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UZLAŞMA AREFESİNDE! Kral Karol A tatürk kızı Bn. Sabih 
----·· .. ..... Mütenekkiren İstan Gökcen Belgrada vard 

A t k d b ı •• k bulu ziyaret etti ve ' 
D a ya a aş ıyan muza e- karaya çıkarak mü- Bütün dünya gazeteleri, Bn. Sabl 

ı k • • t zeleri gezdi ha Gökçeni takdir ediyorlar re er' ve ar ve samımıye bil!~~~r~7 (A.A) - Atina Ajansı 
e e d d • Gazeteler tayyareci Sabiha Gök-

n e e e . or çene uzun :-litunlar tahsb etmekte 

iÇi c r yan e ıy ;:.!~~~~~~::t·~.c~:~:;;~ı1~1 ::;:;: 
. - lamaktadırlar. 

Halayda son günlerde tekrar başlıyan ahr~k hu~1~ta~~~!~11 u;:1l:;~~~:iB~~:!:u~: 
Ve tehdidlerin önüne geçilmesi için mahalli Ü• biha Gökçen va::;ıtasile Elen milletine 

yolladığı selamdan derin surette mü-

kÔ.m etçe yeni ve esaslı tedbirler alındı te~a;:~~e~~~:;:~~;tayyarecivesağlam 
Antnkyn. 17 ( A.A. ) - Anadolu ! olduğu kadar zarif bir rabıta tesis 

.\aıı mm hu~usi muhabiri bildiriyor : ederek Balkan hükumet merkezleri-
~ Orgeneral Asım Gündüzün başkanh-ı ne yapacağı hava seferinde muvaf-
gındald bey'etimiz general Hu:ııtzin- fakıyet temennilerinde bulunmakta 
Reriıı bnşkanlığındaki Frau~ız tı.~keri ve ayni zamanda Bayau Gökcenin 
hey'etile müzakerelerine devam et- verdiği beyanat ile hnyutı hakkınua 
nıektedir. Her gün öğleden evel ve vnzılar nesrevlemektedir. 
oğleden sonı·a iki toplantı yapılmakta j mal Kol'ol Sofya. °ı 7 ~ (A.A.) - Anadolu latiirk 1.-1 -:ı B11. Sabilıa Gökç 

e müzakereler büyük bir vekar ve i::ıianbul, 18 (Hususi) - Birkaç Ajamnnın hu!!usi muhabiri bildiri-, 11• ll .t, in!, tayyare zabit~~ri, Türk el 
')~unimilik içinde cereyan eylemekte- gün en·el Nahlin yatı ile boğazlara yor: sı Şevkı Berker ve elçılık memuı-1 
dir. kmlar gelen ve bir gezintiyi müteakip Bayan Gökccn Selfmikten saat, tarafından istikbal edilmiştir. 

Heyet boş zamanlal'ıııda tarihi yer- tekrar Köstenceye geçerek oradan ı 7,15 de Sofya~ a muvas:ıh'lt etmiş-· Tayyare meydanından şehire g 
leri ziyaret ediyor. Orieneral Asım Biikre.,~ dönen Romanyn kralı Ma - tir . .Muvn:-::ıliitlarmda Bulgar hükQ- diklerinde saraya giderek deft 
Cundüz tarafından dün akşam Hunt- jeste Km·ol, bugün, Nahlin yatiyle meti namına protokol umum müdii- mahsusa yazılınşlar ve- ondan s 
2inger şerefine verilen dine güzel ve. miitenekkiren şehrimize gelmiş ve ka- rü ve şehir namına da belediye reis (Sonu 3 üncü sahifede) 
samimi olınuı:ıtur. 1 . raya çıkarak, müzeleri vs 1stanbulun 

Orgeneral bu akşam da Türk ileri Şirin Atakyadanbfr göl'üniiş ·örlilmeğc şayan yerlerinin mi.ihim 
gelenleri serefine 80 kifıilik bir ziya- rimiz bııgün Başvekil B.Celal Baya- müddet konuşmuştur. Bu konuşmala- bir kısmını ziyaret etmiştir. 
fet vermiŞ, ziyafette diğer cemaatler- _rın reislig~nde toplanmışlaı· ve uzun rın, Hatay müzakereledyle alfikadar Kral, tebdiİi kıyafetle gezdiği hal
den de davetliler bulunmuştuı·. ' ~üren miizakerelerde buluınnuşlardır. olduğu söyleniyor. de, ba7.ı yerlerde tanınmış ve halk ta-

Antakya. 17 (A.A.) - Anadolu Toplantıda Hatay mesele~i görüşül- İstanbul, 18 (Hususi) - Orgene- rafındım hararetle alkışlanmıştır. 
ajansrn · ıı hususi muruıhi .. , bifıll ~;,,r. 1': müş Başvekil B. Celfü Bay:ır, Cum- ral Asım Gündüzün riyasetindeki 

Bastercüman Jozefin Hataydan hurreisimiz AtHtürkü ziyaı·et ederek askeri heyetimizle Framnz askert 
a?ına'.l'lik' ut. u nt.'lniat; d ""'1'tı " ,.,......._..,. ~uı ~ 

r 
ve muhacirle 
, tah is işleri 

Yin edildiği haber V'ei.'l!ntektedir. Bu mi~tiı-. eden müzakereler, çok samimi bir Mühim bir emı·r eıd· v kA 1 t 
tayjn istihbarat dairelerinin la~rvech- Paris, 18 (Hususi muhabirimiz- hava içinde ilerlemektedir. g l. e a e ' m U 
leeeği hakkında bazı şayiah1:a yol aç. den) - Fransız ' Hariciye Nazırı Türk - Fransız itilafının, önümüz- Cumhur: yetçi Is- melelerde tereddu··de du··şu··ıen nokta 
lttıştır. 1 (Jorj Bone) bugün Türkiye sefiri B. deki hafta içinde imzalanması, kuv-

Antakya, 17 (A.A.) _ An••."kl•1 a- Suad Davazı kabul etmiş ve uzun vetle muhtemeldir. panyaya sil ah mi larJ J•zah edı·yor. 
fansınm hususi muhabiri billl.riyor; · 

Ordu ve Kuseyir nahiyet-:rhıdt kn- k l S ;E f mış? İ~ka~ işleri '?~kkında -~~n M.aliye vel yapıl?1~: olan ~ah~b ve teffiz m 
ht muameleleri bugün ba~-~~m~~tiı·. 17:enedı·k müZ a ere erı· Vekaletınden vılayete muhım hır ta- amelelerının tatbıkatmdn teredd 

Antakya, 17 (A.A.) - Dii'ı td r .k V ' ~ 1 mim gelmi~tir. 1771 sayılı kanu- dü mucip olan bnzı vaziyetlerin t 
\'e tehdide nihayet verilmek üz~,." hu· nun neşrinden evel yapılan iskan iş- haddüs ettiği anlaşılmış olduğunda 
kilmat bazı tedbirler almışt~r. Bu ıua· ! /f ;,ı ' ''Qn ga zetelel'i ecnebi matbu. lerile fiili tahsis vaziyetleri hakkın- bu kabil tereddüdlü vaziyetler 
Qa şidetli tahrikat yapan hır muhtarı l 'J 1 . ~ da yapılacak muamele şu suretle i- 1.·u şekilde muamele yapılması m 

da tevkif etmiştir. Bu .tedbirl~.r ~usa- atın tahm-~nlerini eSQSSZZ bulU\ OTiar zah edilmiştir: jvafık görülmüştür: 
hah Türk listesi üzerınde musaıt tc- ~ .., «1771 8ayılı kanunun neşrnden e- (Sonu 2 . inci sahifede) 
Siı-lerini gösterince tahrikçiler hiç. Roma. 18 (Radyo) - İalya Ha-

1 tebliğde; Yugoslavya Başvekili ve 
~oktan dükkanları kapamağa ba8la- riciye Nazın Kont Ciano, bugün Hariciye Nazırı Milan Stoyadino
llu§lar ve büro reisi esasen mürettep tayyare ile Venedikten gelmiş ve 1 viçle İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Qlan bu vesilelerden istifade ederek Mussolinin say fiyesine giderek , Ve Ciano arasında Venedikte vukubu~ 
aaayiş mevcut olmadığı beyanile ka· nedik müzakerelerinin neticelerini lan müzakerelerin, tam bir görüş 
h t ~uamelesini tatil etmiştir. Halbu-

1 
İtalyan .. Ba_şv~kiline bildirmişt!r· . ive kanaat birliğ·i·le .. ~ona. erdigi bil-

(i büronun yarın mesaisine nihayet Bugun ın tışar eden resmı hır (Sonu 3 uncu sahıfede) 
"~tın.esi kararlaştırılmış bulunuyoı·: -

~tl. Bu vaziyet karşısında komisyo. çı•nıı•ler, 'apon _Jonan• lıun iürk ekseriyetini baltalamak i- J ~ al 
fü, akla gelebilecek her çareye baş. 

~~ğuna hükmetmemek imkansız. İnasını bomba/adılar 
İstanbul. 18 (Hususi muhabirimiz

qen) - lstanbulda bulunan Vekille-

Avusturya evlen-
me kanunu 1 

~adikal bir şekilde 
tadil olunacak 

Çen.Çen tepelerinde, kanlı bir 
muharebe ba~lamıştır 

Leoıı Blınn 

Paris, 18 (Radyo) - Fran::-.a.•.ıı 

eski Başvekili B. Flanden, parlamen
to hariciyl' encümenine verdiği bir 

Sinayada mühim 
bir toplantı 

mektupla eski Başvekil B. Leon Blu- R .. ,, ... .. d r . l . . • 
ıııun, iktidar mevkiindı> bulunduğu! Om :ınya, m ! l mu (JT Q Q lŞ erı fÇf 
:m.·ada aykırı hareket ettiğini. hüku- .. • 
metçi İspanyaya harp malzemesi sa- muhım bir para ayırmak Üzere 
tılması için iki emirname ile müsaade 
de bulunduğunu ispat etmiş, resmi ve
sikalar vermistir. 

i§)eri 
fizere 



Sahife i 1 1 .... ' 

r 

ı== ' := = ... Zabıta. 

velr~f;Bıearr : Şehir Da aber le · ı 1 Zorl;;ve girmişler 
- - • e -" Manav Mazharı 

FDKRA 
Eskittiğimiz mahalleler 
İhtiyar do tum Yamanlar ~ nnın- çin yıllardanberi c kittiğiniz Karşı- z- ·~ er ~ < -·ı- ·- K 

daki arkadaşına sordu: ~akadaki evinizi, Bucanın nefi~ or- eytınyagı a S nu•'n azanç VergİStllde dO .. VffiU••şler 
- Ham o evde mi ohmıyorsu- mıml rl çevrili ucuz bir yuva ma ııuz? tercih etmiyor unuz? Size. Foçndnn, d d• kayıd terkini Evelki gece ePecikte Zeytinlik 

- Evet Lh;tndım, halu o CHlc! Çe meden, Bv?.dağdnn, XuşadaF:ın- SA.La ar ıza y u mevkiinde bir vnk'a olmuştur. Bir 
- On beş yıldnnbc\·i ! dt n dem 'uı mu~ orı.tm ... Bunlnr, bel- y cocuk meseleeinden araları açık 
- Hayır ylrmi beş ~ıld nbeıi! kim ı·nflıdır. Fnknt hiçolmaz~. • ekalet bir tavzil olan Mitroviçli l\lahmud a·Iu Ra· 

Çünkü e\. k ndi mahmtıdır : ogurc ı u, t ınoti ci i bn ka ko rn u Ş h • • d k • t '"' İ •• } ıp, karısı Kadriye, Ramazan oğlu 
-'Yirmi bes yıl mı? Yirmi be'} :nl l.on u u . k , ene· ı lerind n " e rIIDIZ e l ze T IDyagI UCCaf afi gönderdi. Osman ve ka ap ~ükrü oğlu Ah· 

:ıyni e\•de koca bir omrti geçirm k. redcceğini...: manzarnJnrı. oturduğu- du0·n ı·caret Odasında toplandılar. med, oyni yerde oturan Selanikli 
uynf J mek od mcln ) mek ~ imf"k. nuz o 1 n, tığını k ı ılnn bnh- Knuınç \'ergi iıı<le satış ve icar ve manav Halil oglu Mazharın evine 
a) ni yatuk oda. ında yatmak, a)ni <'de İ ug arı, üz) ıkaync k mu - Zeytinyagı ve derilerimizin stnn- lnrı, dun nt 10.:30 da Ticaret H' Sa- ecrf~!sil taha.kkukcıtındnn nıpılncak zorla girmişler, Mazharı dövmüş· 
ıılondn oturmnk, ayni ıı n rel r- luklnn b l,a,, bambn.ka olan bir dnrdizn 'onunn hOkOmetimi?.cc k - mt) i Oda ı alonundn bir toplantı terkınler hakkında Maliye Vekitletln- lerdir. Suçlular tutulmuş, adliye 

den • ,·nf mnnznrııl rı C'H tmek, ı y <'' e t:ı~ınmız ! Gorecek iniz ki, o za- rar verildiği mnlfimdur. Zeytinyağı y ım 1 ı, ~ tiıı) ağı tnnrnrdiz s- den 'llü) ute l>ir tamim gelmiştir. Bu verilmiılerdir. 
ıır ukaçlımı ve n) ni bahçe du\·ıırl • m ıı ) nfd tı hıı nt 1 k \l • k ı- tandardiznsyonunn daha evel bnş- Y onu h:ıkkıı da glSrüşmUşlerdir. TClc- tamımd deniliyor ki: Çeımede hırsızlık 
rınu ~irmi be~ )ıl bakın k n)ni ııız! ·N-ıentz, 11 ·Ji iniz, 1 ~at i~tı lanacaktır. Buna aid nizamnamenin carl.ır, ze~tinyağlarımızın standar- <

2996 ııumnrnh maliye teşkilatı Çeşmede Musalla mahallesinde 
mu::sluktu yQ2 ;.ıkumıık. ayııf ;.oğurt- ) nkımz. 0 rn 11 • ho munuza ,ırıl. gelecek neden muteber olacağı diza \onunu çok iyi ka11ılnmışlnr kan.un~n 2

2 inci ve nizamnamesinin Demir kızı Naciyenin evinden bit 
cunurı. ayni tonıatiscinin, ayni Ku- rak sizı ko~' ermıyecek !.. l'.:rniıı olu tahmin edilmektedir. ÇClnkil ycnı ve clı pfyusnlarda ynğlnnmızm re-

47 ıncı mnddelcrinde, \aridat mCldür- entari çalan Mehmed Emin oğhı 
ralıuı·un yağcı ının, ayııi ııınhall nuı .sn det: ~ nıı ~.u-ıyı (el ki mck) .. zeytin mahsulü, pekçok yerlerde yağ rncını nrtırmnk için alınması Hlzım- l~ri~c vwilen ~nyıd terkini snUlhfyc- rençper Veli Albay tutulmu , adli-
IJekçl inin, ayni tenekechıfn, ayni tC'n ıbrct t ır kı.:~ fı) cttn: !.. haline get:lrilmi tir. Zeytinyağı ih gelen tedbirl~rl tesbit etmislerdir. Bu tı, .: ~lnız ''er~ı ,.c .res~mler sayıl~nak yeye verilmiştir. 
kokm unun, u)ui knh\'enin yıllar- O tad bunlm'l ö~ leı k n, lıen rncatı, yeni nizamnameye göre yağ- me~ anda tes.fi) e edilmiş z ytinyağla- suı ut ).JeA tahdıd c<lılmış bulundugun- .. Kadın kaçmnak 
dıuıbeı i iri olmak... g l 11 ibU~ at gO~mti buluııdum. O, lıınn ambalaj lan üzerine asid mik- n rnes'elesi de görUşUJmcı tür. d~n mılh cımluk satış ve icnr bedelle- Odemiıte Çatalyol mahallesinde 

Yıtmuııl rıu 
14

r dn k 
1 

h 1 v.amnnkf gıbı dik Ht Jil%üıne tarını göster n markalar konacak- ficaret Od mca hnzırlaııacnk bit rırle ecrhnf il tnhakkukatmdnn terki- oturan Musa oğlu Mehrtıed Yapıcı' 
m lf .ııl bl hoınu 

1 
Juııdı: • c nı 1 ı - , bakt : . . tır. H Q kftmet. 2amaııla mem leke! rapor lktısad Vekfi \etme gönderile- 11~ lıızı~gelen lere nld evrak vekili ete nın kansı 30 ya lannda Nazmiy• 

p ki ne yapalım, ölelim mı? ANADı;;; fıkırlenm ı>lıı, bil' vokitler dahllındekl zeytinyağı atı mı da ce tir. Ze>tinı·ağı standardizasyonu goııdenlm kt. '".bu uretle her tel'- Yapıoyı kaçıran Osman oğlu Meb• 
Dedi. JU Utunl ııud... da ban bu nizamnameye "öre standardiz için Ankarndıı. yapılacak toplantıya kin.muamele ı içın ayn &}Tı mczunt- mecl, Jandarma tarafından yakalall" 
_ Ha} 

11
• öleme) hıfz 

1 
Ancak ha- ~~·l gOlmü ytün, d dl: fakat, ar- edecektir. lzmirdeıı de bir mümessil gönderile- yet istihsal olunmnktndır. mış, adliyeye verilmiştir. 

ut• ı 11~ d k ı ı:Ulme! CUnkQ sizin Ikon-Paul Şehrimizdeki zeyt!nyatı tllccar- ecktlr. Verıı! ve resim \'e lıa~larda tatbik Kadın dövilliir mü? 
> t 

1
f ıt f i 11 ş > • 8 ;t~'ğ'n· F r1:ue ccneplnrınız da, Le.s Nou.,:el- olunan munmeleııin 26-5-935 tarihli Ödemişte Yazı mahallesinde M-

'~1 11 > me C
1 

ı\.a.ır. 11 " ?~ c 1 un les'de bu ııe iden bir y zı ne r tnıfş! l • JL' z · l ve 80-187 yılı yazılı usul \e esaslar lik oğlu Riza Şefik, Sabri kızı Gü~ 
~lif deiişiniz. ~ıçıu ~e~ Gö2:~ep~~e Umarım ki, Fnrguo nye inde be- zmır-~ema paşaya un- dairesinde miUi emlil.k satış ve icar lizarı dövmüş ve tahkir etmiş, yw 

0 • uruyu~ unuz a, r nç yı? çın nfm d fikirlerintf, azıcık olsun cid- bedelleriyle ecrimisillere de -münha- kalannrak adliyeye verilmiıtir 
~uışıy~a)a ta mmıyoı unuz Ni- diJe imal. lutfundn bulunursun!.. .J r • b • b k sıran terkin noktasındım- teşmifi mu- Adliyeye verilenler . 

M 
.. b d .... aa Tecı ır ara a azası vafık iörUlmOştur. Ödemiıte hastahane caddeaiD' 

U a 1 V U 
~ a- • Yapılacak tt:rkinhı, aıağıda nevileri de oturan Hüseyin oğlu Arif Şer 
1 yazılı vesfknlaı ıı milstenid bulunması betçi ile Mehmed kızı 23 yqındıl 

• Dört kişi yaralandı, üçü ag"" ır ve l zımdır. Hayriye gayri meıru tekilde bit 

rl n t
~f t h ıı) İcar, ecrlmı il ve satış bedelle· arada yaıadıklanndan auçüıtil t1I" 

~ ' a - tehlikeli vaziyettedir sinden fazla veya m~kerrer yapılan t~lmuılar ve adliyeye verilmifl-r" 
tahakkukatın terkim için: dır. 

S l
a s ı• ş e • DUn lzmil' - Kemalpaşa ose i Cize-l ş gı yurnrlanmı tir. Arabadakllcr 1-:MUkerrer veya fuzuli tahakku· Bıçak tatımak. 

f 1 rfnde Ulucak - B lkabv mevki ri bu nıUdlıl k za ıU•Unden muhtelif kattan ötUrll mükellef tarafındau ınü- Eşrefpaşa caddesinde Mebın.d 
artısında dl.irt ki!dnfn ~ arnlımmn ile ) rl rfnd n ym alım mı lnı dır. Ara- racııat vaki olmuı ı e dilekçe i veya a- Yılmaz ile Yaıar Gök.mende "'' 

(Ba•l~ra_fı 1 İn i s~hifed ) . lı t t r .rı lıoıd ndııılnıuk urctile neticelenen bir araba kazası olmu . )l Uıen Ahmed d orab nm üze· Jllkadaı· tallakkuk memurluğunun Kemerde lzmirli Sellin Şahinde bİ" 
1 1 tıhkukı mübudıllere teffız uhtlelomıd ipka ._ tnpudn tc cil tur. ~emalpnşnnın Ulucnk köyünde ı d lıulunuyormuu. Knza netice- mut 1 h . k 1 U ekk . rer bıçak buunmuı, zabıtaca aııl• 

edil n muJI ,. ne gibi bir >be o 
1 

J • B Al n d t k b . d Ab . 1 a easmı avı a em m z er sı, d ~ _ı 1 r ı \mu m u rı ıfu olunur • i ızaya af e cygirli arab ııı e medın lrnfatnsı pat amış, 2 ld h t' t k sa ere cai mittir. 
cllcıiııclen çıkın.ıs hulu~tu ::su .lıuluıı- J - 17! l t>.tJ ılı k.ıııumııı 'leşrinden ınsuulu b mcd oglu 32 yaşların· .ol k.oıu, bileginden kırı1mış, Zeynep, . - .ar~ e~e 1 

veya ~n .~ş ·o- Ölümle tehdid 
l"U 1• bu nılll.ındılle.rcı 1 ~71 sa:plı ka-

1
e\el g lnıış \'C mulga s 5 :;;.ı~ılı kanu- da Ahıncdııı idaı·e inde lzmire g fanıfc ve Halide göz ve nyakların- mı yonu kaı.arlnımın veya \ekaletten Kemerde Sürmeli soka~ 

mıııdım souru tcffız cdılenıez. mm faJ in ettiği nıUdcl t zarfında mü- liyormuş. Aıabada Ödemişli Ahm ( lan ııgu· suı ette yaralan mı tır. Yal- teblf~ edilmış olan emiı· veya ~hke- Upklı Sadık oğlu Beıalet ÇapkıO' 
Bu mullur 1771 n)lılı kanunun ı· c.a tla i k mm i t ınemiş veya ikin- o~lu Yu uf Okkan, oğlu 11 yaşmdıı uz 11 ~·ıışmda Mustafa Okknn, ara- mc ıUimlan musaddıık suretleı·ı, . er, sermaye Ali kızı 22 yqında Hl' 

ııe 1 i!ıden <'\·el elden çıl,mı olduğu ::i maddede m<:vıubahscdildiği şckiJ- Mu tafıı Okkan, Ahmed kızı 86 ya >anın uçuruma yu\•arlanacağını - nn-
8 
.- Şaı·tname ve müıayede kaı- mide, diğer adı Türk.anı kencliJi)ıı 

takdırde k~nunun dokuzuncu ınad- le lı .. ziıı ye ııid bir m keni işgal larında Zeynep, HU eyin kızı 26 ya. oyıncn ç vik bir hareketle atlnmış, nfesı '\'eya mukavelename, .. . aörüımeğo razı olmamasından uıjj
de•hırl ta} ırı edı.l •ı.1 müddet .aı1.u1- d ıek j n örm miş olun mübadil larında Hulidc vo Hnnüe bulunu- kurtulmuştur. Çocuk, uçurumun di· ?> Husu i knı~unlarınn. gore tecıl tcvellid iğbirarla sözle ölümle telı' 
da 1?0rAcaat etını,.. ısclcr kendılerın ~ muhncn ler hukl rını . k t tın' yorm~. bıııde yatım yııralıların iniltilerini edılen ve~ a tulı ıl enelerı gelm den did ettiğinden zabıtaca tutulm\11' 
tasfıye \'O: fka ı 'erıliı'. l\Inllnrı 1771 ulacakJ <1· b 

1 
. ~~ a e .1 Yolculu ne ' i~ind-e devan ed -.. u~ un acm y n rın o u c- ~:n'i1ı!~ "bl~n 'l -

a) ıh kanurıun ne§rind u \ e doku- inıluı ,m ı· un ıı.dı, ·~~ y \'erd .. ken araba henüz anlaşılamıynn bir bnbn nm c akı·abası olan df~er ka- sit bedellerinin terkini için. taaUUk Hakaret 
zan dd . 

1 1 
m me zımgc ırso c 2o10 ayılı ' . kn 1 h · d v __ cu nın e mc e gö teri en mUd- kan n 

1 16 
. . 

1 1 
. . sebepten Ulucak _ Belknhve nrasm clmlarm ynı·alaıımış o)duklımnı gô- ettiğı ııun nrın veya azme en ~§ıyakada Kemalpap cadcidl' 

det ae t'kt k d' u u ı mcı nuu c esınm 3 üncil w t lıli- d'l . J •• •~ "h . . d A -~ w 1 J 'l . ~&a • ç ı en ı:ıonra, en ı aun fıkra 
1 1 

ti k h • 
1 

~ da birdcnbil'e devrilmiş uçurumdan r r k aglamugn baolamı , koşaıak e g c ı mı o an emıın wırı \e nu- ıın e '"'4UZ oa u smaı, Muıcav 
~kairleri olmak ıım ellerinden çık-

1 
1' ili cdı mu. cır cı·e jmkan ' Belkah\ jundıumn knrakoluııa nlt mnrnsı gö teı·ilmek lizere tanıim edi- oğlu Kadriye hakaret etmiı:ı p)# 

b l l d 
. >an )er er e ev )erı toprak bağ v bir kısmı ve'-·a tamamı kend' 'u e • lrn x• mış u unan aı·a a, ıstfhkaklaıı nis- . ' . . : . ., • . 1 sun miş, faciayı haber vermiştir. lecek mUzckkere, taca tutu ustur. 

betinde ve kanunun on birinci nınd- meyvalık yeri \erılmesını amır bulun- taksırl olmaksızın, mtistnhıkkmın Vak'a lzmire bildirilmış' 1 c) 3031 sayılı kanun ile bu kanu- Yanaın L--1---ıcı 
· · · · · · makta olması · b "b' ı zuhuru il ell · d k b ı . ve ace e . . . . UGfuu,,. ıleslum tariflerı daırcsmdc tasfıyc , na gore . u gı 1 mu 1?- . 0 crm .en çı mı~ u u_nnn gönderılen sıhhi imdı:ul otomobilile mm tatbık suretı hakkınclnkı ıznhna- Karııyakada Alaybeyde lıık tV 

v ikafl verilecektir. cirlenn de meıkOr lfi ınci maddenm mü~a<~ıl vç nıuh~cırlere esk~ tnhsısle· ~·nrahlaı·, İzmir memleket ha taba· mc mucibince yüzde 20 si verilmek kaamda 7 sayılı Şerif Ali kızı RI' 
.n ,t_ 'hk k ~d· . A b' UçüncU fıkrnsı daire inde iskanları re ı tınnclcn verılc.>cek guvrı menkul· · ti ·ı k t d • 1 b. · · f - d ....ı• ~ - .uıtı a ·sız \'O ü ı ı13kuna ıa ı Y 

1 
fd'ld"ır;.I t kd! d 

1 1 
d i k dl d · . k d ne ıne gc nere e avı ıı tma alın- suretivle hazine\'e iade olunan arazi ıa, evınm mut agın a çamqır. ,~1 

mub&aU ye muhacirlerden mil lira ;a uııa ~~ 1d 8 r mani olun- ~1 n k 8

1 
nı bo ~re~ ~ne k a nı• mışlurdır. Arabacı Ahmcdin ıhht ve ir~daız arsal~rın baki ve borçları- kamak için ate yakmış, bacadP' 

li8G uyds kanunun tay.in ettiii ması m ıı·. 0 an ısım annın 1.ç an 11 ma sızın vazjyeti tehlikeli görillmektediı·. mn terkini için: · kurumlar tutu~rak yanim çıkııJJI 
müdd.t zarfında Iıkanını i temiıJ o- d 4- 11~J11 i s::ıh kanunun neşı in- meccan~n~~~m ~ k~ tahslls kar~rJak Hadi e tahkikntma Milddeiunıu- ı - MUşterlnin al."~uhah ise de yetiıilerek söndürülmüıtiit 
lup da kendılerine 1771 ~ayılı kanu- d;ln ~ve b 

1 
q • un tabi tutulup ken- rına m sk ~ t1 8~ :.

1
m ver; 111~ mı nıuın ini B. Sabri Ataınımer tam- 2 - Bu uzulu:ıl üzeriııe 'geri veri-

uun neşrinden evel hazineye aid bir erme orç onma uretfylc mal ve- esa mm a u u mu a ı \e mu ıncır- fınd n baş1nııım tır. · len arazinin me\kii cin i ihale berle 
mesken irae edilmiş bulunanlard rfleıı mllbadil ve muhacirlerden mez- lcri111711 n}ılı kanundan evel tc u ........ _ .' • • an kQ k . tın" ı h kl · d · ,d b JI, vukubuhm Uıhsılfit tnhsilAtın ta-
\'e~ ahud Şurayı devlet deavi daire- i r aııunun 4 ~n.cU mcddesinden İS· ke blii o an 1n nnnın ıa cslı7ı.7len a,.ı Ortaokul o·· g\I ret- hnkkulmtn ni beti bnkivc kalnn mfk-
lerhıfn mllteaddid kararlarile ir'ti- fade edeıek adı ıskmı hadlerine ka- a rg Y o mnm ma \e sayı ı . 

