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ŞANLJ ORDUMUZ 
Halayda asayişi temin etmek 

vazifesini Üzerine alıyor 
Fransız fevkalade komiseri Kont dö Martel, beyanatta 
bulunmuş ve Türk askeri Hataya girqikten sonra 

Fransız askerinin çekileceğini söy emiştir 
İstanbul, J 7 (Hususi) - Alman 

t'ıtdyo i ta yonları su haberi vermek
tedirJer: 

cSuriyedeki Fransız Ali komiseri 
)(ont dö Martel Ermenilere beyanat
ta buJunmus ve yakında Türk as!<e
rinin Hataya gireceğini, müteakıben 
rı-ansız ordusunun Hataydun çeki
leceğini söylemiştir.» 

ltu hususta diğer ajanslar hiçbir 
tnaıomat verememektedirler. 

Antakya, 17 (Hususi) - Vaziyet 
~eniden gerginleşmiştir. 

lnuslar o yetesi mümessillerinin 
7.orbalığa alet olmaları ve asayişi ih
!qı etmek istiycnlerin ba ında bulun
tn.!tları, umumi feveran ve infiali 
~Ucip olmuştur. 

müzakerelerine devam ediyorlar. Bu 
ımlı.akere)erhl ilk neticelerine göre, 
Hatt~ n lıir Türk taburu gönderılccel 
ve bu tabur, Fransızlarla berabeı 

asayişi temin etmek \'nzifesini Uzel'i· 
ııc n'lncaktıl'. 

Maca marş:n . 

Çeko lovakyada· 
k Mac 
besice 

t 

rlar ser 
calabil· • 

melid ·r · Anta~·a, 17 (Hususi) - Ulwdar 
Sosyetesi mümessillerinin, ortalığı ka-
l'ıştırmak hususundaki teşvik ve tah- Bndapeşte, 17 (Radyo) - Maca-
t'ikatı, Hataym her taı·afında nefret Antak.1!ada orgeneral ABtm Gün- ristaıı parlamentosu az:ısından Esteı 
11~aııdırmıştır. Halk, şimdiye kadar tfiizle mıızakerelcr~c bul~mau Frnnsız Hunri, Çekoslovukyadaki Macaristan 
liata d k b ı b"tü" hAd• ı Generalı H11 tsırıgtw y a vu u u an u ıı a ıse ere . . . . azhkJurının, milli marşlarını serbest-
},tı mümessillerin sebebiyet verdikle- HutsıugM· vakttfc bır Atıkam zıya- . . . . .. 
· · · · 1 . t · 1 le :.1.:11·1 M1·(·aafaa Vekı"l·ı·1 .. 1·z çe çalabı lmelermı temın ıçm, Prl\f• 1tıe atfık kanaat getırmıştır. 'e u < 1

' • • " •. • • " • 

İskenderun, 17 (Hu~usi) _ Şam- General Kazmı Özcılple beraber hukfimetı nezdınde teşebbu atta bulu-
~tı haber veriliyor: 1 Türk vP Frmısı?. askeri heyetleri, nulma ını istemi tir. 

Cam a<fam VENEDIK MULAKAIT 
lstanbul sergisinde • 
teşhir edilecek ltalyanın Balkanlarda 

1 tanbul, 17 (Hususi) - Alman •• •• ? 
hokümeti, n1emleketimizle olan ti- go·· zu mu var 
carı alakasını tebarüz ettirmek için. • 
~aris sergisinde teşhir edilen :meş- • - -

u.r ccam .a~am>.~ tstanbuı yerli ltalya bu kararını kolayca tatbik için 
lnalJar sergısme gondermeğe karar ' . ' 

~-rnıiştiıT·. t k Yugoslavyaya tavizat vadetmiş 
a ares o 

Mühim müzakere- r 
ler için Londraya 

gidiyor 
l..ondıa, 17 (Radyo) - Romanya 

l!ahık Başvekili Corc Tataresku, yu
l'ın burada beklenmektedir. 
~ Corc Tatareskonuıı; Lıurada bir 
?Q~~ta kadar kalarak, 1ngHiz ricalile 
\ llhirn ve siyasi mes'eleler hakkında 
~llUşacağı ve lngiltere Hariciye 
a~ırı Lord Halifaks taraf mdarı 
(!tıdisine b ir ziyafet verileceği ~öY-

Nafıa Vekilimizin muhtelif 
mevzular üzerinde beyanatı: 
-~.~-:..":""' .. :.,..:..=. . ... ~-:...":..-:.~~·-· ..... ~ ..... ~ ..... ~""":--"" .... ~'":;:-..~:. 

Milli prensıpler yürüyor 
• 

lzmir ~lektrik, tramvay ıJe su şirket-
leri devletce satın alınacaktır 

' 
Ege hinterlandındaki vilayetler telefonla ızmire 

b~ğlanacaktır. Tayyare seferleri başlıyor! 
İstanbul, 17 (Hususi muhabirimiz-

• en : Telefonla) - Nafıa Vekili Bay 
ı.li Çetinkaya, bugiln Ankaradan şeh
imizc gelmiş, Haydarpaşa garında 

arşılanmıştır. 

Doğruca Suvraıııt Yat'ına giden Ve
il. Büyıik ŞEFE arzı tazimat eyle
iktcn sonrn hiikCimetçe satın alınan 
stanbul elektl'ik şirketi binasını gez
ıiş, müdür ve memurlarla görüşmüş-

tür. . 

tramvay ve su şirketlerinin satın a
lınması müzakeresine başlanması 
h?kkındaki tekliflerimize her iki şir
ketten de cevap aldık. 
Hintcrlanttaki ı·ı"layellcr tef.efon.la 

lzrnire bağlanacak 
B.Ali Çetinkaya, memleketler arası 

telefon şebekesinin genişletilmekte ol-
duğunu söyJ.,dikten sonra, telefon i
dare inin bu yıl yapacağı işleri anlat
mış ve dedi ki: 

B.Ali Çetinkaya, şirket binasına gi- - İki üç gün sonra Suriye ile te-
erken halk tarnfmdan alkışlarla ve lefon muhaveresi başlıyacnlrtır. Tesi-
ezahüratla karşılanmıştır. sat. lran ve Iraka doğru ilerlemekte, 

Gazetecileri kabul eden Nafıa Ve- genişlemeh"t.edir. 

dlirniz, beyanatta bulunarak İstanbul Şehirlerimiz, kısa bir zamanda · te-
lektr ik şirketinin satın alınmasın- lefonla birbirlerine bağlanacaktır. lz-
iaıı bahsetmiş ve: mir telefon tesisatını ıslah ederek. 

- Ana prensiplerimizin icapları- Ege hinterlandı içindeki vilayetleri 
ıa uygun, milli bir netice olarak hu- bu ~ene 1zmire bağhyacağız. 
mle gelmiştir. Ankara radyosu 
Demiştir. Vekil, özlerine şöyle de- Vekil, Ankara ve İstanbul radyola-

;um etmiştir: 1afı"a l'ckili B.Ali Çcti,ıkay<ı in hakkında da şunları söylemiştir: 
_ Yakında, imtiyazlı i mini ta ı- müzakeresi de başlıyacaktır. İzmir i-ı - Ankara radyo u, iki ay sonra 

·an diğer • irketleriıı ahu alınması ı lere müjdeleyiniz, oradaki elektrık. (Sonu 3 üncü sahifede) 

Acaba hangi tü
tün müessesesi? 

Bulgaristana nak
ledecekmiş 

lstanbul, 17 (Hususi) - Bir ga
-ıetede, memleketimizde geniş mik

.. 
Uzüm doğuşu ne kadar 

tahmin ediliyor? 
Müstahsil yağmur bekliyor. Mene

menin muhammen istihsalah 
yasta tütiin işi yapan bir ecnebi şir- Tütün ekenlerle sebzP. bahçeleri liller belirmişse de lzmir ve civarına 
ketinin faaliyetini tatil ederek Bul- sahipleri yağmur beklemektedir- yağmur düşmemi tir. Manisa ve 
·.rarisbma nakli tehlikeı;inden bah- Mahsulün bolluğu ve iyiliği nokta- Aydın havalisinden hl;! hususta bir 
.eylemektedir. smdan buna ihtiyaç vardır. 1 ha~r awlınamar:nışt~r. o.~üm rekol-

Dün bir aralık hava bulutlanmış tesı, do2uş vazıyetıne gore, bu eene 

Çekoslovakya ve serinlemiş. yağmur için bazı de-I <Sonu 3 üncü sahifede) 

ATA TÜRK KIZI Askeri tayyare
/erinden biri, A l
man hududl.7rını Selô:nikte Şefimizin ev

lerini ziyaret etti geçerek lotoğ
. raflar almış 

l ' rnedikte.;ı l>ir gürünü~~ Ber1in, ı 7 (Radyo) _ Çekoslovak-
Venedik. 17 (A.A.) - Hav as banyosu ıtlchkta ıı sonra, öğle yemeği- ra askeri tayyarclerinden biri; bu- Oğleden sonra 

Sofyaya uçtu 
Ajansıııın muhabiri bildiriyor: ni yemişlerdir. lthı öğleden sonra, Alman hududlana 

Kont Ciano, Romayı ziyareti ta- Kont Ciano ile !\lilan Stoyadinoviç ·u geçerek, Lam şehri üzer ine gelmiş 
til do layısile yapılan hususi mahi- yemekten sonra ve tekrar (Grando- ve gayet alça~tan uçmuştur. 
yette bir seyahat şeklinde gösterilen tel) e gitmişler ve oteliı1 taraçasında Tayyarenin birkaç defa yapmış ol- B } l • 
Stoyndinoviçin Şerefine bir ziyafet saat 16 ya kadar müzakerelere devam JUğu turlar esnasında miltleaddid fo- u gar arın rıcası 
vermistil'. eylemişlerd ir. Bundan sonra bir mo- toğraflar aldığı görülmüştür. •• • • 

Bununla beraber Romanm siya;::i töre binen Stoyndinoviçle Kont Cia- Prag, 17 (A.A.) Çetenka UZefIIle geceyı 
ve diplomatik mahf elleri bu ziyarete no, (:Fiyome) zerhlısına gitmişler ve 

Ajansı bildiriyor: S f d • d• hususi bir mahiyet atf etmektediı top atılmak suretile seUimlanmışlar- Bazı gazet le bugün İngiltere Q ya a geçir 1 
ler. ?ıfüHik~tlurı esnasında Ciano ile dır. hükumetinin in:rz sefaretinin tale- . • 
Stoyadinovıç umumi dünya vazive- İki devlet adamı zırhlıda bir mild- 1)" il · R .h1 1 b d k " ı T Atına, 17 (A.A.) - Tayyarecı 
tini tedkik edecekler ve mart ıg37 det kalarak dondu~ma vemMer ve kı .zelrıne eı .on .. ergl elı ngkı .~z Sabiha Gökçen ve diğer Türk tayy.a-

. . 1 d ·t·ı~ ~ :. onso osu Pnresı Sudet ere rnes un .1 . b .. t 11 26de Tatoide tarıhh Be gra 1 1 uflarından doğar müteakiben tekrar motöre binerek t k .. . . d w. . recı erı ugun san • 
teşriki mesai siyasetini tanzim ede· Jtele avdet eylemişlerdir mıznmaaktayn. mluşahdıd btayhınabeeı·ecde~ını yere inmişlerdir. 

ki . • ya a ısc er e u ogru . (A A ) y at Bn. Sabiha Gökçen 
ce erdır. ?.filan Stoyadinoviç ile Kont Ciano d gwildir Atina, 16 . . - unan m - d t ,.. eden Tu"rk kadını ... •• 

V d"k 17 (R l ) t e · b tı T .. k t · · bayan c ema\ uz -ene ı ' acyo - ta)yn ha- ıerefleri ne, Venedik belediyesi tara- Pares Reihenber de konsolosluk ua cesur ur a)~arecısı . .. . 
riciye Nazırı Kont Ciano ile Yugos- fmdan g ce mükellef bir ziyafet \'e z"fes· d gt kt d" Sabiha Gökçeni hayranlık ve samı- hukuk musavatmı elde edeh sanki 

h . · ' · va ı • ıne evam e :me e ır 1 • · birçok asırla t·~ · znnııedilebiHr lavya Başvekil \'e arıciye Nazırı Mi- rilmiştir. _ miyctle selamlamakta ve resim crmı . . r geç ıgı . • 
~tıh, . Cnre Talare.<J1,:o la~ Sto):adinoviç .. a rasında başlıyan Milan Stoyadinoviç, ziyafetten son- Kont Ciano arasındaki müzakerele- neşretmektedir. R:ısıcumhur Atatürk r:kı.zı Sabıb~ 

('. oı . muzakereler, bugun de devam etmiş- ra, Belgrada dönmek üzere Venediği rin, son derece ehemmiyeti haiz oldu- P roia diyor ki: Gokçen burada ve Selanıkte kendia 
rılttı orc Tnt.are..,ko : kabine azasından tir. terkeylerniştir. ğunu gazetelerine bildirmektedirler. cTürkiyenin mukadderatına ha- sine, Atatilrkc ve memleketine maa 
~i \·lltıta.kla beraber, Kralın rnuteme- Milan Stoyaclinoviçle Kont Ciano İtalya haric;iye Nazırı Kont Ciano, (Tan) gazetesine göre, İtalya, Bal- kim olan yaratıcı dahinin tahakkuk tuf hararetli \•e samimi sempatiler 
lı~vue l a.ray mccliı:;inin en 'Ylafiz biı' öğleye kadar (Grımdotel) de kalmış- rnrın saat 14 te Romaya dönecektir. kanlaı·da yavılmağa karar vermiş ve ettirdiği bilvük ıslahatın bariz Ya- içinde yaşıyacaktır. 
~tıd~ u~. Bu itibarla, kendisinin lard ır. Paris 17 (Radyo) - Fransız gaze- bu kararını ·oklaycn tatbik edebilmek sılıırından birini de genç bir tayya- Elefteron Vima gazetesi de söyle 

~·Uk n l' a \'a~ucagı . ~üz&kerelere İki devlet adamı, Veneclik sergisinj 1 elerinin Roma muhabirleri, Milan için, Yugoslavyaya tavizat vaadeyJe- reci kızın cesaretinde gösteı·mekte- yazıyor: 
hemınıyet verılıyor. gezmi ler ,.e Liclora giderek deniz ~toya<linoviçle İtalya hariciye Nazırı miştir. ~~r. Milli faaliyetin bütün şubelerin- (Sonu 3 üncü sahifed.t) 
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Den .. zci i bay- Ekmek narkı Suçlu talebe leymım kızı 30 yaşında Emint, 

il . j. i 

çuval meselesinden ç .kan kav· 
le ' iıılr.. Oın •• mıh- Ht h \c · ı ı·z ı rl 

t ,,,j .·rle el 
0

Sfl il. uır ı - ı"ıılil ıınl hı s l.ıiı ı<ru 1 \l-

1 011 o . al icı a Ptm ktc lnıluıı ııı pıt ı ı , lıı ı tetkik bu su: )p hin d 1 c> 

rı 1 ı ı \ \ c ı \ • inudıı ııı ncr ~ k ,ı· ı t..C\ p b ıl Lı "ht ı l! iı <l,ı ı · el, 
rami programı gada Mehmed kızı 40 yaşında 

Ekmek 20 para Dün mulıcıkeme· Fatmayı tahta parçasile ba~ın· 
Lfı du llu 1 H fııi o ı uı u : h lmı ı 1 ı •ı \ kı ı. ı iı ı l, r \ \ t 
İstm Lul !... c\ abmı alu mız. ı • ırn il 

l hı ' ıı aııd:ıs 11'\t,ınLull ı rnuduı' h ıt ı !{ol i ıı 1 bııtun m ı :ı ı lı-
:) r.-ııl . mı c' vm ı~ ur? Onun g • mı l ıı rrı •n l t.mbuh il uir belek 
l'Ütılc>riniıı Lutlin bu· hnynt olan kı d l ı ' ı l •ru ıı· u~ı ol t -

Bayram bu sene 
parlak olacak 

Jnetkrın lıaglıy 111 koklcr l t ııbuldı 1 ıkkı dılm 1 k fi\ ctı h k ıl-1 L r 
mı topl:ınm ışt ır? Buradu ınahrumf- vakıadır. · · Bı r Temmuz D~n zci ler bay· 
yctll'r, ) ok ullıı k l.ırl d h or u lOk ı t ı ı t lu hııkll ı el riı i iııl 1• ram1, bu sene şehrim ıde daha 
le, rt.'falıla nu ku ntılnıı tı ? Buuıdu etilli} t'Jı lıiı · ıhnl elit> dO .{ıtHlua.rumuz mü kem mel b · r ıekilde kutlu• 
goıılünUıı eu snbit v11 mnııidnr hı i 7.J muıı goruı·uz ki lJu tdakki t u zı }t!- lanacaic, muhtel f deniz eğlen· 
bir elem ornda neşe ve s nadet nıidı? ruıde dcğıld~ ı" bu tdukkınin eıc k ederi, yüzme müsabakaları, 
H~} ır .. O: 1 taııbuldn nihn) et birkaç bir hakıkat halinde devamı digt:'r k,ı- Ş rpı yarıt ar ve deniz fener 
gcrıç sen uru dttliknnh gUnl ıinf )fi· ab " iri ıımi de ~ lı ıı l ı 

kJ 
alayjara tertı b cdilecelct r. 

ş.nnıştıı : \'eyu bhkııç çocu uk yıh- ebedi bır mnn \l huzu):mzl uk içiııd 
uın ru} a anlarını geçirmiştir. F akat bırakmnkUıdır. ı tuııbu l daüssıla 1 ıle Hazırlall an programa göre, 
lıu bir knç ~ılın dellk nh im Ü ı ri mut nuıdiy n tutu ü ll udnm Lıuluııdu- c.ıma g in üne tesadüf eden bir 
ve} a çocuk ı Oyaları artık onun gözle- ğu yerin daima ~ bancısı kaim Ma Temmuz 11bahı, Karııyakadn 
riu<le , 1 tnnbulu bu· hayal ,.ehrinin b" 1 ı 1 . olimp:yad yoleler, ·•arpiler ve 
• • • • \ <' ınaenn )' ı oıcı\•tı ( nımn en uz v 
ıd al çızgılerı ve r enkleriyle ıJüslcr. f d et" ktedl • H lb ,. . d askeri yelkenlilerle filıkaıar ara· 
Artık yurd l>OtOııürı diker pnrçalaı-ı ııY n i ırme . r. n UAl on nn 
ı..· T d 

1 
d 

1 
•n b beklenen fonk t\On sos~ şl ne kadar ıında yar ı?ar yapılacaktır. 

uır • aşra.> ır ve ora ıu· n, swn u- bU . ktU • 
IUH ebedi bahar koku u ~eıln 'lçind ~uı ıJ'" ' h ı Bunu, çift~ fıl.kalarla kadın· 
!f~ıı·betııı, })oyun bUküklUt"ün yanıl ıa 11

• l cıpmnh •·· Yu:dun ~ ." ların kürek müaabalcası, askeri 
tül ıı\U cTaşra XQku u> ~uyulur. kuludel ıklerıne sahne olmrıga, knbılı- filikalar, dört tek aıkif ve bu· 

ljtaı11.ıulu biı' keı·o tanıyan a-öz nr- yet li her pn~ 1 üzerinde, onu boyım ıuıi 11nda.ların yarııları takib 
tık dl~er yerleıde, memleketini sayı- bükOk bir kilçUklüğU mnhkQm eden edecektir. 
sıv. kilomet\ el ı·in ötesinde bırakım <tn ralığu topy un oı-t dan kaklır-
Lır ga r ip yy hm ııozJeı h11JckI hum· mnk g rektu . Banyolarda yap· lacak yüzme 
nıah pımltı ıl y nar. 1 tanbul, d 1 ıle. 1Qdas.ı ılc, Sinn· yarış l arı da küçükler arasında 

füı ned n ? •• Neden, bilhaş a knfıı ı m ile, Univ r ite ı ile, ınntbuatı ve ef- 100 metre ilo ba,lıyacak, bun
ve tıüıılU nlıenkli bir si temin çahl}mn kun umumiye ıle b1r tst nbul olaıak dan sonra ıır111 ile 100, 200, 
tumpo u il iflı) en rnüııevveı· vııtan- kalmakta devnm etsin fnknt diğer 400 serbest, ku rbığla ma, ıırt
ılnşlar·ımız böyle bir claU iHhım ntcş belde! ı i ınizde, ıçlnde bır med nY ha- üıtü yüzmeler, ıu topu oyun· 
g'1ml@iiqi wtl rında ta ı~orlur·l Ne- yatı içtimni~ enin yaştyacnfp ntmos- larl, Türk bayrak yarışı ve 
en yurd l,)utilnUnOn lstmıbulclan feıi so ) al bUnye ve mO i ile d1ha bıızı müaabılcılar yapıla· 

fetl} ri p rçnlarma gözlıken Mkim bir medent hir imk nlnrını tlllınk- cılctır. SJciz huıuıi motöı de 
ı:nk, ~ı~un. znvnllı bfr tnera ı-engı - kuk etth, in. aralarında yarı acaklardır. 
dır. llıtkım koku; neden genzi yakını B J 1 · Sa ·cı Gece aandaılarla g ezintiler 

Karaafaç 
cinayeti 
Muatala Aiın tutuldu 

Torbalı kazaııDın Karaağaç 

w,tecl. Muıtafa •dında birı· 
aka tabanca kurıuaa ile kanıı 
Şükriye,i öldürdütünü, kayın· 
blrıcleri v.~,.,,d. ıötıünden 

alır ıurette 1aralıyarak kaçtı· 

tını yazmııtık. Kttil cinayeti 
mllteakıp kaçmıııa da takibine 

cakaa fandarmalar tarafından 
ile uıt iclodı ıillbı ile bir· 
likte yakılınmııtır. Katil cina· 

yetinin .. ıt.bl laakluadı ilahıt 
vermemektedir. 

Şikri'e, ilk zamanlar ölü 
ıuaedilmittl, fakat •tar yarala 
ve bay11a halde bulundutu 
clolctor •••1ea11'ada anlaııl· 
mıı, Yahya ile b irlikte İzmir 
aemlekıt baatabaaesino aeti· 
rilmit. tedavi albaa alınrıa ıtır. 
Cnayetin ailevi bir m•Mlodın 
old11tL1 tıbmio edıliyor. Tahki· 
kata Torbala adliyeıiocı el 

koam111t11r. 

lzmirlilerin 
Hamiyeti •• 
Kırıehir ve Yozgat hare· 

ketiarz fcliketzcdele: i iane 
1iıteı · d r: Lira K. 
C.H. P. iıçilor birlit• 28 SO 
memurl rı 
Lokantacılar comiyıti SO 
üyelerinden 
Terziler cemiyeti üye· 100 
lerinden 
Yapıcılar cemiydi 
Oyclcrinden 
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Yeni müzayede botaı- 2.S 
tanı üyelerinden 
F rın iıçi'eri cemiyetı 45 50 
üyelerinden 
C. H. P. işçi esnaf ku· 100 
rumlan birlıii mı· 
nevi şabs"yeti 
C. H.P. işçi esnaf bir· 21 60 
lıti merkez heyeti 
üyelerinde.1 

Bugünkü ye' Ull 
Eve iki ye O' 
Umum vekfin 

235 60 
23684 25 
24069 85 

B çak lafımak 

Çorakk pıda Di Amerikan tü· 

tün mağaı11 nda amele Mehmet 
Durmazda, K · meraltı caddesin· 

de kahvec. H heyin de birer 

bı c• bulu mu,, ıab tacı müıa· 
dere ed lm"ş~ r. 

tertıb edılecek, sandahm en 
iyi tenvir ve tezyin edenlere 
hediyeler verilecektir. 

lzmir Fuarı 
Hangi devletler iıti

rakediyor? 
Hıriciyo Vekiletim'z vuıta· 

il r k Ankar da i ofirin 

gerek ecnebi memleketlerdeki 
elçiliklerimiz neıdinde Fuar ko· 
mıte&inco yapılan teşebbüıler 

net:cesinde bu ıeneki Fuara in· 
giltere, Sovyet RuıyA, Yunanis· 

tan, Yugoslavya, Fıliıtin, ve 
ltalyan adalar h~iku metleri res· 

men iıtirake karar vermiılerdır. 

Hıric ye V ckiletinden Fuar 

komitesi re ıliA' ne gelen bir 
mektupta Romanya baıta ol· 
duğu halde d ~er bazı devlet· 
lerin, biidce zarureti dolayısile 
bu ıene içın itizarda bulunduk· 
1 rı, fakat h;,ısusi mü:ssuolor,e 
eşhası, F '1&ra 1ştirık ettırec!~· 
len bunun iç n tedbirler aıa
cakları hakkında vaitlerde bu· 
lu lduKları bı l ıirilmiştı r. Bazı 
d ::v etler, Sembolik olarak Fu· 
ara iştirak edece lerdir. 

Kız kaçırma 

Menemen k usınm Avvacık 
köylinde Dere mahallesinde 
Kerim k.zı 17 yaşında Haticeyi 
r zas yle kaçıran Ahmed oğlu 
Süleyman, zabıtaca tutulmuş, 
adli yıo' e viritm' st r. 

Tayyare sineması 
A1ev,,min g•çmasine rağmen •inemamız gene aözünda 

darda bu hafta gene 2 iki film birden 

1 - ASRİ iş ADAMI 
He} ıı lmlld f!lJlırctti haiz iki hO) Dk 11 ran ız ıu-ti ti 
RAIMU , VE LUCIEN BAROUX 

"farahndın müıt11na bir ıcvkle yaratılan mevıimın en zarif komedi11 
kahkaha .•• Zevk ... ~e-şe tufamna R'ııırkedec ktir. 

2 - AL TIN KELEBEKLER 
Beyaz perdenin zarif ve ıoh dılberi 

FRANSISKA GALL 
Ktndinc h11 rollerile hakikaten nefis bir komedi yarıtmııtır 

S 1 Atın kelıbek 3,30•7, 10 Asri i~ · adamı S, 15 ve 9 dı Cumut11i 
ea DS &r 1 Pazar günO ıut 1, "0 d ı Aı i it ıdamı ie bısla •. 

dan yaralamıştır. 

UCUZ/atıldı ye devam edı./di Erninc Duduyu kaçırnuş 
Bel.:d ıy daimi encümeni, B d Sefcr. h ısar kaıas•nın Orhanlı uca a Kü tür l Sl"si direk· dtirı ö t i eden sonra belediyede t ·· ·· B H köyünden lbrahim otlu Hüse· oru . aydar Candanlan 

re s D . B B,.b : e ,U.z'un rc .s· 5 · ı~hl t hd k yin Bodur, ayni köyden topçu 
ı a a c t etme ı e maznun 

lığınde topl anın ş, ekmek ve ta lcbed"!l Z ::lc, Ahmed ve Sa· Ahmed kızı Emine Dııduyı.ı kı· 
buğd ty fu;ttı üzerınde tet k kler bıh dd · h k çırınıf, yakalanarak adlıyey• a nın mu a cmeleri.ıe dun 
yapmıştır. Birınci ve ikincı ne· h verilmiştir. şe r ım z bırınci Asliyeceza 9· l I 
vı ekmek fiatının ucuzlatılması h'- ır otoıoo ıi kaza ı ma ~emesınde devam ed imiş· 
liiıı m geldı""ı ncfceıine var.1· t S Eırefpaıa caddesin:le bel~ ıs ır. uç uların nüfus kııyıdıarı 
mış, her ikı ekmek nevinden 1 h diye temizıık kamyonu şof .>rii ve Y~§ arı akkınd.ı yerlerinden 
de k lo başına yı·rm ·ı para ten· gelen t , 1 k Hüaeyin Ergin, idareıındcki ez;cere er o unmuş ve 

zılat kabul cdı"lmı· •t ı r. Bu ot· ıı· g•lecek 1 d dd kamyona yüklediti iki büyü' .- o "' ce ıe o mü eiumumi 
den itibaren bı"rı"nc·ı nevı· ek· tarafında "dd" d d 1 k atacı iyi bax.ı,.mamış, sauınb n ı ıa ıer e ı me • 
mek 9,75 kuruş, ikinci nevi de üze e muhakeme, haftaya bır•· net.cesinde bu ağaçlardan bl· 
7, 75 kuruştan satılacaktır. lcılmışhr. rinin, yoldan geçen Ahmed kı· 

zı 18 yaşlarında Müşerrefin 

Altın ve gümüş 
madalyalar 

Yakın:ıa Almanya. 
dan gelecek 

Geçen sene fuara işt i rak 
eden ekıpozanlara verilmek 

üzere fuar komitesince d plo• 

maJar hazırlanmıştır. Bu ıeneki 
funra iştırak edecek ekspozan· 

!ardın en iyi muvaffak olanlara 

altın, diğerlerine gümüş madal· 
yalar verilecektir. Bu madalya· 

lar A!manyad imal edilmiştir. 

