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Amerka 
Son homhardımaıılardan do
layı Japonyayı protesto etti 

"'- ..) HergOn sabahrarı (lzmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

HATA y SEVİNÇ İÇİNDEI Romanya kralı Beynelmilel iş konferansı~.da • 

lstanbula gelip bir Murahhassımızın sozlen 
gezinti yaptı 

. 

Askeri heyetimiz, Antakyada em-
salsiz tezahüratla karşılandı 

Kamô:lizmde ideoloji, 
• 

sınıf kavgası yoktur. 

4 O yıllık Türk yurdu Devletçi sistemi
mizin şekli 

• 
esır olmaz .. Türkiye muztarip 

dünyada sulh yo-

BinlerCe hali, hep bir ağızdan "yaıaaın A taMrk,, luc~~~. i!;~!~r.~c:~~o~u 
"diye bağrıfıyordu. Heyetimizi, Fransız kuman· :;!:~sının hususi muhabiri bildiri-

danı Vf! kıtaatı karııladı.. Toplanan beynelmilel iş konfe-
ransında umumi raporun rnünaka§&-

askeri kıt'a ihtiram resmini ifa etti. sında Türkiye murahhaBI B. Necmed 
Saat 15/30 da Payaatan tekrar 

8 11 
1Cı ol · din Sadak Türkiyenin fktuadf vasiye 

hareket eden tren saat 16/ 30 da 1 
1 1

· 
3 

· H ar. • yeti hakkında beyanatta bulunmuş • 
1skenderuna muvasalat etti. Fran- latanlMa' ( uauaı) .- Roman- ve bir yıllık iktısadi cihan vaziye- Mnra1ı1rası•rau B. Necmettfn 8ldak 
sanın Suriyç ıimal ordusu kuman- ya kralı. S. M. !'•rol, yen~ aba .alda- tini hulilsa eden raporundan dolayı tebrik ederek bu rapordan tebarüz 
danı general Mone ile Sancak va- iıahNahlm yatı ile Kd~rdeı nızd: birla ~- beynelmilel mesai bürosu müdürünü - Sonu 3 indi ~ -
1 .. Abd ah M I k h""L... J at 7apm1f ve un atanuu --
ısı urr man e e , uırnmet dar hn" t" 

erkim, "Antakya, İskenderun ve ı S~M. ::.::ı, latan'bulda uf ak lair D ki d • • } k 
Kmkhan Halk Partisi erkim, bii- t ... u.Lt t k t"l K·· en er araSlil a SOY enen şar 1 zzun en aonra e rar ya ı e • 
tün cemaatler mümessilleri ietas- tenee,.e tllnmilftür. 

yonda heyetimizi bekliyorlardı. Bı·r tütün eks~nerı· ~ecı· 
General trenden alkıılar araaın• ı• nJ I""' T ~ 

da indi. Ve ilk önce general Mone Jma anınız 

. :a~~~ :!:.~n~ıe g: şekilde öldürüldü 
tükten sonra takdim merasimi ya·' Bir lngiliz · şirketi. 

Arilk sllkt'm ve a.aay~e 1t4Wtl~ctıjt 1i:mif etlilen Antak1ftltkm bfr gmYlliiş pıldı. Generalimiz tazim resmini ifa. • •• Sebep bir şarkı 
Antakya, 1.l (A.A.) - Ana- İskenderun konsolosumuz Payasa eden kıt'ayı teftis ettikten sonra DID t ' 

~~-'"· ....... .t · · • , ~ ba,lıyor 
Genel kurmay ikinci başkanı T • d renin maruf Gibs müessesesi, Deniz-

?~aene~al .Aa.?1. ~ünd~zün reisli- ayyare pıyangosun a bank umum_ müdürl.üğüne muracaaı Katil işten çıkarıl-
11ncıe1t. heyetimızı hamıl bulunan ederek lzmır~ Mersın ve Samsun H- ' 
huıut tren bugün saat l .S de Pa- k ı i manlarının inşasmn talip olmuştur. d gv k 1 
~--vardı. Orgenerali kar§llamak azanan numara ar Denizbank umum müdürlliğü bu ta- 1 lna lZffilŞ. 
\laere Hataydaki Franeız delegesi 1ebi tetkik etmektedir. Dün sabah saat 9.30 da birinci 
"e FJ'UIZ kıtaab .kumandanı olup 15 1 Ü b ı • Kordonda Fethi Nyguner ve şürekası 
dün albaylıia terfi eden Kole ile ve i~ lira zmire düştü. Ad"ı cu·· ru·· mler na ait 4 numaralı tütün mağazmn ö-
~takya ı.,koniolo.luğumuz ve K J nüde bir cinayet olmuştur. Cinayetin 

M li . im er amorti alacak? af han·cı·nde! sebebi iş ve kadın mesele.~idir. UaO Dl Vak'a şöyle olmuştur: 
tstanbut. 18 (Hususi) - Türk ha- 4576 Sağda katil, solda maktul zcı•• 

Üç bin lira 

va kurumu piyangosunun keşidesine 
Sf,.Ja earnlelelilerden dün nihayet verildi. Kazanan numa-

/##laluJrl!/ı idi;yor r•l•rı bild296m56 1 

B. Haydatr 120 Musevi de mağazada imalat işlerine eksper oı .. 

•• 111U80lini 
Roma. 1 J (Rdayo) - Muuo

lini: buıün, Seeenada 4 tabur siyah 
tömlekliyi teftiş etmiftir. Bunlar 
'1uancla, Habe,iıtanda ve lapanya
.Ja püllü olarak harbetmiş olan• 
~ da bin kiti bulunmuftur. 

Mu.,Iini, teftiften sonra siyah 
llmleJdilere tunu eormuıtur: 

Siyah aömleldiler, hepsi birden: 
~ için mümkün olan her feda
laarlliı yapmaja hazır mmnız ~ ~ 

Siyah aömekliler, hpai birden 
- Hazınz. 

tL~'mnı verdikten .sonra, Musso
lllal tunları eöylemi§tir: 

- Bu aözünüzü .ened ittihaz 
'diyorum ve bir gün, burada bana 
~niz vadi yerine getirmenizi 
l.....ı._~~-;-.-

~-> 

Yunanistan 

On beş bin lira 

15654 

22567 34689 rak Haydar Yalaz nezaret et.meld:e-
af is ted İ dh·. Tongacılarm başında da ustaba-

Bin lira ~ı olarak, Kosovalı Recep namında M 
• lstanbuJ, 13 (Hususi) - Anka- ri çalışmaktadır. B. Ha,•dar Dramalı. 

~ yllz lıra kazananlar: radan gelen haberlere göre, adi cü- dır: Ve cuma ırünü uatabap &ecebt 
355 443 506 1362 1971 rümlerden mahkum bulunanlar, işinden uaklaştırmıştır. Buna sebeJt, 

On bin lira Sonu 3 Sayfada Cumhuriyetin on beşinci yıldönü- Recebin, t ütiin denkleri arasında ay-

yeni• vapurlarJmlZ hazır crneiık.nledredkı·ri. aftan istifade edemiye-1! ni mağaza amelesinden Coya adında 
19 yaşında biı: kıza şarkı söyletmesi. 

EFES ve SUR 1 
İstanbul, 13 (Hususi) - Muh- 1 dir. Coyanın sesi çok güzel'miş ve ara-

l telif sebeplerle memleketimizden sıra, iş zamanında işçi arkadaşlanna vapur Q• pasaportsuz firar eden ve Alman- 1 da hafif sesle §arkılar söyler ve onta-
yada oturan 120 Musevi, yüksek • rı eğlendirirmiş. 

rı temmuzda gelecek 
Bayraklı vapurunun pervanesi de
ğiştirildi. Makineleri temizleniyor 

rnakamata ve meclis riyasetine mü- I . Coyanın tütün denkleri arasında 
~caat ederek af kararının kendile- 1 1 Recep ustaya da şarkı söylediği ha-
~ de teşmilini rica etmişlerdir. 1 heri, diğer işçiler tarafından haber 
lecek ve vapurlar temmuz ortaları- Tahkikat yapan müddeiu•.ıumi verilmiş, B.Haydar, mağazada böyle 
na doğru limanımıza gelmiş bulu- ' nıuavini Bn. Handan lıirşey yapılmasını hoş görmemiş mO-
nacaklardır. ı Şirketin müdürü Ödemişli Bay Fet ı essesenin müdürü B.Fethi Uyguneria 

Efes ve Sur vapurları, 730 ar ki- hi Uyguner adında bir zattır, · aynı -Sonu 2 inci sahifede -
t iliktir. Mazotla müteharriktir, ma- -------===========--------

=~:!~~i~~z~r~n~~::v~~inJa::ıı;:~~ p AZAR G ÜREŞLERI 
leri yazlık ve kıtlık olarak hazırlan- A • 
mıştır, heriki vapurda da radyo- ~ara lı ,.,.ekı·r -'ağlı 
gramofon tesisatı mevcuddur. Yeni ı ~~ - ,1 ~ U~ 
gemilerin beheri 33 bin lngiliz lira-

sına mal oımu.ştur. Salonların kap•: Berabere kaldılar. Gene gu·· reşecekler 
ları gayet geruş olup, kısa meaafelı 
iıkeleler arasında girip çıkmanın 
.kolayca mümkün olması gözönün
de tutulmuştur. 

Denizbank lzmir subes~ Londra
dan satın aldığı Bayraklı vapuru
nun makinelerini de baştan başa te
mizlettirmektedir. Bayraklının ken
di pervanesi Londradan getirtilmiş
tir. Yakında gemi kızaklanacak ve 
bu pervane takılacaktır. Bayraklı, 

Buğday rekoltesi · ~ .. ıay sonuna doğru çalışmağa başlıya· 
Atina, 18 (Radyo) - Yunanista- EfeR 'Ve S-u1· vapm·l.a1"t lıcwekefo 1uınr 'Vaziyette_ - 'cakEtfır. S la d Jd"kt 

Hiiseyiıı, Kam Ali güreşinden bfr i11tiba 
- Yan8t i in~I Aahıt~mlidi -. 

"'-- · es, ur vapur n a ge ı en 
~-b~-çok ~erlerinde hasad bi.tme~ Körf~e işleti!mek üzere Deniz-ı i~al edilmiş ve son sürat tecrübe· sonra, lzmir körfezinde üç yeni va- . 
-.recıır. Alakadarlann verdiklen bank lzmır şubesı hesabına Bremen lerı de yapılmıştır. ur faal vaziyette bulunabilecek ve 
-...ıamata aöre, buğday rekoltee.i teqahlarında inşa olunan Efes ve Yeni vapurların nakliye ve si- f nciraltına da seferler tertip edile-

.__. qnkllr. Bur ~urlannın hlit\in bok.an\aii gorta metelekti d~ yaltitıft haltedi- i - Dvamı 4 üncü sahifde -



ANA JlOT U 

qd-cak 
Wbelliaa 4aıbiüMll 

miWMda U.lat atacl var~ır. 

e..t.• •Ala111taeı111~k 
A-nkara .-..ıduile •ıı· 

si 

BlrtütOn 
eksperi 
Feci şekilde 

öldürüldü 
Bu" 1 tnt'i Rt!ltf tde -

de muvafakati ile ıtec~ı\ u. tnmn ~ 
ne 11011 venniştk. Qarna pınü öu mıl
-..betle ıkiı.d a.rasında ~u mil!UlkaP 
ırectniştir: 

ltecel>- peki, ben ne yap~cagım,lf 
. iz mi kalacağım? 

Haydar - Ben 1'eni tekrar işe alı
rım. Yaliıız aradan birkar; cün ~ 
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Amerika hükô.meti, Japon SON HABERLER 

yayı şiddetle protesto etti Çekoslovakya intihabatı •• su-
Ç:n ordum; (Ka.,fend .ii~· ( Pe-vaung) araaındaki kô.netle SOna erdi 
barajları berhava ederek, Japonlan miff

kiJlctt içinde bıraktılar •• 
Tokyo, (Radyo) - Çin ordusu, f~ M M J 

.ıaponıann ileri hareketine mani ol- ıngiltere . üdafaa Nazırı söy üyor: 

Cumhurreisi Edvar Benes ile Batvekil Milan 
Hoclzanm partileri, büyük ekseriyet kazandılar 

ınak için, Kayf eng ile Peysung ara-
Paris, 13 (Radyo) - Çekoslo-

vakyada üçüncü ve son intihabat 
dün sona ermiştir. Bazı ufak hadi- Ba.ltık devletleri :::::::ı~~:~. bombalarıa hava- Hazırlıklar harbe 

Japonlar bu yüzden miitkilita 
•iram11Jardır. J ğ J. f 

Tokyo, 13 (Rayo) - 146ve146 <10 ruaur • 
~eler müstesna, intihabat, her yerde Hariciye nazır lan konferansı, 
:ıükQnetle cereyan etmiştir. 

cumhurreisi Edvar Benesi• H- dün Rigada ilk toplanbsını yapıt 
bıcı Çin fırkalan, Yançe nehrinden 

•eçerek Japonlarm takibatmdu Zaler ıçı·n her vasıta kullanılacak 
kurtulmqlardır. 

JaponJann Hankov önflnde bfl- Londra, 12 (A.A.) - Milli Mü- lngiliz silahlanma siyasetinder 

beral patisi ile Başvekil Milan Hod-
R ga, 13 (RadJo)- Balbk devletleri Hariciye Naz.rları kon· 

rnnın çiftçi patisi, büyük bir ekseri- feraua, bıaıüa burada Letoaya Harici,. Nazın Monteria riyaıe • 
;et kazanmışlardır. tinde top.u•lfbr· 

:rok bir harbe hazırlandıklan aöy- dafaa Nazın lnskip Hatfilde'de bahseden nazır, tekrar lngilterenir 
leniyor. söylediği nutukta evvela ispanya- sulh azmini tebarüz ettirmiş, silah. 

Henlayn partisi, Almanlarla mes
'cun olan yerlerde % 86 ekseriyet 
.;emin eyleniiştir. 

Me>11ter, iradettiti bir atd•lda. •lblr devletleriaia, ..tbper 
ver olcluldarıaı " laarici ai1a1etlerinde daima •lbu auındik· 
kate alarak harblret ettilderiai aöyleilİftİr • Tokyo, 18 (Radyo) _Japon llfl- daki bombaıdımanJardan balı.ede- lanma siyuetinin şimdiye kada· 

knmeti, İngiliz ve Amerika nota- rek lnailterenin, doiruclan doğru- lngiltereye yüklediği fedakarlıklar· 
Janna verdiii cevapta, Çin arazüd ya ~ü~~eaine .. ~e ac:l~mi mü~aha- dan daha .~~~ fedakirlık~ı. istil 
dahiJinde bulunan İngiliz ve Ameri- le 91yuetinm de11f111eaıne luzu'? zam e~ledı~nı ~yd~~l~mıştir ...... 
kan mileaseselerinin tayyareler tara- kalkmaksızın meselenin halledi- in.kip sozlerını bıtirırken huku 
fından görülebilecek daha bGyQk i- leceii ümidinde b~lunmuttur. metin bütün milletin yardım ve 
taretler ltoymalannı bilciirmiftir. çekoslovakya buhranından balı- tavsibine muhtaç olduğunu çünki" 

V&fington, ıa (Radyo) _ Ame· .den lnakip Almanyanın ıimdiye yapılmakta olan hazırlıkların bi· 
lika hüktimeti Kanton ve havalisin- bdar göstermiı olduğu diploma- büyük harp derpiş edilerek ele alın 
de Çin asker" .teslsatmın bombardı- tik ve politik meziyetleri önümüz- .dığını ve zaferi temin için mevcu( 
ınam mflnaae~etile hallan ve bu ara- deki haftalarda da ptenne8İ li- liütün vasıtaların kullanılmasın 
~ da Aıaeriltan mO.eeseselel'iııia zungeleceği kanaatini izhar et- icap ·eylediğini ehemmiyetle teba 

........... 
Cumhuriyetçi ispanya, üç yüz bin 

kişilik bir ordu daha topluyor. 

.bmbardmıamm .Japon b0k6met: miftiı~ rüz ettirmiştir. 

F'rankistlerin, Kasteldon dö Laplana)ya girdili Cum~ 
~uryietçilerin sokak. harb:ne bafladıkları bildiriliyor. 

~zdinde fiddetle protesto Mmittir. 
Barselon, 13 Radyo) - C11mbu- re pek az bomba düşmüştür. Fran- Paris, 13 (Radyo) - General 

'ffafav aevinr ı·rin -'e ·iyetci İspanya yeniden üç sınıf as- kistler, denizden ve havadan Kastel· Arandanın kumandasındaki kıtaat, 

Telefon T T T Qj ker toplamıştır. Bununla, üç yüz loa Dolaplanaya ateş açmışlar ve bugün ilerlemiş Vf' Kastellon ne. 
- .... 1 11.a alaifede -

1 
arasında saat 17 / 40da Antakya be· Jin kişilik bir ordu vücude getirile- cumhuriye•"ilerin yardım kıtaatı al- ı:.-la · t t tm• t• .. · ·d b' k · t•hk" ı ~ 'Gtl na ıs asyonunu zap e ıs ır. 

H l senend Mone ile birlikte otomobil- lediyeainin önüne vardılar. !egı ve yenı en trço ıs 1 am ar malanna mani olmata cahsmıslar- C h · tç•I F 1-:'....tl 
•faıva a·a•ı , .. .,. 1 1 .. .. l . . um urıye 1 er. ranJWJ er~ 
.. ., • & , .,, • de yer aldılar. Yirmi kadar araba- Orgeneral ihtiram vaziyetinck yapı acagı soy enıyor. dır ka "dd le ka .. 

l.taabal, 13 (Haaui)-Ada- dan mürekkep olarak Türk-Fran-
1
kendiaini eelamlıyan askeri kıt'ay• Paris, 18 (Radyo) - Frankist · .· rşı şı et mu vemet etmeg~ 

aa,a bel• •-elit edibaif ı,.. 8IZ doetluğumı temıil eden alay bu teftiı etlerek ikametine tahsis edil ;ayyareler bugün Alikanteyi bom- Kastellon Delaplana §eh'l'mın da· başlamışlar ve sokak muharcbelerı
ı..aa Aabra.ı.t..W telefoa 8Ul'etle 16/40 da lakenderun ietu- 1 miş olan kaymakam Süreyya Ha 0Jardıman 'için dört defa hücum et- ha evel halktan tahliye edilmiş ol- ne tutuşmuşlardır. 

yonunu terketti. lelin evine girdi. Kapıda kayma· nişlerse de cumhuriyetçi tayyareler duğu anl~şılmı.ştır. . . Saragos, 13 (Radyo) - Fran-
laattıaaa. Hataya -tll... İ9İD latayondan tehir dıpna kadar kam tarafmclan selamlandı. Evin ;arafından püskürttilmüşlerdir. Frankıstlerın verdıklen haberle- kistler Kastellon tehrinin dış ma
faaU,.ea "l•iftir. Kı•bir Antakya yolunu dolduran her c:e- önünde biriken halk kendini tuta- Frankist tayyareler, dördüncü re gö.re, cumhurfye~Uer: on ~in esir hallelerine ·girmişlerdir. Düşman 
••• .. ,. HatıJ ile ....... maat ve keeif bir halk tahakuı ge- mıyordu. General müteac:ldid defa def~ da yüksekten uçmuşlar ve şeh- v~ıtler ve killhyetlı mıktarda tehir civarındaki ormanlarda mu-
...ıs •lmkla olacaldlr. nenJi ve heyeti cotkun t:.ir surette Jar c:1ıpn çıkmağa ve halkı selamla- re bırçok bombalar atmışlardır. Şeb- mühımmat bırakmışlardır. kavemet etmektedir. 

F:•ı• .-& • d alJuthyordu. Generalin otomobili mağa mecbur kaldı. • • • • • 
1 l•LID e ~ Hatayda cTürk kaleai! na- Oıprıda evvela istiklal, eonra Beynelmilel it y umurla Tayyare 

..ZI ft man kaa kenannda ·yük • Halle Partilİ erkanı ve sonra Fran- 8C8b 
K.clll, 13 (Radyo) - Arap• intizamla ~oplarunış olan binlerce sız askeri erkanı generale takdim Başı birinci sayfa~ 

• 
pıyangosa 

&.,1a Yala..W.r .. llada T.A· halkın aevınç ve heyecanı çılgınlık edildiler. Kapı önünde dizilmiş olan eden bedbin havanın içtimai terak
lteriacle w c1a1ıaa birçok,..... derecesini bulmut ve c:Yaşasın kız talebe kendisine buket verdiler. ki gayretlerine engel olmamasını te
de bala laldileler ol .... M- Atatü.~ ve Y8f&S11~. generalimiz> General küçük kızların hatırlarını menni etmiş ve bu hususta beynelmi
... w..U..kteclir. 8e91erinı yerler ve gökler alamaz ol- eordu. Bu sırada halk dışarıda çıl- lel vaziyete nümune olacak milli bir 

Arap ... ıhı t. 111"8. iMi ma,tu. •• • • aınca tmıahiirabna devam ettiği t~crü~e mahiye~in~e K~~~list Tür-
.. bir ._. ...... ~~ •etre :VU~iincL: ~n .ve için general tekrar bahçeye çıkarak kıyenm clevletçı sıstemını ızah et-

... NJ •· tabiatin ~n bınbır reng~~ ıh!ıva çok mütehwiı ve müteşekkir ol- miştir. 

