir. Geç k bil I· 
yen Ü%mİD d aeyr tti· 
ği d görülür. 

Baıan da böyl daimi böb· 
rek bozuklukları tansiyonun yük 
ıelmeaile mütorafik bulunur. 

ı Onu içindir ki böbrek hastalık· 
' lan ciddi ıeyroden ve bazı kere 

tedavi kabul et iyen şekiller 
içinde devam eder. Vücut ma .. 
kine inin diğer ôrgeol rini bo• 
zul aıını mucip otar. En mü• 
bimi deveran bozukluklarıdır. 
Çok defa kalp utalıkları do
layısil böbrekl rdo pek ehem• 

iyetli derecede tegayyürl re 
sebep olmaktadırlar. Böbr ki r 
de deveran bozuldukları yüksek 
bir adde vasıl oldaklırı za• 
mu böbrekleriıa ifraz kavvet 
ve kudretleri üzerine mühi 
tesiri r yapmaktadır. Buaun 
için uzviyetin diğer örgenlerinin 
bu suretle hastalanmam, b6b· 
relderde buıule gelen '"fetler 
ona göre hafif veya şiddetli 
lıralc zuhur ederler. Şa hale 
öre ·· · 

bept n tev üt et ezl r. Birçok 
c pler tında u ııl 

ler. 
Du cbeplerm birçoğu, vücut 
kiaeaiuio ğradığı nta lara 

ve aatahldara aittir. Bir kısnu 
d bariçt n alının birçok ze· 

biri erin yenmesi le vukua rll· 
mektodirler. Bu zobirlerin en 
mühimi her türlü baharat, kıra 
v kırmızı bi berin fazla yenmesi 

lkol gibi zehirlerin içilmesi 
ayni zamanda tuı vo tuzla ye• 
meklerin ziyadeıile k llınılmaıı 
babusuı konservelerin yinme• 
ıindcn ileri aelir. 

--Son var-

~asıtalık edenler 
Bazı yerJ rde kadınlU1111 

va talık eden kimaeleJ dolar 
tığı vo Jaaliüettc bulunduldarJ 
ğörülmektedir. Zabıta, bu gibi• 
leri yakalamak vo adliyeye ver• 
mek üzere tedbir almışttr. 

lakin, vabyı bu der ce altüst 
ettikten ıonra beni 28 ıaat 
beklemek buda1a1ılctı. 

Poliı hafiye.i, telefonla bu• 
ker Şiyap'ı buldu: 

Ui1luı doıhım? 
Dedi. 

1 

- Teşekkür ederim Kıncofl 
- Sıbhatın? 
- Eskisinden daha iyiyi• 

aziıi • ugün oto obil e küçük 
bir gezinti bile yapbm. 

- Çok emnun oldum Şi• 
yapl Bankaya uğradıoız ı? 

- Yarın alessab h vazif eyo 
başlıyorum. 

- Biıim adamlar o yapı· 
yorlar? 

- Hep i yerli yerinde ..• 
- Şu m bur (es), hali de· 

vam ediyor mu? .. 
- Hayır m ÖS.)'Ö K.ançofl ôlı.ı· 

mümün yaklaştığın ı şatoda b s· 
ğıra bağıra a latan o cenabet 
(ses), d ündcn beridir kı buden· 
bire kes.idi. 



A!\ _DOT ,. 
__..._,, __ 

- l 6 7 - Yazaa: Alek ~ndr D.U.r.a 

Bll.lıdan sonra Grimo önde olmak prti e ordü 
birden kalede gözden gaybolmuılarclı 

A man mat uat nın Türkiyeye 
aid görüşleri 

GAya·biz ya 
alt nda al y 

parçalar: 

ancı tesirler 
r uşuzl? 

______ ._..................... t ~ı- ~ 
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~ hoı-Je b' bir ~er fena ~eğil;r, ıra l r di ki, .knlenin ) unnd:m isitilelıili- da bizi kahr:ım::ııı yn.hud deli, yani, lıi- i >ti kanıt ti. ~ ul> preıl"ibini, Türk polit.ikasınin y-0r ki, Türkiye son zamanlard· ti-
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k u *-titilemez i\'e asıl sebebını de - Efendiler, Crimo knlırnlfı sof!':ı- Fhkıı.1. &r! o ır Jlec ·r~ Vliıı oncf' 11 e:-:rı•ttiği bir ımı.k~tlNlt> l~oudrada yapılan miız::ıkercler- ngı terenm, nçtıgı :re 1• ıle ~r:rsın 
4i(~~e se dirm diro; bunu kaza~-:. ını hazırlarken biz de h P birlikte «Su.!:. di)<' Ata!'l Mo üni.i kc ti. di~·or kJ: elen .·onra 1ngHtere tarafından Tür- h_a~tının .Irak ırn_Hı ıle bırlt'. tırılmc-
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,,.,..:. vı~e iıiic .. um -edilir, yn u ı -, ı~ı ) .. n_pur. en. onuşn >ı .ır.~z. e .• >. on- bi benim nile işlerhni bil.ın.cdi.k.·ler __ iııi ,_·e. h,unıdn ka den 'f'iir·k. n.ıil eti. d.e- nıı1 nçı qgı auer1. .("1. • 1. b. 1 1 ·•ı.,., "E- _ b rl ld k bü . k 1 : 1 ~k ma me ıuaen · ra yo unu dnhn e-
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l'a, her cihet işimize gelir - Bu Grimonun işidir. eı~ız Faramm snhille;·inden ı:ıkmts Gazete. l>. zı ec-nel>i ınatbt\at.ııı, talea E'tmekte 'e 111,gilteı·eııiıı. bey- sn «Boğaz içindeki ha ta adanı> ın 
~- ~vet .amma, :içimizden bıri!!c PekalU, o hdde, Grirno onla~·ı ~ıc- ~~~;~~.~iye' A~o:oı cevnp \erdi. burndıı ıka dooilen. Fnuıs.ız nıatl.>u-lnelnıileJ ,·azi_\et.ini dtiı.eltme.k üzere Atatürk elinde cA )adaki sıhlrntli 
ı. _ l'tun isabet etmesi ihtimalinde şup-ı men mum•ene ecliJ> dus rm UzPrınd<'n 1 t k f 

11 
. tıdıı·. \.nı n-ltnl) mı tehlike ;i.ı> b.· sta :· rk -01nrnk 07.eı·e lıfr takım adnm haline girdiğinden beri dnhn 

'il! l> k . · ts .• d · ı· n.. ... Dnrtanvan e. rar Jle es acı. D ı f\ t ı ] n1"n1l"k tl"'ı·Ie ,·ak111J·.1 ın" n.J"lıı·tı· l.ıli"ük bu·· nı::ına kaza11m"ktndu· 1n 
..,,,l~ , bağu·dı. « • a a , ull •• ny" ı ım ır> ( ıy rilc A . ı , e 'nUbtı aı·kiRiude 'e kal\J t ıkı J t ·g1ni ili ri Urmektedir- gilterenin Yakın Şark politikası u 
aı-~ e - az diye Dartanyan .fikruu I a m, .r.ıcn c m·ı.m < IYC J,4tl'ı.ı.'U1Yim I 

1
, k 1· 1~ 11 [ 1 d. k. 0. r c venı ı. ıy, ı:1 1 v !'n paı-o n a- '"~ -.c " • • "' .. .. • .., - J • .. • -

' ~... .ı. ı "'· k · ~ P-0rto sordu. ıı· 'k ( ') ler. e n tun ilham almnktndıı: B .ıı;. rı ... ~! iF.akat, kor.Au acw\: ·urşu- cBen omm bö~ le l>ı.r y yptıgım . . . . 
1 

• • • • ır P< nı · . ' • ·: « aA>-
L~.&slk dU§man kurşunu olmnqğını ' istemem, belki ~ imize )'arrhu·.> «Çok guzel im knclın ·~ dı)eıek , ~to~ d~ddnn itibaren . top!:. Fakat bu 

IQ~~iz akılsızsınız, azizim Portos, 

"aı-?'uz ytlkU teunakta ne mana 

cÖ il er işimize mi ~arar? re eliyor- r.l'. k nral>ıntlnn bıl' yudun u;tı. • ' l O"W İnMUtereuiıı son dem ~~iJdiı· ki,İngilter , JJindfs-
sun, Atos. gnliba nklmı kaçudın!:ı> di- Sonrn, c:('.ördtin .n1iı Jokantncnın )C· llr. 1 \aır.het alı- z~ .ıaııw· j f ljfiJ -ft.al).a , 1n- tandan arfııı.az. ı· edec Uiı. Ha~ır, 
ye Portos sordu. etiği hultı ı~ dodi. cBiı~ şam~)~m a Y<'- H>I'. E Alman.' a. A\•ı upa gı ı.z-Jı 1 (l 1 ıU ıla ın. larnu imzala- n hıız. hedef rakın , arkta en 

1 
er-

! ıı:İncil ve Knrdinal dfüıünmcden, ı l'ine AnJo ,.arabı Yermış. bızı ahmnk eunıbi :ır·kı!'li de lrnl,man de\'lPtle- dı1 ı · bil' 1n riJiz-iPoı"U>kiz cemiyeti ynliı t zamanlarda kalnn , e mı.ık u-
hükiim veı·mc diyor : hı uf \ yerine..ko ·nm !~veL çal· güzel bir ka- ı:in nrtık u;p, t.ı rüRcl E.'ttikl('rini v~ k~rcl~gunu ':e. nil\ay t Tfü•kiy.e)'e ge mumi na. ronnlizm Jınreketleri knr-
cfendilcr?> diye Atos cevap \'erdi. clın. :tl'kat aşımız Dartnnynnı çok ~e,·cn b. ıyük A' rı.ıpR. cledetl rrnin Bal- ın .• hır ~~·t"clı < ı:tıgını .b~dfrme.l<te ve ıwında ta. fiye~·e mııhkfım olan r'ı\i-

Aı:mnis eledi ki: biı• ı·nclııı ki, guya nrkadasımız ona k: nlnrda nüfuz mıntnknlnrı peşin- ayr~cn 'l ımcH. ~azetesınııı bu ~USlH•- fuz mıntakalaı·ı siy.1~etimluı tama-
- On iki. hal<:ıl'Ct cttigi için intik::ım nlmak fik- dı> koştuklnrı zamanın geçti rini takı mrılale ıın nakletmektedtr. men m d ttir. 

d "':-- Bnnn kalırsn, <lüşman karşısm-J d'ie knclnr hnrtu<' vnr?» riyh• onll biı· :ıy ewpl Hd tüfek.kurı:;unu peka•lıı takcrr ~tın ktfr. { 
b: 

1~'i bir tüfek, on iki hartuç ve bir ıı:Yiiz tmıc.> bir hnflu C\ \'el 7.ehlı·l"lllt'k \'P <Hin ak- (lir. A 1- Pens Bib ttJ~luk pek işe ym-amaz ~eyler de-/ «Tam btediğimiz kad:ır; h:ıydi hi- . .,.am dn Karcliıı:ılclrın bnımı ist mrl, u- iiçtınrtı o 0-> I fekleri <lolduralım. .. ret ile ôltluı mek i rt.emı~tı r.» d<'\ letl~rı 
t~· ~le ise, siz iDırrtanynnın söyledi- Dort arkndn;; calısmn[•a bmıladılar ı Dı.ı-lım~aıı k ,rku:.nndı:rn ~: ın;m·ı 
el'~·clUYJnadınız?:.ı> cliye Atos ce\'::ıp I \'<' so~. tüf ·k doldurulurken (:ı-imo ke ik•re.J, h·) J,ırclı: 
-· yem~ın hnzır oldugunu huber vtırdi. '"sıl '.' ~uı·dinul<lan bnsınıı ını b-

e&elA ne .söyledi?> Atoıı gen<' işaretle pekala cliye cevnp I tedi? 
re~IU't.anFnnm süylediğine güre ge- verdi \'C' lem 1, e na ıncla niilı t bek- _<:; nı vnı· _ ı u ıı m\l ı. duıt.u te iı.idir. \Jmı 1-

Dün lstanbula vardı 
BDkreıe g.di~or 

~l' 2eceki hücumdn sekiz on kmfar ,,. ,, y~ı. •l oııomi ımh:ısmda daı t:u·:\f~\'-
~:ız \'c o .kadar dn Roselli ülmüş.~ Ç J M D [ K L E R ııt:ı ınrııf.ı.ıl \'l' fııl·<la-11 ıııımınıı .. 
~ban ne çıkar?> Jnr·ı J':-\ ı .ı.ı tı~r-ıwclı· kııı·ulınpş hir 

ttıi~lltı cesedl~r RO'\'Ulmnmı tı, clrığl '' V b ııılllrntl,.111 ı tcııni 1,ıırırnık istfn· ve 
Q ..... :I U 8 '' a11azeleri1Je dair ılııcııl ı ı·ıııdJtsnrki~lndeld nwınl -~:lil>Jel'fn ynpncnk basım. \'l\7.ifefori - ı,etlrriıırn pi.' .ıs<ıhıı ınd:ı kuln} ca 

~ardır.» 1\luht:elif tez::ıhül'Ul aiti :wazeler nrn- Kilonwtrdı·ı· 'P ınesnfelcnle hınir :-ıtıı tun tı·miıı edebil 11 nınddelt>riıı 

(A.A) 

lüll'llnı u l ınşkıı n ı li'uad !nlca olcluju 
h.ılde 'l'tiı·kkuşuııun ı·;l'gnıti Jrnmpnd<1-
ki te j utm ~e7.nUN \'(' ) upılnn uru la
ı·ı tal~ip etmi t.ir. '~e tibi?> snda. por l'delıiyntımızın ağzınıla fır- çocııl lnrıııııı yüzüııe ..... ~\'l'ltlan b~ı t,.<>di) at ) ~.palııldigi içiıı .• ıdı g<'ç~ıı 

ltı''llie gibi olac:ık? Onların tüfekleri- tın:ı il.ıi e rn bir de ~y11uuuh n\'aztsi \ ııh ı-ach·ıı cirıllı:ıları ıı:sluıw terbı- (ll'\ lt•lleı·iıı lanı 111 lll't"'il" iııkis::ıfıtıı kt 
1 

·ı ti • lı · . · . . · • . .,. 1 ) apnu · a -0 mı g ııc pı o nı•rn uçus-,ı_ b~çlarmı ve bnrutlnklnrmı orn- -r::ırdır. Dun, oglumu nlclım, l~HH)ukn- )e:.ıız \l' lıı.ıı;:.ıı·ı 1.ıiı• )lll11ut<'ıık gıbı :ı~ılt•ın ııııı ıder llıılhııl ı· lıtı tı>ınc·ıt•li 
1 

t dk.k-4· 
1 

·ı 
1 "il uı . . ~· · ' nrınl e ·ı ... ~ n Plll ı ·• ı ~ apı u 

·~ acağız; dört tufek ve on iki kur- dn Pnpns gnzino una lrndm· gittim. lıyımık hı, bur:ıyn kudur g lmı. tı. Eı- ilt> A hnaııyayu t>dilen i;:ti.:;ınaı· te-1 p rııı;ut ıatl .., 
1 

l· ruu. roınoı\k u u u 
-~~ine on be tufeğirniz 'e ) iı.Z Tnm da maç sıra~ı. Bah.1.ım; Said çele- l uz dcniı lııı\ n ı .ılııııık, lıiraz ll:.ışımı 1 ı:ehl>iıslı'ı·i, biı-il>iriııe tnmamf>Jı ?.td- ve filo uru hmm tnkip (>tıni Ye Jrn-
~ llc c~pnnemiz olncnk.> bi, r:ıclyocla J3e ·iktu. -Üçok mnçmı nn- a:nıenc~ırn~ek için otuı du~urn su gıı-1 ~hl'. rtım ba~am tıırnfınclnn kendisine 

'~~~ dedi 'ki: .· . . .•..• hıtıyorclu ... Iüb rel J ıker, Q}ı:ın n i..-ı- .ıno küRt'. ııı<l(\ o •lunıu zehh lljmıstı., ı M:ıku lcnııı ~on C\ımlP. 1 uyne l iınhut vcrHmist ir. 
Qa~n ..... Atos. Sen hakıkaten bu~ uk rafgirliği ve knlp çarpıntısı ile o)·umm P.ir ar.ılık geııe yııuh:. lnr ; llk~el- u\'l dil': Bu sırdn lıir bir habik ~ itk ~k ı:ı korn 

., <li... c:Frnıısnnın \'f!rdiği istikrazl~r. plunvrü )le :ıl.roLa i mümareı leri 
! l><u:to l> ·• •• "'~ d.k ıı lı tafsilutım \: r·yal'cltı. 1zmMil rin hii- O••,hım lll",iıne •lt•k\t"ıilı: l l ·ı ı· · k ı .b :,ı, '\, ll.ı k'"' l T' 1 k - t ~<ll. l'" s · u sozu w,s ı · sa u. nşn~ cumu ile onun dı he~ ccunlamhgmı y(i .. <• ' .. u ll 111 n ~ mı ·o llll\l a~ar, '"a ll- yapma un o mı ur' ·uşu i)gre ınen 
titQ .. ~nıı Dartnnvım pek manmıs züniin kızımhg'lm, Bı sıh;taslılnı ın ukı- Söyle~c c lıatm, tı<'füı· bu? ı tildPri rnnl müluıdf'leleri. bu lıaic~~ll'l \'e rekoıimenlerinden g <' ,ı:ıilot Ali 
Q .ıa1.1runrniiyordu. • Kı.7.gmhk r~tmumhı. ghımn, fi!. r tiklrri rnnl mii l>ndele.ı-i, 1Hı lıa~lnrı 'YıJdııııı yııptığı Ron derece ınahiraue 

.. rıın0 dn .. 1 . n -'·~ i'k m ile de chn ) nı:ı::ıı:nn çocul~lur ! Dıye ı. 1 1 dükt 
··iıı~ . • şup ıesız euaı .... ıwamn ı ·- . . . . . gdc lıirşı:ıy, lıir ) alnıı sb~ hıdim \;t çtır.füH 11 Nkti1Jeı g I' n ~om·a kendi ini 
ııı...ı.:~ı. çünkü hiç luı.tırından geçir- b~mn,~n~\' .ıçm dılıuı ı~n·dwını gö.., T::ıkgfm <Hflhattıı\uı lıu a.ı ınoıtit.<' dil- BA "CA \ • E 'ELE t rretle 1elıl'ik Ptmistir. 
~1 .halde unla.Tın kaleye doğru ı:uyor gıb.ı ıdı~. . . mi t.UUJQlıı."ını, h i biı: eyl<' ic\'il et ':ınc:tk mc 1 si etı:nünda yapı- En son ol.ıı•ak S. A. 1. bn~kammı 
~~"te bulun<luklarmı ;gürunc Bizimkıler, bırm~ı devrede fUtt.ı mck gqfletiıu g t re i ıı . Bir mfüldot lan n srh .ı1,:ı g lince, bunn am ya lınngarlar ,. 'le bat gezdil·ilmiş ve 
~~ ~ caketinin ıeteğini çekti. üç gol ,·iclilnr .• llfüknt ~ttim: on ·n C\'İmc d&norkrut. '$luı1 \ı, knla- zılnrm hemen hepsinde, 1• rarla prens Bibesko burada güı'Oü~ü yuk-

