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HA TAYDA VAZIYET GENE GERGiNLEŞTi Türk-Rumen 
as 

Al A) h••k"' d • • T caret müzake· eVJ er, U Um et aıresıne releri lçin bir Ru-

ZELZELEDEN SONRA 

Brüksel halkı şehre 
dönüyor 

akılsızca hücuma kalkıştılar men heyeti lstan· 
bulcı vardı Devrilerek kırılan heykellerin tamirine 

lstanbul, 1 S (Hususi muhabiri-

b • mizden) - Türkiye - Romanya a-
8 Ş raaında ticaret anlaşması müzake-?ürk-Fransız askeri heyetleri müzakereye 

ladılar.Heyetimize karşı coşkun tezahürat 
vam ediyor. Mümessiller heyetimizi ziya. 
ret ederek niemnuniyetlerini beyan ediyorlar 

d resi için Romanyadan bir ticaret e. heyeti şehrimize gelmiştir. Heyet 
Ankaraya gidecek ve hükumeti
mizle müzakerelere başlıyacaktır. 
Romanyadan petrol almak mukabi
linde memleketimizden bazı eşya 
Te mahsullerin Romanyaya sevk 
ve ithali için teklifte bulunulacağı 

başlandı. Maddi zarar, henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Fesatçılar son kozlarını oynuyorlar haber alınmıştır. 
-====-

Macaristan da 
Korkunç kasırga 

Ankara, 14 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri
'l'or: 

Orgeneral Asım Gündüzün baş
kanlığındaki Türk heyetiyle Orge
neral Huntsigerin başkanlığındaki 
F'raneız askeri heyeti arasındaki 
~üzakerelere bugün saat 1 O da 
IJ&şlanmıştır. 

Türk !heyeti saat 1 S te Halk par· 
tisini ziyaret etmiş ve orgeneral 
~ım Gündüz Antakya, fskende
t'un, Kırkhan , Reyhaniye, Ordu ve 
teyhköy halkevlerinin hususi he
)etleriyle gençlik mümessillerini 
\>e Arap köylerinden gönderilen bir 
beyeti ve bir Etitürk grubunu kabul 
~Ylemistir. 

Budapeşte. 15 Radyo) - Macaris
tamn birçok yerlerinde başgösteren 

korkunç bir kasırga neticesinde mü
him zararlar husule gelmiş ve dokuz 
kişi ölmüştür. 

Bazı yerlere ~·ıldırımlar da düşmü~ 
Ye yangın çıkarmıştır. 

R • • • Briilcscldmı bir gö1·üMis 
Belediye eIStmı • BUrükscl, .~5 (Radyo) Son giln 1 Şiddetli sarsıntıdan devrilerek 

lerde tekerrur eden zelzelelerden kırılan müteaddid parklardaki lMlr
ZİD feda karlığı heyecan _düşen v~ ~ürükseli terk kellerin tamirine başlanmıştır. 

ederek cıvarlara ıltıca eden halk, l\ır ddA h ~:; t b"t dn-

ö h d .. - b 1 ıa ı zarar, eıauz es ı e M.-

20 O ı • d •• K yava~ yavaş şe re onmege 8§ a-
ıra un ı- mıştır. mcmiştir. 

Halkevine giden yol baştan başa §mm tgD .ııqu:c;fi1>1'0H • 
'-alılar ve çiçeklerle süslenmiş ve Osman bu gece saat 10,30 da Rum ci cemiyetlerinin bazı elebaşılarını 
)olun başına güzel bir tak kurul- ortodoks mahallesinde dar bir so- tevkif ettirmişttir. Mevkufıar ara
"-ştu. Yol üzerine ve yolun iki ta- kakta öldürülmüştür. Bu hadise Ü· sında bulunan Arsuziy! serbest bı-

zılaya ver!ldi Belediyenin teşebbüsü muvaffa· 
kıyetle neticelendi 

,_laı.ndan evlerin pençerelerine yığı- f':erirıe hükumet bir tarşftaıı m-hpl- raktırmak için hükumet dairesini ~- .......... 

Ekmek nar kının y'/J.ksel
mesinin önü alındı 

~an alkışlamıştır. taraftan da ittihadı vatani ve Usbe- Sonu 3 Sayfada 
Antakya, 14 (A.A.) - Anado

~ ajansının hususi muhabiribildi
ll)or: 

Ampir sineması adını değiştirmiş 
~neral Asım Gündüzün ikame· 
ti hatırası olarak Gündüz ismini al
nıışttr. 

Antakya, 14 (A.A.) - Anado
J.a ajansının hususi muhabiri bildi
tİ}'or: 

Hatay garajında §Oför muavini 

Amerika ve bom
bardımanlar! 

icabında tedbir 
alınacak mı? 

• 
iki feci cinayet 

Biri karısını öldürdü, 
kaynını yaraladı 

Piyasaya Ziraat Bankası her gün 80 
ton buğday çıkaracak 

Mevsim münasebetiyle piyasada yasaya yeni mahsul gelinceye ka
buğday azaldığı ve lzmire pek az dar tatbiki için hükumet nezdinde 
buğday getirildiği için ekmek fiab- teşebbüslerde bulunulmuştur. 
nın yükselmesine mani olmak üze- Belediye reisinin tcşebbüeleri 

Karacadagv ko•• yu•• muhtarı da 0•• ldu .. _ re belediye reisliğince - şehir mecli- müsbct netice vermiş, dün Ziraat 
si kararına istinaden - Ziraat ban- Vekaletinden vilayete bu hususta 

••ıd •• k •ı h Jf 1 B;-lediııc ?·~isi 1?'°· Behçet U::: kası deposunda mevcut buğday- tebligatta bulunulmuştur 

Varolsunlar! 

lU U Ve atı meç U • ~ehır meclı~ı, Nı~a~ toplantı dev- larm ihtiyaç nisbetinde her gün pi- Son günlerde lzmir piyuaema 
w •• resınde beledıye reısı Dr. B. Behçet ya ya arzedilmesi ve bu seklin pi- De'/Jamı 7 11ci sahifede -

.. T orba~ı k~zasının Karagaç k~-ı te yarala?ı~~n s.onr~. .kaçmış.tı~· I Uzun yedi yıllık belediye reisliği za- sa 
y~nde hır cınayet olm?~t?r. şakır I Nere~e g~~tıgı bc:llı degıldır. T akıbı- manında halk ve şehil' için yaptığı s M F k" 
?glu Musta.~a ~dın?a .. bı~~sı, ~abancal ne ~ır mufre~e 1:ın~arma çıkmıştır. hizmetlerden dolayı kenrlisine on bin • • aru 
ılc ~arısı ?ukrıyeyı oldurmuş, ka-- Cınayet, .aılevı hır sebepten te- lira ikramiye verilmeRfoi JtRrarlaştır-
yınbıradcrı Yahyayı da ağır suret- - Devamı. 9 1111cu sahf ede - dığı vakit belediye rei. i asil bir fera-

gatla bu paranın şehrin yollarına ve l.Jamı·dı· ku· man Janı· n" ı Kırşehir havalisi zelzele felaketzede- CJ ~ ye a~ 

kabul ettiler 
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Tayyare sineması 
Meoıimin geçmeıin• rafmın •inemamız gene ıc'J~ande 

darda 6a haf ta gene 2 iki film birden 

1 - ASRI fŞ ADAMI 

ADOI U 

Beynelmilel şlihreui haiz iki bO} llk f;'raıı ız urli ti 
RAIMU VE LUCIEN BAROUX 

Tarahndın müıtesna bir zevkle. yıratılan mevsim n en zarif komed ıi 
kahkaha ..• Zevk .. Neşe tufanına ~arke-dec lclir. 

2 - AL TIN KELEBEKLER 
Beyaı perdenin zarif ve şoh dı)beri 

FRANSISKA GALL 
Kfndine h•• rollerile hakikaten nefıı bir lcomedı yaratmıştır 

Sean"'lar • Atın lre1ebek 3,30.7,10 Asri İŞ adamı 5, 15 ve 9 da Cumartesi 
~ • Paur günü •ut 1. ?O d .. Aı 1 .s l'dnm ie ha otla . 

H z rau lo 
... j •• > s 



Huiraa 16 

'·§'"ON HABER LE R Milan Stoyadinovı~ Ha~~nci~~1~1 

sokmuflar ve bahçe kapısını kıra-

Avrup·ada Harb Olursa, 
Amerika Bitaraf Kalamaz 

DiJn Venedi11e oardı. Vakit balaraa r~. ev~~ gün S~v~~yede olduğu 
5' gıbı, hukumet daireeını t:qa tut-

K. onf Ciano il• de lconaıacalı.. m';"~ır. _Mütearr~lar h~umet 
daireaıne gıtmeden once tunzm o-

Veaedik, 15 (Radyo) - Y"P•IPJa BatweldJi • HaricİJ9 teline uğnyarak büyük hamileri o
Nazın Dr. Mau Sto,acliacwif, IMlıla LoWi,...clla .._.,. .... lan beünelmilel komisyonun reis ve 
mit ve -siJİ z·yant emip. azalarını beraber götürmeyi unut-

Y.,.ı..,. .. .Uiliaia; ltalyMa ~ ti• lr.a.cata " maml§lardır. . 

Demokrat devıetier ;Amerikanın adeta 
tabii müttefikleridir Bu devletlere 

... • L:-=:! el .ıMı- fanat .....__ H . . Alınan maJUmattan çıkan nehce .. ,. ti••• --- ··-· ,___ ----. ~,. şud • 
Nmn K•t Cilao ile koa._,... IÖJlniJor. ı;ride mahsur olanları Türk jan-

darmalan teşkil ediyor. Muhasara 
ispanya devlet bankas. ı direkt6rG ecıen1er arasında ise, kadın ve çoluk 

çocuk arasına gizlenen silahlı usbeci
Ca•mla/ela ittilaam •• ,.,.., latırp .... ler bulunuyordu. Halle arasına giren tecavüz edilemez .. • ı • • J 1.. l...ı:. l f komisyon reisi Raymersin hakkın ale-
nına ,,.,,,mıı oe ıuama manıcum o maı ar vilerde ~diğer ekalliyetlerde olduğu-Pari1, t 5 (Radyo) - Ameri· 

lıa.n. • mühim ıazeteleriade• 
CMeVJork Ta1miı); bupa •I
~ .. bir •ıble JU•ıı ve Av
"s»adılci de•okrat clew!etleri• 
tltt.törlildere k ... olan wu
M•ia• ıöre Ameribm• va
ile wa -wkiiai tebarll ettir
llitt;r. 
Nn,.rkTa,.ıa ı. ..._. 

.... ...... cli1• ldı Aw....... wbbalacllr .. 
~ bir laarp. bitaraf ol•a
-.a ma--. tabl •eafaatbtl 
,..._ olu •••• lııikl-

tler• ,. ... ebaeldea Aa .. 
........... Wa-

Abidinderesi cinaveti Baraeloa. 15 (Radyo) - lapuya devlet ba•kuı pD•l clirktörl nu bildiren sözleri ve jandarma ku
(Mart1M Sari111pera) cuaılulda ittiba• edil•ek laarp diftllıU mandanınm da içeride mahsur kalan 

ve ~ .. t ic;iade muhake•ed• gıçirilclikt•• ~ ıcta .. ••iP jandarmaya halk arasından bağıra-
ldl• eclilmit ft laemea Ul'fGD• clizil•ittir. rak cateş etmeyiniz .. > emrini ver-

Adeta bir muamma halini almış N J•k k J .h :;iv~!~~=;~i,c===. :tr:: 
bulunUyor o ter ı an un i yı ası ~~ ~::ı:~.!'!"'...::=~ 

lstanbaı, 16 (Hu1USt muhabirimiz-lnnı, sonra kendisinden aynldıimı, ğe ve içerdekiJer için hakiki bir teh-
den)- Mulakda Abidin deresi mev- toför LOfiyi öldQrdOiil pce otomo- Meclis ruznamesine alındı like teşkil etmeğe başlamışlardır. o 
kiiDde tof6r Lütfinin, İpealada TGrk- bilde bplunmadıfmı söylemiftir. Ali zaman içerdekiler herşeye ratmen si-
Yuııan hududunda meteoroloji memu Bızamn Elldşehirde bir at.ölyede bir Anbra, 13 (Huıuıi) - Noter- 1 vazifeleri, noter aenedlerinin hü- lib istimaline mecbur kahmtJardır. 
ru B. )luhfddinin öldQrfllmesi, sonra mtlddet çalıttıtı. sonra devlet demir- lik kanunu llyihuı Meclis ruzna- kilin kuvveti, murakabe, inzibati Mütecavizler öne kadınlarla çoeukla
AU J11Z81Wl da kendi tabanca kuqu- yollan tamir tefi namı altında kendi- mesine alınmışbr. jcnalar, noterlerin mali mesuliyet- n sürdükleri için iki kadın ve bir ço
Dlyle makttU clUIJDeai mtınasebetlyle &ini tanıttıiı, vak'a akpmı LUtfinin Adliye encümeni layiha üzerinde leri, noterlerin yanında çah'8Dlar cuk yaralanmış ve kalabalık daiıl-
~ b taca lmakta elaJa metresi Mellhatla birlikte otomobil- bazı değiıiklikler yapm1fbr. Layiha hakkında hükümler vardır. mıştır. 

e ve • 1 ya~ı J~ Abidin deresi mevkiinde 1Dför Lüt- nın aldıjı aon tekle ıöre, her asliye 1 Layihada Ankarcla bir de ne>ter Hükumet bahçes küçük biyük bia-
tahkikat mühim ve içınden ç>kılın• fiyi öldürdükten sonra direksiyona mahkemeai nezdinde bunlann ka- yardım sandığı kurulması hakkın- lerce tqlarla doludur. Vaziyet Yeni
bfr bal ve safhada bulunuyor. Katil geçerek maktul Lütfinin cesedini bir za çevreainde noter itlerini görme- da hükümler vardır. Bu eanc:lık, ö- den gerginleşmiştir. 

~--t1... Ali Bwı ile birlikte, cinayetin itle•- hendek içine attığı, sonra Tlrk-Yu- ~ aallhiyetli olmak üzere bir veya len note~~ mir~~ vera Ankara, 1.S (Hueuıi muhabiri-
L~--. Ja,_,.... Q• dfii otomobilde bulunduia haber ve- nan ~ududundan geçmek ;çin hududa bir kaç ~oter bulunacak.b_r.. .. . !Yat. tahd~dı veya maluliyet suretile niizden) _ Hükumetimiz, Hatay 
~ ~ tecawid tılcYia rilen sanşm kadın Sevim, Eskişehir- varclıwı orada meteoroloji memuru B. Noterlık açıl?1asına ı~ırı m~~ vazıfelerınden aynlanlara yardım- meaeJeai üzerinde çok hanaetır.Ha
.... , .. A..-ib laalla, ... de tutuım~ , lstanbula getirilerek Muhiddini öldürdüğü birer h31dkat olm!yan ye~en~ noteri~ vazıfesı da buluna~tır. .. . . . tayda cereyan eden müzakereler ve 
Q.i .. ...... fatidlik atU- fatlıcvap edilmittir Bu kadın Ali Rı- ise de bütün bu cinayetleri niçin i~!c-· Adlıye Vekiletınce bağlı bulun· j Bu yem kanunun mer ıyeti ıçın hidieeler büyük bir ehemmiyet ve 
ı.,... ..,_ olu Çeko..._. za ile lstanbulda tanlftlğını,

1 

bir Yu- diği, sebep ne olduğu bir türlü a~la- ~~~rı ~liye encümenini~ ~~-:adli yıl ~! sayılan ~~ili müteakip alaka ile takip ediliyor. Hükiimetin 
,.,. .... ,.,. 11eebucls. nan kadınına aid pansiyonda iki gün şılamamıştır. Kendisinin de ölmüş il b~ adlıye memuruna gordurule- ~yluld~n _ıöbaren mer ı olma~ ten- yalanda Hatay meselesinin son 

A kaldıktan sonra Kartal kazasına gitr olması yüzünden bütun bu esraren- cektir. . 11P edilmit ve kanunun neş~den tekli hakkında Türkiye umumi ef-
..... ..U. ifiade ,... 1;iiini, Ali RISDID annesiyle hemşire- giz meseleler bir türlü aydınlatılaım- Noterlik mah~enm bul~u- bu zamana kadar, ~un ~tbikatı- karım tenvir edeceği anlaşılmıştır. 
~ ....,_ bir .. ..ı ... ttir. llhıiD evinde dört saat kaldığım, Is- yor. Maamafih Ali Rızanın Afyon ka- ğu yere yakın ve 1f m~r~~ m kolaylafbracak tetkiklenn ~- latanbul, l .S (Hususi muhabiri-'•t. eabd ft Mkert teııb- tanbulda bet gön beraber yqedı)cla- çakçılığı yaptığı anlaşılmqtır. açı~br. Noterler tatil günlenn- lanmamna meydan bırakılmam mu- mizden)- Hatayda bulnan askeri 
~le llıı lıııleld• emek de ıı yapamıyacaklardır. ~~ llhaza. olunmut~r. . • • .. heyetimiz ve bu heyetia •. T·· -
---~- • • · MAGARISTAN N BJR KARARI vaaiyatname tanzim ve tudıkıle L&yihaya taafiye IÇID de bir hu- ki aeneJ K ikinci re18!. ur ~· lliktatir dewletlerla teca- 1 gecikmeainde zarar umulan vakit küm ilave olunmUfhlr. Bu bükme a!:raı ~~~·· le n;ı Or-

.. ~- ..... lretleriM ele a..bl itleri yapabileceklerdir. Ve bu hali göre, kanun hükümleri yürümeie aeked erklnı ~ ranmz 
eli .. fll lralaw. S. _.etler, icap ettiren sebepleri tanzim ve tu- ba,Jadığı tarihten itibaren alb ay mekte olan müzakereler~ ~ 

---;•·ıs•• Awr.,..• .uk 8 •• tü f b •k ı h •• k A dik edecekleri 'kiğitta gösterecek- içinde Adliye Vekiletince ıicilleri uğaramıtbr. u 
.... alarak .. bi• U 0 a rJ a ar U U • lerdir. itibarile noterlikte kalmaları caiz gö Aata1rya, 15 (Hu..t ..... 

· e etl de noter- ·· · en veya ehliyetsizlikleri ae- '-iri•hcleD)-~ aüka.ell 
11Mtclerek lııueket ... me e geçıyor . . . .. ı E'S .! ... 1 e· 1 1-. ~--- ... .._ __ ... _.a.....,. luk vazıleamı aoren memurlar tara- miyen noter ve noter muavinleri ça· ..1..1-...ı_ d >••Hlp ' 

;----. p...- ,_,_ fından ifa edilecektir. kanlacakbr. ....... ..Wlt Mil•tkeı6. ........ ......,,,.... 
•• ,.,.. Çekollowakn 

d: .............. .. ::.--= .. 11•plti .......... . 
....... Amiri .... 
~ ................. .. ....... .. ....... ., ..... . ...... 
•••• ........ Awwpa· 
~ ..... p ..... 1917 .. 
.,._. siW Mrlııal dı•ıluMi._. -,... ...iste. Wr •• 

Layihada noterlerin tayin usulleri Bu kanunun tatbikinde Medreee .B•I• .. ._ u.ı.... .,. ..... 
Macaristanın bu karan Avrupa siyasi· dosya ~e ~Y·~·ar~ tanzim, ~)iğ tü~uzat mezunları ve Nü.~ap ~ ............. ele ... ,...., • 

t ve taadık ıılerı, alakalılar şahıd ve tebı mezunlan hukuk fakulteeı me- Aatakya, IS (Haui --
mebafilince dikkate şayan görülüyor. muarızların dinlenmesi, noterlerin..zunu sayılacaktır. . bi~mizclH)-Bir ıablta...,..., 

B9*peft.e, 16 ~o) - Kaca-ıleriyle timdiden temaıa geçmiş ve R k h l • • NCI Wr 1urette llclirllea Tirk 
uristan lııOkameti; gerek Budapeşt.e kendilerine verilecek tamhıat etra- an ov ava ısı ... ci .... ktelia ......... 
w prekse Kacariatanm her tarafın- fmda konuşmalara haflamıştır. kibt ,..,.... ve ..._. llir 
da bulunan bOtttn alır sanayi fahri- Allkadar Avrupa mahafili, ilaca- rapor tMzi• ale91ittir • 
Jralanm kendi emrine ahnaja karar ristan hök6metinin bu kararım -çok l lt J 
......,.. ~fabrika ııalıi11-.maniı1ar bulıııaktadırlor. SU ar a lnaa Romanyada gaete 

Türk-Fransız çıkarmak hakkı Japf:»nlar, taarruzlarını tlardrır· ... kal--. s..Da• tMclit ..... 
~ ......_, w lıöJı.. - Müzakereleri hakkında F tansa hariciye 
C •ı1ıır. ! - • - encümeni ·tenevvür etmek istiyor 

Yalnı• Ra,.. te• mata mecbur kaldılar. iki hin lcöy _na oerilıaif 6lr 

aular altındadır. ' laalıhr. 
emıl Mardam p~ 15 (Radyo) - Panaı.ento·sız nıb&kereleri hakkında tenevl/Qf 

/,.;R agf Jıa•d fertİ6 laaricire aeUmenf reisi Miatler, bu-I etmek ist.edijini ve kendisinin bu ha-
r .aa BarleQ. Nearetine sitmit ve 

Şa•paJ. 15 (Radyo) - Bir taraftaa S.11 ....... tatyuı • ~ Bikret. 15 (Ra4Jo) - Hlk• 
eliler tarafta baraj.arua Çialia. t•ahadaa berlaıwı eclıliaeli •et. ,.ai Wr ••••• ..., .. 
,._.._ Ha.kov laa.W, •lar albacla kalalft!r. S. ••et.. •ifdr. S. --·••• ile Ro
iki bi• lciy, •larla .. taı•r bir haldedir. ...,.. plllle pbr nk ..._ edilrneıniı ... cf~ Bone ile ~ -- ·~ izabat vermeaini rica eymit-

a.,.ut. ıs Otıdyo)- Fıa- ra, haricıye encümeninin, Tark-F.mn· tir .• 

~ ~:t'iU:;:: General Kete) 
il aikuJ ifi11 bo•ba abla 

... lanı tıka.it ebaiı ve baıftki. 
'- oto..WliH, alelide bir ta
~ ablclıi- " bm• ,.,... 
~ zabit- arudat- Wl
~ftir. 

Iran heyeti 
4'ıaır preıuemnı lıı;,. 
..:! la~di,elJr ,,.,d; 

diri,.. 14 (A.A.)-e.,. 
~l a riJ81oti altu1dald lraa 
~eti. bı:a lrın tıbı ile c+ 
~ll• pnaau Fen·,e,e p.ı
~clalcieri k 1metli atar laeclay .. 

Yermiftir. 

Muflatla 
Sa,yar aine•a 

11.tla, ı 4 ( A.A. ) - li•iz 
t.iact. ı öıterU.ek ._. lair 

Iİlleaa ptiribait ve 
.. IÖll8ria..te ........ 

Macar B~ıoekilil• 
konapta 

... ,.., 15 (Rad10)-Dila 
...,, ..... Aaı ... ,a ord•ıa 
......... ... ... (Ketel). 
ı.p. •.Pal..._ abideliae 
p.clerek pı..lıc koy_, • 
•iiteÜIMll ~•eldi (lmndi) yi 

slJaret etmiı .. - •iddet ......... 
Jng.ltere 

FranMn•n telı:illni 
lcabul etmedi 

a.r.. 15 (Rad10) -1,,_,. u....... .....,. ticaret v..,...,.... ..... .......... 
refmt we lümayetİade bal.
... ukkı•d• ,,,_ tarafua-
d•• wbbulu teldifia. laıUte-
rece kla.I edilmacliti. Lm•• 
._ bilclidliyor. 
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Yavaı;, 1VJ1sır :Beyine s~rdu: Bu Arap.aar, acaba 
hiç top ateşi yidiler mi?u 

jÇekoslovakya hazmedi
lir bir lokma mıdır? 

