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---·--------.---------· Haziran 938 \.., _______ _ 
HergUn sabahları ( zmir) de çıkar, siyaaal 

ORDU VE HAVA FİLO
MUZHATA YA GİRİYOR 
Halbuki bir Suriye ga

zetesine bakılırsa: 

Ordumuz 
Hataya girmiş 
bulunmaktadır 

Şikago 
Ekspresi, olduğu gibi bir 
nehre yuvarlandı. Elli 

kişi boğuldu. ~, ________ __..;::;.._ __ _.;;; ____________ _, 

işçilerin miting ve bayramı çok par
lak tezahüratla geçti 

--------------------------· 
Fransızlarla anlaştık mı? 
G. K. Özalp 
ve Mareşal Çak· 
mak Istanbulda! 

-+-

Yatta 
Mühim bir içti

ma oldu 
lst.nbul, 20 (Hususi) - Büyük 

Etkanahaibiye reisi=.i:ı:: Marepl 
tevzi Çakmak ve Mili~ Müdafaa 
Yekili General Kazım Özalp An· 
tara ebpreeile şehrimize gelmişler
dir. 

2BEDI ROMAN: 
l<ARANUKTA 
kALANAD4M 
:Arkadaşımız İrfan Hazarın. bir iki 

:Une kadar Anadolu sütunlarında 
lşhyacak gayet nefis bir romanı .. 

. lz111iı· - esld gilııle1· - 11i1· >·uhwı d.e
"7l1Jikleı i - lzmirdeıı tipler - uaşadığı
))ıı-:; uıtırnplaı· - memleketten 1·enkkr 
"e fılr.i8ler •• 

liulisa, mükem· ı 
1 b• 1 1 ,.,a1P1P'tnt/J.-fOl1:wod21 .._ Jne Jr roman. Rarselon, 20 (Radyo) - Frankist,etmişlerdir. 

-._ ' • tayyarelf'r. buglin şehri bombardıman (Sonu 3 üncü sahifede) 

Fenerlilerin hayra· 
mı güzelgeçti 

Fener 

Dördünün cesedi bulundu, san
dal müvazenesizlikten devrilmiş 

içinde yirmi kişi vardı 
İstanbul, 20 (Hususi) -Dün Bo- Hidise tamamiyle kaza ve dik

ğazda çok feci bir deniz kazası ol- katsizlik mahiyetindedir. Ve içinde
ınuş, Pazar münasebetiyle bir deniz kilerin fazlalığı ve müvazenenin 'bo
gezintiainde 20 kişilik iki ailenin zulması Yüzünden vukuua gelmiştir. 
sandalı devrilmiş ve facia kopmuş- • • • , • 

Yunan muhtelitine ıu~ndaı sarasına çıkan bu zavallı- Mareşalımız 
2 O J• 1 lar, Türk ve Ermeni aileleridir. Ankara, 20 (A.A.) - Genel ga lp. Dört kişinin cesedi bulunmuştur. Di- kurmay baskam Mareşal Fevzı Çak-

Be •kt 4 Be k 1 ier dört kişi kayıptır. Bunların da mak. Milli l\lüclnfaa Y ekili Kazım 
şı aş . y OZ boğulmuş olduklan tahmin edilmek- Özalp ve Hariciye umumi katibi Nu-

1stanbul, 20 (Hususi) - Fene~ tedir. Facia, heyecan uyandırmıştır. man Meııemencioğln dün akşamki 
bahçenin kurulusunun otuzuncu yıl- Dört kişinin cesetleri bugün gömül- ekspre~ıe 1 tanbuln hareket etmif-

(Sonu 4 üncü aabifede) müştür. Diğerleri de aranmaktadır. Jerdir 



- . 
Toler ns 

BAHRİ SAVCI ,_;~;a;;;;ma;;;::m:s=:.:=~~:;:;;~~==~~=:::-;~~~~::=;~.;;E;~~-==~ı;ı;;:;;iiiiiilii:i;;;;:ı;;;;;;:::;;~ 

Sıtma mücad le 
faaliye ·i 

Her hadiseyi bir c müfrit» bakı- hatUi ortadan kaldırırız. zaman tp- Göç nen evleri 
şı gonış :r.aviyesinde•ı, içinde 1 ran ın yerini ciddi ve ağır başlı bir 
alevli hır heyecan p rlıyan l,ir zihniyetle idnre edilen bir hareket 900 ev daha • • • 
ıın7ntl s yr d nlcr vardır .. On- ·c mücnclde duygusu kuplar O hal- "Jn U o 
lnra göre ckseıiya hadi~elerin de de ya nni ve feveranlı bir dinn- t } ki & C ye 