........... eden bu ~! Beylan ~erıne, duğunu bildirdi. Ve istirahat etme- Bay Necmeddin Sadak, Kamalist-

B1...a.l. ,_._ cKırk yılhk Turk yurdu esil' ola- lerini ısrarla Tica etti. Ancak bu ıs- rejimde ideolojik münakaşlar ve 
.-u1e•eıu8 11111%.> Yazılı kırm~ ~n renk rar üzerinedir ki halk intizam için- sınıf kavgaları bulunmadığını ve 

Din selaele ofn lr.dın ve çocuk ~le~m~n ve _ha- de dağıldı. T~r~iy~nin devletçi sisteminde ne 
Zil'~ buketlerın ınzımamıyle Antakya 12 (A.A.) _ Anado- bır ınfırad ve ne de otarııi olmadı-

>erıiBrflbel, 18 (Radyo) - Bqibı cidden güzel bir manzara arzedi- lu Ajanu~ huausi muhabiri bil- ğını, de\'Jetin muayyen ve mümkün 
den Od defa ulzele olmapr. yordu. d' • . ıa..\ aıaısnqqa§aı ısnı;nn up.nrıwnws 

8uamtı, umarteal ...n kO .... Kil ırıyor. .. ~ • ., ., 
iL c ~un. ne • ometrele~ mesafe insan kit- Heyetimizle müzakere edecek ayırdıktan ı;;onra bir plandahilinde 
• daha hafif hiuedilmiftlr. lele~le dolu ·d· AJL- .. ·1 h k ı· · · k' f tt• • Jeelııi' 1 ı. ~I· • Y8fa ses.- olan orgeneral Hutzinaernin baş- .,~~~~ı eşme are ~.mı. ın ışa. e _ ır-P arıaf e ardı ar~ı .kesıl~nıyordu. iş- kanlığı altında Fransız askeri heye- dıgını anlatarak ~urkıyede şımdıye 

te Bey.~ ~ıdmı geçıyor, .Beylan ti bu aq.m saat 21 de tayyare ile kadar açılan fabrıkalar, hükumetin 
F•cİ 6ir ta•_..• ~ ı~ıyo~. Ataiıda .Am~ ova- Antakyaya gelmittir. bu ~şe .a;t·~~dığı sermayeler ve istihsal 

Yizde ,ııa niıbetin· 
de artmııtır 

lıtınb•I. 13 (Haı•ıi) - lh
raolt •dd......_ kontrela 
tabi tutulmaaanciİo elde edilen 
miisbet •eticeler, her huuata 
aemlelNt heaa bma çolc faideli 
ol•ıktadır. 

Son iatatiatiklere ıöre, ya-

murta ihracatımız kontrol ni· 
za•nameaiaıa tatbike rircliti 
pndenlM:ri yüzde yüz artmııtır. 
Hariçte yumurtalaaımız fazla 
ratbet pmekte n •••i,.t 
artmıı balaamaktadar. 

2069 351~ 4872 5103 6889 
7511 8298 9063 10213 12597 

13586 13996 14727 14857 16085 
16925 17262 18477 18937 20061 
20247 21142 21532 21993 22285 
22533 24:l73 246~ 25778 26847 
27330 27357 28095 28580 28773 
28872 28968 29113 2941030318 
30447 31566 33199 34690 35723 
35844 36035 36256 37052 37230 

37765 3~13138642 396S8 
200 lira k-nanlar 

2672 4782 6488 9126 9675 
99J3 13059 14178 1495117247 

17964 20231 20629 2197223003 
23172 23252 24234 26715 27904 
28219 28612 29743 30MS 33561 
35009 37316 37920 

100 lira k•amnlar 11-' • hır zumrud sahası halındedll'. A- A tak t 2 (AA ) _ Anad _ ve ıptıdaıı maddeler hakkında ista-
lı••aa ,., mik -lü b. n ya, . . o tist'k lQ • • 

,.... O.ua k 1 'oa1a ıraz ötede asi nehri bu lu Ajansının hususi muhabiri bil- ı ma mat vermıştır. a6.ıshen Jı·a 
Parü, U (ftHyo) Dün, •D1il- .ut~ • ~ sabırsızlıkla hekliyor. diriyor: Türkiyede hiikfımetin ziraat, de- ırıu Q, 

>ede feci bir tayyare kazası olmq ft ımıdi vıraılan geçtik, Top boğazın- Orgeneral Asım Gündüz muva- miryolu ve yol işlerine, nüfus siya
btıyilk rltbede .iki zabit alır aurettıe ~YJZ· .ICırıkhandan ve köylerden aalatlannı müteakip bana yapmak setine, muhacir işlerine verdiği e-

652 2581 4215 4702 5871 
5916 6455 6627 6677 6978 
7047 7775 8010 8463 8592 

hLralallllUfbr. men b~le~ halk köprüyü tutmuı lütfunda bulunduğu beyanatta: hemmiyeti söyledikten sonra bu dev 
Kaptan Noyşen kurtulmufbır. generali sormeden, otomobilden in Bu fevkalade tezahüratın kendi- )etçilik ve sanayileşme hareketi sa-bk k f b •kal clirmeden geçirmek istemiyor. Da- ıinde çok büyük bir intiba ve ihti- yesinde Türkiyede işsizlik kalmadı-=. me a ft an vul zuma, alkıı yaşa aealeri ve köy 8118 hasıl eylediğini ve Fransız ge- tını bildiren murahhasımız sanayi 

k rula k 
bayrakları arasındayız. Büyük ve nerali Morenin gösterdiği nazik ka- hareketinin memleket mahsullerine u ca tarihi ba>;~ ~nlerine mahsus b~r bul ve muameleden dolayı ayrıca yeni ~ir mahreç teşkil etti~i. ve a-

l bu ... 1ataa manzara ıçmdeyız. Kurbanlar keaı- mütehassis olduğunu söylemisler- melenın patron tarafından istisman 
~ atan 1,. 13. (~~sı) - • : liyor, gözle~n sevinç Y8flan dam- dir.. · mevcud oolmadığı için gerek ame-
.._ .1 ve lzmir gıbi büyük ~leri- byor, otomobılimiz Türkün bu gö- A tak 12 (AA ) _ Anac:I lenin, gerek köylünün bu sanayi ha-
.... izde kurulacak ekmek fabrikalan .... L-bartan t--L .. .. . bo n ya, · · o- reketi saye ·nd · tira k b."" tin. 
~ yakında faali te "lecektir 1"8 1U1 ~urunti ~- lu Ajansının husuıi muhabiri bildi- .. sı . e ış a ıu.Je ın 

. ye pçı.. . . · mak, bu heyecan kaynağından ri or. arttıgını ve bızzat mOtabsilJer ile 
..: Bu fabrikalarm kurulmua, ikin- 11:nklaf1Damak istiyor Bir türlü YB · T" k' k 1 1 w işçilerin bu fabrikalar mamulitına 
-. be, eenelik aanayi propamında . · . u gece ur ıye onao os ugun- il.,. · ld ki . ti L- ~uL • _..ı_ u:nklapmıyoruz. Bırkaç kılomet- da h . . f b' . f t m 9 .. en o u armı ve Türkiyede 

u.:ıt eeneu& anayı pimDU11 IDBY• re ötede ayni manzara. Köy bay- . e~e~mız fe!e ıne ır zıya e hayat seviyesinin yükseldiğini, it 
~ur. · davul . verilmıttır. Bu zıyafette Halk Par- kanununun tatb'ki d li r. nidan gene zuma aealerı ti . ki · 1 I' ka akam be ı n en sonra ma -

T ranaat/a güzel köy kostümleri ve •yaşaın~ ıed· e; re~:I :~va ~ete!iler b~lun: y~t fiatinin artmadığını ve gerek !ab 
ı • Türkün Büyük Atası> ve cyaşasın ıy lardı 1 rıkalard.a, gerek madenlerde fenni 
•'lıi 6açai mil,Oll hükCimetimiz> eesleri .. General ve m~ . rj 3 (Rac:I ) F usuUer ıle rasyonalizasyon işine çok 

ecn•6ı• .. 89 maiyeti bu cuıu huru, içinde An- Har~18' N J ~oBo- br~~ ehemmiyet verildifini anlatarak de-
ııı; .,._. _Lt--· B rada h-11__ ıcıye azın orJ ne, ugun miştir ki: 

takyaya YBAJA9Ayor · u auun Türkiyenin bura sefiri B Sedad 
ı.. Parla, 18 (Radyo) - Frama Da- kesafeti ve coşkunluğu her türlü D kah l t . H ~ . l . - Dünya bir kargaşalık ve ıstı-
~~tye Nezaretince yapılan bir ısta- tahminin kırk bin nüfuslu bir -L trafıavasıda u e m~!ddve ka y ış erı rap devri yaşıyor Fakat ümidsizlik 
~·x. F ada 2 6 :mil ' ~·- e n uzun mu et onutınuş- · . 'e ı~e sÖre, rans • yon ec- rin bütün imkinlannın üstündedir. tur. göstermek insanlığa yakışmaz. Her 
hı tebaası vardır. BiSyle kendiliğinden vukubulan te- •, •. • halde Kamalist. Türkiye kendi he-
/faJvan kabine•i Dhürat mürettep tezahürlerde bi- J .2pon.)'al sabına sulh ve içtimai terakki yo-

,, · le bu manzarayı vermez. Denilebi- Junda çalışmakta devam etmeie 
Dan Maaolininin lir ki, bütün Antakya tek bir ferd Ruayayı prote•- kat'i olarak azmetmiştir. • • . ~ ı J. hariç olmamak şartiyle heyetinfizi 
lyaaefınae top Gftal alkıtlıyordu. Otomobillere ablan f ftİ ebni11 ve Japonların, uzak şarkta 
l\oma, 13 (Radyo) - lta)yan çiçekler arbk bir yağmur halini al- o e ~~ avcıhğında uğradıklan müt-
inen, bqün Muuolinin riya- mıfb. itte orgeneral Asım Gündü- Tokyo, 13 (Rady?) - Japon- kulittan dolayı protestoda bulun-

Delekanyano •yfiyainde zü, refakatindeki zevab hamil olan yanın Moekova 8eÔı-ı, busün Rus- muttur. 
~UD&lbr ....-A!"'caNller bu çıJaanca tezahürat ya hariciye komi8erliğini ziyaret 

ve teknik · ı;:~~ ~= ~~~~~ :~;~ ı= 
19020 20433 21869 24955 25175 okulu mezunları 26256 2141s 38022 31290 

latanbal, 13 (Husuıi) -Yük- 33257 34321;::er36056 38762 

lek müb•dia •• telraık o'U. Soa cilt raka•ı SS ve 56 
ı.. mennlan, IHCbmi biı••• ola• biletler, 28 .., lira, JUı 
tibi tutulacaldndar. oada M biletaer ikiler Ura 

YeniTiirkkuıa 
tayyarelerimiz 

latanbul, 13 (Haaui •uhabi
ri•ilclea ) - ı.taabul ta,,.,. 
fabribauacla Japılaa Tlrkbe
tanareaiaia açq tecriibeleri 
dla ,.,.a.ıfbr. Ali•• ileti_. 
ler ~- iyidir. 

...... H 
iki f evlıaldde 

Meçhul kadın 
F......- akltl 

Bat rollerde 
JOAN CRA VFORD 
F'RANCHOT TONE 

alar: Meçlau kaclaa s, t 

••orti alacaklarcllr • • 
Ka•u•ı.r 

ıs bia liralık ,.....,_ de, 
biifiik .ablat Jilli .. hrimizde 
bir taliWi,. ..... ,. Aacak 
bilet ....... ilmi 1-iiz ötr• 
aile .. •iflir. 

10 bia lirahk müklfat ta Kab-
,. ... larda Yetil kabvecle H .. 
- ICelkiaia bietine iaabet 
... ,tir. 

film birden 
orel • Hareli 

Ve 

ikizleri 
tlrkçe sazla baytık tUm 
9 bazl• 3,30 7,15 batl 
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-
nası1 

alı bekçi 
oıdürüldü? 

Ces di kazan için-

Nevi) Çemberlayn 
Londraya döndiı ve 
va~iyeti tetkik etti 

ADVO 'Fabrika ışcılerine mes
evA!a~;~~'.:O~~RAM lek kursl:ırı acılaclık 

d k 
Londra. 1 3 (Radyo) - lnıilte-

O, e ıı~ş yatı: 12.30 P.akla ' 

e Çl tı re Ba vekili Nevil çemberlayn, bu-
l b A günsayfıyesin den buraya dön-

. tun u], 13 {Hu uaa} -Burada müı ve Hariciye Nazın Lord Heli-
bı__r . b~1 ım latane ındc b·r ölum faksla uzun mUddet konutarak, 
haclı ... ı olmuştu~ ~abu!1anen~n l&panya ı yapılan son bombtırdı
b kçısı, 1Nabahl ) ın ımalatan .. nm manler hakkındaki rnnor ardan 
ka ı ı d• olü olarak bulunmuıtur: muttali olmuştur. 
Muddeiumuınilık olümü şüphelı Ba vek'l mut akıben Hava Na· b 1 Lk . • b• • t I ' e 

mut ve ue ın ır emaye e zırı Sırkınzlcy V od ile müstemleke 
kurban gitme ı . ihtımali üzer nde Jer N m Malkom Makdonaldı ka
durmu tur. Tahkikata devam edil- bul etmit Zamaykada çıkan karga· 
me~~ır. • • ,alıklar etrafmda ıörütmilftür. 

1 anla • JkeaerzJe Başvekil; yann toplanacak olan 

A 
_J J Avam Kamaraaında, lıpanyada vu· 

rasın~a em.r kubulan son bombardımanlar hak-

/ 
kında izahat verecek ve fakat, ınü-

yolu yapı QCQk naka§a açılmaama mUeaacle verrni· 
ye-cektır 

1 gilterede 
Müthiş bir infilak 

oldu 
Londra, 13 (Radyo) - Kroydon 

/A.i faraf aaa m!lhatid civarınd.aki mUhimmat fabr.ikalarm· 
dan birrnde mtithfş bir fnfılik ol-

h~/ı kı vearilecek mi? muştur. 

Kahire, 13 (Radyo) - Mııır 
hukumeti, Tantadan lskenderiye
) e kadar ıkinci bir demiryolu inşa 
ctmeğe karar vermiştir. Bu, Kahi
re ıle Jskenderiye araaındakı hattın 
yükünü hafifleştirmek için liızum
lu aörülmüıtür. 

ingilereııla buaun için bir İnfilak, amelenin paydos etmif 
• oldutu bir zamanda vukubulduğun· 

teklif yaptığı sôylemyor dan yalnız. Uç amele ni_ır surette 

Lonclra, 13 (Radyo) - lnailte- yaralanmııtır. 
re hükfunetinin; son hadiselerin te- Fabı ika, mühim hasara uK-ra-
kenürüne mani olmak için, aerek m)ftır. 
Cumhuriyetçi ve aerekse F rankist 
ispanyaya muracaat z.c ff lk • k" • 
ispanyaya muharip hakkı venlme- fil evı oşes ı 
nı teklif edeceii .öyleniyor. 

ltalya 
llatiyat sabitlerini 
ıildh altına çatırdı 

Roma, 13 (Radyo) - İtalya Mil
it Müdafaa Nezareti, talim için bü
tün ıUvan, top~u ve piyade ihtiyat 
.zabitlerini sfllh altına davet etm.Jf
tir. 

Polonya cumhur· 
reİ•İ ltalyaya 

gidiyor 
Val'fOva, ıs (Radyo) - Polonya 

Cumhurrelli Muziaki, yakında hUIU· 
il ıurette İtalyaya &idecek ve orada 
bir mttddet iatlrahat edecektir. 
.... ~ilk dı6ola

- ..... bir Dmll • ..,.U.t 

• er•nln Aınerl. 
alaeafı ... ,.,.,. 

1 - Halkevımiıın bav.tya 
kartı korunmılara buiusuada 

bilıi edinmeleri için 11·6-938 
cumarte,; ıüaü deralere baı· 

lanmıştır. 
Bu dersler her 'hafta cumar· 

teıi ıünleri uat 18 de devam 
edilecektir. 

2 - HallceYinia Soıyal yardım 
kolunun teıebbilı8 ile ıc;ılacatı 
evelce biltllrlle• iri• ... z ka· 
danlar tarafından yapılacak Türk 
el emekleri 18tlf m•taıaaı pek 

7akıacla atalacakbr. 811 ••ta
zada el itlerini aatmak iıtiyen· 
ler 'l6 Hazirana kad •r her g:in 
saat 17 den 19 za kadar Halk· 

~vi aekreterlitiııe milracııtla 
itlerini mak >uz m11kabili•d• 
teılım etmeHclırler. 

S - lvımil ulo ela ._ 
laaha Perıembe ti .ı.r; aat 
21 de Karaf6ı oy..aan tllle• 
rileoektir. Biitla prtta.aaı 4a-
fttliclir. -

Tiirlc muıılcııı - 12,50 Hava• 
dis - 13,05 P!ikıa Türk mu· 
sikiıi - 13,3J Muhtelif plik 
"ttriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

13,30 Pi d' dana muı'kili-
19, JS Konferans: Fatih Halkevi 
aamıoa: Bürbau F lek (O.ımp · 
yadlır) - 19,55 Borsa haberleri 
- 20 G rinvıç raaadbane1indeıı 
naklen 11at ayarı-20,02 Vedia 
R za Ye ırkadaılan tarafından 
Tıırlc muıikiai ve laıllc tırkalara 
- ~0.~5 Havı raporu - 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça 
ıöyJıv - 21 Tabaia Karakuf 
Y~ ırkıdaı an taraf adan Türk 
muıikiıı v~ halle fll'kı 1arı, -
21,45 Orkeatra - 22,lS Ajanı 
bıbtr6erJ - 22,30 Plilda so
lolar, opera ve operet parça• 
&a11 - 22,50 Son haberler ve 
erteli aünü l proi:am. 

Anlc•r• r•tlgo111 
12,30 Karışık plak neşriyatı 

- 12,SO Plik: Türk muikısi 
ve halk ıarlınları - 13, 15 Da· 
laili vo barici haberler. 

Ak,.m neıriyatı: 
18,30 P.ilda dans mus'kiıi -

19,15 Türle muıilciıi ve halk 
prlulıra (Hılcmet Razı ve arka· 
daılıra ) - 20 Saat ayarı ve 
arıpça aeıriayt - 2), 15 Türk 
muıikisa ve b lk ıaric:ılara (Ho
ve arkaşları) - 20,45 Keman 
ıole: Vıyolo ıiıt Necdet Remzi 
Atak - 21 Koııferana:-21, 15 
St&d10 ulon orkeatraaı - 22 
Ajanı haberleri - 22,tS Yana
lci program ve iıtilclil marıı. 

AVRUPA RADYOLARI 
S.n/onil •r: 

17, 15 Roma kısa dalgaıı : 
Se•fooik k011Hr, ~.SO Bü1cre1= 
Senfonik koaser (21,45 devamı) 
21 Vuıovı: Senfonılc konser, 
H•Jl/ lıo11Nrl•r: 

7,10 Berlın ktaa dılrası: Et· 
leocelı konser ( 8, 15devamı ), 
&erlin kı .. da' 1111 : Hafıf m.a· 
ıilci, 13 Keza. 14,30 Keza, 13,:lS 
Bükreı : S.aneac.a orlcHtr111, , 
( 14,30 devamı ), 14,4S Ro•a 
kı• da f'll: Hafif muı.ki lıo •• 
ıeri, 17,45 Berlıa k11a dalpıı: 
ft .OOU kODserı ( 18,50deva .. ), 
18 Pıaı: S..do muıica. 18,30 
Btrl•• kasa d .. lp11: Kiltik laal" 
kolla i, 19, ıs Blcntı P.ı:c 
•111ikial, 19,20 Praı: Folc ore 

l•----------.ı kettra11, 20,20 Floraqı•Napoll: 
Loııc!ra, ıı <ladro> ... ı..m.n- NiJbetei t!t!Sfl •l• 8-oclo muılıtı, 20.25 Praa;Ço-

.Sn A_.rikadan alHtail 680 .,,._ •il koroau, 21 Pette: O keava 
,., 

0

taUm tçfndJr. Eczene•win oir h•l&alı~ 1.o.aMri, 21 Liypı.s: Orlceıtıa, 
Aatrlka fabrikalara, bqlaft * nlbet ıDnlerini giSat•r•r Sopran, teoo , bırito 1, 21 Be.· 

,.e ıotn4e tıaıüteret• t.aHa -. cetvel: grada Koro koııHrİ, 21 V,yaaa; 
-'1.,.ur.

1 
qleııa li mualcı, 21, .>O M li ıo-

-ıe111ı11ıh Torıao: Rıcl70 o keltraıı, 22,45 
la. Belırad: Pllk muı .c ı , 22 ~S 

ao .. ~
ı 

A.) - Tu 

S.lu 
&. ... ..... 

cakll ..... ,. ... 
ıı;,ı.-,... 