1 

• 

h:::ı olwıduA..· bil b dar olan boı'Çlnıı nfi'edilmis olanlarııı k nunun neşri t rihinde malJarı elle- 1. . tıuı gü terır ınuz kkeı-e, 
iMi •" veç e, mu acırıerın ':ıi me w 3 1U J o akin halinde geldikleri ve iskan dni- aldıklan bu mallardan bir kısmı veyn rinde k l nlnr ile mUıtnhikler~ çık- ll Jgl - . ter namına tescilı icın kı· 
1 

. . k 
1 

ld ı. tamanu mezkilr kanunun Te~rini tn mo.sından dolavı, bu mallat' ellerınden l . h k A hnmamış ı e noterden tasdikli ibra-
re erının ço mcşgu o \l"lan sıra- , • . . kt h kl ta mt an k name. 
Jarda bu idarelerin vaki milracruttla- kip eden zamanlarda miistnhikki çı- alınmlŞ \ie fakat mu. esep a aı: - ı evra 1 n a 
rı tesbit ve iskin muamelerini ikmal karak ellel'indeıı nlmmış ise, istirdad nııımış olan nıilbadıl Ye muhacırJer Terkin tekllfl ri, milli emlilk teşki· 
edemiyecek vaziyete dOpnllş bulun- olunnn mala muknbU verilecek malla- P.rnsmdıı hukuknn bir fark bulunma· raya gönderilecek Hltı olan viluyetler ve milli emliik mü· 
duklarından veya bu idarelerin ih- rın adi iskan derece inde olan kı::nm- masınn binaen- muYafık görtilmil§· ilkokullar .. .. . dUr veya memurlnrı ve bu teşkilatın 
mal ve lakaydileıi yüzünden kendi- lan da borçlandırmnksızııı affa tabi tcır. k .•• 

0~~~enl~rınden orta- buluıımadı~ı yerleı·de de varidat mU-
lerfn• bir pyrf menkul irae edil- tutulur. Yuknndn beş maddede izah olunan y ul ~~tme~lıf1ne talıp olanların, dürleri tarafından yapılacaktır. 
ınekslzin kendiliklerinden birer guy- 5 - Mülga 886 sn),lı km unun tn- husu hı.ı dan dolayı iskiln ile maliye . uus ıza 0 

.. u unda devam eden 
ri menkul temin ve işgali sw·eti~ • yin ettiii mUdd ·t zaıi'mda milracnat- ı· ındn tereddUdli mucip görülerek ııntih~n~a~ dun ~ona -~~iı~r. Dün M ' d b• k•d 
ve (ftflt işgal) yolile gayri menkul la. i kllnlnı i temiş VC iskan bakJannı merkezden nlınncnk dırektife talikan f~? b~l_!lısı \'C bıy~lOJl ımtıhanına es U ır a ) 
edinmiş olanlardan irae veya işgal haiz bulundukları anlaşılarak 1771 scil sevkolunınıyan lskl\n dosyala- ?.?rt ogr~m~n .da~ıl olmuıtur. ~u Tütün tacirletimizden lav fah. 
lltUmda kanunen iskiln haklan bu- sayılı kanundan e-. el idi iskana tabi rınm t dkik edilerek derhal tescile o~etme .. erın m~.tı~~n e':rakı .~~~~ ri kon10luau B. Amed Boro~hnın 
lunanların ellerindeki srayrl menkul- tutulup kendi erhıe gayri menkul \'e- ıe,ki 'e mulhnkııta dn tebligat icra- edılh~auzKel::uı~ dır~ktorl~~u yeğeni Bn. Nahide ile (Yeni Asır) 
ler~ idi iakln haklan meccanen ve rllmit iken bu lılll ri menkullerden ı ı icn olunur.> dtar~l n kn il ufrfak lnlı~_na i?n- refikimiz muharrirlerinden B Ke-erı ece , muva o anlllT seçile- . .. .. .. . ,. • .. 

cektir. Muvaffak olan öğretmeni maleddm Şukrunun nikihlan, dun 

j 

Tayyare 
1t:evsimin geçmeai:1e rafmen •i!IC:m'!mız gene a6zünde 

• 
sıneması 

el urdu bu haf ta gene 2 ılcı lılm birden 

1 - ASRİ iŞ ADAMI 
Bt>ynelmilel şôh.relli haiz iki btıyok Fransız lll'tl U 
RAIMU VE LUCIEN BAROUX 

ı'arahndan m:ııteana bir ıevkl, yaratılan mevsimin en z~rif komedisi 
kabkaba ... Zevk ... Nt-şe tufanına j!'arkedec•khr. 

2 - AL TIN KELEBEKLER 
Beyaz perdenın zarif ve şoh dılberi 

Kendine 

Seanslar 

FRANSISKA GALL 
has rollerile hakikaten nefis bir komedi yaratmıştır 

Atın ke\ebek 3,30·7, 10 Asri iş adamı 5, 15 ve 9 da 
Pazar günü sut 1, ~O d As i i~ .ıda mt ie basla . 

6 aauıtosta Ankarada Gazi terbi;; Kartıyaka belediyeıinde birçok da· 
enıtitilıünde sözlü imtihanlara aire- vetlilerin huzurile akdedilmittir •. 
cekler ve kazananlar ortaokul öiret· Tarafeyne saadet dileriz. 
menliiine tayin edileceklerdir. lzrnir 
den ortaokul öğretmenliği imtihan- Liıe IJ8 01taokullar 
lanna airen ilkokul öifetmenleri 65 
kitidir. 

Gaı111Ulden rahat ız olanlar 
B.rıoc kordonda Kiz&mpaıa 

caddesindeki evlarde oturanlar, 
orada bulunan bazı demircilerha 
aababları aaat beşte dükkanlara 
beşte dü\ckanlarmı açarak ça· 
hşmağa başladıklarmdan, ra· 
bat11z olduklarını ileri ıürerck 
,,ikiyet etınektedirler. Gürültü 
ile mücadele için her türlü tod
b nerİn alındığı fU zamanda bu 
caddede oturan balkıq rahatsıı 
ed lmeıi doğru değıldir. Bele· 
dıye reııl i nın alikasını d leriz. 

• • 
ıçrn 

Şehrimizdeki liseleri• orta· 
okulların yeni ders yılı devreıi 
için lizım ohn ııra ve ıiyah 
tahta utın alma tabıiaata, Kül· 
tür Bakınlıkından ıehrimiı kul· 
tür direktörlütüne relmiıtir. 

Vilayet jandarm ı 
kom t.:ını 

Jındarnıa teşk ılitını teftiş ve 
bir meaeleyi tahkik icin Dıkılı 
kauıına giden vılayct i ındar. 
ma kornutaııı binbaşı B. Hu us 
Gür, dün şehrımiıc dönmüştür. 

Evlenme va niı:ın 
tö.·eni 

General Kuaferyeli S1mini• 
hafıdesi Söke hükumet doktor' 
B. Al R.za yeğenı bayan Sa' 
hhJ Ôlbıtş ıle Nedim Haraççı• 
nın n kih törenı dfo sabah sı• 
at 10 da eYlenmo dairesincJO 
ve cv.enme töreni dün ak1adl 
Jzmir palas 11lonlarında her iki 
aıleni.ı akraba ve samımi dost' 
ları arasında icra k 1 nmııu'• 
Ayni toplantıda tayyare z3bıt· 
lc:rıoden B Kenan G 3ks:.ırııJ 1 

yeğenı Bay.an R~fie i.e A. L&' 
font ve mahdumları Limited 
ş rı<et müdürlerinden Kern' 
Haraççınan n f m törern ıc'' 
kılınmıştır. Her ikı çıft es ıadel 
le· temenn' edt:riı. 216 

Borsa 
18-6-938 

Udim ıatış/a'• 
Ç. Alıcı K. >. 
80 Alyoti bira. 16 75 
16 P. Klark 17 c-o 

96 Bugünku yc,an 
279764,5 Dünkü yeku ı 
. 79860,5 Umum yeı..un 

Zahire satışları 
Cınsı K. S. 

95 Ton B ığd y 5 87 5 6 
30:> Bu~day 5 875 6 
100 Bak.a 4 25 4 3255 l))f, Jıc L 1 25 4,2 ~e 

13 B. Pı1muk 28 29 
1l2ıeent Palamuı 250 

1 1 
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Sovyet Rusya, Japonyayı 
şiddetle prodesto etti 

·-·--Japonya da, Rusyanın, Çine yardım ettiğini ve si
lah göndermekte devam eylediğini ileri 

sürerek nazarıdikkatini celbetti 
Tokyo, 18 (Radyo) - Rusyamn den dolayı şiddetle protestoda bulun

bura sefiri (Slavoski), bugün Harici- muştur. 
:Ve Nezaretine giderek müsteşar (0- Hariciye müsteşarı, Rus sefrinin 
'\'onos) yu ziyaret etmiş ve Japon tay- bu prote tosunu reddetmiş ve Rusya
Yarelerinin silahsız şehirleri Lombar- nın Çinlilere yardım ettiğini, ı-ıilah ve 
dıman etmekte devam eylediklerin- mühimmat göndermekte olduğunu 

.. öyliyerek :sefirin nazarı dikkatini 
celbeylemiştir. 

Japon matbuatı, uzun makaleler ya 
zarak, R usyaya hücum etmekte ve ı1e 
hakla protestoda bulunduğunu suahnı 
sormak.tadır. 

Çindeki tuğyan, görülmemiş 
bir felaket halini aldı 

-~ ........ . 
Yağmurlar, bu ayın sonuna kadar devam ederse, 50 
milyon insan evsiz kalacak. 70 b:n kişi daha boğu-· 

du. Halk, açlıktan ağaçların köklerini kemırivor! 
Şanghay, 18 (Radyo) - Tuğynn, Pekin, 17 (A.A.) - Sarı nehrin su- ınekt.edirler. 

şimdiye kadar nadir görülen bir feHi- lan Sengso ile Taifeng arasında açt- Pekin, 17 (A.A.) - Yeni Pekin 
ket halini almıştır. lan •100 metrelik bir gcdiktcıı akmak- hükumeti ~edlerin tahribini tııklıih l:· 

48 saattenberi devam eden şiddetli ta ve Kaifengin 80 kilom~trc ccmu- den \'l' ihtilafa nihw.:eı. wı·ilrucsi lii
Yağmurlardan sonra, Sarı nehir, bir buna kadar yayılmaktadn·. Simdi beş 1 zumuııu il<·ı·i siiren J.ıiı· lx:ymırıaınc 
:metre daha yükselmiştir. yuz binden fazla in::ıan meskeırniz k:.ıi- r.es1·< mhıtil'. 

Sular, geniı! bir sahayı kaplamış mıştır.· Br çok kimseler l>ol'~ulmn~lnr- Pc-kin, 17 A.A.) --- ""uia · şimıli Ja-
huıunuyor. dır. Binlerce ev VE? ciftlik sular alim- pr•ı: kıtalazııım i~gali nlt;mda bulunan 

Son haberler; yetmiş bin Çinlinin, da kalmıştır. Takrilıcn 1t> kil<ımetrc ;.~:.ıil'c·ng .,.1.:hıiııt• altı k!l )'!'el reden az 
boğulduğunu bildirmektedir. genişliğinde bir su ki.itlesi Homın <Wa- tıir nıcsafcye kııclar !:·~l1r.i ;lel'<İiı·. Rı· 

Japon tayyareleri, felaket mm- sından Yangtze istikametinde ilerle- mınt.rlrndn muh:m•bc•:c ııih:wet veril-
f.akasında sağ kalan ahaliye torbalaı· mektcdir. ıııi.,~n·. Jı poıı :ıskeri ~-·"1eri i.•P<•n kı 
içinde erzak atmakta devam ediyor. Japon Ordusunun şefleri bu gediğin alnı illi stıları;ı h:ır-tığc mınt:ılmJ:ır-

AJnkadarJarın verdiği malumata 11 HazirPHda Çin kıtaları tarafından tlaıı ~ekm<>ğe u - ruşnıal.' '•<hrl:ır. 
töre, yağmurlar, bu ayın sonuna ka- acılmı~ olduğunu, .fapon istihkam kı- .S:ırı nehir azami .,;cviye:;iııi lııılı.,.,a
dar sürerse, eJli milyon insan, tama- talarına ateş .edildiğini ve bn sebeple ~ıı~;ı i<;in ı:uğyanııı cıa'n btiy(ik biı· 
tnen ev~iz bir halde kalmıs olacak- tahribatı tamir r•tmeğ'.! t:ğraşan lm ~: hh ı1c- <.evum ectec ği tı1hmin e :·.:. 
tır. kıt.alarm geri çekildiklerini beyan et- •. "ı (~ •. 

E 

Müzakereler, samimi bir safhada devam 
ediyor. ihtiyat kuvvetler terhis edildi 

Ga yrimübadiller 
- - .teu=:ım 

İşlerin tasfiyesi için 
bir layiha tanzim 

edildi 
hıtnntıul, 18 (lhı:-:u i nıuhnbirimiz-

Prag, 18 (Radyo) - Çekoslovakya tivn eylemektedir. den) - . foliye Vekııleti, gayd müba-
hukumeti, Ma~,s iptidasında silah al- Yeni proienin, 'l'emmuzım 011 be.şi· dilleı·e uicl i:-tihknk \'e bono te\ zii ve 
tına avet etmiş olduğu ihtiyat kuv- ııe knı!ar tnmı mhmmı:- olac~ıV.ı ·öyle- lıiitiiıı i~lerin t:ısfiye~i hakkıııda hir 
\'etleri, bugün kamilen terhis e~·le- niyor. kanun htyihaRı huzırlaıııışhr. lfo U'ı
tl\iştir. Proje taıırnrnlanınca. pıu·lftmeııto yiluı, Vekilwr hüyeliııde müzaker,., e-

Çekoslovnkya hiikOmeti ile azlıklar toplanacak VP bunu tctkh ı·ılPcektir. dilrlikteıı ı:;onrn Hiiyiik ::ı..Jillt•1 2\feclisi-
lttasındn başlıyan müzakereler. mü- " ~ ııe sevkedilecektir. Layiluıııı•ı huzır-
,,.t fh d d 1 kt a· J en pro.w. pal'lameııtıı(': rn~dık -.ı sa n a evam ey eme c ır. . . lımmış olduğu hakkmdaki haber. t'k· 
Nazırlar meclisi, komite halinde mlıhrse. Agustostn derlu,I tnthik mı,._ E:ıeriyeti 1 ~anbulda buhımuı ga\'ri mii 

ık sık toplanmakta ve azlıklar hak- kiine giı'erektir. baclillel'i c•ok ~e\•indirmi. ti. 
~ndaki yeni projeyi tanzim eylemek- Berlin, 18 (Radyo) - Alnımı gaze-
~dir. teleri, ihtiyat kuvvt•tlerinin terhisini, D •• • 
Şimdiye kadar projenin ~o ıııncı Çeko lovak~·a tarafınrlan tertip edil- un ya şampıyo 

4laddesi tanzim edilmiştir. ı mis bir manevrn di\ o kabul etmekte na n1açı 

• 
ispanyada vaziyet 

çok fecidir 
Cumhuriyetçiler, miidaf aada 
Frank stler ölüm saçıyorlar 

Londra, 18 (Radyo) - Çember-! Frankist hava kuvvetleri dün Nu-
1ayn, İspanyada sivil halkın bom- les, Valans, Tarrngone ve BarseJonu 
bardımanını tahkik için bitaraf bir bombardıman ederek ahaliden bazı 
"ıey'et gönderilmesile alakalı beya- kimselerin ölmesine ve yaralanma-
natını hafta sonunda verecektir. sına sebep oJmuşlaMır. 

Salamanka, 18 (A.A.) - Umumi Saragosa, 18 (Radyo) - Fran-

Ağır suçlar 

Meşhud cQriiml 
kanunu ahkam 

n3girecek 
İstanbul, 18 (Hususi) - A 

auçlann da, meşhut cürümler ka 
nu hükümlerine idhali hakkında 
liye Vekaletince tanzim olunan 
yihn, Büyük Millet Meclisine 
kedilmiştir. 

Düğün 
1<arargahtan bildirildiğine göre Kas- kistle~, Kastellon ve VnlUnsiya cep-1940 Senesi ipti 
~ellon cephesinde Frankistler düş- helerinde ilerlemekte devam edi-

·uanın bütün mukabil taarruzlarını yorlar. daların _Ja 
1eri püskürtmüşlerdir. Sahil rnınta-j General Garça Valniyonun ku- Uı 
'<asında düşman Villarealda Fran- mnndasındnki kıtaat, Onva kasaba- Knhiı·e, 18 (Radyo) - Mısır Pre 
'<ist hattının merkezine taarruz et- sını işgaJ ettiler. sesi ile İran veliahdinfn düğünle 
neğe deva~ etmektf'dir. Buna rağ-1 C~mhur~yetçiler bilt\in cephele~- 1940 senesi iptidalarında olaca 
nen Fı·ankıstler Almnzorada Mija- de şıddcth ~urette mukavemet edı-
·nes nehrini geçmeie muvaffak ol- yorlar. Atat•• k k 
ııuslar ve düşmana bir baskın yapa-I Paris, 18 (Radyo) - Frankist . ur iZi 
·ak dağıtmağa muvaffak olmuşlar- ~a.vyaı-eler, bugün Valiinsiya şehri (Baıtarafı 1 inci sahifede) 
hr. Bu mıntakadn binden fazla esir ıle cıvarnı bombardıman etmişler elçiliği teşrif etmişlerdir. Elçilikt 
llınmıştır. ve yilzlerce bombalar atrnııdardu·. şereflerine tertip edilen çay ziyaf 
Codon~ cephe!'!inue Penanoya mm Yıkılan binalnr çoktur. .. tinde nazırlar, saray nazırı, birço 

takasın~a ileri ·harekata devanı edil- Valansiyadn altı kişi öJmüş ve 16 meb'uslar, ecnebi sefirler ve ata 
mektedır. :Mu{;,a~ara edilen bil' çı- kişi yaraJanrnıştır. militerleri. erkanı harbiye reisi, k 
'nntıda 600 ce~ed bulunmuş ve 480 Tayyııreler. Gandi limanını da bo mutanlar, tayyare zabit~ri, matbua 
e:"lir alın~ı~tır. bardıman etmişler ve burada 8 ki: mümessilleri ve memleket ricali bu 

)ladrıd, 1_7 (A.A.) - Estrama- öldiirmilşfor, 24 :k"'işi yaralamışlardır. lunmuşla~dır. . . 
~ure l~ephe,sınde G.ordone eyaletinde Alikanteııin bombardımanı, çok şid Davetlıler kendıl~~ıl~ k~nuşmu~ 
F ran ko kıt alal'l bır taarnız hnrekc- detli olmuştur. Burada da 11 ki ... 1_ Jnr ve haklarında buyük bır takdı 
tine ba~lamı~lardn·. Bu kuvvetler Bu- mllş, 27 kşi yaralannmıtır. şı 0 

ve hayranlık hiqleri izhar etmişle 
laskuezi ~eıide bırakarak birkac ki 1• "O k d 1 ta"' 1 B dir. Ziyafet pek neş'eli ve samim . • - • .t,, r a an ge en yyare er, ar- . . . 
lomeh·e kadar ılerlcmişlerdir. selon sehrine küllivetli bombalar at- gecmıştıı · 

B ı 18 (A - • • ~ayın Bayan Gök· b ar:'!e oıı, .A.) - Neşredi- nnşlar Ye yangın çıkıırmışJnrdır. ~ ·~· . · . <_en u gecey 
len bir tebliğde cumhuriyetçilerin Kaıfajeıı limanını bombardımana elçılıgımızde geçırecekler ve yan 
nıezaı·Jık ve bazı miinf erid evler müs- kalkı. an Frank' t ta 1 d f' s~bah Belgradn hareket edecekler 
t 

1 
k .. . • ıs yyare er, n ı dıı· 

es~uı. o ~ıa_ t~z:re Vılhıcrali istiı'dad toplaı·ı kıırı:;ı;:ırndn kaçmnğ:ı mecbur ı· . " •. 
«>ttıklen bılrlırılmehi:edir. ol 1 ·d . stanbul, 1 (Hususı muhabırı-

Çinliler, 
mus aı ıı. • l At t" k kı -------· __ mızc Pn, - a ur· zı Bn. Sabiha 

Japon donanmasını 
bombaladılar 

Gökçen bu sabah tayyaresile Sofra
dan hareket ederek Belgrada ;ar
mış, Belgrad hnva meydanıııda par
lak bir şekiJde istikbal edilmiştir. 

;; t t Atatürk kızının, Balkan devletleri-- vs arafı 1 incide - mış ve .Japon tayynrelerindeıı altısı 
t l nin merkezlerine yaptığı bu sevahat 

ıır mıştır ki çin yüksek kumı>tan 'heye < iişrniiştiiı-. " 
ti eıı yiiksek sevkiilceyş pı-en~iplerine 'I'okyo. 18 (Radyo) - Üç Japon .rnJnız Balkan memleketıerind~ki gn-

f ~- zeteleri değil, bütün dünya matbua-
gört> hareket planlarım kararlastıra- ır ... ası, Hanko fızerine ileri harekete t 
l 1 • mı alakadar etmistir. 
ıi mckteclir. Artık taarruz ve ric'at gc>çmiştir. • 

J • .. Bütün gazeteler, Bn. Sabiha Gök-
erı asgari zayiat ile temin etmek ve ruarruz, uç noktadan başlnmıstır. l'enin tek b b _ 
•nıa'tlın öuıup aa~mana nğir zaviat İlk muharebe, Çeu Çcn tepeJerinde h" bü ~şına aşardıgı bu mü-

verdirmek miinıkGıı olnbilmekt~dir. başlıumş ~iddetli ve kımlı bir safhaya 
1 
ımb v

1
c .Yük uçuşlarından takdir-

i 1 . · · . e a ısedıvorlar • u ıa~amatın ılk devresinde Çin mü- gırmıshr. C T:. · 
him sevklilcey~ noktalarını müdafaa nanması, bul,rüıı :Maşang senrini bom- ·e esdur ~drk kız~, Belgraddan Biik-
• • s ı se e gı ecektır 
ıçın kahı anu •. 1ca fedakarlıklarda bu- bardıınan etmiştir. . .. · • 
lunmıı~tur. Elde eclilen tecrübeler Çin Çin tayyım•leri, büvük bir filo ha-

1 
Bn. Sabıha Gokçenı, Yugoslavlar 

k t • r 1 • rnraretle alkıslamışlardır 
ı natrna kendı kendilerine olan iti- ınt e uçarıık. .rapon donanmasına B 1 1 • • . • 

:mntlarnıı artırmak ve a~·nı znm'mda bombala!' atmışlar, büvük zarar veı·- . e grac' 18 (Radyo) - Türkıye-
. , • · nın me~hur kndı t r • • • At 

.cbnt etmek imkanlarını vermiştir mişlerdil'. t" k k '.i R n a) ~ arecısı, :n-e· . ur · ·ızı n. Sabiha Gökçen bu sa-
. rn ordu;,ıuııun Şnnghavdn \"C Sun- b h 

tung cenubunda gösterdi-i k - Istanbul vaı·ısı· n saat 10,80 da Sofyadan askeıi 
g mu ave tavvnre mevdanınn gelm" ti AIU 

met \'C yaptığı ~avaş onun muharebe y · · · . ış r. 
kal.ıiliyetiııi ifiraz kabul etmez bir se- ,.. u~oshlav tadyya:es.ık, bBn. Sabiha Gök-. · A tı·naya mu va .. em ava a ıstı. a1 et . ı d. kılde ishnt evlemiştiı-. Aı-ıkeri hare- • Atat .. k k t . mış er ır. 
kat e:-na~rncİa bir flehri znpte- \•akı'tur d.. ızı, ~yydare:.-ıb~ınden indiği · J f tf · ınç ve zm e ir hald "d' 
mek \'eyn tahliyP eylemek \'eyahuf tn sa a e I ve Başvekil \'e ı:ıaı·"cı":v N e 

1 ı. 
h h · · . :ı ı . e azırı namına 

er angı bır noktltytt ılel'lemek veya karşılandı Haricive Nazır mu ,· · h k 
r:r "I k h . . h . 1 v•ld• " 8'\;llll, ava U\'• 
:.erı eme· e enımıydı aız uegı ır. vetleri l·tım" d k"l· . . 
' . 1 "h. . • •• n an ve ı ı, Türkıye 
.nsı mıı ım olan cıhet ordunun ken- Atiııa, 18 (Rad'-·o) _ lflhmhul va- Yuırnnistu11 ve R ı ı · "-' ' r · · · 1 · 1' 1 . • • 1 " omanya e ç en ı u-
c ısı. ı~m <' \'cı:ı~ '. v.e t t ~ı·ş-~1811 ıçın c - lisi B.Muhiddin üstünclağ, Yunan be- go. lnvyadnki Ttirklerden birçoğu ve 
'Prı~~ız mevzılcrı ıil ec ıgı zaman ve le<lı've teşkilatını tetkik etmek ı"çı·n haJk tnrafıııda k 1 t . . _ . . ,, n arşı anmış ıı·. Bır 
panı~e tutulm:ıksızın ışgal edebılmek- bugiln Atinnyn gelmi:s, Pire limanın- kıt'a asker sel~ . · · ·r . 
t r. ç· 1 ç· ·ıı t' b . • · am ıesmmı ı a etmış, 
ec 11 • ın orc usu ve 111 mı e ı u gı- da Atinn valisi Atiııa ve Pire beledi nnızika Türk ve Y l ·11· b" tab' k··ı h k 1 · 1 • · ' • - • ugos av mı ı marş-
1. ıye ve ~ev u ceyş are ·~t erıy _e ye resileri tarafından karşılanmıı,tır. lıırını çalmış, Bn. Sabiha Gökçene 

m hk alışmıs bulunuyor. 1lerıde mü- htanbul v:ılisi Atinada 6 gün kala- mütcadclid buketler veril · t" y Yeni projenin birçok maddeleri. ve~ Çek ordusunun, ~ütemudiyen ha. 
1:3udet Almanlarının metalibatını ih- zırlandığını ileri ı>ürmektedir. 

ı1 ·tfaa hattımızın son defa geri alın- caktır ' g 1 k d t .. mıHş ır1 : u-
• .. • os av a ın ayyarecısı o ıc te. 

Camdan adam 
B 1 

' 

ııııt:nvle duşmana mukavemet husu- k a· · · · t"kb 1 d ı 
1 u··n "a n . . . . . ·en ısını ıs l. a e en er ve oıın bu-

Fr !:ııınsa .., ı .. g " ya - 1'11.lldbıı t•ok ılahu ıyı bır mevzı elde et- Elazıkta ket verenler arasında idi. 
..,. mı.,. ulunnrnr. Muharebe devam et- . .. . · J .. r 'Ta M-c,.., rlar tı'k" ç· . d h k d t• d Bn. Sabıha Gokçenın tek baımın 

K l k ... u ~l' ın or usunun arp u re ı e • .. . • 

d d 
az . p T - nrtmnktndır. Gerek milletimiz ge- Devlet mahallesı i:pbf,rı bBu mlkuhım hava seyla~ati. ~~ i-

uarımız a a teş .J k ı 'h · f · b" d 1 ıı n an mem eketleıın-• d 'k ar 1.Ç n ':JQ re Ortumuz l1l 81 za erın ız e Oa• t d k b'' "k b" l~k d /" f T m · t ~ k l e ço uyu ır a n n uvan ırrrm;. ... • . ,· ca~ına imaıı etmiştir. uru uuor . 
hı•r olunacak Pari~. 18 (Rndyo) - Di.inya H k ~ tır. Yerli gazeteler, bundan ı:ıaminıi 

k 1 an ov. 17 (A.A.) - Şark cephe- bir ı:ıekilde takdirle bnhsedı0'-'"rlar. 
ı y ('I p ":" C f1 şampiyona final maçı, yarın tal- sinde Çin kıtaatı slirntle Nankin üze- İstanbul, 18 (Hususi) - Hiiku- J ,, 

stanbul, 18 (Hu;ıusi mulıabirimiz- 1 • , , " yanlarla Macarlar arasında yapıla· rine ilPrlemektedir. Çin ileri karakol- metin, Elazıkt;a kurmağa knrar ver- Saat on beşte Kral sarayınn gidr·•ı 
t:n) - Paris beynelmilel serbisinde' riiı 1~· • 18 (l.a~;,o) - 1 r!lnsa. l(n- caktır. diği devlet mahallesinin temel taşı, Bn. Sabiha Gökçen, ziyaret dettermi 
'llYük mu'"nffakı'-·et kazannn Alman- zablankada blhkmıat yapnfağn kaı·ı-ı· ları .. ehrin kırk kilometre cenubuna • ,, . Hakem, Fran~ız spor heyetinden kadttr ilerlemisleı·dir .• Jnponlar 25 Ma- bugiin büyiik mera.simle atılmLstır. 
tın (Camdan adam) ı burada yerli vermi~ti1-. Bu ı:-ı idn 8eksen milyon ·ı . . - ı k ~eçı mıştır. yıs ilt• 1 Haziran arasında bu c.ephe-
a.Har ~ergı"sı·ncle teşhı'r edilmiştiı·. 1 frnnk arfo ~ına('a tır. u ·ı d ) 4 - - - , 1 ıvıarsı ya ınaçııı a yara anan de 25 tauyare kaybetmişlerdir. 
Ca·ndan ad•lrn go··ı·ülnıeg~ ,,, deg-er Frırn~a. Kazap ırnkndıı .ver altındcı it l . ba k 1 'k "- - -• • .., 1 ayanın yerme ş a arı ı ame Haukov. 17 (A.A.) _ .Japon ku\•-

1lihin1 bı·r keşı"ftir. Buı1da bı'r in::.anm Benzin \"e Petro ılepolnı·ı da in~a c<le- d"l · t' c ı :ıuş ır · vt>t!Pri qa:-;en kı::ımen elde bulunclur-
Utun uzviyeti, en ince hareketlerine cektir. V d•k •• 

enerbahçe kulübü-

<ırıncayn kadar çok güzel gösteril-' Kazaplaıık11dmı l>a9ka, Atnındir li- ene 1 mu. 
iştir. Camdan adam, 20 Ağustosta ınatırnrn n,ı aAl("rt bir hale konııcağı zakereierı• 
lacak lzmir Fuarına da gönderile- söyleniyor. 