ş me 
u 

Kanallar açılıyor, 
bataklıklar kuru

tuluyor 
tt>k ve nnıa~·~cn eeph~si ı:ar?ı.r. 1 mizimle. fanti}: tt: gt;çilir ".eya yav. ş yap ırı aca . - ----
Bu ceplır n bızı111 cemp ttleumızuı f k t ııı.tcmlı bır ılcrleyı le ba 1 - V'l" t' . . 1 ]'f k •• ] • 15 Ağustosa kadar lzmirin hoparlör ın~~!n . miibl~yirkıı birklgflmldakframl<ldlfr 1 ııırT. 1 b' . l "d' . 'Ik l de ş;:;,~~y~nıb.:J.:n;~~e ~d;I:; '(,'ti de~d~:.~il~:: "~::.~. :.~;!~ııd~üc:; 
muayım ır ·uca · ayıı a arşı a ı-ı o er ns ; ızı ln ıseıun ı · an n- .. · ·· l · ı t • } k "' ğı bir biçimdedir. Vey nefreti rı · n nd t (' nniy . h di enin tetkiki goç~en rk·ı, goçı:?e:.1 :re tevzı 0 .un eSISaİl tamam 'anaca tI Y hnziran iptidah 

111103 koyleı-de !:ıt-
mizin itikralıla reddettiği korkunı: 11ırc sındn da menfo t ınuvn,.en leri Fuşdur. k n muduru Dr. ~· Zıya , . . • rna tmkımındım zararlı gorlilen l.ıir 
\'e 

1 

· rem.; bir mnnz ... r dandır. Ona rn mda bizi .
1 

.. at ve tefritte n ko- ua . . Yll ındu Ankaraya gıdecek: Buc11 beledi) e t'eı ... ı B . .. ~ll'n Atıık, l!.l'm. Onu ~ n .• ı:rn"'k \ e ileri ı:öt\lrmek cok ıoivrisin k memlıularmın ıshıhı· 
~örr dc- b&.ı lı di eye s~vmçli ift t - ruyaıı ın'us ın 1 1 ~ lı bır ur tıım c ~· .m m edil cek 9.00 öçrnen evı gt>ç ". currıartt• 1 sı•.çarnı, ~ı.ıcud~k.i için "izlef'f' hd· \'tırthın da Luhrnncu- ~ btitUrı ~Ul.ı f'l l'Cl~ birden bn9lun-
lnrm eni ulırü ile \'e} tefriti riıı ıel..ıkki etme ırzına sUrukler Fa· ıçın S~hh t ~· lçtimni ~Ua\cnet IJt.'lc~ıyu lJn~çc· inde \ali~· fıı.ıh Caı- fım. rm tır 
kız~ırı mly tilfl bir kıymet hukmu- knt lıit bıı ;o:umon atalete uetjcede Ve~ letl nezdıııJe t~ bblı te bulu- 1;,iı r ı le mü:stnhkenı rııe ~ korrmt .. ltıı l>errıi~lir. Erl irrıc Şttbc inde geçen sene lJM-
ne t bi l\ıtulur .. Ne o h ld ne de ort y çıkın sı milmklin tehlikelNi n c. ~tır. . . r_ıgl'rıer.d Ra::ı l rn AUug .. bclodı.re J:.hı Au·ad~ derll:ı l (t:u~!!Jo· ı g~:.:cllc:.:- lıyarı \'e frtUhim bir kısmı yapıları 
bu lınlde lı"di eyi h kiki cb".:d v<.· clrınemezliğc \ey ı bu tehlikelere ~oç~enler, t. ~nn~ ." mU.ıta~sıl ı c~ '1. B. D~. Hchç&t U.z,_ ııurtı_ ilyutü._": t.irnw 1.: cım· eli) lnırı.ılm.n~ı lrnrı.\l'laŞ. Sıızlıueretıin yeni yataııı bu ııene 
nispt"tl('ri ılf' gürınege irnkiin v r- ehemmiyet v rım•m zliğe lfÖliir· kv dzıyetıne kgl ~~ırılmh 1 tı1r. k bŞırnddıy . ~ u~'.elerı, Buca p~rtı te::lkıhı.tı tı:ı~ı rılrıu~ e lt<'yfıy,..Lteıı ':.ıli h&<l:ıt'r<luı· l<nrC\kC\sım köyllne kodnr tnnuı.mıı:ın 
dır Hiıı cıı leylı o h"di e kur ı ın· nıez r yeme ı11>, to umu uğ ay e CıyelL•ıll liuc:u rnlırıev etletirıe l.ıu· .. ~lilmh:tiı-. mıştır Knnaldu hir iki noksan kalan 
,ıtu::U8ımıi" po.ı.d • hfu.liacnın hoki· I B~nu m ddi bır rnisul ile .uılnt· I rı, pullu~ v . çif~ ~ayv n~. rı tııma ~~·ufct vermiş:ir. Gt:c \•Akite bıcl~ı· Y:ıli. <.!ı' ınc;.>wııım k:.ünıı§Lıı-. c..'eıtıi- yerler ikmal edildikten sonra Sazlı
ki m ılıiyetin~ ve dercccBİne uy· utı muk l ıım ,.e-lir e miıı 1 ol, rıık ele \'~ek tev~ı l dı1}1ı tır. k9oçdenle~ 1~ utet ... mim~ ~1 'bıruüıe~lc i!QÇNıı~ yet ı:~ı1o::.ı.nııı itıLl1aqlnrım tt-ıd:ıil erte- dcl'e U) u b11 kunal ne doğrudnn 
nurm 

