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lzmir·: 
Turistik yollarının inşası için 
yol parasına ik lira zam ya

pılacak. 
HergUn sabahları (lzmir) da çıkar, siyasal gazetedir T .... m6 \..----~----------------' 
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H ıtavda umumi vaziyet çolt korku!!r bi.. felıil aimı<ıtır Ba. vekilim -: z n l11tanbul seyahati 

Fransızlar, Hataya asker yığarak dünB. C:eıaı Bayar Ata-
A k . I .1 ' türk nezdinde nta yayı aDSJZJn ışga ettJ er Ve Ba,vekilimiz,BüyükŞde devle- .,leri halı. 

k d 1 • • f t ) kındaizahat verdi.BııgünAnkaraya 6nı1.ror ar eş erımıze a eş aç 1 ar in!;,~7;.b PerapAlas o&ıliae 

Sulh! 
••••• 

lstanbu~ 31 (Huıuıi) - B.t
vekilimıı 8. Celil Bayar, bup. 
An~aradan buraya ıe mıtler: 
Haydarpapdan Acar motöriiae 
biaerek, Dolmababçe urayı•a 
gitmiıler, Atatürküa nf:zdinde 
uzan müddet kalmıılar, devlet 
işleri balckında arzı mala.at 
etmiılerdir. 

8qvekilim z, müteala ..... 
Londrad!n dön.,11 mil&i buka
larımıı müdürlerini kabul et
miıler ve Loudra mali mie .... 
ıelcriaden t> ııe aç,lan 16 .a. 
yon liralık avaa.. dair izaMt 
almıılardu. 

Başvekilimiıia lıta11bllıl . ..,.. 
laati, çok mülaim telakki edil
mektedir. 

8. Celil Bayar, Aalawa~•ı 
bareketıadoa ovel .. kiBer ..,_ 
yetini içtimu clawt etait w ... 
bi•~ erk~ile Ullll •icW.t 119-
• ... uft•· 

Alikadarlar, a.. top•ta• 
m6bim kar•lar ......... .a,. 
lüyorlar. 

lıtanb11l, 31 (Hus111i) - .... 
vekilimiz 8. Celil Bayar, ,... 
•"ı•m ~nkaraya hareket ede· 
celderdir. 

Fakat müdafaa- Muhtariy"?t olm:.zıa, vukub(tlacalı htJ.d.iıe. Jtalyadan teknis· 
"a hazır olarak! lerden Çekoslovakya ~e~u ) '!:, diyorlar yenler götiJrecek' 
tT Prag, 31 (Rttdyo) - Çekos· verılmıyeceldır. • 

Kahraman talebe ( ! ) 
zabıtanın elinde! 

Mektep müdürünü tabanca ve bı· 
çakla tehdid edenler yakalandı Amerika Harici· 

)eNazırı söylayor 
Nevyork. 30 (A.A.) - Long 

lalaıadada bir •atuk söyliyen 
li•I ezcü•le dem;ttir ki: 
-Milletler aileıiain bazı· azası 

kuvvetle tehdidi bir mılli siya· 
.. t ileti olarak lcuUanmığa de· 
'il• ettiii müddetçe A•erika· 
lltn müteyakk1z bulunma11 li· 
ııaclar. 

IJioe silllalaaarak taarraıa 
iet;ı, •6dafaaya laazırlaamahyız. 
Ve harbe girmek için değil, 

barptea uzak k~lmak 'çin ha· 
atr bulmuaalıyrz. 

Maruruzamana 
uğrıyan vergi 

Vilayetim:~d.., 15 
mi yon ı:.,adır 

Defterdar B. Nafi Demirka
Ylbın daveti üzerinde viliyf"te 
batlı 14 kazanın malmüdüı leri 
hhrimiıde Maliye binaaında 
toplanmış, Maliye itleri üze• 
tinde müzakerede balunarak 
~rarlar almışlardır. Şubeler 
tetkilih, eski seneler verg leri 

..... Sonu 2 inci sahi/ede -

lovakya Başvekilı M.lan Hodza, Prag, 31 (Radyo) - Çelcoa- • 
bugün Londra sefiri Jan Maza· lovakya Har.ciyc Nazırı Ki ofta, Fıgaro, buna 
rikle uzun müddet konuşmuştur. Almıny • Haric:ye Nezaretinin • k • 

Alakadarların v"rdigi malü· protestosuna cevab vermiş 've ID&Dm8 IS• 
Dültür lısesi direktörü, mek· 

tepteki müdürlük odasında not

lar üzerınde çalışıyormuş. O 
sırada hademe Abdullahı bir 
kahve söylemesi iç n kahvAye 
kadar göndermiş ve mektepte 
h ç kimse buluQmuyormuş. Yal· 
oız leyli talebede l bazıları 

mata göre,. Çekoslovakya ka· Çt"koslovakya tayyarelerinin. bir t • 
binesi, bugiinlc:rde uhk'ar dah,1 Alman budutlannİ teca· emıyor 
hakkmdaki proj -: ile meşgul vüz etmiyeceklerini bildirmiıtir. Paris, 3 ı (A.A.) - Madam 
olacaklar. Bu proje, Haziranın Prag, 31 ıRadyo) - Südet Tabuis Ôvr gazeteainde yazıyor: 
on beşinden eveı p .rlameotoya - Sonu 6 ıncı salıi/ede - ltalyanlar, Rom aya muvasa• 

Uz : k Ş:ır .. t lıt etmiı olan Fran"iıt gena· 
rallerden Millen Astrayn Fran
ko tarafından D11çeye gö11deri· 
lea çok mühim bir mesaiı laa
mil oldutuau ıöylemekteclirler. 
Dün a1c... Ceaovad.. ıelmiı 
olan haberler haberler bu •e-

mektepte imişler. Müdür Bay 
Hnydar, · müdürlük odasında 
çalııırken kapı açılmıı. ikisi 
ley;İ, biri nehari olan üç talebe 
içeri g·rmiı ve kapıyı kapat· 
aışlar, dürı yazdığımız tehdidi 
yapmıılardar. 

Japon tayyareleri 
ölOm sat;ıyor 

Cuma günündenberi y . pıl.ın bombardıman 
lc;.rda, a·ört bin d6rt yüz elli k:'ıi öldü 

- Yo.ıııı 3 neii sahi/ede -

- Sona 6 neı •""lfetle -

r 
ölüler gününün 

Bunlar leyli talebeden Bur· 
durun Tefenni kazasından Nuri 
otlu Ahmed ve Manisanın Said 
Hoca mahallesinden Fethi oğlu 
Sababeddin Turgaz ile nehari kurbanları 

a6•raaı·m -le 200 talebeden g ... ne Manisalı HeJ· 
lrıv U vacı Aii R za oğ' u Zeki Asi 

kiıi 6lmü4 adlarındaki talebelerdir. Zeki 
Neegorlc, 31 ( A.A. ) - ve Ahmed tabanca ile, Saba· 

Ôliiler ıiinü ılola•ı•ilt1 ga- heddin de büyük bir bıçakla 
pıl1111 merıısim esnıısında tecavüzü yapmışlardır. 
140 ı elo•o6il lcazaları ne- Mütecavizler, müdürü tebdid-
ticesinde, 40 ı bolulmalc oe den ıonra kapıya açarak dışarı 
20 de lcatledilmelc sııntile çıkm ş, mektepten kaçmı~lar-
200 kişi lcadar ölmüştür. dır. Mektep müdürü, bu müd· 

1937 senesinde ölüler fÜ· liiı tebdiden sonra dorbal Buca 
nii11iin tesidi esna•• nda 356 poliı komiıerlığine telefon ede· 
lciıi ölmiiflii. rek vak'ayı haber vermiş, suç· 

, ___________ ./ luların yakalanmasını bıldirmiş· 

Kültifr Lisesi direktörii 
B. Hagdar Candal• 

tir. Polisler; mektep civarıacla 
araştırma yapmıılaraa da ... 
üç talebeyi bula mamıılardar. 

Buca polis komiserliği, pee 
geç vakte lcadar hadise hak
kında tahkikat yapmıı, ıuçl.
lardan Zeki Asi adındaki ı .. 
bari talebenin Bucada oturd .. 1'8 
B. Cemalin eviado buluaanla
rm af adelorine müracaat etmiı, 
Zeki Asinin, hadise esnasında 
kullandığı tabancanın 8. Kema
le a d oldutu ve malumatı ol· 
madan evdeki dolaptan Zeki 
tarafındaa alındığı anlaşalmııtır. 

- Sonıı 6 rneı salıi/tnle -
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Muall;me 

Tabanca ve bıcak • 
Göaterilmeğe başlandı 

St1ime Sadi 
Beaa ...... , .. v..a.. W.. w,,- rnmwh ,., .._ ı.1e,u·• ıurı· 
..................... t ..... 

Groe buı haata ıklar vardır ki, aoı,.ı Ye terbiyeti olmakla beraber, 
oul ~rıu ılı tt zabürü, gene muayyen HDl91ırdıdır. 

:'i ıe im, ,..._ •.ı.JllCI• ta ... • ....... ge.üie• • J•rı t • k•WI • 
ahliluı z ık da bu.._ •eJaıı .. dıJ' .. ,. 

• • 
T. rb ye miloakaıaJar~ dayat mı, hıllr ioıibat ve dieiplia mi?. Vesaire 

llw IW .. ım fm ....... rutop to11 ttoğumuz, m'ilaabp 
•it ti..ııis ı. ..,. ılın .. ıı. ... 1.._ 7-'ttar. i!ö1l.,_ 11<71Mi. «ıy eoeo 
ıüylud , ·atıf boearll\' ._.,. ı.. -.., •••i .. ı Milı:ah olaoJanmızıa her 
biri bır ..... •ldı. fakat makiae ~ glii 1ıJ • • .._ .unt b-'
MlllJI .. ...,.. ......... ı 1 1 ··•••-üç ..,... ~ ~... ~ 
•• .,, " 1'açat çıktı. 

Taıntur ı.,arunuz: 

Bi• mullııt .. ..,. ı..r a-, aı 11 -iyetteıllıl ı•Wl 99 lellkkilerile, 
buıaakll .....,. ... g-, ,.._ile ledıll: tıe llalle plıfll'km, lerıbautnia 
wı.uıulu bid bıtı,w, Jııf9r. · 

- Sil ...... DIWa t f 1 

1 M .. ..., ifa.~. tıS i?111i91 
Difor 1'• ıaLaacuuun nallllaıaaa ~TİlllJo& Ymi bi& n• bda• ıaedeai 

...... ,,.. •" 111lıi1whtm ~ .... ""6rellldn ,.... yalap. 
.. -. •11 •Wıll ... o 91rb •• tapJ'>rlar. Öyle ki. mektebe verilmit ma• 
.U mlerin otoriter, kıymedi, ....._ k .... ~ -• •o • ı 31 
W., IHINıli olma••• ulk ıa ..... ,ı ............. ı., • .,wt-.. 

IJaM C'JÇ8a' ... ,.... 1'H• 11&aJ t 1
' 1 .... .,. id1Jold 

..,.._, ..._ edip dluna; fadlamla Is alı • ,_. ıs• 1 ıl i•I a 
- t "o ıL • .._ .. ..._._ lılw ... , s' s•I• .......... W.. .... ... ... . 

N S l .... • .... .._ ,.. ..... MI ,.,.. ... 1 L ........ 

••••' lılıillla • 'ı •• ,....,_ ... o.- ..... • •• •;nlııW .._, 
,..... eaa •dad idi IJ•W 199 ..... T•ı ... - ..,.,.. - ... 
relat hr11raca ı.u • ._ lıir _. 1Jicl-. lılır.... .... ;••• _,., 

.... leıie ..... •ır ....... - .,..... ..... o 1 ,. • .., -

• ., ....... 1»67le, madlb ... ,... ....... a 11p; ... ıllllJI .... ......... ~ -·m ' • •ı,a• ı .-ı•nı, t s11 .. w lir • ,. ............ .... ...... ., ......... _ --.... -. 
..................... 1 ............ .. 

~ • ..,,w.ım.. .. kam •• et•f2•111• .. _. 
..S. ~al. ....... p'.ıtllıat, oaa .. çai •• rar.a..rarra frlonr 
1Mt111W ....... rd:nmatıds ..._ımıtır. Meklıelt,, eılıların bıçak 
lllUlklaJ ...... kalavtD nal •llllilt ........ ı..,.ıty•i • ..__.fllı_ 
r· b " 

Memurların Haziran aylıklarınclan 
yiJMle 8 11er6i kuilecelıtir 

Blyilt llD.e M~Slad 9 iatifad.,.de girtdeltldn• 
bul edilen ve bugünden itiba· mecmuu -.zarıdiklcate alınır. 
n111 ...,,ı,.t ••,.he p. ,... lk4ei mltldr. Ayrri lı:•aaa11 
ni muvazene kanllOll Maliye iki.ci madd.-i aflli.-0 tftil· 
Vekaletinden şehrimi& ıhbm • irt·ıf tt•·r•· MıMlı•• 
darlıtnM ıelmiştir. Bu kaauna _.giıi istıhka~ ve tediJelerden 
a&e ....... , ve mWaWem ..._ bUıio • ıldl•• &abra vw .. 
.q ve üc:rederilldtm yitzde 12 aJeri çlbrıl~ IOl'lra bfm 
nisbetinde alınmakta olaa mu· tediye mftctarından % 8 niabe· 
vazea. veısisi yüzde aelı:ize im- t :nde -almır. . 
diriı.u,tif'.. Memur ve 1111.taJe. Oıunci •cM.: A,.ı k_. 
d l · H · .. ırm 10' eu aa..wemcfe yazdı cm erın azırao mıaı ve uc- .. dd 

1 
b . 

938 
.b. 

J • d - d k. ... mu et azıran tarı ın· ret er.n en yuz e se ız nı e· don "ti"b bi ..ı-L-. d • . L :L ı aru r aeae u... 
lın e muvazene Vefllll a•1r uza• b 
meıi lizımgeldiği de-D.hlt'-r Dörd.r ':S. dd . 2174 • 
1 ğ b"ld' .1 . b dr uncw ma e. u 

ı a ı m mıı, maaı or 0 • yılı ve 8/'1933 1'rifllf l:ncıa 
ları on• aörc bazıılaa• tt1

'. kllWırıl ....... 
B!tln fcnıfılra "' rsbelere tefl· M1&vakkat madde: Zam m .. 
(iğ ed.a. JW DWYU .. e UaG• ... • .......... ll.I ..... 

nunu •f•Y• yazıyoruz: b'zmet erbaltınG. kazaaç ve 
Birinci madde: 2 • 6 • 938 '8- .... •erflİllri talllıktae-.. 

rih ve 1980 ıayıla muvazene aylık iıtibkakı 20 liraya reçmi• 
verfiıi toun111uın hirfilci •el· 1•••••• .. hı 1 ••• .... .,.. 

delMia 6 aumarafr fıkıut •P- t...._ .. fnı •••• .... .... 
fıdıfri ıelirde değiıt&flmilfi'r. m••••• •aillli allır ı 

Bir ay itinde her ae avın ile 1 Jiıll • --
ofarıa alıaıı afcfıtları parallrıa h·ı· w 

' El .. 

v ..... 

mecmn kazıaç. ildradi 1»"'1-
ra ve aruvuen• verrileri in
dirildiktea ıoarw 20 'lira ve •· 
.r..ı lfStı clfweaferia idıbkla· 
n ve 80 k11ruıa bcfar itçi ılıt
deMderf ite 120 iaruıa kadar 

-,-T-~~n-,-~~~a-,~~ .• ~~Ç--a-L~~-oc~rı-,~-lrı~-••~~n~n~~. 
... llllC etS'Ui 'IC T K ba nrr&dea miilteanadlr. Hem 

-!l.J.,.,
119 

ıüadelik hem makta iiınde 
C"&ll~I~• .- ~-1111'111 Mr ay içiade .... 

liltı ılaf tltldr · 
SıWıat vı fçtimal lfaaw•et 

VeUletiace m meli ~· ~ 
de vaa, ............ ~ 
65 aileye •li11r li•M• S25Q 
lira dajltılmı...._ 9.!& mali yı• 
.... • IMziıta drvam edit• 
.. .._. - 11 r ı' t tiileler 
• .,. .tısmrffrr. Para, Sdtbat 
• ltiiımai Yau ı it miidürlii................ 
~11ıkaıa ôı .... , Ş. M • 

a. • o,ı. kiJiırsiMa yap11en 
Qllkiıa• •ücıtJ.LeıiaUa •yi na
n.I• ç ...... , ...... 
.... w wrawıiJ11• ...... .............. ..... d...,. .. . •.. , ... 

· V aA,i /ıayoan 

dea •• ~ lcrd alatat af. 
dlll!llrr i:ıulfİlllı.ııtlilı tll' ... bilıia~ 

veıaileri indirıldiklea ıoara 2() 
lir• ve eD'lan lfaia düteaaleriıa 
ilb1ıkalrlan eldi La wır9"'
• ,,.u... "w'tıW ftlaatJrlı• 
zir.,.,., 1- • ıf"ı•• 

lzmirlilerin 
lıamıyeti l 

Kırıdir w Yo.ıpt ftdA,.t· 
zedeleri,_,.. .. ~--= Lira ICr. 
O.niı B•k -..... 
~feri 18 QJ 
lnbiaarfar fiitüa fabni:aıı 
••• itçilld il 61 
Oımaııla baakı11 elile 
op'- 4551 
Oımanlı bankqı mıa· 
taka md lifi Y,.... 7 
Osm..W bankuı •Ü· 
dürü Habip Harfat 5 
0..llftL hnbn •mci 
illdlll Ener 5 
•ı•kü ,.Ha "',, 
D' he ,.... ~ ,,., 
u .... >W.. 21ı1116t 

,1 

t !tik fıızırlıamııtır. ıtu ista· 
tilflfd göre ic r.ftdk ihracat .......... 

.,... ~8 ... , ... ı.s • 
hurda incir 2~ pamuk 547,6,. 
palamat ltJ,7.14., ... 464.1,. 
arpa 28', fJofclsy m>, bafcra 
81,9, nohud 60, kumdarı 50,! 
ıuaam 3J, 15, ıauııı. 
122, kepel: 5!1,9, iiiıf»e 5'9,5, 
badem 13,S, deri 124,2. flfh 
1117, 1r taüa .. •La 79, J, ,.. 
laMıt lnslillla uı.s, C9lil .... 
tütü 24,S, miy11nkôka 179.7. 
defııe J•praja 20,1. W 2., p· 
vea 7,. balml8U 7,6,. ıım,ara 
-ct.aı !00 fon, gök boya m 
ldfo, ,... m frifo, ha,,..ae 
571 •011111, 4136, larm Y• ot· 
ı•. ,., r.frr. · 
/.ıaalala 8i4eıaler 
lulir mroe11•• dlıteü iine

rilııa ........ ıU. ve W •i
m. llı•h11•1 w Ltı•W 
Oniveraiteai Habuk Fakllteli 
idarei hukuk profel8rl it. Srcf· 
dık . e.., .... .... 
pa.. ..., ... • 

Bul•aialan flenıir,. 
yollarında tenzilat 

B..,_i ... ıMaa l•r m1n .. • 
betile l.aiiro ıeJ.c•r.ıe na
ledil'ecek eşya için Bulguistao 
dem;..yollar&Dd& t•uilM ..W 
edildiği Fuar komiteai reiıliii· 
.. bilmi1miıtir. 

Mufla vilayetince, lzaıir Fu· 
anada lla,ü •w paliı• yap
..,.. ...... Wlilaştir. Bu 
paviyama Muğla vilayeti mala· 
ıulit ve mamu1itı te;hir edile
ellbr.. 

Maliye Şubeleri 
/itti•• ,.,,..,.; lwıli

""gmrilJI 
Dalla; d•t1:fa baflı lzmirdeki 

Ma,. T..... ı•~ılai .... 
den ififfarea i&tiuı ıubeıeri 
111di•~· · .......... ....,.. 
calctır. 

YıliJ• Vekidi. ı,... Def. 
terdalıtınıa bu huıaıtaki müta• 
leen:aı haıib· ••;ı••· KM..,a. 
...... .,..,. ..... •ı'ıı k 
-.tile Mıt,. aa• rlııi ....,. ........... 

Ymi k6ıl• 1' '•k 
• 1 .... b •• ,. 

.... ........... u •• Er ....... -, ......... . 
,__dlılli .. ,.. ....... . 

.. cı:;.: ı:·~a..: 
E 1 

1 

M 'g! '... W ..Wi 
...... •ı' ·Y-t -···· ...... ....... .,., 
...... K f S.1• ;f ~ri üzerinde çabıacak· 

Kültür D~ ae•ı r 
....... &. s.ı. Er• Hıllııa • 
._. bllıl•eı• Hiw lsiliipna· 

,, ........ •• •• ı ,.,..,.. 
••ittir. 

- v!~~~--J 
idare as11uıdan Ktl~lk Talat Mar 
t11mm brafıt; Merkez lıuıkua 

•• •••• • f• ·rnra .... n 
•••·~ Kaıiıa h..ı.w.Jarı mAteb.., 
.. a=.a ..... ar. ..,. ... ••• ...._._.,.._ .. ..,,·im 
ı;., V..ıi .... , , kıa. ..._ 
bia ~ ...... ..,_ eUiiıinl 
blJlk bir fNlllıle Mbeı alclıi. 

