
,-
\ irmi redinci yıl 

10: 7534 

UMA 
17 

Haziran 938 

' 

~ ~;.. . ' "t· ' ""'$.'. Jf·;.;ıı_~; .. ··~ '·"'. f • .. ._'1 . . ., .•• •' '(~. . •. ~ : . 
' ".,..'t'.:t'' '. .. ' '·-~:· ınl),1' -....: ~ • •· .. • ....... -t. '··' .... ..~ .. 

z 
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ATA YDA KOMEDYA! Rus hükumeti -
Ukranya hudutla-

Büyük Millet Meclisinde 

Şimdiye ka r vukubulan faciaların müşev
vik ve mürettip eri, U us ar sosyete
sin · n Hataya gönderdiği mümessillerdir 

rındaki şehir ve ka· Turistik yollar kanunu 
sabalar halkını iç gene encümene gitti 
Rusyaya çekiyor . . . 

Varşova, 16 (Radyo) Sc'lıyetlerin Adlıye Vekılı, evlenme yaşlarında ya-

Ankarada hı.ddet ve ı·nfı·aı başladı ~k~:S~a~~~~ı~a~~rkı:~~·~us~~;~ pılan değişikliğin sebeplerini izah etti 
nakletmeğe başladıklarını gazete- E k kl 7 k d l 5 d b• k 
ler yazıyor. Bu haber, henüz teey- f e a IIl yaŞIIl a evlene tlece 

bu zatın Hatny davasında Sancak yüd etmemiş olmakla beraber, ehem ' 
Türklüğü ve Türkiye aleyhine vazife miyetle karşılnnmıştır. 
görmeğe memur edilmişlerdir. Umu
mi kil.tip Cenevrede fesad çevirirken 
Hat.aydaki arkadaşları bizzat va
zife görmesine imkan knlmıyan de
lege Garo rolüne devam etmektedir
ler. İki aza devlet anlnşma temasları 
yaparken MiJJetler cemiyeti mümes
siller inin kanlı faciaları teşvik, tah
rik ve lıelki de tertip ettiğine sabit 
oluyoruz. Komedye yeter.u 

Makalenin sonunda deniyor ld: 

«Fakat bir müddettenberi büüi.n 

hallnmızın kafasını nıe.,gul eden bir 
suali artık sormalıyız: 

Türkiyenin Milletler cemiyetiyle 

Başvekilimiz 

Pazar günü iz· 
miti teşrif 

edıyorlar 

münasebetleri, hatta cemiyetteki aza-
Giizel lsT:cnde mndaıı bfr gih'"iinü§ lığı mesele. i üzerinde durmak ve dü-

Ank~rn, 15 (A.A.) - Ulus gaze- tehlikeli ihtilallerin önüne geçmek lü- şünmek zamam gelmemiş midir?» 
lesinde Falih Rıfkı Atay Antakyada zumunu hissettikten, Hafaydaki mü- Ankara, 16 (Hususi) - Hatay-
on hadiseler esnasında Milletler ce- messilini cleğiştirip nsayiş ve emniyet da, milletler cemiyeti mümessille· 

?niyeti .komisyonu reisinin tahrikçile- tedbirleri nldıktan, Paris ve Antakya rinin tahrikatı burada hiddet ve in· 
ri teşvik ettiği hakkmdaki başmaka- müzakereleri hazırlandıktan sonra fial uyandırmıştır. 
le inde, seçim ka~ dı başladığından be- birdenbire tahrikçiler lehine ve Türk- Bitaraf olması lazım gelen bu a
b,-..ı·i Türklere tatbik olunan bütün zu- ler aleylıinc faaliyete koytıllluklarm- damların, bu derece kiicülerek, a
lı.un ve tazyikler karşısında susun ko- dan bnh ederek diyor ki deta bir propagandacı vaziyetine 
n· yon reis ve azasının mandater c"'on hadi eler ispat etmiştir ki, düşmeleri, ayni zamanda nefretle 
"tletqı eski vaziyeti tasfiye ederek gfiya milletleı· cemiyetini temsil eden karşılanmıştır. 

-rugosiavya 
lfar:cten istikraz , 
yapmıyacak 

lfay Stoyadnoviç 

1 Uelgrad, 16 (Radyo) - Yugc 5-

'ta~a siyasi mehafili; son dahili istiic
~C\zd:u1 sonra, Yugoslavyanm haric-
(l. ıstikraz akdetmekten müstağni , 

{) duğunu ve bu sebepten dolayı Fran
~~ yapuğı ikraz teklifini kabul et
"""lglni ileri silr'Jyorlar. 

~ llu mehafil; Yugoslnvynnm, en 
0lt İtnlya ile Almanyaya mal ı:ıattığı
ıq \'e Fı·nnsa ile İngilterenin ikinci 
~l'eceye geldikleı·ini iddia eylemekte

ı-.. 

B. Celal Bayaı 
l \ukar3, 16 (Hu mil) - Başveld· 

• -O ı•ı CQ o • z llsoo• lr)aıi ay yare 
Bizi alı etmek 

ayaatın a yapılacak oJaıı kimya fabrikasının te
zar günü İzmite gidecektir ve orada 
mel t.a::1ını ntacaklardıı-. 

tekarlık 
istiyenler, sah .. 

vapmış olurlar 
Ankaı·a, 16 (A.A.) - 1'ürkiye na- clar vaki olan bütün tayyare sipari~

mınn Amerikadan mübayaa olunan lerini, yalmz Vaşingtondaki büyük el
bazı tayyarelerin, Kanada yoliyJe bir çiliği vasıtnsiyle yapmıştır. Bunun 
ecnebi hükumeti hesabına ı:ıevkedil- harkinde hiçbir teşekkül veya şahıs, 
eliği hnberleri işitilmektedir. Aııado- Türkiye namına harekete mezun de~ 
Ju Ajansı, atideki malümatı ,·erme- ğildir. Bunun aksini göstermek isti
ğe mezundur: yen iddialar, sahtekurlıktan başka 

Cumhuriyet hükumeti, bugüne ka- birşey değildir. 

ATA TuRK KIZI 

Atinada tezahü
ratla karşılandı 

Dünya rekorunu 
kıran uçmanımız 

Kudretli tayyarecimiz, dün iz- -!ürkkuş~ muallimlerinden B. 
• d • A • · d Alı Yıldız ıle Sezai Göksunun, çift 

mır en geçtı. Selanık, Belgra , planörle havada 14 saat 20 dakika 
•• • • • kalarak yeni bir dünya rekoru tesiı 

• 

Bukrec ve Sofya cehırlerını ettiklerini yazmıştık. Resimde re-
98 9:5:' kortmen Ali Yıldızı planöründe, 

de ziyaret edecek uçuşa ~ıkmadan evel a~rüyoruz. 
• 
işçilerin bayramı 

Paz ar günü Cum· 
hurivet meyda
nında miting var! 

İş kanununun meriyete girmesinin 

ı yıldöniimü münasebetiyle, Pazaı· gü-
SVeÇ kralı nü Cümhuriyet meydanında işçiler 

S tarafından miting yapılacaktır. 
eksen ')IGŞlna Mitinge Vali B. Fa1Jı Güleç riyaset 

d edecek, kutu imalı1thaneleri, müesse. gir İ sat ve fabrika işçileri saat 10da Cum-

fzmfrdcn bir görünüş 
.Aııkaı·a, 16 (A.A.) - B. M. Mec- delerden devlete nid !careteynli ve 

lisi dün Fikret Silnym başkanlığında mukataalı gayri menkulleria 
toplunarak ruznamede bulurum mad- - Dvamı 4 iincli .sa!!if de -

Üç katil yakalandı 

Köy muhtarı, kadın yü
zünden öldü ülmüş 

Merdivenden kadının odasına at
larken kalasına kurşun sıkılmıf 

Değirmendere nahiyesinin Karaca- clerin bir ynrn bulunduğundan bir ci
dağ köyi.i muhtarı B.H ilseyinin köy nayete kurban gittiği anlaşıldığını :ve 
civarındaki harmanında cesedinin tahkikata adliyece başlandığını diln-
bulunduğuııu, başının sol taı-afmda _ Sonu 6 Sayfada 

FRANSIZ PARLAMENTOSUNDA 

Mısır MontrösD 
kabul edildi 

Dünkü toplantıda, şiddetli gli:• 

rültüler olmuş ve Piyer Flan
den tahkir edilm:ştir 

lı ~~kholm, 16 (Radyo) -İsveç icra- huriyet meyclamnda toplanacaklar-

!tı.ı ~ .t.av, bugün seksen yaşı~a gir- • .. . .. dır. . . . .. . . . Fıll31sı:: Pm·Ui~ııcnto binası • • _ 
ta ~t.iı. Bu münasebetle, 1s\•eçın her 'AtatwW. 'kı::ı Sabilıa Gokçcn Mıtmg heyeti, Pazar gunU ıçın aşa- Raris, 16 (Rndyo) - Fransız nciyc encümenı ruzname.•unde liu 
tql'afında büyük şenlikler başlamış- 1stan1:iul, 16 (Husust) - Bn. I Bn. Sabiha Gökçen, Yeşilköycle ğıdaki programı hnzırlnmıştır: parlamentosu, bugün sab<ıh saat ıo mesele hakkında bir ka)ıd olmam-
~ti. Saı-nyi Krali onlinde sevinç teza- Sabiha eökçen, bu .sabah ·saal 7 ,20 BaşveKil B. €elal Bayar, Hariciye 1 - Miting heyeti C.H. P. İlyönku- da toplanmıştır. . ğını ileri sürerek itirazda bulun-
~tı Yapıhnaktaclır. de tayıYaresi ile Atinaya uçmuştur. Vekili Dr. Rüştü Aras, Dahiliye rul azasından doktor Ramih ve ilçe- Komünistler; ispanya hadi$ele- muş ve bunun üzerine, güri.i]tüler 

~ al .Küstav, her taraftan binler- İzmir üzerinden geçerek Yunanis- Vekili Şükrü Kaya, Reisicumhur yönkuruldan Nedim Bor ve Haydaı· rinin münakaşasını ist~mişlerse de başlamışbr. . 
~brik telg-rafı almaktadır. tana gidecektir. - Sonu sekizinci sahifede - Aryal ile işçi esnaf kurumları müdii- parlamento reisi Edvar Heryo, ha- -Dc1•amı altrncı sahıfedc-
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HAT AYDA ON AoisELER 
" Z .::bıta: 

Şe .İr Dahili Haberleri 1-funr g:ino .. nncln lıır~ızlıl 
Fuar sahas ndaki gazınoda 

'G:;;;;;;;;;;;;;:iiiiiii::a;::w:::;u;:;;;:;;:;::;;;;;;;;::;;;;;;;iiiii!ü;;:;;;;;;;;;;;;;iiiir:i=S:i!iiiiiii:i_.;;;;:;;;; __ :iiiiôiiiiiiiiiiiiMiii~;;;;;;;;;iiiii!i~ôiiiiiiii~iiii!iiiiiiiiiii;;iiii~iiiiiiiiiiiiiöi0iiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiii=l'rl garson R ti şt Ü, her biri be~ er 
* 

lfotn~ a aid h:ıl,~rle in Jı r gunktı r.,.ı , ı n, efk, rı umunuyeden çok 
Cc>haluf \e tenakuzları ara ... mdn, umu- C'\<'l biıtun matL ıa•ı butacagtmıt.a hi\ 

' mı cfkurımızın ç-atık ka lııı v hid· iüp'he ctm meiidir. · 
detli bukı turlu sık ık guzeteleı e ç v- Hutu~ me 'ele i lıitmhı midir. 
rildiğini gonn ruı H ttcı b ı do t- H ~ ır !.. Cıı->\cnl rde de yazdığımız 
la!·ımız: vechi! . biltuıı t R\'\ ur, mliznkeıe, 

- Cnmm, nedir bu v~zis t; hühl'r te elıbü vr.airLnin ardı arka ı nlı
Ierinize inanmak takatimiz kalmadı. ıııp ta Tur! tezinin tatbikatı bnşlıı-

Dh erek bize efk ıı-ı umumiye le>ki ~ 11 rn k ıcl r hu h di "· ha nsiyet 
tez~ıhllrleri samı mi.} Hle soylü.} uı ı.ff. I \ c C'h mml) etinden hiçbir •v kc ybet
Herşe~ deıı C\'el, Hatay dMaı-mda mi)1.1rck .}L,ı~ac:ıktır. Kimı;Pve, tek 
tam bir ı nı.rlu kemli ıni L • t ı n uı d'" b 1 lı rh ıp kı.lmı k mevzuu 
has~asiveti du uniıyoı· du rncmııun I b;ıh o ıımıı .. 
oluyoruz. lc;tiklul mucudelcmizdc biz Jfotıı:rdcı, frsacl V<' cz,·it· mnkıııe i, 
\len nyıılanlnr, bir.den ~ ykırı du iı- hüla fmılı) tt ılır, lm Lir: .. 
n nler \'tı o mukudd lınrek t mukn- Huhı\ du k. ı dt !il rimiziıı emniyet 
vemet edenler v rdı. Fııkat Hat.m <la- w hnkhıı ı, hı,ıu, )ıudutldaki 'fijrk or
V&ilnda bUtUn bir millet. topluluı.ıu- ıJu uı clıııı b ı kıı H ımlmı. cilldt \C kk 
nun tam bir kana t ve ide 1 iştiraki yüzlu lıir garant 'c ın.ılik değildır, 
içinde )' a adığuü öı tiyoruz. Buııu n fk : . 
korkunç bir dünya ratlaması bile, bi- Hutm du hadi e çıknrnıuk ıçin . o-• ~ . . 
'aim fçin Uçüııcu pUlnd kalını tıl'. Biz. ı ulmuş purmnkhır lnmileıı kırılmu-
9ıUrur, ref ve hukkı, bh'çok menfa- mı~. uç!.. \ t: aire ""' uıre .. 
tı.tl rden evd mut 1 n eden tek mille· Yuni. d ırnnııı hutunlüğu ~erinde
tiı. ltte bütun IJunl ı içindh· ki, her uiı'. Bun ınukulnl ı a ıı· ni lıi lılr 
ıab h göıUmuz Hataya çevl'ili}'Or ve ukun t }uı\ a ı e mckt dır. Hı lbuki 
ı:ıUtlirı ~Uu sadece Hut ) ı konu uyo· a kl•l \ mu her · bıtmcmi~til'. Politik 
r.ız. kı ıınlnr ~ llz u tu duııııaktadn. Hfl-

H~ı.llııd ı in gazete! rdeki nki1:1l ı İ· dı eler i , ın ıf ıü mı urlar hul fan
,. g"lhıce, onlar bizim ihtiyarımız ve li) t:ltt oldul~Jnı ı i in, ı ten diğimiz 

rıtd rrılz haıicinde }1 rdir • .Millt:tç hulde prıtlıb. \t-ım kttdiı'. 'luık mat
L ı kudur b ııim mnlt bir d vayı her buutııım lnınd.ıkı ıntı\ idi iı;c, hıııss s 
h.ııı •I Lır 'l'itık gıııettı$iUln ~fflllıf hu- ulr c.;bj ktıt 'JUi huJ' eleri il tkil H~ 
L ıl ıle ve>a ;>alanlaıla lıakikı çehre- hEıll ııı h \' c ımııı, tlu ~ndukleriııi, 
1 ııltn uz klı.t tırmag n c aı etı iman ' labetıııi 1f .ıd ,. t bit e) -

' ııı dır, ne de hukkı. Bo~ le l>ir cüı tiıı ı mektil'. .... 

mahsul vaziyeti . . ,, .. .. 
ıyı gorunuyor 

fstihsalat tahminleri hakkında Ticaret 
odasına malumat gelmeğe başladı 

sp rt v.ıayetinin bu s~neki ar ,a 755, buğday 5450, çav· 
muhtelif m!bsul ist hsa'atı hak· dar 852 ton tah;nin edilmek· 
kmd şehrimiz t:caret ve ana· tedır. 

yi od s na aşağıdaki ma Omat DikHi knza ındn: 
gdm,şt r: Dııcıl kaz.ısı dahilinde mub· 

Vılayetin mahsul vaziyeti iyi· telif m h ullerm bu seneki tah· 
di .. , bu sen bol mahsul alına· 

cağı tahmin ed.liyor. Isparta 

merkez kazası d nilinde tahmi

ni olarak ıstihsalat miktarı: Af

yon 745 ton, arpa 1275, buğ

day 4374, ç v.:lar 3120 ton. 

Eğirdir kazasında: Afyon 14 

ton, arpa 600, buğda 3710, 
çavdar 1240 ton, 
" Ulub!lrluda: Afyon 270, arpa 
878, buğday 2108 ton. 

Şad. i Karaağaç kazasında: Af· 
yon 1480, arpa 136, buğday 
4725, çavdar 4259 ton. 

Y lvaç kaz aında: Afyon 1245 

mmi is.ıh alit midarı b kkın· 
da şehrım,z Tıcaret ve Sanayi 
Odasına bır rapor geım ştir. 
Bu rapora göre, arpa 2500 
ton, balda 600 ton, buğday 

4000 ton, burçak 20 ton, çav· 
dar 100 ton, tütün 750 ton. pa· 
muk 1200 ton, yulaf 200 ton 
tahmin ed.lmekted r. 

Geçen •ene iıtihsal edilen 
m·kdarlar da şöyledir: 

Arpa 2620, bakla 1000, buk· 
day 4250, burçak 52, çavd r 
140, tütün 850, pamuk 400, 
yulaf 100 ton tahmin edılmek· 
tcdır. 

Motosikletler için 
tedbirler 

Ortaokullar Avusturya er· Bir ayda 
Limanımıza girip 
çıkan vapurlar 

İki okul binasına ya- kinıharb reisi 
B 1 db·e r i i Dr. B. Behcc~ Uz, k d b l k 

dun, mezbııhada ve M ısinlld led- lil a aş anaca 
kikler ) apmıştır. { zbuhada. le ilen 'l'ilkilik ' Fnfkpaşa mahallelerin-

Almanortlusunda va 
zife almak iatemedi 

Parıı, 16 (Radyo) - Viya· 
nadan haber veriliyor: 

Avusturya sabık erkinıbırbi· 

Mayı ayı zarfında fımanımıza 

giren ve çıkan vapur miktarı 
ha ··kında şehrim z Tıcaret ve 
Sanayi odası tar~fından bir is· 

tatiıtilc göre haıırlanmıfbr. Bu iıta 

Vek~ller Hey' etı· lir• değ.erinde .. buı~na~ mar~a~ 
1 Jarı gazıno muşte;ıJerıne sur 

Fuar neşriyatı için 
karar verdi 

F .JU komitesi, Ankara ve 
is~anbul radyo.arı vas tasıle 
fuar p. op ıgandası için yapıla· 
cık ncşr.yatta l ücret alınma· 

ması hJs.JSunda Başvekalet 

nczd.nde teşebbüste bulun· 
m.ı.tu. Veki:Ier Heyeti, elli 

kelımeye kadar yapılacak fuar 
neşrıy..ttından ücret alınmama· 

&mı kararlaştırmıştır. 

r ~ 

lzmirlilerin 
Hamiyeti •• 

Kırşehir ve Yoziıt hare· 
ketıarı felaketzedeleri iane 
listeı d r: Lira K. 
Halitbey okulu öğ· 3 25 
rencileri 
Avukat B. Baha Yö- 26 

· rük elılc baz avukat· 
lardan toplanan 
lımir Beledıyesinden 2000 
. Bugünkü yel..O 2029 25 
Evelki yekun 21655 
Umum yeldin 23684 25 

Yatkulüp 
Denizbaok ta.alından Kar· 

şıyakada vr.pur iıkeleıi yanında 

inşa cttirıleceL: Yıtkulüp biaa· 

sının inşasına yakında baıla a· 
cıktır. Bina 25,000 liraya 
çıkacaktır. ....... 

düğii görülmüş, tahkıkat esna· 
sında Rüştü, bun 1arı 69 Jir•Y' 
Fuar beied ye belcçisi Etemden 
aldığını söylemiştir. Eteınio 
evinde yapıhn araştırmada hır
s zlık eşyadan 6 tabak, 4 şarab 
bardağı ve Rüştünün evinde de 
üç tane beşer Jiralılc marka bu· 
lunmuştur. Suçlular adliyeye 
verilmek üzeredir. 

Sarlıo~hık 

Kemerde umumb neler ara· 
sında Hjseyın oğiu Afyonlu 
Abdurrahman sarhoş oları~ 
rezalet çıkırdıj'ından tutul-
mu~tur. 

Yaralamak 
Bornovada Eti ıokağınd• 

Karslı Oıman ve Muharreaıı 
sandalye ıle Raa"m oğlu Faile• 
baıından yar lamışlardır. 

Yanke icili k 
Gazi bulvarında Mustafa oğl 

Hasan yankeıicilik ıureüle Koır 
yılı Yalcubun 29 lıraıını çaldı• 
tandan zabıtaca yakalanmııtır· 

Bıçak ta ımak 
lkiçefmelik caddcainde Meh

med otlu R·cebde bir bıç•~ 
bulunmuş, müsadere- edilmiıtir· 

Dlhmek 
Pettemalcılarbaıı caddesind~ 

Aydınlı Azmi, evelce metret1 

olan mühtediye Mürüvveti dö~· 
müş, Taıçılar içınde Mehaa•d 
Atılııan ve Kasım validesi 45 
yaşlarında O mmühan araı nd1 

hayrnnların bir çôğunun n.) n'k, i~k m de inşa ~dil cek iki Orta okul binn
he vesaire gibi öteberistnin atıldığı sınu KUltür B~knnlıgrnca bu y~I lınş
~öı ülmUttUr. Belediye, bu gibi saka- lanucakhr. Bu binalnrdh tı.dı·faata 
ta tın, mezbaha otomobilleı·iyle h le- anC!lk g kek l ıl b la1uıbil c ktir. Bu 
diye mıntakalarına gönderilerek fa- yıl Ortaokulların son sınıflnrındıın 
kir halka parasız t vıi etlilm ::ıini • 2735 talebe mezun olacağı tahmin ye reisi genaral Vorşer ile yük· 

ıek Tütbed ki Avu&tury• .ubi· 
t•or, mruı ordusumi• zife 
almak istem Qdilc.leriuden, ordu 

kadroıund n çıkarılmt§lardtr. 

tistiğe limanımızın aylık faali· Ziyaret 

kavga çıkmış, birlbirini dö~· 

müılerdir. Karııyakada Dili~•' 
sokığ1nda B. Nazmi Okt•Y1 

kınıı Bn. Bediayı dövmüıtür· 

Araba ve otomobil çarpı JIJ,J rarluotırmıttll'. edilmektedir. Gel cek sene, llkokuı .. 
Beledi11c seçimi: lar mezunlarından bu mi rı, O 
.BylOlde yapılacak yeni beletliy e- o ullara im cnktır. Daha faz mü~ 

çJmi fçfn hazırlıklara b 1Ianm1 tar. ıacaat knrııımdıı k hnmı Vekfılet, 
Mahallelerdeki mümessiller, seçim iş- ihtiyaca iôl'e lzmircle yeni Ortaokul
!erlııd çahıtırılnıak için belediyece tar açtırncaktır. 
'.ayin edilmek Ozeredir. J('Ultur Bakmıı: 

Numaralı lBv1ıal4ı : ." Kültur Balumımız B. Saffet Arı- Ticaret kulübü 
Şehlrdeki bütün . okaklan, hır kanın, Şark viluyetlcı-imizde yapaca-

meclisi karan daire ınde numaraları iı tedkiklerden onru lzmirc geleceği k d b 
lconrnuı. mühim bir kıamının da nu- hab r ııJınmıştır. ınşata ya ın a aş .. 
maralı levhaları ılm11tır. Belediye. _ • • • • k 
halka kolaylık olmak üzere sokakların lanaca 1 
niha)•etlerine de -baolarına konuldu- ~arhoşluk ''e tecavn• • 
~ afbt. levhalar konulmasını muva- C.şrefpeşı caddesinde A i o~- Şehrimiz t carat odası t~ra· 
fık rirmttıtıır. Ayrıca mahallelerde 1b Hüseyin, aarhoş olarak Satıh fından B rincikordond lzmirpa~ 
meydanlara, geceleri de gbrUlmek, kızı 16 yaşında Hacere teca· las n karşııında bir t card ku· 
okunmak için fenerlerin yanıbaşla- vüzde bulunmuş, zabıtaca ya- lübü inşa ettirecejini evelce 
rma o mahallede bulunan bütun, so-
kakların yerlu1ni göst.eren plinlnr kalınmıthr. yazmıştık. Haber aldığımıza 
astıracaktıı. Bu planlar, fen heyetin· yu al'ı mahallelerdı: ihtiyar.n göı·c göre lzmirin ıhrac1t ve idha· 
ce hazırlanmaktadır. Pi nlnrda da birçok yerlerde k(lldırım. lfiC:ım ,.:c a- litcı tücc rlarını bır araya top-
mahallede bulunan hastane, doktor ire inşaatı ) nptırılacnktır. lıyacık bu binanın inşasına 
ve ebe evleri de a-österilecektir. Son 1,amandn hird motosiklet Al'uıloı iptıdalarında bış~ana· 
Si~nık m'ilcadeleıi: modası alıp yuı Umil llıı·. Bu yüzden ca ktır. 
Beledıyece şehird yapılan sivrisi- bazı kazalar davu\rnbulmaktadır. Be-

:nek mücadeleıinden çok iyi neUceler lediyece, bu glbi k ıalarm önüne b'CÇ· T.c rot kulübü için güzel bi.r 
lalmmı§tır. Bu yıl, sivrisinek birçok mek için tedbirler nhnmnsı ve bir ta- p.io huırlanmaktadır. Taksı· 
~enetlerde iörUlınemektedir. Karasi- limntname lınzırlanmnsı karaı·laştı. matı, alt ve üst ulonlarınan Yaz· 
laik mUcadeletine de ~av.ıanmııstır. rılmııtır. S :vı.üMef~re ııykırı hareket iyetl ri, ticaret odası idare hey-y.,,. molıllelerin ılıt 11acı: edecek moto ıkletlıler, ağır cezalara . b"t d'l · r Tüccar· 

Beı.diye r iil, yanuıda belediy çarptın! cnk1ınd1r. B 1 dn d 11 ruh. etınce. tas. 
1 

e 
1 ~·~ ır. 

mUhodlaleri o!duiu balda Paz r ırü· ru atı~ e uln1 dıuı ınot ıklet kullumm lar, bana mşa edıldılden ıo.n~a 
nü ~\&kan mahallelerd tetkikler ~a: iki ki§i yimıi be r liı µ, ehiı·d fuzln kendılerino aıt mcs..leler ıçın 
pacak. balkhı ihtb çlaıı hak.kında (fı•atl. moto ıklct Uıen iki klıti de 0 • toplant )arını da bu bınada ya· 
M'ijJii,.cektir. Bu tetkik n tice md · ma· fü paıa ' a ına çarµtmlmı tır. pacJ1klardı". 

