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Hatay müzakereleri hak
kında Atatürke arzı malô 
mat için lstanbula gittiler 

'-------~~----~~----~--~-----== .... -==========~:===~~~~~~. • ~~ 

FRANSANIN BiZE TEKLİFLERi 
•• 

Uç muahede aklini istiyor. Bun-
Yeni bir umum Almanlarla Ticaret mü

müdürlük 
Müddetini doldu- zakereler! başlıyor 

lardan biri askeri anlaşmadır ran mahkumlara ve l~giltere ile anlaşma mukavelesi ve 
ailelerine yardım harici borçların tediye şekli ~~~~----~ ............... _. ... ______ ~----

M üzak erel er müsait safhadadır. Hatayda memuriM d
• k Ankarn, 10 (Hususi) ~ İngiltere 1 e ılece hükumeti ile hükumetimiz arasında 

yetlerin yüzde yirmi beşine Türkler geç·rildi Adliye ııckilimiz Bay Saraçojjlıı (16) mily~n ste~linglik m~1:. ~nln~ma 
letanbul. 10 (Hususi) - Reisicum- bir muahede, bir diğeri ele Hatayın Anakara, 10 (Hu0 usi) - Adliye mukavelesı bugunlercle Bu) uk Mıllet 

bur ATATÜRK, bugün Ankaradan jstik1Ulinin vikayesi için askeri itilaf Veka Nincc hnzırlanan ceza ve tm•- Meclisinin tasdikine arzoluııacaktır. 
!~~ Hariciye Vekilimiz B. Rüştü olmak üzere üç muahede akdini tek- kif işi ri umum miiclürlüğü ihdası 'Mecliste bu anlaşma etrafında da-
b~qı kabul buyurarak kendileriyle lif etmiştir. A keri muahede için, er- hakkındaki layiha, hükumet tarafın- hn mufassal izahat verilmesi muhte-
ır1 tııüddet görüşmüşlerdir. kanıhnrbiyeler arasında temaslar ve dan Büyük .rnıet Meclisine verilmiş- ld" . me ~ 

stanbul, 10 (Hususi) - Dün An- müzakereler cereyan edecektir. tır. r. • •• • . t tnnbul, 10 (Hususi) _ Yeni bir 
~raya giden Hariciye Vekili Dr. Paris IO(Radyo)- Bu sabahki ga- ~~~·ı.haya g~re, ~h~la~ e~ılecek bu ticaret ve klering anlaşması içiıı Al-
~a Aras, bugün tekrar lstanbula zctelcr. Fransa - Türkiye müzakere- mudurıyet, mücldetmı ıkmalden son- manya ile müzakerelere bu aym nihn-

l'nüştür, lerinin müsaicl bir inkişaf gösterdiği- ra tahliye olunacak mahkümlarla, ha- yetlerine doğru başlanacaktır. 
İstanbul, 10 (Hususi) - ~ntakya n~ ehemmiyetle tebarüz ettirmekte- pishunede bulundukları müddetçe Hariciye Vekaleti umumi katibi B. B. Numan ll!_~v.~ıen~~" 

: İskenderundan gelen haberler, dırler. mahkumların ailelerine yardım icin Numan Rifatm riyasetindeki heyeti- borçlarınıza. karşı odıyecegımıı tak-
~tayda vaziyetin her gün biraz da- J~rnal; gerginliğinin, her fın bar!z teşkilat vücude getirilecektir. miz, ayın on altısmda Berline hare-ısitlerin mal vererek tediyesi ~kHn-
ifn~Uzeldiğini ve saliiha doğru gitti· şekıld azalmakta olduğunu söyJU- - • • ket edecektir. deki teklifimi~ Fransnlar tarafu:ut.. 

ı bildirmektedir. yor. A "k d k İstanbul, 10 (Hususi) - llarıei tasvip edilmiştir. 
~Suriyeli. Ermeni memurlardan bir Pöti Pariziyen şunları yazıyor: ffierl a a ÇQCU 

~~r~:~:1~~~~:~. ~~~a:~~;~: me~~;ı~~~l~~azi~~~d:~~ansı:db~~~~ kaçıran haydutlar Aşk yüzünden bir vak'a : 
ir. Bu suretle küçük memuriyetlerin normal şekle giı·di. Zimnmdarlarımı-
~. e yirmi beşi Türklere verilmiş- zm dostane vaziyetleri, Ankarada Zavallı.! Erkek hı· r talebe çok eyi bir tesir husule getirdi. 
• Birkaç gün ~v.eJ Dahiliye memurıu. Şimdi iki dost hükumet arasında 
~na getirilmiş olan Antakya C.H. mühim müzakereler başladı. İyi bir 
~lifsi reisi doktor Abdurrahman, anlaşma, en büyük temennimizdir. 
'- ııt dö Martel tarafından Hatay U• Eğer Türkiyenin, Avrupanın cenu-
't ttrnt valiliğine, belediye rEtisi doktor bundaki vaziyeti düşlinüliirse, bu aıı-
~ Ant..ıkya .kaymakamlığına, Iaşmndaki ehemmiyet göze çarpar. 

4oJttor V dit Kırıkhan kaymakamlı- Fransız - Türk do tluğu, Fransız 
'- tayin ıcdilmı lerdir. 1 F'ı'ltnsa If m·iciyc Ndz11·ı .JOi'i Bone t!fkiirıumumiycsinin i tecliği şekilde 
btın, 60 kadar Arap, Hatayda fda- yük elçimiz Suad Dın azln Frmum kuvvetlenecektir. Bu nnancvi dostluk, 

._.in Türkler etine geçmesini protes-1 Hariciye N nzırı arasında clevam eden dünya sulhumm muhnfazasmcln da 
to için miting yapmak i teınişl rse müzakereler mlisaid afhalardadır. mühim bir itmil ola~lkhr.> 
~ menedilmişlerdir. Fransa, biri Türkiye - Fran a ara- Populer diyor ki: 
İatanbul, 10 (Hususi) - Paristen smda do tluk itilafı, diğeri Türkhe- ~Türkiye - Fran a arasında. bir 

~e._ son haberlere göre, Patis bü· I Fran u .. uriye aı·asmcln üc taraflı - Dvamı 4 tincü ahif d 

G. nönünün 
sıhhi vaziyeti 
Doktor tehlike 

yok, dedi. 

Polonya- Litvanya 
Bir hafta devam eden müzakere netice• 

sinde aralarındaki ihtilafı hallettiler 
Varşova. 10 (Rndyo) - Bugün Çlkan resmi bir tebliğde, l\1~ısm 29 

undan bu ayın altl. ına kadar Kovno da cereyan eden müzakerelerin sona 
erdiği ve bu mii1..nkerelerde, Polonya, ile Litvanya arasında mevcut bütün 
muallak meslelerin halledildiği bildi rilmiştir. 

Polonya ile Lit:vanya nra ında hasıl olan anlaşmalar, iktısadi, mali, 
kültürel ve a keri mahiyettedir. Yeni anlaşmalar sayesinde iki memleket 
arasında . cnelerdenbcri devam eden ihtilafların ortadan kalktığı bildi
rilmektecli ". 

İtalyanlar, fngiliz ltalyan münasebatını 
bozmak istiyenler var, diyorlar 

• 
Ingilterede asabiyet! 

Hem öldürüldü, 
hem necat fidyesi 
alındı. Bir kan 

koca tutuldu 

Nişanlısı kız talebeyi 
bıçakla yaralamış! 

Beraberce lnciraltına gitmişler, kan
yak içmişler ve heyecanla teessür ara

sında bu hadise vukua gelmiş 
llt""a-r-~~ .... _.. .... ....._.e:. ....., .. .., w. ..., .ubnda yfrmı ,,..ıannda bir _.. 

banyoda iki talebe arasında geçen cin, iildürnıek maksadile kız ~ 
vak'amn muhakemesine şehrimiz A- men okulu talebesinden Senihayı Ja
iırceza mahkemesinde başlanmıştır. ralama ıdır. 

Kaçırılan çocuk 

Vak'a Kültür lisesi ta1ebesinden Ke- - Sonu 8 inci sahife.de-

3 Mütecaviz talebe! 

Muhakeme başladı 
Dinleyiciler maz

nunlara bağrıştılar 
Miyamf 9 (A.A) - Çiftciler tara. 1 o· 1 • ·ı d 

·ından kamyon şoförü olarak istih-' ın eyıcı er en 
lam eclilmekte olan Mak Kol adında-ı .., J J }d 
<i adam tevkif dilmi~tir. M. Kol ku- ag ıyan ar 0 ll 
rısmın da iştirakiyle Skiği kacırmı~ 

oımakıa uhan_ı .edilmektedir. • s Müdürün sözleri 
Karı koca ıkı sene müddetle çocu-

ğun babası olan Ceymis Kasın hizme
tinde bulunmuşlardır. 

Nevyoı·k, 9 (A.A) - Şakiler tara-

G Z t l t t J • fından çalınan beş yaşındaki Jeınes a e e er' pro es o aevrı mindeki çocuğun l\liamide ölü ola--
rak bulunduğunu zabıta haber ver-

gec m iştir diyorlar mi~:~~;ılan tahkikatta çocuğun çalı-
' ' mr çalınmaz öldürüldüğQ ve binaen-

K b• • b • d k J aleyh ficlyei necat aldıkları vakit a ınenın etaetıne e ızıvor ar çocuğun ölmüş olduğu anlaşılmakta
dır. 

• •••• 
Efes - Sur 
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t.~/SON~ HABER LE R 

Japon kıtaatı (Hankov) Üze
rine taarruza başladdar 

(ŞanKayŞek); Japonlan8.;,·d~rffüz milyon Çinliyi kolay 
ca yıldıramıyacaklannı ve harbin sonuna kadar devam 

edeceğini ısrarla söylüyor 
Kanton, 10 ( Radyo ) - Ja- • 

Pon tayyareleri, bugün sa1 Son dakıka• 
OYen şehrini bombardımu • 

:::::::..~ •tır bombalar al· Bulgar-Yunan hududunda 
Elektrik Nntrah ile barajlar, b• hAd• 

~ıp olmuştur. Zarar çok mü- ır G ıse .• 
11111ldir. 

l.ondra. 10 (Rıd10) - Ror 
ftı. •iın11a111 Haakov aubıbiri 
hııyor: 

42 J ı po11 harp gemisi, Y M• 

" ıehrinde toplumıtlardır. 
Japon harp gemilerinia, 

liİnkov ıebrinl bombardı ... 
•d,celderi bildiriliyor. 

Londra,' ıo ( R ıdyo ) - Ja
Po:dar, (Hankov) üzeriD• laaP 
'-ıt baılamıtlardar. 
L .. Çialiler, ıehri müdafaa lçia 
ıııutua tertibab al11111 baluaa-
10rlar. 

Alikaclarlann werdifi haber• 
'-e göre, ÇinLler, tehri laer 
'-raf1a11 tahkim etmiılerdir. 

londra, 10 \Radyo)- Mu. 
~l Şan-Kıy·Şek, aonuna kadar 
-...rbe devam kararında oldat .. • 
' ' bildirmiıtir. 

ÇiD devlet reiai, jıpoal•ın, 
tiıılileria maaeviJıtaaı karmak 
'ci1a tayyare bombarchmularıu 
t...ıadaklarını we laalhuki bunda 
lo~ alclaad klanm. zir .. dört 
t6ı •il1:11~-:.,:r kütle oı... )illCT JllWJWWWlll 

~. ıöylemiıtir. 
Pari1, 10 ( Radyo) - Çia 

.. İYerlİteli, Papaya bir telıraf 
Wcaait. ilmi, diai ve insani mii• 
ttaeaeleriD bombardıman edil
'-taaeleri içia Japoaya bükGmeti 
"zdinde teıebbüaatta buluma• 
._, rica eylemiıtlr. 

••••• 
'1eclisin tatili 
A.kar.. 10 (Huauıi ) - Bü

M'c Millet Mecliı~ a11• OD ae• 
~ıiade yaz tatiliae bqLyacak· 
'-· 

Denizbank 
:ahillerimi~d• ••Y• 
Gtler tertipe tlecelı 
. lat.ra bul, 10 (Huıuıi) - Do
'1ıbaak; bu yaz, aah ilerimizde 
lley•batıer tertip etmete kar• •er .... · . 

-•ıtar. 

lıtanbul 
"eıaamlan 
lı,,. !r laarına 200 
fqbl:ı ıdıclereeekler 
llai l.tanbul, 10 (Hususi) - iz. 
~ enternaı) o ıal funıDa J.. 
~b bul reaum.ancaı11 iki yüz 
t 10 ıö:ıdererek teıhir etme-
e 'c rar verdikleri bı ld.rilaaiftir. 

~lnanet sandığı 
Qıaclıfın, l~m ·rde de 
bir ıııbeai olacak 

"~ra'carı, 10 (Husu~i)-Müb:m 
,._ llıa)e ile bir depozito ve 
~,••et aandıtı kurulma• mu
-.;:rd.ir. Emanet MDdıtanıa 
ı...~ıı Anlcarada olacak, ı .. 
'4.a.~. lımardo ıubeleri b• 

Ba hadisede iki Yunan as
keri olmiiftiir. 

Sof, .. 10 (A.A.) - Bulıar • Yuao lu1elDcl_. •nlkİ rb. 
balı bir bldiH olmqtur. Bulpr • Y.... luadud karakola.. 
aramnda çarp? ... olm•t. iki Yun• aıkeri ö:müıtiir. 

Bulıarlıra ıöre, bidiM naa11ncla mezklr iki y.._ ilk• 
Balıar topraklarmda baluuyordu. 

Bir Fransız filoSu 
Beyrutta 
~~----------~~~~-

Filo, Lilbnan aahillerin:·n miida· 
laası manevralanna iıtirak edecek 

Be,,.t, 9 (A.A.) - Fraaaaa Akdeaiz filoauna •e111up 7 kru· 
vuör, 6 topido ••hribi ve 6 de11iz tay1areıi bir baft•hk bir zi· 
yarette btdunmak üzere burayı plmiıt r. Fılo Fran11z fevkalade 
komiaeri ve Lübou lallrG:Hti •jmeuilleri tarafa•claa limanda 
aeli•lanmııtar. Bu filo Lib"• ıalaillerini• •e derece •Üeuir bir 
tanda müdafaa edilebilecejial tubit etmek üzere yıptlacak 

••htelit manewalara ittirak eclecek ve Jeni Beyrut limuıaıa 

•L1-w .. ~;;ı~;r:ı .. 1'ffdr·ll!~r:ljo:!-rJ·u:~~-,ı.ırırı;.11=-,_:::--carc.eA~meti Cumbarreiai 

Emin Edo, Fraauz doıaaaa.. amiralı U. erkiıaıharbiyeıi ...
refiae mükellef bir ziyafet ver mi~tir • 

Ba ziyafette, Suriye fevkalide komileri Koat Dö Martel 
de lauar buluamqtur. 

A Müdahale komitesi 
Gelecek hafta toplanacak. Fransa. 

lngiliz planına iştirak edecektir 
Londra, 10 (Radyo) - İspanya işlerine ademi müdahale komitesi, ge

lecek hafta toplanacaktır. 
Fransanın, lngilterenin planına iştirak ederek, hudutları derhal ka

payacağı ve İspanyaya mühimmat vesaire gönderilmemesi için takyida
ta başlıyacağı söyleniyor. 

Parti, binicilerimi- Karadenia limanları 
ze bin lira mflki· bir an •oe/ yap. 

tırıl< e:ıA 
fat vredi 

1.tanbal, 10 (H Jıuıi) - Da. 
pbrim.ze plea Kahramu bi
aicilerimiz, ı~e Dab liye Ve
kili ve parti ı•ael ıebeteri B. 
Şükrü Kaya tarafaft dan Serldl 
doryaDda verilen ziyafette b .. 
lanmaıl ırdar. 

Vali ve beledi,. reiıl Baı 
Muhiddin Oıtuadat. l.taalMal 
pırti reİIİ 11f •tile bu ubala ıü
varileri•İIİ kabul etmiı ve 
keadıleriae partinin bia liralak 
•iikifataaı veraaiıtir. 

- ••• tr 

H'/Jlıdmelin hima,e. 
/ıdr bir kararı 

l.tubul, 10 (Huauıi)- Me• 
au mıatakalarda belunup ta laü· 
lr.Gmetce iatimlik eclil•iı oı. 
aMzi n emlik için, aalaipleriae 
iatimlik muamelesi ikmal edi
linceye kadar faiz ••illııaui 
brarlqbnl•lfbrı 

lata.bal, 10 (H11auıi) - Hfl. 
lcGmet, Trabzon, Zoapldak, 
Er !ili ye Çıtalatzı limanlanaı 
aüratle yapbrmata karar wer
miftir. 

Yapı oe yolla 
Kanana 

lttMbul, 10 (HUHıi) - Ya-
p " yollar için laükü .. et •• 
laim bir kMuD huarlamıı V-' 
••eli• ver iDiıtir. S. ku• 
liy.laua, iltimlilc. nlalataa• 
ve fent muameleleri laakkında 
•ühim maddeleri ihtiva etmek· 
tedir. 

Otomatilı vagonları. 
mr.z geleli 

l.t..bal, 10 (Hu1U1i) - Zoa
pldak kömür laatbacla pbr 
mak üıere bupn OD oto .. tik 
•ar• ıel•iftir. Bupu.de, 30 
dalla ıelecektir. 

H..._ 11 

Alman siyasi mehafili, Çekoslovakyayı idare edenlere 
karp şiddetli hücumlara başlamışhr 

ç.ı .. , ..... ., ... ,,,,..., ,,.,,.,.,.,. ,,,, ..... ..,.,,,,. •• 
Bertin, 10 (Radyo) - Alman si- hakkında mGhim bir IJ!Ubtarasnu hi 

yasi mehafili, Çekoslovakyayı ida- mil olduju söyleniyor. 
re edenlere hücum etmektedir. Bu Polon:ra •zlddan: 
mehafil, Çekoslovakya hükumetinin VUfOva, 10 (Radyo) - Polon-
fena bir yolu takip etmeğe baŞladı- ya Hariciye Nazın Kolonel Bek, 
tı ve azhklamn taleplerini tasdike! bugün çekoslovakyaıun bura sefi-
bB§ladığı kanaatindedir. rini kabul etmittir. 

JOR.J BONENiN MUHTARASl Sefir, çekoslovakyadaki Polon--
Prag, 10 (Radyo) - Çekoslovak- yalıJann, diier azlıklara verilecek 

yanın Faris sefiri bugün buraya gel- haklardan tamamen istifade ede
miştir. Sefirin, Fransa Hariciye Na- ceklerini bildirmiştir. 
zırı Jorj Bonenin azlık1ar meselesi Son intihabet: 

Prag, 10 (~adyo) - Üçüncü 
ve son intihabat, Pazar günü ola
caktar. Bu intihabat, sekiz bin 170 
mıntaka dahilinde cereyan ede
cektir. 

Ankara, 10 (Huı:ı11") - Baı· 
vekil.miz B. Celil 8Jyar, ba 
alqam J.tubula ....... •t• 
ti.er. 

8. Celil Bayar, Fran11zlarla 
başhya11 müukereler hakkında 
Atatürke arzı mıiumat ede· 
cektir. 

riciye Vekilimiz B. Tevfik 
R:i,tü Araı, bu alcıam Aalca· 
ıadan gelmiıtir. 

Slovakyada iki bin 77 mıntaka
da yapılacak intihabat, çok mühim 
olacak ve Slovakların muhtariyet 
kazanıp kamnmıyacaklan, bu mın
takalarda an}qılacaktır. 

Praı, 10 (A.A.) - Sol ce-
ulaa meyyal •iıtaki& Prubar· 
ı- Zeituaru• bildirditiae ıö
re Amerika Slovak heyeti reili 
Helko, cumhuiyetia düflU81an 

.._cıtı•• Hoclzara _... .... 
Prat. 10 (A.A.) - Hoclu 

Sidet •et...lan•._ K•clt 
Peter1 ve Socbe ile prüımüı· 
tir. Zı••ıclild .tiae pr., bu 
•illbt ••• .,.. ...... çar
...... glaii K•clt tarafıacta. 
Ba,vekile veril• .. 1atara laak· 
laacla piitül•iftir. 

Selila.yettar laük6met ,. Si· 
d .. ..W.ll.ri cer.,.. etmekte 
ol•• •izalsweler ltıklnacla lti
Jlk lııir ..... ,.. ••hafaaı •· 
•ektedirler. 

Prq, 10 (A.A.) - O.mm 
!ekol ....... • ....... ,.. 
a.tib ecl.b• ii-•ltik ı••lilı· 
ı ...... -..k ilere50 
bia ._ fada Çek. Rom• .. 
v.,_a.. talebemi p&.iftir. T .. 
....... topl• bir eekilde r ... 
••itik laareketl..i lauarlaldM 
talimleri ,.pacaldardar. JOOO 
dea fazlı talebe tüfekler, _... 
ralJial• .. tuklarla taliml. 
Japacaklarclw. 

Buraya p1- 400 Slclet Al
._ talebui de bazı • ._,. 
I• yapacaklardır. 

Praı, 10 ( Raclyo ) - ç.. 
kollovak,.•ı• Pariı..t.ri Oze .. 
ki, ı:ce pç ••kıt, Cw•hurn
iai Eciwar Beau tarafuaclM b
bul edalmiftir. 

Sef.r, miitealabea batvekll 
M.Jan Hocba .ı. UM •iddet 
k ......... 

Ozelld ,_.. Parile cli-
aecektir. 

Alikaclara.n. vercliii W..· 
.ı .. ,an, Mil• Hoclıı, Puar· 
............. Alw ..... 
miimeuilleriai lrab.ı ect..k " 
verdıkleri mubtaraaan •ulatewi
Jab iwiacle lcenclilerile ..... 
kerelere baılaracıktar • 

Dün, lsp_a_n_y~-~~d~~-m-u-·· dhiş bir 
bava muharebesi oldu 

Cumhuriyetçiler, Frankiatleri ciöt defa plaAiJrttller 
ve dokuz dDıman tay)'are•ini daıiJrcliJler. 

Paris, 10 (R:1dyo) - Kastel· Çemberlayn, Bitlere bir elli remi babrılmıttar. 
lon 11billerindo bugün mütbit mnhhra verecek Bupa, Daaya li•••••• teke 
bir .hı.va mubarebeai cereyan Londra, 10 (Radyo) _ fnıil· !~ giden bir ~11••• at.ti• 
etmııtır. 811 muharebeye 41 tere Batvekıli Nevil Çember- ıçaade JM• ~.,.. acla•clald 
cumhuriyetçi ve S3 FrMkilt laya tarafıada• HiUere bir Fran•z •apar- birkaç be. 
tayyare iıtirak eylemiıtir. •uhtara verileceli ve bu aub· ba clalaa atlllf " qpun be· 

Havu AjınS1na ıöre, laava bracla. ailila11z .. ıarlerin bo•· bralfbr. 
mubarebeai, çok ıiddetli ol· bardı•• eclil•emeai içi• Fru· k" ~~g~I 10 (Radyo~ - Fra11• 
muıtur. iki taraftan da OD bet ko nezdiade te,ebbüs atta b• L~ılt ... tr 1 !fi ~~eti, • .... 
1..-d - - - 1 ul • d'le • _ "' ome e uzer111.. c:s.,.a et• ıu1 ar tayyare duıurulmüı~ür. ıua ma• naa e ı celi ıoyle• LL dir y lla •- • ..a. 

.. . .. "~e • are ve rvallU9 
Cumhuriyetçilerin teblili •ıyor. I • • • lataab, Cumlluı iyetçileri tuJik 
Baraeloa, 1 O ( Radyo ) - Met er ıçındeki Fransaz eylemektedirler. 

Cumlauriyetçi~ lapa•Ja kararrl- Yaponuıa battırd.lar G•eral Valiaoa• b••· 
hınıa burün aqrettiji resmi . Loadra. 10 (R.adyo) - Fraa- claııadaki kuvwtler i-, V.a... 
bir t bl tele. K tdl" aalaill kat tayyareler, dördiacü defa Iİya üzerine yitii-*edir. 
. e 

1 11 
.on • olarak Gaadiya li...... bo.. C..mbmi,.tci*• fidcletle •• 

raade. vukubulaa ha va ma... ~r~ımı~ etmiıler ve oradaki dafaa et•ekte c1e... ed yor-
r. beıaacle Frankilt tanu.ı.... butun laman tuilMı• iaba lar. •ıiıl •balatan ak,. •• 
dea dokuzunun imlaa edilclifi etmiflerd r. bd1r devam -.le• ••rebe ... 
bildirilmektedir. Soa la••larda ı.,..,... ticetiacle, dd tanfta• ela bi• 

Cumbur.yetfi l.pan,a1118 Mr •uhtelif •hilleriade FrMkilt lerce öl&i ve yaralt kaydedildi. 
tarafıDda biitia ukil vutalan tamrel• tarafaad• ablM C...b11riyetç;ler, Frukietleri 
teab.t edilmiı ve hiikUmeaİll hombalard•, büyiilc, küçük dö t d~h püılcürttüler. 
kontroluoı geçm'tfr. 
Gandya limamndaki arar 

Par.ı, 10 (Radyo) - Fr•• 
kiıt tayya:eler tarafından bugün 
Gandya liawauaa atalan bom
balaran v•diti zarar OD bia 
lagiliı lira• dereceıiadedir. 