Almanya - Çekoslovakya münase· 
betlerinin alacağı şekil dünya

JI:ıyr!Jny u:ı kıpl\lrrııızı kcsilnıiııti. Y zam M. Ar HAN 'hır!ia, lıt·ııinı •rniyl'liııı, kıılıramuıı :ls-
1 'al,ııl lıuııurı lıir vlc<lıııı ;ız,ılmıdu11 _ 2 )'/. _ kı·ı'icrirıizlı• lakvi,\'P c•dilKirı, lıPrı Kİ- yı 
rnı, yul, ·a uluıınıuktaıı 1111 ill!ri geldiği Osmanlıların hücumu ve ateşi kttrsı-I dip ı-;ultaıı 'l'onıbuyla k:lr:)~la~acağım. Bitler Almaııymıınııı lıugliııP. ku- ımıtıra tıınıfıııdaıı tenı!iil edilrnelL•d 

alakalandırmaktadır 
ıııeçhuldU. Yııvuz 'e IJ(ltlin htıztr lıu- -.:ıııdcı l;ozulcluktaıı ,'iunru, her ikisi ~le Zatı şnlıurıemin zahmet Luyurmnsıııa <Itır bıışardıgı işlerlıı en Ln,,·ügli ııiıı imkı1ıısızlığıdır. Çekler, millı 
Juliunlıtr, mUUcfikmı şumı cHişlm- askcl'!eriııi ulıınık nehir :-ahilim· ~ıtıl- değmez. Avustun·a,·ı ilhak ederke1ı İta!\ a- yctlel'İtıı> caııdnn !,;ağlı, çok ce. ur. 

Hvrn ·rı 

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

SağJık 
bahis1er1 -

Dahill lıuta l du m Uı:ıauın :ıtıt 
l>ı.M.~n.ci Jjır lıpt .ı: 

Sun 'i besleme ile 
cocuklarda te· 
' 
gaddi bozuk· 

lukları 
nnl~lenli: ınış \'e l.ıurndaki ince bir nehir filo-I Ya\'U7., Hnyrbııya bııktı. ııın ulkı~l~rıııdı~tı nınhrunı kulmr;yı- iııudçıdırlar. Oıılan iıılciyud ettir-

h. 11 llm.~ • tıım bir yiğil, turn bir suu:ı gı çnıiı;J('nfi. Şinıdi, ne y~Lptıcıık- Ifayrbay. teıı.sip cdi:tol'Clu. O ela: ~ı ve İngiltereyi fazla telft~a diil5lil'- ınek için hakiki hir fetih yolund:-ı - 1 -.. ı 
l\ahı .ınıuıulı.. Hir vult1n du uncuk hırını IYal'h ctll· takdir edemi vur- - }'e~. dedı, lfoyrhııyu beraber nıe.\"iı:idiı·. rctiıı bir gnyrct ımrfctmek ve fetih- Anne sntiiuden başka gıcla):tr,~ 
ı. ı ı J ı tü d <l · · h ki ' F k t don· n · Lcslcncıı c.ocuklarda lıirc_ok bozuı'· uO) e er n 11 onıuzhıı 1 ÜH L 11 e. uru- lardı. ' .ı'l.ıl'I · anııızı yapınız. a ·a .ı • l:üyle bir ıwtice manevrada bH- ten ımııra elde tutmak için. Alman- . ~· 
fıilit di. Yavuz, !'onıaıılm) ın ve onuu Arıcıık, iki hı•y ar:ısııi;Ja ti<iyle bazı nwya tı:p konmnsıııı d;ı isterim. Orı- yUk lıir snrııhntı icap ettirir: Esasen yııııın umumi tesnnlidiiniin znrnrı- luklar, bnhusus rn~.dc ve bars~}{ 11;·t1 
t•n.•·inth-kl bazı he~ ll'rlrı de uyııl y.u.ra- rrıuhm•t•rp)('r de geçmişti: lıu·ın el~ıı.de d~nunınu va~· .mı·1. . . ~ıiikemmeliyeli H.en bülge:-ıiniıı teh- ııa, (levnınlı lıir eneı·ji hrm:amak la- talıkları fa~la gorlil~ektedır. ı~rı 
dılı;tıı, hulÜL Kuı1.bnydım daha fazlu - 'l'orn:ırıbııy, nafile yere uğraşı- - v.ıt: ımdışııhıın. Zıt) ı1 bn fılolnı 1 lıkeı-;izce fşgııliııi mliınk!.lrı kılınış zımclıı·. b~~rnkluklnı besinlcı ııı. tn~ı~ık eJcİ 
Liı't:r huhrnnıluı •Jlduklumıı duynıuş- yor. Askcı·e Ytt'l.ık ediyor. Çekilip Kil- vur.. olaıı Çok r-min bir isti~l>~rat da bu .:\li.i~k.ü! bir i~: Çek ordm;u, ehem- ~ukrophırclnn lıc~l~m.c te~n~gııı~ule 
tu. melidiı" t - Giizel !.. Güzel!.. Bu Araplar, ınaııevrnya yardım cim ıştır. ınıyctı ıtılıariyle, Avnıpaııın döı·- ~ n;ıl~~~~kların netıcesı. olma~. hu ı;lıl'· 

'l'orıı~iılw. · mcıj dıuıau olmndııırınu _ ı~, et, çiiııl<ii ııt>lkc kf.!rtı1itıl i<;in acı,ıba hiç l1JJı •ılt·!1İ yi.<.liler mi?. . . Bu derece nıahİI' uir manevrıı ~lt'.ııcii ':rya bı.>şiııci ordusudur, çok gf' c ı 11:~e. ılc, lıu halın tesu·ı !1 ıııull 
v.oı·e, demek ~i. yıqulncnk iş, daha tlalw fen:.r o1uı.:tık.. 1 -· Huyıı·. zııııııetmıyonım. Burılaı· ıçııı, l\!ko=-lnvakya rııcsule:-;i Avuı;- ıyı lcçhız edilmiş ve talim görmüs ~ıı~l hnkıkı s;uep, ınet.~f.' .. coeugu ·ııe 

k çı· ı. l.ötlu ·· · e t · •t · ı r 1 . .. 1 .. ı . t ·· . B <l - • ıhtıvncı oldugu anne sudu emmesı c~e)ce 1,;o Lu. rıı"ü Tomanbiıy giLi j _ l{ar~ılıı~u·t<uk, ,11·ılıltıl'lrıi1 mukıı- 11~ gunnuş 11 ' L c 1 ~ 1 ~ış en ır. uı~,ı nH.•:-ıp t·sıııueıı bamba:ıka l.ııı· uı .• u oı· u aı)agı yukarı Alman ·. . ,.. . , ııe 
bır ı:Hıltııııııı, bHeklud ziııcirslz ve eli vemct c:<leliııı. lııud yllzUndeıı mt'mle-' - Şu Jıuldl' toıılıu· ışinıze y:ırıyn- mahiyet urzeder. I:urıuıı ic;iıı l..ıiı· de- uı·drnmııun dörtte biı-iııi temsil eclel'. ~nnı ol~n hn!Jcrclı!·· •. Cunkü ~ •1 ~tİ' 
kıln·h bduııdul<çıı boş durma11ına im- keti haraµ edecek. cuktır. lil IO'lln11·ı-1a B. Heııltlyrı'iıı Lon<li·u Fenni ıml'l'!lc organize edilm1ş ve 8,lldU .çocuklaı·~ıı Ltıtun zn:urı. i 
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kıtu yoktu. işte, Cıze,>e yuklaşırken, her ikisi \'e Lu knrarduıı .soıım, derhal hazır l'leyubuti güA1terlle!Jilfr. azim kılı· bir müuafaayı kırmak için ~ a~laı mı tatmın eden tabıı tur 
) u\ uz Hu) d.ıu) u lıaktı: de bövlc l.ıir l'Uhi halet içinde idiler.. hklar yapıldı ve Gnnım Seyfinin kıı- Hitler Alınaııyası 1.ıirçok seLep- icnp eden muazzam vasıtalara ve a 1~· . • ~ 

I 
Kıılırnmanhgını kiistuhlık dere- Sahile gelen ~ıUfreze o'ulım selam- mamlasmda, elli kudur top taşıyarı lerden dolayı <;ekoslovakyaya kız- askere olan ihtiyaç göz önlinde tu- Ço~u.k Jm sUdde kendı haya •111j 

1 k 1 
d B 1 Ç ki sıhhatını koruyacak ve ı.ü.,,.ümeY 

e~ ııe udur gotüıdü.. !adı ve sultmıın emrini tebliğ etti. - Sonu var - !Clll ır. u selJeııler csanta, biril>il"Jrı- tıı ursn. e er oldukça uzun za- . . .. •A"f ~ ıeti 
- .E..:ı.:t, pudişahıın, Tomanl.ıay, Seyfi, mufreze kumandanına sor- den ayrı olmaklu lıcrulıeı·, ekseriya nıan d.ıyunııbilirler. temın edecek biltuıı tabu madde ,e 

Juııa ve bhkııç arkadaşına çok yüz du: N.Ç.N kEVUi ':>AATLERI, halkın nazarında nıezcolur·. Bu fetih A\'l'upacla kuvvetler mu- ~ulı.ır. Ve sew!. aeve, bUy~k _bir, ne 1 
vermiş ve onları şımartmıştı. Nereye. _ Sultanımızın emrinde ne kadar DAKiK VE TEMı NATL OL· Almımlaı· indinde l.Ju seLepleı·in La§ vazeııesini tamamen altUst etmek ıle anne sUdUnil emer. Lakin ~ 
lrndar dil tızttttığını gômıUyor musu- kuvvet vur'? MAKLA HERA. ER KENDİ lıcnl~rı şunlardır: Sii<let Almanları tehlikesini lCÖsterdlği için -çUnkU gıdaların beslenmeğ~ mecbur ~· 6İ' 
rıuı? !!:ger }ııızııı>ıışalıaııede olmasuy- 1 ~ Şövle Luyle on bin krtdıı.r .• Siz tle DERECES; NDE 1S ULUNAN aırkı~, : f kültiirel», siyıuıi' ve iduri Çekoslo,·ıılcyaıılıı fethi AJmıınyaya çocuklarm v.ilcudl~rmde tatbik •,,. 
dıııı ve bcı:şLuşu kalsaydık, her ~özü veldlııb::! BiRÇOK SAATLERDEN DA· haklnı· ıı-1temekte. ve <.•koslovakyıı-' Avuduryudıı Lulurıduğunuuu çok lece~ şartlaı_a göıe~ veril.en gıd• 1, 

nii biı· kı!.ı~ darbesi ile gırtlağın?a· g(Şml _ Sultaııırnız ne <ll.lşünUyıJr? )J Luıılan keııdi:>rne vermemekle it- Julıt~ t'µzla miktnrda askeı·i sıııai rın çocu~takı b~zukluklaı~. da o ~dl 
b j il fakc·t ııe çare HA UCUZDUR hırnı etnıektedirleı·. j ve uıalı kavııaklar te1•11· d, k dar mühım ve agır olur. Çunkü jl 

nı~. ıuı ı ırı m, .. . . C . • V ta 1 ' d Osmanlı . • n e ece • 1· kt" 1 . . t 1 • .ı,:...a• 
1, • ı· ed rken 11.r·1· - ezıreı us . ıı) e eıı Bunun başhc:ı eebebi: ,\fe,·adılı ip· Alrrıaıı toprııklurının c.·ın ev· tir- kell'lı"ııı' rnut1"f'·zıt . s· k a or ermın esir erı fazladır. P'" 

)ll lwl ıse 1.:cr ~·an e , ~' ı ın h l 'i d hil t k ın" ' " u ın ıva ınıı1 y " u ., m arıı' •um e Ul '° • ' s "d" diğ "dl · h• Ll~Jlll kıam111n düşen arazide, 'l'oman-ı '·F k t ıba .. cb ı lmeA. l tdaiyenin intihaLında ittihaz Cl en oiı· mahmuz giLi girmjş olan ve Ol'· teliişa kapılacak biitün Avrupay, Al- ~n an~e su u, er su erm 
• w - a ·u ızım ey ere rap ar nıı. tedabir ve bir,.ok. defalar 1 odd adde- L A ı. · " k il "' · tıır: k sıne faıktfr ha.rm ns'.lrnrı oldugu unlaşılaıı muhte-

1 1 
lı'ld'l ? - ~ a vı upaııııı uuyu · yo arı üstün- man Js asııııı arşı uyaklandıracağı . • .. vJf 

1.. .. . l .. tl w 1 1 sı an aşa ı ı er. dilen, saatler, tarzı imalinde aranmalı de lnılunaıı f'ekoslovakva Alm•·n- muhakkaktır. Ve Çeklerı'n Umid . Aı.ıne sUdünde oy le maddeler 
ı I sm m·ı grup arı, sura e saga, so a 0 L"I 1 f'h "' .J " ::ıız- dır kı bunlar çoc w "i't"d .. Jtt . . . - rasını ı m .} oruz, mnnma J dır. Bilba••a, fenni alitla emsali hu· u •t t' 1 1 k } lö'··· ucrnn ı 1 asını loP' Jw'luyor ve Jrnoılclcrın ara:::ına girip b . k k k .J aııııı lıı ı.vııç amıc an pe ıal.ıerslz ce < 6uşıneleı·i muhakkak ki, şu ve- b'h ' .~ Jııl' 

~tkı)'ordu l ugun yarm o ·uHu çı ·ar.. lunmıyan L ont ol metodu ve itlnah kalan veya Almuııy:.ınııı menfaatle- yu lıu yoldaıı, Rusları orta Avrupq- "Uı ı· ~dec~~ has.saya mal~ktir. Bu ·• 
, · Seyfi, Ebulhamzaya baktı: bir .ralı .. ma savesinde imal ed len r·ı· LI 'kt d d Al 1 .. s .} et dıger sUdlerde "oktur )!r 

Buıuru-, l\Iıı:;ır ıultanmın kabile 
1 

. VBı cmfh sdı· mf .. .. ; nt> zarnr Vt!rerı ı· 1 · ısa i politi a man arla temastı gelmeğe sev· m . •w • "' • tl' 
• • w can ı -a· n,,-ı.ı •~ REVUE SAATLERiNİ alan herkes ku takip etmektedir. kedeceklfr. Komüniııt sirayeti • afıh dıger sUdlenn çocukta y•Pdt 

st; 
11 

Vt- reı len ne yazdıgı mektupları 1 - Biz, ımltmıımıza mülaki olma- cidden kıyuıettıar Lir f'fya sahibi olu . •r ve gı bozukluklar çoktur. Bunlar çOC" 
t..uH) ı.ırl rı.lı Çckoslovıık devleti, Almuııvnıııu una puzarhl'ının ·rı ~ .r 

';. .. • . dan, karşı tarafta bir k~~if yapsak!. • 1 ıa::ıı. ta bir çok hastalıklara yol .açarlır' 
l ıımttııbuy,. asker_ t(ı!)hıyordu ~e 1 DiğtJı·i vnziyeli kavrumı~h: içerilerine doğru nüfuz eden ve Bu muıızara göz önüne getirilin- hastnhğu zemin hazırlarlar. ııı!J" 

Lltııı~ ~ıukulııl, keıı.~lılerındeıı w ah.lıgı 1 - <;ok miiJ1118iptir, hem de iyi ma- E onurı hayutl ııokl~rmı yukıııdau ce, harp _Yoliyle bil' lutJ ~okli demek bir. i ticlad verirler. Gıda bo~uklı.I~' 
vcrgı~ ı ~u; s.l>ıte mu<ldetle, Lagışlıya- lümat ulıuı, bdl:1 birkaç eııir yaka- tehdid eltiği için daha ziyade canı- oluy.or kı ı.ıek uz c11zihe arzeder. larındu verilen südiln terkibinin dt 

1 bıld · · ,. rtruıı "l"ITII bulu ııı ı-;ık~ın lıir aflkerı· ktıt'• ··ettıı' ·. Bı•· Lı k ) k •" t:aglfl ll'l)ul, ,,u ... ' .... 1 - ı·? b k fh 1 1 r ' , a..ı·a ll:tl'e et taı·zı· ç k t 1. d B ı C" ~ . . . -emgp c w . v ıı m g rn < rı sı ro " · e os- es n var ır. unun a beı·alıer ço 
ıı.ııı O:mrnnlı suluıııımıı Rahı.~eyı z.up- la} ıp sull:ı~ımızn d ha ı- aslı haber.. c;t'koHlovak tie\ lcti dış politikası lovaky.ayı, i)irıdeıı tecezzij'e uııratn- ğun bQııyesinin bu bozukluktar4' 
tı.:Jıp !\lı::ıır sultanlığını katı jekılde 1 • . husuımnda Lir yarıdan Fransa ile ruk Lılvasıta zurnrsız halı: kovmak tesM az değfldı"ı·. Vt"ıcud stid"d fi 
· · · d l kl · · b"l~h er getnrız.. t • 1 • ' 1 kJ d " " ~·1' 

ucvu <lıgı.nı U) l ll arı ıçı.n, . '. a Tare Seyfi mUf\·eze kumandanına dön- yaı,.ı ıııı ıız aşmaya, diıırer taraftan ve n ya ettirmek. kabiliyeti dolayısile, gıda bozuklU' 
fı: rıa \MZı~·ette kalmak endıtesı ıle O• d. . ' Tannımıı MJatç l rdeQ anpou;. 3ov~ etler birliği ile anlaşmasına fa~ .. ~Udet Almanlarından baslıyarak 1 rı tQC itu :ist ren 0~ ~'\1'11' 
maıılmyın i timdadına ve talebine koıı u • S l'-
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1 
ı RE E f,.lıı i alanmu ııatış depo~u: tiııad ed~I'. butün azlıkla!' askeri, idari ve ikb- Gıda bozuklukları müzmfıı ~ 

1 d 

' 

- u wmımızın f eı-uıı per z. 1 ı. ıu h T JJt'merı sadi muhtarf ti • · 1 b-1. mamı~ nı ı. . . k . 1 ıtauut• Da ç rıpı, af 1 görUlUyor ki, Almanya, ye ermı ıemen tam bir rak devam ettiii zaman, ya ı.r 
T ırnunlM\ ('izedc ordugiih kur- ~.enlclı lcrıhnt!l ~b·a ındu mb~lakk'ı olfacağız. ı hıın 22, T,.l~fou. 21354 . . şekilde, ve dış politika hugusunda veya ş"ıtldctıı· deı·eced"" bozuklukıl 

• .,.ı)\' C', sa ı O> UI)ca ır eş yapıp 1 t·ııı~ı \'e Avru prı bakım\ndan şumU- t h kk k "' 4'1 
mu!ltıı. Hu\ \.ll'!· Anq.ılllrrndan temin ·' • - . 1 /'" lü l.ıiribil'iııdcn cok f'aı·klı olan iki ve 0 a 1 ve as ·eri mükellefiyet- görUlür Bunun sebebi ise doğl"U 
tl 1 ·ıd·· ı k 'k b uonecegı7... ' J )erini serbe ·tç t · t k 'ih" ' ' ıet'r "' e:>ı ıg us ·er mı lurı, eş altı bin-· 111 . f k J k 1.1 . i ,~Lı·nc:· Noterlı•Jı me.-e uyi kendi lehine halletmek ııı·- . . .~ e aym e ıne • saı ı dog·ruua sun'i be.slemenin netice _ 1• u l'eze ·umun anı. ·enı ı errn K _ ı b ı .J J!I 

ılı Uıı hııç hin ıle kendi ~ uıında var- f L k'l zu:-;urıdadır. yetıy e ır ıkte elde ederlerse, fe<le- dir. Çocuba verilen <J'ldanın fi', 
'll'lamlayııı mu re:t.e~ile Lıcnı N' ç~ ı - a •· ,;_ 

Jı. FnkaL IJu kuwetle bir iş göı·mek di ,.c oııl:ır du uzuklaştıhıı·. 1 Daire&i la\'J na~·or Buıılunlaıı kıiri Çek •. sıovnkyn ida- ral devlet, kelimenin her mutlak olması veya az olll'lası l.mrada -.ıi' 
iıııl.u1 ı ıı:ılı. ncrri, ·Yavuzu teh<lid 1lallaıki urılaı· da Gazali ye Hayı·- Bahçeliler hın:nda İf gören ri ve iktısadl rı.:jinıirıin Almanya ile manasiyle ancak bitaraf olabilir. him roller oynamaktadır. Gıda~ 
cıl• ~ıiliı di. F.ııl.;;ıt ıı<·tice :ılumaztlı. ! Lıayın !lilligi yola dfüımiişlerd: 1 ık·nci Noter dairesi, Saman kım;ıılıklı <luha uygnıı V{ı rarıdınurnlı ~~nkU d!plomasi~i~e, ordu~mna, po- delerinin yekdiğerine ol~n ntsbt 1' 

Üj le vuldıııe doğru Mısır ımltaıııııa s.rt· d l . r·ı I ~ . ı"ılrelcs nde Jı ban•-aıınıo kar- ıııiinıışeLctlerde Luluııacak şekilde lısıne, h11kimiyetını kaybeder. Bu, rinin de tesiri pek çoktur. Uzun}Jıl 
1, ı.~ 

11
. • .,. ıca e cnııı ııu ı e o ucugırm wan- " & Al .• 

,u ı.lfil.R"r ge L ı: i tadil cdilmcı-ıi. manya. ıçın en mükemmel hal ~k- man ayni besinlerle "Ocukların 
, ,...~ t . 1 d b 

1 
d mıı;Jaı-ctı \'e Lıoş ) ere kanlarını ııkn- dakı' b" a .. nıkl d'lmek ~·- ~ .ıı# 

- ~ .. c ırın yu rnrısın arı u un u- • . $ s .n m y... e 1 
• Ütt-dcki de, hUklimran hakkına li olur, tehlikesiz ve 2ahmetsiz bil- lenmeleri bu bozuklukların zub;;av. _ nıumal. çııı, Yunıza delı~leu: kar~:r .ı · 

v.unıuz ycı·c ılo·rru Yiiı ı=ıaııdal geliHıı-. ı 1 .ı· I le :ıır. sutıip. devletin 8iyasi ve askeri hı- tilıı avanta,ilorı bulur. ım sebep olur. Çocuğun nev~ 
l . 1 l . . .k . \·ermı~ eruı. 1 N 1 Bö 1 b" h l kl" <"ını e c e, bızım as er \ a • zmirı'n en Hki o~erı· o ın t"ıkla' lidil'. Y c ır n şe · ı, esasen biraz olması, vu"cud agwırlıgınw ın az o •, . . 'fnv..ıssutu, gene HuyrLay yaptı ve 

l 1 munlıııv fc\kıılııde scvındı: . . bay Emin Eren~ri·l, bu yeni Gene Alman gö~üylı:-. birincisin- safiyane bazı hesapların zıddına da burada ehemmiyet kesbeder. 
l . . · el ~ 1 ~ f ld Yavuı. onlnı ı bol ıltı fatlarla huzu-ı 1 k 1 ki ç k 1 -- i.znn ftgl mı., e rat aıı ola- k b 1 tt' dairesiıi ka ıunun tar f etti!.i den ıki:ıci.:;ine doKı·u 11~alan dskler- o ura azı· arın e os ovak devle- ARKASI VAB _,,1 

1 '' 1 k f 1 } ·ı ra a u e ı. ı; l" <l 1 · · d - ~ ..:n ,,. .., ıı 111 mıı reze çı tı;ın ve ı;a ıı - le bire ok hareket tnrzlrırı mümkün- ııı en nyrı mnmasım, ıçın e kalma. ~ 
de lıelw·:·dıı!. Se~fi, J,eııdi sultanının nered<· bu- şek ide huı.hy p it uh'plerı- dliı·. . !arını icap ettil'ir. A~ıl Çek unsurlaı-ı yatlı bulunmaktadır. .i/11 

1 illı.ıl.ik.ı ı.•eleıı kuvvet 'Mı:iırh idi luııdugunu, ı-.. kaJ.ıı· kııvrnt t-0pladı- n n istırahat ve işleriı.ia ko· Duıılardan lıiri hnrp, yuni, Çeko~- nötralize etmenin yegane yolu
1 

kendi Almanyanm, t.aliine, yani ~ 
w lı ı lıırııııla Kaşif Cuııım ~eyfi Lu- !ğını, nereden hiicum elm<.:k i.5icdiğini ·•>hkla görülmeıi11i temin için ıuvııkya_mn Llitiln mukavemetlerini temayüllerini iptal edecek yeya kötü- hakikaten itimadı olsaydı, mu1ıaP"'4 
hı ıu\'<,rch ı l:ıfı:ıilatile mıl:ıttı. Yaııi 'l'<ını~·nbayın h çbir fedakarlıktan çekiııilmc· kuvvet vasıtalariyle bir hamlede yok rümleştirecek diğer unsurlarla bir ki, yakınlar için tehlikesi olmıyrP t 