"r • Telefon 

ı ayyare sıneması ··1irsY· 

M•v•imin geçmeaine ratmen ainemamız gene s6zünde 
durdu bu hafta ge:ıe 2 ilıi film birden 

1 - ASRİ İŞ ADAMI 
Beynelmilel ölıretti haiz iki IJC1) nk }'ı·:ıoınz arti ti 
RAIMU VE LUCIEN BAROUX 

Tarafındın milıtHna bir zevklı~ yaratılan mevıimin en z~rif komediıi 
kabkıba... Zevk... Neıe tufanına garkedec•ktır. 

2 ... AL TIN KELEBEKLER 
Beyaz perdenin zarif ve şoh dılberi 

F.RANSISKA GALL 
Kendine bas· rollerile hakikaten nefis bir komedi yaratmıştır 

S 1 • A'tın kelebek 3,30-7,10 Ani iş adamı 5,15 ve 9 da Cumartesi 
e&DS ar • Pazar günü saıt 1,30 dıt A• i it •dım1 •ie basla. 

yeti ıu dur: Şebriaaiz F. ansız kooaoloıu 
K~mf!r.A it~ c ddesi nde .-1" 

Şevketia idaresindeki otomobil, 
55 ;J'ürlf, 5-A m:an Hi ftaJ,. diln .ö.ğ.Arlon tfo ..... ı.._ı • .,ı:~ .• .I. 

yan, 12 lngilıı, 10 Yunan, 1 reiı Dr. B. Behcet Uzu ziyaret 
Bulgar, 4 Fe.emenk, 2 laveç, etmiştir. Konak tarafından a-eleo Reşit 

ve Recebin binek arabalarıo• 
çarpmıı, ber iki araba parç,. 

lanmış, bir hayvan da yaral•P" 
mıştır. Şoför tutulmuıtur. 

4 Fransız, 3 Macar, 2 Norveç, 

1 Yugoslav, 2 Romanya, 1 Pa· 
nama bandıralı vapur girm ş 
ve çıkmıştır. Hepsi 218 vapur• 
dur. Safi tonilôto mıktarluı 

119,076 dır. 

Ağaç bakımı 
Yol ve kanalizl•yon 

inş 1atı •• 
Belediye, parklarla sokaklar· 

da ki ağaçların bakımma, 
sulanmasına büyülıc ehemmıyet 

vermekted r. 
Şehria cıdd lsri, •kaçlın· 

dırmada gösterilen ehemmiyet 
ve faalıyet aayeıindc çok gü· 
zelleşmiıtır. lımetpııa bulv•ra 

ağzındaki asfalt kısım bozul
duğundan derhal tamirata baş· 
l•nacaktır. Baamabaoe, Kemer 
c ddeai tam;r edilecek, birçok 
yerleri parke döıenecektir. 

Ankarapalas önündeki cad· 
denin parke döşenmesine ya· 
kın da başlanacaktır. Bu cadde 
12000 liraya çıkacaktır. Celal 
Bayar Bulvarının evelce bir 
kıımı yapılan kınılizaıyoıaa ta
mamlanacaktır. Vaııfçınar Bul· 
varı kanaliıaayon iaşaıbnı da 
baılanmıştır. 

TAKViM 
Rumi • 13541 Arabi - 1357 

Haıiran 4 R•blllehir 17 

HAZiRAN 

17 

Borsa 
16-6·938 

Zahi'e satışları 
Ç. Cıns K. S. K. S. 

101 Ton BJtday S 10 6 
376 Buiday 5 10 6 
950 Ton Balda 4 2S 4 375 
30 B•kla 4 25 4 375 

22 Susam 16 50 16 75 

••••• 
Bir cinayet hakkıll 
daki karar temyize 

tasdik edildi 
500 Kılo P. çekir. 3 ÇııJ11altı tuzlası civ rındn OrhıınL\ 

6811 • Y p ık 44 51 motorUnde pnralnrmn tpmnh ettUclf 
19 B. Pamuk 33 25 tuccnr Hulil ve Ccmnli ve Rec p ı.:ıı 

1
1
••••-------- tunı öldüren O mrın kaptanın Çi 

1 H ık • k•• · ı noz Ahın din şehrimiz Afprcew J1l
11 

a evı oşe.s 1 - keme ine idnmn bedel on do~tl 
1

-------------' s ııe ağır hnpse mahkOm edilmeler•' 
1 - Ha"evaııizin havJya . . ı..t·eı•1 dair verılen knrnı·, Temyız maıın 

karıa korunnaılara hususunda since de ta dik olunmu11tur. 
bilgi edinmeleri için Evimizde 

11·6-938 tarihinden itibaren bır 

kurs açılmış ve derslere başlan· 
mıştır. Her hafta Cumartesi 

günleri saat 18 de verilmekte 
olan bu derslere bütün yurd • 
daşlar gelmelidir. 

-----~_. ____ _ 
Almanya 

Avusturya borç 
larını kabul et" 

.. 
2 - Halkevinin Sosyal yardım 

koluıauu tetebbüıü ile ıçılaca~ı Pnrs, 16 (Rnd~·o) - Alı1111 
evelce bildirilen lci m1eıiı ka. devlet banka ı dircktoı u Foııl· 

mıyor 

ıcUn Bı·emcnde bir ö 1 ' 111l
1 

dıalar tarafından yapılacak Türk Avusturya ilhakının, A\•ustuı~ıı 
1 

el emekleri ıatış maj'azuı çok letinin arıu unu ta,b an vuku lJ 
1 

yakındı açılacaktır. Bu mağa· {tunu, lıu itib rla A\'uaturY )1·
1 

vo siya i lıorçlurınm, Alm~.1~.''., 
ıada el itlerini 11tmı~ iıtiyen· rafından kabul edilemiyeceirıı1ı 
ler 25 Huiraaı kadar Halkcvi leıni~tir. 

Hkreterlitine müracaatla itlerini 

makbuz mukabilinde teılim et· 
melidirler. 

•• • 
Ingiltere dah•· 

istikrazı 
Birkaç ıaat içirı< 

3 - Evimiz ıalonunda her 
hafta Cumartesi günlori ıaat 

19 da çocuklara Karaiöz oyun· 
lan oynatılacaktır.Bütün küçük· 

CUMA ler gelebilir. 

1 

4 - 17 / 6 I 938 cuma gÜ· 

kapandı 1 
Londra, 16 (Radyo ~ -:-' 

11
, 

ailtere m lli müdafaaıı ıçıll ~ 
olunan dahıli iıtıkraı, b.r 

'-
vkaı l·zanVaııat ı.,,k .. ı Euu\ıAiatl nü saat 16 da 0.1, Tarih, Ede· 
.nne~ 8. IG 4,28 'k~am 12 l!J, ı2 biyat komiteıinin ve kitııpsaray 
)Jl• 4,31 12,14 'htlJ 2,08 21,41 1 t 1 . .. k 1 
kindi 8,33 16,15 lmNk 6,28 2,uı yayın ~.omı e erının ve) o ı uru 

ha.talık toplantıları vardır. 

ıaat içinde kapın mıştır. it 
lstikr. z, tabvilitıadan 

kaımam ıtır. 



-
k 
la 

[l• 

r· , . 
• 
p 

• 

• 

d 
5 

• 

S bife 3 ANADOLU Haziran 17 

F rankistler, Barselon lima 
~ 

'i:~SON HABERLER 

Uzak şarkta, tuğyandan yüz 
bin Çinli kayboldu 

nındaki lngiliz ve F ransı 
vapurlarını . bombaladılar 

•• eı ••••• ••••• 
Sar · nelırin tuğyanı devam ettiği takdirde, 

11ehamet bayiJyecek, Japonlar bombar
dımanlara clevam ediyo·rlar 

Şaghay, 16 (Radyo) - ŞunKov na, · 

Valisinin, tamamen sular altında kal. Ven ed ,. kte mu-hı· m 

Bu haber, Londrada derin akisle 
uyandırmıştır. Frankistler her taraf 
saldırıyorlar. Valinsiya düşerse, Is 

dığı ve Japonlar tarafından işgal e- panya iç harbi bitecek mi? 
dilmif olan iki oehrin, sularla kuşadıl:.. 

lrUş bulunduju, son gelen haberlerden b ,. r m u- ı a· kat 
&nlaşılmııtır. 

Alakadar mehafilln verdiği malu· 
ınata &'Öre, su altında .kalan mıntaka-

larda, yüz bin Çinli kaybolmuştur.·~ Italva Har cive Nazırı Ciano Yu-
San nehrin tuğyanı devam ettiği, 'J · 'J ' 

takdirde vazi~etin, ~~ daha .büyük aoslav"a Ba.evekili ile miJzakeMe-'e 
Veharnet t.evlıd edecefi tahmin olu- e. T T • ' Cl1 

nuyor. Venedik, 16 (Radyo) -· İtalya dır. 
Paris, ~6 (Radyu) - Son haberl~ Hariciye Nazırı Kont Ciano, Doka iki devlet adamının mülnkatı, a· 

re göre, Japonlar, bugün üç defa Dölakaitaya giderek B. Mussolini lakadar mehafilde büviik bir aJaka 
Rantonu bombardıman etmişlerdir. ile uzun müddet konuştuktan sonra, uyandırmıştır. · 
Zarann clereceai, henüz malUın değı1· doğruca buraya gelmiş ve Yugos- Konusmalar, yarın da devam e· 
dir. lavya Başvekili ve Hariciye Nazıl'ı decektir. 
Şqhay, 16 (Radyo) - Japonlar; B. Milan Stoyadinoviçle görüşmiis· Veneclik. 16 (Radyo) - Yugr,s-

bUgQn de Ofsenin şehrini bombardı- tjir. _ _ _. _ __ lavya Ba~vekili ve Hariciye- Nazırı 

lllan etmifler ve birçok bombalar ata- Kont Ciano, Yugoslavya Başve- Milan Stoyadinoviçin misafir 'kaldığı 
?ak, mtlhim haaarat yapmıtlıudır. kilinin misafir kaldığı otelde kala- Grand otelde, İtalya Hariciye Nazı. 

Tokyo, lo (A.A.) - Preaı eaktır. rı Kont Ciaııo tarafından mlikellef 
Koaye San aelırin ..dhriai .. Kont Ciao.nun refaka~nde, Ha- bir z.iyafet verilmiştir. . . . .. 
kmı olu Çia kıtaab•• lMa rıcıye Nezaretı mü~t~ ılc Yug08• Zıyafetten. sonra otel~~ bu~:uk s~-

JI • 1 ebtiae laa lavyanın Roma sefirı ve doktor Mi- lonlarına çekılen Kont Cıano ıle Mı· 
~yn ia":,91 laar . '•fi lan Stoyadinoviçin yanında da, ltal lan Stoyadinoviç arasında miihim 
cılıu efkirı ••••,.... • )'tmın .Belgrad .efiri bulunmakta· trörüşmeler cereyan etmiştir. 

Frankistler ilerliyorlar ıabtettikleri bildirilmektedir. 
Salamanka, 16 ( Radyo ) - Fransızca Tan ne yazıyor 

Frankiıtlerden dö~t fırka, bu· Pariı, 16 ( Radyo ) - Tu 
gün ılerliyerek Almarozayı i.. pzeteı·; burü• yazdığı baJma-
gal eylemişlerdir. kalede, Valınlİynıa tehi kede 

Arandanın kumandaııadaki oldutunu ve bu tehrin suka· 
kuvvetler Koıoza tepeıiadea taadaa mara lap...ya iç barba-
ıeçerek, 0.1daya dotru ilerle- nia, ıoa 10fbaya gireceğiai byt 
meğe başlamıılardır. etmektedir. 

Onda kasabasının, bugüa ya· Valanıiya, 16 (A.A.) - Dill 
ran sukut etmesi kuvvetle mub· Valanıiyaaıa Fraakiıtler tara-
temeldir. fından bombardımanı·unaııada 

Cumhuriyetçi kuvvetler, Vi· Sur1toa ve Sıfarar adındaki 
larhalla cebheıinde mukabil laıiliz pmileri•e de isabet 
bir taarruza kaI:cıımışlaru da vaki olmuıtur. Bu gemilerin 
mühim zayiata uğrayarak geri biri•ciıi alev almıı İM de at .. 
çekilmek mecburiyetiade kal· mürettebat tarafından ıöadü· 
•ıılardır. rilmiiıtür. lkiaciıinin makiae-

Taırruıua bidayetinden ıim· ıiado haıar vak11a gelmiştir. 
diye kadar on bin esir kül. yet• Londra, 16 (A.A.) _ Roy· 
li mühimmat alındıtı teıbit 
edilmiştir. terin Madriddem haber aldıfını 

Barselon bombardıman edildi göre V alanı: ya lımaaında bu· 

M •• k J d d luaaa Tur1ton ve Bifarer adın· lmtih&D & uza ere er evam a. Pariı, 16 (Radyo)- Fraaiciıt· daki lnıiliz pmileri Fraakiıt t ler; bug·in iki defa Baraclea 

racaat edecektir. 

1 • • tayyareler tarafından bombar-.Dal ennı ıebrini bombardıman • etmiıler . Çekoslovakya ParlaAmentosu daman edilmiıtir. Turstoa yan· ve mühım basarat yapmııbrdır. 1 
llla -.Zenler halıa..ın-. T k F L maktadır. a•acı zayiat yoktur. 

C(ll IC e ıs . d t Ianaca raa"iıt tayyareler, Valanıiya· . Valaoıiya, 16 (AA) -Dör· 
daki talakikat bitti mmUZUD ID e Op ya da üç defa bombalar atmıı· dinc:i defa olarak Fuokist tay· 

1 ki ı k k lar ve L;manda bulunan müte· 
Ankara. 16 ( Huaui) - az &• mese eSl.Dl• 0DUC8C8 yareler düo saat 17,50 dtı a y addıt f rans z ve lngiliz vapur· 

VaJaaıiyaya bombardımaa e 
mitlerdir. Sekiz tayyare Grıp 
m aballui üzerinde elli bom 
atmıtludar. Bir takım bom 
lar da evelce yapılan bir bo 
bardıman aeticoaiade ıçaa 

Y••ı•• çakmıı olaa bir pala 
yakınına dif miiftiir. 

T11la. 16 (A.A.) - Franki 
lıria tazyiki albacla bük4 
kawelleri Fraamz lııududua 
dotru geri çekilmete mec 
olmuıtur. 811 kuwetler 43üac 
farkaya meaab olup bir 
aylardanberi Bielu plaab 
iıpl etmekte idi. Bu kawe 
lwia ricati ... t 23 de ve La 
la geçidi tarikile a..ı.mıı 
Sabahın birinde iki bia •· 
aıkeri tabya,. vuıl oa... 
luuyordw. 811alar orada derla 
sililıluıaclu tecrid eclilmi 
lerdir. 

G'neral Aatonyo Beltraa • 
erkiıubarbiyelİ ve 800 m· 
aeferi beaüz Biel• laaıtaae 
yakiainde tutuamaktadırlar. Bta 
laraa •babtM evel hada 
ıeçememeleri takdiriacle Fr 
kiıtler tarafıodaa elİr eclia.. 
leri tahmia oluaayor. 

~~Jfa..JV.Bwa.1. L..'!:!-+-----~.-....._. _____ ._..._. .-.. • •·~ .. A•~ - ı.. ••· ·'-"--t_,_ __ -.....ı-..ı~ ... ~-;..ı.....1 ....... -a........ı~,=-
bt lkaıl ıdilmiıtir. laaber veriliyor: memektedir. haber, Lo.1drad& derin akiı.er Daladiyenin nutku a. talakikattu aonrı, Maarif Çelcoılovılcya Bııvelcili Milan Mılan Hodza, Çekoı"ovakya yapmıştır. 
Yekllıti talim ye terbiye aza• Hodza ile Siidet Al:nanlara pırla111entosunun, T c:mmJzun Valôııl"İ) a <la homhalandı: Pnris,, 16(A.A)-Radikal sosyalist Muslihane usullerle halledilemi. 
11adaa Alı Haydar, l.taabul araıında baılayan müzakereler on beşiııde toplan cığını ve az· Va,a.ısıya, 16 (Radyo) _ fırkası icra komitesinin vakit vakit cek herhangi bir ihtilaf bulunabil 
kız li111İ rabiyat ötret .. att. buıüa de devam etmiıtir. lıldar mes!leaini müıa',ere ede. Frankis.ıerin attaldara bomba- akdetmekte olduğu içtimalann so- ceğine kani 'değilim. Bir şart ile v 
te taJİD ıdilmif, ••••lardM Müzakerıloria; iler.de ae fe- cejO:ni beyan eylemiştir. lardan, G av mahallesinde 26 nuncusunda bir nutuk irad etmiş o- kuatın cereyanına kapılmamağa 

l f k . • B D 1 d. "d . metmek. ua .. -L••-t •-"ne alıa... bina tamamen barab o!muı ve an ır a reısı . a a ıye, ı aresı B D l ~ d· 0 
,....... -· E • • t ... - . . . . aa ıye bundan sonra AÖ\ 

,,. Detri1at ıabeaind• N,cdet sraren g iZ CI naye ıebrin ınuh elif mahallelerinde aJtındakı hukumetın ıktısarli faalıye demiştir: ~ . 
de, Diyarbakır •iliyeti -ri- yaııgı > ç kmıştır. ti canlandırmak için sarfetmiş oldu- İspanyada devam etmekte olan m 
•• ftrilmiftir. ffil A d J Z · ispanya kabinesi dnşecek mi? ğu mesaiden ve istih~aıatı artırmak harebe hususunda evelki hükume • .• . • a ay ID anmamı•br. abıta Pa . 6 (R d ) c h için alınmış olan tedbirlerden bah- rin doktorinine ve icraatına sadık 7 ru;, .ı a yo - um u· . 

F b al b• h • t · 1 · k b" . d"" setmiştir. Ademı müdahale siyasetine de sa 
ır D ann ır ta kikatını derinle ' tiriyor r.ye ç~. spanya • mesıııın U~· Harici siyasetten bahseden Bay kız. Fakat bu siyasetin bütün beyn 

il • '-~- 1 meı.. .uzere olJuğu ve 8.-şvelcd Daladiye !espanya ve Çinde yapıl- milel anlaşmalar gibi iblis esasıı 
C Vesi IRMbul, 16 (Huıuıi )- Maslakta ba·1 .1yıp, pıalada nihayet N b d b k b" · te ·d tek .. grın • n, ır • • a ıne tef• makta olan insanlığa yakışmaz bom- ıntis nı mil abil oJması ve a~ 

bulan earareagiz c·na1et, hili aydaalan .. mrştır. kil etmiyeceti ıöyJeniyor. bardımanları takbih ve şu sözleri i- zamanda tatbik edilmesi icap ed 

Kurdlar, tilkiler Zabıta, ba huauıtaki tabkibtanı derinleıtirmekte ve e1rar Yeni kabinenin, Martinez lave etmiştir: İspanyanın mukaderatının rnünhas 

b 
_ı - · perdeaini ka:dırlllaja çalıpaaktadır. Baryo tarafından teşkil edil· - Bizim vazifemiz vakit gecir- ran İspanyollar tarafından tayin 

oıanaı R tb t mesı kuvvetle muhtemeıd· meksizin şiddet usulünün sirayetine tespit edilebilmesi için bu usulii azi 
Belpacl, 16 (A.A.) - Zır u sya m a u a 1 Madrid halkı, son maığrİii- ~~~ıi olm~kl tır .. Beı~ hki?. bir }zaman kalrane takibedeceğiz. Gayemiz adal 

• . onune geçı mesı mum un o mıyan su h \'e Fransanın müşterek menfı 

rep •atakaa11da ıiddetli far- ş•dd Ji J • bıyeti soğukkanhhkla bir şeamet olduğuna kani olmadım. atleridir . 
........ olmi'ı ve mühim ....... 1 . et makalelerle ngıltere karşıladı 
lara 11bebiyet vermittir. Fırbaa i) Al h•• eli P · 16 (R d K 
··L-a.-t baL--11"ade bir .. ok e manyaya ucum e yor aras, a yo)- ( astel· Atatu··rkle .,.. -.v ... lon dö Laplana ) nan suk11t11, 
•taçlan köki•clea ıökip ._,. Vırtova, 16 (Radyo) - Sovyot matbuata; lnrilterenin, Al· buaün Madrid hükumeti ıia re1- '- ' •ıt /ı l 
tar. A}'açlana devrilmeli içle- manya ile hirlilcte hareket ederek, Çokoılovakyayı tazyik etmete mi tebliti ile halka bildirilmit .lftgl ere ra 1 
rinde kurcllar ve tilkiler bulll- başlad ğ:aı ileri ıürmekte ve tiddetAi nefriyat yapıuaktadar. ve c11mburiyet~ kuwetleriD, araaıncltı teati 
... kafeılerüa ezilip parçala•· Pravda gazeteli, yazdıtı bqmalcalede, l.ııiltereye tiddetle hü- ( Myaroa ) nehriDia .... be.da 
-..na Mbebiyet venaif .. cum etmekte ve Frankiıtlerin bombardımaalınaa kartı mukabil düımula çarpaıtıldan ila. o1.. olunan tebrik 

Zeytinyağı, par 
lamut ve derile 

Standardi:ze 
edilecek lc11rdlarla tilkiler karlara bç.- tedbirler alacatına, ideta M)'İrci kaldıjlm kaydaylomektedir. maıtur. 

llaıtlardar. Mamafila ba laayvan· F: J Halk, ( Kutello. eli lap... telgrafları Ankara, 16 (Radyo) - Palamu 
la, lllU YO miifkiil ıiirelc avla- ransız aonanması Da) DID allkutuau, ~ Ankara, (A.A.) - lqiltere kra· zeytinyağı Ve derilerin standardj" 
l'l•da ... _.__ -La•--- karı•la t edilmesi, İktısad Vekiletince kara 

D IODfa wuar ,.. ..... D re li l .,, "· iman dolum• yıld&ıGmli mÜDa•be· 
llaıılardır. IJR T G •ron imanına Oaaıl oldu. Cumhuriyetçi fepaayamn bir tile, Reiaicumhur Atatürlde, Ma· ~lq.,tı_nimı __ ş_tır_. ______ -..J 

Bir çiftl:te bir J!ldaram dit- fi l fırkası muhasarada jeate altıncı Corc aruanda qaiıda· 
llaiif Ye iki kitinin telef ....... vnan Baf veki ;, . F ranaız ami. Paria, 16 (Radyo)- G•eral ki telsraflar teati edilmittir: 

-. -~biye~ :~•ittir; ralına ziyafet Vereli Solçagoaaa kamaacluıadalci °"" Majeate 6 ancı Corc 

t 1 da, tiddetli bir muharebeci• 
Londra 

• t Atf·aa, 16 (Radyo)- Fraaııı amirali da, mütealabH iN li-ngı ere sonra, Pinaı oeblaeliade Y .. 