ç..-
11at4111ak&a 

& ..... tllltllıll 
lrpı,...,.-d• •.. ,. 

p.,,,.mh: a.uı.. G• h'lt ................. ,. 
.. (feılelyaM. 1'ilki'l*'4 M. 1'Mı11 
.....,......~ 

.......... ,. .... ..... .,. .,...,.-... 
.LDll .. rrt. 6.\Ma e ......... ----Catllr idi: ......... ... .... ,...,, 

Biikre1=Lokın ıdan koDıer aakl. 
23,30 V artov•: Kuçiik wkeatr~ 
2•110 Peşte: Oı erke• o,..,.,, .,,.,.u.,, 

ıs.ıs .Roe• ......... , 
1, rik operalard• bir per•. 
30,15 Berlia .... dalpı: Le

ı..tiae W wo., opeietl. 
ilLDCi lua•ı), 21 . Praıı 

._.,_~ ..... 22u.11. .. T. 
aü.,.. pi• 

Kurslar haftada altı saattir. Devam 
mecburiyeti de vardır 

Fabrika mesleki kursları hakkın- lar, o müesseselerde çalışmağa de
daki kanun projesi; iktıaad, maarif, vam ettikleri takdirde müteakıp 
milli rnüdafaa, sıhhat ve adliye en· kurslara devama mecbur tutulmak
cümenlerinden geçerek Kamutay tadırlar. 
ruznamesine alııımıştır. Hükumet, Kurs talim heyetinin vaııf ve ıart 
mucib 1ebebler mazbatasında Türk lan ve kursların nevi, ders proı-
1,çiainin zeki ve kabıliyetine itaret ramı, tedrisat müddeti bu kanunun 
ederek sanayileşme hareketile be- neırinden itibaren altı ay içinde ya· 
raber aanayün muhtaç olduiu ifçi pılacak nizamname ile tayin oluna
elemanlannın yetittirilmesi keyfiye- caktar. Kurslara alınacak öğretmen
tinin bir devlet meselesi olduğunu ler, müessese sahipleri tarafından 
tebarüz ettirmektedir. intihap ve Kültür direktörlüğünün 

Projenin birinci maddeıine ıöre, mütalcaaı alındıktan sonra o yerin 
bürolarında çalışan memurlar hariç en büyük mülkiye amirinin taadi· 
olmak üzere bir senede luıllanc:hjı kile taym edilecektir.. Aakeri fab
iıçi ve müstahdemin sayısının aün- rikalara ve devlet demiryolları a
delik vasatisi yuıden daha fazla tolyelerine aid itler, Milli Müdafaa 
olan maden ocaklarilc sanayıi tet- ve Nafsa Vekiletlerince tanzim olu· 
vik kanununda taraf edilen •ınai nacaktır. 
müesseaelerde çırak, kalfa ve usta· Kurıların tedariı ve idare mutaf 
lann mesleki bilıılerıni artırmak lan, mUew sahipleri tarafından 
üzere kuralar açılacaktır. tedıye olunacaktır. Miifterek kur1 

Kursa ıireceklerin katedecekleYi tedris halinde muraf, her müe..e· 
meaafe iki kilomet~yi seçmemek eemn. itc;i ve müıtahdemlerinin •
üzere ayni aanayie menıup müeae- yısı niıbetinde olmak üzere tak.im 
seler müıterelc.en kura açabilirler. edilecektir 
fıçi sayısı, bu maddede ıöeterilen DEVAM MECBURtYEn . 
mikdardan ataiı o\aa bile yukarıki Kuralara devam mecburidir. Ma-
fıkrada ya2ılı mesafe dahilinde ayni 2eret11z olarak kurea devam etmi
sanayıden birkaç müeueaeye sahip yenler hakkında her aelmediği ıün 
olanlar, kurs açmağa mecbur ola- için it veren veya vekili tarahndan 
caklardır. aündeliğinin yarısını geçmiyecek. 

Bu kanunun şümulü sahaıına bir miktarı kesilecektir. Bu madde
giren müesseaekr; kanunun netri ye söre aündeliklerden kesilecek 
senesine tekaddüm eden takvim paralar iı kanununun 30 uncuu 
aeneai içindeki vaziyetlerine aörc maddesi hükümlerine göre arfo
tayin edileceklerdir. ltçi aayııı iti- lunacaktır. A.kert fabrikalarda ça
barile kanunun tadbikinden ,sonra llfanların gündelilderinden keıile
rnüeaseaelerin vaziyeti bu halin ta· cek paralar hakkında 89) sayılı ka
haddüı ettiği aeneden sonra gelecek nun hükmü tatbik olunacakbr. 
ilk takvim senesi nihayetindeki itçi Kura açmakla mükellef tutulan 
sayısına ıöre tayin olunacaktır. müesseseler, bu kanuna söre tan· 

Açılacak kurslarda tedrisat, ça· zim edilecek nizamnamenin net
lııma zamanı dıtında olmak üzere rinden itibaren üç ay içinde bu mil· 
haftada en çok altJ Mat oJacalctır. kellefiyeti ifa etmedikleri takdirde 
Kuna devam edenler, kunlar niha- elli liradan bet yüz liraya bdar 
yetinde imtihana tlbi tuhaı,...ı.a.,,.. aiu'. para cezaaa v.eceklenlir. 
ckr. lmbdhanda muvaffM olml)'a.,. ..._,, ...._.., =AU•tll• 

Katillik meğer herifin 
soyunda varmış! 

Güzel köylü kızını öldüren cani kim imiş? 
Yunaniatanda Halki villyetinde, mın oiludur. 

polia, bir cinayeJin falbi anmak.. Korovm. .,,.delô ı. .-... 
mewvldGr. Cinayet her~ mfl.. lair kl1 ~ illi fOOUlm>e 
teeulr eden bir ,...._: twr-. ettlk.1111 IOlft, i1dtbll de 

Teolo.,. ~en ,...ı "-'~Bu aaa._, .._ .... 
olarak tanınmıt bir pac im, Wr det arandıktan IOln tevkif ohm. 
sün yata(pnda ili olMak bulua· mut ve idam eddmltfir. 
mufhlr. Vatalan bat ueunda, bir ta- 8uaGn ele. pml köy)G kizmı al
banca bulwımuttur. Kızm,, 11.eadl- düren .,ı.,..ın, bu Qftavarm ol)la 
1ine feci euNtte twna -.Jilalik• .&•ta ~. K~ 
.onr.. IWGriltdü;I atha. o havalkle, halktan daima nef. 
dar. . ret aönıek ~· Hatta. .., 

Canı, bütün k6yin ..Niii bu lu- haDu onun o taraflaftlan unk'r,... 
zın oduına ,.ce. sislice ıimait ve nlmM1nı 18temltlmtl. 
bapm..ına mini olarak, kendiıi Babuı canwar olan bu ....ası 
ne tecavüz ettikten eonra, öldür· de OllUD ıiW, canavar bir nah ..... 
mekten de çekinmemiftir. dip zannoluuyor. 

Bu feci cinayetin faili olarak iki V • ,J 
kiti ıüı>he altındadar. Bilha•• bUa- • 8ftl OetparıGft• 
fardan birinden fazla ~ ~ 
yor, çinldi bu pnc, o haftlide. mız lıasır 
bu .. a Wrkaç w neJ. •YAi tekiJ- _ ........ _#ı birinci ulllt• -
• . '9ci ciaa •. - Lir. ----
----.-.ılııİllf-...----ıcektlr. 
ı&.!O Ro .. kaee dalıu: Y.ı Klıfez vapvlan idareai, Damha-
1&.l ıı•ılarl. 1&40 8rMit- plDar ID\lfUDU .0. pdntil.n lcin 

P •- . 19 1 ~ ~ kiraya ....... .... ......... lava: ıyano "oqerı. • ~ _. Bir aGa1lil jlıad .. ,. w-
1111 kal& ...... : Piy- ...... rilecek •• ~feD .... .... • 
( M•art). 19.10 tV•..- tü- ._ ......_. .,.ı.ti ,.,.la• 
eadel •• Bach'ıa ~serıerta•• c.w-llr. 
w,oao...a .... .._ 19.30 Uyp- DE DE ı 
... ş.r1aı •.• v-.-ı: ş.. e· ka~ 
la r•it.U (S.hıbert. .. ....,_ lr 
IO.lS Bllsree: MMtlela 
kiai.. 20.30 Roma. a..t. _.. .. 
.. k011181'. 22 .. , ... ..,... 
( Porttlds ... ıı ). ,,.,,. .... ., . 
,. v ... va. 19.25 , .... ıa..---

2UO F!OdDlt NapoB. 2S.JO 
u,,... 
ı~ıo •- 1aaa ~ 

)'O A ap 
Haberler 
... 21.15 
9miül. 

• 20.SI Bidl ......... _..llWf. 
koaap 

H 1 r~n l ı 

SağJık 
bahisl • .. r' 

v.Mil balhı' lr !91l•U•tl • \il 

Uı. .\1. ~.,,, J:" ' I ı: . . 

Süt cocukl:ırln• • 
da hazım 

bozukluk.1arı 
-1-

Haıım bozuk u larına u}r yı 1~ 
süt (oculclann,., yef 1, muhattte~\ 
havi, kıyılm ' r bi kuu atm gÖ'ııe 
rülmeı, def'ı tabi idetlepınill -
çok olması ı bi belirt l~r var• \'ay 
dır. Bu vız yeller hu m bozu •• 
luklar1aa deıi et ederse de, çok · 
ıy; ve ııüzel büyüme.it olan ço- d~ 
cuk:arda da bu ba.l~r gô iil ri 
meldedır. Eier def• tabıı ade..llim 
di pek fazla olursa ve aynı ter 
zamanda büyümede ve umumi ele 
halde boz ık luklar iÖrülürae, o a 
zamıa bakıki bir bazım bozuk te 
lata var demektir. Haz m beri' • zuldukları dıı aebeplerdea k 
yıb•t iç Mbeplerdea dotmık- d 
tadar. n 

Dıı aebeplerdea vukuapleı 
hazım bozu~lutdarını mucip 
olan haller, ea zıyade çocut• ia 
beılemede yaalıılaklaruı yapıl• 
ma11, babuuı çocuta fazla mik• 
tarda beıiale in verılmui, yav 
ru•u• fada 19cla almasa ve far 
ti teıebhüadea tevellüt edeı ne 
urarlarclır. Me•• litü va11fla• 
nnda pek az olarak anormal M 
d ... itildik g&tlıe bile, bu hal 
ha11m boıald•klara• i•tıç et• 
me••kteclir. Hatta birtDci lcl.t• 
ten sonra •bur eden boıald•k 
tamamiJe •••akkattir. 

Aane .atiaiia ••ııfluı teıaJ• 
,Or et .. z, uaenia reji• ._.... 
lan ve baza nbi ı..uiirata .... 
ramUI ve Utta yedıti baza ,.. 
mek a i»iı,....lii ... 
Bu aibi bot düelac.ler aibacl• 
aöyle- bir~ hıarafata kapıl 
..... k lkamı••••kt•clir. Sil 
çocuklanaı dat Hbeplwclea ••' 
tevollit bazım boa•lduldaruaclel 
korumak içia ea ••el iyi bil 
rcj•• ı.tbiki ıcap ecl•. Balit 
ifrat teaaddiDia bazı• boaaak' ıu 
laklannd• 90k ..alM• , ...... "' ... -"' 
wudar. Çecataa ....... ,,,, 
miid .. • .. ID.llat'IM 

MkatMakiladir-.lr 
..W•ll .. w. .mı,. ... ... 
,.. .. dit ... ...,. .... ... ........... 

Çoı.... ilati,aca• 
etmelc iti• ••• ..,..... 
evel ka 9'f& t•J .,.-
rılmeli !kı .. elir. Buaclaa a.---
M• rdf ..,ba 4a ..,......,. 
Eter ....w.ıa ekil atır fi 
tickletli Wrtiler "'"· ra._., 
'\ilik, k•ı•alar ....... t .• _...,_ __ .,., ....... ,bi 
•••oal.., çocuta oa ıkl ..:-ı6 
,.ı.ua ..., •• ..u. ........... 
ra da Wr iki defa emzr .......... 
an•• ••meliei pompe ıle -
........ & AK a 
.... ç .... birkaç lw.l ~ 
aatat .......... bati .... 
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- 179 - Yazan: Alekaudr DOMA 

Mayledi, "küstah herif!,, diye haykırdı ve 
sanki bir yayla hareket etthiliyormuş gibi 

Baronun üzerine hücum etti. 

Yedek subaylann r Doğu hlerimizden Röportajlar "" 
1 yokla malan 

, ________________________________________________ ..) 

lzmir Aakerlik .subeıinden: . 
1 - Şubemizde kayıUı bilümurn 

yedek subaylar ve askerı memurla-

- 10- l'azatı: Ali Ent.'~r 

Maraş müdafaasına toplu bir bakış 
rın yoklamalar~nu 1 1!azira~dan baş- Köroğiu o tepeden im t C'pc.rc koşu- o\·uda Lir meh'eyc yükselen karda mu 
lamak -~'e }faz.ıran mha)etıne kadar y<>r, her rnli tahkem ıııe\ kii yakıp ~n- haı be\e tutuşarak h ı n hep ini " 
olmak uzere bır ay devam clecektir. kıyoı· ve di.ışınann Lüyuk korku veı·- im m<'j unda mebus Jl ırl...k) ıın Ar ıı 
Bu müddet zarfında yoklamasını yap miş bulunu) ordu. Bu hal'ikulade kah- ,.<' kardeşi oğullarım imha e) led i. 
tll'mıyan yedek suba}· ve :ıskeri me- ranw.nın ·al ı..lırı lan kıu·.şı ında şaşı- Marat 336 ..esi ma11sında in. 
murlar haklw-ında 1076 No. lı ka- ran <luşman generaller onu ~ .tknhrn- gilizler taraf andan ifgal olundu. Bu 
ııunun lÖ uncu mndde~i tatbik olu- na buyuk mükafatlar \a<.ledı.)ordu: ifsal bütlia kalplerae derin bir yara 
nacaktır. Fa]cat., Kôroglu manPvi Llr kuvvet açtı. Fakat. İngilizler Ermeni tat• 

11
ptr oda hazırlattım. Bu sö\·le<ligim kırdı \•e sanki bir rayla hareket etti- dugunuz halde hfıla kendinzi zengiıı 2 - Yedek subay \'e memurların gibi hC'r an ve her yerde> uııler-i,ne çıka kınhiaaa .meydan vermedikleri cİ· 

at•,eylerde, dediğiniz gibi hayret edecek riliyormuş gibi, baronun uıerine hü- saymıyor musunuz? Keyfin için şer yok!ama1an her gün saat~ dan 12 ~e 1·nk} ııi bır ehamet d tanı yaıatı- hetle sükWıet Fransız iıgaline ka. 
~be var? cum etti; baron kollarını kavustur- i lemeğc mm•.ıffök olamazsan; o kadar .devam (!dec~~ \'~ 12 den sonra ) or, hamaset meııakıb ine yc>nil('rjni dar muhafaza edıldi. 
•" - Benim nayret ettiğim fle.r bu- muş ve fakut bir elini kılıcının knl>- me~'um isteğini durduramaz mısın ? şubemız defterler uzerınde çalışılaca- ilave ediyordu. lfcal tarihinde birçok kereler si. 
r• taya ~eleceğimi haber almanızdır. z.ısı üzerine koymu .. olarak onun hti- Oh: gmin olunuz ki. kardeşimin u- ğından ~:oklama yapılmıyacaktır. Öğ- Şekerdere, iki teı>e aı. ııı la müs- lala araması yapılmıt •e yalnız iki 
•• - Bu ise dünyada en basit şeydir, cumunu bekli~ ordu. zb t•tiııi mukaddes bılme.seydim, sıziı, leden eveJ müracaat edilmesi. tahkern bir mevkidir. Koıoglu, bliyük )'iiz ailah bir yerde mahfuz ka!mııtı. 

ok'lzi& baldızım; geminiz limanı ağıı.la- - &!l t Gel! dedi. Lüyük ıındancla çiırüm('nıZ ynhucl 3 - ,!ed~ suba~· ~e askeri me?"ur kuv'lietlerle dolu olaıı kilıse)e hücum O e•ada Diyari»akırdan yüzbaıı 
~ınca içeriye girmek için küçük san- - Sizin insan öldtirmeğe alışık ol- Tiburm1a gemicilerin ke~ iflerini t.lt- lar. aşagıda~ vesaıkı beraberlerınde etti. Guuduz pek mudhi Lir ımıka- Kadri daialan lalahiye alaymm hay. 

dalla st)'ir curnalını \'e yolcu defte- duğJ.lnll?.ll biliyorum: ben kendimi min etmeniz tazımge1h·di; ben ~akut get.ireceklerdır. bele.) e ugrcidıgı cihetle isi g~ e bı- vanlanıu almak üzere Maraıa •el· 
1" riıai yolladıtını ~örmediniz mi? Ben müdafaa edebilirim, hattn size karşı edeceğim, fnkat siz de bu <'~irlik ha- A - NOfus cüzdanı ve elinde mev- raktı. Ve gece dağdan inerek duvarı mitti. Köroilu yüzbaııya; daha 
e"Jiman kumandanı olduğum için def- duracağımı da hnber Yeririm. linizi üklınetle gecirmelisini.; on be~ cut bütün ukeri vesaik ve terhis ~ deldi, duşmam puskürttu \'" kıliseyi futa gizlenmeai ve .tehirde tev%Ü 
aı teri doğru bana ıretirdiler. Bu defter- Kadın cevap verdi: yahud yirmi güııe kadaı oı du ile bir- ğıtları ve 6 X6ebadında başı açık iki kmıdaklayıı> yaktıkta ı , 0 civar imkanı olmıyan bu sillhların da 

mf ele iaminizi tanıdım. Kalbimden şimdi - Bunu y1ı.pacağmıza şiiphe ~ok! Hk La Ro~e)(> gideceğim; ancak b tı adet fotoiraf. e\·lere hücum ederek duşm ndan bir birlikte ıötüriihneaini tavaiye etti. 

0 apınızdan çıkan söf.l~r, ynni, böyle Bir kadına karşı el kaldıracak kı.clar gitmezden e,eJ hareketimi :gözumle B - İhtisas sahibi olan yedek su- kısmını imha, \fiğer kı mmı esir ey- Yüzbatı Kadri, yakalanacafından 
kıtitehlikeli denizi bu tehlikeli zamanda adi olduğunuz göruniiyor. goreeıeğim bir g~mi sizi buradan nlıp bay ve askeri memurlar ihtisas veai- ledi korkarak götürmekte tereddüt edi· 

1recmek uhaıetine katlanmak husu- - Belki, fakat benim elimin size
1
cenup müstemlekelerintizc götüre- kalarım. Kiliselerin en btiyiiğü tekke adın- yordu Köroilu A:hır dalına kada• 

•Ulldaki maksadınız 1reçtiğinden sizi karşı ilk defa kaldırılan el olmama- ceklir ve lngilt:C'reyr> yahud memleke- C - Raporlu olanlar raporlarmı. da olanı idi. Bu cesim ve metin bina- çıkarmaiı taahhtit etti. Ve o gece 
W kaqel•mak jc.in kendi kotramı iÖn- sından dolayı da mazuı· savılırım tine avdet için ynpacağnı ılk lcşeb- D - Hüviyet cazdam olmıyan ve ya 8500 müsellilı yerleştirilmhı, bır alayın hayvanlarma yükleterek da-
l&- deNim. .Alt tarafını da aiz bniyorsu- zannediyorum. buste beynini patlatacak bir adamın soyadı almallllf bulunanlaruı yokla- türlü ~.aptedilemisordu. Koroğlu bu- ğa çıkal'dı ~ Besniye kadar aali-

nUL Bunu söyliyen baron Mayle<linin senin yanında buhmac:ığma emin ol. madan evel bu itleri lauırlamaJan. nun da imkinını buldu. Etraftaki bi- men aötürülmeaini temin etti. Dai-
•• ~Lort dl Vint:Bin yalan say sol omuzuna doğru ağır ve milttehem .Ma.}ledi, bu sozleri dikkatle dinler- 4 - Kayıt ve sicil numarasını bil- naları işgal ve kuvvetlerini oralara da otlar araunda pngın da çıkara-
ip W'fifni a.nladıi'ından daha korkma- gösterici bir nuar fırlntmnkla bera- ken a~ .ıçmı gôzlel'i gittikçe iıile- miyen veya şüphesi olanlar elinde yerleştirdi. Ye kendisi 5-10 fedakar rak Maraı Ermenilemiea Muataf 
t• i& bqlamıştı. ber parm&ğmı da dok ı durdu. şiyordu. mevcut askeri vesaikin birer sure- arkadaşını beraberine alarak kilise- Kamil askerlerinin geldiii :zehabıru 
al• - ~ dedi. _ Mayledi, sıçr~mak jçin aeriYe ~ çe- Lort dö Yini.cr sözünde devam etti: üni yanlannda bulundurulması füin nin damına çıktı. Kurgfr <lamı tepe- vermek auretile helecana vesile ol• 
·k· - Bu alqam biz limana airerken kilen bir kaplan gibi, acı acı baiıra- - Evet, şimdiki halele bu şatoda olunur. sinden deldi. Onu görenler aşai1dan clu. 
1 