Batan (Yerizyan) vıpuru ml
rettebataadu kunalaol rı, bir 
F ran•z terpitol8 Elcuireye 
nekletmiftir. 
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ı Meçhul kadın 
Fran•sea ahlft 

Bat rollerde 
JOAN CRAVFORD 

film birden 
orel - Hareli 

Ve 

ikizleri 
FRANCH OT TONE ftrkçe sazto bftyGk film 
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A. 'AOOJ.U J[ 

r y Cevap ve di : ka 
yine b · , iri B a 

Men m ni Do köyü 
o muş? 

Dlhlll t•aıtalıldır m ll1a•• 

Dr . Ş ' l Uııı lf ı ı;i; . 

cinaye · nede Skrofülöz 
-1-Ynvuzuıı i:-ıtecliği olıt1U tu. Feı mtıh, Ycı.ı n: Buuy ve i Uda hastalı ki~ 

i 1 
tJ" l Jk 1 Uttı ......._ rıhdan sayılan ve eksüdatıf d.1 

fam \fi\ llZUll dedig ş . ue il. Y~vuz, tahta oturmuştu. Glızlerinl kI 
<ll llllılll 'li tu. Allnhın te" fikine de gliveniyorum.. kl dik 1 ti. Gediz nehri taşmış, kayı : a ge- yatizli bir in anda bahusus b~ 

('., d ler, nrabaln r!a şehirdetı kül- ~lnı il, u Ll,f ttt tfo ı ltt !"' •· ıını Dnku~~ıı;, ;uı 11 1 tl "" ı çHcu kıa Ucud kin tsln in bı 
d tll 1 \'(' 0\hl 1 t 'ııuırak btı~dan nııı ~ thıı kiıııl g tlinıeli?r kuıilı i eıl~ IJntuıı km1, bü- çenler, iki kardeş arasında gö.- ınüdııfa kalesi vaziyetinde ~ .. 
b , .•• kumlara omllldü. 0.1 ' • ıııU1tlıul bil de il, iki HU. ıuıı ııı ıtl ' knhııım ııı ta ltlurı ıı. lunıın lç Ve dış &rlü fırgenlerıl• 

Gnh k luh hnll, p€1. biçnl.ı ve a- Çmiıtı la J1j r çltllfP ııtdl!Hlll!U ttur- ırlıtll. Ati tı hl ı hu 1 ~oklu. foı uh c ··ı n eri duumu lar bezelerin verem mikropların cıı '"ak " •iye!te, evlet inde Lekllydt. dlltı ll ' ılı il U' ı lıı u ııtıtıı • ı 1 it kU Uk Ll ı· koı ku, Llı 1 ı eddud • rl f ~ U e J Ş r 
d t. ., d b 1 ltılıt UI~ ful C!tt?ktf. ırt t 1 mf oldu. ~ tcnenıı•n kaz-a~nın Doga ko~ Utı- •fi d (ılnh th ltıı ö~ lutti,I ı dli'. k t ı normal bir akis ame ıo· 

A b d.ilın ti tanı decek fUf. 1 UhU fHı ü ış .) le bli· dll UlltlU: ~ UV\I?. ol! l t\lkk ll 1J ıktı. (, ?. ıUze ll ktlll\ c 1 l IJtUlıUıll UllHtıtl!n lmı ll· \ ltıtl'. 1U t fU Utlitıtln blr rtlllô den ibaret olan bu afet, ell 
Dh H lep vali 1 Hnı rtJııı ile Ga- 1 tıdl ı ıık11tl ıı ııduıı v 1 ' •il""' , lıııt lwll. 11 u ile > " .... ıı, uruk öl d u ren Ati oı<I u ti c ııı ı tlı· ki : ziy de çocu ki arda görülen bir ı.olı de. ( eııulık > aırıtmı>·acnk ı. n 

1
•· it olnı·nk, ııı am ı Melıııı ti V• ı vu 

1 
1'11tll ulı, lıu "" tluıı ulcu' "' , ll>.i- M u rud "' uğıı·ccznd n m uh >kı 111 1 no 1 ı '"'" hııl idl. U diz nehri has alıktır. 

mış eşlıu•, uıl ve ed rl de le ~ıt et. dı. llıı t dnın, t ki. ıııUnc\V ı c uıılu. il 11 11 ll. ııLll !iti ti, lu•lı holll Llııc diou dc\'uııı edilmiştir. Kııt·llcı·ınılz Lışıııtşlı. Yoleulur sandalla nelırl gc- lıu bünyeyi t şıyan ve b• 
inekle luydah olıııuşlaH!ı. - NI ntıclı 1 e ili •ek vndlı•lııttı ı. dl. ~ ukul '"' 1 uı tıınklnıı tin k.ııııı. ık'ı \' 1 lıntıı ı 1 luı : 1 çiı oı·lııı dı. ıı.ıı sandalla udan g ç r kabiliyet Ye istidadı ol n ço-

ii şuhu! ıt. 17.. ııu flkı ı l n Hlz tin Leli;eııtıılşll ' 111 ıılnııındı , · \ zıı nııt büıı kn ııııı boı tı uln ııM il· 1 l'lt SU 1 ı hı 1ı ve 1 urnd du vaı dı. d 
y ıı 1 ut, Kt bit nın lalnatııeıı toırtlz. - lı idi ı, ıılctltt 1. Scıı ; t il 1 il" tle blı kn lıı nınuı.- rud ııı. ;,, eğin in lı•czine knrnı· ' eril- Sıı l \in nıı : knı d eşi Murada dedi ki: cuklarıd burunları ve ilıt t 

l• n \tğltıd "· k riya l"1liıtı hıılkıtı lıt~- ııu tvl•ı ııııııı 1 it oııı • \ U\ ltt. l •ııı. 1, 11 kı 1 l t ıd 1 0 knlı ı uııınıı lık ııe ımş._ ; ne gi .ı..ı gd aıı "ıı 1, cll ı m k ı ııı rıuıı ıı u ld urmeli idin, ondnrt dakl rı k lınl ışır, burun 1 r • 1 
bit• l •~nıuıı •cuırtııtlan nıın ola- ııntı Vll"111111 il ı 1 ~elıld olduğUıı U 1 u 1 ed , kuidı ı 1 nwnıu r edilen k n tı veci l Lrulı lı11. y rt- oıı 1 " gel 1110 Ilı di 11. Ne ise .. !nşnnlln h ın üzm in bir nezleleri vardır. 
•,de ~, e ııırd 1 ve at ustlltıd do l'UCa nll ıh ugn b lud ı. il uıııl uııda, 1 ı il lı 1 uıı Luı, uzu 1111 bll kıl puı dnıı ııınd• lınş kn ıı;, ndımıln ıluııdıı du-1; ' rn lı Al eneıııeue gidince öl üt. Göz etrafın da, burun deli ki• 
8nlaneddlıı hl •~na Çıktı. • b•ıı '"' nt ta vnı<lı. c , ·~ , 1 dl : ı nııı k•ıı M uı nd ı uı il atına ~ıkmış h ldhı bu U leı_lııden snnre Mu- rinde ve atı• e tralın da ckze~~ 

Bu hisar ebrm arkasına düşen Onlatdatı biri h dl e) 1 lef~ıı UatHe _ AltkASt VAR _ nrulımnda çıkan bir mı.hıukn adan rndla maktul İbrnhım arnsındn vak- denilen, kaşıntı veren bir cıl~ 
dalid d lcll Ve Mısır sullatılnrı, meşlıut anlattı : •onrıı tu bnncnslle 1Utnlıluı1 ı rt- ııı • p c lıtlf bil lnescle olup olmadığl bı ı.ısuf kas.ruu burfida itışa ~tmişll:!ıdi. Ym uz, '.l'ortthhba) tf1 A1ııtıbaylıı L - F ... a a ın bı·ze rnlnmış, netice itıL1Ll'İle Ulu mı.mel 1 rhal kPITI (.'Cl• ~Llukadnrlara sorulmuş r hatsızhğı görüUr. Bu gı 
.: ra~ 11sır llönat ~e saıinHtilfi ıi ınber bUluııduguııU tİU> tltıca soldu: a Sl•lıt!Lh et \ ·ı·ıııl ti. l\htı ııd: çocukl rm yüzlerinde ekzemalar 
muht Hi bir .H ldL - Peki, Küt tbay heıede? t ki.fi • Mnktul İbrtılılttıltı Hl e±Me ı. ınnlı- '"' t. uı·rıımztlu blı- ııı sele g ç- eksik olmamaktadır. Gözlerde Kııhlre AHld buritdnft yere bntttıış, - O, gchri mUdnfnn dl!lı hl'kadq.. e 1 eri keme rei•liğinc ,erdi ı bi.- Jstidn llo ınl ti. İlı.-alıim baıın Uç ay eve! hnnn de oldukç hastalık müşabed• 

deye \ nrmış gibi g6rUnUynrdu. lattuıtz Rril!lttd n btılıı nuyot du 8lıltn- -llu~tnı·uı 1 bll·lııct sn hif etle - M 11rnd 111 bu c ıııu, et,, kal'de•i Sıll e ". >ilu lı rt lıu ı lı. k alttı 1.1 enemonde bir edi ti., Göz k palclarını n pa İ'°1 
Yan taraftan da nihayetsiz çöllere nımıı. uıunlıodu yu kın d.ı "'"" cdtl•c • klll'. mu ıı 1 arnl m J n ıı i.şv ık ed ll<llgi 1"J İıo ti 11 ' uıııız blle vaı<lıt'. ile beraber ıne vcud olan gö• lıu1111ulıklara bakılıyordu. - Acaba Çtl<lp lcaç1ttıv lttıchr? M uu lıod•, 1'Uı·klye • f·rnıı•ıı, 1'Uı._ ol uııın n•I u. ı.:.ıste,.; le u ş11 h id teı ıh !lemi tir. ll n v acı ''• kııı l • S ııı hastalıklarının ehemmi yetti ol 

avuz f t buıutlnn ilk defa Kabi- - Zruınetmiyoruz. lllze kalıt o, ki»c • Surtı·o ve 1'Urktı e • f.'ı·aMıı ynııı11du' Sııleymııııın, Murnda: "velki bu vnk'ndu ailfilım Murad duğu aşikiirdır. . 
ıeyl seyretti. Magrur ve n ıeJi: Kurlbay clılı dedir ve ••!!dır. kUrmııy nnlnşınas olın•4 uzeı·e u~ • B n la beneuı t unu Uldl!l't!ıck ı ıı·ııtıııdntı lbı nlıimo Utlldıliını söy- Skrofülö, çocuklarda pek sı· 

- Güzel bir ehir f th«lyl iti iZi - Nice adıııntıır bu? .· kısnıdıl'. içiıı Hliııf llııı, ynt·ı\lnnrnk 1 Iıı tle- 1 ınJ tir. Mnhkeınect', bu t1tıvnya 
Dedi .. Kahirede ele geçirilen ser- - Df~eLilfriz kf, fHur dtdu Uhltn 'l'Uilch ııltı h.ı hr:t sh•ıı eli, Avl·u- gil. aid evrnkm, Menemen mahkeme yede görülen bir r batsızlık t•ı 

vet çok büyflkttl.. en cengiver b yldli-. Ph •ullıİıııuJı v Ltzlııı ·slyıı ellmlZ ti- Dediği haber \'erilıııl LI. llu fdtllı lhd ıı • !Mim •İne karar verilnıl orta kulak hastalıklarıaın ınür 
Yavuz, lr l!dtlınlş, ynhud teslim - Bu adamı gö11t1ck l•terını. büş.. tnıı kollektır oıııtı e!Uı •snıılt fintlll- üzerine diınkü cel•edl' tltııl ıı ıı tın- ıııutınk menin devamı, başkn bil' min ıekilleridir, Bund n başk• nlıııu lleıı Abııiy ilerin !lıığ kalabta: trııınıın bile olııa, knhratrthını ) er ve.. tlli'. TUrkiı e, 92 ;ıeuberl }'ruıısu il!! zı şahidi er, bu me-olo hnkkındıı bil· gUıı • bırnkılmı~tır. bu çocuk( rın boyun! rınd•· 

nna dokunulma.ttt ını mretrtılşti. rlrim. :bunu lJ iln tlel'lial bultllthltı.. aynı i\'fısetı tı kip etmiştir Ytıtıi ml&- ------·------ k ı k 11 d )hnd• 
Bu sureti 1ırln diğer hnlktttıb em- Birden, ehrltt h l' ta.rafıtıdıı Mı ır- ah tfe, ı.Jo tlu~umuzu 1ı~ıh A \ ı UJ.>anuı E · C. J B s h 0 tu t rın 

8
' çene f 6• 

D!.}~tlııi ve o~l 11, başlnrına kftbus hlnrdatt bJrcttk ibs mlur göndcıllttı.. ve hem de iki milletin menfaatJııe olfl. şreTp~aşaaa n. e e- ve hava borul rmın etr ıD ıııLı geçen Vlum korkusundan kurtar- Yok! .• Yok!.. 1 1 r•k lalrt•tyc ed cekUr. leni bezeleri büyümüş, h••tr 
nınk isliyoi'du. Faknt ·urtblıyın Kahire fçlnde bU- Parl , 1 o (Hnch o) - TUl·kiye bll- • l lanmıştır. Skrofülô çocıiklarıll 

Yn\u2, o gDn her tlu•af• zaternnme luhdUğlı dn muholtlmkb. lllı ~de yUk elçisi B. ~uad llııvaz ile Frıuı U rın parasını ovan ar uzviyetlerinde taşıdıkları bil 
ter Yazdırırken, gene ••dnftzıun Si- Yd\'112 2 !lnılclı e Na2ırı :j.oı·J llotte ıırnsıııdh .J muhtelif örgenlerin ıstırabı il' 
han P"l"\yı hitıtlnmıştı: iıklilnmııtı. Fakat heredeyJI T 6e,.am edeıı nı U2u kemi ı-, 11 n tny lıli bli.llt ki pek 1 atla OzUcüdÜI• 

- Biııaıı sa oJmaJı,rdit Yavuz, hiç tnkırdı dfnlemlyoı•: dl cleilnd~u ll)tlh&l'Uk, iki t1t hılekel Alı· ve o·· mer mahkemede kadının Çocuğun inilti i bab ve oıı*" 
On beş, Yirmi gilndar sadrın.zam- ·- Ohu ttıutınkll huzurwnu getire- nrasmda Lir aıılıışma yolundh UinU- yl de btlyük bir telaş ve üıB~· Jık mUnlıaldf. Sinanın diri!ıne i imkil- cek eniz! nıt ıttUsrnkeicl r çet·ç ~ltıe girml - •dd• J • • k"' ll!J 

riı bulunmadığına göre, bu yere biri- Diyordu .. 1J11ıt)•et Kurttın~ln en yn tir. l . la arJDJ lD ar elli er tU fç'nde ·kıvr Hd ır dur r. 

sinin tayini lii%ımdı. En muvafıla Yd- klb dostunu buldular vo on•: llu • klldcki bir onınımn, 1 Urk. Gece > nrısı ıın. Beh rin evine gi- nin mn!Onı tı vardı. Gecelc•in nkrn- Yavrularının gllndell güa• ~ 
nu P"fil idi. SoH Mdlsclerde, Yunus - Pndlfııhın arzu•u udur: • H Fr'"'"'" ricalinin tmeıuıilcrldlı'. MU. rcı·ek kendisini ölumle tehdld ve bnmdaıı bir oeukla oturdum, oıııü 1 1 astır 1 rı a ka• ı ücad 
il a eitdl ini peı c t rın ayın tt ukm, en hıfa doslu•iıfi, znkeı·eJ., hı <'•• "'"" 1,-iire, u · mu nıı . '>oğ, zıııı 1 ııta . 24 ıır sını gu • yalbm. Uahn UJ uru~""•""' M ~" etın ı c p o er. ._:ocu D aıııuı bile bile telJikeye atbtıştı.. bü vaZlfeıl fislUtte ali de yupılhcakhr: betı•ukle •Uçlu Ali ve Ömerin mtthu tıkırtı ddydıtm, bl.,ım nı•lıallede kaye ve mubalftl ı y lnl! ~ 

OtutuJ orl ı ılı. Yavuz, birdenbire Dediler. Ynlıyn adıııı laştyatt bu 1 ~ TUrk-Fl'O nsız d osl uk ınu alıe- kem el tine• tt uıı şelırintlz •Jlıre zu b•ıı ho, keçiler dola ır. Ohlnı·duh c betten dejfll, uzvi }'etin de~ 
Yunus Pil •Ya baktı: Mı ırlı, evvel r dUUd etti. Sonrn, de 1. mahkemesinde başlanmıııUr. Davneı biti snndını, kalkıp bnkttJndım. Tanı U•' 

- Ne dUşUbO)·otsun paşa 1. İşte tı pudiphın liuzurıınn davet oluHWıcn 2 - TUrkiyc.S dflyo ora ıhdn blı 'llevkiind e buluııan Bn. Seher vnk-
0 
sırada bird nbire odnnın kapısı n- Sktolil · öı 8 bili yel ve İl ıl 

Btn da aldık. kabule m bur knldı. muahede. ıyı şllyle hn!dtnııŞbr: çıldı, bu Ali odaya girdi. Üzerime dının kaldırıl asın Ç lıılll 
- Evet padişahım, aldık, daha da Yavuv. bu Mısırlıya fki şey verdi. 3 - Türkiye-Fransa kurmay nıı. _ Vnk'n gilnü bankadan iki al- çullandı, .ırknsından Omer de geldi, lizımgelir. yıl 

aln<nğız.. Bir kuran, ~it hil'ııtt. luşma.... •111 liramı bozdurmuş, kflğıd pnrtt ikisi birden el ve kollnnmıbağlndl- Çünkü şişm n olsun ı• I' 
- F kat senin kazaııcıtı ne oldu? Bu iki hediı• tıln tftftrtnsı vntd" nll<lliiil aid hu U•i meseleler, bı· ılhıışlıııı. llııhdnıı suçlulntdan Ali- ıar, boğnZımı lklıın~a başladılar: 

0 
sua ~ocuk bu istidadı ta9ıdt~ 

-- Zntışahaıteniıı teveccUhleıtne ıtil'nt, KuH.ba} ı nffettiglnl ve tıtın Jtnunır nıUzaker Jer Shnsındü iıh .,........ _Bugün baııırndntt aldıitıı par - iç n verem hutalıa-ın ili nbte 
nnil oldumsa b ıkn birşey istemem .. kıymet ve mevki verdiğini bildiriyor- ar!I halle bnğlnnacaktır. ' ınll ıetlh blatak kıutl tik. hiele- laı· nerede~ olması mubakk k gibidir. • .. 

Y .vuz kımıldattı ve güldü: ıu. Kutun dn bu aff ıııı ltltabın şeha- Salahiyettar Fraıısız melıaf ili, ·iy le yaşnmağıı . davet etmış ve Ulye sordular, tehdide başladı. J 1 • b • 1 do .-
- Aferin Yunuıı, lıterin!. leli ile teyld ettiği maııasıha idi.. Y•· 1\Uznke!'Oleı-lıı tızutl Urmiyeceği mı ıükiin ve asayl ı bozanların ceza· 

1 
Bett. ıte 

88 
mu ım mese e obtil 

Ve sonrn Hnı cebine atarak sada- nf AJ!nh tnhidclir, affım aftit, demek taleasmdadırlnr. Aıtkara hükOmeti andıt1lacaklarını söylemişUt. . ar._ Pdrattt yök.. c:ı d bu mildbl ve m 1'ıJt' 
ret ınuhllrlerini çıknrclı, ona uzath: istiyordu. in de bu müznkerelerl knbul etmcs. Valiyi voz~fesi ırfında ti zı,:;11t D dim. Tekrar bo •n•ımı sıkma- olan verem hası lığından 

- Al paşıı, bu da senin hııkkın.. AttcfiR bUndııtt MHl'lldıt· ki, Yab. bu mUtaleayı duğru göstermektedir -den k~~·:r'ia:a" bir o :u::ık :öy(iye: gn bn~lııilıJnr. ilhyı!dım. lllr miidd t tarınak icab eder. _,. Yııııb ~n a da .. ı.,, bunu bekli. •uda, silah arkada mı bulmak!Jl beis Antakya, 9 (A.A.) - Anatlolu ak :cUttıle dettıl lir ki: •oııta ny!ltlıllım Mmnn eşynlnnrtı, - Arkası v r -toıdu. Mali• knlktt, Pııdişabın elini :ômedi: Ajansıhın hususi muhabiri bildiri e _ Her yerde memleketi ekseri- sandığım knı·maktıHtıkti. Ali ve Ö-lm•ıiliil-lllllllıiııiııiiiillliiiıiillilıiiF•ffll' 
öptu ve rniihUr)et'i aldı. Nasıl ol a Kurtbaym ilelebed saklı yor: Ek ıı· t rı 

1 
tJe ı t ktnr tehditle bltşladılar du, ikisi de: 1,}

1 - Mesulfyethı nrtrnı~t1r 'Paşa!. lcahttasnta imkiin yoktu. O takdirde Vali Abdurrahman Atayolu ga 1et ünsUtu ld!\t t:diyöt. · a ıye - 1 e. n ' _ Biz b6y1c blrşey yapıııll",11 . Dl
·n •· millet i lcı·iht\e rnfil olmıyn. 1 idnttı dı'lccektl. Dıın"htilevli affı ~ .. etesıne t _ -yatı"lihda "tehsipleri er buna U'ibi ol utlar· ~ }Hıl'lt lstedil ı·: k k ı tJlleY 

v "' " oe 
0 

.., Türk-I"rnnsız clostlugunun her - Yok. hab ı imiz yo tur, abu e sıu hn !.. YokBa... ığramtısı ve hil'nte nnil olması, bh ni:den hiçbir ~ey feda etmeksizlr u· ı·ıu· halelden viknyesi için bUtUıı Dedim, çekilip gittiler. Ben pn- Bize iftira ediliyor. Cil l 
• t u nlümdur.. b k • · · i d" JUt1ltltln t"tlJlk"'l sahasında tahal ı t1 ı 

m cnır on a ıma onun ıç.n ıs ı 1

• • " raob ynpilı:oğız. Botun meolUl'ln- rnmı arnymca yerinde bulamadılıt Dettıiş er fi'. •' • 
- Sayei alınitede ınuvaffiık ola- Yahse, iki ırOn sonra Kurtbnn Uul tukuna çalı mak •uretiyle vnlili(j ın btl zilınlyctlc hareketlerini Me- •e 24 ıtrnnıı tln aldlklnrıhı anlhdmı. Şahidler glllmemlştt, onl•""~ır'' cağım. Allnhın tcvfikin de gl!Veni. muştu. O da, nıuvafnkat e!ıniŞli. abu! tti ini bildirdikten sonı. . Ak . lıkl'ekel cd iller eez•- Gidit> karakola hnbcr verdim. bi muhakeme bnıka bir gan• 

yorum.. Yavuz. Kurtlıa)'llt bulunduiitınu d> kalliyet una•.,larını ek.eriye.', uh ımci 1 ııı:ı hr. Su ıulnı·a '"' diyece! !eri urul- kılmıştıı-. t" 
- Yoksa kafıını uçururum.. $unca: urlarb•le süknn ve huzuM.,;;ın~~ ,t:a:sn-ır•ı ır:tııcn t nr< c 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~t:a:n~L::k:a~~~·a:p:a:cn~k~şc:y~volttu. bep nedlt? Lst.zh eerniretini7Jn l?iln-ı bulunup hı en orad~ zevkimize biz de cok ey biliyoruz. ve ;ıe ,, 
I' ı ı Salo~da ayal 8 sl ti ke ilmi , ör- den güne azasının çogalması .bızlnı dal~aydık muiıakkak kı yakayı ele Müessesemiz, sırf zevk fdıJ~r L an 11 Men d 11 talığı d rin bir sükCıt knplamıştı. içlrt, folihayırdıt t Burtdart ulı;ın en• \' rı~~lk. . . için kurulmuş bir müessese ,0 ıı)'et1 

ı~ . w ~ k·· .. ·· · I ett' dl ediliyot1 Dıg r hır nza da asabıyctle aya a halde günden güne (Cif! ~ıJf neıs agır agır ursuvu ışga ı. .ı- d b' . . .. k lk 
5

.. .. 1 k ak 1 eY. k k ıttı . Cinayet. lılgec4li korka, ajlc •e kahramanlık ı# kıırıştirdığı k3ğıdlaf •ta•ındon O oıraaa aza an ırıeı ayaga a ıı. oz •0~ e~ en • a ı ve• - müe~sesesi olmn la? ya •• ızl I•' 
y . irfan Hazar bit tattesini önUne koydu. kalktı. ~ rek bıyıkları tıtrıyordu: taramıyor. Banger şıyabın k 10111~ aran. Misafirler dolayısile terkebtil bl- - çoğalırsak !>o•'!laca!l'mızdan - Ben de ftldrlerimi anlatmak min hadiseel, hepimizin "'"•k''"ı 

- 41 - · Juğu özUne şöylece devam ettı: korkuyorum, declı;. lılha~, ser- isterim sevgili reisi Dedi. MUes•e- dur. Cüpe gündüz polisin "'w•' 
Reis ev~elil bastonun ucundaki l'>edi. - Kıırd !erim 1 13izim de birer veıleri~iıtin k'!~relı Ue utu.". t<:h- semiz, son zamanlarda hakikaten ğl moto•ikf ete ateş etmiye ~ ll'J k 1 