Oı
0

ııııı yaııın(jn da gene Mıı;ır sulta- p!.uııuı, ııldııgu gilıi Ym u:r.a " :nli. . mi~:ir. Her"esin iıürmet ve ctrıH·k il;irı doğru<lnn doğruya Lir arada l>uhınduı-maktır. ciddi mukavemet görmiyecek )1Jt 
nıı ııı Rerni)r(İ im·.nııhmlan Emir Ebu- Şimdi yaJ.>ıiacak şt•) in te~biti la- muhabbetini kazrnmıı olın te~<'lıLü:-ı. Bu ikinci hal şekli körii körüne bir çüncü şekil t.atbik ederdi. _ ... ıtıl 
<l · iııuıııı !illl'.llrnışlı. Onlar ayni za- zımdı. Seyfi Yavuza iyice jararımak Bu hal ~ekliııin ortalaması yok- harp ihtimallni nazari olarak berta- 'Avustuı-yaııın ilhakının kendlV:"p''· 

" k h ·k· · · · ı d h mumaıieyhi11 ba yeui teıeb-hmr zu duruyordu. I•a nt er ı ı~ııım ıç n er al atıldı: tur. raf eder. Fakat pratik bakımdan ayni imkanlarını Jıeniş surete temiJJ ... ..J' 

mnlHI. G:ıztllı \t! 11.} rb.ıyın da dost- - Bendeniz -de artık zatı şahane-! büsünde do muvaif.ı" olmasını Avusturyudan Pııaslı lJir farkı ~ek- tehlikeyi ortaya atar. BugQn diplo- ği bu şekil, Südetler hakkında ıııw 
Jcıı ı idil ı nin kuluyum ve uğurlarında ölmeğcl dıl r.ı. lrri ne kan. ne dil. ne de kültür iti mnsiler ancak tehlikenin kat'ileştfği sip bir anlaşmadan sonra, ç~oflO' 

.Mı ıı· 01 d•ıı-1u Hi<lıuıive ovasında hazırım. Ferman ve itimad buyuıı.ı- \..._ ..) lıal'iyle Almaıı olmamaları \'e Al- noktada harekele geçmek için ihti- - Sonu 6 mcı aahifecl• ..,.....
4 .-ıtJiilM r== -O l W O ...-, l §armak mümkündü. Fakat onları - O henüz uyanmadı. ımdadırlar değil mi;> manız bir zarurettir. .,;.O' 

1 
Wa n l ı Men d ı· ı toplu olarak ~örmek ve tanımak - Lütfen Hliberi bana çağırır - E.vct patron, hepsi vazife ha- - Nasıl, zaruret mi Mösy_ö fl>j,ı 
'' istiyordum. Nihayet timdi onu da mısınız? şındadırlar! çof? Gene bir felaketle mi ~ 

ikmal etmiş bulunuyoruz. - Maalmemnuniye Möıyö.. - Bira2: içeriye girelim. Orada §lyoruz? yl' 
\..ı::;ır Ci 10 c, he_,ecan, korku, aık ue kahramanlık , - Bundan sonra ne yapacağız Kançof, dıt salonda ağır ağır ge- Mösyö şiyapı ve Madmazel Jasmi- - Hayır Madmazel JasrniJ.1.' aııe 

Y iZap: irfan Hazar patron~ ziyordu. Ertesi gece Jasminin hay- ni bekliyelim. nn gece bütün felaketlerin on~·· 
- Ben doğruca şatoya gidece· dudların eline düteceğini, onun çı- /,. kat'iyetle geçiyoruz. Artık bU 

ğim Stefandür. Sen merkeze kot! rılçıplak yapılarak sahnede teıhir - Siz mi•inizL. Oh, ne kadar di1e tarihe karıfıyor. ~ 
Teşekkür ederiz Mösyö Oı- nız.. .. Motörlil kıt'alardarı maada talıarrile edileceğini, nihayet yalnız bir ada- ıevindim Mö.yö Kanırofl iki gün- - Demek haydudları elde et~ıJf'' 

kar! Teşekkür ederiz sevgili reis!.. d.. b ". • Ll ri de hazırla! Yarın vaziyet hakkın· mm değil, on.un .taze ve narin vü- denberi her yerde sizi an yordum. üzereainiz Mösyö Kançof 1 .Ail~b· . ..,, 
D t b. k t kk"" ı d n ve Saat ort uçuga yaK aımıttı. -- d . 'b 1 k t • d d 1_ d ki ._,_ · ı ""' ana ırço eşe ur er e ,. k d .. k kt" C ~ a yeııı tertı at a ma rnecuurıye· cu un an yırmı canavarın zevK Az zamanda size öyle ısın ım · .. şize naaıl teıelU(ür edeceiitll 

On.uz ık 1 dan .onra azalar ~c"' • nere eyse so ece ı. eccnın t' d . 1 - d" .. d''k "l"' K f 1 J b s · a ta ar • ·°' K fi S f d.. .. .. ın eyız. a acagırıı u11un u çe acı acı gu u- anço , giize aaminin u temiz miyorum 1 fi' 
Yava• yav~• aalonu terketmeae serinliği anço a te an urun yu- d ·ı "f ü d b la ·b· ld · §Oto .,, ~ • k ] "d h • • yor u. . ı tı atı ön n e uca r gı ı o u; Bu sırada Kançofun sesı 
ba,ladılar. züne çarptı ça on ara yem en a- Kançof tatoye yaklaşLrken mcm- O kadar dalmıştı kı yanına yak- - Ben de ayni hisle her yerde da d ld . 

Kançof, reiain yanına aitti. Ona yat veriyordu. nundu. Paris, henüz uyanmıv; na- lmıan Hüberi bile fbrketmedi: sizi aradım Madmazel Jasmin, de- n ~ u. • • haber ,,et" 
teşekkürlerini söyledi. En önce ıöze baslıyan Stefandür kil vaıtalan veni İilleme<Te Laşlamıa· - Emriniz patron? d' N ı s· . d . d - a at ruçm bana ~ Jal' 

Artık salon tenhalanmıştı. Ste· oldu: tı. " T ., ı.- _ Ha, sen misin Hü~rl.. ı. ~~1 sını~? .1~~1 ' 8•1~8 mesu k~e mediniz) Niçin bu z,rnana rı;tİ' 
farıdürle beraber o da bastonlarına - Üstad, dedi; sizi tebrik etmek- Polis hafiyesi, kapıda ihtiyar kıl- _ Evet patron! şen gormeyı 0 &adar ııtıyorum ı ... Mösyö Kançofu salonda be 
da 1 d. 1 · d d · · · ,. d' ·y · b" h d' . Babanız ne alemde? yorsunu ,. ı, yana c ayana m er ıven erın yo liğime mÜsaa e e et mısmızr pıcıyı i(Ör Ü. - em ır ava ısın var mı? . . .. .. Zr.. • .. saJollo 
)unu tuttular. Kançof güldü. Ona, _ Herşey tam bir sükut içinde - O da ıyı Moıyo Kançofl Ar- Banaer §İyap, biıY~~ l' i 1.Y 

Bir aralık Kançof, öndeki ihtiyar· _ Tebrike değer hiç birşey yap- - Ne var ne yok dostum? geçiyor p6tronl Fevkallde dene- tık hertcyi unutmuı ıibiyiz. çocuk- Kançofu görür görmez ıkı ti:cıa: , 
INclan Lıirınin yaııdına s(oSk)uldu: madım ki Stefandürl Dedi. Vc:ık'a, Dedi. cek bir vak'a ile kartıla,madık. !arınız ne yapıyorlar°) karıyaFk~J~ırarakd o!1~ k~:;uifl· dj

11 
..- Birader, <le i; numaralı zateJı hali tabiisinde yürüyorclu. Bu Kapıcı, karşısında Kançofu 1tö- - Madaıazel Jasmin ne zaman - Hep sizi soruyorlar Madnın- . - aawt ner ~s.mız t ]efor 

dehlize (Kravye) den gidilmez mi) nim rolilm aadece bu yürüyüşilrı rUnce sevindi: mektepten geldi? zelr Bugün babanızı da, sizi debi- dı. Kaç defadır llZI hern e cbjlff' 
_ Evet birader oradan gidilir. hududunu 'çizmekden ibaretti. - Teşekkür ederim Mösyö! - D:tn 2k"'::ım palton. zim eve götüreceğim~ hem de merkeze gidert ara rJe' 

Ancı.ık yeraltı treninin san saatini _ Size en çok yardım eden Dedi. - N'-ı!!Iİ yerin~e miy.rli~ - çok tr.!~1:kilr ederiz Mösyö halde maalesef bularna mı. . 
kü< ırmaımıklığınız lazımdır. Sonraw (Kanlı mendil) oldu değil mi pat- - Mösyö ~iynp kalktı mı? - s-uk ne19di idi p3tronl Bir r~ .. ,l Kançof. l!k;n niçın? Onlar buraya hullere mi karıştınız? k'" ol< b•' 
dan, biLİm kendi rehberlerimiz ora- ron? Zannederim salondadır 1 kadar benimle konuştu. Kitap oku- , ler olrnu mı? Kançof, ban ger şiyapa uç 
yu eelirler ve bizi dehlize götürür· _ şüphe yok Steandür. Yalnız Möıyö. du. Sonra odaıma çıktı. ,. ~ ~iıı.Ji1ik gelemezler Madnıa- i~arct yaptı. S u "'•' ,;"' 
lc:r. Bu huıuat~ merak buyurmayı· (Kanh mendil) ıiz dahi bu iıi ba· - Madmazel Jallllin? - Arkadaıların hepıi vazife ba- ııell Sizin yarm wec:e bizim evde kal• - on 
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Sahlfe • !azıran 1 -
·uahkcındet· de r 
Şirince belediye-t_ Doğu İlle imizden Röplarortaj .J 

sindeki suçlar ...... _ _.__1 __ 2_--------ra ___ _ 
Pazarcık nasıl bir yerdir? Narlının 

- ısı - Yaınn: Alckıaı,dı DOMA Kefen, lağım ve yar- ihtiyaçları-Karabıyıklıdan geçer· 
Kardinal, ağır adımlarla atını sürerken, boş şişeler arasında dım paraları ne ken-Gaziantep yollarında .. 
yere uzanmış yedi kişi gördü. Bunlar bizim silahşorlardı olmuş? Maraştah beş kllotnetrt> yn E\)ttl- le kar 1 koyarak on bir ay on bir 

irince ırnhi- dık, yu ayrılmadık. Otomöbil degil gün uhenin bir kale kesilisin, bü
bııuııter nereden ~ıknblliı·di ! İşte kes- tip cltigl eğl nctaler buulnt dı ki. bu 1 dt?r<ık çlllınııı llrk otıtıdnıı ı;ok tnühim Iütşadn ı knzus1mn eşegin zor geçecegi bir yol ba lamı - tün cihanın parmagım ağzında bı-
tiremediği şey buydu. hullcı· .} alnı. nçlılt ' ınoı .ık Jçfııde kn göı 011('11 nıllbl mc 1 1'iııdc11 bh lrn. yesi lı~JcdJy~ rei l B. Nnfizle belcd~- tı. Hiç ı11i hiç alaka gormeml . Bazı raktı. Yarattığın hamaset ve seha-

Bununla u raber, l>u kndııtn karcıı lan, Hoıaellilcrin k d rleriui ut tıı·muk· I uı ol uıı kutmbihnck tlntld!tte dUo:;lU; .} e k tabi B. Hnlilin muhukcnıell'rı- l b k · d'bl b k L -1 · b" · ı h 
" 'i yer eri tr arıs yerın ı ne. azı met men ioe erı ızzat senm e ar-

1!.Sash ol rnk itimatlı vnrdı. Kndmırı la kalnuyımık onları ııbluka ahında çalıya on adım kntlur ) uklafllı{tı ~ırıı- ne ~Udn Şt'l•lırimlz tliAltgtfrtc.zn Stnnhl kc- yerleri de bir karış yerın Ü tüne ın- beden diı ınan komutanlarının tak-
tnaıisine aid o derece miıthi şeyleı· 1 tutan Kurdinnlin bile canmı sıkı\'Or- du Gm~ktııı.}fılnııı1 hı! tatmlı \e ar- mesın e cevnnı C'. 11 ır. uç ıtrı, · k K t 1 dlrn d1"1 d' · · lbe · 
ijireumi ti ki, bunları krıpatabilecek du. ı,udn lnrıııııı ıdlalı~oı ('lbi cı!l olduklu- nnhl\•c<le lfiğım t lsutı \'npılmndığı nuş 'e ça mış. ı .ın 1 

ç ge · f e g ıranı te ttı . 
ı ld~ b 1 1 .. J bu 1· t al ,. söylenell bu yol hokkmdn o füden Türk Verdunu Gaziantep. Faknt, 

Şey yalntz kendi kırmızı gomlcgi ola- Bazı ket c, ordunuıı en kOçUk lıir rıııı {?ot·Unce tiçUııilıt dt• ınuhllt sncn- rn e uzı nme e e. it e ç ı mı.., d h \ / d .. b k ·ı 
lı ı 1 A • ö t . k ul tn · \•c fnkirl . sor um. ayır. er un, uç uçu · mı yon 
ilirdi; işte bu sebeplerden dohı~ ıdır juııt.1.u ınıııo gibi hiç ut Uzcrlııcleıı in- ~ u •I. ) tıııl, Alo ' >oı-tos ve ı•aınıs g 

1 
N ınc i ~ 1 ç "tl 

1 
cı e yn• ...._ Gazialltebc aiddir. dedi, Po .. ~·ransızıh müdafaa ettigi müstah-

tl, bu Jutdrnı k udi uutrıt mldecliyot· ınl) en füıı\llııııl, rrı tısı..tıııı hcı· köşe- olc:luklarma şliphesi knlınıımıştı. pı ı"n ~··r 1~ ı~·n aı 
1 

:•;r~ urı ~e;ı~- znrcık simdi Antebih malıdır, ottı- fkeın bır kale idi. Orada Fransız ve 
•e onu tehdfd edecek blı· üı1tll1wye HiJıdeıı toplııcllgı ırıimuı luı tt iıı~.ı ~t-1 Jhı kc!Jif U2el'iııe ınUkaltımcy1 dinle- z~ eı• ıç 11ö l ·e c\ :ıkmf c lgl t 

1 
n c c sının yapılnıası luzıhı. tıgiliz k::ısalnrınm a.nahtorı , e bu 

lt.aı-tı durnbllmek tçın k 1\lllsiıu.len bti tll'llmckt l.ıu1utıdltgu Ve kendi '"'z\I u nıtk hu u~lllltlnki nı·zusunuıı nı·U\i{ı ~. ınmı'tı g ,~ eret 
1 

·ckelln pa ·rı urın Arkadaki Gnziut1teplilcrden hiç servetih ohceden sagladıgı vasıta la-
m bfr h0m'ı bUl mıyacııg·ıtut iıın· Ytıt•lıllc ~n\'aıı,1 )ll\'tl 11 IJitmcg·c .\nklnJI- tuhmlıı oJun:ılJflir; götleri lıC:t)'ffJ bfr .c.ıntmc er ne f!{!Ç t·tne ı·. b' •" ' 1 k d tin "k J J 1'kl' " " d ... y " <> ... lJ ırısmın ses çı ını) or u. mu ettımc ı tıı • ım suruyot u. 
IUYol'du. ııınktu olt ıı s tlcı·i teftişe ~1khğı esııu \azl)et ul:ırnk kedi gibi siirltnliı· uiı· u llrctlc ~irrımete oçh_ilen ~pnra Bir müddet sohra düse knlk.1 gel- Verduııu dbgen iki buçuk, müda-
Buııun uıeı·ınc hnrlıI ''Ulntz idnre lıır<lı , M. dO 'l'ı (l\'llltı tul.mı umlrn bir hultle culı): dogı ll ilcrli) urc\u: fnkut miktarı GOO llrııdll'. S\1çtn ıhtilus tlfi d" - · · Ak k tin birnz din- f"'a t>den üç buruk -il,, hd S · " \' d D f k d .. 1 1 

. ıgunız su eııatın , " .,, ... ., o u. en, 
~lnıeğe ve başkasının kenuisiııe yar- sfüılı. .oı-.t te lıı.lilf edlC<'k olLlhsa ya- henuz Jıic·lıir 111 ıı:ı çıkmıymı miip- . ~r ır. _ • Na fz, etı 1~1 le ( thye ~e- lcnclitn diye, otomobilden indik. her yanı açık bir şehirdih. Değil i -
dıınım, bizim iyi bir kııınet bekleme- nı1ıu. sokulnrnk mmıulı Lir· hulde bakı- hem l>irkuç l.eliım ~cıı . lıa">ka bıı şey 1 1 oldugunu, hudc' d~rhgı seb:uıle Su Utetindeki köprü dalıu bu ~al tihkanı , iyice, mahmuz bir sipetin 
bılt ıfbf, tnltlılnin cilveslııe htı\tnl e) - yor \'C ijlzim dort arkuda tau Llı i ol- durın uıgı ıı udtt ı,s.lttıgı ~ ukst>k ve vczuctlnrhl v 2!fc lııı d~ ~·aptığtn~, ynpılttııs. Eskiden vntmış arnm:ı, ıki yöktu. Seııi sarat1l:ıt ylrtni bin , do
lem.t knrtır v rdi. Me .. bur setin sıkı ttıadtftthı görUııce ııilfuzlu gözleıini J.!ı .ı lıil' ::ıl' kehcli ini lırktilmü~ \le senedlerlıı lıeJed.ıyc kt~tıbı n. Rahi oynglhı ·stl gbtürdüği.ı için üç sene ğli ctıletin iki bltulı. Sen, 011 beq bu-
~ontroluna devam etti ki, bu suretle ve derin clı.işuncclerıni lı!lşlrn taraf u • sluhşorlnrın guılııw çnrpmtşlı. tnı nftt~tlu~ tnnzıtil. ~ c ıslihrtkak sa.. köı>rüstiz kalınmış. Y tttın işli) en çu,luklutl.ı doğülUıken 1 ngili7 fi-
l.a Roşeli aç bırakacaktı; :ıyni zaınnn çevid)'ordu. Zahit! hiJ,>lerıı.ıc ım2cı ııttli lldlgl?i \'e paı•ala otomtıbiller slı ketrnrlhn gelince yol- sekletındett tudlleı1 vUcude getiri-
tla gözleritıi s falete ,, birçok cesur Bir gUn, ,elmr mu1ıau ı·e etmekte Dh c Gı 11110 lın ·ıı·mı tı. rı : el'tlığ~nl, u ~lımz ıHırfıyn~ ynptn~ cuhır iner, tn latdaıı s kerek öbtir len Yıltlırttn Yusuflnrla karşı koy-
~e faziletli kim e1erle dolu ulan ttıllh· Umldi klılmımııık ve İııgllterecll•n ele Atos u\ ueurın dayaıııp kalkm·ak d~gını. zımmetrne ~para geçırmetligı- yoka)'u geçcı, otornobil de ağ sa- dun. Mudhiş hnrp 'a ıtalatıııı kul-
tiı şelıı-e dikti ve kendisi Robespiye- hiçbir hnber nlnmamak sebebile beyni 

1 
hiddetli gozlı:ritıi Griınyyu dikip de• 111 ~öylemi tfr. Diger suçlu beledf~·e llm suyu geçince yol revöfı olur- latıan ) Uzlerce, bhıletce kı ıtıın hü-

l'in selefi olduğu ~lbi, kendi siyası se- son dertıce yorulmuş olun Kcu diııul. Ji Jti: kutıbi B. tıalll tlO .. belediyenin ltfib~ lnrmış. Tenezzühler lı kkınd böy- cum ettiği cepheleri 8-1 O 'ıgıtıııln 
1eti oJıuı 11 inci Lufnin ifadesini ha· hiçbir tııak ııdu nwlıııl <>lıııı) ııı·ıık ) tıl-j . Bukı~ orlıtn 1 ikıulı IJ) l!ıyor• ve l~hsiltları olttgunu, para lişlerı- le bylertdiğihc göre kaınyohlatla ttıti<fafa.1 ettlgı gbrlildu S ıı, bam-
lltlıyarak 'rristamn sözU olan Lu dnr- nı:t. Keziııınek arzuhu ilt· Krıhu::;ak ve sun. çnpkrn ! 1? hıç ili ka!ıı 0 rnndıgttıı slıy ettıi - (Allnh, ullah) dıye geçirilirrfii her- b:ışku bit filcmsltı, Gtızinnl t.> •• 
bııneseli tekrarladı: L.ı Hudln~er ile l.ıeı·ulıH !'lalıllr. tloi?rU Buııuıı lı2ltlnP <:1 iıno b:ışkn bir ~öz tır.. . . . hfild . Ne}Se, irndi bu malız.ur cır- :. 

cHiUdm olmnk için taksim et.~ gitmişti. Hıı) nllerirıin büyLıklügüııu söylemi~ erek şehadd pnrmnğı ile <;alı Şnlııd sif~1 ~Yle ~ı_ııfonen . • tndatı kalkttıı . Kciprli fil5ıı mükt-ın- Attamıı söyleyiH d mda Y hll~!ın 
t üncü Hanri Parisi mtthnsarn. nt- d Hl~hı b\l~ llkltlğlı ile muka~ c l' ede tm·nfıııa işnrtl l•Ui; bu vaıi~ eti ile çnvuş, kendısm~ ~ı~·ıncc ueledıyc 1 mel. Yeni çıkatt ttteyvelerdett l1;.lmtı n 

tl!t 7.aM n şeln•in üuvarlnı·uıaun ek- et.le :ıtıııı ngır adıtnf.ıı hı Uı·erken lıiı· Kal'diıı:ıl 'c muhafııhıı·ıııı gli t ·ı·mi:-ı taı·afınduıı fukırlıgındcn doln) 1 yn- • • Oğlum gelir diye yol bakm l 