ıra .. etli, ı.U idareafa pllff 
Wrmla pek••m1011J nMi 
ftOlfelw "91&1t\ .. d ...... ...._ ... ...... ... ... .....m. ...., 
f-t"•ir ol.... ..._ tılh 11'\, 

cW.ü,_ıi. 81alik •• ter biJeei • •• 
biliaÜ JIMUlit tempatİ İll taaı .. 
... Aıımı~ct. ...... ..,,,.,,. 
tilin* Dr.. Yaıf i. İsmiria yalwadın 
laaıdJ&ı lir amadll'. Aile1i efradı· 
um ..... lrleriae iıtirak edır. aa. 
.... imlll ... -.. 

lneıııası z nam il• 

Çirkin 
Nanrazph :fa .,..,,. .. ifj 

vak"• or•ıtffur. 
ludrraalr l.mllil Ş.bp Ü 

ıüa. araeferdea beri aaneaı r.1-
rafıaclaıı frimay• edilen Aıa. 
kaza 14 yqaada l'faci ye ile ı• 
cMi &Nr eüda JtıbJ0181111· 
Eveld l'C' $aU, Erpı. iı· 

Geıte h Wla a ,.....,. w .... ..,_ı•a Ja .. ı•ı• 

Yıldızı 

H _ n 
ne 'TE IS 

1 
< 

izm ı ~ş.ç , l er.nıtı 
ın ı,ngi 

VilaJ'effe ıniU'aatll 
veril·:ı'i 

iş kanununun tatbika b~· 
naaını:ı 11tclıöıülllii aii ımebetae 
15' Haziıa~ct.. ~ i~'·si ~ 

~ .&&•···· ,,.. iti'":' hayat veren kanunug ke11diler .. 
ne bahşettiği lliibim faydalar• 
el• balııisle ., .-mi tezahürat 
Y..-•fa .. ar vermiılerdir· 
İzmir işçi ve esnaf kur'181Jatl 
Mrltiaia tefd»Wsi herine ifıt 
liJe*p mitiag için miilaıcl• 
o_. ..•. , ••. 

lz•ir işçileri 15 Hazir-:t.. 
Gm6unyet 9e>'••ıatla ID 
ınnl- W,A '9t1fiHer yapeca" 
içlerindea bazı hatipler it kl
QUDlla •ydalan bakla... or 
tllldaı .. ,.,......... ..., 

içia pniı l.ir program faa~ 
lan maktadır. 

lllillllae • binlerce itc;i itti' 
rık •••u••. ----
Sözlüye kalan 

talebe 
Kanaat notları 

teabit edildi 
Tefef>eyıa wılleeek "ntit 

aOtfm .. aklftırda Kittir B._.. 
lıtıııdan ,eflrimırdeti al'ftaclr 
t.ra lair tamim ıefmittir. Orı. 
ol:ef amav talimatnameıiaia _. 
kwad maddui ıözöaiade tu
t.ram tale"-Jw ıaut ao"8n 
v•U.c.ktiı. T.Cebenia dslter• 
dea .W.p mdteJil Dotf•., Jfft' 
zw ,ailam n'•cle al4iı aotlinla 
karplqtarılacn_ ewda ve .... 
yapatı muhtelf waza1'eı., rr 
.t.r-. plfWer va faÜita61ir. 
çMıu..Iıta ve va.aile........, 
auar cGtak11e .rım1clar. 

Mızat emri 
gehıııdi 

Telgrel1a ~ 
Meli ,.. ....... ..... • 

•'l ıtile wrs·i _..z •i• ..................... 
...... asııhw •• lı 119 
.. "rl·ıı Vtl" 'iı•n• ... 
rimizdeld alakadarlara _. 
atl•••ltti&. 1'tda .. ., - .... 
... ....... itia..,, ... ...... ,......,.._, .... 
emıiaia •uaia aelmui r.kfe. 
aiyor. DiiD yafmz iicret& ... 
marlara M9111 iaııdtrf v*"-ir 
tİL 

TAKViM 
R•mt • USi t Ant.i • tSJ7 

Mayae U Bliillr\i• 

HAZ1RAN 

: 1 ! g 

Çarpmba 
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SON HABERLER 

lzmirin bütün turistik yol
ları biran evel yapılacak 

••••••••• 
tol mGlcellerintlen ikiıer lira fazla alınacak ve ,apılac:.1lı yollar. 
dan geçecek nakil oaııtalarından da a;yrıca reaim tal&ai i edilecektir 

Ankara, 81 (Huuıi) - lzmir ca bu yollarclaa geçe• aakil iki ve otomobillerd• bir k .. 
bariatik yollarını• bir an evel vaaatalarından buıuıi bir Myri ruı resim alanmuı muvafık gö· 
İlltuı için, lzmir vilayeti dabi• aefer reımi alanacaktar. rülmiiftür. Bu lnaeutalci kaaan 
Iİndeki yol mükelleflerine iki- TW"iltik yollardan geçecek l!yibaıı Biiyiik M.Uet Mecliaiae 
11r lira zam Japılacak ve •yn• kamyonlardan kilometre batına verilmiıtir. 

•••• 
Veni tayyareDer HoDanda 

Katili ,7alıalı,ana 
çoi para oerecei 

Ankara, lzmir oe Adana lıaoa ıelerleri i9i11 
Gç ta;yyar• alıyoruz 

l.tubuL St (Haıuıi) - Aab,.. lzmir ve Adana laava poa
.aları i~ yea!den dört motörli iç tayyare alıaacaktar. S. taJ• 
Jareler, rakaDCla memleketimize plecektir 

Labey, 31 (A.A.) - Holl .. 
da Matbuat Büroau Roterda• 
da Ukruya •ukabil ilatilll -. 
reketi reiM Koac:valelce •kut 
ta bulunarak öldüren Sowet 
ajua Vallaukun tewifi içia Hoı. 
landı büidimetiain çok yüksek 
bir pıra ndetmekte oldut~• 
ilin eylemektedir. 

Spor teşkildtı 
La,ilaaaı Mecliıe 

oerildi 
latubal, 31 (Huauli) - Spor 

teıkilitı laakkaadaki lcuaa la. 
Jilaua Bifik Millet MeclilİH 
verilmiftir. 

latanbul elektrik 
ıirlıeti 

Bagln tuılliJ• 
ediliyor 

lataabal, St ( Huıali) - t.. 
ta.W elektrik firketiaia t...a-
1..._ bir ... ,.. ....... 
,... ....... '°'. 
lapanyol heyeti 

..,tl08G ddntliJ 
Rospa, 31 (Radyo) - jJsplD• 

,. ,a.&)acle 1taı,ac1a ........ 
iizve S...ıoıtu buraya sel• 
lap.aJOI beyeti, bugiia Romayı 
terketmif •e iıtu1oada ujlll'• 
....._.tır. 

Katolikler 
kongre•İ 

l 940 ta Niıt• 
toplanac;,lı 

Badapette. 31 (Radyo) -
Beyaelmilel katolikler kongreli 
ıoaa ermiıtir. Gelecek kongr .. 
IÜll, 1940 da Niı ıebrinde top
laamua kanrl8ft&nllDlfbr. 

Fransız 
Haı'a kavoetleri er/ıd. 
nıharbiyeai Londracla 

Loaclra, 31 (Radyo) - Fr .. 
aaa uva kuvvetleri erkiaıh• 

biyuiadea müteıekkil olarak 
bua,a pi• heyet, bugüa 
la,ıiliz avcı ta11areleriain uçur 
&anaı aeyrettiktea aonra, vsi
lea ziyafette hazar bulunmuetur. 

Valiler araaında 
Detiıilılilıler o:tla 
Ankara, 31 ( Huauıi) - Va

lil• araııada bazı detiıildikler 
yapl ... ı Dalailiye Vekiietiace 
tebniir eyle mittir. Bu aebeple 
Çoruh valiıi B. Reftlc Trabzoaa, 
Ealc: · plair •alili B. Kadri Çora
laa. TrabzOD valili Y abya Sezai 
Eaki .. laire, K011ya idare heyeti 
ua11adu B. S.dallab Hakl
rİJe, eald poata umam müdiirii 
B. Nılif Kütabyaya. Kütalaya 
nliai 8. Sedad Tunçeli Yali 
•aaYinlitine, miilkiJe müfettifi 
B. Rifat BitliM, Mar4iııa ..U 
B. Fehmi Sinoba, Taaceli ..U 
muaYiai B. O .. Marcliae tayia 
ecla.iflerdir. 

Hainler 

Reisicumhur 
yab 

Ba•iJıl l•tan6alda 
6ulanacalt 

lltaalMal, 31 (H ... ") - Ame· 
ribclu uba aldıtamız C..w 
, ., ... ti ,... pliyor. 

Çiltt;i ltal,,ınlar 
Almıın,aya gittiler 

Roma. Sl (Radyo) - Alma .. 
pcla fiftç;Uk ppacak olan 
ltal1•.ı...du ild bia kiti. b.
pa A1 ... ya,. laareket etmir 
lerdir. 

Bir jandarma 6aıça. ltalyaa çiftçi)Waia çoia. şi
Rlfrınnr•• iJltllJrdaler • ..u Atw,U. ....... hl ... .-. 

lıtanbu~ 31 (Huıuai) - iz. Almanyada 
mitte firar eden üç makbkumu Kiml•r oatan haini 
yakalamak üzere tedbir tedbir 
alu i•dar•• batçavqa. ıayılır 
lalavuzluk edenlerin döaekLj'i Berlia, 31 (A.A.) - Mıbke-
~ öldürilm:iştiir. •e tarafandaaa verilen bir kara-

Zabıta, IMa rauuı. ..- ~-~--r-- 1a •• .a.. '"'Jle vatana 
birler abaıfbr. bıinlikte bulunmuş olmak içi• 

S • i ( ecaebi bir bükümet ajantaa 
1)'08 a devlete ait İizli malumat v•· 

lataabul, 31 (Huıuai) - Si- miı olmak tart değıldir. Mez· 
JUİ af liyabuı eaasıarıaa göre k6r ·ajanla münuebatta balan· 
ceza bn•nuau• 12S inci mad· malc içia ona gizli mahiyette 
deline kadar olan bütüa el- ol mau da haberler vermek va-
rimler af edilmektedir. tana bai•llktir. 

Italya krah Suriyede yeni mat. 
Trabluagarptan bu.ıt lıanana 

ddnüyor Şam, 31 (A.A.) - Sariye 
parlimentoıu yeni matbuat 

Tobruk, 31 (Radyo)- ltalya kaaıunana kabul etmiıtir. Bun
Krah Vıktor EmanueL M1S1r 
laadutlarıaa ••••ı " bu ak· dan böyle laükümet herha•ri 
şam Savuya yatana binerek bir gazeteyi müddetliz olarak 
Brendiziye hareket etmiştı r. kabul edebilecektir. Swiye p· 

Krab hamil olan yatı ltalyan zetecıleri kaauaun kabulünü 
donanmasından bir filo takip müteakıb aümayiıli bit- tarzda 
etmiıtir. müzaken ulonuada• çıkmır 

General Vale lardır. Şuınig 
Hakkındaki lıa6er lt;in bir istikbal pror Sabri Toprağın 

takriri te,itl edildi ramı lıa~:rlandı 
Paria, 31 (RadJo) _ Viy.. Bükıeı, 31 (Radyo) - Ro-

aadaa uber v•iliyon ... ,. hava kavvetlori aezareti 
AvaıtW'J• ubık Başvekili Romadan ıeiecek olu ltalya 

Şuınigin, b•fi•lerde Alman• llava ......... ....,.ı Valeaia 
yaya nakledildıti haberi teyid iatikbali için bir proıra• b• 
edilmiıtir. Zira, Şuşnigin ika· ıırlamııtJr. 
ıaet etmekte oldutu ıato civa- General Valenin, kral . Karol 
nndalc. evlerin, ıatoya nazar tarafından kab11I oiu•acıta aör 

>encerelerini açmamaları yasak leaiyor. • . 
edilmiıti. Yauk düaclea itiba- Dalı 06 Vınd•or ,,. 
ren lcaldırılmııtar. . karııının laare/ceti 
Papa 81 yaı ına girdi Paria, 31 (A.A) - Dük .. 

Roma, 31 (Radyo) - Papa Düteı Dö Vindaor Aatibe Jit• 
bugün 81 )·aşma girmiıtir. Dev· mele üzere Veraaydaa aynhaıı· 
let reiıleri Papayı tebrilc eyle· lar ve iıtaıyooda doatlan 
•iıt r. tarıfından atarlnlDlflardar. 

Dan mGzalıere • 
redde eli idi 

Aabra, 31 (Humi) - Ma· 
aiıa 1a1lavlan•claa .. ı.. 
Sabri Toprat... Y abudiler bak· 
kında , v,rmit oldutu ; takrir, 
Büyük Millet. Mecliliacle bugün 
•iilakere mevkiiae ko11mq ve 
elueri1etle reddedilmiıtir. 

B. Nadir Ener 
llüclcleiumaml 1H•Yi•leria

den B. Nadir Eaer'e Wr ay 
•en•iyet ftl'ilmittir. Bupa
dea iti~ waiyetiai imi· 
lanacaktar. 

ispanya harbinde şimdiye 
kadar bir milyon kişi öldü 

Frankiatler, Baraelonu bombardıman ettiler. 
Be, yQz öliJ: var. ltalyan tayyareleri 

Cumhuriyetçi tayyarelerle çarpııtılar 
Barıeloa, 31 (Rıdyo) - Cum- rilmeıi için müdabelecle balur yılile müaaka .. •• olauı we 

hW'iyetçi bpa•ya · hükumeti, maıına iıtemiılerdir. b ""k.. eti" 1 F le 
C b 

- k u "m n; paera raa onua, 
' eluttarık umındaalağaaa Franıız parlimeatoıunua bu- ·ı~ · 

müracaatla (Dö Voafr) fariliz 11 abtız ıebırleri bombudıman 
ıünkü içtimaında da, Serber ._ La. • • • b gemiıinin yoldan dönmüı ol· e~-•1n• •azıeçmeıı ıçm tep • 

dutu (Oövon•in) lagiliz ıilebi· ıehriniain bombardımanı dola· büaatD bulua ... illeDilmiftir. 

nia bamuleıiai iıtemiştir. 

Cebelüttarak kumandanbta; 
ıilebia. ı libla yüklü oldatcan
dan müudere edilditi ve mev
cut kuualu hilafına hareket 
edilditinde• dolaya ıilep kıp
taaıaın, öaimizdeki cuma ıü·· 
aü muhakeme edileceti ce•a• 
•• vermiıtir. 

Sarap1,a 51 (Radyo) - Fraa 
lciıtleri Ebr nebri ubilleriadea 
Kutelyoa cepheline kadar oı.. 
k1S1mda ilerlemekte oldukları 
ve ıuvari 1ataataaan bankotial 
teılail içia, bütü• topçua...ıa f• 
aliyete ıeçtilrleri aöyl•iyor. 

Fraaldltler, OD bet köy al
••tlar •• Saıonda Joluau 
knmete •uvaffak olmuı lardtr. 

Loa•a, Jl (Radyo) - Fraa· 
miti•, ValiHiya limaaınıa 
diaki bo.barda ... ı•da 1800 
t•lak bir lnriliz vaparmu be
br .. tlarchr. 

y..,_.. mürettebata fÖlterİ• 
iM pyret uyeli•cle tama•• 
lnartanl .. ıbr. 

Pari1, 31 (A.A.) - Baza ec
nebi kayaaldanndaa çıku ba• 
ber üzerİlle harbiye HZantti 

bt'i bir tekzib neşrederek 
Fraa11z ordusuna ait biç bir 
tuk ve laarb malıemeaiaia ı.. 
paay&J• gö11derilm••iı oldat• -............ ... 

Pariı, 31 ,Radyo) - ( Taa) 
gazetesinin ae11ettiği bir iıta· 
tiıtiğe göre, bpanya dah:li har• 
bi baıladıtından bugüne kadar 
bir milyon inua ölmüıtür. 

Pariı, 31 (Radyo) - (Albo
kuer) ceppbeliade, 38 cambu• 
riyetçi tayyare ile 14 ltalyu 
tayyarui ara11nda ıiddetli bir 
hava mubarebeli olmuıtur. 

Frankiıtleria iddiuan• ıör•, 
cumhuriyetçilere ait tayyarele
ri• do KUZU dütiirül•Üf .. beti 
de, barp 1Aba11 clı11aa çıkaral-
1a11br. 

Puia, 31 (Radyo) - Fraa
kiatlerin, Baraeloau bu ıabala 
tekrar bombardıman ettikleri 
pazar yerine attıkları ağır boD 
balarla icadın erkek ve çocalr 
olmak üzere bin beı yöı k'ti 
öldürdükleri, aoa laaberler .. 
ul .. ılmaktaclar. 

Taymis ve Deyli Telrraf gae 
zetelwri, bu bidiıe clola11•ile 
bire• makale yazmışlar Ye lagil· 
terenin, bu fecayie · nihayet ... 

Beledi,• Daimi 
Enciimeni 

Belediye Daimi EncimHİ, 
dün ötleclea ıonra Belediyede 
niı Dr. Belacet Uzua Mlitla• 
ele toplumıı, Belediye anala• 
r•• ..a..a.nte ve Bellııli,.,. 
aid baa bi•alann kiraya veril• 
•uile meııul olmuştur. 

Otobiiı aeroiai 
Belediye reiıi doktor Behtet 

Uz, dün bayagazı fabrikaaaada 
ve atobia prajında tetkikler 
ppmııtır. Otobüıleri•, kala-. 
lak JOlca IMaluaaa ötle ve ak
pm zamanlarında halla yollu
cla beldetmiyecek tekilde idare 
edilmeli iti• tedbirler ahnmıı· 
br. 

Eğer harb olursa 
lngilterede mecburi aakerlik kanu· 
nu derhal tatbik mevkiine Aonacak 

l..oaclra, 51 (Radyo) - lasilt•e Milli MiidafM ır•ba Nama 
(S:r Tomu laıkip) beyuatta baluamuı ve bub laaliade, mec
buri aıkerlik kuununua derhal tatbik edilecetiai ve laalkaa au
reti hareketi laaldaada yeai nçlaeler tayin edecek fevlsalicle bir 
komite •Ücude getirilecetüai ıöylemiıtir. 

Yugoslavya tayyarecilik' 
sergisinde bir gün ..• 

Aalikadarlara ziyafet verileli 
Belgrad, 31 ( A.A. ) - Ya· caret ve SaaaJi Nazın B. Yer· 

ra.lavya krallıta tayJUecililc baao, Mrtiye iıtirak etmiı .... 
kalibü reili vekili B. Son· memlekelerin ıiyui mümeuil-
clermayer dm akı•• birinci 
Belırad bey•elmilel tayyarecilik leri, evelki fÜll Belırada plmiı 
1erfi1İne iftirak etmiı olan Yu· olaa Almu tanare filo• ku
roılav ft encebi deleıasyonlar mudan1 generl Ferater, ltaı
terefine bir ziyafet vermiıtir. yu bava filoau kumandanı p 
Ba ziyafette Harbiye ve Bah· neni Prikolo ve cliter birçok 
riye Nızll'ı Geaeral Mari~ Ti· zevat hazar buluamuşlardır. 

~--~----~~---
Japon ta,,areleri .slam ıaç17or 

- Başı ı inci sahifede- maeetaclaa ... t 20/30 da plea 
Loadra. 31 (Radyo) - Ja· bir telırafta tayyareleri• mez· 

poa topçek•leriaia, ( Volta ) kur ıebrin fimalinden reçtilc· 
••ri.. b ••r .......,. •• Jeri bildirilmiıtir. Bu ••etle 
nifak olduklan ve oradan Çin bu iki tayyare KuaM adaııaın 
mevzılerini bombardımaa et- yarııı üzerinden ce•ubtaa fima-
••te başlıdıkları söyleniyor. le doğru uçmuştW'. 

Pıria, 31 (Radyo) - Jıpon Hankov, 30 (A.A.)- Reami 
tayyarelerinin, ıeçea cumadan· tebliğ: 
beri yapm11 olduktan bombar· Lunıhıi demiryolunua prk 
duaınlarcla dört bin dört yiiz mıntakaıında Laoıfenı ve ~ 
elli kişi öldürdükleri Ye Kan· vanı iltasyonlannın ıimalinde 
tonua. bugün de bombardıman ve ayaai zemanda Veyıuvaaı ci~ 
edilditi ıöyleniyor. varında şiddetli muharebeler ole 

Tokyo, 31 (~.A.) - Domei maktaclar. Çia lat'alan üç iıtl
Aj ı111ıaa plen baberlere göre, kamett.. ayai zamuda ..... 
24 Mayııta zaptedild.ti bildiri· bil biica.. rç•iılerdir. 
len Huf•r .. briaia etrafıada Japonlana l.aaıfeaıi aldıldan 
vaziyet kanııkbr. So11 gel• haberi aal11adar. 
telgraf haberlerine göre geae• Hoaaaıa timıliade Taoıi•ri• 
ral Huntıunghan kumanda11r ıup bölgeaiacle dqmu kuv· 
da bulunan 150,000 Çinli şid-
detli bir mukabıl taarruza geç• vetleri miibim miktarda fazla· 
•iflerdir. • lqtarıl•ftlr. Buna üzerine Çi• 

Tokyo, 31 (A.A.) _Söyler lil• ele diif ... ı• San aebri 
diline göre Haricıye nazın re- pçme .. Iİ iti• ibti,at tedbir• 
a•al Uzalli HUntte ,_...1aca1c leri al ... lardar. 
bütüa tayialerin liıteıiai hazır- Y angtu eep .... de Japon· 
lamatıdar. Ba liateaia billaa.. lar Vah• ci.,..dald plairlere 
japoayuın Loaclra Mfaretial deniz bicamlanDa yeaiden ba.
alikadu ecleceji zaaneclilmek· la-.larclar. Doka tliişmaa ıe
tedir. mili dlD Titufi lto•barduaaa 

Tokyo, 31 ( A.A ) - Gece ettilctea .. ,. Tatuaıa dopa 
JMlll laarbiye nezareti tarafın· hareket et•İftİr· 
dan aeşredılen bw tebliide Tokyo, 30 (A.A.)- 19391e • .. ı,_ iri: .... 1500 filplleli lcomüaiat 

iki tayyare Japoa,a izeriacle tevkif eclildijl ka1dedilmekte• 
-om"lblr. Bu tayyueler Karo- dir. Ko ... iat talarikib yap
ama viliy.tiacle oea11bdaa fi- •8kla ..uau 236 kifiaia muba· 
male 4otru uçarkea •iifıllecle lcemui ridi olarak J&pıl .. k
eclilerek llab. ah•••fbr. Ku- tadar. 