"a->~ ereye gidiyoruz? diye kcu:kk lıiıı Bcsiktaşlılar ulcyhiııcı mütemadi\: n lnılk arnsmd:ı, ürkerek g(irrıtlc koQ. tızc.l'in t dur lu-gumuz 'ımcağm sek disiplin, !C \'knlfüle organiza yon 
~~·ette · • "' 
~ sordu. faül "erdiler. Bu nraıla Jzmirli çocuk- mağa ba. lı~·. n bir litçü ett g'ııln ar- .:i"tiklUb davası kat'iyen nazarı mtikemmel talim heyeti ve mükemmel 

f}!'ittı s ~ile rales:i gösterdi. lar dn lıir faul • np hu.. Radyonun nıuuh dh e bagmrken itibara nlınnrnmaktadlr. Mesele • urcttc Yetişen talebelere ma'likiyetin-
'~s, ef~~ ~le ~endi m:knsındn icinde, Said çelebinin 4ini 0 ,1• tıran gurdlım. Artık ıı iı;ıle g'irdi~imi ko- daima şu .. ekle konulmaktadır: den dolnyı memımn o1dujumı Fuad 
~U.: \Uan dilsız 1ı nıyle se ızce sor- bir <lıılg yük cıldi: la.\ Iıkln ta. nvnır N]erAıui;;; f;aıııı·ım .. Sn nen k 'T'ıirkh enin mi. yok~a Suri- Bulcayn bildirmiş ve kenclisini tebrik 

......._ l<' k 'Yuhamıan ı Ymtuuuh, Ytıuunh, ılli~loı hni sıktım ve: renin mi eline geçcc ktir? Bu ak- ederek Tür.kku~u ekibinhı be)'llelmi-
~ııh a nt. Dedi orada derilerimizi b't' . 'l7 u h o' t f Jb l h ~aklık lım,iç, kullanılan lisnn hemen lel konrurlrda kcn<lfü0rini aösterroc-""'<!tlA>- • Henilz bes ynşmı ı ırmı~·en oğlum, - .i.LI u "'~ ıı uc o ıınuza. yııuu "" 

"' -.. t l ı ı Aaiınn olduk"a b1'tnl'nf ve h~tta ba- lerini tava.iye ctroisUr • . ~t<>iUriizle •• . v ba§ını bana çevirdi: ~por er )yem zc. "' , ·~ .. 
ıte ~ü&;.u~ .. ~ını .lrnl<brarak ipa:rmagt -Baba -dedi-yulı ne <lemektiı:, yu- Diye inledim .. Para veriynnız, mıcr- r.f\n hafif çc Ttirkiyc lcJıindedir. Meydandan ayrılırken genç talehe-
n ....., roster.<1 20 uu-.1ıı; , ·eu F1·efo :P.ressıu ye re döne.re.k: En Josn hr .z:unnnda cl-
~btıo &eı>eti ye~ k k . tu llıa ne demektir? ji sarfcdiyoruz, fedakarlklar g~teri- gore. eget· vazi) et gnyet dikkatle de edilen başarılardnn dolar.ı llnyret-
~ il e oynra J:ere o - Şarur§ırdım, ne cliyccQğimi to11arlı- yanız. ıD.nnn mukabil biıtlin nıQmleket tetkik edilecek olursa, gö.riilHr .ki, ler l"inCleyim. Bana bugün ııuzeı snat-

4,-t .. _ sa ıyordu. clı B • ·1 .rad"o ·ı.· b. ı.1 l .. r • d d ~ 
11 ·~ keınerinden bir tnbancn çekti, rıuna m. Eınım 0~.um, . J .1Pı..ıı ır çocthı:.ıarım Hl'Jlht'tnC \IATilll 0 iyo- re.Qmi Surj~·c mnh:-ıfilinde olmasa le.r geçiı:ttiniz hepinize tesekkür edi-
l'~ ~P oJrnadığını muyene tt' lho- meden.l vnS1taıun ıç.mdc, hır kalınlık, ruz. !Jile, ._ uriyenin geniş tabakaları aru yor ve yarmmızm lıas::ınlarla gccmc" 
~~u tetjiea ltlı \"e ağzını Grimı~mml bir çirkin v~vcyla alan bu nınrifctl de Ha~ dhı hep bcrııber tekrnr (l(lelirn; ınpa-9 C) hll l !>SG tnıihli :muknvele- siııi dileyorum. Demistir. 
~~ınıına dayadı. öğrenmijti. Ona, bunu iznlı etrnektmı Yuuuh ı d'utlbolumU2n, yuuulı !. nin Fransn tnrnfından hulU tasdik Ankara, 30 (Hu usi mubahir.imiz-

o hemen tekrar ayafa kalktı. ise etmemeği dalla ;f'aydalı buldum. _ ... ~;mdiJ.: ._ edilmemJ~ olmaı::lJlclan mUteveıli~ den) - Beynelmilel lia:ı,·a kurumu 

l>,ıHk< ili }JI en!-l :\1. ni~ (', ko. btı snbtılı 
rm: 1 7.:::0 dn kt:ncli tn~) .ıresile !::; n11-

lı\ılu h:ıreket < mi , hı Hı nw,\ daıııııdıı 
':I\ırk lı.unı kltn ıını ı· •isi ~ı) ı~' ıBu~ 
Fuad .t:~ılc:1, hal\ .ı kuı umu rl\,ııu t.n-
1'< flurıııduıı le \ i Nlilmi tir. 

lsumbul. 30 ( B uı:nuıı muluıbirimfz
cl ıı) -Prens :\1. Bi) esko, bu s:ıbah 

n1 9 dc.ı trıy) ru~ ilt• Anka1 a 1 ın bu
ı·ap gelıni hu\ nw~ lunmda i ık
b~I e<lihni tir. Pı us. bııgıuı 1stanbu
luu .ıımthtclif ~rıeı·iui, mu el rinı .. 
mi tir. Y rın l:ıalı nat ' clid.e bwm 
si tan nre ile Bukr e ıbnreket edt' 
cektir. 

Ttirlıu11cz 6ar•nda 
bir 1Jalı4 

BiriadlcordondA Türkuvaz ba
randa Afyonlu muzilc:acı Hüseyin 
ojlu Bekir Trbü;e, aarhoşlnk 
uu•Le ..-..,. tutıuz ı.edea 
yat tüccarı a. ~d Deoiz· 
~ .-ika iie vur.Dlak au.re
tile )11Uia41ea Ne ıbatındaa 
,.,ata•at•ndan ıtutulnıu tur. 

Bis3/ıkt lulzoaı 
~·fc..ıc.da Alaybeyio4e '-· 

riliz ebeaiı Gaa Larioda, 
.-.aiti bisikleti 15 y•şıoda 
a1ebe Nureddin Erciye çarıP· 
ıbrarag yaralanmaııu ,aebe:b•yet 
vermiı v.e zabıtaca y..akalau· 
IDl J.u'. 

Holı.aret· 
AatM)ı meecitte 4cadastıo 

ımemuru B. Mcbmed ve Rıza, 
ıau meaeleainden biribirini tah
kir •tmitlerdir. 



A"IADOI U 

BagiJnkii p ·ogram 
l•lllllflııl radgosıı 

Yiğit ödemiş toprağında lzmir Lı::vuım im.r.ıta aba a.ma komııyoouodaa: 
Milctın 
130 Çift kölaae çizme. 

Otle neş yata: 12,30 Plakla 
Tiirk .. likiai - 12,50 Hava
n - 13,0S Plilda Türk mu
mkili - 13,30 Muhtelif plik 
••fl'İYab. 

Ak ... •efl'iyata: 
18,30 Piki• d na m ıildai-

19,J S IM>nferaas: Şiıli Halkevi 
•••a Dr. Muzaffer Eaad (Ka
rakter) - 19,SS Boru haber· 
1.t - 20 Yed a R,za ve arka
clatlan tarafından Türk muıikili 
ve balk tarkıları - 20,45 Hava 
rapora - 20,48 Ömer Rıza 
mafa•du arapça aö,lev - 21 
Talaai• Karakuı ve arkadaıları 
tarafaaclaa Türk muaikiaı ve halk 
prln... (Saat ayarı ) - 21,45 
Orkhtra - 22,15 Ajans haber· 
leri - 22,30 Piilda sololar, 
epeN ve operet parçaları -
22,SO Soa haberler ve wteai 
ıüi• prorra•ı. 

Aniara '""•••• 
12,30 Kar ıık plik neşriyab 

- 12,50 Plik : Türk muıikısi 
ve halk şarkıları - 13.15 Da· 
uli ve harici haberler. 

Yaaan: 
- 62 

fi ldUlace, ablt cazdanından )>fr' -Artık maeken dut.elidir. 
pua çıkarıp vermiş.. Kadın evvel& korkmuş, sonra 

Buna mukabil kadın. el çantasının metanetini toplamış: 
}pndeJd ldlçGk bir el defterinden, ona -.Merak ettim de onun için bak-

19yler okumut ve sonra bu yaprak- tım. 
lln yırtıp yakmış... Cevabını vermiş .. Fakat o. avuc;-

Babam a.nJan anlatırken, ben Jannın içinde saklanan şeylerin ne 
~t ve dehfetle ona bakıyordum. olduğunu sorunca, şaşırmış.. ~ısa 

- Bir gün yeni bazı haberler gel- bir düşünceden sonra : 
9lt ona .•• O da cevaplarını hazırlmıt -Al -demiş- zaten lüzumu yo~ .. 
ft bunlan yatak odasının yanı ba- Bunu müteakıp araJannda şıd
fllldaki çalıtırıa odasında kilçük bir detJi bir münakaşa geçmiş ve ka-
telik buya saklamış.. dm : 

Tam gece yansı, birdenbire u- -Sen, beraber çalışmaklığımızı 
yanınca, kansını orada, bu notlan kabul etmedin, ben de başkaları ile 
kopya ede1*en görmtlf. Kadın me- el ele verdim. 
ier, bütün bu mühim evrakın suret- Deyince o da düşünmüş: 
lerini çıkarmış imiş. Karw buton rezaet ve hiyanet-

Bemen sıçramış ve onu yakala- lerinin üstüne çıkarak, bunları şim-
di kamilen ın.ıtabil tetkilita anla-

52 • köhne yemeni. 
26 • köbne bel kemeri. 

266 • köbae fotin. 
1 - Bergamada bulunan kıtaatı aalceriyede 

cinı ve maktarları yazıla dört kalem köhne ..,a ~ 
zarlık auretale ablacaktar. 

2 - lhaai 13 Hazira• 938 pazarteai pnü -aaat 15 te ~ 
gamada uıceri aabn alm.. komıayonunda yapılaca= 

3 - Talıplerin ihale ıünü komisvora müracaatlara. 1 ~ 

lzmir Defterdarlığındanı ., 
Jcar No. Lira a. 

336 Ealri aatır ıokak 39 No. la dükkanın S0688 
hısaede 3168 hazine hısseıi. 8 2f 

337 Eski gümrük ao · ak 1 aumaralı kahveha•enin 
50688 hanede 3168 hazine biaseai. 9 38 

338 Göztepe M ıırb cad. 254 taj No. b ev. 80 00 
Yukarda yazıla emvalin aenelik acar na talip çılrmadıtı•ciM 

10 gün müddetle temdide barakı.mıştıt. ihalesi 9-6-938 ~ 
laind~ saat ıs tedir. Taliplerin Miııi Emlak müdürlütüne J. 
raca atları. 1844 

Akhisar belediyesinden: 
1 - 2804 lara mub.amme•• bed~t.ı Alıdıısar beledıyeai e·-~· ... 1 

tirik fabı i , .. , buhar lokomobili ıçin 20625 kilogram -~ 
SOO kilo vakum n 375 lcılo dizeı 915 kale lokomobil ,. 
yatı ihtiyaca iÇtn kapan zarf usulu ıle eksiltmeye çılcanliİilf 
iae d• iateldı çıkmadıtındaa 16-6·938 perıembe guni aaat -
altıya kadar bır ay müddet ıç.ode çıkacak ve iay k bacl 
teklıf edecek .ateklıye paza111k saretıle verilece . tir. 

2 - Bu işe • t ihale wı feani ıartname Akbiaar 
aiaden iıte11ebilır. 

3 - E1eıa!tıae paz ı:-lak ıuretile yapılacaktar. 
4 - lıteklınıa teorai ıartname daırearnde vereceği 

aümuneıiai de birlikte ıetirecektir. 
S - Pazarlık için tatil günlerinden maada bir ay aiclj• 

içiade her güıı Akhisar beledıyesine müracaat ol•aabilir. 
31 S 10 1S 18 !4 

Akhi ar beiediye~ioden: 
1 - 37.811 lira 63 "uruş keıif bede&lı Akhiw elektrik .... 

beke teııaatı ••P .tlı z .rf uıuliyıe ekaa!tmeaincle te 
edilen hat baddi layık ıöriilm~d tınden 26-S-938 p.i1r 
den itibareu bır ay müddet ıçı•d• çıkacak ve liJils 
bad fiat teklıf edece' istekliye pazarlık •retıle vefilr 
cektir. 

2 - Bu ite ait ıartname, p i,1, Ketıf ve aair evrak AldaiMt 
be ediyeıınden iıtenebilır. 

3 - Eksiltme pazaruk ıuretile yapılacıkbr. 
4 - Is ekli~r n 938 ) ıi na at T caretoda11 veıikalari i 

20,000 lıra n ğemınden elektrak tesiaah yapmıt old.ıct.ı 

·---Alı& faa. "·"'- ·~~~~· nl~tbl!I..., 

tacak. Gerçi kopyalan vermiş am- şem ve koyu bir mavilik içinde, ha- tım. zad. beni bile şaşırtıyor. ~• 
ma, muhteviyatını ezberlediğine fif, kırık dalgalarla çırpınıyor.. Babam da benim gibi yaptı: Ancak otele gelCliiimiz ve. ya'P"'. 
veva esaslan kavradığına hiç §ÜP· Arabalar. süratle gelip geçiyor. -Hayrola, biqey mi var Aferi- odama çekildiğim vakit kendimi~ 
he yoJC. Doğacak netice ise, davaya Bt güzel şehir parçasından çı- de? lıyabiJdim. M 
çok zararlı ve korkunç.. kan sesi diliyorum. Cevap veremedim, şaşırdım .. Bi- işte yapayalnızdım. Df11ünC 

Hemen sıçramış, bu iki başlı ha- Rehavetle karıeık bir esnemeyi raz durduktan sonra: rimi, yüzüm Un çizgilerinden, -6'-
ini orada boğmuş. Evrakını, herşe- andınyor. Herşey ve herkes birkaç -Birisine benzettim de.. rimin ifadelerinden, hareket ve~ 
yini ahp evden uzaklaşm s ve ı~tan- otomobil, birkaç tramvay ve fayton Dedim. Babam biç cevap ver- sasiyetimin aksaklıklarmdan .-
buldan kaçmağa muvaffak olmuş .. içinde eziliyor.. ınedi .. Gözlerini gözlerimden çek- se a11h7amıyacaktı .. 

Babam son cümleyi öyleyince: Babam da farkına van,-ar: ti ve yOrüdüğtımüz kaJdınmlara Din ~ece, .onunla ~erabe~ 
-Müdhiş -diye inledim- kadının -Çok tenha değil mi Aferide? dikti.. l'akat. öyle hır .g~e hır daha.., 

alçakhğı hakikaten korkvnç oluyor. -Evet .. Acaba niçin baba?. Neden sonra, sordu: mt1~i_im ve hıçbır gece, bana~ 
Sonra baba!.. -Galiba çalışan bir şehir olduğu -ister misin seni gezdireyim? nun gıbı güzel, heyecanlı, tatlı .-

-Sonra. ı yok, herşey burada bi- için. ~z bilirsiniz.. lldyecektir. 
tiyor.. ötedenberi böyle işitirim: Diye cevap verdim. Bir otomo- Onu seviyorum Saime!.. ~ 

-Müstakbel eniştem de herhalde Şehir mustehlik değil, müstahsil bile atladık. şehrin dört köşesini içimde heqey vuzuhunu 
entressan bir tip olacak. derler .. Yani, çalışan: istihsal eden dolaştık. Ne anladım; hiç.. muş, karara. da bağl~m~ -1':, 

--Söz kesildi mi baba? unsur eglenemez mı? O~un için Mümkün mertebe nqeU ve tabii Aık denden şey, şımdı be~ ·-.;M 
-Evet. kesildi.. böyle bir zevki, bir ihtiya~ g)mıya- görünmek için bütan kuvvetimi, bil- mış olan bu anlatılmaz rnara~ 

Babam gözlerime bakıyor ve cak mı? Yaradılış ve cemiyet ona tün enerjimi sarf ediyorum. Fakat ta kendisi idi. #, 
onların içindeki manayı anhyarak bu hak~ı ve~~m~ş. midir? nafile;- ben kendime sahip değilim. Hem de bana. bir çoklal'JJllll ~ 
bapnı itiyor. Her ikimiz de: SahıJdekı hır ıkı gazinoya töyle Yapamıyorum, olmuyor. Babam bir duğu gibi, Umidle, vaidJe, be~ 

-Jııteeud olsa b~ !. Hayatının o bir göz attım: şeyi işaret eder ve bana söylerken, la değil, ıstırapla, yeisle, eb~ .:• 
müdhit felAketinden bir ders almış Yok! kafamın. iri bir külçe hisıdzliği ile midsfzlik ve acılarile gelanifd.~· 
olsa bari.. Anladın ya; onu görebilir mi- gövdemin OstUnde durduğunu fark ba aınl aşk ta bu idi. Berh..ıi 

Diye düşünüyoruz. yim, diye düşünüyordum. ediyorum.. Halbuki, başka şeylere eserin kıymeti onun üstünde 
Akşam yemeğimizi otelde yedik Fakat dönüşümüzde haya) me- karp bu kadar derin bir saktrhğa rilmiş itina ve heyecanla ne 

ve elektrikler yandıktan sonra kor- yal, onu üç kişi ile bir otomobil için- ve likaydiye gömülen kafam, kendi artarsa, aşkın ulviyet ~e asaled 
dona çıktık.. de görür gibi oldum ve gayri ihtiya- içinde öyle konuşuyor, öyle düşünü- onun böyle bir ruhi halet içia 

Deniz ti körfeze kadar muhte- rı. başımı çevirip tekrar bir göz at- yor ve öyle hareket ediyor ki, bu te- çek açmasında başlıyor. 