4 k l cloaumPIDID Alcdeaiı filOR; yıreti iade eylemiıtir. pelaa kuabuanı ifıal etmitler 
merİ adan. )'G • amiral Dabriyaha kumandası•· Fran111 amiral Dabriyal refa- ve C:ımhuriyetçi 43 iiAcü .ft,.. 

il J .. t .n da oldut' halde, bu ubab katiade Fraa~z aefiri oldutu kaya mwbuara altaaa aı.a,. 
l.Z a O r Y uz tay• F aliroa limaaaaa relmit ve f8hri laalde Atiaaya r tmit ve i•iai lariar. 

yare alacak .. : •• ı •• ıtar. Arayan buaulİ defteriae kay· Cumb•riretçilercl• bia ilt 
Fıanı·ı do-muaaıa 1ell· clettiktea 10Dra. lqvekil ,_.. yüı kitinia tealim oldutu ft 

Jt l.ondra, 16 (Radyo) - tnaıt.ere ••na. Av•of zırlal1a1 makabele ral Metaau ai1aret •Jl••it· kaçaa oa bia C11mla11riyetçi ... 
•-"~a Nazın Kinzelego; bugün pze. . tir. 
~ılere beyanatta bulunmuş ve İogjl- etmııtir. kerdea iç bin kitiaia Fruaız 
~renin, Amerikadan yalnız dört yüz Franı:ı filOIU a•iralı Dallri· G ....... Metab11, b. rece topraldanaa iltica ıylediti .... 
t :;~re alacağını, Kanadada tayyart? ya~ biraz aonra Averof zırblı· Fruıız amiralı ile ırkiaı laar· ber veriliyor. 
~~ıka:lan tesisi için henüz bir karar llDa fidenk Yqua amirala lko biyeai ıerefine aikelW bir zj. Son dakikada; Fraald1tlerie, 

llınediğini söylemiştir. •omoaa ziyaret etm.ı ve Yu- yafet verm;tlİI'. büvük kütük daha Oll üç köy 

Majeatelerinin cloiuınu yıldönii· 
mü münaMbetile, en hararetli teb
riklerimle phai saadetleri ve Bri· 
tan ya İmparatorlufunun refahı hak• 
kandaki en aamimi temennilerimi 
kabul etmelerini rica eylerim. 

K. Atadb'k 
Atatürk TUrkİJ'e Reisicumhuru 

Ankara 
Doiumumun yıldGaümG miinaae-

1.etile söadermit olchafanuz samimi 
tebrikleri havi telpafmızı büyük 
bir memn..-etle aldım. Bilmuka. 
bele aamimi aarette en kalbi temen
nilerimi bildiririm. 

Krat İmparator Corc 

El, 1..am•aı~aresiodeMilli ka n , ' tuphane ıdnema@l 
Küçtt bftyGt, biİaistisna herkesi mem 
wi edecek muazzam ve muhtetem bi: 

program takdim ed.iyoruc 
Beynelmilel Yankesici 

(MJSTER FLOVV) Fran8lzca tıödii 
&ş roJlerde: FERNAD GRA VER 

EEVJG FEUILLERE 

La Dam O KamelyaFranaızca sözlC 

Baş rollerde: GRATA GARBO 
ROBERT TA YLO ........... ...._~ 
~-

Programı ilave olarak 
Anupa binicilik müsabakalanndan 
muzaffer olarak avdet eden sn. 
VARİLERhıfZfN İııtanbula muvaaa· 
latlara halkın co,lrnıı tezahürau v. a. --SEA SLAR: Yankesici 5 ve 9 dar. 
La Dam O Kameha :h" 7 df' ı ala 



--------------------
A DOl ... U 

ii yük Millet Meclisind Turistik· c ·· e gittı 
zakerelinde bu proioaia mahi• Nafıa Y k il Alı Çetiaby. Me.uelletia ....._ lkl •iaı, l.tillldedar. - J, ı ı ci s Jı / ti -

k ym t d ıuc•ı n 1uaodald 
• ı m a ı • Türk ye İ•I 

Ç· o; ov.- ya arasındakı ticari 
mu bade l4ye dair anlatma ve 
T k 1e Ytc11os •"Ya ucaret 
ıeyrıaefaıa •~,.hıd•aaaı - ••• 
pr toıco un tasclikıne ait kall\111 
layı ha r•nlıı iki:ıcı m :.iu,ore-
l•r a YIP• 1 v kabqJ IUD etır. 

Yıne bugüııkıi toplıntada 

•ıbrukat -.unaı MOim ... 
ıade ed lmış olan maddesı o\cu· 
• .,.- kua •• J · .. · 
yeaınm mıazakereaı ik .. I ve 
kabul edıl1111 vı ııqİJfi ttt· 
lulit kaounuau t.ua •• •I.. 
riqia dti ,.ıril•eıi e .ait k ua 
U. yeai N er kpuııw da tp 

wıb edıl•ittir. 
Ruzo .. acle la,lwı.a vı lı1Dir 

viliyeti turııtik yollıranıa İDf• 
-. Tür' k•unu maddel•rr 
aio 88 inçi maddMiaiA tJ.ir 
tirılmeııne ait ka11un llJi arı 
iae bugümkll tQPlutıcla aeeli• 
aüzakeratana eu• ttıldl edea 
b.ıhoa iki aıvzıa olmQftur. 
lwalardaa lı• r vill7eti tari .. 
tik pllan•aa iaıa ... a ait w.-
aaa mllzakeralnd• t. 1ellane 
lata. mltemadl ta• ;, atat! .. 
•a. ltaka• •• ••laafaa .... 
raflaraaa tanı etlileeek t.vk_. 
ilde ıelirl.n •bit eclea iti• 
.. •atldeaıa ... f.ollardaa ... 
te09k nakıl ftlltalanaclaa ah-
aaak ll•IUll nlia •ikclarlan
• • azami lla.lltriai ta"'9 ed• 
D fılua11 berinde Wr tok laa· 
tipler ıöz alarak maddellia lela 
w aleylaiacle balaa••ıl•dar. 

Hiilmü KitaH1 ( Mut&. ), 
... r Yill1eti y.U. üz .. IMleki
laat ıca aaldl,m• .. will,.tia 
liraat .. ı.ıulleriad • beluad•· 
.. Da ... ltu ,.U. lariacle 
mulateLf wutala"rclM kilo••tf• 
bafln• Ü•aul&re .... h••ala
auller lehinde h&\dl...,_ • 
nıa tedbi lero aykırı diişece· 
tini a,.,..... Ye M rt ... 
ler qlcbnlclıta takdirde mak· 
attu a11trı.1 .. J&c:atuu ilin 
ttaiıtir. 

Dr. Sadi Koa• (B.na) -
lanuadaki diter lalkl•wle 
...... ba ,.ııar .. kiti mik· 
tarda varidat temia edilmekte 
elclutea• llJllJ•rek IMa fakra
•• taJYUH iltemlttir. 

Ea•ia•• .ubata •aburirl 
Hali4 o.... (&artlar), tc.-
.... tilt ........ .. ... 
den alna ............ .,. 
reami• ... ..,.. .. turila edil
mı balaacl• .... byclederek 
bu ııbl tvlltik Jollar lıarlade .. ,... ...... •d••. • .. taı .. 
nadaa birer rıtim •b••••• 
hemen her yerde tatbik .... 
bir tek J oldutu11a aöyle• · ftir. 

Emin Sızak ( Eakişebir,, Ha 
yat .-J• iti• parti " ~il· 
kGmet tarafından çahıılarlcen 
•• •kll ,,., yolı ,td l191e• 

mesıaı ışteoıilÜJ. 

Emın Dıııa•• <Y oıı•O Rer 
••• mık lar1 izerınde durm 
ve bunun b..ıyu bir kllfet t!f• 
kıl eylıyeceğiıa d ger ıııeııılekel· 
lwd• bv r ba yol.• iı.-riacle 
..,raıef., · edecek oluluu• 
alanao r~simlerın mevıu1,1 mü
zıkere olı ı k tnuQdak hadlerle 
aukay•N ıdıit• Jtoek kadar 
dua oldutunu kay4e1lemittir. 

Raaıll Kipi ( ~tal1a ). 
Zürraın toprak oubsulJerial nak 
tedtrk• ba ••et.tM •uaf t11-
tulaaıklan balrımıdalci ıfadele-

ria taııadaa •v• kldar olan N• 
idi ıtiai ıözett i •• ıt1ret e •f 
v• aeaJ olN o.h•taa ..,lada• 
paıır• Qlan n k i,at Gldvt.ıo• 
ac>y.ıaııt ve .,.sla bir tetkıls 
ıçna kuuo liyibaa.aı•a t krar 
o ıümeno Yor.lıauioi iatcıaiı· 
ur. 

Z Y• G4vbeı Etili (Çaaıkk•· 
le), K•ıuaauq lebınde btaJu..
muı ve memleketre turıımia 
iakııafıqa 1•rdım edecek olaa 
bu 1ollarıa bir an evel yapı&
ma11nm zaruretini ııaret etaait" 
tir. 

Bo mewn üzerindeki miza· 
kerelerden aonra Nafıa VekiU 
Alı Çetinle ya kil llye ,.ı.rek 
tu•ları IÖ,.... şt rı 

Arkadatlai; 
a. •i1&laa laair vila,.ti•• 

med'ti bır i .. aid liylbadır. 
Ye i biikiaatıin yollar hakkında 
prcnıip ol•rak ötedenberi def• 
me~an ettiti preaı plerclea ayra 
bir ıat l!la o.mak üzere bbıal 
etm1Piz l&zamdar. lzmir Yillyeti 
tarıltik itibarile ehe•••Jetİ 
haiz bir mıntakadır. Ve or• 
için iki 6ç )olun yapıl•aııaı 
vıllyet rıyet llıumlu 16r•els
tedlr. Bunun içia t.clbır ara
_, .. bu lly 11a,. teklif •••• 
fi •lnaap aönaltUir. fıletl.-i ... mı. teukkilr .. • 
Dahıliye Vaki oti e toklii ot· 
llİt. clalaa ,...,, da bize teklif 
ıttL Viliyıtia tabıiyeti raı11e
•i1niaha bar Uadeaı bafüıde 
9'arak 1» ı de bu ite t.raftar 
olduk. Dahiliye Volcili arkadk· 
l'llUI b-. liyilaiaua MecU.o bi· 
li• tarıh•azdla auaulmatıaı 
teklif etti. Biz do kabul ettik. 
Preaaip itibarılo biı ha ibaıarda 
alı•makta olaa yol paralana
dan baıka bir para alaamaaına 
taraftar det liz. (Bravo aeıleri) 

Çünkii verı •••oltai lalllo11 
.._lacle daima bir akti "8ir 
J•pmaktadır. la•• ıçiadir ki 
yol k.ın1111uııa proje olıralc t•k• 
lif ettit•lll•Z vakıt alınmakta 
ol•• yol paraıu11 eaas it. ban le 
lllab ederek dıbı m\lntaıııa 
Wr Mkilde tahlil ediamııi ve 
JOlaada urfedılmeainı ııtalzım 
ecliyarUI. Bu projı ŞO ayı dev• 
lette ... • ette te kik ecli
lerek takmııbr. Batvtkilttte ita
._..,., .- 111 ltlclc· •il-

yıbadtn bebacttim. Gelccels nıa ita beyanatını •üteakib cotrat1 şart art11ı nazarı atibare Sözlerine devam ed111 MI Y' 
... , nıelt bır w.n. •aarif k...... v_. elaa hllr• • .,,. bir yaı Mptt Vekili '91trhttlıf ••mleketı.dr 
h ascler.ni de tetkik edereK yo).. ft maddel~rı eae&mne ,.t tifs ki. b ai• bn•atı•u ... lil bdl8, erkek .-alD8 
lar üzerinde bır tedbir acatı- verılmiı ve Türk kanuou me- teıp.t ettiğım.z YAi memlekete yaı hadlerini rakamlara ııtiar 

111 ,,. Ji,,la1111U• tle 90receı- denismin 88 iaçi maddcı.niıa Y 1 hakık•lte fiUyatta bir Jen• den iub eJlemiş ve netice olr 
limtbı ıi,tem ftjm. det ttirilme-. flla Wr J'fbr. Çti•kl iltedilc rak ~ ki: 

Şımdı vıliyet diyor ki. bea müzaker•ıine geçilmiıtir. kl. U.alarımız •Jai ...... - la muk .yese göıteriJOI' 
bu tuıiıtilc yo11-ı yapmM ilti· 8 11 qaünaıebetle ıöz almıı ••••11&11 •••m•aı tlDüaa M- ld, memleketim z için teabit 
yor•& Vı illyetı• celi • olan O.... Şevki Ul•dlt •oklo beıaberJ a.ıunc acvi,.. .Uti•ia evlen .. yaşı teıbit 
umumiıi de buna taraftar ol- (Konya) bu mevzu üzerınde 1191 •iim•• olclatu kadar edılmeıi lazım gelen yattall 
....... .,... 11.ıeyhk doktorlar&Q ... -,ı ,...kleri doktor trkada,ımızm ıftde ıt· he: ulde bir ıene üıtündilt· 
ıö.tteria. oldutunu ve binaenaleyh kaaaa litl yere kıchr yalrtAttır-* Biz bu bır aeneyi memnuniy t-
Ş •.ti tletaa Jik .. k bir IMVldi layibas.nıa bır defa dı 11laW,. im,inuaa temın etıin. 0.ua &. .tcbk. Öyle zannediyorull 

olan B.M. Mecliıının hı11i}'ld vt •••••illtle tMlliJa etli•ıai it• b• IMr ••ti.it fulalata W. ki Türk camiası elbirlıği ıl• 
.U.ıai dinlemiş oldum. u._ 1 i . L * atrmedik. Eter ......... Lı- ~orm aetıce•"nde '-at't ... -•-.... 89 lllite .., f V• v• t:a .. • • L.... L.;. Ulf' WI K ..-..-: 

Glrdü• l&i lMa liyihada mevcut - ... , .... ,... ... "'' ... rıL it r .... u1r meaafe-malc11clle M.. tallrir ytrw aa..l .. L-- d L-L l!J .1• 
bm •d6Weria Wbik ... maqa •• ,.. t ieu JU..n otn ~ duracaL&ar. E••ı•• meale--

,... - miıtir. d f .. . . •--- 5ı - -
ben'iiı ıılmımiıtir. arar ve • ı vazıyetı &1111UDIQI ba1iik ekaeriy•t bu yatlln' 

(Bravg s11lerı.) tdliye Yelıtili ,___ ~~ derpiı ettıtı •okta bu aafbaya altındadır. Alb ay, 7edi tf 
F•kat b\I tatbik amanı sel- oğ u bu miitaleaya -· Y•uati ylllaeJtİl'lo, aııl o vakit doktor ıvel a\ir•cut ıdıaloı• ..... 

. 1 d k b .. 1_ cevabda demiştir ki: aıkacbtamızan arzaa etbği nokta 
memıı o m.ı11 eme 07.. - Bu kanunu aıbhiye ea· kuvvet!a olualc kuvv.Ui oJarak '"1 ., tleldeyaaiı. Kaaui ;,t' 
tcylcri yae ... mak IQID.... ........ ........ WtWr ••• , ela•tm. A••• .v1.... .1;,, .. ,....~ diyelim " wr 
detıldır. Ben ıon Avrupt &.ee lıanu••uı• o .. c1• 
aevabeeınden aördüm ki, la• mabzur 1oktur. y atnız eıa... yaıı ile Ua&1Qup dorpif ettıli •deld tatbikatta •iiakii ...... 

, • aalalaı,. •eli•••• blld• • Yat araaıacla .S ••• 5 ... ., 
tarafta aıfalt yolla la halk,.. duta madde olduğu ıibi U• ı•iM farklar llal4akAL .... kam• ....... , edelim. a. 1ı ..... 
bayatla. yiilc•k ha,.tla nakli- y 1 .._ bir aa ve bir ıaat evel mi• 
yatıaı yapmalcta.lır. A aaayada , ... ,.. Mi .._ ev• alana tatWila k••lmw k...U. idin olclutu bclar lr•wetli bit 
lril-etre11· ~.,.,_300 L • lı"ra- •olk ,... o&.,.. ...... lillade• ._kui olar. Akel ._tb:L L-b"l"-.ti li /\..la 
ma);,lan 24~';etre .,p•iil kt; doktor muayen.... ..... •Warcle W.lair 11.ı.,. ••• ;..~cli;...:.;""·ki vere b:· -
7 L!• ldlometr-•:L -•• bar eektir. Dek• il•• pür• _.t ed .. k eli•d• ,.ı.ı.r b d _,.,.. 

UI 9a611 ,_ • • • b"ij D: -.1-Jı. LL İn IYanın liakaJ fah d V1P 
lumı, buau• iki itin lülo•et- 11111 vv•,c 1 r • .,. ... ~.. •••••••Ye aalr._.t "9rek 

l D.~ Uı kan.uaı. Wçbir allkıaa yoktur. t.u kararı alıyorlar. ıak iki üt kiti il• b•ıber b t 
reli 1'1> ••lllr· .. au fi• r.__ L ...1.- 1 L--L. • L: Nıba7ot 111111 11 ela ....... -.... k f •• • ol••41t •• sil 1d9 a J,arlara wJc Wr ailr \ıHH UaA'M~U' ....-.aa. _,.r - _,._,. ia4 
tar , ...... parayı •• 111retle udilia. lüaıa• ıöriricr1t İIÜ .... " ki, köyl11de •• ,.... her ....... clavalarua peı" • 
teclarilr ettiklerini aorcbtlaa• ederler. B"ıü• MtNl Müe.k mem"rları maahtarlardar, 8'ara- ı 111 flclllii lltralrıp kot•• .... 
...... laeai .. ,. ......... şekil doktor a llaea it..... • .. d. uv.ııno -~•eleıe yijz baa vataad .. ımıa vardlf. 
~eliler. 811 Pl'•JI weaiti mıyua bir mna~dur. v .. meı'· alsalltil .. i bilm yoıum. y a1aaz (Dotr- Hll•ra). 
aakliyıcloa tedari~ ettilderiai tluı deli cLr. later• 2J ,.. lt.Witi-. ... irlercleki ••ilk_. Boalan lcwrtarmak ......... 
ıöylodiler .BütGa otomobil, b... fl•dı olaull ,... tlektoi• ... .,a.iade H••M 64 l.İ• 4a- iken h • iMia• ••arr•ml)' 

...1 • izm,le e.lneltilir. ,,_,. r.a,et etaekte ol••••· K•aa•• bl»ulüal r ea ~ 
JOll vo "'ı~r YOllıtteıı m• Osman Şavkı U1udat. (ICon• Şımdi melaleket ıklimi9i .. zvı (A kıılar) 
d 1 bir derecede pua ıl•ak 
auretile lt••• karlllamalrtad..- 11) • Nokt•l aauaa• ... ataMre alda Fad •• laakiki Bu izahata muteakıp 0-" 
lar. Yeal a9'ah )'Ol PP"fk• et•ttir. • tatWbb ..... i&llue aidak. Şevki Uladalua takı•i okı., 
1111 yel memleketi• mecleel ih- Ahmed lbaan T oUia ( ()f-- Am .. bunlarla da iktifa etme- rak redc1Mi1•iıtir. &a mua..,, 
tiyaa ,. tar ı • içla •• kacUı • ) • Ka _... .11 .... ,.tane cAils. &.ledik ki. yer7ilüala d ter betle tekrar kil .a,. ,.ı. OM 

iıaret ederek derhal mlzakere ...ıelcetlerincle nleame çata ... Şevkı Uludat, aolct · 
Jlnmlu İ• laalb ela IMl11l»ot ~i ..._: .. ~.. ve L-..Jı--,· .. ...1.:-? a.--•-- .... _ 
L le L ...... d A.ıfcfi •·- ..-· ıaeww """ .,..,.. ... unm iaab •1feauı, mıl 1 
vıra ••.: ··- ••• r. IN•U Bıanu m!itoablt Adl'ye Veklh bilelim. a,·, taraftan L-dl me• 
LL • 1 -'--L • s;,... ltİltarile •• ı ... e Jaf laadlMll• • 
.,.. •••

1
• • ••• ..... ...,... - 111 tekrar kirliva ieUtimiae naümkh olcl t lla• • "- daM ,_ ...... tet ke tabi t9tul . - ı aalerik t•nları ~·•ittir: dar ,aıuelticı kaaenlat "1 pmak •ındüi l~~i.r lizı;rı•• 

tünmüştük. Biıi• araba ana Aark•claf•ar; -•üaG• Ol•M&a oeraoer aııer 15 ,... .bır la& aa. 
tekerlelderiaia dem ri clarclır. Bundan evel acili,. Wdc•i taraftan da 4it• ... ı.utae· ıındıki Wı 900 taaa pnklall., 
Bir takim buauıi vaiyetleri MeclİIİ Alide akalf•• edilir- ria ele H ..._.. yapmıı ol• '-"• ,,. .. w.... 8011,.,ttJı. 
ftrdır. .. .. tetkik ecleeeli•i• k• evleam• yiilüac&. ur•ri cl•ldan teoribelerde• de ber Aclli,. enGimem ,..-.
valdt Wrçok mü,kllit telaaddlı ol•• Yit tubıbleriaia clab• vakit ietifacle ettik. Ve Mfiiıa ••laaniri FNd (ltıuru•).""_. 
ıiı•ktir.la ltaltlata ....a. •rette tekli•M .. Wlemelerimi&e ıe- d• .. oat.rclaa ,.. iltifMl• tt· Ma itale.W 
pleeek .-. bir kıa• ıetire- len lul•DIQ bet ıue altmıı ••k iated k. C,..W: :.:: ve ... enai 111' 
-tiL o_ .. -·i .ı.raı. bin oldntaBD ifade .... " Tetkiket aızd• rördük ki, tirirk-. illeriııft ııiıaclıır ...!= 
IMa lıauuta bir taiam tedbirler iN 60 bia dav-.ıa do •7•1İl• rlerca Avrupa ve Aaaenbyı nl•ut. sirütiilmiif oıa. 
de alacatız. Ve .lalaa ,..it lıu•I olm laatt. v anclatn i•• etmif olao Roaa kanuo· liy.laawa aiiltlOMyetlt 'ıl 
.__ __ • __ reti·--a.,·. cı:•..a: iz. bazalU1aı mücrim klan ufaub ları ve lu se kanunlara ve on· L L.. - .. ·-· - ~ - v za.:ereıiai iıt••it .. - •-r-
•. , turiltik ,oıian llaklPaclUI ol .... • et. .,. llith& • larıa '°" aeqıab ır"-ti• '"'" kabtll eclilmiftir. 
kanam itiiaeii •ıCW..i•ia bua .. miaa,iia oldut&a kadar lenme yaıın• on dört, kadını•ki KaMI edil• kaa•ua ..-• • 
D. ,..,.,..._ itirı.u- llalda· t.ertaraf etmek iti• lir.Ue llir 111 iN oe il&I olarak tetbit et• leriae ılN. ••ek 11 ...... 
nl-•• i&tiaa• .-,.,.._ kanun liyiba11 arzed. cejimi mittir. Ve bütün düaya bu vatın• ikmal lt•eclik- ............... ID.-•- ___ 1 __ 

1
., aiı.··ler.) vadetmiıtim. Bu awetle IMa ka- 1e1ra uz11n aıırlar yattmııt r. ' ....-

,..,, ..... ~ ... D'9nu getarmelr beel• it'- IPy• Bunun çok el• oldup11• ıö- mez. $G kadar iri, hiki• 
D. fakr...... oldtttu ki•• metli iM wıaifa old& Bu ku• ren her memleket iMi•• yaftf kalld9 laallerclo " pek 

bir de 4 Ülleiİ ..... " s iaci nu huz11runuza getirmedea •••• ., .•• , yuicafl çakar••ta rıyret bir ..... be mehel 15 ,..... 
19aciciellill ele cMair baaclajlan Adli,. veki'ctuatl" üerindo etmiı vı bu .__.. büyüle mal .... •'- Wr •kek 
luMa•• kalclaralaa D.ter k •m uı•n mGdcltt tal•t•t b.aıua... • 0 ı., •• f...,.lerclir. Sarfedi- 14 Jaf1Qı bıtirmiı ollD bit 
Yerıd.da wiliyeti11 7ap•ak ia.. yoruz. Bu çalaJmalarımızda gör- loo bltün bu gayretlere rıt- dıaı• evlea•eli•• mliaaacl• 
tediti ••iyede •ani olmıra· el ld lliscie .ı kaauaua aa,i• ... almıı olcltatu• rakamları bl•. Kuarclaa &loe -
hm. Kan11n•aun bu ıöyied 1 m ettiti evlenme yaıı erkek için okudufum zamıa . g6re•biaiz '- "'8 YUİ.... ... 
,.kilde çıkanlm111111 dahı ••· 11 aa ve kada" •tia • 17 fl ki. Waia teebit et..as iat.di- ........ 
teclil vı muvaflk baluyor•m. ikmal etmıt olmaaı ıırt koaul· timiz rakamlar burada kat.al B. lıl. MealW Cw 
(M ıv fık ..,ıer) ranttu. ettlti•lı rakamı. pek~· taplı•celdar• 

4enberi me.t.tUHB b.yılınm 1 So- - Bız bir defa lcontrolümüri ya- yorcl~: biran yiisü imarda. Soma, - Likiıı medrnaze~ e~ 
iuk kanlalaiundan tanwn emin pehm 1 T enkilll.rimia aonraya kal- - Rica ederim, bakmayınız ki- diiinizi 16yleyiniz 1 Sizin 
olaWlirU... ım 1 · tabuna.1 feclalrlrh~ yapmaktan ... .ld.,." 