LH A UDA dareliaade Mılli Kiitüpbaae Siae•uaacl 
ftll&n BUGON 

iki fewalide filim birden 

1- Diti Tarzan Türkçe ıöziii 
Dün1anın en güzel kadına DORTHY LAMOUR 

2 • Silah Kuvveti Franıızca aözlı 
SPENCER TRACY FRANCHOT TONE 
Seanslar: 3 - 7 de O=şi Tarzan ... 



o 1 
devri altınları 

Fra sn amelesi ağır pahada 
bit define buldu 

S:nan paşa, hakikatea tehlikeli fakat cesurane 
bir hareketle Mı11t topraklarına hUeam etti 
t"zlllll M. AYHAN tnıe irttltatıııı k~smif ııbi.>di: şada Jjıadi~ııhı A1nisufu).ı k:ıdar elduğ1191i ıtn1Hdi'9ıflar. 

-- 190 - He~eeanı uııtı, buyük hir vectl için- gelerek onu kürşıhı.dı.. All• .. ler, kttpü• ,.IWiı yeri 
Sin:ııı p:ışa. iıu aailama balfa•uık de ~ "!'°'fe bemiyoı·da. Zaf.61 Yavatz, tJnh gon111el' kvllrırıııı a~i ı: ltirlikte ., .. t•r1Jorlar ve ayai 

kiıı otduvn "u emri verdi: Remlı> ılP Kudu,-;ftn aıası çok yakındı. Gel ~inun. gel. 8eni öpe) im! yerden dokuz ufak küp cfa•ı 
- <.:ı~zE'yi çevireceğız ki, dlışman Kttdfı~ ğeC'e yur'J~mdan bttıtz soııra Siman l'MŞ!l da bu i rr fürn Ç&k .,..,.,.1'f_ KıplMnl •till•.ni· 

ftıktar g;r~rn. iceridd~ de eık- v:mnıştı. IPlteMtddti. l'Mişah ona mura!llıııft bir ... 
MUIB. Şehir derin tJir asstzlıp gömül· kı~ Ü m~ı: a..ioi .-.:, .. lllim •• 

Sir an paşa, 0 gece hi uyumadı ve milştii. Derh~I, Sinan pıi.Şa uu·afrn· 7 .Al .s;n•~, 1..alE'rle1'in bol. Albıh n• •dM sM"alli iffillr, .. ,. 
bani be . ~ h hücum ett'. dan buraya konmu~ of an muvakkat muaftm olsun. aralar1Ma WiMifü1•tl•. Fbmi-

saF kal ra ilrd şef re ..ı~ b L. 

1 
• kale .nm tıff'L 11 bokfutdu. I Pa<lişah l.r rdeııLıı c •·• mı dördün- •IJö MM, ••şatı ni8e tidet· 

:.ı u ne m a aa. ne """' r 11aT1: -u b . 1 f - ' ""fl . • d' k 
1 

.,.o :ırek yerlerı. peya~mbC'r e- cu veıır n fteym naş:ı) a t'e\ ır ı ve r.., lııittMiH dife1i ... ., ... 
@GL. ---. .... 1 ...._ rin llN!rkafJatınt aeııMek i8th·orıfm. kaşlarını Çilttr: l•tı satt._.a ,~ ... fetiytlt. S.traf 

az., eM,.4811 UlJBJautt ·-"UDU V ... -t. •.. f ıb t ş·· ) Lf f ill U3 
"'"Aı.. 1 . ....: .. 01..._ h" b·r .,. .. ~• ) erin .,.,_ eınt.ın u goı:ıt4!1'.. !C"tı~ll.. uy e yaf{ MŞ bfrt:. • m ......... • ....... .-- e.1 ..... t........a,. ~.:1 
il':"' 15 C1r gruıYnı. uu, ıç ı muıı:a- O ~ . ;· . ~ ffıt. . k . ..o..-111.... f .. -- r~ ,,..._._ .,... 1 

Jılin yagaıı şıdtlet r lıır yagmtır· u!tfYıtl ~ sapsan .-rruı, n-
vı:-rnc.t i1.ırmedt:H. s~Uh urııuzda ~hre d~rn soııı·a, hava ) eni açılmıştı. Oök ı..ı yakla.,ınaktan m. M1idini alama- tetkılc edince, oaıar .. l(ra& ila 
••nr P.mn. IMnHawt eJJeıi9t _...tisi p ~dü •11! mo ......... Yıt.- ·,,,. Z.Jllla t1llt•l•ı 111/tllt lhfiMi l...Mı ..... _. .. liid •''-• 
Iere nçtı: dızlau-, ud~ta elle tutuhıc~k gibi rn· - llahtladın mı ıw;~ ?, Bh· feY ~-- clduğunu ıöyfüyor. 

- Çff f(ilııtir AjleJmn, ....., Y.nı- kıWJ. .;ıuylt>miştin !.. P•i.W, e.W bit biti• .. •• Fıaminiyo t.t.;, ••IJ• 
%un yanında mahcup çıiarmacfrn. Kudüste 4c, Şamea olduiu sibi l>li· --. · · · · • · IHlllN llakar•a• oa.. bifMc ümNftJti fe"Jfttht altM •ld4t-
y~ ~ 9'mıfur..... sak türbeler vatdi. 'Va~. &o!büt&tr lmdı: a--'~ _..ı f'--~.-.! M 
\' ,..._, lıuiW 9'lütea-,, tleitıal lfn• seri 'Ve •fa~dJ. Mtt~. ıcar bi· - Seu, çöllerin ~Bemiyeteifni .,... .,.,._.. ...,.,,o • du 3ftftllt öft~nalH; la•et 

JMirh• zakt heberiai 'Yf! --- le yaf11cndli Oerc;i kış mev81Mi idt. ~)tiJotdn. 1kı ttıfttle mirı nrası- ~~ btıi, .,,..,.. ....... civar karakollvdaa Mra.t lso-
~ö»erin ~ doin pkiWiji NıilM':Mi Fü» 1*ta.J'M, WftıMHr Uf~ v1ar• rıa .nifak IOkrıı.ja çal~onkm4 Bak. aw kup HWJor, "-rW •k• ,... ........ aaı .. ,w. HUM• 
verdf. da ı.;. ür d6tmeJDİiÜ. Halil büe wnu_ ti kalfıda Mwır topraklan.. Hafta •tları• tatır.,.a kipi ile• Y-P' ... ,. 

Yavuz da esasen Şantda ~it!, •••• -.ak telikki etmişti. bura.ı da :Mıaırın bir partası.. ı .W.İM ı«»•~Y•· ,. vaz'ıye' eden polia, amelel• 
(ti "'•._..,.) ft W&ia 111ra'fıe Yavuz Lıma rajman :meıardmı •e- - ... J...... . _ tt.p ~ U,ii lurlNta ria ellerfacfdl:i fek111U •ftıalan 
Remle tHlıildeld M>;'teN 4etru n- ura Pii;et, cl8a Mltor. onlatın - Cri:ıp •ttemfytn ~aft.. Çünku karar veri1wı.. ve lut...,. toıtl ıu,et. 

. top?skJanna yüz silrtr.Yordu 1flSllii ilin. i<fll .kMadit. Sfm, tn1'et l · · · d •.....a- .... ı ................ ..-_ ..11 &. ........ 
mışti. :Miljde lııendi:;ine •unda aeMi Kale k a . . : ve_ üıkt'U, ;. ,...._.. Mr •llieii aifbi . zamaaa açerıı• • ıaıı uta 'vp-a• •••---- .., 

y • • m nilla,>et. ~ •• ti •'w ........... .. 1- l*dtt. lu alMIMa• ~ ft6 \e nua: . - p~ 4ldl- Sahretilllaba tıı..k ilUdin.. Sa; AJkıltir bize P Ht \ d ___.b ıor r-
:-AferJn Sınan, gör&Aa mü,,• qi pliMq.eak mıyız? verdJii bir eıui ifa etmMüjiıntle ı yorlar. ıp11 • u mad.. ftllldlt .,,..., •,ooo, ltnya 

niı• tle o da bede• Uttm. köylere _ ç.ıu.a wNrW)B M ağa? .• aıanl olmak iiıfedin.. ve sen, yere lMl- parçaları._., •adalyadaa ibarit ,.... .... 
~.~~~~t ~~~. ·-A~-----~=-~~~~~~~.~------
--. ~ .... zaferllr lrazaıı- - Anil "9yilriluna .... istira- ~ımız. myanamacb, bafjrdı: vusturyanın lngıltereye 
mak terefıne nail o&amıyaoaktıa !. lııiiit Mliti. Zlti jNeceflMti. ,_ 18• - Vwru* :Mnlil boynan f.. 

~ •· .. cı,,,_ haber ..... ~~"':t:.ü:.:::..::;, --· -- olan borçlarını Almanya 
- ZaleriıWln iliamm eldmlı. Al- hePWB oraya ,w.ı. /ngilt•N 

lıah ODU ;a memnun ve hotnud etan. Burası. 1'udiiılüa Üe•..-. taliJd vere k 
hfaaIIah yakinu konuşunz. Fakat •ir mevki w dilaa ~Mr 1'*1• il&tlıı AUlullri 
cftlşıttan tarafına a~, yani onl•la idi· b • 1 il!' 
.ZiMPIJt «11p- bite brft biö nya İbrahim leypmber, oflu 1.-ıam mlJna•e etııe ,,,,,. 
MllB alıJ,;tmdtie _.tfen fMıiiıJat. Tannta mtbü etmek tçtn fite tnJra.oı IOYO 6lr nota Olll'dl. 
dait ~ •' ne 1 ~ kıh~ ya ıettımif w hllıtt etifldeld ~jfi. 1Co11dra, 31 (Racfyô) - r.u:: 
tanktıgeçırsın, tek ımaa.. tilı1'ttf&- dini rivayetlere aöre, oilunun bot.- tiade biti""!-! t f_!i_ ..L...- Lil • _ .... _ 31 ( ....... , - .............._ 
ca r. . Dili fliYiiı ı-... Mlidi keamem)ftl. ı • DlfllP au. e..,. ur ...... ..., ,.,. rwwr 

YaYH .. ...,; i14t att·• 1Mitti ki, tb_... Pen , lf .._ üıeıD _cfi.l*i8 h•fj Llbaancla f>ıilA _,. Mtilltıdln _.._ .. N-

P olıat Alman:1a mll.scılıaelacle 
maıldlldt #Ö•t.rıM/cudir 

ağlık 
bahisleri 

---- İllMMfit1M • ......... 
•· ..... .JI• Mı- ci: 

Böbr•lı hastalılılafl 
->-

Va.t malllnffİafG OlleıDli bit 
vazifesini gören böbrekler, İO" 
ıanaa hayatile pek sıkı bir ·~· 
IUt .. iil.-"9fi ••clu. ~ 
yet ifill lizıiıt ol•y• ..,ı 
m.ddoleri kandan ıüz .. kttt 
vücutte bir ıüzıeç vui,.... 
ıörmektedir. Ka• içi•cle Wr.
urarle maddeler teıekkill eliil' 
rçin, dner•o va11talfle u•""" 
teklere ıelince orada bu faydr 
lfZ iiaimletı •J•••k •ie• ~· 
I' .. ttmelc iberı tiur •• ıüsl' 
in Mld4e idrar kesesinde t a..., e1w. 8öw.1ıı1er tlllfif 
edici ••ddelere karıı fazla har 
.,.ttft,. S. haaıuiyet dola,... 
ıile "'"'•klfidln ı~n ye ot•~ 
dft ılıfila ıelıir1i mad"111 
•• ••h•rtft eftimf•r Mbt 
laicteltritli harap ve •hv• 
llNltte ,.efkatezl ı·. ÇüttkG ııü 
llW ....aMte riMde ftllaJ e 
len bu fayda.az vo tahriı e 
maddeletı ••lfl böbrekler -" 
INıve._. M19et• fahfl', çaiı' 
iMiM. 

Ulda .,_. telifwiei tr11.-ıı• 
güne artıran bu m•liirrit •• 
ler tabif dft" ti Wbrekferia • 
••••• kuvYet ft 
Ierini yaptıkları hasarat ve alet 
lerle yıbtw. Halhki böbrek• 
ler w•t makineaiaia iki kaleİ 
ıtlıkfrtf« ............ , bt 
tün uz~ Wr ihtilal bat 
Jar. Böln.ıtt.ki if 9t aiylMlel#' 
tİllçe w W.elertlelii ..._.ti 
....... Çil r..cfMia flit• (ti' 
genlerinde ele bityils M.elcMk 
lar tevıiıt ettiii müph .... ti' 

.... ,.. ....... •11ıkll' 

...... tııafif ıitlikler• ı--· vMiyeti kıı1'anılak iPI. iaı .. ltM •MJlılıa t ı•a ~111 w Jiaya ır... •lu olaa tifiiti• bat miiftl. manya ile lnıiltere -•ela 
lııılqe;i Y ... etlctır. snı ?J& B r • rrs-• T---. • ...a. ~ ........... ;ıı la t ,, ti ıfl••ı.. 

tlnıakaa, Siean pap, ~u glbIJer- Junu bile yolunda f.da etmekten çe.: lıııı•fi v Jrdtr. cWr ltwaya ;eln M!Mtw iN .-...~~--'- -~-• .. 1.,_.,.,,•~~p~_~alc ve bacak 
nı ayefDütu'iı vucu e ır fİI ' 

den epeyce iıilall tatalamıttı. Ban· kinmiyen Peygambere, lsmailiiı ye- BY ıebeple Li,riltere laük4mtiti ••1111• Al•11lıı• 9iifkiilit 
ladan bir löiinı 0.•!de~ bW blniı tine l:esitmek UUre ?dr ktttfıü i!5Jli Pr•ay• ~ eot• 9'dr•iı " çıkardıl:IM ft&rdirifmelfedir. ,,11bue!k • Beta.f1r,;;.:ı •· 

taan teeul• •eler. a. ,... "' 
zfr6 .. yıbcı ...... lll9lyf 

............. .,.... ctetmlfff. .J!ıU...-aıl iL .......... .. 
Yavuzun ,.., • llllMiatJ ... mı- ....., lıjt.e )\ili.,.. ... ,..... ..... UIKUU ft•• e,feaitl;. Almltfll Al' .. ,. .... - 1 a•• .... • w ....,,..lıeact11im ı· 

Mmlf, lııyah telılit.,
eder ve viicllt -~ 
baıJat 

n.a v...U: ııa798ıa .a.ats .11u.- ile duna l'n•uı •· "!fl bft ar'p kuındlllııi llMllt ••vC11du .... G. .,_.,. lftifllllf • ._ 
- Hepsinin kaydini btWOp z ı Yaqa: 4-.........,u t..w eereya.. ...... eaik• ..,. Aaat•.._ -IMllllabM ......... .... 

k--'i.&... -=-- ...La _, ......... ~et iN. ı• Bu ıuraUe idama •e!tkGm olaJiiar _ Jfa.w t.uada .kMalımll mpmngı UYTIRıe 1*9ecnuae'ly•. t9tikra..,_. .... JMİai ka- ._ wn 
ır.ti1eJ uat .,,,_,. lllfY*• ••••· 

epeyoe b~ er fütuiordu v. l)ılıli. 1-idUi bir ımıardaD abduı Do/ıu~ar lcomi•,OllU W etmek iltememeli Lmdts allCla v•ihHkit. Aııl mesele böbreklerin tabi 
örgül#iıli az•ıt .. •mektir. 
Yokla ia1a11ıa laa,atmı i•"' 
e~ clereeede bölweklerit 
afet.._ •l••tı ... li te...aı 
tbi•• ... ra ••ti•• kurtal' 
..- .- ••111•1•• .. 

b\Ullaria o~ e}Mlfce feci va aWı ve namu kıl&. _.ı;....,, -~L-ı:.ı.:.......ı...... ı........... ~ ....... B k ...._L... ...1..-. ... 
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osm ........ l&nillllll ._. •• ,.... mrı• ı.teri•. ._..,,..,.,. 4elr ,_ ~ . 4ojı1fya ~._.._ _.. ,a.... his m•ıillt li'z6ir1N 1111* ola-

,_.. ..... .,., rrf tllıielti.. - BalMt hımts•r , ••. , h111..,. 0•11~ M y..ıi lıllll ......... ı.- •W..•t ~ tltJ'itl .._, •• 
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tM _.._. I* .... ._ •uraya PMitaJııı er&)'a da~ 'N onM. da NH9HfWe IAr• Ptiea• fi· -Soma•~ 
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A - 168 - Yaun: Alck-sancfr Düma 

tos: "Haydi arkadaşlar hücum!,, diye bağırdı. 
Bunun üzerine dört arkadaş kaleden 

dışarıya fırladı •• 

--- . 
g6re: Hava kuvvetlerinde Fran-

sız-lngiliz anlaşma Çek tehlikesi! 
tdll ••• -

Çıkacak bir har- Tayyare imalitı için hariçten de 
bin neticesi kes- istifade edilecektir. 

sandr~i~:~~':~!.:: ha•ma- Karşılıklı filoları; müştereken kul-
kaıC'sindcn: lanılması da bahse mevzudur. 

Bir h. ft evet, Çeko,..Joçakyadnki 
Alman azlığının lideri .. [. Henlayn Xe kndnr t..>h mmh etli ve hnl · 

ılJ?°~asıt lhtrdinalin başını mı i. c- Dedi ve onu gurüı·üp lı yr te dü- kellemi i tedikten sonra Fran ·a sa- Londracla idi. Kendi ini her gören. Lö Jurnalde Lond. goru melerinden <' k 
şen bu adamlar elli adım kadar ö- 1 sahillerinden çıktı. dior:sllnuz. onun mutedil hnlinden ve Çeklerle E nazik bir i ol d • bu nok 

t,-~vet, bu ay kadar doğrudur. tede durunca Atos onları lıaşı ile sc- Dedi ve sonra • fnyledinın se •a- Almnıı azlıgı nrnsmda i iht afın i)i Lor OD ynak vakı n 
~endi kulağımla işittim. Iamlndıktan sonrn sözüne devnm et- hatine pek alukn go t('rdiği için c:n- bir urette halledil ceğine beslediği 'e iki lıüyuk A\TUP 
bite Portos tnsdi~ etti. ti: caba n~reye gidi~ orh diye oı:du. itimnclclan iyi bir intiba almışlardır. 2~ ve 29 nisan I 938 de Londrada nin kuv'i eti ri ara ında faal bir ·,., 

'-ret ~~nyan, kendıne gelen ce- .-Efendiler, biz birkaç arkada At tmıap \'N'cli: F'aknt hrnmsi muhabirimizden aldığı- yapılnn gönişmeler, :!\I. ,.evil Ç m- birliğinin temellerini atmaktadır. 
dtdi 81~.hkten kollaııııı salıvererek bu kalenin içinde kahveltı cdiyo- -.~= lmı~s~~tla: .. . ->. mız hnbel'lere göre onun Londl'ada layn İl" .l\l. D:ıladiye nra.ında Fran- Bunun in beralıer. bu tednfui it-

a· kı. ruz. İnsan yemek başında olunca -Duk do J,ukmghamı oldurın k. gfüıterdil,ri itidali, Çeko Jo,akyndn gö- sn ve 1ngilterenin mü.terekbir ha- tifnkın pt>rde i altınd.ı. Fran a)n 
b' ~!~halde l:iundnn sonra benim rahatsız edilmek kadar hoşu gitmn ~·ahud öldiiı·lın k ımıksadile.. .. rfılmcrniş. bu sııretlC' Çek Knmoyu va müclaflla "ephrı,i kurulmnsı hu u bilha .. a kerı \t' h: rneılık lı u 
~ llıtleadeieye girişmek beylmde- birşcy olmadığını pekalıi bilirsiniz. Daı·tmıyaıı hayret ve tnacruplc pek nikbin göriinmemekte bulunmuş- sunda prensiıl itibarile mutabık kal- sund düşen kalkınma~ ı ihmal t 

~ ta~ il'1ıd beynimi parçalayıp ha:- Onun için burada miıhim işiniz var- haykırdı: , tur. Berlinden \'C Pragdan gelen hn- malnrilı• neticelenmiştir. Anlaşma mek doğru olm. z. Yalnız kar kuv-
~r ~yet v rnıektir. sn yemeğimiz bitinceye kadar b k- -Fakat, bu n TçakJıktır · IJerler de bu kaygıyı teyid etmekte- ~ alnız hava pl:inma miinhasır kal- retleriııin ehemmiyetli 8Urette art-
ı -ltos cevap verdi: lemenizi, yahud hir.ız oDl'a tekrnr D eli. dh·.. mamakta. karn ,.e deniz kuvvetle- ma ı d ğil, uyni zamanda a kerı oı -

... 'lhı hiç çare kalmayınca yapıl - gelmenizi rica ederiz: ancak af:iler At cevn.p \erdi: Bu merkezlerden gelen ve gerek rinde de i bil'liı'.:ıini icapettfrmekte· ganizn. youuıı labı artık dah" 
a• 'oa bud:alalllttır. tarafından bize knC'mak gibi i\•i bir -Bu hu u ta birşey deyf'miyece- iimid, gercl korku ifade eden haber- dir. tı:lun nıuddet gcrb e bırak Iamaz 
,. ~t'akat ben öyle düşmnnlann el- fikriniz \'arsa, yanımıza geliniz de ğimi bilmenizi rica ederim. Grimo ler el mifüaleğa bulunduğtmu kabul FaJ,at kurmavl r rn ındnki konu~ Ilo reorg. ııizaf') ona ;\ :ı arken. mo 
er ~ d;n hiçbir zamnn kurtulamam. Fransa kralı snğfığmn bfrlfkte içe- lıoş durma su znlıitin yarını hal'lıi:si- t>tmı>kl berab r, ge \. ziyetin endi- ınal::ırm tasrih edeceği lıavıı. tealı- d m harbin J eni f >rik to nu. 
İl ~ela, llöu bsabasmda lmzandı- lim. ııi ul'. bir ~vlu. lnığln, 't' kalemiz~n se 'erici ol<lt ftuun lnikmetmemek la- lıudl rı. h<'p inden daha ~lıemmiyet ı·ı tn rruz k"lı:ri ıi. n 11'kt. 