1
1 bir '\ Xİ} eti göster mcz. u c Tnhanc lı, bıçuklı, t lekler 1~ kume~ın ıcr k ıususta 1 yar 1~. \ < ~ bl•le.h) c rr•ısı hükunıt>tın fa.ı~a ~ ııı ı·ek t:ı:ıliyek' e ececcktir-. doğruyr~ Meriç nelırlnc ulnttırılıı-

Kuvvctle muhteıneldirki bu v z.ı- v k' ıını al biliriz. n 111 on ço memnun ve mute . ıuc uhıl\asındnn dol.us 1 tc:şckkwr· ı•\.· c;::ıktır. E~kiden Sazlıdeı·cnin bP.s)P· 

yctimiT.le o hGdi ek r t ıııdu y.ıp • T le"bel ·rimiziıı ger~k mektep, kkirdirle~. ,. .. .. .. .. .
1 

e 1 .ı~. lıu j · iıı t.~mamen bfı~uılmmn icin HOPAHLOR T(~SlSATI diği Doyrnn ve Elçili köylerinin fzu-
ca~nnıı h rek tte ynnılnu? Lulunn- gt"rek div,er ıo yete müesseseleri . ':'al yet 1 .. k n mud~~luğ~. vı ~kr ~ıu:·c t 'e. Blıc~ ha~kırun .•. ar~tmıııı ~ııı·1.i i!) i ıtıkurı.ılu, ıi)n.fcttcn ·onı·u 1 si lı;in cıyM knnnllor ~:ıpıln,cnk, uu 
lım. Yulnış ölçülerın üzermde ey- içind kı heyecnnl. rııı ' duygul rı· tımıtdek~ go m~nler açın onder ulhus n \ılıı~etnı hımııyesıtıı rıı:a et~ \'alıtıfıı rıyn:!etlrıdc tofllarımı~, Leledl sııt~tle göller kuruynenktır. Hııvs:ı 
rcıti~irniz Midi e bİ7.İ y nlı kıymet un. tet" ürl rine, hnteketlerinc kur• 7 2000 hr lık çı~t h~yvn~.ı .~"h i~a : niştir. V.lli B. Fazlı Gülce. cc\'!ıJ> \ ' C:- ye. l'eiıı:i B. Dı·. Behc:e~ t:~ da ıoµJantı- nahiye mcrkrzinin içindeki gölcOk· 
hliküınlerine v birıot"ııuleyh y nlı ı \l ıknlı bir tolcran zıhniycti ile tınd n 6~.000 lıra ıl~ butun oç· <: rck bu iflctitı :fedwrlık ~" ief'.ı- da lıı.ılwnın lf e Li"ı.Lin hmiı·i çeI'ce- !erden bir kı :ıııi 11nv a deresine :ı-
h rc-kct tnrzl rmn stirükliyebilir. 1 büknrız. Onlnrın bu h ilerini böyle menlere çı~ h ~~um tın l~~ ~c •ı tle başrırılucnıiınJ, Bucanlf\ gw:.dlc'} Ye~i iulrı ahıcak hop:ırlör te~iıuı.tı tlıl'!- kıtılnııştır. Diğ r gölcUklcr de dol· 