Kançof dütündü: Kançof, aıbdaflarmdan ayrıldı. Dedi. celhni Wlinılnis 
,..__, C..#,. ....,,, • ., iork•, .,lı • ide ._ Möayô •"- dedi: tize qvap Salondaki büy':lk ldltü.phanenia Kançof, aülerek ım.bl ........ ,. - S.u var -

Y azaıa: irfan Huar •erebllmeldıtim için, iki •t belde· önü.W dwan kitapllrı eline .ıda. barakb. 
46 mele lazım 1 Eter yapaeatmm bu- Bu ıut.plar, polie ~da.. - Bunlaııa .ı. ahi olduiunu 

- - . kında bir tehlike .,..lhua cletilee, 1-tattl bir tanesi, bizzat Kanço- bilmiyordum maclinazel Jaqıin; 
Bu \plet polia hafi)'Mln"! y~ . ~ Pnk~ ,.._._....... 1nuhakbk ••i de yuuna abram. f • fuı1 kaa1a JMCNalanndua birisüD dedi. Zabıta roman.ı.rı. ~ 

olarak kend11ile konupnak aatecliii- n böl~ yerlıııcekl kat. tehlıke iQr\ıraem burada kal- hulawıydı. tiniz allb beni çok memnaa etti. 
aa )Wdu. - Bizim ~wa 1 INUlı:za ıiddetle mana olacaiımdan 1'im okuyoıdu bupları 'tModa) - Evelce oıJan bit okwsıu-

Z... J-ia ,...,..._uzak· - Evet~~ ,.toft\IZ\la altanat ntln olahılinimz. Kançof, kendiaine aid <zlaa ldta- d Öly6 Kan fi Fakat i&inle 
ı........ - Seni gıttıkçe ~ayrett.: hlraJu. _ ,üpheM lllÖl-YÖ MfttOfl bm yapraklarmı çeviJirqn arka· .. ~~-~.. ço lia :_1 __ • • kar-

Kançef, .... döadi: yonunu Kançofl LutftQ bıraa -- r• hafiy•i todaki arQdaş- sanda bir h1tarta duydu. MU .......... eoara po ~ıne 
- Mnıll WWiWi ti)'apl bat veremez mıaıniz) ı..uı, biı )'ere t~pf::. Onlara, Poli9 hafi)'eli, arbıına dönmedi! fi derin hir zevk duymaja batla-

;l)ecli. - Dınle beni ıiyap 1 Ar .. ara m• - Btru sonra ıizinle boclrum çünkü arkaııadıkiai taııunııtı. dım. .. . __ ..1 _____ 
1 - Haydudlu tutuldu •u> ııiz:de duyduaunuz: eeı, dehlialerin lcahna iMcetiz arkadaşlut Bu, Jumindil.. -. Tetellur......... --~ 

- Tutulmak..,_, Pli yollaJt vuıtasile buraya kadar l>Mi. Kançof, lu~n yapraklarım çe- Juaunl. . . 
- Ne zaman> aokulan hayd\ldların aotleridır. MM Hüber 11atw '°"'u: vbirba eahU-.- hua keli111ellr - Yalım, ben ıiıdon baı"Y ~ıca 

Y ann pce IUt 1Ncukta 1 ınafih ıeı.ıt otomobilanizde, ıerek - Bodnun kabna 1111) pni)'or. li>ftları olnnnap çabtıYor• CldKeiim ıpijeyö Kası~ l Bu ,.... 
- inanamıyorum Kuçof ı Bu yatak edanııd. tiıi raha"'ız ed.n - ~v Hiib.rt du. nu ka'bul ederaeniz me her •Ql'etle 

kadar u bir zamanda 1 bu 109le a~ı la deiıl gızla mıkro- - · : · . An•ızı~ bir kelime üaerinde Jur· minnettar JcaJacalım. 9ID hlC vnut-
Pek u dejil ıiyql Zataı ta foıılvw .Oyleniyorlardı - Nı,ın taacUp- ediyoraunuz? du. mıyaealual 

kibin dtil1 ıün uzaınall· ı.w ... yı _ Madaııık yle, bir dakiu p- Tah ni memurlanndaa Wri.ı ee- Onu tklerıne faklatb~ RJca .. , ... 8iyleyinia ınad 
kökunden haUeunek ıçindi. toındu datanya çıkmık iatemem vap venli: Fakat, bu ~aada lcolunua ftArin mazell Emirlerinizi t.emea yapma 

- ıimdi ne lacak "l meeyo Kasıçof 1 Adımlarınada fa• -. ~•ı.d. d.&i • . . • kata. ~., • 1 t faadan &YWW~nu hi•· ia huansD. . 
0 .. kızınızla birbktc toQaun "incfe )'ahud dıfında yapa- tam ıkı. yuz yıllak bir binNurl 1~ S4Kü. . . . - 1-Ji.~ muhakkak yap_. 

ak.tama kadar şatoyu terketmeniz c:qınaz tahaniJ• 111\i•Mle ede,.., bandalu yekpare menaerlerL har Polia bail)'etı derh.l ~taba b:r ı ınız moeyo Kançof) 
niz belli de .ıma.ı Bu huauıı. •130 dojil. üç bet bombanın bile tahrip karalt ıeriye döndü J - · · · 

- Niçin cwap v ..... i)ıwaUııuz ~ 

l•inei Noıerlil 



Sıhife 5 ı.· q A. DOLU 
1' 

Türk harflerile 
neşriyat 

Doğu İllerimizden Röplarortaj 1 

-------------------------------------' - 13- l'w•rıı : Ali Em•l"'f 

Birer nüshası Gaziantep savgasından bazı andaçlar: 
gönderilecektir A t k' B k hA d. · - 182 Yazan: Aleluandr DÜMA rap epe Va 351 - ayra a ISeSI· 

G1 J H Ankara, 15 (A.A.) - Kültür 
.Jİ ahşorlar biri birin yüzlerine bakıştılar. epsin~n yüz.. Bıkanlıiından bildirılmiştir: Çınarlı bizi bilir - Adsız kahraman 

1 d hı k h .. ··ı·· d ç·· k•• Harf inkılabının oounc11 yıl I erl•D e te l• e ŞU .. p esi• gorU uyor U. Ull U.. 11 • kincıkanun-920 tarihinde Kalenin düşman kararglihına na· 
dönümü dolayısilc memlekette idi. Eloğlunun Baba burnu mevki .. zır burcuna teslim bayrağı yerint> 

ıi ifadan mahrum kalmış olacağımızı Jirrnişti; Kahu nk ile Kudeniyere - Grimo iyi nolıetçi değil. bugüne kadar Türle harflerile inde bozulan düşman kuvvetleri büyük kıt'ada nlı bir Türk bayra-
takdir buyurursunuz. Dartanyan, baş emir vermek ister gibi ctrafma ba- Grimo nffedilmek için cevap ver- yapılmış her türlü neşriyatı ihti- Antep garnizonundan yardım isti· ğı çektiler. 
tnetli dendimizc teşekkür etmek için kındı. Atos bu hareketten maksadını mek iştemişti. Atos parmnğım kaJ- va etmek üzere bir Kibliyoğ· yor. Hnzırlanan 400 piynde, 50 sü- * * * 
fırsat arıyordun, işte kendileri bura- anladı; tüf eklerin yanına doğru bir dırdı, Grim o ela susmağa mecbur rafya çıkarılması mukarrerdir. vari, mitralyöz ve iki dağ topundan lki ylık mütareke devrinde idi. 
da bulundukları için borcunu eda et. adım attı: öteki arlrn.dnşlnrı da, san- oldu. Bunun katiyetle nok&ansız ol· mürekkep bir kuvvet ikindi vakti Tiyatro veriliyordu. Halktan isteni· 
· Bu kelimelerde tehlike zamanında ki vkif edilmeğe karşı duracak kim- - Arumis, mektubu verecek miy- k ,,0 1a rıkarılıyor. len para toplandı. Ve vaktinde ti· 

masının temini ma sadile bütün "' ~ 
Atosa mnbsus olan azametli serin sel er gibi, gözleJ'ini silahlara dikmiş- din? Diye Dartanymı sordu: Düşman kolu geceyi geçirmek yatroya baı;landı. Fakat', arılınca or-
k "k · ·ı müellif ve nı•irlerin lstanbulda ıı: ~ anhlık ve büyük bir nezaketle söyle- !erdi. Knrdiııal partisi i.iç kişiden iba- Aramis incecı sesı ı c cevap v üzere Antepten 20 kilometre meaa- taya iki elinde iki Fransız bayrağı 
?niş olduğu için kendisine adeta krnl retti; siliihşoı·lar uşakları ile beraber verdi: b:.dunan basma yazı ve resim· fedeki büyük Araplarda konaklı- ile bir dansöz çıkmıf ve milli marşı-
olarnk doğmuş krnllnrdnn daha yük- yedi" kiş( oluyorlnrdı; Atos ile arka- - Ben mi! Ben yapacağıma krırar lerl derleme direktörlüğüne ister yor. Telaşa düşen köylü henüz bun m terennüme başlamıştı. çok geç
,_k bir kral Uıvı·ı vermişti. deşları knrşı duracak olurlarsa mü- vermiştim; 111ektubu nlmak için ısrar şahsen müracaat ederek hazır· ların maksadını anlıyamadan taAr- medi. Türklerin oturduğu sıralar 

Dartanyan ileriye geldi ve teşek- sn\j ku\•vette bulunmıyncaklarını dü- gostcrseıdi, bir elimle mektubu uza- lııaı fiıleri gözden geçirmek ruza uğrıyor Ekserisini Ermeniler bo lmıya ve bir kafile dısarıya 
kür makamındn birkaç süz söyledi ki, şündü; kendisinin her zamnıı elinde tıp öteki elimd ki kılıçla <la karnını ister yazı ile mal um at alıp ver- teşkil eden bu kafile evlere aldıra· akın etmiye ba ladı. Seyirciler ara-
Knrdinnlin abus 1'nkı§lnrı arasında olım çubuk değişme kuvveti sayeLin- de ecektiın. ıak kı ın şiddetli soğuğunda bütün ınd yük ek rütbeli düşman konrn 
lmyboluvel'mişti. de bütün hiddeti gillum~emeğc don- Atos dedi ki: mek suretile memleketimiz irfa. halkı dısarı atıyor. Ve ~ağmaya tanlan (Ad na garnizonu general· 

Atosun nçmış bulunc.luğu çığırdan ınüştü. _ Ben de öyle umduğum için sc- nının bu bilançosunun noksan- başlıyor. leri de vnrdı) ve muvakkat hüku· 
doları ilk kanaatini hiç değiştirme- - Aıa ! füa ! dedi. ninle onun nrnnızn girmiştim, doğru· sız çıkmasını temin etmeleri Son klinun ayının karlı ve soğuk met erkam da vardı. Her kesi bir te-
?niş olduğu nnlnşılnn Knrdinnl sözün- - Siz gUııdtiz mağrur Ye gece sn- su, bu adamın bu ısozlerine tahnm- irca olunur. bir gecesinde sokağa fırlatılan bu la§hr, aldı. Tiyatroyu terked n 
de devam etti: clık cesur delikanlılarsınız; b2şknla- mUl olunmaz; sanki karşısındakileri • • • • • zavallılar civardaki köylere ilti~ Türklerin arkalanruı düsmüşlerdi. 

_Bu nnlaşılır şe:r değil, efendiler, rmı çok dikkatle gözlediğiniz içinken- karı yahud çocuk znnnediyor. Salı ,..nnu" ile büyüklerini Boyno oğlu Memı· Niçin gittiklerini soruyorlardı. içi .. 
anlıynmıyorum; ben böyle askerleri dilerlnizi de gözlemenizi kusur saya- Dartnnynn dedi ki: 5" ğe gönderirler. Boyno oğlu derhal rinden bir genç atıldı: 
ıevmem, çünkü mümtaz bir fırknda mayız. Efeıttfüer, Kıı·mızı Güvercin- - Azizim Atos, muumeleniz çok Avam kam2raıında harekete geçer ve topladığı otuz - Biz buraya paramızla Frnn ız 
hizmet ifa diyoruz diye büyilk amir liğe gittiğim gece hamı muhafızlık hoşuma gitti, fakat her halde hata kadar silahlı ile çatal Mazı sırtlarını mar§ı dinlemiye gelmedik. Eğer 
tolu oynanıyor; nizam her asker için ettiğinizi unutmadım; şimdi gidece- ettik. münakaşalı bir celse tutar. böyle yapı:ıcaksunız çınarlı cephe i 
bfrdir. ğim yoldn da bir tehlike urnsn~·dım - Niçin hata ettik! Nefeslendiği· yapı /acak Geceyi soygunculuk ve köyde bizi birlir, biz de çınarlı cephesini... 

Atos, Knrdinnlin sözü tamamile bi- sizi de ynııımn alırdım; fakat öyle miz bu havn kimindir? Baktığımız bu kalanlara işkence yapmakla geçi· çınarlı Gaziantebin Arıburnu 
tlnceye kn<.lar dinledi ve sonra tasdik biı'şey yok, olduğumuz yerde knhmz, u1u deniz k'"imindir? Uzaııdığımız şu Londrı, 16 (Radyo) - Baş- ren düşman kuvvetleri sabaha kar- idiT ... k . 
eder tarzda boyun iğerek ce\•ap ver- şişelerinizi bitiriniz oyununuzu oyna- kumlar kimindir? Metresinden gelen vek.l Nevil Çemberlayn, önü· ı:::ı büyük bir neş'e ve şetaret içinde ktur

1 
1erlık?'al1~adr. "k).akT·~~ içeriye 

di: ymız ve mektubunuzu okuyunuz, adi· o m ktuı> kimindir? Bunların hepsı müzdeki Sah günü toplanacak 1' •• l . so u ar. ı em I'! ı 1 urk bayru· 
k . b. ı· d. l ? Ş r· h~'·k . . l A k d b "c" yola çıkarak çatal Mazı on erme g .. ı olarak s h ka d . .. - Efendimiz, zmınedcrinı ·ı, ı- yo, efendiler! ~ar ına ııı ını. ere 111 ı.ıA ı ıçm o an vam amarasın ft arı ı .. 1 • neye çı · n ansozun 

tim nizam hnricne çıktığımız yok. Knhu nk tnrafmdıuı getirilmiş lm udrım (liiuynyı kendisinin sanıyor; vaziyet hakkında münakaşıh geliyor. Boyna og u ~~tesı g~~~ söylediği marş bir milli Türk mar-
Şimdi vnzife başında bulunmuyoruz olan atma tekrar bindi: eli ile onlnrı öyle, tlili tutulmuş, nptallaşmış ve bir celse yapılmasına muvafa· ?·~rısı~danberi bu v gelışı bekledıgı şıydı. Bu marşı Türklerle beraber 
ve vazife başında bulunmadık~a vak- seliimlaclı ve atını ilrdii. kendinizden geçmjş gibi duruyordu. kat etmiştir. ıçın bır kurs~n ya~ur~dur h?, lı- orada bulunan yabancılar da ol· 
limizi istediğimiz gibi geçirmekte ser Dört delikonh hareket.siz ohırak nuz 1 Size bakan insan gözünüzUn ıı·------------ yor. Ve topu ıle, mıtr.ılyoz ve tufe- kışladılar, alkışladılar. 
best bulunduğumu zannediyoruz. durup nrkasındnn bnkmııılnr ve göz- öniine zındnn gelmiş ve dev gibi Me- Lu··zumlu notlar ğile mukabeleye geçen düşmanı he- * * * 
~ğeı- efendimiz için yapılacak hususi den kayboluncaya knclar hiçbir söz dusu vücudunuzu tıış etmiş zanne- men kamilen imha ediyor. Küçük kahraman 
bir vazife varsa hemen ynpmağa ha- söylememi lcrdi. derdi. Sevmek yusak mıdır? Siz bir ll=:mliiii::;;;;;:;;;;;::=============:ı * * * şerif, o gün çok menmundlA. 

b ~A d ukııı e k d · K d' ı · TRENLER: B. A YRA .. K_ HADiSESi Mıntaka kumandanından aldıöı zırız dedi. Ve u ı.urz a m n emey Sonra biribir1crinin yüzlerine l>a- ·n ın sı.wıyorsµnuz, ar ınn ıso o n 
ennı sıkılmağa başlıyan Atos sözünde kıştılar. kadını hapsetıniştiı· ve siz de onu 

1 
.... UI. İsbmairre~~ h1aeartlgoiln~ .• kalkH un Y enıhve muhı~kkuv1vedtlerle An- tüfeğini omuzuna asmıştı. Tüf~k 
.... •- tep mu asarasını ı ma e en gene- boyundan uzun olmasına rağmen 

devam .etti: Hepsinin yüılerinde tehlike şüp- Karclinalm pençe inden kurtarmak Agdın hattı; Alsancafa ral Gobo, verdiği son bir ültima- o, bunu çok kolaylıkla taşıyabilece-
- .Burny:ı. sil~hsız gelmiş olmadı- hesi görUlüyordu; çünkQ Knrdinahn istiyorsunuz; i tc Kardinaln knrşı oy- lrmir·Karalı:uya·Anbrı: fa11r. tumda; şehrin yirmi dört saat zor- ğini söylüyor, sevincinden yerinde 

hmızı efendimiz görü3:_orl~r. .. . dostça selam vermiş olma ınarağnıen nıyacağınız oyun budur. Bu mektup ttlf. "arıamba. cuma. naııu -"nlorl d ı 
B d - ) de " r-- rı- fında teslimini akı:ıi takdirde on bes uramıyor, zıp ıyor, sıçrıyor, ko~u .. 

u esna n parmagı 1 e uzerın kalben öfkeli olarnk gittiğnıi biliyor· izin o~ ununuzdur, oyun kağıdınızı ıaaı 21,3S de. ' • rd K k kla 
k A • dl 1 b 1 buçukluklarla bombardım""na bas- yo u. oşar en aya rma takılan OYUn ligi arı ve zar ar u unan )ardı. hasmınıza niçin gbstarecelnniş iniz? 1r · Nuill.i: H ... ·· f ~ · k d d 

' ti ı Jlıtuı ,_ ""'talı duran mır • eır gft.D uu lıyarak taş taş u""st·u·nde bırakmıy·a- tu egın un_ ağı onu üsürüyor, i!tcn l."~Uı.·oı.ıncu.ı. ~a. ..... - _,__..;ıı • ......,....,ı; ..Jlauu• ı.:· nnul Rliııılıuı. 4.n~'-1 .... ~-..,,.~.ı;.AJl - d h } k lk k k d 
ort egı go:; 1 1• J{ardinnl gliz ve kulak menzilinden kendi i keşfetain ! Biz onunkini keş- Lmlr·D•at.11: e.ı.. J*'te•be, cağıhi ve tt•lim .itareti oJmalc üze- er a a ara gene oşuyor u. 
Dartanynn söze karıştı: ka\•bolduktan sonra Atos hiddetini fedelıiliriz ! tamartosi ~doleri 111t 6,30 da re kalenin Fransız karargahına na- Henüz on, on iki ya larındn bir 
- Böyle az muhafızla efendimizin baŞkasındıın çıkarmak için dedi ki: - Sonu var - 1ımir·Tire-Odemiı: Hernbılıı ~at zır burcuna beyaz bir bayrak çe- çocuktu. Antep müdafaası başlı· 

bize doğru gelişinden haberimiz ol- ~,S!; de !bir katar; her akpaı ıaat kilmesini istiyor. Y.ı~ca babası bütün Antepliler gibi 
ardı karşılamağa çıkacağımıza efen- Ç J. M D j K L E R l 7,30 Ôdemito bir tren. 16.30 dı Karatarla camisind" vnpılan top- sılahmı alarak cepheye koşmu~tu. 

tilmiz emin olabilirler. Tire1e oıorar. l d b··t·· h lk (H. . t . ) Annesi evde çetelerin çama ırlarını 
antı a. u un a arp ıs erız k k .. k .. kl · · 

Kardinal bıyıklarını ve hnttn du- Afyon hattı: Basmanedt!n: d" b w H lb k" .. . yı ıyor, ve yırtı ve o u erını 
dtıklarım ısırmağa bnı;}adı: ş } k k ıyek agık rmkışltı.. aktu 

1
A' 

0 gundyıl- dikiyordu. Kendi de en yakm cephe ~ İİf Ve şair e arJŞI İımir-1.tanbal·Ankara: Her g!l11 yecc e me erı yo u. cı zer a ı b l A d b ~ t k k 
- Böyle silahlı ve uşaklarınızla 11t 7 de [par.ar, c:umı, çaqambı çekirdeğinden yapılma ekmekle ze- u udanl • Y kın a ~h mın a ·al . ~-

közlenir halinizle neye benzediğinizi Şö'-'le bir şarkı vardır: Antel'in dediU'i '~ibf, kncleh ve ımz be- •önleri ya'"L(ı Tagoo·b F• bulaaarl h' J t. • 1 l fe ası man 811 ıgı ·ararga ına ge mı ı. L .J .,, b c ..... .. ır enme va11. a arı o muş, en n B rad k d. . .b. d•v k"" .. k 
iliyor musunuz, efendiler? Gizli me~ Sen de mi h lu esiri zülfüyar ol- ııi tanıyor. Ben gelince de lıu hnl olu- 1aınir • Soma: Puar ve paaar· · k ·· b 1 u a en ısı gı 1 ıger uçu co· 

Veret kuran kimselere benziyorsunuz maktasm vor. bu da bıtme uzere u unmuştur. cuklarla çetelerin ufak hizmetlerini 
dedi. .J 

1111 
,onlerl aaaı JS. 28 de Barut ve kur un imali pek mü kül görüyor, harp zamanında onlara 

Uslnn ey dil nrtık ihti}•ar olmak- • '*. lr.mir.Bandırma: Paıar, ula. P"• 
AtOf!I cevap verdi: tasın. Yazımı burndıı ke. ecektim. Faknt fflınbe n nıınarteıi gftalorl •bıblı· bir afhaya girmişti. Kaç aydır dur· cephane, ıu ta ıyordu. 

Oh ı Bu s-vledı"ğ·n·z b"r derdi'>" D 'ı d ·ı · b. 1 b. h 11·r:: tut 7 "0 do ma •·liı L-•·r; madan yağan mermiler binlerce ,.ok c~ur ve atılgan bir çocuktu. - · oJ ı ı ı "'"""- Un kahve ıane c ı ıtıyar ır çap- şöy e ır e.mp ynptlm ,.. - ..... ~ 
Ye kadar doğrudur, efendimiz! Biz km, sokakta geçen genç bir kızn ba- İhtiyaca kttfi değil. Bugün şiir ve paurteai. çarıımb" cuma (llııleri evi, hanı, hamamı, kışlayı yıkmış, Bu rneziyetlerile az zamanda tema-
tııeıveret kuram, ancak geçen gün kİyol'du. Yanındaki diğer bir ihtiyar, şair tarnfmdmı uçhğını konuşmayı, ekapreı uat 12 da binlerce ce et boşlukta savrulmus- yüz etmİf, kendisini tanıtmıştı. 

1ımi::-Soma: Paur n pnartMi tu. Ufaktefek hizmetler onn artrk az 
t>fendimizin gördilk1eri veçhile ynlmz arkauuşınm omuzuna vuraı·ak. şarkı- yinC' oradan bitirmek istedim. 1 ,Onleri eaat 15,28 tf.. Bütün bunlar hiçti. Bütün bun- ge iyordu. Diğer çeteler gibi o d.:ı 
Ro§ellileı· aleyhine meşveret kurarız. um yukaı1daki beytini söyledi. Hırsı Bir aralık ben ele, sözüm ynbarn., şi- ·ı"'h ak 

• A ı ı div · l ı cıı d d <l Her zaman lazım olan tele· ları hiç tanıyacak bir iman, Atatür- 81 a .taş. ım ve onlar gibi hnrb.et Kardinal dn knşlnrını çntnrnk ce- pırıye tutulduğu nn a,ı nn gcrı < e ir yaznrc mı. 10 , §U In<'Y an n o- k d B 
k ı l k k b ı d"kl · d · l me ıstıyor u. u arzusunu yerme vap verdi: şu cevabı verdi: laşauların çoğundan iyi şeylf'r çı a- 1 on numara tu e arşı es e ı eu erm ve sarsı - . k .. 