' d'l' 1· ldı Niye başlanacaktı 1 2evk salifül blduğUtttuzu, gtifelle- likelcrı atlatabıliyor~ da, . ıçamhız- pek kötü ve pek kahlı hareket etli· budalalnktır: hattn deliliktır :.,. ıı!l anı ınen ı ı e ıne a • ' K 1 d" .. 1 h' d . • d aş yavaş çurumemıze e rıı~ ·ı 
O ıl~. 'Kançdl 11ibl mendili duaak an'?' ' . f U el~"' en ır a ım t~n içinden bizim de. !ieçecekl tmıı· en Yhl\ıt zıımtm mııttl olama ız j yor 1 Nihayet bu İfill içinde Wz, an- terem reis! Bizi~ mües;.es;I 11<"'' larıhti olUn:IU. Bıı ltlalızatayı gö- ÖnP doııru .. ılerle ı. . zın n:ıevcud bulundugunu kabul ~t· melt .. Y cak neticeyi biliyoruz. Komite, biz. cak para vasıtasıle v~ gon~. •" ~~ 

• • ki l t" 'üt' 1 rden Stefandur, arkasından ohu lnkıp hietnız İbınıdır Sarımız ba ııttı.Z Bu hepten dolayı, i:itbk ınues§e. c1 ld a1 .. i,.. 'kt'f t=' k {Genç kızlar) elde etmek ıÇ ~ ren yırntı ı o ura Klan yer .1 I k iki d 1 · • d en a ıgı par •• u ı ı a e mıyere .. s , 
anOiltltt ya ıi kalktı! r. Biter, biter etti. Knnçof, ı er er t dU d,, •klıp- ağatmış>a. beli rlttılz lwnbutlaşınış B<:mize aza. kaydın ~~ arfınazar ttaınımı..a ırenglnlere de telıılld au- rulmuştur. şimdi ise. mtl"'koı lı ~ 
"an fun 6nUttc idiler. lı!Uti er alta. StK ah ; den- ve yaşlarımız çoktan altmı ı geçmiş- edilmesini rıca .. ~ecJ.~ım. re tile mektuplar yazmakta v oraJar- katlaşınıızın detligi gibi 

Onlar t!a c &ll rlntlen krnlt men- diaJtii takHt1 tti. n~ k mi lr t~~ le bundatt biıc ne1 MaWmı ki sagız Rei:, b
1
iraz dkıkn u: k dan da külliyetli paralar sızdırmak- yuva oldu.... f 

~"I ı d l t v flifi 6h" kalkhkt n ottra, s e e mı v ihhaHmli; Y ltttl~it l\.1adatn ki - us ıa atı ottUşunuz ·ardeşl ta oldug"' unu haber aldım. su halde, Reis, asabiyetle sordu: . ed•~ on et r ı a . "-• un 1 az Jatth yanına . Dedi 1 K . cd .. he mı 
tndilletihl dud kla na .. f. _ oturmuş bu Unan ı:a nçlet ~ibi biz d genç kızlardan • ~ müessesemizin ( cta komitesi) va- - omıt en sup 

de, m ıut t a " go u itti. Onların aii ellerlni avuçlan- hoşlanıyoruz, diğer ıhtiyarlar Oıısil- Aza tekrar a?'ag~ k~ktı: zifeslıtl sııiisttmal ediyor! Sonra, ıunuzı 
1

. 
tet op .. e • • . . nın içine alarııl< kendi lcalbiııc gö- IU horlayı1> uyum ~oruz; fil halde - Evet declı; gıtbkçe korkuyo- bizim finn.ıtıız bu ııalrlaho kadar - Evet şüphe cdiyoru• · , 

Stefa'!dk.: K yap;cagım t11

j
1

• t" dU • niçin cemiyet kanuıılatı, bizi yaslı rum sevgili reisi Madam ki hepimi- pek az kani lekclenmişlir. Öyle... - Peki ne )'apalıın1 ld ki rı <'., 
yordu •• h t anço ' onun ° unu ur · .. d K n olun yapUğl- ve bunak diye, ( 16) (17) (18) .;.. zin hayal ve saadeli, müessesenin nıyorUtn kt gerek Berlındeki, gerek - Z.tıten ne ııe n ~ \i d< ~ sıktı. )'Bavaşça, ·ınd bı" Stefattdı°k 0

1 / ç ındııkl güzel kızlan almakta11 me- emniyetine bağlıdıt. Niçin hakikat;!Lohdradnki metl<ozleriıniz, biıJm liim olmıyan icra komıte'b.,yı• 
1
1 fi 

- u merası k e? .i~ :i:lei; fU :nen b~ .rrrr 8 d·ı· nediyol'1 Biz d İhıııtn deRil nıiyiıtl apaçık süylcmemiı huluna'"m1 Oç oon mnceralanınızı duyealar cıttiıı tlrelıııt. Bunların içinde ud 
1

" 
na ın 1 

deddi !Akkancat t 

1~ L
1

~!ıamp ca Stu fne d'~çtım '"'et_""ıl h nülecekti. Reisin bu sualine yirmi ki ilik he numaralı dc!.11:z.de. elPkt,.;Jr '~..!ryanile olunuz küplere binerler! Ben bu lel h ydudların bile mev 
metasime ı e "' oen yap. e ah u B;c. Ka sı e. h b' w d l 111 w.. U.. d'" h l k i Utti d .. .. 1 1 h f . f F k t it d' · · ·· l"ld tuttu yet ep ır agız an cevap verdi P.r: a ıgum ... ı , un gec UsUs a o t!} ı...ıl yot . ugu soy en yor. . 

11 tıklarımı ar ıyyedan kyiakp ' rc·s' aAa t k n ısını ~u u. e 1 11'".w.ış _ üphesiz insanız ve c fıizli kapının içinuc tahaniler tara- A,.elnrr:aıı dört beş kişi yüksek - Fakat ricn etlerıl11 
851

' l A' 
Hakikaten ÜC": a sonra, ı r ı mcrasım 4amam & uı ı J - · • .J • • b 1 la d .. 1 . . ] k ha d I 1 kı k ğı rı w· 

.. .. d d' k fla · Stefandü- imdi Kan olla Stelandür de ayı ~ kaüunlari • heran mücadele et- ından u unmu~ r ır. ıuıı 1c- · ı'l'• muntazam o ara • a run ar a • açı"!'• kof'I k~r u en m 
1 

anço tabıiye ı·r!. na · · ı d' meğe hazırız 1 biz, onlardan eve) terHbat alatak ı ğırdılar: edebiliriz? Elbet te _ıcrl 
run ~ ... 1~,ındalı dul rdu. ıu halclo İ.ke!:i:'ı!, er k~ulmak- - O halde deminki itirazlara, .. o dehllzi letketınifllk. Eier, aafil - Evet .-vıı!li rciıl Bu hu•usta - ARKA ..- ~ı ·a ın 

-..--- .. :.. . 



,. 

A .. ADO :U 

z~bıta: 

'f'a 'e t'\ l' 1irııı -l 

1 

l....___..______ __ --.::;::~~~ 
Yazan: Aleksand DOMA 

Bay n dır azum d Cami ma· 
hallesınde Halil oglu lsanın 
evini taşlıy n ve Abdullah km 
Sııniye Ôrümlünün gece evine 
girmcğ~ teşebbüs ~den k hveci 
Ahmed ağ ile Tahıin oğlu y de ere et-
Erkoşar yakalanmış, adliyeye 
verilmiştir. 

. r"rı 1 0 u · ıld ruınu \.l - \,ıl'l ıııırk n I·. ı <.lin·ıı i i < bildıgi Çc·şnıc<lc hır ı~hl 

, 

1 ortajlar 

-8- l c .. 11. Ali 1 tıt'l'1' 

Bahç y bahçe adı ç k yaraşmış. Cum-

huriyetin eseri olan Fev.zipaşa ve 
1sl "hiye gittikçe terakki ve 

inki af et tedir 
m ni , l r mli, d ha il ri) c g.itmh C' gurultulcrin, dcm:iıı uç rum lıir l· Çeşmede ilkokul beş nci sınıf g zi n ti rı ı Jj, 

8 
vimsiz, kupkuru bir kö}dü 

cP rınıı b Jnı ni ı rit t d ıim. hil rpm 1 ıııd 11 h i eti i f'I 'r talebesin en Melımed oğ1u Ta· Fn ok l<ıld ınne inir!Pndi" im Trend g enl r pençer lerclen ba, 
B tchcliue J,.ır ı d.ı bir ('e\:lp \eril- olduğunu hC'lllC'll r. l l.l nıi t. ha T.muçın ve Sü yman o t bır imi v r o d,ı. ıııtı~anlır H t 111 ... tıp bnkm yı d hi r.alımct yarlar-

nH.'mic;ti. 1 Acaba, ıki t. ııe }, ın rlı ],apıcl.ltı Suad Akın, Çeşnıe-Namı Ke- beklerl'legi, hakkın da h, ırlı d olsn di. Fakat, o, Fevzipa adım aldıkt n 
Oh! 1.ık. t CC' • P \t ı <'il olmnmı - S + t •rn I' a rıt • 1 ~ b'l · '\!\. 1 

!' •111• y• •l ' ıkın 1 l ı n n. ) 1 c otıt t. 1 deg" isti, U} le tanınmaz bir 
1 t mal ilk okulund n bazı e~yıı " u " -tı; ıı-nu tnzl • ohın. d •H rn ctlı\orw lık' • clo • ko b r • 11• 1 l ,r•ı.u~ 1 • "' can duyarnk ıkılır, \tahud Ü7Üntü çehıc jkti ap c}l diki imdi }nlnız 

du; znbft put Ji ihi llUl'UJ oı dJ. bunu müte kıp ı rulJ nın kqn ı aeıl- çaldıklarından zabıtaca tutu:- İç<'ri ind kendımi y r d rurum. Ru- bıkmak <lcr,il oradn kaltnak d.ı ı le· 
fo) led <= hı ıııc deh tlLf.>iı· il ı.11 , <leli! n lı -..1·1 11ı: ·n .lı1'r ' ... \l" · muşl rdır. 110 tn m n J ki 1 1 \ 0 ) ı b ıktna nılıyor. 

venrek zubitin )üzüne baktı; ve bu ~nrıık elini Ma)lc>dı) \ızatmı · VP. o Hır ızlık ht>p ı 1, hl r. N olur, olur, bir Mübnl guya dutu umıiz anıl-
J..endisiııe bakıtı ile ilk defa olurak bir tesir .rn- dn bu eli tutuı-nk, kC'ndi huı. l>ınca, ol- ak lık rıl ır v ben bdd r, \ol ı l tı- gezı notldrı 2 

1 k · ı ~ ı b d · · t Birinci korduoda E.gcpala " i tben zabitanın pamnmtştı; OfkC'sinden gozleri karan- l u ça su rnnet c :ıra a nn ll'l11•Ş ı. kırım. tnnsın. Fevzipn a, Diyarbakır h ttı-
d llda} lonm ını emretti; bu yapıl- lıktn fiim ek gibi çakıyorüu. - Demt>k Jı:ıp Nilhoıuı, di)t•ıd. otelinde Halı! oğlu Halıl, otel· Bu e d ovl olu. l lkı k ı- hın en lı.n-1 t• ınod rn ista ~onla· 
lkt~u onrn. elini kadına. uzntarnk :\faylcdi ı,eııclhıi utmak için arnlın- Mı) ledl elrafıııa bnkın h \ <' • mıı ·• çok den bir gun.üı ekerlık çaldt· mız endı !ıı]e varım al \ v 1 g 1- ıhd 111 biı ısı, b lkı bırincisidır. 
tn ini teklif etti. mn kapı mı açmnk i lcdi. tatlı bir t lı<: timi g<i lu iııi d<.>lik ııı- ğından tutulmuştur. dı ırı11z tr n ltı t tchirlı ınıis. e gorulür t- yeııidır.Butun) npılnr 

t H di nd mın yüzüne bnkarnk Delikunlı SOJl'Uk bir fo\ırl.t ona ih- lıJ ÇC\iıw ' HııH.' etti: u gu 1 ın) ok a beki . H m n r d ? Dort b tuıı, c dd ler du~gun, otel \e 1<>4 
l'tddUt gö tcrmi tı. tor ti: - F knt z ınnccleriın ki lı hnl çok .. munı ıs tutum bır ki kalı,. nin k ntalurı ıtıuntuz m, çar ı~ı ~ niş-

. Basmah ne ista yonu önünde ~ d - Siz kimsiniz, efendim, di.re sor· - Djkknt ediniz, mnclam, dışarıya sürmC' ; k nd· knnııntım ve :;ıizin ne-- I mahluktan rı o1mıynn dıtl tı üs- tit. 
u. ntılmnğn çalışır anız ölür ünüz, dedi. ak tinız, buna temill'ıttır. Mehmed K nad, brahim oğlu tun 1 Mühun bir iktısadi mevkı de sa-
-nann k r ı smhmct zahmet gö • Mn) lcdi hiddetinden köpürerek ye- Bu sozler epeyce biı· miıdaha'tle ol- Mahmud ve S lih sarhoş.uk Altı t için 0 d g c y rı 1 eh hfptır. Diyarbakır ,e Mnrdln trenle-

ltıe}c IUtfunün bulunan znt kimdJr, ı·ine. n J:ınclı; 1.ııl>it igildi, onun ~ üzti- mnkla lx>rabcr zabit hiç CC'rnp \erme- s:ıikasilc kııvga etmiş, b"ribirini r donup n yaı .ıcnksın? Ar , e rıhın telaki ve tevakkuf noktası ol-
di, _ ne baktı, ve biraz evel çok güzel göril- di; ncnk J,emerlııdC'n, harp gemile- yumruk ve çakı ile yar l mış· ot l p ra ı \ rmekt n mahluklu tluktan 6a ka Cnziantebin 'arlıdun 
- İngiliz donanmasından bir zabit nen o l- lızim hiddetle çnrpılmasıncınn riııd ki poı unh rın dildukl rine ben- lardır. mtıhJôksuz u dirde > olcu i j bir onr 1 n ilır ç ve idhal i tasyonu-

... :ıtugurnu üniformamdnn görilyorsu- nldı ı çirkin cldi goı ünce aa ırmıatl. ti) cıı, gum. u t n kUçük bir .düdük ı- şek rl ınr-· yapmak dnho. hayırlı, dur. Bu sebeple ticari hnreketl r ı-

... .ı: "' " 1 Ynııırırı k k \ • tn d m diye d llknnlı cevap ver- Kurnaz kndın bu rnziyC>ti ile karşı· karımı { uç kere \'C mulıt<>lıf r- lerle o tabu Mnnınnfih, bu gece ben ·aba et g ni tir. Bırço ticar t \e mis-
sındıtkine l'Uhunu okutmıık için mey- çnlclı; hemen orin) n çık~ııı lıirknç Alsanc kt Şerafeddin Bey lıatlıvım. Ö~r tnıt-n nrk d ım bay )'on vJerı t ssiıs etmı . Burada tı 

~ - Fnknt Büyük Britnnyn limanın- dan vererek kendisine fcnnlk etmC'ktc ndnm burunlıırından duman çıkan ut- caddesinde Baykoııurı evinde Kem:ll Erdem neredense bu tt-hiri kan ayrım suyu ihracah ımlıim bir 
~ dan birine gel n vatnnda bir len- bulunduğunu hemen f ırketti; yuzlı- !arı • rnbı d. n ÇÖL.diller \e arabayı cin mutfak k.smında yangın ç kmış, ogrehmış; v Uırn bnlıg olmuş, imar lınrekt-tle-
1-lllrt Yardım etmek ve hizmetlerini on- nü t bh hnlinc koynrnk şiku.} et gostc- ıırabalwa Çt1ktiler. derhal söudürülmüştür. Yapıl n ....,_ u ı~ b t k tır, dı~e oyl nıp ritte bllh sa onem \:erilrııi ti B 

"
1 

lmrayn çıkarıncnyn kadar yUrUt- ıir bir le dedi ki: Bunclfllı sonrn zabit, g<>ne m·ni a- h" . durdu. Kıın dini r. l<tkin~ Biunt ıtuflı ilkokul, (:>ostn telgrdf ıdaresi, 
ı tahkikatta ya g nın ızmetçı tteıı n1 ..... urut1dan ı ıtsem guç ı'na- h"lıı·y tnt'ıclürJUt..u·· ıcı·n °u'"zel bı"n"'-l . rtgilJz donnnm ı bitleri için -All bn lnna sö leyin iz, efomlim 1 kin nezııkctle. k.ulınn C\ e girmC>:slni '"'" .. K t, " 

ıtf... id ? B J b h J • • hUkn 17 yafında Mu tala kızı Şem İ· Hırım. Pır nu'nümu·· .. "anıp gıtsı0t1 lar "ilpılmış. birçok unpılar bundnn " nı ir • ana yapı mı u tık ız ıgı sıze, ·u· teklif etti. Kadın hfıla gulerek deli- :J t> " J J " 

' E t M ı d" h d t• · h d d' b nin diKk tı:ılı ınden çı tığı an· mi onra? Tedbirli ve ihtiyatlı ol- sen lerce evel tnınamlanmı tır. ectı ve , ay e ı, arp zamanın a me mıze, ya u üşmnnımzn en ) np kanlının koluna girdi , c onunla bir-
!tfL,bllerJ husust otellere .götUriıp hU- mış olsam hoş görülür mü.} dii? liktc alç, k kemerli bir knpıdan ı.,.-eçip, Jışılm1ştı . Ev 7000 liraya, eş· mönın faydası çoktur, diye yarım .\ 
'IQJJ e hakları da Uıhkik t y Jın Y" da 2000 1 r ya sı go:-talı idl. saat evvel yoln çıktık. Sen ıni iı1 t;ı· lslahiye ile F cvzipa n nrası 1 5 da car.. n • apı • - Size karşı bir hnk ızhk ~ pılmı- valm niha)etinıl 11 U) dınhk nlnnı ke- Q k k k d 1 1 h h d d dded 1 3 5 
.ı .. d r mil nh d nltln n bulun l 1:, rıır ı'çııl ... k an~ Al bakalım.. t ti ır. sa iy u u a i ır -
'4h:n.,._, • -· • 'lror, madam, size kaı·şı yapılan ev n- merli bir k 1 idorda da ,_ üriidukt<>n ... _ ' d k k S • ki ba 

.. _ .. lilK k t b ı - ~ "' "' .*
11 

a ı a onta urıye topra arı -~Cılk b n~t ~ ~en ; 
0 

arnk. de~l, giltcreyo aynk basmı herkese kıırşı sonra taştım lıir köşe dönerek taR bir Eşref paşa da Yusuf ded cıd- _ 5 n de , arını ın bir barbut? lar. Bur 81 F evzipa adan daha il . 
lıu .. a.: re ıcn 1 0

• arak vazıfcdır. ynpmağn mecbur bulunduğumuz bir mcrdiv<>nc <lahil olmuştu: bundan desinde lım rlı HO yin, sig ra Dört nmel } nnumlaki sedirde ridir. Kn1.a merkezi oldu u ic;in f z 
~ b~z r. çok bOyUk .blr neıakın:: v~ tedbirden bıışkn bir ey değildir. ·oıırn knlın bir knpı önımde durmus- ıle esrar içer en yakalanmıştır. olurınuş, kahvecinin de iştitnkJle la heınmiy t v rildigind n mD 
lilllıunıa serm kanlılık llc üylenmıştı. - O halele ~ni taıumıyol' musu- 'ar \'e genç zabitin kilid oktltgu bir ~ ı11·}10 hık btırbut oyıııyorlnrdı. C ceııln bu Bilm m, ~ok torak.ki ve inki af t>t· 
\'eı-.._ • · kberober, Maylcdiy ktıruıat nuz efendı·?. anhtnrln mcnt eleri üzc>rinde ağır k · d L · H 1 k" "k" · · d k 1 
lt~ uvvette bulunmuyordu. • . . l.ı k d 1 lkiçeşmelik caddesind Yoz· va tm en sonrn atbut oyharnnk- mı . ll u 1 ı ı mın e uru us 
'"'fltlin p rts t fJ l'J - Sizi ilk defa gurınck ı;erefıno lğır don ı k açılan u pı nn < 11 Uııı bzışkn çare d ~oktu zaten. tarih] ri orasında çok fark yoktur. 

lıtıda h.' 
0 
•• mo . e e~çest .ı- a~a- nail oluyorum. • rre ip in) 1 eli için h zırlı nıın o<l rn gatlı lbrahim arho olar 8 Hu- - tırn d dim ve arnlaıuın kn· isi hiyey 11 ziyade nsker him-

tı.. ıç işıtılmemış tcmız bır şıve . ~ . . . · ~ı 7 d H kk u d 
'it Oeaı ki. ' - Bana karşı kın gusterrnc re hır irmı l rdı. . seyın Oa u Y şın ı •ı rı tun. meti eğmi . Göze çarpan b"nnbr-

...... :p kat b bi d T • . sebep olmadığını namu unuz ilzeı ine Mahpus bir IJnkı!\la odu~ ı l) ıcf' tef- lıakarel ve üıerıne hUcum elmiş oyuııl 1 vur, k sedeıı para dan ço ti bu himmetin eseri. Bu-
ltıdı ~ kt en ecn: t ed~~.ı~; ısm~m soyler misiniz? <ik ettı. lçind kı ~n lı m bır m&h· zabıtsc tutulmuştur. ekm 1 i in) B ıbutu duuar, n ol- huııla beraber kaym knınları ve 
h.... ~ar ır ve go er ıgınız bu ıh- . .ı • • ı J b 1 d 1 1 H 
"11lt _ A la, yemin ederim. O\ ve hem d bıı hlır uum ıçın e • llfoiH• saı tı·itlnıda j,İı' ,•a "'a tluğunu bilm 2tHm. Onlar oynnt eh e iy i ti ça ı mamış degi . er 

~ luınluun ~ i{lrlq-\10 ııl:.•m t ·'"~Al4:cli J;,ııı nlıı .lııu:.Q. r cı;r ıuaıy ıanırannaa fOX'l1t 1'\ • • t --.•un ı ge- en bir y mlık pı ıı. y ni bır 
be~hude \ a ta rntllu) nı oımıı ı !\fo Ie ı. c ı wkı <.len ıı ııı rmuklı ıı r ' · ım- d ı ·ı · ı 1 ld b k 1 b k 

J im, alac k mes 1 ıinden ken· ti.'. t- )t ırsım.7 1 r ı f'. Bılm eser ıra mıya ça ı_mıs ve ıra·-
emniyet getlrmi ti. ))(luki dıM lıı ul ı- < ı.) 1 lu.pı,lı. l1l'· niz bıle gün Un birind bcnitn gibi mıf. Bugün 1 lnhıyeyi bir Avrupa 

O halde gıdlyorum; efendi. Bir snnt .kadnr süı n ~ir ~.nhnt- •e IJ n tnıi ti. disine kufre den şoför Tabsini bir ı. tn yondn atl rcc- lar ve ista yon undan farklı sayamayız . 
.,, Zabıtın elitıl knbuJ ederek snndalın trn onra nıha) t nr ba bır denıl' kn- Knchnrn t ıkiı km H 1, (•ıı n h kürekle vurmak suretile sırtın· t d'" · b ı j p t 1· '-~' ı l l '-~ ı 'aı.~ .. on~nyn n ısenız u& ögrenir· ı, o ı, KLU1Vc er. oıwnta rı, 
b ~trnış bulundu~u iskel~·i inmeğe pı ömlnde durmuştu ~i, ekli l·orkunc ·1c)\1l ıl ı 1 ı µ kit tiı ilmi olrn ki dan ağırca Y ralatnı ve zabı· lnı1. 1 yoll rı, mod rn birıalnrı, m d n'l 
~~ 1 th. Zabit, ve inden iniyordu. pek bil)uk ve ısız bır satoyn gıtlt•ı >Hulı ı-, u uııcl.ı dııgıhnı tı. LOHık. tsca yakafanmış•ır. Cetın dı nnsım bir tüılu Cebim· lınyatı, lı rş yi ulan 'e kurulueu 
~ tııı hn kıç tnt'afımı büyük bir man- bir '.\'ola nçılıyor<lu. Arabmıın tekN'· Jll ;.ınlluhc uzt•I ine ukt>ıek kollıırını \unu ukla ) ralamnk de hozuk olnrdk 120 kuru vardı. j henüz çok yeni bulunan bir kn ba· 

t~Yılınıştı; Zabit ona bu mantonun lekleri çnkıl 1.nıı:h bu sol Uzeriııde yu- .. Sonu var . . Gazi.er caddeı ndo Jbrabim O .git!i. ~iizd ndan çıkardığım beş- da başka n ler umur ~ n 1 r um-
~ ~ıı oturmasını teklif edip kendi ~ ,. B l b J . Ş . ltgın ıkısı d berhn-ı;a oldu. Bereket m y hakkimız olur kı) 
~~nıbaşınn oturdu. Ç J M D J K L E R 8k~ an, jmıtl erafeddınl yum· üçüncü lıranın y rı ın<YJ bir düdiık 1 1 hiyey lıu um t d h ıntni· 

ll:ı' Avaı l Diy mnicileı kumnn- ru ara amıştır. scsı. d.uyuldu. 'ı oksa çıkardı un 0 Y t rml tir. fılistiniıı S Jt kaz sı· 
8etu. tkı ilr ) Pfıtlmnnk besl.ıgın d yerinde yeli r e c kti. mn Hoınatılı köyünden Jeıı Ay-

d ekiz kUrek: bird n bir andn denize Hatıralarımızın rolü Sclv lıme c.dde H cı Ali ıo- Öfk m il ne yapaca~ımı bıltni- dın o iretin nıensup Türk ıuuhacir· 
l'e.k tek bir es ynptıl..'inn sonra kağanda lzmitlı a tçi Reş t, yordum. Biri i çık dn: 1 ~ r b~ .h valiy ~rl tiriln.ı·' .oldu· 