'l!ı leler ve erzıık nttnı lı, Knl'din 1 i e tepe Uzetiııe. gelıni~ti ki, bu tep~den oldu. pılaıı yardımdan malarnatı olmadı- Pazarcık toprnklarıdayız. çok ge- Vurun Türk u§a ı Antep r,ünÜ· 
\U~Uk notlnr almış ve bu notınrdnn bir çalı urk~ısıudukl kumluk Uzerinde Silah orlar bir anda aynğa knlk11- ğaın. ':e <lo yn nr~sıntln ~~luuan s~- niş ve arızasız bir ova. Halkı en zi- di.it ·• 
ltoşellilerin serdnrlnı·ının no katlar ve senenin bu mt:\ shninde P?k nnclir rak hUrme1le selfım verdiler. Kıırdi- nedı ımz~~n~adıgı.~!· dıge~ -~a~~d yade çeltikçilik le uğraşır. Arazi ga- Kıırabıyıklıdan g çl} oruz 
haksız, nıenfnntp rest ve bnrbrır ol olmı glln •ş ışıf{nrn nı:ıı tız Lır yerde n:ıl hiddt'tli görliniıyordu. bnkdkal bZu1hdı ~p, ~mnceclek~'bd~tkka- yet mümbit ve sulaktır. Buğday ve ktıhratntınlıklara snhid olm lı u 
dultlarmı göstermişti, bu ıııettlnr1n- vcdi ki~lniıı boş şiş ·ter arasında yere - t.aliLn silahşor pfe .. diler nöbet nıı.ı mı I e e ıye ıçınkgaz, 1 rı ve- arp:.ı, pirinç kadnr bereketli yeti- kö) ve bu dnglar) Kuç düsm.m ın-
....._ b ı b ı b d"ylıu·ı oJdu"•u hol- ~ • 11 ı lnmıı "'l>rrnOsUI. Bun- bekli)·orl.ır ! Dedi. saıı•c a ındığını, frı ut senedlerde · 'buru Karayılnnın çetesi önünd~ l il 
"lll o o u " M uzanmış o c u~ "" " ö l "ld'ğ" 'lı' k f 1 d .. şır. 
\ie otılrıl'\ hiçbir pay v rmlyordu; lfltdnn dbrdı.i, bMtıin hen tiz almış ol- - Acaba bulrnrndnn İngiliz mi bek U.: erı 1 1 gı 1 e e~ .a mma •. ıgı~l Ktıza merkezi 250 hanelik, 1200 yavrusuna döndü) 
ltentlflerinc mtıluıus darbımeseli duğ-u mektubu dinlemek J~in ha- ]eniyor. ypkRn siliıhşorlal' kenclilcırini s~) lemlş, sened kendısıne gosteıı- nüfuslu, kıraç ve sevimsiz bir yer- Bir Anteplinin yunık yanık t.le
t>lan bu s rdarlard , tluvnrlnrı mü- ~ırlunnn bl:dm sltahımrluı dı. Bu tnek- ytiksck ~abit mi smnyor? Jmce: . . . . e dir. Salı, mü aid, ağaçlı v~ sulu yer- vum ettiği bu arkı bende neler 
q~aa tlen udamhır dlnÇ ve ıhhnt- tup çok mülı1m olduğu için t-..uıı kil- Hepsine gelen korku nra. ındn aıın- . - Ben l>o):lc hır s~ncd ımza lme- ler varken niye burada yerlcşildiği uyandırmndn Büyük yiğitin sesini, 
\ b d1 ı iht" t tl · l · · d'· · · k 1 l • h" t dım Kıırdc~ım Demır imzalamışsa düşündürüyor insanı.. istasyona haykırıı::ıını duyuyor, arslnnları an-
•
' ulunsun da kal n _Arıdn ve b ~- ğıdlarırıı ve zarlurını ll>ild" rampe crı ~tının ~er lıgı Asetrın :an ıtı"ıdı . ıç er- o biiecektır bunu. DemJştir. f d d B led" :ı: b l 
'1-ların açlıktan U mesın e ne eıs Uz rinde bırcıkıv rhllş er ı. ketmemış o an ~ soze u ı ı. D"' h 'd b kk l lifi . d yarım snat mesa e e ir. e ıye dmm hayalini görür gi i o uyo· 
~ .... darbıme elini knbul tmişlerdi. Diğer Uçll is lwcnrnnn bir şişe kol-: - Efendimiz, silfihşorlnr vnzife lıa b 

1 
~~er şıı ~ f n t fi d _ sey;n f c biidcesi nüfus basına bir lira düşe- rum. 

lıa d rbımes 1 umumiyetle knbu\ linı· ıoıtırnbııu ııçmnklıı meşr•ul bulunu- Rıncla olmadığı, yahud, Ynzifel.eri bit- . : e ıyeye e en sn mn 
1~1~11: ~? en cek mikdardadır. (Yani 1200 lira) Karayılan der ki gelin oturak 

u. • f "' .. '". ~. . ıçm sened imza etmedıgını sov le- B d t • t t "fnt"' ancak K'l" Uar d k n t' k ....alın mi§ otmultl beraber, ya e- yordu; uunlüt' ilflh or1ut·ııı \\Ştıkltı- tıgı 1.nmı n ıçcrler ve kumnr oynarlar . . . . . . •. . u a envıra v e anzı "' " \ıs yo m an e e ge ıre 
ı.. ....... ·-.. -- :rJ) n. ..-e-ur ...... ı:çueı mın l}tfprn!'l'I • ti~ ıd mı. m ı ı m fi geliyor, t bii'. i "'} e. himmet Fransız adını bütün batırak 
"'Qdretsizlik ~ OzUnd n nnzariyttttnn Söyl dJğimlz \' çhilc Kardinal çok zabitidirler. muhnkcmc, bnşkn hır gilnc bırakıl- ederek Tonel eu) unu kneabaya ge- Vurun u aklar Antep günlidür .• 
~tbikata geçmişti; fnknt atılan not;. kederli bulunu~'ordu ve o hu hnlde bu-1 Kardinal mırıldanır gibi cevap ver- mıştır: . . tirtmiş. İşte ~ehicl Arif Sam b'" "'k 
tr buna z rar verdi. Notlnr asker- lundukçn lıdşkıılaı ındn gördüğU neşe di: Temyız mah.k~mea~nın nak~· kararı Kasabada sıtma çok fazladır. Teş- arapta'r Boyno obas'ı Ba 'pm:;~ 
el'e ölmeleri caiz görülen çocukla- sebebile keneli can sıkmtısı artardı. , _ Hizmetçiler hırlı bir a<lam gc· Arap Nurıyı katıl maksa ıyle ya- rinievel kadar bütün yaz ve bahar D"l"k 'bab N ' b k b'e 

lııı k d 1 • "ht" ın ken . . . . 'k . . . . . . . rnlnmakln. maznun marangoz Mu · l · b h 1 ki K u u tı... ereye a sam ır d· • a ın ann "fC ı ıyar rın, : Bundan başka, acnyıp tnbıntınm ı ·tı-,çerkcıı efendılerını ıknz ıçm parola . . . . . mevsım erı u osto ı a geçer. ı· k .. 
l <>"ulları kendi karıları ve kendı l k k ı· . k cleı· \'eı'"''l se'r 1 l . t ·ı h" t . 1 znffcrın lııı sene ınnlıkfimıyetı hak- sa bir müddet de ol• .. doktorsuz ve ahramnnlıgın hatırasını yaşıyo-

'" g , zası 0 ara ene ısıne ·e •:" ,. ,, a an ıızmc çı eı· ızınc çı ı:;nyı ınaz, k d k" A. k T . ou 
1111•b"1 rı }d ki l'l •• bununln be- · • d • · · m a I gırcezn aralı "m\'ıZ kf . • k"} k f ı~k t' 8' "lk rum. ewa o u a nı ve .. • terin l>a~knlarıııın neşeıunı nrtır ıgı- nolıetçı sayılır. _ . • : nınsız uma e a et ır. ır ı -
l'aber herkesin umumi sef'alete aynı innnırdı, La Jiudinyer ile Kahusakı 1 _ Bu tc<.11..ıil'i ~ pmamış eıls.ı) dık mnhke~es!ıı~e mn~nunuı~ nleyhıne mektebi, doksan beş köyü vardır. ll•••iiıllflııiiiiiıliimii•ilılıMıiiıilill•ll 
~l'ttletabi bulutımn ının ndnlete durdurdu; kenclisi atından indi ve cfeıı<limiz geçerken· hürmetlerimizi ntıkzedıltnıştir. :Muznfferııı rnuhake Köylü, köylerinden uznk bağ ve Nöbetçi eczaneler 

ha ınuvafık olacakmı ve bu su- aynktarıttııı sesini gizli) en kum saye-~ gosteı mekten yahud bizi lıirleştirmiŞ mcslue yak·mda .ua~1anacaktır. bahçelerde kı lndıkları cihetle köy ll;;;•m-••••••••-•sJ 
1 

aynı a~ıye e ıı ınce ı - sinde kendisini hisscttlrıniyerek bll bulutıtnmıızdaıı dolayı teşekkür erimi . çotu arın an e ·serısı o uyamı- ezana erm r 8 • ı l't\lt · v · t irir 'ttif ak ı 1 Koyun ve hında hirsı.zları kl d k · · k E i · bi h ft 1 k 
' katar verılmege meydan açıla- •iipheli şen arkadnşlara doğru gi- _ Sonu var_ lz~~r-Buca ~·oiu_nda ~ançeşme yor. nöbet gUnlerlnl gösterir 
••tını hııtıtlatu. "t _ ~ '"* me,•kunde Setnniklı HUsnunUn yo- • \ cetvel: 

Bu notl r ümidlnfevkindc Msir Ç ı· M D J,I' K L E R lunu ke eı· k parasını yağma et.- Narlı, yolun olundn kalıyor. Ca· 
ba.ıı ecl rek h lid 11 birçoju kral mek, hiııdi ve koyun çalmakla suç- ziantebin yegane ihruç ve idhal is-
OtqUJu Uemuh r b ye giri mişlordi. lu Konyalı Ahrncdle Kara Hüsnü- tasyonu olmak gibi mühim bir rnev-

lıte Xatdtııtlin pHinmın semere Kulak mı· safı· rıı· g\J •• ııün muhıikemolerine dün şehrimiz kie sahiptir. Günde v sati bir he-
~Ustermei'e başladıgı ve bu µfonı Ağuce2u ınııhkemesiııdc devam sapla otuz yoİcu ve altı vagon mua-
~hı·ik ettiği busırnlıırda Kardinalin S lı 1 . l"ğ" GU f kl ,1 ı·r r ,ı.ôl'1 1 f'ı tl'I .. . edilmiştiı-. Miidefna şahidi bahçı- melesi vardır. :Buna rağmen, Narlı, a a ı seruı 1 1•• ıı ş u u · uruu, \. l ıı.n. un m su ı · ı er uenı.. .. . . . k 1 . b" f k · d h" 
•tıareti altınd olarak Be sompJ sanki öğle vnktitıe '\'emeğe geç kal-1 - Beıı de gı.~tıı kışın tı) ni şeyi dvau 1Huskeyın'.d1°?kalzn~ııdlarm kalı"~ otı- herhank~ı d ı~ ·ıud' a Nıs\~~yo~ an ıç 
t~ ş . r • . - . a ( uya yı 1 • eı·m en ma uma de far :lı egı ır. c oekçı ve ram• 
t , oinberg ve Dük JJangu en tn· ttnş gli.ıi, uceW ııcele ıl~·Jcınege çnlı- ~nıpmlşUrn. Baı;iltnfi lııı• ko\' ı Ruğuk su 1 d _ b } . d 'k" k k'IA l 1 ka t 1 •tlaı·ıudan kontrol <llltncktc üulu- sıVoı·. Serin sokakları ve yeni açılnıa~ doktiller. hatırlndıJ.!çıı yn?. glinii bile ~ mı~· ıtglırıiı'a· ~ ı~esınl end _ 

1 ·ı boyun dpa bt:ıf 1 ~tı, nde oteK~c "ko ·b.n kash, ne 
--n k ı d ı ı · :. ~ . 

1 

. 1 . ve c ur ı n ışının ça ın ı~".lnı, unun e ü esı var ır. uçu · ır a ve, 
ra or U arı arasından, ıınsı dukkıınların, tnagaznların, ponceıc- erın erını. k k. ı ğ ld - d Ah · b' · b" d"kk" h • b k 

hı • ıçııı ara o n çu ırı ıgm a - aynı ıçım ır u an, cpsı u tı· 
llvaffak olduacunu Allah bilir, lcrinde uykular silkinen, evleı•ın ses- lih· tıv(leıı, lhti}'tır bit· kııdııun dutı nledl" Kara Hti nu"'-'t" orada gördü- d K b' · · b da ge• 

rıow.. 
1
. . . d' 1. d" 

1
. .

1 1. ..., B'ı ... ,, ' ar. azara ır geccnızı ura 
I 
• ~muttım ge ıp geçe bilerek şehre ll•rını ın ıye ın ıyc ı er ı) oru.... ı · ı ~eııılel'l gclb or: ğlinı.i vak'a ''erinde Ahmedin uyak · · b d . k ı1 • 

h
t ren bil- Roşelli bir hafta içinde maraı\goz <lükkliuindnki işçi. te tere- - Allıılıırn Hell bJlirsiıı. Torunu- . 

1 
.' . t tb~k t 

1
.1 ~ .. 

1 
ct~nız~ •. ut~.~.~ .~cçarme 1 mketcg~rıl~o-ar k d . . . . . 

1 
k 

1 
. ız erının a ı ·a ı yapı uıgını soy e- ıne au ugunuz an oKa a xn t;1I· 

•- e et e ebılecek milkemtrtel bır sını ış etere şarkı söy uyar: fnutı lıôcn Hıin dilitıi tut 'lklırıı bn lll· · ı "d R lı" • lb" · · h d k · 'IQna h 
1 

"d 'd . · • ' mış, şa 11 ece ın ce ı ıçm mu a- nız eme tır. 
l.. nnumııı azırlaıımnktn bulundu- A ı m em ııı eın ıudeın dan al, u.ıl sorrmı.ın, torunumu onu k b k b" . b k ı t N' bö ı ha~ D •·u 
~unu haber vermişti. Bundan baakıı, Evı barkı terkıdem 1 u 1 ·eme aş nlh ·ıı~ gudne ıra ·ı mış ;ır. 1 d'"ıre. y e:.kaca 1· tıtrtumu sol .T-
<ilıkJ h . . ... mel like gıui gfüıteı• le toı·tnıumtı o h aa avası e ıgımız mu emme ıye e o an 
11 ng am. da sehır vnlisıne hnbcr Yar seni ulıp gıuem. bol numımı \' rsiıı.. 1htila tan suçlu Kemalpaşanın böyle bir isttıSyon niye ıssız ve yok-
ltf >IDA!JC( nW:ıl( uSusuuı.ıJ Jfaıa.tapuQ.8 Anla ılım, o zuvallmın {{u nşk. GUlm kten kendimi nlaımyorum. Arınudlu belediye t:ahsildan Bay st.ıl? 
iıı lilluıı iJain :~ilmek üıere bulundu- sabnh • l>nlı. kartı uıa vurmuş. Ynnı Bir kUşe IJusında <lurchını, içeride Etem Tekinin muhakemesine dün /. 
ttı:u ve İngılı~ ve İspan:~ .ord~lurı- başındt,ki rnütuıv aukkfmın ıı. meY- ~n\ga oluyor: . Ağırcezndn devam <'dilmiş, suçlu, Narlı - Gaziantep ?'~l~n~n neşeli, 
llt· t~ransayı 1 gnl cd~cegım bıldir- vaların iyJsfnl Utf.e

1 
~UrlıP,{lni.i, bozu- - Glırdiiıı mü bııy, gordiiıı mu, mUdafoa şahidi olnı·nk köy belediye neşeli ilirliyoruz. ~Ilı ıkı kılomette

tl:t 11 ı. Bu m ktup hı-ın her tarnfın- it r :\erit> ti e •ek lınvntıtı tıiımetçi kuçtı i le.. reisi B. CelUl ileeski muhasip B. Fa- lik şosada ufak hır bozukluk yok. 
l'ı aleni olnrnk okundu, sokak başla- gunu tı ın 1 

• " 
1 1 

•
1
• - Onu dıı ben mi dilsuneceğim?. iği göstermia dinlenmelerini iste- Ttimirat devam edip duruyor. 

tıa sur tl · ld • k 1 d ·ı eşhur knnuııumı tt rnugn <;u ışmı . . . . . . :t• G · · · b ~llha e en ası ı ı; rn or usu ı e nı . , • luııro edeydınız, gUlcr ytiı gustcı·cY· mıştır. Bunların dinlenmesi için mu- arıptır, msan u toprak.kıra gi-
he tebe etmekte bulunıınlnr cln, ha- ~nannv. kcndı kcndın? ınırılllnnurtık diniz. hııkeme lıüşkil bir güne bırakılmış rince değiıiyor, fıdcta. 'e kadar küs-
~ Verilen bu btiyük imdadı bekle- marnngoın cernp verıyor: .. - Dnhrı n ynpnyım, 110 iRtiyordun tır. kün ve kederli olurs mz olunuz, 
\est~ karar v rere.k, mubnrebelcı·ini - E\1i ~ar~~ .. U:~·ket, onu tl:ı nl gıt, ynııi ?. Gaziant. P. h1;1du~l rı~a dahil olun-

lrtı. . • be~ ~c enı goıurum.. . • "z - Oğlumuz clenl!n <' ektC> knba- Borsa ca gayrı ıhtıyarı, bır ne enin sizi 
lıQ enıtıJ harıcı olıın bu hal Ri Clyö- lkı talebeye rastgelı) ?1.u?1. :H:nu hrıt de ene ı .. Kndını haşlnr, dururdu.. sardığım ve yepyeni t irler altında 

ltemerahıDda Şifa; Gtı.l11hdı 
Gflaelyalı; Tiülk.llttt B. faik; Ud. 
~ımeliktt tkiçeımıUk; Aliıacakt• 
U. l!uad, Aytuklaılı Halk. 

Salı: 
Kemerıltuaila Ş.ifa; Ttaraıatl adı 

B. Etıef; Kuatrd• Kamer, Alaüe 
cakta B. Ahmed Latff. lıfrefp .. ada 
Jı:trıl pafı. 

Çuıamba: 
J:jııclorlktl Stlabat; urataııı 

B. HıLif, 1utıllktı YHt .luııt: 
lrptpuaıuadı Wt; t;~lHlf&UdA 
Atı1eL 

P~rşemb•: 
Kcmcraltıuda HilAI, Gdztl)ı'1· 

da Gii1eJ7.aU. TUkilicw lJ. .rıau; 
Etıefpapda Etrofpa•a. 

Cııma: 
KemaraltaD dı lttihac. Gliaolya• 

bda Gibelyalı, hgatpaaanGd.a A•rı; 

.ıki~i••lik.t• lkiçoıaHU't AlNıı • 
calua U. .lıoad. -----Camtıtu•i: 

liaıdıır•kta Sıbhaı; 

Puar: 
&a Hl ... 

~l'ııı e ki endi lerini inde ettiği için, köşede knrşıln lılar. Bırının gozle- llerliyorutn. Bıı kn bir evin pencc- 15.~938 kaldığınızı hissedersiniz. 
ı-fl .. ı.tsu hi. l.afı·n· n .. oı rak, güzlerini tek- ri uykusuzluktan,_ . çnluımnktan yum- resinin dibinden geçiyorum. İşte dtı)'- Bu dağlnr, bu yollar, bu toprak 1'.tmoralUada WW. ~ıa.ıta 

• d n b t f b Vzam •atı1tları ' ızın o ur nrn mn çevirmeğe ruk gibi olmu~. ıı-ı: füıklnrım: " ve taşlar neler· b'I · ) N k h- li.. lübı' Kt9• oıu 'roat la•lı; 
bur oldu. _ Bak-diyor-gözlerim nnsıl şişti? _. Yazlık sapknm lınkkımh hiçbir Ç. Alacı K. S. K. S. t l k .

1 
ı. 1 mıyhor J e a lrfl•1pnanndı Aul. 

llu ' 1 ı ,1 .. 1.. • "' • ' .,8 Al 1 16 amanı serı erı, :ne atıra er tası-ll~•'••••••••••••I 
~l esnada, bu endişeleri ile m~gul Diğeri alay ~ .11 n} ı gu uyor · fikrin yok mu kocacığım? -" yoti birı. 6 mıyot? Her viraj ve kö e başında 
.a Unan Knrdinal<len başkn bütün or- ...... vnktilc bıhyorum, derse çalış- -- Vtı1' nmmmn, cvvclfı sen şuntı 3 M. j. Taran. 16 50 11 b" "k b" d ·· il••••••-•---•-• 
"'U 'L • • • l" . . d o uyu savganın ır an acı, o gun-•,.••ll•••--••••llii••• '· q•Jk.ı, karargahta yiyecek ve para mazdı,n. Burnunu şışırırc ın. Şımdı 0 söylo ı 41 BugünLu·· yekOn l · b. ı. ı i k' 11 
.ra .h . • - . . . . " erın ırer z yıışıyor 8an ı... Ur Beh et U 
ht· 1 tiyaç olruamasındnn dolayı, ne- g07J~rini ~1şırmı ~ın.. Vergi borcunu verecek pnrn yok.. 279723,5 DUnkü yekOn Gaziantep. ne yUksek bir şetef, • • Ç .J 
bıı 1 

bir h yat g~iriyordu; btitün ta- Bir duvarn duynnmış, iki kişi ko· Şu senin bilezikl<Jrin<len bir truıesini 79764,5 Umum yekün ne ~şsiz bir varlıksın sen? Sen, bir 
hıl'~la.~ 2evk ve neşe hususunda biri- nuşuyorlnr: . . atmnk huspımnd hiçbir fikrin yok harikıı, bir muci:tesin, evet. Türk Çocuk haatal..Jclatı 
tq el'ıle rekabet girişiyordu. Casus-- - Akşam kör~ütük sarhoş olmu· mu? Zahire satışları kahrnrnanlıgmı, Türk celadet ve h 
~ Y•kal yıp nsmnk, deniz seti üze- şum. Polis) r bcnı knr kola götüı!dü- Bu rı rnk nde kü Uk kulnk miM- Ç. . Cinai K. s. K. s. feragatini, Türk yurdsevetliğlni bü· müte assısı 
~ile tehlik li oyunlar t rtip ('tmek; ler. 1tibnr itib r O tUnc .. Bann tBa- firliklerini şöyle bir topnrlayınctı, 23 Vıg. Buğday S 621 6 3125 tün dünya bnündc en açık ekilde Hastalarını 11,30 dan bire lc:a-
~Varca pliinlnr tcı vvur ~trnek Ye yım, n diye bu .knClnr zıkkımlıınıt- içinde ya dı[Jımız hnyntm bazı s:ıf- 75 Toh Bakla 4 35 4 4375 isbat eden knhr m n sehir. Acı zer- dar Beyler aokatındı Aben~ 
~~~ serin knı~lılıkl~ tatbi~ etmek, sı_ıı ?> diyorl~rdı. Onlar ~~~yım~ de- balar>nı te bit etmlı olınuyo~ m.uyuz? 50 B. P1tmuk 33 2S dııli çckirdeğind~n yapılma ekmeği matbaıası yanında kab.ıi e er. 
, ıdunun vakıt geçirtnek ıçin ter- dikçtı oyle bır hoıuma gıd~ordu ki... Çımd1f: yiycr.e!f v~ ken.dı yaptıaın fişekler· ••••••liill-••••••• .. 
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• A~ADOJ..lJ 

Ç NDE HARP YOK Südet Almanlarının istedi 
leri · kabul edilmiyCek mi? FAKAT Neticesine cihanın mukadderatı 

bağlı basit bir hadise var! 
Resmi surette hnrp yoktur. Çin YAZAN faatlerine ettiği hizmetleri tebarilz •"' •• • •• •• 

toprakları üzerinde sulh hükmünü : ettfrmeliyiz. Rusya, en ıyı .Japon Mill?n Hodza ile Südet Almanları arasında başlıyan 
icra etmektedir. Ilalbuki, sın on ay- v· t ç .. ·ı ordularını cephesine hağlıı tut-

da, bu sulh, son derece azametli ıOS 00 OfÇI ınakta~ı~·· Bundan başka, T~rkistan- müzake le gı• r tutuluyor 
~~~yasta. büyük orduların seferber- !erinin diğer herhangi bir tarafınr!r lan Çının Lang-Çeu eyaletıııe ve o- re r Z 1 
lıgı, kıtaller ve tahripler şe~lini al- tekrar harbe tutuşmak iizere, J apoı ·:ıdan da Çinin ortalarına kadar gi- Prag, 15 (Radyo) - Çekoslovak-ı lcrin ifşasından ihtiraz edilmek1e 
nııştır. Fakat YJaponyanın Çınc kur- çemberinden kurtulmaktı. Anlaşıld len harikuliide bir otosrad üzerin- ya milli müdafaa:sı için toplanan i- dir. .Fakat Sücleı memorandomu 
şı olaıı ostlugu zeval bulmamıshr. ğma göre. buıılnr buna muvaffak ol- de kamyonlar Çin ordularına Rus ane yekunu gittikçe kabarmaktadır. hakkında müzakereler cereyan etti
J aponlaı:~ Çin1ilerle !Iene n:ıesud ve maktadır. Mümkündür ki ,Çinliler malzemesi taşıyorlar. Bu yol üzerin- Bütün büyük fabrikalar. milyonlar- ği söyleniyor. Muazzam güçlükler 
velfid munasebetler ıdam. esme mu- ates.Ii "ataııseverlı'klnı•ı'nı' çete harbı de yarım mil:ron Çinli durmadan ça- ca kron vermektedir d 

1 
ki b b 

i • " ı · . . . . J k b . mevcu o ma a era er tekrar mü-

lem iştir. 
Paris, 15 (Radyo) - Prngdıı 

bildiriliyor: 

Çekoslovakya siyasi mehafil 
Çekoslovakya hükumetinin, ~iid v~f ak olncaklnrını ümıd etmekte- usulü ile meczet.8inler, ve sabit cep- ışıyorlar. Bu gıdıp gelışlerı önlemek pot" ankası, on mılyon, Skoda • . . 