,_... Ulerinde duran Maylort Bu- rak odanın bir köteaine çekildi. . kalacaksınız; onun dovnrlnrı knlın. a~ başladı. Koroğlu bunları S.f5 Fransızlar daha ilk itsal sünii 
" kinaham deiil miydi! Lord dö Vinter yüksek sesle dedı- ka}>ılm"ıl .kuv\·etli n pencere pannuk- Yeni Ne.,riyat : bomba ile dağıttlkt.an sonra ~anın- hahızlıia basladılar. Abam U.eri 
r• - Kendisiydi! Oh! Onu görunce ki: hkları demirdir: bundan ba..,<>ka pen- daki gaz tenekelerini açılan delikten h~dan Çı.can 'bir kadına teca· 
eı ne adar 'heyecana düşmüş o1aca~- -Bağır, istediğin kadar hırla, .f~- cereııiz doğru denize bakar· maiye- Bora-F ırtJna aşağıya boşalttı. Ve sonra bir paçav- ~ ve Ohu 1nüteakip hir Türk sen· 
la• .._ &alanın; m ondan 90k ba.lwedi- kat ısınnağa ceaaret etme. ~lnkü ışın timdeki adamlar hayat V<! ırr.ematla- . • . rayı ateşliyerek delikten bıraktı Bina c':?ı yaraladılar. Bunu sören Kör-
al ~ lllır me•ıhlttıen a-eli)'Ol'IUnUI 'fe sizin .zararmJZa ÇJkacağını haber ve- nnı bana bo~udurlar; bu dairenin Bıze .selen kitap~ar ~aaında 'bıl· ateş içinde kalmıştı. İçindekiler kapı- oglu day•namadı ve tabancaaını çe-

al - ~ karfl olan ~~ll-lri,yorum; l.>urada sizi müdafaa edece~( etrafında atlı nöbetçiler bekliJoı· ve ~aaa~ bır roman ilzermde durmak dan,'başka ır.icat :noktası bulamıyordu. k~ mütecavialerden ikiaiai yere 
t• nma-'lmıwn .Kardinplın f•krııu pek müddeiumumiler ~oktur; hapsetlı- şato avlusunu giden l>üttin yolları göz ıaler.az. (Bor.a-Fırtına) admı ta1ıyan Bu çaresizlik karşısında üç bin beş aerdı • 
• ~ .wtini ele bilirim. iim beyaz kadını kurtarmak için ge- !ftyor; hatta avluya ("tkftbilsen bile eserm sahin, Turıut Akkaıtır. yüzü de kilise içinde yandı. Pau.rcıja J>CMta71 cötiirmek la-
k lb1Wl. Lord dö Vinterin bu h11- lip bana çatacak gece devri.relerı de kar!\ına üç demir kapı daha çıkatak- (~l~lar) .. (Kwılcımlar) Protistan kilisesi de, karşısındaki zamdı. Buna JdmM c:euret edemiyor 
...ı. da 111v &sus kadar malümalı yoktur, fakat hi.kimlerim vaı-dır ki, t&r. "Yerilen emir ga'\'et lmt'idir; bu- ula aki lrita~ ~-a wel ~4hiu· nh~ap evin yakılması ve saçaklannm du. Köroilu. tekha11Da poeta71 .alclı. 
...... u Qladlfı ı,in: bunl~r, evli bulµnduiu halde karde· OteriM rada Vbg crni cmf adr etnf l't' :.:ıe':.uharr•:. !1~~ • ~-le.en bu ıııuı-etle tutuşması uyesinde yakıl- Paz&l'Clfa aötür.ılü. Talimab ıbuai-

1" - htum ıtudlnal •ı dedini11 timin de yat&iını telvis eden aenin radan kaçmak için atacaiuı ilk adım . -~- uçuacUMUaü IN.e .,.... dı. Ve ~iDclekilerin Enneni Bubrur- ı.. •'ftletiıa~e INr diiımen l.öliiiü 
.... Jıllu'dı. &'ibi utanmaz bir kadını ceijit elin da, ~·••asın ...... -tzındaa ~ ;z· .ıD'ı t b" t. Jaad· clyanın evtlae llticalan tanin oluadu. J'Dlunu Is.ati. Kabramaa Köroilu 
... .._anı t>ir ta"t1tia 'Cf!Vap verir ve cellat ise ki omuzunu biril>i· çıkacak ilk sözde ilzerine ateş edile- ve '"-arek t d .,l 1 • fa kaa 1~· Divanlı mahallesi Turklerini a,teş !alnızca mu•rea..,.. air-iferek koetl 

_,,. n e o u o an a at rea ız· . uöl .. t•• d w 

ı rine benzetir. cektir eğer ni i l>eı'tirlerse İngil~ 'ininden h' b" k bet d b' altma :alarak tehdıd eden sekenesi u u agıttı. 
• • . • iÇ ır ıey ay me en ır . x·· h ll . d .. Fransız ·,w l' ..ı :ı... L - Gıllltuaaz ~ mi? Ala! Mfe- Mayledınm gozlerındeıı -0 derece adaleti kernli ini zahmettt!ll kuıtıı r<lı- hayat 1 Eh sı l dk h'k'" • \ıü E \•mem umlı t ma a esın mus- 1 ga ınuen ıuır ıuuçuk ay 

L ~ • :Ur • • n n aa ı 1 ayeıı • tahkem vaziyette l\'apılmıs bir kilise ıonra idi. O sabah kaleye ve hükü 
~ lılaylort, Dükten bahsedelim; dmın 1carşısın c1u1'an aron, 1 Ah! VUcudunımı SUk6net ge)dfğinl :Jetift• tqıyan kitabı, hanretle vardı. Köroi\u mUhim pl°inlarla bu- met kOD&juaa •utacl hililaaa Tür~ 
ı.z.,.....ızın almı§ olduğu hassas olduğu ha!dc bıle, \'licudwıun kor.k!l- , \'\lzüı tiZü tevekkül k pladtğ;m gö- ":;: ~· • nu dn <n1ndan kaldırdı. bayrajı çıekilmffi. Köroilu Ulu ea· 
-.JUtUı aynlm1yalım~ beni 2ör- elan titl'etliğıni hissetmişti ; bununla rlivorum · on bes uümi virmi güııt' f' ti. L!_ .~~ile olaft ..... an • mide cuma namaaı 1uJınak .::.-... 

, • ' 'il ~ ' • u aa _. ı._.., S...., anaak nh • • 1 - ... 
._ lllb .... iliail:i s~mnuı, beraber bu lıal çok devam et..medıii sayımı! EM B€ıırle döl'K!l' lbir fikiı· illeti mukabil~ _.... • Koroğlu Kuyucak mahallesine yak- top anan 3000 Türke ha,.lurliı; 

. mi? iç_ın eskısınden daha öfkelı bir hnldt' val'dır, o miıddet zrırfındu bnşku Lir okumuı olacak&uua. Wr eaer lnştı~ Burada Hırlak~ anların çok me- ell" ~•7J'&i-.. iaulirilcli. Bu, te~ 
il - INıet. sozüne devam ettı: :fikı e de <lonebilirim. On beş gun ol- 'tin \'e muhkem olup Fransız karar- r • 1 anaanlarıa aala t&IMunınül ed~ 

,;t - 1'it Size ~vap veririm ki, ar- -Evet, kardeşimin mirasına koıı- maJım buıadun arittikimi de duşünil- G E D J z gihı bulunan mUteaddid konakları ınayeceklen l>ir aaıleUir. 
ııınua iat.ediiinwden ,ziyade nail ola- "uktiln onra hellim & varisim of- Duşijnceleriııiıı me) dana çıktığını vardı. Bunlardan birinden kafUUlt Cemaat -~tlaıa titrer Wr du. 
caklUm 'birib · • · · h .. ·· nama plan • .. t • K:-ıı:.ı k -'-

• ' 1 ırııruzı er gun gore· mnk pf!k hoşunu'7..n gid~eti~j çok_ gu- ıuiz ! N f'.') ~fc', g~iı·üı·uz ! . Manita Ha1kni tal'afm•an çaka- <;ıkaı-an ~r~~i biı· E.rmcni: önüne d"' W ;e --.. ual-alajın 
ı ~ t.:ıel ıanhy<>rum; fakat Şlmdı bem öl- "oreıı .M.a,> lt!dı, \ üııırndekı lıtitu n \ a- rılmak olan (Gediz) mecmuaıllWl - O kerpı(' evlerı ~akıp yıkmak 1 dan tılf kalee11ı >-•~aa ,.ı. 

1' b - ~ burada ebedi olal'a'k ka- dürtmek hususundaki ..,bit.un\i7Je ziyetleri keder ~ekline koyal>iJmelt 14 iiacii eayw ela iatifar •Jlemiıtir hüner değildir. Sende bir kuvvet \•e a"!' la :Jrınaıuldı. Malı..,.i Jair 
11 .. , karşı Jan~n tedbir önceden aJııı. jçin tırnakhmnı etine Latıl'mağa baş H k k . · kudret var. n gel de bu konakları yık, ;:;.:t T7...k ~-"'t~. OM~ kotan 
.... 11...,W~ ~ka llwka sorda. mıştır. SPı·vetimin 011 par~ısı bile eli- iooı. u u gazetesı diyot'. iu ibi en ~raslhı tı ..... oltlu-
- • ..ıq, Q'l Wl•aciluu&..., ıbal- nize ıreçmiyece'lctir. ~hl~>on ımhıbi ol 1 Son Bmm e~a en kararıa,tll'atı Köroğ- a ~ e dalsalandırda ve cuma 

4la.ıua? Ne .WiyOl'Mllllı ai$leylıı de he- • _ - · · u vu ~ · Türkçe ve Fransızca Hukuk ıa- ıu· sesinin ·ol~nca sertli~. il v v namazı 11 f&Dh bayrafın aayeei aı. 
tııea G'aUMlZll. yeriae .1"eÜN)'..i111. Ç J M D /~ K ı E R zeteainin ikinci cildinin 29/30 uncu . gı e ~ ap e- ~nda luluulı. T .. lt Muaıın ita ..... 
....... ~ 'Pakat ya•ımda ne arkadaşını nüshaları intitar etmiıtir. Bu nilaha· rıyor :S d S t • .-lfd h ~~":_ ... ~~ha innıiyen IJu lılayrafı 

,, ilRJYllar ve 'n d h' t .1 . - ıranı?. s·arın ır. aıı r~ e u---.:amıia latUd&l mad 1 il e e ızme çı erJm \'at. da Oaiveraite Ordinaryüs profeaör- h 1 t ı lf • • 1aaı e 
• - 'lleıpiri nnuııza gelir madam B• • • •b 1 azır 0 unuz. a t ettı. Sonra hükumete de id" 
• n-... .. etti ı- ... ; IM.~1...: ır gazın o ıntı a arı leriwulea Erzurum aaylavı Saim Ali Köroğlu SÖZ ~rir de tutmaz mı lerek ltii7iik ......... ... h • ••• 
-~ n Anyınnııwa'n u-ıNa D'I • T-LL. dl. . h' ? Sö '~d' . k•t t:te k b k eyecan a ""9,yjnla .tı.awt· b' . ~ k G ... ı emrenm, .- a ının entere. ıç Yre ıgı va ı ve Raa uv- ayra çeklldl Bu d h , ___ _ 

at• . ....,..1111 ;amma, ınncı o- azinolardan birine gittim. Ayıp Kıpkırmızı kesildim ve terlemebıe hah. leri rof .. v tler'n. alarak volu tutuyor. Fransız et .... k . i · eana a - a.....,t 
"' ~ Uri tle ~ istirahat ettir- değil ya, şöyle ~azlı sözlü bir dinlen- başladım. Evliidını iııkfır eden bir in- aan. .. ne, P • eıor Mustafa k:rar~a~ı olan ~ebu~ Agobuu ~vinin Va.he.b ·;~ mutaaan-ıF m\lavini 

• t- cU.vae bm de OIHılft ayni11i yapayı1m me yap~vım birkaç kadeh rakı içe- san gibi ben de· Reııt Belgeaayın la\tıçre Federal k d k' E . • --.ha t&Pllfandan adam-
v ... ...ı....1.: ,_...ı • · ' ' ' · ahkemesi k 1 .. kapısı arşı"u\ a ı rmenı e'\ me ar- akıllı dövCihUl. 

• ._,.--. ,_.ennciea .fıdam11 olatı ~im, dedim. 'B~im r.rzmolanm1z ma- - Ha.) ır, dedim, bu .şarkı b<>njm ın. • • arar arına, profeaor kadaki evlerden o" nun du\·arlarmı C 
ldt .._,ıai. Lor'1 dö Vintıere ciücerek liim; hanendeişehit, sazendei bilmem de~il ?... Ha:!m tıc~ret ka~~n~na, profe.W delmek suretile ~?Or. Arkadqla- arife=• :..•,.t ( um-..nt ~ 
/. ~·. . ~!erle do\udur. Şoyle bir etrafmuı Sonra, bu kelimeleı'in, mısraların ~a C Tahsın Aynının lf. mukavele- randan 'ÜÇ beşini kama ve baltalarile zırını 30 -~ •.ten ~all)e Na. 

- lairuıcı kocam .mıdedllw:! baktım: berbadhğı, yaıılış okunuşu, cbir ren- aıneİ . .Hakkı Özbeyın mali ka· bu eve bırak>sor Bahçe ı! b'tifik Er- •ttii'n h ,:;•yon al~ın lll't lıtltraz 
.._ - Evet, Fransız kocanız; kendi lki tür1ü tit> var. Bir kısmı yalnız gin .giyhefam~ denilmesi, ömür şe~- nun ara aıd makaleleri Şiira:rı Dev- . 

1 
.. d · . 

1 
~k d b' 

1 
: .M•ıl&rile hlrletHdljini 

~l"detimden bahsediyol'om. Hala '-'&- dondurma. kahve ve emsali .ile iktifa Jeı·di Bu ikinci inüba ı let azasından Cudi Ozalın aullı hi- mı enı edv eı·rmı e ışlga ..a... uvtiar: .. ~eb&oleyh lftaltle ~ mildahalede 
~ '"' ·· ·· k. • T h • t aranı e ıp munl ar vocu'"' ae l"i -..ı 4hlltlana ) ~ 

ta ())a• •u "'ft'ftttanuzu, ben eden eli sıkı, aklı tok insanlar. bir de Ve., bunlarl d.iuliyenlerden bir kıs- mu, . a sın stanhullunua •eaair y. ötl vakti b. 'nci ltatl Al 4et arat lrah HL PG .. hld-
~ JtıEıp !li!l~n malilma'tl ala- bizim a-ibi, avuçlarına itıiç hakim ola- mının cyaşşşşşa> fen·adlan arasın- deiderlı ze\tatın 7azılara' etüdleri Yor.d eF e 'b~tl . HD 

1 
ko-

8 
a Klroflut 

v:ı· i . · •ar ar. Rektör c u B' 1 nun a ranaız za ı er• ve ıra - - u parayı Osma ı 1 • ır m. mamış, ha.yatı binz d4l ejleamek a- da. bazı mUnewer geçinenlerin de: • em ırae • yapı· . . . nın . n • .. taaatı-
ı,._~a.yledinin alnında soğuk terler rureti içinde telakki edea insanlar... - \ı'allahi pzel söylüyor, nefis lan J:bne~e, Oniveraite talebe.inin ~a~ 8;,~esınındayemek ~laekdte bu~un- taka ldare.:_ı altındalti •11,:retiere 
"'WM"4L &ir.incilerWin çoiu., vakti ibali .>~l·in- dojruu !. .eya ~tlerıne, aenç kızlarımızın ugu ır ~ıra , l'huıal r a.n anı Ye dü ~ e ız. • M~ratan hisM91ae 

- .... .._ d'~ors , D' .ı- '-••ardır p•:~·'---· de • oriıı D • 1 . .. .. . . . askerhk deraletoine aid resimim İn· fiddetll hır ateş başlıyor. Bir kısmı tenı hemen ıımdı verelim. Bmaa 
,,.... ı,, unue. ı~ ~ ._ o-- • a.ua:ııw.ı ı:a eyış erı uçuncLi ıntıbaım oldu. Bu t'bal d ih cl6killüy diiw la.un ·w · · 0· mukabil ab: el tehr' 

lı:abk llılte ~~P 'MNI. Aalli, t-alaud da fakir~ yam biri para- nl)• pli~ :n tatminini i teclijim bü- ı arı a ı tin etmelltedir. .uıl'*"-'··orH, ,-ı .. t..... Aı rdı f i ı~. iı- ._.._. ___.. • • ._ ...... , •• ee-
Ba..a ·~ ......... ,....,_ ıı...._ eti. · ı.:a-... :ı..:-· .:ı~ .ı.:ı-· ·~ "h . •~ "1 au::aı ncu..J'cın ft n n e\tın n ...._... .. 

.... ..., ...... ._., Ull" adım ~ri ... kı)·m 111 ...._... 4Hel ~ ıwüUl,J'ell wft • ti,vaç .. ,rırn, te\'kle,rhn .ay .. ta ANADOLU duvarını del~ -ı 1\........ .... _ •• __ Artık had· t b' "b• .. k 
'flllKlltnık ~u: ia$metüli kıeacii' iAtiJ l kattin . •Dq5.:: - ış-,,ua. aaı~ı ~ ıaa arı arma ovalama - _ eaara 8'et- ·w ft'.Ya •UB raç ~ 'f: . . ve kazmacılar Agobun demir kapıaanı •• ~lada. Her sün -bir kas ölüm 
._, t'i l'«ililnavor mu- ayf.iwltn . ~ miitalell edeu -:- Gtt ,b•r k•~-e çekti, düşünce- kırarak içer.iye saldırıyor. Bunları vak aaı kaydo.lunmakta idi. Müda-

fi - Yabud . insan .• İlk wti~ IMl old\l.. lern~ dul. ,_. diier kun•etler takip ed~or ve söz taaı hultuk ..-beti teı~kkül etti. 
llu ..l:-...-ı_ ~ Jıakuet edıyorau- Obard8111, WIU ~ Qİl' balık Dı~ordu. Çok Gtuntmadım zaten... ~ ,. verdiği saatte ksı-ıJarın" "•kan • Harp haa ... lııfarı aörüldü B 

2 ~ -.-ııft !it· tferi . He•J aa-1• ;;,,,,,,,,...,.,, -y .. r a.s- ~- • • • u aıra-
l'eniJı ttı koltuiu ~ nı sa~dal- 111,.\'Wiın. Gir fişecik ıbe na .. Ve,, j(u- BiT başka fena intiba kaydetmemek ,,..,,, n•.-• UA• G. lan Köroifo konaktaki bunca kıy - •ilki~ temmi ıa.-tlaranı cöriit-

eı1' le11 Oıerine daya: v ?'~k bılek- kğual a&m venlün, ~ bat- i~ıı kalkbm, gaı·sondan hesap iste- IJ•-::::~aa= =•~ :metli eşya ve &.laradan hiç birisine -JJ....,ı 6 ı0ncı •di/•'•-
ıı Lord dö Vlnter h:::t se:::Dde ladım: clım: - te11U1ül ebni,)•etek e\•i hatUe yKıyor. Fa6ri/ta . ., • 

ııt· ~ *1: "'il ı O ~iar banendeler, a&ıdarını Rakı şişesinden, üstünde yazılı fia- ~DAREHANE.sl Bonu Avadinin, Kiyorıtm, velhasıl lf~lıerrne 
- Bea mi size hakal'et ediYoruırıt ~lar: .. tin tam bir buçuk mislini aldılar-. İki .. it ... i ..,.. ...... HırlalQ·atı aile&ine niapeti olan diğer mQ/e/t /ıa,a/erı 

botru 'Boyleyiniz, mudam, bun.u mi~ Aman AUaJuna .ne ~teler. ne .sell- domnt ve döı·t h~yaı· puç.uı .ile uç C.E .. tı...W ..._ .._.. kon~arm yakalmaaı takip tdiyor. 1 L 
~Un Mideder misiniz? !er, ne n~. »e aiadar,. ne ll\i7. ~ ro'kaıdau ibaret salMt&,.\'a 25, !" ...... .ı...r- ANADOLU LıWcff;fatni buhınftlak ve beyan- OÇllGCGR 

- D~u savıu· " f d ~, De işattdıer. ile klntanalar .. bir balıia iö kuruş fiat Wçmijler. t.W.. 277' • k name dağıbn&k ~re ~ bir dU - - S.11 4 iineii MJa.:ıııı.....-. _ llıt... us.1 J orum e en ım ~-ı.l- d .. .... ım • .., .. ı 
.~ Ya aarhoş ~'"llhnd Qeı'· • • . -~ ' ~la ıfthri a,v-...lı ıran sıa· bir de Pl'8ı0Ui)'8i •. Ve bittabi, IU'i.Ve IDM ta.J'ra:resi çetenin 1a&ı1unların. Tekrarlanması h f 'nd b 
~ ıkl , . . ısını~. ıuu&-~ Dlwlar mı idi! ~- pantlnrın, bel" tıedemıe, iade Ahoae fC1"aİd dan. aldıiı yal·a ;Je di.ifW. iki kat 1 ':.k ~ . u ceza 
~z,d~•n:· ve balın bil' kadm Bi)1ik ~ir <baau, sah•)• ıtaaclu- edilememesi!.. lşte dördlincu intiba' l~a ltCIQ, ala -,ı... Cenuptan imdada celen Noınum tnMtLa berabe o ar k terhJ:> olutı 

ı)~ ıuledi ()eVap '~i. ten '-'• :ııcw·la 8tilmıf olu G4a W.., Jçune, lllhir çökmG tü E~nme-~ -......, kuvvetleri Könihı çetffi taıafmdatı caya kada ~. u~a açılın 
-;!admlar çok boşboğaı olur, bal- ğu kadın sanatkiiı·larn kı~ libıllf, hnt herte~ i~i ~da bırat ,..._ ..,...;;;_ ..... -....-.. kartılandı ve lufladaki FNuuıu ku - sına d h .. ı;:.c;sese~P:-tılma 

mıa ! S12e ~·~ bir ca.rh'e ,eibi •ct~"Olwn.. ~iaden biri, bMCıekal' •ıttun.. · ~ - tıetlerine .Utiha~a mu~ffak ot madde~ ~. :.:.~ tır. Bu 
t tdemez mıyım! Bu su.retle obü- dostlarımdan bil'inia eotattn be- ... ___ ...._ ltftd 11 .... dan büyük zayıııtln ~faru ı teı·k ._ .. 1 ~h hL . cc~i hu 

rı ail 1 .......... ne e~l~iyoru2, ne egfoni- .... "' B 1... • • •um ere •• ma -.erneeınc k r 
e sır uımız kapalı kalır. .u ~ gll'tiak ..._. yudır- yor-u? -.a·.t.IAl.l&J kAJ~ u.,.uı-cı.yaııuı evrnde top&ıman Er- f a ar 

- Ku.t.aıı beri!! l>1ye Ma)•ledi hay dıtı prk.ılanladaa Wriıai okudu • lıASJ• MifTIB meniler silahlı bir huruç hareketi yap ır. . tarihinde .. ' • Çımcfik ,._ __________ .. 1r i teiH p al .. ~- llefl1 D ltibarq 
~ mal!! ı ""' e...-llJW9 talnlan KörojJu. aincekdı. 