G . · 11 . l l d ] n· ü ı,. knt nel Yanına ibbuı: 222'' • •e'ııı'• ttl•· mnz bı'r ı'11"n taı:ııuorlardı. getırmke ıçın haftalarca ağlamı": - Ay! A,,, nolitikncı efendiler! cçmcuı:: g11Cıfll {/llZCll'll 1'11' ım ya ..• u- g n, uır !l\'ll' b • C" " .... - ... 'l'J t k d 
J r 1 ,, t b · ·------------- mın a a uman anına valvarmıcıtı ~ bil 1 d f"k" 1 .. d .. A1 •1 lan lıfılı:sar o sah· o ı:. di, ben<len beııi ı;ordu. foııo mcıracaıc oumaraaı: 2201). '"" K d .h b -

~n o sn a ı ır eı·ınız c rMlA ı o G . l . 1•1 b 1 • b birlerarau telefoo m"·acaa• DWDI• F uman an nı ayet u yalvarı~l:ı· un ıınııı: benzer u 1' a ı.ara - Buvurun, nrmlıgınız adam en LU • ransa 
Şeyleri okuyabilsem, çünkü okumakta ilıtiya» ol.salı: ta bi=. hn. ~ raıc 2150 • elektrik ıirkell: 20JU· rına dayanamnmı , şevk •e ga} rt' 
bulunduğunuz mektubu benim geldi- ••• Dedim. Maksadım anlayınca gül· bnagaaı: 2326 • polit: 2463 ·lmda:lı tini takdir ederek ona bu silahı ver 
i;.i-• x..n akladınrz aıbht: 2016 • Baamane 1aı .. yo11a: J l .. 1 .1 . mi ti. 0, ortık tam manasil bir rp 
~ "'"' gv .. -..nce s ı-· Bizim Orhan Rahmi, eski illeti mektcıı kendimi ıılmnndım : ıpany t '" 

Ato ~n: .. Un·· kız ll k b K S<.S.:l • Alaancak: iltaa1ona: 2U1 · 0 mu 8Cl erı. te idi. Yürüyüşü, durusu de~ismı 
sun J""' u 1 ı · astı, ıır- debreşmiş olacak. ~lir yazıyordu. G nç bir kız ulmüş, b ndeıı meznr dd k 1 

c.linala do..._• bı·r adım il l d" Paıaporc tapur hkeleai: 2851 nı• toprakların Ja LG• ci i, tem in i, büvük bir adnm ol ıı; .. "' er e ı. Bak-tlm, şö.Yle bir bevıt çıkarmıs: Uı K J 

B. d "dd" 1 :J • tıışı içnı bil' kitnbe istiyormuş. muştu 
- ı.z en cı ı o arak şilphelendi- RUyu dolu gözlerle bir nk.,am bıınn ~ohlı 1ıakiJ va11talannıa Mb•?ı· b / · H · 

"'- . ti '"Ak d·ı k b l d • Avukatın llCZl keti karşısında ka- u etmıyor. er gün nk am olunca kumnnda •uıl?.l ve ıs nuı e ı me te u un u- baktın ; Jeyiıı ilk: •• 1~ ~ barestl 
r__ di f d . bulc mecbur kaldım w birkaç dtıki- •••ller:· Henday, 16(Radyo)-Fra ... sız nından müsaade al .. ır ve ilerj h tl.u unnuzu 7.anne yoruz, e en imız; Lakin ebedilik gibi gonHimdeıı .. .. ı be b k k d 
.. r. k 1 1.ı· k t b k ı· lııll Eı>+.,.,i gün ..,. t ki ·ıt· d C ıa r ıra ara· u man hnt1arına "~er böyle ise, efendimiz maksatları- uzaktın.. "ll( n. u· · • 41 c c;ı l • '"' • ramuaylar. opra aruaa ı ıca e en um· 
nı k ö l i ı d ı.· d · t• 1 ıı k"t l.ı • ı ı ~ı ···ın kcnnrı u b . t ı. l d . t· dalar snntlerce dola ır dli nı'1nın n 3çı s y esner e ı.ıız e vazıye ı- Dostum; sigarasını çekiştiriyor, g t • ı u ) ı u c 1• .u nı.m.. • ue ı Nbab Göıolyataıt.. auı Funyke çı as~er. er edn, ıs ıyen bet yerlerini, sip~rlerini, vnzivetlr 
ll'ıizi bilelim. ikinci beyti clli§ilntırordu. Bir kltğı- ııu bır zıırf bmüup çıktı: be§ı• bir ııamTay barek:el edor. ran oya ve ıstı yen o tekrar . . .. • . 

1
. .. d .. ki . . L 

b Z ~ıı·fı U"tltll içlıt'le 1 ·cş ıı·ra vardı. Bn .... llal -·'tıda L ••• L..- • .1- ıu- • • ı· . tını ogrenır, ge ıp gor u ennı )., 
Kardinal cevap verdi: dm üstune en de dıı beyti yazdım ve ~ ':." · ' "' -- .. il&&" •- - .__. C h t d ~· Kızurdtğımı, kızdığımı hissettim. ci uımny takil» .cı.. Budaa um ur1ye çı ıpanyıya 18 e tecrübeli asker gibi anlatırdı. 
- Olsa bile yanınızdakilerin istin- çenesinden korkal'uk kııpıd n çıkıp Aı·kndaşlnr ctrııfınu snı·ınış alay edi· eonra her dan G&kibdıl llıiı uı11ao edilmektedir. Franslz hükumeti; 

:~lı lU.Zımgelir, M. Atos, cevap veı·e- kaçtım: yoıfardı: "•1 ,.,, dır. mültecilerden kimsenin, uzun 
t' erdir ya! •t1ıfla1• ı.,· o O""ı sc~ı d" "--- G ... __ , .ı . .ı. ""dd t F t ki d 

O 
J' rı ,. ,., • ., -1şin iş, gnzete)e lıirşey ynz. cMC' vww toD vamHJ ~1au'"a mu c ransız opra arın a 

ne•~ halde, efendmiz, soı·sunlar, ."'tl,;p b•r avann'""ı4ı, 2 ... S c1-c.ı11· l h d d .. • "'' • ' ,..~ ' znr kitnlıeleri yazarım. Sultan Ahmet -.. cu • tutu mamaıını u u memur-
•np vermeğe hazırız. Çifl ybu l:alktm da nıekhıplnıı gilıi hıızır olnnlnr iki bu- Konaktao Gcııolyalı1• ilk tram-
- Olnıı·ken birdenbire sakl:ıdığı- bauım ga11ccılf1 trıkfuı çuk, ı murlaınalur beş, hC'cc vezni •ay .abah101iıı S.26 dadır. İkiaoi 

nız ekt d" l\ uamuy bır ... " eou.ra. cı~o 11' !H • 
m up ney ı, f. Arnmis? : , olur~n birinciler Lir, diğer ı:smnrlu· rcket eder. 

- Bir kadın mektubu, efendimiz! lsim lfizım değil, bir şnil"imiz, bir Jar Oç liı·ndır.ı. şeklimle ilün yap. Koıaakt&11 Gaa•l1abya geoe I09 

- Ah! Evet, anlıyorum, bu gibi gazinoya gtmiş. Kendisini taıııyan s:ı- Arlrndaşlnr kahkahalarla gulüyor- tramTay e.aa& b irde lianb& eder. 
tlıektuplnr sırdır; fakat bununla be- zende ve hnnendeler, onu görüne , lnrdı. ] ilmi ilihre elti: Uuodu nei ,6j d• &uı k•mr.111 
l'~ber, günah Hfrnf olunurken gösle- clerhal fası1 değiştirerek, şairin bcs- «Ege mıntaknsındn gündelik vefi· w;ırdu. 
l"llebUil': ve beııim bu snEilıjyetı haız telenmiş güzel lıir şarkısını çalmağn ~ dt şu kadardır. Vnsati 2,5 liradan 
<>lcı u ır11 • b ·ı · · · · d k 11 l · .,, ma ı ırsmız. başlamışlar ve gazıno a ama ı ı Jır giındc «10• tune yıızsnn, yirmi lira .. 
ke ~tos. ~f'\'~l~ ~·erirkc•1 _ bnş:mn tel~li- cürcine içine dfiş~~Uş .• Şnlrin mnsıı· Cç, beş senede bir npurtmnn ynp. Me· 
k le gncccgını ele d~şuıımweı·ek öf- sının ynnıbaşmdakı mnsn<ln oturan zar kitabesinden np~ırtmnn .. , 

<" ve fakat serin kanlılıkln dedi ki: mliteknid bir zat, hayrette kalarak OnJnr nlny ede dursuıılnı', ben aklı-
<! - Efendimiz, mektup bir kadın- şnire hitap etmiş: mı başının topladım: 
handır, fakat Mnrian de Lorme, yn- - Azizim barım, siz teşrif edince Fıkra, ı'Oman, tefrikn, yaz1yor dn 
ll~cl : i~dnm de Cambalet ve Madam bir hal oJdu. snz~n çaldığı şarkı bizi para nlm1yor muyum, şu halde şii· 

Aıguıllon imzah değildir. ihya etti. Bu uedır, ııe oluyoruz? rimden de pnru almakhğım haklnnı-
l<urdinah'l benzi ölü gibi sarar· Şair şu cevnpı vermiş: eh. Amma kitabe, amma hnrabe !. 

rrıı • tı; iôzlerinde şiddetli bir ateş be· - Ne olncnk - demiş - Arap şairi Çimdik 

Vapurlar: 
lıwudcn Karprauya ilk Tap• 

aaaı S,45 te Paeaportt&a kalkar. Gooe 
IOD Tapıır ıaat 11,311 d.11 Ko""° 
&ııı barcket edor. 

1'.arpyakad&D la.W. ilk Yapıv 
.. , 6,20 ded.it. ;:ıo.. ... ~ "' ı~ 
-.at ~ i deJu. 

GQndh her yanm uatt. bi.r 
..pur urdu. Akfim aekiaıiea .c>&&c4 

eeıuler natt• birdir. 

larana emreylemiştir. ....... 
Prens Bifesko 
Bükreı ten Romaya 

hareket etti 
Bükreı, 16 (Radyo) - Bey· 

nelmilel tayyare federasyonu 

reisi prens (Bifesko), bugün bu· 
radın Romaya hareket etmiştir. 

Prens ( Bifeıko ) Romadan 
sonra Berline gidecek ve bey· 
nelmilel ıivil tayyare fcderas· 
yonu kongresine riyaset ed

cektir. 

Bir gün ınıntuka karargahı ila 
Yıldırım taburu orasındaki telt>foı 
hattı, düsman bombardımnnlarınd n 
parçalanmış, birknç yüz metrclık 
kısmı ise )aramaz bir hale elmi ti 
şehir mahsurdu. Yedek tel de olmu 
dığmdan bu hattın yenilenme 
imkansızdı. Mıntaka kumandan 
muhabere hattının bozulmasındc:ı.ıı 
müteessir, düşünüyordu. Kumanda 
n~nın teessürünü gören serif ak arr 
karavanasından sonra ortndan km 
bolmuş, gece yarısı bir kangal kab 
lo tello avdet etmisti. Bunu nere
den bulduğu şoruhıııc.•; Fraıısıl' 
ların kollejle çitçi garafı arasında 
ki telefonu keserek getirdiğini, öy 
le saffetle ve bir is görmemis te' a 
zuu ile söylf"yişi vardı ki, orad- bu 
lunnnların, başta kumandan cim k 
üzere hepsinin de gözlerinden sı· 
cak gözyaşlnn aktı. 



Sahife o ANADOLu 

Balıkesirin Dikmen köyündeki korkunç vak'a 3 katil . ya-kalandı Sağlık 
3 5 metre b d b • ı ı b v .. -Başı birjnci sahifede-- ven dayamışlaı·, Hiiseyine giden ha-1 

17~ 

' bog"' azaokyournkUaDÇ mirUY.CI aadnea}e •• ogaz ~~k=~=~~:.y:.~~~~:inrna~::~=~~ berci:Şükriye seni odada bekliyor,ı•===b=a=h=İS=l=e=r==ı 
yüzünden öldürüldüğünü meydana çı- merdiv~ni de hazırlamış. Mercliven-1 Dahili bu&aıı,iar rı .r uu .. 
karmıştır. Muhtar Hüseyinin, uynı den dogruca odaya girersin demiştir.! Ur. M. Şnki CJ ,., 1,1 .. ı:i: 
köyden Ram İbrahim adında biriyle .Muhtar Hüseyin, kendi hakkında bir 

QN BEŞ Gu·· N EVEL BİR GENCİ ZEHJRLİYEREK ÔL· evlenen Şükriye adındaki genç kadın- tu~a~ ~unıldu~unun farkında olma- ' Sun 'i besleme 
lıı dört. Leş seneclenberi aliikası var- dıgı ıçın merdıvenclcn peııçereye çık-

Du•• REN YILAN BİR KASABI DA BQ;'-.ACAKTJ ınış. Bu yüzden Halil İbrahim ve iki mış ve içeri girince UaJil lbrahim. CO k r d f 
Balıkesir, (Hm,usi) - On beş gün 

cvel, Savaştepe nahiyesinin Dikmen 
köyünden on sekiz yaşında Hüsnü is
minde bir delikanlı, köy dışında dola
şırkenmisli görülmemiş büyüklükte 
bir yılanla karşılaşmış; zavallı üze
rine atılan bu müdhiş hay\·anın altın
da kalmış, dişlenmiştir. Hüsnü, sok
tuktan sonra kaçan yılanın zehirin
den ölmüş, hadi e köyde derhal ya
yılmış, köylüler korkudan tarlaların

da çahşmağn gidemez olmuşlardır. 
Ayni yılan, iki glin evel, kasap Mus 

tafa adında birine daha saldırmış; 
:Mustafa bir saat <levanı eden miica
deleden sonra bu müdhiş canavarı 

öldürmüştiir. Yılanın boyu 3,5 metre, 
kctlınlığı da kırk santimetredir. 

Mustafa, köy pazarına giderken, 

\J kardeş~ muhtar Hüscyine iğbirar bes- giıdcndiği kö~eden çıkmış, elinde bu- • cu a T a eg 
taşla başından yaralayınca Mustafu-ı ölümden kurtarıvor le~Iekhtet imişler.1· 1 . k .1 l l bu lunan ucu keskin JJir demir veya bir d • b k/ kl 

t
. _ · · · u arın, ev ı m· ·auın n o an kama He sol şakağından yaralnmal· l OZU ll Qf', 

mn cesare ı artıyor, bıçagını yılaıım Yılanın ölüsünü köye getiren 1.lus- a!Uk "h t k . . · 
ötesine bel'isine saplıyor ve hayvanı tafa, bütün köv halkı tarafından mi- lan a~~~a ~~.;)~e v:~:_n~. ı~ı.n y~~ı- suretiyle muhtar Hüseyini iildiirnıti"- - 2 -
öldürerek, kendisini muhakkak hır safir edilivor. ~ ve md.:~ d 1 T~fşe1 • 1 İubfl eı:h·. ıı· nekıce tür. Süt çocuklaranda besinlerd 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~- rme ı~n en ~aı n ım w a~ lffidi~ tah~kabnı ~P~ mUd~~ bozukluklar ya uh~eome 

S •• k •ı • k 1 deşleri hile ve desise ile muhtarı gece- umumi muav.ini B. Şevki Suner ve lirtılerile beraber olur veya 

O e 1 eri aza arımız leyin Şiikriyenin evine getirmeğe ve jandarma merkez bölük komutanı yüz' 
' orada öldürmeğe karar vermiş ve bu başı B.Hüsnü, hadiseyi bu suretle ma- zeh rlenme alametleri röıt 

• • kararlarım tatbik etmişlerdir. hallinde tesbit etmişlerdir. Halil İbl':ı.- m ıyen şekilde müşahede edi 

aras Halil İbrahim, kardeşi Ali Işığın himle Ali Işık yakalanmıştır. S ıtle, yeknasak beılen me d 
1 ına gırıyor evine gizlenmiş ve muhtar Hüseyine Cinayetten sonra Halil tbrahimin: ıayısıylc çocuk arda IÖ ülea 

guya Şükriye tarafından bu evde bek- diğer kardeşi Saİihin de suça iştirak ' da mazarratları. zehirlea 

Y il ı k ı 
lendiği hakkındn haber göndermiştir. ettiği, muhtar JHi. e\'inin cesedini sırt alametlerini gös.ermez; 

0 ar yapı ıyor, ffie tep er kuruluyor, Hatta evin pençeresine bir de merdi- !ayıp evin arka ta~afındaki çalıların ıekillerc:te de oıur. Yalnız • 

k k b F 1 
A üzerinden karşı tarafa geçirdiği. orn- teınadıyen sütle beslenen 

avına anılık. ve elediye kasabayı ransız par a- dan da muhtarın kendi harmanına cuk!arın büyüme ve gelişmel 

il d 
götürüp sırt üstü yere uzattığı, evin duıaklar, ağırıık 'arı çoğalm 

güze eştirmeg"" e. çalışıyor mentosun a içinde ve yolda kal:ı.n kan izlerini ve vüc~tları büyJyeceğine ide 
lekelerini kuru ot ve baklalara sildiği k B 

Söke, (Hususi) - Söke kazası. Belediye, gelecek sene yeni bir - BCLŞ? 1 inci 8ahifcde - ve bu otları toprağa heJ> birlikte göm- üçülür. un..ınıa beraber 
k~y~rnkam .. B. Y~hya \'.e belediye bina yaptırmağı kararlaşbrmıştır. Reis, birkaç defa celseyi tatil et- dükleri anlaşılmıştır. ~ım yol 1!rında bozuk uklar 

hr. Bu azgın mnhlfik, Mustafayı gö- reısı B. Eyubün sısiematık çalışına- .1emleketiıı temizlik işlerine de fev- mek mecburiyetinde kalmış ve bu· Katiller suçlarını ·t·r f t . 1 go:tterır. ÇocJklaran kakalar& 
J ·ı h . b" d h 1 - ' ı ı a e mış er- k l b ı ünce ımlıa kalkmış, ıslık çalarak üze- arı e .ergbn ıraz a a güzelleş- kalfıde ehemmiyet verilmektedir. na rağmen, koridorlarda da müna- dir. Yalnız hadi~e esnasında kullanı- ru, ir 1 eyaz parçalar hali 

dar bir patikada yılanla karşılaşmış-

rine atılmı tır. Kasap Mustafa, teh- mcktedır. . . 1 Köy mektepleri ve yollar .. kaşalar olmuştu~. . ,. lan keskin alet bulunamamıştır. Ara- de g~z:ikür. Bu hal uzun mü 
likeyi derhal Rezmiş, çizmesini yılanın Belediye, şehre su getırtmış, Knzanın civar nahiye ve koyle-I Sabık başvekıllerde~ Pıyer Flan· nıyor. elet surerse, h:ızımaızlak ileri 

elektrik Şil'ketini üzerine alarak rinde dP faaliyet vardır. Bilhas.-.a den; _Komünistlerin, ispanyaya si- ve rocuğun yu-z'1 solma~a ba 
·ur1.ma doğru uzntmışbr. Yılan dişle· .. • 5 

halka ucuz ceryaıı verme<re başla- vol işlerine ve ihtiyaçlarına ehem- lah gönderdiklerini iddia etmiş ve Jşçı•lerı•D ı k d b t · ki 1 
·inin arnsıııda çizmeyi ezmeğe çalışır ~ · ba K ·· · 1 la f d ar, uy u a ra • sızıı ar o 

mıştıı·. Belediye, §irket zamanıııda mivet verilmektedir. Akgöl, Bağara- zı omunıst say av r tara ın an y· . . le 
ken. kuyruğu ile de hasmının vücudu- sı .ırnhi."elerinde beşer dershanelı·. tahkir edilmiştir. b ucut o g uerı gevşer, ar 

25 kuruş olan kilovat ücretini 18 ku- • ayramı b k nu kamçılamağn başlamış ve onu yere Azap ve Özbaşı nahiyelerinde üçer Parlamento reisi, bu hadise Ü· şış.:r, nı tyet çocu tamam 
ı;erıniştir. ~fücadele gittikçe şiddet- ruşu düşürmüştür. .. zerine tekrar celseyi tatil etmı·stı·r. - Bası Jitıci fmhifedo - so ar. işte anne ve babalar b 

G · t dershaneli mektep binalarının inşa- • 
lenmis, Mu Ulfa bir aralık yuvarlan- eçen seııe 18 a:'yon civarında ya- Geç vakit başlıyan müzaker~ler· rü )lehmet Ali Sunu. daimi hevet bas mcııdirler Kİ, yavrulanaı bö 

oılan nnrka b.ı ,vıl bir do havuz il" n ına başlanmış, temelleri merasim- d M k •t··ıA l k ld k rı- J Ü ~ ., k '- b b b <hgı ~erden kalkmağa ve caketini çı- ' le atılmışt1r. e, ısır apı u asyon arını a ı· mu ~ma zbek ve üye:·inden Sala- ye nesa~ ır nis etle eılem 
ve edilme_ ktedir_. _Parkın. ıs_Iahı ve ran. Mon_tro muahedes~ tetkik ctM- hiddin Kırhaııclan mürekkeptir. çok feoadt . Çocukl:ırdakı" r 

'rnrıp ),lanın uzcrine fırlatmağa mu- h Yol işlerindeki çalışma, bilha~sa avuzun ınşaı;ı ıçm 13 bm lıra sarf- . . _ mış ve bırçok münakaşalardan son- 2 - 19-6-938 Pazar günü saat 10 hats zlıh ve hastalıklano 
rnffuk olmuştur. edilecektir. takdıre şayandır. Söke - Bagarası ve- ra, 46 muhalife karşı 146 reyle ka- da .işçi esnaf birliği önünde sanayi b ·ı k b- -t-ı d ıc· ç 

Yılan bu defa cakete saldırmış, Sökenin ticari ehemmiyetini gö- sair yollar yapılmaktadır. Köyler de bul olunmuştur. . 1 fabrikaları, tütün imalfith:ınelcri işçi- ı m yere uyu u me e ı 
,\hı. tafn da beJindeki bıçağını sınr- zöniinde bulunduran ve sık sık gelen nahiyelere bağlanmıştır. Gelecek 1 Hariciye Nazırı J orj Bone, mua-, leri toplanacaktır. ~al.irdan ~e yanl.şlıklardın ~ 
mıg, hUyuk bir taşı da üzerine fırlat-

1 
tacirlerin istirahatlerini düşünen sene dağ köylerinin yolları yapıla- hedenin tesdikinden evel uzun be- 3 - Bu heyet önlerinde muzika ol- ua gelmeded r. 

m• tır. Ejde ·hnyı andıran hayvanı, kaymakam. bütün otellerde banyo caktır. yanatta bulunmuş, M;ştrclaki Frnn· duğu halde iş tlairegi ve birlik önün- Her h lde anne Ye babala 

• 
pavıyonu 

Ticaret odası güzel 
bir bina aldı 

ve muntazam heliilar yapılma. mı Sarıgeıni bataklığı kurutulmuş, sı~. tebaasının hakları ıçın yakında ~ cl~n birinci kordon~ taki~cn Cumhu- yavrularAyle çok~ hem de .. p 
. . . . . muzakerelere basla nacağını ve yeni rıyet meydanına gıdecektır. f <>Zıa nla aa ar olmııları ıazı 

emretmıştır. Bu tesısatı yaptırmıyan sıtma membnı olan bu ver, şımdı ka- b" h d kd. l ~ .. A "T "k t f 1 ı"stı"l•lf.) d B lA b l k ı-I . . . . . . · . . ır mua e e a o unacagını soy- - ·' uzı ·a ara ınc an , .. ır. u a aı<:a, . m yere o ... 
oteller kapatılacaktır. . • bılı zer bn hale getırılmıştır. )emiştir. marşı çalındıktan sonra Gazi hcyeke- m ıdır. Hır çok anne ve ba 

Tu .. rkı·ye atletı·zm Osman adında Paris, 16 (R_a~yo) -_Fra?sız par- line işçiler namına bir çelenk vazedi- ıar. yavrularına karşl pek zi1 
lamentoım haı·ıcıye encümenı; yarın, lecelctir. de şefkat erine rağ 

b k b
. k fovJc4'Hide hiJ- tnplAntı :JTA)Hlf'.Rlc VP hıı- 1 'R - Calnnl,. ",..,"' .. <>On("'"''"' L-ı>ı· { L mea. "cc ~ 

mu··sa a ' ası ır çocu gi.inkü gürUltülü celse etrafında te1' 1ı fez Vapurlarından birinin vereceği i- h& .... & .... t.\ , ........ :U"'d'~. .!U,WldU:-'~-• . . .. . aya arını son urmuş er ır. 
kikatta bulunacaktır.. şaretı üıerıne bütun fabrıkalaı· uzun d t - . d zl 

Fuarda Manisa 

KUDURDU Parlılmentonun tatil etmesi muh- düdüklerle mernsimi tes'it edecekler- sonra 
1
. a. I eedssurTıçı~ eb 

11 
• 

Bu sene Manisa sta. temeldir. \dir. "'~ '" emış er ''·- abıı u ~· 
Manisa, (Hususi) - Şimdiye C - Bunu müteakip işçiler namına eu n halle: e dı.ışmemck 1 

kadar kirada ve dar bir daiıede va- clında yapılacak Ailesine, mahalle ANADOLU iki ve iş sahipleri namına bir kısa ı h~r halde anne ve babaı., 
zife görmekte olan şehrimiz Tica- söylev vereceklerdir. çocuğun bakamı cibetınd 
ret ve Sanayi odasının bu durumu- Manisa. (Hususi)- Bu yıl Tür· halkına saldır · 1 D - Bu söylevlere İlbay Fazlı Gü- 1 ıc p edenlere müracaat 

1 
C,iniük ıi,·asal , azete 

nu muvafık görmiyen sayın vali kiye atletizm mi.isabakaları Manisa ••·---------------• leç mukabele edecektir. ma u nat aım.t arı ktıza "' b } d Sıılıib ,c: Hııtwuharnri.. miz Bay doktor Lütfi Kırdarın bü- stadyomundan yapılacağından stad maga aş a 1 4 - Mitingi müteakip Atatürke. mektedir. Yeknasak süt 
yük himmetleriyle şehrimizin en yom ve sahasının noksanlarının fi agdar Riiıdü OKTEM Başvekil Cı>lal Bayaı-n, Büyiik :\Iillet bes emeden doğan bozuklukl 
güzel caddelerinde yeni bir bina ve düzetilmesi ve müsabaka gumme Balıkesir, (Hususi) - Çağış na- l"•ulll~ neıriyat •e yau itleri •~dit Mecli i Başkanlığına Ye lktıı>at vekili bu g da hatasını düzeltme 
güzel caddelerinden biri olan dok- kadar imzırlanmasının temini için hiye.sinin Ası'han Tepecik köyüm.le o .1.1.wcıa ltlwb.bet \:Al~~ Şakir Ke!-!ebire tazim telgrafları çeki- yolu ıa '<oymare kab ldir. E 
tor Lütfi Kırdar caddesinde yeni humalı bir faaliyet devam etmekte- çok feci bir hadise cereyan etmiş, bir-ı IDAREİiANESI lecektir. gıda çocuğa az gelıyorsa, b 
bir bina satın almış ve binada esas- dir. çocuk kudu~ar~k öl1?üştür. p } 
lı tadilat yapmağa başlanmıştır. Ya- K.. k l b. Osman ısmındekı bu çocuk, birı 7uı ir İHııci 1Jew1- ..- 0 Onya nun mıktarıaı art1rmalc ve 
kında icabeden tadilat yap1ldıktan v· ·ıA . "_Y o uk ı?asıba~l c·· müddet evel bir köpek tarafından ısı- (.,J alk l arıisi ··J•ıall içio.J. Baltık devlet . erı.le daları, tahammülü iyi iıe, fi 

d . b. kl d"l ı ayetımız mer e7:me g ı U· • 1 k d 1 kta ü h d"l d" ı ftJıuf: baıir - A~ADOLU yoıoj k h•dde kadar yük .. 
soknr~ 0

8
8 ylenı ınaodsınabanak·e ıe· mülceli köyü hamiyetli halkı köv- ~ı.mdış, tuduz_u lü~ ş p: :1 ıme.ı-ı 1e-ltlon: 2776- Fo11a k utueu: 40S 

ce tır. u ıususta a ş anı ve 1 . b .... k b" k 1 b" ~ • - gın en e avıye zum goru memış- •------- -------• -'osl g~çı·nmek mek ıazım gelmektedir. Sü 
·ı b k d" k .... HA .d H·· .. erme uyu ır o u . ınası y:ıo· t" \ d •. . . "k . • aı r.. d f an ası ıre toru amı onun v k .