~. orada ela Fuarın açık kaldığı Almanya (Ba f liıldetçe teşhir edilecektir. §tara ı 1 inci aahitede) 
dirilmiştir. 

Protestoda İtalyan matbuatı Venedik müza· 
kereleri hakkında ecnebi gazetele-

bu /un du rin ileri sürdükleri tahminlerin 

chıkları ::iung;.;ov şt'hrinc knr::ı bu sa
bnh yaptıklan bir mukabil tırnrruzla 
şehri tamarniyle ele geçirmislerdır. 
Burada mahdut miktarda olan Çin 
ku\'veti düşmana ağır zayiat verdir
meğe muvaffak olmuştur. Her iki 
tarafın zayiatı çok ağırdır. Ve on bi
ne baliğ olmaktadır. 

Hongkong, 17 (A.A.) - Yirmi Ja-hu·· n yıl do·. nu·· mu·· esassız olduğunu yazmaktadır. 
" 1 Prag, 18 (Radyo) - Almanyanın Venedik, 18 (Radyo) _ Yu- pon tayyaresi bu sabah Kantonu bu 
1staııbul, 18 (Hususi muhabirimi7.- bura sefiri, bugün Çekoslovakya Ha- goslavya Başvekili ve Hariciye Na- sabah K_antonu bombardımana teşeb
~) - Fenerlıahçe spor kuli\bünüıı riciye Ne:znretirıe giderek bir nota zırı Milan Stoyadinoviç, Belgrada bils etmı_ş:"le de Çin müdafaa topları
ısinin yılc.löııümü münaRebetile ku- vermiş \'e Çekoslovakya tayyarelerin- gitmeden evel Gardoneye uğramış nın ateş: karşısında bombalarını ko

o bina ında bir toplantı yııpılncak den biriniıı. Alman hudutlnrını geçip ve müteveffa İtalyan şairi Danon- yuvermege muvaffak olama~ışlar
tıı zamanda Fenerbahçe stadında (Lam) . ehriııe kadar geçmesinden çiyonun mezarına çelenk koymuş· dır. Dönüşte Japon tayyarelerı ~Çin 
r bayramı tertip olunacaktır. 1 dolayı protestıJda bulunmuştuı-. tur avcı tayyarelerinin hücumuna ugra-

' 

Elhamr idn'rc11inde:_ lilli k.ii
Otüplıanc i<ıncma!"ı 

Kiiı:iik lıii~ tik, bilni,ti na berke · nwm· 
ııun ulı•ı·cJ.. muaı.ı:aııı \C muhteşem bi 

pro~nm takdim eıliyuruz: 
Beynt.,lınil e1 Yankf>_,.ici 

( flSTER FLO\ ') Fran IZl":l özlü 
An rollrrdc: :FEH~An GR VER 

Eb\'lG FEUlU.lmE 

La Dam O KamclvaFransızca sözlü 
~ 

Ba~ rollerde: GRATA GARBO 
ROBF.RT TAYLO 

,...,.,,----~p~~ .... o-o~.r--n.; ... ilave olarak 
e 

Avrupa binit-ilik müsabııkalanııd~n 
muzaffı>r olarak avc]et eılt>n . lJ. 
VARILERhı JZJ:' J tanbula murnsa
lntlan halkın covl.uıı tr.1alıüratı '. e. 
-==~;.:;;.;.;;.;.;.;~~~~~--

S.EA NSLA H: Yanke ici 5 '"' 9 dar 
I.a n:ııu O Knıuclya :hı· 7 tle n"l:\. 

imzalamıştır. 
Sofyadan Belgrada gelirken yol

da şiddetli bir rüzgarla karşıl· un 
Rn. Snbiha Gökcen. bu yüzden Belg
rnda biraz teahhurla gelmiştir. 

Saa'l ıs de Yugoslavya hava Jrn J

vetleri. kumandanı namına ı."':l'll~ .ı 
Yankoviç, Türk kadın ta~yarecisi ... 
refinc Avala dağındn bir öğle ziya
feti vcı·miştir. 

Ak~arn Belgruddaki Türkiye el<'i
Jiği tarafından elçilik binasında hir 
ziyafet verilmiş ve bu ziyafeti, bir 
kabul re:::mi takip etmiştir. Ziynf Pt~ 
te Yugoslavya Harbiye ve Bahri~ e 
Nazırı orgeneral l\laric ile kara. Cle
niz, hnva kuv\'etleri kıımnndaııları 

geııer:ıllrr. müsteşal'lnr. ntaRemili· 
terler. sefirler. Helgl'ad ıdbnr Pl. i -
felleri erkanı dnvei edilmiı::lel'di. /.i
ynfet gtc vakte kndıu· "f mimı 1 Ls

bıhnllerle de,·am etmMir. 
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Rumen gazetelerine göre ağlı.< 

Cenubişarki A vrupasın· 1·~=-==b=-=ah-=-j s===f 

Osmanlı müfrezesi bütün sür'atiıe aıdiyordu. da lngiltere _.Almanya l>ab~~ ~~;:~:~·~~~e .. J 

• Sun 'i besle 
Meyyit mevkiinde Mısır ordusuna rastgeldi. Almanlar, /ng."lterenin bize açtıfı çocukların 1 

.::;:
1 
•• M::.:~:·~ . .::ıdo~~ Y.•a~ "!:,/!:_HAN ~~:~!;_![~~' :;:;~~.• nıünm·or ve . kreciiferde pO tika 8€% .)torlar Ji bozuklu 

sı uzerınde öl um. l:ıiltfüı hızıyle tırpan dım göremi~ eceğız. Mı r ılar, bittıı.· ): avuz. Yunu.~ puşaya dondü: . - • --
.oynU) 1,; rdu. Gerçi Mısırlıların da te- bf k ndı sulta.1 ınna yal'Clım edecek· Ya 111, Musi.aflL pa&şa hareket R t ı n· Al .d 
lcfa.tı C' JUU, fakat 0.ı;manlı telefMtı terdi!". Binaenaleyh.... ~talin. Yollarda belki it ı tursuz, Ç»- umen gaze e e t manyanın ŞJ • Sun'ı buleın le coc k a 
ilaha fazla idi.. . 1 Herkes :ıu mu,tu. pulcu makule:ti inıt•m!J.\r vardır. 'Pa~ d t • Ü• • t k•d d• J df bozukluk/a;·ı: 

Bu ıki ates altında rnuka,emet ~ÖIJ.. Yınu% da bfraı durdtt ve devam pyı muhafaza için bet yüz kitillk bir e Siyase 0) en ) e ıyor ar. Ytknuak bir tekilde ç 
~e.rrn k, otkılhca birtef olamıyacaktı. etti: müfreze de J:>eraber ıcitsin .. Muvafık Romanyamn mUlarM milh köylü kalid~ mühim lJh· mülakat hakkın beslemekten dopn ~da 

Canını Seyfi, bulunduğu ıg~i.nln - Bu Tomanbay, bana merd ve a· mı Hayrlı~y'! fırka"l1 organı « l>reptal~aı; aıazet~ı&ilda ~u izahatı veı·mekte<lir: rma karşı ç.ocuklaı·ı koru 
~ ,1 u ıdakı ı:enu) ~ doarru ses ndı ·. sil bir adam gibi geliyor. Ouu eımej'e Padıtahımız ne arzu bu) uru- . 8 6 l 9a~ tnihli nüıııhasmda Alman- c V enay muahedesinin iınzasuı- unları vermemek Jizıındı 

- A~a haıretl~, ata hezretler~:· de muktedirim ve Cenabıhaktan baş- 1 )orttu mutlaka muvafıktır.. jyn-Çekoıılovakyu ihtilııu hakk~da dan birkaç ay iOııra Berline ınuva· dünün yeı·hıi tutac&k hiçbi 
F Jlhakıka, Yepi,eri .•taaı ~yu aga ka hiçbir kuvvet onu benim t-lfnıdeıı 1 Mustafa paşa, e~ai gün tekrın neffettiii l.>ir m»kat.lede ezcümle di· ~alitımda, o zunamhtr yegine açık ve mama yoktuı·. Fabrlkal 

da bu muharebeye iftirak içın onuala kurtaramaz. Ancak, ancak kendisi ile geldi v<• tullmut aldı~ Padişahın elini yor ki: ott>l oJarı AdJoııurı ,.;uloulanndaki usta yaptıkları füml ı·a, 
beraber plmiştl. . bir temas dahM YMı>saı.k !. Of*rek • 1 . kt «Almuııyanm Avrupil. sulhunu ku· muııhı.rdam llirinde yol arkadqım J... kartı mücadele etmek l 

-Buyurun, bırteY ~u var? YunUJI P8flL derhal c~vap verdi:. MUfr~e~ ~~tü
1

~ sOratiyle gidiyor- rııjJkhğa dilştirmek üzere Çekoslo- nıurikalı James Hydei Almanyanın fabrik~lar hazırladıkl~ı·ı 
- Teı.tatımız artı)or. Ne dersi· _ Mu\·afık olur padışahırn. Bizim . ~ak~.Wa çevirdiki ıon manevra kırıl- Hl>ık Amerika bUyük elçiıiuden dul zarlarıuı piyaaaya s 

•iniz •Ukmttmüz altında Mısııo saltanatı du... d M . ·t Kasım n1111tır. Müttefik cumhuriyetin akıllı· katları vatandaşı Barones (8) ile lc;in çok yaldızlı rekllmlar 
- $~ fikriniz? kendiıine bırakabiliriz Mıs~r or usun~. K e)ıdyı . ret hğı ve takati, bu defa fngiltereııin musahabe halinde buldum. Harbin dırlar. Bu reklamlara iı 

Ç_,_neu ..... "'A"ireye doJı.ru açı· p d be . dı m~\klmde ra3tgelcil.. arş an ışa .. ·- . . d .. dd . ğ rf b nl la be 
- ~ .... , Aa.u • - anı a nım a m, hutbedtı . . "nerJık ve katı mildahalesı, sulhu evamı mu etmce Berlinde eya- cu u sı u u ar s 

lahm. Efradı bot yere daha fada kır- benim adım . vererek sUratın.ı. azalttı. Mustafa pa- yeniden temine saik olmuştur. Al- !etlerde vaktini i'89iı·en mumaileyha, kıomak adeta cinayet olur 
dırmıyalım, çünkü Mısıı-lılar yeni - Evet pad şaı.hım, bu uretle Mı- şa. süvarilerin en beceriklilerinden 1 manyunın, muahedeleri parçalamak büyün dUnya He alakaııı katedilen bu parlak ilinlara inanma 
kuvvetler alıyorlar.. sır sultanlığı. sözde bir saltanat olur on tanea1ini ~yırdı · b" H arzc t!ttiğini zorla :!lmak planına Alınan mUletlnin, 52 ay devam eden tlldir ve olamaz. Eğer Ç 

Canım Seyfi tahmininde aldanma· ve bizim bir tabiimiz vaziyetine l'e- . Siz aı·kuda .. kaJ•nı~ .. Şay~d ıze 1 aid «kuba jestlerb zincirinden bir haı•p esnasında maruz kaldığı feli· dan miltevellid bozuklukl 
puftı: . çer.. 1 bır. ha.ı ~Jur~ doner, ı ... ahir~) ~ haber halka kopmujtur. ketleri ve f edakirhkları hakkında i11e unlu gıdaları hemen 
:ro~nbay, dünkü zaforclen sonra Yavuz, bu fikı·i makul ve muvafık verırsınız. Bır saat ~~i) ını~. Site Ru büyük mOcaclele karşısında mufassal malOmat vermişti. zımıellr. Çocuia amıe • 

bir miktar yeni kuvvet daha temin bulmuıtu: . bir aı kadas iöndereçeğ:ıı "· Eger bu bellCi &on bir merhale tetkil edecek Boronea, hikayesine devam eJe- çocuğun hayatı nokta 
adebilmitti. . _ KiQli a-öndereceğiz. arkadaşınız ııelmezse, derhal harektt 1 olan Çek halkaaı, mazinin 7-afer zln- rek şöyle aöyliyordu: ~hemmiyetll bir meseledir. 

Nilıa,yet Qamaalı eonanmaaı, mu- Başını Mustafa paşaya çevirdi: ediniz ve anJaymı.z ki, bafmuza bir fe.- cirini. yani, Sarre·AnschJuı:;.s zinciri- Harpten iki •ene evel bir ıün meyi alamıyorsa çocuia 
barebe<i• aabuıııı terkederken. au- _ Sen fideçekşin P'&f& !. llket ıelmiftlr. ni ltmanı edilmiyen, fakat ısrarla zevclnıe 11u suali aorınuıtwn: tılmıı JPJDe ıGdCbıU. az 
lar da a,tır atır ~erl~ bql~.. _ Ferman sultanımındır, derMl On ıtlvari bu talimatı aldıktan IOD· takip edilo!'ı rli,:.ıl ır zu,c;.iıaut' oıı~ Birçok devletlerin dnden ,une mak U&ere ver:meje bal 

lki muharebenın pl.ançoau fil i4.i: fiderim.. ra geriye döndüler ve Deride'ki bir lamamı§tır. Almanya dan uıaklatmalanıın 1ebe- der •• 
Oımanlılardau 6 buı, Mwrlılardan Mustafa paşa, natık, zeki, bu gibi hurmahfa daldılar, at Ustünde bek- Çekoslovakyaı. etapi, mU-takbel bi nedir? Çocuklarda bu hususta 

4 bin ölü ı. işlerde tecrQbeli bir ukerdi. Sultanı lemete başladılar. kıtal için, hududıııuz emel ve arzula- - Herhangi bir Nbep dolay11iyle cud atırlığının azalmasın 
GemileriD reriye çek.ilifi ve alınan Selimi mükemmelen tein.$11 ~.debile- (Arkası var) nnı ttlmaı.ınlamak kaygıaile bunun bu dü9ınanlıj'a liyakat ketbedi,yo. nıak için her gün verilen 

haberler. padişahı yalnız asabilettir· • başında bulunan muannid tahrikat- ruz. Zira bizim harici siyatetinılz birinin yerine eıdai teke 
mekle kalmamıt, ayııi ıamaw dli• s p O T ! çılara bir köprü teıkil etmlyecek- yalnız fiddete dayanmaktadır. 11UdU, irmik veyahud bls 
ıttndürmüttö.. tir. Çekoılovakya cumhuriyeti, Ber- Diyerek büyük elçi cevap vermit- yaparak çocuta yedi 

Derhat divanın toplanma.nm em· - •ı ç k •ııA lin tarafından hazırlanan bu son ti. zımdır. Şuruını iyi bilme 
retti ve.orad~ Canım Seyf ile Eyas Brezı ya e mı ı ta- darbeler kartunnda, müıteına tavır .. Bir A~~a~ tara~ından memlek~ ç?k çocuklar fena bes.ıen 
aıayı dınladı: ' ve hareketile milli mal ve mülklerini tınm barıcı sıya1ı1etı hakkında verı- bırçok but.alıklar ıçln 

Onlar da her,eyi Jaararetle IÖyle-

2 
1 J. • oeref ve hassiyetlerini muhafazaya len bu hilkme, ilave edilecek hiçbir böyle ~da bozukluklan 

diler. kımını • yenaı kat'iyen azmetüiini.pek &'ilzel iıpat tef yoıktur. Hakikat ta, budur. Hat- rahats1.Zlıklar altında eıil 
Tomanbay, daha çok mukavemet etti. Hüıınü niyet ve ıamimiyet blç ta Almanlan, bazı ahval dolaywle mahJdmı olmaktadırlar. 

edecfktir ve u~r toplanmuı ihtimali .. ka k h ) eçtİ St d- bir vakit ekıik olmaml,ftır. Haklı ta· o?laıın tarafına .eegen hakka kaqı ve babalar bllmiyere~ 1& 
• vardır, arp bitmemiftir. BilAJds Musaba ço eyecan 1 g . a leplır tnlişkilitsız kabul edllmlftir. bıle, hiddet ve flddetle itirazlarda )1izden kaybetmektedirler 
yeniden alevlenmek iatldadındadtr. d be b• • • dı tahrikitçıların sörUlerı lwtka1ı9hk bulunarak iltihak yerine muhalefet- en iyi ııdanın anne ıüd 
Tam bir muvaffalay.t, 11&11D g.maıaa a OD Ş ID Se.YJ!ÇI V&f ruhları. enerji ve teref ve ~· te karar lahmtlarcbr. her baba ve annenin bil 
bailıdı.r YM&lre.. . - Hafta arası Kaleci alter, miı ati r, Jih\1, reddedılmı~r. ..._. .._. ....................... *™* kAk linmdır. Sun'i olara 

Yanı, bütün tahlllinltr altüst olu- Bor~o, 14 (A.A.~ruil a millt ta· Narria, muavinler, Britto, Brandao, Bütün Avrupa, Çekoalovakyarwı Cenevrere hücuml&l'lD&, Qlönuebet. çocuklar& ••rilm~ 
;yordu. Hayrbayın aöyledfii sibf, T~ olmasına rağmen,a ·a ::mı talcımı Arpıımiro, muhaclml.-, obtrto, ı,w. yanında mevki almıştır. Ve tahri· leri HhJrlemelerfna •• Avrupa ha. Itri, ~ ~lLI, 
~nbay ullivermemiıtt. Kahire zap..lkımı ile Çekoslov 1cy aiıao Ltonidu Tim Paı.ko. katçılann je8tleıi de, bUj'Un, eskisi vasını bozmalanna ne deretııiz? hj'ın& aijre tayın etmek 
tedilmiş, fakat Mıaır •ultanının ftl'· arasın.dak ~ncl ka"ılaşma ~ok bü: I ~ovaky~: ' gibi bir~ok prottatoları d&Ytt et- Almanyanın sabık Amerika bU· Yoka fW'lıda burada_ 
hiı lllilememııtl.. ylik hır aıaı a uyandırdığı için, tri Kaleci Burkert müdafiler Burger miştir. yük elçisinin tahminleri buiıUne ka llmlara kapılarak çocugu 

Yavuz. YtınUI pqaya baktı: bünler 15 bin seyirci ile h~enbı:~=~ Davçik, 'Mua\'lnlı~, ıtotÇalU: Buçek. Berlinin muvaffak olan veyahud dar muteber olarak bl~ıştır. Şidde~ tehdit eden, vücudunu be 
- Na ddratn PAf& T t:amamen dolmuş ve duhu ye Ult Ludel muhacimt.r Horak, Seııeçld yeniden hazırlayıp bugünlerde tat.. aiyaNtl dalına dUtınanhk kazanır dunun giinden ıQ.ne k 
- Kıılunuıun ftüince daha;. çGk 1278 bin franga varmıştır: Bu:-te : Kro,t_, Kopeçld, ~. , bik sahasına koydu;u bütün bu dar· Cur~ntul gazetesi siyasi icm:ı yıflatan mtltahzarlar -

UjTapnak llzımdır. Telefatımıs DIG· h~fta a_r~ı ~açlarmda bır re or f Maç gayet aıkı ve Hl't bir tanda .belerinde, on senedenberl Rayhın ıtttttntında, Almanların, ln,Utenıı!n ve onlara ~1'11 ~il 
himdir ve bunun devamı ise, et kıl etuııştır. . ldi7M bu baılamış, ancak tiddeti ntıki matta-- bıy11ılmiltl veıaikini temin eden af- Balkanlarda takip etmekte oldutu 11 bir vuifa WLJd 
arumda hottu.ıdauzluk u.yandıracak- Breztlyum irl calı.P P .. . ni nıh müşahede edilmektedir. . . . 
tır ka-ıla11.mada her iki taraf da takım· kı denceyi bulamamıfbr. Ra"'""ond R-oul Fr sıyasetı, şıddetle tenkit ettiklerini t.. • .... .., . • ,_ ..... y, aneanm, AJ 

Yavwı, Jmaıil kıqm Hayrbaya lannda ...ıı dejifikliklel' yaparak Raldplennden dAba kombine Ye 18'10 den 1980 a kadar olan harici barü.ı ettirmek U.ıere apidald flk· . man Or 
baktı: . . sahaya çıkmışlardır. . Dik bir oyun oynıyan Çekoelovaklar, ıiyaaeti halcında yaıdıi\ bir kitapta ralan nakletme~dir.: 

_.Ben De denin, hili elki fildrle- Brezilya takunında, evelki maçta birinci haftayıımn ilk 1tmm eaati B•rlinde 1919 aenelinde yaptıtı fev- cNational Socıaliatıche Coreapon. Umum kum 
rinde ıarar ediyor muı\ın 1 sahaya çıkmış olan ekipten yalnız ka. içinde maçın cereyanını bndi hlkl- denea pzeteıi, lnaüterenin, TO.rJd. 

- EYet PMlitahım, b9ndenfz orta· leci Valter ile merkez muhacimi Leo- miyetlerl altına a~lar ve 10 inci ~ularfn~. ~ukadderatı ~in eden 2 in- yeye yaptığı ikrazda politika koku· B ı· d•• 
dald milş.ldillmn kat, bir ha ketle nidas bu ka11ılaf1J1Ad8 tekrar oyna. dakikada solaçık I_(opeçJsinln ayatıJe cı ı:ınyı~ ı ) ap~ıştır. 0) uııun sonarına su var» diyerek siddetle tenkid et- er ıne o 
derhal ortadan blkacajına ka':um ... mıttır. ilk aayıyı kaydetmiflerdJr. doıır~ Çeklerm yaptıkla~~ sürekli hü- mektedir. Alman~ mehatili bunu Al· Budapqte, 18 (A.A.) 

- Ya .kaybedenek harbi? Çek0tlovaklar da ekiplerinde ~ °" tkincl haftayım ' başlangıcında cumlara ratrnen Brezı yalılar ka· manyanpı cenubuşarkl Avrup;dald Kaytel maiyeti ile biri 
- Etmeyiz.. yuncü)'u detiftirmiıler ve huıuaıyle Çekler- ilk 'Bnlarda pne hikfm oyna. zan mı~ . ol~uk~arı ~alibiyeti müdafaa ıiya11etfne karşı 1ngllterenin bir ma- tinde Harb e Nazın R 

Canım Jca·"-Aec..x.c-ı-ı· de '"- --elld m•'"ta uzun müddet oyunu ov- mı•laraa da. Breıflyalılar birdenbire etnıeıunı bılmışlerdır. ld & kted 1y - , ~- .,.aıı.ıu. ...., .... -... , ., y nevratı o U11unu zannetme lr w h ld b" · ti 
upla, o takdirde ne yapacatıs t. namıyaeak bır hale aokulmuı olan ka- baskından kurtularak, inılyatifl ken- Fransız hakem Kapdövil .. her iki 

1 
• gu a e ır gezın ya 

_ ........ leci Planifka sibi 'bir kaleci,yi feda et- di taraflanna almıtlar ve ıs tlncil da· tarufa da yolıııuz hareket etmek im- er. 
0 

. t 1 d 
1 

geyik avana 1ftirak e 
_ Susuyorsun, susuyorsun .• Hal- mek mecbwiYetinde kalmıtlardır. kikada merkez muhaclml LeonJdasın kinmı vermemiştir. ennanıe •aze es e, nall)'ona Batz, akpm misafiri 

buki buna cevap verilmek senk l. Takımlar şu tertipte saha1a çık- ayağiyle beraberlik sayılannı yap. Brezilya milli takımı Perşembe g(l- ;?syal~ Almanyanın Balkanlarda ve bir .ziyafet vermif ve z 
Bunun, bWm kendi toprajmıız detll- m1f}ardır: mıtlardır. nü Marsilyada dilnya kupası 1&111Pl· u?a av~sında~i lktısadl menfaat- bul resmi tadbfk etml 
dir. Erzak ve iaşe noktasından 181'· BnıA11a: 25 inci daltikada Brezilya aatiçi yonu ltaly• ile karşılapoaklardır. l~rıne İngılterenın karışmasını ten- Budapeşte, 18 (Rady 

-:::===============~=======:r'!!'::!:'::::-:~.~== kıd etmektedir. ordusu Bqkumandanı :; Uç taharri memuru önde, Jumln'le ~ilk bir lilrUltü)le parçalandı! Endüstri organı Deutcbe Berı- tel) ve refakatindeki 

Kanlı Mendil möayO Ştyap arkUa olmak O... bu Birkaç metre aşatıda, yüze yakın verkozutung gazetesi de, lnailtere- tayyare ile buradan b 
küçük katli• ~t salonlardan mıtvata. insan bofaz boia&a gelmltler &ibi idi! ııin boğazlardan Balkanlara kadar ler Ye aqam ilsen Ber 
oradan da su ~erinin merkfti. Tabancalar mütemadiyen patlı- olan yolunu ve Romanya hakkındaki Bitlerle Mareşal (Gö . 

.__. Cln•ı.t. ,,.,,._,.. lcorkıı, Gflc " lca1',.a111anlıt ._., ~ dotru ilerlecbler. yor, Şiyapııı ~anındaki taharri iV- plinlannı ,P.hlil etvıeie çalışmakta- olmuf)aı' Yt uu mQdd 
Yasam lrtaa Hazar ™·ilki tıkı1a babama Arılı· ·---.ı· ı.....a.... d •--'J . v d . Iardır. 