Sahife 6 Al\ADOLU 

Alaşehir Halkevi çok 
iyi çalışıyor 

kolların faaliyetinden iyi_ neti
elde ediliyor. Alaşehirde bjr 

sinema binası inşasına başland1 

Köy kahvelerinde 
oyun yasak! ı 

Bir otomobil kaza- Bütün 
sın da B. Tur han celer 

Tan yaralandı 

Program 
hazırlanıyor 

Bu yıl vi.iyet dahili1Jde bay
vın cinıinin ıılahı içiD vilayet 
bıytır müdürlait..iace bir pı og· 
ram hazırlanmak adır. 

••••• 
Gelenler 

Cellad grev ilan 
etti 

Maaş vermezseniz 
bu adamı asmam, 

diyorl 
işte ıi.ze eş ne e.ıder tesadüf 

edilen b r vak'a daha: 
• Varşova • da altı k ş yi 

öldürd.iğü V.! bir ço' defa yoı 
kestıği :cin ö:üme m hkii n ed -
len Ncw tçki a.:iınd• bır cani 
asılmak üıcr~ sabı.ı s ıat dört
te dörc ~ard ya un m:.ıhafazası 

daz.ra ı 14 -

Ôdemaş 
H uausi es ~pi .4:r me
mu r u ~ un halka g6s
terd.'ğ. ko :-:: ık::at1 

herk,s memnun 
ÔJ •m ş, H ısu:.İ n ·s ıp lar kı· 

za memurı•ığ . .ma tay u edile 
B. Receb Ere:ıin, halka gös 
d ği kola> l. kla bir kaç ~ • 
ç ':ie ic~ı1J s. ıi be kcıe sev 
. ~ ıi a d ~ımız bır mektuf 
bııd r. mektedır. 

Borsa 
13·6·933 

Edirne, (Hususi) - lstanbuldan 
şehrimize gelmekte olan müteahhit 
Nuri Demirağ tarafından idare 
edilen otomobil, Balaban köyü ile 
Seymen arasında otomobilin arka 
lastiğinin patlaması ve bunun üze
rine Nurinin ani bir fren yapmasile 
makine devrilmiş ve içinde bulu· 
nan Turhan Tan, Nuri ve Hayri bü
yük bir tehlike geçirmişlerdir. 

fıveç hü\..umetinin lzmir fahri 
:Conso osu B. Ahmed liorovah, 
iş ban a,ı miitettişlerınde 1 B. 
R iştü, İş bankansı ilı:i ıı c . mü
dürü li. R fat, D •nizbank idare 
m. el ı ı azas:nda11 B. CemaJ 
Ş~·11ng .! rİ, Süıncrbank m41ğaza· 
1 ,, müdürü 8. Ahmed, dün 
lzm r v:~pur le lstaubuldan ı ... l
m ş.erd.r. 

alt·nda sehp .v . g:!t ı rilm.ştir. lJzfim satı1ları 
K. S. 
17 7 
21 

. H ıydud d.ııi :ne ıs . m yap.. Ç. Alıcı K. ). 
••• 

Sağır ve körler 
w Oessesesi nde 

d. tan sonra c:.: ı.a...ıuı yanın .ı 51 Albayrak 16 50 
götürülm .ştü . CJtııı ıpin boy- 45 K. tanen 17 75 
nunll g:çirıımesı ıçin sandaiya 12 A yoti bi. 21 21 
üzerine çıka .im ştır. F.ıicat ce .· 237 BıJgiiııkü ye1cu11 

Bay Turhan Tanın sol kolu pek Karş1yakada sağ.r ar, körler 
ve dıls . zl ·r m:ieuı!ses . •de -18 
Huıran CJınart~sı gü ıü aaat 
17de bir (Temrıı se·g,i) açı· 

lad onu s .mda.yadan indırereıc 79443,5 Dü ıkü yeı<u .ı 

hafif bir surette incinmistir. 
§ehidler abidesi' 

kend ısı ç kın ş ve etr ıfmdaki 279551,5 U .num ye din 

ıere şu ş:::.:ı1 de baykı mıştır: Zahire s4t.ııları 
-Ben o .ıg rne ıcad tı ınurıtazam Ç. Cıns. K. S. K. 5. Havsada Balkan harbinde sehid 

düsen kumandan Said ve arkadaş
lar; için kurulacak olan anıdın ha· 
zırlıkları ikmal edilmis, inşaata baş

ı c k ve bu münasebetle kör

erde ı mürc;..k~p orkestra bir 
keman re~itali vereceğtır. 

bır pıra aı ına lıın. E !er ban .ı 606 B . ğ lay 6 6 1 
bir ıu ıaş bağl • nınazsa nen de 5 i9kent Palamut 24) SOO 

lanmıştır. 
b ı adam · asmaı< içın grev rlan 772 k lo Y r : 5 • 50 5~ 
ed yo um!. ... e '1b -::::-

Cd aJ .ı dıl ·ği heniiz yer n~ Soma Alllıye Hukuk biaıot· 
Tekirdağ hastahanesi 

Tekirdağ (Hususi) - Tekirdağ . . 
' · 'd 'I'' AlcışeJtb ı Bu kol, kımse~ızlere, yardıma • ı- ltalya donanmasıı 

L Meml:ket b~astuh~nesı .Y
1 
enı eh~ ıvae- Alaşehir, (Hususi) - Şehrimiz taç olan hastaları muayene ve ilaçla-

Maltacta üç gün · 
getirilmemiş ve b.ttab. canı de lığınden: 

ve edılen ır p :ı'vıyon ı e se ır . · t · l kl 
• mÜlhakatın bütün ihtiyaçlarına Halk~vı, çatısı altında topladığı genç-1 rını temın e mekt~n gerı kka mama _a aaılmımışhr. Bun.ı bir formııl Somaıu.ı S tmaacı mahalleıi11• 

h kk·ı b'l ek bı'r hale lerle memlekete faydalı hizmetler yap beraber, çocuk esırgeme urumu 'e 
a ı e c;evap vere ı ec . . h ti 'l kal C'lk 

uanmaktadır. de mukim müteveffa BurJD• 
.. 1 . . B h r in en müte· makta ve bunu da her gün çoğaltmak- kızılay ve okuma hımaye eye erı e 

getın mıstır. u avam . ~ h · ı · · ffakı 
• • 1 • • oğlu Sjleyman kerimeleri Nefi• 

Roma, 13 (Radyo).- lt~Jyan Maraş müdafaa- seve c~m:lenin basbelir1i•tİ-
donanmasmın Maltayı zıyaretı, in- ! kalen ve taks men ve tash ball 
gilt~r.e-.ha~ya münasebatmın takvi-,. sına toplu bakış Somanın Kadınlcöy civaraada 

kamil bi; durumda olan ha tahane- tadır. Hnlke' inin nıuhtclıf kollarına de umu':1ı ayır ış erını muva -
si ok de- erli ve calışkan mütehas- karşı alaka. gün g·eıtikçe :.ırtmakta- llrıllıkeı·ı 

'lç l 'dg ·1 -ı· d f d l dır vetle vapmaktadır. Geçen sene oldu-
yesı ıçındır. 13 

Donanma bu ayın 21 inde Mata - Başr 5 ine· sah 'fede - K..ıyumcu mevkiindo kiin 

ıs ar a ı arecı er e ın e ay a ı ça· · • ~ .. . .. _ 
1 d t kt d . MÜZİK KOLU ğu gibi bu yıl da yüzü mutecavız og-

lısma arına evam e me e ır. . 
· Sinanın eseri. l\Hizik alanındnki çalışmaları fay- renciye :-;ıcıık yemek verilmcı-ıini ba-

l .u" Jebtır«az. (Husu i) - Sokullu dalı bir hale koymak için ban el o kur- t - ~ şarmış ır. k d k l ' şubat 928 tarih ve bili No.1° ya varaca ve ora a iiç gün a a- dı. Fransız efradı siperlere yayıldı. 
:aktır. ı Bu hadise harbin başlamasına se· tapu senedile mutuıraf eld .... devrindeki Sinanııı fısarından olup su vücude getirilmi~ ve ücretli bir mü KİTAPSARA Y KOLU 

Unlkan harbinde yanan camiiıı bun- zik muallimi tayin edilmiştir. Ran
<lan evel duvar uk:sammın ikmal edil- donun teşkilatlandırılma<;ına çalışıl

Bu kol. kitap~araydaki kitapları lEYTİt,CfLIK: bep oldu. lırı 20 ağaç zeytini baYi .. ,. 

muntazam bir şekilde ta nif etmiş. 
diğini bildirmiştim. Bu kere umumi maktadıı·. 

b h ık .. 'k .rurclıfaslarımızın okuma 7.ı'vkini te-
mufcttiş Geııerai Kazım Dirikin gön- Bununla heı·a er a ımızııı muzı · · 

1 d f t min mak~adile konferanslıır tertip 
derdi ve e' k:ıf umum müdürli.iğün- ze\'kini temin nıaksadi e e. ır~n 
rl 11 verilen para ile bundan on bt>ş düştiikçe musiki mfisaıncreleri vel'il- nıilli bnyramlanla inkılap mev7.lllcırı 
gun e\ el be.:- ustu camiin minare>:ıinin nıektcclir. etrafında :ıöyletici bir hale getirerek 
inşasına ba. lamıştır. GÖSTEH.1T KOLU her gün çevı ede okuyanların ayı ~ını 

Hııziran nihavetine kadar minare Son altı aya yrıklnşan çahşmalu- çoğaltmuga bihakkın uğra~muktadtr 
ikmal edilecekti.r. Karıştırana ayrıca mıda gonillliilerin türkU~U: .. ana, s:- Şehrimiz .e\•Jadlnrıncian Manisa or-
cref bahşedecek olan bu yüce eserin fnhat kurbanı. yaşıyan oltiyu te~ısıl taokuluna devam edenlere bir yur<? 
ihya:;ı üzerinde Generalimiz Dirik t•tmiştir. Buıünler~c de tırtıllar pıye- açnıı~tır. Ba~larmda bir mücli.ir ile or 
fazla meşgul olmaktadır. Köyde son sini temsil e<lecektır:. dok ız talebe tahsillerine devam edi 
zamanlarda goze çarpan diğer mü- SPOH. KOJ,U .. . yor. Hunlardan yoksul birkaçınııı dı 
h 'ım k•Llkınma hareketleri de vnrclır. • Bu kol. bedeni hareketler uzerın.1l.e 

• 1 k b 1 masrafını bu kol temin etmiştir. 
Ko .. y kahvelen'nde oyun yasak genc.leri her gün daha faz a a 1 

•
1
-

1 b KÖYCÜLÜK KOL-e edildi . yetti bir hale getirmeğe devam ı ır 
Köy kahvelerinde köylüye tcıılJellik surette çalıştığı gibi çevrede> mevcut 

ve me.~kcnc aşılıyan kfığıd opunları iki spor kulübüne yardımlarını da 
kaymakamlığın bir emri ile menedil- mtpltazaman yapmakta ve _ onla_:ı 
miştil'. Köylünün medeni, içtimai, ah- memlekete daha mi.ifid kılmaga ug-
1aki .. kalkınma ı lizerinde amil olacak rasmaktadır. 
olan bu hareket sevinçle karşılan- Kuliipler arasında tam bir ahengi 

Horzum. Kozluca ve Killik köy 

lerne yapılan geziler ve ilçe me 
kezincfrki toplnııtı vı' koııfr .. nn 011 

le köylünün sıhhatile, köy yerleri· 
nin terni:diğilc veköylünüıı hayv. 
]arının ha~talıklarile yakından :ı 

ıuıştır. temin etmek düşüncesile aralarında kadar olmak suretile, bu kol d 

M İsa kazalarında hakemlik yaparak işleri. düzenlemek- köyHi ile ~ehirliyi biribiriııe l:ıağ an te ve kupa maçları tertıp eylemekte- mı~ ve onlura inkıliibımızın i.istiiıı 
Poıı·s teşkı·ıaA tı d'ıı·. Atlı ve va'"·a gezilere çevrede .. k f 1 .. " J • • ğü hakkında on erans ar, musaı. 

önem verilmiş ve herkes bununla ılgı- reler \'ermiş. hükumetin görülel' 

kuruluyor lendirilmiştil'. Sporu, köylere kaılar işlcl·ini bizzat takip etmek o:.uret 
götürmekte olan bu kol köylü delikan- odevini verine getirmi:.;tir. 

Torgudlu, (Hususi) - Çalışkan lılannın spora yabancı kalmadığını SlNEl\.f A BİX ASI y A PILTYOH 
valimi?. B. Lutfi Kırdarın kıymetli muhite ispat ettirmi~tir. 1 Partimi?.iıı teşelıbüsile Halk 
teşebbüsleri ile Mnnisanın, Turgu~- SOSYAL YARDll\1 KOLU için a~ri hir sinema binası yapıln' 
hı, Alaşehir, Akhisar kazaları bazı- Akhisar kazalarına da birer komi· ğa lıa~!aıımıştır. Ru kıymetli te~( 
randan itibaren pölis teşkilatına ka- ser muavini \'e beşer polig tah~isatı- bfü:.1.cn memnun ve mütehassis o. 
, u~muştur. na aid havale gelmiştir. Halk, zabı- değerli valimiz doktor B. Lütfi 1' 

Durgudluda ve AJnşchirdc . o.irer ta işlerinin polise verilmesin elen çok 1 dar, bu hayırlı işe bin !im yard 

• . . 
V h • d Harbin ilk günü çar4ıda kalan 
~ongre azıran a bir. düşman bölüğü kışlaya dönmek-

1 k te iken Köroğlu bunları dört kitilik 
top anaca tır maiyetile pusuya dütürerek yarıdan 

)anacak 
fazlasını imha ve bunların mühim-
matını iı(tinam eyledi. 

M hı ı 
Ertesi sUnü f'ranaız ve Eaomeni-

• a Ut yağ arın Sa- lerin keaafet gösterdikleri Kendirli 

d 
kilisesi kar,11mdaki itıalş edilmi 

tılmasına mey an iki evi bütün e~ye ve mobilyesile 

k 
yaktı. 

Verilmiyece Harbin betinci günü idi. Köroğlu 
Balıkesir, (Huıusi) - Bura ala- altı arkadatı ile beraber Akdere ma 

·"dar mehafiline gelen haberlere hallesine hücum etti. Seksen Erme
re, lktı ad Veki.leti zeytinyağı sa· ni evinden müteşekkil olan mahalle 

;~arını tazim veyağların mahlut sa- hemen kamilen yakıldı. Kilisenin du 
masını önlemek için bazı tedbirler varı arkadan yarılmak suretile icin-
caktır. Vekalet, mıntakamızda d k'l "ld'" "ld" · 

.kiklere başlamııtır. 
Bundan ba,ka 23 haziranda An

rada zeytin tacirlerinin ittirakile 
kongre akdedilec~ktir. Bu kong

Je zeytinyağı fabrikatörleri de 
ı,ınacaklardır. 

Kogrede, mahlut yağların piya
la yer almamaaı ve halkın aldan
\maaı için ne gibi tedbirlere tevea-

edilmesi hususunda tacirlerin ha 
~adıkları raporlar okunacak, zey
yağı fiatlerinin tanzimi göröşüle
ktir. 
Balıkesir köy ebe mektebinde 
~ehrimizdeki köy ebe mektebinde 
lehe kaydıııa başlanmıştır. 18-~5 

·H arnsınclıı olanlaı· ve ilk tahHilini 
.ti renleı· mektebe alınmaktadır. 

e ı er o uru u. 

~--···---
Avr.1sturyanın 

lngııtereye 

olan borc:arı 
• 

ı g :/t2re, A .manvaya 
,:r m ·h ır V?r ' 

Berlin, 1 3 (Radyo) - İngilte
renin bura sefiri Nevil Henderson; 
bugün Almanya Hariciye Nezare
tine gitmiş ve Avusturyanın İngil
tereye olan borçları hakkında Al
man hükumetine bir muhtıra ver-
miştir. komi er ve beşer polis, Salıhiı ve nıemnundnı·. vadinde bulunmuştur. 

.............. ~~!!!~P.. ~ ..... ~ .......... lilail ................................................. .. 

Gülüyorum: 1 da toplanan iri ter damlalarını sık 1 Iip yerleştiğini sanıyorum. 
- imkanı yok düşünsen e, an- sık siliyordu. Evleri, Bahçekahve denilen bir 

nemle babamı ben nasıl bırakabili~ Solmuş dudaklarına gelen bütün mevkiin alt tarafında , eski konaklar 
rim?. tebessümlerde, bir korku, bir şaşır- tipinde birşey .. 