~ bir n ç ilm v 1 dı \' m1- lhtiynr ve muncv"Ver bir do tu :t, c·ı h' ~ıılh tlı ıı 1.1 C> 1 ('hh· ı mı. Ka ıf kııı l b yaıında Bahriyo· -Barbut neyiııe enin ay oğlum. gu gıbı k . b dnglnrmd kı tmlyon· 
suıurı l" d .b. . knhHhnnenin t nte i ultmda ) npa- ıntıt 1 ııı Hl mı t nt n 1 m 1~ oı • t t b l . o sokak enın bu kose be.-.:m dı"ye larcn ve mılyonlntcn zeytin ,ııcmın l'tı" n Y ızun e uçuyor gı ı 'u- . k d k o 1 k' d nın ıs an u a gıtmesıne manı· ' ... ı k "<1rtl ı. ~ nlnız otuı uyor. Yorgun gozleı ı, kur- onu 'U' or u · zanıun nr 1 ımız t' • gUncşhı altında ko ar durur sonto aşı nam bir s tvet rn nbaı tine 

~ u kik h"I f zin koyu mavi ul rmda )nva )a· çok gcnçt '·· Ar dnn bu kadar )ıl o .. mu,, kadını ısırmış v çakı da üç günliik yevmiyeyi bı"; 
8 

lı'n getirilmesi i in fidanhkl r çmış, ,, tı onr sn ı c ~ nnn nııs- . t• L h k. h · · l ı 
\il, vaş ba,gö~tcren dal alnrı tnkıp et- geç ı ve en onu. cp o C's ı e l'l ı ı- ı e yara ımıştır, içinde dört nmeJeye kaptırırsın, de- ıtma yapan lı t klıklardan çogunu 
~tlbit 1 ld h" melde meşgul de. hPJJ o derin \C Allııhı hntırltmı Kurı mı •)ö,ııı" sc ne c vap v r cektim. !kurutmuştur. ~llıl· snnc n an sa ılc sıçrndı ve ·· ı il ı 1 il il ı ı dl u~ ö J 

t. 
1 layı d" • tt K d b" . - Ne düşUnUyor. un? g ız rı e "' vrn t nı. ı >ll ırınır ·· Çorakk d Abb Bir iki otomobili önümüze rıka- Y e zannediyoruın i, bir tarih-

-.\•k e ı)e uzn ı. ara a ıı . · . F.' t · 1 0 d bf iht" 1 apı a asağ sı mev· l"h . d " t h. b. .
1 1 """U bekli. d Dc,'ım. İçini çekti ve cevnp verdi: c.ı\e ıım 1• r ı)ıır, Jen k" d H I" k l ran ta ı gene ma n ve firavunluğa e ıç ır memurun arzu ı e ge tne-

~..._ A--b Sb~zJr u.i . . . - Hutırnlarımı !. de lıir ihtiyar •. O şimdi buradan ge. 1!n. e 8c•a ı çı nıaz nda z· ba ludı. diwi bu y r imdi or yıp ta bulun-
~ n ı m çm mı? Dı'l•e l\Iay- k b · ı. ıı, · · · · d k' k 1 M ~ l ·ı .. b b Aordu. J Dedi. Evet, gözlerinin içinden h. - çer ·en cmın ,.n uıtnın ıçın e ·ı ·nclı- mır ı · USLD a, ı evı ir /., mıynca ir ınfin v çcht~ ta ımak 

'}Jv t. d dl • tırnlor:ı sızıyordu. m ı,lcHirdh ele o'fle gecti. Hntn·nl ımı meseled n karı ı 23 yaşındı - Sece n nereden gelip ııer""ye _to~d_ı_r. __ ....,.._,iiıiıii.._1.._ ____ _ 

•• o • 
1 

• mn am ye c vnp verdı. .. . k ı·~ Alt .ı k Jd "° 
' Deınek otel uzak Sozune devnm ettı: yı 1 uı. ıııun ıın.. . Süheylayı tokatla dövmüştür. idi) orsun nrkn?as ~ H lk 
'Şehrin obur ucun~: - Bilinni in dostum, bu lıntırn de- Aı·amızu[ uzun boylu lıır ev olma- u du Ô) le Al lıakalıın bır dalın. Altı snat is- B eVJ 

t ' P kuı:ı dı"yerek fcıyl d. t• nilen çey ne buyuktür, ne rarh, ne dı. lk" . l tasyondn b ki , 364 kuruş para ver 
Q t- t .. , ı me ın d ,....,.d. ? l' d' . . d" . . blll I . ıçecmelıkte zmırı· M b d d b ' ~ avırln araba)a frdl 1 ım rt::.ıı ır. Yalnızlık zamanlarımı. . n ı mı v ı ınu )Ordu. çı- . v ı c mc sonra n u ngzı dini . 

'bit rantalo g b • k d h p Jt<ıtıralarımum gömulürüz.Hn- mı ona mılntını tım. Ilu h y nlı rı- Nurı, karısı. N m ti dövmüştür. .-. Sana soruyorum yahu, dilsiz 
~ı... ır nn nra anın nr ·n ınn k · · ı 

ı.._""l~ bn •1 bra ındnıı cfo~·~ nhm adnm, biraz dn- mı ço görmemlstı, yalnı , • \'ınd bir vak'a mısın ne~ 
"Q f g nıımnsınn nezaret ettf 'e . .1 . . . Çok '·Adb" · • , C · detl 
~ ~i Ynphktcı M ledi i ha ı~ ı e ır 'e ulvı ır. Hntıı a mm - w ın mı . Karataş ta B. Huaamiddinin - . ezıyorutn, im, ben daima 
lıı, otur k nk sonrnkn ny n n yaw 1 söylediklerin kulaklı rmı tıkı~ nn ve 1 Demişti. Sonra elimi, bütün lınr - 'I . gezerım. 

~,.l\ı hacnrb. np~yı 
1 

p tl· onn yumruk truı adam, bi! ıumkor, rotl ile ıkmıatı. Kadınlığın biitün ru- 81 e eTvınbd~ Karaburunlu öğret- Ya o anlnmadı. Ya cevap verme-
~et.i .. ~ ıkr emd·ıı· 0 ~le an, dyahhud bir nptlul halinde karşımız ... dikiliı·. j hu, ellerlncl n elleı ime eÇinl tf. im men 8 sın Oğu%, sarhoş olan sine meydan kalmadı. Öteki kom .. 
~ ... .,er ·en ın Jiluy enmc en e- . el" b d k ay · ·ı · d k t l d "11 ~k h 1 1 d. ım· Hntırıımız bız h r zamnn ulmez ı ura an geçer en, farkına ''fil· ve.. ..m aı e evın e oturan eı i par ıman nr a yer bulmıyan üç 
••l! ız a yo a uzu uş \•e ıeh- le h f dam ka k 

ll 80knktnrına dalını tı ve böyle zamnnla:rda 0 , bizi nıiltenıa- dım, o cln brınn baktı 'e hıüllakn; o gumru mu a aza memurların· a pıyı açara içeriye girdi. 
kilde ne yfp bfr ·fstlkbnJ Ma _ diyen tazip der. Ne kndar acı ve dn benim gibi .düş~iıı~LI dan B. Hüseyin Cengizin evinin ?nkn ·}c. benim sesimiz de böy]elik-

lyı l> Y dUşUndürUyordu. bun:n cl mli şeyler g çıımi ek hepsini bi- Ben, " k cnlık bır ıhtiyar, o dn oy- pencere ine d yanmış, bu yüz· esı dı. 
'- ren zabiUn söz eyleme- rcr birer toımılar, güzUmDzün un n le... den aralarında kavga çıkmış, 
~tıaşm dıfıtıı görercl arabanın kor. Fakat hatıramız nyıı1..'fa duruyor.. B. Tahsin tokat v yumrukla 
tı ne y lamnı tı; zihhini i al 1 Fnknt, ba1..nn, hatıramız rnesua za- B na, kendinden hiç birşey söyleme- B. Hüıcyini dövmüştür. B. Hü-

~ 1'araziy eıi birer ir r muho e- munlruın ~ güzel lcı 1 ile yanımı- yen o genç kaclm ve onun Jmrşısıııdn • C 
~edilordu. lzn gelir, kuluğıtnıza eınlnrı fı ılclnt, ı~urunu kıı~lı llon g ıı~ erkek nerede, ıeyın engitde sarhoş olarak 
~ ~r\!k snnt kafüır geçtikten g-aler , 0 bizi wlıir etler. bız neredl'? B. Ahmed Tczcını sebebsiz 
~ ~oluıı bu kadnr uznmnsındnn j Uemın urndatı bir ihtL\·nr knclın Doshnn ny&ğa kalktı: tokat vo yumrukla dövmüştür. 

tıQ ~ dnş rek nereye gütUı·üJdagu. geçti. Kfi ki gormi) ~ dinı yntüııo. - Sıkı tut kE>ndini - dedi - iyi hn- --=z=--:h=--.------· .... ----.--.:......-
~~ &ltnak için igilcrek pencereden 1ht(lnr bir do t~m tl~ınrthtştı. 1\ııl~ tırnJ ı: tnsımıı~n ~e ediıuneğc çalış.. e ırli gaz.kursları 
~i~ı lu'tlk vler rllıımUyordu; tee iı· \ ınotehe)Yi tı. ÇUnl.:U hi tıın, ilıtıynrlık çağlarıııdn Kültür Bakanlığından ıehri· 
"~ lll' karanlık içind biribirini ko- - Niçin? dedim. rubuıı ve hnyatın biltiln eski ~eylerini miz kültür direktörlüğüne ge• 
~n hay U re b nziyordu. _ Niçin mi - diye ceı.•ap ''erdi. - etirip ününe sercccldir. len bir yazıda, bıva hücumla• 

"'uşıl l i korku v endı ile titre- Çilnkü 0 , benim sevdiğim kndındı. Dostuma hnk verdim. İhtiyarın. rmd orunm ve gaz kur&-
' 1" Ben onu, ğilzelliğinin n P·L in ' b:-ıha- dıktcın sonra, hep böyle, lıntırlarıını- t i i k d I 

'ftııdi nknt tırtık şehir içi11de değiliz, rındn tanımı tım. O benim içimt1P o zm valızl rini nçaı nk içindekileri arın ıt rı n vl iyeUmiz 
~ detıı. gün kadar mac rn, 2eVk Ve u k 11 • yokla) a yoklaya son dnkikalaı•ı1n121 öğretmen ve Maarif memurla· 

, !t4bit derin blr sü1dlt ile mu- mına totılmış, gôrUlmU!} ne varsa, l.ıeklcyecegiz. tının lıimlerial göıteıon bir 
~ı hepiini lllp Qpürmilş ve ba:aa, Qfku> ?'md k c:edvel hıtenmiıtir. 

*,. 
B hçeye, bahçe ndı çok ynra -

mı§. Her yönü, dağı, ovası, vadisi 
"
7aç içinde. Yeşilliklere gömülmüş, 

birbirlerinden ayrı ve araları mesa
f li evlerin ne güze) görünü il vnr? 
Hele halk partisi için yapbr1lan bi
n • ötekiler rasında yn ve lıususi 
bir gliMllik arzediyor. 

Trenin t hirll oluıu imdi de 
m ınnuhiy t:lfni mucip oldu. Bah
çeyi gündüz gözü) yredebiliyor
dum. Buratl lı rk s, memur; tmnf 
ve çiftçi, hayatlarından m tnnun 
ol al r ~ tir. ıür içind gc n 
bu hay t hcrh Jd ucuım dn mal olu
yor. Ne mutlu onlara} .. . .. 

Kelleıi cık.iden de bilirdim. 3-4 

~ - . - ' .-
. . .. ''· ... . ....... · 

1 - Haıkımızuı havaya 1ıeıır· 
şı korunmaları hn und bi gı 
edfnmeleri için 11-6·938 tsriblı 
cumartesi gününden itibaren 
her cumartesı günü saat 18 d 
halkımıza bir kurs açılacak
tır. Dersler acrbcstir. 

2 - Halkevin·n sosyal yar 
dım kolunun teşebbüsü ile açı 
lacağı ovelco bıldirilen kimse· 
ıiz lcadınlır tarafından yapıla· 
cık Türk elemekleri satış ma· 
ğazası pek yakında çılacaktır. 
Bu mağazada lı~lerini tmak 
istiyenler 25 b zirana k dar 
her gün ı t 17 den 19 za 
lcad r Bay Naciye nıür caıtla 
işlerini makbuz mukabilinde 
teslim etmelidirler. 

3 - Evimiz salonunda her 
h fta Cumartesi günleri saat 
18 de çocuklara Karagöz oyna· 
tılacakhr. 

4 - 11161938 Cumartesi gü
nü saat 17 da Ar komites~ 
ve saat 15 te Temsil komitele
rinin bafalık toplaııtıları vardır. 
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AŞK YÜZÜNDEN BİR VAK'A. 
-Baştarafı birinci sahifede - bakeme ıızli o.SJ ı. Dedi, mab· - Kemalin bu hadisede bı~ 

Bozdoğan köylerinde kalkınma 
K z da y.rmı yaşlarıod~dır. keme reis: suçu yoktur cümlesini ilave et~· 

MJbakeme esnasında davacı - Sen no dersin? D :yerelc Hadisen n şahitleri dinleodı. 
mevkiinde bulunmuştur. Maz· mütaleasmı sordu, s,niba da: Ş lhitler, banyoda Kemalle Se-
nun Kemal de ıayri mevkuf· -Gizli olmasını ben de rica nihayı bir masa başmd• gör.: 

Bozdoğan kasabası bu yıl bir 
Halkevine de kavuşacak 

tur. Mahkeme reisi 8. Sürey• ederim. düklerini, bir aralık bir gürültıı 
ya 0 .- bJnun emri üzerine za· Dedi. Muhıkeme heyeti lcııa ve bir fe ryat duyduıcıarıoı, 
bıt kitıbi ı<:arırıaameyi okudu. bir müzakereden sonra muha· gıdi p bakınca, S:niha ve Ke· 
Kararnamede Kemalin, öteden· kemenin, açılc yaptlmasanı lca- malin: 
beri s'v•ıtiği Sl:ı baya evlen· rarlıştırdı v~ Senihadaıı vak· - Birşey yok, ded iklerloi, 

1 K d mele için babaaaadan iıted.ği anın nas l olduğunu sordu, Se· son ·a kolkol ı otomobile kı· 
Ziraat, Kültür' kooperatifçilik hareket eri öy 6 halde raza gös~erilmemesindeo niba y ·di aydanberi Kemalle dar giderek lZmire doğru ~·· 

b. • k d b d • J ine raltı mcvkiiode bil' deniz scv. ş iğini, evlenmek için söz· reket ctt.klerini söy'emişlerdır. 
beş parasız lr a IDID aşar iği iŞ er banyosJndı öld.irmek maksa· leştık~erini ve n ıanlandıklırmı, Bir şahit gdmemiştı, 0:111~ 

k1 · 1 · t 1 be ı diyle y.' raladığı bildiriımekte fakat babal ğı ile annesinin bu zor:a getı'rilmesiıae karar verildı, çiçe er yetıştiri mış ve a e ye 
hakik çiçek zevki aşılanmıstır., .._ ve Ağ C!:Z& mahkemcs1nde . zdıvaca raz olmadıııdarrnı söy· muhakeme ba~k:ı bir güne bı• 
Okulun bahcesinde gene talebe' muhwkcmo ed . lmeıı iıteomek . e ledı ve dedi ki: rakılJı. 
eliyle bir sebzelik ve fidanlık da idi. - Bir gün lnciraltı plaj ·nda 

yetiştirilmiştir. Tahkikat evra'<ana gö e, aşk b ' r banyoy~ gitt k, oturduk, gö· T rakyadan getirtilen örnek fen-
yüzü'1 den doğan bu hadisede rÜjtÜc. Anamııı, babamın ev· ni arı kovanı ve eşek arısı kapanı 

da Bozdoğanda fenni arıcılığın çtikleri k:ınyağ n tesiri le Ke- le:ı.nem:ze m .isaade etmedik-
yayılmasına hizmet etmektedir. ma:in ekmek bıçağ le evvda 'erin i kendisi ıe söyledıın. Ke· 
· Bozdoğanda okuma çağında 900 k Zl yaralad.ğ nı, so ıra kendi- m l çok nıü .cessir o.dJ, bea 
çocuk vardır. Bunun 500 zü oku· s ni de yaratamak isted ği hal- de b}yii:< bir teessüre kapıldım. 
maktadır. Köylerde yedi okul de bunu yapamad.ğı ıikredi· O aralı k K~ u ll ko u~ . ve baiııc 
vardır ki, bunlarda da 617 talebe lycdu. kutuu.u a~tırmık için baıyo· 
okumaktadır. Bu yıl Brese kö-
yünde de bir okul yapılmıştır. Davacı mevki:nd~ oturan Se- dan ayr.l:Jı, b.!ıı mua Üz!rinde 
Öğretmenleri askerde olmasından nihaya söz verildi, Senih ıdan duran b.çJğı kaparak göğsü· 
açılamıyan iki okulla birlikte önü- eve! Kemal ayağa kalkarak: mün ssğ t ıraf.n~ ındirdim. S ır 
müzdeki ders yılında on köyde - R.ca ederim, ben. dinle· az son·a K!ınıl gelince beni 
on okul faaliyete geçecektir. yiniz. li.z talebeyiz, aramızda yaralacım ış b.ı d ı. K!ndis;ııe Ziraat iııleri: Aydın valisi Bozdoğan okulımcl a öğretmen ve taıeht; ile birWd,. 

'f h · geçen meselelerin duyulmıma· yarama g5sterd .• o. G tti, bir Bozdoğanda hububat bu yıl den 4i lirayı bulmuştur. Satış koo· tedkik ederek güzerga mı tespıt 
geçen yıldan fazla ve bereketli- peratifinin de mukavelesi yapılmış ettirmiş ve ileritemesi için gereken sını istiyorum. B naeruleyh mu· otomobil tuttu, kolJmı girdi, 
dir. Yazlık ve pamuk ekişi de ge- tasdik için lktısad Vekaletine gön- tedbirler alınmıştır. b rlikto otomobile kadar iler• 
çen seneden çoktur. Zeytinin tu- derilmiştir. Satış kooperatifi ıçın Sulama itleri: R~k.Jbetlen. c...oğan ledik, sonra lzmire geldi:C, ya• 
tumu, incirin doğuşu, tabiatin bir •hemen bir depo yaptırılacak ve bu Bozdoğanın Haydere ve Kazan- kanb hadi,.e ra bel~i ehemmiyetlidir diye 
felaketine maruz kalınmazsa çok yıl Bozdoğanın nefis incirleri doğ- dere köylerinde köy sandıkları ta- . . . . kor kır ak ıabıcaya müracaat 
ümid vericidir. Bozdoğanın çok rudan doğruya kooperatif eliyle ih- rafından. açtırılan .s~lama arkları- -Baştarafı bırın~ı s~?ıfede - ettik. Ha:bu<İ yara on güo son· 
ıyi cins ve lezzetli bir armutu raç olunacaktır. nın köylü m~nfoa~ını ?azı . ye.r~e larında geçen kısa bır muna.~aş~dan 
vardır. Bu armutun coğaltılması Halkevi hazırlıkları: koruyacak bır şekılde ıdaresı ıçın sonra Jozef, tatlı tablaı:ıı uzerınde ra iyi olac1k vaz yette imiş. 
11e ihracı İ!;;İn i]baylıkça gereken Bozdoğanda gelecek yıl Halkevi ilbay tedkikat yapmıs ve kat'i emir- duran biçağı kaparak Sndyayn hü- Maznun Kemale ne diyeceği 

açılmak üzere şimdiden çalışma ve ferini ver,?'1iştir:. . . c~m .et~iş, gırtlağına iki darbe in- soruld"1, Kemal: 
hazırlıklara başlanmıştır. Parti sa- I y Bozdogan ~oylerınde .~ahı~ .0 !du- <lırrnıştır. - Ne diyeyim ·dedi· vak' ayı 
lonu ve sahnesi ıslah olunmuş yeni gum mesud bır çalışma ornegını de Sadya, yaralanndan kan aka n- dinlediniz, ilave edecek birşey 
sandalyeler tamir edilmiştir. Salon- , bildireyim: ka B. Haydann çorapçı mağazasına yoktur. Meşru olaraıe evlenmek 
da belediye yardımiyle bir kitapsa- Kazandcre köyünde Bozdoğanlı iltica etmiştir. Fakat Jozef, önünden 

Aydın, (Hususi) - Bozdoğan bir aileye aid 300 dönümlük bir kaçan rakibinin beline de bir biçak ı s~ iyoruz; buna razı o mıyorlar. 
·ı · d yapılan ve bu yıl için arazi yıllardır bomboş duruyormuş. darbesi indirmiş, bu yetmiyormuş Banyod1 b ir az kanyak içm ş· 
d~e:~dr~ata başlanılan flkokul Da~ ~öylerinden bir köylü yur~daş gibi d.ükaııın kapısı önünde durarak tik, bizim evl~.1 memize mani 
binasının bahçesi, şimdiden mun- sa?ıb~?e ba~v.u~arak ~~ tarlay~ ıste- Jozefı~ çık~~sını beklemiştir. ol.naları büyük teessürümüzü 

b. k h 1. 1 . . \ mış, uçte bırısı kendısme verılmek Polıs yetışıp J ozcfi yakalamış, muc. b ol .Ju. tazam ır par a me ge mıştır. · l · · b h · · · · ~ 

Ö y 'd . şartıy e ıncır a çesı yetıştırmeyı yaralıyı memleket hastanesine kal- Masa üzerinde bir ekmek 
gretmen Ayhan ı aresınde ta- teklif etmiş !'!ahibinin mu •afak~ ı t \T • tl t hl"- J'-" 

ı b . k ~. 1 •. d ' ... c n·rnıç. ır. lf.7'ıyc " ıKo ıu..I". b ç·g-ı var;,.ı wen . .,onservo e enın mera ve emegıy e vucu e ttyle iki yıldır calışmağa baslamış, 1 "' wı • u • 

t . ·ı b kt b' k · Id b k · · · l'k - balak lcutuıunu açtırmak için ge ırı en u par a ırço cıns 2 yı a u çora yerı ıncrr ı yap- tir. Knhve ve saire içmek istiyen 
ali, Kazandcre köyünde köylillcrle ray kurulmuştur. mış. Bunun için lazım olan serma- zevat sandalyelere oturarak arzusu- banyodan ayrıldım, tekrar ban• 

görüşiiyoı- Belediye çalışmaları: yeyi de bahçenin boş yerine karpuz nu tatmin etmekte, istemiyenler de yoya dö ıdüğ:im ZIJman Seni· 
tedbirler alındığı gibi• Antep fıstı- Bozdoğan belediyesinde eskiye ekerek elde etmiş. 'Jelediyenin kana.pelerinde oturmak- haya yaralanın ş buldum, koluna 
ğı yetiştirilmesi huskuskunda bdir z

1 
İ· nazaran mahsus bir çalışma ve iler· Bu çalışkan yurddaşın bir çift tadır. Her iki vaziyetin bu ınıretle girdim, o rada bulunan halka 

raat fen memuru tet i e gön eri C· leme vardır. öküzden başka sermayesi olmadı- bir ahenk içinde toplanabili'2İ cidden 
k · ~ birşey h'ssett.rmeden bir oto-

ce .:_.~· ......... kalkı • Yol işl~ri: .. .. ğından hiçbir ~erden .Y?rdım gör- takdire değer.. mobi.e bind.rdim, lzmire gel-
oycu ugun nmaıı. Bozdoganı Muglaya baglıyacak meden başardıgı bu ışı, re1ımm Cevval ve iş bilir bir beledive 

••••• 
Çirıin notası . 

Cecı .!vre 10 (A.A.) - Daillll 
Ç n murahhoSı H o M lletler 
Cemiyeti umumi katibı Avenoli 

b r nota vermiştı r. Notada Ja· 
poıı seferber l k kanununun ce
m .yet nıukaveıenamesinin bali

fına o' arak manda altı il da bulll' 

nan Narsal Vı! K 1rolina adıı.· 
rında da tatb' k edildiği bildİ
ril mek led;r. 

Yahudiler icin 
' 

Ayrı 1<.omp.:ırtım;ın nıı 
Berlin, 9 (A.A.) - D. N. S. 

Aiaası nan bir teblığine göre Al· 
man demiryolJarı idareıinc• 

trenlerde Yahudiler için ayrı 

kompartımanlar konulduğu•• 

daır D!yli Telgraf ıazetHiai• 
verdiği haber esassızdu. 

Balkan 
Milli takıml.:ırı kari'" 
laşm:ıla:ı sonbahard 

bırakıldı 
A~kara. 10 (A.A.) - Habll 

-ı ... .J lı• .... 6° -• ı.-- ·-"'·~a!f 
kan mi;Ji fııtbol takımları ara' 
sında A:ıicarada yapılacağı iliO 
edilmiş olan karşıiaşmalat• 
T Jrkıye futbol federasyonunu• 
iıerı sürmüş oldJğu tariblet 
üzerınde mutabakat hasıl olJDI" 
ması yüzü:ıden sonbahara tall" 
edi.miştır . 