t lulbuki gt"rek ferdi lınyntımızda bir zihniyetin icop1nrı d. iresind ~u ~nyv n { g2ç~0e~l1~re d:rı mış itilme i ve kalkınnws ı lcio r.u<.;•\lıl:.t rinde ı,orıu~uJmı.ı~tu1·. hrnir H lkc\'i- durulmak suretile iznle edilmiştir. 
en ileri d v larımııı, en bUyük kıymetlcndıririz. Onlar bu toler n hr. u ~uret c; 1 • . ıra t snr ·ııı ke~di uralurınıfa bir (Buı.:rı)'ı f!ij . rıe \'l'ril n cUrıokti! dııire~lnde bir r:ıd- H ı:mın n hiyc ıncrk .zlni tchdid den 
enerjilert- rnı.ılıt ~ ıııcs ·lerimizi hnl a knrsı dn r.lcrtlctini öyliycbilir. tufCt~rmn jd~lıni J};i . l . d ~«lle,.tıl'mc cemi,> eti) kurmıı.la1·1hı işa- yo ~itketile atllnştnu ~·upılnruk İz'11.i- !lltma rırtık zarnt. ı7. bh· hale sokul· 
ederken bile hü<liııeleri bit.im emp heye>c ul ırını ani t bilir, nıünnkn· "ç~en erm 8• 1 " zıyeı erı c: ·c.t ctml .• Vil!lyetin de heı· yardı.mı yıı- r.in bUUHı Jretıi'4 ml')'durılıırııu Içine muştur. 
tilerimizde böyle l>ir ifrnt. vcy tef 1 n ~ ~il!r ~·e. n~~nye-t rnüd?fonsı çok mükem:,~~.1.+- '>llCLl,~ıı_ı •• hnttn gene budcedo ~ay.ı! ç~- ; ~~11 Lıif' ho(Jcıtlül' ~chcke'!ııih ve te- Gü1lJ:tbn balak lığına doj!ru ileı·ll· 

1 
it > orotocnk (ever nlı Lır duyu§I ~bıl fıkır! rma mud fo . daha ~~c· .. ukl~1.1 _ıçın bir .p~ovantol'yı.ım ~aıl~liı- ~1,_i~t!ıı ı&ltruUe Yiku.de g.etırllme~i ve yen ktmal suyeslntlc , bu bataklık 

görmemek lu'lımdır. 1 bılırll"r, fok t onlar cllcrJt1e eılu~ Menemende kam· cccgını söylomış. ı.ı ııl!'w~to.Qa bdnr bı.ı te ıQnıın tamam her glin bir pıırça dnhn l<ilçillmckte· 
.ılısi ve içtim i menfnntlcrirn~-, cı~d~~l~~ı. ndn. rt~k tolcr ns~n ycrı· - Bu provantoryumu l.Jmı ng!u~n- lan111n ı kur~rlı1~tn'\lrtn~Lıı·. dir. Senel~rdenbcrl Gillbabn etra· 

zin , !osy 1 huzurlorımızm hengı· na olçulu, netacesı he nplı bır lınre- yon k O z Q l _.. • fında :zirnnl ynpılmnzken bu sene ilk 
ne ııymıyan hudiseleri her şeyden ket; bir onlara karsı harek;t kaplar, Ko··yıerde ou··nya kupası defa olarak Değirmen Yeniköy tıı-
C\ vel tolernn sahibi bir insnn ~ö~ ı' ~nhn doğrusu knplam sı lazım ge- . • rafınA p ncar ckilmi§tir. l~cci k5· 
züyle tetki~ etmek lazım.dır. _Eger lır. • . • 4 yaşında hır ÇO• yti gö!U ile Hatip köyUndekl kerpiç 
bu tetkik bıze ortada hnkıki hır ta- 1 ol r nsımızın hudutları hıç bır y •• d 6 b ,. ı l l azmagı da l>ir kanalla. Tunca neh· 
a rruz olduğunu gÖ terİrse o zotnatı '2'.ılm n }ôk ydi \'C körlükle knrı " cuk ag~ ır yaralandı uz e ey ıye l j a yan ar tara- rine akıtılml§tlr. 
bu tolernn ın hudutlarını dar~tır 1!:~:,., :• .. • ·- • . . Verı· ıecek rznda' n ka •anıl-'ı Djğcr eubclcrdc de bu gibi lt.m:ı __ .. _ _____ .. ___ _.... K } l\leııcmcmlen 1zmırc gdmckte olan T l • Uı membalara izcılc edil 'ştiı· 