_ -Sahife A ADOLU 

SPOR Amiral Nelson 
Serbest güreş müsabakaları Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. "' 

lzmir birinci, Denizli ikinci, 
19 Naklederı: Kimi Oral 

Ayd 1 n U•• r u•• n c u•• g e 1 d •ı Doktor Graham, hakikaten tnba- le uzun miidclet beraber yaşamış, da, o dakikalarda, garsonun kanaa-
, bet tahsil etmişti; fakat, vicdansız ipnotizme ile ele çok meşgul olmuş- tinde bulunduğu halde odasına ç~-

Mı" . h . D • ı ·ı · ve ayni zamanda menfaatine fazla tu. . kilmişti. Hayatından çok nevmid UBabakalaT COk zevklı Ve eyecanll geçft. enız 1 1 düşkün bir adam olarak tanınmıştı. Nazariyatta ç_o~ ile~~emiş oll!n ~almıştı, baı::a, ikinci kap~~n. sıf~-
, • 0 1778 t "h ·nde Fransaya g"tmiş lloktor Graham ıçın, guzel Emm:ı. tile bulundugu harp gemısmın bı-

pehlı.VanlaT cok gu" ,,,,el gJ!re!lltıler , arı 1
b .. "'k ··t· f kk~ 1 başlı basına bir .ermaye teşkil et- rinci kaptanı Lokere yazdığı mek,. 

9 M U y ve orada, en uyu mu e e ır ~r- mişti. • • tupta: • 

Agdın güreşçileri 
Atatürk lcapııı için Ankara 

da yapılacak olan Trakya ser· 
best güreı birinciliklerine içtirak 
tdecek Garbi Anadolu gür Jf·· 

cilerinin aeçimi, Pazar günü 
Kültürpark gazinoıunda yapıJ. 
dı. Büyük bir alaka ve beye• 
can uyandıran bu güreıleri yüz· 
lerce aeyirci takip etti. 

Muğla bölp güreşçileri gel· 
aaeditiaden, müsabakalar Ay· 
dın, Denizli, Maoiıa, iz mir 
balı• biriacileri araııada yapıl· 
dı. 

Müsabakayı giren güreşci· 
\er, - y aramızda• amail 
boğan tarafından seyircilere 
takdim edildi. Ve sürekli al
kıılar araııada birinci devre 
likle,İll• başlandı .. 

56 lcilorla 
56 kiloda lzmirdea Şefikile Ay· 
dından Hayri kırşılaıtılar: Ay
ni kuvvette olan bu gençler 
çok fiizel bir güreş çıkardılar. 
Neticede daha faile •e teknik 
rüreıen Şefik 9,38 dakikada 
rakibiai tuıla yendi. 

61 lcilotl a 
61 kiloda Aydından Zülfikar 

lımird~n Mehmetle güreştiler. 
Aydınla ıüreıçi, Mehmedin 
hamlelerine soğukkanlılıkla mu· 
kabele ettiği bir sırada ve 4, 15 
İaci dakikada Mebmedin hatalı 
bir hareketinden ele geçirdiğı 
fırHb kaçırmadı ve rakibinin 
aırbaı 1ere getirdi. 

66 kiloda 
66 kiloda lbrabim (Manisa) 

le Süleyman (Aydın) karşılaş
tılar. Güreı çok çetin oldu. lb
rabim 15 dakikalak uyunda bi· 
lcim ıüreıtiğinden sayı heıabilo 
lllüaabakayı kazandı. 

Ayni kiloda Feridun (lzmir) 
Muıtafa (Denizi) yi 3,31 daki· 
kacla tuşla mağ Gb etti. 

72 kiloda 
72 kiloda Enver(lzmir), Hım

za(Deaizlı)nin güreşi çok alakalı 
leçti. Neticede Enver tecrü beıi 
layeainde 1,9 dakikada Ham~ 
ıayı tuşla yendi. 

Ayni kiloda Sait(Maniaa), İb· 
rahim (Aydın) arasındaki güreş 
de, Saidin 1,51 dakikada tuşla 
ıalib .yeti ile neticelendi. 

17 kiloda 
77kiloda Zeynel(lzmir), Hida

Yct (Aydın) karşılaştılar. İı.tıı*li 
güreşç, 2,12 dakıkada ra' 
tuşla ınağ Ü'> et i. 

87 kilodfl 
87 kilo a M ı rı,.t - fz'Tlir-

t.ıı .. u.ııut D •. l.l•I nı Jaaocu\: dS 

heyecanlı oldu. Neticede meh· 
met Fak güreştığınden sayı he-
11bile galib ı ıan ediıdi. 

ikinci det1re 
ikinci devrede 66 kilo,lbrahim

Mıaisa· MJstafa Den ızli arasın· 
da yapıldı. Mustafa 1,S daki
kada tuşla gal b geldi. Ayni 
kiloda Süleyman Aydın- Feri· 
dun lzmir giiteştiler. Feridun 
3, 15 dakikada rakibinin sırtını 
yere getirdi. 

72 kiloda 
72 kiloda Enve,. lzmir • Sait 

Manisa güreştiler.Neticede Sait 

Soldan sağa: Bekir (De
nizli), Feridun (İzmir), En
oer ( /zmir ). Aşağıda Meh· 
m~t ( lzmir ), Zülfikar ( lz
mir ). 
aayı hesabile ıalip g.:ldı. Ayni 
kiloda İbrahim AyJ.ıı·a lja ıuza • 
Denızıi gal p ıelaı. 

79 kilodı 
79 kiloda Zeync: fzmir- Bekır 

Dı:nizli karş,ı. ş.ılar. Dcıı z .li 
güreşçi, Zeyneli tuşa getireme
mekle beraber çok ıaık g •• reş
ti ve miıs;;ıbakay ı sayıle ka
zandı. 

Üçüncü devre 
~çüncü devreue; 66 kiloda 

Ferıdun lzmır· İbrahim Manısa
nın güreş ie bışıadı. Ferıdun 
1,50 dakıkada tuşıa galıp gddı. 

72 kiloJa H"mza Denizli
s~ıd Man .sa karş ıaşması 47 
saniyede neticeıcndi. Hamza 
güzel bır hamle ile rakıbinin 
sırtını yere getırıyordu. 

Günün son güreşi Bekir De
nizli· Hıdayet Aydın arasında 
yapılacaktı ~ .dayet bu güreşe 
iştiralc etmedı ve Bekir hükmen 
galip geldi. 

Güreşlerden sonra ferdi tas· 
nif yap ld . 56 ki o ja iz mirden 
Şefik Kandemir birinci; Hayri 
Tunçer iki .c; 61 kiıoda Zül
fıl·ar Giind ız Aydın birine, 
Mc: hıned Türemış İzmir ikinci; 
66 k lo1a F ·ridu ı A<ümal lz
m bır ncı, M staf~ A ş t De· 
n ı ı ık .c·; 72 k io l: E ıver 

MiuAI ku·· memaçları Doktor. kendisile te._riki mesai cSıhhi vaziyetim çok fenadtr, 
ettiği takdirde, ikbi beraber çok galiba öleceğim. Buna tavsiye etmiş • •• k para kuzanabileceklerini, güzel Em olduklan doktor Graham ismindeki 

Beşiktaş Uro u maya teklif etıneği kararlaştırmış adamın kıliniğinde birkaç gün yat-
, ve hu karar~ııı derhal tatbik etmişti. tım. Bu adam, ac1eta yabancı bir 

· · • Gilzel kadın, cliişmüş olduğu se- kimsedir. Loııdracla ne kadar güz~) 

6 3 m a gv 1 u· p ettı fal et deryasının karında dokt?ı: k_ızlar varsa, hepsini toplamış, ele~t. 
• Grahamın yapmış olduğu bu teklıfı rık şuaatı içinde melekten daha gü .. ___________ , _________ ~-

Oç ok gü~el bir oyun çıkardı. Fakat ele 
geçen fırsatlardan ist_.fade edemedi 

bir nimet diye karşılamı~ ve derhal zel görünen bu kızlar vasıtasi)e 
kabul etmişti. hastalarını manevi telkinatla iyi et-

Filhakika. doktor Grahamın me- meğe muvaffak olduğu kanaatini 
todları ~ayesinde az zaman içinde vermiş ve filhakika, çokta rağbet 
pek çok ha~talar kıliniğe gelmiş \•e bulmuştur. Amma, ben birşey anla
mane\·iyatla tedavi edilerek mem- madım dersem, yalan söylemiş ol-

:. marn!. 
ııun ayrılmıştı. Birinci deniz lordu; beni son de-
Emmanın hayatmı bu noktaya rece nezaketle kabul etti. Hatta, 

kadar biiylece takip etlikten sorıra. Sa .Majestenin huzuruna çıkarac,a-

romanımızın esas mevzuu olan vermiş ve filhakika çokta rağbet 

Orad NPlsona avdet ediyoruz. çıkaracağını vadetti. 
Bir gün, glizeJ bir hava içind<'. Kumandanım, böyle nazik zamaıı 

milkellef bir araba, Londranı>1 Bat 
larda vazife başında bulunarak sayfiyesindeki en güzel otellerden 
kralıma \'e \•atnnımrı hı"zmet ede biri olan San Huanın kapı~ı öniirıd<:- 0 

• • 

durmuştu. Arabadan inen benzi ~o!- miyecck vaziyete düştüğümden, 
muş ve fakat, çok yakışıklı bir eldi- derin bir teessür duymaktayım. Şu 
kanlı, garsonların yardımile otele hararet biraz düş~e ne olur?> 
girmişti. Diye yazmıştı. .. 

Üçok takımı Biraz sonra müdüriyet daiı"esiııe .ı:Telson en hazık doktorlara mp-

tstanbul, 30 (Hu:msi) - Üçok galibiyet !iayısını çıkarmak fırsatla- gelen bir garson: ı·acaatle kendisini göstermiş ve 
takını, milli küme rnül'labakalarında rını elde etmişler:;e de gol yapama- - Bizde çok kalmıyacağı nnl:ı- sarfı hamiyetle meşgul olmağa bat-

.. ·· ·· aç 1 ..ı d.. Be"'ı"kta" şılıyor, cliye mırılclaıımıştı. Müdür. lamıstı. on ucuncu son m. m 11a un ~ ~ 1 d 16 d k katla H kk • 
ile y~ptı. üc:ok, cumartesi günü Gala- mış ur ır. l mcı a ·ı • a 1 garsonun bu sözlerine: 
tasaraya çıkardığı takımla oynuyor- sağdan clördiiııcii, 80 uncu dakıka- - Neden? 
du. da kalecinin yere düşmesinden isti- Diye sorunca: 

Maç heyl:aıılı ve seri geçti. İlk de edeı·ek f> inci ve ovuııun b:tme- - Çünkü oteli beğenmemis! 
clevrecle Be~iktaş iiç gol attı. ~lağlUp . "k" d k"k k 

1 
N. Cevabile karşılaşmıştı!. 

· t dil Ü kl l .. k"I ınne l ı a ı a a a azım altıncı 
vazıyc e şen ço u al', muş ı va- Londranm en güzel sayfiyelerin-
ziyete düşmP.leriııe rağmen enerjileri- golü yapmışlardır. den birinin en temiz ve muhteşem 
ni kaybetmemişleı·dir. Ostü::;te 2 gol Milli klimede takımların vaziyeti t ı· · b y • k k d .: . . . . . .. o e mı egenmıyece a ar rnuş-
çıkaı·dılar. Tehlıkelı ınışlerıle musn- '·en· 1 stu G.. · ı.··ı d d b d ı·k l 
b le . • . d y. • k f aı ;ı • u ı o mu. r. unes ampıyon, J\ll pe. n · ayranruı u e ı ·~m ı, a anın netıcesını egışbrece · ır-
ARtlar elde ettiler. Fakut gol çıkara- Beliktaş ildnci, Galatasaray Uçünca, ııeyin neıd ve nereden gelmişti? 

mıyıırak, bütün bu fır~atları kaçır- Üçok ta dördüııciidiir. Ote1in ikinci müdürü, hayret 
dılar .Neticede He iktaş üç gol daha F içinde bu muammayı çözmeğe çalı-
attı. üçok ta sayısına bir reuigini na- enerbahçe Tam1u- şırkcn, gnrson gütmüş ve: \ 

\'e ederek s:thH<fan 6 - !~ mağllıp vazi- varı yendi - l\fuahaza, buradan fıhiret yo: 
yette ayrıldı. tunu tutması da muhtemeldir! • 
j 1staııbul. :rn (llusu~i) - Üçok, l<'eııerbnhçl' ·tadında onbin seyir- Sözlerile işi alaya boğmu~1:u!Gar-

I ikinci nuıçını bugiin Be:ıiktaşla .\'aptı yirci iiniindc Fenerbahçe takımı ile son, bu zavallı delikanhııın, ç\>k 
Birinci devre basladığı vakit Be- hasta olduğunu ve otelden sağ çıka-

.1..... k 1 . l. k • t hl"k . Romnnyanın Tamsuvar takımı ara- ~ 1 k 
şır.w'lS n eı-;ı 11r ·a<· e ı ·e J.reçır- • mı.vııcagını an ntma i. temiş ve bu 
lmişse de altırH·ı dakıkada Nazım, ı sıııda yapılan müsabakada Fenerli- kanaatle. biraz da gevezelik et-
3!l uncu dakıkada Muzaffer :-;ıkı lıir liler 1-0 galip gelmi.şlerdit". Fener- mişti. Bununla beraber denilebilir 

1 şütle ~ağ zaviyeden ikiııci golii ·' ap- liler jJk devrenin ba~ıııd:ı golii at- ki. Orad Net~ondan başka bir kimse 
mıştıı·. 41 inci dakıda Nazım. siirat- mı ·htr ve o:vunun imtidadmca haf\- olmıyan bu benzi . oluk delikanlı 

: le Üçok beklerini geçerek kaleci ile k · · -

-Sonu var-

He• a..Y• kızryotuı. ~;, ıeY b.;t 
memnun etmıyor. takar en fena~ \ 
blıı~ eırofımızdol.iler bu çok kötü ..., 

tob atımızdan doloyı bızdcn uzokl~ıyorlorv-

1 ıte burada \, 

VALIDOL imdadımıza yer;Ş;;f 
Onu bır ~ere ıecrObe edını!. ondan wnro 
dilnyoy bır kot doho 9uzel 9örecelı:suı~ 

VA L 1 D O L: domlo, ıoblet ,,. 
hop ha ınde her eczcınede bulunu~ • 

karsı karşıya kalnu~ ürüncü golü a gol olmamıştır. 
l.rapmıştır. Birazdan devre 3-0 vazi- ------------.,,. Şaı ö . ve O .. omobıl aahiplerine müjae 
yetti' bitmiştir. Devre soıılarındıı TAK v j M Engu··ru·· Boya Evı· 
Üçoktan ~ec<let. fena bir favul yap- ı--------------111• 
tığından ı'Pyirciler tezahürat ynp- Rumi - 13541 Ar lbi • 1357 
mışlardır. .MaHs 18 Hehiiile"el 3ı> 

ikinci cıevre uaşıadığı vakit üç- M a yıa 
oklular, daha seri ve güzel oynamış- l 
lar, biı· akında Re:;ıiktaş sol J;ıekinin 9 31 
yaptığı favul, peıınltı cizgi~i iizeriıı-

3 de olduğmıdıın firikik çekilmiştir. 
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Salı 
Said, kale önünde ~ıralanan oyun
cuların aı-asından . ıkı bir şiltle topu 
knleye göndermiş ve Üçok takımı
mn ilk goHinü yapmıştır. Bir clakıka t.E~v~k·a·ı ~Ez•llll-\~a·sa•t_. __ E_•k•u•t•E•ıı.•au•\i.;;;ua=t 
Honra gene hir akında Ü çoktan Said l;üoe 9 5 4 3 , k•am 

12 19,3!1 
ve Nam k k b · "k · · ı ·· ~ ' 9 • 1 • " 

! • ı om ınezoııu ı ıncı go u v~l• 4,31 12,11 Yatın 1,59 213.0 
atmış. uz soı1t'Cı Namık. :'eri bfr ini~- ı İkindi 8,38 16,10 fml&k 6,49 2,17 
le bek 1 eri at 1 atarak harika :<eklinde 1 L...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;I 
iiçüııcii golü :ıtmıştır. Bu st;retle3-3 
berabere vazi:nıte gelen Üçoklular 

Akçalı lzınir birinci, Hüınü Ak· 
h~n Denizli ikinci; 79 kiloda Be· 
kir Ş.:ıhiıı Denizli birınci, Zeynel 
Kolğor lzmir ikinci; 87 kiloda 
M · hmed Tokey lzmir biriaci, 
Mahmud Kurt Denizli ikinci. 

Tdmolaran taınifinde de lzmir 
bırınci, Den 'zli ikinci, Aydın 
üçüncü ve Maniıa dördüncü ı•l 
dıler. 

* * * Denizli giireşçilerinlle 
memnuniyeti 

Denizli Bö ı geıi ajanından al· 
dığımıı bir mektupta, İzmir böl· 
ge ve gençlerinin Denizli güreı
çilerine gösterdılderi alaka ve 
s~vgiden dolayı memnuniyet ve 
şükran h sleri bildırmektedır. 

Teknilı . 

Muhasebe Bü:rosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yem:şçarıısı No. J 

Tele/on 34J5 
Muhasebeye ait bütüa işlerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 

edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şekilde ,,. 

muhtelif uıullerde: 

Muhasebe taia eder 
Defter tatar 

Planço tan~im •der 
fleaabıtetkik,taaliye 
oe ihtilafları halleder 

••• 
Tenezzüh otoları, otobüs~er, kamyonlar, sair her nevi ,Oıel

liği arzu edilen ve zevki okııyan madeni e11alar: Elektrikli 
pistonla (Tabanca) ile boyanır. Cila verilir, bozulaa kıaualar 
tamir edilerek hiç beliraiz bir hale getirilir. Boyalar, macwalar 
Avrupa ve Amerikanın en iyi boyaııdır. 

BOYA EViMiZ: Memleketin duyduğu bir DOkaaDhp imal 
etmekle iftihar duyar. 

USTAMIZ: Avrupanıa ea iyi müea1e1eleriade cahı-. llir 
Türk ıencidir. 

FIATLERIMIZ: Rekabet için detil, aefuet •• ........... 
mizia röıterecekleri ratbete bathdır. 

Cumh:ıriyet caddeai (ikinci lıortlon) lnlıl. 
aarlar Ba,miJtlüriyeti lınrııaıntla No. 11 I 

Ba§ ve Bahçe... TlUUn ve Sebze... Fidan ve Mabaul 
Kimyevi GiJbreleri 

Mazutlu Macar Traktörlerı. 