Yakında fuar komitcıinc gele· 
ccklcri haber ılınmıthr. 

Üçok 
Kayserıye davet 

edildi 
lzmirin Oçok tıkımı. Sümer· 

spor takımı ıki maç yapmak 

üzere Kıyıcriye davet cdilmiı

tir. SJmcnpor Kı yaeride Sü
mer ban le fabrikalarında çalışın 

gençlerin spor kulübüdü , Üçok 

idarecı leri, bu müsabakayı esas 

itibarile kabul etmişlerdir. Mali 
meıeleler de halledilirse Üçok 
takımı, .temmuzun İL< baftı•ın· 

da Kayseriye g;decelc ve ıki 

müsabaka yapacaktır. Üçokun 
Gençler takımı da yaran Ma· 
o.saya gıderek Mı1ni11 genç· 
!er.le bır müsabaka yapacaktır. 

Çocuk kampları, biri 
Fo7ada ku;ulacak 
ÔJemiıia Bozdat lcöyü ile 

Menemenin Aliata plij nda 
yokıı.al ve zayıf mektep çocuk
ları için iki kamp kurulacatııu 
yazmışhk. Deniz bava11aa ibti• 
yacı olan çocuklar• aid kam• 
pın, Foçada kurulmaıı viliyıtçe 

muvafık gö ülmüı, vilayet ath• 
bat ve içtimai muavenet mü• 
dürü Or. B. Cevdet Saracotlu, 
Foçıya ıtd=rek kamp yeri için 
tetkikte bulunmuo. ıebrimize 
dönmüıtür. Kamp için, ıiizel 
bir yer ayralmııtar. 
Boıdıf ve Foça kamplarını 

gidecek çocukların müracaatla· 
rınm ,ıh bat ve içtimai m uave• 
net müdllrlUtünde kayıdlarını 
baılanmıştır. 

Ortaokul Orğ tmcnliAi 
ilkokullar Öğ ·etmen leranden 

ortaokul ötretmenlıği ıçin Kül· 
tilr Bıkanlığınm emrile Yuıuf 
R ıa okulunda açılan imtihan· 
lara devam edilmektedir. Dün 
riyaııye ırubu imtihana yapıl
mıf, 12 ötretmen ittir ak et· 
mittir. 8Jrün de fen b lıı ıi ve 
bı)O•Oİ lm •• hanı )'Mpı .aCA"·' · · 

~Öçmen işleri 
iskan müdürü An· 
k:ıraya gicii)·or 

V .. iyct iskin müdürü B. z ya 
Fuat, mubtelıf kazılarda ıakan 
işlerini tetk le ederek Jehrimize 
dönmüıtur. B Jgün Atı karaya 
gidecekt.r. B. Ziya Fuat, Anka· 
rada bir hafta kalacak, vılaye
tio ıskirı ııleri hakkında Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekaletine 

ma Gmat ve izaha~ verecektir. 

Muhtelif kazalarda göçıneolcr için 

inıa ettirilen 503ev, göçmenlere 
tamamen tevzi olunmuş~ur.Göç· 

menler, yeni evlerinden çok 
memnun lcalmışlardar. 

lıkin müdürlüj'ü, yeniden io· 
fa edılecek 306 evi müteahhit· 
lerıı vermiştir. Bunların inşaat 
mevıimi ıeçmeden tamamen 
inıı edilobileceKleri anlıılimak· 
~- Ciuıl ~· 

iy tleri çok iyıd ir. 

17-18 yaşında· 
ki işçiler 

lı Kanununun üçüncü mıd· 
dHi mucibince aa.uy den aayı· 
lan iılcrdo öteduberi g ·ceh· 
leyin çaiışt . rılmaktı bulı.rnarı 
17·18 ya,hrınJakı 1ıc., ve er· 
kek çocuklar ile · her yaştaki 
lcaduı işçilerın bır 11ne müddetle 
eskisi gibi g ·c! şle inde çalış· 

tmlmalarma, SJ ıoci maddenin 
ikinci bcnda hü~müne tevfıkan 
umumi ızin verilmiş .di. Bu izı· 
nin, ayni bükme göre 17 bazı· 

ran 193) tıribıne kadar devam 
etmek üzere bir yıl daha uza· 
tıldıtı, lktısat Vokiletioden vi· 
liyete b ldirilmiıtir. 

Bu umumi izio, vekiletce 
görül~celc lüzum üzeriot; bazı 
iş yerleriodon • bir ay evel 
toblit e dilorek • ıeri ahoab.· 
lec=dir. 

16 vo daha aıatı yaştaki 
kız ve erkek işç lcrin her ne 
tarzda olur11 olıua sanayi iı· 
lariade a-eco çıhıtmlmalırı 
mutlak ıurette yauktır. 

Fransadan to
hum getirtildi 
Belediyece Franııdan mühim 

miktardı çiçek ve ataç tohum· 
ları ıctirtilmiıtir. Bunlar, Kül· 
tilr parktaki Serdı ve Bele
diye fidanlıttndı itiaı ile di· 
kil~cek, yetıştirilecektir. 

Yeni su saatleri 
Belediye, Karııyakadaki Ya· 

nıınlır suyu tesisatı iç n yenı 
su aaatleri •iparlş etmiştir. S.ı· 
aıtler a-ılinae, ov ve münıeae· 
lerine ıu almak için müracaat 
eJcn crın hcpsıu belediyece 
111ı1 v .. r.•.-bı . •C(;klır, 

ayıtına düıerek ıckiz aylık ge
be bulunduğu çocuğun düşme
ıi teh li kesine meydan vermiştir. 
Müşerref, hastahaneye kaldırıl
mı f, ıoför tutulmuştur. 

HIRSIZLIK 
Baamane iıtasyonunda Akte• 

kili Ömer otlu Abdullah. lcundd" 

racı lbrah mın bcı parça köır 
ioaini çaldığından tutulmuıtr. 

Tramvay kazası 
Karantinada Askeri butaa,. 

si ön ünde vatman Muıtaf a ot' 
lu Ali Rııanın idareıindekİ 
tramvay ara baaı, haıtaned•• 

taburcu edilen vo yolun karii 
tarafına geçmek iıtiyco Ali ot 
lu er Mehmede çarpmıı. bafıf 
ıurette yaralanmaaına ıebebiye& 
vcrmiıtır. 

f Halkevi köşesi 
1 - Hıticevımizin bavı1' 

•-~ koruo111alara lwıuıuodl 
bilgi edinmeleri için Evi miıcı-
11-6-938 tarihindeo ıtibıren bİf 
kura açılm&f ve denlere bati~ 
m14tır. Her haf ta Cumarte" 
günleri aaat 18 de verilmıkt' 
ola11 bu derslere bütün Y'l'6' 
daşlar gelmelidir. 

2 - Halkovinin Sosyal yardı" 
kolunun teıebbüıü ile açılac:ıl1 

cvelce bildirilen kimaes·ı ki• 
danlar tarafından yapılacak 1,,. 
el emekleri 11tıı m'tıusı çok 

yakındı açılacaktır. Ba mıtl' 
zada el işlerini satmak istiy•., 

ler 15 Haziranı kad sr Halk•' 

ıekreterliiine müracaatla işleri~ 
mak >uz mukabılindo tesllm et• 
melidirler. 

3 - Evimiz ıatonundı b,t 
b 1f ta CJmırtosi ııü nleri ••'' 
19 da çocuklara Karaıöı oyJt 
ları oynıtılacıktır.Bütun küç ık' 
ler gele bil r. 

4 - Büyüle Türk hekim• Jb01 

Sinıntn 901 inci yı lJönüınJ11e 
müıadif 21/61938 Salı ıiiJı11 

evim z 11loııunda bir tören ter' 
tip edilmiıtir. BJ törene bLl tıı" 
yurddıılar d ıvetlid ı dar. .. 

S - 18/6038 C ~marteıı $11
; 

nü qat 17 de ar ve saat 
1~ 

te temıil komitelerin bıfttJ 1 

toplantıları va ·dır. 
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Cumhuriyetçiler, Villareal cephe. ' 

,'~· SON HABERLER 

Çinde yarım milyon halk 
öksüz bir halde kalmıştır. 

sinde taarruza geçtiler 
Villareal, şehrinde sokak- muharebeleri oluyor. Fransız 

topraklarına sekiz bin kişi iltica etti 
Paris, 17 (Radyo) - Frankist------1!!!!!~11111111-lllll~~~~-lll!!!l----ı----

ler,bugün de Valansiyayı bombar- Ataıu-rk kızı 
Sarı nehir Mavi nehirle birleşmek üzere müte- =~r~ etmişler ve yüz bomba atın•ı 

lbadiyen kabarıyor tugy" &Odan bog" ulanlar çoktur Atılan bo~balardan, birç~k bina (Bqtarafı 1 inci sahifede) Sabihanın sahsında seHlmlamıs ve 
f ların yıkıldıgı ve Pek çok kımscle- « Sabiha Gökçenin A inaya geli- Selftniğin, yabancı bir şehir olın"adı-

Şı g~ay, 17 (Radyo) - Sı• 1111!.~.... · A rin ?'aralandığı söyleniyor. ~i milletimize dost ~e miittefik mem ğını, kendisinin de misafir sayılma-
n nebnn tuğyanı, fcc: bir ıe- ransız parlamen Lımanda bulunan Fransız ban- lekete kar~ı duy<lugu en güzC'l hi:- dığını iHive eylemiştir. 
kil almakta devam f"di··r • dıralı iki vapur, tayyarelerden atı- lerin te~_ahürilne ':esile olmak1 ndn·. ~n. Sabiha Gökçen, hakkmda gö _ 

S.>ıı l·a'·.. .. ;;re, iki ~İD t • • • lan bombalarla ba~rılmışt~r. . D~ha du~ B~~vekı!. _M~t~ksa~.ın .dıı terılen teveccühten dolayı çok mem-
r- t .. L•J t 1·1c b" b osu tatı 1 ed ı I d 1 Son haberlere gore, Alikantenın Mısalongıde soyledıgı gıbı Turkıye nun kaldığını ve Seliiniğe ayak ba"-

or yuz " 1 ome re ı ır • ' bo ba d d ·k· k" · -1 ·· ·ı Y · t b" "b" · ·· ül t • ı · '- t t 
1
__ m r ımanın a on ı ı ışı o mus ı e unams an ırı ırme coz mez ıgı c akıkadnn itibaren, bulunduğu 

Ş a • ıa , • ..,. altındadır. ve 27 kişi yaralanmıştır. bağlarla birleşmiş bulunuyorlar ve muhitin, dost ve kardeş bir rnemle-
lc~J _ı:.. •ada tamameD buiclıJ D l l Paris, 17 (Radyo) -Cumhuri- diğer müttefiklerile birlikte Egede ket olduğunu tamamen hissettiğini 

e !/4 şt r. rQT dmenfO l- e ayan meclisinin bu yetçi lspanyadan Fransız toprakla- ,.e Balkanlarda sulhun kuvvetlenme .. öylemiştir. 
L u.ban ~~ntakuandu .... anı· t ""'tı'lı·, Sosvaıı·atlerle Kom.n.nz'st- na iltica eden askerler, sekiz bin .. i için sıkı işbirJiğinde bulunuyor- Atatürk kızı şerefine istasyonda 
~berleı; ~ohleı • . ı. .,. T u kişidir. lar.» dondurmalar ikram edilmiş ve Türk-
~·~ kiıilık .•. 1.:aıo. köyl.· l k Fransız hükumeti; milliyetçile- Selanik. 17 (Radyo) - Atatürk Yunan. tayyareciliğinin inkişafı için 
rtnı. terkotdkloriai bıUirmek· eri Üplere bindirdi rin iaşesini temin için fırınların faz- kı~ı tayyareci Bn. Sabiha Gökcenin ~uk~bıl. v? cok samimi nutuklar tea-
tedır. la ekmek çıkarmasını emreylemiş· ~tmadaıı hareket ettiği haberi üze- tı edılmıştır. 

San nehrin. mavi aehirle Peri" 17 (Rıdyo) - Fıanıız dur&1rll:e11, parlamento ile a)'in tir. nne, askeri tayyareler havalanmış Bn. Sabiha Gökçen, refakatindt! 
birleımek üzere mütemadi,.D parlameotoau ile· ayio meclisi, meclianin, böyle alelacele tatil 43 üncü Cumhuriyetçi fırkadan ve Atatürk kızını. Selftnik afakında Türk konsolosu olduğu halde otomo-
kabırmakta oUutu söyleniyOI' bupa soab.alıara kadar müza• edilmeıiai proteato etmiılerdir. daha b~r~ok efradın.~ ransız toprak- karşılamıştır.. .. <:> bile binerek Selaniğe gitmiş ve Ata 

Japon kıtaab köyleri aular kereleriai tatil etmişl!rdir. Baaan üzeriae tatil kararı reye ların8:. ıltıc~ etmek uzere buunduk- Bayan Sabıh~ Gokçen, :m~t ı_ ..... de tiirk evini ziyaret etmistir. 
altanda kalan halla banadırmak HiikOmetia bu ba1Ultald b- lconmuı ve 241 muhalife kartı larGı soylenlıyFor. k d ·ı. ~d:sdtayyare ı~s~asTy~nku.na ınmış ve Bn. Sabiha Gökçen. Atatürk e\·i-
. . I l l . K .J.t C.--- S? , . . . enera ran o or usuna ı tica a e onya va ıf;ı, ur ıye, Roman- nin öniinde, l.ıinleı·ce halk tarafı d 
'Çin, a e ice o barakalar IDfA" rarı, omGni.uerle _,.,-aliatler 3 rey.e kabul edıimııtar. etmek istiyenlerden üç yüz kisi der va Ye Yugosla,·va konsolo ları be- t • h"" ti k 1 n an 
llna başlam ıtır: taraf ·•dan tidcl.tli hüc11ml11a Tatil lra . . 1 h l B .. d ·ı . . . , ~ ~ . ' eza ura a arşı anmıştır. S bbt t db" ıeri k ·1rua.: _. rare•eeaı•a, par amen· a urgosa gon crı mıştır. lediye reisi, tayyare ir;tasyonu direk- Atatürk kızı müteakiben Ol r _ d. e ar De 11 L~· ı•• -trı•ııbr. toda bizzıt B•şvekil Daladiye Paris, 17 (Radyo) - Havaa törü, Türk kolonisi ve gençlik teşki- teranean) paı:sa gitmis ve de 

1
: 

lün en, t11iJan ••nta .. ••da B 1 --' ii le • ...:. d d D 1 N A" b"ld" · Jt!t · • ora 
3

' • 111 aay ITilr; m za •eaı " a,.a ı a, ev et azan J&nsı ı ırıyor: n ına mensup Yunan kızlarından vah, belediye reisi, polis miidürü k _ 
:~h~elif lautalddar bq ıa.t.- llm•,.le11 birçok •e•~leler Şotaa ok11muıtur. Cumhuriyetçilerin) Villareal cep mürekkep bir kafile tarafından kar- mand~.n. konsoloslar tarafından 'ka~-1f r. 1 ı hesinde mukabil t:aarnıza başladık- şılanrnıştır. şılanmıstır. 
b• I a ~·da blaa köylmle stanbul vilayetin· Ademi müdahale ları ve Villareal kasabasının bir kıa- Bn. Sabiha Gökçene, Türk-Yunan Bn. Sabiha Gökçen, saat 15,10 da, 

ID ere:- &alaDID botuldai~ W • t • • mı~ı işgal ederek, sokak ~~~~ebe- b_ayrak~arile _sar~l~ıs çiçek bilketle- (Sed.~s) tn~·yar~ istasyonuna gitmiş 
"!abıa.ibD .. bvol<iuta SÖJI.. den bır hey et komıteSJ len yapmakta oldukları bıldmlıyor. n takdım ed1lmıştır. ve ?uyii~ tezahürat arasında, tayya-
ltıyor. Cumhuriyetçi İspanya Erkanı Belediye reisi; kısa bir söylev ve- re~ı~e bınerek, Sofyaya hareket et-

Honaa laavalili, ...... Atinaya ziyareti Onu·· mu·· zdek· ı harbiyesinin neşrettiği eon bir teb- rerek, Atatürk kızım şehir namına mıştır. 
tular albadad·r. ) Sa ) iğde Kastellon cePhesinin cenubun selimlamı§ ve söyle,·ini su ciinıleler- İsta~buJ, 17 (Hususi) - Balkan 

Ha11kov, 17 (A.A.) - Re. • d d• •• •• t } da muhasara edilmit olan Cumhu- le bitirmiştir: tumesıne çıkan Bayım Sabiha Gök-
~n beyan edilditi•• ıör• Pe ıa e e ıyor . gunu op anıyor riyetçi kuvvetlerin, çenberi kırarak - Selanik, Atatürkün doğduğu ~:n, bu sabah Atinadmı ayrılmış ve 
kin·Hankov demir.<oluau _. İstanbul, 17 (Hususi) - Vali ve Londra, 17 (Radyo) .;_İspanya it- diğer kuvvetlerle birletıneğe mu- bir yerdir. Bu itibarla kendi topra- ogle~rc doğru aat Jl.20 de SeJiiniğe 
-.b kıamındaki JıpoD lataab belediye reisi B. Muhiddin tlatünda- lerine Ademi müdahale komite&i, vaffak oldukan kaydedilmektedir. tmızda bulunuyorsunuz. Ho gel- \'armıştır. 
Oradan çakanl••ı wo Hulccw im riyasetinde bir heyet, bupn Ati- önümüzdeki sah günü tekrar topla.. Salamanka, 17 (Radyo) -Fran diniz.» Bn. Gökçen, Selaııik hava meyda
ile Seapov aramada tr.. •• naya hareket etmjftir. nacak ve pntilUUeriıı ~eri ki•tlerin son rwni tehi....,, ..... Bn. Sabiha, belediye reisine teşek-ı mnda karsılanmış, yollarda halk ia-

llaalcalih tekrar baılamışbr. 1Vali,A.~enbeledyıl. mem~l~kBetimKlse çteekilmeli ~~ıe.mı mas~kere .ettik- nlk Araadlnualerin ·ı ı· -~-Onda .. '™!-iğ kürt ettft_lktetn ~t~ra, gençlik tetkilatı- rafDıne?an1 . ftaiddetJe ~flanmıştır. 
_ re en . w.u& • ıye reıaı . oç- n sonra, upanyaya gonderılecek uvvet v, ı er ıyerea: cıva- nı e ış e mış ~rA . . . A • ger ı_ YY&recımiz, hAva meyda-

'J .. Şınıhay, 17 (A. A.) Som yasın zıyaretinı iade etmektedir. heyetleri tesbit eyliyecektir. rına v8:.rdıg~ v_e. har~ta devam Gençlik t~şkila.~ı reısı. ·~~ı~ı bır nından bır otomobille büyük ŞEFiN 
., aaat ıarhadı yataD Ye he- c -• -- olundugu bıldırılmektedır. söylev vermı, Turk gençlıgmı. Bn. cloğtlukları eve gitmis •şt·. 
~ dilaı • laa' ·.dd tli oko~ıo k . ................................................................................................................ ö-ı ·' gezmı ıı. 
titmurla~•r.:. :Ulr· ile-r.:...~ va y~ g e yemeğini Selanikte ~·iyen Bn . 
.,. · · al k ı t Gökçen, öileden sonra Bulg · ta 
" DehrıDID 1 anaı abartlDJftfl ar h • d • arıs na ~aıııça aebri .. ~.,. ıa, ..... ,,br. . 1n1 er 1 s e ıy o r ~~~~~:~n:~ı:~ yedi yirmi best.e 

•kat S1rı aelırıa aalan mer- Ask ı·k h. t• • •• Almanyanın borçları abiha Gökçen, Sofya t.ayyaı-e me -
lrezi ç.ai utilada berdevamdır· er 1 ızme IDIU UÇ seneye danında tezahuratıa kar~ıianmış ;(' 

k 1 1 
• k kınd ~ De ya•ıyorlar? Belgrada hareket edecek iken, Bul. Atatürk çı an ması mese esı apandı ~ ~ garları~ ri~sı üzerine geceyi Sofya. 

Londra, 17 (A.A.) - Gaze· • da geçırmegı kabul etmiştir. 

Başvekilim izle Loadrı. 17 ( A. A. ) vakya hükumeti, askerlik bizme- teler AlmanranıD Avuıturya Almanyaya gıde· . Bulgar ~azeteleri, tek başına Baı-
hr_., '~ oe r.ı•nan• Çekoa•OY•kJADID ~Ddra el• tiD'.D ÜÇ SOilOJe çakanlmaıı me.. borçlar&DID taDımamall karşalln• -+- kan turnesıne çıkan kadın tayyareci-
U Y' l 4-- ~ j çili B. Muarik Çekotlovalc hii· elesioi kapatmıştır. Bu husuıta da infial irbır etmekle beraber k h • miz hakkında uzun ve takdirkar mn-

kGmeti ile H.!nhya delere!eri laailtere iltt F. anH tarafındu ce evetımız kııleler neşretmektedirler. 
k ı k b l d 

• B. F Jnkuo müzakereler kap:ııoı J B G 
an arını a U ara11a • b.ılayan •ilsakercbr t••yik yapıldıtı ıo··yle ·.· 1·"°'· H k r. b • üd-1 n. ökçen, y.ann sabah (bugün) 

- ' 1 b"" t.·· •· ' ld .ır. are l!l. ır m uet Belgrada uçacak, oradan Bük" rese a:e. 

b 
laakkıada 1örÜfmelc üzere hari• Ptaf, 17 (Radyo)- Ç:koılo- uıı;;utun . .:apamamış o U5UDU • e 

uyurdu/ar c·ye nezaretine fiderek uzun vakya bü.-u.aeti, Mayııta s lah kabul etmektedirler. geri kc/J· cecektr. 

1 • -dd t L d H 1 f k Gazwteler b.lbaııa Avusturya Is b 17 H ıtubu~ 16 (A.A.) - Attt- u • or a ı a llD ya· albna aimıı o:dutu ihtiyat tan ul, ( usu•i)-Alman • 
ta le bu 5 ..... d L ı borçlarmtn laarbia aevk ve ida· ~r gün •varoaa yabnda -- • •• .u·ttar. kuvvetleri yarın terbiı edec:· ya ile hükumetimiz arasında il. •-~ı C · ı B h ~ a 17 (Rad ) ç k reıi iç n veyah"t tamirat aamile 

Hay ah 
ucuzlatma 
tedbirleri 

•ve&.1 e.i ıyar ile ari- 1 I• yo - ~ oslo- tini ili:ı tylem ıtir. yeni bir ticaret ve klirjng an-ti d b aldedilmit olan borç.ara k ıyaı 
L.Ye ve ı iliye vek::Jori11i ve Yı K I L lışma11 müzakereleri içia ayın 
~rün Aakaradan ıelen maliye l ed.lmesiai hayret• -.arşı~anıak-
'"elc.iiDi kabal buyurmuı:ırdır. unan ra f tadarlar. yirmiı"nde Berlioe rideceıe bey-

••••• Deyli T dgraf rueteıi Avu• etimizin hareketi bir müddet 

ilzam doğuşu ne Eli kruvazörüne binerek, F alirona turya borçlarının AvustQryaoıD için tehir edilm ştir. 
kadar tahmin demir atmış bulunan Fransı· iktaaadi imanna mz••t et•i• Bergama bele

di ~'e riyasetiııe 
-+-

Istarı bul, 17 (Hı.aıusi) - Hü· 
lcumetimiz. hıyatı ucuzlatmak 
için bir çok tedbirler almak 
üzeredir. 1!1riliz miiteMuaala-~ olduğJDU ve AlmaayanıD rö•· 

ediliyor donanmasını ziyaret etti termiş oldutu bir ••tl6b hueai 
teıkil etmekte hl•adutuna tu• 

~ (Ba~ 1 inci. aahif~) Ati~~· ~ 7. ~Radyo) - Yunan 1 :Yunan matbuatı, Fransız donan- rill etmektedir. 
~ 80 hın ton tahmın edilmekte- kralı ıkıncı JOIJ; bugün Eli kravu-~ masının ziyarti münasebetile uzun Fi.aansiyal yaı·yor: 

· zörüne binerek F ali ı· kal J ~ fih . . . ' ron ımanına ma e er yazmakta ve Fransanın •AJmnva iebar e.lilmetlikçe 
'-~ı ... ama tabı arızalar sebebıle demır atmış bulunan Fransız do- A h y . 1 

.~ ı·· dah I k uh . umumı arpte unanııtana yapmıt t d" tt L-( ....._ Al ' u un a az o ması ço m - nanmasını zıyaret etmiş ve mütea- _ - . . . . • e ıya a .,.. u••ı1Hauır. • 
tı.. eldir. Tütün mahsulü de yagw _ k.ıben Alimeri anı· I . . oldugu ıyılıkerın unutulmıyacagını _,_ 
-..\lt w .. .. ' ıra gemısıne çı-f ka de lemektedir •aayaya HCl'İ •••- yap• 
~ yaMgmhaml~fsı yuzunde~ .~ ola- karak, visamiral Dabriyal ile erki- ~y Y • maktan bqka birteY bul-· 
"-l·· r. u te ı yerlerde tütun mah nıharbiyesi tarafından kar ılanmıs- ' 

u bodur kalmıştır. tır. ' - El'l..amratdaresinde~illi k •lflar •• 
~ ~cnemen kazası dahilinde buse- 1 • . b" n Uiphane sıneması Taymiı ıaıeteai ••• N:yaz 
~ ~etiteCek mahsul miktarı hak- Kr~I' yırı?'1 1 ır pare top atılmak Ki\Çôk bü}4it bilaistisna herkesi m~iı'i- Kronikl daha aikbia clavru• 
:~ h . . t" . suretı e se am anmış ve güvertede QıL ~ §C nmız ıcaret ve sanayı b I F L_ L • • • • oun 'decek muazzam ve muhteşem bir makta ve Al aa n bor-1a 

BASA ÇELEBi SEÇiLDi 
Berıama, 17 (Huıuıi) - Be

led:ye reisi aeçimi bupn yapıl
mı1, B. Haaaa Çelebiotlu inti· 

laap edilmiıtir. Kendiline b .... 
ralar dileriz. 

••••• 
lngilterede 

rından Beabaa, bü~:ümetia b. 
hJ1u1taki tedbirlerini tedkik 
etmek iizere telarimize rel•ipri. 

Nafia 
vekilimizin 
b yanab 

(Battanfı 1 inci sahifede) 
faaliyete geçecektir. İstanbulda da 
ayrıca bir radyo istasyonu vücude ge
tirilecektir. • ~""- • d k" tah · ... 1... u unan ransız U1U1rıyelılerını tef- maaJ ı ııı;ı • 

b._ ·- apgı a ı mını ma u- . . program takdim ediyorıw.: 
""t gelmiştir: tiş eylemıştır. Beynelmilel Yankesici rıD• kat'i surette inkir etmiye• Gıda 

.. Mahsul bereketli görünüyor. Vis amiral Dabriyal, gemide kral (MiSTER FLOVV) Fransızca söılü ceğini tahmin eylemektedir. 
matl:lelerinin 

d•po edilmesi 
meJeles 

Deıriir yollarımızın vaziyetinden 
bahseden Nafia Vekilimiz, yeni başh
yacak Demiryolları etrafında beya. 
natma şöyle devam etmi~tir: lıday 3,325,200 kilo, arpa şerefine mükellef bir ziyafet ver- Baş rollerde: FERı AD GRAVER 

·053,750, yulaf 1,648,800, çav- miştir. Bu ziyafette kral ikinci jorj EEVIG FEUJLLERE 

~40,000, bağala 3,475,000, veliahd prens Pavlo, Başvekil ge- La Dam O KamelyaFnmsızca sözlü 
tÇa c 38,400, börülce 12,000, neral Metaksas, Fransız sefiri, Yu· Ba~ rollerde: GRATA GARBO 
'"cttı k 100,250, nohut 83,600, amiral İkonomu, Deniz Erkanı ROBERT TAYLO 

'-88,000, susam 2 l ,600, ka- Harmbiyei umumiye reisi amiral Programa ilive olarak 
~ ı 't. IUlrpuz 13 7 ,SOO, mısır dansı Sak lari 0 ~rbiye Bahri 

ı.100, patates 22,400, pamuk e Y ' lar h ' b l ye ve Auupa binicilik müsahakalanndan 
\ 1 

4
8

8 
OOO . k.""k"" Hava Nazır ı azır u unmuıtur. muzaffer olarak avdet eden sO. 

< % • • · mıyan ° u V ARiLERİ& 1ZIN lataııbola muftA· 
fL,-0.000, sarmısak 8.800, merci- milyon, yün ve yapağı 100 bin, çe-
.~ 12 O 3 06 000 latlan halkın cotlrun tezalıirab v. a. n~ • 00, kendir 6,000, tütün kirdeksiz üzüm • • , siyah -
t....'~0. zeytin tanesi 1, 196,000, üzüm 30 bin, incir 975 bin kilo tah- SEANSLAR: Yan.keei vci 5 •~ 9 da 
..,.1tınyağı 169.000, palamut 1.5 min edilmektedir. Ln Dam O Kamelya 3 e 7 de ı qla. 