Sa.hı.ha Gökçen 1Tu gulu - ema pa- Kırkağaç lıelediyeAsli'n~e ka~:~ilı . 3 lndu- Harçlı tezkere ''C)':t vesika mı.Ura.. l:1ıu-Js, 20 (Rıı.d,fo) - l3ı.ijtU:r.ı J\o- Şlhldiyc kndnr Tr:ı:~.ll ~ıttnn mtl· 
maralı kamyon, ıngu nw.ı ycs n e ' ·ı · d d .. d • ·a .~ ı l . . . } . . . • ~ . ...

1 4 
·a- ll ın c.ı ogru an dogruya ı nra sı.m- l<.ırnp Atl\dın'1n ~ltmlf bin Qe)'iroi hu- cnue e nuntnkasmdn ynplan nrnı 

-Bn,.tnı·afı ı ıncı sahıfede- şa yO U ~ol ilz .. :ıııd~ cucmen Kabıl og uikl' • )sırlarından mamul tiitiltı ve ~ara zı.ırı.ında düfJJ' kup ıu maçların n f'- ısı l1utı i lcrlnin hul"ın81 u i kilde• 
·· k ~l imiz le l'efikası Bn- ,. şmcla .u9mnl 0 çarpmış, ba ının Y ılnn köy bn)' ilerine ve rnuhtnr bnyile- . a 

1 

dir: 
lJun "•dşam Al çl tarafından bir Tur~utlu, (Hususı) - ~eneler- tinden ağır surett · ynra1amışt1r. Ya- re lınzı idnrclcrd yüzde bei \'e bir kı- mı.h Mııcar-1tal1ıı Milli tukımlnrı ar n- 4042 

Yan H } ur nY . denbcrı bozuk ve metruk bır halde . 1 lk, ·r d • · . c k vaziyet- · d ld H k • 'd' metre uzunluğundıı. ·an l jl• ~k!ı.urn" ıne i ,. rilmi ve onu takıp b l T rautlu - K m lp n yo- uı ı çoc~ . ı a e ~eremı~e e h . nm ycrlcrd )'tl.zde 6 olarak f'erilttıek- sın a ynpı ı. ava ço. f~iIDUrlu ı ı. çılnuı, 11,617 metr murnbbru ıııa-
,. · . d'" k lnr u un n u e. e te chrımız memlckot htısttı ancsıne 1 b ,. ı · b" ı t' ·ı k b Bunun.in lıezoaber mn" serı ve alüknh 

eden ı;m·~.r~ abuhm dol' uuc ne lunun esaslı surette tfimir:ine baslan· . . . , beb". t c 0 an Y ıye erın ır e@ ırı e?Q u T t klık kw-utulmuı. 200 metr uz\10 
btl.} llk bir n ·e 1Çlt\dl' ıı ntiı;ıir mı tır · gc~rılmış,~e ı:nı:·a se ·~1~~~en , lJcy'i~~cnfo 15 h Atirnn l9S8 tnrih.indoıı re ti. ?< ticede 1tn\y nlar hUcı.mtln• lı.ığundn dcro temizle nıtüjtir 11'1 