1 
. 1 . b.. · ır. ıı.ra an yırmı gün geçtı ten son-· Abone tt:naüı şeker ve uıı ılave edilmeli 

· k"' h" · bk . . maga arar verı mıs .<ov urosu va- k . b"" . meş ur ızmetı se etmıştır. .1 b" k . . 1 • "h 1 ra, çocu ta gnyrı ta ıı haller goriı!· lılhlı .... "~· elu •>h" &» ı·sf ·;yo·· Bıığday unu, yulaf unu I' 
j . f d M . . sıtası e ınanın e sı tmesı ı a e· v b 1 "h .k. .. c zmır uarın a . anısa pavıyonu : k 1 d n 

1 
b" k mega aş anıış, nı ayet ı ı gun C\'t~I t.~ru9tur 0··ıleri südle pı•irerek çocıl 

B l 1 · b 1 ·1 l t d ye oymuş ar ır. DU yı ırco k d 0 .1 . Y uyı zmır eyne m1 e uarın a k"' 1 . . d tık 1 1 
b" 

1 
· u uran sman aı esme ve mahalle Paris, 16 (Radro) - Polonyo Ha- y~d rme;idır. Bu suretle gıd 

M_ anisa. paviyonun.~n ~aha. cazip la:kebrırm. ız e •· ·o.:u ma ,uı yapı· ha.ıkına saldırmıştır. hhma ••Dlleketln f~ 1t11ellk riciye Naıırı Kolonel Bek; Polonyn-

b k ld 1 d d ı ,,, 11 · 1 ' iı u 21 ·lir....._ 1 "afı gelm yen çocuklarda gı ır şe ı c o ması ıçın şım ı en ıa- ,,ava ı yavru güç ilkle zaptedeile- •• ou <n _. nın, Baltık devletleriyle dost gcçin-
rekete geçilmistir. Bu iş için seçilen çok yenilikler vücude gelecek ve zi- rek memleket hastahanesine getiril- ._ __ A_1'_A_1'_l>_.l_lı~-l!-A-• .l-h~A~~A~-ın .. u'=•!""!!!'!'-ı l mek istediğini ve çünkü. iki taraf me- Y1 fdzlal.rıştırmak suretile 
bir komite faaliyetle işe başlamış- yaretçilerin dikkatini celbetmek miş, tedavi zamanı geçtiğinden bir lıA~lU11~1ili nafiinin müşterek olduğunu söyle- arızalar izale edilmiş olur. 

tır. Bu yıl Manisa paviyonunda bir- için çalışılmaktadır. müddet sonra ölmüştür. :·~===::-:==========~m:i~ş:ti~r~. •••••••-----!..------;;~A~r~k:a:s~v~a~r~ 
~ .. , 

1 "Ah, bu gönül,, 1 .. .... ....... . . ı:.·. . 

Dü.ündüm: 
Gitmekten başka çare yoktu. 

cünkü zaten benim son günlerdeki 
durgunlugum ve gayri tabiiliğim 
evde kafi mikdarda bir alaka uyan
dırmı tı. simdi, buna da muvafa
kat etmemek. herhalde şüpheleri 
artıracaktı. 

Güzide bizi. çok neş'cli karşıladı. 
Bugun onun . on vaptırdığı • fazla 
dekolte robu içiı dC', Edirnedeki Gü
zid<'yi görür gibi olclum ve içimde 
dumura ugramıs bir ııoktamn hare
ketini duynl' gibi oldum .. Eksik olun 
vev. ~ zul n ı v l. nn kfır ı iı::tihza
st .hli. O, · n • ve lıubnrnla yukan 
<'ık ı BC'n "l'I . ) e acılan yan 

lendi: 

Yazan: Saim...; Sadi 
75 -

- Bahçenizi göreyim, bakHlım 

\•eni birşeyler var mı? 
-Fevkaladelik yok.. Yalnız havu

zun şeklini eleği. tirttik. balıklm· da 
getirttik.. 

Giiııeş batmak üzereydi. Kenar
ları ate.Jc işlenmiş mor bulutlar. ha
fif bir riızgarm cereyanına kapıla
rak ağır ağır, giıııeşin önünde geçi
yor ve Küm~ dağının öte eteklerine 
doğru uzaklaştıkca karaı·ıyor. par
cnlnnıyor .. 

Giiııeştc, gözleri ateşte kavrul
muş bir insan hali var .. 

Pnrmaklıkhırdan seyrettiğim ova, 
sanki ağır ağır alçalıyor ve sökiiyor. 
Sıf,rırlnr, arabalar, başları ~anlmış, 

fakir kıyafetli·çiftçi kadın ve erkek
)<>r ov:ıdmı sehr" gidl"n yollara dii~
mıı ·, l,ıı ın Lir tı z duıncrn tabakn~ı 

içinde hayaletler gibi yürüyorlar. 1 gibi göründü.. Biz girdiğimiz vakit. Güzide dok- 1 neler ve neler? 
Bir kısmı Hüsnü ağabeyin evinin - Bize tam oıı yedi gün uğrama- torla hararetli hararetli konuşu- Güzide, Hüsnii ağabeye, dok 

önündeki ve solundaki yoldan ge- dınız? yordu. Doktor da herhalcle çok konu- ve beni göı;;tererek hafifçe göz k• 
çerken, terli alınlarını parmaklık- Bilmemezlikten geldim: şan, şaklaban. bir salonu tek başına Hüsnii ağabey başını çevirdi.. 
!ara dayıyor, bahçeye bakıyorlar.. - On yedi giin mü?. Ooooo, ha- meddahlar gibi doldurabilecek bir Miidhiş bir hiddet kafatasımı :o 

Bazıları, topuklarından sızan yor- kikatcn epiyce bir zaman .. Çok meş- insan olmalıydı.. tı ve bereket versin ki. cnrrll 
gunluğu sürükliye siirükliye, kadere guldüm de ... Bilmezsiniz. benim ga- Tam Güzidenin hoşlanacağı bir gc>çti.. 
kiismüş gibi, başlarını bile cevirme- rip meşgalelerim vard1r. Demek ki ağız kumkuması.. Hiisnii• nğabey bana bir ımnd 
den geçip gidiyorlar.. · on yedi gün.. Yüzüne baktım: gösterdi: 

Onlara uzun uzadıya baktım ve - Evet, on yedi.. Seyrek saçhırı, yıı~yuvarlak başı- _ Aferide hanım. urayn 
içim garipleşti, gitti.. - Kuvvetli hafızam?. ''al' Hii~ııii nın iistiinde arkaya clayanmı~, yiizü ı maz mısrnız? 

Birdenbire yanımda hır· .~es dtı~·- ag-abey.. de tombul etl"ı \'e \'tıv·ırlak "o".,leı··ı J dum: ' · v ' • c. b. • Doktor, gene Güzidenin yll 
Buna da cevap vermedi .. Fakat bi- biraz patlak, burnu ela . çehresının otuı·nıuştu. Ben, Hüsnü ağııb 

- Aferide ha111m ! raz sonra kapıdan girerken hnfifçe ahengine uymuş ve incecık dudakla- 1• baıllıı d . . d 
Bu Hu·· "nu.. .. b ı· l ·· 1 d.. v • • un ı arn ın a ıdım 1\1 asa " aga eye ı: ,.un arı soy e ı. rına dogru kalın klllar şeklınde hı- . 

1 
· 

Sırtında yakası arık yeşil bı",. g0·· nı- - Hiçolmazsa ablamzı go··rmeg .. e t 1 · · kı ( <' vaı· .. 
l 

:.- • yık fırla mış Jır ın:-nn.. K d •h . . 
ek vardı. Kollarını sıvamıştı. Tu göz- gelebilirdiniz.. Bana, bir doktor değil de. şöyle bir d lda e lerı bızzat Hüsnü 

)erimin içine bak1yÔrdu.. Kalbim, Susmak sırası hu defa da bana gel- peynir tüccarı hi:-~iııi verdi.. 0 urdu. Hüsnii ağnhe~· 
şiddetle çarptı ve başımı eğdim: mişti. Reni ghrihıce yerinden kıılktı. bal tı: 

- ~e düşünüyorsunuz, nere.ve Salona çıktık. On yedi gün ıc· _ı·ııde, 11 ·· ·· ~ l Rana dn bira getirttim Af usnu agn Jey: 
bakıyorsunuz? burada ela değişiklikler olmuş. Renk- _Doktor Sedad: haııım .. 

-Ovalarn. dağlara, geçenlere, ba- ]er, eşya, herşcy herşey değiştirilmiş. Dedi \'e heni de işaret C't ti: - Teşekkür ederim. lwıı 
tan glineşe bnkıyorum.. Piyan"oyu da buraya almışlar .. Oı1:a- - Baldızım Aferide.. 1 şey nlmıyacağım .. 

Dedim. daki masanm yerinde, şimdi ytwar- Doktor. ellerini uğuşturarak ,.el Fnknt gözlerinin öyle nnıit 
- Sizi bekliyorduk. Misafirimiz lak. büyük ceviz bir ma!'la var ki, garjp bir kırıtma ile hana doğru ö\•lc mütchakkiınane bir bııkıı= 

de var. biliyorsunuz. hepsi de efrafın,t toplanmışlar.. yürüdü: d~ ki, burdağıımı bira korken ı=e 
_ Evet Hiıımü ağabey!. Salonun iki tarafındaki pencere- - Ooooo efendim. memnun ol- karanrndım .. 
Garip bir sitem ihtiyacı, bana onun !erden. hafif bir rüzgar işliyor ve dum, müşerref oldum, na~ıhmuz - Bak -dedi- annen bile iç 

ismini böyle söyletmişti. yakın ovaların toprak koku!'lunu gc- efendim? 0<'ğil mi hanınıvıılde "! 
Fakat Hürnii nğabey duymamış tiriyor.. Ay aman allahım, ne konusmalar, - Sonu var 
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ANADOLU 

Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

Nalclede11t Kbei Oral 

Tarihi bir film 
çevriliyor 
---·····-·· ---Kraliçe Ôjeninin 

şemsiyesi de 
kullanılacak 

·-
Haziran 17 

Italyan siyaseti 
"Giornale d'ftalia" ya göre 

• 
ita/yanın Balkanlılarla 

münasebatı daha 
artacaktır 

ITALYA 
Coğrafi vaziyeti

nin icabatını 
düşünüyormuş 
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Miran Kr.stea 
~=--~Pi4ii~;w;;;;i~l;iiii:öii;iii;iiil Rom an yan uı M os k o

L ' 
Landrüyü tanamıy n yoktur. 

Landrü yaslı. fakat p rıh ka· 
dıoları evlen ek ın ıilt, 
Fr nsada Gambe civarındaki 
köşküne çekerek öidürdükten 

dlerini vindeki fırın· 
n b küsur ka-

ı. Bu ca· 
il" ko· 

ina mık· 

' 

• • a ıs 

RADYOSU 

12, O: k rı ık pluk ne rh :ıtı. ı 
12,50: Pi k: Tlirk mu ikisi ve halk 
şarkıları. 18,lu: l.>ahili ve haıicı hn-1 

herler. ı 
Akş lll n ıriyo.ll: 

18,30: Plakla dans musiki i. 19.15: 
Tilrk nn,ısikw ve halk tu: 1 ılaı L Hik
met Rıın \ rkadu~ları. 20: S(\ t 
uy.ırı ve Arııpçu ııeşrbı t. 20.15: 
l'ürk musiki i ve halk ş.arkıl rı Han
dan ve arkada lan 21 ~ Çocuk E ir-

i geme Kurumu namına konu§ma. n p ar 21.15: Stüdyo salon orkestra ı. 22: 

l 
Ajans haberleri. 22.16: Yarınki 

ne O 
? program ve lstikUll mru ı. 
e iSTANBUL RADYOSU 

o-ı · t 
1918 scnPsi 29 Mart Jiünü jdi. He- lir. Bil" gülleyi endo.hnt edebilmek i- 12 3 

g .e n~şrıya ~.= . . . . 
nu~z uykularından tı.:aıınn n • 1·1 . • noo k"l b t ·fed ı· • o. Plukla Turk musıkıs1. lS.30. 

.7 to rarısıeı çın"' ıo ııru sın c. Muht J"f ı· .·. 
ehrin biiyOk bir nıcJ danına çok bü- Bu barut kuçUk toplnrla 700 gül- Ak e 1 

P ak .11 
ll atı. 

yük bir güllenin dü§tüğünü ve bunu leyi patlatmıya k fi gel bilir. Gülle ıs ~~0: p~err~tı: "k' . 15 
ikinci, üçüncü güllenin takip ettiğini namludan çıktıkı zaman sürati sanl- konf · · . u li a an~ musı .. ısı. 19

· 
büyük bir korku i ind görüYorlardı. yede iki kilometTedir. terb"ern?s · A Kamu Akyuz: ~ocuk 
Acaba Alın nlar Pari civarın lradar Şu halde, Paris ile Berlin ara ında Gre U'~ 1

• 
19·56 : Boı·~ ~ hubederı. 20: 

~ gclmitti? Yoksa bir cephanelik mi ki me feyi bu gülle be\) d kikada aat;1~a. ı·~~g;~ı;;sm~efn llnkakl:n 
tutu muştu alac ktıı·. Ybk ek hava tabakala- ' p. · · uza er ar 'e 

ı tır. HaJdtat 
1

çok çabuk anlaşıldı. Bu rm rüzgurın surati çok az olduğu i- ::k:~~:lnrı.kta1ra~ınd20an4T5 ~rkHmusikisi ıa a lar, ıokaJ1.a çıka· gülle} · K f b 'ka · ç·n na l d k · ıı kı k k"l şaı ı mı. · · ava ra. a y erı rup a rı mın yem rap- ı m u an ~ı an gu e r ı o- poru. 20.48: Om er Rıza tarafında 
ı ol uıtu. S do büyükler tıgı (kalın Bert ) ve (uzun Maka) metre :yük ekhğe çıkarak ondan nrabca söyl 21 • M.. , • n 

d A> ı, kür.61ıler do ke diıini topları 120 kilometreden Paris şehri onra yol almağa baslar. Bu suretle kad"şları taev.f d. uTz~yk)en \:e.ki~r: 
._ .. · r.d il A h 

1 
• • .. ra m an ur musı sı 

k ndııini tehkir diyorlar ve Uzerıne ya .. ırmıştı. r zgarın mu a fetmı kolaylıkla kı- ve halk şarkıl 21 45, O k str 
• iıt katil Landrüııün karııı • Aradan yirmi yıl geçti, iki dev top rar k v r c ğı yere kadar süratini 22.15 : Ajans h:~ 1 •. 22 8;. ;ın~· şimdi ölüdür. Belki de hiidiselerin ce- azaltmaz. fa sololar, QP ra ve: eıı .• t · : 1 -
dtye. k p r ıkla öıt riyor- ı· yanı bu korkunç ölüm }etlerinin Bu. iz~hathm nl şılacagı ilzere 22.5Ô: Son halı rlerQ~eıertpa.ıç~ a~. 
\ardı. ömrünü kısalttl. kırk ıki~ık yahud kırk ekizlik nam- programı. e sı g n n 

ralu dı şıra: G lyıbdı 

Gtızel1alı; Tililkikt• B. t'aik; İki· 
çeoruclikte İkiçe~molik; Alaa11cakı.a 
ti. lı'ualt 47 ki da lial 

Sal': 

Iııatp 
.lti1eı. 

P. rş mbe: 
Kemeralunda Bilal, Gdzelyalı• 

da Gibolyılı. Til~ U. ~a · 
ıfpaıada rofpa 

Cu a: 

~ ~·· ad; 

-Camart. i: 
l$J1§dıınlk&a Sa Q.aı; Jtaraaılaaı 

Pazcırı 

~ emeraltuıda 

ö. halb&f, 
lıpal}l&Htl d.a 

üaJlJ. Kua&• ,u 
c1.1.orJ• ~o.w uıain 
Am. ... 

• 

Arada senelet' geçti, b lkın 1918 sen i~dc umumi harp. niha- l rı venlen bu. çelik devler bir g~n AVRUPA RADYOLARI 
Laodrüo n bedb ht karıı a - yete. ermeseydı bu toplar belln çok patladığl takdırde harp cephelerın- Senfonil r: 

d"b" • t k b ın gos- can y k caktı .• Yalnız yüzer kere pat- de ve 1 Uytık şehirler üzerine deh- 12.l5 Romu kısa dalgası. S f 
11-------~---......... 1 lzmir beled1yesindcn: 

ız;L 1 1 1 yav f v ş lıyan topl r harbin bitmesi yüzünden t salac ktır. nik konser. · en o-

ur l.d birer tarafa atıldı; terkedildi. . - • •' • Hafi/ kon rler: 
Evı d rzilık yapan dam Volkanlar rekabet ed n heybetlı ı z ı 7 O B 

uıadam Landrü. lı:endiıini ziya- bu iki to~ bui\in birer yığın küflü çe- , e ·1 
erl.n kısa dalgası: Ka-

liktir. r.şık konser (8, lSdevamı), (9,.30 
ret d n bir az teciye, kocası· Fakat aradan yirmi yıl geçtiği hnl- k l Halk musıkisi konserı), 13 lier· 

an ahk6miyetini v idamını de askeri mütehassısların aklına ge- rü e ve Roma lin kıs dalg sı: Hafif mu iki 
takib d o zı aol rda h llı:ın len de şud~r: Acabn Bertn ve Maksm h l (14,15 devamı), 13,25 Bukreş: 

hkir v t ıyifleri d çekliti daha mütekamil selefleri meydana şe ir eri sallandı Pıiilc konseri ( 14,30 devamı ), 
üd İl ııbr ve i ke c l ri çılanıyncak mı?. Evet, bu toplnrın mi Brüksel, 16 (Radyo)- Buğ.iq 16,30 B rl.n kısa d lgası: As· 

~nlıttıktan a ra d iıtir ki: raçlan ol enktır. Dün;>n~ın bütün top pek kısa süren bir zelıele ol· kcri bando, 17,45 Berlio kısa 
-Allaha ola io ım nyeıin· fabrikaları her türlü ihtımallere kar- uştur. dalgası: iş sonu konserı ( 18,50 

cdir ki. kıbramd n ve lcede- şı bu ıi tem topların plünlannı kasa· S zmox.ram, •elzele devamı), 18,30 Peşte: Çigan 
d öl di S 

.k. • larmdn hazır bulunduruyor. 6 .. me-rkc• . ._. 19 R me m. onra, ı ııı kil n · mu.sııus • , 15 omen radyosu: 

cık k. ik. i kıı, d~rt çocuğum Krup topl ~ ~n ız ve gili.ı eri şa.. old:~unu ~ ydetmişti:. ta Plaıd amen ~u. i isi. 9,20 
lan büyut ğ mec- şıtmıştı. Fa. t onlar Krupun karşı- Roma, 16 (Radyo)_ Bugün Prag: .Hafıf musıkı, 20 Florans• 

sına İşkova f brikasmın 160 kilomet- şiddetlice bir zelzele hissed.l· Napolı: K rı~ık ons r, 20 
reden tehclld vuran toplannı çıkar- Berlin k.ı a d lg : Kon er a -
maktn gecikmeclil r. miştir. Merke:ıinin J ponya ol· atı (Mozart·H ydn), 20, 15 Bük· 

ııtı. d duğu tahmin ediliyor. K 20 25 V L h 
100 

Çünkü 120 kilometreden Paıi~i ~ rcş: .. o.ro, , arşov .ı: ~ 
etti: ven bu Almanlar Londrayı. da döveb1- A k musıkısı, 20,30 Roma·B ri:PJak 

A-1..L ö 
1 

d" lecekti Amma, harp bitti ve bn teh- fafÜr kızı 21 BeJgrad: Büyük orkestra, 21 
- l"V\lii; a z yaı rı mı 1n· · V D l clir li · l":: ı..r.. x.ı kt like bertarnf edildi. - Üst tara/ı 1 incide _ ıyana: avu ve zurna, 21 

b
i. e .. yım._ ...,.un"u .•5 ama an logilizlerin tşkovn fabriknlnıındn Liiypz;g: Orke ha, sokran. pi· 
.. ~:Umu kaybe .. tti ·.Otelci de '"~a""ğı toplar da patlnmağn hiç vakit b yaveri ve mcbu lar tuı fından y no, 21,30 Roma·B ri: Karışık 

d ıL ..l!k k .7 1""• uğurlanmıştır. 1 
ıeco uı;ış w mo ten 1 clı B C f ko ı er, 22 Rorna·B ri: Berlin 

L da ı.;a_ B bu ama · . n. ökçen zmir yolu ile Ati-
o 11>1 r yoruuw ki.. en k • O zamanki Fransız g~zetelerınd~~ naya gidecek, Atinadan Selanige ve Rom radyolarının musiki 
çük iken rabibel rd okumq• Pöti Pariziyenin askElrı _mu1_ınb~rı geçecek oradan Belgrad, Bükreşe mübadelesi, 22,20 Florans· Na-
tum. harp bittikten sonra yazdıgı bır ) n- giderek Balk n turnesin i yapacak- poli: Cetra orkestrası ve şarkı, 

Kiliıede lzm t d rlce • zıda: tır. 23,40 Roma-Barı Koro konseri. 
dr · ile tanııtık ve niıanlaadık. cAlman erkunı haı·biyesinin Krup G""k i · d · Operalar, operetler: d·-. mirle yeni • o çen zmır en eçtı . 
Kendiıini b kalbimle ıevi· fabrikalarına veı· ıgı e 'd 1 1 

Tayyare ile Balkan turnesine cı- 13, 15 Rom kısa da' gas : 
·yordum. Zaten ayatta d tip ve 0 zamana k~dnr ~evcu od 

1 
kan Bn. Sabiha Gökçen, dün sabah Bir perde lirik opera temsilı, 

b 'ah· bir erk . ona~ Berta ve 1aks ısteını to~lnr nn saat 10,10 da ehrimiz üzerinden 19,30 Peşte: Hervenn •uı;" 
aşc ıç eiı aevme mıd. dnha buyük ve uzun mesafeh toplar uçmus ve inmeden Atinaya dogy ru · · 1 t' 21 35 B""k 
Evıcnd.kten ıonro kl M 1 a· 1 (diln • ısım ı opcrc ı, ' u reş: 

' çocu a• imalini bildirmiş. • U ıen ıs er - yoluna devam etmi tir. Bn. Gök- V d" i "F l t ff 
r mız oldu. Fakat annelik sc- yanın en modern topunun) plfüı pro- çen 1 tanbuldan buraya iki saat el- er, m n ~ a " operas.' 22 