Galatasaray 
Maflubiyetten maf. 

: übiyete ko,u;,or 
lstaabal, 17 (Husuıi) - Yu· 

roılavyaya fidea Ga lataıaray 
takamı, S.:ıradda ücüacii ma· 
t•nıda yapmıı y,, jioc4 - O 
mat.ub olmuttar. 

- Sinıs - Erzurum hattı bu sene 
I..ondra, 17 (A.A.) - Avam kama- Erziııcmrn varacak: Divarbakır - Ciz

:ruında elzem gıda maddeler.inin depo re hattı da bu ·ene ici~cfe Siir·de ka
edilmesi hakkında kanun proje!inin dur in u edilecekı ir. 
müzakeresi esnnsmda Müdafaa Na- .ı. Tafia \·ekilimiz. De\'let hava yol
zırı 1nskip buğdav, şeker ve bnline ları idar:. inin ha\ n sen islerinden de 

• 
1 

bah <>tmısler ,.e be,·nnatrnı ~u "ÖZlerlP 
Y,.ı;,.ı iPin bu ana kadar yapı an satın lı"t· · 1 d" · · 

- "J' ı ırnıı~ t>l" ır: 

alma taahhüdlerinin 7,5 milyon lngi- - lz.ınir-l!';uınl.ıul-Ankurn-Adana 
liz lirasına varmış olduğunu bildir- ttı•n ... ıııdıı t.ı~ ~ :ı l'e ~cfl'rl('ı i. cok , al ııı 

miştir. hir zamanda ba. in; :.ktır. 



Alcura da" larındaki adam: 

Şair Can Ahengini 
Sağtık 

bahiste 
Dabill bnla~ldar ra l1Hut1• 

Harbı, b.zzat canım Seyfi açmıı ve meydan okuma· Karla çevrilmiş kasabada, okur, 0r. 11. ş.'"' Jt•• ı.,., 
b l ,.,.. b d d Sun'i besleme il ğa aş amıştı. ı oman av onu görünce.. yazar ve üşünürüm, iyor. 

bir fılo, Kahireden derhal şimale doj'~ YD.ıaıu M. AY HAN rarını vermif, cesur insanlardı. Nite- çocukların tega 
ru hareket etti. _ 203 _ t~ktm, verdikleri kararı harfi harfine A • d ğ) d b 

Canını Seyff, Cizeye yaklaştıkları- r tarak çarp l d Al tatbik ederek pce, mUhim bfr kuv- ŞJD8 8 ar İ QZUkluklar 
~:r~~~~~~.~~~ar:ğır ·~=~~o~ı=~rı: rs:nyd;pa koşmiltala;~lırı:~ artm:·lyd:nk::ıı~:: ::t~a~::r~~u~~=:.~~~~; J!~~~!~~ -1-

1 n m erna ıyen oz ar opuyor- ..ı ... ı b Gelen dağlar, aırta •ırta.. Geçen dağlar· kol kola, y 1 .. 1 be 1 k 
rarg&bm& çevrıldi v .. e ıülleler hazır- du. . Osmanlı asknini tl-wl f r •tefe tut- a ruz sut e s enen çocu Dediler: -ıı•~ fh d landı. K 

1 
·. tutar. IÖn11cll zayı ğın ve vucu \l 

. ı ıçJar, kalkanlurın ü tunde acı ve . . E d" · J "'"- • d"'-1 1 ? b" " · · da M ıır orduaundaıı bır müfreze, •• sert 
1 1 

f k t h • ik. Osmaanlı aakerı de aynı suretle mu- - y te Jı"IJIG '-IC'de 1111 ~aa yo a uyuyememeaı, aynı zaman 
ne ahile doğru relmek Usen idl ki ü 

8~"'der e çır~mı~:· 1~ ~ er. 
1 

ı kabele ediyordu. Fakat ıu üzerinden - Yeui, dedim, o BAKCJ so&Mındakl mola. • zilnün .oluklugu yapılan tedb 
e.>fi ilk kumandayı verdi: ~ v~rı .e aylnıd ıra 0 u an ıç" ıki ~phe)e kartı müdafaada deva111 le geçmez ve aıdalar ta1hih ed 

Ate t 
)enışemı)or ar ı. . . k kt baha, bltı kM kahırlar, karanlar &fılaeak. halde çocuiun vücud a~nh&.n 

- ' ·· u_ . f'~ 1 ım anı yo u. •- •-· 
V to 1 bl d b. Udht• -kil ~ndılerıı!'l aeyreden tara -r arı D d k eilme devam ederse, 0 zaman e p ar, r en ıra m .uz - • • - e-vatn f eu -

d patlayınca sandallar et. suyun Qı. :~uı~a. d l>agırışı~ or \ e onları tec4ı e- Dallar gibl ıırt ıırta • • Dallar gibi kol kolaf nm k:xyetini değiıtirmek 
tUnd sallandılar. ıyNo~·har it.. c s ı· 8. na sa K dr etmek ·r. Bunlarda autu 

Jiflhakfka bU top ateşi Ve gülJele- l MH~ anını e~~l mızr lfl - o eanonun mak, Ve IÜle illve edilen m 
rin sırtı sır~ infilakı, Tomanbayın et- •ıldı. DÇünku bkıhcı kı·!"l0:~.11tı. ' Can AM.nıin ri yüzde yediye çıkarmak 

1 1 - aı.~an eme "n, hayan.. temyiz İ&tİd&&I Ciresonlu şair Can Akenaini gelmektedir. iki aylıktan to 
rafında top anmıı 0 an Arapla~~ Devletbay, eski ı;iltıh arkadatının gih serin Gireaon vaylalannda, emzik çocuklarından inkıbaz 
ınUdhff ,urette korkutmtıftu .. ÇOnkü h' t · ve daha "evik dd diJd• " 

l 
. manevrıı.sını ı~e mış y re e 1 gAh %Ümrild rihl yeşil fındık hah~ cud olanlarında Malt hülhaıı 

onlar, böyle b rteY gönnemışlerdi.. da k k 1 kuvv""tli bir dar- elli vranara ı ıcını "" çelerinde, bann da kışın en soiuk v.nl beden baıına yüz · 
GGrUltUler ve on~ takip~ in• be ile fMyf'iye havale etmi4tl .. Seyfi! Bülcrtf, 17 ( A .A.) - Yük- günlerinde her taralı karla örtil).. ile a.,Jabarak iki yüz elli ar 

fil&klar, Araplan deriltmlftl. Atl&rl• kendiıini zor kurtarmıf, fakat bu de- ı~k asice i mahkeme mülıa müt Alcura kasabasının llll2 tenha karılmalı ve süte ilave edilm 
aa ııçnyarak, baimta 9&iınta· U. f da ı parçalanmıı ve darbe- '-' L d v_ı_L ... ı.ı. a__ t.L- ud w çıfJYOrlardı . .Kalanlar üdı. Bunlar ~ .~~~:fe atından nıvarlanmı,tı.1 0dmir Mubafıa eabu f•fi Kod· mr aöyün e ı&tUtUm. .....mgau.a· U9ZI gocu51m1n vüc: e.gır 
da Tomanbayın 90k hOrm.t" iltifat nınoşı elı kuvvetler·ı artık tahammQl rtanonun on 11nelik atırct1a tan hotlanmaz. lnlivaya ~ok ..ver. keı-li ımddelerden ziyade ya 

sman • tehirlerden daima \atak ,..ar bir çoialmaktadır. En iyiıi te 
ettiği kabilelerdi. edememıılerdl. j bıpı' hıklundıki karna yap• kıymettir. Hetkea oau tanır. Fakat un aıc:luıc:lır. [ğer çocuk aıda 
C4nım Seyfi, YaliTettelı memnun• Birdcnbıre onlar dakımıldayıp hQ- tatı 1 ı. azı rı-ddetmif • koca Cireaonda hoilandı&ı, eevdijl, lalıii ile beeinlerin mrarıru çe 

du.. . vdi· oum ettiler. Fakat Mısırlılar, bu&'iln .. ••••••••-•••ılnihayet üç bet k~den ibarettir. ıa o zaman gıda mlktarannı 
Fıloya hemen emir v • em'81siz şek.ilde mukavemet ediyor- OrS& YüıUnde sanki mukadderi imi• mak i~p .ter. Ciltıde datt bet 

Sabit. 1azıatalıın \te çıkalım! .,.. 90k if lan filo küçök ve tardı. Toplann kullanılmaaına lmkln gibi dalnıt bit belet, halinde dainıt bir ıifo vermek ve faı:IUııftch-
E':se: sa g dan ~ra .. h- yoktu, çUnkO her fki taraf birfbirlne 16·6-938 bit hU2ün \'ardır. Çok .a: .ayJe- klrımek iktlla eder. 

~;: aoıir aafuıı::U;.:u ve Mkm .U- gfrmfttf. Ayni zamanda, atılabilecek Zahire ••tııldl'• 1 mez, heP dinler ve Nl'lluiunut •U. h ""' eoculdar. altınea • 

1 
bo ltt Ç k e.frad, cephe tef- gUlJe kalmamtş gibi idi. Cinıi K. S. K. S. 1 allere kısa kısa c-eva~Lar veririr yU- tonl'i ti .. ;eriM tUnde bir Uü 

;':ıt :deı!~ ~İr~ ~:rileYtnce, Mısırlı- Mısır askerleri, mildhiş surette ~u- ~ to~ Bakla 4 325 zilnün çizaileı inde ajlıyan bir kal- sütP- irmik veya bisküvi 
lar da ayni şekilde mukabil cihetten kavemet ediyorlar. Artık hatınyet S6kent Pılımut 17S 400 bin akiıleri 11izlidir. Bu bir lr.üıl&ün- ve kaynatılarak ezme ıeİtlinde 
onlara d~ru yOrUmeje bafladılar. ve eereflerl, .umfdlerl ve bır'8)'lıri ltık ki, insan hUmıetle luattttında meli ve blr defaMMla da 

. ~· . . . . burada balledılecektl. Bu harbi kay- A l h L [ duruyor. O memnun olmadığı hal lhMle yedirlnelicür • 
. Her ıkı kuvvet, ~ınbınne azami ... bettlkleri takdirde, kurtulut imlcinı ar .llS auer e.· de hayattan m~mtıun elbi görünür Ş4fr Ccın Ak.,.,C. Yalnız fUDU da unu 

k~~e ~a~laşmboıştı1 kı,Cankı~ .. 1Seyf!._~- kalmıyaeaktı. Sanki bepei de b\lnu lataobul, 1, (A.A.) - lktııat Yoksul mudur, deiill BlrteYt YAL/Nı.,, gole pi1inıM. Wı Unlu -.Lı.... "'oculdaratmllDll 
aı.ı• nın ru an, e ... D ••aua. kavraftlltlal't!ı. Canım Seyftnln ku· Velci'.oti it cla'reıı Gçiiıacll baı. ihtiyecı mı var; ulal. s.ı, ,., ... idi .. ,., •• ,,.. d:X.: ~undan ... 

o~ayı '1nlattı ve bunu mUteakıp. Say- mandasındaki kuvvetler, bu kalır•.. ıı amirlıtiadına Haata mıdir: bilakis demir gibi On, ıı nıt elin olııın; -~ L-.Lı-•1...L~ ela h·--··ı... 
fı nı zı·agını, kıhç ve kalkanını kapa-

1 
k ........ k _ 1 .. nd So I d b b'r -.dt .. u..ıı- -·ilkti 1 r- .. .-x..,L blr /ı .-- DOZWi uamn U9UIW man ı ve cesan:n. •·or .. ı a yavq a ıaman ar a aıı pıet.. 1 vu~ u. ··- r LD _,. .. 11; S.n ~alt11tım, llrnıln. 

.-ak atını leriye ıürdob.. k ·ıı_., •tavaı;ı çekilmea.... mecbur kaldılar. havada bir Pelerin ile a.7er. Su hal:. ı• mekted!t. Bu IMmakluklarda 
B M l l •w r ,, ... •~ lerde it mıh:<emeler&ıln ibdaı ·- ~ A -..ı 1-• ....ı-- ~L. -...ı~- h--

u, 1 ır ı ar ve ırço mı e : Epeyce de telefat verml$lerdi. Vulyıt de üıtadın nui var Bir hutalık am• ..,. • •-alllftlllll mmV ...-. ua 
duba fazla kab1leler ar~ında carı ümid ettikleri gibi çıkmamış ve ittraf edılecetine mOt•dait veya b&l· ma, tqhitiM vanlmıyor. ettliinizi duydum klmbilir ne kadar- dtııklar albomWi w p:la 
olan .bir mübareze u.uıu idi . edilecek bir bO!gUna utratnıflardt. ıe am&rltrı toplıot tında lttıbaı Cireeonda altı ay kaldım onun korkmuitunudur. dan w yatlarmclan mahrum 
t~ taraf, eneli bırer muharıp ta- Bereket venıfn arkalarında .. ndalla· ~luoan kararla i:11li o.arak •• bu iç marazını bir türlü anhyama- Dedim. Batını danla doinı ~ tllll oWuklata libi. yalnia el 

lıverıı·ler ve oo.lar kapıttıktan 10na, ' ıık ıık iotiıtr edeo bav.. dım Et itan da ne bilen var M an- W1nlftl• nl ---ıt..auı.ı 
biri vurulup dUıtükwn llOnra aaıl rı ve nehir vardı. Fakat aandallarih · ra ıc' demek K si er ..-----.... için Yilcud 
kun:etl r biribirine saldınrlardı. bir kıımı, sol cenahtatısarkan düf- diılere ttııd ıf olu 1maktad11. hyO~~nla ilk defa Cakdenl21n ya- ku ~~~.:ı: ~ - ~~.·.a::::, 
ş mdl harbi, bluat Canım •ttt mu tarafından ı&apted.ilmlfti. Bunla- ~ ~ pJc cllr. O biraz .... üm, Dede ol-" ~ta 

ı ve Jnesdan okumawa başlamıt nn içinde Dit~ da.be t.op bdr~ı. 1•11 h• duğumu unca: • •· . . ~ltW!ila~~. v.-.. 
lu\:ordl. Cauım Se) fi mnğIOp olmakla bera- oiunur. _ Merhum şair Efrefin diyarın- Ben Otay& tenha o1duğV. ıçm al- .a:..inlerle -.ı.nen çonuuaırıst 
Tumıuıba,y onu görunce, uzaktan: ber, nehir ü tu ıde kalmıştı. 1 r °' d n mı ıelciiniz? • elerim ve orada ~ııma c:linle~diri- c.u.n lııcleta incelmiı buhanur 
_Ham! -Diye batırdı- Nıhayet Mısırlıların kaptıktan parçaları, /irine: Notetlilı Dedı, ~"•t, dedim. E.limcle bir rb. Oraeı •ki,.lar •. S.thı~irdesı cwl a..lanbcla Wr Hipertoaı• 
n de 'aptın yapacaltnı öyle mi?. nehrin yuka ı ktımına çekmiılerdi. ı Anndolu gazeteei vardı. l....ıi, v.. l .SOO men ~ bir yerdir. Karlı cbr S... çocuklar da i9e 

Fakat ıenf n gibi terefılıtn karşısına 1 Osmanlı kumandanı, vaziyeti hen Uz Dall'esl tAftlil)'Or dim pzetenln her ..ıtif..mi ctikbt hawıda ._ba ..... m.b.ur bir • Bu cibi ~ 
bizzat ~ıkmıya~atım. bir karara bailamadan karanlık çök· dabçelile banuıda iş gören le tetkik ettikten ıonra nıataa.tlah ~alde ka!tt':. ne mektuP, nel ~. :· üldGc:ltir ÇocukJann 

- Mtıtı.l 1 en kendin çık! milştil. Bnaenale. h oldutu yerde ge- ik n~ı Notet dairesi, Sıman Anadolu çok teklmül etmiı clecli. mean; hiibir ~y plmez .. ıte ben w p · 
- - Bl:t inı merdligim fUpheye dtış- ceyl geçirmek mecburiyetinde idi. iskeles nde ı, bankasuaın kır- - Eski halini bilir miıiniz de- bu te~~~~ iftlfade eder, oku .. ~~-hnı:ım -~..ul~~· Bu 
z F k t senin alçaklığın da ıüp. Halbuki Tomanba), derhal bUtiln d b' L 1 d l ._ rum, Y-MAA· 'llCUID ı m~veme ı o 

b n adedirt beylerini bir içtirnaa davet etmiş ve 1 ıın ııcı taay• • • .-• i ••• diln. - Oıtadım Ciruoncla en çok Jd.. içia, birtok ha.ı. • ft 

T manha> bunu eöyledikten sonra sormuştu: tedır. - Evet dedi Anadolu benim ya- mi .eyenlniz) lara manaz kalarak aanJan 
n Devle baya döndü: - Burttn bir zafer kazandık sayı- lzminn en eski Noteri olan bancım c:leiildir. Yirmi eenelik ati· - Sahnl. . . 'lfA. ....... "'-1...-. 

ıı~ Devletbay, göreyim seni! labilir. Dilşman da henil2 yakfnimiz- bay Erain Erenerin, bu yeai naaıyım. Harbi umumide Aydın - Çok mu eeveralDIZ} 
k 1 ı yere ser.. dedir. Onu bü bütün mahvetmek ve dairesi ıi ke1 wnaa tarıf ettili Denizli cihetlerinde bulundupm - ~~-eevdiii bdar. 

~ derhal atının dizginine kaçırtmak, bu uretJe Yavuza bir şek ide huı lay p it aabipleri· bit •ırada her vakit Anadolu okur- - uaw-~ 
mızrataını dog·nııtarak darbe vurmak imkinı var mıdır, yok dum. Meslek sahibi bir gazetedir. - Herlteei severim. - HaJU'I. Çünkü 

e • ıı iat rahat ve itleriniıl ko- d ı L--ı . _, N l l '\ • b ından bir yay gib fırla- mudur!. Ana o u ..,... ığını görmese aaim - aaı o urr. tatınıı ve anıannı ir adam 
amın Seyfinin Ustüne Mevzu, hararetli bir müzakereden ıavluda ıöriihneaiıu temin için adeta lstanbul gueteei zannedecek - Dedim ya beni 11evdikleri ka-- ki Saim bunu a&iiP te 

gectik en onra şu karar verildi: b çİ>ir fedı~irlıktan çeki ıilm.. tim. Çıkaranlann eayi meşk6r ol- dar eeverim. Grtak alaunt. 
F:lde d len and. llardan i tl r ele m ı ır. Hetkcıin bürmet vo sun zengin ve nefiı bir ga2ete doi· - Şu halde Saitni hepaindelı fa- - En yani tlirlerinizden 

o dB cernp yerdi: ed !erek, g ce "akti, bir kısm wıkeri auaoabbet ali kazaomıı olan rusu !.. la ıeviyoraunu!? lıJY• lütfetmez nıiainiz) 
_ y laa• da .,~örUnün UHk !. ır .. -ı tarafa g lice aevketmek ve sa- l b b b Onunla konuımak için bir Zemin - Saim hakkındaki muhabbeti-- - Bu yakınJarda biqey 

....,. e y- -• mumaı ey iıı u yeni teıe • 
Ve unu mıiteııkıp kılıcına sarıldı bahle ;in, Oımanh kuvvetini nehrin I arıyordum. ınin clereceaini tayin edemem. yorum. Her nedeme =1L--büıü .• de de muvaffak o maııoı l d Alc w~ n la ayni feJ. i yaptı. fki atla, t ve aot tı vurmak f - Geçen er e ura kaaaba• Onun ölçütü kantan yoktut. O kaynak)anm lu\pandı aruıra 

b t göıfln önünde, bütUn dik- Bunlann hepai ele OlümG göze al- .JıL riz. sına aiderktn yolda bir tehlike p- benim ruhumu anlar. Kalblnıi bilir. ler yazmaja çalıpyorum. 
k retlertyle ıwgUşeı·ek. ııl- mış, son ~efeae 1tadar ~nrpışmak ka-. ! = çircliiinizi, kar fırbnaema teeadGf Elem ve kederlenme iıtiıak eder. (Sonu l lael ..wfecll) 

.!!@ :S 4 ! !! Neebiııi anlamaktır. Acaba haydud-
lar şatonun içne naaıl aıirebiliyorlar
d.ı? 

Kendi kendine: Kançof uabi aaabl ID7leniyor- y.tnda 1191'&di: 
- Mükemmelı! du: - Evet mösyö, evet! decli 

Dedi. Sonra Hübere batırdu - Kapak nende? Yeraltı mab- Revan bu QaraJl kullanırdJ. 
Onlar tatoY• ancak kapıdan, - HUber! Demir bölmelerden bir zenlerile ptoyu birleştiren meiıfe& dan bafka blçbtr sipra içm 

Cinay•tı. INg•can, korlca, oılc " /uılı,11.,anlılc yahud bahçeden lirl1orlarch pat-1 aes çıkıyor mu? . muhakkak ki buralarda olaoaktır. - Asıeık benbnle bnab« 
y . irfan Hazar ron 1 Yerden çıkacaklannı hiç tah· ı - Hayır patron, demir bölme pek Fakat yok 1 O halde bu dehli&• (8) IDlain T 

azu: nıhı e~rum. aaiıt! .. · . ,. · "' wna~h ~-nf•ıden alrmek itap• - lılaalmemnuniye mösrOI 
- 47 - • Sondaj ameliyesi i!:in kurulan Kanço.f, bodrutnun köm.UrlUk Jut. decek 1... Kaıı90f, ihtiyar kapıesrı 

- SU.. haldı ınOıyö Kanc f, ben, kestiremfyorum. Ma4emki bunu ketııkfn ve mftdeWe!" demir IJ'lO~ına-' mına indi. Burası su mahzeniDbı b• Polia •f.iY•ai dlfhe dlfilne katma a6tQJ'dG. Blelttı'lk 
yann 'feC" ı:ıııin c•1e gitmek istı.)mi- muhakkak atiyonunuı madma~tl dlrtn )"eri deliyor ve ıı~atıya inl)ror- lundufu yerle ayakyolu kUııklerlnin aiderken tuıncllaini "JhtiJar kapıemııı alfuı altmu, ona 4enıbıld 
yorutu J~. ı-ekt ıl.ze IO& yeriyorum, ": 4ıa. birleıtiii merket:df. yanında buldu. Oha, elindeki 1anm leriai ~ 

_ Nfçm madma .. l? zı de takipte yanıma alaoatım. ~D Bu faaliyet yarım saat &ürdü. Ortalık karanlıktı. Polis hafiy•i ıtaara11 aöaterdl: - au atak isi ~T 
- &lslnle berabw burada kal- cak bira& mUaaade ediniz. Ben eım· Kımçof'un: limbıınnı yaktı. Yerde kap&li &adı. - $atoda bu siaarayı kullalıan Dedi. 

ınak yor m. di arkadaşlanmla beraber zemin - Artık yetişir! Bir defa kontrol ran bltşe~ aradı. LAkln bulatnadı. kimdir? lbdFar kapıeı ayak t1111• 
- Net-ede? katına batoıllıa. Gerek babanıza •e edellntJ Tam mah&C!nden dOllet•tl aır• Dedi. _ .. raya hl9 JdnıM ....-. 
- Nerede olursa olsun. Macleınki rek ize, bu meaeleye dair kat'i bir Emri IO'AdaJ yattan taharrilerf da, köşede bir ayak i&l ıördU. Kapıcı poU. hafiyesinin uzattıtı 70, dedi; temlıı ederim W 

,anıı rece hay4udtarla mttcaaeh: fikir vermete çallfaca~. j durdurdu. Bu ayak '21 kime aid olabilirdi? yanın sigarayı eline aldı. Onu elik .. liedenberl m mahsenmer bit 
\' rdır. Ben de ılzin yanını~da bu- - Çok teşekkUr ederim mösyö Polid bafi3eai, açılan delikten ı. fiilerek onu muayene etti. katli 4ikkatli muayene etti: sitmemiştir. 
lunmak, baıkınl Myretmekk ı.tlto- Kançof l Bilaeni& belli 118 kadar çeriye baktı. Zaten karanlık delik· Ayak izi çok yeni idi.. - lföq6, dedi; ptoda bu cin~ l.U halde? 
rum.. minnettar bıraktınız 1 ten hiçbir teY &"örülemiyordu. Polll Belki cıç, yahud dört ıtın önee ten alpra içen hemen hi9 klmae ._ .•••• ? 