llfi\"Bn QOkç n• dılıı ~ ı·cflnc ' crı- Kemnlp 
0

• Tur utlu yolu y lnız !!Ofilr ctu u r il' ye ""' r. itiblıren hor yerde .Ya.de G llıisbeıirul~ ftnda daha nıliesslo oldu! r vo blrJnc Dpr;; il 4,082 metre wmnıuJİ,wd 
lt'n rıtl \•em r (' n ındn Yu oslrıv bu iki kazanın cleğil Salihli. K:ula, -+- \·erlUnesi kararlnştırılmuttr. B\.\ru\ de r l -1 aUp olat bitirdiler. 1criç p hri · n rında i>tmd p11-
ntt.kd& h~vn kuvvetleri kumn~clnnı Alaşehir h tt" Kon;ad n. burayn Q k· Jarda kaza lnir. Molly . Ve~ı. tinden vl.Wy te .bir l :kinci d~rc her 1kl ttılumtn ııttıjı mı tır. Haziran yınd da yni Jdl· 
G ll l'Bl y nkovlç t rafındnn .Yug~s- kadar bütün yerlerin geçıt yeridir. ç uyu :.u~ım g~lmış k~yl~re. rüıde 6 bey iye 1-1 go1le bitti. Oyundtı 4-.2 İtalyanla- d.e nr !i ıslahatına devam edil cel!· 
1 ,. h va ııi ı.mı ve ak ın elçilıktc ve- Kaymakamımız bay Adil Özalçın verılmesı emredilmıştır. tın lehine neticelendi. tır. 
rllı n z\yafot ın ıınd .d .krnl namı bu v ziyeti iyi bildiği çin yolun 8 • k b • Oyundil.l1 oonra Ftazısn. ı·ejjicum-
ıırı f\ ıh turnfın(lun \'el'ı\mıe olnn .~~- ehemmiyetini anlatmı 'Ve tah i t ır a m }'On lT y huI'\I M. tebrı.ı.n kupayı galip gelen 
VI ~ kUI Ull ili Ulıl h rbl}' 1/ b hu~ C nltnl tJr. b angın M d' Çocuk kam--1 • • M t Uyl tc,•di • QTQ aya çarptı twmın kaptanı .L'uınç~yn ver ı va P arJ 
nut\n Otıı ı·"l r ~ c yet elde ettiğl ve hususiyle neı ım Odemişt Birai n h iyesinin l'rialte· ...... 1 bl b" t :ı.. 
dil l t lr 

. ,. A t l D OU 1 1 d ·n k 1 ki . k"ind bl ..,..nı·w.... WUl.lm c;ıyuncı.ı ruu r~r ıter eru. ,r·ın O it 
t' m . hnreketı ıra mdtı 1ı1~erı nyyare cı Un ze y ı n uç ·uyu nr mev pe mev ·ı e i' ~ J .ı ııı.;;wfl yangın . ı yetç d mi in Boıdnt )'ıısl"'' 

B 
" n nbiha OtH ç n rek ge- · lf ı ı ·· dil;--..;ı • d bf t blll bi b "1 k Y ·ki t ı.. d d tıı. • • h b' ılc kahraınnncn vn2 s n gor !>"". ın r o oıno r r a ç .. ı>ış- ~ı mıştır. angın ı aaa ı.a o.r e• sile Foçndo açılacak olan çocuk kaınJY 

1rnrRt
0 

Yankoviç \'e g r k ar lıy~ tıU t bnı·UE cttirmektcdiı·. mı • blr kiti nAıı· ~·aralnnmı tır. Kn· vam etmiş, köylil v jand rmanm ~ r '\ lnrı için sıhtınt ve içtim t • nıt uuııı ı gNıcr l l\hırlç~ bu niş n aı • BUtün zetcler Boyan Subihn z yı, U1·ln belediyesltıdc kayıtlı 1~ lıfm sile söndütUlmü t r. Elh l d rcsiudııMilli kil· ıda 1 ~ a rn~a\ • 
,\ tı dol yı harar tli bir surette t:- Gökçeni bu Balknn turnesi ile elde numnrnh knmyon ofOrU Abdullalı On bin metre mur~bbat nro.d dahi- QfflTOıapbane tt,i..ııema•ı mt t UifUtıe mUrQCat.ıt edilm ~ ld 

l ı kUı d 4uluurnuş \' buıı~an kıs- ttlğl muvnffakı~ ctt n dolny1 tebrlk ·l pm1şt1r. SUl ymnn oğlu Mustafa \inde bulumm kuru ot\ r kısmen yan- Kil~~ J;~ük, b'iLJı:;Liwa Ju:rkesf""i&üi. lnrımı&tır. DUıı k uma kadaı· H çO' 
1ndll bir r hatır ol ı-ak dnı.m~ nıu- tmcktcdir idtırt> ttiği aı-obtı. ile yoldun geçer- mı~. fnknt ze)•ttn n clRrma ~lt A U.Rll , deellk ıtıtııı~tauı. ve ınuhteııem J.ıi 11 cuk k Yd dilmi tir. 
ht fuzu dece ini lluve ct~ı _tıı·. Bu nk am numen ta:~ nreciligi k ıı AIJullnhın idnr indeki l nmyoıı rnr olmamı tır. p " r ru tıık,Wuı ~diygrgz.; 