.. Bo~o~anda. ~öy .. ~?Ikınması. ve yolun inşasına, bu yoldan istifade köylerini toplandırma ülküsünün reisinin idaresi altında günden gü~e dik, zabıtaya müracaat ettik. 
buro ışlerı çok ı~ı yuruyo~: Yenıpa· eden dokuz köyün kurdu~u bir- yurdda ekilmemiş boş tarla, sapan ~üzelleşen Nazillide elektrik işleri Seniha, şimdi nişanlımdır, onu Bü kreşte atva• 
zar kamunu harıç olmak uzere 938 likle başlanmıştır. ilbay Özdemir değmemiş topıak bırakmıyacağının )eledivenin elindedir N'ıızillinin seviyorum ve evleneceğiz. Hal· T 
yılı ilçe köylerinin hüdceleri yeku- Günday nafıa müdüriyle bu yolu müjdecisi olarak yazıyorum. 7iizid~ beledve reisi el~kt~i~· daha bu,,· Kem .. l rışları 
nu ( 41092) liradır. Bunun 28260 ~- , . 

1 
k : . b ~- "' .. zabıtaya verdıği 

r 11211 r . 162 t F - N . il. JCUZ atma ıçın asma fabrıkasınm ıfade de: 
~rası para, ırası ımece eyyaz azı I .:ereyanından istifadeyi diişünuyor. Biri.ıci/ix.i Ramet1 lırası mahsulden alınacaknr. -Kız, annem ve babam razı 5 

Bu paranın 15025 lirası idare Nazillinin su ihtiyacı da bele- bı·n ı·_ ... ,·ıerı· k :ı •an .Jı 
1, • h ' tJ• olmuyor dedi, ben de kendisini M Qı 6256 lirası ziraat, 3432 lirası kültür • ıyenın en e emmıye ı mevzuunu 

3557 lirası sağlık 8982 lirası bavın- Bugu·· n hakikaten medeni bir şehir eşkil ediyor. Hala artcziyenle te- öldürmek kasdile vurdum. Sonra B .ıkreş, 10 (Radyo) - Be)"' 
dırhk 3837 lirası da türlü işlere tah- nin edilen bu ihtiyaç, belediye reisi- kendimi de vuracaktı m. nelmııcl at yarışıarı. bugün bat· 
sı olunmuştur. manzarası arzediyor ıin ve belediye heyetinin gün geç- Denıiş bulunuyordu. Bu nok- ıamıştır. 

Kooperatifçilik: ikçe yükselen ve artan enerjisi sa- ta, maznun Kemaldecı soruldu: Kral Karol, Veliabd GrıO 
Bozdoğanda üçü köylerde ohr.ak Nazilli, (Hususi) - Asri ve eş- küçiik. faknt çok sevimli parkı he· esinde, daha geni~ ''e daha esaslı _ O vakıt kızı kurtarmak Voyvod M hail, BaşvılJI 

üzere dört ziraat kooperdtifi var- siz dokuma fabrikasının kuruluşun- akaşm güzide bir halk sınıfile do .ir şekilde karşılanacaktır. M roıı Kr.stea ve bütün N,. 
dır. Bunların ortak sayısı 633, te- danberi ehemmiyeti büsbütiin art- lup l.ıoşah rnkta, her vatan<laş park Nazilli belediye rei8inin şehir iş- çın suçu Üzerime alm ştım. 
ahhüd olunmus sermayeler 16620, mış olan güzel ve feyyaz Nazilli. tun, paralı ve parasız istifade etmel erile olan bugünkii alakası pek ya- Yoksı onu ben biç vururmu• zırlar haz.r bu 'unmuşlardır. 
tahsil olunan ı'0860 liradır. Bu yıl bugün hakikaten meden'i bir şehir tedir. onda bp güzel kasn~amızı büsbü- y ım? i;k yarışı Rumenler kaz•ıt• 
ortaklara ikraz olunan para şimdi- manznrası arzetmektedir . Bilha~sa Parkın büfesi kiraya verilmiş- din güzelleştirecektir. Cevabını verdi, K z da: mışlardı . 

Miiii----m:ıı~·----'iWI ... 1 Hüsnü ağabeyin gözlerinde bir Nitekim, deminki tanışma esnasında idi, bunu araşbracaktım.. bulutlar s~zilJiiyordu. 
00

, 
çırpınış oldu .. Sanki onun gözlerinin eski nşinalığımıza aid hiçbir şey söy- Bunu da ancak gece öfrrenehil- llüsııü ağabeyi seviyor muydu 
içinden de birkaç gölge geçiyordu. Jememesi de bunu teyid ediyordu. dim: zide? 

- Zararı yok abla!.. Şu halde şimdi onu saran düşiince ne Hayır :ıblamı kıskanmıyordum. Ona Hayır, hayır!. 
Omuzlarımı ~:tilktim ve guya, hiç olabilirdi? 1 darılmış değildim. Ona kızmıyordum. Çünku benim taıııdığım Güzide eı: 

ehemmiyet vermiyormuş gibi, Gü- . ~ğer hislerinde samimi ve kuvvet- Bütün bunlara esasen hakkım da vebilecek, aı:ıkı en ince tahassUstetı· 
!erin koluna girerek ağır ağır yii- lı ıse, bundan sonra kaşı karşı,•a voktu. Hüsnü ağabeyi de masum t't . 

1 
. h., .. 

1 1 
k 

1 
·ı b1ıll' 

~ '- '°" .. d . . k' •· b' ı· . ki y • ~ ı reyış erı, u ya an. na ·ış aı • .1,. ;ı azan: wazm .J ~:.eti ru üm .. Güzıdc, es ı w'l ıa ını gene v~ y~nyana yaşama ıgımız mecbu- ve mazur görüyordum. . . . . , . ktarı J" 

. . ~: . . '" ,- .. . . . •. " .. "Ah, bu gönül,, 1 
1 ,·.~.. • • • •• •• , •• f .. 

70 
_ almıştı. Şu müstehzi ka•lrn ruhtı, on- ı:yetı karşısında elbette ki büsbiitüıı ı K.a~ahat ve günah; benim kalbim- 1.anl~ı 1', b~~bı~~ '~ kar~h . oııll~ 

. .. . . da gene canlanmışb. Ben d'? onn mu- lakay<l kalamazdı. de ıdı .. şu senelerce kımıldnmadığı ~aşı) alıılccek bıı kadııı dcgıldı. ·ı:ıel• 
- Enişte beyin gözlerine baktı- benim kardeşını boyl~dır ı~te .. Scs.s~z. kabele etmiştim. · Gözlerine bakacak ve bu suale cevap halde nihayet bir trende ilk ve son yaradıhsı. böyle uzun, içli ve endı~f3İ' 

ı ız mı hiç? Ke harikulade şeyler . edasız, yarı yold~ bır ken.tra çekılır, Fakat sonradan, yaptıi;;'lmı ben de arnyncak oluyorum. l<'akat cesaret sevgisini yapıp yarctüuı. onclaıı ~on- şeylerden nefret edl'di.. . 
değil mi?. Bana o romanlardaki es- düşünür. Gecelerı az uyur, kararan- bc~enmedim. Çünkü hakkım yoktu. edt>miyorum. Ablamın da dediği gibi, ra da kendini yıkan, benim kendi yü-I nnrnaleyh, Hüsnü ağabey, onun ıU' 
rarengiz kahramanlar gibi gözüktü .. lıklarla arkadaşlık eder:. . ı:usnü ağabeye de şamil olan böyle gözler çok boşboğaz. Daha doğrusu; reğimdi zarında diğer bütün işliha ve jhtH'11.~ 

Cevap vermedim. Bir sıtma nöbeti Doğruldum; yarı gulerek cevap bır tavrın, böyle hareketin çok in- viicuclümüzdeki muhtelif hasse ve Seven o olmustu. Harap olan ız-1 1 1
' k b' k k cıenıl.'1'tl• 

safın ld ~ • ' arım < uyurnca · ır CI' e va\ aş yavmı vücudiimti sarıyor ve verdim: .. · zca ~. ~g.u muhakkaktı. O kadar uzuvlarımız arasında en samimi. en brap duyan da o!. nen de onun peşi d h f 
1 1 

y •

1 . d ı· 'b' Anladım nb!o ne rı'emek i::ıte- gıııft, bıı·1!)1ı·ıne k .. "] l .. 1 . . a· ·ı "kl . l }'1' b' n n aza { e(J'ı .. ... benı ze e ıyor gı ı.. - ~· "' . . ~ arışmış ve çozu - rh·asız o anı goz erımız ır. sıra st ı·u enıyorc um. :\.ara ır alın b • ,, 

Göz ucu ile onlara baktım: din? . . mesı ım~r~nsız fikir ve hi lcrin tesiri ·Kafamın içinde düşünceler ya\•nş yazısı ne iı:;e, l.>u da böyle idi. Daha doğruRu. Güzidcninmaı-.ııı ı' 
"" 'l ·ı b d'k'l . 'b0 y~ . a·· .. celı' bı'ı• şaır bır altında ıdım ki w 1 1 ki G" 'd k d .. .. . 1 artı"'"'tı'k •~rafı \'Okt Po"\•}0 şeyle .ı eşı mavı er, ana ı ı mış gı ı... - anı, u~un w ' .. • • .. yavaş agır aşıyor. tonu a~ıyoı·. uıı e ço · ınesu gorunlıyorc u. ., w • u.. t') • ... ıı"' 
Ağır ai:'lr ylirü~orlar. Guzide ko- münzevi insan hali Uışıdıgını s~~!e· , ~~~denbıre kafamda şu sual yük- O bizden yoldu ayrıldı. Elimi sı- Yemekten sonra. gene hirşey çal- üzerinde değil ke11cliııi 1rnllaııı11 

0
, 

nu uyor, canlı canlı, elleriyle hare- mek istiyorum. Genç yaşta v meç?.ul sel ı.~ .. ~ karken lıir saniyenin yarısı kadar nıak istedi ve beni de sürükledi. Böy- kendi içini vermek. h.:> tta biraz dOŞ 
k<>tler yap. rak, bazan durarak, ba- düşüncelere dalmış olmaklıgını ·OY· Hu~~~ agabey ne düşilni.ıyordu ?. zaman içinde göz göze geldik. O de- le bir gliııde onu kıranıazdım. Velev- ııüp durmağı bile 7.aid görür<lii .. 
zan bir eli ile saçlarını düzelterek }edim de Hüsnü ağabeye.... 'l'e:snduftin bu oyunu knrşısın<ln ne minki sualimin cevabmı bulmuştum: ki biiyii k foragallar pahasına n ol- _ I!eııam edecek - , 
nıuteınadiven anlatıyor.. 1 Basımı biraz dikiyorum. Onlara duymuştu acaba?. Müteessir ve mustaripti.. ısa... •-• ~-----... .,.... 

Güzide de bizi gördu ve yaya kaldı- hiç bakmadan: Fakat buna c~vap v~:~.~ed::n evel Su halde? O çalarken her tarnfrndan bıitün M~zu ·ıi v~t 
ı·ımllı· <'lk ıl . Titri\ orum. Kendi-1 - Zararı vok -diyorum- bu halim şu noktanın hallı. şu dtıbrumun çö- Hiç, ne olacak; olan olmuştu za- . aadet ve bahtiyarlığı ~1Z1vor<lu. Be- · .. . I . şef' 
mi top! m ic:ıti.} orum. ~·apamıyo- ne beni, ııe d~ l.>aşkalarını bizar ener. zülmesi lfizımdı: y tt>n.... nim ise. içim, nihayetsiz ~Çlll'ltmlar- Sıın 'at oku!u a ğRC: ış er~8,,ır 

1 
Güzide ban· hakıyor· O tı·en yolculugundan ve 0 :ıkşam- KC'ndimi tahlile çalışmak istedim. dmı yuvarlanıp gidiyordu. onun p.-öz- Hans H olı-ı e K ltur b• el';l• 

ll"aktı n: - Hic şüphe ız. Sen kendi ruhu- dnn Hüsnü ağnbe~·de ne kalmıştı? ynpaınaılım. lcriııcleki bu tahayylil ve 8fütdet parıl- ~ nca uç a" rı e1u<ıi' et ., 
mu Hü. ııiı b ·-clrdi- nun kızısın.. Bu, bu. biitlin menfi olanı.ızrh. Ablama karşı içimde birsey var mı tılarına mukabil. benim gbzl<>rim<l<'ıı m stır 

.... 



ANADO \J 

~---~~-~~ii:ii;;t==:;;~~~=;;~.~ Pravda ve Hatay 
meselesi 1~ Amiral e son 

~ Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

29 Nakleden: Klimi Oral 

Fransanın bizi tat-öpülmesi kucakla 
min edeceği müta- ması ya5ak "Ildız 
leasında bulunuyor ---~-

Pravdn> - Belgrad, 3/6/938 
Güzel Emmanın gezintileri, son vindirdiğinizi unutamıyacağım. şim- kün i e daima evinde oturmasını is- '>aris hususı muhabirinin Hatay 

derece azalmı tı. li, zannetmiyorum ki, beni yavrum- tediğini ve bundan büyük bir ha neselesinin . on . nfha:5ı hnkkında 
Kendi evinde, gayet basit bir ha lan ayırmak için verdiğiniz kararda duyduğunu söylemiş, bu husustc zahatı muhtevi bir mektubunu neş-

Yat yaşamağa ve bundan adeta zevl srar etmek istiyesiniz.. mukniğ sÜzlerle teminat verdik ter etmektedir. Bu mektuba göre: 
duYmağa başlamı tı. Sevgilim, tasarrufa son derece ria- sonra itirafatta bulunmağa karat Fransa Hariciye Nazın Türkiye 

Güzel artist şimdi ''Çalı
nan buse,, filmini çeviriyo 

Güzel kadın, aile toplantıların· ıet etmekteyim. Fakat, ninemin el- vermiş ve: üyuk elcisi Bay Suad Davazı kabul 
vrnez olmuştu. Misafir olarak ka· .lisesi param parça olduğu için, ken- - Metresimin bulunacağı bir 'lmiRtir. Fransa Hariciye Nazın 

bul ettiği, sevgilisi (çarl Grevil) iı ~isine bir ko tüm kestirmek mecbu- evde, fngilterenin büyük sefirin" J'urkiyenin nmimı bir dostudut" ve 
bazı samimi arkada larile çok say riyetinde kaldım. Bunun için gücen- misafir etmeği, ananevi terbiyemi JU dostlugutıu Ankarayı ziyaı·et et-
dkığı re am {Romneye) den ibaret 'llİyesin 1 Esa en az para verdim. ze Hiç uygun bulmadım.> rnkl ispat edecektir. 
alrnıstı. Filhakika, çok mnsraf ediyoruz. Bu-ı çok zeki bir diplomat olarak ta- Bay Sundın bu ziyareti, Hatay-
E.ınmanın, böyle kenarda yaşa- nu ben de anlıyorum, amma ne ya- nınmış olan (Vilyam Hamilton) la vukun gelip İngiliz matbuatında 

nıağa alışmasından, ( çarl Grevil) de payım~ isterseniz, sahil boyundaki bu sözler üzerine bir kahkaha ko rnk becluinanc intibalar bn·akan hfi-
~n derece hoşlanmağa baslamıstı; eski ve ucuz evlerden birine geçe- parmış ve: elerle alükadardır. Maliim olduğu 
Zıra bu sayede güzel kadın. ayni za- lim. Oralarda kiralar azdır .. > - Sevgili Grevill Sen delirdin izere Türkiye, Hatnyda 22 mebusa 
""a d k d l · f {çnrl Grevı"I) Emmanın b mek mi? Bilirsin ki, ben, güzel kadınların j" n a mu tesi o muş ve ı ra yo- ' u · nalik olması hususundaki arzusu-
Unu kendiliğinden terk eylemisti. tubuna verdiği cevapta, çocuktan refakatinden derin bir haz duyarım. :ıun tatmin olunacnğı vadedilmi.-
E.ınma. bir gün sevgilisini kan- hiç bahsetmemiş, yalnız ev hakkın- Ailemizin bütün erkekleri de, he- i. Türkiyenin Hutayda 22 mebus 

dırınış ve• kaptan ( Con Peyn) le ilk da şunları yazmıştı: men h;men öyledir:. Bu. itibarla elde edebilmesi için intiha batta ve
ternasından bir sene sonra dünyaya c Ben; ısraf etmeyiniz derken, ınetresın. herhalde guzel bır kadın- ilecek reylerin msfını kazanması 
iclen ve müteakiben ninesinin nez- süflü bir hayat geçirmeğe alışınız! dır. h1zımdır. Şimdiye kadar yapılan tec 
din gönderilen kızı küçük Emma- demek istemiyorum. Oturduğunuz . ~imdi beni ?.inle~sen, de~hal ken- ·ubelcr bu neticeyi vermemişlerdir. 
}'ı Londraya celbetmeğe muvaffak evden, baska hiçbir tarafa taşınma- dısıne yaz, mumkun oldugu kadar Bunun için Fransa hükumeti inti-
<>lrnu tu. nızı istemiyorum. çabuk evine dönsün. Hiç birşey la- habat muhletini temdid etti ve bu ç •• k •• / 
• Eınına, yavrusunu bağrına bastı- ( çarl Grevi!). Emmanın mek- zım gelmez.>. . .. uretle Türkiyenin arzularının yer~· Un U. 
~1 anda, kendisini, hakikaten mesud tuplarını aldıkça, başkalaşmağa, «çarl Gkevıl>, ertesı gun Emma- ne getirilmesi hususunda iyi niyet 
addetmişti. knh se~inmeğe ve kah da teessürlya şu ~~ .~ubu yazmıştı: . göstrdi. Sancak ve Suriye ahalisi Artist nihayet 

Dilber kadın, yanında yavrusu, duymaga başlamıştı. - Kuçuk ( Em~a) yı .. nıne~le Türklerden mUrekkep olduğuııda"l 
<lnne ive ninesi olduğu halde, (çarl (Vılyam Hamilton); yeğeninin berab~~ oradan dogruca koye gon- hu havalide hiidi eler zuhuru daima b• b d•ı 
;revil) le tam iki sene asude ve me- bu halinden şüphelcnmis, bir gün d~rebılır?en.. hemen . gel! Dayım, imkan dahilindedir. Çünkü buralar- lr USe Ver 1 
ud bir hayat ya amıştı. kendi ini yanına çağırarak, sunları bızde mısafırken senın de burada da Arnp \"oktur Hata d k" diw H3livudda. yaptlhı m:akavele 

.L 4 tarihinde car revı ın öylemişti: u unman an ma ızur gormıyor.> annsır Türklerden çok ol bT l Je keııd sinı le mseyo kucaklat· 1 78 ( 1 G "1) · 1 b l d l ·· · · · Y a 1 ger 5 

U<lYJ!ı Napoli efiri (Vilyam Hamil- - Ba ından geçenleri bana an- Sevgilisine biran evel kavusmak de Hata• dakı· Tuı·kler ke•~fı"•~eıtr e:st~:_ b 
t ) .l ·' ,, ı ı tırmamağa muvaffak olan ir • ton yeğenine bir mektup yazmış, latmalısın ! Aksi takdirde, evinde istiyen Emma, bu mektubu alınca, barHe diğer nna ırdnn çok daha mü.- J 
hebdilhava için mezunen Londraya fazla kaldığımdan dolayı benden yavrusuna olan sevgi hislerini boğ- himdirler. artiıt var dır. Hatta filimlerde çeşit çeşit numaralar telrlli~ 
b areket tmek üzer bulunduğunu usandığın, zahip olacağım! mağa mecbur kalmıştı. F T k" •1 • • . bile, rol icıbı, onu kucaklayıp ıeyircilerın takdir ve bayretiD 
•ldirmi ti. (çarl Grevi!); medarı iftiharı olanl Küçük Emma, erte i gün, anası- b t~an;a, b ~r ıye ~ e enT1!ıkimun?- öpmek imkansızdır. kazanmışbr. Oa yıııoa ballı 

1 Davısını çok ven (çarl Grevil); dayısı (Vilyam Hamilton) un bu nın ninesile köye müteveccihen yo- :e.t~ı e; e 
1 

u unma. ve ;.r y~n.m Bu a.tııt, on yedi yaşında zaman, ailesi ile Franaa 
ou hab r üzerine, (Emma Hart)adı- sözlerinden çok mahcup olmuş ve la çıkını lardı. t:m ~ ~~u a;ını ~ermeyg~mıe ~r bir Fransız yıldızıdır. FranaaJa 
tıı alan metresini ve onun annesi ile kendisinin, birkaç hafta değil, rnüm-1 - Sonu var - bc"lhe ır. 1,..r1 ~Pt. adrm "hda n tt~krl ~ çevrilen hiçbir fiımde rol al· köyden köye, kasabadan 
rıin . . 1 .1 • _ • _ • ve ı assa • 1 ıs ın e ı as e ı erı baya dolacımış ır. 

esın1 ve yavru unu ngı terenın B ld 1 ki b "' . . 1 . . mamasına rağmen, dahı be· w 

bCenup sahillerindeki kasabalardan ı·r cı·nayetı• n kalıramanı ası 1 zı oı: u ar, uyilk•gnıl1(' e: ıhdas :ttık •suvat a Matelo,. 
iti .. d . . erınden ı•~ransa ve ngıltere hukO- bckkeo onu Pariı balkı selam· Ee gon e."!'ı .tı. • metleri bir taraftan Türklerin ve lıyordJ. Acnerıka o.1u henüz oynamağa başladığı gjıad 

liaj ~m bılıncı d~a .olarak s~vgı- cİiger tnrnftaıı dn diğer ahalinin çocukken ahp Amerikalı bir itibaren, pelc zıyade nazaı1d.k-! 
kcl~je~ y~ı :~ ~~rd~~.o(~~o G~~~ Canı· Cambaz asıldı hofdnut uzluğunu m~cip olac:~ ah- kız g bi yetıştırerek Ho.ivud kati celbetmiştir. 
ViJ) d . ·ık kt t \ a eıı kaçınmak lazımgelecegı ka- semasına attı. Kapurtala mchr cesi:ıden, iz ._ " g ıgı ı me - up a, sun- t " d d · 

1 ~rı Yazını tı. - naa m e ır er. O.ımp Bradna adındaki bu veç kralından o:ıa kıymetli be 
iç;ıı ~ç~ elim bir mahrumiyet te kiJ u®r Ceiittdlu ra (J dolayı ile bazı mchaflr·-;:~~k~~;in..,~ ... e~kffellflltoiifi'n"mlilieHlmiiiiiş"'t[ • .,,... Jiiit•;,... ·>c,~~:n:Ön~r-:djo~ ttii 2 Y•ıınd 
ed!:tor. Yanınızdan ayrılırken, ku- ~r~ı~s~ya ültimatom verdiği hakkın- O, fotoğcaf vasıtasıile e:ı iken anası ve babası ile ber 
tqd·ttlıyarak b i hararetle öpmeyey- cambazlı 1"ly yaptı kı•, a ı aberleri doğru olarak telilk- b H l d . . . O d k. t · ı · ı· t k \ tl · er o vu a gıtmıctır. ra 1ni~. çok bedbaht olacaktım.. • ı e rnış erdir. Londrada çıkan Da- gız ı en rı a ve reza e erıa y 

~Saatler, hiç geçmiyor. Günler ise, ily Telegraph TQrkiycnin, bütün meydana çık rıld ğı Ho, vJdua birçok bar ve gazinolarda nu 
be na asır kadar uzun görünüyor, 'Tev~ orka « İn:an yılanı > m ı Hatay havali inin nezareti kendi.i- Trokadero, Kokoanüt Grav gı• maralar yapmışlar. 
ll ni ~u anda sevindi:ebilecek y_al- le maruf cnmbaz Rı:ym~m Staj~) eı· ı ne verilmediği takdirde bu havaliyi bi geco barlarına ayak basmaz. 1935 yılında •f renş Kazino 
~~hır ey vardır: Bıran evel sıze mechul sebeblerle bır cınayet ı le- işgale karar vermiş oldugunu iddia Hulbukı bu yerlere hemen he· da çok büyük bir şöhret ka 

\ruşmak.. rniş, bunun üzerine asılmışbr. etmişti. Diğer taraftım bazı kimse- men her gece uğramıyan artist zandıı<lan so'lra cıddi bır mu 
Eınına, mektuplarını sıklastır- Cesnreti yiizünden cambazlıkta ler Türkiyenin bu mevzu etrafında yolc gıbidir. O ıuo ılk olarak kavele ıle sınema hayatına ah 

~1tti. (çarl Grevil) e olan hasreti. en tehlikeli numaraları maharetle Fransaya ültimatom verdiğini beyan öpülmeıi, Ho vudda miıli gö- mış ve bugünün sevimli bir yal 
Ctan çoğalmağa başlamıstı. basaran \'C bu savede bol bol para etmişlerdir. Sal!lhiyettar Paris me- l b b d 
" rü memiş ir eyecan uyan ır· d zı olmuştur q uilber kadın, diğer bir mektubun- kazanan bu insan yılnnı cani bir ko- hafilinde beynn olundugunn gore, mışhr. • 

ada şunları yazmıştı: mite ile te\riki me ai etrneği kabul Tlirkiyenin tcşebbuslerinde acele hn lı••••-8--.. ••-•••• 
«Beni bu azaptan ne zaman kur- etmi ve hi e ine ili dolar bile dilş- reket etme ini icap ettirecek bir e- Bu ilk buse, Jarınet Mak Do- OrS& 

laracaksınız? Geceli gündüzlü sizi mediği halde bu cinayetin kahra- bep yoktur. Çunkü Fran anın San- naldın sadık ı-.ocaıı Jen Ray· 10·6-938 
düşünüyor, vaktimi ekseriya ağla- manı olmu tur. Tabii cinnyetten :son- cakta Türkiyenin istediği 22 mebusu monda nasıb o.muştur. 
tnakla geçiriyorum.. ra yakayı ele vermiştir. Fnknt ne ve serbe. tiyi temin için 0 havalide Oyun icabı yapılması Jazım· lJzüm satışları 
. (Crevil) çiçekleri ne kadar sev- cinayetin asıl sebebini söylemiş, ne askeri kuvvetleri mcvcuddur. gelen bu buse roıÜ esna•ında Ç. Alıcı K. S. 

dıgirni bilir;iniz. Buna rağmen ina- ele arkadaşlarının imini vermistir. Türki)e Mniik elçisinin f1ran a sahnede Bradnanın anası, ha- 17 P. Klark 17 
nınız ki sizden ayrıldığım günden- Cambaz karar keneli. ine teblig Hariciye Nazırını zi) ııreti e:-;naımıda bası ıle vaz'ıa sahne, bir opc· 15 P. P ıci 17 bt · b d .... d"ld" · lıı~an 11ılanı lıir ı!llııwroyaparken b k 
1. rı, ir menek e dahi almıs egı- e ı ıgı zammı hapishane gardiyaıı- . . ashca konuşma mevzuu bundan i- ratör ve bu naz işı yapacak 11 Esnaf Ban. 19 50 
ırn Se • • ki . "I lacagı zamnıı bırdcnbıre cambaz b tt· R dd 

· nsız, çıçc erı ne yapayımr> larına unları sövlemiştir· Wd r d k rt 1 b 1 ııre 1• olan J::n 1.ymon an başka 8 J. Taranto 18 
t>"·Çarl Grevi), bir gün metresine _Beni ipe ç~kmek içi.ıı idam •e- ebe ,u ın e ,111 en ~11 ~ ~~şK~·e d~:'. l~ Diğer Yugo la\ gazeteleri Ha- kimie bulunmamıştır. k 

7 ~0tıderdi"'i bir mektu ta, Londraya .· , . . ~ O) unca ) ere · erı .11~ıştıı · .en ı:-;ını tn\ da vukua gelen kargaşalıklar 5 A bayra l 
avdcf d g • • .1 P be ıme goturduklerı zaman n~ıı cam- verden kalclırmnk ıçın dakıkalarca Ô •. el ·ıı ti . t" k . Oıımp Bradna, şimd ye ka- 56 Bugünkü yekun 
'tllL. ın e: nınesı ~ ~ dyalvrus~lnu l -t bnzlıklarımı gorecek iniz. C'elJadın ~ığrnşmışlnr fakat o tekrar yer \'l zun en mı. 1 e er cemi ı~e_ıt ·ti~lmıst-- dır iki filım çevirmi$tir. 81.1 fı· J D k ı. 

l.JCl' getırmemesını o ayısı e ana 1• ' yonunu te cı muame e mı a e 27915 ,5 Ürı Ü ye11;ucı 
lnalt ı"st . t" E b d do e ımden çekecegi \ardır. yatmıstır. Celladlamı sert hareket- t••• T k" . t:'...n '"a tıltı"ma imle den biri ·oenızde ruhlar,. .79206,5 u ...... ••m yekuAR ı_ emış ı, mma, un an - B . . . . . . . . . . ıgı ve ur ıyemn r ı· nf;,ı _, - .... .. 