)'Ordu. muru mu~ıyen -."ıyos!u: _ ır . .ı..uırı terenm .ıt.ara emzden Rıa-ltll• .. lll-•I!!!!~-
• - 47 - Tam tuvaı.t dainleriDba kötetini - Artık aşağıya inmekt.en ..,._ men petrol membalaruıa kadar olan 

netice vermiş, polis hafly•i, yerfıı al- aealor duyııhna'; 'bltl9da. 1apacaklan ıırada. kuvvetli bir elek· çelim! Haydudlar yanm ıaat evet demlr)'oluıwn çift hat olmaamı Jate. 
tmdan bekledifi stlı111Weri mOkem- Bunlar ldmdt trik 1t7ası Şi)'apla, Jumlıı'i oldulda- teslim olduklan halde timdi Kanoo- dilini ve bu huıuata icap eden ~ 
melen dll)'!Dqtu. ~tiyar. kapıcının aeai ealona kadar n ysde ofvftedl. tun kuvvetlerine •tef .tmlt olacak- mayeyi de vereeeiini ka7detmekte-

ADeak aiZlf kapı bulunamamıfb. ıeliyordu. ederim lis Bu zıya kiınbllir kaç volttul tart Dehlizde harp varı dJr. Bu ıazete, İn.liltereııbl Rumen 
ilk defa, önGne ~ Ya1mln oldu; . - Fakat rica vvell .;; Tabarrllerden birisi Jumin'in ko- Kafile, y\ıkanya çıkmak lf!n hasır- petrolleri ile yakından alikadar ol· 
- Beni de &'Otflrecek misiniz ma.. çıktınız? Durunu~ ~ • hına lirdi; landıiı bir aırada, "'fAiıdan Kan- dutunu da zikretmektedir. 

y6 dedi. TltldkatmJlim netlcai ne ol- yapa haber vereyım ·• fun adamla~- - Vakit ~ıuden iferiye lire- çofun sesi duyuldu: Gene a,yııl gazetenin verdfii ma-
du? Bu plmıler, Kanço ıktlk1an ... lbnt - Bayır ha.vır! Korkacak birşey lQmata g6re, Argetolanu'nun mayıs 

Kanço:f J asmine l'Uldü: dı. Şiyap1:11 ~ı~a ~ eri aellm· Dtıdi. vok 1 Ka~tık bir- inOeademe yaptık! ayı nihayetinde Londradan avd.tfn· 
_Muhakkak aötureceiim madma- man içlerinde blrilı 1 El8ktrik &iJuııun ıu elbi fıtkırdı- Hemen .qatıya inlnial den sonra b1zde fl)can bir iradel 

zeı, dedi. Babanıza da hürmetl rimi ladı: da af. İl menfu PJıit deiildll Evveli ta- Jasmin,. buton kuvvetiaJ toplıya- krallye ile Rumen altın madenlerl-
töyleyiniz ı M him blr meaele f91n - 14ÖIYö> dedi; patron aPi1 J8 harri mt111u.rlan, soora da .Jaamln rak 1119'l'divenlerdela aQraıı. lnlYordu. nln ytlHe ondan ybde otuza kad•r 
fimdi ~keze kadar ıldtcetlm. Btr zi bekliJor. Jlatmazeli de yanımıır. zorlukla buradan lı;erlye slrdiler. Batta babuı ve tahalTi llMIDll'ları ecnebi memleketlerinde dövize tab-
ildnlzi de yanıı a~ıuıı ptoda beJde.. alacatız 1 Onlerinde .._ l>lr merdiven ,ıt- bil• arkada kablııtta. vil edileUUecejint ~, flaret etmek· 
rim. - Nuıl Jumin'l de mi? $ tikçe ıptıya dotru \llanı)1>rdu. O, uatuıı ilk defa 1"tt butıji za.. tedir. Karadenizde fstfhıal edilen 

• - Evet l Qok llçltlkı. bu ~~velerden ınan, kelldiainl sa11i ilıUJad Kango. tuıa m&hlullerin lli&ıWUUl itin ıi· 

7ı»fr J)iH Bey 
l .1 alk .1 ••aiııi Li 

'TtJırat: la• .iı - A?\A 
'lt•aea: ı~76.. l'o~•• 

Al.<tae t'= 
l ~· l•'1U. .ı.. • 

-0ece, saat iki b~çuğU on reçtyor. - Bu nuıl mumJdbı olurT clehHdn lflne lnDm... bi"4aadı. fuıa ~ srı-:ıwta l>Wııha. Jolar lnta ecUleoeltM dıl1' malGmat 
du. lMmin elin ,.atmamış, babaa!J- - NçlD mUmkb olmum ~ ()rt:ahkta cltrln btr •tlktt vard1. r.ı.mtt öyle tablt, öyle bndllltuaden veren bu p&wt Ahaaııyanın cenu. ı.ı... e•aılel.elkr 
le birlikte Kançofu bekliyorlardı. Sa- ilnal .zaten baydudlar tevkif ed.Dmlf Jaımin, C?\lerlnfn altın.itki bu r·pmıt"' ld, Kaııct bit. bit k~ ~.n hi ımold .AY'. padaJd mnkibıi elde ıhı• ıutli J1 
Jonda keudilerinden ~ Jdmseltr oldaklanııcSan onlan llyaNtlmls bize yeni ve eı1rarlı dftnyadan twabbfıılçekinnıeden lilHl Ju~in'i kuoalrla 't .ıaa bu plln, Ziraat Nezare Al\•A.'-.U• l..ö:il> 
yoktu. hiçbir zarar vermez ki... tdf1ordu. m19, onu çoouiU libl batnu bal- tind•ıı ele.Pi, belki Hava ve Bahriye 1 "~ ıu j~ .1 

· ak tarafuıdan iri frl - Peki OyleJM ... Y~I Dilden, deminki derin llUizllk b'1· IDJ4~. - Arkan var-· N•....UeriUN ~. diror 
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B. Çaldarısm ( Doğu İllerimizd n Röplarortaj 
~~ 'il= --.: -:;;;.:ıs o".... mühim beyanatı"-------~~~-

._. ~9 'i ~'., f ~ - ~fJ Balkan ittı1akı, Gazianl:pte tecim ve ';.;dfi~t'ri 
Yazan: Alekıandı DOMA Balkanlardasul· üç bin dokuma tezgahı calışmakta 

Arbk Mayledi bu kadar sabır gösterebildi. Elleri hun yegdne mes· ve fıstıkla delitiitünden ·bir buçuk 
sandalyesinde kilitlenmişti •. Dişleri gıcır~ıyo.rdu~ nedidir milvon liraya yakın gelir te-

- 184 

hiddet1e hiç bir f·/e muvı.ffıık olamı- sı kendbiııe doğru dönük olan Fel- çıkacağı ııırad:ı korıdoı·d" Lord do Belgrad _ Yunan başvekili ge- • 
Yacağımı biliyorum.Kuvvetimi kadın- tonu görmüştü. Onıı doğru on dal..i- Vinter göriinm~~tü. Ye pe.~ind~ ".Iay neral Metakaaıın; eski Yunanistan- mın olunmaktadır 
laı·a karşı kunaııacak olsardım, belki ka kadar bnktığı halde, kaygısız za- !edinin bayıldıgı habennı gotüren daki seyahati ve Patrnsta verdiği ai-
~nden zayıf bularak, &"alebe edebi- bit bu on daki.ka 4';i~d~ bir kere ol- asker vardı. Elinde Lir nkıdır ~ise8i yasi aöı.lev, Balkan mehafilinde de- G~ziantep, eski~enberi .~ühim daha ucuz, gibi a•ıl maksadı hırpa· 
lırdim. Fnkat erkeklerle mücadeleye 8Un başını çevırmemı~tı. tutuyotdu. rin akisler yapmıştır. bır tıcaret ve sanay~ merkezıdır. M- lıyaıı ve öldüren mütalaaları bir &e· 

mecburum ve ben i.•e onlara karşı ııi- Bunun üzerine, Lord dü Viııterin - • 'e olmuş bakalım? Bu ölmü~ General Metaksas; Yunaniıtanı ahsuatmdaki hususıyet ve tenevvü hep addetmemelidir. 
hayet bir kadıııım. O h::ı.lde bir kadın geleceğini ve o gelince zındaııcısına kadın gene dirildi mi? Hey Alla hım fırka entrikalarından kurtaran ve endüstri şubelerindeki taaddüt ona ;. 
ırlbi mücadeleye girişmeliyim. Benim yeniden cmirleı· Ye kuvvet vercceii- Felton, oğlum seni ca~il yerine ko~._ Yunan milletini terakkiye 8 evkeden bu mevkii çok eyeller~en vermiı, .~iant.eı;ı sanayii çok ileri v~ 
kudretim zafiyetimdir, diyordu. ni düşündü. Mayledi bil-inci tecrü- duğunu ve ilk ı>H?esı oynanan bir bir şahsiyet olmak itibariyle, Balkan cumhuriyet devrınde. ıse mazhıır mutenevvıd~r. J??ku~acılıktan 'tu· 

Bunun üzerine, yüzüne verebile- sini kaybetmişti. Başka çarelerine komedinin dah~ bırço.k perd:leriııi umumi siyasetini idare edenler ara- olduğu hi~aye ?ol~yısile bu ~a~ada tunuz da nıkelaı ııler,ıne varı~cay~ 
ceği tahavvülleri tecrilbe etmek itinıad ede~ .bir kadın gibi davran- seyretmek şerefıne ııaıl olacagımızı sında mütebariz bir nüfuzu haiz bu- çok ter~ v~ ~nkışaf eyi mıştır .. kadar hem.~n her .ana~ ııubea~ ~u
tııaksadile, en korkunç biı· vaziyet dı; ~unun ıçm b~ın~ kaldırdı, gö7~ anlıyıımadııı mı? .. _ . . lunuyor. Bu münasebetle, alakadar Antebın çeşıtlı toPrak. ~~~sull~~ rada teeuuı ~e tera1ı:ki etmıştır 
\·eren kederli hiddetten bllflıyarak, lerinı açtı ve derm bır :ılı çekti. - Ben ~e bunu duşunın~dım de~) mehnfil, general. Metakaasın ~at- arasın~a fıs_tık ve delıtutun gıbı Bunların ~.epeınd n aYJ;~ a~ ~~
en tatlı en nnzik ve en sevimli va- - Ay, uyandınız mı, madam, 1.!uylort: iakat. mahpus nıhayet bır rnsta iradeylediğı nutuk, fevkalade kendısıne has olanları da vardır. eetmefıe sutunlarımız musaıt degıl
Zi\'etle; g"tiren hallere varıncaya dedi, o halde burada işim kalmadı. kadın olduğu ve her tcrbiy~li erke- ehemmiyetli telakki edilmektedir. Şam fıstığı denilen ve fakat Şamdaldir. Biz, ancak, ihracat yapılanları 
k~dar bütün tavırları takındı. Sonra ~U:şcy isterseniz çıngırağı çalabilir- kin, b~r kadıııa kur~ı nez~ket gö~- General M~taksns; ~~tras .nut: bir t~k ağacı dahi bulunmıyan ~?'- ele alacak ve mahalli ihtiyaçları 
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g-

Yilzüne verebileceği ııüzelllklerl göz sınız. termeı.ıe. mecbur bulu~d.ugu husus- kunda Yunanıstanın dahılı vazıyetı metlı mahsul ~alnız Antep ve ~1;11- lıyan kıımmı bırakacağız. 
" U t' k h ti' 11 ·ı - Oh! Alla hını 1 Allahım iN eler )arını dilşilnerek kendısme ehemmi· traf nda uzun uzadıya söz söyle- hakatından hır kıaınında yetııır. DE.RICILIK vrı ne ge ırere nıe are ı e erı e • dlm e ı .. I d be olarak 
telttl. Nihayet kendi g!!zelliğine ka- çekiyorum. yetMgö,tledrını·n· bütU .. 

1 
• . dikten sonra, Balkanlarda teessus ~ adını ~':'.'asın ~ Ishe P

1 
Su- Bir tarihte çok müterakkiydı. 

Dl 'r 1 d' b .. k' ay e n sınır etı titre- .. k .• f · hız §Unu ıoruyoruz. rııca ın M h l'f ki rd k' d .1 b" . ıaçlannm çok zarif bir şekilde dQ· yen a ay e ı, u sozünil, es ı 1 ı· F it b ö 1 . . etmiı olan muıtere nu uz ve samı- . 
1
.
1 1 

F'lh ki'k u te ı ren e e ı erı er utüıı 
. _ . . . . m ş ı. e onun u s zen buz ıııbl . ,,_, rıye yo ı e yapı ması.. ı a ıı, re-' S . . 

1
• Af ik kad ~aat g~:ırdltl ıçın kendı kendine zamanın s'.hırbaz kadınlarınn harap damarlarına işlemişti mi birlikten ~~etmış ve ezcuw.ıe koltenin yüzde yetmişini çeken A- .• urıy~ .ve şuna ı r aya ar 

11-0ylendı. TeşekkUr ederim efendim. Dö Vinter ıınlerek cev d" ıunları söylemııtır : merikaya ihracat bu tarikle yapıl- onderıhr, memlekete senede yarım 
- Ali, daha fırsat kaybolmadı. etmek ısted.Jklerl kimselere karşı S d ap ver ı. _ Yunaniıtan Balkan ittifakına kt d Ermeni şirketlerinin Su- milyona yakın Para girerdi. Sonra-

.lienüz a-llzelim. çıkardıkları sesler gibi, pek ahenkli - on erece meharetlc dağıtıl- tamamen bağlanmıı ve milli varlığı ~a d ır~asını vurmııH ve eski i- lan yolsuı.luk ve fazla resimler mah-
DedL bir sesle söylemişti. nıış olan şu i'ÜZel saçlar, ıu beyaz ilı.erinde çok müeeair olan müteka· J:en:.m alakasızlığı onun bu iarni reçleri kapadı: Şi~di ancak ~o~u 
O esnada akşamın saat sekizi ol- Sandalyesi üzerinden da\'l'ana- ten, şu manalı bakışlar sizi baştan bil dostluk ıiyasetine ilelebed sadık almasında yegane amil olmuştur. Anadoluya b~r mikda; yemem ıh-

tııuştu. Mayledi odada bir yatak bu- rak uzanmış bıUunduau nmankin- ~ıkaruıadı mı, taş kalpli misiniz? kalmağa azmeylemiştir. Suriye tacirleri fıatığın Antepte racab yapılabılmektedır. • 
lııııduğunu fark etti. Bir kaç sa~tlik den daha iıveli ve daha cazibeli bir - Hayır, .Maylort, beni bavtan çı. Balkan ittifakı, Balkanlarda su!- kırılmasına dahi rıza ıöstermeme· BAKIRCILl~ 
~hatin yalnız başını ve fikırle- vaziyet alıp oturdu. karacak kadın hilekar ve aşi!t ol- h 'ne mesnedidir. Biz, kıy- ktedir.. Bu takdirde orada çalışan Son zamanlarda ehemmıyet bul-
\·ıni dlnlendireceii'iııi değil, .simasını Felton ayaii'a kalktı: mamak lizımdır. unl_ye~tt fikl rimizin dostluğuna Ermeniler iş bulamıyacakları cihet- muıtur. Teaiıı olunan fabrikada it-
da veri t' ""'-! dil il dü B k met 1 mu e e 1.. 1 beh • ·ı · .. ka · al edil • ne ııe ırece,.~ ş n • u- ıne ııetirilecek, madam. dedi. Sa- - Şu halde benim cesur yi.izba- . damlanz le ciyi 1<.1rı mıyor• aneaı ı en ıu- mıı tona yakın bakır p ım -
nunıa beraber yatağa girmezden e- - Size böylece günde üç defa ye- şım, Maylediyi başka bir tedbir bul- ınD~ış a ·nin ~enhus tesadüfleri rülm~ktedir. Memlekete ıenede mekte ve milhim bir kısmı Anado-
Vel aklına daha iyi bir dtiıünce ııel- bahleyin niıt dokuzda, gUndüz saat un, mazı • ·ı bir bir milyon lita getiren fıatıkçılıiın !uya ihraç olunmaktadır. 
lh•-t· y k h kk d k 1 ması için yalnız bırakalım da yeme- yüı.ilnden çarPıştıgımız en ası f h •. ·~ ı. eme a ·ın a oouşu muş bir de ve akşam saat sekizde. Eğeı· . . .• ..tt f'kl 'mizle inkişa ve i yası ıçın mutava1&ıt SABUNCULUK 
Olduğunu ı.ıtmişti. O, bu odaya ge- bu vakitler size muvafık de&-il•e ğe gıdellm. Fakut onun çok becerik- mıll~tle ve dıgerd=a d~ıtekaJaca- ellerden kurtarılması lazımdır. Bu il · b' aan'at şubeaidir Antep 
leli bir saat olmuştu: yemeğini ge-

1 
hangi saatleri muvafık gördüiüııU~ il dUşUnceleri olduğunu ve komed- ~ugun dostuz ve işi mesela iş Bankası pek ala taah- K'l' erı r. kazalarındaki hasılAtın 

Urtm k • . d h f 1 'k d' ' ü .. 1 • . d 'k' . d . . gız b l b 1 h ı ıı ve zıp e ıçın a a aza gecı emez ı z soy eyıııız e arzunuza göre ha- yanın ı ıncı per esının de cok ge- y. • d'' "tt f''-1 r·· hüt ed i ir ve u surete em mem f . • • b 1 b · al'tha 
)f h k't k b t - ka k t d'I · - unanıatan, ıı.ıer mu e ""e 1 k • h' h d k nıs 1 yınnıyı u an sa un ım a · a pu~ va ·ı ay e memege rar n e e ısın. ciknıh·eceğiııi hatırda tutunuz lh •• d ekete büyü bır ızmet em e en 

1 
'. d f 1 kt y"zde 

hrdl; hemen o akşam ııardiyaııların/ - Fııkat ben bu kocaman ve ka~- Bu ;özleri söyliyen Lord dö ~-inteı· ne bağlı kalarak su ıçın e ybeaşa· disine pıühim biı kir teınuı edebi- ne enn eğjr :ı..u:i,ma ed'lveekt:ıir 
~. ahllkta birer kim~e olduklarını 1 vetli odııdıı hep yalnız mı kalaca mak istiyor. Fakat bununla ra- lir otuzu ya 0 arbe k ra

1
5 

1
1

1 
md vı'" 

~ l • . - kolunu Feltonun koluna geçirdi ve b k 1. ! . d l y · - Bu ihracat re et l yı ar a IH n amak suretlle tutacagı yola ka-1 ıı-ım. er uvvet ı o maga a ça ışıyor. e Hükumetimiz fıstkçılıiia son za- b' :
1 

kı neti 
~ n· ~uıe gül 0 oııu dı "' 1 a "t" .. d b h taki · · d b'' ··k b. ld ,,,_ .. vete ır mı yona ya n para .. •ar vermejoi dü iıııdü. ıye 1'1ayledi sordu. "' ,. ~~· Y go uruyor u. u usuı mesaısın e uyu ır manlarda Jayık 

0 
uğu aı.wı;ayı go- J 

Kapının altuıdan bir ışık görün- -Civardan bir kadna haber gön- ::\Iayledi <li~lerinin :ırasıııdan mı- azimle devam ediyor.> slermİ§lİr. Ziraat enstitüsü. profe • rir. DOKUMACILIK 
Ilı ştü. Bu ışık zındancıların tekrar derildi ki, yarııı sabah şııtoyn gele- rıldandı: sörleriııden bazılarını ve bu meyan- "h" b' • t bes'd r 
~ ldlkl · b'ld' · d A d cek \'e • · M .. y be · .. d k En mu ım ır sana ~u 1 ı · .e eıını ı ırıyor u. yakta u ne zaman ı•terseııız yanınız- ~ Oh! Ben size bir fitil .ıl~ . · da ösyo ays rgı gon erere j b' • "h yısı 
,,_.,_~•-ı ' P' una em n o papaz bozma ·ı, c-lbi- tetkıkat ynptı~rnıı olduğu gi i Gn- 1913 te be§ bı ~n •• te~a ~ . 
lıa~ını arkaya dayamış, gilzel, .ta- - Te ckküı· ederim efendim. sesi papaz cübbe,iııılcn biçilmiş as- ziantepte bir fıstık enstitüsü açma- her ne kadar ug n ud ıne hı;ımış 
tınık sa~ları buru~uk dantel il göm- Diyerek ::\Iayl~di büyük bir te- ker ! yı da kararlaştırmıştır. Mevc~t f~- ıse de elde:_ olu~~n. ran ıman ıç ~e 
ltA-ı altında ,,·arı a•ık göğsü üzerine vazuhla cev:ıp verdi. D" , .. t k Eczaneıarin bir haftalık danlık genişletilerek memleketın dı-. ondan aşagı degıldır. Ayrıca .• yetm.ı 
ı1 ' F -0 111 er u pı eşiğinde durnrıık öb t U 1 rlnl gösterir k b 0kü\müf, bir elini kalbinin üstüne elton da hafifce başım iğerek dedi ki: n 8 g n 8 ğer aksamına fidan yetiştirecek ha-\ tezgahlı bir mensucat ve ı ı er ın 
koymuş ve diierini yanı ba•ına sar- kapıya doğru yürüdü. Tam kapıdaıı S cetvel: le sokulmu• ve hastalıklarla miicade- iğli ikı İPiik fabrikası kurulmuştur· 
ı. • - onu var - • 1 1 ~ıtmışh. · - Pa:ıarteı(; le başlamıştır. ltalya ve Afganitnn Dokumacılığın esasını a ac~ teş-
• argOler ~ekildi; kapı menteşele- Ç J M D j K L E R &'.emeraluada Şira; G!tHlTıldı da yetiştirilen fıstık mahsulümüz •

1 
kil eder. Aba ve ku~la~, yuz ~e 

tı iizerinde gıcu·dıyarak açıldı ve o- Gaseı,aıı; Tılllld~t• il. .t'a.ic; İd· den sonra gelmektedir. I hamam havluları, elbıselikler, anır 
\ııı içinde hasıl olan ayak sesleri yak ~ı•elikt• lkiçeım•lik: ..u ..... u,1~ Deli ütün de Antep topraklarına imalat ikinci derecede kalır· 
'•ıırordu, Bu d k f d • ~ 11. lı'uad, AJ'ııdalı ti•lk:; his bir mahsuldür. Y egfuıe mahre- 250 kilim tezgah mevcut olup 

- Sofrayı oraya kurun. a a aya ate ci Mısırdır. Nil vadisinde oturan 160 tona yakın iııtihııalat yapar. Her 
Dlyeıı ~esin. Feltonun aesl oldu- Re rahatım, ne rahat!. sordu: Salı: !Mısır köylüleri Cevza tabir ettik- kilim dörtle beş lira arn• 1a bütün 

\ıınu ma~pus ta~ı~ıştı. Kafamın .ust v~ a_rka tarafı yok ol- - Ne dedin l.ıabacığını? K.emeıaltıadıŞira; ltaraııılnı!l !eri nargilelerde tömbeki y~rine ku: Anadoluya satılır. Dok ışlerin-
Eınll' ıcra edıldı. mu~tu. ~D. ilşü.ncesızdım. Hayatın her- Kendi kendime: 8• l:trer; Kemftrd• Kamer; Allaa- llanırlar. rada Hasan keyfı Antabı de çalışanların sayısı altı lJ ııı müte-

L b t' · · · · şeyı d - t · G cakıa B. Alıaıod Ltııfi, J::,reı:ııaaaıl• la-qe -:- • ?ı ıı ge ırınız v~ nubetçıyı 1 . egışmış ı. özleıime herşey gU- _Ne mi dedim? Bimz mes'ud ola- adını alan tÜtÜl'!Ümüz ağız otu o cavizdir. 
irış_tlrınız. . ize gorünüyordu. Artık hiçbir •ı-ye caktım, fakat t.ıım zamıınındıı U)aıı- .b,ceıpaı.a. rak da istimal olunur. . Trikotajcılık ta müterekkidir. Ma-
BDı~·e. F~lton. de\' 11.1~ ettı.. . kızmıy~rum. Benim için •Yaı·ın• de- dım, o te•elllyi de ka~·bettim yavrum, Çarşamau: Meşruı> .t~tü.n~.en ta.m~m~le fark- kina adedi yüzü bulmuş ve ihracat 

.ı u ıkıncı emır delıkanlının aynı a- nıleu bır muamma kalmamıştı. Ne Diye ınırıldnııdını ve bi. fık. h llaıdııcuıa Sıhhat; urataııa lı olan DelıtUtunun ekımı bır kanu- gittikçe daha mühim bir parıı .ge 
~~ıtılara vermesinden •• hizmetçileri- benim derdim kalmıştı, ne de başka- tırlııdım: ı ıu u- o. Habil; 'l'ilkilikıe Y•w umiı; nla yalnız Antebe hasredilmiştir. 1- tirmeğe başlamıştır. 

ıı ayni adamlar. ayııı ııskerlcr ol-j )arını dUşlinmek hastalı" · lrcaıpıuct.Qıl• A.aıi; 1.ıu..ı., .... .u ki sene eve! bazı menfaatperestler Sanayi bahsinı ikmal ederken An d ~ ııım.. Adamın biri, J..ııfıısındım mustıırip- l k • iht' 
\ .. unu Mayle~I an.ın_dı. . . Mazi namına hlçbiı· şey tanımı;-o- tir. Aylarca, kafa taeının içinde ağ- Al •1•t. tarafından yapı m.~ ı.stenen . ı- tep kızlarının ve kadınla~ını ev 

eltonun emırlerının aessız bır ı·um. Her•e"i b' d ''ted rılar, sızılııı• duvuvor. Nı'ha\·et dok- n ~ karın anlaşılması µzerıne parlı ve eli•lerini de unutmamız lazımdır. •Uratl . dil . .. 1 • . .- , • ır a ım o e veya , r•rşt1m<1d: 
1 

I •• · t' • l Arn .ka 
! e ıcra e mesı, eoz eıınm ııa- bl . dak 'k . . torlara başvuruyo~.. Bu doktordan o kinn an aşı ması uzrıne par ı ve Büyük harpten evve erı ya t~ olduiu hakkında iyi bir fikir ve- ı' . .' . a . son.ı'a unutuverıyorum. doktora; -vazi et mal!lın- nJh . t bl . Kcmeıalıında liılil, <;dıelya'.ı· iş Bankasının yardımı ile bir koo. kadar yollanan bu zarif i,ler meya-

ordu, Yi~oı, ı~ıyoı, yatı.yoı-, uzanıyorum. doktor: Y aye 1 da <'"'•11•·~ i'llı'1a4I• ~ •- peratif tesis olunmuttur. Koopera- nında kaeyula, çay ve sofra takım-
•-. Nihayet Felton Maylediye dön- Kulaklaıımda ne bır ağlayış, ne bir _ F 1 -d'. be. 

1 
• be ·ba 

1 
iı.erefpaıaJa Aırolp•ı.&. • tif ikraz suretile müatahıile yardım· )arı blüzler, mendiller, gecelik! r 

•U· . 1 "ş ı bl t ec aor- ~ıı nız ı do- C d • 'b' f' d- ··k)">.U ' M--L l · ın e~ 1 
• ıc r ırtına çatırtısı, ne bir muş.. · · ııma: da bulun ugu gı ı ıat Uf\! u,. - ve daha neler yoktur? . uzııar o 

•·--c Ah 1 A:h, uyuyor, çok illi; uya- biçarenln şik~yeti vardı. Sanki ku- _ Aman! lıo;emerolua dı lıtiilıı, GDoelya· nün de ön~ne ~eç~i.ştir. Buııü~ duğu rağbet do~yıai~le .bu ince aa'l 
"'il a yememi yer. Jaklarımın lçınde de biı'•ey olmu• ve lıda l.iaaol7au. lrgaıp .. arıaJa ...._..., vaziyete eyı denılebılır. Umumı at isi de terakk.ı ve ınkışaftadır. • • - Amanı zaııııını yok. derhal ıımil- k 

Dedi. her acı s , orada tasfl,·e edilerek l.ıa- 1. .-..çeım•li•I• W\141"'""'• 4'11a • tıarptc yolsuzlu tan istifade eden 

1 
· 1 , ıyat lilzım. ne,·ııiııizi çıkaı·ıp bumda d 1 ıvı k • k.. ~ d~. Bunun ilzeriıı kupıya dotru gi- na, güzel, munis, ruhu ok.şıyan blr~ey 1 k ...... li. 1'uad. Amerikan_ın o .. ey .. rüı::cebel a ı i e ı- Hal evı oşe l 

"')Ordu. hal!nıle geliyordu. a 1 oyacağım, tcmizliyecezim, l.ıir ııy sıra soktugu tutun ıle Trabluı Garp 
,, sonra gelip alacok.sıııız. CcmtU'4,;i: lL----------.;...--·ı "-'ay !edinin yanına kadar gel mi• Heı·kes bana m d . b mahsulü Piyasalarda ikinci derecede lk h . . ka""ı ko-

v •ıı k b't' d d h k ' esu ve mille e<sim Yani, kafa değil, kundura tamiri llaıdııcuu Sıhlaaı; .ıt.ru'1- im k T" k d 
1
. .. .. .. ı - Hu ımızııı a~B) :ı. ·• ..,_ a er, zn ı ın en a a az ay- gibi ııörUnilyordu. Herkes de •aıık· ıe e te ve ur e ı tutunu nıem• h d bl',., edlnm 

1 
rı 

"•it blr halde dedi ki: benim ır!bi idi. .. ı gil.ıi birşey .. Hasta, bunu kal.ıul ediyor Pazarı lekete senede vasat olarak üç yüz r~nmal.a~ uauau~ı 9~8 t ..... h.nden iti-
'~'akat, yUzbn~ım bu kadın uyu- Revdikler!mi unutmu•tum Oıılum ve ameliyat ınasaşıııa yatıyor, Doktor K bin lira temin eylemektedir. ıçın evı~ızde 11- -1 a~~ ı Mrslere 

!?ıı.ı " • • kııfn tasını açıyor, beyni çıkarıyor, •moraltuııla üıU.l. ltarauııa • l k . . . . bnreıı bır kurs açı mış 
Yor. vefasızlıklarından. \'akııılanmm ı·i- ö. b.abiı; 1'oçeciler.iı ):.,w laalr; Ba~ı ı Atepte çok ılerı ıııtmış• '·" 

1 
tı H r hafta Cumartes: N 11 Ur • d d' 1 y • tıısı gene kapıyor ve bir ay sonra a<'l- • U • h k b 1 h .,..ş anmış r. e 

, Bil )'Unıı> or mu e ın. a k 1 klarındaıı ak! kı•- lqa1puarındı A1Ct tır. mumı arpte vu u u an ta -
18 

d rllmekte olan bu 
'' y 7 ya ur ı · · uz · arınım • ıııeıiııi ~uyliyerek adamı salıveriyor. 'ba ·· ·ı k l 1 ki · ırünlerl ıınat e ve apıyor kançlık ve U>cessUslerlnden kurtul- ._ rı t, ~oıterı en ° a?' ı ar aa~esı.ı;ı· d 1 bütiln yurddıışlar ~lmeli-tııye l?eltorı ıordu. t Bir :ı)· ıreçiyor, adam yok. lki ay ııe- •• de ılafi edilmiı ve tıyek adedı uç crs ere 
ı. ":- Bayılmıı: yUzü sopııurı ve din- mi ~mt. rahııt 1 çiyor. gene yok. 'Cç ay, dört ııy oluyoı-. milyonu geçmiştir. Burada kurulan dir. 

dun, nefes aldıtını duymodım. u a ım,d •. 1 ··k-· Beym, neredeyse kokacak!. Nihayet TAK V j Jl,f rakı fııbrikasıııın ihtiyacı giderildik- 2 - Halkevimlıin ıosyal yardı · 
- Hayalın eı.rı • ıııııutııı l.ıurnuııa k kt k . ı . ·I . ' 1 d kolun~n teşebbUslyle açılncatı eı•elcc ~ P lton olJuını yerde durdu ve 1 M a a aı ~ 1 n~ıı oı ili.. .-.ı-n nı·ın a ten başb ihracat ta yapılmaktadır. 