\la& \ ım Gökç•m gUlcı~· ~~zu ı\ ıne- ıuunınn bir ı.iy ıfct verilecektir. Ya- Mu tafnya çnrpmı , Mustai'anııı Ynpılı:ın tnhkikntta yanıımn, ora- llcy:oebnilcl Y:nıkc İ«:İ 
___ ._ .............. _. __ 

tl n Un! gu t r 11 .•evımh nazaı·laı: ı·m nk um dı rılçilikt mi nfit' ş refJ· omuz k •miğltıi kırmıştır. Arnbn du dn hny.,·an otlntnn 12 . a ınd~ Y" at (MJ.s'Jı&Jt FLOVY) fı'taoım:a ıöılw 
ile B lscrn~l mulıllınd bilha83n ln) - 11 bir zl) uf i vardır. .Bnyan Gök- kumıeıı lını ı·o. uM"rnmtştır. Şoför tu- Otç\ımln nttı~ı )·ıını.k. ı:ıU?srndıın \k- Jhıe tollrrdı:: FE~ AlJ c H.A. VJ-:ıt 

Borsa 

Ln llnm O K:unel uli rııtısı.ıcJl !Li~l iı 
B:ıt tolkırclc~ CltA1' CAllliO 

ltOBER't 'l'AlLU 

yuı· ellik '> lrnvncılıl~ nı mindc fev- ç ıı bü ü11 snnt ıG· dıı vul{'Ubulncuk tulmu~. ~ ttt alı hn tnluın<'}'C J·nldırıl· tıgt nnlnşıtmıf, Yn g,r tutı.ılm\1 ~~r. 'EVlC Lli.Uİ L.1.iRB 
knlnde b 1 lıir l h· lım kınışlır. olan hıl\'lL milinglıı i tırak <!ytiye· 011 tır. 

Talebe gezintisi 
HUkı·cı,, (A.A.) - An dolu njan- O<'ktil' 

sınm )nı~u !iı ınuhalıiri bildiriyor: lstn;ıuul 20 (Hususi) - Bulkrı o 
Bayarı ~nhihn Gökçen hu l~n ı:ı. tuııı sini ~uvafrnkıy~tlo ikmul et- Gelenler ................ .. .... - ---· -----·--. -·· . ....... 

Ç\ıvul 

20·6·38 

UZUM 

Alı l 

D.Ardlli 

K. S. K. 5. 
12 60 ı1?.~J 

' ı o d Bdgruttan gel rrk Dukre e m ı· Uzcre bulunnn el ğ rli uçmuııı- lrntihnnlurm !1onu erme~ m'lna -
ınu\'usuhıl tml tir. :Bel~rnt • DUkrev tnı?. Bn. Sı uihu Göl.çcıı, yarın u- bmlr mcb'u~u değerli hcmşcrirniz betile Topnltı, Misakımilli, Olt.i, İ11.b-

Progr.nmn il.Ute oluruJ· 
-nııpıı bWdli.k mocabakıılııtınılıııı 

nmanffer olıırnk u\ d••t d fı S(;. 
/Jtll.l:IR.tMlln_, lııtn.nl:ıı\l ttıu,ııılıı· 

ZAHiRE 

~·oluııu lıir anl l & <lnkıkada ko.t Y- bcıh htlmlze vdcıt dcccktir. B, HnnJdi J\k oy dün İımir vupul'llc liıp mcktepl~ri ııon ınıf meıımlatın-
l<.'mi~tiı·. At tUrk kı~ı. Ycşilkör hava mey• i ı;tnnbuldan chrlmize gelmiştir. dnn lGO tal be, paznr gtinti Şn nl k.o.7· 

Biikrf'ş ha\ a i ta:s)·onundn. elçi· dmund l ırnhUrntln ı,nr ılnnucak- Sinop mcb'u u \ 'C satış koopcrnlif- nnklntınn bir g zinil t rtip edarek m 
miz 'c cl<"ilik memurları, ınih:n~- tır. . d' n lcri birliği umum mUk~U~i B. Hakkı ullimlerile birlikt il no~li w ~ı· tin 
elan, prense Stirben, Lnvn \'e cnız . -..!m ı u_ı r şte bulmrnn tayy re- \'crııl, iş banka ı ! ı~cı mUdilrli. B. 8 çjrmişlerdir. 