Tralttdr Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburla 

O .:ak ve Harman Makineleri 
Mir her cins ve liıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Hılimata çarşııı No. 31 
3809 - Telgraf: Karadavut 



Lüzumlu notlar 
1RENLER: 
lrmuw be.r ~!la b1Jwa ııea 

1nin bareket uatleri.. 

Aydın hattı; Alsa.ncalc: 
lzmir·Kankuya•A.abra; Paur. 

tul. çaqamba, c.uma. pu.u gii.llleri 
... ı 21,35 de. 

h.mit • Nazilli: Her gh · ıaaı 
12 v~ U,,O ela 

hmir0Deınidi: • per~ 
at•.rl.Ml psıı.rı ... , ı6,30 da 

1ı.mu.nu.o · : ıı.u.1u:1ıı .aaat 
!!.SS d• ibir taw; ~ U,.m ıuı 
1'7,30 Ödemiıe bir ueıı. 16,30 ela 
Tin1• otezay. 

A/gon Juzttı: BumaMtl n: 
iluıuı.tl&U.bal-Anbrı· Har gb 

MI 7 4e f PftUt, emu, çaqamba• .... *' yataklı Jqo.ı•b • bPhlurl 
llair • 5 .. a: p_,,.r TO J>-&&r• 

.... ıblnl ... , 1.5. f8 ti. 
Umr•Budu'.ma: Puar. ah. .,.,. 

..... N CWIWNIİ glnlld eıabalale• 
Jk euı 'Z.20 de mulıceüc bıar; 
~ ~rp.aab .. cpıu sanım 
-.. IHl 12 de 

hmir"5oına: P•au 'fo paaarteli 
ttıderi .. , ıs,2s a. 
H• saman lazım olan t.l11-

fon nrunualt11 
Yıııpa ibbuı: 2222 .. tebir tel• 

,.... mlucu& muuna: 220rJ • , .. 
lmleıarı11 &Mel'oıa mQneaa& nama• 
rw: 2150. elektdk ,Ubtl: 209ı. 
hnagua: 2326 • polle: 2463 ·imda\lı 
.w.ı: 20.ô ..... .,. UWyOıall: 

&618 • Alıuamk il&Myoau: 213' • 
t'wpod •apar ilkelMi: 28H 

flılaU ukiJ 'Hll1111"lllD ubah• 
a.,q ü w poe eoa mektıc 

uatlod: 

Tramvaglan 
Der 1abah G4-ol7alıiH IU& 

laeft• IU tramTay lwekel eclor. 
Baa• Mil akıda ._.. edıa iJdao 
ti _ _, a.kib .... Budu 
eoma bN d6r1 ııiakikad.a bir &uıAo 
.. , •ardır. 

G9Ce IOll lıamfaJ G4H17alıdaıa 
2•,s dodlr. 

llm•k••• G6aelyabya ilk er&• 

TllJ •btih1.,W $.26 Udu. lkiDai 
... .,., llİı'.... -.ara. 9.ai 4La .. ..... ~ 

g ..... GeM1711a,. ..... 
&ıaa,., WI ..... ....,... edM. 
.... da. .,. U • N KUAN1 

•erdu. 

Vylll'ltu: 
Mminl.. ~ata,. mı: npm 

eut S,•S te Pauporttala ~ Gece 
1G11 •apar ... , ll,Su da ~ 
,. MnıUc .... 

1'.aıte1•ü4u ludıe ilk •apıu 
ı o,U dı :hr. • upw et. ı~ 
... , ı& Wit. 

G....._ 1Nr ,an• ...u. bit 
..,.., urdır. Aktam eemdea -08" 

•ierlw autta biıdit. 

lstanbul- Izmir 
yolculuğu 

Ehemmiyetü aurette 
kıaaltılıyor 

Almanyada Bremeo tezgahla

rı•• •ipariı edilea SUa vapuru 
yakanda latanbala getirilecek, 

lıtubal • Bandarma seferlerine 
talaıiı edilecektir. Sus vapura· 
D41n Haziran ıonlarında lstan
bat.S.adırma ıteferlerine baılı· 
yac•tı tahmin ediliyor. Trak 
"aJMlrnc:laa ıoara bu ikinci 
••pur de lıtanbula retirilerek 
nl•lere laatlaclaktaa aoora iz. 
mlr-lıtanbul yolculuğu kısa bir 
a••eı iadirilmif olacak, Dev· 
Jet tl .. iryolları umum müdür· 
1üti tarifesinde, b• Yapurların 
• , lwiae aöre ••tifildik , ... 
o 1 

.... o nlat l.taabul. iz. 
•ir ..t.n.e de Ml'İ bir vapm 
tabliı edileceti haber alaa•lfbr 

Baytar mtltltlrltifü 
lıadroaa 

latanbtal Sali•i,. Hayvan 
uihtı fen memurları mektebin· 
clea mezun üç geaç, alb ay 
litıj rörmek üzere vilayet bay
tör miidirUitiiade •azife göre· 
celdordir. B. Ali Rıza Acun, 
Oaıım Yucel ve Mümtaz baş
topç11 adlanaclaki 19nçler İs· 
taabuldan gelerek baytar mü· 
dürlütünde ıtaia başlamıılardır. 
Staj müddetini dolchard•ktaa 
ıonrı"' memur olacaklardır. 

N DO U 

Bclediy~. tebfan muhtelif yer

lerinde reklam kuleleri yapbra· 
caktı.r. ilk reklam kulesi, hü· 
kumet önündeki Atatürk mey• 
danında yapbrılacaktu. 

Yeni niJfus miJd-iirü: 
Vilayet nüfus müdürlüğüne 

tayin edi Jen B. Ramazan An· 
karadan ~ehrimize gelmiş ve 
düoden itib•ren vazifeye ba~la
Dltfbr. 

Cıımcıavasıncla 
hırsı%lık 

Cumaovası nahiyesinin Göl· 
çüklcr köyünde bakkal B. 

I.mail Hakkına.o dükkinıoı 
anahtar uydurarak eşya çalan 

Mustafa oğlu Ahmed, yakalan· 

mıı, adliyeye vcrilmıştir. 

Belçika fahrı 

konsolosu 
lstanbulda bulunan şehrimiz 

Belçika fahri konsolosu B. Ver· 

bek dün lzmir vapurilo İzmire 
gelmiştir. 

8. Faris Ulubay 
iş dairesi dördüncü bölge 

5miri B. Fars Ulubay, Ankara• 

da lktiıat Vek"letinde yapılan 
i daire i b ölge " irleri top· 

1 nhsında bulunmuş, dün lzmir 

vapuru ile lstanbuldan şehri· 
mize gclmjştir. Toplantıda iş 

talimatnamesinde bazı değişik· 

likler yapılması ve yeniden beş 
bölge daha ibdaıı kararlaşh· 
nlmıştar. 

Menemen Belediyesinden 
t - Bc!cdiyemjzin 938 yılı ıevrakı atbua ihtiyacı muha· 

sebede mevcut listesi mucibince 25·5·938 tarıbinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksitlmeye kooulmu.ştur. 

2 - Eksiltme 9·6-938 tarjhioe raıtbyan Perşembe günü 
.. at 15 de belediye daireıiode icra kılınacaktır. 

3 - Bu işo ait muhammen k ymet 4 n lıra 25 kunı tur. 
Taliplerm bu mıktar üzerinde Clo 7,5 niıbetiod: temınat ver· 
meleri ve ıhaleyi müteakip bu temınatıoı 0o 15 şe iblağ etmeleri 
ve eksiltme şartları dairesinde notoriıkten mutadda:C muka· 
vole taomiz etmesı şarttır.: 

4 - Noter masrafı ile pıll dellıliye ye dcdfterlerın nıkliye 
murafları talibine .aiddir. 

S - · Defterin listede gösterılen ebatta olması ve zait işa· 
retıle göıterilen 23 defterin rnuşamma kaplı o:ması şarttır. 
Ve kikıdların iyi c ı ns kiğıddan im ıl edilmesi ve cüzdanla• m 
kaplarmında kalın olmasa şarttır. (1836) 

Akhisar 8elediyesinden : 
1 - 3750 lira muhammen bedcJli Akhisar elektrik fabrıka· 

sının bir yıllık 250 ton Zonguldak tipi kömür iht.yacı iç"n ka· 
pala zarf usulü ile euiltmeye çıkar;lmışlccn istek ı i çık mamasın. 

dan 23·6.938 perşembe günü saat 16 ya kadar bir ay müddet 
içinde çıkacak v~ layüc bıd fiyat tckl.f edecelc isteklıye pazar· 
lık suretile verjlecektır. 

2 - Bu ife ait ihale ve iean'i şartname Akhisar beledıye· 
.U.dea iaterıebilir. 

3 - EkMkme pazarhk retile yapılacakt r. 

4 - lsteldınin fenni şartname d iresinde vereceği köruürüo 
nümune tipinde getirecektir. 

5 - Pızarltk için tatil günlerinden maada bir ay müddet 

içinde her gün Akhisar belediyesine müracaat olunabılir. 1832 

lzmir Levazım imirlıği satın alma komisyonundan: 
Mutia garoızonu ibtiyacl için 132000 kılo saman aleni eksilt· 

meye konulmuıtur. 13 Hazirao 938 Pazartesi günü saat 15 te 

MuğJada askeri satın alma komisyonunda ·ihalesi yaptlaca kt ı r. 
Tutan 4980 lira teminatı 372 lira tahnıinı fiati 3 kuruş 75 
uatimdir. Taliplerin Moğiada askeri satın alma komisyenuna 
müracaatları. 31 4 8 12 18t;8 

fktiaat Ve"i eti iç Tıcaret Umum Müdürlüğünden 
Türkiye Cumhuriyet ile Soıyalıst Sovyet Cumhurıyetleri itt:· 

badı hükumeti arasında aktolunan ticaret ve seyrısef a n muka • 
veleıi büküıalerinc tevfikan Turkıyc:dc çalışmasına iz n verilen 
ecnebi S. S. C. 1. Müessesesinden Zoyuzneft Ekspoı t Ne:teseo· 
dikat müeesseıtısı Türkiye umumi vek lı Dimrtry Artemcviç 
Krijanovıici bu defa müracaatla haiz olduğu selfılıiyete istina· 
don şirketin lzmir ıehri ile ona mücav.r Manisa, Aydın. De. 

nizli, Manteşe, Antalya, lstanbu1, Burdur, Afyonkarabisar ve 

Jımir vıliyetlcrj accnteliğ .ne şirket namına yapacağı işi erde o 
doğacak davalarda bütiin mahkemelerde dava eden edilen 
vo üçüncü şahıs sıfatlarile haı.ır bulunmak üzere Sovyet taba· 
ıından Andrey Berzin'i tayin ey,edığ. nı bildırmiş ve lazım 
gelen veıikaları vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edil .nek kanuo büku :oierioe muvafık görül 
müı olmakla ıli.ı obnur. (1839) 

lzmir levazım amirlıği satıo alma ıkomiayonundan: 
1 - Çıga\ckale Müstahkem mevki için bağ ı listede gös· 

terilen •11btelif garnizonlar ara ımda er, eşya ve mü· 
ilimmat aald yatı alb ay müddetle ve mukaveleye baA-· 
laomak üzere bpaL zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Mez!cG: .nakliyatua tutarı 5000 liradır. 
3 ihalesi 16 Haziran 938 Perşembe gjnü saat 16 da Ça· 

nalc:kale müstahkeın mevki aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

• - isteklilerin ihaledea bir saat evel te · aat akçeleri olan 
375 lira ve kanunun 2 ve 3 üocü maddelerindeki vcsG • 
ilde bir s at evel komtsyona m5rac at etmeleri. 

31, s, 11. ıs (1847) 

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kansız kalmış hastalara ka~ vermek üzer~ !< z lay Cemiyeti 

tarafından tesis edilen mubtebf semtlerdekı ıstasyonlarda bu 
iti yapacak kan verici Donör aranmaktadır. . 

Bu gibılcrin sıhhat vesikası almaları. ve t~scıJ ~~nınal~rı ve 
aıbbatl&rı kan vermeğe müıaitse, elınd e kı ve ııkıle bırl kte 
Kııılaya müracaat etmeleri ve h-r kan veri erinde k;:ndilcrme 
mühimce miktarda nakdi miika at verıl~ce~i ilin olunur. 

25 26 27 ~8 29 31 1739 

Zayi 
Bergama Zübeydehanım ilko· 

kulu bitirme şahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hukmü yoktur. 

93~934 yılı mezunlarından 
Muıtafa oğlu Turguter 

lzmir 4 üncü icra memurlu· 
ğundan: 38/1811 

Gayrimenkul mallırm •çık ar· 
tırma ilanı: 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecck gayrimenkulün ne oldu· 
ğu: Dopo. 

Gayrimenkulün bulunduğu 
m vki, mahalle i, sokağı, numa • 
rası: Kadastro tahririne göre 
1032 inci adımn 7 parael sa· 
yıa1nda vaki 43 sayılı ve 158 
metre murabbaıoda. 

Takdır oluoan kıymet: bin 
iki yüz Jira. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 20 Temmuz 9.38 Çar
şamba gjnü saat 14 te 

1 - işbu garimenkulün artır· 
ma şartnamesi 1·7·938 tar.hinden 
itibaren 38· 1811 No. ile 4 üııcü 
ı cra daıres10io muayyen ouma· 
raunda berkesin görebilmesi 
ıçin açıdır. llaoda yazıL olan· 
lardan fazla malum ıt almak ıı· 
tıyenlcr. ışbu şad4ameye ve 
38· 1811 dosya oumaraııle me· 
muriyctımize müracaat etmelidir 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazlı kıymetin °o 7,5 
niıbetinde pey veya mıU bir 

bankanın temi lat mektubu tev
di cd lecektir. [124) 

3 - İpote < sahibı alacaklı· 
tarla dığer ala~adarların ve ir· 
tifalc hakkı sahiplerının gay,j· 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
sus le faiz ve masrafa dair olan 
iddıalar ni işbu ilin tarihinden 
ıtibaren yirmi güo içinde evra· 
kı müsbitelerilc birlıkte mcmu· 
riyetim.ze b1 ldırmeleri icap eder 
Alcsı halde hakları tapu sicilile 
ab olmadı aatı bedelinin 
payls.şnıas ıodan hariç JCalırlar. 

4 - Gösterileo günde artır· 
maya ıştirak edenler artırma 
şartnamu.nı okumuş ve lüzumlu 
ma:umat almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar 

ol"n urlar . 
5 - Tayin edilen z manda 

gay6menku1 üç defa bağrıldı lc
tan sonra en çok artırana iha '.e 
edılır. Ancak artırma bcdeH 
muhammen kıymetin yüzde yet· 
mi.ş beşini bulmaz veya ıatış 
ıst yea in alacağına rücbani olan 
dığ~r alacaklııar bu unupta be-

<iel bunların o gayrimenkul ile 

temin edilmiş alacaklarının mcc
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve ikinci ar
tırma~n 5·8·938 Cuma günü ayni 
saatta yapı lacK artırmada, be
deli satış istıyenin alacağaoa 
rüchanı olan diğer alacaklıların 
o gayrimenkul ile temin edilmit 
alacakları mecmuuadan fazlaya 
çıkmak şaıtile, en çok artırana 
ihale edılir. Böyle bir bedel 
elde edılemtzse ihale yapıla
maz ve aabş talebi düıer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesboluna 
rak kendısinden evel en yüksek 
teklıfte bulunan kimse arzotmiş 
olduğJ bedelle alnıağa razı 
olursa ona, razı olmaz veya bu
lunmazs l hemen on beş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artarana ihale edilir. Lci 
ıhale arasındaki fark ve geçen 
günler içın °ıı 5 ten hesap olu
nacak faiz Ye diğer zararlar ay· 
rıca hükme hacet kalmaksızın 
memurıyetim zce alıc ı dan tabs l 
o:unur. Madde (133) 

Yukarıda iÖster len 20· 7· " 8 
ve 5 8·38 tarihinde lzm ı r tiö • 
du ıct.i ıcra mcmurl..ığu odasıodra 

İzmir Dördüncü ıcra memur
luğundan: . D. N. 3811752 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilam. Madde 126 
Açık rtırma ile paraya ç.ev· 

rilecclc gayri menkulün ne ol
duğu: 92 No. h arsa ve üzerine 
ioş-a edilen ev ve dükkan. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi. ..aokağı, ou· 
marası: Kahramanlar mahalle· 
ainde dördüncü sokakta. 

Takdir olun n kıymet: Bin 
lira. 

Arttrmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 4 Temmuz 938 pa· 
zırteaı saat 16 da. 

1 - 1 bu gayıi menkulün ., .. 
tırma şartopmesi 14·6·9 38 t.I· 

rıhındeu itibaren 38/1752 No. 
ile 4 üncü icra dairesinin mu· 
ayyen numaraııoda herkeıin 
göreb ime i için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak ief yenler, iıbu .şartııa· 

meye v~ 3811152 doıya ouma
raıile memuriyetımize müracaat 
ctmelıdirler. 

2 - Arbrmaya iftirak için 
yuk&rıda yazlı kıymetin yüzde 
1,5 nisbetiude pey veya mılli 
bıT banlcanao temiaat mektubu 
tevdı edılecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakh
Jarla diğer ~likadarlann ve ir· 
tifak ha!ckı uhiplerin:n gayri 
menkul Üz!rin deki haklarını, 

hususile faiz ve masrafa dair 
olan idd alarını işbu ilan tari· 
hinden itıb.uen y rmi gün için
de evrakı mu.sb ı telerüe birıikte 
memur yct.mi.zJ bildir.melcri 
icap eder. Ak.si takdirde bak· 
Uırı tapu ıic lıle 1&bit oJmadıkç.a 
aatış bedelioin paylaşmasından 
harıç kalırlar. 

4 - Gösterılea günde artır· 
maya işt.rak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lü· 
zumlu malum ah almış ve bun· 
ları tamamen kabul etmit ad 
ve itibar o"lunur~r. 

5 - Tayin edilen zamandı 
ıayri meoul üç defa bağrıldık· 
tan ıonra eu çok artırana ihale 
edilır. Ancak artarma bedeh 
muhammen kıymetio yüzde yet· 
miş beşim bulmaz veya UUf 
iıtiyenin alacağına ruchan, olan 

dığcr alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o •ayri menkul 
ile temin edilmiş alacaktaruuo 
nıecmuuodan fazlaya çıkmazsa 
en çolc artıranın taahhüdü baki 
kalma üzere artırma on beş gün 
daha temdit ve 2 inci artırması 
19 Temmuz 938 salı günü ayni 
saatt yapılacak artırmada bedeli 
sattı istıyenin alacağana ruc
bam olan diğer alacakldarıo o 
gayri menkul ile temin ediJmit 
alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartilc en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz 
ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal vey.a 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı feıbow· 
narak kendiaınuden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa rAzı alur1a ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on bf:Ş 

güo müddetle artırmaya çıka· 

ralıp ·en çok artırana ihale edi· 
l~ r. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde S ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetim.zce 
alıcı dan tahsil olunur. Madde 

133 
Yukarda göster len ve 4/7/38 

ve 19 I 7 / 938 tarihinde 
fzmir 4 üncü icr .ı nıemurlJğ ı 
odnsınd . işbu ilan ve gösterilen 
at rma ş•rtnamesı daıresındc 

sat hc21~1 lfı 1 olunur. 