dırler. Onların ~·i~1lile~e. herhangi he harplerine ve büylik çevirme ha. ne İngilterenin ne de cihan ı:ıulhunun f~~rikalar~ yirmi milyon, Brinav j zakereye karar verılmış olması, ce- Almanlarının 
bfr sebeple ve ı~tıye ıstıye fenalık reketlerine fazla ehemmiyet verme- menfaatine değildir. 1 sılah fabrıkalan on milyon ve me- ıınref verici görülmekt.edil'. kabul etmesine 

metalibatını ayııe 

ihtimal vernıemcJd 
etmesine ve mazileri müşterek iki sinler. Zira Çinlilerin umdesi de her ... ~ retice şudur ki, Uzak Şarkın murin bankası altmış milyon marki Prag, 15 (Radyo) _ Çekoiılovak- clfr. 
~sk~ ırk arasında fena bir zihniyetin tarafta harbetmek, ve hiçbir tar:ıf- başlıca hadisesi Çinin yeniden doğu- vermişlerdir. ı YH Ajansına göre Rasvekil l\Iilan Çekoslovak~·a hükumeti, AlmB 
~nkışafmn mahal ver~lmesine imkan ta mağlı1p olmamak, olmalıdır. Çin- şudur .• Japonya Çine, belki bunun .. Prag, 15 (Radyo) - Südet par- Hodza, 8iidet Alr:ıanl;rın111 miimes- lisanını resmi dairelere kabul ed 
yoktur. Japonları Çın toprakların- lilerin bu umdeyi fiil sahasına koy bizzat yapamıyacnğını yapmıştır. tısıne iltihak eden diğer gnıpların sillerini kabul etmiş ve hükumetin cek ve daha bazı miismıdetta bulll 
dan bir metresini bile ilhaka hiçbir makta olcluklnrı tahmin edi~<!hilir. Onun birliğini bir kere daha tahak- murahhaslarınd1tn beş kişilik bir he- azlıklar hakkındaki nizamnamesile nacaksa 1'ı Al 

1 
•
1
• k-

d k k tt' · t' G 1 K vet i" B . k'I B H d . .. .. c '. man aı a mes un şey icbar e emcz. Onlar Çinin is- Şayet v_nkıa bu ise Japonvnı:m vazi- u e ırmış ır. enera Şan- ay .. · • c un a~.Ye ı · o za ıle uç Sudet Almanlarının metalibatı et- lan menatık hakkı d ·ı . .. .. , 
~ k k ı ı ı k b' ·ı · · · Raat ... ·· .. ı d' B .. . . n a ı en suru tiklitl ve tamanıiyetini idam eye ka- yeti gittikçe güçle ebilir. • e • en a a rn ) ır mı letın Jıdcrı goı U'Jmuş er ır. u nıuzakere- rafındnkı miizakerelere devam ey- metalibatı kat'iyven reddevliyecektit· 

1·ar vermislerdir. Onlarm ti'< dilek- Farzediniz ki Çine bir milvon J a- Şek, en kalabalık bir milletin milli - ._. ...... ,. • · · 

leri kendisi ile komşuluk münasebet- pon askeri gönderilsin ve ıj ·m· 8011 • kahramanı olmuş, Çini meşru olma- F k • tl d •• d •k • F'; 
!erite is edebilecekleri bir Çin hiiku ra bunların nerede bulıındul~h:.rııl? yan a.'?1 8~S:z. bir istismar~an kurtar- ran ıs er un e l l ran-
metinin mevcudiyetidir. Ona esasen• keşfetmek hızım gelsin. Bunları bul- ınnk umıdını kesmemenın yolumı ' 
J• tedı'klerı'nı'n •·npılma e ı'v 1 mnk p k k ı L bulmuştur. Heniiz vakti iken buı1-)I • ... ' masına v ... - e o .ıy ir iş olml\ ct•· .. ktır. 
tcmediklerinin yapılmasına da mu· Münnkale yolları uzadıkca· müstcv- dan ~arp demokrasileri de müte- b d l 
RaadC' edemezler. Heosi bu kadar. linin giıcli.ıkleri de artnr:Hu Japon n.ebbıh olmanm çaresini kesfedehi- sız vapurunu atı... l ar 
işte Japon imparatorluk hükumeti- askerleri için, }ıcr gün lıiraz daha ı lırl.eı·. . . . I ı 
nin biitün diınyava arzettiği nikap fazla hla<.ırnr eclilmec;i ltı.zım o-elir., lerıne tahsısını rica etmiş. mecU~ de 
'tJudur. Bundan bnşka. hnr•' mal.zemt. -irıiıı a.lkış.la~ ımısmda bu dileği yerine ge- K -...__ 

Fakat herşcye rağmen bir <hadi- günlük istihlaki dt> ehemmiV('tli te8- tınnışt~. On biıı liradan Kırşehir ve astellon - Yalansiya arasındaki yolu bombardıman 
~e vuku bulmuştur. Barışçı Japon- kilftt icrasmı muciptir. Çiniiİerin te~- havalisı 7.elzele felaketzedeleri için, 

hırla haydud Çinliler arasında karı-, Hm olmadıkça .Taponlnrnı Çini nasıl ayrılmıısı ve verilmesi kararlaştırıl- eden gemilerin Alman oidug~ u söyleniyor 
c;ıkhklar çıkmıştır .. '~~ .. karış .. ıkhkla.-lfethedebileceklerini anlamak yaban mış olan 2000 lira, dün Kızılay kuru-
rın d n n (j ç t · • Iactrid, 15 <Radyo) - General Alman askerleri esir almmaktndıı·. ~ ll1<'vzuu a go 1 u .e g-ore. ı- 1 cı bir müşahid için hukikaten gür mu zmır merkezine t.evcli f'dil istir. !\t' h 

1 
ra ugrnmıştır. 

· · k' f h kk d k' J ıA · ıya a, nıgün cumhuriyetc.i 1sırnn- Parı·~ ır (R d • ) F" k' ti p .., nın ın ·ışn ı a · m a ·ı apon P an- şeydir. .J aııoın uda herke-. Cin !ile- - -- - -- :<, > a .) 0 - ran ıs er. aris, 15 (Radyo J -- tıav~ AJll• 
~ h 1 f t t kt' B h · ç k .)'n ordusuna bir lıeynnıı.nnc nesrct- Kastclon ile VnlRnsiya arasındaki t ırıııa mtı a e e e ~( ır. ti ay- rin teslim olacaklarını ::-anı;\ ordu.,· e oslov k .. mi$ ve Jspanyanın, Almmılal'!rı İt::.'- sına göre: Fmnkistl••t• ·t<•lyun' 
riudlnr]a bu bolsPvıkler tarafından ~unların te Jinı olmamıs <>lnınltın 8 }' 8 ·r • • • • ·-· • şoseleri bombardıman etmişlerdir. varmdaki VilJft Realle kusab:.a,ı:l 
1 'b' h"d" ı t k d"J • .).ııılnnı esır edılmek ısfondıgını krı." Kast il h · · htel'f nı gı 1 a 1 e erın e t'rar e ı - J aponyndn ctnrihimizin en büyük - Başı 4 ün ü :rrlıif~dt! _ el "l' tı<t 

11 
d . l l .. " e on ~e rının mu ı ma- zaptetmişlerdir. 

me. ine mani olabıle •k bir Çin h · f 1 • k t• ·· ı ·ı t · . ı.; • en soımı. • a rıc < e gııslen- hallelerinde müdafaada bulunan cum- Pnris, 15 (Rad,,o) _ Frankh!lrl 
k . . t kT h . . e 

8 ~ ı•-soz e~ı ~ a~ıf olunmaktn vakyayı, ıki memleketi de zengin e<le- len kahramnncn miidafa:mm. diğeı· b " 
unwtının eş ı ı ıısusunda Çınlı- dır. Bır çok salı. ııyeth zatlar, Japon cek ekonomik işbirliğinin rahatlıg~ı ve cephelerde d • . . k'I J • ugün de Alikantayı bombardıman bugün saat 12.40 da Valaıısiy:ıv:ı t•~' 

len• vardım etmek mnksadile 700 · . · · A 1 '- a~ 111 şe 1 < e ve ayı~ı ef>ir edilmiştir b b d t . 
1 

:tJ1 
'\...' · b' hayati kuvvetı ıçın tahrıpkar o acak kmmnçlarivle kuşatmaktır Hiçbiı· f<·raO'ati ııef .. go·· ·ter'lm"'·. . · · rnr om ar ıman e mış er ve •· 
•ı~ıı-8.00 m .Japon askeri Çine i~ <: bir hamleye sebebiyet vermek için millet güıı;lelik \'e asikar nıe.nfaatinı·n :ve ~~~ıı'stı"ı· ,, s ı .:8tnı la\'.si- İşgal askeri kumandanı, şehir hal- bomba atar:ık yangın çıkarmıştır. ı 
ı:w:mış ve Çi~lilere de tiirlii türlü Çiulilerin sadece mııka\·emet göstt>r- zıdchna gideıniyeceğl için, :iv;si mü- • P~ris.s 15. (R· l, )- K· t 11 u kıııa karışmış olan Cumhuriyetçi Limanda bulunan Goloda adın.i:ı•1 
~e,lcr rektırmekte bulunmu"utr· ı · ıA ıı·-· · .. ı·· ı · <t<~o ase on-~a- k ı · t k k .1 J" d. ik'bo tı'r · · "' ., · me erı azım ge < ıgmı soy uror ar. ııaı:ehetl~rin cliizelml.'si de hunıı fahii Viıısivn nılun 1 J 1 d as er en meye ana çı arıncaya auar, • ransız vapuruna üşen ı 111 
P'nkat bunların hepsi Çinin me fna j •/' b h. 1. ç· . · · ' · · · ll rnm ıarc ımaıı e en . . ta 

1 
t 

. · n ' - /,ıra ıı « a< ıse» ınde tek hadı:st olrırnk tııkip r.•derdi. harp genıil<'ri ı' \I . ld ~ :-;ıııhırlı• cıvm· kcı:-:ntrnların ihtilfıhnı ya vapuJ'u Ol' smc nn yarmış ır. 
tı namına ·' ap.ılm. nktndıı·. değilclfr. Rus endi l'~ini de hı>saba "'· 1·J·~·J .. ııı'vııı·. 

1 ın, • m.m 0 ugıı . sak ctmiF.,tir. Golodn,bir saat sonra batmı~r. ıJ 
B 1 h Fııknt fü!l'ımızııı giilüııç veya trn- ., " 

u ·ıra< a Çıııııı aniud ''e l><>
1 

·- katmak lazımdır. h i cihazlanmıs 'e p. :. r: • • J Pnri~ 15 (Radyo) - Frankistlcı Barsclon, 15 (Radyo) - Bugün 
'ki " 1 1 ı 1 - ı ı " jik bir garnbeti sabıı·sızlıkla kııvvPti ' 11 ıR. J., (Radyo) - Frankıst- ' · " ~ 

"
1 eıı < e umu mu~ o c ugun< an < a- mahalli tezgahlr.r. nnh:ıllı lı>\'azım ı >r h ·· .. ~ 1 d · bugün ele Alikanııe:ri bombanlmımı elem gelen Frankist tayyareler, ~ 

ha kalabnhlnqmak imkfmmm bul- fabrikaları taraiı.ıılan malze.me;;i hiribirine karıştırmaktır. \~•:! .~~ıın bo:ı: el en "'oııra tekrur etmişler ve mii~u;hkem mcv'dleı ı..: rin dışına müteaddid bombalar r 
1 d B l • • .. an ı~ ayı om rnrdımnn etmiRler · · · · · · · nıu.; ar ır. ll Ul'('t C'clir ki chadİS<.'» gl.'ni~ öl<'iide temin edilm'. bir mil- l \'C nuıı• homhllt}l'r utmı I •d . • h mnhallelere kırk bomba cttn,ış•ar<fll'. mışlardır. -aüv)ög_ıtcchmrıma ~ 

""""" 1 1 1 Jd ki A { "' • .. ş aı n · e - :n · f ı ıl •-· • · """ 0:4a .. u.u ve )Ull l'llJ :ı mıs o u arı yon mifr 41cba b Rus orduJ:- l yuku- t 
1 

,· , · ... i - ga- riıı n1tıl t l'f l . l TDOmonrdıımm netıccsınCle on rcdi l JW'i' nuın R uU m::.,ıt<: .ct..ı"' ~~ 
ı " ı yer errnne yangın t·ık- • · · ı -..1· vaZiyete karsı J nponya tarafından rıda, simal<le Siberya hudutlu bo- mıştır. şi yarnlanmış ve birçok binalar ha. u- uzaklaşıp gıtmış eı;uır. 

Çine munzam bir himaye arzolun- yunca. duha doğru:su Siberya ce1ıhl'- n s ""an Limanda bulunan bı'ı• L" 

t J . r ransız H h ı• d y f mus ur. apon ışgnl ordularının ilk sinde bulunmaktadır. Zira bu cephe petrol gemisi. ntılmı bombalardan arp 8 JD e J ugos 8VY8 
büyük taarruzuna Şanghın.•la ıTan- "essiz bir muharebenin sahner.;iılil'. Arasın ..t :ı bi: t ic :ıref 0 atcs ulnıış ve yaıımı~tır. 
ldn hedef olmmıtur. Çinlilerin bu Bu tehditkfır ağır sıklete karşı Ja- h d . . . d Salamanka, J 1) (.ı\.A.) - Umumi F:_ ran~sız cion . . anması 1 Yunanistan 
derece mukavemet göstermiş olma- ponya en iyi Jiı'alarından mürekkep m ~ : e esı . m ~a a~ l 

kaı·argahın tebliği: l f -'.. l:u-ı keyfiyeti nahoş hir sürpriz teş- yanm mılyon askeri seferber halde Rom • 15 (Radyo) - ita ya : e tıc~ret .. os~nun Arasında t ·caret "'" 
kil Cinkueıa nehı·i ınıntaka~ıncla etmiştir . .ijımların bu suretle mu- buluııdurmaJ· mPclrnriretiııdedfr. A- il· A "snistan a ası,1da ,Jev..tm k ı · · f • l 
k ~ ..1 kıtalarımız Siurra Kubilfrandoı1tın m U .. te Jll t' ....,z erı k l • b ·s t '\.'O'f avemcttLn sonra başka bir yerde ni bir Rus taaı ı'UZU kn • .'Slf.11'11da bu ya • 1 ı \ '. ~' • . z :ı e erı a. J 
t k k ede tica et muahedesı müza· ce11ubi garhiı:;indeki mevzileri, Tetln p l5 · A A ) A J1 e ·rar mu avl.'met göstermek üzere rım milyonluk ,Japon onlu:-:ıınun kft- arıs, ( . . - yan Atinı, 15 (Radyo) - Yugr 
J l · b .. köyü Cİ\'arındakt yiiksek araziyi ele 

npon mengenesinden kurtulmuş ol- fi gelip gelnıi~ ecegini kim e söyli- "e e err. ugu ı so ıa erm ' ve meci s n:n dc:ıı ı c ıcl: menı reis lavya tıc uet nezareti erkiaıll' 
malnn keyfiyeti de öyle. İkinci lru- 1 yemez. HerhnldP bir elill.' Rus küt-~ Afa~11 s .. fj ·ile it l•ıa har ciyt- geçirmiştir. 1 F b f' 
unk J p t d b 1 d k" b Kaı;tcllon cephe:ıinde kıt:ıatımız Beı g ·o ı harb zamananua ran· dan bır hey'et, bugün ur• 
., · a on aarruzu a ugün er e lelerini "'erinde tutın ğa ve öte ı · ııazııı Kont C 8 ,,.0 araı.nda d f' B b • Y ı.·.t " ı •• ı'ler· l n k ti · d s·ı. oııanmas1 nın ve tıcnret ı· gelm'ştı'r. u ey et, ugoı •r,'' cereyan etmektedir. Şanghaydan 30 elile de koca Çini boğmağa te~eb- 1 1• re e erme evarn etmis vı· 

mil uzakta cÇin şark ve garp demir-' büs etmek .Japonya için ceımrane bir b.r uzlaşma imza anm ştır. Figuerola köyü ile köyün garhındaki losunuıı mü c. kaoil vaz;fderıne ile Yunanistan aresında akd~j 
yollnrı• boyunca, Sin-Çeu mevkiin- teşebbiisliir. Hulfısa. bu, oldukca · 1 

• , • miiteadddid mevzileri ve cenubdaki daır hir rapor hazırlamıştır. Bu lecck olan ticaret muahede ... 
de mu'rnrebe devam etmektedir. Bu v.·orgun olduğu halde mukaddnine f>oJoo\'8 hl\,, u" metı bazı tepeleri işgal l!tmiııtir. Kordu 1 b ıııu"z.,,.kerel ... "'rınde Yugoılavd'I' 

U rap o. da ticaret gemı erinin ica .. •J demiryolu boyunca Çinliler itina ile de riza göı4termiyeıı bir millet için .1 cephesinde bazı köyleri ele geçire- tems 1 edecektir. 
hazırlanmış müdafaa hatları tesis kötü bir iştir. Japonya Cinde carrnı- 1 Aşkerlikten kaçmak i tiyen rek ilk hatlarımızı ayni hizaya getir- ed.-n ~ .an.ar.a tech zı ıstihdaf 
etmişlerdir. Bu satırlan yazdığım hn gerilmiştir. Rusya, Japon tabirilt• yahud.leri ) akaladı dik. t'd .nıckte ve muhtar b.r yük· Tuna komisyo'fld 
esnada -şayed bu kelimeyi kullana- ctesadlifen> faaliyete geçmek ii- Varşo.a, 15 \R:ıd)Ol _ 1-fj. Barsl'loıı, 15 (A.A.) - Hava~ A- sek deniz k ıın anda heyetinin • 
bilirsem- harbin neticesi malUm bu- zere hazır bekliyor. Rus tayyarecisi, k jansı bildiriyor: lu"z ımuııdan bahsed lmcktedir. Bel nrada ta•ınacd uınet aaı-erlikt .. n kaçmalc ııti· 6 l"' hınmamaktadır. güzel bir gecede, Tokyo ile diğer Ja- Şark cephesinden gelen haber- h l d Vı'yana, 15 (Radyo) _ Sif 

Y .. n b'r t,,._ m y·hud'l 1 bu Pı.in yliikında harp a İıı e Şin-Çeuyu zaptetmek Japon- pon şehirlerine korkunç zararlar ve- w • ' ıt "' 1 er ~ n- Jere göre, bu sabahki muharebeler- tf.' 
Jar için pek chmmiyet!i idi. Di- re bilir. 1 ırı istism u eden şebekeyi de onlıir Almırn askeri e~ir düşmüş- milletin kşkılat. ındmlması hık· nelmilel Tuna kom syonu. A dl 
ğer taraftan. Çinliler için de ehem- Burada Sovyet Rusyanın Uzak meydana çıkarmıı ve hepsini tür. Muharebenin bidayetindeberi kınd iki umumi •planın çerçıvesi tostan sonra buradan Belgr• 
miyeti olan nokta, geniş memleket- Şarkta İngiltere ve Amerika men-· t ... •k f eylem şt r. ilk defadır ki. bir kara harbinde• d. hi ınd~ tl" icik edilecekti • tı:lşı:ıncaktır. 

/1 .. hıncın7aldı.. retinde yanında o da vardı. Bunu Bunların araınnda gençte var, ihti-, - Kal~i~de biri. ':ar .Aferide; 

1 
Güzide homurdandı: daha önceden işitmiştim; bir baha-ı yar da... mm -demıştı- derdn.u kımseye C'I' ''Ah b • • • • ı -Ölüme müstahak imiş.. cok ne ile evde bulunmadım. Ondan ka- Yaz günleri, avlularına, dam ve Jemiyorsun.. Bak, fıncanın ~,,dl 

' 
u g on U f' ivi oldu da vurdun... ~ çıyordum. Bu kaçış ve uzaklaşışı ağaç altlarına boydan bok ya 1hasıfrlakr bt~sı knede kadar da siyah

0
.. Yü~~· b" 

1 Yavas. yavaş kendini toparladı. hakikatte gittikçe artan bir yaklas- seriyor, üstüne vumuşa , iri i, u a - ır er oturmuş..... ur, .. ,,0 f· 
- . • b' l .. "k'll~-1 a Demin okşadığı ve tahnitini düşün· manm ifadesi idi. Ondan ne kadar lı minderler atıyor, hem işliyor, ça- kayım, şurada ır yo. ?ozu I"'": 

1111" dliğü kartalın cesedine bir tekme uzak bulunuyorsam, içimin yakın- lışıyor, hem de konuşuyorlar.. 1 l~te, yo_lun ?rt3:sınd.a hır msan"~ef' 
yazan: ~aim..:. ~.:..di vurdu: lığı o kadar artıyor ve onu görmek Dere içinde bu dostlardan birinin kı de hır ınısafır. hır mektup 

- Pis mahluku atalım, köpek- susunda azim ve iradem, kalbime değirmeni var ki, orasını çok sevi· ı bir haber.. . . . 73 
- ler yisinler. dayanılmaz bir zehir acısı veriyor- yorum. Bana, o eski zeybeği hatırla- Sonra dızlerıme vurmuştu· .~· 

Za 11 k 1 1 k .. d. V D w .. l Af 'd hail ~ize hak verdim-diye ilave etti- va ı arta Ö me uzerey 1• e sonra bana döndü: du. tıyor .. Ceviz ağaçlarının koyu göl- - ogru soy e erı e 
fakat iş işten geçtikten sonra ... O f ri, eğri gagasının derinliğinden - işte şair hanım, senin kartalın Hastalığım, sert hamlelerle ruhu-' geliği altında değirmenin ağır bir için tasalı mı, değil mi? ~rt'f 
mağrur kuşun, su qefil ve bicare ha· harhara ile karışık bir ıslık sesi gel- böyle marifet!. mun bünyesini kemiriyordu. Bütün 

1 
ruh rehavetile ve insanın beynini Gülerin gözleri de, bir foto 

Jine balC !.. di ve sonra, kanadını sürat1e kaldı· Güzide, gözlerini uğuşdurarak ve mücadelelerimin nafileliğini ve bi-I uyuşturan tatlı bir homurtu içinde objektifi gibi açıl mı:;: idi. . it ti' 
Güzide. çoculclara birkaç para rıp olanca şiddetile Güzidenin yü- sert adımlarla uzaklaştı.. Hüsnü çareliğini de seziyordum. Bir kurt öyle bir dönüşü var ki... - Hay.ır -diye güldüm· hıçb 

vermiş olacak ki, içlerinden biri, züne çarptı .. Güzide acı bir ç ğJık ağabey, yerine döndü, oturdu. Ben ağzına düşmüş zavallı bir kuş tasav-1 Bana burasını Güler öğretti. Ne 'sam ~'?.k, ına~ı~ ban~!. 
kartalı sürükliye sürüklive. ~çeriye atı~ ~üştü:. k:;ırtal da boylu boyuna 

1 
ne yapacağımı şaşırmış vaziyette vur et: 1 kadar zamandır, bu değirmencinin Gul ızar sozume ınandı. 8Jı. 

aldı ve yanımıza kadar getırdı.. serıldı ve oldu.. bir müddet orada kaldım.. O keskin dişler arasından nasıl. kızı beni tanımak istiyormuş .. Ni- .. ~~k~t Güler h.iç. ~es Ç~:r:şıfl1 
Ölüşü bile heybetli ve şahane idi. Ben fırladım ve Güzideyi tut- Öyle tahmin ediyorum ki, bağla- kurtulabilir?. • hayet bir gün uğradık.. lduşunuyorı:nu.s gıbı yaptı .. 