Kançof, mUtkll bir vaziyet içinde :. baflyeıi bu delili, ıormek itin ele· bu1·ada birili aeıiWt olacaktı ı. yoktur. Moqö 8JY•P puro kullanır. - Revanın ayafı bü1'lk nal 
k ımı tı. ş!mdi Yaamln'e ne eevap - HUber ~ Elindeld kasma ile IU iil, duymak için açmııtı. Ac&&ba mabende l•Hn klmcll'I Ben. kırk bet 1ılclanbeıi pipomu it• - Jet dikkat etmedflll • f 
verecekti? kö .. deki demir bölm•1• \'llnaaal Derhal yere uzandı. Tekrar etrafmı tetkik etmete bat rim. Bu ıisara tatc>4aa 4elihllr - ~aııl arakkabı ,tıtr~ 

Babanızda ayni ttldttt yaptı .- Peki patron 1 Kulağını delltfn ajzına yerlet- tadı. mOtyö t Bvet, bu aiaara ptodan ha- - Ekltrt,.ıle inee fi yl 
madmazel, d99i. O da blltmle be- ._Sen. Bendal Hemen IOQdaj a- tirdi. l akfn hi•bil' Y~tıi iz~ w•l .t·~ ede• riçıe tçllmlttirl.. pin .... , 
raber bulunmak iatiyor. Hakikaten meliyuine bnşla ! KUçük motörtıı Artık ılazpıa 1tslert v~ ayak ta- m.-df KanÇof, ibtivı.t IMJ>MlUlıD hatıra ..._ Çıkalım yukarıyj f,. 
t llke meoırcud olduj'una &'Gre. 11e bu tşt iyi görecetlnl tahmin ederhn.lkırtıları ke11Urhtşti. .. ı mer mcı:-::H•enlPrden yı&kAt'l 11m1 ygklaau•k ... ~: :. 

l a a~ımı, bilhassa aizi dehlil.le- Zaten Uç mettrelik bir deıiıılik bile Kan~of on dakika&hk bil' ı.tı.Aık 
1
91karken, kUçUk blr ıtrara P•l'laaı• YA. a•ı.v IU'kadatınız Revan! O Ka119of, tedkllt_-tın• •..aflnalllil!!J 

n l'l>tUrünıem nasıl ve ne te. >'etltir· Maksadım Kravye aaddesi ten aonra ayata kalktı. YüaU l'UUl na teııadQf etti. ~ ı . ı ... ..a l~e?'di. mıftı. F'llbaklka, ıo dtJ,.,,• "/ 
kiled itin içinden çıkacaj1mı pek debUzlerile tatoaııa mUUMHt ele- 7ortlu. Oau eline aldı.. J Bu ıual tlaeriııe ihtiyar kapıcı - AB1'J\IP 

Kani Mendil 
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l 
. gl un u ve ugun u azıan ep · m-

erı ve ver ld d·ı . G 
K . h ., ___ . '-- be . ran sahasında e e e ı en netıce - a -
uvveı mu nrrııu:Bı &JCS ygır 

Yazan: Aleksandr DOMA - 183 -

elen yukarı sn~a_Yi mü~sseselerinin zi yurdun ihtiyaçları 
muamele vergısme tabı tuı-ulmala· 

serbest olması lazımdı. Bunu"" ic in de . . . • rmdan ikbsadi' muva~~~1emizde bir ~nz~antcp, ~ok eski bir t rıl.e Maksadımız, hissedilen ihtiyaç-

alabilmesi için Mayledi düşünüyordu. Evet intikam 

, aksaklık husule geldıgı hakkında malıktir. 45 kılometre m Jctfesındc hıra temastır. Bunlnr arasında me-
- Al~, bu beh nelerin hep i ma- - Bravo Orimo usta'· . ıgönclerilmesine s.e~ep olı:ıuşıu. yapılnn şikayetler üzerine Jkosad Cabn Hüyük (Sakçagöz) ve 12 selci belediyenin az para sarfile gi-

kuldur dıye Dartanyan centp verdi: Di~·c Atos alkışladı: Şımdı bunu ul, ~unların hüp ının Dmtnn~ an turu- Vekaletinin bu husus etrafmdn tct- kilometTedeki Dülükte mM: ı) ait derebileceği noksanlar da vardır. 
- O hnlde, şimdi ohm şeyleri bı- çok güzel! Bunun için ~izden teşek- fından yapıldığına şüphe ~oktu. Ba. kikatn başlamış olduğunu öğreni- kıymetli eserler bu1unmu tur. Li Temizlik ve ışık gibi, birçok sokak· 

l"aktllım dn, Aramis hnlnzndesinden kür beklemiyf>ı·uı. ı~n ;>•ığılıın bu ~ndrır ft•!al.etlcr onun yoruz. verpol üniversitesi as rı fka profc- lar ve mahallatta geceleri yol • lnınk 
~elen mektubu Kuı·dinalın kestiği yer Grimo sessizce' kadehte~fi şnrnLı tarnfıııdnn gelınıyor:m kımiıı tnrnfm- Muharrik kuvvetleri beş bey- sörü mister jan Garstonun bu ha- imkanı yoktur. Daha birkaç yüz 
den okusun. yuttu; fakat bu ze\kH işi yapnrkcu dan gelel..ıilirdi? Bfrilıirini t~ldp eden girden ve iiçi sayıları ondan a ağı valide yatığı tetkikat netıc i Te lamb asmnk ve üç~ bin lira har• 

Arrunis mektubu cebinden çıkardı, gökylizün dikmiş olduğu gözleri ken- uğuı'lJutlul lnr ebebi) le i.ığrendiğl olan müesseselerin mu m~Ie vergi- Hitit Eüpir• adı ile neşretti~! bir cıyarak tanzifat kndrosunu g nis-
ü~ arkadaşı etrafmu toplandı ve üç dine nuıhsus bir li~anln nz nım1a ifn- korkunç sırhmııı I..onl l>ô \'hıtt're sinden muafiyetleri yüzünden bazı kitnbın Gaziantep saylava B. O ıcr 1etmck pekala mümkündür. Ve bu 
tışak ta tekrar şarap te.~tisinin başına de etmiyoı-du. bildfrcn nclum Dııı1nııyndun lınşkası sanayi branşlarında küçilklcr ile A ım Akso) un eline geçme i i.ize· i in tehiri fikrimİ7.ce asla caiz dev il-
11ıUemOglerdi. Ato dedi ki: olamnzt.lı. Ku~·ıııuirudeı·ini o tanığı büyükler arasında iktısa-11 muvaze- rine meydana çıkarılan bu l:.ti asarı dir. 

Dartany n dedi ki: - Şimdi efendiler, môsyo lö Kar- için buiılıu'l oıııı ycıznn şüph siz o jdi. ne bozukluğu husule geHi!:!i lzıuir arasındn çok kıymetli olanlım var- Halli belediyeye terettüp eden 
- Dnha mektuptan bir iki sntır tlinal Criınoııuıı kıırımu ynnnadıkçn Onn büyük bir kin be liyordu ! Orn- için de konuşulabili:- bir hakikat dır. ve ondan beklenen diğer ihtiyo.çarı 

okumuıtun; baştan oku an daha iyi mektup hu u un<lu bir dü Uncemiz un, o ıs ız od ımıın içinde nteş Slt<;nıı olduğundan iizerıl'\cle ne kadar Gaziantep birçok istilah1ril u~ra· sıralıyalım: Pazaryeri, ekmek fa~ 
olur. kalmadı deınektir. glSzleriııi bir noktnytı. dfkrniş Lulun- ehemmiyetle du•nl-ıa yerind<"d1r. dığı lıalde Türklüğünü daim., mu· rikası, yol park ve lağım. 

- Pek GHt, Bu esnada Knr<liııal cnnı sıkılmu3 duğu hulde her nefeste kalbiııiıı en dP-- lzmirde bir çok sanayi müessc· hafazL etıni , bir tarihte bağlı bulun Arasa adı verilen pazaryeri hem 
Dlye Arıımis eevnp verdi: lıiı· halde yoluna deHm1 cdrken bıyık- rhı kfüı ·inden gel n l..ıoğucu fignu, bu seleri bu yüzden muharrik kuvvet- dui•u Halebin tesiri altında o5la şehre u7.ak, hem medeni icnPlal' 
cAıiz nmcaıadem; lnı·mııı urnsmd:m mırıldnnıyordu: karanlık ve ulu şntoııun uzerine ku- lerini beş beygire indirmek mecbu- kalmamıştır. E.n ufak bir köyünde dü ünülerek yapılmamış, iptidnt bir 
cKız kardeşimin küçük lıizmetçisi - Bu dürt udnm hı:r holde beııim rulmuş bulunduğu knyıılnrn doğru, riyetinde kalmıştır. lzmirde makina bile Türkçe konuşulur v.e Türk örf mahaldir. Burada hele memurlar 

kııp:ıttlfı Karm61it manwıtırının bu- maiyetimde olmnlıdu·. intncı ve fakat kudretsiz bir yeis gibi aJat ve edevat imalatçısı olarak mu- ve adntı ya ar. hiçbir istifade göremiyor. Kı vakti 
lunduğu Betun kasabasına gitmeği L 1 l yükselen, guı·Jiyen \'C çuı·pıp çnthyan hanik kuvvetini beş beygire indir- Son nüfu tahririnde s~h .. in 52, zate11 ortadn birşey yok. Belediye 
kararla tırdım. Bu zavallı çocuk bnş. Malıpusluğım ilk utillii dnlgnlnrın se lerinc ne güzel uyuyor- memiş tek müessese kalmamıştır. bağlarile ( 140) ve miılhnkatile ne yapıp ynpıp tercihan bir paznr-
ka bir mahnlde hayatını tehlikeye Şfmdl de, gözümüzü Fı·aıısn snbili- du ! Şiddetli teessür) riııin fikrine Biz, bu vaziyeti, maliyeye tnnlak 300 bin küsur nüfusuolouru tahak yeri kurmalıdır. Hntayın pahalı ol-
koymaôan Y8.§1Yamıyacağını bildiği ne çevinnek eebeblylc göıUmUzden aksettirdiği ı ıklar sayesinde mndnm eden cihetten değil de endüstrimi- kuk etmiştir. Büyük bir niıfus o.rtıfı oldugu böyle bir şehirde umumi pa
fçhı tamamile teslim~et göstermiştir. ayırmış. olduğumuz Maylccllnln )'anı- Bonas~oy ve Bukinghnma karşı ııe zin i.stik~ali bakı~mdan endişele- vardır. iki şn~ım ar 'imd.,ka fnrk, zary erleri diğer ~hti):a~lara t~~d-
Bununla beraber, aiTe işlerimiz iste- na ildelım. kadar çok intikam pi nlnl'ı tasnv\'ur nereR mutalea edelım. on bindir. düm eder. Beledıye ıçm de mühım. 
(\Jtfmi.z aibl ~·oluna girecek oluraıı, o Biz onu hlilQ bıl'ak"tıkımıı albi me· ediyordu: fakn( u ziynde Dnrtam·ıını Endiistrirnizin inkişafına çalışır· Üç tepe üzerine kurulmu olan bir gelir kaynağı olduğwıa göre }a· 

da kahrolmak tehlikesini atlatm!ş bu- yus bh· halde derin bir dil~Unceye; dUşilnOyordu ve fakat bu plünln;. is- &t:n büyü~. ~~-a>:_i mü:sses~lerin bu şehir birçok güzellikleri ti~~~inde pılacnk masraf yerine mnsruf ola-
lunacatı için, her Eamnn kendlıınl dU karanlık bir hufreye dalmı~ buluruz tikbnlı"ıı kl • . . d k ·b 1 , . yuzden kuçuluşu bazın bır gerile- toplamı tır. Bol suyu, bol agaç ve caktır. 

· · k d mrn ıgı ıçm e 0~ 0 U) oı- d • ·ı ·d· "' "1 l h 1 · · l · • E'- ek f b "k '- l h l ı· tGndUlderlni bildiği hasretkcşlerının ki, bUtUn ~midlerlni bunun apışın a du ! • me egı mı. ırr n urunele, vergisi ve ın çe erı: sayısız mcsıre en, eg· Km .. n rı nsı ue ıcıne a .u· 
:Yanına gidebilecektir, Ayni zaman· ve nrkııcla bırakmıştı, çllnkO, ilk defn R; t . fk 1 u·l k 1 . k d. kalksın demıyoruz. Fakat iktı di lence yerlerı v rdır. Bu sebeple zımdır. Bugday ne kadnr ucuz al-
da, kız pekte sıkıntıda değildir; iste- olaı·nk şUpheyc ve ilk defa olarak kor- . ~,Hı ' ubı 1 trı~ ılı 3 1 ın lfıçm de·n ~- muvazeneyi bozmayacak bir ekil Antep çok eskidenberi bir eğlene<- duğu halde pidenin kilosu ekiz ku-

di•. sın n ser es JJU unması ,zım ı, \e b l } . l 1 1~. 1 ı k"ka .. d"" k ec1· .ı • dlti şey yalnız sevditinden bekle gı kuya dUşmüştil. b" b lı t 1 bil . . . u unamaz mı se ırı o ara•; tnnınmı tır. · ı na ı • ru tan aşagı UifTieme t ır. ıyı ve 
bir mektuptur. Böyle bir şeyin. ma- Tnlii iki vesile ile makas gitmişti, dır, mla ~udsul 11 s7ı· es. 

0 
nkl km! c~ı ıkçı~ ünsen bu vaziyetin devamı Mai burada herkes neşeli ve herkes temiz ekmek çıkaracak bir fabrika 

· · · 'l t hi t ·1 mnr 81 eme 1' pıumn ı nı 11 • ı· ba1-- d d f d 1 .. kl'd" G 1 · l k · "h "k" d ·· ·· k · b.utır parmaklıklarından gırebılme- kendi ini iki vesıl ı e eş r ve eı-zı ıye .ıomın an a ay a ı degil- ?.ev ı ır. e enın ayrı rn.\ ısteme- ı tı ·arın a onunc gcçece hr. 
sinin ıorluAunu bilenlerdenim; fakat eylemiş ve bu iki vesile de şüphe iı ~ın ı Juzımdı ... Bu ~şl~ıi yapa.bilmek dir. Büyük sunayi müesseseleri kü- si ve bOyle bir arzuya <lü .tüğü, Caddelerin, kaldırımların clöşcn-
her ne d ol a, ziz amcazadem, bu AlJah turafından muımlJat cdileit mu- ıse · abırlı \'e ~uvvctlı b11' cr~eğın ~ar- çülmek mecburiyetinde kaldığına henüz görülmedi, denilir. miye, sakatlıkların giderilmiye, as-
l'ibi itlerde mehnı•etsiz olmndığım kadder mahlilkln mlicadele mecburi- cıydı, ~ukat ~ır ~.aclmm. en ~ıddeth ga- göre. ~angi müesseseden muamele Antep, eskiden b&ı şehirl.e~i~i- faltın i~i .yapıl~ıyo,_ n~~thalin .but-
\'e bu iti yapmağı ü?.erime aldığımı yetinde Jrnlmıştı; Dnrtanyan onu, O· zub~ bıl~ bu ışleı 1• ba aı ~ı~mzdı .. sonm vergısı alınacaktır ze nispetle mamur s.'lyılabılırdır. var halını alabılmesı ıçm tanzıme. 
ır.fı karşı ispat etmiş· bulunurorum. nun ezilmez şeytım kuv\'etini rnnğlCip bu ışlcrı bnş.arauıl~ek ıçın vukıt, .ay- Bu, nihayet, endüstrimizin in~ Fakat, harp, Antebi kelimenin bü- inşaatın bir tarzda devamn siddetle 
~ız kardeşim sizin iyi ve ebedi hab- etmişti. lnr, seneler 1 tediğı halde, knyınbıın· kişafı bakımındtm Jiizumsuz bir tün manasile bir harabeza.,.a çevir- ihtiyacı vardır. 
taııızdan dolııyı teşekkürler etmekte- O onu aşk hususunda aldatmış, gu. deri olnn rnildhiş zınd~ncısı Lo~ ~lö keyfiyettir. di. Her köşede bir topn .. k ve taş yı- Eski çocuk bahçesile Halkevi 
Gr; kendıi bir arnlık bUyUk bir endişe rurunu kırınış, emelini yıkmıştı ve Vinterin 'söylediğin~ ~ore, .kcııdısının N. B. ğını göze çarpmaktadır. Sehir yeni bahçesi istisna edilecek olursa hnl· 
içfndeydi: fnkat şimdki hnlde ümid şimdi ise ser\'etini :mah\'ediyor, Mir- yalnız on yahud on ile~ gllnU vardı. baştan kurulmağa muhtAçta. kın ve ailenin oturabileceği bir park 
'haricinde bir hnl vukua gelmemesini riyetindeu mnhrum knlıyor \'e hnttn Bummln bernber, cgcr erk:k olsny- Nöbete; i ec %11 eler l e pek mahdut bir büdcc ile baş- y~ktur. Bu ihtiyacın önemini bele-
temin için or:ıya katibini gönderdi- haratmı lJiJe tchdid ediyordu. Bundan dı bu şeylere çalışır ve helkı de m~- lıyan .. G~zia~tep b_ele~iyesi. büyü~ d~ye de ta~dir etmişt~r, ümidin~~-
tınden dolnyı l>iı·nz 1nüslerihtir. başka, mll kesinin, kendisine siper \'af fak olurdu; şu halde, Allnh lıu eı- Eczaneıerin bir haftahk ve mu hım bır vazıfe ıl mukelleftı. yız. Kanalızasyon tesısatının henuz 

- :.,n _ ... , .... m .. _ ....... -.. ........ ıulr Al rılım • ndf ini soı er ·uvvetli keğe benziyen cnnı niçin zayıf ve na- bat .QUnlarjnl aöstaril! çok çalışmayı ve çok defa Parasız yapılmamış olması şehri pislikten 
3>•ııi selQmetle gönderilebilmesi kabil gösteren ı0 maskenin ko esinf de knl· zıR ınr v cuct çıneı«Symmc hatır.Jlm cetvel: if yapmayı ltendiai için zaruri aaya- kurtaramamı~tır. Birçok sokaklcır 

1 6lduiu kadar ık, mektuplarınızı lıek- dmmştı. ynpmıştı? caktı. ve hatta yollar yüz yıllarca evelki 
ltyoruz. Sizi kuc k1nrım. Daıtmymı, onu, her sevmiş olduğu Mahpusiyctinin ilk anlan pek deh- Pazar:tesi: Böyle yapılmfdı. değil. Hatta manzarasını bugün de muhafaza 

dfam i Mişon> tıdamn karşı ~;npbğı gibi, kin besle- şetliydi; kadınlık zafiyetinin muka- Z::emenltındı Şira; Glllel11tuh takdir edilen neticeyi bir1ikte tetkik 1 etmektedir. Şu halde; bu işi de mü-
Dartıınyım haykırdı: diği Bukinghamn karşı Rişelyonun vemet edemediği hiddet nöbetleri \·ü- Cllıelyalı; Tilllkikl• B. i'aik; ı,ı. edebilmemiz için bu çalışmaların him ihtiyaçlar sırasında göstermek· 
- Oh! Hakkınızı nasıl ödey~eğim, krnliçe nlc~:hine tertip ettiği fırtınayı cudunu kap1amıştı. Fakat delicesine çeomelikt• lkiçeımelik; Ala.acık&• vücude getirdiği asar hakkında bir le hataya ve haksızlığa düşmemiş 

bnmis? Canım Kon tnns ! Nihayet başka tnrafn çevirmişti. Dartanyan, olan meyusiyethıden hasıl olan gale- li. l!'uad, Ay•ukladı ıtaLc. az izahat vermekliğimiz lazımdır. oluyoruz. 
•ltden hnber alabildim; o hayat~: o onu kendi tnbiuthıdeki kndmlarn mnh ynnlal'n yn\·aş yııvnş galebe çaldı: vO· Salı: Belediyeye her sene yetmiş bin .,.*,. 
\bir manastır içinde .selilmctte, o Be- sus olan dişi kaplan gibi tasavvurla- cuduiıu saı·an sinirli titremeler knyb. K:emeraltaodı Şifa; ~eraatiıutlı lira gelir bırakan bir mezbaha ile CaziantePte henüz ne bir hükQ-
lunda bal Bu Betun nere i, Atos? nndnn birini tatbik etmek i recliği Dö oldu \'C h;tirahatc varan yorgun bir e. lı.:tı'•~ Kemerde Kamer; Alıaa• bir bağırsakhane, 73 dükkanlı bir met konağı, ne bir hapishane, ne 

- ArtU\'QZ (Artois) ve Flande.ı· Vud için siper olmuştu. Dm1nnyan. yıJnn gibi kendi içinde kıvrıldı. cakta :U. Ahmıd Luıfı, ı::.r.ıfp~aJ. ~ebze ve ethali, toptan meyve ve de bir lise binası yoktur. Dairerler 
huuudlarındn; bir kere muhnsnı·n onun, ölmedikçe .kimsenin k~fedemi- - Bu ne demek olsun, kendimin :&::treıpaı•· flebze satış pazarı, soğuk hava de- başka başka binalarda barınmakta, 
tııtsın, oralarda bir gezinti yaparız. yeceği, dehşetli sırrını do biliyordu. buraya kndııı· sürilkl nmcme meydan polannı da muhtevi bir buz fabri- eski bir kilise cezaevi olarak ku1la-

Portoa dedi ki: Nihnyct, onun Rişcly-0dım alurak düı- bıraktlğ1m için mutlaka deli olmalı- Ç"1'ıaml11ll kası yapıldı. Sehir haritası v~ imar ı:ılmakt~ ve. hinasızık liseye göste-
- Bu da çok sürmlyecektlr znnne- mnnındnn intilmm nlmnk hu uuııda yım? diye nynayn bak:mık kendinden IHıdurakıa S.bbat; ~ratı1tı -lanı tamamlandı. 20 metre g ..• rılen ragbetı azaltmaktadu. 

dUir; çünkü bu snbah ıı ıJnn bir ca- kullanacağı b rant küiıdını, bu kıy- ornrk n yukıcı bala lnrı kendisine B; Babif, lilkiliktı Yeaı lamir; lik ve 1400 metre uzunluğund:~b~r Bu~br ~akkında duyulan ihtiya-
•lll, Rotoillırin kundura derilerini yi. metli .kilğıdı dn Dnl'tımyuıı ole g çfr- aksetmişti. Sonra nefsini kselli et- lıgııpuaruuJ• Aaıli l.;iU.!1auJ. bulvar açılarak ufak bir kısmı ve cın ~ıddetınden bah etmiye lüzum 
hc,ıt bale iQ}dikJerini söyledi. Derile- mi~ \•e lrn sayede oııu hapsettirıniş \'e mek için, dlicldct Hizını d~ğil; hiddet Alıyot. hükumet caddesi asfalt dö§cndi. gömüyoruz. Her üçü de an~k umu 
l'l ytyip bitirdikten onra sıra taban hatta Hind deuiziııin Botany Bay gibi acze del let eder. Her şeyden önce P11rşemb•: Bulvar üzerinde bir ehitler abidesi mi büdceden yapılacak yardı ı 
(ij~lelerine gelir, ve ondan yiyecek pis ve !fyl.ıur11 i'ıLi lıcrbnd bir yer(' - Sonu v. r - Kcmeraltwda llilil, Gdzelya!1• ve aile Parkı tesis edildi. yeni mc· temin edilebileceği cihetle keyfi;:~ 
blrıeyleri ~alacağını ummadığım içiıı da Gu:aeıy.ıı, 1'ilıuu•l• as. .l';u.; zarlık kuru1du cenaze nakli için oto alakalıların nawr1arma koymakla 
'btrlbirlerini yemek mecburiyetinde C J M D ] K L E R ~relpaıada ~ırefp•,.._ mobil satın alındı. Ayar saat ve ça- iktifa eyliyoruz . 
.... caklardır. ' Cııma: nıdikildi, pazaryerleri tanzim ve • • • • • 

4toa, bir baı·dak l&Ul Boı·do şarabı· r KemeraltıQ dı luibat, G4sel7a· belediye binası tamir olundu, züh- Alman"a 
llı dikti ki, şimdi bııe şöhreti dillerde ''Bu da gec. er ya hu ., ıad. bdsel1•u. ıl',•tpaaarımd• 6eıif r~vt hastalıklar dispanseri açıldı. şe ..,, 
el ı ...... _ hır bandosu tesis ve bro ürü d • 0~ bu prap o ınman rnc\•cud ol- Daha IJiı·kaç ny cn~ı. Şanghny ,.eh· ile unimıı btıyle öylcmfşizuir: •.u~,ıa•luıae ı..,ıt~'ı.a'"""' ~hu • rıldı, temizlik için fa2;2! ge Yfu.~ld~ 
".Ydı w•"es.i o derece artınnzdı. De· ı·i, büvük Lir muknvemetlc Japon is-j Bu clıı cre,.er .vnhu !.. '-il•ta U. !-uad. eJ kt "k f b ·k d 1 '• el! ..,.. ~ .. ır e rı a rı asın an istifed ·ı 

ki: tiUisınn karşı duı·uyordu. Fakat çok Hall.ıuki, dıu <.la geçer> deyip ayak- Camıu1.c1~i: şehir ışıklandırıldı, Kavaklık ~; 
- Zavollı budalalar J Biçare ah- sUıınedi. Japoıı medenireti, alabildi- 1 lrırı uzutınak değil, onun mukavemeti !Saıclıarakta Sahlaat; Earaall... Allebe? mesireleri te§çİr olundu, 
~r! Sanki katolik mezhebi bütün ğiııe işliyen bir vahşetle ornyn girdi. 1 kur:ısmd , p::ıçnlurı ~1\'ayıp onu ge- Pazar. e~ tesı.s~hna başlandı ve nihayet 
~beplerfn en faydalısı, e11 kolayı de Şimdi orada, uçlık, sefalet, eğlen., çirtmektir. 

1 budc.~ ~~~.yüz bin liraya çıkarıldı. 
~J Bana 1röre vız, diyerek dilini cc, casusluk, büyük piyaan oyunları :. LmualtaGda .tliüi. .Kuauı•• <?~ruluyor ki, GazianteP beledi-
~na yapıştırıp ppJa.ttı ve tek- varmış.. Bir 2at tnnll'lm. Bir gün purmuğm· d. liab.i( 1'eçe~d• ~- laai.t; yesının vücude getirdiği a r, çalı-
~ aözüııe devam ettı, Doğrusu cesur Bnnn k~h~·sa, za\'allı şelıl'iı~ bu hn- da bh• upse oldu. Aldırmadı; ır,aıpuarıadı Aut şanları tebrik ve takdiri karşılata-

.. 
U:; denizaltı filosu 

vücude getirecek 
Berlin, 17 (A.A.) -Almanya 

bu sene deniz cüzı.itamları kad· 
rosuııda dcrp · ş edilen üç de· 
n ·zaltı fılosu v·ic ıde g tirecektir. 

'darnıar ! Paknt sen ne hnlt karı§hrı- ziu tıçk~bchtm~ldl\~~lnerek, şchrııı 1kadpı: - ~ ç. ı· ! . . . .. --. c:J' ehemmiyettedir. Umumi ib-
~ol'S A sına ın ah eı·ı ı e şuııu y 7.nUl ı ır · Dedı Şımdı o zatm bır elı dort pnl'- Al tiyaçla~~an bir Çoğusağlanmı her 
~ t~:.... ramis? M? ektubu :niçin cebi- .. Bu da gC>ÇCl' ynhul.:t ınııkhd;l'. Geç ı· d diği şey, gcçm·nıiş. cura dag., ların· s~ne budceden alınan im'"~ - n"ıspe- GfnJük 1 \•asal gazeto 

4619 wnyorsun • ., k" 1, • • t • t d l 1 .l\ı9ll " 
l>"'rta .. k b • * 1..>11 ·ı. parma~ı g('çırmı ı. ın e çn ışı mış ve bunda muvaffak •--------------

... nyan soze arış : İ , da 1; k k J 1 d d k • J d l Sabib \e Batmuharriri -Evet At h kk • . • k spnn}'u m ı nrşı ık ı milca c- Bir dostum \':11'. iki oğlu için, Q l Q aQ m a o unmuştur. Bugün Antcbe 
~h· b ' losu~ nb<! ı \aı, onu lil • lenin on günleri gelmek üzeredir. - Zeki çocuklardır. Sınıfı geçer- -B - .. . ~arp sonu çclıreşini tamamile değiş Hagdor R;;,dii OKTEM 
~ ', ~.nun a . n r, ~·a~~~ bile Her iki tııı·nf son kozlnmıı oynuyor- ler. aşı 4 uncu salırfede- tirmiş, yeni ve medeni bir yüz ta- t:11.111m• 11.;riy•• •e 1au illui mildlo 
tl... Yö lo Kardınnhn kfilleı·J soyletc- laı·. Bu devamlı ve kn1ılı t"pı" nıedeıı de yazd ... b" be '-" f kı b ] ıL .bamdi Niiahet ' . .a. N• '• d ,it k ~ Dh·oı·du. Dün kendi i öyl~di; ıgım ve ır steı.,;ar tara ln· nmayn aş amış nazarı He baka- ,._.,v-tıı. •.• esrın·a, vn ıf olmadığı nereden 1 h • . dan best 1 k"" "'k kı ·ı d'• b'l" · J -. 
-<4l1Üın? avuçlardn ka an, nrap, yanmış, yıkıl· Her biri altı~ur dersten sözlilde.. e enen uçu şar 'e ıger 1 ırız. DAREHANESI 

·ı k ba · "' yazımı v · B'l h B - O hnJde mektubu ne '-':tpacaY ... z? mış, bir mı yon ur ıı vermiş, işı, Geçerler mi, geçınmı.ler nıi, bugunler- . . ereyım. ı mem oşunuza ununla barabcr Antcbin henüz Tıırıfr ı~lııcl B yler rıoka .. 
'h " ~· il/'.t h ı•·atı b ıl.; d 1 b" 1 · gıder mı? tem' d.1 · b" k 'h · 1 .,. .uiye Portos sordu: ıeşk· ıt ı, 1

"' • 0 mu.,. 11' R· de beli olur \'C dostum ela heı·şeyı (B "k· . .. ın c ı memış ır ço ı tiyuç arı 1 t..llıılk J artiai lıinası içiııd• 
1 - Griıno, buraya ~el. paııyadır. nnlnr. u ı ı parça dığer sutunlarımız- bulunduğunda da üPhe yoktuı. !"eJ,ıraf: lr.ınir - ANADOLU 
~ d k k k dadır.} Bu sözl d 1 h • b" k" · la_ ~iye Atos çağırdı: İzinsiz söz söy- l\lndri in yı ·ı · apılarınn da :ıyni Biz, hnyntııı zoru ile knrşılnşıncn A l . . . • . . er en ıer angı ır ımseyı 2 tltfoıı: ~776 .. Foıta kutusu: 405 

~ene ceza olnrak, lütfen şu mektu- şeyi ynımnlıclır: fıcizliğimizi, zanfımızı \'e beceriksiz· , yrb dım, gıçlıy.?r~ı~. ve ıçı ıle Ya- ıtham etmek istediğimiz manası çı-
"' ı.ı l'iyeceksiııiz, do tum; sonra lıize Bu <ln geçer rulıul.. Jiğinıi;,i, şı)M hukakdakmkı. duşunubayorudm: Zakarılmasın, vazifeler yapılmaşhr. 
"'11.lla );.... .. Ald l b d u a n ı, onun sın an, göl ten bunlarda son 3-4 yalın mah-ı-..ı .• ca~.n bu hizemetin mükafatı ola- • , - ııına \'ll ıu. u u geçer. ı· k lb" b" h .. d. 