.. '.. ma, bir titreme ve inleme gözükü- Hüsnü ağabeyin muazzam bir 
Onycdi gün sonra idi: yordu. kütüphanesi, bir de kolleksiyonu 
Artık Güzide nişanlanmıştı. O Ablam, gene canlı, gene renkli, ge- var. Bütün evin konforunda bam

güne kadar Hüsnü ağabeyi ancak ne neşeli ve sıhhatli bir güzellikle başka l:>ir zevk hakim .. Evin, geniş 
bir defa görebilmiştim. ciinkü bazı onun yanında duruyordu. Nikahtan ovalara bakan arka kısmında, bü-

71 - hazı~lıklar için İzmire gitmiş.. 1 
sonra onları tebrik ederken, bütün yük bir bahçe hazırlanmış .. Orta· 

Güzide birdenbire piyanodan , şun ağırlığı ileldüşüf~ük l'k Ok Bır müdd.et için Tirede oturmağa metanetımı toplamıştım ... ~blamı sında küçük bir havuz .. 
kalktı. - Biraz faza mc an ° ı .. a- karar vermışler, sonra gidecekler .. hararetle kucakladım ve optum.. B' k k 1 · 1 ki d' 

- Y etisir Aferide - dedi - biraz dar az konuştu ki... _ . . Nikah merasiminde o da mlite- Onun da elini sıktım. Fakat bu ır ~.ar~aşı u esı, ara 
1 

•• ı .. ~~ 
konuşalım.. _ Belki birinci gün oldugu ı~ın... heyyiçti. ben de.. defa Hüsnü ağabeyin elleri, bana rekler ustunde bu havuzun . ustunu 

Ben kemanımı yerleştirirken, o - Evet, öyle olmaklıd .. w ~1 r~~ za- hHe.rş~y benim için en kuvvetli sa- can vermek üzere bulunan bir hasta ., ok··rltüyor. Bahçe yoJları kamılen ça-
d k manda gu .. zel bir erke egı mı .. ra a.tını o .. g.ü.n h. u.lmuştu: elı' gı'bı' geld·ı. Hafike: ı .. pencereye oğru gitti. Akşamın o· B b b -

)'\;\ karanlığında, karşı ağaçlıklar - Evet 1. ız, ırı ırımızı Seviyorduk .. Fa- - Tesekkür ederim, Kütüphanenin bulunduğu oda, 

11 "k .. .. Gu"zı'de bana doğru geliyor: kat he. r.iki.m.iz de, dişlerimizi sıka- Dedi. ~ çok loş.. Hüsnü ağabey ona göre 
a1ıxr ağır .sa .anıyor ve go yuzu .• ter- d b k l k ı 
~ıe cevrılmıs durgun, açık bır <fo, - Münevver •ir insana a .en· ra. ·. ıçıı:ıızı ~arça ııyara • yür;ği- \ Kararımı vermiştim: tertibat yapmış. çalışacağı saat er~ 

niz gibi görünüyordu. ziyor. Ne dersin ; Adanaya mı gıde- mızı boga bog~ susmak mecburı~e- Onların yaşayışları ile hiç alaka- de yeşil lambalar yakıyor. . 
Bol bol yıldızlar doğmuştu.. lim, burada mı kalalım 1 .. tinde bulundugumuzu anlıyan m-

1
d.ar olmıyacaktım. Onların muhi-

1 

Işıkların beyazını sevmiy~r ~ıç!· 
Ben bulunduğum noktada uyu- _ Artık onu müştereken düşu- sanlardık.. . . .. .. . . tınden mümkün mertebe uzak ~ala- Kitaplar, bir kütüphane tas~ı~ ıl~ı-

.. .. .. bl 1 l san mesud oldu- Sırtındakı beJ kostumu, zemını caktım. Fakat sık sık bize gelıyor- 1 nin bütün inceliğile yerleştırılmış .. 
suyor gibiyım.. nursunuz a a . n k k b ki' krav t 1 b' d l Ok d - cJ" 

kan Mol.a Ahmed f İma!eD cer 
net ve garben Sait 8. ceaubd 
Salih oilJ vHisleri tarlalarill 
mahdut bir dönüm iki .. ı
atik tarlanın ö. li Cemile yarir 
!erinden küçük oğ u Abd11~ 
namına bilve.iye ve keadi~ 
mına bllasale l\t~b.,,_ 

lsmail karısı Nefıse vekili ~ 
nunisi tarafından bilveki:e a9" 
lan dan arzubaliode bud•cl• 
mübreze dah&iındeki tırlaD11 

esasen bir dö ıüm ilci evlek ol
may.p 12 hektar ve 8800 ••t• 
re murabbaı hulunduğunda• ~ 
hudutıannda d:ğişıldık oimıdr 
ğından bilbahis tevsıao te1çili ~· 
eski kaydın terkini hakkand•~ 
müddeiyatın filhakika mukari•' 
sıhhat ol.ıp olmadığınm indel
muhakcme tetkiki ııraaınd• .,e 
12-5-938 tıır.hli celıei mubakr 
mede müddeabih bir buçttlı 
döııüm tarla dahilinde ff 'Jll' 
karı da gösterilı!n hududlar içe" 
r s nde eşbsı saireye ait araı 
mı-vcut olup olıuadığıoıı) 
mevcut ıse k mlere ait ve ~e 

1 
mıkdar bulund..ığ ın uu bilinrne•1~ 

.üzum ıörülmü~ o mağ;a ~·~·bd• 
andan bilıtibareıı on gÜo ıçıP 

b'r• yetlerinde mcvc.ıt vesaikle 1 

likte alakaJaranuı SıJma Asl ~e 
'al hukuk mablremesine. ba ~ıstı 

11 
müracaat eylemelerı luzulll 

ılan olunur. 

"'Her \!!ye kız yoıuı. hlçbıı 1er bııı 
memnun eımoyor fotoı 11 ıo f11nos• 

• k k6•Ü 
buıuıo eırafomoıdottle• btt <0 rlor 

ı.:ıb oı m ıdon dolar• boıc!en .,,oklc\•Yo • 

lıte buroda 

VALIDOL ımdod•~~ı 
dat' """'cf 

Onu b • l111~ t•:•Ot><ı •d"''' on etun••· 
dunvoyı b ı ko• ocıl\eo gv•• 9o•rt 

IO~I V0 
VAl•OOl do""" , 
h:fp halthd'• t\•' "'" ""-(1• toı.:tlurt.; • 

.. 

- Ne fikirdesin, intibam nedir ğu yeri kendisi seçer. Kuş, yuvasını oyu ıkrmlız~ ekne .. ı 1 v. a ı,b~.z~n arO, ız le on ara gidiyoruz. Türkçe hariç. ukyupd~az dı~lı d ohrt 
y - .... bT U ım ki sivri ya a ı ıpe gom egı ve utun nun a olan münasebetlerimi yabancı dilden bas a. ort ı a a ' 

Aferide? d' apadca~ı .Yde.~ı .~yı 1k1~· mar ' bunlara hakim olan zarif ve sade bir mezara gömmüş gibiyim. O da öy)e ı biliyor. , ----------~~~-:;;;·,,. 
Derhal ce" dp ver ı: sen e ıyı uşunece sın.. • b d h l .. .. .. y be . d . d ] d ı-ı.. .. nğabeY yerı 

d d ·ı w 1• k h k Güz'd b. d b' le- givinme üshı u, a a sonra sac arı gorunuyor. e n, bir hastalık Kolleksıyon o asının yarısını sı- o aşıyor u. •usnu v , t 
Mesu e 1 mege avı ve a - ı e ır en ıre gene neşe J H.. .. - be .. d · d l k l d f 1 d b' z son"a ya -:- 'b' ld' b J 1 y niyor: ve gözleri ile usnu aga y, mu~- evresın en sonra, ıerikimizin de ]ahlar ap ıyor. en ıra ı ve ıra · 

il l'ır ıns ın <'>'ı ı O'e ı ann a sen 'b' 'd' "'" . ·ı t'-. . . h. l . . . B' . hah d J k k ·1 ld' G . ı'l1tiva•'. ' .ı· 0 ~ _ Nereye gidersem s · d ala- tesna bir cazibe taşıyor gı ı ı ı . . ı u- ıyı eş ıgımızı ve 18 erımızııı yerine: ır giın çe e oturuyormı . o u ı e gc. ı . ayrı 
nt du"t uun > ~enı e l k d Al · d kl ı· · · · 1 · l · k ) "k .. .. 1 · - Sonu var -. d bı'rer kur· - 1 ziinde hafif bir sarı ı · var ı . nın- vıc anımızın, a ı se ımımızuı ge-, rı nr arta . go yuzum e ~· 

Kctıın ! ı ı, agzın an _ ca~ıın.. . 



Amiral Nelson 
Bir ihıi,amın parlak destanına karışan aek. 

Pazar günkü güreşlerin neticesi 

ımlda 1molla Mehmet - Ma·nisal1 Hii.8eyin. 

Beşiktaş - Güneş 
berabere kaldılar 



s- fıtfr- -!'--------------· -----Kadastro kumisyooundao: 
Kadasto:-ota bitfri,en Gtlulyala •alaalle11ndeki pyri•••kul 

••llarıa aha ve ıelrilleriai ıöeterir pıftalarJa ki•lerio ad&.
rau ka1declilditi ve ne la,..tte ol•p •• kadar laarç tılaakkak 
eltirllmiı o'.datuna ,attsir cedveller Yılnkmınnede Sıçrnacı-
bamam ıokal'lacla 20 No. la Kaclaltro daireı aia ıoblt kapı• 
ciqlada a11lmışt ır. 2613 ıayıb , ... bükliıaleriae ıöro bu ced· 
veU. iki ar a•b kalacaktır. 811 aala middeti içiade gayı••· 
... ..U.rın yazalı .. lilderiH YflJ• mildir laudat ve şeiuU•i .. 
wıra laarclarıu 1abat Mİi ı.r~nsi b"r eibetine itiru etaek 
veya fazla malümat almak iıtiyea alakadarların lzmir kadaıtro 
komiıyonaaa mlracaatlan. Akli baldo yapılmıı olan kadaıtro 
itl• kat'IJ.t alıp 18Jılm•bl mallarıa telCil olau it U. 
...... ıo74 

lnhişarlar omum mtıdarltığtlnden: 
1 - Şertaa- ft projel.i •ucibiaee ...._Wda Pqaa.ı.. 

.... ,aptamac:.k rakı falıtrik111 ve analOll a•bara IDtuta latt .... Wr• kapah ıarf aıaUiyle ebiltmeye koamllflar. 
'1 - Rab fabrilwa11111 keıif bedeli 296358 lıra 04 k111'111 ve 

-- blnaıa ketif bedeli 1• 14683 lara 03 braı ol11p oe-
S11041 lira 07 kan11 " .. valdrat teliiaab 161'2 liraclar. 

8 - lklilme 29/W9S8 tarilliae ra1tlı11a Çuwuaba ,a.ı 
11 ele Kaltat..- leYaa• "-atba1ut ı•buiacleld .... l&o 

_,_ .. J8peleoaldar. Kapela sarflana • Pi mi 10 a bcllr 
••• · lseWM•cle ..._ ......,_. b.thı•laiula ..t•lt ol•ı• 

• 
iV - ....... w prolel• ı' lra w..ı ....... laW• 

_.. -'••• 111•811 -.... " ••,.t ........ Aabra ...., ............... w11r. 
Y - .... ••P lltirM .-.k llti1ıalın. f..t ewak " ,.. 

1111• laW11rw -- .a.llrlltl •at .. lttlia• U.u Herek 
•• wlllra .a..a.. lla•clar. 

VI - lllla•• e.ldil •ılda••• kawi veulk de iafut -•Mil• •wk ekliltMJe lttirak velilraaaaı ve •avaklrat 
•1111111 ,.. ••Ja ••ktab•• lldift ..... olaa kapah uıf· 
lan11 pbnda yazıh oldap ~ile eksiltme ıünü en ıeç ı~t 
10 aa kadar ada r•ce• um komiayoaa bqkanbtıaa makbuz 
_...,..de verilmit olmua. Poata ile ıönderilecek zarflanada 
-- ewel kolaiaJoacla ı.t..c1..a... llza••r. Postada 

•• Pli••ıl• kab9I eclilm-. 
14 16 19 22 25 28 S469/2059 

pıtekU pyrl meakal -·--,.... ...... _ ........ Nailli ..u,. IM&laak ..wc .. 
..-c1.: 

ihtara••• ill111 
Müdcliale1b - kurucuk Cum· 

llariyet Ma. el• Cu Ali laıı 
ulnı 

ı••~ııM..:kı- E..u •alaalı.ti.._ 
Q<ı sf.reimel Çıçek tarafındı 

•üddeialeyh Zehra aleylaiae 
açalaa botu ......... 111a· 
... ıaa.. -laakem-.cle 
mlddeiale1hill ,.n belir81& ol
... clu kaauaa .. cleaiaia 1S2· 
aci maddeli macibiace bir af 
aarfıada kocuının evine dör 
meli ve ıvlihk vuifeleriai yap
IDUI lüzumu ihtar oluaar. 

2054 
Ndllü AIA.,. llakuK ...... 

meııaclea : 
Nızıllinln Salawatlı kö. dea 

Si7am opllanaclan Siileymaa 
otla Siıam karaıı Hatıce ta· 
wkfa tarafuaclaa koc:uı aleyh a• 
.ı- botu.. clava1111ıa 1•• 
llelinia olu miicldıialeyhia ı• · 
,.. ... ,. ..... talakikat IO• --Kaa •• •••••lain 1!12 inci ••.w..t ••elW... ewlilak •• 
aihlerial ,.p... ve kam1111 
kanal ............... et• 
.......... , .... lbtanu 
........ karar ......... . 
TariW ua.daa libarea •ir ar 
...... YMif.a.fialJaPlllaJI. 
zumu ihtar oa..v. •s 
yüzde ,.... bctiaı o.-.. 
eok ··- ibaleei , ...... 
br abi .. kclir4t 2280 
rala .... ... •bt ........ 
ralalarak taklite •t-~r. 
S.bı peti• para • al• ..,_ 
terllerio yalaıı Jlsde iki Mllk 
clelllliye Gc:reti alınır. l,ba ,.,. 
rl ••laall• lleriacle ...,.._Iİ 
Wr ,.kilde laak talebiacl• bll-
l•••IN ... cleld r.-i v_. 
... ltirlilde 20 pa ..... . 
T•ptla icra ..... •ira· 
cutlm lba•clı•. Abl hılde 
beklan tap11 lieilile malim ol
•tlıkoa pa,laımaclu laaric ka
W.. 14-6-938 tariaiad• iti· 
............ urU.. -oak-.... ~ ...... ,..... , .. 
..... ....... ..... ..,. .wı 
.. ltJI. 
46 ..,. 
i .... - ........... ... 
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ler. 9 14 17 21 200.S 
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Kadın Nazır 

40 milyon işçinin ha
yatına bakıyor 

.. 
Amerikanın bu güzide kadını, dün

yanın maruf simalarındandır 

ANADOLU 

KÜLTÜRPARKTA 
• 

Park, Pazar günleri lzmirlilerin 
gezinti mahalli oldu. 

Yaz geldi, aıcaklar birdenbire 
bastırıverdi.. Herkes pazar tatille· 
rini aerin' yerlerde, a·ğaçlar altında 
geçirmek istiyor .. Sabahları deniz, 
alqamları da parklar, bahçeler, eğ. 
lence yerleri, toplantı mahalleri 
oluyor .. 

Haziran 14 .---!!! KA y E~_ ... __________ , 

Yazan~~~ Deliorman 1 
Kaza merkezipin ancak tek so- Hanefinin hayretle kalkan kaıı-

kağmı kaphyan dapdaracık çarşısı- ları, gözlerinin üzerine inmiş, yüzü 
na, o giln, harikulade denecek bir kırışmış, yüzünün çizgileri biraz cla
kalabalık yüklenmişti. Hele dUk- hn keskinleşmişti: 
kanlarda, adım ntacak yer yoktu. - Disene ki öliimli vakm .. Di~c-
Gaz, tuz. soğan, fasulye, kına san ıe ki ölümü yakın ... 
dıkları ve birkaç top basma ile za. Onun bu hallerini gözünden ka
tcn yarı yarıya işgal edilmiş olan bl ;ırmıyan Memiş oğlu, ağır ağır ce
basık tavanlı, toprak damlı dükkan :ap verdi: 

Hergün biraz daha ıüzelleşen; 
"' çiçek bahçeleri, kameriyeleri yük-

lar, birkaç müşteri de gelince ağız -Çok yaşamaz, diyorlar, kimbi-
ağıza doluveriyorlardı. lir belki de bu akşam ... Çok nğır-

Vııiartoa, 12 (A.A.) - B. 
liul guetecilere beyanatta bu· 
•arak bombardnnan tayyare~e· 
releri•İ• bu•lan ıivil ahaliye 
~artı iıtimal eden memleketlere 
8-blmamuı tavsiyHiııde bulwa· 
lllluştur. 
Gızetelwde iatişar edem 

"• Amerika Hariciye Nezareti· 
'in luliaaı:rda ba vadide bir 
ttzyik planını tetkik etmekte 
'ldutu•a dair olan haberlere 
t.Imib eden B. Hul, Vaıiorio
•1111 ve diter pıyitalıtlann 8i
~il ahaliıini• kurban a'tmiı oJ. 
~ulcları bombardımanlan tak· 
~ih etmiş oluğunu hatırlatmıı 
"' Amerika Hariciye Nezareti
"'-· ş· ı .. fiiki la attı laareketi•i tas
tib etmiştir: 
L~ 1 - Bütün bombardımanlar 
-.ldcı•daki ••fretilÜ iliD et
llıaek • 

2 - Bu bttmbıırdımanları 
leıbil edebilecek her türlü teı· 

Ba']lan Frarıces Per'ldu 

ve 

vıkleri takbih eylemek. 
B. Hal hükumetim sarfedece· 

ği faaliyetin Amerikan bombar• 

dımaa tayyarelerinin bunlara 
ıivil ahalinin bornbardımaıunda 
kullanab:lecek memleketlere 
satmata mani olmaktan ibaret 
olacağını tasrih etmiı, fakat 
.özlerinin muhatabı yalnız 
Amerika olmayıp diğer ecnebi 

memleketlerde olduğunu ilave 
eylemiştir. ---++---

Araba kazası 
Kemerde Gıziler caddesinde 

araba sürücüsü Cemal ojlu 60 
yaşında Hamid, idaresindeki 
1ük .,......... ...... ... .... 
vaz'yette cıdcleye çıka11 h1m
ID8l 62 1aıında lbrabime prp
tırmıı, lbrahim arabanın albaa 
düşerek yaraianmıı, bıstaneye 
ka:dırılmıştır. Arabar1 tutul· 
muıtur. 

selmeğe baılıyan ağaçları, fıskıyeli 

havuzları, türlü eğlenceleri ile lz
mirlileri cezbeden Kültürpark, bu 
yerlerin batında geliyor .. Orası, pa
zar günleri büyük bir kalabalık 

toplamaktadır. Bir taraftan halk ei· 
lenirken, diğer taraf ta da 938 fuara 
hazırlıkları göze çarpmaktadır. Ye· 
ni paviyonların yükseldiği, eskilerin 
de deiitiklikler yapıldığı ıörülmek· 
tedir. 

__ __.,... ___ -

Hayvanat bahçesi; Kültürparka ya uğramadan geçmiyor.. Çetidli 
gezenlerin en fazla ziyaret ettikleri hayvanları görmeden parktan ay
bir yer .. Küçük, büyük, herkes bura- rılmıyor. 

'"" · 

Buğday veya arpasını satan. kö~ mış; çok !lğırmış .. 
lü, tahsildarın yüzünü güldürmek Kasımın, konuşma mecra:>mı baş
ıçın, birkaç kuruşunu uçkurumı ka sahaya çevirmek istediği bi>lli 
bağlıyor, arta kalan para ile şalvar- oluyordu. 
!ık, gömleklik veya tuz, gaz gibi en Upuzun kollarını demir parmak-
lüzumlu şeyleri alıyordu. hktan çekti. Bu sırada gözleri ça-

Zaten bütün köylü, kışlık ihtiyn- murdan göriinnıez bir hale gelmiş 
cını bu zamanda görür, vergi borcu- olan çarıklarına ilişti: 
nu bu zamanda öderdi. Güz yağ- - Bugün, emme de yağmur yağ
muru, -.abahtanberi hafif hafif cı- dı, şimdik köye nasıl gideceğim, di
seliyordu; birkaç gündiir, kah sa~- ye düşünüyordu. 
nak halinde boşanıyor, kah da bu Gözleri, hala yerde idi. Birden-
şekilde ince ince yağıyordu. Hava bire başını kaldmırak: 
açılamıyor, şöyle bir yiiziinli ağaı·- - İkindi okunmuştur, değil mi .. 
tacak olsa, derhal dondurucu bir Dedi. lfanefinin gözleri, arka 
ayaz başlıyordu. Güneşin, arbk pencereden görlinen bulanık sema. 
hükmü kalmamıştı. Alış-veıişini ya dalmıştı: 
yapmış olan köylülerden bir kısmı, - Okundu ellfilem .. 
akşama doğru, dolu heybelerini za- - Eh, bize yol göründü artık, 
Yıf eşeklerinin sırtlarına yükliyerek Hanefi; akşama köyde bulunmalı
k<Sylerine doğru, nğır ağır yollanı- yım. Senin çıkmana da yirmi gün 
yorlardı. filan kaldı. galiba .. 

İkindiye doğru, 'GUkdnğ» kö- - Yirmi üç ... 
yünden l\femiş oğlu Knsım, hakka- Kasım, zoraki bir gülümseyişle: 
la bir hayli borç • yaptıktan ·sonra, - Eh, dedi~ yirmi üç gün sonra 
ağzına kadar dolu heybesini sırtla- köyde:-ıin. 
dı ve hfiktimet konağının yolunu - Allah kı met eder ise, öyle ... 

lHikumet koıınğı, ç:mşının biraz üç ... 
ileri indeki tepede, henüz sıvası vu- Cevap verdi. 
rulmamış, dükkun1ar gibi toprak ... 
damlı, bütün devaiı'i içerisinde top- Hapisanenin çıplak oda~na ak. 
lıy:m bir bina idi. şamın ilk ka1·anlığı parça parça dol• 

tuttu. Yirmi iiç gün sonrn köyde.. 'X,irmi 

Kasım, knpunnda, iki siinglilii mağa ba~lamıştı. Demir parmaklık 
jandnrınanın ni;bet bck!Pdiği hüku- Jı pencereden, gece, yavaş yavaş <;il 
met konağından içeri daldı. Ve' taş- zülil):ordu. Duvarda asılı heybele:r

1 
lık üzerinde sağa sapacağı zaman bulgur torbaları ve bir seccade, bu 
gene sGngülü jndarma ile karşı- karanlığın avuçladığı ilk nesneler 
laştı. idi. Köşede, iki büklüm bir insan 

Sırtındaki tüfeği dimdik duran silueti görüyordu. Genis odanın 
jnndnrmaya teredüdle sokuldu: ocak başında nteş y~kmakla ·ş
. :- cGök~ağ> 11 Hanefiyi görmek gul birkaç mahpusun mevcudiyc:
ıstıyom. Musaaden va mı?.. leri, birer koyu gölgeden ibarettı. 

Jandarma başını arkaya çevire- Ve bu gölgeler, arada bir sağa soh 
rek: akarak dolaşıyorlardı. lçlcrindıın 

- Hanefi!. Hanefi, bak, seni gör- biri, köşede iki büklUm duran Ha-
meğe gelmiş bir cmşeriıı... nefive doğru "yürüdü: 

Diye bağırdı. İki adım ötesindeki ~ Ne düşünüyon böyle dayı?· 
parmaklıklı taraftan Jlaııcfinin ı:ıesi- ülen, hanen harap olasıca, yirmi 
ııi duyunca Memiş oğ1una: günün kaldı. Böyle, haşa Jıuznrdım 

- Ülen, şu parmaklıktan konuş merkep gibi düşüneceğine zıp zıp 
konuşacağını; dedi. zıpla gardaşhk .. 