Geniş kanadlarmı yere yaymış. ba- tum. Hüsnü \ğabey de kalkmıstı. dığım düğüm. çözülüyordu. Bugi.in- Bundan başka korkunç bir me-1 Gül'izar adını taıııyan bu taze de- dereye çevır?ı'. edi ff"~ 
sını, yarı dik olarak sağ kanadına Güzide, · kü hadise, akıbet ve mahiyetleri lankoli de gittikçe tekasüf eden ka- ğirmen çiçeği, toprağın en mesud Evet, o .!ı~dısedeı~ on .)erile b11 

dayamış, parıltıları soluklaşan qöz· - Müdhiş, müdhi~ -diyr. inliyor- mechul yeni hadiselerin başlangıç' ranlıklar gibi varlı~ın.u sarıyor _ve i~sa.~l.arındandı .. K~_r~ıs~~· .. şen~ ala- sonra, ~.uzıde, . lııznıetçı . , 
lt:>rini Hüsnü ağabeye dikmiş, sanki, du- ne kadar kuvvetlı vurdu sorma- ve birincisi idi .. şu halde yapılacak. bu karanlık, maddı hır sıklet halın- bıldıgıne rahat ve gurultu.suz hır ru-ı tczkcre gondcrrnış .. ., b. Jflıfl' 

- Beni sen vurdun 1 yın .. Az kalsın burnumu kıracaktı .. şey, onların Tireden UZ?~laşmala_l de içime çöküyordu. hu vardı.. 
1 

• !-Hisnü. ağabe~in. ~oktor rnır ye~e' 
Der gibi bakıyordu ona.... Güzide çok korkmuş olacaktı. rını temenni etmekten başka birşey Teselliye ihtiyacım arttıkça artı- Dudakları daima güli.iyordu.. f n- ~ı_rı gclmı~. hepımızı akşa 
çocuk çekildi. Güzide, Yüzü sapsarı idi: Onu bir ~andalye- olamazdı yordu. Ben, bundan da mahrum- ce ve güzel bir sesle her zaman şar- gıne beklıyorlarmış.. k . 1' 
- Bunu mutlaka tahnit e.:?clim, ye oturttuk. ,,"., dum ve ebediyyen mahrum kala-

1 
k.ı söylüyordu. Sonra fincan falı ba: Baba~. derhal bana bad~di. l>'.,: 

çok sık birs y ol 1cak, Hüsnü ağabeyin dudaklarına es- Onlara ancak on yedi gün sonra caktım.. 1 kıyordu. llk konuşmamızdan hem - Gıtmemek olrn~z. clıt1 o 
D · di ve~·. ınak için kartn!a doğ rarengiz bir tebessüm titredi: gittim. Bu müddet zarfında bize Gii- Kendimi .nasıl avutacaktı~: . gülmekten katılttı. Fincanıma bak- sen kaç zamandır uqra;:ar) 

ru e[il<li.. 1 
- Gördün mü Güzide, kartal zide iki defa gelmişti, üçüncü ziya- Burada bırçok dostlar edındım. mıştı: f lara.. (Son 
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ANADOLU Haziran 16 

Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

Nalcledenı Kimi Oral 

Dünkü yangın 

iLKOKULLARDA İMTİHANLAR BİTTİ 

Talebenin kabiliyetini ve muallimin 
mesaisini gösteren sergiler açıldı 

edilen sergi, busene Dumlupınar ilkokulunda tertip 
tamamen başka bir sistemin eseridir 

lfınıf 

mü se e ri, mektepleri gezmişler, 
Ödemiş mekteplilerirle tnnışmı~lnr
lı ı· .• 

- Üst tarafı 1 incide -
buğdayın az gelmesi dolayısiyle fz. 
mir şehrinin ekmek ihtiyacını ve 
hali hazır birinci nevi ekmek narkı 
olan 1 O kuruş fiatin yükselmemesi
ni temin maksadiyle günde 80 ton 
buğday istihlak eden şehrin ihtiya
cından açıkta kalan kısım kadar ve 
tercihan mahlutlardan olmak üze
~e. mahlfıt ve sıra mal yumuşak 
buğdayın Ziraat bankasınca, bu va
ziyet düzelinceye kadar her gün 
borsaya arzedilmesi, sıra mal yu
muşak buğdayların kilosu 5.75 ku· 
ruştan, mahlutlann kilosunun 5,5 
kuruştan yalnız değirmenci ve kır• 
macılara satılmasının Vekaletteki 
buğday komisyonunca kararlaştı· 
nldığı Ziraat Vekaletinden bildiril
miştir. Son günlerde piyasaya hiç 
buğday gelmediğine göre Ziraat 

YıldınmJ..:cmal mcktel>i talebe ve öfi1·ntmenleri Ôclcmi§te... bankası deposundan her gün piya-
nüfusumuz, komşu acvletleÇn nüfus- ~rgilerde her sımf tnlel.ıesi, kendi saya 80 ton buğday arzedilecek , 
lariylc mukayeseli grafiklerle cok eserleriyle bir oda sfü;lcr ve hnzır- bunlar, muayyen fiat üzerinden de
muntazamdır. lardı. Çalı. kan ve yiiksek sınıfların ğirme~ci ve kırmacılara satılacak· 

Bir oda, yurd köşesine tahsis edil- materyali yüksek ve zengin, diğerle- tır. Vekölet, bu buğdayların ihra· 
miş, buraya altı oklu bayrak asılmış- rinin zayıf görünürdü. catçı tacirlere katiyen satılmaması
tır. Gazetelerden ke: ilmiş ı·esimli Dumlupınaı~ okulunda bu sene ha- nı bildirmiştir. Bu sayede İzmir pi
parçalar, tı:ılcbe tarafından levhalar zırlnıuın _sergi,m~vafa.~ olmuş, alaka yasasında buğday mahsuiilünün a
haline getirilmiş. işlenmiş; vekilleri- çekmiş hır ef\erdır. Dıger mektepleri- zalması yüzünden ekmek fiatinin 
mizin ve İzmir vali~inin fotoğrafile-ı ~~ıiz de bu sistem sergi tanzimini bir yükselmesine meydan verilmiye-
ri yerleştirilmiştir. Yurdu can)anclır- ornek olaı·ak almalıdırlar. cektir. 
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B 'AKŞA uKi Pno ırRA ı Bergam:ı belediye R. 

,, ( 

lstanbul radyosu kaza ? b 1\1 k Öğle ncş·iyatı: 12,30 Pl8kla nan Q am. ay JYafizi kaybetti Berg ma belediye r iıi ve 
Türk muıikiıi - 12,50 Hav • I 
dis _ 13,05 Plakla Türk mu· Saat • • • p ımir meclisi umumi azasından 

amırcısı a P r B. Nafiz Ôzçclik bir müddet· 
tenberi rahatsızlığı münasebe· ıilciai - 13,30 Muhtelı"f pla"k 

•tıriyab. F d b . .
11 

tile fstadbulda sanıtoryurnda 
Aksam neşriyatı: ran a a lT Vl Q Safın aldı, şimd. ted vi ltınd idi. Hastalığın 
18,30 P.ald dans musikisi-

19 ıs S b b E Yan gell·p sa~ u••rÜyor.I artmaaı üzerine Bergamaya dön· 
, por musa a eleri: şref ı- ~ Şef.k - 19.55 Borsa haberleri müş ve tiir gece misafir kıl· 

. Fran ııdn Gonfl B1.ıfig el niJcn yer- diki haldf' villu mda dinlen is or, hakin dıktao sonra Salı günü özle 
- 20 Grenviç rasadbanesinden de şımdi en çok dilde dola an nd, Pan- parı lar uyunu ç('ı l'r e, yeni b. lan üstü gözlerıni hay ta ebediyen 
naklen saat ayarı - 20,02 Sadi puı dur. P npur ııdmı t ı ıyıın, adam, ficnı t m k ırli Jc dol· mıığn çıkma- kapamıştır. 
Hoııea ve arkada•ları tar fından bu kü Uk ehırclc bulun!m villülnl trın ı m ıht<'mel ! B hu u dinlenmekle ., ı Uzun zama fırka mutcmet-
Türk musikisi vo halk şarkıl rı 11 cm~ip gorüncnlerind n birinde tokat s m<'ge tı.ıh. mmuhi art cağınn oturmnkt~clır ve hali vakti yerinde, 1 orc ı l.ğindc memlekete yarar itler 
- 20,4S Hava raporu - 20,48 1 " d k 
O 

it.ibar goren bir _adnmd.ır. Seı vetc u. - Aııcul·, Pcmpur imdi civarda 0 im- gor Ü ten ıonra sekiz yıldan· 
mer Rıza tarafından arapça b hıp olm: ı, lms lı kcııchnC' mnh us bn· dar t..aıımnııR 11• J i bo b lunup ona eri Bergama belediye relıliği 

söylev - 21 Radife Neydik cı k"ld a· 1 ' f •Je ı e ır. tokul aturnk tuzminnt ödeme! zo- vazi eslni görmekte idi. 
ve arkadaıları tarafından Türk Pnnııur, Pnriste snatçiycli ve saat rundn kıtlmamak jçin hemen hPıke· Kaz nın yeni elektrik işleri 
muıikiıi ve halk 4arkıları - tmnirf uretiyle ekmek parasını güç ıhti~·atlı, temkinli 'davranncnkbr. · · k 1 l ., ıçın var uvvcti e ça ışmı~ ve 
21,45 Orkestra - 22,15 Ajans ile çıknrı~·ordu; ndeia fakirane yaşı- buna rıığmPn bn kn bir tarafa s1.:ya-hıberleri - 22,30 PıakJa so· yordu. J{~ndisi ö~lc kolay ~olay ~eye. ıat edip tC' t~nınmndığı bir yerde to- onu meydana getirecek parayı 
lalar, opera ve operet parça• cnnn g tırl ·mezdı, o~ lenılen suzlc>r- kat paru ı toplnmnğn te ebbu etm<'· da hazırlamıştı. 
farı - 22,50 Son haberler ve den çarçabuk alınmazdı. i de ihUmnl dahilinde! Bir kere elU- Temiz yere.-.li idi, herkesin 

Güz ] hnv~h br ~nde bir gazino- '('m lnR kurnı:ıı, soytnri olmayı gJZC :ıl iyiliğine çalış•r, işlerini görmek-
ertoai günün programı. da ~turmuş, ısknmbıl O)'l1Uyordu. Kay hktım onra me ele yok arhk !?... ten zevk duyardı. 

Ankara radgosa bedıyordu. Bir aralık oynıynnlnrdan Cenazesi kesif bir halk kitle-
Ôğle neıriyab: birine, şoyıc diyecek 0ıau: A vem kamarasJnda sı taraf.odan kn1abanın ken•· 
12,30 Karışık plak ııeşrlyab - Siı, şe~rt~n gibi oynuyorsunuz, 

1 50 P T 
•- hnni ya '-'ok mu va! raııa kadar eller üstünde götü-

- 2, lik : ürk muıh~iıi " " Londra, 15 ( A.A. ) - Dün "I .. H lk b d Fakat, sen misin soyliyen ! Böyle ru ıııuş vo a ovi an osu ma· 
ve halk tarkılara - 13,15 Da· o"ı1tleden A k a der demez, ynnrığında bir tokat §ak- ıs sonra vam amar · tem avaıı çalmııtar. Yollarda 
bili ve lıarici haberler. d 1 d 1 l' · · ladı. He~·eccına gelen muhaUıbi oyun- sın 8 spı.:ınva a ng. ız tıc reli • erkek birçok lcimıeJerin 
Akşam neşriyatı: cu, kendini 1.aptedememiş. mosyB hakkında Çemberlayn tar fın· bıçi(ırakları duyulmuştur. 
ld,3Q PJikla dans musikisi - Pnmpurun yanağına şiddetli bir to- dan vukubulan beyanah müte· Ebedi medfenine tevdi edilen 

19,15 Türk musikisi ve halk kat aşketmişti. Pnnpur; bu karışıkhk akıp Atlee bıışvekile, müdafaa· B. N~fızin aileıı halkına baş 
şarkıları(Makbule Çakar ve arka· tan bir pnrçn şaşaladı. lfikin silkune- -sız s·v,I halkı ve lngi iz gemı· 1 ı 

1 ) 20 S 
tini bozmadı, yavnı:ı yavaş gazinodan sağ ığı dı er~z. 

aaş ara - aat ayarı ve ~ lerini muhafaza etmek üzere 
aıapça ncfriyat-21 Konferans: çıkmak Ozere nyağn knlktı. Barselon hükumetinin bava 

5 Ornda hazır bulunan bazı kimseler, 
( dım S.rn Tarcın ) - 21, 1:5 kendisini böyle hiç muknble iz kalkıp müdafaası toplara idhal etme· 
Stüdyo salon orkeıtraıı - 22 gitmeğ bırnkmndılar yolunu kestiler sine müs ade etmek niyetinde 
Ajanı haberleri - 22, 15 Yaran· ve d rhal mahkemeye müracaat etme- olup olmadığını sormuştur. 
ki program ve istiklal marıı. si için zorlaclılnr. Bunun üzerine Pan- Çemberlayn cevaben lspan· 

AVRUPA RADYOLARI pur, zoraki bir istida verdi ve tokat a- y ya top vermekle lng !terenin 
Sen/onllerı 1andnn tazminat i tedi. Mahkeme de ademi müdaha.e siyasetıne mu· 

13, 1 S Roma kıaa dalgası : 3,ooo frank tazmhıuta hükmetti! gayir bir h re kette bulun muş 
Senfo l·ı. ko 

20 
lO Le . Parayı eline ı:ıhm Panpur, dilşlince- I k .. l . . o .: nıer, , 1ı1ypzın·. o aca ın1 •oy emıct r 

o ye aaldı; lm . urctle para kaummımm .. y • 
Senfonik konser {Mozart, Mıc· snat tnmiı·ilc pnrn kaz~nmnktan daha Atlec o zaman demiştir ki: 
cbiavelli vı.), 21 Bclgrad: Sen· kola}' ve dnhn kih·lı olduğunu zihnin· -Gener l Franko nezdınde te· 
fonik korıse·, 21,30 Floranı • d n ge(#irdi. Bovun toknt yemeği mu- şdbbü atta bubnurkcn ayni za. 
Napoli: Senfonik konıer {Lual· vnflk rdU. Kar 1 ındakilerl tahrik manda ltal ad d hil ld~ u 
dıain idareainde). etme~e gayret ederek, 1 uy ıçen"Sınde h ide fngiliz yü gemilerine ta-
Ha/i/ konserler: tokat yemek suretile 8 kcrre tazminat ar.ruz eden tayyareleri veren 

7 O B l aldı. b k ~ , 1 er in kısa dalgası :Halk Bundan onrn faali:,·ctini Pnı isin ü Om etler nezdinac de teşeb· 
koıısori (8,15 devamı), ( 10,30 bir muhalle ile tnhdid edecek yerde bilsatta bulunup bulunmıy1ca· 
Yeni ıeçme plaklar ), 10,45 Paı·isin bUtun mahallelerini dolaştı, ğına Başvekilden sorabilirmiyım? 
Manevra koroları, 12,15 Roma hatta miılhaknta Jcadnr dn uzandı. B. Çemberlayn şu cevabı 

Tolrnt yemek!~ her znmaıı fnzl~ 
tnzminat el<le edememekle bcıraber, ne 
nlır a kür saydı. Bir defasında adam· 
akıllı uir tehlike de atlattı. Tramvay
da birisine ç ttı, çattığını kızd ıt clı, o 
kadar şiddetli bir tokat yidi, ki sı:n· 
deliyerek tramvaydan düştü ; bereket 
versin tramvay araba ·ı o aralık dur
muştu!. 

verrniştır: 

-;-Hayır .. 
Kumandası altındaki kuvvet· 

lerin faaliyetinden dolayı Fran
konun tamamilc mesul tutula· 
bıleceğini zannetmiyorum. 

Müıtakil amele partı i men· 

...... 
Çabuk 

ihtiyarlayan 
insanlara cevııaliyet 
verecek ilaç bulu 1du 

Norveçte Oıılodaki Farma.ko· 
l.ıji E1stitüsü profesö ü Ments 
fon Krog yorgJn dü~cn, çabuk 
ihtiy rl yan insanlara enerji ve 
yeni b.r cevvaliyct veren ilaç 
buld'Jğunu ilan edi}'.or. 

Profe ör bu itacı dom 
nirlerinden çıkermıştır. 

Çok genç ve çok ih .iyar ol· 
mıyan kırk ve elli y&ş Arasın· 
da ki insanlara bu ilaç aşı lan· 
dığı takdirde yeni bir can lal1k 
vermektedir. 

Bu suretle enerji ve ç'laşma 
arzusu ile mide iştihası ve te
nftsül kuvveti de artıyormuş. 

Profesöre gö e alelade şekil. 
de gelen iht.yarlık bir nevi zc· 
hirlenmcn n netice idir. Bu ı ş 

vücuttaki zehıri tcfrık ediyor. 
lht yarıığın d.ış a:amctierı ve 
nevrasteni ıse b.yolojık bir ha
disedir. 

H 1ir"' t • 

Halk_d ......... iy_o_r --k-i:--=L=ü=z=u=m~l_.,,,..,...,,.,.z -~.:=-
Memurları.1 dilekleri ı==;:;;::::==========ı TRENLER: 

Devlet Dcmiryollarında mu- 1rmirden her 11fh kalkan trc 
allimler için yüzde 75 tenzilat lerio hareket autlcti .. 

yapıldığı halde memurlar için Aydın hattı; Alsancala 
ayni tenzilat yapılmamaktadır. Sı:mir·Karak:ayu·Aokarı: :Pıur· 
Aldığımız bir mektubta mem· ••111. çarıamba. cumıı, paıar gtınleri 
leketi tanımak, tebdilhava ve eaaı 21

•
35 

de. 
hmir • Nazilli: Her gtıa 11•1 

aaireı gibi scb blerle memur- ı ı ve J6,40 da 

larJn Devlet Dcmiryolları tren· lunir·Denlzli: b. p 1 mb'-
lerile yapac kları seyahatlerde eumart i gnnleri ı at 6.ao da 
ayni tenzilattan istifade ettiril- lımir·Tir•·Ôdemi : Her11bab ııl 
meleri istenmektedir. Bu müta· 5•35 do bir katar; hsr akoaıu ıuı 

17,30 Ôd miıo bir ıroa, 16,30 da 
lea çok doğrudur. Bütün me- Tireye otoray. 

murlarımız, böyle tenzilatla Afyon haltı; Basmaneden: 
memlekette ıcyahat edecek İ&mir-1ıtanhul·Ankara: B•r • 
olurl rsa bunun fayduı hiç aat 7 de (pazar, cuma. çartımb• 
oüphe yok ki çok geniı ola· gGnleri ya klı Tagou0bare uluaarl 
caktır. lomlr • Soma: Pasar Te paaat• 

iki Alman casusu 
Kafaları koparılmak 
suretile idam edildiler 

Berlin, 15 (Radyo) - Baıka 
bir devlet nam ve hesabına 
caaualuk ettikleri anlaşılan Jorj 
ve karısı Anna, bugün kafaları 
keıilmek suretile idam odilmiı· 
lerdir. 

B. ADIL 
SA YJ .. A V l\11 OLACAK 

Ankara, 15 (HJsusi muhabi· 
rimizdcn) - Gümrükler ve in· 
hisarlar Vekaleti müsteıara B. 
A. Jil.n münhal meb'usluklardan 
birine namz:d gösterilerek ye· 
rine gümrükler umnm müdurü 
B. M.ıhmut Gfodjzün mjıte

şarlığa tayin edilme• mı.1hte· 
meldir. 

Bnkreş sefirimiz 
Ale aııdr FHıulclfmm 

bir ziy.ıfot 'ertli 
Bükreş, 15 (Radyo) - Tür· 

kiye Sefiri B. Hamdullah Tan· 
rıöver; burada buradı. bulun· 
u;ıakta olan Atina m zesi mü

dÜru:B. Ale1'sandr r.lad Jfus 
şerefine bugün sel arethanede 
b r z;yefct vermiştır. 

Amerika-Iran 
Petrol şirk~t: MonJ

poldan v .1zgeçti 
Tahran, 14 (A.A) - Maliye 

N ızırı bugün parlamentoda 
yapt ğı beyanatta A11erikan 
1 an petro ş rketınin 19 .6 dan 
kcndısıne v::rılmiş o:an Mono
po dan vazgeçtiğini bıldırmiştir. 

Halkevi köşesi 

111i 'ftDleri uat JS. 28 de 
Jsmir·Bındırma: Paur, ıplı. pır

teınbe ,.. cumırteti gtııılod ubablt• 
yic 11at 'Z,20 de muhtelit katar: 
paıarteıt. çar~amba. cuma cGnlorf 
ebpre!I uat 12 de 

hmlr·Somr. Paur •e paıatt ... 
genleri uat 15,28 de 

Her zaman lazım olan tel,. 
/on numarala.1' 

Yangın lhban: 2222 • ı•hir ııl• 
fonu mtıracaaı aumuuı: 2200 • ,., 
lıirleruaaı a.lefoıı milraoaaı nUDP' 
raıı: 2150 • elektrik: ıirkotl: 209'· 
bnagao: 2326. polis: 2'63 °lmcldı 
llhbt: 204 6 • Basmanı iataayooa ı 
8638 • Abaucak iıtasyooru 21U • 
l' ... port vapur iııkelcai; 285 l 

Şehir Dakil vıwtalarınııı uba!J• 

leyin fü; •• &ece wa barual 
uıatleri: 

1'ramuaglar. 
lie r aahab Gl1ulyab tn ,.aı 

t>e,ta bir uamYaJ barekeı edır. 
liwıu uat alUda hareket edem iki• 
d uaoıny &ak.ih odu. liwıdall 
IODra htı dôt& "a.ıkaJ• bu Lt.&ı.ıl' 

Uf 'ardu. 
Gece ıoıa aıawva1 Gilnlyalıda• 

24,5 dedir. 
Konaktu Gfizolyalıys ilk ırar.11" 

Tay aabahlo1i11 5,2b dadır. 1kioo1 
uamvay Lıc •••' ıoW'.. 01~11 '1• ıu , 
ıcket eder. 

Kouaktaıı Güaelyabya geoo o:ı ' 
ı ... m'H1 ... , il ı.rdo haro~oc edot. 
bUlldall oc! .u ı.l• a.&& uıu"f-'l 

ur®. 

ı· apurlar: 
famirdeu K.ar,ıfakau ille •apııt 

eaat !ı.45 te l'aeaportl.ııa kal&:ar. C,;oc:I 
"'D 1apı.ır eut U 1JJ ıU A.v~· 
&.ı hareket eder. 

~ııroı1akaJ•a İuıılıe illı: np ır 
aat (1.2\J dcdu. ~"" u.l'.u .u , ... • 
, ... , 2' dedu. 

ta.tındcı~ uor yan m ı alto bit 
tapur \u.rJır. Aqam M:jU•.i•.a 

wıer«ır rııalo hıtıiır. 

Almanya 
---··- -

Yahu. iler hakkında 
ye:ıi tedbirler alıyot 

kıaa daigaaı: Şırkılı hafif musiki, 
13 Berlio kısa dalgası: Hafif 
musild ( 14,15 devamı), 13,25 
Bülcreı: Sibiceanu orkeıtraaı, 
( 14,30 devamı ), 16,30 Berlin 
luıa dalgası: Küçük popüler 
lcoaaer, 17,4S Berlia lcıaa dalgası: 
iş ıonu konseri ( 18, SOdevamı ), 
18.50 Prag:Hafif muaiki, 19,30 
Praı: Fok orkeatrası, 20 Berlin 
kaaa dalıaıı: Askeri bando, 
20,4S Varıova ı •ilkbaharda 
qk. iıimll musikili program, 
21 Viyırıa: Akşam konsori 
(Or keatra, piyan o, tenor, konser), 
21,30 Bükreı: Radyo orkestraıı, 
22, 15 Prag ı Kilııc musikisi 
(11 ınci asırdan), 22,45 Bülcreş: 

Bu tehlikeli tokattan uğradığı ka-
1.ada omuz kemiij'i incindi, bu Jebepl(' 
de bu seferki tazmin1ıt miktarı 5,000 
franga çıktı 1 

Dahn fnzln tazminat sıldığt dn ol
madı değil; tokat yilzUnden lıır defa
sında da -en fazla oln;ak üzere-
10,000 frangı cebine indirdi. Ancak o 
seferinde canı huyli acıdı. Çene kemi
ği ağırca zedelendiği :ıdcn, 3 ay nuld 
dctle hastanede yattı. Bununla bera
ber, tedavi masr.ıfuu OUl•<hl\~('>11 suı:ra 
da, gene karlı çık~l~l".n g•irerek, ml~m
nun oldul 

ublerından Mak Govern baş
vekil tarafından sarfc iilen söz
lerin Frankoyu lngiliz gem ler.
ni bombardıman ve lııgilız ge· 
micilerini katletmeğe teşvik nıa· 
hiyetınde olduğunu beyan et
miştir. 