911 llleçhul düşman var; sonra, vü- Darlan luıykırdı: tepesınL' dık :ısı Ro~dlıler kaleu_ııı zmıgelir. Ji giiı'iiııınekt('dir. Lord Hotermi- rına u ilinluğu 1, • n ı J ı nn 
t• ~~ela Qç yara açtıi;ım Dö Vard -Dikknt et.Ato!-ı, nteg etıneğe hn- meŞl'U .kr:ıı. ~ k rlerı tnrnfıncf, n ı - Beılım.le bulumın lngilız bfr,rük el- r. gore, Alman ha\•:ı ku\'Yetl<'ri kı.} metini, fu:ıl nıı\f' 1 h'nc ilıtı.}.ı.t 
a• ~ lonra, sır.rını keşfettiiıim May- zırlnndıklnrmı görmüyor musunuz? g-Jl edıldığinı 1Jrs1m.. ç· i, Almıın Dı • krınlıgm:ı Çeko lo- 20,000 tayynrP~ <' snlıiptir \'e Al kıı·ın rlwmmiyeti uz.ıh mı ı :ı 1 

\.:._lir; ve en sonra ve en fenası da -Evet, evet; fnkat bunla?' şehır- Gr.imo h'ç c vap verme l n bu emre \":ıkya huclıı<luııu ıızıık olmıymı yer- ııınn~ımm tıın. re imaJ.~tı .tınedt> kutnrnl. hızııııdıı· ~ılı.ıl. urdu!. rnı 
11~1 var Ici, onun intikamı per H oldukl r:t iç.in iyi ni~an alamıya- itaat etti. Biraz sonra doıt :ıı·k dn- lı:-l'ıle nıııbuleğn JJuhınduğuım kabul 7000 dir, fnkut Lnı nıikturı derhal \'" ı ııılu~tı ıniıı , t'ı>l'iwrlı •ıııı hı .ıl.ı.ı 
-~ jçfn beni mağlfip ed r. c-aklaı·ı ve beni vuuımıyı:ıf'aklnrı a- şm başları üzeı.iııde beyaz hn)l'ıtk rekutı hnkkınclu sueı11er gormuştuı·. iJ..j misHne çıkurnııı.k imk:ıııı m v- k tın.ık l.tz mdıı·. 
~ dedi ki: kiirdır. uçuyordu. Bayrağın lrnraı·guht:ıı1 G lEn h:ılıerl rde muiite nn bır Jıo- cuddur. 

lt ~ek alil., yalnız dört: duşmnnın Diye AtoR ernp , erdi. görulmesi ÜZN'İTii' bit• nlkı~ şamntn'i\ ı ket ~upılmndığı, buti.ın bunl ı·ın En ıukuınl.ıı· imdilik Hizumun-
~ t ~; bfz e doı't ki ıyiz....... Hakikat n bu nd. dört tı.ifek koptu: urclnnon s urı!!l siperlt>r" 1 n mıı!:ıd 11skeri lınrel. 11er olduğu bil- d!ln fazla şişkin goı·unml'lde bc>J'n· 

, - t tııl111'1lh · m bir d el.1:ir. 1ıntlutılmış \'i' gC'len kur~unlar Ato- dar sokulmu .tn. dirilmt>kfedil' ki :ıısıl felaket de lmrn- ber b<>r 1.rn\•Uk bir dc\'let in havn ~nfh. -..ııulan C"ık:ır.ık L. ı) uk t r h ,-
~ ~ '\" arabbi ! rimo :rdiği j ~ 111 et rafındaki duvarlara çıırpnıı~. -Fak. t B ıkiııghumuı oldun• llııı dodır. kler t.ıbiatiyl~ k· ndi huducl- kov\• tinin ~ıormn l kapnistl'~incı tc·- lind i,..tilı .de e 1\ eı i li hir t•uıhı ,.,t;1 j 

~ ~e bakılır di pek çok düş- kendisine hiçbiri · i ııbet ~tmemişti. oldüri.ılm nıesine n den eh ·nımi.} d 1 mn: l kın yerlerde Alm~m :ı keı·l~ kabili ettiğini itiraf etmek J ı7.ımdır. .ıfh.ısrn.ı girnwsi Juzımılır. 
~~la çarpışmamız Hizım liyor. Hemen o :ındn kendilerine dört '\'ermem. rinin biriktirilme ine lıir t.e'ıdil\ snf- 31 ilktesrın 1 fil <l • lngfü~rı: K ~ ., 
~-t \'ar, Grimo? 1 iıı nc>zaketiııe elik- ateşi(\ mu Jlb le edHn1işHe de bo se- -D~k İngilizdir. bize ıı •. sı YermoJ l('(lİJ'ler. 22,171 tan re ve 37 .702 motort' - ecec l er c ,-n ayet t 

• •1 f!der~k lukıı·dı söylemene izin v fer onlurclnn dalın i" i ni..nn ~ıhnnııs- haı'P uı·mıstır. Kadın Dtıke lH' m~ı:-:iynt ziy.~desiyle nlN•lcnmiştir. 1 \ (' ı· 1 1 · • • "' · . ~ • ı ipti. f. in ton . örçi ın )e u·ttı- ['ı~ _ .. 
Cıt\ıtn tum~ 0 knt ı:i ~ e e...:m tı·, u··ç a"keı· olu Olıll":Llc .}'C..,,. ıltı~ınu··~ "'e .}'aıısın·, onn lıos ~foe kadaı· ehem- J:u hepli" iki t:ırnft:ın hirinin hesa]l- } l · akt l L 

..... ' "' H • ., "
7 'ı ~ ., • . gine göre ıarp -;onundu lel" 117.lll u un v og .lZl (, a 

:ı o.vıe. Ne ~urul oı un? v i hkamcılnrd il"i J aralan- miyet \ t'lılH'm. :;ızca )~ pacagı t. kın bir h:ıre- bakımlığı nyda 2000 \'C .·Nıed(' k 
'Bir ordu. mıştı. Atos bu sliziinu söyl rken, için- ı, t, bfr hul'p iç.in selıcp ic .. kil ed - 2 ,000 tuyy~ıro teslim ediyordu \'ı' sı : m .. ş 
'l\aç kisilikf Hidil duvar iizel"inclü <ltmrn Ato deki rnbm on d ml.t. ını k:ul hi. bilir. ı 91 !) ~eme.si için plarılnr bıı ımrnz- Keç.ecıierde lıaındm sokağ ıc.._ 
'-'Y&nıi. -Grfnıo. brışka tflfr•k \rt'l'. ue b alttı~ Lir b ~ İ.<>e}i on hl". :ı- 'l'nm miız:;J\('ll'lcıı·hı lınşfanacai:r"J zam ı•nk:ırııııı lıı•men if,j mi~li biı• berber lıealfaaı Al Uıvıyi bıçak 
'-Nasıl ndunılnı·? Diy bag~ırdı. ·''• k kadar u2uua !ıraüp allı. lıir ~urmln hudi leı'İll bu,k('rtey g 1- · t"l 1. . ~ F . .. ... ıs ı ısn ı go:r.elh'üı'Cıu. rmııt:ı için ile sol kulağınd n ve kalbı üzc-
~l Gı·ı"ı110 bu eı · h · Daı·t.0 11.•·.0 11 dncıı· kı' ·. lllf'ı>ine mfümd('I c>dilmis. olın:ı ı e~ef ı · tıı .... 6 istilkumcı. döl't piyade as- lll"J emen yerme ge- " ''' " 1 1 1 1 ce \azw<>t ttJııidfr. 1918 de Frnnsa rinden yara.ayıp 0-ıdu""ren s bı· 
li. tirdi. Üç arkadaş tn tüfeklerini -Lakin duı-uııu7., lıen Bukingh:ı Nfi t"Cc•k m· ın dil'. fabl'ikutorlarıııııı iınuhıtı du a\ da 
'"' tek"""' doldtırdtıl"t'. ı'kı"ııcı· "te~-1 mıkola~ ca fedn <>demem·, o lıi?.(' tıhı M. Fon Rihbeıılrop, Alman millcıti- "OOf' t • kaiı La 1gaıal Şerıf ve ar bacı "'e ka.dnr uzal talar? "" .. ... il' " •> • a) Y .u·py" h.ılıg uluyordu. 
~~- · üçrı·ııct·ıı:ıt·ı· t 0 kı'p ""itı·,· kıım"ndnn ı·ı ..... ntlnr vermi~i. ııin ·ıbrın bil' huilııd otctııı,'Unu .}- Ahmed n tutu'd ki ı adi ~ yüz adım. - " " .. "" - Jfalbııki şimdi gcı"ı'k Fl'un1-1:ı \ t' • u r nı. ~cyo 
':'-Alat Şu tavuKu bitirecek nt- sı1ı uç ehirli d hn Mu ol rak yere se- Bu e,..nad:ı 81rmrılı kn) tnnını m:ın- luyor. Yalnız Alınıın lıukumeUniıı işi g('rt•k c ngillerPdt~ lıavntılık endust veraldıklcrini azauştık. Y:ıra-
ın rildiler, geri kalunlnı· ise. karma;:-,.a tosu Uz rine tnkınmı olan Pol't~ \'atışıııınnk için hiiltııı kuvveUc>rini I d k 

A "'bıir- ş:ırnp r ecek kadar vakti- ..,, ., k 11 ıi iııin tedt•ııııi ettiği muı;;alıedl' edil- an ı tan yarım aat sonra ö eıı 
--ç~ başladılar. ililve etti: ·u anma ı \'C b:ı .knhmnnı d:ı kul-
~·'""~""'_J_ mt~nsan ! lilmi~ olması esef meı.tedir, bu led nni f rnn. n husu- Ali Ulvinin boğazında boğula-

n. 'b:t iz ? -Huydi arkıt<lm;ılnr, Bundnn bnıdrn çnk gtlzel ('yf'r•et' ımndn dnha hnri;r.dir. 
Dl.'"·e Ato ı.- d ı . ....,. nwttir. rak ö:duğ1.1ne d laıct eden bir 

•.. ,,,~1Ye-r-ek Po r il • ramis te te.k " ""gu· 1• c e verm~Lı. 1ngilt r d c:Sı chw İndu.·tri> 
'" B ·· · d Diz Hayh'iıı siynRPlini iyi anlama- · - ·· - dl ar. ..unun uzcrıııe öı·t nrkaclaş kn- -Bundan bu kn, Allul1 bir gü Frans: da cNns.\'onaliza ~- 011 _. }>r n- ıı goruımuş, • iyece bu nokta 

ı d u f ı ı h lı~ım1z i<;iıı, bo~ le ehemmiyetli me-._Öyı ıs · h · , k e en ışarıyn ır ne ı, nrp meychı- nahkfı.rm ıslahıııı emrediyor. olümü 1 1 1 h ı;ibi nnıcibınce ta\.·yarc endü u·isinin üzer.nde ehemmiyetle durul-:ı . e o un, sı atime. nea · t ld d"'... k . tü"f kl . . e ere e .on ukmti, h:ılkın hisiynb 
~..cyel ... k · nıırn 3 ı ı, oı" :ı.s ·eı·rn e erını nii deg'Til.. .•·en iden oı·uanı"z0s_,·011u, bı>]"·le111"len muştur. Yapılan tetkıklerde »-. · .. rzunuzunı pcı ıQe vnrnmı- vermivC'cegı" 'ııi bilir1·1. " "" 0 

''--.,rın:h. ~ "' ve zabitin yarım hnrbi. ini topladı·, ) ,J 

1 u;ın ıokuyorum. l İYL' Ar:rnıis tamanılndı. Almnnyncln alınan bir tedbirin en neticeler vermedi. Trdcımi öylesi- nıaktulün boğazında parmak izi 
Atos d di ki: kaç.: klarm ş hre giriılceye kadar -Anıiıı ! nedir ki Frnm;a ve 1nmJterPnin en-

-ı:._._ ıluı·mıvacaklar · ld ı ı 'l'llİs maııncıiylc nıc>suliyeti onun ida- "'' bulunm.!ldı:ı:.ı görülmüş, otopsi if ıı. ~ nı .. J led'w · ·b· .c· • • ına emın ° u,: nrı Diye Afos Ct"\'ıtp \'erdi. dü:siı'i ~nha ·mcln gayretlerini tesrik 25 
•rtııı:ı .. ı.. uman arm c ıgı gı ı içfo z:ıferleı·ımn ga .. .a-tıarlııi_toı> E" tt- 1 . . . "ltınl rin uz(lrin<I dir. . netices nde kavga esnasında 
b... • --.adur· in:sunın eceli Tan ı k t ,_ k ı - --_ger M:f>.Y. <.L.ıstıso_r anız. hum İhth.·nt \'C lınsı'•·"Ue lıa~'·et eclı"lc- etmeleri Ahnnnlnrın üstünlüğünü ··~ ... ı~ ..... ed~. - ıynrn e.KCa.r .· .8 eye dönmüşlerdi. düşilnüriiz; D:ırtnn.van, sizin aıılı ... ., n.:J\ boX.azındakı kravatın sıkıldı"" 
~ "" At d d k · 1rini iinıid et J • • k"t k ortndnn kaldırma-,a kfıfi gelmiyor. 5 6' 1

L 
0 • e 1 1 • ~ aca'•ınız u d nk'k d b · ·1 · " nıcı \ ıc·ın \'tı 1 pe g~ 1 1 t Al' U · · h ~ "'Onrn kadehindeki rnb d'k' · · ~ .,, e ' .,; • 

1 a n nım :z.ı mı iclir~ , e azaimı~ biı· i ·tihsal kapa itesini an aşı •nş ır. ı ıvmın enı 
.ade.hi y~nr b '" ~ 1 ı ıp -Grınıo sılahları doldur, biz ele, mi bulmıclıran se\· o kadının kareli bıçakla yaralanarak, hem de "n "' a ına ı-.ovan Atos a'"'l f d'l ] ı it '>I " Alman J)ı .·1J •• ııırıın r- k ı k urUırmak için ihtimal ki y::ıbancı : .. k:aıı.+. ya-d.. -:..r.r w. ldı" • - e en 1 er rn l\'ea ımızın başınn ge- ııaldeıı aleyhiniz bir öliinı ,·ec::ik<l" · ,.e 0~ O\"fl -
.. , ~ ""'" • Hu.eg-r n ve ç~· d · ·· - ·· b' · · dan Ummı.):uıııı biı· tC'hlike göre- euclü:-.triııin yal'dınıına hnşvuruln- kravah ile boğazı s lcılaralc öl· 
llzgan:ınt:m birinin yarunn gitti. de 

1i:ın~ı~~:ıımuzu ıtJrelım. rerc- almış 01.musı ve bu husuı-ıta 1-1iZl' ,. ilııceğini ı;öylemcıgı hiç, nmn hi" hak- c klır. dürüldüğü sabit olmuştur. 
, Poıtos, Aı·a.mı·s ··e Dar'--ıı)•aıı da D 9