Bu arada Kasım, başını çeviıince, Hanefi beşını kaldırarak k:ır~ı .. 
parmnklğa bir re.<ıim .. gibi yapışmış smdaki adama şaşkın şaşkın bnktı. 
olan Hanefinin yüzünii tanımış ve Göz kapaklarım sJk sık kırpıstırıı-

hemen önüne seğirtmişti. rak: 
Hanefi, uzun demirlere boylu bo- - Sen de akıl ö)a-eteceğine cu·a-

yunca yaslanmış, sırıtarak Kasıma yı yaksana ••• 
bakıyordu : Dedi. 

_ Ne va, ne yok melmekette, Karanlığın ıçıne gömülmilş olım 

hemşerirn. geniş odayı, hafif ı~ıklı_ çır~. ~~r~.z 
Memiş oğlu da pamrnklarını de- aydınlatabilmişti. ımdı, kah buku

mirlere doladı. Biribirlerini diin- ıcrek duvara yapışmı ve kuh dıı ye
yanın en sıcak bakışları ile süzüyor- re yaslanan upuzun gölgelerin bir 
lardı. düzüne kadar olduğu farkediliyor-

- Ne olsun ki, dedi; hep öyle... du. Bunlardan bir kaçı. ocak ba~ın-
Fakat chep öyle> derken içeriye da ateşi hazırlıyor, diğer bir kısmı 

uçuk gözleri daha fazla küçülmüş, heybelerinden bulgur çıkarıyor, bir 
bakl§larınd~ o sıcaklık kalmamış bnşkası da tencereye su koyuyordu. 
gibiydi. Şim<ii, yilzlinUn büHin hat- Yalnız Hanefi, iki büklüm oturdu
larından bedbinlik akıyordu. ğu köşeden kalkmamış, her aksaı~ı 

Hanefi, onun traşı uzamış yüzü- yaptığı gibi ocak başına geçmenm~ 
züne ve küçUlen gözlerine baka- ve hiç kapanmıyan cenesini bu ak
rak: şam açmamıştı. Kirli <lö~eğin iizcıri

- c:Hep öyle'> ... Sen, başka söz ne kurduğu bağda~ını hiç bozmamı• 
dimezsin ki; dedi; koca köyde hiç- önüne eğik başını hiç kaldırnıamum. 

Küçük şampanze Kültürparkın birA2 yiyecek te götUrilür•, mteai bir şey de yok? Ha hiç bir şey mi? Dışarıdan, yağmurun ~ğuıtı.ı~u 
Lir maakarasıdır. Kendisini seyre ge bir kat daha aıtar.. öteki, bal'1ını sallıyor, gittikçe kii- geliyordu. Caml~r~l\. muttn~·ıt sc~tc-
lenleri eğlendirir, ıüldürür.. Hele çülen gözlerini çocukluk arkadaşın- ri. içe hüzün veı:cıv bır ~kilde de-

dan ayırarak; biraz miiteec:l'\ir gö- vam ediyordu. 'Y agmur, sabahfan
rünüyordu: beri hiç durmamıştı ve duracağa. dn 

-Sana, benden gay:ri köy habarı be11zemiyordu. 
1 getiren va mı ki. bunları göyJeyen Bir sofranın etrnfına çöke1'e'k ı-

Hanefi?.. . .. cak bulgur çorbasını ka~ıklama!•a 
Ve birdenbire aklına gelmış gıbı bn~lamı13 olan mahkumlar kontı mu-

şunu illlvc ediverdi: yo;.lnrdı. Kim bilir, belki, bu Yf'l'-
- l\f amo, hasta.. d ı t J 
Hanefi, havretle kaşlarını kaldı· ınur an sonra toprağa atı an o ıu-

rarak: ~ mun vereceği gürbüz mahsulü dii 
_ Çok mu hasta; hn, cok mu has- si.inen vardı!.. Ve belki de, güz ya '-

ta?. Sen gördün mil?. murundan sonra, tarlada, öküzlerin 
Diye sordu. . ardında çift sürmenin zeukinden 
_ Görmedim. Ben görmedım em- mahrum kalışlarına üzüliiyorlardı. 

me, dün akşam, ağan~n odasında la- Nemli toprak kokusunu, :rayJanm 
fını ettilerde .• Çok agarmış. gUr havasını ciğerlerine doldurarak 

Ve adeta işitilemiyecek kadar yaşamak, çetin kayalıklarını gök-
hafif ')ir sesle: Jere yükseltmiş olan korkunc uçu 

- Komşular, başında bekleşiyor- rnmlarcla dolaşmak, onlar için uzak 
938 fuarına hazırlık.. lıte yük-ı bir fotoğrafı .. Bu yılın en cazip pa- ]armış. hasretle arzulanan ve çok, pek çok 

ı..~lmekte olan evkaf paviyonun son viyonlarından biri de bu olacak!. Dedi. - -Sonu var -
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Izmir vilayeti Defterdarlığından 
lbrahim veresesinin emlak taksit bedelinden olao 327 lira 

51 kuruş borçlarının temiai utifast için tı sili emval kanunuaa 
tevfikan mülkiyeti haczedilmiş olan Haaanhoca m bılleai Oı· 
maniye caddoıi.ıde kiin 12/t sayrlı dükkanları takdir ettirilea 
300 lira kıymet üzerinden ilan tarihiadon itibaren 21 pa 

müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. 
Td plerin 17/61938 cuma ıfinü ıaat IS te Vilayet idare 

heyetine müracaatları ilin oluaur. 27 1 7 14 1774 

TARiŞ 
Mağazası Açılıyor 

fzmirin smyın balkı, yarın Kemeraltı eaddeaiDde pek ıü~el 
ve modern bir yeni mağazanın açılmış olduğunu gereceklerdir. 

incir ve Üzüm Tanm Sabı Kcoperatif~eri Birliği, kısaca 
TARIŞ'in yeni açtığı bu mağızada mevsimin muhtelit umu• 
JarındA TARIŞ markalı bütüıt aefiı •allar aabla~almr. 

T ARIŞ Şaraplara 
T ARIŞ Sirkesi 
TAR.ıŞ'io taze veya tek "f e ihııiı üzüm auyu (Afuıtoata) 
Kura incir, kuru üzüm 
Yat incir, yaş üzüm (mevsiminde) 

Ucuzluk, ne/aıet .,. tcr•itlik ~ milllim esaı ol•rak 6ee 
'ni11uenmi,tir. 

KEMERAL Ti CADDESi No. 53 

inşaat niünakasası 
lzmir incir ve üzüm Tar1D1Sa· 
tış Kooperatifleri Birliğinden: 
Turıutluda inı• edilecek üıüm depoııa iataatı kapıla zarf 

usulü ile ekıiltmeye koamuıtıar. 
inşaatın muhammen keşif bedeli 30562 lira olup vahit fiat 

ezası Ü%orinden yaptırılıca"tar. Teminat mıkdarı olan 2300 lira 
;Hkit, banka mektubu veya dev!et tahvilleri olarak yabrılır. 

Eksilttme 20 Haziran 938 tarih~i. Pazartesi rünü Alt ıs de 
lzmirde Birincilcordonda l, lwuada ıenelı D.reklörliilc oda-
11nda y p l acıktır. 

Fenni evrakı rörmek iatiyealer lzmirde Birinci Kordonda 
Gümrük karı ıındald iıletme baaındaa Bırlılc İnpat ıerviıipe 
müracaat etmelidirler. 

lzr;nir memleket haı;tanesi baştabib. 
liğinden: 
1 - lımlr Memlet Ye Etretpı .. baataaelerinin bir yılhlc ibtiy• 

aaı karıılıyaoak olan 40,000 kıle 18,400 liralık koyan etinin kapalı 
z rf usulile eksiltmesinde Yerilen fiat haddi liyık aörülmecli
li•d.m 216/938 tarıbindea 217/938 tarıhine kadar bır ay için· 
de pızarl t• çıkınlmııtır. lateklileria enciimoain toplaiıdıj'ı 
her P ..ızarteaı ve Perıebe flnleri ıut 10 daD 12 re kadar 
9' 7 .S aiıbetiade muvakkat teminat makb•ıa lle villyet daimi 
eacilmeniae •iiracaatlırı, Ve 12,700 kilo 2794 liralık pıriaç, 
11440 metre 2745 lira 60 lcuruıl11k yerli kapat bezi, 2SO()metre 
500 liı a.ık ince &ıfe•lik bez ve 300 metre 660 liralık palto
luk kumaı eksiltmesi 10/6/93't5 tarihinden 20/6/938 tarıb ne 
kadai 10 pn müddetle temdiden açık ekıiltmeai uzabl•ııtır. 
Şartaam•Ji aörmek iı~yealerla ber güo baıtaae baıtabibliiine 
müracaatları ve iateldilerüı ele % 1,S aiıbetiode temiaatı mıa• 
vakkate •akbuaa veraaaaektuplarile birlikte ihale ıii•ii olan 
20 6 938 tarilaine l'Utlıyaa Pazartelİ günü saat 9 d~. 12 J,e 
kadar lımir villyet daimi eacümanine müracaatlan. 

2 - Teminat mallabili aalcden pıra ve tabvilit kabal edil.a 
mez. Muhaıebeye yatınbp makbuz ibrazı ıarthr. 2053 

Devlet demiryoll.ırındau: 
Alıancalcta Birincikordoncla 582 kıpı ve 37 harita No. la d .. 

po açık artırma auret~lo Gç aene için k:raya verilecektir. ihale 
30-6-938 Perıembe aunü 11at 15 te Al11ncak 8 inci iıletmo ko· 
miıyoaauda yapılacaktır. Muhammen üç ıeaelilc kira bedeli 18() 
lira muvakkat teminat 1350 kuruıtur. lateklileria i,. airmeye. 
mınii kaaani bir haller olmadıtına dair aranılaıı velilcalarale mu• 
ayyen ıün ve aaatte komiıyooa milrıcaat etmeleri llıımdır. Şart. 
nameler lcomiıyondın parasız verilir. 14 18 2056 

- Akhisar muhasebei husu8iye köy 

borosu şefliğinden~ 
••-b· le.. L.J•- ·ı ·a• yaptırılma., mukarrer 100 ili ıso 
ft& uar oy u.m;ça erı d't' den 2491 n la 

kıt elbise müzayode1inin talibi zuhur e
1
tme .1 10

•• d 21\...ıc. _ 9"38 
il t 1 tir kincı muzaye e v-u-

kanun abklmınca on t ıı uza 1 mıı · . . k makam 
pazarteıı ıünü ıaht 11 de yıpılıcıktır. Tıl plena ay • 
bkta mGto .. kld lcomiıvonı müracaatları ilin olunur. 

BaO ve Bahçe .•• TUtUn ve Sebze... Fidan vo 

Kimyevi Gabreleri 
Muutlu Macar Traktörlerı. 

Tr11kt4r Pallalıları Tohum ve Temizleme Kalburl•rl 

Orak ve Harman Makineleri 
aalr laer c:inı ve liıtemde 

Ziraat Makinel•rİ 
Hacı Davut Zlcl•. 

Rahmi 
KaradaVteJt 

Hallm•t• çarıııı No. 31 
'809 - Telrraf: Keracla ... t IZMIR 

ANADOLU Haziran 1 ı _ 
BurDaY& Aayert Sabn Alma Komiıyoaundan: 

Muvakkat U. tahmin Müaıkaıuıa lhal•ia tarih gün ve saatı 
Cinıi M:ktıra Mevkii temiDatı tatarı S. 

Kilo Lira Lira ,ekli 
K. ot 374000 Buraava t0S2 14025 Kapalı urf 28-6--38 Sah 10 
K. ot 79200 Gaziemir 223 2970 Aç.k ek.UtlM 28-~38 Sah 11 
K. ot 10000() Ödemiı 263 3500 " ,, 28-6-38 Sala 11,30 
Odua 60000 Ôdemif 68 900 ,. ,. 29-~38 Çarpmba 9 
Odun 60000 Bunaava 79 1050 ,. ,, 29-6·38 Çar~amba 10 
Odua 120000 Guieair 158 2100 ,. ,, 29·6·38 Çarşamba 11 

1 - Timen birlikleriai• ihtiyacı içia ayn ayrı fUbaamel•de ve yakancla pala te.U. aalaalleri, all•acak mikt•rı, umum tab· 
min tutara muvakkat teminat ve miiaakaaalarıa .. idi wo ihalelıriain tarih gü11 ve saatleri yazılı (Alta) kalem iaşe maJ
deleri münakuaya koamattar. 

2 - Bu Alb kaleme ait flrtaameler bor ıün Burnava aıkeri utan alma komisyonunda ıörülür ve okunur. 
3 - Kapalı zarfla miiaakaAll yapılacalc kuru ot için iateldilerin ia.&. ... baclaa bir a1aat eval teklif ve teminat mektuplarını mak· 

· buz brfıhtı komiıyona vermiı olmalıdırlar. 
, _. - Ba miinakaıalara iftirak edeceklerin Ticaret Odaları•• byttL old111danna clair •nilca ibru etmei• mecburdurlar. 

S - latekl:leriD yakanda ber kalemia laizalarıada ıöateriJeD tarih, ala •• -tlucla bilclirileD muvakkat teminat ve teklif 
••ktaplarile birlikte Burnava aıkeri Aha alma komiıyo naaa ıelmeleri illa olunar. 9 14 19 25 1999 

Izmir iskan mtıdorltığtınden: 
ı - Beheri S6S lira 40 k11ruı muhammen keıif bedelli Ber

~amaaın Kınık aahiyeıi merkezinde 20 ve Menemen kazası 
merkezinde 14 ıebir tipi göçmen evleri beheri S42 lira 26 ku
ruı muhammen ke~ifli Dikili merkezinde 31, Caııdatlıda 118,_ 
Çeımenin Uzunk yu nahiye merkezinde 21, Alaçatı nahiye 
merkezinde 10, Torbalı Yeniköyündo 60, Kemalpııa kazasının 
Yukanlcızalca köyünde 10, Kuşıdı• kazasının Davutlar köyün. 
de 29 köy ıipi kirgir evlerin iaıaıb keresteleri iıkindan ve
rilmek 'e diter bilumum mal&em .. ile İK l.ti müteabbide a 
olmak ibore her kıaam ayn ayn kapah zarf uaulü ile müı1aka-
ıa1a çıkarılmıı~ır. 

2 - Kıaılr Menemen, Dıldlt ve Çanclarhdaki evlerin ihaleli . , 
29·6-938 filail, Uıunkup, Alaçıta ve Davutlar ki,W.dekiı.in 
30-6-938 ıilnü ve Torbah Yeniköyii ile Ke.alpqı k11a•ma 
Yukankızalca köyiiadeld evleria ibaleti 1·7·938 paii IUt oacla 
lzmir lıkln müdarlütil claireaineı müteıekkil komiayoa bu• 
nada yapılacaktır. 

3 - Ekı.ltmeye sirebilmek için ber mevkiye ait ewleria 
•ecmu ketif bedellerini• yüzde yedi buçaktu tutan olu ma
wakkat teminabD yıbnlclatuaa dair vuaik. ekailtaeclea bir ... 

at evvel makbuz mulcıbiliado komiıyom reiıliğime tevdi edilmiş 
olmalıdır. 

4 - Bu itlere dair p11n, keıif ıartoame ve •ir evrak lımir 
lıki11 daireaindo her pn göriilobilir. 

S - Postada vukubulabılecek berlıaaai bir ıecikmeden do

layı vaki itirazat kabul edilmez. 

6 - l.teklilıria yulGarcla ber •••kideki iaıaat için ayrı ayrı 
pıterilmiı olan pn ve aaatlerde lımir lakla mldiirlüti dai· 
reliae m6rıcaat eylemeleri. 2032 11. 14. 16. 18 

Kapalı zarf usuliyle yapı 
eksiltmesi 

Vakıflar Umum Müdürlüğün· 
-den: 

1 - Ankaracla Bankalar caddeaiade Oımanla Bankı11 ittiu· 
liadelci vakıf arıl herine yaptınlacak Bor.., Vakıf. 
paralar müdürlütü ve apartıman binaıı inıaatı maa 
müıtemilit toptan ıötürü olarak kapalı z.:ırf uıuliyle 
eluiltmeye kodulmuıtur. 

2 - Bu iD ... ti• maa müıtemllit kefil bedeli (196432) lira 
(33) k•ruıtur. · 

3 - Bu ite aıt proje. fennt ve huıuıi ıartname ile ektiltme 
şartnamesi ve mukavele projeıi (9) lira (82) kuruı mu· 
kabilinde Aıakarada Vakıflar Umum müdürlütü inıaat 
müdütlütünden, lıtanbulda Vakıflar baımüdütlüta Baı
mimaılıtından, lzmirde Vakaflar MüdOrlütiladın ahaa· 
bilir. 

4 - Ekailtme 27 Haziran 938 taribine raatlıyan Puuteti 
ıünü ... t ıs de Ankarada ikinci vakıf apırbmaaıacla 
Valaflar Umum miidürlütl iapat mOcliirlliücle topla
nacak komaıyoada yapılacaktır. 

5 - Muvakkat temiDat (11071) lira (62) lmraftar. 
' - 811 eluiltmoye ı recık olular 1938 Mauuae ait Ticaret 

odua veajkaıı ve 1938 Jıhaa ait olarak Naf a Vekl-
letindon almıı ve ea a .. tı yb bia lirahk tek bir blaa 
ın,..llaı yıpmıı ve. ma~affa~ olmq. balu~at-••. bil
dir• yapa müteabbıtlitı we•ka11 pttnme• •• bıııat 
yüksek mimar veya inşaat mühen.diıi olmaaı veya bun: 
lardu biri ile mÜfttrekeD teklif J&pıp mulcaveleJI 
birlikte imza etmeleri lizımdır. 

1 - Teklif mektuplan 27 Haziran 1938 Pazartetl ,Oaii aıt 
14 de kadar Vakdlar Umam miidünüiü inşut miidiif'. 
lütilade miteıoklcil komı~yoa reillitine makbuz muka
Wliacle ver &eo.ktir. 

- Lpıla &uflar• ilmnacla, teklif meldabuaua 1azah. 
••da. '- urflaraa tevcliiacle " potta ile pnderilm .. 
• •• tallpleria 2490 •rıh --- S2 33 •• 34 ÜDCÜ 
.. dclelerıae laarf,, .. riaJet ••e&eri ıb.ma illa olu••· 

8 14 20 25 1964 

lzmir vilayeti Muhuebei huıaıiye 
madorloğonden: 

Enver, Melek veaairenin • miitırakim ·~ıı bor-.•• cloları 
mGlkiyeti hıczedilen !d.e~ ~dl1e malaalleııaia ııyret tobtı•da 
3 No tajh bin111 tarılaı ılandaa itibaren 21 "• •lddetle ... 
blıta 

0

çıkanldıtından pey ıiir~•k iıtiy~nl.ta lımir. M•lauebal 
Huıt1tiye miaduriyetinde tahsılat kalemıne ıelmelerı. 

7 10 14 17 195S 

l lzmir vakıflar müdürlüğünden 
Tahmin ol•aa 
Senelik kiram Ciul Mevkii Numır111 

L K. 
180 Dllckia Maarhkbqı 

baJ biauı 
ı~ • • 
1~ • • 

ım • • 
ı~ • • 
ım • • 
ım • • 
ım ~ • 
ım • • 
96 • • 
96 • • 
84 • • • 
90 • • 

144 • • 
96 • • 

100 • • 
100 • • 
100 • • 
100 • • 
84 • • 
ı~ • • 
108 • • 
ı~ • • 
ı~ • • 
144 • • 
190 Ev • Karaatiaa Hamam ~ 

401 

402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 

409 
410 
411 
412 
413 
414 
425 
426 
427 
428 
429 
4SO 
431 
432 
43' 
öt 
4SS 

Yllkancla mülreclati yuala akarat Sl·S-939 1•1ellne kad• 
kiraya verilmek Gıerı acık arbraaaya cıkanlmııtır. baalell 
17·6-9'8 cuma pal 1Ut 10 daclar. Taliplerin Vakıflar iclar~ 
tiae müracaatlarl. 10 14 16 1996 

Izmir Defterdarlığından: 
Sıbş Ura 1C. 

1318 Kar11,aka Boıtulı Takll• S. 31 Tıi No. hı Ev 120 00 
1.319 .. Sopldaap ada 11kma11 20 ., ,. ,. 90 00 
1321 " ,, .. .. 12 " .. •• 1.50 00 
13U Kırtayıkı Ala1bey Hakikat S. 21 ., ,, ,, 120 00 

1S2l " Mektep S. 118 11 ,, ,, 250 00 
1324 lımetpata M. Moralaue S. 2S ve 27 tıj No.lu 

47,SO M. M. arıa. 
1325 latiklil •· G~adh çık•ua S. 23 Tıj No.lu 

evin yarı laiaoai. 