ı, .. l d d '· l.ıi l l ·ı t aynklurımı uzn ıuıştıın.. Kufa.•ızlık •u mııha\"r" 1/ .,.iı·oı" Rum"ı • 13541 Arab"ı - 1357 A k l . d . .. . l.ıilclirllen kimsesiz kadınlar tn!'Bfın-~ ·' o iye 011ı·u r ne ım ıı e n ıııa · .. 1 . . • " ~ ""' · · nteıı pe mez erı a•m muşten 
an bukıırnk dedi kı: meğer, ne gutze. onymış. ne balı~ıy".r- - Yahu. ııeı«•cle~fıı scn·ı "'için ı:e- Haziran ı lfebiillıhir 17 bulmuş ve rağbet görmüstür dnıı yapılacakk T\lrk el emleklktrl snBtış 

. . · lık ne sıııı<l~ mış. oyııumuzun ustun· . . . . H Z/RAN · nıağıızaın ço • vakında açı nen ır. u '- llakkmız var: ırrt Lord d• Vın- ' . . lıp J.L•yıııııı ulınıyorsuıı !. A Rakı fabrikasının bazı scnder d l - . . • • 
t~ nıııhpu•uııun bnyıldığını hnbı•ı· de 11u yccli llt•hklı_ .nesne, l.ıütUn lıir - Şimdilik lüzuınu yok. l.ıirkııç sc- üzüm almadığı ve bu halin piyasa· m. (:azn. ıı e lşlerıııı satmnk ıstıyenlcr 

~~t F,dte 1.ı;ı·"cy ııormediii'lm içın ömür l.ıoyu. l.ıelii ırıbı. taun, feliıketi ne sonra gelir. alırım. 19 1 da büyük tesir yaptığından şikiıyet 25. llıızırann kaılar Hıılkc~I kt'l'tc .. 
en ııe yapacnjrımı l.ıilmiyorum. gibi; aklıma gclmiyen, ha\•snlnm:ı sıi{- - Canım. lıöylu )' oluı· mu?. Hi~ edilmektedir ki.· eğer doğru ise ala- lıiııııe ~Uracnatlıı itlerl~ı nıllkl.ı 

A lrnr, 7.:ılıilif'ılcıı nldıW-ı emri ifa nıı)·an l.ılz! en bııyn_ğı pnçnvrnlar h:ı- insan l.ıeyinsiz dola ır mı; l kadarların nazarı dikkatlerini ccl- mt~kalıılın~e .. teıllnı etm~~ıdlr~cr. 
b ın ııitti; Feltoıı te~adüf olarak ka- lino getiren nell'I' ıcad ctnıiyormu • - Hulıeriı1 yok ııulilıu 8eniıı 1 :$ bctmek isteriz. Rakı kaçakçılığına " - Buyuk Tlirk hekıml !ıııi ı 

1

nıı1 )'nnıııd:ı dur~n bir koltuğa o- neler'?. - H11ıroln l.ıir ey mi ver?. p AZAR mani olmak maksadiyle açılaıı ve ııııı !\01 inci yıldönoı;ıum• mü ac 
~~du ve birşey stivlenıcdiği için ka- Şimdi, knfı.ınıın o,·ulan ııokta•ı. o - Ueıı mebu~ oldum azizim, nıc- • bunda tamamiyle muvaffak olan bu 21-6-98 Salı gllnU ev.ım.ız salonun 
, ın11 d,, ·,ru l;nk~ıya,.ak bekledi. •eh!rden yuğuruhnuş kısmı ~·ok olun- bu, .. Son $cçimclP Pari. nıehu~ıı ol-

1
_, ~ ... l:..•u • ı.ı hl 

1 
L••u '-•.ı re•mi miiess .. se Antep bağcılıi?ını bi_r tören tertip edllmıştı~. Bu tö!' 1

')'1•di. lııı•ka kadııılnı·ııı da yaptı- cıı. ben ele rııhntlnnmıştıın. Yn .. sııı ı!unı. beyni ııe vnp:ıcağım! O ı-t scııe 1 .. a 
1

_ 
1 

H . ~ı da düşünmeli ve hatta bunu ıkin lıuttııı ,·urdda~lar davetlı~lrler. 
· · 'ki · l k f" ık' oı1ra "'ene ueJirim. l.ıe_,·ninıi \.'Hİııe l('.):~1','°' .. , 3• 1 " 12'.ı• , ı.. " 0~ 10

2
, ~Y1 ·:! ci derecede mühim saymalıdır Bu 1 - 20-6-:"'.ll Pazıırt ı g{iu(, b ı" l<ırrH · erı araSLJl( un H u.~ız ı ·. "" ~ • .. .._ , atı .. - "* I 1> Uz 

•lcıı göz kap klımııı ııçtıiııııı fıırk Diye mırılı.laıımı~ım. lliiıl,•e. uykıı- akarsınız. ki.,<'iB,3216,15 ı"'.1 ,(6,20 2: •. 2 hususta sebep gösteri memelidir. ~u 17 de Spor ve 1 e, sergi komitekr -
' n.o .. «. ,·oluna Liliyordıı Arka- da olnıu• me~er.. Ojllunı , ilerMPn <'wıdik ı yerin üzümü daha sıılu buranınki nin haftalık toplantılan Vl\rdıı'. 
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M. Meclisinde 1 ~. u i. · t· ııı. a 1.ı sa ı· j ' e hasiaue""i baş 
"' 

hekimliğiu<len: 

Balıkesirdeki cinayet 

Köy muhtarını sütçü 
dükkanında öldürdüler 

Turgudhula: 

Sıtmanın önüne 
geçmek lazım 

Muhte"·;ı kanun
l .Jr ko .ıuşul .lu 
Ankara, 17 ( A.A) - 8. M. 

Meclııi bugü:1 H .lmi U:a.un 
oaşkanl ğında YJP .ğ ı top . antıda 
fabr ;ka mcsieki Kurslar: münen· 
dis ve mimarlık serrııayesin . n 
tam mı d~v et taraf ıd .ı ı ve· il
mek surehle kurulmuı teşek· 
~ülierin id.ıre v~ murakabesi 
hakkındaki ka ıu .11!r ile müze 
ve rasathane teşki ata ka:ı u .ıu .. uı 
10 unc.ı maddesinin ikinci fı k· 

rasınm kald tim .ı sı, Y ı goılav· 

H..stane ııin 933 mali s'!aeıi ih~iyacı o lan aşağıda cınıi mik· 

tarı v · tlhmini f at~arı ile muva dcat temiııat:arı yıız . 1 beş lca· 

lem erz .k v saire 15 Haz ran 9 8 tıır . h nden 3J Haz,rau 938 
tarih: ne k11da on beş gün müddetle eks.ltmeyc ko ıulmuştur. 
Ş rtamele i h ıslanede b'1şhe '.<i ın.ikte her güll gö ül.!bil ir. Ek· 

Halk devlet kinini 
bulamıyor 

Katil yedi kurşunla muhtar Bekirin vü. Turgudlu, (Hususi)-Sıtma: hah-

. sıl me 30 H.ız ran 938 P~rşembe g inü saat 11 de T ~p.:cı kte 
E.nruı Sa ı·. ye hıslanesinde teşekkliı e.Jen kom ı syo:ı buzura.ıda 
y.tp hcaktH. M.1 vak .~at t i! m ı.aa . o auk p lra veya para mabi· 
yct.ndekı evr •K ko:nis o nc \ ahnm:y.ıc~ğrnda ı islekUerin ihale 
günü.1d~.1 evci lt.m.n.ıtl.nrn ı ı z rn.r ma:sudı.Jrna yatıracakiard&r. -' çelerde, bağlarda, tarlalarda çalışan Muvakkat taminatı M:tctarı T1.1arı 

ciıdünü delil< de,..,ik etti . halkı ı~tır.~p içinde. ~ıv~an.dırmakta 
~ hastalıgı onlemek ıçın ıhtı.vaca ve-

Bahkeııir. (Husuı:;i) - Şehrimizde ' na meydan kalmadı, ben onu temiz- tecek devlet kinini bulunamamak-
bir cinayet olmuş, sabuhm alaca ka-ı' !edim. tadır. 
ı·anhğındn Ayşebacı köyü muhtarı l\lan sada: Filhakika buradaki sıtına müca-
:Bekir, bir ~ii<lcü dükkanında öldü- _ - dele teşkilatı faaliyettedir. Fakat e-

~ü~~ıiiştür: Katil ~:ı.yni köyden Halil Halk şarkıları lincle az miktarda devlet kinini bu-
ısmınde hır gençtır. lundu,R-undan ancak ağırlaşan ve a-

C nsi 
B r inci ekmek 
Süt 
Yorurt 
Koyun eti 
Koıe kömütü •ve semikok. 

15 19 

Kuruş Kıl o Lira 
9~25 12000 1230 
54)0 6)00 720 
450) 4000 600 

20250 60 10 2700 
12000 70000 1080 

24 29 2~95 

Cinayet şöyle işlenmiştir: t l teşler içinde yatan hastalara kinin 
Muhtar Bekir, sabahleyin erken- Op .1.anıyor verebilmektedir. 

yaya verile.1 yüz ve 400 to .. lJk 
munzaoı kontenj:ı .1l arm Tur . .:iyc• 
Yugos~avya aa1iaşmasu1a ılave· 
s.ne, T .. rk -lsveç t : cıırct anlaş
masrna bağıt proto ol da yapı· 
lacak d ğ ş kliider ve Tür.dye 
s~vyet tıca~et mJahcdesin"n 
15 inci ma.Jdes.ne mütt dair 
teati o:uıun notların mer'ıyete 

V.! konulmuı için c ı V ·kille· 
rince al nan karana tasd " ne 
ait Kan ınl.u ikinc müzakeıcl.:ri 
yap J,uak kabul cdilm.ştir. 

Kaza uç v~rgisi mükelleflerinin 
den şehrimize gelmiş ve İzmirli ma- Şimdi iş mevsimir. Herkes bağı-

halle:;inde gü~c~ ~~~~mea.~n .. 0_~kka- Bir hey· et Haziran nı, bahçesini tanzim_e uğraşmakta, 
nma gelerek 1kı gugum sutunu ver- 1 harmanını kaldırmaga çalı~makta-

nazarı 

lzmir 
dikkatlerine: 

mi:tir. Bekir sütıe:.·j .. kazana b.oş~l- da Manisaya geliyor dır. Bir mfüüahsil için bu zamanda 
Uef terdarlığından: 

tırken. Ayşebası koynnden Celıl ıle hastalanmak telafisi pek gür: zarar-
AJi de südcü diikkımıırn girmişler ve l\Janh;a, <Hususi) - :.vJilli mü;d- lar tevlid edebilir. 

Kuanç vergisi ie buna munzam buhran vergısının birinci 
bksit umanı o ı:ül etı:niştir. Mükeltefler Haz·ran sonuna kadar 

Mehmt'd ile goriişmeğc ba!'}lamıslaı·- ğin inki~afı yolıınd~ bir kaç seneden .Mınlakamızda 15,000 dalaklı te~
<lır. 1 heri M:uırif Vekaletince alınan ted- bit edilmiştir. Bunlar ve diğer malar 

Bekir. boşalan güğümleri almak biı· menrnıucfa meınleke1 halk tür- yalılar, vücudlerindeki mikrop faa
ibwl'e iıtildiği .rınula Halil cebinden küleriniıı plak ilf· tf'!"\bitine karar ve- liyete ge<;mec1en kinin ahrlarsa. has
bir lahaııea çıkıırmı~ Vt' muhtarın rilmi~ \'t.! hu .,arhıları mPınlekette tahğı önlemis olurlar. islerinden kal-
İİZl'l"İııe yedi l'l ntes ı>tmi~tir. <lel'1P.mek Lizere Ankanıcta biri dörı mazlar. · , 

:\lermill•rde>ıı nl1ı>:ı Bekirin muh- diğPri bt·~ kişiden ihart>t iki mü!P· ] Halk, hem ucuz ve hem de tesiri 

G me bug;i .ıkü toplant dı 
v .. kıf.ar memurı..ıtiy:e tahsildar· 
.a a ve feıı memurlarma Vl",i.e· 
cek aidat, ücr~: ve y.:vm ye:e~e 
inşad ve tam.tat mezun )'ı!t de· 
rece eri ıe ait ka11 Jn laya ba11 
m i!ltaceliyet karar y!e kabul 
e !İ'.miş ve g imrü~ tarif ·si ka· 
nu1 ı ıa b:r po!.~yo ı ı aıesine 

vı: Tü:kiye-S...,vyct tıca:ot ve te· 
di ıe an: şma.sma la}'iı liste• 
deki ve 7 54 tarife F<'Z syo!lu 
k ırşısında:<, h rf :er arasında 

değ şikl" y ıpı.masına aıt karaun 
lay.h .l.ırıoı :ı da biri11c. müı •• 
kerc :erı yap: 1 mışt r. 

birinci la"s:t borçları nı ödemem!ş o ldu:Clan takdirde borçları 
y t: zJe on ı:am ile tahsil olunacaktır. Yeni sene i; o:çlarmı ba• 
kıy .ya bir akmamak için lazımge.en terlibat atnmış olduğıan• 
dan mükdlef.erin b:çbir ümide ve ihtımale kapım yarak 
boı ç\arını muayyen taks t aevres' içer.s nd.! ödemeleri kendi 
m~.ıfaat ları ic.tbındaod .r. 

elif' yerlerine !"\aplaııını~. nrnhtar has::mı heyet teşkil edlmiştir. BunhH'- 1 sJaha kuvvetli olan devlet kinini ara-
<'fiTI!<ı7. olarak taslarııı üzeriue yu- dan vilayetimize gelecek olan heyet maktadır. · 
wırlıınmıştır. azası şu zevattan ibardtir: 1 Alakadarların faalivete geçmele-

Cebri t hı lac tazy.k.ne ~e ay!li zamanda ceza zamların• 
maruz k.ı m lma~ iç.n uyın mükellef ere keyfiyet chemm·yetl• 

Katil Celil. cinayeti müteakıp Cıımhur haşkaıılığı flormonik or-' rini dilel·iz. · 
dindi' tabanca. ı olduğu halde dük- kestra~ı şef ml .. tvini Hasan Ferid Trak va da: 
kanda fırlamış, tPnha .sokaklaı•da şu Alnar, konl')ervatuvar ve I11Üzik öğ
ursuz bir vaziyette kılsmağa başla-! retmen okulu koro ~efi Halil Bedi, 
rnışt ır. Gazi terbiye eıı:-;titfö;ü musiki ve 1 Galatasaray bas

ketbolcuları Tabanca se~ıerini durarak soka- 1 saıı 'at öğretmeni Cevad Alna r, kon
P:a dökiilcnler, elinde tahnnca ilf' ka- servatu,·aı· fntenik ögretnıeni 1'ah
·nn biri ini görmüşler, ko ·kutlan sin Berıgüoğlu, konservatunu- elek-
·Wkk:1nlara, evlere girmi~lerclfr. 1 trik mcnıunı ve heyetin teknisireni ' Edirnede müsaba-

Ciıı :ıyeti miitcakıp ı:ıüdcü Meh- Rıza Yeti~.. · -· 

K ıınut 'Y p L\U• tesi e:irıü top
L:)aC kttr. 

bldı i.ir. 2176 

Kema.p ı:oi4 .cr.l m;: m.arl.ıJUll· 

den: 
Arm .. t!udan L itfiO:Cçilarlıoğ una 
boıçlu ArmutJuda11 söyL:mez· 
o~lu k z Ayse v~ küçJ~ o{ıu 
M hmed n nisan 936 tarih ve 
25 oumara:ı tapJ kaydı ıle 
namlaunda muk ıyyet bulunan 
A mutlunun A la ,ç ı mev.<iinde 
ş 1 k1n· B~c ks z Hllil veresesi 
tMal ! sı • garbe.ı•tni< • şima.en· 
Abdur. ah na:ı eğ u Dı>rviş 

rr t\ 'f AllESl\0 
D:ın Londıay :ı v2rtlı 

Londra, 13 (Radyo) - Ret 
manya aab k başvı:kili Ca~ 
Tatares~o, bu6ü11 bu,aya ıcl
mişt.r. 

Corc Tataresko, gızetecilert 
beyanatında, dost memleketi 
zıy aırete g ·idiğ ıuleıı memoıa' 
olduğıın ı söybm ~fr. 

med ı · oeuğıınu ka akola .roJlanıı~. · Gnıp h<>,vct halinde hazira11 :-;oıı
h~ic!i!';eden zabıt-ı~ ı hnberdar etmiR- larında berabcı:l<•riıw alacakları dı' 
tir. nu "ll'~'da. katilin arkada~ı Aİi leme dhazl:m ile .At\oukaralJisaı· . 
rie diihkı1ndan kaçarak ortadan lrny dan ba~lı,ntrak Kiitah.nı. Ralıkesiı . 
bohnrn~tur. Mıınisa. !%.mir n.· A~ dma h<H"c>ket P-

Katil Celil, bir.m"klclet sokaklar- <lecı•k. <>ıı·aı;ile lıiitiin bu mınt:,k:llaı·
da ffola tıktan sonra. jandru·ma: ka- da mı.ı ~•lıi tiit'kileri pJı;k ii7"riııe 
rakoluna giderek tabanca:::mı ver- teHhlt edcl·eklm·diı:,. 
mi§: 1 1 >iğeı· heyet te, :ııaıa t,\ a. l>i.' :>J'-

- Ben Ayşebacı köyü muhtarı bakır. Urfa. Adana. Gazhlrt~p. !ıl,. 
Bekir cavuşu, südcü l\I ehmedin dük- 1 raı:ı vilayetlerini gezeceklerdir. 
kanında öldürdüm. Bana ne yapa-! ;\ılemleketimizde senelerdeııl..ıeri 

T ralJZlllJ 1 isesi Must.if J bı-ğ C!nuben·Dere .-öy· 
-~--~~---'-----='--~-1'-lıJ lUan ttf~ ·nı11ti~'f.,d (t) 

T abıo , 17 (A.A) - Yeni ,., 
T abzo ı ı is~s:nin temel ~tma H. ( oıs) M.M. Bagd.ııci <430) 

Jira muoamme.1 k ymetlİ ve 
ıı : eı •• s mi l l-gün b i.1.t c · halkın 32-9 b;sst!yi ş.ıy;a '.ı çekitde"s:z 
şt;rakile v p . t! t ve umumi 

üzüm bağı. 

C.! .< b.:dd ıu.ıhamm~o kıymelİ' 
nırı yliıd e7S ı·ni bu.du}11 tak,. 

ı de h u e ed.lecektir. Nok.., 
bir b!del t:!kl fi balirıde artlı' 
m.a (15) gün uzahlacaktar. 

5 • 8 • 38 tar.bine müııdif 
cuma günü ayni saatta yapıll' 
c:ık ik,nci arhrmada teklif ·~~ 
lecek enson ve eo fazla beoP 

caksınız yapınız. 1 ilmi e~ııslara gön: yapıimakta nlan 
müict . ş T.-b . . U . ! ilk malayı V.! ayni tarih ve 26 numa· 
vu: muştur. ralı tap<J seııed.le m 1tas •rnf Diye teslim olmuştur. hu c1e>'lenwnin milli ml1zh'·h inki .. ;af ı l 

Cinayetin sebebini katil sö~·Ie an- bakıınırıcl.111 lwklcnen ııekeyi ,·er-
1 Çine de: 

atmıştır: z meı-ti kin µönderilı.!cek he~' etin vila-

Efes - Bekir çavuş oğlu ile beni takip yetlı•rrı .. ıd :11· l(;ı<lar nı"Yi'llr!'trl'l da- ' 
1 

ettiriyordu. O beni öldürtecekti. Bu- imi ıııfü~ahereti altınd.a çahşma!arı : Halkevinin 
' daha ziyade faydayı mucip olacak-

Yozgadda: 
• • 

gezısı 

Yeni göçmen ev· 
leri yapılacak 

Yozgacl, (Hu::ıuı-;i) - Vilayetimi
ze h;knn edilen göçmenler için yeni
den 4:-l ev yaııtırılacaktır. Bu evlerin 
on taneHi cift. 33 tanesi de tek ev 
sist~mi üzerine yapılacaktır. Tek ev
ler 565, ı;ift evler 964 liraya çıka
caktır. Bu iş için 28,317 lira harca
nacaktıı·. Bu evlerin inşa malzeme
sinin kerestesi vilayet tarafmdan ve
l'ilecektir. 

b~ . 
Bu itibarla heyetin bütün zamanın . . Çine, (Hususi) - Çine Halkevi 

ı iz derleme mesaisine hasrede- S. ve Ednıe basketçılerı gencrıı k"' ··t'"k k l t rt" tt•V• Ef ya n D. 'kl b: ·l "kt oycu u o unun e ıp e ıgı es 
· · · t · 1 d kl' t d ırz e ıt 1 e · · 32 k" · · t" k t · t" G '" bılmesını emın yo un a gere ı e - Ed" ('LI A) S h . . k gezısıne ışı ış ıra e mış ır. u-

1. . 1 ırne, .{ ususı - e rımız u- .h k' k"' 1 - • t" birlerin alınması için \'a ı lerı \'ar- 1.. 1 . d y · k 1 .. b.. .. zerga ta ı oy ere ugranmış, ıs ı-
dım ve müzahereti Kültür Bak~nlı- up erın elnd .. ~vu.~~P~~· ub ut·ıunutn rahat edilmiş, gece Selçukta geçiril-

onnncu :vı onumu munase e ı e s- . . 
ğundan istenmiştir. ı t b 1 R k tb 1 . G 1 t mış ve .. Efcs harabelcrınde faydalı 

~ .. . • . . an u a:-ı e o şampıyonu a a a- • 
Haber aldıgıma gore, vıhwetımız I 1 . . • 1 k tb 1 t k h malumat alınmıştır. · • ::ıaray nruıcı nıs e ·o a ımını şe ______ _ 

de bu ht~sust~ ica~ e~enlere lazım rinıize davet etmişth·. Bu teması ka- maçlarda galip gelen Edirneli bas
g~len ddırekt~f verılmış ve esaslı te<l j h. u l eden istanlıu l sporcuları .Edirne- ketçiler bu sefer çok kuvetli ve ls
bırler ahnm1Lga başlanmıştır. ye• g(•Jpn•k burada iki basket maçı tanbul şampiyonu olan Galatasayla 

Gene vilayetirrıizin Akdağ made- yapac:ı ki ardır. çetin bir imtihan geçireceklerdir. Bu 
ni köyünde ayrıca 13 göçmen evi Bund.an evel Galatasay, Haydar- maçlara çok ehemmiyet veren spor
yaptırılılcak bunların sekizi çift, be- paşa li~esi ve son defa İ1'tanbulspor cular ve spor sevenler müsabakaları 
şi tek sistem üzerinde olacaktır. ba ıketholcularile karşılaşan ve bu alaka ile beklemektedirler. 

buiu d:.ı darı y. ı~ Ada i.çi mev 
k.inde şarka' • H cı Musttıfa 
tarlası - G ırben • H ıcı V~ li· 
nin H Llil ve S muncu Mehmed 
veres.:si bağı • Şima .e:ı • Çay 
Co::nub~o • Aydıillı Ahm .. d ve· 
resesı tarlası ıle mahdut kay-

den (2514) M. M. Adı mile ya· 
palın ölçiiye göre 14 dö:ıüm 

gerıiş;iğ nde bağdaki \595) lira 
muhammen kıymetli v,. (32) de 
(9) h.ss!yİ şayia çekırdeks z 
üz .im bağlan sat . lm .~ k üzere 
müuyed~ye ver.lın ştir. 21 • 1 · 
93~ tarih ne müsad.f perşembe 
g:inü saat 11-12 de Kemalp.ışa 
c a daires:nde yapı :acak b .· 

rinc::i art·r-na,tnda t ... ~ 1 f ~,ne-

h, bu 
İİİİİIİİ!Iİ!IGİİİİl;~ii!Ji;:~~·M'~ ... ~~ ......................... ~ · ~- 1 - Demek ki, bu güzel sesten, bu - Tanıştığımızı niçin söylemedi- diğeri ile bir $Ohpet yapıyorlar .. 

1
. yüksek saıı'attan istifade edemivor-

1 
niz? Tüylerim ürperir gibi oluyor. 

• • e a ı " · " . B"l . H"" .. v b y sun uz. - ı mıyorum usnu aga ey.. a Sesi, ebediyetten geliyor gibi derin g onu . Ben atıldım: · siz neye söylemediniz? ve bambaşka, devam ediyor: f' - Herşerden mutlaka istifa.de mi Ses derin bir fısıltı halinde aeli· _Ben .... Ben inanıyorum ki, haya-
M etmek lfLzımdır doktor?· yor: tımız yaşadığımız ve yaşıyabileceği-

}azan: 
- 77 -

P Fakat bu sözüm de onda hiçbir te- - Ben de bilmiyorum. miz günlerden ibarettir. Sonra top-
ı!:>.:Jim ;. ~ . di sir uyandırmadı .. Ne kadar ı:ıaf veya Evet, her ikimiz de bir maske al- rak olacağız. Ne bir alemi kalacak, 

... ne kadar hhısiz ve btulit? tın dayız. Kendimizi biliyoruz, fakat ne biı'şey !. Beni en çok dtişündüren 
Gece yansına doğru Güzidelerden gizliyoruz. Birçok şeyler, biz böyle budur. 

Ben t{!ganni eder \'e çalarken dok- ı1 •• - K.'t.Ç .sene \',ar .. cle~i. kaç Rene,. ayrıldık. S:>lmkların serinliğinde, ya-
tor Sedadla Güzide yamma kadar gel- boylc bıı ses c!u~ m.ınuştım.. 1 d maskeli yaşamağa mecbur ediyor.. Ölmek, çürümek, hiç olmak .. 

.. .. , . b . ·d lı km e\'lerin elam arm an sızan bir Alnımızın teri, cildimizle bu maske-
mişler, farkında değilim.. Husnu - ag.ı c~ e. azı hatıralar g-übre kokusu ela esiyor. Başımın içi, Fakat bazan düşünüyorum. 

A ~ k lkt ~ k"t H.. .. ~ 1 . ıd'l"dıg-ımı anladım ııin aı·asından sızıyor. İçimizin bütün SaU- ı"ken o'"lmek, vaşarken o"lmek ve yaga ·a ıgım \'a ı , usnu aga- uyaı • eski kaza hurdavatçılarının on yıl te- "' ., 
b d b kt ~ · tt ·· ç h1·esiniıı vuzuhu kavbolmusltı acıları yüzümüzü soldurur, çehremi- mahvolmak·, buııdan daha zorlu, da-e.r orn a, ıra ıgrm vazıye e. goz- e · . . • _ .. · miz!iYen kutuları karmakarışık. 
!eri ııencereden uzaklara dikilmiş ola- Perişan ve must~rıptı .. Ayıı:;a kalktı, Hı:\snü ağabev bizi teşyi ediyor. Ba- zi bunışfruurken, maskemiz, tabii ha bahtsızca birşe.v değil midir? 
rak buldum. Doktor Sedad, sanki fev-

1 

bana doğru geldı. ~lıyle omuıu~a bamla annem ~eride kaldılar. rengi ile, hiçbir kırışık vermeden g1- Göğsünüzün içinde taşıdığınız ruhun. , 
kalade birşey söylüyormuş gibi: vurdu. Dargın ve ıçten gelen bır Yanıbaliımda ağır ağır yürüyor. 1 züküyor. hastalanıp. süründüğünü, kaburga ke-

- Tebrik ederim, tebrik ederim se:ıle: - Aferide ha.mm!. Bahçekahvenin mezarlıklarından miklerinin altında inliye kıvrana can 
-dedi- ı;ok güzel çalıyor!'.unuz. Sesiniz 

1 
_ Sana ~ğil, ablana teşekkür ede- - Buyurun Hüsnü ağabey! geçiyoruz. ı veı·diğini düşününüz bir kere!. lnsa-

1 bir şahe,;er.. Evet, birşaheser.. Bun- ceğim, ne dersiniz? - Dur, diyor, anneni, babanı bek- , na ne vadediliyorsa hep yalan!. _ 
dan İ!:ltif aclc etmelisiniz.. Dedi. - Tesadüfün bizi karşılaştırması- liyelim.. 1 Bütün mev'ud ve ikinci ruh doguş- 1 

Bir kahkaha attım : Güzide, memnundu: . . na ne d.crı--ı.iniz '? : Ve, kollarını mesı:arhğın alçak bir !arı, yaşayışları hep yalanı.. Cennet j 
_ İYi biı' ~crm·we olul' mu sesim _ Gördün mü Hüsnü, Aferıdeyı ?. - Bılmıyorum Hfümü ağabey, hiç- rnedhalinde kavuşturarak mezarlığın yalan, cehennem yalan!.. Bız ancak 

<loktor~ d li ·. 1 0~;erler vermek, ımh-' Bu kız kenrlini işte böyle gizler ve ka- bir şey diyen~~yeceğim .. Ya siz? karanlığına bakıyor. İçini, garip bir bugün v~rız. G~zler~miz_i .. y~ımcluğu- 1 ııM e eıkmuk ribi işlerde ~·arar mı?. buğu içinde sarar. - Ben de oy le.. ' ı~ıltı ile çekerek: muz dakıkada, hıç, hı<;. bıı ş~y yoktur. 1 
Hfümiı uv,abev ancalc bu sözlerim Dedi. Hüsnü ağabey içini çekti: Susuyoruz \'e ayaklarımızın sesini _ Oh, diyor, gece, mezarlık ve ö- Bütün aranan, t~hmın edılen, vaclo-

iizerin, gö~!erir;i kar'lnlık!ardan ayır- _ E\'ct, onu yeni tanımağa baş- dinleye dinleye ilerHiyoruz: / l lüm, biribirine ne kad~r. .a~ina .. Ne l~ınan şeyl~ı·: 
1 
ebedıyet!er, alemler hep 

dl. O d bir ö • k Jiizuıııunn ]adını.. -Aferide hanım!. k:ıclar yakın ve uyg-un hırıbırme. Bak, ,\ok, hep .\ok·· 
s yıe.n~ ı D d k 

luymu-:; Doktor :-öze karı~h: - Hüsnü n~abey.. adeta ta!)lar kımıldıyor ve ölüler, yek- - evam e ece -

mu:,:ıb linde ihale ola11acıktıt• 
Satış (2J04) numarala ict' 

kanununa tevf.kan ve peşim pr 
ra i.e olup te!Jaliye resmi ill 
ı haieye mütea.l.k pal masrafll" 
mü>t.!tİye aittir. 

Almak isteyenlerin ihale f~ 
kitlerinde mahammerı kıymetil' 
göre y:izde yedi buçuk rıi•bl" 
[inde pey a~çesi veya miili f/I 
muteber bir banka mektll.,_ 
ile dairemizde bızır bulua,., 
lart ve fazla izahat isteyealeti• 
bugünden itibaren açık buha_,, 
şa rtnameyi gö üp tetkik et~ 
leri ve bu müıklcr üzcr?nde "; 
güna hale \'e alacak iddia11• 
bul manlarm (20) gün zarfıod! 
ves.kalarile b rıı ide dai. eye tjif 

racaatl.,rı aksi barde haki-" 
ta pli s ' c .ile s.abit olm1ya11lat~ 
pay~aşmaJan b ' riç t11t11lscıı

ılan olun r. 37·535 

Çolı~mo kudretimiz. ozol•Yor; 
elımızden h ıçbır tel!'ız ·~ c;ılmıl'or v• 
her~ey bızde holsı?lik, ağrı doğ°"uyor. 