" • hattn bıztı karilı nt<'~ııl olnuı kt a .,. ~h • ~" nıto \ d bir lSilsa istin.ut "'clemez. z .... •·ıf lıı"ı· 11 . ~ ''Ul'Clllll giıı·mıü~ gol'(' M k ı~ k ·ı b 1r ~tıi s .· • • . "· ~.rı. ·aıı cevap \'c>r i: kuriulacağızdıı·. '" ·"·' arı 1 ,, • • • ı ·tu '1n ravatı e o6azını Q(ıı-t ~ )J japWar. Gnıııoy:ı gelınce - ı yledi kn:rdinafden benim -Sonu \'ar- ımsu ılC'\lı•t ol.m Ct•ko\lovak~·a Al- lt•rc:ihııu hirleşik <lı"'vleller \'('~il K. - sıkanın kim olduğu hakkında 
ba alkadaşın nrkasındu dur:uak ımy: için, hicbir ; man, bir· t hlik ırnd:tLlun gelecektir. Fakat bu foı·-
~~~~.:ı::,". hlarmı dcidurmak em- Ç J M D j K L E R ğilclir. Dıırü:st l iı• müznkerc yoliyle mlilUn nrnhzurlnrı vnrdıı-. Amerikn- tahkikata devam edilıyor. 

4.1 ~... ·leri hal ve f:!Rletmckten de lıichir nııı h:ıva ordusu lehine konulmuş Dövmek 
~~ 1~ dakib sonnı fırkn gortindü; :nrnr gclmiy<'rcgi ml'yılnııdn;lıı·. tnlıtlidnt \"t•ya c:bitnraflıhm ic:ıp-
' ile şehir arnsıncf:ı irtih3 vası- Asrımıza göre vecı•zeler .ğı~l' bu Y!l[Jllımyncnk nlur~a bunun J:ırı gibi haillerle karı;ıılnşmaktadir. 
U(!tl;~~ bir hendek yolundu nbuh:ıti, Alnıanyuyı idare edenle- Amerika \'l' A \'rupa tayyaı·e tipleı·i 

4 l: - Erkelin pahalısı, zengin dlinyanın en beclbahtısmız. elemek "ııdir. Fger i. nzışacak olurstı buna, arn ındnki, bilhn n motör \'C yakn-
tos dedi k1. olanıdır. Kadmm pahalısı i~e gü:zel tir.• Çünkü h m daha çok ~eveeeı.. ılurm bu aı.ı murn müsıı.nde etme- cı k bakımından mevcud farklar do. 

~;;:Halı hal.."'kı iç.in, kil.Zll1alar \'e oln u.. hem ele iimicllcncceksiniz. •ri elıı:p olacaktır. lnyı~ilcı t<>knik ınüşküldt da vardır. 
~4 lerden baıka 3ilihı olmıynn 2 - Kadın ynl:u1 söylerse ma- 10 - Çnrşıyn gide,rkPn cebinizi Pnri ten "elen haberl<'r, <'ğer böyle Halbuki bir havn ordusu bunları 
~ ifti için kendimizi beylıud zuır j'.Öl'Ulür, kadmlıiınn \'erilir. Er- yokluınaklığınız o kadnr ehemmiJe•. iı· h<ldi:f' olur Ye Çcko ·lovakya hu- · ' 1 ·~1 • •' nlmcık ihtiyacındadır. 
fa~ ~§fz ! • Oninrn Grimo de- kek yalan ı:ıöylel'se kıyamet kopar, li değilclil'. Il tta yaptığınız alışvc ludlal'ına tecavüz edilirse Frnn nın ........ \\.. ı , nn a \'t•ya Ingilterenin 
~i ları ı~ın hır işaret yapsaydı merlliğ.ine ya.Jcıştır.ılm:ız, halbuki riş te öyle .• Asıl muhim ol:ııı. yuttu· lerhal miitb•fikinin yardımmn koşa- hariçten tayynre nlmnlnrı milli en-
~--. bmtknc:ıkfarına şüpiıe ne b-iıi ~alancıdırr n de dij'.'eri mert. ğunuz yal:ml:ırla uğ:rısnca"ım:: ihti ağına süphe bırnkınamnktadır. clüstrileriniıı kifayetsizliğini açığa 

1' - 3 Aş;ık1n aklı, bir paten gibi kurdU". ~öyle bir harp, saldırgnnın hiçbir \•urmak, bundan ticaret mll\•azenesi 

Karantinada Halil Rifat Paşa 
cadde inde Sadettin oğlu Z ya 
Tamer, bir iş meselesinden Hü· 
aeyin Hüsnü oğlu 15 yaıında 
Al yi dövdütüaden zabıtaca 
yalcaluaufttr. 

Hakaret 
Kır ataşta Sali hin aileevın de 

Mıııtafa kızı Seher, Halil otlu 

~nyan eevııp verdi: nyo.kk bılat!ınu lhna takılıdır, 11 - Kızınızı evlendirirken lıi- vıl, bahane ve mazeret bul::muyacn- \'C ihrncatın istikbali hususunda çı-
• ~~ buna hın:amam, çünkü çok fikri de din~m g.fbi yüreğinin içine .. Jıdıuı·p tekrar size geleceğini diiı;:ii- rı bir harp olacaktır ki neticelerini kncak bUtiin neticelere katlanmak den yıkılan mıştır. 

kı ~le geliyorlar. Bundan lı k:a jg .. Biı-i: in am delir ibi kosturur, diğ'eri nerek yerini boş tutunuz. ~iındid~n ke ·tirme.k mlimkün de- elemektir. 

lamail Ertaoa hakaret ettiğin· 

'<il~ •ild iı·. 
's( lllc:ılal'la heı-aber dö~t tüfekli & için ! 11!. i tiı•.. 12 - Hnrmıııı nı·kusıııclan borç Bu siparişler l<anadaya yapılır-
~ ve bir de kumundan var~ 4 - {; :zel kııdn . orrmıı·. tsm- öd •mek lıu l~r ki, <,:it't iyi kahredt r. Tf el'kesin iimid ve temennisi, M. sa. 1ngiltere için bu mahzurlnr bir 

......_lk_. d"kl • . •' Hitlt'rl~ uı kadnşlnr:ının bu sefer, uz-
.., Q1Z1 gönne ı · erı ıçin :ızimle sııl iz bfr mucevheı~ ıınichr. ı3 - Alnc klı ıalnmm nldı, dereceye kaclnr lrnfülemiş olur, Gunlük siyasal gazete 0

"t'tly ı l:ışma ''e sulh yolunu tutmalaııdır. 111---~'!""r~~~~~-.,.~--or ar. 5 - Çirkin kadındn ~·nyvanlık, borçlunun ciiıdıınındu döla ır. çünkü Kmrnda ııihnyet lngilterenin :,.bıb •e Jtttm•b•rnri 

~ 
bQ-a Atos cevap verdi. onun fiğinin ieabıCfrr. 14 - Gidecc ... hı iz yolu. daima /k.. b • dı bir domins onu dur. Fnkat Fl·an n Haad•r Riiıdü ÔKTEM 
'u-amis dedi kir 6 _ Kadın kendirri aynada sey- kı.sndır, diye dü~Unünüz, ;,·okRd yan l .IUÇ lr en iç.in :ıyni k:ihr. V.aal .e,ri1aı Ye yaz.ı itleri mildi> : •~;::~ilah bilir, ~u .znv:ılh şehirli redebifir ftikttt erkek krıdım tavrı- yolda c.nn sıkınt:ısınd:ln p:ıtlarsınız. Yeni Sipahipazarıoda Malat- İngiliz-Fran ız hava nnlaşmn ı n.laUDdl f(fWıeı ÇAl\ÇA.d 

t t -q)ar i2erin• teş @tm kten nef ıetsiz gBrmelidir. l 5 - Sarih ve düıii olana. bu yala Eaad otlu Ahmed, l.partala ort:ıya ikinci bir mesele çıkarır; -
' ettiğimi itiraf ederim. ~ F.: Tc"d1 rr 1 . zamanda cdnngnlnh diyorlar. Ri- bay lımaille elbise metele~n- Knrşıhkh filohınn mlistereken kul- iDAREHANESi 

kst;--llid'at ehline ncıynn bir pnp:ız ı - . ı .l!n d mun ım C!I"ı çocuk- ) ııkur olmaktmısı:ı böyle bir danga- dea lcayga etmiş, bay lsmaili Janılnrnsı. • 1nrıir &inci Beyler eOb~ 
ası., laşmış te-lı1frJ...'1 e er ve onf:ırın ~eha- lnklığın tacım gi•·mck dnha c f d · .. Fr 1 ·ı· h -..ı lıırı C.liılk J aıti•; bı'uaeı ,-.... 0..1. 
b detfeıini bile mntel><'l· tutnın:ılnrdı. !idil'. .J ~ re ovmuı ve bir takım elbise de ' ansız ,.e ngı ız ava omu - r 119 

Jye Portos nkty etti aldı,.ı • 'k"' t d 'ld'" · d kıynslnnabilecck bir klymettedir. 2"elvef: ıllllit - ANADOLU 
~""-- dedi ki. . MuaUimJmı, lmgtm lıifı• fabanctı, l 6 - B"b." ını11 ct"ık"tı' ı'lı" gn,.·ı- ç 5 vı aye e ı ıgıo en !' ı.1 

'""H • bt,.rrk 1. mTukT 1r rrn r .. .. " .,,_ tutul mu.otur. Ahmed zabıtaca Runn muknbil, iki memleketin k:ırn • oa: 2776 - Jloata kuıuau.: •M 
' ıı~~ofrusu, .Arnmis haklıdır •. Ben =-- ~e ) 1 

' ~ rı,ırnınc :.ı. va- ncıı, ıfü~gfırdu yıkılmağ'a mahkfım orduları terkip ve ehemmiyet itiha- ı-------------~-
lltıı, görOneceKim. zife g6rmelcı·Inc fn1kursnk lrnna bir çardağa bn. ,·ermiş demektiı·. tutulmuştur. rile tamnmile biribirinden !arkhdır. ALone ~l'raiti 
~iye Darta.uyan haykırdı. hnk nrmemck elimizden gelme:z. n~ıkta kalır.. Bıçak taıımaJı Ayni sebepten, lngiliz hm·a kuvvet- l .11.lf:.l HW. ahı •Jlı&ı &Ji1 

" ~1• •• b'kat Atos bu nasihati dinleme- S - Evlilik ne pi~·aıısıoduı·. ne 17 - Haııendenin agzı, saze:ı.clc- K )erinin bil,•ük endişesi İngiltere '-un11ıw 
t- • • E eçcciler mıntalcısıada San· " tıp~ q- elinde tfıfe.ııi ve diğer elinde de tetkik ve hesap ışı. vlilik evli- nin ·azı LijyJeı·. Dinliyenin i e içi ndalarının müdafaası olmak tehli- l ı.luıo 

11 
ru Jrlt tJer !\in 

~ırı,..~ı olduğu hnlde duvnrm üze- liktir, kendisinin ııe olduğunu ~on- söyler. dıkçılar ç.arıııında Be11ehirli kesini :ırzeder. bnlbuki Fransız hn- alca.- ı 11~ti n lıradn 
ı..ı-~~t:ı:; askerlere ve istihkamcı- radan gösteııir. 1 - Hem hoş ke c, hem boş Ahmed Sabrinio üzerinde bir va km•\·ctleri kara hnrpleıine müda 1-!!:~~~~~=-===ı!~~==~--- ı 

.. do'" d . lk b L b 1 b t .. Al\ALlrl lJ ~A'J l AA~Jl\Ln 1 K'l'U bağırdı• 9 - Se\".diğiniz ka ın, ı2i dinli kafa olmaz. ·i rahmetten biri i ıça.: u un mu,, za ı acı ali" hnle etmeğe daha sarih urette te-
'tt'eııdil& _ _ _ , h :or, fakat hi9birfey söylemiyorsa, li21m. Ç!MDlK sadere edilmiıtir. mayül edecektir. ıı .. sı.uu!l·ırn 
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~:3'~~Londrada kaçtrıtmak iste-
Bugiin_k_ü_p-.-ogram nen milyoner kimdir? 

Jstanbul radyosu 

Öğle neş·iyata: 12,30 Plakla Vaktile okadar fazla çalışmış 
Türk muıikiıi - 12,50 Hava· 

dis - 13,0S PJilda Türk mu- ki, uykuyu bile UDUtmuş. 
ıikiıi - 13,30 Muhtelif plik Ajans telg aflarının haJ,er mıştir. Fakat, haydutıarın ya· 
•eıriyıb. verdiği gibi, lngilterenin en kında muhakemeye çıkarılacak· 

Akpm neıriyatr. zengin adamı sayılaıı lord N ı· ları anlaşılıyor. 
18,30 Plildadan1 musikisi- d (N ff fil J ıeld) haydudl · tara· Lord N ıfild de hadiseye faz· 

18,45 Kızılay haftas : Konfe· f d k 
m an açırılmak teh lı eıi at· Ja ehemmiyet vermiyor g.bi gö· 

rans: Rüıtü Diktürk (Kızılay latm ştır. Son gelen "''' z 8 
ızaıı) _ 19 Plilda danı muı kiıi o rünmektedir. u meseleyı mev· 

aazeteleri, hadisenin tafsilatını b h ..J J d 
- 19,JS konferanı:Dr. İbrahim 6 zu a s •1:1en ere, sa ece: 

şöyle y1Zıvorlar: i 
Zati (Frengi ve kanserin umu• - Evet, demektedır. şte öy· 

Lord, Oksk rddaki y z h ı:ıe· 
mi münasebatı) - 19,55 Borsa c le iki adam geldi, beni kaçır· 

ıinde oturuyormuş. ., sa· 
haberleri - 20 Nezihe ve arka- mm 6 11 ile 7 si a i ıanda Lord mak istedi .. 
d .. lan tarafından Türk musikisi 1 b · L rd Nafı"ld, ı·ngı·.·terede bu--_. iş erini itirmiş, memurtarı gı · 
ve balk şarkıları - 2o, 45 Hava tikten sonra koltuğ ına uz~na· yük san 1yi müesseıelerınde ser· 
raporu - 20,48 O mer Rıza B. 

rak cıtara içmektedir. ır:tz mayesi olan bir mılyonerdir. 
tarafından arapça ıöylev - 21 sonra da evine gidecek.. S 
Kliaik Türle mlllikiı·: N Jrİ Halil on senelerde, bundan evelıd 

• Bu sırada kapının önünde 
ve arkadaılara taraf ndan (Saat hava nazırının müth ş bir raki· 

büyük bir otomobil duruyor. 1 H 
ayara ) - 21,45 Orkestra - bi olarak şöhret a dı. nva na· 

O.omobilde bir şoför var, iki 
22,15 Ajaas haberleri - 22,30 adam. Bu iki adam hemen oto· zm kendi şahsi arkadş oldu· 

f1ikla sololar, opera ve operet mobılden atlıyo · I ar, içerıye gi- ğu halde s ıyasetinı tenkid edi· 
parçalara - 22.SO Son haber- riyorlar ve iord N , f ı ldin karşı· yor, bilhassa Jngilız fabrikala· 

_..., ve ertesi günüıı programı. sına çıkarak, tabancaları elle· rında yapmak mümkü ı iken, 
Ankara radgosa d 

rio e: harıçten tayyare alınmak isten· 
12,30 K uışılc plak neşriyatı - Bizimle beraber ge linl di· 

- 12,50 Piik : Türk mJsikısi mes ne hücum ediyordu. 

D yorlar. Hava nezaretine Kıngıbey 
ve halle şarkıları - 13, 15 a· Lord, birdenbire heyecana 
bili ve harici haberler. Vud gelınce, ılk işi lord Nafild 

kapılmıyor, soğukkanlılığını mu-
Ak•am ne•riyatı:. f d b d l ile görüşmek ve fıkirlerinden 

-r T ha aza e iyor ve ay ut arı: 
18,30 Karaşık plik neşriyatı- N 1 B iıtifade etmek olmuştur. Mılyo· - e iıtiyorsunuz uraya 

19,lS Türk muıikiıi ve halk ne halda geldiniz gibi sözlerle ner, lngilteredeki bava sanayii 
şarkıları (Nihal ve arkadaıları) karşılayor. fabrikalarmın, orduya .üzumu 
- 20 .S..t ayarı vo arapça b 

Haydutlar tabancılarmı ada· olan tayyareleri en kısa .r 
neıriyat - 20, 15 Türk musikiıi ma daha fazla yaklaştırarak müddet zarfında yetiştirebilme· 
ve halle ıarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaşları ) _ 21 Ulusal tehdide başlıyorlar. Eakat lord, !eri için nasıl çalışmalara la· 
artırma kurumu nam.na Sü:ner· üzerinde hıç bir sıJah bulun· z ı mgelditi hakkında bir prog· 
bank hukuk maşıviri Mü ı p madığı halde, haydutların et· ram hazırlamıt ve bu program 

raftan duyulmasından korkarak 
Hayr - 21, 15 S tüdyo salon bava nezareti ilo S '.'ı nayi mües-

ateş edemiyecekleııni bildiği 
orkestrası, - 22 Ajans haber· k d seseleri arasında görü•ülmüştür. için, g tmemekte aya ireyo . ~ 
lerı - 22, 15 y arıOiıc:İ program Bu sırada, yaz hanede en son Lord NRfid, on yaşın dan beri 
ve istiklal marşı. 

kalan bir arkadaşı, yandaki h :ıyatına kazanmağa mecbur 
AVRUPA RADYOLARI 

jen/on ler: odadadır. H ıydutl rı 1 tehd dı· kalmış ve bu yaıa gelinceye 
ni, Lord N ııildın söz. erini du· k d h ı·f · t 20,10 Vıyana: Senfonik kon· a ar mu teıı ış Y pıuış ır. 
Yarak hadıseyi anlıyor ve der· d b k 

ser, Üo>vald Kabutaaıa idar.. H.ıtta, on yaıın AD eri ço ça· 
bal telefoou açıyor, polıae ha· 

r;J
. jit\de). h,mağa mecbur oldutu rçin, 

ber verıyor. 
a/i/ konserler: Bir ıki dakika için de on iki uyku uyumasını unuttuğu, o za· 
7,10 Berin kısa dalgası: Po- kadar polisle dört otomob l m~ndanoeri günde, ancak bir, 

konser (8, lSdevamı), 13 Berlın l s· h ı ı'kı· saat uyudu""u so··ylenir. ge yor. 111ayı mu asara atına .!5 

kısa da'gası: EJ enceli konser, alıyoriar ve içeriye gırerek, iki • • • 
(14,15 devamı), 13,25 Bükrcş: Halkevi köse§İ 
ltalyan musikisi, ( 14,30 Hafif haydudu tevıeif ed vo·lar. .. .. 

Hadııe derhal Oıeslordda ve 
muliki), 17,45 Berlin kısa dal-
ga11: it ıonu konıeri (18,50 d~ Londra da duyuluyo · Fakat. 1 - 5·6·98:) Pazar gü ııÜ saat 
vamı), 19,15 Bükreı: Radyo sa- Lordun iş hayatmdaki itibarına 15 te evimiz gösterit komitesi-
loa orkeıtraıı, 19,30 Peşte: Çi· halel g~lmemesi ıçın, bu h\\be· 

rin fazla dal budak salm 1mas.- nin ge'le ı toplantısı vardır. 
.. n orkeıtras , 20 B:ikreı: Rad· 1 k ı 
•- na çalııılıyor. Polis hadise hak· 2 - zmirin ıymet i çocuğu 
JO orkeıtruı, 20,45 Berlia kısa 

kında resmen bi .. şev söyieme· Vasıf Çına"ın ölümünün yıldö-
dalgaıı: Yeni müntahap plaklar, 
22,45 Bükreı: Lokaatad n kon· temsıliıı naldı. nümü 2·6·938 P~rşembe tari-
ser nakli, 23,30 Peıte: Radyo Resitaller: hine rasıl.yor. O akşam evim ız 
orkeıtrua, 23 Bratiılava: Piik 21 Belgr'ld: Halk şarkıları, stılonuıda saat 20 de yapı a· 
konaeri. 21,05 Bükreş: Beethovenin es r· cak tö e.ıe bütun yur..ıdaş.ar 

Operalar, operetler: lerinden, 22,30 Betgrad: Muh· dav ·ti d r. 
12 Berlin. kısa dalg.uı: Puc• telif şarkılar, 23,20 V yana: 3 - 1·6·9~8 Çarşamba gii ıü 

cininin •Mantel. iıimli operası, Sarkılar, 23,20 Be ~rad: P yano saat 18 de so:.yaı yard m v.- s · 
16,30 Berlia kııa dalgası : Eski konıeri. at 17 de hal... dershanelerı ve 
ve yeni operetlerden parçalar, Dans musikisi: kurs! u kom tcler ıın haftalık 
20,30 Pe, t ·: Oper:ıda verilecek 22, 15 Berlın Kısa dalg:tsı . top ant ları v rcl r . 

Suci2t Aımaıı.:ırı 
-Batı 1 inci sahifede

Almanhn siy· ıi kom.tes, Ç -
koslovakya hüKüınetinden ıstiye
cekleri imtiyazları bugün neşret· 
m ıt r. 

Südet Almanları, tam ve ka
mil bir muhtariyet istediklerin ı 
ve bundan zerre kadar feda· 
kirhk göstermiyecelderini, Çe· 
koslovakya hükumetine bildir· 
mişler, muhtariyet verilmezse, 
vukulacak badıselerden mes· 
uliyet kabul etmiyecelderini ili· 
ve eylemişlerdir. 

Südet Almanları, mukabil 
hiçbir şart kabul etmek fıkrin
de o!madıldarını, açıkça ihsas 
etmişlerdir. 

BerJın, 31 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosu son hudut 
hadiseleri hakkında Almanyanrn 
Pragdaki sefiri tarafından Prag 
bfödimetı ııezdınde yapıımış 
olan teşebbüse müteallik olarak 
dün alınmış oıan haberlerı yaz· 

dıktan sonra şu mühleayı ser· 
detmektedır: 

.. Artık Çekoslovak Hariciye 
Nazırmın yapmıı oldutu vaidin 
bir şeniyet haline gelmesini ve 
diğer bir takım b.Jdut bidiıe· 
lerınia müessır bir ıurette önü· 
ne geçılmek suretile hudut ara· 
zııinde yeniden sükii ı hüküm 
sürmesini ümıt etmekte• baıka 
yapılacak bir şey yoktur •• 

Prag, 31 (A.A.) - Çeko1-
lovak Ajansı Alman toprak· 
lara üz~ ınde geçe:uerde uçan 
Çele t.ıyyarelr.rı hakkında Pr.:ıg 
hükumeti tarafından yapılan 
tahkikat netic sine dair neıret· 
tiği b r teblitde bütün bu 
bidiıelerin tevailc edilmiş oldu· 
tunu ve meaullerinin de ceza· 
landarılmıı bulunduğunu bildir· 
me~tedir. 

Bu g"bi hadiselerin b ir dıh'\ 
tekerrür etmemesi içia Jaül..Q 
met hudut c.varrnda tayyaı e.er 
içın yas.ık edilen beş kilomet· 
r.e}ık -,a~t,kay:ı .pf 91_._,_r•yJt 
Çıicarmışt r. 

Prag, 31 (A,A,) - Südet Al· 
manları, Henlayncıla•m talep
ler ı ni izah ed ·n uzun bir tebıığ 
neşretmııt.r. B.ı teblit 23 N · 
s.m tarib.ıdekı Karlovıva re on· 
gresinde mebuslardan Kunt ta· 
rafın darı ira dedil ıp şimdıye · a· 
dar gızl i tutulmuş olan nutk .n 
bır büıasasını teşkil eylemek· 
tedir. 

Bu hülasada 14 ıoktıs ınev· 

cut olup en müb.ınıeri funlar· 
d ı r: 

1 - Südetlere ait erazının 
kanunen tanınması, 

2 - Çek df'vletinin ve etnik 
h ıdutıarın yt:niden tenıiki, her 