.şbu ı 5 ı Vt! gö-.ter.ı~u artı . ma 
art ıaııı~si da t rcsınde s:ıt 1 c ~ 

ı 411 o.uour. 

Mar_:; 11 -
İzmir d ör""""J..,,ü·;...,c=-Ü~Od meroJr· 

luğundan: O. o, 3t?/1778 
Gayri menkul malların açık 

artu ma il.im Madde 126 
Açık arhrma ile paraya çev· 

rilecek gayrı menkulün ne ol· 
duğu: Bir bap hane 

Gayrimeokutüo bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu· 
marası: lzmirde 87 inci adadı 
altıncı sokakta 61 No. tajlı 

Takdir olunan kıymet: Dokuz 
yüz lıra 

Artarmauıo yapılacağı yer, 
güıı, saat: 20·7·938 Çarşamba 
günü saat 16 

1 - ~ba gayri me.oku ün ar· 
tırm.a artoame.si 1·7-38 tari· 
binden itibaren 38-1778 o. ıfe 
4 üncü icr daircsın'n muayyen 
numarasında ıberke.s o görebil· 
meai için açıktır. [landa yaııh 
olanJarcfan (azla malumat al· 
mak 1ıtiycnler, i bu şartnameye 
ve 38-177 8 dosya numaruile 
memurıyet mıze müracaat etme4 
lidiı. 

2 - Artırmaya iştir k için 
yukarıda yazılı kıymetin ,. 7,, 
aisbctinde pey v.eya milıi bir 
bankaoı:o teminat mektubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek aabibi aiacakh• 
larla dij'er alikadarlarıa ve 
irtifalc hakkı sahiplerinin gayri· 
oıenlcul iizerindelci haktaranı 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilin tari• 
binden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitclerile birlit<te me· 
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde haklan tapu 
s'cılıle sabit olmadıkça ıatış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
katırlar. 

4 - GösteriJerı günde artır· 
maya iştirak eden1er artırma 
şartnımesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunlan tama· 
men kabul etmiı ad ve itibar 
olunurlar • 

5 - Tay•D edile• zamanda 
gayrımeokal ü e ğti 
tan sonra en çok arbrana ilaalt 
edilır. Ancak artırma ltedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet• 
!11i~ b~şi ni bulmaz veya ntıı 
ıstıyenın alacağına r:"çhanı olan 
di" er alac.aktıiar bulunupta 
bedel bunlar.an o pyrimeakul 
ile temin edilaaiş alacaiduuuo 
mecmuuodan fazlaya çıkmaua 
e.n ç.ok artıranın taahhüdü baki 
kalmalc üzere arbrma oo bet 
gün daha temdit ikinci artır• 
ması 5-8·38 Cuma gü;ü ayni 
ıaatta yapılacak arbrmada, be· 
deli satıı istiyenio a1acağıua 
rüçhanı olan diğer alacaldılarıa 
o gayrimenkul ile temia edil· 
m:ş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya· 
pıtamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kim•e derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu· 

oarak kendisinden evci en yük· 
sek teklifte bulunan kimae 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 

••zı olur.sa oaa, razı olmaz 
veya bul"omaua hemen on 
beş gün müddetle artırmaya 
ç karılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için 98 5 teP 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca bükme hacet 
kalmakıızın memuriyetim'zce 
alıcıdan tahıil olunur. Madde 
(133) 
Yukarıda gösterilen20· 7·38·5·8·38 
tarihiııde lzmir 4 üncü icra mc· 
murluğu odasında işbu ilin ve 
gösterilen artırma şartnaıuesi 
dairesinde satıl'lcağı ilin olu· 
nur. 

\11enı6ır Aranıyor· 
• lulıa t Ul'' e vukuf 1 ı. . 1 ııı 

\k l' l,ı 1 i . ı ı· t ı.uıık ı ı ili• ı • 'ı 
ınUr cu tluı 1 D 4 
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f antezi: 

Otomatik adamlar fabrika
Afrikada vahfilerin küçO.k bir hrallı
ğında bir lngiliz muharririn gördiJkleri: 

Kralın 38 karısı var, ka
dınlar hep doğuruyor! sında geçen bir saat 

Ya.zan: 
flolilıarna• B!7 lılıçısı 

. 2. 
. Bu çeşit tahtayla imal edi· 
enler battı üıtüvada da, kutbu 
~i11talide de şirazeden çıkmıyor· 
•r. Bir taneti tahte11ıfar aek· 
ıeıa d erece santigradd a biç pan 
~erlDeden, liıtıği d elinmeden, 
u~ gün üç gece konfer••• ver· 
~1• Soğuğun şiddetinden beri · 
fuı söylediti ıözler ağzındaa 
~ık.,. çıkmaz d olu gibi dondu -
1•r, yere düştüler, leblebi kü· 

. g i i önünd e yüuelip be-
tıfi .. -ı f k d ~ orttu er, a at a amcagız, 

lllitrılyöz gibi, Legmorn tavuğu 
rıbi, otomobil elczosu gibi du· 
'up d :nlenmeden, soluğu kesil · 
llleden, inci doğurmak, yetiıtir • 
lllek ve üflemekten ~eri kal• 
lıl•dı. 

1 
.. Maamıfih asıl gayemiz ma· 
uınu ılim edici a lim yetiştir· 
~ele dcğsl, alelad e, barcLi lem 
~lan yehştirmektir. Ç ünkü aıı l 

1 
.. eıretli talep ve b üyük ıpekü· 
a'Yon fırsatı bu metadad Lr. 
. Unların imalinde iki ıeyi nazar 
ıtibara alırız: 

1 - Gaye, 
2 - G ayeye varılacak metod. 
G aye d enince şunu anlarız. 

tnsanın neye yaratıldığını, yani 
•ngi hedefi iıtihdafen dü .ıya • 

Y• getirıldiğini tetkik. Ç ünkü 
lılaluaa a ta Flatondanberi fenni 
''•ıtarma had isenin (ne içinini?:411; 
to tbioti] ve [ 11aaıhaı ;;, ke to 
Pos] aramaktır. 

Canla iaıaalarda ilk ö11ce ıö· 
t e çarpan ıey tabıi ldi. Fakat 
tabıil, para tahıili idi ve bun-

dan dolaya tahsil müddetini ha· 
~~tan öa aenelerine tıkıyorlardı 
• 

1
• lllümküa mertebe az yer 

~lgal etsin ve para kazanmak 
1 • J'" c;ok yer kalım. ÇocYkları 
b 0 iar doğma:ı sıkmaya başlayan 

" tahsil s enelerinin ııkıştarab • 
11

"• töre yaradılııın insanı ya· 
~ltnııktan maksadının para o l· 
. Uiu apaşikir anlaşıhr. Para 
ııe en çok demir çıkartmakla, 
~•IDulc ,,e başka m atahlar Y• 
ıştırnıelde mümkün dü. Fakat 
~eti1r ·ı k t ırı en p a muk fena oldu • 
an •on . . · ı . ra yetı•tı rı en msan en 
nı ·· 1t ., 
k u ernınel iaaan d a olsaydı 
k~ç P•ra ederdi efendim? Çün· 
.. ; P•ra edecek olan insan de· 
gı 'k P•muktu. Binaenaleyh pa· 
~u insanın değil, insan p a mu· 
le" ~du, bu surette yaradı lışın 
•ınatı ve insaıu yar•tmaktan 

Mukallit insan ve 
Adet derdi 

Yalancı olmıyan adam, yalan 
söyler, çünkü adettir. 

Baba, sa~gılı yalanı söylemip te 
saygısız hakikati söyledi 

diye de oğlunu döver 

Kralın tebaası, 
onu secde ile 
selamlıyor? 

Zenciler de ölümünü bek. 
liyen bir bedbalı: ! 

, Bu vahşilerin, yalnız 
.) düşceleri vardır. Mi
~ delerini doldurmak 

Afrikanın yerli kabileleıi arasın- kostiimler, zarif möbleler onların Jnk, yarı çıplak tam S8kadm se"C'do-
ua dolaşıp tetkikler yapan, vahşi- nazarında kıymetsizdir. Yemek, ye varmış vaziyette duruyor, kra-

Bir 111ilgon softa lcauwtinde arga11a me,bat lô./ makinesi leı·le görüşen bir İngiliz muharriri, içmek, şarkı söyliyerek eğlenmek. lın etrafını ihata eylemiş bulunu-
makaadı pamuk yetiştirtmek ol· ı yük tanınmış olanlardan imişler seyahatini ikmal ederek memlek~- tşte Svalislerin hayatları... yordu . 
dutuau teabit e tti k. Binaena· g ibi görünmeğe uğraşıyorlardı. tine dönmüş ve intibalarını seri ha- Svalisin kızları ve kadınları da Ben bunlan her halde pek hay. 
leyh insan imal ederken iyi pa· Taklid edılecek modellerin i ta· !inde yazmağa başlamıştır. Bu mu- gayet güzeldirler. Ormanın saf ha- ret ederek süzmüş olaeağım ld, kral 
muk yetiıtirebilec~k insan ima· ribten romanlardan veya sine- harrh-, Afrikanm Svalis krallığın~a vnsında, her taraflan açık müteva- omuzuma dokundu ve: 

l d 1 1 d B t kr d · gördüklerini şö,·le anlatıyor: zin · endamlarile dolaşırlar.. Sam - Bu kadınlar benım karılanm• 
lini arttırdık. Eski in1anlar pa- ma ar an ~ ıyor ar ı. u . • 1 ~ı· ~svnlis krnllı~ı . cidden lfttif man- rüzgarları adalelerini sertleştirmiş- dır. Aralarında ikisi İngiliz ikisi 
ra etl]lediğınden halk diye bu lığe Bovarısm a~ı .. vermıtle.r~ı. zaralı bir yerde kurulmuş, nüfusıi tir. C:özleri ateş gibi parlar. siyah Mısırlı, biri Fransız ve biri de h·an• 
ıığırların zarbından elde ne lnaanan hakıkı kendıııle 200 1.iindcn ibaret bir devlettir. Ga- yüzlerinde hayrete şayan derecede lıdır. 
rakam kalırdı. Hakim olan pa· taklid ettiği insanın araımdalci ~et mümbit olun bu topraklarda, krmızı iki dudak nazarı dikkati Deddi. 
muk ve pamuk piyasası dır. lk· fark veya çok oldutuna göre hemen hemen her çe~it mahsul ~~c- cclheder. B" zenci güzellerden bir Kral da valide sultan gibi hata· 
tısadiyatrn e veli de ahirı de Bovarism :zavıyeıi kırk veya tişir. Fakat zeriyat pek iptidai usul- kısmı iizerlerinde en küçük bir ör- sız, piiriizsüz İngilizce konu~uyor 
budur. yüz 00 derece d iye tavin edi· lerle yapılır. tü bile taşımazlar, bir kısmı da ince du. 

Fatihler, devlet ler, devirler, ryord . • Svalisler, evlerini ormanlarcla bir şala bürünürler.. Bahçede bir müddet birlikte do-
1 u. . . ve ağaçlarüzerindc kurarlar. Ha- S\'alis kadınları, belki de dün~:a. !aştık.Sonra beni yazıhanesine da. 

insanlar düşmüş veya kalkmış, Barbarlık devrmdc Bovarısm ;}atları, yaşayı~ tarzları da kendiİe- nın en çok' çocuk doğuran kadınl~- vet etti. İçeri girdiğim zaman sas-
bunurı ne ebemmıyeti olurdu? zavi yesınirı, [modelle mukallid r i gibi pek acaiptir. Akşam olunca rıdır. Bir Svalis dilberi, ihtiyarla- bm, muhitle h iç te mütenasip olmı-
Ası l buğday, demir ve pamuk araımda rekor takarrübü] otuz çoluk çocuk lıütün vahşiler ağaç- yıncaya kadar asgari 35 çocuk ana- yan zengin bir kütüphane ile karşı 
piyasası düş cnesın. O nun ıçın d ereceye indiğ ı vaki id i. Biz in· lara tıramanarak evlerine glı-erler; sı olur. karşıya bulunuyordum. 
herıeyi alaşağ • edip piyasayı sanların neye benzemeleri la· sabahları da güneşle beraber iş.le- Bir giin, ormana dalmıştim. Epey genç olduğunu sandığım 
._ ld ;ı., b k 'd D z ımaeldiıtwi n i tay 0 k~yfiyetini rinfn buşına koşnrlar. · Ağaçlara yerleştirilmiş kulübelerin kı·a], bahçeyi süzdü, kadınlan sey-· 
"

1 ı rma5a 8 ınaıı 1 
'· ıye· 0 6 Gece basınca kulübelt'rine çeki- altında dolaşıyordum. retti; bana dönerek: 

ceği z ki; piyasanın ini p kalk· kendi no ksan ve çürük muha· len vahşiler, kendilerine mahsus Tfi ileride, kulübelerin nihayet -Bu diyarın kadınları mikrop gi-
maaL arı ve taleb, ekonom ik kemelerıne terketmedik. Çün· ı.-,azlarilc tcrenniimc başlarlar ve bulduğu l>ir yerde; ellerinde~. lıi doğururlar, dedi. .Mütemadiyen 
kanunlara bağl ı dLr. Hayır efen· kü b irisi, mesela tarihten a ian· geç vakite kadar şarkı ile eğlenir- ayaklarından ağaca lıağlanmıs bir çocuk,hiç durmadan yavru! Bunu• 
d imi Pıyasa kime kulak as yor· ma Cengiz Han ve N .ı polyon, Jer. Kendilerine has olan tegan~i- zenci gördüm. Merakımı mucip ~l ... öniine geçmek jçin çare arıyorum, 
d u ki, e lconom k kanun lara ötekisi ise rom i.\n a rdan alınma ler i de neşe yaratan bir miizik ol- du. Sordum. Bu adam ölünceye ka- Bu Taziyet devam ederse, krallığı 
aldmı etıin? Treni bekliyen üç silahşorun (Portboıu), beri· mnkla beraber bizimkilere hiç ben- dar işte bu şekilde yaşamağa mah- mın topraklan tebaama kafi gelmi-

zemez.. kumdur, dediler. Ve ilave ettiler:· yecek diye düşünüyorum. Dua edi-
İran Şahı nın . is lim hakkında kisı de f imlcrd eil a lınma (Fer Bu vahşilerin tek bir düşüncele.ri -Çünkü sihirbazlık yaptı, diye ka- yoruz. İlahımıza bizzat tapınıyO-
söylediğinı taklit ederek "ben Bankı)ı takli de kalkışıyor ve vardır: Midelerini doldurmak!. rıı:;ını öldürmüştür. Bizim kanunla- rum, fakat bir türlü olmuyor. 
fırlıyorum ! Eı<onomik kanun· şahlanayorlardı. Başka hiçbirşcy, onları alakadar rımızda öldüren ölnıeğe mahkum- Birşey unutmuş gibi ilave ettiı 
lar da ard ı msıra vetişe koysun· Ceng.z H an toptan kftfa kı· etmez. Çalışır, didinirler ve ancak dur. Hem de yaşıyanlarn bir ibret -İşte tapındığımız ilah,arslan §f 

lar . ., diyord ,. G !Çen b arbar ık rap şehir yakıp yıkm'ağa heves· yiyeceklerini temin ederler. Şık levhası teşkil edecek şekilde öl- karşı kayadadır. 
devrinin eko ııom stler i yetışeyim !eniyor; Portos ise Öıı üne ge• •- • 7 mcğc !. Pencereden bakınca, karşıda, 
d k l k b~ş~a eşckıer " f::layır eşek d e· l\tnnznm çok feci idi. zenci acl muazzam bir kaya gördüm.Oyul-er en tatara~• ı g ib i yaya kalı· en öpeğin orhsına meçmı ğ ı d ı k 1 sın ., emez erse o eşeıc, eşe acı jııliyol', kendi lisanlarilt' birşey- muş ve bir :ırshmn benzetilmiş koca 
yorlardı. Biz başka türlü hare· saplanı ğa çalışıyor, Ferbaleska olmadıfına nereden bils ı n? ler mırıldanıyordu.. man bir kaya. Geceleri etrafında 
ket ett ik. Zate.a Mısır eşeği g~lince so kakta ve evde me • Elver ı r ki birşey adet olsuıi l Svali e geldiğimin ikinci günii mcşaleler yakılıyor. 
yerine oto ınohil, kuş yerine d a n okumadık insan bırakma· O şey velev fazilet olmuş velev idi. Ormanın sık ağaçlıkları arasın- Kral sözüne devam etti: 
tayyare ic ı d ve ikame edi l m işti. yordu. Yaradılışın gaye si ma· c inayet olmuş, mutlaka yapıl· da bir korna sesi kulaklarımda çın- -14 çocuğum vardır. Bunlardan 
Biz de et ve kemik insan yerıne liim o ldu<tan sonra insanın ne- malıydı. Hatta b irisi kendis .n in ladı. Ev\'elil. hayret ettim, birden bc~i ilk evlendiğim karımdandır. ö. 
otomatik ansan imal e derek ye benzemesı lazım geldiğin i bile utand ığı b irşeyi yaparken toplandım ve yola koştum. . tekiler de karımdır, fakat resmen 
piyasanın ardııı ra kuyruğuna tayin i şini bir fen mütebasıı· •muhakkak vazi fe amma vazi : Beyaz elbiseler giyinmiş, başında evlenmediğim için çocukların sa-
yap ştak. Siz bu otomatı tahta- sına bıraktık. O fen gözüy;e ça· fedir,, der ve görenekten a i· ~r ~~sket. ~uluıı~~k ~~~c~.bir sofö. ~ayla alfıkaları yoktur. Ben ölduk-
dandır demirdendir, d .ye tehzil kan bir projektör gibi bir ba· zam ı ilem deliğınde kaçamak b"~ .~ a~esınd e, n~ t .k. 11~ otomo- d~~ 1~onra beş çocuğum aralarında 
ediyorsunuz. Er eıer le belli k l k b 1 b arardı. Çünkü kendilerini do· d~ ·1ı e~· ı~h·orlku.t . o ·ul n ı kı darafı:ı~ uke ol edecekler, nC>ticedc sağ kala-

ış sa mca, a rtı sün e e ür· i b _ ı zı nuş a a ) eı ere ·a ar egı- ca o an tahtıma oturacaktır. Biz 
o lur. B~kın ı z; otomat insanın cüne dek herkeı ve berşey h:~~n •,:~•, gukneıe, bı~ı ğbal, liyor, adeta topraklar üzerine seri- sulh içinde yaşıyoruz. Bir zamanlar 
Yetiştird.ğ şu mükemmel pı- •amenna ve saddekna,, demeıi ya, ınata arşı ıç r liyordu Jngil'· ı 1 k r · · ·stir 

vazifeleri yok, yalnız bakkala B . ht . . bbü~z ertt'!'l cm fe ·ke ımızı ıaff aya te-
m uğall. Eski zamanın canlı gibi kesti. Mü ehasaıs ıon ıir bor 1 ' f I . d y u mu cşem otomobılın arka şe s e ı er. a nt muv ak ola-
insanl1ara öteki dünyaya taklağı tem insanın modelini çizdi. Ve d 1 arı 't~eb Y~lzı eb.erı var ı.la a- kısmındn Svalis kmlı ikinci Sabhu- madılar. 

k ra 1 ışı ı ı arı e ıç te ya ftcı Jav otul'uyordu TI0ş tl~ ·k· · S bh l 
atıp ta ·e ndilerine gusül abdesti bu sayede Bovarism zaviyesi ytr ı 1 b' d .. · · " me u ı ıncı 8 u ay pence-
verl·ıı·rken o·· teberı·ıerı·n ı·n bo"'yle d 1 . t l · ı k ot m_y~n ır a am tuccar oldu· Ben de zenciler gibi iğildim, ko- reyi açtı. Elile bir iı:ırırct Y"Ptı. Ge-ra ı ıt oıye ı e muvazı eşere u ıçın ıatac ğ a t f r- " 

ı k 1 t . . d ' ki • 1 m an 
1
ne a se· lonyal şapkamla kendisini selamla- niş bahçenin yeşillikleri ar"sm~ .... 