Vincim koca ı ıık ıık kay• l"clerini ncelelikle hazırhynrnk er- ı· d k'k d 1 . t" M 1 no•Torıno. Operet pıy s' , . . .k ı a ı a n ge mı ır. · B r k 
bolmasıadan dolayı anılıyordu. kam harbiyeye vermışle~·· F1lhakı n Istanbul, 16 (Hususi) - Atatürk 22,30 er rn. 1

• • dalga .. •= Aşk 
Kocam kadınl rı çok seviyordu. bu topla\' Londrayı ahaıhtzghf m ~ kızı Bn. Sabiha Gökçen; bugün s.1at termometresı ısımlı studyo o· 

bu topl r Londrayı rahat rahat, do- .. · 1 • ti 
Onları görünce dayanamıyordu. b"l k b" k b·ı· , tt d". ll,2ı.> de Atııı yn ınuvasa rıt etmış, pere · 

ve ı ece ır n ı ıH e ıı . d .. ttef "k d 1 t ta · Od • k · · 
B:n ise, keıadiaioi eviııd bek· Fra ız gazete ın~habil"inin verdi- 0 t ve m.u 1 e~. '\•arc 1 tıı"- 0 musı ısı: 
1 d 

... b hab . d y 1 ğ t h kkuk yoııunn ıncrek, buyuk tezahüratla 11, 1 S Berlin kıaa dalgası . yor um. gı u erın ogru u u n a · . _ _ . . . • • 

N
'h t eli K etıni tir. Maks ve Bertnnın hnlefle- karşıtunmıştıı. Kuçuk Oda musıkısı konsım. 
~ nye rezn1et patlak ver • eş- . K · 'l t • · · · Bn S b"h R k 

ki dah vel ölseydim. Kendisini bir ri her znman y~pılnbıleceği ve k~·k utaı~l· ı ben~nıectındıız. n ı :ı, 14,45 om ıaa dalgası: Oda 
. . . ikilik namı verılen topların dana gn7.e ecı eıe ) ana m u · musikisi kon9eri, 17, 15 Tri o 

daha göremedım. Kendısıne yazdı- 1 . · b" d h t b"l uu· · daıı · Seln111· "C utrı·ı .. 0 rnk Y ' _ . • • büyUk erının u· e §e snça ı ece- - 0 
... u • " " 0 

_,., • 17 30 Berlin kısa d J • Od 
gım bır mektupcla, benim gıbı koca- ... anlaşılmıştır. Atatilrkün vini ziyaret edeceğım \'e ' . . . _ gaaı. • . 
mm dık bir kndmm sabır ve ta- ~akat, bu tip topların büyükhiğU ve ınüteakıben de Belgmcl, Bükreş ve mus~k~ı~, l9,l5. Bukreş: Oda 

· hnmmUlUne bir had bulunduğunu fe kudreti hakkında tam bir ma Sofyayn gideceğim .. Bu seyahatim, muııkısı kons n ( Schumann ), 
anl tmaKn Ç_nlıştım. Bin"birimizden ~==t yoktUr. Bu husus gizlidir. Yal- üç gün sürecektir.> 22,30 Prag: Yaylı kuartet koo• 

bediyyen nyrılmı tık. ektubumun tahminlere istinad edilen rakam- Demiitir. serı. 
kendisine n ıl bir tesir uyandırdı· ~:a göre, bu muazzam toplar ateş.- Atina, 16 (A.A.) - Sabiha Reıitall r: 
ğmı. tıyl r geçt~~ sonra . mubake- çıkan alev kırk metreye k.adar uz~- C?k~en t 1 ! ,20 de buraya gel- 18, 15 Berlin kısa dalgası : 
me ı esnnsında reısın kendisine sor- yabilir. ve 150 kilometreyı dövebı- mıştır. Piyano • k man konıeri, 18,30 

duiu şu. ualden anladım: sonra yem mişti. Bekarlar için vergi Roma kı d lgaıı: ltalan .... 
- l ticvabıuız esnasında, zevce- "d d"lmezden evel ço- · ı 19 10 V bab3e Kocam ı am e ı t h d•} . t k kı.arı, , rşova: Pıy no 

nizden dildiği znman en ufak cukl nnı görmek ist-0mieti. İki oğ- ar e 1 mesı e - resitali, 20 v rşova: Çocuk 
bir teessOr v.e .heycca~ gö~tennediniz. Ium, gidip kend1sini gördüler. O, be- ı·f şarlcıl rı, 21,0S Bükreş:Şarkılar, 

Koc m reısın bu hitabına f;IU ceva- şer tahnmm,lünün fevkinde biı· so- ı olundu 
bı verdi: ğukkanlılıkla sordu: 23,15 Belgrad: P.yano • koman 

- Ben merliamet dilenecek bir _ EvlUdlnrım, beni suçlu telakki .Ankara, .ı~ .<R ~yo) - Büyük konseri. 
adam değilim. Eğer kanmla daima ediyor musunuz? Millet Meclısının dunkü içtimaında Danı mu ikisi: 
hoş geçinseydim ı;'a§lmn bu felaket Çocuklar cevap verdiler: beka.rlara ka~ ı t~bir .almmnıı ve 20,10 Liypzig: 21,SO Peşte: 
gelmlyecektf. · - Hayır baba l vergı t rh edılme 1 teklıf edilmiştir. 23,30 Viy na: 23,35 Laypzig. 

Benimle dört çocuğumun kannati Kocam k~ndilerinc. teşekkür ettik Maliye vekili Muhtelif: 
&Udur ki. Landrü masumdur. Koca- ten sonra gö2lUk kutusunu, bir tu- İ 19.10 Bari ve Roma kıı• da&. 
mm parayı çok sevdiğini bilirim. Fa- t.ı.m saçfle onlnra vererek bana on stanbulda 
tat parayı oovmekle cinayet işlemek hediye olarak gönderdi. gası arapça musikili prog-
tmwnd büyük bir l\}esafe vardır. Gözluklerini de kendisini hararet- 1st-onbul, 1G (Hususi) - Mnliye ram, 20,37 Bari: Türkçe haber· 
lıatta kaııdiiini evelce sevdiği bir lo müdafa etmi ol n iki avukntuıa Y ekili B. Fund Ai'ı'nlı, bugün buraya 1 r v çocuk mevzuu 21, 15 Bari: 

, ~~ ~ ~ !~eli Q'almijtir. .,,. haberler ve Elen muıikiai. 

ıöz 

1 - 6ın altı yuı <;ioksao bir 
lira be deli ke fli Tep ecık 
1270 ne. aokaktan ıtabaren Kc· 
mer i:ıtasyo.auna kadar uzanan 
yolun esas.l surette tamıri b ş• 
mübendı tı.tco tcd r.k edilecek 
kcşıf ve şartnamesi veçhıl 
24·6·938 cuma ~ı.iuu saat 0.1 

ltıd açık cksıatmc ıle ıbalc 
edılccektfr. lştırak etmek isti· 
y nler yüz yırmı yedı lırah~ 
muvakkat temınat makbuzu 
veya banka temınat meKtubu 

ile söy enen gün ve a tta en• 
cumeııe gelırier. 

2 - beher metre murubb ı 
üç yüz kuruştan bın dört ) üz 
doksan b.r hra yetm.ş beş ku· 
ruş bedeli muba 41menl 61 ncı 
adanın 497,25 etro murabba· 
ındaki 3 sayılı arsasının atışı 

başkatiplıkteki şartnamesi veç· 
h.lo 24·6-938 cuma g1.111ıi saat 
on a.tıd açık artır .na ıle i hau: 
edilcceı..:t.r. 1 tırctk crnıek ıstı· 

yenler )UZ o.ı kı lır.al.k m.ı~akKat 
temınat m .. kouz.ı veya banka 
teınınat mektubu ııe söylenen 
gun ve s att encümen geiir· 
ler. 

3 Scnelık ıcaıı dört yüı 
1.radan ikı scnel.ğ1 ekıı yiız 

l.r.t ınuh.ııunıeo bedel.e K r· 
şıyaka S"ğ J ıeuvu DeA-irm n 
dağı mevk ındeİ(ı g zmo ma· 
hallı baş;ca ıpıik.ekı şartn me i 
veçlıile 24·6·938 c1.1ma günü 
sa t on aıtıda açık artlı ma ıl 
ihale cdılecektir. l~tirak etmek 
ishye:ılcr 56 liraltk muvakkat 
teminat makbuzu veya bank 
teminat mektubu il söylenen 
gün ve ı ıtt encümene, ,se· 
lırlcr. 

4 - Senelik icarı 25 lira 
bedelı muhammeoli eski Na· 
mazgahta Alaybey caddesinin 

• yeni 816 ncı vo 943 ncü sokak· 
larınm birlcştij'i yerde bele· 
diyeye ait yol fazlası başk"· 
tiplikteki artoameai veçhilo 
24·6-938 cuma günU saat on 
lbd açık artırma ile ihale 

ed.lecektir. iştirak etmek isti• 
yenler ilci liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün vo saatta encümene gelir· 
ler. 9 14 17 21 2005 

Fransızca ders 
Senelerdenbcri yüzlerce ta

lebe yetiştirmiş bir muallim 

Fransızca ders verecektir.Arzu 
edenler hergiin aaat 12 den 

14 e kadar Vali Kazım Oirik 
c ddeıinde 31 numarala 
bizzat veya mektupla 
caat edebilirler. 

va sef_"rile konu tu 
Bükr ş, 16 (R•dyo)-Başvekil 

Miron Kr tea, bugün Poma11· 
y nıo MosL.ov sefirini kabul 
etmiş ve kendisıle uzun müddet 
konuşmuştur. -----

lzmir lkincı lcr m urlu· 
ğund n: 

Mustaf Adli ve C fer kal· 
fanın E lik: ve Eytam bankı• 

nd a ödünç aldıld rı parayı 

muk bil ipot idi bulun a lı· 
mird Eski Balık pazarında 
Mahmudiye c ddeıinde vo ye· 
i ehir pla·aı mucibince 8 nu· 

maralı ad d kAin 65 num rıh 
v y m: li 3 hH vu.kufla 1200 
lira kıym t ta dir olun ~ 
f zlı izahab do yad m vcut 
vaıiy t rapor ile rthrm şart• 
ı esiod mUndcriç ~uk nı11 

mülkıyeti çık arttırma ur tile 
ve 844 numaralı banka kanunu 

ubibln son· artlır.m ıı 20. i· 
938 tarjh"n müaadif Ç: r ba 
gijnü saat 11 d 1zmlr lkioci 
icra dair si içinde yapılmak 
üzer bir ay müddetle ıatılıl• 
konuldu. 

Bu rttırm netice inde satış 

b d li tahaıin olun kıymetiP 
9e 7 s ini bulur • çok art· 
tuana ih l ıi y pıl c ktır. Akli 
takdirde 2280 ayılı k un mu· 
c.bınc satış ri bırak1l caktır· 
Satış peşin para iledır müşt~ 
rıdeo y lnız 11 2 buçuk d Ua· 
liye resmi lınır iş~u gayri 

cnkul üzerinde her hangi bir 
ckıldc h k talebinde bulunan· 

l r husu ile faiz v masraf• 
dair olan iddı l tını işbu il 11 
t r,h.nd p itıb r n 20 gun içio· 
de evrakı müsbitelerilc meını.ı· 

riy tımı:r bildırm 1 ri ic b dor. 
A"sı hald bakl rı t pu aicil' 
J.nce adıkça pı)•lıf 
tırılm dan h r • lırl~r· 

9·7·9.:>8 t rıh ndın itıbarcP 
şartn me herke c aç ktır talip 
olanı rın u(i ycdı buçuk pcf 

.. çası v y mılıi bır b nk• 
itıbi:lr mektubu ve 38 00 do5• 

ya CH1mtU8SI ı ıe hmır tltıUCI ıC' 
ra memurluğun mür c t1ar1 

ilfın olunur. 71~1 .2124~ 
:1.uı .. A ıyc: ıCufC& uuıeu,; d6 

ire oden; 
D-v:tcı Ç·şmc un Alaç ta pi' 

bıyesının Tokoğ.u sok nd• 
22 numar da R.ı teııi J,ncı t•• 
ratınd ra k rı11 k r ı müddoİ' 
aleyh B raklıd S •bit şok•' 
ğ nd 22 N.>. lı h nede mukıtll 
K~driye aıeyh ne açtı boşa1· 
m dav .nın dav aı z.ıbB 1 

il d votıyl'l v '' k ı 1 ınahktı'11ele' 
d.va ahJne ne talııe ~dl r .. k h• 
kırı a g tele ıl ıllı.ac!l tebl S'' 
icrasına verilon k r r Oıerınc 
m ıayye' o a ı g in Jo müdJci

leyh y palan il' ı üıe ine nı•~'ıı 
kem y im d ğ nden davac pı 
talebıle müddeialeyh hakkınd• 
gıy p k r rı tebıi ine v bır' 
nun da gnete ıle ilanın k~rJ~ 
verilerek bu bapt ki t h~ık• 
30·6·938 tarıhine ınüudıf Pd~· 
şembe günü sa t on talık e :: 
lcrelc bu baptaki gıyap k•r4' e 
nın bir nüshasının mahkeıo1 • 
dıvanban ıine talik dilmif 0 

duğund n müddei leybin yok~ 
rıda tayin edilen gün ve ıa~t ci 
lzmir Asliye mahkemesi ij(ır> t 
hukuk d ireıinc bızzat vey•~~. 

,.~ 

tarafınd n mu ddak bir ve 
letoım ile bir vekıl gö~d~ 
m i gelmediği ve vekıl cı 
göndermediA'i t kdirdo d•~•,. 
tarafından dermeyan edile~ :d 
kıalırı kabul ve ikrar etrnıf 'I' 
olunacatı gibi ayrıcı c.~ı• e• 
n kdi ile de m hkiim edı e~~
ğinden ve kendi inin bir d~.,ı 
tahkikat ve muhakemey~ k•b~i· 
cdilmiyerek hakkmdakı t• ır 

b 
.. 1 ır.j te 

katın gıya en bıtm ecea .. ,e 
liğ mak mına k im olm k il,,, 

1.. 'uP"' 
re işbu gıyap karara ı an O· 

2126 



-- Sah.fe 9 ,. 

Ekmek, sulh, 
hürriyet ilan 
eden idareler 

ve eserleri 

ANADOLU 

Halk cephesi başve/,,'ille1·inden /ııkale11i yazaıl: 

Jlf. Lcon Blum. J/. F'lcmden (eski başvekillerden) 

F ransada iki yıllık Halk cep-
hesi idareleri neler yaptı? -

Millet gelir.inin yarı-
sını devlete • 

verıyor. 

Eski Başvelcille1·dcn. M. .Şotan 

Yazan: 

Geceleri 
sokaklardan 

geçemezsiniz! 

Haziru t7 



Yolcu. uk aolayt ile 
müzayede il Fev

alade satı : 
19 hazir n p!zar günü sa· 

bahleyin saat 10 da Göztepede 
İnönü c ddesinde Göztepe va
pur iskelesi geçt ı k~ a sonra 
879 numaralı hanerle alay ko· 
mutanı bay Ş ... fika ait lüks ve 

u did' ID).>ı lyalırı müzayede 
ıur til 1atılıcakhr. 

S tılac obılyalır .eya• 
mnd • Altun mekik ipekli ku· 

a ından kanepe v i"i koltuk, 
il c v ı o t v Ud ılgara mı· 
H a c viz vitrinli mod rn büfe 
y mek mauaı, m ok n ve 
mutıınma ındal'y ler i, üç par· 
ç lı kadif kanep v lcoltulc· 
J rı, Sahibinin •~ıi do aplı gra· 
m fon v yir i pli iyle, lukı 
l ·tr k av zoau, Avrnpa ma· 
ulataudan muhtelif maden ıo

bıJırı il bo uları, ve alt tıp
lıl n, kö.uür kovaları, aynah 
v ayna ,z port antolar, ba11r 
L:anape takı ı, haaırh ve tıblah 
şandalyeler telefon masası ce• 
viz radyo ınaaası, muhtelif etı• 
feri r, mu telıf renklerde ku· 
maş kadife p rdel r, bronı 
ikı kişılik lngiliz mamulatından 
k ryola ve somya11, iki kapılı 
l}'n h dol p çekmeceli dolap· 
Jar ceviı tuvalet ve komidino, 
nikel v l'"k bir v iki ki ilik 
ıomy la karyolalar, kadife ör
tü ü div n ve iki koltutu, mub .. 
telif yükı k 1ehpalar, A'Vrupa 
m mulatı d n buz dolabı, kö
rüklü v körüklüı yeni bir 

ald çocuk ara lın, oto-
m tik portatif bu. i ıez\o k .. 
far, Amerikan duvar ı ati, 
ceviz orta ve iki ıig~ra maı ıı, 
çocuk banyosu, 9 parçalı a• 

f h kanape takıQJı, iki Japon 
duv r köıc etajeri, kuılu kiriı· 
t 1 ayııa. perakende kumaıh 
ıand ly l r, cauıh orta m ıaaı, 
tablalı kanape takımı ve 11n· 
da1y 1eri; hasır ç'ç.cklıld_er, mub· 
t lıf Isparta, Uıak, Gördet 

ah ve ı ccadtlw ve aaire bir 
;ok e yayı n-.fi1e müzayede 
Juretile satılacaktır. 

Satış peşindir. Fırsab kaçır· 

mayımı. 

Türk müzayede Hlonu 
müdüriyeti 0:3 ........................ 

Kemal;nşa ıcra memurluğun-

dan: Dosya No. 937/512 
Çam öyden Koeabıyı~ oğlu 

llyaı vcres ı; O amü. Fatma 
B şaret, l:yu ve S nem kızı 
Ümmü, Hasan karısı Zehra, 
Mustafa, Cennet ve lbrabim 
aralarında şayiın tasarruf edil· 
n1ckte iken hisselere göro tak
ıimi kabil olmadığmdan tama· 
mınan satılmııs na hüküm ve· 
rilmiı olan Çamköyde vaki sağı 
yol, solu Kocabıyık otlu Hasan 
karısı Zohra, arkası ve ö ü yo! 
ile mahdut üç oda ve bir avlıyı 

ıamıl 150 lira muhammen kıy· 
etli bir bap ev ıatılmak üzere 

muzayedeye verilmiıtir. 
21 ·7·938 tarihine müaadıf 

Perşembe. günü saat 11 den 
12 ye kadar Kemalpaşa icra 
dairesinde yıpılaclk b"rinci ar· 
tırmada te klıf edilecek bedeli 
muha\nmen kıymetinin o 15 ini 
bulduğu takdirde ihale edile
cektir. Nokıaa bir bedel teklifi 
halinde müıterinin taahhüdü 
baki kalmak şartile artırma 
müdd ti 15 gün uzatılır. 

5..S·938 tarihine müaadif Cu· 
mı günü ayni saatte )'•pılu:ak 
ikinci artırmasında teklif edile. 
cek en soa. ve en fazla bedel 
mukabilinde ihale edilecı\tir. 
Sataı peıin pıra ile olup del· 

qliliye resmi ve ihaleye mütealiik 
pul paralıra müşter;ye aittir. 
Alm11k istiyenlerin muhammen 
kıymetinin yüzde yedi buçuk 

A1üza3 ede ile fevkal. 
ade büyük satış 

19 Huiran pazar günü sa· 
bılıleyin saat 10 buçukta Bur· 
novada Cumhuriyet meydana 
karşısında ismet lnönü cadde· 
sinde 2 No.lu büyük bahçeli 
evde Jzmirin tanınm ı ve eski 
ailelerinden bay Edvar Vitel'e 
ait emsalsiz mobilyaları açık 
arttırma ıuretile 11tılacakbr. 

O:lckat: 
Pazar günü sabahleyin Bur· 

novaya hırek\!t edecek tren aa
tl ra, 8, i ve 10, 1 S geçedir. 

Ayni zamanda muntazam oto
büı ıeferlori vardır. 

Satılacak eşyalar ara11nda: 
Em11lıiz iki aynalı maundan 

mamul tifunyeralı aynalt dolap, 
aynalı tuvalet, mıund:ın mamul 
müteaddit boyda beş adet kır 
metli kütl:phane, ve 300 kadar 
kitap, yazıhane, gu g11h doıya 
dolabı, deri yazıhane koltufu 
madeni aynalı ıemıiyelik, em· 
111 ız yağJ v ulu boya tab· 
lolar, çok 1ym tli lüks kıpart· 
ma· büyü salon 1 nası, büyük 
tabın bıhl rı, dö. t adet antika 
etejer, y nl bir halde büyük 
vantilatör, gümüş kaplama am· 
danlar, eski autika ıeccadeler, 
ems li görülmemiı eski ltalyan 
ve Çin Japon vuoları, ve Çin 
t b klar, gayet lükı vo nadide 
üç diyaframlı Ediıon markalı 
11lon grımafonu 400 pi kile, 
Şam işi paravan, em11lsiz ceviz 
ve maundan mamul tömine ay
nıları, senede bir defa kurulur 
a t, döner etej r, şemşiyelik, 

perde er kornc:J rile, tabure, 
b ykcll r, muhtelif t j rler, 
Avrupa mamulatı kriıtal mlı 
vaır. , müdevver vo muıtatil 
orta m ıal rı, aalcsı, ve lcofo .. 
nılar, ay.ıalar, 6 muhtelif bü· 
yük odınıo taban muşamb ları, 
havagazı aobaıı. içeriden çek· 
m celi ems 1 iz aynalı dolap 
tuvaleti ve komodinoıu, çama• 

r dolabı, müteaddit birer bu· 
çuk ve ikişer kişilik dir!ticli kar-
yolalar yataklarile, aynalı lıvo· 
mınolar, peşkirlik, kargı resim 
ıebpası, fotoğraf makiouı, Şam 

ııl tabure, poker m11111, kriı· 
tal oiıe takımı, heykelli saat, 
aynasız elbiıe dolapları, ve 500 
kadar muhtelıf boyda buzlu vo 
dilz cam bahçeler için, ve aai• 
re bir çok lüzumlu eşyalar bil· 

müzayede aatılacakttr. 
Hamiş: 
Yukarıda yaııh eşyalar ıc• 

le 11tılacat ndan taliplerin iıti· 
f ıde etmeleri için bu fırsatı ka .. 
çırmamalaranı tavsiye eylerim. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırıat Arttırma Salonu. 

Az z Şınık Telefon 2056 

1 Baktriyoloğ 
Zühtü Ergin 
Her tarla idrar, hn, 
balgam ae lain talı,. 

lilleri ~ 
Mnracaat yeri: 

l.ıdoeibeyler tokak No. 25 

Telefon 3869 
aiıbetinde temi11at akçesi (ve 
bu nisbette bi11 dar olanlar için 
teminata lüzum yoktur) ile icra 
dairesinde bızır bulunmaları 
ve bu mütk üzerindo bir iÜna 
bak ve alacak iddiaııoda bulu· 
11anlarıo yirmi gün içindo voıi' 
kalarilo b.rlikte daireye müra· 
caatları akıi halde baklan tapu 
ıicilile 1abit olmıyanların pay· 
laımadua bariç tutulacatı vo 
fazla izahat İltiyenleria buıüa· 
den itibaren açık bulunan ıart· 
nameyi görGp tetkik etmeleri 
ilia olunur. 

. . 
DO 

lzmir le():J~ım dmirliği ilanları: 
lzmir levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. don: 

l - Manisada tümen merkez kıtaıbnın ihtiyacı bulunan 
(70000) kilo s ğır veya burulmuı erkek keçi eti kapalı 
zarf uıuJilc münakasaya konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 4-7·938 pazartesi ıUoü 11at..l7 dedir. 
3 - Sığır veya keçi etinin tahmin bedeli (12950) liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 971 Jira 25 kuruıtur. 
5 - Verilecek teklif mektubunda her iki ctnı et fiat teklif 

edilecek bunlardan ucuz olan cinı et alınıcıktar. 
6 - Şartnamesi her gün Manisadı tümen 11tao alma komiı· 

yonunda görülebilir. 
7 - Ekııltmeye girebilmek için ticaret odaamda kayıtlı 

olmak Jizımdır. 
8 - İıteklıler teklif mektuplarını kanunun tarifatı dairesinde 

haıırlayarılc ihale saatından bır saat evci Manisada 
tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

17 22 26 1 2135 

Jzm.r Lv. amirliğı Sat. Aı. Koınııyoııundan: 
1 - Manisada tümen merkez kıtaat hayvaoatının ihtiyacı 

buluıan 414)J!') ktlo k11ru ot lup•lı zarf uıulilo müaa· 
kaaaya konulmuştur. 

2 - Ekıiltmeıi 5/7/938 Salı günü saat 17 dedir. 
3 - Tahmin bedeli 15525 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 1164 lira 37 kuruştur. 
5 - Şartoameai her gün Maniıada tümen ı tan olma komis• 

ronuoda görül bılir. 
6 - lateklil r kanunu ı 2 vo 3 üncü ~addeler;odt yazılı ve• 

ıı ıki haiz olması Jizımdır .. 
1 - Ek ltm ye irece t r tekf f mektupların·, kanunun tari· 

fat' dairesinde haıırlıyarak ıbale saatinden bır saat evol 
Mani da tümen satan alma komiıyoouna vermeleri. 