;>ı çok müteessir olmuştu. Fakat, u acn~ ıp ozlcrı du:ı. an Amerı- lerı e~ ırcılerııı asabı uzerıne tesır tom v rdigi hakkmdaki haberlerin dığeri • Çalınan cennet • idi. Zahire satışları 
tı~ olursa olsun, sevgilisini gücen- kahlar kaınrııı infazından dört. beş yapmnga ve bunun üzerine halk is- dogru olmadıkları hakkında telgraf Ş mdi çev rmekte olduğu fil.- C K 5 
dıtnıek istememişiti. Bu sebeble, saat ev<'l ıcl m mahallin<' ko mu - y~n e~er~e. iı~e bnğır.mağ.~ .b?. ln.~ış- haberleri neşretmektedirler. Politi- mia adı "Çalınan buse,, dir. Ç. ıns ' • 
~Çi\rl Grevil) e derhal u mektubu lardır. . . w· tıı.: \ ~zıyetın kotul~ tıgmı gor:n ka gazeteısi, Hatnyda mülki idare ,. 4SJ To 1 B kla 4 42•5 
~P postaya atıvermisti: Ra)mo~ ~Jıırn onune getınldıgı mu~deıumumı. kalu~ bır tahta te.~m yerine askeri idare ikame olunduğu Olimp Brad~anın hagatı: 10) u Susam 

d « .. Evet (Grcvil), ninemin köy- zaman s vırcıler adeta nefe nlmı- etmı. ve boynu harıçte kalmak uze- haberlerini tebaı·iiz ettirerek neşrey O 2660 K lo Yapa~ı 
'bulunması, Londrada bizim ya- yorlarmı ·· Berke meşhur camba- re cambnzın \'licudıinü bu tahtaya lemekteclir. imp Bradna 12 ağustoı 
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19 
19 
17 

K. 
4 

16 
46 

~ızda bulunmaktan daha elveriş- zın yap~cagı mnrifetlı>ri bekli~ or- hağlntmıştll". Yani camlıaz yerden • , •, • 1920 )1ılınrla Olımp'ya şehrin· 
•. r. Kendisine ayda birkac ilin mu · ıt~~ı~ Raymon sehpanın o- hu tnhtn ile kaldırılnl'ııış ve idam K t• de doğmuştur. Babası Bradna 

~Otıderdik mi, mükemmelen idare niine getırıldıgi \e ip boynuna takı- hükmü infaz olunmuştur. aran ına ile ayni şehırde varyete numa• 
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~ lınabilir. Yalnız sevgilim, yavru- .. • - • d k ·ıc ve kontrol etmek p l raları gösteren annes Mollı 
bit;· k~ç~ Emmayı nasıl göndere- Ataturkün ü:;ete~~kınlar kurulu karar- arti. i er top antısı ODU ufak bir tiyatro:ıun sabnc· 
-...1-ı?1 nu çok sevdiğimi sen de b k I k b l 1 C. H. P. Yalılar kamunu yöa s.nde ani o'aralc dünyaya ge· 
orı:Uın ... s.?nra; babası (Con Peyn) Üst/eri namesiıe tct ı i ı 1.1 o unan 
..._ tı butun masraflarını muntaza- iurınin G:izel aan'atlır akade- kurulu ile ocak yöıakuru'lanaın t rmiştir. Daha henüz iki yaş· 
o}a tı tönderiyor, bu itibarla bize yük Mektebler ve mıi~•• ?· misinde içtima ettiğı, bu nevi mutat aylak umumi toplantılara· aı gelir gelmez annesı ve ba· 
lir8~a değil .. Maahaza, gene sen bi- J • · h .1 . büst satma iı;ııicı TJrlc heykel· nın Haz ran ayına ait olaaı evel- bası ıle sah:ıeye ç:karık ufak 
ıt,11ırıf .. Ben istediğini yapmakla mü- ae er ıçın ang; erı l 1-·

1 
akıam valı" ve Partı· ,·ıe yön roller yapmağ.ı başlamıştır. 

c ırn "h d.l ? traşlarına tahs sinin karar aıtı- .. 
Dilbe .-. ·· tercı e 1 ecek. rıldığı bildirilmektedir. kurulu başi<anı B. Fazlı Güle- Bradna ahı yaşına basınca, \\l'ası r kadın, 0 gur:den sonra Okullarımızda ve muhtel.f babasının arzusuna göre cam· 

c;. ra Yavrusunu kucagına alma- Bundan ıo:ıra mekteplerimize cift riyasetiudc ve Parti ilçeyön b 1 ft"· YÜ~ii baka k · ı · d"" müessese erım ze alınacak Ata· baz:ık den erı a mağa aşıyor 
Ş\irı • ne ra , gecmış erı u- . h .. ve müesseselerimize Atatürk kurulu başkan ve üye erinin 1 
t.., ·1rnege ve hazin hazin ağlamağa türk bustlerı akı\rnda dun ve d rlial muvaffak o uyor. b: arnı tı. (çarl Grevi!) in mektu- Kültür Bakanlığından v layete büıtü tedarik edileceği zunaD ö.1ü11de ıkınci Karantına oca• • 1928 yılında, O mp Bradna, 
k 0 na çok koymu tu. bir tamım gelmişt.r. Bunda, hasılatı munhasıran Türk Hava ğında yııp lmışt•r. Partiye ait "Suvat 8 Juju,. barında ilk oyu· 

bıtittnrn?· bir gün, {çarl Grevi!) i Atatürk büstleranın sanat kıy- Kurumuna terkedilm ş olan hey· ışler görüşulmüş, kırarlar al n· nunu oynuyor. O zaman ancak 
tubuees ır etmek istemi ve su mek- tı İtıbarile de yüksek değeri keltr11ş Kano:ı kının A~atürk m ştır. Bu meyanda Parti ikioci üç dans bı.iyormuş. Fakcıt, 

:Ya~nıı tı · me · · K b b" d Sevgilim. ·h . •. lan haiz olması ıçın ah ren mem· büstleri müsteıoa olmak bzere arantına ocağı için r ına mektebe g!r .. ğı gü.ıden ıtıba-
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_ ve ür mDtacaviz tale~ be ,,n.güar•d~~a•abı,eı 
• A tiRl PilOGRAftl , . B ı birı ı yfada 

ltt.Jtll•l d İfo a .bı cı ı meıine elbette müreccahtır. Bu Sık k ıleti sıuülmekte oları 
. ,.. fosıı ~U h . 1 r ttn. kı sebeble Kullur ltsesmı ideal teklif denız kontrolünü takviye 

Ôlle illJ'ıylb: 12,30 Pliklı tııtt~ mus denızle luı b·r memleket mektebi yapmak edecek bir havı "arakolu vücu· 

~ •111lkltl - 12.-'B ıu.. de~ım,_Be . ölU l t hd·d ıayeııne .armak çtn gene çalı da get rmelc ıeklıdir. 
clıa - 13,0S Plikla Türk •u· 

1 
h-kJ ndı t m e .. be beı ı~ ~~n~ 117orum ve phıacatım. Gaıetıl t bu tıtryarelerin ve 

"lc"•l 13 •o M L • ( r a arın a eveccu 8 eaıgım H f J aı 1 - ,., uatelaf f ilt balebemcl Bu ı td n z '. . . et muallim ve nıOr.,bblnin ıpanyol limlbla11ııda demirle-
t-ıb eıuyı, aı- • . •eırı7 • l~tttle blndliim nrabama alınıs Ah- kalbinde. vicdantoda mevcud mıf olan bitıtıf gettıilerin mu· 

Akııaa netriyab: thedl vekariyle, temizliğile ~ien- ıefkat-. feragat, ulüvUcenab gıbi taırrızlıta ateı edebilblelttt'İDİ 
ıı.JO l'.lkl•dıaı mıaılldıl- mtı. Sa h ddltti komıu btr aile o- duyııılatdın •e a~tl bijlerden teklif dmektedirler. 

19,1~ Konferans: tloiverıite culu öldugu için bir akraba t~llkki arnllllüt meslek fıziletındcn bit Bazı gazeteler mı.ilcabelei bil· 
aa•t•tı Doteııt Mlnlt Sjtpye- etmi tltn. nebze, benim ele bu memlekete miııllerde bulunulma11nı Vrın· 
aer (Çöcuklarda "edllk ve oy- . 2. - .Tehdid mnksadtyle udama 28 yıldır çarpan gönlümde kiıt femilerin zaptedihae1ini " 
aak,.tlerinln t0bek61oıu)-19,S5 ~d1ık1brı zaman her üçünden de vatclır. Bu ıeıçletın manaa zct icıbıbda Burgostakl lııgillı 
.... haltttletl- 20 Necmettin buin:, it ~~ek:t n~sı_I ümid edv& batta uıınca hareltetlerhıi f;;. Ajanının geri çığrılmaıını dı 
lta11 " ltlaad .. lart taraftndın ve nlhtn. düşkdul n~.ndı .. kman~tmagla t-Jttltdıtlırtıı• b•tışhyorunı Şıb•t teklif olarak: iletl ı&rmekte-
fltk tLıll L iL.. L l ayet et erım o ege ge - hl b dil · dltl •u... " •1 • fat•l lr& tnitletdit ftllHdıtn, tamamen boş bu- ç ! uşmancı hissiıp ve ceıa er. 
-. I0.45 Ha ttpol'I - 20,48 luhdutn. ifademde de bildirdiğim talebıtti yoktur. Oıllan affeltım. Bu ıon teklif bu ana lcadfr O•• lau tltaftıtlaı ltlpça teldi ve vulyet bu suretle hasıl ol- Sevfili aıeı'ei'imde ve memle- Frankoya taraftarlak •tm"ı olan 
drlı - il lelma YI atka. du... ketimde Türle ıençlitiai tirkin Deylı Meyi pıeteal tarafından 
.. lltl taraftıdaa Tarlt mu- 3 - Odayı hıraltıp ~ıkb~~ı ~- ıö,teria.lc böıle bir ber•ltetia ileti ıGrOlmOıtilr. 
lllMll " illik ıulaluı1 ( Saat !':.atı ~l:n d::A."(t.Um, u fec:ı ış hır bır dıb• tıkertOr eunemealni Deyli Ekspres gazeteal N1on 

)-11.U Orl111tra -22, 15 ~ ~= bun.;e: ta azlar bnton itılbhtale dıla~llll. 811 itillfnımulbe lnualatını \coy· 
1 laıltetltrl - 22,30 P lklı böyle blqey ol11tnu. ~tdum: bU~nk heyet huzutunda, bu tı· muı olan devletlerin vaziyeti 

•llM epetı ft operet pat9a• ilk anlarda h )'l!Candaıı ziyade rilıt dıkibl•r lçıode onlıno tla teduk etmek üzere içtiınaa 
- 11.50 .. laılMtA• " ımudmu bir batttıı doiutacaiı vicd•auu •raa bu leci lauta- davet edileceklerini 1•ı•ak· 
..... ,,..,..._ Wt hayreJ. heni eatttıtfh. Fakat o- bktaa ebediyea kurt•ll•alanaa tıd r. 
Aaa.. ,..,..,. ~r:11tda ~u~~· 

1 
hahçede ve te•enni ederim. Taymia gazetesi Jnt.ltere bi-

li .. lt1rtttla 1tllk -.ıpl,att dültleri onlardaki nbuta ;:ı:1acı~t~ 8. Hıydır, ıon ıötlerlnl 181· ~~metlnın kabul edilecek ea 
- 11.JO PWa ı Tltlı at11Ud.a benim de heyecanımı ~rd lefince ınablıemtJ ulonunda bir ıyı u•ulltrl lıpanyadaki mümes-

laau. t1tlnlltt - 13.lS O.. aaabımı bozdu. • u • a atkıt tufıbı kopmuş, bakimin ıillerinden alacatı raporları 
tılt " llatlll laıMrllt. Had~me Ramiz, Zeldnln bıh- emrile m!lbıılr müdabele ederek tetkik ettıkte11 M>Drl teıbit e1· 

Akta• •ltrirıtaı çede bır •taauı altında Nida ıükG ıeti iade etmııtir. O ııraaı liyeceğini 111 yor. 
ll.90 Çonlıta lsatı,eı (KG- bulundufubu, ditetletiıdtı ya· ma111urılardın Zeki ıthyor. eli· Rotnı, 10 (A.A.) - Gııete-

All) - ıt.ıs Tltk •••lld•I ü~hınıyı doğra ltoıırak rittUı• ter iki .uçlu IUlilfordu. Jer Jrıg Ilı ticaret ıemiletlnfa 
ft W~ ..,...... ( Sır•ıt Adnan l~ınl ıöyleyince hıyabmın tetr B. Haydır: lapınyıda uğradıkları zıtırlat 

tJıtt) -20Saataym •• lıkede oldutuıua tlJtdGm •e - Mil11ade buyuruluraa ben dol )'tiile lngıliı sıy•setinıa de· 
anı- Mttl•Jt - 20, 15 Türk kendımt poliae te•dl ıutetUe dııara çakmak i•l yorum. Burada ğişmiyeceti ümidini izhar et-
muaikiıi •• halk ıarkılan (Hi'<· kartartnalttaa batkı çare bula- duramıyacatım. Domıf, hakim: mektedırler. 
•ıt ıtız. •e arkadaılın)- 21 madam. HeJeClbım uzun uza· - Kısaca bar iki noktaya Bununla beraber bııı ıaı•· 
Aakara ilkbahar ıt yanılan bl'" daya hldiıeyi ,.biden canlan· cevap verin, ondan ıonra ıık· teler Nyon itılahnı imta eden 
ılael laafta11ada ko,uya lttirak dırmata maoid r. MBsaıdenlıla manıı mUrnküddilr. Dıyerek bu devletlerin topladmıt• davet 
echeek atlar " kuınm, ihtl- ben 1alnız ıunlın Uive edeylan; ilç tılıbenın, mOdilrUlk: od•ıaha edilmesi tblımalinl derplı et· 
•ılleri ukkanda kenqma (Att. Hayatımda ille brııJaıta· ne malrlıtla ıırdikLrini, ne mektedirler. 
durrahaaan Ate1) - 21, 15 Stada tun bu aevıden bır tehlikenin lstedılderinl ıormuştut. O vıkit lngiliz ef.c:ara umumiyesinde 
yo lllOll orkeatr8'ı - 22 AJıaı ve tehdidin talebem tarafından B. Haydar, vık'a~ı ıöyle .anlat· görü1en idfial lnıiliz - hal yan 
bılMatlerl - 22,15 Yarıald pr~ b3yle b!r zamandı yıpılmı11na mıştm itilifan1b titbildne tnani olmıta 
rt• .. lttilc!ll mlrfl. hi.l b1r mana vere mi yorum. - Odama girdikleri •ama• . matuf fııiıt düımanlatUlUl ee-

AVRUPA RADYOLARI Bu ç~culclar1a 111111 aeçme vızi· ellerinde tabancı ye batık virdiA-ı bir manevra addedil-
lla/I/ ....,,..., ,.tlerı lıeaüz ı,.,u bile dıtUdi. 1okta. Kanaat botl6naa• •&al· mektedir. 
7.ıo llrlla lp11 ...... : Hafla ... "98' .le ••vaff4k •la· yetıni ötrenmelc iatedUet. Gıoraale O' İtalia 4i,er ,._ 

.... kooıerl (8,1.5devımı), 12 ca lardı. Söz iiyo kalma, mı· - Y. tın nlt?rsınız a~dlm • J11gıJiz Ye :faşiıt 2leybta~ 
letlla kı.a dalruı: NeıelJ hafta lumu alileridir k·, 11nıfta kalma o esnada bu Oç talebenin 110; lara AvrJpa ıulbuıun yen deıı 
IOIUI dltallldal. ıs &rlia kata demek detild·r. Söıliiat ••· •lılyttlerinl balclbten bilmiyor· bozmak için ıeferber ediımıı· 
clllp1a: Hafi ıuaaltd. ( 14,15 vaffaka1etai•likl•dea ıonra bile d.am. Zeki: lerdit .• 
cletalll). tS.25 BGkreı: Pllk pa• ikmal imtihanları •ardır. - Bıı taıdilcname alabılır Lo;Jdra, 10 (A.A.) - Bazı 
•uikjai (14,30 cle~abb), 17,45 . Bunlar bendeo llbıf ı 9tilde- miri•? Dedi. pol tıkac lar, hükumetin lspan-
Bltka kda dalıuı ı ı, tonu r1ae dair taıdiltname iıtiyorlar• - MiintkU11düt. falcı f mdı· yada lJulı.ınaıı lngiliz ticıtet 
koa .. tl (1S.50devaaaı ), 18,30 dı, imtihanlar bibnıylnte batta, den ilııa tı zl to dUttn y n. gemi erinın mUJafıaaıııda gös-
. a... la11 daıra11 1 

Karıflk kıadllerinln de peklll bilme· Dedım, bunun tlzetıne Zeki terd A'• beteatten dolayı menı-
koalet flltat, ıarla), t9,17Biik· Jeri Jlzuad1r ki ukerl kamp •e Ahmed tabanca ar n, SJba• nuniyeta ıl k ıöıtermıktedırler. 
Ntt Ü ti koa.er, 19,20 Prar. aibayetlıaıaaeyh,ce lla'11 ıınıf b:sdd n de bıçıtmı çektiler, kü· Lord Hılıfab ı mdl Hampı· 
Fok •ı..tr.-. 20 Berlia lau reçmı nz yeti tesbit olıınabı· fürlerle karıtıic baıı ıöıler aar- hirede buluna*' •• buyük: ıhti· 
..ı,.., ...U \afta ıona new- lir?. 24 saatte taıdıknım~ lıt,.. federek: maile hafta ıonunda Lonclrıya 
11Ja11. 20.• Milllt09Toriao:K.&· niyordu. 811 teklıfhri ınantılc:ı z, - Yana ak,ıma kadar tas- dö ıecek olan Ç mberla711 ile 
ftfk •81İk\ IO,JO Roma·Bari: mldllız oldutu kadar illlklıı· diknatnımiıi hıaıtlıyac:aluınıı, avam kamıraı adı 'ıpıoıtı 
Racl,o ot...... il Beırrad: 11zda dL. Oaaıtaızlıie, manaaız- bazırlamaıaan t ılıi, ailecalzl, beyanata h ıırlımık lçlft te•as 
......,. ...... 21,U lükreta lıta dütmÜf olatı bu talabeyi çocLJtunuzu 8ld0rec't z. hal"nde b.ı unmıktıdu·. 
Kltlk rad19 orkeatr•• ft.!O dkGııete davet belki mümkün• Ded ler ve taıdiknamelerıaı i J '1 t ıd , ~em.ıtır. -
, .... ı Oıkeetrl konwl. 22,45 dü. Falaat ae yazık ki bidiıeye hazarlıyacıtıma daar kendilerine Müddeiumumi müdahale etti: 

.. ı Lıokutadaa •• tözleri kapalı ablıvermiıler ,öıı • ıöz vermete mecbur oldum, - Suçlulara ıorulıun, an(ld. 
~·il•• leae zamaa ve imkiııı barak· ç:kıp gittiler. deiumum lıte teılim edildikletl 

mılDltlardı. Hakıat, B. Hı)dara: v•"it n çln bu tazyiktea babı· 

....,iüf: 
10 BerliD lau dılfU1: 16,30 

.... clalpma 20,30 P,qtea 

~n hakimler; - Şı andı gldebllirtınlt. Dedi etmediler? 
rabmın 28 senelini maarife dav.acı mahkeme aalonulldan H l d ha1retm• bi-• l • - atanmıza ı• me i. 