etoık gr ıbun kendısıoe bas bir 
hü .umeti bul•rnacaktar. 

3 - Merkezı ıdare bütün 
etııiıe grupıar arasında tevz 
ed lecekt r. 

4 - Si · ·• '7 ıı•lak bir 

Haıı an 1 

lngilterede kazan
dığımız teveccüh 

Memleketimiz ve Büyük Şeı mize kati' 
d rin bir sempati oaraır 

latanbul, 31 (Huusi) - Lon· her mües~eseden güıel iatİ: 
draya gitmiş olan mılli banka· hrla ayrıJdıK. Londritda. çok 

e1 l arımızdan iş Bankası genel karşılandık. 
Me 1 ~..cet m.ze ve bılb• ... 

direktörü 8. Muammer Eriş, -
b ıyü < ~ef mize karfı derin , .... 

gazetecılere beyanatta bulun· pa ti bulduk. lngıtııler ne yıP"" 
muş ve: ıarsa, .steyereic ve ıeve ıe\'t 

- Londrad~ mali müe11esc-

seler1e yapt ğ.mLZ mılz kerele· 

rin tafs la oı yazdın • z. B ze 

açılan kredıd~n on ın iyon fn. 
ı ıiz lirasıle en<Jüstriyei ıes sat 
yı. p lacak ve 2 uıılyonıa da as· 
keri ihtiyaçları ın ı tedarık edı • 
lecektir. 

lngilterede temas etliğimız 

y;-ıp1 letr. 
Londra büyüı.c elçımiz B. Fet· 

h O ıann yardımıqı, bılball• 
kav<l ·derim. 

D;-m ştir. 
İ g 1 z gueteleri, bize açı ... 

ıeredi mukabılinde hafif kfCY 
vezörıe. I mJhr p yaptıracat-' 
zı yazıyorlar. ------/at ·klal madalyası Frankonun Musaolitı1' 

Eskı gazctec arkadaşlarınuz· ye mektubu 
dan 8. Agah Çetine mi li mü· -Bası ı inci sahifede--
cadelede yaptığ vatani hızme· aj r" m 1b 

4 

Y.!tı haıucrn h bltİ1 
tine mükafaten istiklal madal- tenvır etmemrştır. iki gemi 2 )la" 

vısı verıimesi Büyük Millet ziranda fecı: vakti Kad.be ,tt 
mek üzere yo a çıkma.ta bd" 

Meclisince kararlaştırılmıst · dır. Bu gemılerdeo birili 111' 
Madaly~. diirı müstahkem teknisyen tayyareci ve makiadi 

mevki kumandaıu ğında arka· nakledecek, d ğeri de bir ~ 
dışımızın gökıüne takılmıştır. ma.zeme ile d.ter tcbi.,_lr 

ri götürecektir. Fraako katı bif 
Tebrik ederiz. darbe indirmek içia ber ••.t 

K ."lhrama.1 t :ılebe (!> 
%abı 1.:. ın elinde 
-Başı linci sahifede -

Diterlerioin ne ·eden ı.iih tedarik 

ettikleri benüı bellı değildır. 

Tehdidçilerın diiıı lzmir vapJ· 

rile lı · aAbula g ·rnek isteme· 

leri ıhti mali · az · kk ı e alı

narak ı s ud ... ıtında bulun· 

durulmuıtur. 
liuca ı;ıv.ırında yapılan ta· 

harriyat netıces ınde müt caviz 
· Ç ta1et)e ~a ıt-as "bt-
luu muş ve yakalanmış ardar. 

Hadıse, lzmirde ha~b bir 

asabiyet ve teessiirle k rşılan· 

mışt11. 

D 'R .... .., l., 

Salih Sonad 
Cı d, Saç v zunrevi hastalıklar 

mütehass s 
ikınc h~vter sokak No. 81 

H··rg'i ö~ eden .ıı;o., a 

mali muhtariyete malik ve kul
lanacağı parayı intihapta ıer· 
best o , aca ktır. 

S - E\n k bütün ekallıy~t· 

lerin ıht yaçl.m nazara ıtibare 
ılanmak suretiyle btitün müna· 
kalit sistemınin ycn!den tenkısi 

· 6 - Zabıta ve adlıye işleri 
de dahil olmak üzere tam bir 
idarei muh t r iyf"t. 

ta viye kuvvetleri ve malze .. 
iatemiştir. 

Fıgato gazetesi ise tÖJl• ,.. 
zıyo:: 

• D Jçenin Ademi Müd_.., 
le komitesindeki mümeuiliDİI 
vadındeıı nükul etmeğa h:ç tf 
arzu etmediti zannoluamaldadar-1 

Avam 
kamarasında. 
L.in.Jgrand1. ıereli• 
bir ziyafet veriltli 
LoDdra 31 (R.adro) - A.

kamarası salonunda, bu ,.., 
ltalvatun Londra ıefiri Diaol' 
randı şerefıne bir eiyafet ..,il' 
mıştir. Bu ziyafette, krala" ~ 
veri, başvekiı Nevil ÇemberlaJI' 
Har c ye N ız r Lord Halifakl 

Avam ve Lord er kamarallrt 
azairm haz ır bulnn muflardar. 

Neba tat 
Hastalıkları 

1 Ç l N 
Müstahzar Y•nİ 

i .. açlarımı~ g•ltli 
Hacl Davud Zati• 

Rahmi Karadavud 
Halimafa Çarıı.ı 

No. 31 
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re bileceği her saadete, bile bile kı- .ııi zumnnarda idi. Haui, doktor bari!.. Gozı r m ıslandı. 

1 
yıyorum. Hiçbir kuvvet, ~ ·e hır lı .- bizi takip ederdi. işte o günlerde, Annem, GiizidEt, Giiler, komsu-

''Ah b •• •• 1 dise, onu gönlümiin içindC'n <'ıka ·a- içimde bir unışukluk, bir sersemlik ların kızlan. o mütekaidin zevce i, 

U gonu rnıyncak.. hissetmiştim. Ve ilk defa Rana itiru. bir gözü şaşı kızı. ne bileyim, beni ' '' j Sesini iRitivor l!İbivim. . edivorum. kendi kendime sormuş- Tirede t~~ıyıp. sev~nl~~ ~ep orada .. 
Gözleri. içimde yaşıyor Smme ! .. tum: Hepsı ıle bır yıgın opuşml'k .. 

f; ı naşımı penceredl'n uzatarak i'e- - Ben, bu tıbbiyeligence karşı za- Güzide koluma girdi. Güler bir 
• ridcki denize bakıvorum. Hın av or- yıf mı~·ım '! az daha serpilmiş .. Işıklı ışıklı göz-

y a.zan: itadan kaybolmus .. Kaldmır.lar ııy- Demiştim. Fakat bu uyuşuklul·, lerimin içine bakıyor. Giiziclede gi'!.· 
63 - kuda, deniz siyah bir rüz~fır gibi e İ· eok siirmedi. Anladım ki, 0 gen~ li bir saadetin genis nefes alışları 

~1on, aşk olabUmest onun icin- rikini du\·maluıınız. ~ or uzaklrırdn !.. için benim lrnlbimde hi<,~bir şe~· yok. vaı·. 
de ve ozunde 1 tırap buunma!ölı ile Benimkinin bir farkı ela ~urad!l: lçim yanıyor, basım ag-rıvo ·.. Mnamafih 0 zavallıya, Giizidenin Bana İstanbuhı hic sormadı 1ki-

Yeşil, mavi berıey bunda • 
ıonra benim hüznüme doıt, W 
nım içime yakın vlacak, Her 
gramafon sesı ile onu llabrlr 
yacağım. 

Her tren ıslığı bana, uzaklar 
da kalan Hüsnü ağabeyi ba· 
ber verecek .• 

Gözlerim yaşardı. 
Terk edilmış delilim, fakat 

kabildir .. Aşkın tadı buradadır. fstı- Ben. hiç iı:~temeden, ~klemeden. Otelin derin sükfitu içinde, ~m- tırnaklarmdan ald;ğı derin yaralar de bir yüzüme bakıyor: 
_n.,ız aşk,tatsız bir aönül meyve..:ıj- hatta kalbimde.ıı, her. l.rnn 'İ bir. iı-

1 
kaklnı1n, kaldırımların dilRiz VC' ruh hesabına. bugün bile acımaktmı -İyisin -divordu· ı-eni cok iyi hnl- -So 

&A"J""' e l ı -- • -- nu . var-_... ne benzer. Glizel neticeler. ek!!eriya midin beslencbı ccegını mu ha) yıle- !ô:UZ "ağırlığı karşısın<la, dünadan Ö· kendimi alamıyorum. <um. -------- ... ---------

ondan da beterim. 

ka ırga ve mucadelelerin pesi sıra me giden yolu kapı) arak sC'vi\'o. 1eye fırlntılmıs bir beclhaht gibiyiro. Çok gec vakte kadar uyanık kal- Bu dereyi çok özlemişim. Bura- Rumen 
gelir ,.e zevkli olur. Fırtınalaı ı clü- rum. l 'f('rk edilmiş insan!/ ın ruhundaki dım. da hiç te hatıram yok,fakat; ne bi-
un Saime! Masal gibi, ef:..ıaııevi denebilec"k M\Uk ve keskin acı yok mu.ite o Ertesi akşam Tirede idik. Tren, leyim bu toprak parç.ısıTla sıırkan A kadem;

81
• 

Kasıp kavuruyor, dağıb~ or. a. bir aşk!.. Romeo, Jül) etin askı~ 

1 

\ar icimde !.... çınarların arkasından göziiken hı- .;ıııar ağaçlarrnın ya orak hı ill ıları, " 
vuruyor. sonra arkasından berrak. şimdi pek fazla görmü:.:?rum. Gurbet, cölleriıı sa?~ ~ ı:eı·iııc t~syona yakasırken ben şöyle dfişii- a!öıai{ıdaki derenin akışları, yukarı- Dün krabn l'İyaaetifl• 
çık ve hududsuz gökler bşhyor. j Ben onu içimde olunceye kadar benziyen bir gurbet, bır ebedı r-uı·- mı~ oı·dum: !ardan, karşılardan duyulaıı uı·gan- .. 
Aşk ta böyledir Saime!.. Aşkın taşıyacağımı biliyorum. Buna ina- bet saçlarımın üstünden esiyor. Fa- Bundan sonra artık. Hii!':lli• cı delikanlılarrn şarkıları !ı('ni okşu- de loplandt 

ancak bu ilk ve ~on çesididir ki, be-lnıyorum Saime! .. Bnzan en küçtik k~t şikayet etmiyorum. icime <lanıla a~abeyi de rahat rahat tahay~·lil im- yor işte .. Ben gitti gideli lıakım~ız Bükreş, 31 (Rady,o) _ Kral 
tim kalbimin karakterine uygun hadiseler, insanların ruh 'e haya- damla zehir dokülü~ or, fakat suc;u- kanını .bulacağım. ÇUnkii GüzidC'nin kalan arka bahce11iı1 ~i.rekl('ri b:J.. Karol, t>ugun toplanau akade" 

geldi. Aşk, in.~anın içinde yapma 1>ir tında umulmadık tesirler yaparlar- yorum. Hatta, hu askla mesudum. o keskın ve mütecessis gözleri kar- bana tatlı hir asına!ıl;l:ı glilimısu- . . t t . f 
bebek gibi degil, en derin kö!!eleri mış. Ne doğru şey?. Bak, bir tren Be~ ki, .hi_ç sevmemil}tim. Sen<'lerce şıımıda, ?iraz fazla clüşiinmek \"e} :ı or. mı ye rıyase . e mış ır. bi• 
dolduran esrarlı bir hm a. bir du- tesadufü, garip bir erkeğin bana ha- gerıye gıdıyor ve orada ancak. bir. hareketsız kalmak. onu derhal kus- Derhal penc.,1·ey<· çıkıım ve :ık- Akademı ıçtmıadaıı sonra 
m:m gibi \ Heşnıeli ve inm<'liclir kan gözeri, bir kaç saat. beni derhal defa için tanıdıgım hir şiiphevi lı·ı· · kuhmdırır. Halbuki içimin bii~·iık • am karaıılığım or.ıct.\11 . cyreı· rı r•nc Karo ı.e İ:ıız .betın 1110" 

ııe1ft r il< C' onu cigt'rle ııi:zde değiştirip gitmiş bulunurnr. Her şe- tll"lıyorum.. maceraırnıı, ona anatmağı da i1-1tenıı- O ner.•de 1 ·1!· l'~t:, lı<"• nrr.· le z ı rını z yaret etmış ve çelenk· 
hı :setm r, yureginiz uzerindeki taz- ) ime, ge11r1iğimo, istikbalin bana ve- Seninle mektebe ctevnm eh:vı- yorum. Hi<' olma?.:ıı calıuk evlen ı(' idim?. ı le ov 1 ışLır. 



Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına kaı:ışan aşk. 
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lloğu illerimizden röportajlar 
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• • • 
ıncısı: 

Beyaz perdenin iki meıhur 
ıim111, bugüıalerde Parilte bu• 
lunmaktadırJar. Marlea Ditrih 

Dariyö .• Daniyelia Holivudda11 
donüıü bayii gürültülü olmuş, 
bütün gazeteciler bu dilber yıl· 
dızın etrafını 11rarak ona, Fran• 
SIZ m'lleti için Holivuddan ne
ler getirdi! ni sormuşlardır. 
Aldıkları cevap iıe; hemenbe
mea HoHvuddaaı ayn hp ta 

YAZAN: A. Enver Tobe• 

Mersin! 

••111leketine kıvuşaıa ber ytl• 

dızınlci ribi, ııkıcı ve yekaeaak 
bir bayat olmuıtur. 

Yukandaki reaim, Muin ve 
Dariyöyü Fraaıızca Paril"Soir 

ıazeteıinin bir ziy • .fetiode gö

rüyoruz. Ortadaki zat, razete
nin ıinema muharriri PıyerVolf 
ve kenardaki rle 'll üesıeseQıi• 
aahibi JaA Prmu~~u". 
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Otomatik adamlar fabrika
sında geçen bir saat 

insanlar kafalarını 
kullanmıyorlardı ki!. 
Bir kısmının işten canı çıkıyordu, 

bir kısmının da ifsizlikten. -

H ava cı. 'ık bahi•leri 

Kadınların ha
va hakimiyeti "RON KIZLARI!,, 

Dhilnyaknıdn en,meş· Amerika ve Avrupada alika gö-
ur a ın ay- b filmd • • I 

·ı . ren u e yem sıma ar 
1arecı erı •• •• goruyoruz. 

cRon nehrinin kızları:> filmi, yeni 
yıldızların çevirdikleri cidden muvaf
fak bir eserdir. Amerikada ve Fransa 
da çok büyük :ıliika görmliştür. Ba 
yazımızdıı, filmin me\'zuunu hulasa 
olarak veriyoruz: 

- Haydi, küçük kızım. cesaret. Be
nimle beraber gel, gene eski hayatı

Tabiat • • • 
mızı yaşılncağız. 

Kont Vaver, küçük kızı Margri· 
donun omuzuna elini koydu. Ve, Arle
zili gene kız, gözyaşlarını gizlemek 

ınsana şuuru nıçın 

vermiştir? 
.-------------· lam bir kafa vidaladık. Bu ma~ 

yazan: mul kafaya; dt!til bokaör Dom· 
ffalilıarna• Balıkçısı pHyia yumruğuyle, fakat tam leyip ıitmeğı kendılerine it 

.3. 
HaJtrl Yok• iyi bir ada•cla 

da on11D için mi yalaa ıöyliyen 
~tuna dövüyordu? Hayarl 
Ne iyi idi, •• fena idi; laiç bir 
ley cletildi. Baştan aıağı adet
ti; okadarl Şimdi tize ıorarı•i 
~oral duygıa itibarile ıUıada 
.._. ettiğ,miz tahta adamlar et 
'- kemik inualardan daba ma 
•olcaandır? 

Binaeaaleyla talltadaa oto
lllathra imal ederek, idete t .. 
llaaaaca teba~yet ettık. BJ yol· 
da da ae büyük bir tekimül 
leaaia ettıtimizi bittabi badik 
td•ıia'z. B• mamul i•1anlar 
lliç nam1au, bayıiyete, edebe 
~. terbiyeye murayir bir bar .. 
kette baluaamazlar. Ş.mcli aaa• 
._ do}ma ile mamul iaaanla· 
"" ıeçim we manütaaıiyonlan 
llalleleli k ldı. Et ve kemik ia • 

eo pa Lya. patL,a 
•bili ve fenni aıcla vermeli idi. 
r1a,,oid, Adrenalia, Thymi• Ye 
Pahitria ve loıuliole beraber 
~taltavvi ve muharriş olmak 
Ulere hormone vermek lizamdı. 
Ve buaları da verm11d• evel 
• İllaanJan Antikorlarla eafeı• 
Joaa karp takvi1e icab ediyor
.. Ye buaua İçi• de yeryii-
1iacle •• kadar veba. tifo, ko • 
'-• ıibi bbbi piılik var1a laep
~ kuma pnngalayordak. 
(V•laa iMi kaclar zırva içinde 
4otn. fiziyolojik bal111lar yok 
cletildi) ibtiyarlata kartı da Vo-

'-of ualile keadileriDe ıoril 
'- or•ıotaa lauıyeleri tabyor-
4.._ 

Fakat bıaneı dikkate Ye eme

!~-~•tmea, ciaayet. katıl, harp 
~lık, bunlar dolayııile baı· 
......... itambaae, fukarabaae, b· 

llalrbaae iclame etmek mecba· 
~Jeti lluıl oluyordu. Son sistem 
~ imal.le ba püsküllü beli· 

• laepliai ortactan kaldır· 
cldr. Şayaaı itimat bir cemiyet 
"'attık. Filvaki b11 ameli yat 
biraz aoı oldu. Fakat yaradılaı 
ıatea canla inıanı ümit ldorofor• 
llaile UJl&llurarak oada pek acı 
'-•liyatlar yapıp dumayor 
lllırdu? 
. lie• dlttialnllz bir kere, ... 

'-tiaaetice biz •• yapmıı ola• 
1Graa? Canh ıövcleyi ortada• 
t1~1ora cletil •i? Zaten 
d· ... onlar baılamıfb. Sua'i i: ._, el ayak taklayıorlar 
.• A,aacliılenai, bademcikle• 

;ıa~1Uaat11talalclarını keıip ab· 
a~ rclı. Kafaları vardı diyecek· 
J...~az? Kullanmıyorlardı kil ... 
'ele ete ~bid,Ier ded~lc al. Ha• 
-.ı:•rı: meaeli kaf aıa keıilip 
rib• bar tavutun h•reketleri 
la .. kafua varlcen yaptatı bop-,:t ve •çraytılarıaı, kafa• 
Biı b' de tekrardan ibaretti. 

• •eflO~ kafa yerine ıat-

yollu bir tramvayın müaademeai ediamiılerdi. s~ yolda it bllla-
ıiddetile vuruquz; eter tanarsa mıyan ıünepelerıe eıki ve 1&• 

fabrikamız bir milyon doiar dık yoldaşlara ·hiç eı ·i dost 
dütmın mı olur?· kanser, ve· 

tazmi .. at vermete hazırdır. 
rem, frengi gjbi babadan ana· 

SoDra caala adamın geçımı daa tanıılarlı, e1ki yoldan ıö· 
zorlutunu bir defa düıüaü.ıüz; . çüp gitti ier. 
kendi yax.larile kavruluyoruz 1 met ederdi. Onu hiçbir zaman terket-. 

a nıana şuuru ne diye verdi- · t• · · k·ıs· -1n n derkoa keqdileri de, yaJC.ları da memış ı ve annesının va ı ız o um.., 
• ler? Müşkülleri halletmek içia araJanndakf tabii bağlan bir kat da-

halcikate11 kavrulup, yıaıp, du- detil m.? Evelce et ve kemık ha sıklaştırmıştı. Şimdi, onun. 
man oluyordu. Ge,..imleri iç;a ı"aıanın pabu-·nu ••pkas d' mevc d' etine as·h tl · fka ..... ~- ' ._ 181• ıt T,e11trm1.cıijc111 gazetesinde R. Pep· u ıy ' n 1 a erme, şe -
c;alıı•yoriardı, faıcat çalaımalara fırçasına, pıhpartaaana yapıyor- 1.one d<i Torres yazıyor: tine daha fazla muhtaç idi. Eski neşe. 
ancak ıeçimlerini temia ediyor- duk. Ş mdi kestirme davrana· Ann yo1lnr Uzerinde seyahatler ve sini bulmak ve büyük kız kardeşi ile 
du. Gayretleri ölünceye kadar rak dotrudan dotruya kendi- rekorlar Rnhasmdn yalnız kadııı tay- Tan Fabregaya güler yüz gösterebil· 
ötmemekti. ölmekse yqamak ıini yapıyoruz. Et kemik inaan yarecilPri dikkatimizi celbeclecekler- mek için çok .büyük cesarete ihtiyaa 

vardı. 
değildı. O.ılar günd~ bir dolar· aeydi? Objektif tesirlere ıub- clir'? Böyle sanılabilir. 
lak İf görmek için bir dolar jektif akıü.amellcrde bulunan Esasen bu dn kabildir, zira bünya. Atın tıns gidişi, zarif vücudünl 

da -A tıas Okyanosunun iki tarafın- sarsıyordu ve düşüncesinin mazi1f 
p~trol yakarı molörler gibi idi· b:r aıib manzgmeai detil mi? dan lıiiWn gayretini hava silahlarına için başını eğince, babası onu göğsüne kay,masına sebep oluyordu. 
lar. Bu mamul insanların iıo Bizim maıum ve maınu' in~an· rnrfeden bir dünyada- rekor tayyare- bastırdı. Kontu da derin bir heyecan Ötede, kendisine annelik vazifesid 
maarafları bedava sayuacak ka· lana galvaniK bataryasına bak· terinin kıtlığı umumidir. . kaplıyordu. Fakat, hw: ne pahasına gören Frederikin büyük ve sevimi 
dar ehvendir. Buaa mukabil ıanazal Dıtar1daa •Tak ta lef• Pilotlarca kurulmuş olan rekorlar olursa olsun heyecanını gizlemek is- evi bulunuyordu. Frederik evlendiğ\ 
yaradılaıın elinde aetkar olarak edince içeriden •G:im güm. öyle bir Revfyeyi bulmuştur ki bunla- tiyordu. Margrido atın arka kısmın- gündenberi, bu eve c;e!dlmişti. Mal' 
bir çok pamu . .; kalıyor. Binaea· d .ye cevap ver.r. rı geçmek için yeni malzeme bulmak da eteklerini düzeltirken Kont atı grido henüz çocukken, büyük hem 

al h 
1. b Pıofoıörün upuzao ve mufa.. zaruridir. Halbuki bu malzeme pek mahmuzladı. Biraz sonra, hayvanla şiresi, memleketin yerlisi 0 1 .. 

8'/ ıenoi müte •11ııımııın mühim paralara mal olacak ve rekor üstündeki iki binicisi ufukta kaybol· mıyan maceraperest ve kaba bir 