!_şte burada • .. ,, 
VALIDOL im dodıırııza yet,1!.-

d' de yen• Onu bır kero tecrubo edinız Ken ınız k 
01 

•• 

bır çol r,mcı zevkının uyandığını gorece ·~ı • 

VALIDOL doıt'lo. tablet vEI hoP 
d b ıunur holınde heı ~cıone e u 
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- Bir az da gülelim : 

' 
Amiral Nelson 

Bir ilıtişomın parlak destanına karışan a~k. 

37 Nelcle-111 .. , Kimi Oral 
Emma; bir kabus gibi, üzerine ıayacağını görmek üzere heyecanla başlamıştı. O gece, Dük dö Guloçes 

çökmüş olan teessürü belli etmiye eklemişlerdi. ter de, kralın misafirleri arasmdı 
rek, o günkü tuvaletinden bahset İngiltere devleti fehimesinin Na- mevki almıştı. 
ıneğe başlamış ve biraz düşündük lOJi s.~firi, Napoli yOksekk t~e.ha~.ilin- Dük dö Gulocester, kralı t.akir 
ten sonra, Sfr Vflyam Hamiltona ba· ·e musellem olan neza e ını goste- d l . .. f cmMi Sir Vil 
karak: :erek ilerlemiş ve Emmayı haşmet- e en erın on sa ına ge . " · 

- Beni bir kaç dakika yalnız bı- meaba takdim etmişti. yam Hamilton, Dük dö Guloçesterle 
rakırsanız minnettarınız olacağım.. Kral Ferdinand, güzel Emmayı vatan hakkında tatlı tatlı konuşma-

l>emişti. gördüğünden dolayı memnun kal- ğa başlamışlardı. 
Napoli sefil'i, gOzel kadının o es- mıştı. Haşmetmeap, kolunu Londra NapoJinin tabii güzt!llikleri, Dük 

nada ne dOşOndüğilnü, ümidlerinin güzeline uzatmış ve kıyam etmi~ o- dö Guloçesteri teshir eylemişti. Bil 
nasıl kırıldığını, fark etmiyecek ka- lan davetlilerin arasından geçerek aralık, yavaş adımlarla kralı takiı 
dar sat değildi. geniş bahçeye doğru Herlemişti. edt!rlerken, Dük dö Guloçester, Siı 

Sir ViJyam Hamflton, derhal ye- Napoli sefiri Sir Vil;ram HamiJ- HamiJtona şu sözleri söylemişti: 
rbıden kalkmış ve hafifçe tebessüm ton, bütün generaller ve amirallnrla - Ne güzel memleket, kabil olsa, 
ettikten sonra Emmanın yatak o- kralı takip etmişti. ömriimün sonuna kadar burada kal-
dasından çıkı~ gitmişti., Sarayı krali orkestra~ının çaldığı mak isterim. 

Güzel kadın, izzeti nefsini bu de- güzel parçalar, etrafa neşe saçmağa - ARKASI VAR -
ı-ece çfğniyen sevgilisi Çarı Grevil 
için, o dakikada çok derin bir infial 
duymuştu. içinden : 

«Ne vefasızlık yarabbi? Bir erke
tin, kadın ruhuna karşı bu dereee 
liuballllk gösterebileceğine inanam
Yonnn. Herif; idi bir meta gibi be
ni dayısına satmaia kalkışıyor da 
ben, hllUl onun fçin burada ah çeki
Yorum.u 

Diye mırıldanmıştı. 
Emma. biraz dOşUndükten sonra. 

hiddetle yerind'!n sıçramış ve yazı 
nıasasının başına geçerek Çarı Gre
Vile uzun bir mektup yazmıştı. 

Aşkı tatmıyan, kadını sevmiyen 
serseri haydud! 

Alcoponun arkadaşı 
Şimdi lspcinya tabiiye

tinde bir milyon,erdir. 
Başından geçenleri anlatıyor? 

Cevaplar 
Bayan Nerınine ! . . • 
Doğrusunu söyliyeyim, ben aile 

işlerine karışmam. Karı koca anlaşa
mıyor mussunuz. Fakat benim bil
~iğim anlaşmamak, mutlaka seviş
memek değildir. Biraz inadı terke· 
:liniz, biraz feragatli olunuz, baka
lım ne netice çıkacak 1. .. 

Bayan Akıleye! 
Ayaklarınız için size ne tavsiye 

debilirim?. Giyeceğiniz ayakkabı 
'.!İzin zevkinize kalmıştır. 

Benim ayak mevzuu üzerinde tav 
siy em şu olabilir: 

Onları günde iki defa yıkayınız, 
çorapları yırtmamağa, ailenize yük 
olmamağa, tırnaklarınızı büyütme
meğe çalışınız. iyi mi kızım} .. 

'!\" * 
Bay Nahide! . 
Oğlunuzun tembelliği sizi epey

ce üzmüş olacak. Haylaz, ikmale de 

-Ah kocacığım. Neclada otomobilin altında kaldı. 
rafı acıdı mı ? 1 

Acaba hir ta 

kalmış. Bilirsiniz ki, mek~~~~crde da- Atıcılık işte böyle'ı Tatlı dile sebep! 
yak yasaktır. Fakat bu hukum mek-
teplerd~ ~ridir. Ev içinde bilmem olur Anne - Şehime, yavrum. 
ne dersınız} - Buyurun anneciğim! 

Kulunuz vafi miktarda dayak ye- Avcılıktan görüşülüyor, herkes - Gene havalanmağa çıkacat-
miştim de, hatırıma ge~~dik başından geçen bir hikayeyi anlatı- sın gaJiba ! 

----~~~·••il'!• yordu. Atıcılığı ile şöhret kazanmış - Nereden bildin anne? 
Nolurdu bir avc• 

Yüzünü aöatereydin 
Çektiğinıi göreydin 
Nolurdu ey vefasız 
Bir öpücük vereydin . .. 
Değildir naz ceceai 
Rica, niyaz gecesi 
Bu kıaa yaz seceai 
Ağuıuma gireydin. 

- Tatlı tatlı 
- Benim de başımdan geçti.. şinden .. Fakat yağma yok, hiçbir ıe-
Diyerek söze basladı ve şu hika- re salmam seni! 

canneciğimı> deyi-

yeyi anlattı: 
cBir gün, öğle vakti lzmirden 

Karşıyakaya dönüyordum. çifterni 
tamirden almıştım. Vapur denizin 
ortasında iken üzerimizden bir ör
dek filosu geçti. Dayanamadım, 
atetı ettim. 

GOzel kadın, bir aralık; nevmidi
Yi bir tarafabırakmış, Çeri Grevile 
fena halde çıkıştıktan sonra, mektu· 
bunu §U cOmlerle bitirmişti: 

«Dikkat et Crevil, dikkat et 1 Se
nin aöaterdiiin kabalıiı affettirmek 
için, haraya l'elip ayaklanma ka· 
Paıunaklıiın lazımdır. Abl takdir
de, mali •aziyetini ıslah edecek ve 
len~ •uJundufun derekeden kurtara 
cak adama ze•ce olmak auretile aen
det. lntJkam alacaiım!.» 

Çimdik 
tırabın her türlüsünü tadan, sefa1et- ~-•••••••••••••• 

ı1 le boğuşan Kid merikalılan yakın-
Mermiler ördeklerden birine İsa· 

bet etmişti. Süratle yuvarlanan ör
dek vapurun bacasından ıçerı giri
verdi. 

Emma, bu mektubu alınca, Çar) 
Grevilin. son derece korkacağını 
f~kdir etmişti. 

dan tanımıştır. Bugün bile dilenerek 
yaşadığı günlerden esefle bahset-
mez. 

- Ne yapalım, bunlar alnımızın 
yazısıydı! 

Der. 
Yirmi yaşına geldiği zaman Kidin 

adına bir ad daha ilave edilmiştir ... 
Bu ad da (Tiger) dir. Her ikisi bir

(KGgolt ~ima) clebaeitlr. 
.•. O, kaplan lakabını hakkiyle ka-

Emma, o ~rece, Kral Ferdinanda zanmıştı. Çünkü politika mücadele-
!tıOIAki olmak üzere hazırlanmıştı. lerinde icap ettirdiği fiili kavgalara 
auhi haleti, tamamen değişmişti. (Kid) de iştirak eder ve bilhassa bu 
Çarı Grevile karşı olan sevgisi, he- işlerde muvaffak olurdu. 
:tnın hemen ölmüştü. Bir kaç intihap mücadelesinden 

Güzel kadın, Sir Hamiltona zevce sonra, bir gün onun eline iki bin ch-
oJup olrnamağı fikrinden geçirmeğe lar kadar bir Para geçti. 
haşlamıştı. Sanki; o güne kadar, Bu dolarlar ona hayatının hakiki' 
Napolf .sefiriQin zevcesi ve Sıssa sa- zevkini öğretti. 
rayının yegane çiçeği derecesin.e gel Eski haydud, şimdiki milyonCt' K id Güzel yemek, güzel elbise, güzel 
lllemlş miydi? Öyle farz edilmemiş Paris - Soirdan - Geçen gün şık yatak ve güzel eğlence .. Hakikaten 
<>!saydı, ne diye Kral Ferdinand onu bir otomobile binmek üzere bulunan güzel şeylerdi!. 
Rörmek arzusunu izhar edecekti? yakışıklı bir adam, suallerime daya- Fakat daha çok para kazanmak 

Emma; Çarı Grevilin, artık ken- nam adı; lazımdı. .. 
disini sevmediğini ve tamamen u- - Evet, dedi, ben, meşhur Al- içki yasağı o vakitler Amerikayı 
tıutmuş olduğunu takdir etmişti.. kaponun arkadaşı Kid'im. Fakat, kasıp kavuruyordu .. Eğer kaçakc;ı~ı~ 

Hava, fevkaJade sakinlesmiş ve artık yeni doğmuş bir bebekten baş- yapacak olursa, mılyonlar kf.kd~lı: 
~apoli şehri, nurdan bir ;>ar~a hali- ka bir şey değilim 1 ğinden gelecekti. Bir gün hu ı ~kın~ 
ne gelmiştf. - Nasıl, yeni doğmuş bir bebek arkadaşına açtı. Arkadaşı bu f1 rı 

Bütün Napolf yüksek mehafili mi ? çok cazip buldu. 
l\raı Ferdinandın, 0 gece Londr~ -Evet, Nevyorklu dostlardan ki- Aralarında anlaştılar. ·k· 
gazelini kabul edeceğinden haber- mi i~terseni~ yanıma. ~etırini~ !. . l~t.e . bunanlaşmadan, Amerı a 
daı- olmuştu. Bu mehafile mensup Eger benı tanıyabılırlerse ıstedık- polısını yıllarca meşgul e_den meş
aileler mUlikatın bizzat kraliçe lerini derhal veririm. hur (Kaçakçılık sebekesı) ortaya 
Atarya' tarafından' tertip edildiğine Hakikaten pek şık bir kostümün çıktı: . .. 
ıahfp olmuşlardı. Kanaatleri şu şe- içinde, baş~a burun, başka kulak, Kıd Tıger m arkadaşının adı (Al 
tilde tebarilr etmişf;i: ve başka agızda karsım.a çıkan meş- caPon~) ?u· ~ 

Kraliçe. •·"'!l mal · k tı . hur Amerikan haydudunun bu ta- Bu ıkı dost yıllarca beraber çalış-. , ,,. a a a, az zaman .. 1.. h l M·1 1 r k d la 
•c;inde bütifn Napoliyi güzelliğile tes ha~uk.une(Y ayret ettim.P tı al~·· b. ·ıı y~n .akrca kırad.l ~ndan ı r.l. 
hı... etmi ı E · · d k' k U ın eni doğmuş cocuk) tan o ıs ı e gıttı ce en ı en en yı -tr ş o an mma ısmın e ı a- .d. · w ba 1 d · d,___ 1 f ld w k d maksat ne ı ı? maga sa ı . 

Derhal aşağı ko§tum. Ne ~.·:: •• 
sem beğ~nirsiniz . 

Ocakçılarla makinisler durm1•,- · 
lar benim ördeği yimiyorlar mı? 

Ördek bacadan düştüğü sırada 
ocakçı kömür atıyormuş, küreğine 
pişmiş bir ördek gelince arkadaşla
nna ziyafet çeknıif. b 

Tavsiye 
~ Bil' zat - Oğlumu evlendirmek is-

- Hayret; benim ökçesi lastikL Bir eski bekar- Sana akıl tavsiye ltiyorurn, ne tavsiye edersin? 

iskarpinim yoktu amma l. ederim, oğluna da sabır ve metanet 1 

- Söyle karıcığım; BerpmaJI 
mı gidelim, Dikiliye mi? 

Lokantada 
Loknnta sahibi ile garson arama. 

dn: 
- Ilıma lınk oğlum; müşterileri 

:ıyıı·ma, hepsine karşı nazik ol. Hal
buki u cıknn zata kar ı çok kaba 

1 
dm r.ın<lm. 

- Fakat 011mı ne E'!':t'k olduğunu 
lıilm z. ııı .. 

- ~Ticin? 

- O b<>ııim l'ski ı tı·o•rnmttu. n~ 
rmıl oiduguııu lJilirim .. 

1 - Demek ki, \'m·ın, (,1 tiı-(!iiıı h·l· 

1 radaıı cıkınca ıı.ı d.ı ı. r-ıPk11~r1 

esek .. diyc<•(•l\-,ı ı, o.' 't· r ıi: 

Ne okuyormuş? 
lki dıJC'?lCİ cll"Els•udıi: 

;'"1'1 neyin neketı o ugunu ya ın an Parise geleliden beri Autenil kı- Lakin . Al Kapone'le Kid Tiger 
.. •m

1

• o aca r d k k d. · mus, ruhuna fatiha mı oku.,·uL·suıı: -v • r •w · d çık (K ·d) 1 arasın an ara e ı aeçtı. • Sarayı krall, ziyalara garkolmuş- .mı~ı~ en .. m.ıy~n .. .1 • ya ~ız 1 t b h.d.seden sonradır ki Ki- B . "f, k t k 
1 

k.. . , . -, Hayır. fatih~ değil, lanet oku-
tu. Bin bir çiçekle süslenmiş olan sa- ısmını, tabııyetını, ahlakını degış- d. ş eN u akı k. h bo ld - u vazıyet ne.. e e ere uzerınde seyahat edıyorsunuz'? orum. Ke\ if için beni dün\'ava P.'(; 

- Ne o, IJab •nııı meznrmı nt11r-

t . kle kalmam d .. .. .. ın evyor · ta ı ra atı zu u. K d ld da · · · · 
l'aYln geniş bahçesi, nurdan bir par- ırme .. .. .•ş, ora a yuzunu o·· 1 w ld ı - arım an ayrı ım ·· tirdi, sokak ortasında bıraktı. gitti. c; • de operatorun elıne teslim ederek uşman arı çoga ı . . . . 

17 
.., ~ 

a halıne sokulmuştu. tt uştu Ba Eski hatıralarını yoklıyan Kid Ti- Artık bu hadıseden sonra benım bır halde iken şükür ki imdadıma İs-ı p İ J JJ 
Emma, sarayın kapısından içeri- yon uArmt k is·m· naK.d: d w ·ıd· ·d ger bize şunları söyledi : de tası tarağı toplamaklığım lazım panyol harbi çıktı Oraya gittim. isi- e rO yo arı )~ • k kA N r . - r ı ırn ı egı ır, e- ıd· A .k ked k A . bec . • 

en gıar~rk en, ~]arla~ ~lr anıf'. ı apob~nın di. İki günden beri adım, Nevborn- - Milyonlarım artık çoğalıyor- ge ı. lmd.erı ayyıl ter A erep vhru- md ı erdım.Nihayet dünya yüzün-ı Yeraltından • 
b Y .ıcse aı e en 

1 
e se ır er, ırer,d A rikalı d W•1· fak 1 du Fakat bunların mühim bir kıs- paya ge ım. anız vru aya a- e pasaporta yani bir devlete tabi geçı · 

lrer, Sir Vilyam Hamiltonu ve ya- ur. l me Madd· egı ım, A at b~- mı~ı faki;lere hastalara mustariP- reket etmezden önce, milyonları- lbulunmuş ol~yorum Bugün de bu I J ıt panyo um. ı ve manevı tam ır ' ' bank · • k 
l llldakf güzel kadını tazimle karşı- ı tah ülle yeniden dün ld. lere dağıtmaktan bir an vazgeçme- mm hemen hepsini dünya ala- sayede Parise geldim. fl ece 
aın l H h 1 kJ Em j avv ' yaya ge ım. k · · B d k Çek ·kı · 

lf ardı. e~kes, ayran ı a - Alkapon un arkadaıı Kid anası( dim. Bir çok arkadaşlanm bu hare- rına ta sım eltim. un an ma sa-
1 

tı erıme tamamen nedamet 
1 

K udu. , 
18 

(A.A.J _ 
1 
en·oı llıayı se~Te dalmıştı. Güzel kadın, o n 1 yalıdır. 1892 de Polonyada ketime kızıyorlar (Yapbgıw n delilik- dım, ne olur ne olmaz, her yerde ediyorum. ı ı·ı l et l . . . ıı.:-

~ ro on • k 1 pı n;\ .. " ro u tedhı!':çılerın teC"::ı ee, sarayın bahçesini dolduran ve do~uştur. Fakir bir köylünün oğ- tir) diyorlardı. Adam sen de!... bir mikdar para bulundurma tı!. Bundan sonra upuslu, gerek ma- vüz.hı ıı. le. kurt ,. 
1 
s. . .,.. T .. 

tlıınd tuvaletlerile bir halei ihtişam Iudur. Kardcılcrinin hakiki sayısını (Haydan gelen huya gider) dar- Öyle amma, timdi de her gittiğim nen, gerek maddet•n büsbütün bir " " , . i bonıı ca .~· .·~~ ;' '. ın 
1 

.'. • ' ~~eden kadınların hepsine faik gö- kendisi de bilmiyor. hı meselini, biraz da (Haydan ge- yerden kovuldum l.. Hiç bir devlet başka adam olarak yaşıyacağım. . roı borus;ı gerir~~ı ;. kın<ıd '. ~11 1'. · 
uş · .. . Y ediğ~ daya arın tesiriyle bir giln e~ın ayra gıttıgı manasına çe_:ı~- na, endi. topra arın a 8?· ayır ~üesseseleriyle deva~ ı r , lerdir. • '"nın .. ta 1 kl 1 . h ) . .• . . ba k kl d (36) 1 H 1 bi , c~ e nraı \ernııı:ı-

O vakte kadar Emmayı gormemıs küçük Sıkovsky evden kaçıyor. Bu mış ve bunu o suretle anlamak urtı- atten fazla ıkamet hakkı vermedı .. surette alakadar oluyorum. fyı adam 
:la!l bir alay kadın \'e erkek. ken- kaçış, bir daha dönmemek üzeredir. yordum. · Evvela vatanım olan Polonyaya git- 1 olmağa o kadar azmettim kı, yü-
.lairıf Sir Hamiltonun takdim etme- Hamburg ve oradan da Nevyorka Kadınlardan hiç hoşlanmam. On- tim, kovuldum. Romanyaya gittim, ~ zümü bile bıçağın altına koymakta Kocasm1 d~v .. n k<>dnı 

Cavırlıbahçc>o" 1\1 ... J,.7 ,. ... ..:ı,.f,.~in-
de tütün am"'l"ı;jncl·· ..... G ... ~1 :07:· f"'n. 
lio kızı NaiJ... \rsl ..,!lln. 

:~i ideta sabırsızlıkla beklemişler. gizli seyahat ederek, Nevyorkta lar hadden fazla gevezedirler. Ed- kovuldum. Macaristandan, Avus- zerre kadar tereddüt etmedim. 
ı.1:~r_n bu sırada, Kral Ferdinandın apaş cinayetiyle ilk defa temasa ge- gar 1. Hoover Nevyork polisinin bü- turyadan, Belçikadan, Felemenkten, ı Bana bunları sö~liyen. meşhur 

teldıgı haber verilmişti. Ortalık, bir liyor. yük bir rüknüdür. O, idareyi eline Almanyadan, İngiltereden, Marok- haydudun yanında guzel bır kadın 
~:da de~in bir sükQte dalmıştı. Her-, ~id ismi:_~u 81>:2'~ ~len_ıinde k~- aldığı zaman .. he.?imi~in papu~ t~, t~.paAnyadan.' Ameri~nın ~ü- 1 da vardı. Bu kadının awdı Vict~ri~dır . 

• 
8 8

Yaga kalkmış ve krala arzı ta- disıne verdıgı yem ısımdır. dama atıldı. Çunku vazıfeye çok cıd- çuk hukumetlcrınden bırer bırer Aşkın ne demek oldugunu bılmıyen .• . .> 
~ıınata hazırlanmıştı. Davetliler, Artık Sikosky, bundan sonra Hep di başlamıştı. Bir çok memurlan kovuldum. !Kid Tiger, acaba bu kadından a~kın vn .. ~nc: ''" ·~ 
l'ahn, Londra güzelini na ·ıl karşı- Kid olarak çağırılacaktır. Arada us- birden azletti. Artık ne yapacağımı saşınnış ne nesne, ne meta o)duP.unu öilren- mi~ · · ' 



A. no \J 

ve ytam a ka · 'ıidan: 
Esas No. YERi No. su 

A 285 Yolbedesteni Selvil i ban 
• 286 y olbedcıteni Se.vilihan 
• 1138 Keçec ler K:ilh n sokak 
• 311 o smaniye caddesı 
• 235 y olbedesteni Se.vil la'n 
• 233 Oımaniye mah ilesi 
• i>nn K ~7 ra Osmanoklu hanı 
• 81512 H ılkapınar Kiğıtban'C c ddeıioda 
• 304 Yolbedcsteni Selvili hanıod 
C 170 Reşadiye Nuri b y ıolc:ak 
• 188/1 E.ınaf şeyhi mahallesi Asmalı okalıt 
• 202 &man iıkeleıi lat nbul banı 
• 202 • • • • 
• 223 Fatih mıball iDotirm dıtı okıtı 
• 252 Buca iıtaayoı1 cadde i 
• 152 Karı yakı Alaybey imeodifer ıoka~• 
• 128 Mani.sa Göktaıh mahalleıi lplikpazarı ıokak 
• 164 • Alaybey Hendek kahve sokak 
• 256 • Saray mahallesi O.ıümp zarı sokağı 
• 243/2 • Hekim hanı Tabtakalo Cami ıo:Calc 
• 24313 il • • • 

• 25.S • Saray mahallesi Ozümpazarı akağı. 
• 189 lzmir Gazi bulvara 

33 
19 
16 
15 

SS/12 
45 

26/12 
278 

16 
68 

9 
5 

75 
so 
23 

45 
47 
13 
30 

• 249 • Fettah mahalloıi Dezirmendağı So. 57 
• 55/1·4 • Birincikordoa 
• 5613 • Samaniakeleıf 
• 25814 • Karata Tramvay c ddesi aile evin do 

64, 66 
3 
4 

• 99 Aydın Ramızao P1- mıbbal eıi Mimar Siıı o S. 
A 3521353 lımir O amaoiy caddeıiodo 
• 1133 • Kızlarağ 11 hanında 
D 6 Ödemi ıinom11ı 

33 
17 

Nev'i 
Mağz ., 

Ev 
M k za 

• 
Dükk n 
Mağaza 
Ev 
Od 
Ev 
Dükkful 
OJa 

• 
Ev 
• 
ti 

• 

Dükkan 
• 
" 
• 

Mağaz 

Ev 
Üç dük"in 
D~kkia 

Oda 
Dükkan 
Mağaza 

Oda 

D pöıitosu 
Kir SJ T. L. 
120 18 
210 31 50 
108 16 20 
84 60 12 69 
80 66 12 10 

2.tO 33 
31 50 4 73 
18 2 70 
30 4 50 

186 27 90 
130 19 50 

63 94 s 
96 14 40 
84 12 60 

210 31 so 
180 27 
156 23 40 

78 11 70 
65 04 9 76 
21 3 ıs 
36 s 40 

125 18 15 
270 

72 
812 
290 

25 50 
66 

152 
27 

10 80 
121 8l 
43 50 
3 83 
9 90 

22 8) 
4 05 

600 90 
lzahab yukarıda Y zılı gayrimenkullerin kiralara 27·6·1938 Pazartesi günü 

lcri yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 
lıtekli olanla D hizalarında yaz.la depozito akçclerini vezacmize yatırar k 

19 21 

at on birde ihale· 

rttırmaya girmeleri. 
2154 

Manisa Vilayti daimi •• • 
encumenın n: 

1 - Maniıa memleket b ıtanesi için bir yıl 
kı1mct, tutar vo muvakkat temin t& yazılı 

zarfında a ağıda nev, mıkdar, muhammen 
malzeme tks.ltmeye konulmuştur. 

Ekı'ltmeyo konulu 
Malıemoain cinai Mıkdarı 

Koyuo vo kuzu eti 6000 kilo 
Birinci nevi ekmolc 130)0 • 
Yoprt 10000 • 
inek ınuı ıoooo • 
Sade yata 500 • 
Toz ıebr lSJO • 
Toıya birincl nevi piriıag 3000 • 
Birinci aıvi aabwı 600 • 
ikinci • ~ 300 • 
Çay 20 • 
Kuru faıulya 1000 • 
Nohut 3JO • 
Sarı patateı 1003 • 
Makarna ekstra ekstra 1000 • 
Muhtelif ıobri70 300 • 
P.rioc; una 250 • 
Domateı aalçaıı 200 • 
Siyah erik kuruıa JOO • 
Çekirdeksiz üzüm No: 11 100 • 
Kok k6mGril 100 Ton 
Kriple kömürO 20 • 
Gaz J•tı 100 Teneke 
Makin• )'ltı A. F. 200 Kilo 

• • 000 • 0000' 20 Teneke 
Mazot 12000 Kilo 
Sebze ve meyve Muhtelif 

Muhammen Muvakkat 
fiatı 

KJru 
40 
10 
ıs 
12 

100 
27 
.30 
35 
25 

480 
15 
20 
10 
30 
30 
40 
30 
25 
25 

2300 
1000 

260 
43 

340 
8 

Tutart 
Sm. t·r 

24JO 
1300 
150J 

50 1250 
5)0 

teminatı 

K. Lira K 
180 00 

97 50 
112 50 
93 75 

50 412 50 
90J 

37 50 
:o 94 
67 SÖ 

210 
75 
96 

150 
60 

100 
300 
90 

100 
60 
25 
25 

2300 
200 
26J 
86 
68 
96 

950 

15 15 
s 63 
1 20 

11 25 
4 50 
7 5 

22 50 
6 75 
7 50 
4 50 
1 88 
1 88 

172 50 
15 00 
19 50 
6 45 
s 10 
7 20 

71 25 
2 - Şeraiti vilayet daim encümeninde görü'eb.1.r. 
S - ihale 30/6/938 perşembe günü aaat on birda Vılayet d1imi encümeninde yapılac ktar. 

ilin o1unur. 2101 

------------------------------------------------------Mi!ızayeda iie feokaL. loiar, çok kı>metlı ıük kapart· 
ma büyük aalon nas , büyük 

dde b'iiy'/Jk ıatıf taban halıları, dört adet antaka 
19 Hıziran paz r günü sa· etejer, yeni bir halde büyük 

bıbleyio ıaat 10 buçukta Bur· vantı.A.ör, gümüı kaplama şam· 
aovıda Cumhuriyet meyd nı danlar, es(i antika ıeccadelcr, 
karı·ıında ltmet lnörıü cadde· emsali görülmemiı eski İtalyan 

ve Çın J .ıpon vazoları, ve Çın 
ıiado 2 No.lu büyü:C bahçeJi tabakıar, gayet lüks ve naöıde 
evde lımiria taommıı ve eski üç diyaframla Ediıon markalı 
iilelerincie:ı bıy Edvar Vıtel'e ıalon gram fonu 400 plakile, 
ait emsalsiz mobilyaları çık Şam işi paravan, eM11's z ceviz 
lrtbrma ıuretilo aablıcaktır. ve m undan mamul şömine ay· 

Dikkat: naları senede bir defa kurulur 
Pazar rünü sabableyia Bur saat döner ctej~r, şcmşiyclik, 

aovaya hareket edwcek tren lıl• perdeler korncılerilc, tabure, . 
atları. 8, 7 ve 10, 15 geçedir. heykeller, muhtelif . etejerler, 

Avrupa mamulatı krıstal .~am~ı 
Ayni zamanda muntazam oto- vitir;n, müdevver ve mustatıl 
büı ıeferleri vardır. orta m11alırı, ıakıı, ve kolo-

Satılacak eşyalar ara11ndaı nalar, aylalar, 6 muhtelif bü· 
Emsalıiz iki aynalı maundan yük odanın tabın muşamb lar•, 

mamul ıifuayeralı aynalı dolap, havagazı sobası, içeriden çek· 
aynah tuvılet, maundan mamul meceli emsalsiz aynalı dolap 
mGteaddit boyda beş adet kır tuvaleti ve komodinoıu, çamı• 
metli kütüphane, ve 300 kadar ıır dolabı, müteaddıt birer bu-
lcitap, yazıhane, gırgırlı dosya çuk ve ikişer kişilik direkli kar· 

ışi tabure, poker masa ı, krıs· 

tal şişe takımı, heykelli saat, 
ayna ız: elbise dolapl rı, ve 500 
kadar muhtel.f boyda buzlu ve 
düz cam bahçel r için, ve sa.· 
re bir çolc lüz:ımlu eşy lar bil· 
müzayede sıtılacakbr. 