1 
h k ... -.: ta D ·f · t.I 1 ges 8 ıne vurmuş ır a ıse ge~ su üdür. Eski belediye da a. ço 

Abone teraiti 
1 ıllıf:ı lU.V, alu •)h ı &J.l 

.. aauııur i~ bu kndehteki şarabı içeceksin; J>erd, hastalık, felaket geçiren, e: P geçış rmege~ ça ışu·ız anmın, miı ol caktı. Nitekim 0 uzak mazi çalışabiliPdi, 
0 

cihet başka, yeni be- ı 
G:.weıa mektup iyice çiğne. Zengin iken fakiı· ~an, ı ckserıya yaya knldıt&ımızı görürüz. pf\rçaaının matemini, hain ve hala lcdiyenin ve bu belediyenin ba m- l •hnca ıuaılekede.r ifla H'Hlı• 

1 

.\t ınıo gülümsedi; sonrn gözlerini Mamur iken harap dü~ı. Her baeıınıza gelen şey ve her haki· taşıyordu. d b I o.Y Hamdi Kut} ıl<ılf' tcrtti 21 liradır 
Osun eı· d ki kad h. . y . -'d ğ b' k t b. ~ . a u unan an arın ~=~~~==-~~-.--.--ı ~lt ın e şarap e ıne dike- am aı anıp eşe e ınen herkese ·a ır oyuncak degıldir, kendimizi Fakat neydi 0 hadise L Onu v _ h h Jd faaliyete genni Al\ALl>LlJ h.AlbAA~J.ı. 

114 ~İ kağıdı dişleri arasında iyice çii'· veya_ berşeye, ~iz Türkl~r eski bir fel-ı ald~trnıyaJım. ran ve yıkan şey ne idi). u C:~int ~id ve güzel esed:: lıA~lUU~'Hli 
ıı >'Uttu, sefeıiln katıaatı ile ve rmdane bir eda ~imdik S. G. devamım temenni ediyoruz. lıtıl•••••••••••••-1 



brma11 c a kılın . c ktır. 

2 - Şutname11 S Te• ... 
938 Salı poüadea itil•• 
heıkeae açı.k bulundur11laca~ 

3 - Tayin edilen um•Ü 
artarm~ bedeli ıayrimftl~ilf 

muhammen lcıym~tinin 100 • 
75 .ni bulmad I· takdirde 
çok arbruaa taaWaifli 
fıtalQ/al: ı\İlit :ı., aGM 
temdit edileceti 15 inci ...
yani 30 Temmuz 1938 Cu..,,. 
teıi ıünii ayni aaatta • -" 
arbraaa ibaleıi olacaktır. 

4 - işbu gayrimeakulia W 
rindeki baı...hranı huaulile ""' 
ve m.ısrafa dair olan idclialr 
nnı evraka müıbitelerile birlikti 
20 gün iç:nde dairemize bil:lif'. 
meleri ve akıi takdirde balcW" 
tapu ıicil le aabit olmaclıkt' 
utıı bedelinin paylqmu_.. 
bıriç kahcaldardır. 

S - Talipler kıymetia ıtl 
de 7 buçutu niabetiacle plll. 
akçesi ıta edecek1eri ı:bi rllr. 
mu de:liliyes· ve tapa murıli. 
ve iıbu gayrimenkulün m~ 
k m vergı borcu mütreriye eit'! 
l rı Fazla izahat almak ııtiyd• 
leı in dairemiz:n 1938 Hlldl 
72 sayıh doıyaıına •ir .... 
etmeleri ilin olunur. 



Sahife 7 

Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan a~k. 

Nakleclt! ": K8mi Oral 

t Ber~amada : 

Bakırçayın temiz
lenmesi başlıyor 

Yaz gezintileri başladı 

Manisa Halkevinin Sart 
• Çarl Grevil, Emmamn mektubuna Diye sormuştu. Sir Vilyam Hamil-' Çarl Grnvil; mektubunun sonların- B d • g Zl 

Vtrdiği cevapta, şöyle demişti: ton, cevap \'t~rmck üzere iken, l~mma 1 
da, eski karısını unutmak için Emma ergama a yeni 

<Bir daha bana öyle saçmalaı·la do- bir hamle yapmış ve mektubu sefirin ile olan alflkasınn başka bir şekil ver- elektn•k tesı·satı . 
i neşJ eli geçti 

lo mektup yazmağa kalkışmayasın. elinden kapmıştı!. 1 meği tavsiye edecek kadar ilerilemi~ b d k Jd 
llaln>tt Sir Vilyam Hamilton sevile Sir Vil."am Hamilton. güzel kadı- 1 ve şu cümleleri ka.vcle.vlemişti: Gençler ır gece Kurşunlu a a I·· 

.1...... • - ·' Bergama, (Husu~i) - Bir müd- ' 
1 <ıek insanların birinci safında yer al- nın bu hareketini, adet.a terviç eyle- cSevgili dayıcığım. aylarca ı:ı.ilren dettenberi plan ve keşifleri yapıl- ) B d "" k d kt } 

rnış bir insandır!.:\) mişti ! bir .inhi::ıardmı sonra -ıize teslim olmn- makta olan Bakırçaym 1,6 milyon ar' OZ aga a ar Çl l af•• 
Emına, sevgilisinin bu mektubunu Emma, Çarl Grevilin mektubunu ması. hayretimi mucip oluyor.> lira tutan temizleme ve kanal açma 

alınca, son derece müteessir olmuş ve heyecanla okuı.nağa başlanu~tı. ~a-ı Emma. tek kelime söyle!lleden işi eksiltmeye konmuş ise de toptan 
Carı Grevfle hemen şu cevabı yaz- zarları daha ılk :mtırlnr uzerrncle mektubu elinden atmıştı. Vilyam Ha- talip çıkmadığından parça parça 
ınıştı: iken, ani bir teheyyüç ve infialle kn - eksiltmeye çıkarılmasına karar ve-

milton eğilerek yeğeninin göndermiş _ 
.cBana, hayrete şayan bir alikasız- !arını çatmıştı.. d 1 rilmistir. 

ı,ı.. E ı olduğu mektubu yer en a mış ve ce- • UJUa yazdığın mektuptan çok diJhu- Çarı Grevil; ınmamn; ay ardan- Elektrik itleri 
tıuın. Adeta dayınıza teslim olmamı beri Napolide bulunmasından zene 1 hinde saklamıştı. . .. Bergama belediyesi taı·afından 
tavsiye ediyorsunuzl Bu feci akıbet kadar t.ahasııür gfü~termemekle kalma-ı · Geniş salonu, on dakıka kadar su- yaptırılacak lokomobilli baştanbaşa 
'ttedir yarabbi? mış, ayni .zamanda e\'lenmeğc karnı· ren bir ~ükuııct kaplamıştı. yeni tesisatlı elektrik işine talip çık-

Grevil; eğer şu dakikada senin ya- verdiğini dayısına bildirmi ·ti.. - Arkası var - rnadığmdan Heyeti Vekile kararile 
tnnda bulunsaydım, bu mektubundan emaneten yapbrılması uygun görill-
toıayı seni boğar ve sonra da, en de- ı• •ıt k } kraliçesinin müş ve elektrik mühendisi Bay Ata-
•lin köşesinde aşkını sak.lıyan kalbi- • ngı ere ra ve eddinin idaresi altında işe başlan-
ı{lli kendi elimle koparır atardım f.> p . . etı• mıştır. 
Emma.ı teessürünü yenmek için, aflS zıyar Yakında bina bitirilecek ve on 

birkaç gün eğlencelere dalmıştı. ayda tesisat tamamlanmış olacaktır. 
Napoli, o ıralarda, geceli gündüz- l l Su iısleri 

lij eğlencelel'e sahne olmuştu. Devlet 1 Tersavın ayna l sa o Dört sene evel belediye 120,000 
rtdamJnn bile sık sık eğlenceler tertip V ~ - lira sarfile şehir içfocle yaptığı 17 
etrnekten meni nefsedememişercli. fi kilometrelik su tesisatının baş tarafı 
liele kral Fcrdinand, eğlencelerden _J kı• zı•ya ette kanal halinde kalmıştı. Bu defa güm 
baş kaldırıp, devlet işlerini bakamaz nu naa rük varidatı karşılık tutularak on sc-
.o1rnuştu. ne takııitle yetmiş beş bin lira ile do-

.Sarayi kralide, eğlenceye da1ma· ~ "•• •• • k f • d d ı kuz kilometrelik kısmı da ihale edil-
~ış yalnız bir şahsiyet kalmıştı: Krn- 14 uncu Luı zamanı ıya etın e pu ra ı ıniştir. Yakında işe başlanacaktır. 

Bozdağ-Sarcl gezi'lf tisinden bir intiba 
Manisa, (Hususi) - cleçen gün ı kalariyle birlikte Halkevinde toplaa

Halkevimizin köycüler şubesi başka- mış ve hazırlanan ot.obüslerle sut l1sl 
nı mektupçu Bay Şevki Birse1in baş- 1

1 

buçukta hareket etmiştir. 
kanhğında bir grup Sart harabcJe- Geziye sayın valimiz Bay dOktor 
rinde tedkikler yapmak üzere Salih- Lütfi Kırdar ile tüm komutaıwmz 

liye gitmiştir. Bergama kermesi gezi- general Tevfik Öke de refikalarfyle 
si ,üyelerde ilgi uyandırdığından, bu iştirak etmişlerdir. Halkevlerimli. 
geziye iştirak edecek olan zevat refi- l\Ianisa-Turgudlu hududu ineriade 

Turgudlunun çalışkan knymakrunı B. ~ Marya Karolina. 1 h• d ki 
Emma, Napolinin en yüksek me- 7 5 metrd©te lZffiet e ece • 

huninde birkaç gün içinde biribirinl 
taluben bazı tezahürat yapmı~ ve fev
~lide bir hayranlık Jc'azanmıştı. 

Trakyada sosyal hayat ilerliyor 
Adil Özetçi ile Parti ve Halkevi bal
kanları ve Turgudlunun sevimli şatı. 
siy~tleri t.arafınclan karşılanmış, ora
da arkadaşlan birbirini tanıştırıldık· 
tan sonra doğruca Turgudlunun gü
zel parkına gidilerek Büyük Önderi
miz At.atürkün lzmirin kurtuluşana, 
te.kaddlim eden günlerde çadır kura
rak güzel İzmirin kurtuluşunu müte
nkıp tntbiki Jazımgclcn şekli idareyi 
tespit edip maiyetine emirler verdiği 
yerdeki abidenin önünde ve yüzme 
havuzu kenarında bir müddet dinle
nilmiştir. Turgudlular taraf1ndan ka
zırlaııan nyrnn, dondurma '1e gue. 
lnrla misafirler izaz ve ikram edil-

Sir Vilyam Hamilton, yeğeni Grevi 
I@ ~·azmıf olduğu bir mektupta, şun
~tı kaydetmişti: 

«Emma, hakiki bir Ledi olmak mev
İ(tını buldu. 

En yüksek mebafilin takdirlerini 
kazanan güzel kadm, sarayda bile 
~evzuubahs oluyor.> 

l{raliç..ı. ~fariya Kıırolinn; o vakte 

._.ı:-.-.. ~;n.;a:a'ln.ı.J&nı <lr~iiıi ıuucJa~:r~ry~~~d•a 
~ tok menakip dinlemişti; :fakat, 
kendisini bir gün bile kabul etmemiş
ti. Kral Ferdinand ise, güzel kadını 
1ıtnımak arzusunu izhar eylemişti. 

Sir Vilyam Hamilton, Sa majeste-
1lin bu arzusu üzerine: 

- Haşmetmeap ! Bu arzunuz, yal
lııı onun için değil, benim için de bil
Uk bir şeref bahşedecektir.> 
l>emis ve bu haberi, sevinçle Em-

ltıaya ulaştırmıştı. Güzel kadın, kra- /ngiltete kral ve krcı liçesi ile çocvldar1 
lın kendisini görmek istemesinden Yakında Fransayı ziyaret edecek ı YEMEK LİSTESi 
i!on 'derece memnun olmuştu. Napoli- olan İngiltere kral ve kraliçesi şere- Bay Karton tm·afmdnn intihap olu
l"e geldiği günclenberi bu derece se- finc yapılacak kabul re~imleri, gezin- nan yemekler listesi on servisi ihtiva 
'lhınıcroişti. tiler ve sairenin programı bütün te- edecektir. Bunların hazırlanmasını 

Sir Vilyam Hamilton; Emmanın; f errüatı ile tesbit edilmiştir. Kral ile temin etr.' k Uzere Fransız aşçılar ce
~l"ala karşı sarfedeceği tazimkar cüm ·kraliçe Versaya da gidecekler ve bu miycti reisi on aşçıbaşıya müracaat 
1{:len sıralamış ve gü7.eli okutan pro- ziyaretin en parlak tarafı, buradaki etmiştir. Bunların her biri bir tek ye-
f~rlere vermişti. sarayın meşhur aynalı salonunda ve- mekten mesul ofacaktır. 

Emma, kral Ferdinandı memnun ı·ilecck (iğle yemeği olacaktır. Fransız Yemek listesi, tngiltere hükümdar-

Edirne san' at okulu ilk 
mezunlarını verdi 

Enstitü gelecek yıl daha geniş bir 
kadro ile ça ışaca tıt 

(Sonu 8 inci sahifede) 

Acl ınada 

9 Hasta sütten 
zehirlendi 

Adana. (Hususi) - Şehrlmi%cle 
sütten altı kişi zehirlenmiş ve hasta
neye kaldırlmıştır. Ayni gün hast.a
ııede verilen sıitü içen hastalarda• 
dn dokuz kişide zehirlenme nlamet
Jeri görülmüştür. Hastaların hepsi
nin tedavileri yapılarak kurtaı·ılmış
lardır. Şehrin temiz süte kavuşması 
için tetkikler ~·npılmaktadır. 

Muğlada 
ettneki.e güçlük çekeceğini hiç zan- gazetelerinin yazdığına göre bu yeme- lnrmn Frmıi'lız mulbal· sanatının in-
lletnıemişti. ğe Cumhur reisi veya bir nazır tara- l'kJ . . t~ kd' . t:t•recek surette ta- Ko·· y konakları "'--- . . h . . ... k b" . f' ce ı erını et n c ı '- "U'Dl, fılhakfkn kadınlara cok dils- fmdan er haııgt buyu ır mısa ır . 1 F . tert'p edilecek-
\rı • • • • • • • • f t mamıy e ransızvnrı ı k } 
~nda. Hele köylü kızlarıyle konuş- şerefıne çckılcıı her hangı hır zıya e ~ b' T 'le 

lkıata ve onları saatlerce huzurunda değil, Fransanın milli saraylarından tir. Şaraplar pek hususı ır 1 1!1a 1 uru uyor 
'ltkoyınag"a alışmıı:ıtı. birinde İngiltere kral ve kraliç.esini seçilecek ve bnzı şampanyalar kralın Muğla, (Husus1) - Bodrum ka-

:i k E nsf itiiniln sergisiıulc lntlı1 nanlar ve h."'lzları:nuz dersde •• 
li'el'dinandın burnu uzun olduğun- kabul etmesi manası verilmek tazım- cloğ<luğu r,;ene mahsuliinden olaca ·, E . _ 

1 
. zasındn iki köy konağı yapnrılacak 

rı. • • • tı· . f' dırne. (Hususı) - kı sene evci kurulan bu san'nt milcsS""'eler'nd b B rtl k'" k ""n. (Nazone) (Koca burunlu) dıye dır. Bu takclırde her şeyın azame ı. diğer bazı Bugonvı. şarapları 1se ı- k 
1 

Ed" . ,.. 'Ik b 
80 

""" ı en r. u su e oy ·anununun esa9 
l...... • • • • • .. ı k -k ı ı ' · · uru an ~ ırne Kız San'at okulu 1 • u sene talebe mezun olmuştur · 1 'nden bı·rı'sı' kn ızın ·• ~ıye edilmışti. heybetlı, guze . ısaca mu emme o - Hncn veya falanca tarihi kadiseyi ha- ı mez l b 1 . t' V b l b 1 b - . prensıp erı zam ';{" 
~ . .. . ~ rektir • un arını u }'1 vermış~r. c un ar aş ı aşına atolye açıp ça- köyünde tahakkuk etmiş olacaktır. 
~ nıma, o gün; profeso~lerm yan;n- m~ı g:a hükumet' Vcrsayclaki bu i1rlatacaktır. Bu münasebetle okulda fevkalade lışabilecek,derecede yetişkin oldukla- Konakların biri Yalıkavak, diğeri 
l't ıı ayrıldıkça, mlltcmadıyen. ~~a a- .. ~ ran • ~. . t tı.'ı. .. l .. k R lokan- MOl~YERtN BİR PİYESİ: zarif ve ince bir zevkin mahsuın olan rım, teşhir ettikleri e<>va ile ispat et- Mumcular köyünde yapılacaktır. 

rı knrşı~ına koşmuş ve kendıRını do- ogle yemegının er ıuını ,u a~ b'. . .. . . . . . :i. 
~ad ~ .. C'd h'b' v F. . 1 • . Bu öğle ~·emeğinin tam 13.15 te ıı sergı de vucude getırılmış ve ser· mışlerdır. Konakların her biri ikişer bin Jiraya 
~e ... oya seyretmeg~ ~oyulmuştfu ... ıl - t:ı· 1 ~a. 1Baı "' eKa ıtan~ız taşç1ı.aıtc~~t~) e- bıışlı'-·ac·ıgwı ht•Raıı erlilnwkte<lir. Ru gi güzi(le da,:etıilerin huzuriyle gene- Sergi gezildikten sonra davetlilere ·rıkacaktır Her iki konagınw . 

., çok güzelleşmıştı o· pro e:>or e- tı rcıın " r on a ev< ı e m1!:5 ır. · .1 ' • 1 Ka ., . :.- · i11şası 
~ bile gökten inmis ·bir' melek J,-ribi 150 KİŞİLİK B1R SOFRA: takdirde yı>meğin ı 1.45 te bitmiş ol- ;" Okz~m D~.n~ taı·afmdan daçıl:ı~- (Sonu 8 inci sahifede) eksiltmeye konmuştur. 
tatlin~URtü ~ Aynalı ~alona üç. masa konacaktır. ma ı ve bu dakikada misafirlerin. r!" .. ı·u un bbuyilk ~aclonlahrın. ant dırı-

- - . . . ~ nı sus Jyeıı u sergı, um urıve ev-
• Şeref n1aı;;nııı orta<la ve altını., kı~ılık- kahve içmek iizerP krali<,"Pnin daire- . d .. 

1 1 1 
k • k 

• .. .. h · ' rın e olıem e e e a mara yer yer u-
~ l!!ınma, ertesi sabah uykudan kal- tir.Bu ma:a sarayın ~n c.ep esıne mu-ı lerine geçmis bulunması lazımdır. nılan san' at enl">titülerimizin ve sat'-
ltıca, annesinin hala yatakta olduğu- vazi olncagkınrla~~. n.usafırler. yemek 

1 
na,·etliler >:aat 15.Hi tı• şatonun par- at kültiir hayatımızdaki önemli ı-olü-

~ c.~ ü t·· B' s· ,r·ı uerken par ı goı ebıleccklerdır. Şeref,,. . kl C h . . . .. 1 ı· . ld t tk' ~ <!ıOl'In ş u. ıraz sonra ıı· ı yam ·' .ımuı mce · er. 'um urreısı ıle kral ve mı Je ırtme bakımından cıc en e ı-

~a?lıi~ton odaya girmişti. l~mmaıun ma.:msınııı. sa~ı·n·d.a. ~: solunda beheri kraliçe ~rabalara binip Versayın ko- k~ şayan bir eıserdir. . . .. 
~ı \tesı, derhnl odayı terketmış ve ki- kırk be.jel ki:.ılık ıkı mnsa daha bu- ruluklarıyle-hnvuzlarnıı :-ıeyrc~ gide- Başta general Kazım Dırık. ba~mu-
tı. 'ttı, Nnpoli sefiriyle başbaşa bırak- luııacaktır. ceklerdir. ı:;avir ._alıri örcy, vali ,Niyazi Mergen 
~~ 75 METRDOTEL: i\Tolyerill clmprompu de Versail- olduğu halde müşavirler, okul direk-

lıı Sır Vflyam Hamilton son derece Yemekte hizmet etmek üzere yet- ıe..-.> adındaki piyesi de, hükUmdarlar törleri ve kadınlı erkekli seçkin bir 
~llınun görilnmüştü. Bit· kerre Em- miş beş metrdotel ayrılmışbr. Bunla- için hazırlanmış olan çadıra girilme- davetli kitlesi seı·gmın bulunduğu 
bı/1ın yQzüne bakmış ve sonra da, rm hepsi Fransız, vakur ve uzun boy- :-;ini müteakip başlı~·acnktır. salona g~çerek teşhir edilen eşyayı 
~ ltaç glin eve söylemiş olduğu şu sö- ludur. Hepsi, on d?~<lüncü Lui asrı bü)•ük bir takdir ve hayranlıkla mü-
~krar etmişti: modasına uygun gıyınecek, perukları Almanyanın şahede etmişlerdir. 

~ ....... Bugün, bana her znmaeıdan zi- pudrnli olacaktır. Burada son sınıf talebesi tarafın. 
flde güzel görünüyorsunuz!..» Şeref mıumsınıy arkasında 30metr- tekzı•bı• dan i~Jenmiş blüzler, tuvaletler, göm-
~ Napo}j sefiri, gii7,el kadının yanına dotel bulunacak ve bunlnı·dan her bi- lekler, pardesuler, yastıklar ve bun. 
ltı :l'duktan sonra, cebindt~n çıkardığı ri iki misafirin hizmetine bakacaktır. Berlin, 17 (Radyo) _ Almaa ıara benzer eşya ile moda kısmında 

Uşak 3 - Salihli Gürbüzler O 

~ ~kttıbu okumağa başlamıştı. Güzel Fakat. iç avlulardan birinde kurula- sun'i çiçek ve ~apkalaı1n zarafeti da-
~~dın, Sir Vilynm Hamiltonun elinde- cnk olan mutbaktan aynalı ~alonun hükumeti, Valinsiya yollır1aın, vetlileri hayran bırakmıştır. Salihli, (Hususi) - Gürbüzler- lup olmuştur. Revanş mahiyetinde 
r; bıektuba bir göz fırlntmea, Çarı yanıııda ofü;e kudur yemekleri getirip Alman dortan mttı t1rafannaa İki sene evel Kazım Diriğin teşeb- yurdu futbol takımı Uşak şampiyo- olan maç çok samimi ve alakalı geç-

l'e.viJin yazısını tanımış ve derhal: götiirmek üzere, bir çok ta yar<lımcı bombard man ed ldiği hakkın· büsil üzerinde Parti ve Kültür Ba- 1 nu GençJerbirliği ile karşılaşmak ü- miştir. Resimde, Salihli ve Ufak 
.._ Çarı aibc ne yazıyor? hizmet göreccktil'. daki haberleri tekı.. -.;i}L .dpll.J.iJ.ın·w vardımiyle. zere Uşağa gitmi ve maçta 3-0 mağ gençleri istasyonda görülüyor. 

"~ ... 1 ııı. r.. , ,._~ ,,..._ J ~.,..-a....._.~._...~~ ._.,.,,.......,,~ 



r A~AnOLu 
Zayi Ahkama şans ye Suıh huı<uK 

lzmir Esnaf ve Ahali bankasa mahkemesinden; 
BU KŞ uKI PttOGRA f osyaJ bayat Salıbli şubesındcn aldığım 8281 Bucada mukim i"en olen Sa· 

Sıra Du 1 (100) 1. ık rıgöllü Hasafiın Türk meden ! 
ô!)le ne~riyatı: • • mara ı ıra ı mu-

1 er ıyor kk t h d · · kanununun 572 maddesince te· 
12.30: Kaı·ışık plfık neşriyatı, 12.50 va a ıss sene mı zayı 

l
.k T " k · • h f ettım. Yen.sini ai c "' ı md n rcke inin resmi tasfiyesine mah· 

P a : ur musıkısi ve alk şarkıla· (Ba tara ı 7 inci sahifede) 5 

rı, 18.15: Dahili ve harici haberler. limonata ve portakal ikram edilmiş cskis,nin hükmü yoktur. kememizce k rar verilmiştir. 
Ak~am neşriyatt: sonra pcuernl Kazım Dirili davetlile- Salihli hükumet t bibi T. M. K. nun 561 ve 574 üncü 
18.80: Çocuklara Karagöz (Küçük re donerek hiçbir noktayı ihmal etıni- Sab t Emek m ddeleri mucibince alacaklı 

Ali), 19.15; 'J.'tırk musildsi ve halk yen Ata.till'k rejiminin kaltnt ve aile lıa:a::::::;:::;aı:::ı•:zr1c::::::::ı't::::Z::Bai::ED.ıl vey borçlulamun ilandan ıtiba· 
şnrkılım (Se1'\·et Adnan ve arkadaş- hayat~mızm yükselme i için de birçol e çet U..1 ren bir ay içinde mahkemeye 
lurı) . 20: Saat ayan ve Arapça neşıi· fe?uk~rl:klara katlan.dığına işaret et- kayt ve beyan etmeleri ve bu 
)ııt. 20.15: Tiirk musfksi ve halk şar- nıış, Edırnc Kız San at okulunun ge- Ço U /ıa ta Zatı müddet içinde işbu davet ica· 
kıhırı (lliktnt!l Rıza ve arkadaşlan). ~~11 . y; ldan ust~n ~ir vaı~lık .. gö~::rd~- mu•'& ha bet ctmiycnlerin mürac ati rm1n 
20: Arıknra İlkbahar atyar:ışlnrının ~ını .'c Edıı·~ı~ılerın bu üstunlugu dı- c. 1 1 nltmcı luıftasında ko uya iştirak ede· lt'ktur ' ogretmen arkadaşlarına H st farını l l ,30 dan bire k • n z rutibare almmıyacağı iJ "n 
cek :ıtlur \'e kazanma ihtimalleıi hak- borçlu olduğunu soylemiş ve okulun dar Beyler sokağında Ahen~ olunur. H. Ş. 2150 
lmıda koııu ma: ,Audurrabman Atcı) önClmuzdeki de.rs yılı başm~n d~~.n m tbaası vamnda kabul eder. Gııyıı menkut mıdlann çı" 
21.15: Studyo salon orkestrası. 22: :eniş bir kndıo le çalı ncıı.gmı ınuJ- rtarm ilanı Madd (126) 
AJUll~ habeı·leri. 22.15: Yarınk prog- elemiştir. . . ozdog'"' an noter· Kucı 1 icra memurlu.ıt.und n: 
r ın \ '--t'klill 01 ul şimdiki halde dırekWr ve Uç .,. 6 u e 1!S ı · mnrşı A · k ·1 ISTANBUL R~DYOS ijğretmeı~in idnresinde ve ki sınıftan J • • d çı artırma ı e p raya çcv· 

Ô,'f:/ • t U ibarettir. DjklıJlc, moda Ozeıinde ça- iği en: rilecek gayri meokulüo ne ol· 
ti e ncırıya t 1 ıl ktad du7ı.u: Tarla 

12.ao: Plükln TUık musiki i 12 60· ışöma "ftdııek·.. 2834 sayılı Tarım ı tiş Ko- 6 

• · • ııilmla ı ·ııc lıunlaıa tabahnt Gayri menkulün bulundug .. u 
fü1\ adi . 13.05: PJ kla TUrk rnusUd· . . .1 . . opcratifleri kanunu hükümlerine 
si. 18.30: duhtellf pltlk ıı . tı ve ev ıdnresı ı . rıy:ızıye \e niıe ders- göre ve müstah illerin m h ııl· mevki, mıh Ueıi, sokağı nu. 