·rm· "b· m•c_e ta ebe ye- çıkb. Ondan ıonta bild-', aaaç• Diter mu11un Ah•ecl lıtıa-
tifti 11 11 muallımtm. Geçe• lulardan Zekiye: ~ab ecl lm"t, o ela m8dBre ti• 
111 •flit•• kiiltiir liaeai içia v.. - Ne derainiı? Müdüru".,.uıe nmı ot f da .. banc ı çelttıted tını, iftirayı ut-

.' ~ 11~~ • • ld •tti-. 8&1 tab nca çelmltıicdı; diye ıor- tadlğ.nı aoylemlt, bar auıle 

dvazıye '°1c • .•h~':u hıyıhmı clu. Zeki: vercli}l,i cevapta keadıı ade ta· 
a v•me ı a eri vardır l . d d d • Olanca ıımiaaiy.ıimle derbal b~J. - ftltl at • e 1 • blkim banca bulundutıuau ve bua 

direyım ki ben de elimdeki bile IOtdU: arkadıılarının da tabanca ta• 
ai yuvaıım kurabilmek ujruıaa - Daha bir dakika evel ıizl ıadıldaraaı, Buclltb vabtl •e 
bunu da lıatta "" aeve, aevl· affeda mildirüoüıüa neden ıize tenha bir yer olduf11 için ltta• 
ae, 1evıne vermete amadıyilp. iftira ltlıe .. lal •• etdlek lıtlye· di,inin d6ğ11meslnden lı:otktu· 
Yanyı bulmuı ve kim bllir cotiai bıtarınıza aretiriyor mu· tunu ıöylemiı, Sabahaddin dı 
belki de yarıyı 1eçmıı bir ldlldt? Sııe iftira etıneii ıçin müdürün odasına ıird klerini, .... .,., - ••? hddd b ömrün, pek ıereflı bir hizmet M fakat te ı e ılunmadalda-

b 1 
· - . ldlr. b Iİ •eL.t.-ptea •t kt t ki 1 

Yolwıda ai ayet eame11, yatı -L d •• nnı, me ep en uza •ıtırı mık 
d
. •- •ltiror • S..011 temin et· ir.in müdürüo böyle bir mesele 

azalıp keadı ken ıne yavat 1ır •ek iti• iftira •..1.:vor .... 
b

. k d"I "bi b·t- "'1 icıcl ettijin ıöylemiılordir. O 
vat ıönea ır ın 1 1 •• 1 H.•11. rhk tabkiL-b 0•-unmuı, • • -. " vakit bakim 8. Kemal: 
21 30 Berlıa kua daır ı: 22 Zekıoıa bu Yel 18 için evelce - Biraz evel kırıınızdı •t· 
Uypsiı: 22, 10 Fllran .. Napoli: aralarında katar atdıklanıu iti· lıyın inıan ıize neden iftira 
23.30 Viyana: 23,3S Pr•g: 23.30 rıf ettill ahlaıılmıttır. O ~t etıin. Sına iftira edeceiine ıı· 
Floran .. Nıpoli: 24, 10 Peıte. Zeki: fır numara atar, bu tekilde 
llalat.ll/t • - 811 'ifade benim dtll~ mektepten atardı, iftira edecek 

19,10 Bari •• Roaıı kısa koıafı~r efendlnindlt. Kırbı«;lı bynetde olsaydı canına lcHt 
dalı IU •11ıtltili ara.,.- proı· baıııada beki yordu. Biıi fare- edtn adatnlın afeder miydi? 
tam. 20,37 BarııTilrk~ musikıli lerle dolu bir yere ıoklulu, b9 Sabahaddin, ka akolda da• 
proırı-. tt, 15 laria Lmca ifadeyi tazyikle yıtdırdılar, im· yak yemediklerini. f akıt tııyt. 
mu1akill propa• 11 buimdır. O •ao iradem l&a IDauaa kaldıldum1t daJ• 

Hazıran 1 l 

Yahudi ıalebl;,tiioriar 
Varıova, 10 (A.A.) - Naayonal •t talebe Kt'akovi rekt rün· 

den üniversiteye Yahudi talebe alnmaaıo ıstemışlerdır. 
G~ı~ta Polı~a Poloayıdakt Yahudl aleybtarlığı11ın ırkcthk· 

tan ılen gelmeyıp Yahudılerin mucıdele ve rekabetlerınden 
dotduğun• yaımaktadar. 
. Zopot müeııeselerine yıftılar yapıştırılarak yahud lerln 

ıırmeai ya1ak edilmiıtir. 
W C'T r ı 1 o IYıugıa fuar Komıtesi Gaş,an-
lığındanı 

Ek iltmeye konulan lzmir fuarında 
yaptırılacak vilayet paviyooo gör 
len ltıztim ozerlne monakaBadan 
knldırıldığt ilin olunur. 

lzmir l!kAn mbdorıoson~eoı 
1 - 8tberl S6S lira 40 11 .. ruı mubammea keıif bedelli O.r

gamanaa Kımk nabi,..ı aa•lceıhıc.le ıo ve Menemen kuaaı 
blıtkeainde 14 tehlt tipi ıatmeh ıvletl beheri 542 lira 26 ldl
ruı muhammen ketiflı Oıldli metketlndı 31, Çandarlıda 118, 
Çeıme~ın Uıunlttıyu nah!te m•kulade 21. Alı91tı aılalJe 
merkezınde 10, f Qrbalı Yeniltöyflnde 60. Kemılp11a kaıaaınuı 
Yukarı'kı~ılca. ~öy~~e 10, k11tıdı11 ltaıuının Davutlar k8ylla· 
de 29 koy ı•pı l&arıır evletin ibıaıb kereıteleri iıkiadın ve
rilmek ~e dlter bllumıam malaıaaeılle İff 1 tı lm&teahbide a 
olmak üzere her lu1tm lytt ıytt kapalı zarf aııalü ile müııak .. 
iıya t•k•rılm•ı~ır. 

2 - Kanık, Meae111ea, Dıltllt ye Çıhdıthdıld evlıtla ihaleli 
29·6-938 fllnü, Uıunkuyu, Alıcıtı ve Davutlar lcöyündekllerıa 
30-6· 938 gün il ve Torbala Y enlkö1ll ile Kemılpqa ltazaı1a1n 
Yu~arıkızılca ~ö~Unde~ evlerin lbıleai 1·7·938 rilail ıaat oada 
lımır lakin mudurllltu clalreıiaeg müteıekkil komiıyoa huaaa· 
randa yapılacaktır. 

3 - Ellııltmeye firebllmek ivla ber mevkiye ait evleri• 
mecmu lretif bedellerinin yllıdı ,.dı btıtlllttaa tutan olan mu• 
valtkıt tamlnltın yabraldıtu•• dair n11lk, eksiltmeden bir ••· 

at evvel m•ltbuz mukabilidde komlıyoıa relılitiıe tevdi edilmit 
olmahdır. 

1 
4 - Bu itlere dair p1in, keıif ıarta .. e ve sair evrak lzmir 

ıkın dalreıiade ilet rün t&iUebUir. 
5 - Postada vukubulabılecek herhanfl bir pcUunıden do

l11a •ıld ltiraııt kabul tdilmez. · 
6 - lıteklılerin yukarda her mevkideki inıaat tein ayrı •yra 

gösterilmiı olan gün ve saatlerde lzmir lakin müdürlütil dai· 
reıiıe mü acıat etlemeleri. 2032 11. 14. 16. 18 

r n n r s · 

l"etbi e kaza~ K• a na&iyesi Kaya 
m111itar ıgıntfanı Ekelltme ilinı 

1 - Kaya nahiye morkezinde ~apılacak ilk okul iqaatı kııi 
'bedeli 11491 lita 79 kurıtur. 

2 __: E.cıiltmeye 9 Haziran 938 Perıenmbe giinünde konmur 
tut. ihale 8 Temmuz 938 gJnOne taılhyın Guma fOqtl 
uat on dortte F'ethıye Huıuat Mubııebe idatetidde k6y 
büroıundı yap lacıktır • 

3 - lıtekliler eka ltmı t1rtname1i proje feqni ıartnımeyl 
buıull muhuebede k6y bJroıu11daı:a iatey•bilirler. 

4 - lltıiltmeyı ittirık edecek tal p eria ka•.alli tartlara bııı 
olduldınnı ve bu lfl yıpıblle•ılslırine dair veıUs.alanll• 
ibrazı llzaaad.r. 

~ - ~ksiltmeye iıtiralc edebllet:ek tılls-ler 2490 uyıft lc:ııuı11 
mucibince 0 o 7,S depozito tutıH ol•n 861 1 rı 81 kuruı 
yatarm 1ları veya banka mektubu ibraz etmeleri şattt r • 
Bu % 1,S ihalede• ı•ra yüzde 1 S c iblit olunıcakta 

6 - Tılıpleri tıkhf aaıktaaprlııı h' e~&B bır ıa~( evvel ko
m ıyona lbtız etmlt olmıJır• llıımdtr. 

Postada vuku bul•c•k ıe,ılunelet aılı kabul edilme&. 
11 1s 19 23 (2028) 

ISahça... UtUn \te Saba• .. idart ve 

Kim,eul GtJbteletl 
MazuUu Macar frakt&rlırı. 

TtaAtiJr Pullukları tohum vı tımıaıem• Kalburt• 

Orak ve Harmao Makineleri 
aair ber cinı ve •iatemde 

Ziraat Malıi11al•ri 
H~ Davut Zade 

Rolımi 
aradavut 

Hal'mata çltfııı No. 31 
Ttl•fon: 3809 - T f'lfttf: l<arıdıvtıt lZMltt 

tan korktuldart için 
tahkıkabıda ıaçta itled tini 
s;yltmete mecbur oldutana 
ı~yledl. O saraJa utoJ1d1 bıa· 
lunan dlley eller: 

- Tüüiil.! tüüüGI 
Diye batudılar. 
fabi«l olarak, bidiaedeıı ıon· 

ra iit talebenin ailihlarını ver• 

dikimi talebe Keoan, Zekinin 
•ltt•• .. Ke•ait •• 1sı ........ 

~•cıali Sa&eymad. bad••••• ~ 
miı YI 8. Adıl dblllll dalllt 

tehdıt bidiıeaini gör1Ded kle

rinl ıö1lediler. Y alnı• bir ıabid. 
lht bette man.arılartn yatılır 
haneden •lllhluınt aldtklan•t 
görddfOnfl ı<Syledl. Matnaanlırıır 
ııOfuı t11kerelırinid .... 

le telbedılmealne kat•t .. , 
miı, muhakeme 17 hu tP W. 
11iı DO Dıtakıta.ft!re 



ANADOLU 

Duvarların taharrisinde "Margaritin aşıkları" da 
faaliyete geçmiş bulunuyorlar 

Zencire vurulmuş cesed? 

Dilber artist hırsı-
zın biri imiş 

Şimdi bir manastra 
çekilmek üzeredir 

ltuiraa 11 



10 ·ANADOLU 
lzm ır ili daimi encomeniod_e_o_: __ --:----.:::ç:-e,-m-e -=-ıc-:-a_m_e_m-ur-ıu-t11_0_dını DEUTSCHE LE. 

H "zır n _ 11 _ 

Açın tutırı: 
Bu iıe ail evrak 11atıcla ıör 
*trılmfttir. 

lateklfler: 

Eluiltmeel" yıpıl1aıtı yer. 
tarih, ıi• •• 11atı: 

Ek•iltmey• ıireb:lmek ifin ı• 
rekea belıclerı 

Di.kiJ • Altınova yolunun 15 .ıt-
533-18+520 lcilometroları ara· 
11adaki toprak tHviyeıi, maai 
imalat ve ıose yapıa. 
(40362) lira (48) kuru,. 

A ...- Kapalı ekailtme ıırtna• 
meaL 

8 - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık iıleri genel 

tırtnımeai. 

D - F eaai ve lauıuar tul· 
nıme. 

C - Proje, ırafilr, ketlf " 
.. ı.Uti fiat cedvelL 

Yukarda yezalı owakı lzm 'r, 
Ankarı, lıta11b11 Bayındırlak 
direktörlüldarand• ıörüp iace· 
leyobifü er .. 

4 Temmuz 938 puarteıi 
ılinO 1aıt ~ 1 de lzmır ili da• 
imi eacilmenlnde kapaJa zarf 
uaulil ıl• yapılacaktır. 

Bıy.nd rlak Bıkanlığıadın ahn
mıt 938 yılına at müteabbıtJdı 
ve T acar• t odııa bel releri. 

Muvakkat teminat: {3272) lirL 
Tdclif mektuplar 2490 ıayıla yasanın 31 incı mıddeıi ı•r•· 

ı·nee tanıi°' olıanup yukarda 4 ll?,cil .maddede yazılı 11atten 
bir aaat evol lami• ıl cılıımt cncumem ba,•anlıtıoa makbu•, 
makıb lind• tev4i olunıeık. 
Poslada vaki gecıkraelı!r kabul ed lmez. 11 23 2020 

Buldan Belediyesin tenı 
Taadikli projeai.n• ıöre atıyoıklaranda:ı 8Jldana kadır yıp1ıo 

lıcak fonn1 111 yol;.aou11 bo. u farş.yıta v~ dıtor aksama yaptml .. 
cağınd.ın eYelc., fenni •u yo!ları inşıatanda çahşmıı uıta Ye el• 
yak amcielor•n veı kalarile beledıyeını&e müracı-lları ilin olunur. 

• 20 J 

do.
0

Yalnz llayrUnniaa alkıılamıyor- K1u.;ıyede iie illi aia•· 
du Rauf Nerimuna )'erine aötürUr- • b L 
ke;ı HM) rüıınisanuı İimetle beraber ,. aı t a1yi11e •atıı 
kalkıp gittiilni gördU. 12 Hız,ran PHar ıünii ıa 

Otomobflde İsQlet böyle zamanlar- bahleyin ıaıt 10 da, Biriocikor
da en iyi şeyin ıükGt etmek oldujunu . don Gııi kıdınlır ıok•tındı 
takdir ederek Hayrünnisayı . kendi (1SS3 ncü sokak)ta 7 No. lu 
kendine bırakıyordu. Ve son pnlerde evde bay Rucıı we telefon 
HayrUnnlsadaki deiftikliii hayretle ıirketi ıabık •~diiril YN av• 
hatırlıyordu. İlk arUnlerdekl ~tnar Rapp'a alt •olNlJalan ayal 
;,ekleyitler, Raufun plmedlll IUJıl• ••fi• bılmüaayecle Mbiacaktar. 
..ıiyadel ştlkçe sabınıdıta ve .ıntrll-

. B . • 1 • bu sabır Satılacık mobelyalar meya• 
Jıte çE!vrJlmıştı. u sınır erı, - z . b . il 
sızhkları t8met sadece bir izzetinefla nı nda ıoıt~a ~ıka11 mımu ta 

ı t teılkkl ediyordu. Halbuld bu 8 paı ta yenı b1r laalde kil bak 
:: :ı8ılyrUnnisada ıok bafka bir hfl kadıfe kap.a ka ıap' takımı. i1i 
vardı. Afdığı alkol bile onu ıUkGna bir bıl:ie Bösrndorfrr markalı 
kavuştuı·mamıştı. Yüzünde atlamak p 'yano, cevizdeıı mamul büfe, 
ihtfyacında olanların harekets~iji karo açılır yemek m11111, 6 
vıa.rdı. adet maı ii .en ıaadalyeıi, yıai 

HaytUnnJsa dinlediii 0 şarkıdan bir halde keawioatir buz do-
bazı parçalar mırıldaıamaia baf}adı. lab le 1.._ ı 1 ...1 ı 

(Yapraldann dökUldüiünü aeyı-9. ·, te aanıt 1 ayaı 1 vo ıp-
d k bi l · eki to '-"'· lar, ayaah tuvalet, laumao ve er en r zaman ar çıç er p......- • . l . 
gmı hatırlanu.k ne saadettir.) kom~<Unoıu, ogı ıı mamul~~·~ 

(Ebediyen ballanan ruh sende var dan ılu ad•t barar buçuk kıfilık 
mı sevg'fll . ) . kcame ıki dueldı beyu uryola 

Ve ağlamMia bl.fladı. İsmet kolu. maa ıomye ve ÜHriaia ya&ak
nu atka!llndan doladı. Bu harekette lara, poker masalın, bGyGk 
ynlnız fk t vardı. ' dökme aobı ••• bonıları, Av-

Ve evde 11 yrUnnlsa kadife aedlre apı •ımulatı haıerıa aadal
uzanarak hıçkırdıiı eanada ismet bu eler, ıalon için 1tyıh htzera a 
Uhavvttle 11qmakta ve her zaman ve- kanape ta"mı, g AHl b.r yazı· 
ltıd olan :!ekAsı söz bulamamakta idi. bıne A•rupa mımulltı iki 
HayrUnnlıa birden doğTuldu. Yqlı klşılık iki dıralcli beyaı ıomyıl 
l'Öılerlnl odada ırezdJrdi. KendJ ken- çabinlildi karyo•a, yeoi bar bai• 
dine J&onuıur stbl: de baaır takım' lıbibınln ... i 

- Baharda topladıtım 9Jçekler ... yatım ıalo ı ıramofo uı 71 plakı 
deH bu aU.lü .. yl.r d iil 1 HiçbJr u. de beraber 2 kitıltk iletme 
man ruhumun kuruhıtunu bu akfain- nikel lcıryo'lı mı eomy, A111e
k1 ~dar duymadım. Sunra çıll'ın ve rikın duvar ıaıti. raclyo aı .. 
uabı bir hareketle: . ••"• ıeılonı, ıld cleri. i&oltuk. 

- Nefnıt edly~rum. Kınd..,l~den vant&1ıto', ettj ,,, yatla boy' 
bu .. yalardan, anin .. ,tam fikirl• bı oJ r çoouk ,rabı•ı ,,. çoo 

nelen· slt &luradan IDJ'fıit. \'arat- ta • • ' . 
tıtın b" al11nııı altında kalmamak ı.- culc bıı ıklet ' ıb ıor Y• ııce 
tiyorsa.n git.. lamb11, çocı ık bınyo111 em•,re. 

İsmet onu biras teMlli ıtnıei.i dil- ıyf\ıl 1erv1nt, ayna ı temt Y• 
tftndil. Fakat böyle '1uhramh anların ı le, köıe lcitapuk vı ıırrarh 
kinlerini bilirdi, çıktı. Ve hizme1flye, doıya do'abı, iı o-.ar, bJI do• 
banUDa •m timeaini \eobih için lıbı, d vaq, tele ~anepftr, 

::ı:n~1ia~': ai~~ii :as:: porı:on tabık11r,. h lı, k li~ •• 
pntl. ıw.t11ı&& de Mkıfında yabaııcı- M .,~Jtlor v' nar• .. blrço.c !: 
Jqan iki alemin ışıkları Y•DJl'ordu. •u• u •11~111 bdmuıayade 
Terbiyeli lld ad&JQ albi Mlimlattııar. tılacaktar. 

Fı ııtı kaçaraı~yıotı. 
HayrOnnisa ile Rauf evlerini Buca- FuNt arıt rm• ıaloau 

da ~ttular. Zeytin ~ arumda Aıiı Ş nals, T ılefon 2056 
iki genç sevgili gıbi bahar çitUJeri g D J 
~pla k~ farkı aöylüyor1a:r4ı. 1•---DP~T,.. ____ _ 

Aşkla çaalan yan kalplu auıı 311 'ot 
:::inde bu menimin mateınım tu- Salih Sonad 

Yaa>l'akların · ıdujiinU "7'9- Qld, Sıç n ıührevl bıatal l.le 
derken.. milıtıh111 ı 

Bir am lar lçekl r tcıpJadıjım lkinc beyler ıoıcak No. 81 
hatarlamak na aaad ttır.• :Crrg 

1

4 ~ .. , ııoı a 
-SON- • ı 

Açalc arttrm• Je paraya çe., 
rflecak ııyrf .... kalOa ae oWa· \' ANTE • LJ NIE 
iu: 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentasr 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

Olivier ve 
Şürekisı 

ıs dönom tarı. ıc;1.c1e 30 G. m. h. R 
ağ ç zeytin. 

limited 

Vapur Ac811tOJı 
llrlndkordon Rees bind. 

Gayrimenkulün bulun dutu 
m"vld, mıhallesl, ıokatı DU· 

•arası: 

BOyUkder• nanı diğeri ay• 
Hl'UdL 

Takdir ohaaan ka1met: 
Tarlınıa beher döai•I alta 

ve 11ytia •taçlaraaan laelaeıt 
ü .. r lira luymıtlL 

Arlırmaıua yapılaata ,.,, 
ıGn, aat: 

1 iaci arbrma 12· 7·938 aala 
... a 14 d~. lldam artaı•• 
27· 7·938 tartamba 1Aat 14 .ı. 

1 - lıbı ııyrlmenkuHla ar• 
hrm111 J().J. 938 tari hiaclea ltf. 
bıren 106 No. Ilı Çeımı l'?'a 

• daireı:nıa muayyen aumar•• 
da laıık•lin ~rebilm .. ı iviD 
ı~ıktar. 111 ıda yaııla olanlar.Su 
laıla malumat almak iltiyealer 
itb• 11rtaameye ve 106/9SI 
C:oıya aumaraaile aemuriJetia 
mize müracaat etmelidir. 

l - Artırmaya ittirak için 
yukarda yazıla luymet.n % 1,S 
n· ıbetınde pey veya milli bir 
baokamn teminat mektubu te .. 
dl edilec~ktir. (124) 

3 - lpote" sahibi alacaklı· 
larlı diğer alilcadarlaruı ve ir 
tif&k hakkı 11bipleriai11 ıayri 
menkul üzerindeki haklanaı 
buauıile f ai& va m~araf.ı dar 
olan iddialarını ifbu ilira tari· 
binden itibaren Jirmi ıiia içia
de evrıka müapitelerile birlikte 
memuriyelimizc bıld&rmeleri iea
beder. Aicai halde baklan tapu 
ıicilile aabit olmaıdakça aabı 
bedelinin paylqmuadaa laariç 
ka11rl11. 

4 - Göıterilea ıiiacle artar· 
mıyı iıtirak ede11ler artarma 
ı rtna•eıiai okumwı v• lüau .. 
l• malGmat aliaat •• baalan 
taaa .. n llalMal etq a4 Ye 

itibar oJunurJar. • 
~ - Tayia edilen ıamında 

ııyrimoDk.al ilç defa batl11ldık• 
taa ıoara en çok arbraaa ilaa
le edilir. Ancak artlrma beclell 
muhammen kıymetin yüz yet· 
mit betini bulmıa veya ••taı 
iıtcyenin alacağına rüclıını 
olan d:;er alacaklılar bulunup
ta beclol bunların o ıayra men
kul ale temin edilmiı alacakı.. 
rapın mecm1111adaa fazlaya çak· 
mı11a ea çok arbrının tıabhil• 
dii balcı kalmak üzere erbrma 
on beş gün daha tımclit ve on 
beşinci güaü ayai aaıtta yapı• 
laca:C artarm 1da, en çok artıra· 
11a ihale edilir. 

6 - Gayrimenkul k•odiılne 
kendlaiae ihale oluqıa kimıe 
derlaal v•)'• verilıa mBblıt lf!o 
dı pu yı vermHH ilaale ka
rarı f•ıholuaarık keaclıılndıa 
evel en yilcHk teldafte bulaanan 
k m11 ar11tm ı oldutu bedelle 
alma ta raıı olıarı • oaı, razı 
o.m 11 vıyı bulıaımıua laımen 
on ti" 1'1a miidcletle arbrma • 
ya vakarahp •• tok arhraaa 
ihale edil r. 

iki ib le ua11ndaki fark ve 
ıeç•n ıtıoı,r ıc; n 8

11 5 ten b ... 
sap o.uoacak faiz v• dlter 
zararlar ayrı-. bllkme bıcet 
ı.-tmakı zııı nıemuriyetlnaaıce 
a c dao tabıil o.u11ur. M.ıdcle 
(133) 
C 111 vı kıymeti yulcarıda l~hte• 
ııen 12-7-'938 21•7•938 tarabinde 
Çeşme ic • ••saJrlut• od .. 
ıında ı şbu illn ve 16ıter len 
arta mı ıırtnımeal daireı nde 
utılıc ,~, Ilı o'umır. 9 &/106 

'T>oKTOR 
M. ŞeıJlci Ulur 
Dahili heatahklar 

muiaha•••., 
lkinc beyier ıol&ak No. 81 

1 elefu.a N.J. 3 : 8.J 

HAMBURG 
S.S. •ANDROS. vapura ba· 

len limancla olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN liman· 
ları için alıcaktar. 

S.S. •HiRAKLEA. vapuru 
23 Hazirandı bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limaalan içia Jilk 
alacaktır. 

iERVIC! MARIT1MI 
RCilUMAIN 

EUCARE.ST 

HERCULES vapuru 10-6·38 

t•rilainde beklenmekte olup BUR· 
GAS, V ARNA ve KôSTENCE 
limanlarına hareket edecektir. 

•STELLA,, vap111u 1.3-6-38 
beklenmekte olup AMSTER· 
DAM, ROTTERDAM ve HAM
BURG limaıalan için 1ilc 
alacaktır. 

•TRAJANUS.. vapuru 2.3-6 
da beklenmekte olup BURGAS 
VARNA. •• KôSTENBE ile 
maalan itin ,ak alacılcbr. 

IVENSKA ORIENT 
UNEIN 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
THE GEN~RAL STIAM NAVI 

GATION Co. LTD. 
'

1ALBATROS., vapur11 20 
Mayıata LONDRA için yiik 
•l.cakbr. 

.. LESBIAN,, vapuru 17 M~ 
)'lıta LJVERPOOL ve SW Att-

IEADAN ıelip ,uk çalwacak-

DEUTSCHE LEVANTE- UN~ S.S. •PELES. vapuru balen 
limanımızda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT· 
SAiD lim•nlırı i9in yü~ all'" 

S.S. •DUROSTOR. vapuru 
28 Haziranda bekleniyor, KOS
TENCE, GALATZ OANOP 
Ye GALATZ aktar maaı için 
yük alauktır. 

0 VINGALAND., motlrtl IS. 
6 dı limınnnııda beklenmekte , .. _________ .., 

ol~~ ROTTERDAM, HAM- Nd6etçi eesane/er' 

"ACHAIA.. vapuru limanı· 
•11da olup Jik çıkırmıktadır. 

BURG, GDYNIA. OANZIG, , ... _____ .._~~ 
ve DANMARIC n BAL TIK B- lozaneierln bir haftalık 
maoları iti• ylk ataoaktar. nllbet gGnlerlnl göaterlr 

IERVJC! MARJTIMI oetveb MIDELHAVS LINE 
NORSKE ROUMAIN p_.,,,.,.,,, 

S.S. "SAN ANDRES. va
paaraa 26 Huiranda bekleniyor, 
DİEPPE ve NORVEÇ umum 
lımanları ltia yilk alacaklar. 

"SUÇEA VA,, vapuru 9-6-938 g ..... aı1a.au Şifa; Gasetyabds 
GIMlyalq 1'ililkii:tı B. Faik; 1kl

de beklenmekte olup MALTA, t'l••Wll• lıdf81•.Ukı Allaa_.. 
MARSIL YA ve CENOVA için a. ı.· ... c1. ATnkladı u.ı.s. 