Hami: 

Yu"arıdı yazıla eşyalar ace· 
le satılacağ.ndan taliplerin isti· 
fade etmeleri için bu fırsatı ka· 
çırmımalarını tavsiye eylo. im. 

Fırsatı k çırmayımz. 
Fnı t Arttırma Salonu. 

Az z Şın•k Te'ef90 2056 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ae aaiJ'e talı,. 

!illeri .l'GJJılır 
Mnracaaı yeri: 

lkincibeyler Mlkak No. 25 

.ı<cmalp şa ıcr oa re ıuc.ten: 
Eytam sandığına izafeten ha· 

zineyeı il=i yüz seksen üç lira 
borçlu Örenden hacı Ahmed 
oğlu Mehmed Alinin bu borç 
içiıı t minnt göstermi olduğu 
Örenin Harık ltı mevkiinde 
ıarkan kadımen Kara 0.1man 
oğlu veresesi şimdi fırıncı oğ.u 
baf.z Yusuf bağ1 g rben hacı 
İbrah:m tarması ve tarik :m • 
len kund.ıraCJ Hüıeyio imdi 
hafız Süleym n cenuben Süley-
man bağl rilo mahdut S dönüı .• 
genişltğinde ve 625 lira mu
hammen kıymette nisan 341 
t.uih 15 No. Ju t puya müste· 
nit müfrez çeki.deksiz üzüm 
bağı ve gene eytam andığına 

67 5 liray bo·ç.u ş ğıkızııca· 
dan yörük Mchmed otullarıo 
darı Alı oğlu ölü Mehmodin bu 
borç için teminat göstermiş 
olduğu şağıkız le da yemini 
koc AH hanesi yarısı c:ıkici 
Ahmet ust rkası ve önü yol 
ile mahdut fevkani iki oda ve 
hayat taht ni dam ve odunluk· 
tan ibaret 100 lira muhammen 
kıymetlı ey~ul 339 tarihli 14 
No. lu tapuya müstenit mac 
müştemi:at evi 138 l raya borç· 
lu Kemalpaşadan Abdullah oğ· 
lu b faz Nec tinin bu borç için 
teminat gö.stcrmiş olduğu Ke· 
malpıışa mahz ·n sokağınd sağı 
ve cepbea yol muk ddema ko· 
cabey oğlu Halil elycvm fet• 
reldı Halıl veresesi arkasl hacı 
Haşim evler. ile. mahdut fev· 
kani üç oda tahtani iki oda 
bir aralık ayrıca mutbak 
orb geoı~ııikte vlusu b.r 
su çeş'tlesine bav lOJO lira 
muhammen kıymetlı ka11u uevel 
312 N.>. lu tapuy mü tenid 
cvı ve 271 lir ay borçlu Ke· 
ma!paşadan h lf z H .lilin bala 
mahallesinde sa~ı yol so!u hel· 
vacı Mustafa karısı Nac ye ar• 
kası sağırın hafız Hllil ö ıü yol 
ile mabdL1t fevkani üç oda bir 
hayat tah.aoi iki oda ve geniş 
v uy J şamil 60) hr muham• 

men kıymetli h zir3o 34::> tarihli 
8 No.lu t pJya milslenit evi 
sat lm1k üzere müzayedeye vaz 
edilmıştır. 

2 l· 7·938 t rıhine müsadif 
perşembe günü ant 11·12 de 
yapıl ıc.:ık birıncı artırmaamda 

teklif edılecek bedel mubam· 
m.:n k y ntti 0 o 75 şıni buldu· 
ku takd rde ihale edilecektir. 
N :>ksan bır be del tek 1 fi h1lin· 
cıc müşterinin taahhüdü baki 
k.ılmıık şartiyle rtırma onbeş 
gün uzat lı . 

5·8-9.38 tarıhinc mü ad f cu· 
m günü ayni aatt yapılacak 

kinci artırm sınd.l tek.lif edile· 
cek en son l edelı muhammen 
ıymeti l'lo 7 5 ni belmadığı 

takd rde bo cun 2280 No.lu 
kanuna tabi borçl rd n olma ı 
hes biyle sa ış düşülerek bor· 
cun beş ıene takside bağlana· 
ca~ı c.betle almak ıateyenlerin 
muhnmmcn kıymetlere göre 
qo 7,5 nisbette teminat akçesi 
veya mıl i muteber bir banka 
mektubu ile icra daireıine iha· 
le valcıtl rmd hazır bulunma• 
ları ve fazla izahat almak iate· 
yenlerin bu günden itibaren 
açık bulunan ıartnnmeyi te kik 
ey emeleri ve müke lefler Gze• 
rinde bir güne haklı vo alaccık 
i)tia anda bulunanların yirmı 
gün içinde vesikalarilo d ireye 
mür caatları aksi halde haklın 
tapu s c liyle sabit o: mıyanların 
paylaşmadan hariç lcılacaklara 
satı,şın peşi~ı .Para ıb ol..ıp tel· 
lal ye re· mının ve ihale p 
paraların müşteriye ait buluna• 
cıı~ı ilan olunur. 2160 

----·ı Ur. Behçet U..1 
Çocuk hastalıkları 

dolabı, deri yazıhane koltuğu yolalar yatcıklarile, aynalı lavo· 
madeni ıynalı ıemşiyclik, em- manolar, peş\cirlik, kargı rcı m 
aalsıı 1atlı ve ıulY bo1a tab• aehpall, fototraf makinuı, Şam 

Telefon 386~1 

mütehasıuı 
Hastalarını 11,30 dan bire in· 
dar Bey.er aokatında Aheıı-' 
matbaası vanında k bal eder. 

J$itü.mum çittçuere, m~yva, incir 
bahçesi ve bat sahı.plerine 

büyük müjdemiz 
M zotla müteharrik (S) beş beygirlılc tr ktörferimız günde 

(1 1/2) hektar yani onbeş dönüm arazi sürer. Amortizm nla 
birlikte en ağır iıin dönümünü azami otuz kuruş mal der. 
Dünyanın her tar fanda sağlamlığı ve gördüğJ i~in boyuna 
nisbetle büyüklüğü ile nam salmış olın bu (Modern) traktörle 
ağaçludı ar zidc çift aürmek b ğ ve pamuk r zi ini çapaJamak 
zevkini tutacaksınız. 

Jcabmd kuyunuzdan uyunuzu çeker, desterc makinenizi ve 
• bir küçük değirmeninizi çevirir. Siıe bir köle gibi bizm l eder. 
· /Jört çift öküz. dört insan yerini tutacak bu tra törün fiat 

de her lıcesey el eri lid.r. izahat almak ve sipariş vermek için 
acele ediniz. 
lzmir: Büullk Kartllcalı han No. 55 d~ Talat Krlcıo ıu 
.ı.. . • ~. 1 "ı.: " . ') ...... . ... .. .. . • . ~ .. i: \ .. tx.· : . ''t' .......... : • 

Balçuva Ağamemnun kaplıcalar 
1 • Hu'.ran • 938 tarihinden itıbaren Balçova Ağamcmııun 

k plıcalara muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın bab ettiğı 
bu şifa yurdunun ems linc faik bir su henüz Türk yenin biç 

bir tarafında keşfolun mam ştır. Aslrlardanbcri beşeriyete hi:ı .. 
meti hazık doktorlarımız tarafmdan takdır olunmuş Siyatik. 
Romatizma, Böbrek haıtalıklarından muztirip bıstalarmı bu 
ifa yurdunu tavsiye etmişlerdir. KımyAgerlerimiı tarafımdan 

tahlil olunan bu ems~lıiz suyun ıaporları mu~asebci hususiye 
dairesinde mahfuzdur. 

Evsafına dair fazla sözü zaid görür. Muhter m müşteşileri· 
min teşriflerini bekler otobüsler muntaımarı seferlc=r yapacağı· 
m muhterem müş•erilerime tcb ·, ey erim. D. 'li _ . ......, _________________ ._. __ ..,~----1!111111-----mıl!'!lll .... ~----~ 
r.,ethiye kaza""ı Kaya nabiyesj Kaya 
muhtarlığından: Eksiltme ilaııı 

1 - K ya nahiye merkezinde yapllacak ilk okul inşaatı keşif 
bedeli 11491 lira 79 kurştur. 

2 - E csiltmcye 9 Hazıran 938 Perşenmbe gününde konmuş· 
tur. ihale 8 Temmuz 938 g.inüne rastlıyan G ım günü 
saat on dörtte Fethıye Hususi MLlhaseb ıdare inde köy 
bürosunda yap lacaktır. 

3 - JstekUcr cks Jtmc şartnamesi proj ~ fehnl şartnamey 
hususi muhasebe 1e köy bürosun Jaı1 isteyebilirler. 

4 - Eı<siltmeyc i'tir k edecek tal p erin kanı.mi eartları baıı 
olduk aranı ve bu işi yapabilecekleriue dair vesikalaruun 
ibrazı lazımd.r. 

5 - Eksı.tmeye istirak edeb:lecek talipler 2490 sayıfı kanun 
mucibınce ~o 7,5 depozıto tutan olen 861 l r 81 kuruş 
yatırm ıları veya banka mektubu ibr z etmeleri şertt r. 
Bu % 7,5 ihaleden sonra yüzde 15 e iblağ olunıcakttr. 

6 - T lıpleri tekıif mı:k uprlauu ıh ılede11 bir s.ıat evvel ko 
m syona ibraz etmiş olmal rı iiızımdır. 

Postada vuku bul ıcak geç kmeler asla k bul edilmez. 
11 15 19 23 (20 8} 

' •• ,:.ı ,1--~ (.:.:... • l'f"\ .. : } • ': :... • • • , .. ( .;""~~ .. ~. • • ~"'·.~~--\ı.,:.tft 
•. • "'ll'\' '·,., , .. " I ı '"o \ V ;ıj., !~:._.f".i· ', . " ' ' ~· ' ~ 

Bağ ve bahçe ... 1 utün ve ::ieoze... Fidan ve Mahsul 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörl rı. • 

1 Traktör Pullukları Tohu"1 ve Temizleme Kalburla 

Oı·ak ve liarınao Makineleri 

·--

sair her cıns ve ıııtcmd 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zad 

R:ıhmi 

Kaı·adavut 
Halimağa çarşısı No. 31 

T~lt>fon: ~809 - Telgraf: Karadavut iZMlR 
. • r.,.-.~ •· •..,, \'\, ~ J :-!"•.i'/r", .. i • • • 1_'• •, 

. ... . . - . ' . 

Şeref Oteli 
Sabık Hacı Hasan Ot~li klUiplerinde;, 

ŞEREF'm iaareslnda 

Mezarlıkb:ışında, lsmetpa a bulvarına 
nazır, her tarafa yakın, hav:ıdar •. 

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

(Ş E R E F O T E L 1) sizin evinizdir. Taşradan ielccek 
mütterilerin itlerine yardım ed lecck, kcndil rine her 

türlü lco 'avlak göderilec,.ktir. 
. 1 

lzmir Uefterdarlığıııdau: 
Başturak Maliye Şubesi yeni bi 

naya taşındı. 
Şimdiye kadar Ahmet Ağı mahallesinde Şaın'ı sok ~ n 

2 No.lu binıda bulunmakta olan Baştur le Mal.ye Şı.ıbesi t 
bakkuk vo tahsil ıefı.&cluile Mı:ıarlakb. şında 1ıtıklal mıh il 
ıinde Dikilitaş ıo'ıcatındı 13 No.lu binada bulunan tJcr ıet 
intikal vergiıi tabaldcuk memurluğu ile ~öyler ~ubeıi tab kk 
ve tahsil momurlukları Abmetağa mabıllesicı(tc N Jmanıadc • 
ka~ında 8 No. da kain eski Kültür Lisesin n buıund•1}u b.n 
ya nakled.lmiştir. 

Alikadarlara ma!Gm olmak ü.ıere ilan Qİl.lnur. 2 77 



SİNEMA 
Rumen yıldızı Elvir Popeskonun hayatı 

Bükreşte doğan ve Paris
te parlıyan yıldı~ .. 

Se!anikte 'babası tarafından 
Haziran 19 

• • 
zıncıre 



Müdde umumiye 
gelen mehlup. 

Bir k·imyapri~ 
pratilc tedbiri! 

(Baftarafı 9 uncu sahifede) (Ba,tarafı 9 uncu sahifede) 
den bekJedigi yalnız bu imif f. va hilcuml~rındf.\ hUf ... raılımy~ 

MCllOf~yı babam da öpencU. Ha· kAdar mub.kfm, kuwotJt 1Jıtldafu. ter .. 
in Kaidisi mahkemeye verdik.. On tibatı !. 
ay hapse mahkum ettirdik. Hava mij'1af"asına en büyük ehem. 

imdi hapishanedo bulunuyor. mb'tti veıtn devlet 1ngiteı:dir. lngil. 
Asıl korkunç hidiaoler bundan teN lıökümot afkerlere dagıttığı mas .. 

~onra ı,,-~lıyor. Sizqn {flerJrnlzi mah- k'1erden maada, halk i~in 30 milyoıı 
lcemtd. takiP eden komtumua p~ mukcl haıırJamaıkttdır, lnaüt.r.a.lll 
çura1, dovayı knandıktan eonra fabr!kale.t'ln birı &>Unl(Uı maske ima. 
tvimiu ilk· N ıklip ıolmoio bat• IAthln 160 l>fndlr, Jirlnçj ilnıf v•.ı~ 
lryor. Bab.m, benimle fpla lllAb· rarıtlll olan bu mukolır, ltatka adttt. 
dar olan bu adamın vaıiyetind•n mecc.nen Vt YİPe<:tk kadar ue~ •. iki 
şüpheleniyor vı aramızda tnilnaH- ıfllnt. yani bilim Jaramızla hır hra. 
l.iet bulundui\ı zchabm• bpıhyor. ~n daha Afdıyı şa.glJyor, . 

Beni cl&vınop. ııluttırmala ba,. Zehirli ııazlan!an ltonmma ~· 
byor. Siyle bir f')'l clUtUDlnifOClti• ytütrl, lnıUttredo gJdup kl<h,r, 
:mi ktnclltine töyllyorum, dinltmi· dUnranm h19 bir t.rafmdı tuıt1tt 
1°'· N!My.t bm1 .vla bodrumuna J{)f~remtyorla.r. HG dı ~ıhm '"*• 
llapabyor, uhn bir sinclro vunıyor, ttbl JkD\"l tdfnler, lnılltertnln her 
or Nblh tllnclo bir tabıına vo kır· t8rafm' ~U)(Omettoıı mAaf Almak ıı.ı. 
baçla slyu•te pliyor, bayıJtıncayş retıylfl d•lıtılJılar vo haJkn ktU"Blır 
Qdar dövüyor, llUmle tthcllt edi· açtılar, korunmA uınıU@ı·inJ l}trettt. 
yor, tonra ela cılup ıicliyor. 1qr, Şimdi hııiltere\!Q blrkııe mo1'tev 

1111 l1d ay, bay mtklcloıumuml. iki yılını hooı yetlftir~k, birç@k kı,ın. 
ay ıı., 8'ln dayak yeyorwn. ölmb'e>c ı.r d_a bal)c.ı kQrUMnl'iı ıbttırmak 
nam, ıı.mıy rwn. iç.in t111Jf qttedir. Bir Jllilf9D pno, 

Nihayet komf\llAnm fery~~' busun blr harp tUdlrlndo kı;.ınımutı 
duyarak b,ni ~ umde bulu)'vr•'· ötr•tofok :malOmllta tablpttı. 
SlA mektub\ı onlar vuı ..... P Bu sahada Almanl•nD mtRlll dt 
~yonam ı., . dikkate 3y4rulır, (IWP:dinl Mlla) 
Kımn babltı da dorhal ~ückWıu• namiyle f.tfkil tttiklfri cemiyete on 

murniY• çe\~iliyor. Vazıyet ken· bir milyon ua kaYdttınitltr, mQwaq• 
diline ızaı, tdllln~J .l- • dk! kulQpltw IQmJtlır, eımdJyt kı~r 

- ""· tlly<tf, '"'' bodrvm~ ~ın• bfdtli t..kEıitJt ödtnmtk GHrt kulOp 
ciHı vurd~. h". ~~. ~vc:lum, vuıtaflylı yfil4l ınUyon bq yQI bin 
Hatta öldürmek bıle ~·t mı. lnllJct tevzi ttmlfltrdir. Buml~ıı IM-

8.ft luamın bir Mlnıı ol~nll ta• da bUyUk ftl»rlor vı ıtbrıkalar clva
htMllmlll od~IJ!·m, .ı~ )ladilO yoı- nnd• bir weav~ kalıblltçfk ., ... 
miy~Uf. ,ıbı, tvU bır ~mla d• rım milyon mtouih ın,. tttlnnlt• 
d\it\ip ~p ~tlitdı, Sgyledlın, ıerdlr. Bu yerler, bütüI) ~\lllfetl 
clinlemodı. ~_am~ l!l•ktui>mr YAi' ·üzerinde toph)'&D bir tMfkUI~ 1dart 

Dw '"' .. 8Qflı~ttyım. On~ boclru· tclU~if, · 
mı '"'l*iıi\.m wUndon be~l her D• 1talyada, blr milyon ..,ı b\W.n&Jı 
"'•" atik rM\ıuplw akyo~tn. kı· ,.e şimdi)'• J&a4ar rUJ bin .,.,... 11taıı 
zımı 11trbnt bıro.lunınom öldilrUle. bir ıcomtte vardır. B\ıtıd&n bitki Dµ. 
ceğiın yazıhyor. çenln emriyle, fabti)lalard~ çalıpıı 

. Be~ kım~• namuılu_. clUıüat · te- l\nttlt>'• bir milyon ın&lkt parasıı da. 
mız bir kachn ı~~k ıe~lm.. Ya ğıtımlıftn·. IUyük tehirlerde koru~
böyle olacak veya olecektır. ma mahaller! yapılmış, halk için bef 
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Js,;.ir ieo~aım omirliti ilanları 
lzmir Lv, amirliti Sat. AI. Ko. nundao: 

Miktart Tıbmio ecli1e11 tutrı Teminab muvakkate akç9ıi 
Ki o Ciali Lir• Kr. ~ira Kr. 

13653 Std.,ıtı 1S650 uo 102S 75 
96000 Ua 14400 00 ıoşo 00 

llııı. ,Oı ft pıti Münakaıanın ıeldi 
29 H-.ir•rt ~31 Cu11mbı pıdi aat 11 de Kıp•la zarfla 

• • Jll • • ıs • l(apah zarfla 

1 - M'11t a· vırı ıarnraoalarııın ihtiyacı olan yukarada cinı 
ve milctan yısıb iki kalem erzak iki lıcıta ıartoa•t ile 
ayrı •yrt kapela ıvf uıulile eksiltmeye konmQftur. 

2 - lh•lelırl bb•t."adı yıııh tarih gün ve ... ı..u 111111• 
dı ııktıl ııtıa ılmı koıaıyo11uada yapılacakbr. 

S ~ ~.ırtnımtlari hır ıü• kom syoada rorülebilir. 
4 - fıte,ltltr tiu et oda1111da kay,U. olduidaraai dair wal· 

kı ıııt•r•ıl& mtoburJyn·ndedir. 
5 · - !lctllt111eye lttlr~k ıd,oılder 2490 saydı kaıı11aan 2 ve 

0-;Uno~ 111addcltriAdo vı ıartnamede yazıla veaikalarlle 
t~miraıt v• tıklıf paıkt~plaraaı ihale uatind•ı 11 u Wr 
11ıt •vlJ kom ıyonı VlrllİI bulunacaklardır. · . 

10 14 19 24 

lııa r l•H~ID aaurliji Sat. AL Ko. Rt. J t nden; 
1 - Milttthlcım mıv~ı lll''"" kıtaatmua (l4700) lcUo bulpr · 

ihtiyacı açıll elcıi tal' ıureülı 11D11ıl•••1• ioompftur~ 
2 - ihalesi ~O Hazir111 938 perıembe günü aaat ıs· ehi 

kıth d 1 hmir lıvu • •11iıl1Ji Jata• alma komiıyoauncla 
rıpılıoalctır. . 

3 ... Tıbmia ıd.leA mefmll •tarı UM~) lir• • btJ ~"" 
· ruttur. 
4 - Tomiıııt muvflklc~te tk9,1i (366) lira 69 k•Qt&Lf· 
Ş - Ş~rtn•mtıi htr gOn komi,yonda ıörülebıliı. 
6 - lıtc~ıilu ticaret adısmda kayıt;ı olchıkl,naa clalr vllltca 

ıoırormtk ı:u.obu iyetıod~dirler. 
7 ~ E ıtltmeyı ittir.ak edıotkler 2490 ıayılı lc•nunua 2 •• 

3 ünoö madd•lerin. • ve f\rtn4mıli11dı yuıla vılftulan 
vı temlqıt aıuvakbttloıile birlikte it-alı MltlUU tvll 
ko111i•Yonı ıo1mele·i~ 14 19 34 28 207~ 

kmlr 1, ... 111 a.tr1lt• .::,; ~lmı • omıı)'oauıdıo; 5 4 

011 bin lrUo idrof l pam •t&a JQ.6'938 Pırt1mbt ... ii llM 
12 4• Top~•aod latubul '•Ylll• 'ı•ırl6tl Ntaı .ııu kt11ll" 
)'onunda kıpıb urf,ı tlıtilt11.,e konul ... ,. Tala•lA bMIU 
16500 lıra Uk tem .aatı 1237 ~\lfUk Uractw. ş.,... .. .., .ko•i• 
10AU tifllıtt·ı,,, l1ttkli&.,i11 l&aın••I ... ~ktl•rllt lteralter. tekili · 
111ıldup!Mıaı ihale 1Ubadl• bir ..-• Hol· u.nı.,001 v•lit-

Müddeiumumilik, B. Vozikiyi, milvoıı ynaske sipariş edUıniştir. 
mektuplan getirnlek v• MWialaruıı ;ranu ht1Jı€\meti WIÜDf qdır o a 44# a w o » o s 
iapat etmek i.l..,e ..,but baraluyor. hatka 8 rııily.,n m.,kt d"fltabftml,Ur. l1111ır . •ıv.aıga ••llUf i ıılıaı aimı kom,ıf••••4llqs .-

leri. t• 19 24 28 2076 . 

Vücudu çUrük içinde ?uI:ına~ ~zı B1.ınun en mühim kıalJıı hükClmet _.., Yuı ttia metrı SO 11ıtim epiıul• ve lS bla pı~ •ı.btoUf 
tla IU!lel. k.dmlu GMn&J•hM 11ı11,- •u'9~m .ı ~ lltttpafilt '"1• •4' idrolıl a•bnl •••kbr• Kap.. urfJa ,JWJtllul 
hate fhtlerJ,or. tnn mıı~n•a1arda ~240 mmıa lftllS· S0/6/9'8 P~rıombe ıa ıG saat ı 1 . buç1ı11'tı Tophu.ıdı Ltaı>kwJ. 

Masalların müthiş fa ... ialıtnnı hn- lıo bulımı.k lt bildir. Pariste muazzam ı•va&&• nuı1ıi• aatıa lal•• llomı,Yctltl'!dl f.IPtifGıktir. Jiefl't: 
t.ırla~n bu hadise, Seliniktı J.eye- bir kor\lnı» mihaUI b~~ırlinmıttır, , •ja t.la•ill ltedıü 16.500 Jira U;c temioatı 1237 buçuk lir..,, 
can uyancbınn\1ır. tik, ~m.. rr..ıacta h&1dftl olan dfltUnal, Qlr '"' ... _ ..1 ı 
nin vereceii karan büyiik bir allka harp vukuumla büyük 9ehlrltrl tab. ..,artnı•• Yt •A•nıli -•Jtyoı .. ı 16rl.•llWr~ ıltıtldilerla . 
ile beklemMcedır. UT• ttmtlı iff dt. ınUttlıw4Jaim tici• kı•uni vu.~laril• berabeı takJ f IQkt•pl•n•ı llaal• .-,.c1p 

Haıiran l9 
Ai4 : li"TP .... 26154--YŞp \ ll'!'if'SS:zılıiiitia& 

Devleı DemiryoJları işletme umulll 
mOdOı lflğllndenı 

1 - Dtvlet cle'lirJo:lıra iıta17on aındıqdı iıtihdam edilmek 
lure m(iaabaka Ilı laarelret me111.1r aamseJI alıaıcaktır. 

4) Müubakaya ittir.ık edebilmek için orta tahsili bitirmit 
olmal-; 

8) Türk ıl•llt 
C) Y•t• 18 ••• 1tıta we 30 daı (clalall) yubr1 olu•ıkl 
D) Aıgari ltlr sene için askerlikten maaf olmak; 
E) idaremiz hekimleri tarafuıdaa yapıl•C4k ııbhi muayear 

lerlade fııl ı•trlıclt pLıutı •1111 bir anu ve bastahi' 
ol11amalrı 

2 -Müsabakada kuaaanler 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
P.cıaebl ·uunlarba birlnt y~kıf olaalv 67 lir• üçretlo alan•• 

( .... ,.,, 
3 - Milııbaka imtihanı 9 Temmgı 93Ş Cumartesi 1ii11i 

uıt ı• d• H•1'arp~ıa, SlrlsMf, .l\nkar-, B•I k•pir, Kayıerl. 
Malaty., .Adına, Afyon, gmir vı lı.ılU'um iıletmo meıkeıle-
riadı JIP hNlctJ,, 

4 - Em aoıı müracaat 8 TemmGz 938 Cuma ıünine ka-
Arcltr. ·· · · 

• ._ Tılipl• ltl ....... Y1 lltuJoalara ilticla U. mlrlGaat 
. tdt11klercUr, - -

6 .. Kabul "'"'·" ..ıa llaldaı.. cla"• f11ll ••lG•et 
-~ iltiy..U. ...................... ,.,., ....... .. 
.. Wlifltr, . 19 M lf 2167 

. ı - ltftclar•a•irBud&r•ı ıraaı.. ••ıl• laıftacla ilf 
... , ..... - .... 1201, 1202 •••• , ... ıltıt trealtri 21·6' 
fJI &uilllı .. 16ıreı latr 11• 1eu,ı .. kdr, llllit•lair ltt•k,. 
•eti •la••"* lallket1r• aktar•• 111redlt •• latr sb 11-" 
lıııtk Olan IOlı8 " 110.110 •••••h tı•l•rlt temiı olr 
..... 1201, llOI ... arala ....ı.11 111111 Mı•I ve 1111" 
pı"'*'-1 ıakjnU•ıktfr. 
1 - Maalıı•IN11-MUlll 1r1111a ,...., pmrtlll, .... 

..... ,, ,,. 123'·1210 ............... u. tı•• .. tarilr 
- liftlr11 lli'•CÜl•it*. • - ıı.••• tulW... llllt•• ....... ,, ..... Alatelllr " 
_ ............ ·-··,.. ... ltl•ık ....... .,.,.,,, 
MMll.lıl .... olıı•dlt••· ...... ... .... . 
4 ,_,, • Aflplllrelollr •ıı·au laer... itler• 1 l0f/Ul6 ____ ................. ........... 
Mil ......... ..., ... ,......,.. hıreketl .. ., ...... ........ ; .. ... 
.......... ...,... .......... 1111 4.11 ....... -

..... ... &SO. . 
.... • Al•lü ............ lllnlletl 16.U Ala ...... 
•uvualıb 20.40. · 

· lzm r·Somı otararwı lt.ar411 MrtkMİ 17.25 Somaya mad. 
.. ~ .. 21.19 .... 

liıia'6 l,attta• ıtatı,.. lflll 'flit• l:iaı '' miktarı U• IİI' 
bamme11 ·becl.U JUh Hu ktpah ıarf uıulile •iillıklllJI: 
ttkvılquıtır .. 