Altıam ııeı1 iuetı: eşrıya . ler d nn~e edılecek ve okul gelecek marası: Belevindo kocı örlemo 

18 30
, Pl 

1 
_,A . • sene en tıtil hnyatınıı girecektiı-. 1 ranın korunm 11 gayeıilc bu T kd' 1 k O 

· • ıı \WllS musikısı. 19.lG: Koylerdc ziraı kalltrnma · defa Bozdo'ıc.anda 23 ayıl a ır 0 unın ıymet: ört 
Konferanı· Un· · "te · 

6 
bin liradır. t F •

1 
ıv ısı namına Do- Köylerin ziraatına bakacak olan incir Taram Satış Kooperatifi 

:en yzu lah Doğrueı· (Jçtimai bıı- tarımbaşlıırı bugilıı staj ve pratik tc•ekkül etmic: ve bu te•ckku .. I Arttırm nın yapıl catı yer, 
kınıdnn ınodern d'" b~1• ti) 19 55· w y y .. 

• 
&\' i.We • · • gfü·mek Uzere tanınmııı büytık peynir I._ d B ı_ 1 gun, saat: 1 inci artırma 14 7· B h b ı v dısa a~an ğınca onaylanmış 

or ıı a er erı. 20 Grenviç rasadhıı· mandıraforınn gönderilmiatir. Üç 938 perşembe saat 14·16 da, tıc inden ı ııkl ':ıt ve ana mukav len mesinin akt 
1 en saat ayan. 20.02: posta halinde ve bir ay içinde bu ders- 2 inci artırma 29·7·938 cuma 

Necmeddin Rıza \'e arkadaşları tara- leri de bfüreceklerdir. ve t ıc l dilmi oldutu uıulen at 14-16 
tından Türk musikisi v halk şarkı- 60 köy gencini tarımbaşı olarak ye- ilin olunur. 1 
lnrı. 20.46: H va ı·aporu. 20.48: Ömer tiştiren bu küçUk ziraat san•ntlnrı 0 • Bozdoğan Noterliği rcı· 1 - şbu gayri menkulün 
Rıza tarafından Arapça söylev. 21: kulu, Cumhuriyet bayramında bir mi mührü artırma şarlıı mest 23-6·938 
Belma ve arkadaşları tarafından yıllık devreyi gUnU gUnUne tamamla- imzuı okunamadı t:ırihinden itibaren 937-281 No. 
l'Urk musiki i v halk ıarkılan. 21.45 mıv olncaktir. Bu posta köylerine gi- S kuruş d mga pulu ile Kuşad ı ı icra d ireıinin 
orkestra. 22.lG: Ajans haberleri. decek ve ikinci posta olarak ilk tah· muayyen numarasında herkesin 
2 80 PıflkJ 

1 1 
.. raykoy ıcr• memudugun· I 

.. · : • a so o ar, opera ve operet silini bitirmiş elli köy çocuğu çngırı- d görebilmesi için açıktır-. !"' nda 
parçruarı. 22.50: Son haberler ve er- lncaktır. · n: yazılı ol nlardan fazla m ,Q· 
tesi aünOD programı. Bunlar aa tıpkı !inğlık koruculnn Sarayköyde baba dağ~ ı Aş· 

AVRUPA RADYOLARI gibi köy bölges inin zirnat, aşıcılık, yemez oğlu H mdiye Saraykö· 
Senfoniler: fidancılık rolilnil lacaktır. yün bal mahalles nden k•ban· 
21 P te hOkOmet naibinin doğdu- ğıç Ahmed kızı ali menin zim· 

K'u günUn yıldönllmli münasebetiyle [ aDİSa alkevİllİD metinde t punun 935 tıırıh ve 
Dohnanyioin idaresinde büyük kon· 19 uyısınd kayıd!ı bağın ipo-

r. S • • Hafif kanserler: art ezl 1 tek ıenedile bakiye lncığı 
7.10 Berlin kısa dalaası.· NeQeli h f d ) olan 84 lira 10 kuruşun temini 

o y (B ,tarafı 7 inci sa i e e 
hafta ııonu k~nseri (8.16 devamı) 18 miştir. i t l ıı için S.ınyköı Jn taşlık 
Berlliı kısa dalgası: Hafif musiki Heyet Turgudludan sonra Ahmedli mev.c inde ş rk n h ssedar elıf 
konseri (14.16 devamı) 12.25 pluk nahiyesi önünde 1ınhiyenin çalı kan bdğı şimalen yol ga:ben bel,.
kon r1 (14.80 deva11.ı), 17 Berlin la- müdUru B. Ahmed Bece tarafından ta7 b ğı cenuben emin oğlu 
•& dalıı ı. N i hafta sonu konseri karşılanmış ve istasyon yantndaki hafız ba§'·a ile mahdut boıçl.ıya 
17.45 Berlin kıaa dalgası: li sonu kon parktıı misafirlere soğuk me§nıbnt ıt 330 m tr ur b ın ak 
ieri (18.60 keza) 18.SO Peşte radyo ikram edilmiştir, Halkevlerimiz, bu

mat lmak istiycnler, işbıı şart· 

nameye ve 937 ·281 dosy nu· 
mar sile memuriyctimizo mü
racaat etmelıdir. 

2 - Artırmaya iştirak için 

yukarada yaz.ılı kıymetin o 7,5 
nisbet!nde pey veya m l i bir 
bankanın tem nat mektubu 
tevdi ilecektir. (124) 

3 - ipotek h.bi alacaklı· 
larla dığer alakadarların ve ir· 

ork trası 19.45 Peşte koro . ·onser rndnn doğruca Snlihlinin Kurşunlu b ğ derununda 7 elma ve 3 
20 Berlin kısa dalgası: Neşeli hafta knplıcnlanna geçmi tir. Banyolarda yenı"ş ve 2 karaağaç mevc..ıt hususile faz ve masrafa dair 

, onu programı 20.,10 Liypzig neşeli Salihli knvmakamı -Kemnl Oral ile o:up 200 l:ra kıymeti muh m • .; olan idJi tarını işbu ilill t ri • 
hafta sonu konseri 20.25 BtUno haf- Halke\'i başkanı Cehdi Çetin. şarlıny mene üz .. rınden atılığa çıkarıl-
ta sonu iç.in neşeli program 20.SO Kil.ni, kUltUr işyal'ı Raif Kayaalp ve mı t r. hinden itibaren yirmi gün ç:n-
Varşova koro havalan 21 Viyana: öğretmenler ile Halkevi mensubini ve 1 - S1t11 tarihi ila11dan iti· de evrakı müspitcler.le birlikte 
Şarkılı kon r 21.15 Bllkreş küçllk or- birçok mUnc\'ver zevnt heyeti istik- baren 30 gün nihayet ııde yanı memurıyetım ze bildirmeleri 
kestra 21.80 Florans, Napoli: Bando bal etmiş v Salihlinin zeki ve çalış- 15 temmuz 1938 Cllma gü ıü icap eder. Aksı h ide haki n 
mur.ika 21.SO Torino, Triyeste kan· kan gençlerinden teşkil edilmiş olan saat 11 de Sarayköy c dai- tapı s.cilıle sabit olmadıkça 
ilk mlWlkili 22 Belarad Opera orkes- muzıkn muhtelif parçalal' ç~mı~tır. re sın de arların 81 ıcr kılına. S.it ş bedelınin paylaşınasıntlan 
tl'Bll 22.16 P.rag Serenadlar 22.10 Heyet nkşnm Uteri Kurşu u ap- caktır. har,ç kalırlar. 
;varaova Enstrümantal orkastrası lıcnları. otelinde kalını ve. geçi 't:nkte 2 - Ş rtnamcıi ,. temmuz 4 - Gösterılen gundc rhr· 
onaeı1 22.80 P te Çigan orkestrası kadar pek ne 1i ,•nkit geçırm ş ır. 

22.4ö Roma Brui varyete 22.46 Bük- Ert€si giln sabahleyin Salihlillen 1938 s ıı gü ııünden itıbarcn maya' ıştırak edenler artırma 
mualki ~i e8 80 Viyana küçOk Allahdiyen köyUnU geçerek Bozdağa herkese çık bulundurulacakhr. şartnamcs i nı okumuş ve lüzum· 

ork tTa sopran. ' doğru açılmış ulan ) olu ve orndn tabi- 3 - T yin edılen zamanda 

0 
eraia,. ıu . atiıı güzellikleri ıçinde yol ti tünde arhrm bedelı gayrimenkulun mu· lu ma un t lmış ve bunları 

1
!

15 
Ro,maop!:~- dar.l L' 'k yapılmış olan cDoktor LUtfi Kırdnn hammen kıymetinin o0 75ni bulma· tamamen k bul ctmi~ ad ve 

~. • 11.&öM gam ırı ope- . ·•-·ı t • T. k , · ·t'b l 1 • hırdan bir perde (14.45 keza) 15.16 çeşmes~n.e Çw mış ıı. ıa ).n .~.mumı dığ& takdird;, en çok artır nan ı ı nr o unur ar. 

B 1
. ,_"ft ..:ı-ı k rnüfettışı general Kazım Dırıgm İz- taahhüdü bnki kslm k •arti e 5 - Tayin dilen :zamanda 

er ın ~ ~ gası caş termomet- • 1 •. b 1 d ı b' · B v 
resi» i lmli tUdyo opereti 22 Milano md 1~dva ıs5ı 1 .uhltiın ugn ds~~nı( ~ Bır01., 

1
°:- 15 gün daha temdıt edı eceği gayrımenkul üç defa bıA-rıldık· 

R 
__ ,_ ng aıı a ı ye ve ıge ·ı ,.c ae· IS · ·· .. · 30 

Torino: Strau.uun c ıcuABValien d Al h' d ~ 'k' ol n "çıl ve ıncı gunu yanı teın· tan sonra en çok rttr na ihale an ~ ı re ogru ı ı y u o - 9 . • ~ . 
opernaı. . . . • ması için vnki te,.ebbüsleri bugün va· muz 1 38 cumartesı gunu aynı edilir. Ancak artırma bedeli 

Oda m1ı~kısı. limiz B. doktor Lütfi Kırdarın him- santte en çok 'Brtır 11 jhale muh mmen kıymetin yüzde yet-
17.15 Roma kıBıı. dalgası: Oda mu- met' .1 tah kkuk t . d kt" B olacaktır. • d ı ı e a · e mış eme ır. u I · b · · b l sikı konseri 18.16 Berlin kısa nlgası yolun açıldığını gazetelerde okuyan 4 - şbu gayri menkulün mış eşını u moz veya a hf 

od konseri (Haydn) 18.SO Roma Kllıım Dirik memnun'iyetini telgraf- üzerindeki haklarını hususile ııtiyenin ılıc ğına rüchanı 
kısa dal ası: Triyo konseri 20.SO Fo- la doktor B. LUtfi Kırdara bildirir- fa iz ve masrafıı dair olan iddi- ol n dığor al caklılar bulunup-
mn, Bari: Kuartet konseri. ken, muvnffakıyetinden dolayı telı- larını evrakı müsbitelerile bir· ta bedel bulunan 0 gayrimen• 

R&italler: riklerini de beyan etmiştir: 1 kte 20 gün içinde d iremize 
9.86 Bcrlin kısa dalgası keman kon- Kurşunlu bnnyolanndan Allnhdi· bildirmeleri ve ksi takdirde kul ile temin edilmiş alacakla· 

seri 18.15 Roma kısa dalgası: Şarkı- yen köyüne .ve oradnn Çeşmebnşına hakları t pu ıicililo aabit ol· rınm mecmuundan fazlaya çık· 
Jnr 18.35 BrUno: Şarkılar 19 Brüno: ve daha ilerıde Bozdağ zirvesine Uç d k t b d r · mazı en çok artıranın taabhü· 
Bariton konseri 19.10 VarŞova Dvo- dört kilometre mesafedeki köprO ba- ma ı ça a ış · e e •nm pay· dü ba"i kılın k üzere artırma 
rnk'm piyano keman 11onntlan 19.20 şına kndnr uzanmış ve n1ht\yet beş on taşmasınd rı. harıç kalac1~l rdır. on beı gün daha tomdit ve oıı 
Belgrnd keman konseri 20 Varşova gün sonra tam Bozdağın üzerindeki S - Talıpler . kıy~etın 100 
an kı ·taı· 

20 35 
Bük • ş k 

1 
hududa varacak olan bu yolu otomo- de 7 buçuğu nısbetınde pey be§İnci günü ayni 11attı yapı· 

r-r resı ı . reş. ar ı ar t 1 il k d '-1 . 'b" l k t d b d 1· 2ı B ı r d: Halk ~rlolan. bil ve kaptı.kaç ı ar e gezmek ciddeıı a çaıı ıta e ece" erı gı ı re· aca r ırma , e e ı ıatış 
Dam muıiJ..w: çok enteresnndır. ıumu dellaliycsı ve tapu mas· isteyenin alacağıaa rücb na 
10.45 Berlin kısa dalgası 12.lG ke- Çnnı, çınar muhtelif eşcar ile 6rtüJ. rafı ve işbu gayri menkulün olan diğer alacaklıl rm o gay· 

zn ıs Vnrşova 19.17 Bükreş 21.80 mOş 800-900 rakama kadar yükselmiş müterakim v rgi borcu müşt • rimenkul ile temin edilm ı la• 
Berlin lmıa ~aıu 28.SO Folrans, Nn· bu gOzcl dağlann .. ınıruluşundanberi riye aiddir. ' cakları mecmuundan faziay 
polf. tekerlekli ,·esaiti gorm~~ş ola? y~r- Faıla izahat almak istiyen• çıkmak şartıle, o çok artıraoa 

Muhtelif: ler, yarın her tOrlü vesaıt~n halgehp ~t- lerin d ircmıEin 255 sayılı dos• ıhale edilir. Böyle b.r bedel 
19 10 R kı cıa1 ...... ". mesine açık bulunacak bır e gıre- .. · oma sa ~u.ıu ve Pari mu A bakı dan da Y ına muracaat eylemeleri ilan tide ed.lmezse ib le yapılamaz 

ılkiU Arapça n rlyat 20.87 Bari cektir. Bu yo\ lktısadi ~ olunur. 2·55 ve sıtış talebi dü•er. 
TUrkçe haberler ve Türk musikisi çok buyuk _bir kıymeti baizdır. Hat:a ~ 
21.16 Bari Yunanistan için musikili bugün dahı bu yol O.zerinde Bozdag- diyen köyü zyaretçllerin uğrağı ola· 6 - Gayrım okul kcndiıine 
n riyat 22.40 Varşovıı: -Franaa ma- lılann kolnylıkln Salihli pazarına ve cnktır. Köy timdiden yol üzerinde ihale olunan kimse derhal ve· 
Çllllil n kll.- Salihli, Simavlı birçok pazarcılarının bir. park yapmaktadır. Halkevi heye- y a verilen mühlet içinde pua· 

Bozdağa hayvanlarla fakat kemrui ti öğleden sonrıı ılıcalardan hareket- ya vermez e ihale kar n fesb-
_..._. emniyet ve sühuletle gidip geldikleri le Sert harabelerine gelmiş ve hanı· 

Serbuşluk görülmektedir. belerde tetkikler yaparak ııkşam üze. olun rak kendiıiden evvel en 
IGeçeciler ddeıiode ıerhoş Bundan aonra Kurşunlu kaplıcala· ri Ahmedli, Turgudlu yoliyle Manisa- yükıek teklifte bulun n kimıe 

1111 nara ataa Malatyalı rm sre}ecekler ve civar kazalar halin ya vdet eylemijlerdir. arzetmi olduğu bodelle alma-
ıbmecl aabıta t tulmu tQr, :l;l:A vau ·~~el p. H.. t razı oluıaa ona. razı olmaz 

• A •• a ı encu e den: 
Eks.itmeye konu1an aş: 

Açın tutan 
Bu işe ait evrak ra ağıda iÖ•· 

terilmiştir. 

Ekailtmenin 
tarıh, gün v 

yapılaca ı y r, 
ıt; 

Ekıiltmeye girebilme için ge· 
r kcn b lgel r: 

B ğaras • Y .::n .fo,a \O•unuıı 
1 t 500 • 5 1 039 r. ılometroları 
ara ındakı ıoprak tesviyesi. s•· 
nai imala: ve blokajla şose 

yapı ı. 

(25025) İira (60) kuruştur. 

A - Kapalı eksıltme artna· 
meıi. 

B - Mukavele projesi: 
E - Bayı ndırlık işleri gene 

şartname i. 
D - Fenni ve hususi tartnamc 
C - Pıoie gr f ik. 
Yuk rda yaz lı cvr kl r& İzmir. 
Ankara, lıtanbul Bayındırlık 
dircktörlükleı inde görüp ince· 
leycbilirler. 

30 H ziran 938 perşembe ü
nü 11at 11 d lzmi ili daimi 

ncüm ninde kap h zarf uıulü 
iJ yapılacakhr. 

Bayındırlık Bakanl·ğınd n alın· 
mış mütc hhitlik ve 938 yılına 
mahsus Tıc ret odası bclg l ri. 

Muvakkat teminat: (1870) (İr . 
Teklif mektupları 2490 aayllı yasanın 31 inci madde i e· 

reA'ince tanzim olunup 4 üncü maddede y zılı aatten bir uat 
evci hmir ili daimi eocümoni b şkanhğma makbuz mukabilinde 
verilecektir. 9 18 1987 

in aat müna a ası 
lzmir incir ve üzüm arım sa· 
tış koo e ati eri ir iğin en: 

Al ehirde inşa edilecek üzüm depo u inşaatı k p la zarf 
usıılü ile eksiltmeye kollmuştur. 

lnea tın muhammen kc~if bedeli 20. 722 lira olup v bit ffıt 
esası üzerinden yapılacaktır. Teminat mıkdarı ol n 1560 lir• 
nakit, banka mckcubu veya Devlet tabvılleri ol r k yatırılır. 

Eıeııltme 24 Haziran Cuma günü 1aat 15 de lzmirde BiriocJ 
Kordonda iş h nınd genel direlttörlük odasında yapıl caktır. 

Fenni vr k görmek iıtiyenler Jzmirdc Birinci Kordond• 
gü Wrük karşısındaki işletma banın da Biı l.k in aat ıervi iıı• 
müracaat etmelidirler. 

lzoıir iskan müd .. r üğü den: 
kazasının Ovacık köyünde göçmenler için kere•· 
nd n ri mek e di er b lQmum malzeme 6 

işçilik müteahhide aıt olmak üzere 6 adet köy tipi 
kirgir cv.n inşası 15 gün müddetle açık ek iltme)'e 
koııulmuştur. E<Siltme 28 Haziran 938 günü saat onda 
lzmir i k"n müdürlüğüf dairesinde müteşekkil komiıyoo 
huzurund yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli keşif beher ev için 542 lira 26 ku
ruştur. Cem' o 3253 ura 26 kuru tur. 

3 - 1 teklilerin uu 7,5 tan tutarı olan 24ı l:ra iki kuruş teı
minat nkçes nin yatırıldığınn dair vesaikin eksiltmcdeP 
bir ı at evel meicbuz mukabili komisyon reiılığıoe tevdi 
edilm ş bulunm lıdır. 

4 Pıii ı, ı<eş.f, şartn me veaaır vrak bcrgün iskan d ir 
sındc görülebilir. 

s ıstcklilerin birinci maddede yazıh gün ve aatte iıkAll 
nı•ıdurlüğu dairesındeki komisyona mürac atları iliO 
olunur. 12 15 18 21 2047 

T. 
~u e 

Ziraat 
·nden: 

ha kası lzmit 

Bankamız için bir daktilo alınacaktır. 
Fransızc ya da ışioa olması matluptur. 

anl mak üzere şubem ze mür caalları. 18 
T li plcrio ıer iti 
21 23 2149 

tin ilas b lediye riya 
1 - Mı.a belediye p rkınlll duvarl rının üzerine her maırıfl 
müşteriye ait demir boru pırm klık yapılması için yirmi i011 

milddctle ckıiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keş f üç yüz altm1ş liradır. 
3 - lhıle 117/938 CLJma ıünü saat on beşte belediye enc6' 

meninde y pılıcaktır. 
4 - Elcıiltme 2290 No. lu kanu ı hükmüne göre yapılacaktı'· 

18 21 23 25 2152 ~ 

l ___ z __ m ........ i__.r_v_i ____ a_A y-et_i_d_e-fterdarlığında~ 
Ömer Abdü kadir varislerinin eski yıllar .kazanç ve veraset. "e:ı' 

sinden olan 5176 lira 21 kuruşun tcminı tab ili için mülk•>'e 
tah li emval k nununa tevfikan h~czedilmitı olan mesudiye 
mahallesinde birincikordonda kaın .348 taj sayılı gayri Dleo· 
kul idare heyetinin 27·5·933 gü 1lü ve 502 sayıla kararıP• 
müsteniden tekrar 21 gün müddetle müuyedeye çıksrılaıııtı!: 
Taliplerin 8·7·938 cum günü saat 15 de idare beyetioe ın" 
r cutl rı. 2139 18 24 SO ~ -veya bulurımaısa h!m-'n on alıcıdan tabıil olnnur. :iS) 

(Madde 1 beş glin müddetle artırmay 

çıkarılıp en çok artıran ihale 
edilir. ilci ih le raıındıki fark 
ve geçen günler için % S ten 
beup o'.uııac k f iz ve diğer 
zar rlar ayrıc hükme hacet 
kalmakıızıo memuriyeti mizc 

.. terile" 
Tarla yukarıd gos d,91 

23-6-938 tarihinde Kut•.,bll 
ıcr memurluğu odasında, 1 ,,ı· 
ilaa ve gösterilen artırma ',,~· 
namesi d ire inde satala 
ilan olunure 



Sahıfe 9 ANADOLU Haziran 18 

Almanya harp edemez! KAMAL ATA TÜRK 
•• ç un k •• iptidai maddesi: Gıda ve 

U iaşe vaziyeti değildir. Yeni Türkiyeyi nasıl yarattı? 

150 Ancak 
milyon Nazi 

olursa 
.......... 

O takdirde Fran-
sanın vaziyeti 
müşkülleşir 

.......... 
Satuvday Night 
mecmuasında 

'' V:."llson Vood· 
side,, yazıyor. 

Yeniden doğan 
bu millet 

Bir barış kuvveti 
oluyor! 

Ankaranm Ulus meydanındaki 
üç köşe kaideli heykel, büyiik 
harpten sonra oka.lan Osmanlı im
paratorluğu harabesinden yeni Tür
kiyenin nasıl yükı:ıeldiğini çok iyi 
temsil etmektedir. 

KarntUizm hareketi ilk defa 1919 
senesinde başladı. O zaman Türkiye 
mağliip düşerek ezilmişti. ordusu dn 

1 
, 

-
ğılmış ve idaresi müzepzep bir hale Jı.nkaradmı bir gÖıt ünüş 
girmişti. Malik olduğu endüstriler y A z A N 

Alman askerleri harap olmuş, maliyesi iflas etm~ : 
halkın maneviyab bozulmuştu. cAv- Artu·· r M D r Telgraf ve Mornln Post 

n"i .bir madde ile temin etmekte-' ring nutuklarında işaret etmiş bulu- rupanın basta adamı ... nın gı·rı"şeceg-ı· erton ey ı g 
d . B k · · b" d ı ı .. gazetesinin hususi muhabiri ır. u, ço ıyı ır mad e o makla nuyor ar. herhangi bir ha~eketten bir netice b . d kr t"k 
beraber. fiat itibarile tabii lastikten 1 Yumurta ve kaymak bulabilmek k • .. "d d"l . sonra u yen emo a ı fikir- le kalmamış, Türkiyeye Avrupa Ja. 

çı acagı umı e ı mıvordu 1 .. 1 k 1 d. · t• f ı· · d t• ·şı· 
asgari üç misli dahn pahalıya mal hemen hemen imkansız bir şekilde- Bununla beraber ~umh~riyetin i- er~ ı ed' ~v:a~:nk ı~m;ş ı;. . 'Jk ya e mı ege ırmı ır. 
olmaktadır. clir. Bir parçn et bulabilmekte çok Iünuıtlanberi geçen 

14 
:nl içinde en ısı .. a ~ ~ memış, ı Aslında Bizans, yani hıristiyan ser-

Almanya bugün pamuk ihtiyacı- zor~ur. ~ulduğunuz şey, hem çok Tlirkiyc, eski Türkiyeyi .bilenlerin dekfa ~u~ı~furreısı dseçıl?ıkten. sodnr~ puşub oı~·duhğuı· ~aldel müsllümanflı~n 
nın da beı.te birini sun'i h'r şekilde aşagı kalıte, hem de tavin edilmiş t.n , y k d . . as erı um orma a gıymemış, aı- sem o u a mı a mıs o an csın 

:t ı . . . . lll) amıyacagı a ar ınkışaf ve te- h Jk k··ıı 1 ·ı k d te- k Ik . .. . b- ük b' b 
tahtadan istihsal etmektedir. Bu iı-ı- fıatt~n. çok pahalıdır. Amelenin et rakki etmiştir. ma a . u e erı e ya ın an .. a ması, yem re3ımın uy ır a-

tı.hsal_ı· ı"kı" mı·sn yapmak ı·ç 1• 11 yenı"den pehrızıne «Volkswursb riayet edil- Aı adol 1 t T k mas halınde bulunmuştur. Onu. koy şarısı olmuştur. 1 
t 11 ın ve ra yanın ne ta ı d k" k " .. k ki k d h H. a h · ki T" k. d b Un 

bl·ı·çok ormanlar yetı•ştı·rmek 'mecbu- memektedfr. Tereyağıııa ekseriya r"fıııu g'ders . d - er e ı uçu çocu ara ·a ar er ıç ş p e.sız , uı· ıy e ug 
• " 

1 enız ora a istikrarlı bir k bT H k k d ·ı "k k ki ·· riyetiııdedir. Bu da dört buçuk sene- balına yağı karıştırılmaktadır \'e ka- idarcve memleketi t . es ı ır ve tanır. er es ondnıı dos- n ına verı en yü se mev , goze 
lite itibarile hemen herşev çok cHis- · . '. • .. .. ~ eşkılft.tlandı- tane, muhabbet dolu sıfatlarla bah- çarpmaktadır Onlara her yerde ma-

lik bir mesaiye mütevakkıftır ve is- . .. ... • :.: rılma ışını ongoril ıle veden kuvvet- d • H ·k · d ı . . K ta •d b "d rnüştur. Bu suretle gerek harp mal- 1• • •. • • se eı. eı e~m nazarın a onun ya- ı) oı sun uz. arnu ~ a me us, ı n-
tihsaJ edilen bu sun'i pamuk ta çok ı bıı· ele tesaduf edıyorsunuz Umu- ı . w k t• d . 0 rehn ı ·d d • ı ·d zemesinde ve gerek ~yat bakımın- mi . . . . · nı mı:} .. c:ıgı anaa ı var ıı. nun ... ne eı c , aıre eı e memur, 
aşa~ı kalitededir. . . dan zaruri ihtiyaçlardaki kifayet- , . nsayıs, e~lıyetlı .bır zabıta kuv- kusursuz, yanılmaz hareket ve ka- mahkemelerde hakim ve avukattır-

Nıhayet gıda mesel esme geJınce: · l'k i t•h 1 d"l k 1 vetı tarafından tcmm olunmuştur. rarlan ilhamları eğer mukaddes ki- Jar. Hastanelerde ve teknik mektcp-
Almanya harbi umumide bu bukım- ~z 1~ •• ve s 

1
• sa. e ı en ısım arım~ ~dalet işleri, sultanlaı: zamanında tap za~anında ol ayclı, kendisine )erde bulunuyorlar. 

dan çektiği sıkıntıları unutmamalı- a unya pıyaçnsına na~aran ço. .atıra ~ile get.~ri.~emiyen _bir mü- peygamber unvanını 
0

verdirirdf. Cumhuriyet bayramı günü, Ata
dır. Frankfurter Zeitungda müte- pahalıya mnl olu~u her gun Alman- k~mm~lıyetle Y~~umekte~ır .. ~o~~- Onun dinihükOmet işinden ayır- türkün önünden geçc12 Türk hava 
kaid bir generalin geçenlerde yaz- yayı biraz dal a ~ıkmaktudır. ~ıa, _cımento, kagıd endustn:<ıı ıçm ması, şimdi bütün dünya tarafından kuvvetlerinin önünde bir kız tayyu-
dığl gibi, Almanya l 914- ı g harbini Bu hakikatlere bakarak verilecek /azıı la:ımı~ :ıan beş yıllık bır pJan takdir edilen cesuı·ane bir adım ol- reci bulunuyordu. 
milli ruhun olmamasından değil, gı- karar, Alnınnynnm büyük bir harbe amanı aıın.t,tır. Bun~a~ so~r~ ~a: muştur. Kendisi, yeni bir Tiirkiye 1 Kadın paraşiltcüler birçok akı-o· 
danı 1 - d k - girismi"'eceg·idir. uakat Naziler, hiç denler ve ormanlar ıçm hır ıkıncı vücude getirebilmek için üzerinde basi hareketleri yapıyor1nr Tayya-n az ıgın an ve vo ·lugmıdan ~ " .r plan hnz ·I ı d. · • 
kaybetmistir Yani o z~man la ·ıı· harp etmeksizin büyük bir kuvvet . n a~mı~ ır. . . ının geri bıraktırıcı tesir1eri olan re işçilerinin geçid resimlerinde ka~ 
• :. , • •• : • c • mı 1 

• Zıraatte ınkışaflar ılerlemekte- mazi ile aUikayı kesmek lazım geldi- dın makinistler de görülüyor. 
ditlerlc Afaraşal Göring bfr a1·aa. rl~ehncvreal~a~Idıldı~ şuphe~ız mAe,l•cudclu. ve cebir izharile (Avusturyaya yap- <ylır. lller yteetrkd"eklfabrik~lar _fışkırıyor. ğini takdir etmişti. Fakat onun bu Bugün kadınl1ı-da miili rönesan! 