65 ya~ında olan p ofesör ılk-
1 - Hakevımizııı hav Jya Bcrlin, 15 (A.A.) - Alm•ll' 

karşı korunmaları hususunda ya dahiliye nezareti müstet•'' 
bilgi edinmelere için Evimizde Dr. Stukatnin A!man huku~ 

Pli~la pce koaıeri, 23,20Prag: 
Plik konseri, 23,30 Liypzig: 
Halk musikisi ve eğlenceli par• 
çalar, 23,30 Viyana: Halk mu· 
.W.I ve hafif parçalar. 
O,,.ralor, operetler: 

14,45 Roma kısa dalgası ı 
lJrik operalardan bir perde, 
18,30 Roma kısa dalgası : Bir 
perdelik lirik opera, 22 Roma· 
Bari: Ricbard Strau11ua •'Roaen 
kavalier. operuı. 
OJa mruilcbi: 

18 Oıtrava:Oda koroıu,21,30 
Milino-Torino: Kuartet konıerı, 
25 Varıov&: Leh oda musikili 
23 Peıte: Oda muıilciıi konseri. 
#Uıitaller: 

9,45 Berlio kııa dalguı:piya· 
ao konseri (Mozart), 11,15 Ber• 
lla kısa dalgası:P,yano muıikiıi, 
17,15 Roma kısa dalgaıı: ltaı. 
J•D tarkılan, 18,30 Berlin kıaa 
dalraıı: Hugo W olun prkıla~ 
r&ndıa, 18,35 Bratiılavı: Halk 
prluları, 19 Varıova: P.yano 
konaeri, 19,50 Peşte: Çigan 
m"aikiıl refaJcıtUe Macat ıırkı• 

Hullisa, mü yö Pnnpur, top~·ekCın 

o kadar kazımdı, ki <:o:ıtı Bufig Jeni
Icn yerde guzel bir villu seç !" ek, 6a· 

tın nlıp yel'leşti. Haltu, b;ı vıllı1y1 sa
tın aldıktan sonı·,ı da, el:nu~ klllliyı?t· 
lice pnı-a kaldı, onu da m:.ı~şetini k"
min hususunda işletmcğ'I? yatırarak 
yan gelip sefa silımeğe ba.J,nılt. 

Tokıı.t yiyen a'dam, tokat ~ ir:1el".•e 
knzanmakt:nn artık vazgeçti mi? Şim-

ları 20 florans·Napoıı: Karıı k 
şarkılı konser, 20,40 Bükreş: 
Piyano-keman konseri, 22 V,.r
şova: Şarkılar, 22,30 Belgrad: 
Keman solo. 
Danı musilclsi: 

19, ıs Büiareı: 20,30 Miliao· 
Torino: 21,45 Laypzig: Kabare 
neıriyatı, 22, lS Peıte& 23,30 
M linn·Torioo.. · 
Muhtelif: 

19.10 Roma kıaa dalg111 
ve Bari: arapça musikili prog
ram, 20,37 Bari: Türkçe haber
ler v~ Türk oda muıikiıi, 21, lS 
Bari: Rumca haberler ve Elen 
mıııikw, 

· Ç mbcrlayn bu iddiaya şu 
suretle mukabele etmiştir: 

- işin böyle olduğunu zan· 
netmiyorum. Çünkü bundan 
evelld beyanatım kat'i ve açık 
bir ihtar mahiyetinde ıdi. 

DıA-er bir suale cevap veren 
başvekil Barselon veya Burgo· 
sun bir tav.ıssut teklifi karşı· 
amda kaim dığım fakat lngil· 
tere hükOmetınin ahval müsait 
bir hal alır almaz tavassutta 
bulunmağa hazır oldutunu be
yan etm ııtir. 

Londra, lS (Radyo) - Sulh 
muabedelerinin tadili için bü· 
~Smetçe bir plan düşünülüp 
düşünülmediti hakkında Avam 
kamarasında ıorulan bir ıuale, 
hariciye nezareti müsteşarların· 
dan Butler cevap vermiı ve 
bundan bek!enilen ameli faide· 
nin husule gelmesine imkan 
olmadığına ıöylemiıtir. 

Londra, 14 (A.A.) - Mali· 
ye nazırı S motı bugüo Avam 
kamarHtnda Avuıturya borçla· 
rı hakkında beyanatta buluna· 
rak Avuıturya borçlarını garan· 
ti eden devletler konferanımıo 
hitamında neşredilen tebliği 
hatırlatmıı ve alakadar meml~ 

sş yı kendı vücudündc dene· 
miştir. BerJinde:Ci Bobkok Eııs 
titüsünde de çalışan doktor bu 
ay nihayetinde dünyanın en 
meşhur şahsiyeti olmuş~ur. 

-------------------------ke•lc;r menf aatın n himayeı' ıçın 

alınacak tedbirlerin lngilterc He 
Almanya ara11oda yapılmakta 

olan müzakerelerin neticesine 
bağlı bul.mduğuou ilave ederek 
demiıtır. ki: 
Eğer memnuniyeti mucib bir 

tarzda halledilmediği takdirde 
Ingiltere hükumeti şimdiki in· 
giliz Alman tediycı anlaşmaııoı 

previı vermeden 30 haz.randa 
fesbodecektir. Binaenaleyh mez
kur tarihten itıbaren icabede· 
cok tedbiıleri almakta ıerbeat 
o acaktar. 

Londrı, ıs (Radyo) - Baş
vekil B. Çemberlaynıo son be· 
yanatı ırazetcler tarafından tef
sir edilmektedir. 

Muhafazakar gazeteler, bu 
beyaryatın lehinde mütalealar 
dermeyan etmekte, Sol cenah 
gazeteleri iıe ıiddetU tenkitler· 
de bulunmakta ve hükumeti 
tetbiraizlikle ittiham etmekte· 
dirler. 

11-6-938 tarihinden itibaren bir akademisi mecmuHında bild"' 
kura sçı' mı' ve derslere başlan· rildiğine göre Alman ana b•' 
mıştır. Her hafta Cumartesi badan dotacak yahudiler bull' 
günleri saat 18 de verilmekte dan böyle A man tebaası tt-
olan bu derılere bütün yurd· lakki edılmeyecek vo bunlarJf'I 
daşlar gelmelidir. 

2 - Halkevinin Sosyal yardım hiç bir millıyeti olmıyacaktır• 
Oığer taraftan yabudiler izdiv•ç 

kolunun teşebbüsü ile açılacağı , 
evclce bildirilen kimsesiz ka· yolu ile de A"man tebaah~ıP.ı 

alamıyacaklardır. 
dınlar tarafın darı yapılacak Türk lı•--... 11!!~~---·-~ 
el emekleri 11tış mağazası çok Doktor 
yakında açılacalctır. Bu mağa· S ı•h S d 
zada el itlerini aatmak istiyen· a 1 =--ona 
ler 25 Hazirana kadar HalkeVİ Cild, s~ç Ve zührevi bastalıkl•r' 
ıekreterli~ine müracaatla iılerini mütehassısı 
makbuz mukabilinde teılıaı et· 1 lkinc beyler solcak No. 81 
melidirler. Hergün öıtleden So"\ a ~ 

3 - Evimiz aalonunda her ----··------·'.,..! 
hafta Perşembe günleri aaat 
21 de Karagöz oyunları göste· 
rilecektir. Bütün yurttaşlar da· 

vetlidir. 
4 - Evimiz ıaloııunda her 

hııfta Cumartesi günleri ıaat 
19 da çocuklara Karagöz oyunu 
oynatılacaktır. Bütün küçüle 
yurddaılar gelebilir. 

S - 16·6·938 Perşembe gü· 
nü saat 16 da Evimiz köycüler 
komiteaiain haftalık toplanbıı 
vardır. 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kattı 
balgam ve «Un tan. 

lilleri yapı_lrt 
Mnracaat yeri: 5 

ikincibeyler ıoka k No. ~ 
Telefon 386~ 
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Petrol kralının oğlunun cesedini ve katilini meydana çıkaran Kaçakçılarla mü- .---Hı KA y E------------_, ___ _ 
,. - cadele şiddetlendi 

Meşhur polis haf iyesi kim· K an 

dir, nasıl çalışır? 
. 

4,5 i yonluk haydud 
" 

lier dakikada bir 
insan öldürülüyor! 

''Halk düşmanla
rı,, nın düşmanı 

adam 

•• •• •• surusu 

Liyon ---- Yazan: Tuğrul Deliorman 
.... Zaten, 

ismindeki kaçakçı· yaı .. 
nın teşkilatı mey • 

dana çıkarıldı 
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Yotc:u.u.ıı ciola,iılle Mtt~aJ·•ıl• lle fıolt•I· 
müzayede ile lso.~ dde biJyiJk •afif 

a/dde aatıf: I' Haziran pazar günü 11• 
19 haziran pızar fii•ii ,.. bıhleyin aut 10 buçukta Star.. 

• 1Nlale1i• aut tO iia Gi4tapede aovıda C.mhuriyet .. ,elam 
lnöaü caddesinde Göztepe va• k•rşıaında lamet laöııi cadde
pur iakelHi ıeçtiktea ıoarı ıinde 2 No.lu büyü" bahçeli 
1)9 aumaralı hanede ala, ko- ••d• lımitfra tır11amıı ve 11ltl 
mataaı b•y Şıfika ait IOltı w i;leler•nden bay Edvar Vitel'e 

.. atlide •oltil,.lan •ha,ıtl• ait emıılıiz mebil1ıları acık 
• tuetlle ııtılaealdtr. artbrm19 ..,.tile •blaeakttr. 

lıblıcak •ebUyılır ·me,._ D.ldcıb 
•illa • Altıa meklk ipekli k.. Paıar flnl Mb•hl•Jf• ltif. 
••flndaa lcaaıpe ve dd koltuk. n0tı1ı h1telt .. t4eeell ttea • 
ile OIYİI Orta Ye iki li1ara ... atları, 8, 7 Ye 10, 15 ppdit. 
.. ceYİI Yitriali •oder• ltüf• Ayni iamınclj •untazaal 11to-
,.me1s ..... , ..., •••• " ita. Hferleri •ardır. 
••ı•••• -clalirıa.ı, it par- lıblaea la e11alu 1rı11•d• 
çalı kadife kaaepe ve kolhlr Emsalsiz illi a1aah mau•da• 
ı.ı, 8ahllti•l9' .... dolaplı sr•· •••• ı ıif••r•rılı ıynıh tlelap, 
•alon " Jlr•I plAkiyle, Jilkı ı,.ab tuwalıt, ••11nw ••••I 
.ı•trila a•iıoıu, A•nap• ... mBteaddlt boyda bei adet Itır 
mullbadaa muhtelif mad• .. •ıtll lrGtOpbıne, •• 300 bclat 
&.alan ile bor.ı.n, YI alt 1.,_ ldtap, 1ıııbıne, ıarıırh doı11 
lalan, kô•it kcw.ı.n, .,.... tlelabı, dıri JUlbıae koltutu 
" 8,.._1 pert ... telat, IY• madeni ıya•L pmıiyelik, ... 
..... ,. talsı•ı, a...rb .. tlblah ialllı rıtlı " nhl .. .,. tab
.. adtılt•I• Weloa ... a11c,. lel•, tell .. ,•etli lllrı kıpart-
. ...... 1 f .. bl~ ··- ·~··11• .., ... ftl rlw;rO mı1U1, mahte i et.. tabaa laahlaıı, dBrt aclet aatib 

j•ler, mulatelif r•ld.rde ... 
aq ~• kadife perdeler, ••• etejer, yeni bir laalde blyflk 
ilD lütilill 1.aiiis .. _._.om vaotilitör, sfi•Gt luıplıma ı•• 
MrJOla •• ••Jll1, Ud kaiMll clular, eılci utilla •c•tleler, 
a,.U tlolap ,.lrmeeell ...... •mııli ıörül .. IBiı eaki ltaı1an 
~-· cevia taftlet ft 1& .. ıctiao, Ye Çia J•P• nıolın, ft Çin 
aikel " llb bit .. ıki kltilik taltakl•, ı•1•t llu ve u•lcle 
ıom,ala klr,olalar, adile ,,. .. cllyalradlh ldlto• ......... 
tii.ü clivaa " iki kelhıp, ••it- aaloa pamafonu 480 pllldle, 
a.Jif yllcNll .. 11pa1a,, Amapa $a• tıl para••, eraaalslı cem 
mımulibndaa buı clelllu, ki- •• maaadu .. aul ıCS•i•• .,. 
llldii 99 lllrllrllı ,..a INr Daları, Mpede bir defa lıualar 
.... teeak ••Wlan, oto- Aıt, dhtr •i•· ... ,ı,elilı, 

pmleler koranl•U.. .. ltate, 
.. tik portatif beali tul•k- lleykeller, ••lttelif •t•J•Jer, 
ı., Amerl._ • .., IUli. Avrepa ••••lata ltrlttal caah 
ceviz orta ••iki 1İflr8 ••••, •ltfri•, •üdeYver Ye mGatıtil 
f"llk bMfoa., f p.,..aı lla· orta ••ıaları, ııkm, " ke?o
difeli u..,. takı-. Ud Jı,.. · •ılar, ay ıalar, • •uht.Jil iti-., ..... ...,.,, ••ti• kiri,. rik edaıaı• taltaa •u .. •Ml1n, 
111 a1-. ,.ake•d• billafla ........ ao.... ltericl• ...... 
1andal1ılır, eaah ... -·-· ....... .... 
talalall k ... ,. takt• " ,... · tavıfeti •• komo lnoıu, çam• 
clalyıJerı. 8uır 1 çe;cJılder, ••Do •' dolabı, •Gteaddıt birer M
telif ilpata, U,.li; Gir.. ~ulr " ikiler kiplik direlcB lrar
balı Ye .... .w. ft Mire w: rolaW Jalaldarile, AJDlla laYO" 

tok ..,.,. ..,,.,. .... ,.. mıaol•, peılôrlik, karıa r••• .................. 
Sabi P9fl•dit. Pırllb ••on- Hbp .. , fototr.ı ••ki•-. fam 

*•JIDıl. . itJ talt•e, poker ••ıü, ..,. .. 
T•k •lza,.de ..ıoaa W ıite tala••· llı11Mlli lilt, 

mlcliiri"ti 0:3 .,. •• , elltl• tlelıplan, YI tGO -11.---..---•-•••I kadar •ulatelif l.91cla bnJu ve ........ ••• .....,Lal•· .............. itia, " •i· 
._ rı ltit .... ı .. .ı. 111alar WJ. 

Mtıa..t lta,Gk •• ,. 1450 ••"••mi ltl••a bw...ı- alu11cle latalacald.r .. 
• ,.. Ha•I~ 
ılwı• .. •llıu M ...... •1• Y•karadı Jailh lf1alar .... 

,.1 •••WI•• 450 ..,. _.._. le 1atılaoat adu talfpleria ilti
._ ..,_.. ti ..W fllal• facle •tll•l•i iti• '-•hıaab U. ...... , ...... ~ .... 
... wlau .. 12 8ılecll ODlr ............ , tani,. .,&eıi& 
" t! adeclf S tir ft 14 a4-li Faraab kaçar••Jlnız. 
... .. • ...... ..,.... Paıaat Arttırma Salonu. 

Si •Jtiaı... " JÜlelli bil- ---At.•ımŞ.•n•ılc•T•••lef•o•n-20•J•5•I 
Jlk almalar •tYldiDtN 1250 
liia liıtf-.111 io 4öallil tarla 
• ..... il ......., .. ftiiade 
979 lira la1aedi eaki 44 bupk 

~···· ........ 111ar .... • uo lir• ..,.111 .... ıo .................... 
......... 11001fia .. ,.. ... 
.... ft .......... ti ... 
3Dftl ....... aa.ltaa .. ,.. 
.... 111a ............ "' -- ........ ,.. ...... .. •d·m·,_. •le•••• ... ••• 
kere ...,......_ lera ....... u:ı..~ ... ., . 
........ ....... llflllcl •• 
_ ...... ı .. 1.nac. .. ... 
.... t 104a ......... . 
........ ..,. ,.. "75 illi 
w.achta tôtlirde ıı ....... 
....... ildoelaı•-•• 
... taJla ıclia.. JO..f.931 
a.. ............. ıı•........................ 
cakbr. ~· 24+"9 ... 
dadea iti._. ••IMM ı~lc 
Waatlant.Cllkttr. Talip olu
lana ~ 7,5 P9J aktelilli icra 
4aireaiae ~ ela .,.., .. 

Klrahk 
,..... ........... 24 ... ..... ..,.Ah ..... ..... 

ldraJ• ............. bitmek 
.. ,..._ 2'+ına ,.,,. .... 
.... llMI 15 ..... lr.Ye•lf 
.., ..... c..,. '-... 21 
auıaaracla müfevellitl C.llp ... 
,Ullt vıWli ..-.. HlllW ç.ı. 

· .,. •lraoMllart ı• .a.. •• 
ıartaamoline peJ alı....,. •• 
illlle ....... ....., ... .... .. ..... . ,, .... ...... 
..... ttldi•JI ...... ... 
............ INılllde ...... . 
11 .... ._..,..ı.adalrellae 
............. lllt•*- • ...... ., .... ı, ...... t• 
, ....... la .......... .. 
, ..... ,.,..... .... laarlt t.-
.......... .. ,..,. .. 111an bil. 
ibare itiruları ela blkl•lz 
••••it " faıla mlGıaat aı.. 
..as uti,. .. eri• 79 Q•r• Ne. 
.u. ........... .. ...... ...... ... •.•. .. 

ANADOLU 

/amir l•••••m •tnirlill lldnl•rı 
l.•ir l.evazı• .. irliti SaL AL l(o. R.. den: 

ltaret.tl WMltul leftltm amirlifiae bath müeuesat için 
alınacak olan (113316) kilo JUtvt 20/Hdt,an/f38 Pazartesi 
günü saat 15 bupkta Tophaaede ı.ta.lt•l leYU1m amlrlltl a
ba al•• l&e•ilJOn•ada kapab tartla elcailtdleai yıpılacaldlr. 
Yot•d•a talamla ltedeli beh• kiloa11 17 buçuk llwuf ilk te
minab 1847 llta 27 kuruştur. Anadolu ciheti • llariei ., 
dahili olmak bere üt J'•b•tla ayrılabilir. Şartaamffi kemii• 
Jondı rlı 6leltlllr. llt~klllertll kanuni veıikalarile beraber teklif 
•ektaplaraia 1 ... le llaliaclea bir Ult evel komisyona verme-
leri. 2 S 10 16 1879 

lıııait Lt•ıaım Amlrllti Satuiı Aima k.mla,•u• .. ı 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri içia pazuhkla 

7000 Wio 11t1.,11t •b• alınicılcbr. 
2 - S.cle ,...... iMia• lllloau JOD ı..,.,._ 700G lira ı.. 

tll•iftlr. 
J - flaaleıl il HMlrm tJI Cuuriell ;181 Mat l l tle Ça

Mlslcale lllltallld• .na lataa alu lae•ilJ•••M ,., .... 
aldır. 
4 - lateklller llıaleclea n•el teminat ak .. ltri elıi 125 llrıfl 

,._ ı•al• ua11•••• 2-J laoü aiı.Welıri•tlıld ••••• il• lıo-
•lı,dllı mlrıeaıtlm. 2t17 

Bilttmum tiftt;iLere, mı~oa, incir 
6alap•I H bal Mlalplerlne 

. 6•,ılı ma)4•tnl• 
tt.ıeda •ltıharrlk (5) bet beytftUla traktltl•i•tı ti•• 

(l 1/2) ••ldar , .. ı oabef •a.am afal ••· AllOltlı•aala 
bfrlfkte en atır itin d6.ıflmilal aza.t .... l..11p •al ecl•• 
Dünyaoua her tırafıacla satlamlıta •• lltllltl iti• ~·•• 
nisbetle bOyaldGJO ile nam aalmıı .ııa il (Medet•) tta .. atle 
•taobkb arazide çift ıOtmık bat vı , .. _. atltilill 91,alallali 
ıı•klal tatacakııaıı. 
lubıada kuyunuıclaa ıuyualiu ~-• .,..,. .,W••lal w 

bit kOtllk cletirmeıiaiıi çevirif. Sizt ltlt lallt llM W... .... 
D&t cilt ökU., dört iaua 11riDi tutHalr iN lraktlrla flatt 
de ber keaeye elveriıliclir. IUlaat aı .. k •• liparit .... itil 
acele ediais. 
1.,,.1,,. •idi K_,,l .. lı A.n l{o. JJ ti• T•IM ~ıleıe ta 

Bayındır_ Belediye ~eulifinden ı 
10/6/931 tarihind' Uı•I• ecWıcelf evo&ce lüa oluaaa S..1••• 

Beledıyıainin 30 to11 muot vı malcina yatlarına talip ~lcmada
tandaı ıon/938 tarihi•• kaclfr Poarhlda mlhıyaaııaı karar 
werümitt"· Talip olu lana a.,. ... , lelecll1•1Jae m&ricutlıra. 

· 18-50 I ~100 . 

lkti at Vekile.ti iç. Ticaret Omam 
adnr.I ~ d , 

T•ki1ecl• , .. ,.. ve aaldirat •ıorta ifleril• •eıpi elır.ak 
laerı ka•••i llilciml• dab Had• tellôll edilerek busla faıl!1•t 
halinde buluaa• AIUUI •• Ştutıutef tiıortı tlrketiaia T .. 
.. ,. ••••t •oltıl• Ull oldut. MlllllJet• llıiDa•• ita bne 
•llacutlı lamit •• mllhakatı aceatelitl•• tir ket •a •na 
yanııa ve nak~yat ılrorta iılttlle ••ıpl elmak •• btl iflerlle9 
tlojac•k clavalardı biitiin me.ı.ıretlertle •iclclti •icllleialeyli 
ve üçün cii ,.a.,. •fatlaril• blaır "luı•ıli ,..,. Matı• Aiti.af 
•ılui••lan Rl•I •• V.ldor Alal•f kellel&tlf tltkMlll llJia 
.,ııcliiilll ~ihllr•· ttit. Ke,,.,.. llrrt• ,,,....,.... teltiı ft •••bHil ........ 
••ki 2s 1W1.... m tarıwı ••• 1a111111ı.... ....ıık 
prülmiı ol•akla ılh oluaur. 11 17 2tlt 

1•mir Delaerd~rh,ıuada111 
2 55 7 T 

icar No. Lira 
341 1 faei ICerdoa lalıklaaa• altıacla 21 Tai Ne.ha 

ewıla yızıhaae timdi tlildaia 
343 Abd•llıhata •ftlili Heauı. 1s • .ı..11ı eiv .. u 

Jl adet ıeytitl afacım laa.t tarla 
344 Çetmel-.. ıihJlti YıttaJI ....... 53 adet 

135 

zeytin ...... ba•I wla 25 
34S Boraova Kütl ÔilJlf Nkü 12 Taf No.la diilallh 11 ... 
Y•laaratla , .. ı. •••lia ...Uli ...... ltitlayetea " .... 

d• talip •kmı .... claa IJ.6-938 brilüad.a iti.__ Wr a1 
müddetle f'aztrlıtı IMrakıl•ıftıt. lbal•ii 14-7·938 brilaiade 
aıt ıs dedir. Taltpleria lılild 1111111 •~~111 ... •üracaatlan. 

• 2111 

lzmir •akılJar mGdGrlllGndea: 
•••il Lir• Ciali 

'° 14 • 
~ 
14 
24 
18 
sa 
40 

• 
• 
• 
" .. 
• 
• 
• 
• 

36 M .. ı• 

Ne. 
11~21 
126/11 
130/95 
lt/621 
197/ll 
3'8Jj2 
!ıt?/34 
at121 
~ 
1141,ı.2 
'6/lS 

VıW. lılıwldi 
...... ç...,. ... ... . ·-· .... .. • ltıat ....... 
...... , .... .. -'t • ......... 
...._...., Hliliw 
.. ....... T .. ıaalt& 

• • ......... Mir ... 
• • 

..... ..,.. At • ..,.. .. c:. 
MILMMlllll .. ik.aa..._ 
tl Y.Uolla .... 