JOHNSTON VAREN UNE 
LTD. UVERPOOL 

içia yük alac:akbr. .&ala 
•ALBA JUUA.., vapura 2-7·S8 &emeral11aıtı(l&r1; &:1ru&) aaıll 

de beklenmekte olup MALTA. B. lp.ı; Landı 1'.merı ~ 
MARSlLYA ve C!NOVA li· •ta & Aluıle4 Ll&fl. 14nr,....ı. S. S. • A VlEMORE. ~apuru 

3 Temmuzda beldeniyor. BUR. 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SUUNA, eALATZ Ye BRA
ILLE limanları için yiik aı... 
caktır. 

anları içia yilk ve yolcu alır. Jlipeıpa;a. 
Ulnclald hareket taribl•ile.. Çcrı11111oaı 

· aa~lunlardald detiflldildercl• leıduaaa S.hhat; ,._ra&atu 
& Haı.if, Tilkilikle Yeai lamlıl 

acente meaaliyet kabul etmn. lıptp•ına4'1 ._ _.iMlJ8'1M 
Daha t11Ja tafıillt için 2 ael At •J•t. 

kordonda FRATE.lJJ SPERCO STE ROYALE HONGROISI 
DANUBE MARITlME 

M.S. •SZEGED. vıpuru hı· 
lıa limandı olup PORT-SAlD 
vı LSKENDERYE limularına 
itin yük alacıkbr. 

,,.,.,.,,.,,., 
Yapar ıcentalıtını mliracaat &e .. raltuada BiJAJ. Côelyall-

tdilmui rica olunur. •• fH.eı,au. TUlu&"ae .u. ~-
T elefom 4111/4142/2663/42· ı ~ &paı1.,._ -1111 

S. S. •TJSZA. vapura Halen 
limu.la olup DANUP umum 
limanlan itin ylk alaoakbr. 

lliadaki ...... tariW.ile 
aavlua:ardıki detifiklllderiaclea 
ıceota aıeaul6yıt kabul etmea. 

Baktrlyoloğ 

ZühtUErgln 
H• Mr61 W •• ,...,rt.t 
IHQam H .a. t11/ı. 
. lillerl ztlf!lr 

MtlraeMt yeri: 
bdaciheJleıa 10bk No. IS 

Cıun111 
X:...ralllıaclı ltlllaA GIMlt• • 

h .. c. .. ıl7a!J. hp&puanaü udı 
&aitet•elik&e .......... ~ 
IM&a iL 6...1. ---c..-... · 

....malita ... ~·~·-- .:·-..-.MI" •&--- ....... .. ..,_, ...... ....,..... 
r .. .,, Dalaa tı.a. taltill almak illa 

llrtMl•orclcNada W. I'. H&Nltt 
~AN Ul:.K ZEE a ~ N. (._ 
wapur acentalajıu •....._.t 
.. ~eli rica .ı ..... 

Telefon No. 2007/200I 
Telefon 3869 ıır-aiiiilıilliiiiıiiİll-. ... .-,; 

l•mir l•o~aim dwnirlill ildnları: 
lzmir Levaıım lmirlili Abn alaa komi•Jo•••dı•ı 

l - lıatnbul kvmtataalala•• batll birlikler laap•ata lola 360 
ton rullf aaba al•A&oaktar, lhaleıl kapıla aarfta 15 Ha
zlran 938 çarıamba aGnü tut 16 da yapılacıktar. Mubam-
••• kıyaıtl 25200 liradır. ilk teminata 1890 liıadar. şart. 
nameü 126 kurut mukabilinde verUıbilir. 

lıtıldilerlD ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 
•J&b kanunun 2 ve 3 iiacü maddelerinde yuıh v•ikalırUe 
ilaılı rinl, Uıal• ıaatlndert en ız bir 11at evveline kadar 
teminat mektuplar aı Fandıkhda komutanlak aaba alma 
komiıyo11111 veraaıleri. 25 31 S 11 174:l 

lamir levaıua ltnirliti utan al.. komiıyonuadan: 
1 - Ç aaiı.kıle Müıtabkem aaevki i9in bağ. ı liıtede 'ıöı· 

teralen mubtehf ıarniıoofar ara ıında er, •IY• ve mil• 
bhıamat nılcl yatı alta ay müddetle ve auıkavoleye bat• 
lanmalc here kapıla urJ uıulile ekıiltm~ye koatalmqtur. 

2 - Mıı Gr aaldiyıtan tutarı 5000 liradar. 
J - llaalıel 16 Haıiraa 938 Perıembe 1a11ii 1Ut 16 da ç.. 

nalckale llllatalakem m•Yki MU alma komiıyonwada 
1apı ıoaldat, 

4 - lıteklilerla Uıalıde11 bir ıaat evel te • inat alc9elerl olan 
S7 5 lira ve lcaauaaa 2 Ve ' Gııoa maddeluladeki veaa• 
lkle ltir 11at evel komb1ona milrıc.aat etmılari. 

:n. 5, ı ı. 15 (1847) 

&ımır Lv. a•erAıtı S.at Al. Ko. R .. deo: 
lamlr ta11are alayıaa alt olup Yealkalede mevcut mahtelif 

otomobil IAltalderi la11Jcla beril71 otom9bıh hı1rda doç oto•o. 
bıli köbııo d~mirci, te&9İyeci Ye .. ir (3!275) lcılııD allt ve ed .. 
vat paz rlıll '"''t le ıuretile ııtJllcaktır. T •liplıtla 17 fıtaai. 
rao 931 Cı.ama ıiinii ıut 10 da Ye11ikılede qMlteıılckiJ lroaaiı. 
yona müracaatlara 2033 

Okullaı· salın alma komiıyonundanı 
Kız Otrıtmeh olcu luna ait müıtamel bir araba ilo bir ar•ba 

hayvanı, kotum eter ve iki mupmba, motor t•nrlılr: dinımı 
v• bir talcım teferrilıh demir p ırplan ve birakmiı llok lr6miirü 
tozlır1 14/61938 Sah yilnG .. at t6 da Maarif dalreılnde topl • 
nac.k okılllat alım aabm lconalıyonuada p-zarb~I• satılacakbr. 
Görmek ist.ryenlcran Kar,1yak1t d• kaa ötret111eo okuluna, ~lmak 
iı&ı~anıerıu de ko11uayona IJ.ürlh:aatl•rı. 2026 

lımlr lldacl İcra 
tunclaa: 

Lmirde Tilldllk oaddet111de= 
evvelce Tevfik p... ve bll 
Sadık Abiki oteli denilmılli 
maruf bulunan otelin demirb•f 
•IPIİJI• umur ve 1dareliai• 
yedi adlı tev.:liine ve ldyfıye~ 
ıaz•te ile ilinına lzmir Aıli,. 
mıhkem11l birinci Hukuk dai
reıince 8161938 tarihinde kar" 
verilditiodea mezlcôr karar •f' 
cibince d•mir baş eıyanın ~ 
pit ve ,.di adıl olarak K.,... 
yakı Bahriye mahallesi A~al•~ 
ıokata No. 2 de Necmettin ol 
Salih Uyutağa tealim oluadaa
twadaa keyfiyet ill:ı oluo• 
Doıya numauı: 938· 10181.,,,,. 

Z11yl 2 

JSS 1eanlacle Manl11 f//M 
lttilaat •• teralcl&i orta mels~ 
nla ıoa ı aıfıad111 almıt old~ 
mekt•p diplom111111 ıayl _. 
ilmdn ladkmil olmadıt •• 
bulaalara• lltfoa r•ı•t• "Z 
laueliaı tealım ıtme 
ederim. ıJ 
Karantina Dua t•p• ıolr•k "!__.o.

1 2020 SUPn 

fran•ı•ca der• 
S•nelerdı n beri yllılero:.;: 

leb• yetlıtirmiı bir mu Aıf.U 
Franı ıca dera verecektir. a.ta 
edenler boraüo aıat ıı D_. 
14 e kadar Vali Kası• ... 
caddeılnd• :n o .. marık dt"' 
bizzat veya mektupla • 
caat edeb1lirlor. 



Sahife l 1 

ltSluubul Jaudurnıll satın alma ko• 
nıi onundan: 

• 
M·ktarı Cınsi Tahmm bedeli ıllc teminat 

Kilo Lfra Ku. Ura Ku. 
17!21 Kösele 19115 70 2182 93 

8311 Sarı vaketa 
4000 Siyıh vnlccta 

Her üç kalemin bırden teminat 
ve tahmin bedeli. 

29105 30 
8400 00 

56621 00 

1433 65 
6m oo 

4081 05 

- 1 Cinsi, miktarı, tahmin bedeli v ilk teminltı yukarıda 
3 kal m kundur malzemesl 18-H~zlritn·938 cunıarte ! günli 
ıaat 11 d lst nbul G d kpatRdaki J ndarma aatın ı\ma ko· 
misyon unca kapalı zarf eksiltme.sile satın alın Jcak~ır. . 
2 - Şartname herğÜn komisyonda görlilebilır veya 283 ku· 

ıuş muksbiJinde komisyondan aldır1labılir, 
3 - lsteklılerin 24!10 aayıh kanunun hiıkümlerlue göre tan

zim edecekleri teklif mektuplarım eksiltme gUnU 11 at 10 oııa 
kadar komisyona vermeleri. 2 6 11 16 3181/1887 

Balçuva Ağanıemnun kaplıcaları 
1 • Haz·ran • 938 tarihinden itıbaren Balçova Ağ memaun 

kıplıcal:ırt muht rem müşterilerine açıktır. Tabiatın bahşettiği 
h.a ıifa yurdunun emsali11e fallc bir su heni1z Türkiyenln hiç 
bıt tarafında keıfolunımım ştn. Aıırlardaoberi beşeriyete biz. 
illeti hazık doktorlarımız tar fmaan takdir öluntnuş Siyatik, 
Romatizma, Böbrek haıtalıldarından muztırip hastalarına bu 
ıUı yurdunu tavsiye elmi•letdir. Ktmyagerletim\z tarıfıbldın 
tahlil olunan bu enılllılz suyun rapotları muhaiebei huıuılye 
dıireaindo mabfuzdur. 

Evaafınl dair fazlı ıözU ıald görür. Muhterem müşteşileri· 
inin teşrifi tlnl b klet otobUıler muntlttnan aefetler yapacağı· 
U' mu

7
hterem müıteriletlme tebş:r ef erim. D. 15 k 

Avcılara müjde 
BARUT FIATLARI UCUZLADI 

l Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek: üzere 
~ata av barutu satış fiıtlerinde ııalıda yaııh tenzilat yapıl· 
•ıtUr: 
Kıra iV barutllrl lnhıaarlıtr bayileri tarafındın raemlelcetin 

btr tatafındı ışıtıdıkı fıallırda utalıcıktar. 
Eıki fiıt Y ıni fiat 
Kuruş Kuruı 

llthttl nevı av birutu .500 ırımlak kutu içinde 115 110 
• • 11 2.SO .. " .. 60 SS 

hthacl • • 500 • " " 95 90 
• • ,. 250 • • ,. 50 4S 
• • " JOO :: ~ • 22.50 18 

8 11 1966 

Matızamızda bııadan böyle • AGEA,. • "FERRANIA. 
•GEVAERT. , "KODAK,. • •MIMOSA,, • "SCHLEUSS
NER. , •IHAGEE,. •RODES'tOCK. ve •zEtSS iKON. 
fabrikılırımn her çeşit malatmeai mevc&attu. Fiıtler lı
taabYl flati fibidira 

"FOTOCAN,, M'ile•••ıeai 
Hulıdmet civarı • /%nair 

Telfraf: lzmir ·CAN, Tel. 3330 

Şeref Oteli 
Sabık Hacı Hasan oı;t; lctitiplerittde,_ 

' ŞEREF'in iaaretlltcle 

Mezarlıkb!lıında, lametpaıa buluarına 
nazır, her tar ala ycılıın, havadar .. 

Yeni bina, yeni konfor, temizlik, 
ucuzluk, rahatlık ••. 

(Ş E R t F OT t L 1) sizin evinizdir. Taşradan ~elecek 
müıteriıerin itlerine yardım ed lecek, kendilerine her 

tbrlü lcolavhk göstcrılecektir. 

ve Otomobil ıahiplerine müjde 

Engürü Boya Evi .. ' 
Tenezzüh otoları, otobüsler, kamyonlar, sair her nevi tüzel· 

litı arı:ı edılen ve zevki oktıyan madeni eşyalar: Elektrikli 
Pisto 1la (Tabanca) 1le boyaıur. Cila verilir, bozulan kısımlar 
~lllir edıierek h ç belirsiz b r bıle getirilir. Boyalar, macunlar 

\trupn ve Amerikan n en iyi boyasıdır. 

80YA EVi ~Ilı Memleketin duydutu bir nok11t1lıtı lkmıl 
ctnır-kle ift.hn~ duyar. 

l'~USTAMIZ Avrnpahın en iyi müesaestlerltıde çılıımıı bir 
Urk gene dir. 

. FlATLERIMIZ: Rekabet için değil, nefaset için mOşterlleti· 
lllız: n g isterec k eu rağbete balıdır. 

Cumh ıri ·t ca:ı"des; (ikinci kordo'l) lnh:·. 
1 rl_ Ha~m ;dr- -ve"· h .,rstsındt1 No. 111 

ANADOl .. U 

1\'Jatiye Vekfiletinden : 
Ankara, lımır ve B\lrsa vilayetietlnde lstalıda~ edilm k Üzere 

imtihanla yed bes p tiifit ha B l lhnlt::tlltır. 1 t hAn 1 V 2 
Temmuz 938 tarihlerin c lstanbul ve Ankarada yapı;acaktır. 

fmhhanı kaz hanlar muvaffakıyet derecelerıne göre 150 v 
200 lira ÜCrdtle tayin olunacaktır. 

l - imtihan ~frecekl rln memurin kanununun beşinici mad-
tleıilide yaz,lı ıtrtlari hıiz oldu tan maada devlet ve müessesah 
muhasebelerinde bankalarda ve mümasili müh.m şirket ve mali 
müesses t muhasebelerinde liakal şef veya şef muıvini derecesİh· 
de ~n az beş yıl muvatf aktyetle çahımış ve yüksek t hsılini ik
tnal etini olmalara lazı mdıt. 

Ah.a ve scciyelt!rl baklund8 yapılacak tahk.kal 
neticesine göre taliple in imtihana kabul edılıp edilmiycceği kat'ı 
olarak vekaıelçc tayi edilir. 

2 - imtihan f"ogtamı: 
An Kııahç, ttıtiım le \le istihllk vergilerinin tarb ve tahakkuk 

ve tahsiline müteallik kanuni hükümler, 
B. Tıcaret kanunu hükümleri, 
C" Ticatet Usulü defterı, 
D" Hesap. 
lmtıhına ılrmek iıtiyenletih 20 Hazlrıtı 938 tarihine kadar 

evrakı müsbitelerine raptedeceklerl bir istida ile Ankarada Ma· 
liye· vekaleti Varidat Umum mlidür)ü~üne ve lstanbulda Defter 
darlığa müracaat etmeferi. 1690/1926 7 11 15 

Türk Ha d Kurumu 

Büyii Piyangosu 
25 ini tERTIP PLANI 

ikinci keşide 11 Hazirandadır 
Sayı Lira Sayı 
ı Mükafat 10000 30 
1 ,, 20000 60 
1 ikramiye 45000 lOO 
1 " 15000 400 
1 ~ 12000 

600 

• 
" 

• 

(500) 
(200) 
(100) 
(SJ) 
(30) 

Lirı 

15000 
12000 
10000 

20000 
18000 

1 • 10000 " 
2 • (3000) 6000 ~ " (20) 16000 
4 • (1000) 4000 2000 7 213000 

Izmir Vakıflar SlndorlOğOııden: 
Bedeli 

muhımmeni 
Lira CJnsi Mevkii No. 
100 Atpa Mlrıll Dete ıokık 4 
500 Arsa ve ahır Alireiı Taah çeşme 4 

Yukarda müfredah yuılı gayri menkuller atılmak üzere açık 
artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 16·6·938 perşembe günü saat 
ıo a .. ııı ıaııpıwı• vwaaııw •••••••• 

(1870) 2s 4 1 ı ıs 

' . 
Ha r n 1· 

lnhilıı\arJar uı:uum mihf OrlLl~ii dden: 
I - 193 ızmır fuarında şartname v<;; projwsi mucibınc:: y.ıp· 

tırdacak lnhlUtl r p viyonunun inşaatı kapalı ~arf u ulale k· 
ıltmeye konmuştur. 
il K ıf bedeli 1356 lir 50 l ruş v m \vak kat tenlt· 

n tı 1018 lıratlır. 
ili - F. slltme 16/ Vl/888 tarihine rastlıyan Perşembe günü 

saat 11 d Kabatrışta levaztm ve milbayaat şubeslndekı alıtn 
komı yonund yapılacaktır. 

iV - Şırtnauıc ve projeler 68 kunı bedel mukıbiliude 
inhiurlat levaıım mübayaat şube ıle lımır ve Ankua b ımU
dürlilkl rindeh ahnabiJir. 

V - Ediltmeye iştirak etmek isliY nlerin fennt evrik e 
vesaıkını ihale guhündeb üç gıih evclme kadar inbllarlar u u ı 
mütfütlU Cl ıo aal ubeslhe İbr1t ti rek ayhta tnün kı ) ı 
iştirak vesi~ası almaları lazımdır. 

VI - Mu huri i teklif tnektubunu kanuni vesaikle 5 incı tnad· 
dede yaz ı lı e\csılt'lleye iştirak vesıkasını ve 0 o 7,5 Uventııe pl· 
rası veya m•ktuburıti ıhtiva edecek kapalı z rtların eksiltme 

ki.İmi en geç saat ona kadar yukatıda ad1 eçcn alım lt.omıl) on 
başkanlığını makbuz mukabilınde verılmeıi lizımdıt. 

2 4 8 11 3200/1888 

Kimgevr ue baktetigotoji l'aporlan haiz 

Yaılerce ıenedenberi sthlı te layda.;ı1 nıtJ
cerreb olan İ mir. Urla Malgaca iç1neleri 

lzmir · Çeşme ıosezi üzerinde güzel ttttnzırah oteli, gazino, 

lokanta ve bak llyeslttd mUşteriletmiıt herhirlu istirahat, iaşe 
ve ihtiyaçlara teman cdılmiştir. 

~~ 
~ ~ ~ ' 

1 

Doktor müderris merhum Bay Raşit Tıhsinin 11 UrlaMa~ 
r cı içme suyu hakkında: Karlispatıa Şurpudel Zals suyuna 
ezber cihet rliçbındır.. buyurdukları bu u; ınuı.ınin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dılak haslahklarındı muz· 
min ıafrı keıeıl vo 1afra yolları illlhıplıranda, aafra, kum 
ve tatlarında, müzmia inkabazdı, tiımanlık, nakriı ve ıeker 
h11talıklarindı, batarsak. ıirıt, sulucan, lbesane yollara ilah .. 
gibi bünyevi bıtalıklarda seri ve şlfahbıbı oldutu tecrübe 
ile aabittır. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvardı Urla ve Çeıme 
~· fi'eJM ~el•• llfN...W. .W•lttan•daa beraa 
vesaıt mevcuttut. 

KumöarM .biri 
1. 

DIŞ DOKTORU 

Cevad Datlı 
lkincibeyler ıokak No. 48 

Mlicellit 
AH Rıza 

' .. 
En temiz ,ve eo zarif itleri 

ıüratle yapar • 

Yeni Kavallar 

çarşısı No. 34 

\ 

- ... 



• Şahap rre~irin i tabii uJarak 
yopan en iyi mOı-hildir 

Basur memelerini giderir, 
Kuvveti., işti havı arttırır. Eksir Şahap 

~ ...................................................... _ ..................... !, 
Elb·se ve Manto 

mcrakl.laıma müjde 

Zabitan B•gl•r oe 

Baı.,.l•r ... 

Taze Temiz Ucuz Iliiç 
Hertürlü tuvalet t;eşitleri 

En mlişkiilpe.cnt mfir 
terile:ini •emaua edea 
bu f rm•J• uootmayınıı. 

Tüccar Terzi Tdrkp~zarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu iten yeai ~tım matazada zenrin 

çeşitler. fdaalolak, Tayyorluk, Truvakarlık 
lumaşiar.n envaiani, yerli ve Avıupa. Sıhhat Eczanesi 

l - Mıığazam dahilinde açhtım terz.hanemde 
hususi o arak bay vo bayanlar için ıon moda 

_ z r·f, şık manto, rop, tayyo-, etek. blu%, turvakar, 
."Uvalet, gelinlik, sivil ve aakui elbise ve kıtputları 

Başclurak Boyok Salepcioğlu Hanı Karşısında 

i~tenildıği ve betenilditi şeki de imal ed.lir. 
2 - M .. amelem peşin ve kredi ile de yapıhr. 
3 - B:ı !!Özlerim in do)'ruhıtuou anlamak için bir defa 
h~crübe kafid.r. 
Adres: Odunpaıar: Sjmerbıntcın ~ıktıta eski B•yraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan w perelcuıie olm•lc Aariçfen dparlş k11bar edilirD 

Hara«;t;ı kardeşler 
1 

Büyük mobilya ve mefruşat ma
ğazaları emrinize amadedir~ 

MERKEZ ŞUBE 
1ZM1R ANKARA 

Tem iz, zarif eşya. elbise ihti· 
yacından evci gelir. Hukes ken

dı taline göre temiz 
b ir eve, mısafirJerini 

kabul edece~ bir s · 
lon ı r • ba.t ) aşıy acalc 
e~yaya muhtaçlar. İyi 
bir mobitya içinde 
kendinızı ne aıleuazı 

muhite daha iyi tanıt 

abilirsinız. Evinizin 
eşyası hayati zm etl· 
ketı oldu~unu unut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mua .. 

ma lesi yapılır. 

acı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins kostüm! ük yeni çeşit luım:ıılar 

Y::z mevıiminin y&klaşmıaı münasebetile yeni getirdi~i 
•DORMôY., FAYN ·VULEN., ve •FIŞER. kostümlük ku· 
pon 1arı kostümlük ketenler, pardesülü~l::r ve he r tjr.ü YERLİ 
ve A VR UP A kumıı aıortimaaları rekabet kabul etmıyecek 
derecede satılmaktadır. 

Elbise ihtiyacınaza temin etmedea önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticaretha ıesiıai mutlaka ziyaret ediniz. 

En s ğlam, en ıık ve •D ucuz kumaıları yalnız bu mıj'a· 
udan alabilirsiniz. 

Peftem:ılcılar E,nal oa Ahali Bank lll 
civarıncla eaki Suraski mafazasıncia N. 70 

TELEFON 2.>9.,-

• 

Sepiolin 

DIŞ 

macununu 
:::ccQ 

Mutlak 

kullanınız 

Toptan 
ıatıı yeri 

Peılemal alarda 

Lütfi Krom 
Ecza depo&a 

EN -.t-1Üt<EMME'L DİŞ !'i1ACUNUOUR .· 

Foto Köroğlu 

amza üstem 
En meıhur fabrikaların ioto,lr .. t mca-..an~ıer , iium, cam, Kij'ıt, 
kart ve biiumum fotoğrafçılıkta müsta111el eczalar, fototraf alit 
.J ve edevat:, font ve sehpaiar. 

F otofralçılıfa müteallik her neai malzemı 
Zevki okşıyacak resim ve ağra r dismanlar, .enedat vo cvıU 

ist:nsablan ve kopyalan kemali dikkatle yapahı. 

AMA1~ÖR /ŞLERl 
IZMIR: Emirlerzade çarflll No. 28, 4, S, 6, 7, S. '· 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüıtem lzmir -Son moda yazlık elbiselik 
kumaşları yaln~z 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatiirk Catlde•i No. 186 

TELEFON No. 3942 

• 
1 TAl{SI 

o 

Telef on . 40 40 

1938 
Şevrole 

omobilleri ile rahat ve sarsıntlsız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

1938 
OldsmObil ve 

T. iS BAMKA~I 
1938 

~üçük Cari He&aplar 
ıkra.mi'ie plô.nı .... 

4 adet 1000 L. 4000 L 
8 tt 

16 ., 
76 ., 
80 ,, 

200 ., -384 ,, 

500 ., 4000 " 
2 50 " 4000 " 
100 " 7600 ,, 
50 .. 400J •• 
25 .. 5000,. --

28600" 
Ku:alar lmart, lbaziran 
1 ey ul, 1 birincikinua 
tarihle-rinde çekilecektir 
En az 50 lıra mevduab 
bulunan be-aplar kura• 
laıa dahil edılccektir. 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Bdt.rigolt)6 w 6alaşıeı, salfrrt lrattıl&icllll't. ,,..,.,..,.,. 
(Verem ve saire ı 

Basmahane Çorakkapa caddesi polis karako111 1anında 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde ubahtaa ak,ama 

kadar hastalarına kabul eder. 
TeltJlnon: 417 S 

• 
Birinci Sınıf Mutabusıı 

Dr. Demir Ali 
Ka~ oflrı 

Cilt ve TenaaOI hastahk· 
ları ve elektrik tedavi•• 

lzmiı • Birinci beyler eokajı 
Elbımra Sinemua arkuında 

Telefon : 347~ 

G .. H ki • oz e mı 

Mitat On/ 
Adres: Beyler Numaa -. 

katı No. 21 
Kabul aaatleri: Ötl•d• -' 

aaat 10.12 ötlec:le.a _.. 
15,30 • 17 Tele. l4J4 

Kırt;it;eği Kolonyası 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Eu iıim altında Temizlil, Tuvalet, Ma,.OJ 
ve tuvalet ıahu 1larrna çok elverişli 
Ynksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruşta! 
ŞiF A Eczanesi KJRÇıÇEG/ Kolony_.,., 

Bu fiata satmakla boyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, e. eli 

Kolonyaları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük ,, ,, 40 /(,,,.,,_r· 

Tavsiye ederiz 