ı ın ı ıasına gore manya tıkları gibi) Tuna boyunca adım apı an ı er netıcesınde zen- h k ti 1 . b' . . . . . ·-
Birçok hakikatler gösteriyor ki .. 0 .zaman t .ht b .. "k .. d r' d k ki are e uç ır zaman dını Türki- hareketinde eı·keklerle ışbırhği et-

~, ~~'1mnlcyW'" reırl-b ı11.va .,_.,.. re g s ermarı'"" e en tuyu sayugay- a ım gayelerine ulaşmağı umu or- :ıı~ ma en ayna arı bulunmakta- yeden çıkarıp atmak manasına gel- mck t.evkini tadıyorlar. Atatüı·k, on-
:ı.... İ . '!i' .. ı. a a gı anın ifa- lar. er u kilçUk devletleri biribirf " • · . . ... .. 
"~a tnlyanın yardımını alsa dahı yetsizliği harbi ka b t . b . . İııgiliz şirketJer· t· f d k memI tir. BUtiin dinlere müsamaha ları da hızmete çagırmakla bilyuk 

Çolc büyük bir felBkete ve mağlfibi- olmu t ~ e mesıne ~e ep ardı sıra bırer bırer yıldırarak ve rulmakta olan der~ir u:: ı.n ı ·~n u- edi1ir ve memlekette bUtün camiler bir isabet gös~rmistir. 20 sene ön-
Yetıe karşılaşacaktır. Bunu. bugün şu. Generalın makale:mıden ı korkutarak mülhak eyaletler vaziye- kalarınd·ı isleı e. k J dçc ı. fab- açıkur Ve bilha~sa A k d' . ce Türk kadının ne halde bulundu-
A.t çıkarılabilecek t' t . d ı· k 1 b l • :.. ı ce o an emır ma- . .. n ara a pıto- ... b·ı b' k. • nınnyada reiskarda bulunanlar da . . ne ıce ve avsıye e ıne so ar arsa ve un arı zamanla denleriniıı meml k t d""st . . ı·esk bir manzaı·a • . d .1 gunu ı en ır ımse ıçin bu inkişaf ta1. . su ıdı. Almanyanı b .. ..k b" h • e e en u ns1 ve aı ze en camı erde t kk' k d ha 1 ~dir etmektedir. ~ . · . . .. n uyu. ır arp 1 da iktısaden ve siyaseten tevhid ede- müdafaa~ı için lfızım gelen demir ve devletin resmi bir dini olmamakla v~ era ı nrşısın a yret er i-

liodem harpler ancak bol mal- chlıkesını goze aldırabılecek kafi 

1 

bilirlerse belki o zaman Ruslara kar- çeliği temin edeccgw i hesap d"I k beraber halkııı dindar kal b"I çmde kalır. 
~enı d · ·ı k · d' B mikd d d - e 1 me - ' a 1 ece- Büyük harpte bir çok toprakJna ~u e, emır ve gaz 1 :- aım ır. ~ ar a gı ası yoktur. şı harp açabilirler! Bu zaman zaı·- tedir. Her sene buradan 500,000 ton ğini gfü,1:eı·mektcdir. . ... _ ..,.. 
oı n Al~nnya (Avusturya da dahıl . 1932 senesindenberi Almanyanm fında da 150 milyonluk Nazi kudre- ihracnt yapılacağı tahmin olunuyor. Müterakki bir Türkiye vücude kaybetmış olm~sı~a ragıu:n Turk .. 
t. tnak üzere) 1914 de Avusturya ve zıraat gören araz i mikdarı havr t ı· .... d F 1 • 200 .1 1 _ d . 1 getirilmek istenildigwine .. yede empecyalıstlık temayulfi yok-
-q~c .· ta .1 b. l'kt k t 1 . • . e ı onun e . ransız arın vazıyet ve mı uzun uguu a yenı( en gore, genç t y dd lh 'h d Ih A 
ttltın~ıs nb : e d ~r ~ eh on ~o edılecek derecede azalmaktadır. mevkii ikinci derece kalmış olur demiryolu yapıldığı gibi ecnebi şir- nesli ona göre yetiştirmek icap e- tu;~. ~~ur b a .

8
u ,tc! .3~ a su tı~ ~ 

~it i 8t.h 1~ .un ur ukgub tamb •• e- Buna rağmen ziraat nezaretinden Sonu v · keiler elinde bulunan 2000 mil u- der. Bu sebeple Atatürk, esas itiba- rif~ t~r ·uBn u sıytal se,}çtıiln e ky.np glı• 
s ı sa ının anca eşe ırme - b" k . - ar - 1 - d h .·1 d . A •• 1 ır. u sure e uu n ·omşu ar-

ltıal"kt" resnu ır ma. amın 1şaret ettiği gibi zun ugun a at ta satın alınmış- ı ı e mı muessese er dayanan ta- 1 d tl k h . ~ . t ... 
1 • ır. . 450 00 lim ve terb · , . t . . k ld a os u ve ancı emnıye sag-

G.. . b' ku senevı , O nüfus fazlalığını bes- D .., M • tır. Su yolları ve soşalar inki af ha- . ı~ e sıs emını a ırıp ye- )anmakta ve bütün enerji iç kalkın-
.ı orıng ır unt nda Almanyanın liyecek vasati 420,000 dönüm kadar oganSpOf anı- lindedir. Modern silahlarla müceh- rıne t.amamıle modem bir terbiye • rf l ktad • 
"enı· · t•h ı· i b' k · k b'. 8 • t · k t B . rna~a sa o unma ır. fı ır ısı sa m n ır aç sene zar- yem a ıh zer araziye ihtiyaç var- d hez 200,000 kişilik daimi bir ordu ·ıs emı o.yı:rıuş ur. u _sıstemin ilk Bu suretle kalkınacak bir Ttirki 
l" tıdn muazzam bir plunla dört mi~- dır. Av~sturyanııı iltihak ile bu hu- Sa ya gİ iyor· vHcude getirilmiştir. Balkan Antan- ?1a~sullerıııı memleketin ek~nomik yenin yakın ve orta şark iizerinde 
'tlc ibtağ edilebileceğini müjdele- susta bırşey kazanılmış değildir. Tilrkiye birincilik müsabakaları tı genel kurmayları, bu makinenin ınkışafına çalışan genç tetnık a- büyük bir tesir ve nüfuz sa.bibi olıv-
llılşti. Fakat bunun imkan dahilincle Çünkü Avu~turya kendi gıda ihtiya- için garbi Anadolu bölgeleri aı"'Sın- ne kadar miikemmel işlediğini Trak- d~~llka~_mı~, şahıslarında görme]~ cag~ma ı:ıüphe edilemez. Onun cog~rra 
r.ı) - t · d · cl • ı ... mum undür. ._. 
t..~ad1gı pek ilşikiirdır. Evvela Al- 1 cmı emın e emıyen ag ık ve or- da yapılat·ak müsabakalarda bölge- ya manevralarıııda söylemişlerdir H' kta .. d .. 

1 
fi vaziyeti, bir takım dünya sulhu i-

~n hnm demiri son derece düşkün manlık bir memlekettir. mizi temsil edecek olan Doğanspor De\·let maliyesi sağlam esa<::l~r b. ıç.}'o 
1 

n ;cu e g~ırı en 124 çin zararlı emperyalist ihtirasların 
._ litededir ve onu eritmek de çok Hakikat şudur ki.. Almaııyacla takımı, yal'Jlı snhulı :tlaııisayn hare- üzerinde tarsin edilmiştir. Eski re- · ın nAıı kus u mh ~r~ı ve ayret: ~~- önüne bir engel olacaktır. 
11ah8 1 ı 1 kt . da mesele · ı k t• b. k .. ~ · · d . yan n ara şe rz, ınsana bu buyuk _ . . . A ( ıya ma oma ndır. Hah ha- gı • sı e yevm ço çe ın ır ·et edecek ve ogleden sonra l\fani- Jım en mıras kalan borçlar pcvder- te k 'l Atl ır ' .. . Ataturk, harp ıçın teşkılat yapmı-
ırdnki ·ıt:;h .. h .k. h .. - b" l k . t sf. d'I k • ş ı a anma P .ınımıı ;;;uı::ılenıııı~ •- sı ı:ı snnayıı emen hemen ı ı sene arp gormuş ır mem e e- samn yenı stach omuııcia Sakarya pe~· a ıye c ı me tediı-. Dısarıdan b. "t .. h. . . . . · ~ yor. O, Türkiye hududları tehdid e-

'itl'tı ·ı 1s . . t' . d kl l T t . . . b ır vı rını ıssını verebılır Fakat 
r- amı c veç ham demiri üzerine tin vazıye mı an ırma ne ır. ere- ' akımıle kar;ılaşacaktır. . yeııı orclar almaksızın yapılan bu T .. k.. . .d . · _ ' dildiği takdirde bunları müdafaa et-
~alıom kt d Al . • . d·w . -ı dd 1 . t D - . . . t k"IAt b'"d . ur ll emn yem en naıl oldugu ter- ~ . b. . . . ~Q -v a n ır. manyanın bugün- yag ve ıgeı yag ı ma e erın ev- oganı:-;por, tedm·ı~ı devam eden yem eş ı a u celerı her sene ge- . .. . nıege kadır oln ılmek ıçınteşkılilt 

tıı·ı senevi gaz sarfiyatı beş ile altı· mi tahdid edilmiş ve vesikaya bağ- F<'thiclen ve vazifoı-ıi dolayısile Tfre- lir fazlaı-:ilc muvazene bulmaktadır. bıye t mu: •1~elerme ~aı?lan bir zf- yapmaktadır. 
~~·on arasındadır ve bu ihtiyaç git- lanmıştır. Yakında ekmekte ayni şe- ele bulunan Sabridl'n mahrum ola- Ne, tarafa giderı;eniz gidiniz, hor ~are dne cesınde bu mtıba zail olur. • . .İngiltere imparatorluğu, dost 
~ •Ç: Yükselmektedir. Çok büyiik !e- kilde tevzi edileceğine Hitler ve Gri- 1 rak oyuna if)lil'ıı k ec111cekt ir. sınıftan halk arasında maneviyatın k u~a a Y~.pılan r:formun kökü .. ne ve kuvvetli bir Türkiyeyi iyi karşı-
1\karJıklar ve enerji sarfile sente- yüksekliğini, milli şuuı·un uyandı- ~ ar deım oldugunu ve ne turlll lamaktan geri duramaz. Türkiycniıı 
~ık benzin istihsalini bir milyon to- B k f ğını ve herkesin istikbale büyük bir bır öngil ile vücude getirildiğini mü- kendi hududlarını müdafaaya kadir 
~_çıkarabilmiştir. Fakat bu miktar o so•• ru•• n marı• etı• fman beslediğini görllrsUnüz. Bun- şahe~~ edersiniz. . oluşu, mnddi sahada Akdenizdeki 
tıyacının ancak üçte birini teşkil dan sonra Tiirk, asırlardanberi oldu Turkiyede cskı kılıklara pek az kuvvetler muvazenesinin devamına 

b~~ektedir. İhtiyacınm ancak üçte ğu gibi, Avrupa ahenginin elinde bir t~~adü~ edilir. Atatürk yalnız tatil bir ynrdım olur ki, bu da İngiliz si-
ı.ı-ıni teşkil etmektedir. Bir harp za- Dolı.slerı· yumrukla ye- oyuncak oJmıyacaktır. o, yeniden guntınu cumadan pazara çevirmek- yasetinde esas noktalardan birisidir 

lııanı bir bu ihtiyaçlar tabi:ıtile daha r 1 kendine saygı göstertecek hale gel-
~k Yükselecektir. İnce ve uzun ted- miştir. Türk tarihindeki bu milli u-
t)\ ltleı- neticesinde anlaşılmıştır ki, r . kaçmış yanışın cumhurreisi, Türklerin şefi 
tı llkineleştirilmiş modem bir ordu- e serıp Kamiil Atatilrkün faal realizmine. 
t lltı .Çinde ve Çin gerisinde senede dinamik şahsiyetine borçlu oldukla-J: .. bir milyon ton benzin, petrol ve ıını bütün Türkler biliyor. Harbin 