' .,. ld' ktkleri netieesiı kalmaktadır. Hentıı bir ••t •ve! ke•lıyoiı ••r1aıleı i. 1-4 19 24 ~8 ıtJ77 
Romenyı ~ı ~u~~n~~~~~~~·,·~~'~i.~c~~·. v·N~.~-,~m·.~,1~~-i·,·~~:~~~~-,-.~:~~-d~:~~·:··~·~·-1 -~·-. ~1 

(..,._,. 1 wu llhll•> 1-nÇ.':.ı:t., mukeJm huuıt 1 - M•ııiudı tfimııı morktS kıt'atlla )ıariç ı•~aizoalvd•ki 

ltbiat.. ı. 7.na tuiki•• t.M411 tcle11 eu.. •• ..•. " 
.. Hı1cl11pı11 O. W11111 dalaıllodı biriQll itı.t•• eksilt .. 
k•i170111ııca 119dltilsw. llMıldllet el&ıılt•• ıart••••l•• 
7111Jı muvakkat teminat, evrak Yf 1·7·,37 hrila Vt '64f 
No.141 ru•i ıızetetle ilia edilait olaa &aliml&l•••Ü bil .... 
......... ,11 •• S.ldlf .... ,ı.,.... elutlt•• flal .... 11 

"°'1q• bensiyen bir klCltnclar,, . bir eblmmtrtt YfftD mom1fkettir, kıt'atın~ht yıeı buhaııu (3JOO~) kilo aadeyat kapalı qıf 
~-· onun ~ adeta Bllbw ....-. teklldll bikıllıın. yı.aulı ıa.ltlQIYt kooultnufNr· · 

llyWlll .est.ria ,.kline, toplu,· dan ttı Oerl lldeD bir llMtlllleklttir, 2 - bıltti 23/6/938 ptrfoıabe g..inii ua.t 17 dedir. 
ıvtuna. aheftsjne pek 

0 
üd&r ehtm· Son wnanJa• QtıkotlcwÜ1ldl a,a. J - T bmin bıdıli t7000 liradır. 

mı,.t vennez; onJann yanı ediyor )'flk bir mukt tabrlkul mlJartfonha 4 .,. Muvakkat temiAtı. 202$ liradır. . 
gıbi aitıdın eakm .. ına uysu• 1a. mukallr imalini bile mvftltU oı.. · J - Side1•I tırtaameti · 1ıcr sün Maniada tüme,a ~- ...... · 
rür. Hatta Und1 bfle IMf feyin u ... muttur ki, bu 4Cb1111Un .... .,... · ~ kooı ıyoııuıde 16ılleblJ11~ 
rine abbr, betert mıanfaat vı fuliy .. tında ,oktur. ·6 - lı.ekl.ltr llaalo ka1a1111uıau• 2 vı 3. tlDOii •HdıleriaCt 
tin ton~ caknlıt ıiSrihıür, Kavu9uk •lblM uauttt, bUtan (Sek lltonUsn wıliil laaiz olSPaldl lterıbtr teklif ••*P-
~. WtlMk tübaawk balkı ttNfıııdln rttbtt ~r, lırııı alaı}e ııatlQdtct bw tad fftl &I•• ........ 
bilınlven meepliyetl.l --.a.., Bundan baflıa MlürH ıuJardan ko. •- l ' • 10 ı• it ~ını eanly..t • ..,.,,;r_,~ nımna yerltl't tuanvrun mldn~ı · · .omlnon11n• verme er, J " 

Jaıınwı için ~k dikkatli hueutl bir fOktur. ~il, uvuçuk 6SHI~ lzınir L ·vııun amiruğ SAf, AL KO. iti. 
katibai viarchr. Bununla ı..u..,,.. Cek btJMn htmtn yok 1lbl4lr. . l - T.,Ne11 birllk111U.in tenthk owak (1 lir wra..,. ft11 
yanı hayret hafızaeı iJ. k&tibelbıi ilk itte. 11111Um hallun Jcoruamuı lfm keci) et •iktan la cbmklY iti• 41 biı ldle ..,._.., ltia 
u taıırtır.. Onvn 1* etnıeii alsMD --~ Mıklfl,.. 41 iti.• ls-1\l ve Çı&llu '" 52 Wa kile •u .,,. -.. 
unuttuiu ,.yleri aklınct. tutu. *** u 1 uf 1 k 1 -, ... ~ 

K&ti1lesi onun hakkında t&y1e Me•'um kadın pı 1 .... uı. •isti t..,... ........ .., ..,. 
y koyu_. veya keçi e.ıia;. kınfft H ....... fu.t tekl;f 

kadar koaiJroa rtialJtino · v11ilaa11İ liıımclır. 
l1teklller bu hıııaıtaki yeni fl'*D•• '' •kav•le pr ...... 

Hı1Nlpaıa 101 bat müfettitlltl••• para111 al tltilirler. 
. ihale ·ed,leoek M.ıbammoq MJvaldcat T-· 

· Miktar bedıli toaiaı b 
04il• cilli ' Toa Biber ıou 

ı.. K. 
....... .,. ...... fti , ....... , ..... ... 
...... ........ soo 
....... 200 

500 

12 50 

15 19 2J ')7 348ı/-

Bur der_: EAer hizmetinde otuı kiti ol· (.......,. 9 ~ ~-). tel lırH 0ıtda11 ala•ıç iktır. D.ttıleıl llaıcaıyı•ldw. 
_._ •• L- l --L ,Un, ADIWU, patron ışçısının evındt 2 B •- Ç t ı d tG • l•ı L-.-ı LJ ...... . ....lıl 

it\, heptinln de VaAtuu NıP •1•~ 61üver1Jor. Bu hal, ~ü>iik Dir ,_ı~ - ..-n .. r ı • oa • • "• ı ı ... trN• ••W- 1 - ,.. pslao111 IPlt MD• mlldclltle ic;ar• .-. 

belediye riyasetinden ı 

bdıu- it bulobilecekl. ok t• Mb•b)'ti veriyor, tam 0 ••lardl 11 Tfl819UI '31 tırıla .,, •1111411 ,......, .... c;.talll it istir 
Elvir Popesko, Fraııeııcayıd · çL .. Bit :OavlllD bir pup1lotuY6r. IU· POfllP•linlı ı Jt 11An J1e Haa.u,a.11 llat il•'!-· ·~ ....... . ~_... ...- -a .......... 16 ..ı ... • ··ruva L .. •-ııll• 

tuh"f konııtur. Onun aizın a D'4 ü ft,.._,_ ....... &ıı. 11.t: ~ ,_ r ..... ı. • 15 QI\ ..ı •• r...t.- L.•a,ı la 17 • • ,.... .,,..,.. .... _. - 8tl .,.lfP" 
d"l barn"-·b bir bl im alır. Pırıl pı· t. n •~---.-. vw pu •• n,...,:- wıv.. ~.,.. 'n .... ,.,,., •• 'W"'!'-. WIF 1 lllaM ... a..-w.. 

1 
...., ç d .. kül sın patroı&UP& ald o!4\&i\ıDU 1•· r.· .,,. ........ a.,. ,.,., ..... ,. . , ·- l~·,.. 11-~. 

rıl diflerle ıflılU ağsı~an o oıı ıworlar. VNIYtt böyle iko, fOOUluıı 1 1 a..:_ • .1... il -1.. 111 .,,, 11111 ....- ...,,.,., 
sözler, dinU1enlerl 0 • batlar. .. aııl bablla olan Bet DaoAihı lklnçl 5 -P •rJ•••• tr, ..,.,., .. ..,. pllW <lltaa 1 4il • f ... ltttldiler ,,..,_,. lftlflk ı;. )"dl llrt elU kwat .,,, 

Bilhona Pek tuh hareket ve aoz· ~ı yeoi!Je» tvltnlyor, rl9- herrO• ılrlleblllr. aite •1•11 ~••ı,. ,.,, ... yabrılacakt1r. 2009 
lorle yaptılt •vıtler, gitmemenm Fakat, çocuğun babaaınua aldstı 4 - Hı4•• Yt Çtıkts ktylefllla 1111 lfll . 12 19 27 -ın 

~~~ wo~U~~~ ~~~~~~J-~ft~,~.~~--------------~-~-P Dalma •tı her mevılmcle çlçektetı Pdın il}" r L ..... ı lala · 1076 J"a 25 .__ ı 1 r ...... fD tt- 50 L-... 
be . t,,u • .ııJc L-L-li lamı> ... 1o1fO • ..... ..... ...... ..... -

eenneıo n.zıyen . TV ~ J w kQrkun~ ve ınerakh bir ....... nt19r, M.U.•• tut1rı.. .. •• ll4IO lra 
apartmanın pen~ linine otur· • t b m.aeeranm "'~ .......... _, ı:.asso ı· .. ,..,. ,. ....... 
dutu U!Daft, P~ko. ietikhaWe çe. ra. Faka W •1 bat 1910 v.. •wyw •~ .. 41 • .,. •.-flılNll' • ,,_. • 

• ıY f!'-'--! tah ··1 k ı ıurette canlanduJmaşı, " ca•ıı ., ..... le kftlftla ·~la ilk 17U ......._L 1. .. ...ı vıreceg• .-ınıen ayyu e oyu ur. . . sa etirıde olDWft\lr. "' "" -, - ._. ..-
Onlann birbirinden güzel olmaauu PID U :t>avııı~ ~ ·n ikinel kocaeı eti lf.• 1'65 lira • r _.. 1 1170 ............ . 
temin e-tmek plblU kurarr. Bu. oy.,.cla "·~ı::uınm e9ld 0~ ....,. a kc>JllD tUDia t.ı4GO .. IMlo ._..__ ................... _____ •rolünü yapan, -n.nı ...., etiala lS~ lir-'.,, 

frans?SCQ dır• arkadaflanntuı U~uri f9pcJadır. S - l ldilttle HU ••vakbta makbularlle hlrllkte tek-
Senelerdepberi ~erce ta-

0 

Zayi . lf • .._,._., .... k1111ıa ,)'ll'>&l•oaiı btlli lllttll M 
lebe yetiıtirmİş bır •1aallim lzm·r !ııJaf va A~li bankı11 ,,, .. Mı .._. ...ı Çatalc.dt ıcı. ••lla 11111 koailJ•• 
Fru•z• derı vırecokUr,Ma Salihli tubeaindell aldıtım 8281 autta ' 11t11~1, 19 M JQ 6 1179 
edenler bergiin uat 12 dea 1Jra DGmara~ (100) liralık maı• ls•ir '-"111• ı...ı ti T. AL K.(), R& 
1 .... L-:.ı., Vali Kizım Dirik ••kkat hiıı• •ned.uıi ıayi 1 ua1tılak• l..ı L ~22U) ~ lo L-ı ...... , .,.~ ottım. Yeııiıiai al•c•tımdM - .,. • ••• .. •••utsa•• (• j/11'1// • .... ._..,.._ 

caddeıu,do 3J mııearıh eve eekiaioiıa laükmii yoktur. kıpılı ••f ..,. ... •laı-..,_ koo•"rcar. 
bizzat vey• mektupla müra· $alibli lıükGSDet tabibi ' ...,. lbıleıi 5 Tem1P• "8 S.b sbl ••t 16 hlÔh laılı• 
caat ~deh.lirler. cl:3 Sabi& kek da lı•ir l•Y ... 111 blirliil •Laa alaa k9PMIJ91Ulfla J&• 

~lıllktr. 
1 - ---..... ..allel ••• ..,. 5070 lira 
4 - ı lllnldlltl alstuı SSt> Urı 55 kur• .. · 
• - ............. 1'•~ .... Oleltıtlr, 
6 lltekllltr '·•'* o4•••"'1• 111,ıtb oldaiwau el* •-

ılltlrlNls •tllııltripıU.dodirler. J 
7 - lk11&tlurtı itt·fA f41eoekllf 24'0 •)'lla ka11u1t• 2 .,. ff 

cü maddelerinde ve 11rtı••01irulı yasala wtilsalart W' 
..... ,, " teklif •ıktuplarnaa ihıl• 111ııodaA • 11 
...a "ti lı••ll,..ı wrmiı bulunacaklardır. 

1t M 21 S 2180 



ahife 11 

DEUTSCHEL& 
\ 'ANTE. UNIE 

G. m. b. R 
1-!AMBURG 

S.S. •ANDROS. Yapun 1a .. 
len limanda olJp ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN limao· 
ları içın •lıcaktır. 

S.S. •HERAKLEA. vapuru 
23 Hazirandı iıe"leaiyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN lımaıılan içia 1ük 
ala caldır. 

~ERVICE MARITIMI 
RGUMAJN 

FUCAREST 
S.S. .. PELES. vapuru halen 

limanımızda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT
SAIO Jimıanlın icin ~ ala· 

S.S. •DlJROSTOR. vıpura 
28 Haziranda bekleniyor, KOS. 
TENCE, GALA TZ DANOP 
we GALA TZ aktarmaa için 

,,ak alıcalctır. 
MlDELHAVS UNF 

NORSKE 
S.S. "SAN ANDRES. va

, .. 26 Huirandı bekleairor, 
DIEPPE ve NORVEÇ umum 
li••lare lçla yD.lc ı ı.caktar. 
JOHNSTON YAREN UNE 

LTD. UVERPOOL 

F ratelli Sperco 
Vapur Acenta11 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULCANUS. vapur• 14·6· 
38 tıribiade limaaımıaa plip 
AMSTERDAM,ROTTERDAM 
ve HAM8URG limanlan için 
yü: al•calctır. 

•TRAJANUS. vapura 23-6 
da be\clenmekte olup BURGAS 
VARNA, ve KôSTEN8E li· 
mınluı için yülc a'acalcbr. 

SVENSKA ORIEET 
UNIEN 

"AASNE,, motörl 3().6 da 
ROTTERDAM, HAM8URG, 
GDYNIA, DANZIG. DAN
MARK ve BAL 1 IK limulan 
için yük •l•p hareket edecektir. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAJN 

•ALBA JULIA. vapuru 2·7·38 
de bokleamekto olup MALTA. 
MARSIL YA ve CENOVA U. 
manian için yük ve yolcu ıl• 
caktır. 

ilbdalci hareket tariblerile ve 
.1ıvlunlardaki detif ildilderd• 
aceıte meıuliyet lcıbul etmez. 

Daha fı ala tal ıilit için 2 nc:i 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve _Ziraat makineleri 

1'nrk Anonin şirketi 
1..ANZ - Maiotl11 Diıel tarla traktörleri. 

45-35·25-20 beygirlik: Her huıust• garantilidir. 
F.yatta ucuzluk tediyıtta kolaylık vard.r. 

1.ANZ - Harmıa, biçer batlar, ıımaa ve ot preseıı. 
tohum ayıraaa makinesi, kall>Gr malcinıi, pat .. 
tes oakaranı mıldaeaJ v• bilumum alitı ziraiye. 

RUT-SAK - TraktlSr pulluklan, mibzerler, d.ska.ro, brmık, 
çıpa makineleri. 

WOLF - Bula•rlı kazan ve lokomobillerL 
Tam Dizel mot&lerL 

Her türl8 fabrika t•ı sab itleri deruhte edilir. • 

Sayalı Kardiçalı Han 55 Na. tla EGE 
mın taka•ı umum acentesi TALAT KIL 
l/O~LUNA m·iracaat. -Kimgni ere bakterlaeloji raporları haiz 

Yüzlerce •eneclenberi ııhhate faydası mü. 
cerreb olan lzmir. Urla Malgaca . içmeleri 

lzmir • Çeşme ıoıezi üzerinde ıllel manzaralı oteli, gaz"ao, 
lokanta ve bakkaliyesinde miiıterileriJlla bortiidii İltiralaat, ~ 
ve ihtiyaçları temin edilmiotir. ~ ~ 

~--';>/ ., -,-
:. ::;;;::: 

kordonda FRATELLI SPERCO U ~LA ~ .a. • 

.. 
DOKTOR 

M. Şeolıl Uııu 
Dahlll hastahklar 

mua.ha•sa• 
IEia~., eokak No. sı 

Telefon No. Sl&i 
• ........ iııiııiııi .......... 

Doktor 
Salih Sonad 

Cild, Saç ve albrevi hastaLldar 
mlltehau111 

lkincibeyler aokak No. 81 
Her ün atleden sonra 

&mir DefterdarLğındaw 
Yaula Satıı 

No: Ltta 
Kat1ayaka Alıybey Celllbey So. 83 taj nmarah •Y 3SO 
Bayrakla Boraoya Cd. 57,57/1 tal Dumaralı •Y 

1,20 
1329 

ve dukkan, arsa 420 
1'41 Bornova AtaUlrk Cd. ~ kapı 1 taj numaralı 

bırap poıtabaae biaua 220 
1342 A:aancak lzmir babçeleriadc 7 No. iı ev ilı müı· 

temllitaudın 711 taj aumarah dikkln 
kapalı zarf u111lil• ısoo 

Yukar?da yatılı emvalin sabta 1342 aumıradaa gayriıı açık 
artırma uı11lile 13/6/938 tarihinden itibaren 10 rüa müddetle 
müzayedeye konulmuıtur. lbı1eli 23/61938 taribınde aaat lS 
dedir. Taliplerin varidat müdGrlütillae m&racaatları ve kapıl 
zarf Yercccklerin yevmi mez ~ardı ıut 14 de kadar kapıl· 
zarfları vı Gf, 7,5 teminatlaıile birlıkte Varidat müdürlüğune 
vermeleri. 17 19 2038 

Bozkurt Tıp 6. 
85 " 
80 .. 

S.S. • A VIEMORE. •paru 
J T-•aıda bekl•iyor. BUR· 
GAZ. V ARNA. KOSTENCE, 
SUUNA, GALATZ " BRA
ILLE li•ıalan itia rlk ala
llkbr. 

nptar ıccntalıtma mlracaat \ ( i . r 1 il 

edilmem r1c:a olan•. . za_,...._ '1fgÇO jÇJ!LIZ.1._eP,.-
85 

.. m 
Telefon: ~111/414 '"/"663/4221 80 701 

dlivier ve l/ ™ Tıp ıı. ~~ : ın 

15 n 
70 .. 

756 
723 
690 
657 

iTE ROYAL& HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

Şur•• ek& .. SJ { 1 - Yakııııd .. ki fiatler, fabrikada ı.11• ,. bedell pe,in 
-- ~ adenmeai meırut 36 metrelik bir top ifia olup uıari 

il.& •SZEGED. np11ra taa. '- .._da olup PORT·SAID 

Limited Doktor müderrle ....... Ba, Rafit Talallala •urlıMal- ı balyalık (yani 25 top) 11b,Jara mıhlutur. 
.,.A'91 ... A...._._ rıcı içme ıuyu laılck.•cla: Karliıpatlll Şıırpıadıl ZılJ sııyuaa 2 - Beher balya ambalaj vo prw ...,afa oluak 100 

- ISKENDERYE liaaıalarıu 
ili• J1k ılıakbr. 

r t-r.,.. ..... ._. eıller c; bet rüçlaaaclar. • bayurdcaldan IMa 111; müzmin micle kuru, miifteriye littir • 
. liılDcikordon R... ..... ve bevap teı ... 119leri. karacit•. clal.. hıttılaldarud ı mlz. 3 - l.tasyona ftJ11 • ......,. a•ldllll lllfJealerc:le beher 

Tel. 2443 miD Mira keaeai vı llfrı yolları iltihıplar,ada. afta, bm balya itin 30 .... ...... aaldifat tareti aluur. 
_ tatl·-·da, mkala lalabuda. ılımaaLk, aakriı •e pbr 4 - 1·24 top aı .. 1c İltif• •ltterller ,Uarulald &atlen THE Et I ERMAN UNES L TD. •• - ... yüzde 2 zamla ..ı alabilir!•. S.S. •TJSZA. ••pana Halea 

li .... d& olup DANUP umum 
limanları için yilk alacaktır. 

iıaaciald h1?1l11• ..a.ı..-.a. 

THE GENJ:'~L STIAM NAVI la11talık'.anndı, bıtır•ak. firit, ıalaoam, mıuDe yollan ilil.. Yukanda göaterilen be& fiatleri Veklleti11 tabit ettiği 
GATlON Co. LTD. ıibi büoyevi bıtalıklardı ıert ve tifıbbıhı old11i&1 tocrilbo 6atlue uypa ambalij ve .-..,. murafluuu ela ...ık 

A' 8tııtaDS.. yapana . » . . old .... tuc11k o1-•· ---dala cletillldilderia•• -..1a meauliyet bbal etmez. 
... ,... LONDRA ilia J1k T earet odı• rffmt mlhGrü 
aLıcdtır. ~ 

l>.a. fazla tlfaill almak iP 
llrWe•arc&o.cla W. F. HENat 
~AH DER ZEE • <.:o. N. Y_. 
,.,. ......... Mncııt ......... 

"1.ESBIAN,. vapuru t7 M .. 
1

1..::;..;;_;;;_;~----~~~~~~~~~~~~~~~::!~~~~~~~~=-ıiiıı" 
111ta UVERPOOL ve SW AN-
SEADAN ıelip riik çılwacak. 
DEUTSCHELEVANTE-UNli 

T elefoD No. 200712008 
•AQIAJA., Yaplll'll lium

.... ol•p ,&k ~ılcarm8ktad1r., 

........ ,, .. IMmdaD b8Jle •AGEA., •FERRANIA. 
-GIVAERT •• ·KODAK •• ·MIMOSA., ·scHLEUSS
NER. , ·IHAGEE. ·RODESTOCK. - ·zııss iKON. 
fabrilWaruua la• ~t ......... ••vcuttu. Fiatler S.. ................ 

''FOTOCAN,, Mtl••ıueai 
Htllı-.m•t eioarı • l•mir 

Tell'lf: lmir • CAN, Tel, 3330 

labiıarlar amom modorıoaaodeo: 
1 - Şutaame ve projelsl mucibince latanbalda Paıabaltt 

tide ,.,...ıaoılı ralu faluikaa " uuoa ••ban kapata laer 
lsw Wrd. kapak arf wliiyle ekliltm•Yt lcoa•aıt•. 

il - lala fürikua... kefil becloli 296358 lıra o.a kur111 vo 
.__ •banaaa kefif becleli iM l468S lira 03 lcuruı olup ce· 
"aa 311041 lin 07 k•Nf " ••Vlkkat teminata 16192 liradır. 

111 - lb·tt.· 29/W9SI tarlWae ralth1111 tarıı•ba ılinil DIŞ DOKTORU 
-.ı 11 de Kabatqta levaıım ve miibıyaat ıubeı"ndoki elam ko 
"'8ı ••••dı ,.,.ı.ealdar. KapaL urflarul •• 191 aaat. ıo_ a kadar Ceoad D~f lı 
~bu makabiliade alam koaı7oau bqkubtma Yerillalf olm111 lkincibeyler toklk No. 48 

~..:_ Şutıoame ,. proJoler 16 · Dra lıebel ••'cabilincle Lıt.i· ı .. ---------• 
._.., Umum Miidlrllti lnuam" •lbaJaat ıubeaile Ankara 
._ lımir baımüdürlfiklerindea alınabilir. 

V - Ebatm.,• iftirak etmek i1t 1ealerla fenni evrak vı ye. 
la\iaı l ıla:arlar .. um mlidür:D}ll lqaat .. buiae ibraz edwek 
'rrtca ve1ika almaları li11mdı r. 

VI - Milbilrlü teklif .. ktabtaau ka•ll vllalk ile iaııat 
._.,_m;ıden alanıcık eksiltmeye iıtirak veaikaaını ve muvakkat 
le11aiıaat parua ve11 melctubwau ilatin edecek olaa bpala ..,.. 
lttıa yukarıda yuıb olclatı,a ...Wl• ebJt•• tini • set aaat 
IO na kadar adı r:çe11 alım komisyonu baJ~aalıtıaa makbu 
llta'cabUiqde verilm ı olmuı. Posta ile ıöaderılec:k ..nuıacla 
~ •••ttan evel komisyonda bulundur11lma11 lhımdır. Poatada 
tlacaJc reçikm,!v kab&al ed.l:uez, 

14 16 19 2'l 2! t8 3469/20S9 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve en iri itimi 
aüratle ppaı. 

Yeni KaoaFltll' 

t"arsrıı No. 34 



-
Şahap l e~ırın • tabii olarak 

~·npan en iyi mo~hildir Eksir Şahap Basur memelerini giderır 
Kuvveti.. işti havı arttırır. 

Eıb·tte w Manto 
-

merakl.lanaa müjde 

$~bit.. •••l•r w 
s.,..z., ... 

En mlfkilplllDt •lr 
terlle:ini .... u D edea 
bu f ra&JI aa&1tmıyınıa. 

TiJccor Terzi Tarkpilsqrı 
lbrahim Karakaş 
&. lren ,..i açttiam matında zenı· n 

~eı"tler. Maatol•~. Ta,yorl•k. Trnv•karlık 
"umaılaı a envı·ı:n~ yerli •• Avı upL 

l - M•tazam dabl:i:ıde ı~tatı• terz baııe•de 
huıuıi o ırak bay ve bayanlar için IOD •oda 
z r f, şık manto, rop, tayyo·, etelc, bluz, turvalcar, 

.uvalet, ge: ınlak, ai•il ve aakui elbiıe ve k11putları 
İt tenild.ği ve briet1ilditi felci de imal ~d lir. 

2 - IVL ... nelem pe.ti• ve lrredi ile de yıp·hr. 
3 - B ı aözlcrimia dojrulut11n11 anlamık için bir de!a 
tecrübe kifid r. 
Adres: Odunpaıar: sı.-b~ntnn ~·htı erici Bayraklı 

m11tızı Num1ra 12 • Telcfcn ~276 
oplen "" pt1?•/cnıtle •l••lı larlff en .,,,.,,, lr•6a' .,Jili • 

Harat;c;ı kardeşler 1 

Büyük mobilya ve mefruıat ma
ğazaları emrinize amadedir. 

MERKEZ · ŞUBE 1 
lZMlR ANKARA ! 

.. 
. .. L..."':_.,. 

· Temiz, ıarif qya, elbile it.ti. 1 

pcmdao cvel plar. Herkes keft. 
d. t. aline ıöre temiz 
b:r eve, maaalirierini 
kabul edecek bir ı ı· 
looa ı. lıat yatıyacak 
qyaya mubtaçtar. iyi 
bir mobilya içiade 
kudia:z.i ne ailenizi 
m uhite daha İ)'İ tanıt 

abilira&ııi.ı. Evioizio 
CIJUI Ujatlııu elİ· 
ketı o1du~wıu uaut
.. yıDIZ. 

Memarlara 10 tak. 
aitt• vae•i'• auıa. 

nw ieıi yapılır. 

Hacı Ali Zad·e Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cinı koıtüm:ülı yeni Ç!f:t lcum:ıı!ar 

Yez mevsiminin Y'kh1mU1 m : naaP-betile yeni retird:t: 
·ooRMôY,, FA YN •VULEN. ve •f iŞER. Jcoıtlimlülc ku· 
pon"ara kostümlük ketenler, pırdeai~üd.:t Ye he · tjr .ü YERLi 
ve AVRUPA kumıı allotti11ualar1 rekabet kabul etmiyecoac: 
derecede satılmaktadır. • 

Elbise iht.yacınızı temia etmeden öne' HACI ALI ZADE 
ABDULLAH tıcaretha ıcsicai mutlaka ziyaret et.iın . z. . 

En s ğl ım, en sak Ye •• ucuz ~umolara y.ılaız ba •ata· 
adan alabilir.siniz. 

Peştem.-: lcılar Eınal O! Ah:ıli Bar.lı ·•ı 
civ'"'f'ı:ırr'a eski Surasii mafcz~sınia N. 10 

1ELEfON 2J·9 __ 

• 

i1/lft .......................................................... I ....................... . 

... 

Taze Temiz Ucuz· Iliç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sihhat Eczanesi 
Başdnrak Bovnk 

~ 
Salepeioitlu Han1 Karş1~1nila 

Sep(ofin 

DIŞ 

macur.ana 
::ı::ıc:x> 

Matlalc 

lull•nınız 

Toplan 
ıahı,er! 

P•ı!•••7cılw• 

Lttfi Krom 
Ea• ,.,.,. 

EN MUl<EMMEL DıŞ MACUN UDU~ . 

Foto Köroilu 

Hamza Riistem 
E:ı meıhur tabrİkaiMın &oiOJt t ma ... ıo.:ıor , tium, cıa. kitıt. 
kart ve biıumum fototrafçılıkta müatamel eczalar, foteiraf alit 
~ ve edevat·. font ve sehpalar. 

'Fatotrafçılıfa müteallik her neoi maZ~emı 
Icvki oqıyacalc res m ve a~ra d.amanlu, 18Decllt ve CWM 

ilfaısahla11 ve kopyalan kemali dikkatle Jl.Pllar. 
AMA 1"ÔR iŞLERi 

IZMIR: Emirlerzadc çarı111 No. 28, 4, 5, 6. 7, S. •. 
Telefon: '.L67S Telgraf: Riiltem bmir 

~ou moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
AtatiJr k Catltle•i No. 186 

• 

T. İ~ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

lkrarni'ie planı-
4 adet 1000 L <OOO L. 
8 " soo ,. 4000 " 

16 •• 2 50 •. 4000 .. 
76 .. 100 u 7600 " 
80 " so " 400J •• 

200 ., 2S ,. SJOO ,, - ---
384 " 28600 •• 
K•.alaı lmart, lbaziıan 
1 ey ül, 1 birincikinun 
tarihininde çt:kiiecektir 

En a.z 50 lıra mevduab 
bul11aa11 hewaplar kura• 

lara dahil edılecektir. 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

•aı.rlgol•ı • ı.ı.,,n, •nltı" 1ıatalılcl111ı •"-h.,,., 
tVeram ve aaire ı · 

Baamabaae Çorakkapı cad'1esi polia karakolca yaaaada 
2.51 uyıb ev ve muayenebaaeıinde ubabta11 akpma 

kadar baatalanın kab!.l ı eder. 
Talef11tJn: 411; 

Birinci Suul MutıbHlll 

Dr. Demir Ali 
K••fll ofl• 

CIH ve Tenasül haatahk· 
&arı ve elektrik ledavial 

laair. Biri• beyi• IOU}I 
Elbımra Sinemu •wınd.a 

T f!lef on : 347~ 

G .. H k •• oz e ımı 

Mital Orel 
Adra: Beyler Numu • 

katı N1>. 2 J 
Kabul uatleri: Otled911-"" 

Mat 10-.11. öfledea aca.ra 
15.30. 17 'f• 34J.I 

Kırçiçeği Kolonyası 
Adı ile Şifa Eczanesi 

L.u iaim al:ında Temizlilı~ Tu:Jalet~ M~,.,J 
ve- t:ıo:ı:et ıatu 2lar:na çoi eluer~·şli 

y oksek dereceli, latif kokulu 

1 TAK S 1 
Yeni bir ko!onya yapmıştır 

' Litresi (150) Kuruştı!! 

Telefon 40 40 

1938 
Olds~obil ve 

1938 
Şevrole 

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

ŞlF A Eczaneıi KJRÇıÇEGI Kolon;,aadd 
Bu fiata satmakla hoynk bir 
fedakarlık y_aptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, O. eli 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Kiiçük ,, ,, 

Tavsiye ederiz 