mod l. - 2u·· ·· at ak ııl izahatı beni hay:etten hay· e ı yeryu ıı u11 yar m -seyahatler ise büyiik masrafları ilti- dulur. adamla evlenmişti. Çok kü-
eforuaua w11 bir laamleıidir. rete ıokuyo dJ. Dotruıu ıeoea zam edecektir. :. ~ük olmasına rağmen. bunun 
Artık in•• itinin .. nabdar- celaalet dev eaınde b. itleri Erkek tayyareci kardeşinin Kamark ovasına alaca karanlık bir aşk izdivacı olduğuna inan-
diae Ye ruyoaalize edilmeıi ıı· böylece yapmak h ç kimae•i• yaptıklan işlere nisbetle pek muta- basıyordu. Uzakta, sularını denize mamıştı. 
rall çoktan relmiı c;atmışta. batara hayaline bile g~lmemiıti. vassıt müsabakalara girişen kadın veren Ron nehrinin gürültüsü işitili- Çok geçmeden, kız kardeşinin Va· 

Siz mamul insana tabii de· O zaman bir dretnot& ıarfedi- tayyareciler 100 veya 200 beygirlik yordu. Çıplak ovanın üzerinde atını ver ailesinin bozuk glclea geçinme 
len paralarla böy.c orı fab rika tayyarelerle. saatte 200 veva 250 mahmuz]amakta olan Kont, kızının vaziyetini dflzeJtmek için bu zengin 

tildir diyorsunuz. Seytheler kuru laydı, bo i una insan imal kilometre yapan, bir otomobilden na- fena teşebbüsüne mani olmak için, adamla evleDJlleğe razı olduğunu a&• 

çocuklannın başiaruu ıımıalıcı bat edilirdi; bu hareket dretnot halı olmayıp ondan fazla benzin. de tesadüfün onu Margridonun yolu lamıştl. 
lıyaralr kafa tuJ.rı••• brakiyo... imaliodea dalaa ia•ani bir iı sarfetmiyen turizm tayyareleriyl<> üzerine nasıl çıkardıf;ı111 düşimü- Büyük bem§iresini, ekseriya giydi. 
faile tarzında p•iılemesine olaardu. Fakat bazı karanlık iktifa edebilirler. Bu memlekette Ha- yordu. ği siyah robu içinde etiğin üzerine 
mui oldukları iç D çocuklar•n aoktalar aklımı kurcalıyordu. va Nezareti, kadın tayyarecilere tay- Her komediyi likaytlıkla oynama- dikiliyor gördüğü zamanlar, ona 
baılan kelle ıekeri gibi tep.. keadisine: yare iare etmek, hava yarışlannnı, ğa, kederini gizJemeğe mütemayil karşı deriıa bir merhamet doyu-

seyahatlerinin ve rekor kırma teseb- olan küçük kızından, esasen, bir müd- yor ve minnettarhğmı göstermek 
ye dotru sivr;liyordu. Her t : Ş n - Normal inaaa, baJdi •eJ• büsJerinin masraflarını ödemekte' ve dettenberi şüphelenmekte idi. Onu için, fırsat bekliyordu. 
altı•da bir yaJan yatar fehva· • ne; fakat dibi. istidatlı, AD· bunlar yetmiyormuş gibi bazan pek ne kadar yanlış tanımıştı! Bir gün hiç beklenilmiyen bir ııı-
aınca her fizik hidiaenitl' albada atkir • maa' at ir bunları da mühim mükif atlar da dağıtmakta- lşte böyle; insan dünyaya çocuk dise oldu; Frederildn evlenmeden e-
mutlaka bir •etafııik bidi1e Yar• imal ediyor muauouz?. dırlar. getiriyor. onunla senelerce bir arada vel sevdiği memleketin )'erlilerinden 
dar. Kafat'aıının bu ıivrilifi irf• 111~~---•••lllİm•• .. I Amerika Birleşik devletleri, İngil- yaşıyor, onun ebeveynine karşı hiçbir Tan Fabrega isminde bir genç, Faa-
aı törpülüyordtı. O kadar ki, Nflbet~ ~~ "": ...... .,. ., .. · tere, Almanya ve ltaJya bu derece cö- sırrı olmadığını tasavvur ediyor, fa- tan gelerek Kont Vaveri ziyaret etti. 
llakikatin özüııe zımba gibi it· merd değildirler: İlim ve irfan hami· kat, günün birinde, ansızın, genç bir Bu gencin babası ve dedesi, Vaver 

Eozanaierin bir hattalıl( liği rolü oynamak istememektedirler. kızın gülen maskesi altında herşeye ailesinin eskiden arazi bekçiliğinde 
liyordu. B.rkaç neıil mütevali· nöbet günlerini gö•terir Nevyorkta bir gece, Rokoffeller aklı eren şedit mizaçlı bir kadınla bulunmuşlardı. 
yea bu muameleyi gören kelle· cetvel: senter'in tepesinrle. bir taraftan dan- karşılaşıyor. Lakayt ve n~şeJi zan- Tan Fabrega Fasta askerdi. Başoa-
lilerin torunlar1, baıları aarıl· sedilip diğer taraftan da ışıklar için- nettiği kızında. misli görülmemiş bir vuşluk elbisesinin omuzlarında sipahi 
madan, aaalarmdan ıivri baıh PazG1'te-': de yanan şehrin, milyonlarca elek- karekter ve kuvvet hissediyor. askerlerine mahsus sırmalartaşıyor-
dotuyorlardı. İtiyad ikinci bir ~eaenlbaciı Şifa; G....ayılıclı trikli ilanın, İst Rayver ve Hadsin :. du. Yedi senelik gaybubet, onu çok 
yaradılıı iken r:tgide yaradı- Gllıel~alı; Tililld.,te B. l'alk; İki· Rayver' in seyredildiği Reynlov Rum- Kont, eğerin üstünde yarı döndü, değiştirmişti. Şimdi atletik vücudlfl, 
lı•ın başlıca bir kaidesi yerine ~t .. lik.. Aüvet•eük; ...__.. da, maliyeci Odlum'un karısı tayya- arkasında duran ufak kızının latif bakır tenli, g&d;erişü bir delikfnb 

Y B. Jı'uıd, Aynklaıh llılk. reci Jakbin Koşram bana, Amerikalı yüzüne baktı, gözyqlarını kurut- olmuştu. 
geçtyordu. Ve tabii oluyordu. Salı: meslekdnslarının teessürünü anlattı: tuğunu gördü ve simasındaki solgun- Fakat kalbinin temizliğini tama--
Binaenaleyh mamııl rasyonalize K.•-•ltıacb Şifa; ltaned.... «Amerikalı kadın tayyareciler artık luktan, kalbinin ıstırap içinde kıvran- men muhafaza etmiştir. 
dinam ıze, ve elektrikiye insalar· B. Eırer; Kemerci• ~ ..... A.,... hiçbir yardım göremiyorlar. Yalnız dığını sezdi. Tan Fabrega, bir eğlenti esna-
da lcanunu tabii olmak dolaya• .Uaa B. &Amed La&~}· E,nfp.,... AmeJiya İrhard, dünya toru yapmak Gurubun kızılhkları, onun soluk yü- sında, Margaridoyu ıörür görmez 
lile tamamen tab.idirler. 1!4r••JM1~•· için bir şerik, Purdu aniversitesinl zUnde akisler husule getiriyordu. Mı- maziyi unutup onu seviyor. 

Fakat demincek de temas et· Çer,..mbaı buldu.ı. nldandı: Fabreganm babası, llfak bir • 
tiğimiı veçhile canlı insanların Be Altı ay sonra, Bendiks Trofen'nin -Kızım, dedi, bana inan, unutacak rarla, oğluna askerlikten vazgeçi-

h
ep örülmüı oldukları -·klı b•· 

8 
U::~ra~ı ~labM;Y üı~... &"alibi, Jakbin Koşran'a -silihlan çı. sın. Hayat bugünkü fedakirlığımn rip tekrar çiftlik itine başlamasa 

- • • 
1 

• ı kuiU. ... aaail; kanJmış, Serveraki 85 P. tipinde avcı mükafatını verecektir. Yeniden bat- temenni ediyer. Az zaman sonra, 
kikati clüıünüaüz. Bir defa biz Irıatpuarıada Udi -.~yıu4a tayyaresi olan- tayyaresini aryet ola- hyacak bayatından memnun kala- iki genç, biribirlerine 8eVgilerini 
onları ltındardize etmezden A&iJe&. rak verdi ve Jaklin bununla Aaatte eaksın. itiraf ettiler. Margarida, saadetini 
evel onlar ebediyea ,..amıyor• Per,.•IM: • 365, 470 kilometre yaptı. - Evet, babacığım, bundan eml- blyak bh' sevinçle '1-ederike aıııa.. 

B X QJMahında Bilil, Gdselyalı• Beş sene sonra.: nim. Sen de bana yardım edeceksin. tıyor. 
larclı yıl u ••m•I inunlann ü GI .elyaU. 'fil&iüM9 -., ha~ Fransız Elizabet Llyon'un :A.llleliya :Marpido, blyük kız kardeşi Fre- Bthniyerek söylediği sözlerin, ab-
iM •• clayanılcım iki Mır bir Jıtıeı,. .. cia leref,.... 1rhard'a aid olan rekoru ancak 48 derik gibi, babasına son derece hür- lasının kalbine birer zehirli ok gibı 
vidua AflDID&dan ve bir mea• CIUIC saat uhdesinde bulundurması için beş Polonyalı kadın tayyareci Miodli- saplandığını aklına bile get;irmjyer. 
teıeıi govıemedea laabire çalı· ~merakmcla htibat, Gbllfa. b?ç~~ sene beklemek icap etti. İlk ti- bovska, motörsilz tayyarecilikte Al- Tan . Fabrega, ~ok geçmeden 
ıar. Sonra nazan itibare alınr .... GIHl,U.. lrptpaunada ._ pı d~rt. sene eve) yapılmış olan 100 manyalı Hanna Reyç'in rakibidir. Margarı~ayı sevmekle büyük bir 
cak bir cihet daha var: et ve lldtetmetikll lkicetmol.itri AAM• beygırhk tayyaresi ile Elizabet Liyon Mukavemet rekorunu -24,14 saat- h~ta ettığinl anlıyor. 8'a kızm çok 
kemik iaNalır hep acı ile ölii· caaaa 1. ı .. d. ~ 3.939 kilometrelik rekoru 4.060 elinde bulunduran bu Polonyalı ka- guzel olmasına rağmen, kalbinde 

---- kılometreye çıkardı. 1ki gün sonra, dm 345 kilometrelik bir uçuşla Han- ablasının yerini t11tamıyacağım hi~ 
JOrlarda. Bir kıımınıa iıten ca• C .. 11rtaiı madam Düpeyron kendisine aid bir na Reyç'in rekoruna 4 kilometre sediyor. 
aı çakark• bir ktımının da ir • .._._ lllallM; Knuıd.. tayyare ile bunu 4.&60 kilometreye yaklaşmıştır. Fakat, böyle olmakla beraber, 
aizlilcten canı çıkıyordu. Onların .. a ~ K.•.U. ~...,, kadar. ~ilkseltti. AtaUlrk kızı ve TUrkiyenin sevgili Margaridanın -oazibesinden kurtu-
köküu kibrit ıayu dölce11 biz ~.. lftrı,,..._ A lngı!ız bayan Beril Morkarn fevka- çocuiu Sabiha Gökçene belince; aske- lamıyor. Bu hususta kimseye birşey 
cletilizkl •• Onların bir kıııaı di· p...,, iade hır meharet gösterdi. İngiltere- ri hava kuvvetleri' asteğmen ünifor- söylemiyor. 
aamit imal etmeti, bir kıımı &.....ıuu--H-if-IA.-Yaaaaıt den Yeni lskoçyaya, Avrupadan ması giymektedir. Önümüzdeki ayın Frederikle kansı Danjunan ~ rat 
da mamul dinamiti pıtlatmıtı a ildi~ ltıgılli_. Yeai 1a•i~ A~eri.~aya ~çtu. Hiçbir kadın tayya- başında, bir hava filosunun şefi ola- sında çıkan kavgalara sık sık şahid 

k 
rı•tpaaarıede A.rt recı bo~·Je hır zaferin halesini taşı- rak Balkanla1·da bir turneye ,.ıka- oluyor. Danju, kansına o kada 

ve topu birden atara gür· 1 kt ı "' nama · lH ıı·. caktır. - Sona 10 ea ..ıti/t1tle -
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Balçuva Ağamemnun kaplıcalar 
1 • Hu ran • 938 tarihinden itibaren Balçova Atamemaun 

kap:.cılırı aıubterem müşterilerine açıkbr. Tabiatın bahıottiti 
bu şifa yurclunua emsaline faik bir ıu henüz Türkiyeaia lıiç 

bir tarafında keıfolunımam:şbr. A11rlardanberi beşeriyete hiz
meti hazık doktorlarımız tarafından takdir olııamuş Siyatik. 
Romatizma, Böbrek baıtalıklanndan muztarip b11talarına bu 

şifa yurdunu tavsiye dmişlerdir. Kimyaıcerlerimiz tarafımdan 
tablıl olunan bu emsalaiz auyııa raporlara mubaaebei buauliy• 
daircı nde mıbfu2dur. 

Evsafına dair fazla ıözü zaid görür. Muhterem muşteıilcri· 
min teşriflerini bekler otobüaler muntazman seferler yapacağı· 
nı muhterem müşterilerime tebş"r ey!erim. D. 15 

·-------ııııiıııııiıı ______ .;,_ ________ ._...,.~--!""llım--;;;.;.,.;;;... ......... ----

/ z mir Levazım amirliği ildnları 
lzmır Lev~ m Amirlitl Sıt. Al. Ko. Rs. den: 

Kilo 
2000 Toz ~eker 
6'.)00 Arpa şehıiyeai 
600() Kırmıta mercimek. 
300 kırmızı büber. 

t - Çınaklcale müıtah <em mevkı birlikleri ihf yaet için yu
kanda cioı ve mıktan yazıla mevaddı iaıe pazarlıkla 
NtıD alınacaktır. 

2 - Ahnacık erıalua katı teminatı 362 lira 60 kurqbu. 
3 - ihalesi 3 H.ıziraıa 938 Cuma rüııü saat 15 de Mst. 

Mv. saha a!ma kom ıyoounda yapılacaktır. · 
4 - Talıp'erin mezkur riia ve Matta temi"at alcça:ara ve 938 · 

ıeaeaa f cuet odası ves·ka.ar~le bir L~te Ça:ıakkale Mıt. 
Mv. ntın alma komiıyoouna mürftcaatlan. 

lımiı l..ev;ızua imırl tı aatıa alma komısyonu ıdao: 
Mu~Ja ı-ırnizo!l\I ihtiyacı içın 1320)() kilo samın aleni eksilt· 
meye koıulmuıtur. 13 Haziran 938 PanrteJi gjoü uat lS te 

M~tla .1 askeri sabo alaıı komisyo:ıuad• ih ıl:si y•pılacakt r. 
T .ıtırı 4 ~5) lira teminat& 372 lira tabıui ı fi ti 3 kuu1 7 5 
u:ıtımd.r. Taliplerio M ıtlada aıkeri aatın alma komiıyeouna 
aıüracaatlan. 31 4 8 12 1848 

Bozdoğan incir tarım satıı ko. 
operatifinden: 

Kı..ıruluş.ı lktııad Vc:kiletiain t dikine iktiran eden 23 No. lı 
BoıJotan lzmir Tarım satıı ~ooperatifi tesis genel kurulu 14 

Haz rao 938 ula ıünü Mat 15 t• Boıdotaada C. H. Partiıi 
aab unda toplanacaktır. 

Ortaklano z ;raat banka.sana yahracaklan yüzde beş hisseye 
mukabıl kendıler;r.e verilen makbuz:ı birlilcte aılctcn veya tem· 
aılen hazır bulun .• tlın rica oluou ... 

lzmir Vakıflar müdür öğünden 
Kiraya Yeril .. k üzere mazayedeye çıkanları i:ıırınciLcordonda 

320 H)'Jlı ev ile Büyük Salepçi ozlu hao iç"rıde 24/ J, 2414, 2415, 
24/10, 24/17, 24120 sayıl& iikkaııluın ih~lelerinio 3/6/938 cum 
ıuoü aaat ooa ta "k· edilditi Hall olunur. 1878 

~on kı~ları ı 
- S.$1 !J CD s•Jıi/ede -

zi}et ediyor ki, zny_ııllı k dıı. biri 
n kendini Ran nehrinin uluma 

abyor. Fakat, Tan Fabrega onu 
:tnrtnn} or ,.e Dnnjuyu öldllrmek 
l i 1 fırsat kolluyor. Likin. kontun 
hizmetinde bulunan bit çingene bu
na hacet bırakllll31or. Kı~ kardeşini 
bn t n ç1kudliı için Danjuya kin 
be hyen çingene bir Kiln onu düel
loda ldürUl or. 

tlç dürt iün bonra. Maraarida, 
bU ü.k kız kard e§ile Fabrea~ 
e kid n seviştiklerini öireniyo.r. Bu 
hakikat karşısında F brei& il cv-
a.ıı mfl; e ini anlıy n enç kız 

kendini hn n hrine tın k için ev-

de.n kaçıyor. Tnm bu sırada, k r§ls.ı· 

na çıkan b b onu te elli ederek 
a1.uıul aı .k ın b 11di:rip eve aeti· 
rlyor .. 

Franıı~a der• .. ,,. 
Seuludoaberi yüzlerce t .. 

lebe yet~tirmiı bir maa.llim 
Fıaoaııca deri vırecektir.Arzu 

~ 

edeDler · bergW. ıaat 12 den 
14 • kadar '\lali Kizım Dirik 
caddaiade 31 aumarah eve 
biuat ve1a melm.pla müra· 
caat ed•Wlirler. 

Fraıelli Sperco 

Vaprır A centan 
ROY AL .• NEERLANDAJS 

KUMPANYASI 
•SATURNUS. vııpuro e~ye m 

limanım 2da olup AMSTER
DAM, ROTTERDAM ve HAM· 
BURG limanlırı içi~ yü' 
almaktt!dır. 

HERCULES vapuru 10-6 33 
do bek.enmekte olup BURGA.S. 
V ARNA ve KÔSTENCE l.mao
ları iç n yülr a acalctır. 

SVENSKA ORJENT 
UENIN 

11VlNGLAND11 motöıü 10.6-38 
tarihinde beklenmekte o!up 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNlA, DANZIG, ve DAN· 
MARK ve BAL1 IK limanlar1 
için yük alacaktı·. 

SERViCE MARJTIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA.. vapuru 8·6·938 
de beklenmekte olup MALTA, 
MARSIL YA ~ CENOVA li· 
manlar> i~ia yük ve yolcu ahr. 

lzmir 
dan: 

A ' no ,11 

icili 'ficarel ~lem urluğuu-

Tctcil edilm!,ş olan (La Maahıym aigorta şirketi lımir v.e hı· 
valisi acentahA"ı) ne yangan ve nakliyat ıigorta işlerini görmek 
her• tayia kıhoan H. Whittall ve şürekası şirketine ait veka· 
letname ticaret kanunu hükümleriao göre sicilin 2301 numa· 
raıına kayt ve tescil edilditi ilin olunur. 

1 -· Vekdletname 
2 •• B•,7anname 

lzmir Sicilli Ticaret memurlut-. resmi 
112übürü ve F. Tenik imzası 

Vekaletname 
Türkiye vekili um11miıi olduğumuz •MANHAYM. sigorta 

kumpaoya11 lzmir ve mülhakat& ile bavaliai aceatahğıaa .H. 
V!TT ALL ve ıürekilı. kollektif ıirkctiai nup ve tayin eyler 
ve keacLıiııe verilen veya bilihara verilecek olan talimata tev· 
fiku vo dairei velıçileti dıhilıne müobasir olmak üzere aşığı· 
daki b11suslır için kumpanya İıam ve besabıoa vckilet ita ey· 
leriz. Şöyle ki: 

Yangın kısmı için: 
Kendiıi tarafından veyahut tavzif edeceti tali ac~nta, muha· 

bir veya kurtiyeler marafetile tedarik edilip telclü edilecek yan· 
ı•a ıigortıl11ıat yukarda beyan olunan talimat meyaııında tel· 
bıt edilen ı· gorta limitleri dıiıesi11de ve mer'i tarifede muay
yen fiatlarb kabule ve bu baptaki sigorta makaveleaameleriai 
ta azim ve imza ve itayı ve tekurur edea s rorta ücretlerini 
abz ve kıbza ve talep vukuunda sigortaların kısmen veya ta
mamen feabiae muv.ıfakata ve indel hace bunlann kıımen ve
ya tam ım:a feshini reseo iş' ara. yangın vukuuada kumpanya• 
nuı laa l .1rıaı1 m.ıhafaıa vo v.kaye zımnında talimatlnızuı viina· 

, du.aa C:i.:t.D ıarar m ıkdarının artması için icap eden tedbir· 
lerio it ibnaaa ve bu bapta a ·t oldııtu resmi devair ve ma· 
kamata müracaata ve ıigortalırın beyanlarını abız ve iıtimaa 
ve ~endi mes ul yeti altı .ıdı ti i aceotalar muhabirler ve kur· 
tiyeler tayiu ve tavz f ve aıle, 

1ak iyat kısmı için 
Ke diai tarafından cyab\lt tavzif edeceği tali ve acenta nuı

habir veya lsurt yeler marifetile tedarilt edilip teklif edilecek 
na~!iyat ıirortalarını yalnız emval ve emtiaya ait olmak ve ıe
fine te,neıime şam l olmamak üıere tarifede muayyen fiatluda 
k•bule v.s bu baptaki m:1kavelc11ameleri tanzim imza ve itaya, 
tekarrur eden ıiıorta ücretini abıı ve kabza, talep v11kuuada 
ıigo . talaran kısmen veya tamamca fesh"ne veya feıblerini re.e
n itayı, kaıa ıuhurımda lcumpınyaaın baklarıaı mulaafaıaya ma
tuf her türli tedbirleıi ıttibaza ve bu bapta bilcümle reami 
vo gayri reımi makamlar ve eşhas nezdinde muktezi aüraca· 
atlan ifaya kendi mes'aliyeti altında tali aceatalar, muhabir
ler ve •çizild .. kartiyeler tayin ve tavzif ve azle ve yukarda 