17 22 26 l 2134 

Bornova ask ri satın alma kumiıyonundan: 
1 - Aık: ti ihtiyacı için 30 ton un paıarhk ıuretilı ıatın 

ılı nacaktır. 
2 - Pazarlığa 20 Haziran 938 Pazarteıi günü ıaıt 10 da 

Bornova aıkeri ıatan alma komiıyonuoda yapılacaktır. 
3 - 30 ton unun tahmin tutarı 3600 lira olup .muvakkat 

ttminatı 270 liradır. 
4 - Şartnımeıi her gün komiıyonda ıörülebilir. · 
5 - lıteklilerin bildirilen gün ve saatte Bornova aıkeri ıatıo 

alma lcomiıyonuna gelmeleri ilan olunur. 2129 

Bornova Aakeri satan alnı lcomııyonundan: 
Kaba" Fa ulya Yeşıl biber Domateı Bamya 
Kilo Kilo Kilo ~lo Kilo 
4300 5500 1600 .5000 3000 

Patlıcan 

Kilo 
3700 

1 - Gaz:emirdeki birliklerin ihtiyaca iç.in yukarıda 
milıct r uıh 6 kal ya il m 
münaka11ya konmuı ur. 

2 - lhalHi 4 Temmuz 938 Paıarteal pnii ıaat 10 da Borno
vıdı aıkeri aabn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu alta kalem aebıenin umum tahmin tutarı 1507 lira 
olup muvakkat teminatı 114 liradır. 

4 - Şırtnameai hor ıün komisyonda f6rülebillr. 
5 - lsteklileria bildirilen güo ve uatto muvakkat teminatla· 

rilo birlikte Borrıova as,ui 11tuı alma komiıyoııuııı gol· 
meıeri ilin oluoqr. 17 21 26 ı 213!> 

·----mı1111-. ....... --.... 
Doktor D O K T O R 

Salih Sonad M. Şevlcl uırır 
Cild, Saç vo zührevi baatalıldarı D•hilf haatahklar 

müteba11111 mutahaaaıSI 
lkincibeyler aokak No. 81 lkincibeyler ıokak No. 81 

Hergün ö~feden SO:l a Telefon No. sıSö_... 

AKTiF 

KASA: 
BANKALAR: Şehir dahili emre amade baluau 
ESHAM VE TAHViLAT: Ergani ve S.vu tahvilleri 
lŞTIRAKLER: Cumhur yet Merkez Banku11 hiıae 

Hnedata 
TICARi SEN EDAT CÜZDANI: imza mukabili 

yapılan ikıuat 
DEMiRBAŞ EŞYA: 
GAYRI MENKUL EMVAL: 
EMTiA 
iHRACAT 
BORÇLU CARI HESAPLAR 
.MUHABiRLER: 
KEFALETTEN DOLA Yl BOPÇLULAR: 
NAZIM HESAPLAR: 

Tauile ••vdu aenedat cüıdaa& 11618,39 

Lira Kr. 

6794,03 
20396 
8500 
3500 

179383,74 

14694.St 
50359,40 
69197,59 
29814,06 
24456,30 

313,34 
151193,38 

12511,36 

•· • • muhabirleri 892, 91 
SAfR MUHTELiF BORÇLULAR: 572913,Sf 

H111edarlar 250000 
Sair muhtelif borçlular J 22913.55 

944027,26 

Hazıran 17 

KUVVETSİZLİK 
Kendinizi zaif hissetmenizin sebebi kanınızı zeh.Bi 
lcycn "Toxin" !erin vücutta aronasındandir. 
tehlikeli "Toxin ,, leri ENO "MEYVA TU~L! 
~çcrck def ediniz. EN O leziz ve kuvvet ve~cıd 
ENO knrunızı temizler, vücuddaki zehirlen at~ 
ku\'Vetsizliğin ve knbiıin önüne geçer. f,NO 
sıhhatıruzı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYI iZ 

lzmir Defterdarlığından: 
Yunanlı Satıı 

No: 
1320 
1329 

Lir• 
Karşıyaka Alaybey Ce1albey So. 88 tai numaralı v 3S0 
Bayrakla Bornova Cd. 57,57/1 taj numaralı ev 
ve dükkiıı, ar a 

1341 Bornova Atatürk Cd. 5 kapı 1 taj numaralı 
harap postahane binası 220 

1342 Aisancak İzmir bahçelerinde 7 No. h ey ile müş· 
temilatmdan 7 /1 tai numarala dükkan 
kapah zarf usulılc l SOO 

Yukarıda yaıılı emvalin ıatııı 1342 numaradan gayrisi aç•" 
arbrma uıulile 13/6/938 tarihinden itibaren 10 gün müddeti• 
müzayedeye konulmuıtur. ihalesi 23/6/938 tarihinde saat tS 
dedir. Taliplerin varidat müdürlütüne müracaatları ve kapılı 
urf vereceklerin yevmi mezkQrda 11at 14 de kadar kapalı 
zarflara ve % 7,5 teminatlarile birlikte Varidat müdürlüğÜJI' 
vermeleri. 17 19 2038 

lstaobul Nafia Mndorloğonden: 
30 • 6 • 938 Perşembe günü ıaıt 15 to lıtanbulda Nafii 

· Müdürlüğünde 47000 lira keıif bedelli Valdeba~ı Prevantoryooı 
Talebe ve ô}retmen Sanatoryoma 3 üncü kısım inıaat ve tr 
ıiut iıleri kapalı zarf uıul le eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele ekailtme baymdırhlc itleri enel hususi ve faal 
şartnameleri proie keşif bulasaaile ıuna müte erri d, et cvr;"V 
235 kuruş mukabilinde dıirotindo verilecektir. 

Muvakkat teminat 3525 liradır. 
lıtcklılerin teklif mektupları ve n •ı 35000 liralık bu it' 

benzer iı yaptıtına dair Nafia Velciletinden almış olduğu 9,S 
yılana ait müteıhbitlak vo Tıcaret Odaaı vesikalarını hı~ 
kapalı zarflaranı 30 • 6 • 938 Pcrıembe rünü saat 14 e kad•' 
Nafia müdürlütüne vermeleri. 3303/1947 7 12 17 22 

U.r.Hehçet lJ.1 
Çocuk lıasttılılcları 

m'litelaauıaı 
H11tafanna- 11,g() dan bire ki"' 
dar Beyler aokaftnda Ahu~ 
matbaası yamnda kabul eder. 

SERMAYE: 
iHTiYAT AKÇESi: 

Alel'ade 
Muhtelif zararlar kar11lığı 

8-ANKAKAR: Şehir dahili 

Zayi 
lımir Esnaf ve Ahali bank•~ 

Salihli şubesinden aldığım s28 
ııra numaralı (100) liralık ıoıl' 
vakkıt hisse ıened mi ı.•1 
ettım. Y.eniıioi alacat, oıd• 
'ıkiıinio hükmü yoktu.... b 

Salihli hükumet tab1 

d:S S ,b ı t Emek 

PASiF 

31085,00 
101'.l,00 

Ura~ 
5000 .. 0 

32097 

SAlR MUHTELiF ALACAKLtLAR; 
ikinci ıhraçtan 163465,00 

6535,14 

45734,55 
110000,14 

Sair muhtelif alacaklılar 
NAZIM HESAPLAR: Tahsil oluaacık 

senedıt mudileri 
KEFALETTEN DOLA Yl ALACAKLILAR: 
DEVREI SABIKA KARLARI: Henüz talep 

olunmayan 
1937 SENESl KARI 

ı 2491,54 
151193.38 

12116,66 
20393,99 

___. 
944027 '?!. 

Eaaı deftetleH uygundur. 
Onaylınmııhr. 

Murakıp Murakıp 

H. Ali M. Baykal 

A\caelıd Ticaret Bankııa 
lzmir Merkezi 

Tayyar Evin S. GWıdotdu 



HAMBURG 
S.S. •ANDROS. vıpuıta bı· 

len limanda olup ROTT.ERDAM, 
liAMBURG ve BREMEN liman· 
tarı için alacaktır. 

S.S. •HERAKLEA. vapuru 
23 H.,irudı l>eldeqiyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları içia yük 
.alı cakhr. 

SERVlCE MAAlmtl 
RQUMA1N 

BUCAREST 
.S.S. •PELES. vapuN hal• 

liuaıauıdı olup TRJPOLL 
BEYRUTH, HAYFA, PORT· 
IA1D liataltn ici• ,U. ala· 

S.S. •DUROSTOR. vapuru 
21 Huiranda beklMlyot, KÖS. 
TENCE. GALAn OANOP 
,,_ GALATZ ektarmıaa için 
J1k alecaktar. 

., MIDELHAVS UNF.. 
NORSKE 

S.S. .. SAN ANDRES. va
,.,. 26 HuJru dı beldtaiyor, 
DIEPrE ve NORVEÇ u•um 
llaaıuara iti• yDlc ılacalsbr, 
JOHNSTON VARIN UNE 

LTD. l IVERPOOL 
S.S. •AVl-ı40RE. vapuru 

S T•mucla Mkı..ı,or. BUR· 
GAZ, V ARNA. KOSTENCE, 

· SUUNA, GALATZ ve BRA· 
iLLi U•ıılan Jtia 71k ala· ...... 
iTi ROY ALI HONGROISE 

DANUBE MARITIMI 
11.S. •SZEGED. ••P• haa. ll•ıcla ol•p PORT·SAID 

nZ 

F ratelli Spereo 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAJS 
KUMPANYASI 

·vuLCANUS. •P'" 14·6· 
31 tıriW•de li•aaı•u l'liP 
AMSTERDAM,ROTTERDAM 
~ HAMBURG limaalan için 
y\l~ alacaktır. 

•TRAJANUS. vapuru 2S.6 
da beklenmekte olup BURGAS 
VARNA, ve KOSTENBE li· 
mınları için yük alacılctır. 

SVENSICA ORIEE1 
UNJEN 

.. AASNE,, mot6rü »6 ela 
ROTTERDAM, . HAMBURG, 
GDYNIA, OANZIG. DAN
MARK ve BAL TIK li•anlan 
için yOlc alıp barı ket edecektir. . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

• A L8A JUUA~ vapuru 2· 7·38 
de bekl .. •ekto olup MALTA. 
MARSIL YA ve CENOVA U. 
aa••iar• için yük ve ,olou al .. 
oıktar, 

illndaki hareket tıriblerile w 
ııvlunJ.wclaki dttiıildilderdee 

ıce,te ••uliyet lcıbul tıtmez. 
E>.U fazla ufıillt içü. 2 Mi 

kordoacla FRA TELLi SPER CO 
wıpur ıcentahtı1a1 •lir•CMI 
tdU.ui rlea olu ... 
Tel.lem 4111/414"/2663/4221 

OU;terve 
Şiireki11 
u .. w 

Vapar Aeent• 
alrilciUrclaa a.. ...... 

Tel. 240 •• ISKENDERYE limulanna 
itin ,ek alacaktar. 

S.S. •TISZA. vıptn Haı.. THE ELLERMAN UNES LTD. 
~da olup DANUP umum THE GENFRAL STIAM NAVI 

bıadald hareket tarihlerllı 
--•lardald detitlkliklerindea 
'C•Dta memliyıt kabal etmez. 

Na .............. k .... 

•ALBATROS., vapana 20 
Mı19ata LONDRA lli9 rük 
alaeakbr. 

..LESBIAN,, vapur11 17 Mı· ,.ata LlV!RPOOL " SW AN
llADAN ıelip 1ük plwa•k. 
OlUTSCHE\.EVANTl·UNli 

...... ..._. w.r. HENRV 
,VAH DER Dl a C.. N. ~, 
.... llllhhirı ...... 
Pil 111 .._ sh n-.. •ACHAIA.. ,,.,.. li•ı• .. 

t.W. No.. 3007/'JllOI ••mcla el•p J1k çaku .. kı.clır. 

Balçava Ağamemnun kaplıcaları 
l • H.._ • N1 tariw.du leHt.,.. &alto• 4P• ... • 

lrapla ..... •• .. ıM• • ......-... ..Ww. Tebiatıa balatotdll 
.... ,...._ •••"-• ilik bW .. a..iiz Tirkiy .. la W. 
......... k•tf•••••••ttu· Amrlucleberi ..... iJtt• w .. 
a.d ..... cloktorlanaaa wafuaclaa takdir elıla-. Siy..alr. 
lıaıt>•• ll~nll .__....._.._ •utlllp 1118*1ıreM IMa 
.. ,. ............. dl-. 1C1-. .. 1eı1... ......... •• ................. ..,... ................. ~ ..... , . 
....... malıfaacl-. 

lns6 1 ....... llzii .W prilr. Malattt• müttefileri
... .....,... belder otobllltr .-tu ... Mferler yıpacatt-

.IA _.._._ •llfterilerlme tebıir eylerim. D. 15 

... w ....,._ TUtUa ve le•e... " Mahsul 
Kirn7•ol. Giibreleri 

llautlu Mwr Traktlrl..,. 
lralftır Pallalıları tohum ve Temizleme KlllburlaPt ı 

Orak ve Harman Makineleri 
....... liltt•cle 

Ziraat Malcineleri 
Ha.Da..ı~ 

RaAı.1 
Karadavot 

Hah• tar1111 No. 31 
Te1efcm: !809 - Telgraf: Kuıdawt IZMIR 

. Söke kaymakamlığından : 
Söke kazı11aa batL 210 adet köy yolluınıa levhaları 

15161931 tariblad• ltibarea 21 p aıcldetl• •9lk .eQ11a_,. 
._almllftllr. Talip olaaa.. ve prtaameyl ,ar .. lc .. "7,S 
:::ozitolvaaı yabrmak üzere Söke köy biiroıunı miirac11tllil 

o1 •••• 
~iltma 6/7/938 tarihte Çarıamba ıünii uat 15 de Sökede 
._Iİ muhıMbe dairuiade 1apelaaaktar. 

9 16 23 30 1994 

eANADOLU 

lzıÔir ~iıiy~ti Muha1ebei busuıiye 
mftdftrlftğGnden: 

Enver, Melek vıuiNnin müterakim vergi borcundan dolayı 
mGlkiyeti haczedilen Mes'udiye maballesioia zıyrct sokağııda 
3 No. tajla ltiuıı tuilai ilindıa itibaren 21 gün müddetle ıa· 
tıbta çıkarıldıtındu pey 'lr•ılıı lıtiyealerio lzrnir Mubasibei 
Huıuıiye •ldlri,.tiacle tahıillt blemiae gelmeleri. 

7 10 14 17 1955 

Şeref Oteli 
S116ık Hacı Hasan Oteli k4tlplerinden 

.ŞEREF'in itı•sıinde 

Mızorlılıbaıında, lım•tpaıa bulvarına 
nuır, her tarafa ,alıın, havadar .. 

Yeni bina, yeni konfor, temizlik, 
ucu%luk, rahatlık .•. 

(ŞEREF OTEL~ aiıia evi•iıdir. Tııradaa ,.ıecek 
mlfterlterin iılerinc · yardım ed lecek, kendilerine her 

türlü lcolayhlc ıösterilecektir. 

Kimg~i ve bakı.riıeioji raporiar1. haiz 
Yiizlerce •eneden6eri ahhate laytloıı m4. 
cer~~b olan lz~ir. u,ıa Malgaca içmeleri 

limır • Çeşme ıoıezı lzeriade ıBıel manzarala otefi, gaıi ao, 
lokanta ve balckaliyeainde •lfterUerioia bertürlü iltirabıt iaşe 
ve ihtiyaçlara temia edilmiftir. ' 

i 

Doktor müderria .. 1a11• laJ Ratit Tılaaieia •urlaMal• 
ıacı içme IU1' kaklanda: Karliapatıa $urp11clel Zalı suyua 
ezher cihet rlPaldar.. IHeJard.W... iMi 19; •Ga•in llide 
ve bevap teıeaalçlerl, karacitar, dalık hutalaldanada •lz-
IÜll ah bwl ve . afra JOÜlft dtilaaplanacl., llfr1. b• 
ve taılarında, müzmin ialabızda, ıiımanlak, nakriı ve ıeker 
b11talıklarıad1, batuaak. ıirit. Mluoa11, me11ae yolları ilah.. 

U. •Wttir. 
h•üla• 

v .. 11 ......... lrlrpacla Bllver• Urla .. Çetme 
otobüıleriaia bepıi içmelere utramakta olduklu11ada11 bwaa 
vesait uııvputtur. 

SAZM AŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1'ilrk Anouio şirketi 
LANZ - Muotlu Dizel tarla traktörlerı. 

45-35·25-lO beyıirlik: Her buauta ıarantilidir. 
Fıyatta ucuzluk tediyatta kolıybk vardır. 

LANZ - Herman, biçe_r bqlar, saaaaı ve ot prnesi, 
tohum ayırma makıneai, kalbur makiali, pata· 
tea ÇJlcarma malrinoıi ve bilumum ılitt ziraiye. 

RUT-SAK -- Traktör pullukları, mibzerler, disllaro. tırmık, 
çapa maldoeleri. 

WOLF - Buh•rh kHaa ve loko•obillori . 
Tam Diael •otörı.ri. . 

Her tüıli fabrika teaiaata itleri deruhte ediijr. 

Ba,~k Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
ının talıaaı umum acenteai TALAT KIL 
C,,JOc.,,LUNA müracaat. 

Jktisat Vekaleti iç Ticaret Umum 
Modorlnğnodenı 
Türkiytdı yıaııa ve .. kli"ıt aiıorta ifJerilı ... ,uı olnıalc 
ü~ kan11ni hükümler clah.lincie teacil edilerek bugün faaliye t 
aaliodı b'llUDll AUiuı .. Ştutıart•r •ıortı firketi•i• Tür 
kiye u•u•i vtkili -. olduğu Mlibi,.te biaaea bu lcerr~ 
müracaatla lıanir ve mülhakatı ıceatelifiae firket namına 
Y••l'ı " ..aldi7at eiıort• iılwiı. ... ,.ı ol••k v• bu iılorden 
dotaoak davalarda bütün mtmleketlerde afiddei middeialeyh 
M lçhcl ...... afaduile hazll' lttllua•alr inre Mıteo Alıluf 
mıbcla•ları Raul ve Viktor Alalaf kolleldif P,ketini tayin 
eyledit~ bildirmiıtir. 

Keyfiyet ıiıorta tirketleriaia teftiı ve •ürakabeli hakkın~ 
daki 25 Haziran 927 tarihli kanu lıika.l•İDe muvahk 
görülmllı olmakla ılln olunur. 16 17 2111 

otografçılara 

Matua•ada baadaa ltöyle • AGEA. a •f!RRANIA. 
·GEVAERT. • ·KODAK. • •MIMOSA.. ·saaıuss
N.ER. , •lHAGU. •RODESTOCK. ,. •zııss iKON. 
fabrikalumua l.er çelit •tht•eli •'ICaltu. ...._ lr 
tubul fiatl ıibidir. 

"FOrOCAN. M ....... ı 
HtJlıdrnef cioarı • /.mir 

Telıraf: lımir •CAN. Tel, !1330 ~ 

KuiııöarM .biri 

DIŞ DOKTORU 

Ceoad Dallı 
lkiacibe,ler aokak No. 48 

Mücellit 
Ali Rıza 

• •• En temiz Ye ea arif l,ı..t 
•• yapar. 

Y •ni Kaoallar · 



Şahap 1eeirinı tabii oJarak 
~1apan en iyi mO~hildir Eksir Şahap Basur memelerini giderır. 

Kuvveti.. iştihavı arttırır. 

Elb:se ve Manto 

meraklılarına mGjde 

Za6iı.11 B•gl•r oe 
s.,.,,ı., ... 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
Hertiirlii tuvalet ~eşitleri 

Ea mifkfilf11ent •it· 
terileriai ••maua edeo 
bu f nDaJI aaatmıyınır. 

TiJeear Ter~i Tdrkpasarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Ba kere yeai açtıltm .. tazada zeog:n 

~tler. Mıatol•k. r-ayyorlak, Tr"vakarlak 
lcum .. lerın envai•in~ )'9rli ve Avrupa. 

t - M•iazam dahilinde açhi•• terz:hanemde 
huauıi o erak bay ve bayanlar için ıon moda 
z ı rif, ttk manto, rop, tayyor, etelc, bluı, turvakar, 

Sıhhat Eczanesi 
mvılet, gcla•lilc, sivil Ye aakeri elbiıe ve kıputları 

Başdorak Boyok Salepciolllu Hanı Kareısında 
iıtenildıfi ve bcfe•ilditi ıeki:de imal edilir. 

2 - MJ•unclem peJin ve kredi ile de yap·ln. 
S - Bu aklerhnta clotruhıtuau anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adres: Oduopaurı Siiaerblalcın ~ıkllta eaki &yraklı 

mapza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptt1n ve peralr.etHie el••lc ltarlçten dpaiş lcabııl edilir. 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruıat ma

ğazaları emrinize amadedir. 1 

MERKEZ ŞUBE 
iZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ibti· 
yacınclan evel gelir. Herkes ken· 

d; haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s ı· 
lona r a:. bat yaşayacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir. mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
m uhite daha iyi tanıt 

abilirsiniz. Evini~n 
eıyua lıayab zıo eti
keti oldugunu unut-

maymız. 

Septolin 
DIŞ 

macununa 

kullanınız 

Toptan 
•atıı ;yer 1 

Peıte111•lalwa 

Lütfi Krom 
Euo ll•pe• 

Foto Köroğlu 

Hamza Riistem Memurlara 10 talı. 
• • En meıhur fabrikaların 1'HOlr. i m•-..ıo.:ıer , Uum, ca•, kitat, 

aıtf 8 VeTEBIY• mua. kart Ye bi:umum fototrafçılıkta •Üıtamel eezalar, fotolfaf alit 
m• ıeai yapılır. 1 ~ ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fototrafçılıfa m'iiteallik laer neoi mal~•m• '" . . . ' , 

llacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins kostümlük yeni çeıit lıumaılar 
1 

Ynz mevsiminin yaklaımaaı münaıebetile yeni rctirdiği 
•DORMôY .. FA YN ·VULEN. ve •FiŞER,, kostümlük ku· 
pon!arı kostümlük ketenler, pardesiilü'der ve her tür.Ü YERLi 
ve AVRUPA kumaş ••ortimınlara rekabet kabul etmiyecek 
derecede ıahlmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı te•in et•eden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticaretba~eaini mutlaka ziyaret ediniz. 

E.n s 1ğlam, en aak ve ea ucuz kumAtlırı yAlıaız bu mağa· 
udan alabilirsiniz. 

Peftem2lcılar Esnaf ve Ahali Bank laı 
civarında eski Saraski mafazaJında N. 70 

TELEFON 2:i9.>-

• 

Ze~ki okfıyacak resim ve a~raı ı dıımanlar, Haedat Ye .wU 
iat:naablan Ye kopyalan kttm.ai clikk.tle 111sh. 

A M A 1· Ô R l S L E R l 
fZMIR: Emirlerı.ade çarıaaı No. 28, 4, 5, 6, 7, S. J. 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüatem lzmir 

~on moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Balı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Catldeai No. 186 

• 
1 TAl{SI 

Telefon 40 40 

1938 
Oldsmohil ve 

1938 
Şevrole 

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

' 

T. İ~ BANKA~I ~~ 
1938 

Küçük Cari He&<lplar 

lkramt'ie planı-
4 adet lOOOL. 4000L. 
8 .. 500 " 4000 " 

16 .. 250" 4000 tt 
76 .. 100 " 7600,. 
80 "' 50 " 4000 " 

200 ,. 2S " 5000 ,, -384 .. 28600 ,, 
Ktaralır lmart, lbaziran 
l ey:uı, 1 birincilcinu11 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduab 
bufoaın be~aplar kura-

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal onay 

aaı.1.,1., .. 6altlflet, .,,,,,,. ltattılılclan ,,..,.,..,.,, 
l Verem ve saire ı 

Baımabane Çoraldcapı caddeai poliı lcarakolw 1ansna 
251 ayılı ev 've muayenebıoeşinde aabalatam alqama 

kadar hutalarmı kablll eder. 
Teleftton: 4115 

liri8Ci s...ı ...... . 
Dr. Demir Ali 

Ke~ofl• 
Cilt ve T enaaQI haatahk· 
ları ve elektrik tedavi8' 

bmir • Birillci be,ler aokata 
Elbaaara Sinemua arkuaıada 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adrea: Beyler N1UDM a. 
katı No. 2J . · 

Kabul aaatleri: Ötled• -" 
aaat 10-12 ötiedea ... 

15,30. 17 'fele. 30I 

Kırt;it;eği Kolonyas 
Adı ile Şifa Eczanesi . 

b·u iıim altında TemizliA, Tuvalet, Ma 
ve tuoalet aabu.1larına çok elverişli 
Y Oksek dereceli, latif kokulu 

Yeni bir kolonya yapmıştır 
~ 

Litresi (150) Kuruşl!! 
ŞiF A Eczaneıi KIRÇiÇEG/ Kolony-"' 

Bu fiata satmakla hoyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, Menekşe, Şipr, O. el 

Kolonyaları 200 K u r o ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçü_k . " " 40 K,,,., 

Tavsiye ederiz 