Pamuk • a afatlınması onlara sıfıra indirildi. ını ayanı ığını ucuz uğ " ... ' , unu, dım.. sel'pilmis çıplak kadını h b., 
hiç nasib olmuş mu i d ı? 2 - Müesseı bir adete tebai· gazetede d d fi 1 d s ar cp ır-T' d ' ra 

1
Y0 a,k .. 1 m

1 
er e Afrikalı, vah,.iler kralı ile bir tikte terennüme başladılar. ŞarkıJa. 

insan o larak varılacak gaye yet edenlere g elelim. Bunlar1n ba~le tr, ağıza, re lamı, ~·· miilfıkat yapmak hevesine kapılmış- rı oyunlar takip etti. 
belli olduktan sonra , o hedefe elbııeleri, terbiyeleri, edebleri, heayak ar ad veNlhadsıl ?beÇr _vakı~t~dıle tım. Görüşüp anlaşmanın çok zor Kral iltifatlarını esirgemedi. 

k . . k il l k b ı rı r ı. e en un u a et· olacağ b·ı· d F k t k 1 n .. u: • varma 2 çın u anı aca mcto- aysiyet, namus ve ıöz diye f d d 1 A . k ını ı ıyor um. a a ı avu- - uı.un bunlar sizin sereiinizc-
du tesbit etmek kaldı. Et ve Ag'" zla "hoş geldiniz, safa bul-

1 
• e 

0~. ~n ynı a~am 8 şam zumun ahbabı olan valide sultanın dir. Dedi. -
evıne donunce kendı çocuğunu 1 T lı'l · · d · · 

kemik inaanm evsafını iyice dunuz. yollu yaptıkları gürültü· adamak il d .. N d ? ç·· ngı ızce ı mesı -beyaz hır ka m- Bırlıkte tekrar bahçeye indik 
ı · d I d k.. l 

1 1 
•• 

0 v1.er. e cl~d ua• dır- müşkülatı ortadan kaldırmıştı. Zenciler bagı"' r"''Or oynıyor d- ~ · tesbit ettik. Bunlar başlıca en, uygu arı, uruş, oturuş, u ya a n soy ıyen ev a ı pa· 0 t .
1 

. y ..., • , onu-
düşüoüşleri velhaaıl herşeyleri t aklama k adettir de ondan! •·nf~nkvn~~ nsı e saraya gırmege mu- Yor, arasıra da naralar atıyorlardı. 

iki idi: 1 ki k d ' I . . d · ı b. k Ç k . f. l . .. .. d h- '.ı a o um. . Herhalde cyaşasm kraı l> diye ba-l nsanın ta idciliti. en ı erı nın cğı , ır görene ocu mısa ır erm onun e ur· KralJn ilk defa saravın bahçe- w 

1 
d 

" b . h . ._. b' h k ' b mete m . b. h '-"k t .. , ' . gırıyor ar ı. 2 - Adete ta iiyeti. mı anıaı ar are etten ı aretti. ugRyır ır aaı:ı a soy· sinde görüşUim. Oldukça şık giyin- F k . . w. 

k O k d d d 
lerse ayni ı dam sayaı lı yalanı . . . . . . . ı arası, zcngmı, kadını, erkegı 

ı - insan mu allidrii, ol· a ar oğru, ür üıt, edebli .. l . 6 • k.k . mıştı. Uzun l.ıo~ lu ıdı. Ay akla11nda belli olmıynn ku~ıar gibi ağa"lar 
d ki .b. d ğ'l [ .. k .. k d. f ili f k - s oy e rneyıp te saygısız na ı atı P , kt t•gWi yollard . ' :. ;ı-u arı g ı ı e ı çu n u en ı • ve ne ı emre mu va ı soz s~ .. 1 d' d . u 

1 
d.. apuç J o u, geç 1 a genış üzerinde hayatı arını geciren bu 

dileriain her birisinin ne ezelde liyordu ki ne d iyeceklerini, on· :~;d~. N"t?:? 0,i<l:: b1,~7:dir do~ ayak parmaklarının izleri kalıyor- acaip diya.rdan garip hisl;rle ayrıl-
b dd b. daha eıı· aeım · la ıo"yl d 1 b· ı· d . · d 1 8 d f d d du. dım. Üzerımde en fazla tesir bıra-ne e e e ır e ı· r eme en eve ı ı r ınız. on an u a am enA mıy ı a Beni giiler yüzle kaı·şıladı Yeş·ı k . k d 

1 
k ki . 

yccek bir mahluk olduklarının Herkes böylece biri birini des· ondan mı yalım söylüvoTd u? boyalı otosu da kapısının Ön·· dı anh, bba tın arın . er ·e efrın: .karsı 
•- d d ·ı ı d ' J F ._ ı... ki' d Ç · L - b · • un e mu a e , sevgı ve rne tunıyetleri faraın a eğL er ı. aıır.at uu• te ıyor u. iıoau ir eşeğe - Devam edect!k - duruyordu. Sarayın bahçesinde, çıp- olrl .. 

.. 



~1 A DOLU 
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:-J 'ldlll\ lJ-• 4 ,J ıCıl lCtcl ıncınıHJJ· bmir <1Gr~-a ı ıcı• me.....- lzmlr. Def-terdarhgv ından: 

Mayıs -....,,,-
• - wı: 

~ uğuodan: 38/1770 
Aı;ık a tarına ile paraya çev- lıuı 1 beledi,eatae ıpotıkti Maliyet"· lıgıj San' atı M~vkii NP-

ri.ecek g1yri m!nku:ün ne o· oorç1u 1. Galip ve M. Galip beıi • 

Senesi Tarh 
No. 
154 
118 
118 
115 
115 
116 
11~ 
111 

lhl>trname 
Cilt v,,.1c 

Kır.nıç Buhran Miıil zaaUD• 

Ura K. Lira K. IJr• K. 
duğu: satışa çıkarılan gayrimenkulü· Başdurak Zekeriya ve C.ıııal Han ve kahveci Başdurak 22 

56 sayJlı arsa '1/e üzeriae i,ya tÜQ IJiriaai arbrm11ı 30/6/~8 '' ••tiyoq Ruıo Komüsyoncu Urgıncılar 9 

935 
934 
934 
934 
934 
SJ34 
934 
934 
934 

9 
9 

16 60 00 
20 18 00 

12 00 72 00 
3 60 21 60 

ed len 82 No.lu ev. Perşembe günü saat 14 te ve 
Ga)r;menkulün bulunduğu ikinci artırmaı 15· 7·38 Cuma 

mevki, mahall•ı · , ıokajı DllB- giiaü ıaat 14 ıt.. yapıtoı~ -~ 
r ası: ıtneıı ıkeo makina ve IMr aeltiv 

Kahramanl1r mahallesinde 5ci hatası olarıtk birini&i .1rtarmanan 
ıokftkta. 20·6·38 Perşembe a-ünü ~a~ 

Takd r g~ua.M klr•H: l-4 t• ve ikioc •rtırmanında 1'• 
Birı lira 7·38 Cuma günü 5_ıat 14 te oja. 
Artırmıoı• rıpdM•i• ,.,, rık iÖıterildıtia4•n tashih oJu .. 

rün, saat: nur. 30·5-938 

4 teıu1»uı fll8 P1~ HM ~Jmir 4iörd j11cv icra memur· 
l 1 de. lut~adaa: 938/1739 

1 - J,bu ı•Yri••o~f 11 •rJ' 1~1111, beie4iyeeiae ıpotekli 
tırma tartaam•~ 14 • 6 .. ı9l8 
tarıhinden jtibırıa 38/1741 No. hort; u Mıyı ye Nııaran satışa 
·ı 4 - - 1 .JI • • ç. lcaııl•rt ı•rri menkulünün pi· 
1 e unca CI§ ••• ,. IQIR ~V· 

,ia~ artır1111aı l0·6-9J8 P,, .. 
ayyeo UU~fra1ı•da berkesin 1§-. ff 1Bbe fÜBÜ IHt J 6 d:ı Ve ikia• 
rcbilmeai i'-in tsıktır. fji ld• ci •rt rmaaı 15·-7-93 3 günü aıat 
yazıla o~an!aı4 a iDi• ma.fi.wat 16 4• yapılmaıı mu~yy.eo ikea 
almak istey~ler, iJbu Hrtqa~ı· makine ,,,. bir aehiy hat;tll 
ye ve 38/1741 de.yı nu~ara· o!ara,c: biıinci ~rt11ı111 .. nıo 20-6· 
sile meıaurifetimiıf aütutıl 9~8 Paıartes aJnü uıt 16 dı 
etmelidir. • 

ve ikinci artarmao.n 4ı 5·7·38 
2 - Artırmaya iştirtk içia Salı iÜQÜ sut 16 da ol11&f 

yukuda ıyuılı lcaymetia 00 !J,S jÖste·HJit n:fo a tashıh .o1unur. 
niıbetinde pey veya midi bir 
bıokanı11 teminat .sıaitub.ı ıev· lzm r dördü11c:i icrı oıı:mıu · 
di edilecektir. (124) luğundın: 

3 - lpotelc sahibi alacalch· lzmir be1cd yesine ipotekh 
lı la diJer alikadırlfruı vı ir· borçlu H dil lbrahim Hl•H çı· 
tifak lukka tabiplerinin g Jyri- karalaa rıyra mc ıkulünün bırinci 
muıkul üıeriadck: haklırmı bu· arttrması 30·6·38 perşembe gü· 
ıuaiJe faiz ~• m111afı dair oJaa nü saat 11 de v~ ikinci . artır· 
iddialan na itb .. iıaa tariaindea maıı 15· 7 ·38 cuma günü saat 
itibaren y:rmi gün içinde evrakı 11 de yapılması 111uayyeQ iken 
nuiıpıtelerile ~irHk1e 111emuriye- mıkiAe Ye bir 11biv laatı11 ola· 
tımize bildirmeleri icabeder. Ak· rak birinçi artırmanın 21·6-18 
si halde hakları tapu ıicilo 11· u1ı günü saat 14 de ve ikincı 
bit dmadık sa ._.ta, bedelinin artırmanın da 6· 7·38 çarşanba 
paylnmuıqdıa Janiç ktlır:ar. jünü aaat do olarak l'öste· 

- 4 Gösterilen ıünde artır• rilditindıen taah b olunur. 
maya iıtirak edenler artır•• 
ıutaamelini .dl"11auı ve liizıam· 
lu malumat almıt ve bunları ta· 
ınamen kabul .tmiı ad vo itY. 
bar oh1tıurlaı. 

:1 - Tari• •4ii.n , ... ada 
ityrimealcul üç defa batmJdık· 
ta• aoara •• fQk artırana ilaale 
edilir. Ancak arbrma bedeli 
muhammen ka1mıtla yjizde yet· 

mit beşini bulmaı ~•Y• ntıı 

it~f•ıid alacafı•a riieba,.ı elaa 
dit., alaealdalar butuaup la 
bedel l>unlana o ıı1rimepkul 

ılt temin ,AtihJajf ala#klN•••• 

mıe••u•ti•• fJll•ra ıııcm,ı H 
e1t çok artııa.•a taallbüdü ba· 
ki kalıatk üwı arbr11a ea heı 
ıW. daha temclit ve 2 inci .,. 
tırmasa 19 temmuı 938 Sa~ 

ıüaii api aa.U.. r•PJl~ts ar· 

tırmıdı, he4eli •t•ı iıteye • 
nhı ılı cıtını rücbMı olJn 
diter alacaklalana ıırıime•kul 
ile temia eflil-'t alaçakları 

•eemeuadan fazlga ~ksaak 

ttrıle, en ~ok ırtugı ilıaJ.e 
ıdilir. a,,.. bi( .. etltl elrle 

ıdılm•aa• iilale )'&ptlmaı ve 

Hhf talebi diit•r. 

6 - Gıyriaenkul ktadiı'8e 

ibale olwaan kiaH 4erlııl Y&ı 
1• \fel)l•a •iihlet içiad• parayı 
wmozae ibale lıarırı f esbolu· 
awak keıa9.it&flde11 ıvvel Na -;··k· 

..- tekliftcı ""'"°~ ki•sa ar· 
lftlttit ol4'fu 1.ı4ene ıı.•t• 
r111 olw11 tlAt, ra~ı elm11 Vf! 

1• IMlka•••NA M••n • laeı 
ıü• müddetle artırmaya çık ra-
tıp fll .çek wt&raaa il.il• edilir. 
iki ilaale ara11adaki fark vı ıı· 
çea paler i~a 01 S ten 1a .. a~ 
~ac:ak faiz ve ditH sarwlp 
ayng lıijkmı laıut kal•ıkft· 
aıa ıaemuriyatimiıca alım4ıa 
tahsil olunur. Madde (1,3) 

Yu'5ardı iÖlterilen 4 • 1·938 
ve 19 - 1 • 938 tarilaiade 4 üatA 
le ·a mı~uıluty odı~a~• iıbg 
ilia ve ıösterilıq frlll'aıı ıart• 
aımeıi 4,i, .. ıncle aat•lıc1tı 
ilh olunur. 38/P41 

Bilyilk konıer 
Eve1ce programını bu sütün· 

lerde neşretm ş olduit.amuz Kı· 
1.1lay k9QHrİ~i11 l•yyare •••~ 
aaaaa_.a Ç•rff mba ıiinü •kt•· 
mı ıı t 20,30 dı verilgıesi kat'i 
•urettf kararlaft'rı jmıf oldufu .. 
au kar ilerimize h ıtırlatmz. 
Son repetiıyonlarda hazır bu· 
lurıabilmiş olan l)JÜmtaz birkaç 
rıeva~ bu muıiki ziyafetinden 
•on derecede mahzuı kalaaıı 
elup, ha1irde böyle bi · muvaf· 
f ıki yet• nadiren tesadii f •)'le• 
Rtıt 9lduklau u hayan etmitlar• 
jir. Bu fıuatta.ı utıfadeye ko· 
fUnUZ. 

Olca ı.:a,tia ıergi l ır 
v• imtihanl.ır 

Liselerle orta oKullar da. k ı 
enstitüsü ve san'at okullarında 
4ersl!ı• 101 vcrilmiiLr. lmt;. 
hanlara 8 H ı.rarıdı b ıiana· 
caktır. K z eıut tüsiCJJe imli· 
hın yarın başl y J caktır. 

Ş~brimizdeicı 11.<o ·~u(l ardı 7 
Ha&irında dRt sler.e ıo ı verile• 
cek, 8 Hu"uada ımtilıan1aı ı 
bıtlaıaacak :va b' r h ıft•dJ b ~ 
rilecaktır. 3 ltuıraad :ın itıba

ren hir ha.h devam etmtk 
üure ilkokullarda serı•Jer aç.· 
lac•ktır. 

Et Fiatı 
'Yunaniatana fasla 
ı•v;,iyat '"pılı~o1 
ııtıabul lel~iyeai, ald•i• tfl· 

barJerle et fiataerini lstanbulda 
ucuzlatmış Kaaaplar Ş rketi va• 
aataıil&' Antalya ve İzmir b, va
Ji&:ipdea ıP,ubim •ildar4ı g., 
ve k~yuP iMIB ılaufbr. Bel. 
diyeain mücıdelesi •~vaffakt·ı 
yetle AtUcelendiii iç•• ~l•di 
lıtanbul calebl.,ri de, 1zmır ve 
havalitinden hayvan satın aluıı· 
tı haşlamııt..-dır. 

Hıber ahlıtımazı ıörı ıeçen 
ilıfta Suriye, Mıs.r ve Antalya 
do V11naniltamn l'ire l'mı ına 
~6000 sığır ve koyun getirildi· 
ği için lzm rden gd.ıder~len hay
vanlar, düş jk fiatle satalsaııtır. 

,, 
,, .. .. 
" 

v ••• 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

,, ,, 
Ş,muel •Krispi• 

" '. Vidinli Ali ilmi 
Galatalı Şevket 

" ,, 
Abdi ııdt V•dat 
Tevfik. 
Jak Karuaw Y• mab· 
dumlan. 
Mebmtt 1C a4rl 
Mehmet Celalettin 
Joıef Hazan 
Davit Kohen ve J ak 
Mehmet Nuri ve ıü· 
rekaaı. 
Binek arab.CJları cf• 
mi yeti. 

,, Hasaa Tatari 
Baıdurık ve yeni Maliye şu· 

IJelerj mükellefl.,iaden yukarı· 

da iı;,_ıeri, iftiıtl nevileri ve 

t,c*ret "aballeri yazıla 17 mü· 
keUef aamın.t tırb oJuaaa ve 
her biriuin iıimleri biza1ında 

DiŞ DOKTORU 
C4uad D.ıflı 

lkınc beylır ıo~ak No. 8~ 

---------- - --- -- --------- -
Ecze111ejerin oir haftalık 

nlbtl günlerini g~aterlr 
.c•tv.ı: 

Ptız.tırte•i: 
&emeıalt.aatla fil•: Glael1ahch 

Glaelyalı; 1tilüldkl• B. i'ıik; JkJ. 
"9••likl• lkiçeı•elik; Aluacak&• 
il. ~·uı1, Aysuklaila ilalk. 