1326 Şehitleı llciaci altla S. 17 Tıj No.la ev 
1S27 Tepldlc M. Kurıaçay Kltıtbıne C. 250/2 taj 

142 50 

250 00 
350 00 

No.lu ev. 500 00 
1328 0 ., " " 248 ,, hnn 300 00 
1330 Karııyakı Boıtanb Mektep S. 103 " kah-

vehane. 250 00 
1331 • DOlllDmaaa M. la•etpııa S. 1333,SO M. 

M.24 tıj No.lu arıa. 2000 25 
1332 Ortaç reiı M. ÇirkiD S. J.3/1.3/2.3/3 kapu ve 637 SJ 

S.S A. 7.9.11 tai No. larda kaia 2 ev ile 
yıkılmış bir ev ve dükün arnlanadı 2/8 his· 
ıeıi ıayian buineye •it olup yarım maıura 

ıuyun da 2/8 biueal birlikte olarılc ve ayrJCI 
E.vkaf idaretine ödeameai llzımıelen 2/8 baıine 
bi11e1ine düıea 123 lira 62 k.arq icara ve ta-
viı bedeli müıteri tarafandaD verileceldir. 

Yukarıda yazılı emvalin m&lkiyetl S/6/938 tarihinden itib:ı• 
ren 15 pn müddetle mllaayedeye lconıumuıtur. lbalesı 20-
6-938 tariade pazartesi ıüaü ıaat 15 dedir. Talipleri l M.l ıi 
Emlik mildilılG}llae müracaatları. S 14 1035 

Aydın Vakıflar MadftrlftğOnden; 
Yakala ait olap ortaklarda toldaki Haıaa fabrikaıında dı 

eclilmit bulunan 9279 Ayclancla Ekrem çiftçi fabribaanda de 
eclilmiı oho 3471 kilo kütük aııtli a.,tiayatları ikı kaimedo " 
b• yatları• teılimU.de• IOlll'• dibinde kalac:ak posaları keza i 
kaime ile aÇ1k artbrmaya keaulclu. Satıı mahalline teılim 
tiledir. 

ihaleleri 23/6/938 P•tembe uat 10 da Ardın Vakıflar idi 
naiade 1apılaoakrtar. Artlr•aya iıtiralc edecek olaalar % 7 b 
pk muvakkat teminat vereoelderdir. ihale bedeli peıindir. 11 
liplerle faala mılümat almak istiyealerın AydıA Vakıflar idar• 
IİD• müracaatları. 9 14 21 l 

1 
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DEUTSCHELE. Fratelli Sperco 
\ ' ANTE. LINIE Vapur Acentası 

G b R ROYAL NEERLANDAIS 
• m. • , KUMPANYASI 

HAMBURG HERCULES vapur11 10-6-38 
S. S. •AN DROS. vapan ha· tarilıiade beklenmekte olup BUR· 

len limanda olup ROTTERDAM, GAS, VARNA ve KôSTENCE 
HAMBURG ve BREMEN limaı· 
lara için alacaktır. limanlarına hareket edecektir. 

S.S. •HERAKLEA. vapuru •STELLA. vapur&& 13-6-38 
23 Hııiraadı bekleniyor. ROT· beklenmekte olup AMSTER· 
TERDAM, HAMBURG ve DAM, ROTTERDAM ve HAM· 
BREMEN limınlm içia yilk BURG limaaları içia Jiik 
ala cıktır. alıcakbr. 

~ERVICE MARITDıll •TRAJANUS. vapuru 23-6 
f RQUMAIN da bekleımekte olup BURGAS 

P U C A R E S T VARNA, ve KôSTENBE li· 
~ S.S. "PELES,. vapura hal• 
- limanımızda olup TRIPOU. manian için yük alacaktır. 

BEYRUTH, HAYFA, PORT. SVENSKA ORIENT 
SAiD lim-aları i~in ,. alı· UNEIN 

S.S. •DUROSTOR. vapuru 0 VINGALAND,, motc'Srü 15-
28 Hazirandı bekleniyor, KOS. 6 da li•aaımızda beklenmekte 
TENCE, GALA TZ DANOP olap ROTTERDAM, HAM
•• GALATZ aktaımuı içiD BURG, GDYNIA, DANZIG, 
ylk alacaktır. 

MIDELHAVS LINE "DANMARK ve BALTIK Ji.. 
NORSKE m•lan için yük alacaktır. 

S.S. "SAN ANDRES. va- SERViCE MARITIME 
puru 26 Huirandı beldeaiJor, ROUMAIN 
DIEPPE. ve NORVEÇ umum ••SUÇEA VA,, vapuru 9-6-958 
lıman&an içia yük alacalmr. de beldıamekte olup MALTA, 
JOHNSTON VARE.N UNE MARSILYA ve CENOVA içla 

LTD. UVERPOOL ici• yük alacalctır. 
S.S. • AVIEMORE. vapuru • A LBA JULIA. vapura 2· 7·!8 

3 T••uıda l»eka..iyor. BUR· de beklumekte olap MAL TA. 
GAZ. VARNA. KôSTENCE, lL 
SUUNA, GALATZ ve BRA· MARS YA w CENOVA 1-
IU.E a;,1...., iti8 ,a ala· wlan .. ,ak .. yolc. alır. 
cakbr. lllaclald laarekte tarihlerile .. 
STE ROYALE HONGROISE aawluluclaki Mtiliklilderclea 

DANUBE MARITIME acente •e..a,.t kabul etmea. 
lıl.S. ·szmm. ~.,. la•· Daha fazla taf.ıllt içia 2 Dci 

iM li•ada o1., PORT·SAID kordoada FRA TELLi SPERCO 

ANADOLU 
= 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve oa zarif lf1-i 
ıüratlo yapar. 

Yeni Kaoallal' 

çarıı•ı No. 34 

DIŞ DOKTORU 

Cevad Dallı 
lkincibeyler sokak No. 48 

w ::a: Huınn 14 

Kum biri 

ve ISKINDl!RYE ............ ...,_ _...taltfma 

için ylk alaa.lcbr. edH=ui riea olm•.. •t==========~-.;;. .. _.,_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_~ S.S. •nszA. vaparu Halea Telefon: 411 t/4142/2663/42'1 li 
limıacla olup DANUP umlİ• ı .. ---·•-• •---•ı 

1 

Kimgevi ve balderlgoloji rapwluı lıaiz 
liwlan itia yllk alaaaldar. 

llbclilllf 

ıavlualardald detiflklikleriad• Zühtü Er. gin 
aceata •eaaliyet kabul etmez. 

' DMa iMia taldl ı•mak lçla Her tiirliJ idrar, lıan, Mataza•ııda budu böyle •AGEA., •FERRANIA. 
lil'llM:ibnloacla W. P. HE.NRt ~ •GEVAERT. , •KODAK. . •MIMOSA. , •SCHLEUSS· VAN DE.R ZF.E 6 Co. N. ~~ mn.,. .,;,.. tala. . 
,._ wta1at- ••tcaat •ileri ,arıf.ır NER •• •JHAGEE. •RQDESTOCK. ve •ZEISS iKON. 
MiU.ell rica obsw. -- fabrik........_ laer Pfit ••••tli ~ Fiatler J.. 

Telefon No. Dn/'JDOI ....... ,.. taDb.I fiP ıibiclir· 
)C ~.W IODk No. •S 

u livier ve Telefon 3869 ''FOTOCAN., Mı• ... •••i 
Şiirekisa ,,_ ______ .. Hiiktimet cioarı • larnir 

Do tor Telınf: lmir. CAN. Tel. "'° ....... 
v.,_ Amin• Salih Sonad Elektrik eksiltme ilinı 

.. , ,,, •• ~ .._. aıc1, s.ç :.::!. butaLldan Bergama ·eelediyeaindenı 
Tel. 24a llmoiı..,tw aobk Ne. it 1 - Borıama belediyeli tarafıllCIM yaptmlacak olıa ıeWr 

THEwıRMAN UNES ~TD. Her n ıd• IOllra elektrik autralıaa alt muba•-- •• qatıda 1uala fiatlarile 
nlE G!NFRAL STIAM NAVlı•--ılıiıiimiilıiiiiiiillİiİiiiiiıııımmll aekiz alit ve edevat garupları ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtu. 

GA1ıON Co. LTD. f'ran•a:a dera Gıırup No. ı - Lokomobiller •• tef.,...tı 19360 Lira 
.. ALBATROS,, ._,_. ~ ., ,, 2 - Transformatör ve Jeneratörler 6250 .. 

U.Jllla LONDRA icİll '6k S-elerdenberi yii&lerce ta- ,. " 3 - Alçak tevettür ve tevzi .. bekui 5498.50 ., 
......._ lıbe ,.tlttİr•it bir mullim .. ., 4 - Tabteluz yiikHk tevettür bbloaa 2810 

11 

S 
'1 ESBIAN,, va,,.,. 17 Ma- FraallKI ._. wncektir. Arzu ., .. 5 - Tem tabloları 2950 • 

yaata UVERPOOL .,. SV/ AN- ~dealer hvıiia uat 12 dea ,. ., 6 - lzolatiir liperl Mika ai.-U ve S. 4125.50 • 
J SEADAN ıelip yak ~eak. 14 e kadar Vali Khım Dirik ,. " 1 - Kabaa. 1422 .. 

OiUTSCHE LEVANTE. lJNli oadcleaiacle 31 numarala eve ,. ,, 8 - Ataç direkler 1750 ., 
"ACHAIA., vapuru li•ana- bizzat veya mektupla müra· 2 - Bu ite ıirmek iıti1enler pnplara ait tarifume ve f•· 
~-.JI- ı -at edebilirler. at ıartnameleri belediyedea miira••tla paruıa olarak alar Ye •waa o •p Jik çıkar•ıktad1r. -

S.AZM AŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

Tork Anonin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 

4S-3S-2S.20 beyplik: Her busuı~ rarantilidir. 
Fıyatta acul.le tediyatta kolaybk vardar. 

LANZ - Harman, biçer batlar, ıaman ve ot preaeli, 
tohum ayınaa makinesi, kallMar maldnli, pat• 
tes çıkarma makineıi ve bilumum alita ziraiye. 

RUT·SAK - Traktör pulhıldarı, mibzerler, diskaro. brmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharlı kazın ve lokomobilleri. 
Tam Dizel mot4rlori. 

Her türlii fabrika teaiıatı işleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. tla EGE 
'bın talıosı umum acenteai TALAT KIL 
lJO~LUNA m..-:"nca~t. 

ıörebilirler. 
3 - Eksiltme 23-6·938 perıembe rhii aut ıs dea itiban• 
baıb1acakbr. Gunaplırın ihalesi ili'• ile ve laer ıwıabun ibr 
lesi ve muameleli bittikten aoara dlter ıurap1-aa ihaleaiae 
geçilmek auretile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 2490 .. yıla kaauaua 31 laci mıddeai 2 inei 

hkrası deliletile 41 inci madde C. fıkra11 SOOO liraya kadar 
olaalar açık ekıiltme ve 5000 liradan yukarı olaalar İle ka· 
palı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girmek iıtiyealer ber bir pnabm ••bua

mea tutarıaıa % 1,5 oiıbetiade muvakkat tami .. tl•uu mak
buz m11bWliade wzaeyo yatırmaları liaaclar. 

6 - lıteklilerin bu gıbi eksiltmeye ıireceld• muvaffak ol
duklanna dair veaaik ibraz eylemeleri tercihe veıiledir. 
7 - Kapıh zarf usuliylı elcıiltmey• koa•lan üç gurup için 

münakasaya gireceklerin, teklif mektuplarını ihale güııü 2J.6-338 
perf9mbe güaü saat oo dörde kıdu belec:lire rİJ••tia• tevdi 
eyle•eleri luı•clar. Poatada vaki olacak ıecik•eler nazarı 
itibara alanmu. 

Talip olanlann iıbu ıekil ve ıerait clahiliacle yevmi meskGra 
kadar müracaatlara veyahut Encümende bwr bulanmaları 
illa olunar. 10 ıs 18 20 3361/2001 

Yüzlerce Nnedenberi aılahate la,daı m.ı. 
cerre6 olan lzmir. Urla Mal.,ıea içmeleri 

bir· Çetme fOIUI heriDde glzel mauarah oteli, ıaziDo, 
lokanta ve bakkaliyealade miiıteril .. ia laertürlü lltirabat, iqe 
ve lbtiyaçlan temiD edilmiftir. 

------!lııııiil 

' Doktor miiclerriı merb&am Bay Ratit Tallliaia •UrlaMal· 
ıaca içme auyu bakkında: Karliapaba Şurpudel Zaı. 111yana 
ulıer cihet rüçbandır.. buyurdukları bu su; müzmin 111ide 
Ye bevap teşennüçleri, kıraciter, dalık baatalaklarıad ı müz
mia aafra keıesi ve safra yolları iltihaplarında, ıafra, kum 

" ~da, •Ü••• ialabuda, tiı•••ills, namı ve ıeker 
laıltahklaruacla, batıraak. tirit. .W.caa, •eaue yollan ilih .. 
aibi büayevi hatahklarda Mri ve tifalabaa, oldutu tecrube 
ile •bittir. 

l'acrlt Baımahaae kar1111ada Bulvarda Urla ve Çe~me 
otobüılerinia hepsi içmelere ujTamıkta olduklarından beraQ 
veaait .. vcuttur. 

Balçuva Ağamemnun kaplıcaları 
1 • Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Aj'amcmnuo 

kaplıcaları muhterem mifterilerine açıktır. Tabiatın bahşettiğ 
bu fifa y•cha•a emalia• f~ilc bir ıu henüz Türkiyenio hiç 
bir tarafında kıeıfolunamamıştır. AıırJardanberi beşeriyete hiL 

meti hazık doktorlarımaı tarafıDdan takdır olunmuş Siyatik. 
Romatizma, Böbrek baıtalılclaraadao muztarip hastalarına bu 

tifa ,_-.u tavıiye etmiılerdir. Kimyagerlerimiz tarafımdan 
talalil olaaan bu emaalıiz suyun raporları muhascboi hususıye 
claireliacle mahfuzdur. 

Enafm clair fazla sözü zaid görür. Muhterem müşteşileri· 
mia teşriflerini bekler otobüı&er auntazman seferler y ıp ıcağı· 
na mulltere• mitt.rilsime tebş r ey erim. D. 15 

lzmir Vakıfiar ModorlOğnden: 
Boroows Y.Uı aokatta.fa 4 aayıla harap evm ka men enkazı 

ublmak izere açık artırmaya ~kanlmıştır. Bedclı muhamm·ru 
250 liraclar. llaaleıi 17·6·938 Cuma giinü saat ondad.r. Ta ı ı p er 
ve daha fazla malumat almak iat.eyenlerin Vakıtlar dare'i·, •• 

müracaatlara ilb olunur. 4 tt 14 19~ ı 



Pürjen Şahap 1'eeirio i tabii olarak 
~·ıtpan en iyi mOshildir Eksir Şahap Buur memelerini giderir. 

Kuvveti.. İ$1İhavı arttınr. 

Elb" M w Manto 

mer.tcl Juına miide 

Za6U.a ...,.r • ... ,.,_ 
Taze Temiz Ucuz IJiç 

HertürlO tuvalet fleşitleri 
&. •':' .. Bf •t ..... ................ 
... , ..... & .. ,. ... 

Tılee• Ter~i Tdrltpasarı 
lbrahim Karakaı 

Hamdi Nüzhet ançar 
S. .... )J9llİ ...... ~da •DIİD 

ptitler. .. .... k, - T.,,-Wc, Trawkarhk 
k•m..ı-. ...,.ieilli, ,.,&i ve A•n1pa. 

1 - Mıtua. dHllinde •ıtıtı• terz~uae•de 
lauauıi o!ar81c ltay w bayanlar iti• IOD •od• 

_ z rif, fllc -•to, rep, tayyor, etek. bltıı, turvakar, 
.-uvalet, ıelialilc, liYil " Mkeri elbite ve ktputl.,ı 
ideaild'fi ve ~teailclili .. lri:de iaal eclilit. 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Dayak Salepcioğlu Hanı Ka..-şısında 

2 - Muıımelem pefla we kredi ile de yapılw. 
.9 - &ı eilzferimia •elr.W•t-• aala .. k itia Wr •fa 
tecrQbe kilidir. 
Adrea: Odunpuarı S-l••"••lun ~ılrtltı •ki S.1raklı 

••faza N...,.. 12 • Telefen '276 
•11t•n w ,,.,.•'lttı.Je .ı..a Mr~ten .ı,,.,.ı, lt•6ar edilir 

Hara~~· kardeşler 
1 

Büyük mobilya ve mefrUfat ma
ğazaları emrinize amadedir. 

MERKEZ ŞUBE 
lZM1R ANKARA 

. .. -· ',_, . ,,. 

Temiz, zarif ef1at elbi.e ihti-
pcmdan evel ıür. Herkes ken

dı laline ıöre temiz 
bir eve, miafirlerini 
kabul edecek bir s ı· 
iooa ta.hat yatıyacak 
et)'&ya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
keadiGizi ne ailenizi 
m ubite daha iyi tanıt· 

abilirsini:ı. Evinizin 
c11uı bayaa zao eti
keti olduiwıu unut
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
•itte Dcreaiy. mua. 

nN leai ;apılır. 

1-iacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins ioatı'Jmlı!lt yeni ç•ıit ltamaılar 
Yaz mevsiminin yaklaı•aa •üaaıaebetile ,.ni ptirditi 

·ooRMÔY,. FAYN -VULEN ... •FiŞER .. koatümlük lcu· 
ponlara kostümlük k•t•ier, pwdaillklor ve ber türıü YERLi 
ve AVRUPA kumq uoıtiaaalan rekabet kablll etaiyecok ı 
derecede sahlmaktaclar. 

l.lbiıe ihtiyacıDl:n teaia -.edea inee HACI ALI ZADE 
ABDULLAH tioaretlaaııuiai ••tlaka ziyaret ediniL 

r.. utlam, ea •" ve ea ucuz kumatlan yalaaa la• ••t•
udaa alabilininia. 

Peıtem:ılcıltır Es11aF oe Alaali Banlııaı 
civarınJa ealıi Saraalıi mafasasında N. 70 

ELEFON 2.>9.>-

SeptÖlin 

DIŞ 

iallaıunız 

Toptan 
Mllf79'1 

,, •. -..... 
Lütfi Kro &..•,... 

EN MUı<EMMEL. cıs MAC.UNlJO..!;:c. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meıbur iabrikahmn ıotoğht ma ... ıneter ., Üi••· caa, kil't. 
kart w bila•um fototrafc;ıhkta •Ülta•ei eaalar, fototnf .ait 
~ ve edevah, font ve sehpalar. 

F ototralçılıfa mıJteallilı laer ,..,,; malam• 
Zevki oktıyacak ,..i• ve apancliı ...... •, 11•141l • Mlıll 

istin..W.. w kopya&an kerlli . 4ikkatle .,.,+. 
AMATÔR l$LERI 

IZMIR: Em..._. ~,... No. 28. 4. S. 6. 7, S. t 
Telefon: 2675 • Teltrlll: Riltem ı.. 

~o moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirliaiz 

ADRES: 
Atattlrlc Cadden No. 186 

• 
1 TAK s İ 

·Telef on 40 40 

1938 . 1938 
Oldsmobil ve Şevrole 

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

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Heaa~ar 

ikrami'i& plcinı-
4 adet 1000 L 4000 L 
8 •• 

16 •• 
76 .. 
80 . ,, 

200 " -
soo .. 4000 .. 
250 .. 4000 .. 
100,, 7600 n '° .. 40()1) •• 
25" 5000 .. 

384 " 28600 ,, 
Kar.&ar l•aıt, lbaziraa 
1 ey:G~ 1 biriacikin• 
taribl~rinde çekilecektir 
Ea az SO lira mevduab 
itulYaan lle~aplar kara-

lara clalail edilecektir. 

Doktor 
T .. ,.,,.., .. • w.,... .. ,,,,. ,,_,,,,"",,,. ..,.ıtııırs 

. tV.,..m ve .. ıre• 
Baamalaaae Çoraklcapı caddeıi poliı karakolu 1aaıada 

251 uyalı ev ve auayenebaaeainde aababtu akta•• 
kadar haıtalaranı kabYl eder. 

Teleftt•n: 411J 

Ö: C'"A.u Göz Hekimi 
K .... .,,. Milat Or.ı 

Cilt we TennDI .._.hlc- Adres: Be,ler N=n• • 
l.rl ve elektrik tedavi• ~ No. 2J 

a... . lliriMi ....... _ı._.._ Kabul uatleri: . 0tW.. -' 
sr __. IUt 10-12 ötlecr.. -

E'h••ra Sironw .n-ada 15.30· 17 Te&e.W 
Telefon : S479 , .................... ı ................... ~ 

Kırc;ic;eği Kolonyal 
Adı ile Şifa Eczanesi . 

Eu iaim allıntla Temi~lil, Tuvalet, Mt11lf' 
o~ tııoalet aahu1larına ,ok eloeriıli 
Y oksek dereceli, litit kokulu 
Yeni bir kolon-ya yapmıftır 

Litresi (150) Kuruş~ 
ŞiF A Ecaanai KIRÇıÇEG/ Kolon,_., 

Bu fiata satmakla hftyflk bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Umonçiçeği, Menekş.-, Şipr, B. eli 

Kolonyaları 200 K o r o ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küç6k ,, ,, 40 ""'·' 

• 