24 Dikkla 320/4 ......,.ııı•ll HMbeJt;lll 
Yakaratla ;e..S. Wralak abrata ..... ..., .... •••111111 ...... 

............ ,.4ılwl ... ... .......... ....... ı••• c....... .... ... ..... .,......... ...... ......... 
•lraeaatiln illa ....... ... 

Mapıımızda bundan böyle • AGEA. , •FE.RRANIA. 
•GEVAIRT., •KODAK.,, •MIMOSA.,, .. SCHLEUSS· 
NtR. , 1lHAOE.l. •RODESTOCK. n •ZEISS iKON. 
fıbrlkılarınıa her çeşit malzemeai mevcuttu. Fiatler fs· 
t•INI fiati filticlir. 

"FOTOCAN,, MGeııeaeıi 
Hükumet cioa;ı • lzmir 

Telınf: lzmir • CAN, Tel, 3330 

Şeref Oteli 
lilJılı 11_, Haan Oteli lı4tiplerlnden 

l•R•F'i11 '""'•nnıle 
M••arlılı6111ıntla, l•m•tpaıa buloarılll 

ndaır, laer tarala ,akın, b,aoadar •• 
Y ••i 6ina, yeni konf ar, temizlii 

ucuslalı, rahatlık ••• 
CI ı ı ı r OT 1 L b 1izi11 •Yi•lıdir. Tapıdu ,.a..
•lflıfllri ....._, ,.rdım •cl.lec:elr, lr•dileri•• her 

tlrll laolı•lık ıısı.rllıeelttlr. 

UQLA: . 
fg/ggcqJçfflekp; 
I, • .. ........ ~ ...... , ,... .. 

'8101 İ9•• IUJ61 İalikt•tlaı Karli1p&b• ş.,,acl•l Zili ._,. 
aı.er cıbet rilçunchr.. b•JUrdaldan bu iti; l8ilalln ;..., 
" ~ ... , tetea11~.;, k1raciter, Ulak butalaklanad ı mM 
•la ufra bletl •• afra 1ollan iltihaplarında, ufra, 
ve tatlarında, milımia iabbuda, flıaamlak, aakria vı ..-rı:t 

lautaiıklan•c:la. ltatat•lr, tirit. •l-a, ..... e ,o11an il 
siW W•1•wl llataliklar• ...t va fifahballı olcl11t• teet 
U. ablttir. 

v_.11 .. mahalle btta•atla BulYarcla Urla n 
otoblaleriaia laepli içmelere •lr••nWa olcl..w.naclaa b 
"8alt •••cuttv • 

lzmlr lıklo mtıdırıoıandem 
l - 8ehetl 565 lira 40 brUI ••llammea keıif becl•W 

,. .... ,. IClaılt aıhl;eaı ••keliatle 20 " Me.ea1a 
merkulaul• 14 .. lair tipi siçmH ••l•I IMlaerl 542 IJra 26 
nı m..Umm•• uıilli Dıkili merkuincle Jl, ÇaadarLu l 
Çetmoıia Uau•lrup •hiJ• ••kezinde 21, Al191tı aı 
••llezlacle 10. Torltlh YMilliytn• 60, Kemılpqa uıa 
Y akankııalca köyiiade 10, Kqadı• lluaaaaıa Da•utlar lr 
•• 29 ka, ılpl kittir ••lırla İafbb lr•eıtıllli lıllindu 
Klm•k •• «llter ltilG••• _....... ltt lıti •lt.UWdl 
.ı.u ktr• ı..r ltt•• .,,. .,,. 111,.ıa ıarf -1ü ile • 
.. ,. çıkanlmıı!ar. 

2 - ICıaılc, MeaelMll, D.kUt w Çaetlarltdaki evletin ilı,;- ,.-
29-6-938 fÜAÜ. Uıuab,a, AIAf8b •• Dı .. tlar kiyüaclıldllfW 
30-6-938 ıiiaü ve Torbala Y•ill.,. ile Ke•alpatı lra11.-
Ymn1uı. kl,Oacleld • .-.. lhalıtl 1·7·9SS- sG•ll aaat e1 

lamiı ltlraa ••••lltl .talreeiHS •lttt•kkil kolai17on h 
-· ,. ...... ldar. 

3 - bllltm.,t alr•bil•lc iti• .. ...m,. alt ıwle 
meoma kflİf beclellulala 7Gıcle 1HI bat•l&tla t"tan ol• 
ftldsat teailuba r•bnldafaaa clalr ..eaik, ........ itli 

il en.ı .UINz •lküiliade lsomiı1• Mlllitlıe te•tli Hl 
.a.aıulır, L....;M: 

4 .., .. lfl•e clalr plb, btlf ........ YI uir ewala ~ 
lakla clilrellact. ................... . 

s - , ................. le _....,. bir pc:ik•iMt .. 
ı.,. Y8ld ltiruat llalnd ... .. 

6 - l.teldilerla ,...., ... ..., ... kideki iatut iti• .,,. 
1lll•il•i1 elaa ti• ft IMtlerde l..it lakla •Bdlfllitl 
, ....... ,..... .,......... 20ı2 ı t. 14. 16. ti 

1 1 2 1 1 

1 

Akhiıar t;. H. P. B•tkanlıgınd• 
AllMw Parll " Halktvl ltla111 lqıablla ait b••d• 

•laılladra ......... elaa plaa Ye projeler cl•tiftlrtl• 
,...... ,.,... .... ,,... llltlae ketılf tlltan (54494) lirı 
,.m latMt •MI f'flt lllrlaclea ve Mr ., •ücltletl• lr 
wf ...aile ebitl•ete çabnlmıfbl, lhıle 1 temmlll .9J8 
.... Mat ıa tla Parti itin .. ••• ,,,,ıacalctır. la.-Uler f 
.......... •• lrqif....,. ($) bra •kaltilıade Parti 
..... ·~•biiid• 8 • 12 • 16 • 21 



_ Sahife 11 

DEUTSCHE LE. FraıelU Spereo 
\ ' ANTE • LINIE Vapur Acentası 

G m h R ROYAL NEERLANDAis 
• • • KUMPANYASI 

HAMBURG •VULCANUS. vapuru 14-6· 
S.S. •ANDROS,. vapuN ha- 38 la d l -ı.ı 

len limanda olup ROTTERDAM, tari İD e imanımııa •"'ip 
AMSTERDAM,ROTTERDAM 

HAMBURG ve BREMEN liman· ve HAMBURG limaaları için 
laıa için alacakhr. yük alacalchr. 

S.S. •HERAKLEA. vapuru •TRAJANUS" vapuru 23.6 
23 Haziranda bekleniyor. ROT· da beklenmekte olup BURGAS 
TERDAM, HAMBURG ve VARNA. ve KôSTENBE li· 
BREMEN limanları içia yük mınlara için yük alacaktar. 
alacaktır. SVENSKA ORIEET 

SERViCE MARITIMI LINIEN 
RQUMAJN ° AASNE,, motörü J0.6 ela 

13 U C A R E S T ROTTERDAM, HAMBURG, 
S.S. •PELES,, vapuru halen GDYNIA, DANZIG, DAN-

linıanımızda olup TRiPOLi, MARK ve BAL TIK lim•lan 
BlYRUTH, HAYFA, PORT-
SAID limeaları için JI" ala· içia yülc ahp hareket edecektir. 

S.S. •DUROSTOR. vapuru SERViCE MARITIME 
28 Haziranda bekleniyor, KÖS. ROUMAIN 
Tf.NCE, GALATZ DANOP •ALBA JULIA. vapuru 2·7·38 
ve GALATZ aldarmuı 9a de bekl•mekte olup MALTA. 
Jilk alacaktır. MARSILYA ve CENOVA U. 

MIDELHAVS LINE manian için yük ve yolcu alaa 
NORSKE caktır. 

S.S. "SAN ANDRES. va• llindaki hareket tariblerile ve 
Puna 26 Haıiranda bekleniyor, 11ıvlunlardaki detitiklilderdeil 
DIEPPE ve NORVEÇ umum acente meauliyet kabul etmez. 
liaanları için yük alacakt1r. Daha laıla tafaillt için 2 ncl 
JOHNSTON YAREN LINS. kordonda FRATEl.JJ SPERCO 

LTD. LIVERPOOL 
S.S. • AVIEMORE. vapur11 vapur acentalıtıaa ... caaa 

J Temmuzda b.kleniyor. BUR- edilmeli rica olan•. 
GAZ, V ARNA, KOST!NCE, telefon: 4111/414'2/2663/4221 

SUUNA, GALATZ ve BRA- *li'vı·er ve 
lu.E limaalan içia 1flk ala· U 
•lcbr. Şürekisı 
ST! ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME Lialtecl 
M.S. •SZEGED. vapuru ha- V qar Aeentaa 

ltta limandı ~lup PORT-SAID JlriDcikordon Reu WM1i 
Ye ISK!NDERYE limualanaa Tel. 2445 
itin Jflk alaoaktar. 

DIŞ DOKTORU 

Cevad Dallı 
lkincibeyler ıokak No. 48 

Mücellit 
Ali Rıza 

'.' F.n temls .. ... arif itleri 
alratle ,.,.. 

Yeni KaoalW 

Hazir8n 16 

Kum 
... 

• 

' 

S. S. •TJSZA. vapuru Halen THE EIJ.ERMAN UNES LTD. 

hnıaada olup DANUP umum THE GENPRAL STIAM NAVI lzmir vakıflar mÜdürlÜgv Ünden fstanbul Jandarma •tm alma ko-
b•aaları içia yük alacaktar. GATION Co. LTD. 

:lıbd....--... .... _.....,.._...,.....-__...,...,..lııA.r&:Mılıll.__..,..-....-....,_~• _.,.~i QllUDdan: 
-.ı..ıardakl dıtitlklikleriad• Ma,..ta LONDRA lgla ,. L K. Mildan Qu1 

• 

'-ata meauliyet kabul etmez. altcalctlr. Kilo 
Dalaa fazla tafalll almak lclA '1.ESBIAN., vapuru 17 Ma- 180 Dükkia Mwvlakbqı 401 t7ı21 Kösele 

TM•'• ••ıl• 
Lira Ka. 

a-.ıaat 
Ura Ku. 

lın..ıbrcloacla W. F. HENK't 11ıta UVERPOOL,. SWAN- laal W.ı• 
.~AN DER ZE.E a Cet. N. ~. SEADAN ıelip yik ~acak. 120 • • 402 8311 Sırı vaketa 

19115 10 
29105 30 

2182 93 
l43S 6S 

,._ ACeDtahiaaa .....-t OEUTSCHE LEV ANTE· LINll 120 • • 403 4000 Si,alı vaketa 
"'U.111 illa ••• •ACHAIA.. VÇ11i'11 li•••• 120 • • 404 Her üç kalemin birdea toalaıt 

8400 00 
56621 00 

630 00 
4081 os 

Telefon No. 'JJX11/'J0(1/j mllda olap J1k pbr••lrtadar. 120 • • 405 ••tala•• beclelL 
120 • • 406 - 1 Cinai, miktarı, tab•ia bedeli ve ilk temJaatı yukarıda 

Balçuva Ağamemnun ·kaplıcaları 
1 • Huiraa • 938 tarilal_.a iaibarea Balıova Apm ... aa 

lcaphcalan •11ht.rem mifteılleriae ~ktır. Tabiatın bahtettiti 
a.. tifa rwd•• em111iae t•k bir ıa laeah TiirldyeDla lüt 
lllr llrafl•cla kıtfol•••••••fbl• Aaırlardaaberi bepriyete laiz. 
lll.ıl .... k doktorlanmız tarıfmdaa takdir ... a.muı SiJatilr. 
lte•1tiıma. Böbrek laaMalaldanaclu •UUrip ll11tı•ınaa ba 
tlfa r•duaa tavaiye ~.ı,ı.dir. Klm7aprlerimlı terafa..U. 
taWQ oı.m ı.. ••..W. ia,u raporlen ... 1aa .. 1ıe1 ...... ,. 
c(aireaia• mabfaıdar. 

E...&aa Mir lala lllü 11lcl ılrür. M11bt••• miiJtqileri· 
llala tqrifleriai bekler otobiiller muatazmaa seferler yapacap-

1= -•t•e• •llttwllerlme tebılr eylerim. D. ıs 

inhisarlar omam mGdGrloğanden: 
1 - Şartname ve profeleri mucibiace latanbulda Pqabah

tlcle pptanluak rıkt fabrika• . " an-. ••ban '8taatı her 
1111.i Wrdea kapalı sarf uul&yle ebiltmeye konmuıtur. 

D - Raka fıltrikuaaaa ketif IMclall 296358 lira O• br111 ve 
...._.. .. baraaaa k"if be•H ile 14683 lira 03 kuruı olup er 
.... 311041 lira 07 k•raı w •11Yakkat teminatı 16192 liradır. 

il - lkılltme 29/W9S8 ..nlaiae ,,_.ı.,. Cuıamba rijnil 
~ 11 de Kabatqta levuua ve miibayaat ıubeııadoki alım ko 
...,__. ,.palaoaldır. Kapıla ıarflaraa .. Pi •at 10 a kadar 
~baa •U.bilinde ahm komi•JODD ba,kulatuaa v.Umit olma11 ......... 

iV - Şartname ve projeler 16 Bra bebel makabilind• labi· 
lltlar Uma• Mücl•lBii lnaam Ye aıbafaat ıubuile Ankara 
._ bmir bafmüdürlülderindea alıaıbillr. 

V - Ebiltm•Je iıtirak etmek lltiyealetla feıaDi evrak vı ve• 
~l lalaiarlar amualı mfidürHltii mıaat fabuiae ibraz lclerek 
... , .. ._ veaika almaları liıımdır. 

VI - Miihilrlü teklif mektubunu kaauat vuaik ile inşaat 
~==zden alıa acak ekailtmeye iıtirak veaikaaını Ye muvakkat 
~ t parua ve1a mektub.aau ihtiva edecek olaa kapak uıf. 
l JDkanda yuıb oldujıl V9'bile eulkme ıtlnil ... ret la&t 
o._ kadar adı geçen abm komisyonu baıkaalıtına makbuz 
~bilinde Yerilmiş olması. Posta tle ıönderilecsk zarflana4a 
~ttaııa evel komiıyonda bulundurlilma11 lizımdır. Po.ı&da 

ıeçikmeler kabul edılmez. 
14 16 19 22 2.S 28 3469120S9 

120 • • 407 3 kalem laandara malze .... lS-Huir ... 938 cumuteal pal 
120 • • 408 aut 11 de lıtanbul Gedikpa,.daki Jandarma •ba alma ko-
120 • • 409 milJ••oa kapalı ıarf ebilt....Ue latla aha ıcaktır. 
96 • • 410 2 - Şırtaıme bargü11 komiayonda röriilebilir veya 283 -
96 • • 4 ı ı raı mulcabillade komia7oadaa aldınlahiUr. 
84 • • 412 3 - lateklilerin 2490 •a11h kaaanaa latikGml•ine göre taa• 
90 • • 413 zim edecekleri teklif mektaplınnı ekafhme rlaii aaat 10 ona 

144 • • 414 kadar lcomiqoaa Yermelerl. 2 6 11 16 318111887 
96 • • 425 

100 • • ~6 

100 • • 427 
100 • • 428 
100 • • 429 
84 • • 430 

108 • • 431 

ıoa • • 432 
108 • • 4'5 
144 • • 434 
144 • • 435 
190 Ev • Kıra~ Hamam S. 64 
Yukanda müfredati yaalt akarat 51·5·939 p,..ıae .._ 

kiraya verilmek üzere atik arbnaa,. ~ıkM1181flır• llıılleai 
17-6-938 cuma pal ıut 10 dadır. TaUpleria Vakıflar idare-
aiae müracaatları. 10 14 16 1996 

BaG Ye Bahoa. •• TUtUn ve Sebze .•. Fidan ve Mahsul 
Kimyeol G'iibreleri 

Mazutlu Macar Traktllrlerl. 
Traktdr Pallakları Tohum ve Temizleme b'btlrl• 

O.rak ve Harman Makineleri 
aair her ciu vı liıtemde 

Ziraat Malıi••l•ri 
Haca Davut Zade 

Raluni 
Karadavut 

Halimağa çar ... No. 31 
Telefon: '809 - Telgraf: Karadawt IZMIR 

Askeri Liselerine öğretmen 
alınacaktır · 

- l - Kınkkale askeri ıuaayiliıeaiae riyaziye Erziacan ukerl 
orta okul ... riyaziye tabii il.ı.r ıc..,. .-.ı orta 
okulu He Ankara gedikli erbq bur.lama orta okalaaa 
birer riyaziye ötretmui alıucaldlı. 

2 - llteklilerde• ldiltiir ötret .. i olnlana veya ötretmea• 
li1e kıeanl ehliyeti bulunan devlet memurlarının müp
teıep hakları aöz önüne alınmak 11rtil• 30 40 lira aali 
maq. Yübek obl mel8Dlarıadaa olup yeniden ilk 
memuriyete gepcelderede barem 12 dereceden m&af 
verilecektir. 

3 - Otretmenlilc içi• bafbca tartlar ıunlardar. 
A) ôtretmealik baaei vaııf ve ehliyetini laaiz olmak yani 

OJ• Jcia İİılİ•erlİte riyaziye ıubelind• yük1ek mü• 
beadia mektebinden veya yükaek öjretmen okulu riya· 
ziye ıubeıinden mezun olmak) oıta mektepler içia 
yukarıda yazılı üç yiilcaek olqıldao veya orta ötretme11 
ekulandan mezun bulunmak yahut üniveraitedôimtiliU 
••erek ehliyetname almıı olmak . 

b) Y... 45 len yukan olmamak Ye emeldi bul11amamak. 
c) Alkeri okullarda en az üç Mne hizmeti ..,Uız olarak 

kabtd etmiı olmak. 
4 - Yukanda yazılı ıartları tamamen taııyanlardao iıtekli 

o&..lar clU.kçcderile bir;ı kte hal tercümesi, hüsnühal va• 
rıka11, ntifas teskeresi sureti ve Noterlikçe musaddak 
diploma veya ehliyetname ıuretler ai Ankarada Askeri 
U..I• •lfettiflitine ıönderecelderclir. 

j - Oçüacü maddede yazılı evrak ve veaaik ve genel şart· 
lara auaraa öğretmenliği uyıun gö ıülenlerden lüznm.u 
diter evrak aonradan istenecektir. 

1 12 16 21 25 9 



'J e~ir . ni tabii olarak 
~·apan en iyi mo-h.ldir Eksir Şahap Basur memelerini giderır~ 

Kuvveti, iştiba,·ı arttırır. 

Elb"se ve M nfo 

mcrakl.l rma müjde 

Zabitan Btıg!ar 

Ba .,.1., ... 
\ 

Taze Temiz Ucuz Iliiç 
Hertürlü tuvalet t;eşi 

En 6fkülpMe11t ilf· 
terile:ini •eDU1ua eden 
l>u f rm JI onatmayı ız. 

Tiiocar Terzi Tarhpazarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu kue ,eai açtıtun matazada zengin 

çeıitler. Maatolak, Tayyorluk, Trnvakarhk 
kumaşların envaiaini. yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

l - M11ğaum dahilinde açhfım terz:hancmde 
hususi o'.arak bay ve bayanlar için aon moda 

,__..___ z rif, şık manto, rop. tayyo-, etek, bJu:ı, turvakar, Başdurak Boyftk Salepeioğlu Hanı Kar,şısında 
~-uvalet, gelinlik, sivil Ye askeri elbiıe ve k•putları. 
İblenild,ği ve betenilditi §eki de imal ed.lir. 

2 - MJ.mclem peşia ve kredi ile de yapılar. 
S - Bu öı:I ramin dotrulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifid"r. 
Adreı: Odunpaurı Sjmerbınlun çıkbtı e11ci Bayraklı 

mıpza Numara 12 • Telefen ~276 
Toplı n ve per11ke11ıle •lar•lc Atıriçfen dp«nş kabul edili1 

Ha ac;çı kardeşler 
1 

üyü mobilya ve mefruşat ma
ğaza arı emrinize amadedir~ 

MERKEZ ŞUBE 
lZMlR ANKARA 

Tem iz, zarif eşya, elbise ihti· 
J&cından evel gelir. Herkes ken

dı taline göre temiz 
bir eve, mısafirlerini 

kabul edecek bir ı ı· 
looa , 4. bat yaııyacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
m uhite daha iyi tanıt 

abilirsiniz. Evinizin 
e~yua batab zm di· 
keti oldugunu unut· 
mayınız. 

Memur ara 10 tak. 
aitte veresiye mua. 

melesi yapılır. 

A i Zade Abdullah 
Ticarethanesi . 

Her cin kostümlük yeni çeıit lcumaılar 
Yı:ız mevsiminin yaklaşması münasebetile 19ni ıetirdiği 

·ooRMÖY.. FA YN •VULENn ve •fJŞER., koıtümlük ku· 
ponları kostümlük ketenler, pardeıii;ü~d~r ve her tür.Ü YERLi 
ve AVRUPA kumaş aaortim.ıaları rek~bet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

Elbi e ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarctba ıesiDi m11tlaka ziyaret edinız. 

En ı ğl , en sık ve esa ucuz lwmaıları yalnız bu mığa· 
uda11 al bilinini:ı. 

Peştem:ılcılar E,naF v~ Ah~lı Bank 11r 

civarında eski Suraski mafazasında N. 70 
: • · ·.:, • .1..rr!>f>1:IH6'~~·-·.· · ·. .' · •· · 
. ...... ' .... ~ ·M:ı"l'~·~ ,:'><. '!\: . ELEFON 2.>·9 ... - ' 

Septolin 

DIŞ 

macununu 
=>=> 

Toptan 
aatıı,eri 

P•ıt•m•lal•rda 

Lütfi K,om 
Ee6a 11.,,.,. 

E N '.~t';lM_ ~ E ~ M. E L::. O i Ş M A C U N u O U ~ ., .,.,. 

Foto Köroğlu 

• • 

o 

1 .TA I{ S 1 
Telef on 40 40 

) 

O dsmobil ve 
1938 

Şevrole 
·ı eri i e rahat ve sarsıntlsız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 
iWd 

T. iŞ BAHKA~I ~~,, 
1938 

Küçük Cari Hee.aplar 
İkrami'ie plôtnı .... 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 .. 500 .. 4000 " 

16 ,, 250,, 4000 .. 
76 .. 100 .. 7600 " 
80 " so it 4000 ., 

200 .. 25 .. sooo •• -384 " 28600 ,. 
Ku:alar lmart, lbaziraa 
1 ey:ul, 1 birincikinun 
tarihle-rinde çekilec~ktir 

En az 50 lıra mevduab 
bul11nan be~aplar kura• 

lara dahil edilocoktir. 

Doktor 

• T 
Balctaigoloı w 6al.,,eı. salfı" lıutalıldan nıilılAftllfl 

(Verem ve sair ı 
811mabane Çorakkapı caddeai pollı karakolu yanında 

251 uyalı ev ve muayenebaneainde ubahta aqıma 
kadar baatalanna kabtıl eder. 

Telefnon: 411 S 

............................................ ,,i 
Birinci Sınıf Mutabassu 

IR. Demir Ali G .. H •.:...· • OZ eKımJ 

Ko111çı oflm Mital On/ 
Cilt ve TenaaUI hastahk· 
lan ve elektrik tedaviaJ 

lzmir • BiriDai beyler tokap 
Elhamra Sinemua arkunıda 

Adres: Beyler Naamu J~ 
bğt No. 2J 

Kabul uatleri: Ötledeo -' 
aaat 10.12 ötledm aQQl8 

Telefon : 3479 
15,30 • 17 Tele. 3434 ......... imi............ .. .................. .,.. 

Kırt;içeği KOionyası 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Eu iaim altında Temizlik, Tuvalet, Ma-'J 
ve tuvalet aat u 1larına çok elverişli 
y oksek dereceli, li~if kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

~ 

Litresi (150) Kuruş~ 
ŞiF A Eczaneıi KIRÇıÇEGI Kolonya•"" 

Bu fiata satmakla boyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, Menekşt>, Şipr, H. eU 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
KÜÇÜ k " " 40 Kıır-' 

Tavsiye eder·z 