S.lı: 
ese 

:l.tmeııl&aacla Şif~ ~araa&i aaıla 
B. ~el; lfı_.,cla K&mM .-.... 
~ a. ~414' Ulfi, ~fflf.u 
aı:,..e ıpa;a. 

cu .... b• 
IS ..... N.&ia S.WMıl; ..._... ... 

8 . Jhbif, T.ilkillkU 'lltai bmit; 
lr1a1paıarı.11ıb ~ f.iü19'711ııta .,,,.,. 

Pt1r11mla: 
K•meraltuada Billl, G~ır•lı • 

ela Giiael7ala. Tilld.liiU• AL ı-·~ 
~·f~pda E,ıefPfaA-

Cu111t1: 
Maacrıl&ıdt 1ui~aı. Glaelya. 

lı'- ~t.fflya4, irp&puu•••• ...,,. 
iJü.~~·lik&• fld_ff;!ll"""' ........ 
~&&&a ... 1'...ad. ----

Cıımucı:si: 
lSJlf .ırnlf Sı illa~ &aı!•&ua .. 

u ü . Eır•f; Ke11a.ı.t. ._.~,, 

J:.treıpa~ıh iı;fuıp.&, .. 
Pazar: 

~~l&acb liu.iJ., ~ .. ıUtt 

.. 
,, 
it 

" 

" 
$igorta komüı· 
yoncuau. 
Kebapçılar 

Fmacı 
Hurdavatça 
Kazmirci 
Şişeci 

Kese viğıwı 

" . 
Ye.wiı ç-rfıll 12 

" " 12 
" " 10 
,, " 28 
,, .. 28 

lttanbul Ş. lgin 

46 

Alipışa 133 
Kılimciler 22 
Oımaniyo 84 

" 124 
Sandıkçılar 29 

Yeni kavaflar 1123 

Manifaturacı Oıman iye 
gösterilen kazanç, buhran ver· 

gilerile zamlarının bu mükellef· 

lerin bildirdikleri adreslerinde 

bulunmamalarından ve yeni ti· 
caretgah ve ikametgah adreıle· 
rini de bildirmemiş oldukların· 

9 19 60 00 12 00 71 ss 
9 25 600 00 120 00 720 00 
9 26 240 00 48 00 288 00 
9 18 12 00 2 40 14 40 
9 31 96 00 19 20 41 12 

34 
9 32 96 00 19 20 41 12 
9 9 24 00 4 şo 28 80 

934 6'17 6 5 s 96 

934 384 6 6 8 36 
934 795 6 11 37 28 
934 1006 6 14 31 60 
934 1030 6 17 s 58 
934 283 

\ 
6 18 22 80 

934 816 6 25 . 11 i6 

934 97 6 36 61 38 
dan matrub vergi ve zamları· 86 ııca maddeai delAletile b\ı· 
nın kendilerine tebliğine imkan kuk ueglü rıaubakemeleri kanu· 
bulunamamııbr. işbu ilan tari· ouaun 141 inci maddesi m'6Cl .. 
binden itibaren 30 gün zarfın• 
da itiraz edilmediii takdirde bince teblit makamına kaim 
verginin lizimüttahıil bir bal olmak iiı.ere iline11 teblii olu· 
alacığı 2395 sayılı kanunwı nur. 

Arazi Satışı 
T. C. Ziraat Bankası Urla Ajansından: 

Sene No. Mevkiıi Cinsi Dekar M. M. Hududu 
20 Ç'..yır alanı Bağ yeri 17 461 Şı. Oıman bey bağları ga. Yor· 

ii Koıti şi. Yanko tar. ce. Ki· 
zım ve Hüıni barları. 

Uda atik mahıllesindea hamamcı Mehmet otlu Şevket 
40cami Köy alb / Bağ yeri g· 271 

• • • " " 
459 

• Bur gaz " " 
6 514 

Urla Ôıbey köyüaden Salih ojullanndan Hasa• otlu Mehmet 

Şı. Arif bağı ı•· Ömer tar. fİ. 
Rukiya ce. Ayıe. 
Şa. Ömer ra. Lütfi bıjı fi. A~ 
dullab c.e. Etpın. 
Şa. Emvali metruke bağı e•· 
Hüaeyia ç• VAif ıi. tarik ce. Hatict 

.fi Çayır Bağ yeri 4 135 Şa. Sadık bey ve Andıriko ve 

• Me11inli kMyu " " 4 195 

" " " • ,. 8 271 

" Lağımlar • " 
8 730 

Urla Yenice mah:ıllesinden Ateş Ali zade Ve1i varisleri 
48 Üç de§'irmenler Bat 5 514 

Hıriıto ve Tar1k. 
Şa. ve ce. Muıtafa ı•· tarik ti. 
Ali bey otlu Ahmet. 
Şı. Tarik ı•· Çakal Yani ıi. 
Yeni cc. O man f d .,---

~- Veli ve Hıriıto ga. ve şi. 
tarik co. Boınak Muıtaf a. 

Şa. ıi. ve ce. Oamaa eff r•· 
Paguai. 

Urla Vela it. mahallesinden Kısa Mustafa hıfitleri Fatma ve Ay.,. 
51 Urla beli Bağ ve 36 SJk 9 J 90 Ş.. Dimitri ıa. Haralambo tJ. 

z~ytin 
Urla Nasipli m2hılleı·nden aşc Hacı Kamil 

19 Kuıçular alta Tarta 

n • " 
• Türbeler 

" 
Kuşçular 

" 

Maca Dimitri ce. tarik 
vereaeleri kızları Melok ve Düriyye 

5 676 ~ Ahmed ga. Vanıel K.9ıti Şi. 

ı· 838 

8 271 r 

2 757 

Tarik et. 11hibi Hnet 
ŞJ. Halil ha. Koko şi. Aa To· 
nlçe ce. lbrıhim ve Tarik 
~· Mehmıd v1rHe1i ıa. Tariiı 
ti. Hüseyin ce. Kovacı ver.,.11 
il• mahdud 
Şı. Hoca vereaeıi r•· Pudell 
şi. Hatice co. tarik 

ii, M;abif, Lçacilet l• k •.ıu luı~ 
pr•tıı• •• ,,,J~ AJd 
.,_ 2& 1 i W Ura Hacı tsa malııUeıınden Nuri karasılehra variıteri Etem Sabri Servet 

İzmir dördüncü icu uıemurlu· 1 93 Musluk g .. digi Bat 9 190 ŞJ. Tarik ı•· vo fi. Hacı Civı• 
lok cc. tarik tundan: 38 1764 

Rıi~tij ve AbdurrabıJıanm lı· 
mir bclediyes e l!•4i l ~kli bor· 
cundan d~.ıyı lzmiree Aktieaiz 
maaalluinia Sultaniye ıo. ve 

kadastro ı,hriri11e gö 999 
adı 31 panel 73 emlak No. lu 

ve ltelediyaaia yeai Mhir ıluı 
mucıbince 9 uncu adan&n 7~-

2-24 11yısındaki 18,20 ıgelrı 
murabılı 1rıanı11 parayı çev•r· 

metli•• karar verilerek bıriaci 

artarmaıı 6·?·938 Ç4rşambı JÜ· 
aü ıaat l 1 4. yapılat:aktar. Bu 
artwmıdı tahıa.a elııaan beti~ 

lin % '15 ini butmadıtı tık· 

dirde M çoll wtıraoıo itıal91i 
Y3ttlaeak akil talul11de • çok 

arbranın taabhidi beki kalmak 

ıırtile ııtaı ea ltıı ı~ dah• 
uzatı lar•.!ı ikiaci ırtar1111111 21· 
7·938 tari~iae mliudif Perıe•· 
be ii.inu gene 14at 1 t 41_, iz
mi dördünçü icra N.IMtı"da 
ya~lacak ır. Müsteaidi iMa i90-
t~k ıencdin• naıaran borcun 
ödenmeıi 2l80 sayıJı kanunun 

it " 
Tarla 16 082 Şa. tarik ı•· vo ıi. Civelek ce. 

tariJ 
Urla Çamlı 

103 
köyünden 

Akpınar 
Koca Süleyman oğlu Süleymaa kızı Gülsüaı 

Urla cami 
113 

Bağ yerı !l 757 Şa. Navi Dimitri ı•· tarik ti· 
Mebmed Ali ce. yetim Ali batı 

atik mahatleıioclıa Koca külba o. Osman vıriıi kızı Fa .. riye 
Koca kuyu Bağ yeri ve 4 135 Ş. Tombul Etem ve Ahmet r•· 

2S sak ıeytın dere ıi. Emir zade İbrahöm tar. 
ce. Mehmet Ali bağı. 

Urla Kmlbehçe nahiyesinden Çakır Hasan oğlu Ali bey 
139 Çobaa panar! Tarla 13 785 

varis lıri izzet Hasan ve Hüseyin 

palamut 
Urlaaıa V eaicc mahalleıiaden Büber oğlu Süleyman karıa1 
Banlıc:amııa borçlara•ı ödemi· borcu tamamen kıpamadatı 

,e• y1&ka11da adları yazalı bort· taktirde arttarma müddeti 15 
luluı• l.iıalarıada göaterilea rüa uıatttacaktır. Ve ikinei art· 
uıalları J202 au•arala kaaun tırma 1·8·38 Pazartesi gilnü sa· 
lıaüküaleri dahilinde •t•k artır· at on beşte gene bankamızda 
ma a konulmuştur. ltk ihale yapılacaktır. Artllrma şartna· 
15· 7·938Cuma ıünü saat l' te meleri bankamızda görülebilir. 
.,aakam.zda yapa acaktır. Atıcı Batka ipotek alacaklılarla dı· 
ı\tmadı ı veva vıruhı oey ğer alabdıır :arın b ı ga"ri rn· ı· 

Şa. Tarik ga. bahçevan Dimıtri 
şj. cebel ce. Perofi lstefo. 
Emine 

kuller üzerindelci haklarını ve 
buıuıiyle faiz ve mnsraflıra 
dair olan iddialarını, evrakı 
müsbitclcriyle 20 gün içınde 
bankamıza bildirilmcler ı liizı m· 
dır. Aki takdırde hakları tapJ 
ıicilile sabit olmadıkça bede· 
linin paylaşması ndan hıı rı ç ka• 
l11 cııkh•dır. 184 ) 

r 
meriyetı giı dığı t~uhten ıoa· 

raya teıadüf ettiiiaden art11aaa 
ihıl• edileJektir. iş bu gayr; 
mınkul üıerınde herhangi bir 
ıek ı lde hak tıiebinde bulunan
lar ellerindeki resmi veaaik ile 
b rl.kte 20 g jn :ı ırfında Irnıı ir 

J1 llllCU ıcra daıı esınc: lUUraccat• ~ UllJ ıJ oı n.ua, .. Ş u t ,1.ıml 

lan laz mdır. A~a i halde hak· herkese aç tkt r. ls te "lılerin o/o 
lara tapu ı:cilince malum ol· 
madıkça paylaımıdao hariç 
kalırlar. Satıı peşİil para ile 
o.uP. miiıtefideo ayrıc" 0o 2 
buçuk delliliy! aıııı . 14 6· ~R 

10 temınat akçesı veya mihi 
bır banka tem ı nat m ~tubu ıle 
birlilct~ daırem ll tn 38 '764 .-ı· 
y.I '-ı o _,vaıır~a mura c.Htlı dr ı ııin 

" lı • 
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r , : CrHi ~ percn 

l .o;ırı;· A cenla~t 
~ C..) AL NEERLANOAIS 

f<.'UMPANYASI 
"SAT 

1 URNU.),, v:ıpJru e yev:J 

D 'lı ' 1 ın lc.ıa o'up A ~STER
~U· \M. ROTTl:.RDAM v~ HAM-

RG ı 1 ıınan.ıı ı ıç . n yu 
IO:ık d 
4ı::RlUL. cs 
t ~ V d p 1 rtl ) 0·6 3 ~ c u, ı __ ._ 

V · i< c ••n~te o.up BU,~GAS, 
ı ARNA ve KôSTE.NCE l man· 
•rı ç ı '' k 

c. yu a ac-ıi<tır. 
.. \ l:NSKA ORIENT 

''\'I , LIENIN 
· CLAND,, ı: otörü t-0-6-3f 

• •ııi d. b ki kor e .:nm·k e o up 
GO T RDAM, HAM . URG, 
MA !{ NjA),, DA 1ZiG, v~ DAN· 

K ve BAL"! IK hmau1a11 
~ ıJ • le ~-

:t PCaıdJ • 

t l R\'tCE W ARiTlME 
, OL'MAI 
'SUÇE. \VA .. v~p ı u -6·938 

e t c. enıne,,t ·o u) .MAl..TA, 
ı.ı os 
[ 'I\ iL YA ve CE OVA •• -
ıı i 
.. A •1r ç n yük ve ydcu alır. 