yazılı yangın ve naklıyet ıigorta\anadaa dolayı indelhıce Tir-
kiye Cumhuriy ti mehık'm i aidesind& ve derecatı ·me h ıkimin 
lliffeainde müddei ve •iiddeialeyla ve şahsi sal is ı f ıt ve •!!

retlerle kumpanyamızın tems:len muttakeme ~e muhas!maya, 
tebtit ve tebellatA, her neYİ hteiz vmz vo feklcino talebe ve 
istihsal eyliyec:ti ilam atı naevlci ic•aya vu ile ten fizi ahki· 
manı talep vo ifaya vo iodclhace ~uicarda yazıla n!abiyetlerin 
baıas& veya küllüıü ile anan tevkil ve teşrik ve nle mezun 

olacaktır. 
Yukarda ya:ıah vazife ve 11lihiyetleri, hiliz olmak üzere lım·r· 

de ikinci k.ordond1 72/ S N">. lu yazıhlnodo mukim H. Wnit
tall ve ıürelrisı kollektif ~irketini Manhaym sigorta kumpan· 
yas.na izafeten v~kil nasp ve tay·o eyledik. 

Manhaym ligorta kumpanyası 
TürkiyeGeki müdüriyeti umumi lıc:ontuar 

L:mited şirlreti 

Ftrma ve ımza 
Aıh gibıdir 

30 kııruşluk pul 
31 • s . 1938 

lzmir aic:lli ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve 

· F. Tenilc imzHı 
Dairede ok11aup aehhla11 bu v''caletn me altı11dalci klişe ve 

imza şıb s ve hüv yeti dairece malum bulunan Maohaym ıi· 
gora kumpanuası Türkiyedeki m~:lüri_yeti. Umumi !<?otuar 
Ltd. ş rketi olduğu ve me:ıkür ıırketın ımzaya salahıyettar 
müdürü Bay M. j. Eraas'ıa olup dairemizde saklı 936/4901 
sayıh muameleye al Ş k MlÜiyetoameden anl&J&lllllf ~e bizzat 
ya1umrıda koydağuriu taıdilıı: eder:m. 
Bin dokuz yüz otuz sekiı yılı Nisan ayının beşinci Sah ıünü. 

Geael 11vı 4247 

Beyoğlu Alt ocı Noteri reımi 
•ühürÜ v'e imıua 

işbu vcü'etoame smelloia daireye ibraz olunan aslına •e 

Tire Kaymakam· · 
lığmdanı 

Za:1i 
Tır• bçeai Küçük Kölirci 

k6Jü ihtiyar kurulu r•ımi •ü
hürü zayi o1duğun dan yeaııı 
yaptırılacakbr. Eskiiiıain bu•ü 
o'm .. dıjı ilin olunur. 1874 

.. A LBA JULIA. vapuru 2· 7-38 
de beklenmekte olup MAL TA. 
MARSlL YA ve CENOVA li
maaları için yük ve yolcu alır. 

ZEGLUGA POLSKA SIA 
"LECHISTAN.. molörü el· 

yevm limanlmıı ' o:up AN· 
VERS, DANZIG ye GDYNIA._ 
limanları için yük almaktadır. 

iliadaki hareket tarıhlerile ve 

dosyamızda aaklı mübrızi tarafından imz!lı nüshasıDa uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bio doku~ yüı otuz sekiz yılı Mayıı 
&J••tR iiliı&ci Puarteai ıünü. 

fzmir Birinci Noteri Mehmet\ 
Rifat mühfüü \'e imza 

T.C. 
iktisat vekaleti 

• 

DiŞ DOKTORU 
C1vaci D . t . ı 

l~ nr. beyler aokık N.l. 84 

... 

aıvlunlarda ki c:letiıikJilderdea 
ıc:eatc mesuliyct kabul etmez. 

Daha fula tafsilat tÇia 2 aci 

kordoecla f RA TEUJ SPER CO 
wapu ace•tah,tına müracaat 
c:dilmui rica o'IQOur. 
'1 t :c!on: 4111/414 1:663142 l 

iç ticaret umum müdürlüğü 
Ankara 

Beyanname 
20 ·Mayıs· 1938 

Türlciyede Vanim ve N.aklıyat ı aort.- '' ·r•l• mcııul olmak 

J l;ıziran .J.--
P ıııartılıelen muhtarlığından: 
Bodrum kazasına bağh Panarlıbelen köyünde yapılacak 2032 

lira 23 kuruş bedeli keşifli köy kooığı inşaata eksiltmeye çıka
nlmıştlr. 

Eksiltme 15·6·938 günlemecine raıthyın Çarşamba günü 
Hat 13 do PmarhbeJen köyü odasında ihtiyar heyeti tarafın· 
daa yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için •• 1.5 tomlaat akçesi olan ısz 
lira 41 kuruşluk banka mektubu veya makbuzu ibraz cdilr 
celctir. 

lsteklileriD bu gibi itleri yaptaldmıaa dair Nafıa dirıktörli• 
liindea ahamış ehliyetname göster•eleri lazımdır. Ketif eYI~ 
ve projeler Bodrum kazaıı köy büroıundan veya köyüaıiil 
mubtarlıtuıa müracaatla ıörüleb:lir. 1.5 10 15 1588· 170!-

Mu ın cular Muhtarlığından: 
Bodrum bz111na batlı Mamca.lar kö1üode yapılacak 203' 

lira 23 kuruı keşif bedelli köy konağı iapatı ekıiltmeyo çık•• 
rılmııbr. Ekıiltm• 15-6-938 rüol ... eciae ra.dıyan ç.r11111b• 
guou öğledeıı ıonra Mumcular ibt yar heyeti tarafından yapı• 
lacaktır. Eksiltmeye rirebilmek için yüzde yedi buçuk temi_. 
akçesi olarak 152 lira 42 lmı91lu banka mektubu veya _.ko 
buzu ibraz edeceklerdir. btoklilerin bu gibi iıleri yaptıklarıol 
ve yapacaklarına dair Nafıa aidirliiiiadea alınmıı ehliyet 
göstermeleri lazımdır. 

Kepf ve projeler Bodn1• köy büroıundu veya ait olduill 
ILöyden temin edilir. 1 S 10 15 1587· 1804 

· Müsgebi muhtarlığından: 
Bodrum ilçesine batlı Möırebi köyünde yapılacak köy konat• 

20.32 lira 25 karuı keıif bedellt okıiltmeye çıkarılmıştır. Ek· 
siltme 1Sf61 938 tarihine mliudif çarıamba gWıü öğle dea 
ıoora köy ıhtiyar heyeti tarafından yapılacaktır. Ekıiltmey• 
ıirebilmelc için yüzde yedi buçuk teminat akçesi olarak 152 
lira 4? kuruşluk banka makbuzu veya mektubu ibraz edecek· 
lerdir. lıteklilerin bu fibi iıi yaptıklarına ve yıpacaklaran• 
dair Naha müdürlütündoa alınmış ebli1et ıöıtermeleri 
lizımdır. 

Keıif ve projeler Bodrum köy bürosundan veya ait olduğu 
köyden temin edilir. 1 S 10 15 1SŞ6/t803 

Akçaalan muhtarlığından: 
Bodrum ll~eıine batlı Akçaalan köyilnde yapılacak köy 

konağı 2032 l ra 23 lruraı kqif bedolJi eksiltmeye 15161938 
tarihine müudif çarşamba günü ötlecien sonra köy ihtiyar 
iıeyeti tarafından yapılacak eksiltmeye airebilmelc için yüıd• 
yedi buçuk teminat akçeıi olarak 152 lira 42 kuruıluk bankı 
makbuzu veya mektubunu ibraz edeceklerdir. isteklilerin bu 
g.bı it y11ptaklarına ve yapacaklarına dair Nafıa müdürlüğün· 
den alınmı, ehliyet göstermeleri lizımdır. 

Keşif ve projeler Bodrum köy bürosundan veya ait olduj'u 
köyden temin edilir· 1 5 10 15 1585/2802 

Y alıkavak muhtarlığından: 
Bodrum l:çesine bağh Yahkavak köyünde yapılacak köy 

konağı 2032 lira 23 kur~ı kefil bedelli elailtmeye 15-6·938 
2ününe müsadif çarıa mba günü öğleden aonra köy ihtiyar 
heyetı tırafındao yapılacaktır. Eksiltmeye ıirıbilmek i~i11 
yüzde yedi buçuk temin t akçesi olarak 152 lira 42 kuruıluk 
banka makbuzu veya mektubunu ibraz edeceklerdir. lateklileri• 
bu gibi işi yapbldarına ve yapacaklarına dair Naha müdürl .. 

iüodeo alı:ımış ebliyet ıöstermeleri lazımdır. 

K eş.f veya p:ojeler Bodrum köy bürosundan veya ait oldutu 

köyden tem i.n edilir. 1 5 10 15 1584/ 1801 

Seferihisar belediye riyasetin 
den: 

l - S::ferihisar kaHbasının mevcut hali hazır haritalarındaki 
baz ı noksanların ikmali iıi açık eksiltmeye çıkarıluuıtır• 

2 - ltiıı muhammen bedeli 300 lira olup muvakkat temiaat 
a~çeai 22,5 liradır. 

3 - E!ai.tmc 2·6·938 tarihine rastlan perşembe ifÜDQ saat 
16 da Seferihisar belediye dairesinde yapılacıkbr. 

4 - B'I işe iıtiralıt edccekl.rio Türk olması Ye harita iıleriadı 
iht:ıaıı oldutuu bildirir vesaik ibraz etmesi lizımdar. 

S - Fazla izahat almak iıtiyealeria ber rüa Soferibiıar br 
lediye dairesine müracaatları. 1870 

üzere kaau .ıi h'.ikümlcr dairesiade tesc 1 edı lerek bugün faliyet 
balınde bulunan Manhaym sigorta ~irketioia Türkiye umuDlİ 
vekili baiı olduju aelabiyete binaen bu kerre müracaatla lzmir 
ve müıhakatile havaliıi acenteliğine ş rket namma yaoıın v• 
nakliyat sigorta iflerile ıaeır d olma" ve bu işlerden da~acak 
davalarda bütün mahkemelerde müddei, mü Jde aleyh ve üçün 

cü şa haı s fatlarile hazır bulunmak üzere H. Whitall ve ıüre· 
Hl51 Kollektif ıirketioi tayin eylediftiai bildirmiştir. Keyfıyet 
siıorta tirketlerinin teftiş vo müraubeli hakkındaki 25 Haıi· 
ran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık rörülmüş olmak· 
la bu beyanname verildi. 

iktisat vekili N. 
Mümtaz Rek 

Mülıür : - lkfsat vckaletı 
iç Tıcar~t Umum Müdürliiğü 

Adı gibidir. 
30 kuruşluk pul 

31 • 5. 9'8 
lzın i r sici rl ı t.carct mcmurluj&& 

rı-smi miihürü ve 
F. Te ık .mzas. 
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1620 Taze kabak 
7020 Taze fasulya 
5400 Pathcan 
2160 ·ı ate bamy• 

11520 1<1rnıızı domates 
576 Taze biber 

l - lzmir Müstahkem mevlci Seferihi ır mıntakati kıtaatınm 
yukarda tını ile miktar1 yazılı aiti kalem sebz~ ihtiyacı 
açı~ efcı itme .suretild münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 3·Hazuan·938 C'1ma günü saat 16 buçukta kış· 
Jada lümir L:v•zım amirlıği satıo alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu t tan l76S lira seksen kuruştur. 
4 - Tcın iııatı muvak"ec e aiCÇelİ 132 lrfa 43 kuruş fut. 
5 - Ş1rtnames her gün komisyonda görüiebilir. 
6 - istekliler t caret od sında kayıtı o!duk;arına dair ve· 

ı·ka hösteı mck me~boriyetındedırler. 
J Ek hm ye ı Rtrak: ~decek dr 2490 ıayılı kaiunun 2 v6 

3 üncü madde' e inde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
tt f~ ti muvakkttderile biriiktc ihale sıatındanevel 

ee m ~Auis" uf t H ft. ww -ms1A 22 21 1 w t6r, 

bmır ı<.v~z a nıgı S f Af. Kö. Rı. den. • 
Mıktaıı 
Kio 
450 fı2e kal5a':ıı 

1950 't tc fasuly 
1500 ff ı fıt•n 
6'JO "fıze banmiyc 

2400 ı<;rrmızı domati~ 
160 'i ıı~ bi bel' 

1 - "4t Mum me~i At>dullıhağa t'ti1nf ık ası kıfaatınM 
y~fc: ı<İa Cifti ve nufc.t.atı yazılı a tı ka~m sebze ihtıyacı 
~~ efct Wm tareti e tnünakataya kORmuştur. 

2 .- flMt.'tf J H.-z r•!'i 9 8 CJma ıiiai .. at 17 de luşl&da 
lıM le..ıl• ı•tri i• satın ılma komisyonunda J•P1· 
ı.ak tt. 

3 - TabmM e4iı... lllNeGlu tutarı 450 lira S0 kataştat. 
4 - T ...a.. 1NWaa.te akçaıı 33 lira 79 lcurufhlt. 
J - ıu .. ııt. IMt gÜ• komisyonda gôtülebllit. 
6 - ,....,_ TIC'a'.t odM1ada k'•yıtlt oldalımıa dait ves~ 

ka ı~ .. c&arıyetindedirl~r. 
7 .-. WM .. ye iftirak edecekler 2490 sıyıh kanunun 2 ve 

j Mü ••~ferı'1ide ve şartnamesinde yazalı vesikaları •• f...._ MYla1ckatalarilo birlikte ihale saatından evel 
.• komisyona môrıcaatları. · 18 22 Ti l t 650 

fıarft let'atım antıY1tl'i !at. Al. !Co. Rs. den: 
Miktarı 
Kilo 
4356 

19168 
TaM kabak 
Taze fatulyı 

--,,___~-~~~,A•-~~~-BMuı~~~~~~--
4400 'taze :banmiye 

22800 Kumıza domıtiı 
7 40 Taze biber 

l - ftmir müıtabkem mevki merkez kıtaatmın yukarıd• cins 
ve miktarı yaıı1ı altı kaleıti sebze ilitiyacı açık ekıiltme 
suetile •ii•ah1111'& koimqtur. 

2 - ''•'•• .a ffazlria SJ• c-• .-. .... ıs ~ K.tlada 
lzmlr levazım amirliti atın aı.. ....._y ... dia ,.,,.. ....... 

3 - 'l'dllila edile• mecmu tutıtı 3586 lira 20 k•roıtcrr. 
4 - Tıeı9•ta ••Abta akgaıit 268 lira 96 kuruştllr. 
s - Sartmıaaeli ._, p11 ko~oDda aörufobilfr. 
6 - fa&lditer Ticaref Oclaııs* kayıtlı olduklarına dıir vesi· 

b ıöetermelc meclMariytitildedltfv. 
1 - ft..i •• .,. Jpüak edecdi .. r 2490 Ufl)ı lcMHtll• 2 v• 

J acil .. .aeıariDde va fllrMl••ıiiado J•·h Yelik•ı 
ve umiDet muvall:latalaırtS. birlikte ihale MatmdH ••el 

....... .. • ..,... a1: • H..,. ~ 13 _n n ı J6J2 

lıaair J.vaaım amlrliti Sat. AL Ko. Ra. dıiı 
Miktua 
Kilo 
1980 Taze kabak 
sseo ., ... ,._..,. 
6600 Batlıcıll 
2640 Taze banmiye 
9760 Kırmızı domatiı 

I • , 

480 Taze biber 
- - lımir müıtaı.kem mevki Foça mıntak .. kataatının y111ca· 

rıda cainı va mikUrı yazıla altı kalem ... ,. ibtiyacı açık 

a at. 

Mücellit 

in temiz vo eA 
aüratlo yapar. 

çtırıuı No. 34 
1 

Baktriyoloğ 

1 Zühtü Ergin 
H• Mrl• """"· hn, 
balıam,,...,. t•A. 

lilleri yapdfl' 
Mfltatuı yeri: 

lkiaei»eyler eokak a, 25 

Telefon 3869 
! .......................... .. 

lzmir inhisarlar baımüdürlü-
ğiindem 

Çamaltt tuzlasında idare malı fırın vo kahvehane ilo dük· 
llinJaran 938 ••~? yılı kiral•rı a~ık art1truyı kônufnuı~fw. 

Muhammen kira bedelierilo muvakkat cminat paraları aşa· 

atatıda yazılıdır. Şartnameleri levu.un fUbl!ra,zcJe görülebilir. 
lıtckl;Jerin 9/6/938 günlü sııı•t 15 to başm~dürlüğüuıüzdek 

komiıyonuM111a g•l11eltti ilan oluıtcır. 27 1 177 S 
Teminatı Senolik muhammc fc:fraaı 

Lir K. Lira K. 
22 50 300 
18 00 240 
13 50 180 
ı1 50 ıso 

4 '° 60 g1 5(1 4ıo 
4 50 6(] 
4 50 60 

Kahvehane 
Aşçı dikkaı 
Bakkal ,. 

u 

B.rb., 
F'ırın 
Sutçü düfckam 
Kasap • 

hmir vilayeti Defterdarlığından 
lbrahim vereıcıinin emlak taksit bedelinden olaıa 327 lira 

sı kuruı borçlarının temini iıtlfası için tabıili emval kanununa 
tevfikan mülkiyeti hacıcdilmiı olao Ha1anboca ouhala.ıi Oı· 
maniye caddesinde kain 12/1 sayıh d61cliaları tadlt ettirilen 
300 lira kıymet üzerinden ilin tllriftilMlen itibar• 21 gün 

•üddetlo müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 17 /6/938 cuma günü 111.t 15 te Vilayet i4-e 

heyetine müracaatlara ilin olunur. 27 l 7 14 1774 

eksiltme ıuretile münakasaya konmuştat. 
2 - Ihllld 3 Hazir• 938 Cuma i\inü .. ı ıs --

kı .. Jliair S.~aı amirliği HtaD-... Jctayoauda 
yap1racaktır. ; 

3 - Tahmin edilen meomll tutarı 1931 liradit. 
4 - Teminat muvıkkau allç• 144 ftra 82 kwfııtur. 
S - Şartnamesi her gihl ~IMlla fötiNÖlir. 
6 - Isteklıler Ticaret odaaında kayıtlı olduklanaa dair vesi· 

11'b gö"*•ft .. ._ij.cilldec:&rler. 
7 - Eksiltmeye iştirak e4eeekfer 2490 ayılı kınanan 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şlft..-....... yazılı veMWai•ı 
ve teminat muvakkatalarile Mrlllı:re it.le 1aatandm evel 
komiıyonı müracaatları. 18 22. 27 1 1651 

biri 

Oli ·er ve 
ŞürekU 
Limited 

Vcıpaı ANlll• 
liriacikordon R.ıii Wau! 

Tel. U0 
THEELLERMAN LINES LTO. 
THE GENERAL STIAM NAVt 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS,, vaparu 20 

May11ta LONDRA icia yük 
•lacakbr. 

11LESBIAN,, YaJ*• 17 Ma· 
yasta L1VERPOOL .,. SWAft. 
SEADAN ıdp jGk flbractak. 
DEUiSCHELEVAN'fl·UNll 

HACHAIA,, v•p• _. .... 
madı ~ Jik ~ılcarmalrtadtr.' 

Izmlr vakıflar miidiirlÜjiiaden 
.M,4zarfddj•ıın~ı Hayroddinpaşa ~fiNa 3 _,.,r b•a!) aile ' 

evının ankaıı kıımen ıahlmale aare • ;ız.-yedfsye ç1 ~atıhötşfır. 
Bedeli 300 lifa r, iliıleai 51619'18 puar 0 beşı:edtr. 
Şartlarını ötrenmek isti yen lerio lwr r u Iar~ 
iJu .ıuew. 25 ı · 1743 

-~~~~~~~ ....... -------------·------------ . 
DEUTSCHE LE. Dif DoktMu 

'1 ANTE. UNIB 
G. ın. h. R 

HAMBURG 
OEUTSCHE LEVANTE UNlE 

A. G. HAMBURG 
ATLAS LEVANTE llNJE 

A. G. BREMEN 
"LARlSSA., va.,..a 23 U. 

yqta b~or. ANIVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURGve 
BREMEN Lim•ları ~ illa· 
c:aktar. 

Cevad Dağlı 
lkrn ci Beyler soleak No. sı 

Dr.Behçet Uz 
Çocd Aastalılclan 

mdt#ıasmı 
Heeutlanaı ıı.,30 dM bife' ka
m .,... •lc4'ınc:lıl Mı•k 
..tbula , ..... kabul eder# 
M••••lw UI~ §9() 

Ev ı.1111... lUI 
"SOFFIA,. ~•pwu 31 M.,. 1•---------

yııta bekleniyor. ANVERS, 
BREMEN, ve HAMBURG li· 
man(arana yük çıkaracaktır. 

"CHIOS.. vapuru 8 Haıi· 
tandı bekleniyor. ROTTE~. 
DAM, HAllBURG ve IJR& 
MEN li••l.nu y .. k •laabr. 

ARMEME.NT H~SDHUUYF 
•MARITZA.. vapuru 2 Hazi· 

randa O.ld•iyor, ROTl'ER· 
DAM HAllBURN ve BREl&iM 
için yülr ala cakhr. 

SE.JmCE MARITlMI 
RQUMAIN 

BUCARES1 
•DUROSTOR. npuru J1 

Mayısta bekleniyor, KÔS· 
TENCE, GALATZ ve GA
LATZ aktarmaaı TUNA liman• 
Wi ~ tik alacakbr. 
DUi N0aD MIDDELHAVS· 

UNJE OSLO 
"SAN At(OR&S., 26 Haz:. 

randa bılileDiyor, DIEPPE ve 
Norv-.; um\Ma limaalanaa )'t* 
alacalmr. 
JONStiON WARlmN LINiES 

L. TD. IJV!RPOOL 
• AVIEMOtl.. npur" S 

Tı•Mzda ıtetııı....,.,. LIVER· 
POL ve .AMV!R5 Ji ıtlarur 
dan yük çıkaracalc ve BUR· 

DOKTOR 
M. Ş.old Utar 
DdllMlta......_. 

mutahaa8tsa 
&ia~'hyfW .-ok:a O'. 81 

ı ....... 113'6 

..... lilli•• .. llliililli ... 
GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
SUUNA, KALAS ve BRAILA 
limmlarına yük alacakt". 
511.ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•SZEGED. vapuru 8 Hız,. 

randa bekleniyor. PORT-SAIT 
vo IEEKSNDERY limanlarına 
yük alacaldır. 

•TJSZA,. vapuru 10 Hazi· 

randa bekleniyor, TUNA li· 
mantara için arAet edecektir. 

1lindalci INwekei Uriblerile 

••vlunlardıki değişik.tiklerinden 

ıeenta Mcsul~yet kabul etmez. 
DaM futa tafsili almak içUı 

Birıncikoıdonda W. F. HENR 't 
VAN Cf:Jt ZU & «.;o. N. v. 
•P"' accntalığma müıa ·..ıat 

tc.ı liesi ıica olunur. 
Telefon No. 2007/20 .. .S 



aba daeur memeıerioı gıder 
•••eti, i•tihavı aruı ,.#~ 

Taze Temiz Ucuz Uiç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Ba,durak Baycık SalepeioAln Hanı Kartııında 

......... 

son moU 7azllk e b ..... 
kumaeları y•ız 

Şark Balı Şir etı 
Ma~azuıoda bolabilirliaiz 

ADRES: 
Atatarl Catldal No. 188 

TBUllON N .. 1942 