~!!lama maddelerine ihtiyacı var- Fakat ikinci defasında kalabalık kar- bJraktığı bütün bozukluklar, bütün 
~ Q-, lngiliz tecrübesine nazaran bu annrşı, onu ümidsizliğe düşüı-eme .. 
,'ti bir milyon ton sentenik mahrukat lSind k t d• mişti. O, milletine olan imanı ile mil-
\ tilıaau için 35 milyon ton kömüre ş a yumru para e me ı Jetini, kendisinin kanaat getirdiği, 
~ <ı 400,000 ameleye, bir buçuk mil- Niyepteki cRönesans kahvesin- cine kaçıyor. büyiik mukadderi gerçekleştirmeğe 
ı;ı dolara ve ayni zamanda sene- de» çalışan oldukça kuvvetli eski O günden bugüne kadar Kanler muktedir bir hale koymağa karar 
~~~e inşaata ihtiyaç vardır. Bu su- boksörlerden 25 yaşlarında Tüsten meydana çıkmıyor. Geçen gün vermişti. Bu cok yorucu ve güç bir 
b·· e elde edilen sun'i mahsul de ta- Kanler adında biri, vaziyetinden is- onun hududdan girdiğini öğrenen iş olacaktı. F~kat bugün Türkiyenin 
il~ bir ~ekilde elde edilen gazdan tifade ederek, içinde bulunduğu- gümrük·t memurları icap eden ted- hem nasyonal hom de enternasyonal 
}( l't ınisli daha pahalıya mal olur. muz senenin başlangıcına kadar ka birleri alıyorlar. durumu, Atatürkün bu itimadınn 
~~\>uç~k çok ve pamuk mnddel.eri~in çakçılık ~tmekt~ i1:°iş. Geçen şuha- . Kırk .kadar gümrük ı:nemur~ ve hak verdirmektedir. 
~il hsa.Iınden de Almanya aynı muş- tın 12 sınde hılesı meydana çıkan bırçok Jandarma Kanlerın evim sa- Atntlirk, Tiirk ırkının hayatiyeti. 
hu fi.~ tesadüf etmektedir. Hatta bu adam yakalanarak Hazelburga rıyorlar. Onu her yerde aradıktan cesareti, sadakati ve kahrama.ıılam 
ı11d;1r ~akıma göre ~u: di~er ~~es~~ göt~~ülüyor .. Fakat, ora~.a .. s~rgu~~ sonra, bir aynalı dolabı!1. i~inde b~- b?ğl~lı~ı gib~ kurnkterleı:in~e. ken- 1 .1zmiriıı Yıldırım Kemalbey mekte- alakadarlarca takdir edilmiştir 
l'ak n bıraz dnhn muhımdır. Çunku çekılıp hapıshaneye goturulecegı luyorlar. Kanler, kendısım tevkıf dı btiyıık phmlnrıııı tatbık ıçın yur-1 bınden bu ene 72 talebe mezun olmus Yukarıdaki resimde Yıldırım ı<c·-

1:' ı?ında işgal edebileceği bu Jıevi sırada polislerin burnuna birkac edenler kalabalık olduğu için, yum· dımcı, verimli bir saha bulmuştur. j tlır. Mektep başc.i!:JTetmen ve öğl'et: mnlbay mektebi son sııııf talebcı ... iı . 
t..:ıı Yoktur. Almanya lfistik ihtiya- yumruk atarak yakayı sıyırıyor ve ruklarını kullanamıyor ve hapis· ı Atatürk, ilk üuct• miletin kafn- menlerinin talebeyi iyi yetir irmek hı• den bir kısmı, oğretmenlerj B.Ahnıl't 

ın ancak dörtte birini Buna denen bir otomobile adayıp hudud hC\rİ· haneyi boyluyor. ~ıııda nsk<'ri kudreti ile yer tutmuR. ~uı-unrln göRtcırdiıii gn~Tet ',, n1e eıi, Özeı '" bir Hmdn göriinıı~·or. 



------ -- -------

Yale~. uk aolayiıite 
mü.zay de ile leu. 

aldde satış: 
19 haziran pazar günü sa· 

bulcyin s et 10 da Göztep de 
in önü caddcıinde Göz tepe va
pur iskelesi geçf ktea ıoora 
879 numaralı hanede alay ko
mutanı bay Şefika ait lüks ve 
nadıde mobilyaları .mü.ıayedo 
auretile 11talacıkhr. 

Satılacak mobilyalar raey .. 
oında :ı A\tun mekik ipekli ku· 
mışından kanepe ve iki koltuk, 
ile ccv:z eı ta \'e iki ıiiara m•· 
aası ceviz vitfinli modern ~üfe 
yemek masası, ma okeo ve 
muşamma sıtnd liyeleri, ÜQ par• 
çalı kadife kanepe ve koltuk· 
ları, Sahibinin ıeai dolapla gra·· 
malon ve yirai plakiyle, ldkı 
elektr.k avızosu, Avrupa mı· 
mulitmdan muhtelif maden ıo
baları ile boruları, ve alt tap
lalan, kömür kovaları, aynala 
ve aynas:z port mantolar, lıtasır 
kanape takınu, fabırlı ve tablalı 
ıandalyeler telefon masası ce· 
viz radyo masası, muhtelif eta· 
ferler, muhtelif renklerde lcu· 
maş ve kadife perdeler, bronı 
lki kişilik lngiliz mı mulitandan 
karyola va. ıomyuı, iki kapıla 
ıynah do?ap çekmeceli dolap
lar, ceviz tuvalet ve komidino, 
nikel ve lilce bir ve iki kişilik 

ıomyalt karyolalar, kadife ör· 
tü.ü dıvan ve iki koltuğu, muh· 
telif yüksek ıehpalar, Avrupa 
mamulatından buz dolabı, kö
rüıdii ve körüksüz yeni bir 
halde çocuk arabaları, oto• 
malik portatif bezli ıezlook· 
lar, Amerikan duvar saati, 
ceviz orta ve iki ıirara masası, 
;ocuk banyosu, 9 parçalı ka· 
jıfcli kaaape takımı, ilci J pon 
Juvır köte etajeri, kuılu' kiriı· 
lal aynı, perakende kumaşlı 

Jandalyalar, camlı orta m11aıı,. 
tablah 1'anıpe takımı ve~ aao· 
dılyeleri, hasır çiçeklılder, mutı. 

telif Isparta, Uıalc, Gördea 

bala ve seccadeler ve ıaire bir 
çok eşyayı a"fiao müıayede 

ıuretile satılacaktır. 

Satış peıindir. Fırsab kaçır-
mayınız. 

Türk müzayede salonu 
• 

Müzayede ile fevka!., 
ade bü.yiik .atıı 

19 H zira pazar günü il· 
bahleyio saat 10 buçukta Bur. 

ovada C mhuriyct meydanı 
karşısında ismet lnönü cadde
sinde 2 No.lu büyüle bahçeli 
evde lzmirin tanınm•ş ve eıkİ 
ailelerinden bay Edvar Vitel'o 
ait emsalsiz mobilyaları açık 
artbrma ıuretile ıatalacakbr. 

Dikkat: 
Pazar günü sabahleyin Bur

novaya barekd edecek treo an· 
atları, S, 7 ve 10, 15 geçedir. 
A ni zamanda muntazam oto
büı ıeferlori vardır. 

Satılacak eıyalar arasında: 
Emaals.z iki aynalı mau.odan 

mamul ıifunyeralı aynah dolap, 
aynalı tuvalet, mıundan mamul 
mliteaddit boyda beş adet kıy· 
metli kütllphane, ve 300 kadar 
kitep, yazıhane, gırgırlı dosya 
dolabı, deri yazıhane koltuğu 
madeni aynalı şemşiyelilc, em· 
aalaız yağlı ve aulu boya tab· 
lolar, çok kıymetli lüks kapart· 
ma büyük ıalon aynaıı. büyüle 
taban halıları, dört adet antika 
etejer, yeni bir halde büyük 
vantilatör, gümüş kaplama ıam· 
danlar, eui ntika ıecc.deler, 
emsalı JlÖri lmemiı eski ltalyan 
ve Çin japon vazoları, ve Çın 
tnbalclar, gayet lükı ve nadıde 
üç diyaframh Edison markalı 
aalon gramafonu 400 plikile, 
Şam işi p ravan, cnaalsiz ceviz 
ve maundan mamul şömine ay
naları, senede bir defa kurulur 
111t, döner etej:n, ıemşiyelik, 
perdeler kornezlerile, tabure, 
heykeller, muhtelif etejerler, 
Avrupa mamulatı kristal camlı 
vitir;n, müdevver ve müıtatil 
orta masaları, sakaı, ve kolo
nalar, ay.ıalar, 6 muhtelif bü· 
yük odanın taban muıuıbaları, 
bavagazı sobası, içeriden çek
meceli emsalsiz aynalı dolap 
tuvaleti ve komodiooıu, çalDa• 

şır dolabı, müteaddıt birer bu· 
çuk ve Hc

0

şer kişilik dir'ekli kar 
yolalar yataklarile, aynalı lavo
manolar, peıkirlik, karıı resim 
ıehpuı, fotoğraf makinası, Şam 

işl tabure, poker m11111, kriı· 
tal ş şe takımı, heykelli saat, 
aynasız elbiıe dolapları, ve 500 
kadar mubtelıf boyda buzlu ve müdüriyeti 0:3 

••-••-------- düz cam bahçeler için, ve ıa:• 
Zayi m:ıkbaz 

İz.mir idhalAd gtımrilğQ mUdQriye
linden aldıA-ımız 465881 nuıruirnlı 
12 8ı9Si tarihli kırk bir lira yirmi 
ilrJ kuruşluk gO.mrUk makbuzunu za
yi ettik. Bir kcpyasını yeni alacağı-
1111zdnn salının hUkmtt olmadıamı 
ilAn ederiz. 

lzmiı- kfremit fabrikası Türk 
anonim tJrkeU 

Fransızca der~ 

re bir çok lüzumlu eıyalar bil· 
r:ıüzayede ııtılacaktır. 

Hamiş: 
Yukarıda yazıla eşyalar ace

le aatılacağ odan taliplerin iıti· 
fade etmeleri için bu fırsatı ka· 
çırmamılarnu tavsiye eyleıjm. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fuaat Arttırma Salonu. 

Az z Şımk Telefon 2056 

Senelerdenberi yüılerce t• Baktriyolog"" 
lebe yetiştirmiş bir muallim 

Frans•zca deri verecektir.Arzu Zühtü Ergin 
edenler her~ün aaıt 12 den 
14 e kadar Vali Kiıım Dirik Ha türlü idrar, lıa1t, 
caddesiııde 3t numaralı eve bGlgam oe :aain ttıh. 
bizzat veya mektupla müra· lilleri .,,a,nlU' 
cı t edebilirler. 

1..;;,t;;zm;...;.ır~ik;;in.;.;cı•. •h•u•k•u•k•o.ı•a•b-.k•c•m•o•.•• ı Mftracaaı yeri: 
sinden: lk.i.acibeyler eokak No. 25 

Karııyakadı Fıbrettin paşa Telef OD 3869 
caddesinde 154 No. da Me1A• 
bata: 

Kocan1z tarafındla ıleybialze 
1938/1873 sayılı dosya ile açı• 
lan boşanma davasına ait da· 
vetiye ve liytha ad1eıini~e gön
derilmiş ve bıliteblit iade edil
m11 ve zıb1ta marifetiyle de 
adresiniz teıbit edilememiı ol· 
duğ-undao layiha ve davetiyenin 
mahkeme divanhlf!eıine aa1ldı§'ı 
ve tahkikatın 29 ·6-938 tarı bine 
bırakıldıtı ve mur.yyeo iünde 
gelmediğiniz t~idirde hakkınızda 
gıyııp karan verileceği teblit 
makamına 'kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

. 

-

DOKTOR 
M. Şev/il U 
Dahili hastahklar 

mulahassııı 
lkincibeyler ıokak No. 8~ 

Telefon No. 3281> 
u .................... I .... 

I 

ANADOLU 

lzmir levazım amirlifi ildnları 
lzmir levazım amirliti nbn Al. Ko. Rs. den: 

1 - lzmiı müıtahk:em mevki kıtaatının kapıla :urf uıulile 
münakasada bulunan (16920) kilo sadeyağı ihtiyacına 
veralen fiat bahalı görüldüğünoen pazarhkla ıatın ahna· 
caktır. 

a ·- lbaleal 20 Haziran 938 pazartesi fiiııil ııat tS dı 
kıı.adıt lzmir levuım amirliii 11tın almı komiıyoıauoda 
yapılacaktır. 

3 - T hmin edilen mecmu tutarı (15566) lira 40 kurqlur. 
4 - T~minat muvakkat& alcç111 1167 lira 48 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her ıü:ı komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler fcaret odaaına kayıtla olduklarına dair vesika 

göstermek mecbur:yetindedirler. 
7 - Pazuhta iıtırak: ellecekler 2490 ıayıh kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve ıartnameaiude yazılı veıikal~rı 
ve teminat muvakkatalarile birli ide ihale 1aatandaa evel 
komisyona müracaatları. 2153 

fzmir Levazım Amir1iği Sahnalma Komısyonundan: 
Motorlu birlıklerde çalışmak üzere ücretli ma"iniıt ahnacak 

ve köster~cckleri ehliyet dairesine göre 60 liradan baılamak 
üzere 98 liraya kadar ücret verilecektir. lıtekli olanların birer 
dilekçe ile İzmir Müstahkem mevki komutanlatana müracaatlan. 

18, 21, 23, 25, 26 . 2159 

lzmir Levazım im rlati aat. al. ko. rL deıı: 
Muğlada iaroizoa ihtiyacı için 2500 kilo zeytinyağı ekıilt· 

meye konulmuştur. 
· İhalesi 20 Haziran 938 tarihine teıadüf eden pazaıteai rünü 
aaıt 15 te yapı:acıktır. 

Tahmin fiatı S8 kuruş, tutarı 950 lira, muvakkat teminata 
72 lirad.r. Taliplerin Mutla Tugay kararıihında müteıekkil 
komııvona müracaatlart. S 9 14 18 

lzm.r levuım amsrı·i S.tt. Al. Ko. R.. den: 
C•nıi Kılo T. bedcla Muvakkat T. Münakaıa tünü Saat 
Koyun eti 12000 4620 346,50 28/6/938 10 
Süt 1.2000 1200 90,00 28161938 16,S 
Yo§'urt 12JOO 1800 135,00 28/6/938 16,S 

1 - Maniaada Tümen bastaneaioia ihtiyacı bulunan ~ t; 
yoturt ve koyun eti açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Her birinin miktarile tahmin bedeli muvakkat teminata 
ve münakasa günleri yukarıda yazılıdır. 

3 - lst~lcliler ticaret odasında kayıtlı olmaları lizımdar. 
4 - Münakasaya iştirak edecekler teminab muvakkıtalarHc 

birlikte müak11anan icra kılanacatı belli olan saatta 
Maniıada Tümen 1atın alma komısyoouna müracaatları. 

14 18 22 26 2078 

lzmir Lv. amirliti S.&t Al. Ko. Rı. den: 
Mktan 

Kilo 
1980 Taıe kabak 
8S :ı 

6600 Patlıcan 
2640 Taze bamya 
9760 Kırmızı domate• 

480 Taze büber 
1 ~ - lımlr müıtabkem mevki Foça maataka11 lcıtıataoıa lçık 

ekıiltme ıurat b münakasada bulunara yukarıda cina ve 
miktarı yazıla altı kalem ıebze ihtiyacına talip çıkmadı• 
ğtndın pazarlıklı ıatın almaca tır. 

,2 - ihaleli 21 Haairan 938 Salı ıüail saat 15 do kıılada 
lzmir levazım amirl li satın alma komiıaonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilea mecmu tutarı 1931 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 144 l.ra 82 kuruşturt 
5 - Şartnamesi her ıüo komiıyonda görülebilir. 

6 - istekliler ticaret odaaında kayıt:ı oldu\danna dair veaika 
gfütermelc mecburiyetındedirler. 

7 - Paurlıta iştirak edecekler 2490 aayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerınde ve ıartoameainde yazılı veaikalan 
ve tem.nat muv. kkatelorile birlikte ihale aaatiaden evel 
komiıyona müracaatları 2157 

Burnov• aıkeri ıatan al.na komııyonuadao: 

1 - Tümen b.rlilderinio ihtiyacı içio 33350 kilo ıadoyatı ka· 
pah zarfla münakasaya fır.onmu~tur. 

2 - lba:eıi 6 Temmuz 938 Ç:.rş10mba ııünü ıut 11 do ya· 
p lacakhr. 

3 - Umum tahmin tut rı 31682 lira 50 lwruı olup muvakkat 
teminatı 2376 lira 19 k,ar&iflur. 

4 - $artnımeai herrün komisyonda ıörü:ür ve okunur. 
S - lsıeklılerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 

rinde yazılı veıikalarla b:rlikte teklıf V• teminat mektuplar101 
ihale -1aat&ndan bir 11at evel makbuz mukabilinde Buraova 
aıkeri satan alma komiıyonuoa vermeleri ilin olunur. 

18 23 28 3 2136 

Bornova Aırık aS11taoalma Komııyoıaundnn: 
Kabalc Faaulya Pathcan Bamya Yeıil biber Domatea 
Kilo Kilo Kilo Kilo Kılo Kilo 
1035 4600 4715 3450 3000 5400 

\ - Bornovadaki birliklerİD ihtiyacı için yukarıda cins ve 
mikdarı yazıla 6 kalem ya; ıebı açık ekıiltme ıuretile müna
lıcaaaya lconmuıtur. 

2 - ihalesi 4 teıamuz 938 Pazartc!5İ rünii ıaat 15 de Bor
nova Askeri Sa ınalma Komiıyonunda yap.lıcaktır. 

3 - Bu alta kalem ıebzenio umum tab ... in tutarı 1467 lira• 
65 kur&1e olup muvakkat teminata 110 lira 07 kuruıtur. 

4 - Şartnameıi berrün komiıyonda ıörülebilir. 
S - lıteklilorin bildirilen aün va ıa ıtta muvakkat teminat 

larile birlikte Boroovada Aı\ceri Sıtıaalma Komiıyoauna ıel· 
meleri ilan oluıuu. 18 21 26 3 2137 

-

Haziran 18 .f .. l!llal ... _______________________ I 

Şeref Oteli 
Sabık Hacı Htuan Oteli kdtiplerinden 

ŞEREFin iaaresinde 

Mezarlıkbaıında, lametpaşa bulvarına 
nazır, her tarafa ,akın, havadar .• 

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

(Ş E. RE F OT EL 1) ıizia evinizdir. Taşradan a-elecek 
müıterilerin iılerine yardım ed lecek, kendilerine her 

türlü kolavhk gösterilecektir. 

lzmir Vakiflar Mndttrlnğnnden: 
Senelitl 

Lira Cinai Mevkii No. 
130 Ev Toraman 151/3 
30 · Kahve ocalt Sandıkçılar 155/11 

138 Ev Abdu:l'1b ef. 358/7 
48 Ojkkia Haıtahaoe c. 100/78 
36 Kahve Boz yaka 62134 

193 Ev Eşrefpaıa 70/ 615 
90 E• • 72/621 
48 Ev Dibekbaıı 84/262 
ro & » WQ 
30 Dükkin Kestelli 113/95 
so ,. • 116/83 
24 Ev Yelde§'irmen 337178 
96 Ev Bahçe ıokak 339118 
60 D~kkin · Keıtelli 327 /133 
36 ., Yemiş çırı111 328/61 
60 Sebil dük.kin Keıtelli 32Q/35 
60 Dükkia • .3331131 
60 • • 334/131 
48 " Şerif Ali 349/1 
72 • Çi1 inıirler .SSI/29 

200 Mataıa B.riaci belediye 119/15 
144 Düldcia • • 127/12·14 
Yukarda müfredata yazıb akarat 31·5·939 aıyeıine kıdııt 

kirayı verilmek üzere açık artırmaya ça"arılmııtlr. ihalesi 22·6· 
938 çarşamba günü ıaıt 10 dadır. Taliplerin Vakıflar idareaiP1 

müracaatları. ıs 18 21 2081 

Ba.Q ve Bahçe... TütUn ve Sebze... Fidan ve Mahsul 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Trakt6rlerı. 

Trakt6r Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburıır1 

Orak ve Harman Makineleri 
Mir her chas ve listemde 

iraat Makineleri 
Haca Davut Zade 

Rahmi 
Karadavot 

Hılimatı çar,111 No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut JZMIR 

Balçuva Ağamemnun kaplıcalar 
1 • Haziran· 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamemoo~ 

kaplıcal!rı muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın bahşettlJı 
bu ıifa yurdunun emsaline faik bir ıu henüz Türk.yenin biÇ 

bir tarafında keıfoluaamamııtJr. Aaırlardanberi beşeriyeto biS

meti hazık doktorlıramıı tarafından takdir olunmuş Siyatik. 
Romatizma, Böbrek baıtalıklarından muztarip hastalarına bO 

şifa yurdunıa tavsiye etmiılerdir. Kimyagerlerimiz tarafımd•O 
tahlil olunan bu emaalaiz •uyun raporları mubasebei bususiY' 
daireı.nde mahfuzdur. 

Evıafına dair fazla ıözü zaid ıörür. Muhterem müıteşiletİ' 
min teırifleriai bekler otobüıler muatazmaıı seferler ytpacata• 
oa muhterem müıterilerime tebı:r ey1erim. O. 15 

Biitimıım çif tçiLere, mey va, incir 
bahçeıi ve bc:t aahiplerine 

btlyiJk miJjdemiz 
Mazotla mlltebarrik (S) boş beygirlik traktörlerimiz günd

1
• 

(1 1/2) hektar yani onbeı döaüm arazi ıürer. Amortizman ' 
birlikte en atır iıia döoilmüoü azami otuz kuruşa mal eder. 
Dünyanın her tarafında sağlam1ıtı ve gördüğü işin boyu~' 
niıbetle büyüklüğü ile nam salmış olan bu (Modern) traktCSrı: 
ataçlıldı arazide çift ıürmek bat ve pamuk araziıini çapalaıJJ• 
zevkini tutacıkıınaz. , 

icabında kuyunuzdan ıuyunuıu çeker, deıtere makineniı1 ~ 
bir küçük detirmeaioizi çevirir. Size biı' köle gibi hizmet ed.0~ 
Dört çift öküz, dört inaan yerini tutacak bu tralctörıin fı~ 
de her keaeye elverişlidir. izahat almak ve ıipariş veruıek içıo 
acele ediniz. ,_ 
lzmir: Büıliik Kardiçalı Jıan No. 55 de Talat Ktlcrol • Milis belediye reisliğinden: . 

1 - Umumi hela inıası 10/6/938 tarihinden itibaren yirdl' 
pa müddetle ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keıif yedi yüz on altı 1 rı elli ıekiz kuruttu'· 
S - ihale t/7/938 Cuma rünü aaat 15 de beledıye encüot" 

Dind• yapılacaktır. 
4 - Ekıiltme 2290 No. lu kanun 
cakb~ 16 21 23 25 

ao··re yıpıll' hükümlerine e 

21Sl 



DEOTSCHE LE. 
\' ANTE. UNIE 

G. m. h. R 
HAMBURG 

S.S. •ANDROS. vapura ha· 
lea limanda olup ROTTERDAM

1 

HAMBURG ve BREMEN limu
ları için alacaktır. 

S.S. "HERAKLEA. vapuru 
23 Haairandı bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
ala e11chr. 

SERVlCE MARITIMI 
RG>UMAIN 

f UCAREST 
S.S. •PELES. vapura halea 

limanımızda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT· 
SAiD lim•nları için yO~ ala• 

S.S. •DUROSTOR. vapuru 
28 Haıirında beklnlyor, KÔS. 
TENCE, GALATZ DANOP 
Ye GALATZ aktarmu ioia 
,ak alacaktır. 

MIDELHAVS LINE. 
NORSKE 

S.S. 11SAN ANDRES. va
, .. 26 Huiranda IMklı•IJor, 
DIEPPE vı NORVEÇ umum 
liaulan lcla yGlc alacalctar. 
JOHNSTON VAR&N UNE 

LTD. UVERPOOL 
S.S. • A VIEMORE. vapuru 

1 T•••cla l»ekleelyor. BUR· 
GAZ, VARNA. KOSTENCE, 
SUUNA. GALATZ we BRA
llı.LE limulan lcilı Jlk ala· 
llktar. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
M.S. •szmm. wapun ba

a.. U._da oJup PORT·SAID 
._ ISKl.ND!RYB liualarıaa 
itin fllr ılıealctar. 

1.1. •TISZA. •a.,_. Hain 
liawada oJap DANUP um•• 
~ ... lan için yük alacalcbr. 
, lıbdıki hareket tuihlerilı 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentan 

ROYAL NEE.RLANDAIS 
KUMPANYASI 

•VULCANUS. vapuru 14-6-
38 tarihinde limanımıza plip 
AMSTERDAM,ROTTERDAM 
ve HAMB URG limaalan için 
yü '< alıcıktır. 

•TRAJANUS. vapuru 23-6 
da beklenmekte olup BURGAS 
VARNA, ve KôSTENBE li
manlın için yük a:ıcıktır. 

SVENSKA ORIEET 
UNIEN 

•• AASNE,, motarü 30-6 da 
ROTIERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK ve BAL TIK limanları 

içia yük alıp hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
•ALSA JUUA. vapuru 2·7·38 

de bıldıamıktı olup MALTA, 
MARSILYA YI CENOVA u. 
manlln için Jile ve yolcu al• 
caktır. 

lllaclald unbt tarllalerlle .. 
ıavlanlardalci detiıildilderdea 
acente meauliyet kabul etmeL 

Daha fııla talıillt için 2 ncl 
kordonda ı;RA TEW SPERCO 
"par ıeeatalıjına mliracaat 
tdllmell rlea olunur. 
Ttlefon: 4111/414 /~66114221 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limitecl 

v .,,.. Ac.ntClll 
liriacikordoa Reea W.. 

Tel. 244S 

THEELLERMAN UNES LTD. 
THE GENJ:'RAI. STIAM NAVI 

GA TlON Co. LTD. 
"ALBATROS., vapura 20 

ANADOLU. 

lzmir iıkln mtldGJtloğnnden: 
1 - Menemen lcazaaaan Maltepe klyiiade milddeti urhad• 

m!teahbit tarafındaa ikmal eclilemiyea 91 tek köy t:pi ıöçmea 
evi pazarlıkla yaptınlacaktar. 

2 - Mevcut k.,if mucibince iataaba mecmu bedeli 21264 
lira 30 kuruıtur. 

3 - Puarhta ıincekleria 1594 lira 83 kurq muvakkat t•· 
alaıt bıdelinia Maliye vem..ıae yabraldıj'laa dair makbuz ibraz 
etmeleri. 

4 - P.uarhk t.7·938 tarihinde va ıaat 11 de iıkia müdür
liitünde milteıekkil kom ıyoııda yapılacakbr. Taliplerin ve fula 
izahat olmılc iıtiyenleria berıiio iıki11 miidirliitüııı mürac.satlan 

15 18 21 24 2087 

Devlet deıııiryollarından: 
Al11acakta Birincikordoada 582 kapı ve 31 harita No. la de

po •çık arbrma ıur1tilo üç sene için kiraya verileceldir. lhalt 
30-6-938 Perıımbe ıünü saat ıs te Alaancak 8 inci işletme ko· 
miıyonuuda yapılacaktır. Muhammen üç 1ene ik kira bedeli 18() 
lira muvakkat teminat 1350 kuruştur. isteklilerin işe girmeye 
mıDii kanuni bir haller olmadatuıa dair aranılaıı vesikalarile mu• 
ayyen f(ln ve •atte komisyona mGracııt etmeleri llzımdar. Şart• 
aameler komiıyondaa para11z verilir. 18 20S6 

Kimgni 1111 balcterigo,oji raporl.IU'I. lıaiz 
Yüzlerce aenedenberi •hhate laydaıı mtt. 
cerreb olan lzmir. Urla Malgaca içmeleri 

lzmir • Çeşme ıosezi üzerinde ılinl manzarala oteli, gaziao. 
lokınta ve bakkaliyesinde müıterileriaia hertürlü i9tirabat, İ&fe 
ve ihtiyaçlara temin edilmiftir. 

<---J ~-(_;). 
~ /:::: ~ · 

'~t::~~~:~~~~~~.:ı:- c~~.~~~~~ ~ 

t UQL~ < 

· ıg,'9_Eca/ç~_mgfeeJj 

7 
1 

Doktor müderrlı ••laa• Bar R..ae TaUlala •UrlaMal
ıaca içme ıuy11 laakkıaclaı KarliıpaM $11rp11dıl Zalı. ıu)'llU 
ezher cihet rüçlaaacbr.. buyvdaldan ba eu; aiiamim micle 
ve bevap tetaaailoleri. karaciter, clalak hutalıldanAd ı mili
min aafra keHll ft ufra roUan lltilaaplanacla. ulr., hm 
ve taflaraada, miiaaia inlabucla, tiı•a•lılc, .un. " ..._ 
••1tahklannd1, baflruk, tirit, aalacan, •eua• ,olan ftllL. 
fibi biiayevl lıataıaldarda ..ı ve tifabbalıt old.aia tlcriibe 
ile ubitt:r. 

"flaatardlll1t111 ... 11111111ıı1ı .. -.Ff ........ _..__..~~~....at..-..~ıw--+-~ 

Ha:ıiran 18 

Elektrik eksiltme ilanı 

Bergama Belediyesinden: 
1 - Berrama belediyeli tırahndam yapbrılacak olan şebi 

elektrik aaatralına ait muhammen ve apt1 da yazılı fiatlaril 
Mlds allt ft edevat ıurupları ayrı ayrı ek.ıiltmeye konulmuştur 

Gunap No. l - Lokomobiller ve teferruatı 19360 Lir 
,. " 2 - Tranıformatör •e Jeneratörler 6250 
,, " 3 - Alçak tevettiir ve tevzi ıebekeıi 5498.SO ., 
" ,, 4 - Tahtelarz yüksek tevettür kabloıu 2810 ., 
,. ,, S - Tevzi tablolara 2950 .. 
,, ,, 6 - izolatör aiperi ıaika siaorta ve S. 4125.50 .. 
,, ,, 7 - Kabalar t 422 ,, 
,, ., 8 - Ataç direkler 1750 " 
2 - Bil iıı ıirmelc iıtiyeıler ıuraplara ait tarifname ve fen 

ai ıartnameleri belediyeden miiracaatla parasız olarak .ıır ve 
fÖrebilirler. 
3 - Ekıiltme 23-6-938 perpmbe günü aaat 15 den itibare 

baıh1acaktır. Guruplınn ibaleai aara ile ve her ıurubun iba
Jeıi ve muamelesi bittikten ıonra diter guruplaraa ihalesine 
pçilmek ıuretile yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme 2490 aayıh kanunun 31 inci maddeıi 2 inci 
fıkrau dıliletile 41 inci maddo C. fakruı 50()0 lırayı kadar 
olaalar açık ekıiltme ve 5000 liradaa yukarı olanlar İM lca· 
palı zarf uıuliyle yap.lacaktır. 
5 - Ebiltmeye ıirmek iıtiyeoler her bir rurubun muham· 

men tutarının oO 7,5 niıbetinde muvakkat temioatlaraaa mık· 
buı mukabilinde vezneye yatırmaları liıımdır. 
6 - lateklileria bu rıbi eksiltmeye girecekler muvaffak ol

duldanna dair voıaik ibraz eylemeleri tırcibı veıiledir. 
7 - Kapalı zarf usuliyla eksiltmeye komulan üç gurup içi• 

mllnakauya ıireceklerin tekl f mektuplanaı ihale paii 23-6-3 
perıembe ıünü 1aat on dörde kadar beledi19 riyaaetİDe tevdi 
eylemeleri llzamdu. Poatada vaki olacak reaikmeler azarı 
itibara alanmaz. 
Talip olanların iıbu ıelcil ve şerait clabiliacle 19vml meıkGra 

kadar müracaatları veyahut Encümende hazar bulanmaları 
il\n olunur. 10 13 18 20 3361/2001 

Fotograf~ılara . 

Mapzamııda baıdaa böyle ,. AGEA. , •FERRANIA. 
•GEVAERT. • •KODAK., •MIMOSA., •SCHLEUSS
NER., •JHAGEE., ·RODISTOCJC. ft ·zF•ss iKON. 
fabrlblanaia ._ ...at •Ala•..a •H a911& F'iatllrı ı.. 
taabal .... libidlr~ 

...... menliyet bbal etm... Alacaktar. :!uit meveuttar. 

D ... flıla ııfıili almak .. ..LESBIAN,. vapurta 17 M .. I•---------------------------~-.. ~~~~----_, lllilllİbnlo.da W. F. Hk:NR't yııta UVERPOOL ve SWAN-
~AN Df.K ZE& 6 \io. .._ ~.. SEADAN ıelip riik calwacak. 
-,_ ....,...,... •hncaat Di:UTSCHE LEV ANTE.. UNli 
ttWaeal rica oı..... ..ACHAlA., vap&arıa limua-

.... Teleloa No. 2007/200I •wla oJep J1k çalwmaktadır. 
lzmir lskilo mGdftrlftğftnden: 

1 - Beheri S6S lira 40 brut ••laamm• apf bedelli a.,. 
pwıa Kunk ••W,..i meibainde 20 ve Meaeaea kızı• 
._baiacle 14 11bir tipi ıöom•a evl•i belawi 542 lira 26 im
"'' muhaa ... btifli Dikili merkeaiDcle 31, ÇaDclarlacla 118, 
Çıı••i• UnDlra,. •laiye ••kezinde 21. Alaçata aalaiye 
..,... ... 10. Torbala Yenik6y1Dde 6o, Keaalpqa kaza•aı• 
Yllmnkıalca köytlllde 10, Kupdı• kaı111nıa DaV1itlar k&yh· 
de 29 köy ıipi kirıir evleria iapab kerutıllrl iakl8Clu v.
ıU..k ,,. diler bilGmsam aallemeaile itçiliti müteahhide a 
tl•tk llere her k111m ayn ayrı bpala zarf uulii ile miiaab
.,. çıbnlmıthr. 

2 - Kınık, Menem•, Dikllt w Çand•lıdald ewlerin ihaleıi 
29-~938 ,aaa, Ur•anya, Ala09b vı Davatlar k&Jiiadekileria 
30-6-938 ıüıaü ve Torbala YeDiköyil ile Kemalpqa kazuıaın 
Ytabrıkızalca lc6y6ndeld evlerin ihaleli 1·7·938 pnü ıaat oacla 
IQli; lakia müdirlitii daireliaeı •iteıekldl komiayoa huza
l'lacla 7apılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ıirebilmek l~• ber mevlciye ait evleri• 
lllecmu lcqif bedellerioia yüzde Jedi baç•ktan tutan olan mu• 
valdrat teminabD Jabnldaflaa dair .... ik, ekıiltmedea bir ... 

• ~ ubu ••kabiliade ••• ,. reilliti11e tlYcll eclilmJş 
elaalıdır. 

4 - Bu lfl•• dair plla, ketlf ıarta••• ve aair ewak Lmir 
'-la dairelinde laer rGa ı&rlllıbUir. 

S - Pottada vukabalabalecelc b•la•ti bir pcik .. clea .&o-
11,. .ald itirazıt kabul eclilmez. 

6 - lttıldilerla ,.karda IMr •ftlcleki IDtaat içia •1'ı ayn 
lilt•ilmiı olu pn ve aaatlerde lzaair lakin •üdürliitii dai· 
'e.iH mltaout eylemeleri. 2032 1 t. 14. 16. 18 

limir Vakıflar mOdorlOğOııdenı 
'1i11 

....... 

l.İra Ciati Mevkii No 
!!! Ev Sarmıaak aokak 17 /97 
.., • Karııyaka 289/129 
144 Dükku Hiuröaii 131/86 
120 136/82 • • 
120 tSS/80 
120 • • . 154178 

• • 
Yukarıda müfredata yazıb akarat 31·5-939 gayeıiae kadar ki· 

ta1a verilmek üze e açık artırmaya çıkarılmıştlr. 
"1 lbal"ıi 22-6-938 Çar,amba günü saat ondadır. Taliplerin Va• 

flar idare1ioe mirac:aatıarı. 15 18 ıı 2080 

DIŞ DOKTORU 

Ceoad Dallı 
lkincibeyler aokak No. 48 

Miicellit 
All Rıza 

••• En temiz ve eo zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Yeni Kaoallar 

rnrsııı No. 34 



--- -- - - - - - - - . -- --·--
Şahap 1·e~irioa tabii olarak 

~·apan en iyi mo~hildir Eksir Şahap Basur memelerini giderır" 
Kuvveti4' işti havı arttınl'i 

Elb·ae w Manto 

mualdılarına müjde 

Zallit.11 B•gler fHI 

s.,..ı., ... 
En mltkllpacnt m6'
terile~ni ••mau D cdca 
bu f rmıJI an"tmayınız. 

Tüccar Terzi Türkp:ızarı 
lbrahim KarakaŞ 
Bu &:ere )'eDİ açbftm ••tazada zenr:n 

ceı·tıer. Mıatolu:C, Ta,yorlak, Trnvakarhk 
"um .. lar.a enva·ıini. yerli ve Avrupa. 

1 - M•tua• dahilinde açtıtı• terz ban~mde 
busuıi o.arık bıy ve bayanlar için ıon moda 
E rif, şık manto, rop, tayyo", etek, bluz, turvakar, 

.-uvalet, gelınlik, aiYil •e Hkeri elbiae ve lc11putlırı 
i~tcnild,ği ve btfeailditi teki de imal edlir. · 

2 - M..ıciınelem peşin ve lcredi ile de yıp•l&r. 
s - s~ sözlcrimia dotruhıtuog anlamak için bir de!a 
tecrübe kaıid r. 
Adres: Odunpaur: Slmerbınlcın eılctıfı eski B•yralclı 

mağazı N111111ra 12 • Telden 3276 
Toplan oe perekende elfll'•lc lttıriçlen dparlt lc•hıı? edilir 

Harae;çı kardeşler 
1 

Büyük mobilya ve mefruşat ma
ğaza arı emri ~e amadedir~ 
~ERKEZ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

,.. :..K. ,..,,.. .• ~· -.. ,...., ··-
.. ·- -.ı J.. .\. .. ~ 

Temiz, 21rif eşya, elbise ihti· 
pcıııdan evel ıe!ir. Herkes ken· 

di l.aline ıöre temiz 
b:r eve, miaafirleriai 
kabul edecek bir ı ,. 
lo1aa , ı bat yqıyacalc: 

qyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobiJya içiode 
kead:aizi ne ai&eDİZİ 

m ubite daha iyi tamt· 
abilirıioiz. Evinwo 
CfYU1 bayM& .iUD eti· 
ke~ oldu~.wu wau~ 
m&)'lDlL 

Memurlara 10 tak. 
ıitte vereıiya mua. 

m• I esi yapılır. 

acı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins kostüm .. ük yeni çzş:t kum:ıf!ar , 

Yıız mevsiminin yıkhtmaaı m ··naıebetile yeni getird :~; 
·ooRMôY. FAYN •VULEN. ve •ftŞER. lcos ümlük ku· 
pon.an kostümlük kcte;ılcr, pardes:i:ü d!r ve he~ Ur.Ü YERLl 
ve AVRUPA kumaş a ortim.ıalara rekabet kabul etmiyeccııı:: 
derecede satılmaktadır. 

Elbise iht ıydcınız, temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLA.H tıcaretha ıesini mutlaka ziya. et edin.z. 

En s ğlam, en sık vo en ucuz kumı~ları y&~nız bu mağa· 
adan alabilir.sin iz. 

Peştem=lcılar E1naF ve Ah:ıli Bar:k "'&ı 
civ rın .. a eski Suraski ma~cz~sınia N. 70 

1 
, TELEFON 2J·9 ... - ' . - . ••Jı ...... ~.· :.;· ... ·'ı>.f. ;~ .. ·+.-~ ....... :.r---. . 

1938 
OldsIDobil 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 

macununu 
=>cı:> 

kullanınız 

Toptan 
ıatıı yeri 

Peı f em ol eılerda 

Lütfi. Krom 
Ee%a flepoıa 

E:ı aeıbur fabrikaiarın ioLOl'· f m•-..an<:ıcr , tium, cam, kitıt, 
kart ve biiumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf alat 

ve edevat·, font ve !lehpalar. 

~ F ototralçılıfa müteallik her neul mcıl:ıma 
Zevki okşıyacalc res m ve a~.ı d .smanhr, scnedat ve cvn.c 

iatinıablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖH İŞLERi 
IZMIR: Emirlerzade çarf&Sı No. 28, 4, S, 6, 7, S. ~ 

Telefon: ~675 Telgraf: Rüstem lzmir 

ve 

-~on moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Balı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

1 ELEFON No. 3942 

1938 
Şevrole 

T. i5- BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

ikramiye planı ... 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 ,. 500 " 4000 .. 

16 .. 250,. 4000., 
, 76 .. 100 ,, 7600 " 

80 ,. 50 .. 400J ,, 
200 ., 25 " 5000 ,, - --384 .. 28600 tt 

Ku:alar lmart, lbaziraa 
1 ey ul, 1 birincikinuıa 
tır;hltrinde çekilecektir 

I:.n az 50 lıra mevduab 
bul1.1nan he·.aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

-~=================================-... -
Doktor 

~~ ..... -c. Kemal lonay 
Ba1't~rigoloz w hal~ıcı, sal1ı11 lıatalıJduı naille.-• 

( V aram ve saire a 
Basmahane Çorakkapı caddesi poliı karakohı , ... 
· 251 aayılı ev ve muayenebaaesinde sababtaıa akta•• 

kadar hastalarıru kaba: eder. 
Telt1frt'Jn: 411; ...... , ............................... .... _______ , ___ _ 

Birinci Sıoai Mutahuaı• 

Dr~ Demir Ali 
Kom~ ofl,,. Milat OreJ 

Cilt va Tenasül hastahk· Adreı: Beyler Nu ... 
ları va elektrik tadaviaJ katı No. 21 

Jzmir ·Birinci beylor toka ın Kabul aaaUeri: Oğl ... 

1 
~· aaat 10-l:l ötled• _ _. 

Elbamra Sinema.s. arıcasınJı 15,30. 17 'fcle. JGl 

ı Telefon : ~-~ ----• ••---------

Kır~ i çeğ i Kolony 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Eu isim al.:ında Temizlili, Tuvalet, M 
v0 tı.ıv:ı :et aat u llarrna ço .~ elveriıll 

Yüksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuru 

ŞiF A Eczanesi KIRÇıÇEGI Kolon, 
Bu fiata satmakla boyok bir 
fedakarlık yaptığına emindil 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, 

Kolonyaları 200 K u r d t 

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

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük ,, ,, 40Kı 

Tavsiye ederiz 