,1 .. l A JULI~ .. \~ pu:ru 2· 7-:8 
Mt\u:- ,,..o dete o'up ALTA, 
,
11 
~.L YA ve GEN OVA li-

~~~r :çı yük ve yo cu alır. 
<.e.GLUGA POLSKA S/A 

11 'ltct ISTA ., mo örü e -
ıCV 
V~ ıwa ,m z ta o up AN· 

S, DA 7.JG ve GDY IA 
•ın1 .• ır içm y.ık a.wak ao ı. 

Üiı.tJaJci haruet tarihlerile ve 
~l\lur. ardakı detifildHdeıdeo 
•c,cte mcauliyet lcıbul etmez. 

k L&ha lu.la t.afailit ıçıo 2 ne. 
Otd.oad. U<ATE.l.Ll SPEl<CO \', ....... _ 
~ ıcentalığıoa müracaat 

tdili.ı t eai ria oiunur. 
~il; 4111/414 /'1663/42 . 

DEU'fSC~HE LE. 
\' ANTE - LINIE 

G. m. b. R 
0~l1Tsc~tr=TE LINIE 

A. G. HAMBURG 
Al'LAS LEVANTE LlNIE 

A. G. BREMEN 
) 'lARlSSA. vapuru 28 Mı· 
R~ bekleniyor, ANVERS, 
~l'TF.RDAM, HAMBURG ve 

ctkEME.N limaoluı ıçıA ala· 
tır. 

~ "SOFFlAH vapuru 31 Mı· 
a~t, b~Jdeaıyor. ANVERS, 
"EMEN, ve HAMBURG li· 

'••alarına yülc çıkaracaktır. 
.. Cı-tıos,. vap\llu 8 Hazi· 

~lldı bekleniyor. ROTTER
'&4 4M, HAMBURG ve BRE.
~~a .limenlanaa yük alacaktır. 
"""lllEMENT H.SDHULDT 

t "MARlTZA,. vıpuru 2 Hazi
D:da belcleaiyor, ROTT.ER-
1 ~M HAMBURN ve BREMEN 
Çın Yiilı: ala caktır. 

SERViCE MARJnMI 
RQUMAIN 

BUCAREST 
~ 'DUROSTOR. vap\llu 31 
l'~~sta bekleniyor. KÔS· 
L CE. GALA TZ ve GA· 
Ll\~z aktarm111 TUNA liman· 
""ı . . k l)h.ıçın yü alacaktar. 
""~ NORSKE MIDDELHAVS· 
"S LINJE OSLO 

t"1 . AN ANDRES.. 26 Hazi· 
N dı bekleniyor, DIEPPE ve 
,,~rvt.ç umu• lı ... larıM yük 
'lCıktır 

JONSHON WARREN UNIES 
" LTD. LIVERPOOL 

l' AVIEMORE,, vapuru S 
~ 'lllmuzda bekleniyor. LIVER

.ı OL ve ANVERS limanların· 

.... ,.. "k 
GA. Yu çıkaracak ve BUR· 
sulz. VARNA, KÖSTENCE, 
ı INA, KALAS ve BRAILA 
'~•nlarına yü\c alacaktır. 

'I'EROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITlME 

t .. SZE.GED., vapuru 8 Hazi· 
"'oda bcklenıyor. PORT-SAIT 

-= lEEKSNDERY lımınlarına 

A 'ADO ti 

Otivier ve şrefpaşa hastanesi baştabip-
Şürekisı liğinden: 
limited iz nır E$refpaşı baatanes 938 mali yılı ıç n yaptırılacak 

l-'11JUT Ace .. tmı olan 725 ıira muharnm,..n kıymetlı 48 kalem muhteJıf cins ev· 
(iıu:cıkoıdon Rees b:uıua nk• ın.a•bua 25/5/938 günl.eın.ec;ndea itıbaren on beş gün 

Td. 2443 müddetle eks ltmeyı: konuimu_ştur. Lstcldilerin nümaneleri gör· 
TH E ELLERMAN LINES LTD. mele ve şcraıti ani -tmak üzere h ·r gün hastane heyeti idare· 

s ne ve ekı.ltme g ınu olan 9/6/938 perşembe günü saat 9 dan 
THE GENJ:' ~AL STIAM NAVt- o.n ıktye ı..adar Vilayet encümen .ne mürac.aatlar.ı ilan olunur. 

GATlON Co. LTD. 25 28 31 3 1734 
"ALBATROS.. vapuru 20 

Mayısta LONDRA için yük lzmir levazım amirliği ilanlar? 
alECoktır. fzmir Lev zırn amiri ğı satın alma komiJyonundan: 
"LESBıA N,. vapuru n Ma- 1 - Ç ruak"afe Müstahkem m~v.ki bfrlıkleri için 7000 kilo 

yı.st~ UVERPOOL ve SW AN· sadeyağı utıo aLnacaktır. 
SE.ADAN ! "p yiil,; ç1~ara cak. 2 - Sadeya ın beher kilosu 100 kuru§t&n 7000 lira bi· 
Ll:.UTSCHE U:. VANTE- LlNici. çi m ştir . 

"ACHAIA,, vapur.ı lun.a w 3 - ih le,şj 9 6 938 tar.h pcr~em'be günü ıaat 16 da Çanak· 
mızJa o up yük nkarmftktad r. k le Miu.ı.hkem rııev:..i satın alma komisyonunda ya· 

pılacaktır . • 
. r ' ""' ~-!l'W ' - - t .. r<.! 

.................... 
Diş Doktoru 

Cevad Dağlı 
l"in ci Beyler sokak No. 52 

M. Şevki Ufırr 
Dahilt hastahklar 

mulahnaa• 
lkiocibeylw aok.ak No.. &a 

Telefon No. 3286 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
f.n temiz ve en zarif lfleri 

süratle yapar. 

Yeni Kavallar 

Çlll'fııı No. 34 

Bakbiyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her ttirlıi idrar, ian, 
balaam oe aain tan. 

lilleri ,,.,.ıır 
Htlracaa& yeri: 

lk.incibeyler 10kak No. 25 

Telefon 3869 
yik a1acakbr. 

•TISZA. vapuru 10 Hazi· 
randa bekleniyor, TUNA li· 
manian için hareket edecektir. 

ilandaki bareket tariblerile 
oavlunlardaki değişikliklerinden 
aceaıta meauliyet kabul etaeL 

Daha fazla taflili almak içiD 
Birincilcordonda W. F. HENRY 
~AN DER ZEE & ~ N. V. 
•apur acentalıtına miraca;t 
~"iimui ırica Glunur. 

Telefon No. 2007/20'1a 

4 - lst lk: lerıi:ı iiba1ed.cn bır sut evci teminat alcç.cleri olan 
525 lırayı ve ihaıc kanunun:ın 2·3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile b;r saat evci komi.syona müracaat etmelcrı. 

25 31 4 8 1741 

lzmir Levr.z m amırıiğ satın atm.1 komisyonundan: 
l - lsatobul komutanlığına batlı birlikl.er hayvanata için 360 

ton yulıif satın ahnacaktır. lhaleıi upalı ı.ırfla 15 Ha· 
ziran 938 çarşamba günü ıaat 16 da yapılacaktır. Muham· 
men kıymeti 25200 liradır. lHc t.emioats 1890 liradır. Şart· 
namesi 126 kuruş mukabilinde verilebilir. 

isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 
sayılı kanu~un 2 ve 3 üncü maddelerinde yaulı vesikalarile 
ihale günü, ihale saatinden ea az bir saat evveline kadar 
teminat mektuplarını Fındı\c1ıda komutanlık satın alma 
komi•yooun vermeleri. 25 31 5 11 1742 ---

lzmir Levazım amirliğı satın alma komisyonundan: 
1 - lzmır Müatahkem Mevki kıtaattnın 16920 kilo aadeyatı 

htiyacı kapalı zarf usulile ekıiltaıcye konmuştur. 
2 - lhaleıi 8 Haziran 938 çarşamba ~W.ü saat 16 buçukta 

ıkı~da lzmir Levazım amirliği :ıatıD alma komiıyonun· 
da yapalacakttr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 15566 lira 40 kuruştur. 
4 - teminatı muvakkate akç.eıi 1167 \iıa 48 k\lnqtur. 
j - Şartnameti her fÜO koaiıyoncla rörülebilir. . 
6 - lstekliıer Ticaret odaaında kayıtı. oldukları•• Oair v•· 

sika göstermek mec:bur:iyeti.Dcled.iıier. 
7 - Ekı:Jtaıeyo iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunu11 2 vo 

3 üncü maddeleriacle ve prtaameaiacle yazdı veaiU. 
larile teminat ve teklif mektuplarmı ihale ıtataadan en 
az bir ıaat evel komiıyoaa vermeleri. 21 26 31 S 1695 

lzmir levazım imirliki Sat. Al. Ko. reisliğinde.a: 
Piyadeau, OW11 Maltepe w• &ar • .,.-...; li.e&.i içi• ah· 

nacak ve beheri üç parçadan ibaret yıkama aakma ve 6tü 
makineleri olmak üzere üç adet yık•ma makiae8i müteahhit 
nam ve h~abına t6 Haziran 938 Per emb günü saat 15,30 
da Tophanede btaobul levazım amirliği aatıa alma komiıyo-

nunda açık ekıiltmesi yapılacaktır. Bu makinenin tahmin be
deli Jstanbul için 4300 B\llaa için 4700 liradır. ilk teminat 
997 buçuk liradır. ŞartDame ve evıafa komisyonda görülebilir. 
lıteklilerin k.nwai veıilcalarile beraber belli saatte komiıyona 
gelmeleri. 30 ıs 31 12 1413 

Şeref Oteli 
Saf,ılc Hacı Haa.n Oteli lcitiplerind~n 

ŞEREF' in ia1Uesin4. 

Mezarlıkbtışıncla, lsm•tpaıa bulvarına 
nazır, her tarafa yakın, havadar .• 

Yeni bina, yeni kon( or, temizlik, 
ucuzluk, rahatlık ..• 

(Ş ERE F OT E L 1) sizin evinizdir. Taşradıa ıelecek 
müıterilerin iılerine yardım edılecek, keadileriae her 

türlü kolaylık gösterilecektir. 

Askeri Liselerine ıalehe alınıyor 
1 - 938 • 939 dera yda için Ut.ablllcla bulanan Kuleli ve 

Maltepe aıkeri liselerile Burıa askeri liıeal Kırıkkalede 
bulunan askeri san' at liıeıi ve Konya Erzinc• 81keri 
orta okullarına talebe alınacaktır. Kaydükabul şartları 
bakkmda malumat aakerlik şubelerinden ve okullarda 
vardır. 

ı - Kaydükabul i~in afiraca't zamanı 1 • Haziran ile 25 • 
Temmuz arasındadır. Talebe un•i okula pmak iıti
yoraa bir dilekçe ile dotrudan dopu7a o okal müdü
rüne müracaat edecektir. Dilek~ye iki fototraf ile bir 
tane 6 kuruşluk poıta pulu Uiıtirilmiş bulunmala ve 
menıub oldutu askerlik şubHi babaaının ada -ve ... 
leki ile kendi adı okudutu okulun iımile J.aıi ıındta 
bulundutu yabancı dil okuyoraa. banıiüni olcudap ve 
okulundaki kayt numaraaı boyu yaşı atarhta ve Oturciutu 
yeria adresi v.uill o&.rak yazılmalıdır. 

3 - Mektepleria bulwıclutu ıebirler buiciadoa müıaQUt 
edecek talebeler ayrıca ikiaci bir dilekçe ile de uker• 
lik şubelerine bat vuracaklardır. Aılcerlik 1111»eleri 11bbi 
muayenelerile lüwmlu lcaycllubul kij'ıtlanoı tamam
lattıracaklır ve bir fe•m11ıda talebenin pecoj'i okul 
müdürüne yalnız kitıtlarına ıönderecekler ve talebeler 
mekt.eb •üdürleri tarafı•claa çatnlmadık91 .. 1'tebe 
gönderilm iyecektir. 

4 - Okullar yatıh ve paraıızdır. Talebeaia iqeaind• bqka 
giydirilmesi teçhizatı okul tarafından te•in ıeClilir ve 
her ay bir mikdar da maı, verilir. 

ı s s 1 s ıı 13 ıs 11 ı9 21 22 2s 21 29 sı 1415 

Jzmır dordünc ı C'I memu -
luğu ıdan : 

Gayrimenkul m,all.r aç.ık 
arbrma ilanı : 

Açık &rlır1Da ile paraya çev· 
rilccek gayıımenkulün ne ol· 
duğu : 40 No. lu arsas ı üzc.ri
ne inşa edilen 71 No. lu hane. 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevki, mıha lesi, ıokağı numa • 
r,ası : Kahramanlar mahaUesin. 
de 6 ıocı sokak. 

Talcdir olunan ktymet : Sekiz· 
yüz lira : 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat : 20 'femmuz 938 
Çarçamba günü saat 11 de. 

1 - J~bu ~ıyriaıe,okulüo ar· 
brma şartnames. 1-7-938 tiri· 
hinden itib.are.u 38· 1742 No. ile 
4 üncü ıicr.a da reıınin muay· 
yen numar~sında b~rkesin gö· 
rebilmesi içın açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla matumıt 
almak IJtiyen ler, ~bu şarta•· 
meye ve 38·1742 doıya numa-

raıHc memuriıetimiz:e müraca· 

at etmelidir. 
2 - artJrmaya i~tirak et· 

mele için yukarıda yazılı kıy· 

metin °-0 7,5 niıbetiode pey 

veya milii bir bankanın temi· 

nat mektubu tevdi edilecek· 
tir. (124) 

3 - ipotek •ahibi alacak-, 
lılarla diker alakadarların ve 

irtifAk hakkı aahiplwinin ııyı;. 

menkul üzerindeki baklaruaı 

buausile laiz ve ma11afa dair 
olan icldialarml iıbu ilin tari· 

hinden itibaren yirmi ıün için· 
do evralu müıbitelerile birlik· 
te memuriyetimiH bildirmeleri 

icab eder. Akıl halde baklan 
taw :ticilile ubit olmadıkça 

•atıf bedelini• paylqmu&aclaa 
hariç bJarJar. 

4 -Göaterileıa günde artır· 
maya iıtirak eclealar arbrma 
,.,toameıiai · okumuı ve liiı:umlu 
maleaat almıı •• '"'-'•n ta
mamen kabul etmiş ad ve iti· 
bar olunurlar. 

S - Tayia edilen zamandı 
ıayrimenkal 3 defa batardıktaa 
ıoora •• çok artırana ihale 
ıdilir. Aacak artama bedeli 
muhammen kiy.metio yüzde 

yetmiş beşini bulmaz weya Htaf 
iltiyenia alacağına ruchanı olan 
diter alacakhlar bulunupta 
bedel bunların o gayrimenrul 
iile temin edil•it alacald•ı•ın 
mecmaundaa fazlaya c;ıkmana 
ve ea çok arbraıun taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on 
bq ıün daha temdit ve 2 inci 
utarml S Atuıtoı 938 Cuma 
günü ayni aaatta yapıla~a1c 
aıtarmada, bedeli aabı iatiy .. 
aia alacıkına rücbanı olan di· 
ter alacaklalarıa o gayrimenkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundaa fadaya çıkm&lc 
,.mı., • çok artar.araa .ilıile 
cclili.r. Böyle .bir Oedel .elde 
edilıneZ1e ihale yapılamaz ve 
aatış talebi dlifer. 

6 - Gayrimenkul kendİIİDe 
ihale olunan lcimae derhal ve· 
,. verilen mühlet içinde para· 
ya vermezae ihale kararı feabo· 
lunaralc kendiıiaden evel e.n yük· 
aek teklifte bulanan kimae ar· 
zetmiı oldutu bedelle almata 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazaa hemen on beı ıüa 
müdcletle aı11ımaya çıkarılıp en 
çok artirana ihale edilir. iki 
ihale .,uıaclaki fark ve ıeçea 
süaler içia ~ s t.. hesap 
olunacak faia ve diter zararlar 
ayrıea bükme hacet blmabı • 
zın me•uriyetimiaoe alae&Ba 
tahıU olunur. Madde (133) 

Yukarıda ,aöawilea 20·7·938 
5-8-938 t&l'İN.. 4 IÜDCÜ ~cra 
memmiutu oduaada qbu ilin 
ve rösterilea artırma tartnameli 
dairesinde 11tılıcıt1 iliıa 
•luaar. 

Mı;y s 31 

lzmı. dörduııcu c ı memur
luğundan : 

Gayrimenkul ma ların a ık 
artırma ilam 

Açık artırma ile paraya çcv· 
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: o.a tamam bina. 

Gayrimenkuiüo bulunduğu 

mevki. mahallesi, ıokağı, nu· 
marası: belediye ebir pJanı 

mucibince 24 üncü adadı 14 
sayılı 168 metre murabbaıııda. 

Takdir olunan kıymet. ın 
beş yüz lira. 

Artırmanın yıpılıcağı )'er, 
gün, saat: 4 Temmu;ı 938 pa· 
zartcıi saat 14 de. 

1 - Jjbu gayrimenkulün ar· 
brma şartname i 14·6 .. 938 tari-
1,ıiude itib.aren 38/1889 No. 
ile • icra dairesinin uay· 
yen numarasında berk,esiq rö· 
rebilm~ıi iç.in açaktar. ilanda 
yazılı olaoJudan fula ma u· 
mat almak istiyenler i~bu şart· 
nameye ve 3s. 1889 doıya nu· 
nıar.uile memuriyıtimize müra. 
caat etme\idir. 

2 - Artırmaya ıştfrak için 
yukarda yazılı kıymetin % 7,S 
nisbetiode pey veya milli bir 
baukanm teminat mektub" tev• 
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alikada.rlana ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin ıayri 
menkul üzerindeki haklarım 

buıuaile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarına işb11 Hiza tari· 
hinden itibaren yirmi ıün için· 

de evrakı aaüsbit.lenle birlikte 

memuriyetiaaize bildirmeleri ica· 
beder. Aksi balde baklara tapu 

ıicilile aabit olmadıkça atı~ 

bedetiaiJa pıylaşmasıadao hariç 

kalırlar. 

4 - Göaterile.n rüacle artır· 
maya ittlrak ede.aler artarma 

şarbaiaeıiai okumuı ve lüıum• 

lu malüaat almıı ve buları 

tam••• bb.I etmit ad • 
itibar ...... ,.,. 

5 - fayia edilen zamanda 
gayri aenkul üç defa bağml• 
dıkt•• ıonra ea çok arbrana 
iaale edilir. Ancak artırma be· 
deli •aahımmea kıymeti• yüz• 

de yetmiı betini bulmaz veya 

l&t&f iati7ula alacataaa rüçbıaı 
olaa diğ'er alacaklılar bulunup 
ta bedel baalana o gayri .. a• 
k•l ile temin edilmiı alacakla· 
ruaın •ecmwaadaa fazlaya cak· 
mazaa •• çok artıraaua taablıü· 
dü !Yki blmak tiore arbrma 
on beş gün dal:t.a temdid ve 
2 iaci artırauı 19 Tıeamuz 
938 Salı rüaü ayai ıaattı ya· 
pıiacak artırmada hecleli aatıı 
iıtiyeaia alacatuaa rüchaaı olu 
diter alacaldalana o gayrimen· 
kul ile temin edilmiı atacakları 
mecmuucla• fazlaya çıkmak 
..,tile • çok aıbıua üaale 
.edilir. BöyJ. bir o.del •lele 
edilaezae ihale yapılamaz ve 
aatıı talebi düıer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimae derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karara fe1bolu
aarak kendisinden evel en yük· 
ıek teklifte bulua an kimıe ar· 
zetmiı oldutu bedelle almığa 
razı oluraa ona, razı olmaz ve· 
ya buluamazıa hemen on bcı 
ıüa müddetle artırmaya çıkarı· 
lıp en çok artırana ihale edilir. 
İki ihale aruandui fark ve ge. 
çen güaler için °a S tea hesap 
olunacak faiz ve diter zararlar 
ayraca hükme hacet kalmakıı· 
.zın aemuriyetimizce alıcıdan 

tahıil olunur. Madde (133) 
Yukarada 12österilea ta· 

ribiade lzmir 4 iiacü icra me· 
aarlutu odaıında işbu ilin ve 

eömterilen artırma şartnamesi 
dairesinde aatılacatı ilaq olu· 



l'e irıni ab·i olarak 
ya . an en iyi mü~h · dir 

.liasur memeıerinı gider : · 
Kuvveti.. işti havı arttırır. 

Taze 
r DrlD 

Temiz Ucuz ilaç 
H tuvalet çeşitleri 

amdi üzhet ançar 
_ıhhat Eczanesi 

rak Bft}:ttk Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Hara çıka 
Büfii mobilya v efru a 

ğa aları emrin~ze imad 
ERK EZ ŞUBE 
Z ANK A 

emiz, z rif eşya, elbise ihti· 
J8Clndan evel gelir. Herkes ken. 

dı h line göre temiz 
bir ev , misafirlerini 
kabul edecek bir sa· 
lona r h t yaşıyacak I 
e yaya muhtaçhr. iyi 
bir mobilya içinde 
kendin·zi ne ailenizi 
m ubite daha iyi mt· 

bilirsiniz. Evinizin 
eşy zın eti· 
keti olduğunu unut· 

aymz. 

emurlara O tak. 
itte veresiye mua. 

mele i yapılır. 

Hacı A i Zade Abdu lah 

Hı , 

171 

ud ıa ala l 

uma l r 

t ed"Cn önce HACI ALI ZADE 
muırı.ka ziyaret edinız. 

ucuz um ları yal ız bu mağ • 

Peıt lcılar E naF Ahali Bank ısı 
civarında ealti Saraski mağazasında N. 70 

', . [ . '. TELEFON 269.S 

• 

DİŞ 

kull nınız 

Toptan 
satııyeri 

Pt1,temal eıltUda 

Lütfi Krom 
Ecza depom 

Foto Köroğlu 

En şhur fabrikaforın to oğr f ma <aneter., filim, cam, kiğtt, 
kart ve bilumum fotoğr fçıhkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 
~ ve ~dev t·, font ve sehpalar. 

'Fotofrafçılıfa müteallik her neoi malzeme 
Ze.vk.i okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat vo evrak 

istinsahlan Ye kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
fZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

Telefon: 267 5 Telgraf: Rüstem lzmir 

moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
1\1ağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

TELEFON No. 3942 

• 
1 ş TAl(SI 

Te efo • 40 40 

1938 
ve Şevrole 

O tomobilleri i e rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Te efon ediniz. 

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küçül\ Cari Heaaplar 

İkram;l.J• planı-
4 adet tOOOL. 4000L 
8 n 500 " 4000 ,. 

16 1J 250 H 4000 U 

76 " 100 ,. 7600 ,, 
80 ;, so " 4000 " 

200 " 25 " 5000 .. -384 N 28600 tt 

Karalar lmart, lbaıiran 
1 eylül, 1 birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir 
En az 50 lira mevduab 
bwuaao be:.aplar kura-
laıa dahil edilecektir. 

Doktor 
· A. Kemal Tonay 
Bdterlgoloı ve hııl'llıt:ı, saltın 'lıastalllil111:1 mııı.•.,.• 

t Verem va saire) 
Basmahane Çorakkapı caddesi poliı karakolu yanında 

251 sayıla ev ve •uayeaebanesiade sabahtan akıama 
kadar hastalarını kabul eder. 

Telefnon: 4115 

Birinci Smıf Mutabuad 

Dr. Demir Ali 
Ktun~ ofl• 

Cilt ve T enaaUI haatahk· 
iare va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci be,ier IOQjı 
Elhamra Sinemua arkuanda 

Telefon : 3479 ............ , ........... 

G .. H k •• oz e ımı 

Mitat <hwl 
Adres: Beyi• NWD1111 ... 

katı No. 21 
Kabul saatleri: Otled• evel 

saat 10-12 ötleden IOlft 

15,30 • 17 Tele. 3434 

Kırçiçeği · Kolonyas 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Bu iaim altında Temizlilı, Tuvalet, Maııa 
ve tuvalet aabu .,/arına ÇOR elverişli 

Yüksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruştur 
ŞiF A Eczaneai KIRÇiÇEG/ Kolonyaıını 

Bu fiata satmakla hoyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, Menekşe, Şipr, H. eli 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri ,65 
Küçük " " 40 KrP•,,_ 

L..1----~------------------------------------................................. 1 

Tavsiye ederiz 
._ 