Miktuı·ı Cin i 
160 ton nuudn) 
400 > Bukıu · 

tl k nt. l'ulamul 

ı-·. s.. 

nez areti katibi unnımbi, i:st asyon cıımz şer~fııı bugUn -dan- bir zl- Cahı<l, :M uı'if Vckulctl güzel san nt-
l ı.omutımı. eııtemasyonal havn f~- r~fct verılmiştir. füıyah Gokçcn, hır kademisi ö(tı-etn:ıcnlerlnden .Bny ~·~-
\ c cı·ııc;vouıı katibi umumi:si, htwıı mı- Bu kreşte hnvn gnrnlzonunu, şehrin lsmrıil H:ıl<kı dn aynı \'npurtn şehri- "'r • 1'elefou 

yyare sıneması -· :ffıff . tiıılfiı;i t rtlp cd 11 c miyct mümo - t ema n mnhall(.lrhıi gezmiştir. Vç ıniıe gelmişlerdir. l 1 
.,[ lll'l'i. muthul\t ml\ın ıuıillcri. sivU ııynı ~n~nudn R~mcın~ ı h a\'a mitin
t r.vrnrcl'ilik dnire!\i rci i, erkek \'e [tine J stınık ctmış, ~ok nlkışlanmış.- Mevsimin geçmesiı.e ratmen sinemamız gene sözünd~ 

durdu bu hafta ge;1e 2 iki fi l m bird n 1 .~lİm nl'lt('ri h·H tnn·nrccilik, bü- tır. 
) iik bit hnlk lctlth.• 1 snnıirnt do tluk DUkrcş, 20 <~:.A.) - .. Anadolu 
tPztıhnrlerh·lo kHr ılnnınıştır. Ajansının husuiı muhnbırı bildiıi-

Homnn) n g, 'i. tel ı·i bugUn dahi l'OI': . , .. . 

Hayvan sağ ığı 
1 

Vih yet hn)'\'nn snğhk znbıtilsı ko
mi yonu dnn bn~aJ• müdürlüğ"ünde 
~oı>lunmı~. hpyvnn sağlığım 'lllakndnr 
eden bazı knrnrlnr almıştır. 

Fuar işleri 

Türk tan nrccillid hakkında neşri- Bnran S bıha G?kç.en ~u~ ~ntet
' ntlnru• a d~\'am cdirorlnr. Gaz.ete· nu }'onnl hn ıı nıltuıgme ıştırnk Ql

İl'ı· ,.<' nH cmunlnr bu bahi te uzun miş \·e bütün hnll\111 samimi alükası 
nınknlrler tah i eylemcktcdirlcr. ile snnt 17,SO Cin biı• uçuş ynı>mıştw. 
Jı;v.ciirnle bugimkn Lo Momnn gntc· Uçuştan v 1 rndYO vnsıt~sHc tny-

/ l<'"i .~.lhiluı Gol,çcn• acrlcvhnsı cıl- Y recimiz hnklundn çok ıtn}·i~k r Fuar l omu i, dlin öğleden sonra 
ıırıdu ıu:şı·dtiği çok ilıZ(>l bir mn· cllmleleı· söyl~ tımi,tir. Ve bllhns n: belcdiycd B. Dt·. Behç t Uzun rclS• 
l . uledtı ıı . illi hiıkumel kurulduğun· cBfae dost \'c miltteffk TClrklycnln liğinde toplıııımı , Furu- igleri iizcrfn· 
dmılJeıl 1 Urkl}' el t ~) nreciliğe ve tnyynrcciliğinin sçtunum getiı•cn, d • Çhtmıetıı·. 
vr·ı·ilcıı C'h<'tnnıiyeti taf0ilfiti~·lc ka)'- bu geıı~ \'C c uı· v tcreumcı Jıolı . Sovyet ltu~ya. lıUhQm tinin bu 
< tnwktc, flıı.yan Snbihn 06kçeni ınuvru'fnkıyctl rl dolu tayynrccJnin kı Funuı. IŞtı~ul cd ce ini yazmıştık. 
, eni 'J\ rk kadınhğııun thnsnli dly nh 11dn biz do k&ll'dcQ TOı·kb' yi \'e Funr komltesuıc bUdlrlldiğine gcire, 

1 
öst(:rm<'ktedlr. Tnı·k t yynı· elliğini ınmhyoru~.» Sov) et Hu Y· f'nl>riknlarının mnmu-
Bcı~ .ın • \lılhu Gökçenin çok genç d mlşlir. Intı, blHın n rirnnt nınklnelcri \' 

rıı•l'ın r ıftmeıı gnyct kuv\ etli isti· llnlk \•dcUc Sabiha Gül·çcnc tl 1;-unrdn, h ln teşhir 
,t ..... ... rı ı ta})·tıtccllikte mu.,•affakı· dostluk ~znhUrlerl yapmıştır. de atııncaktır. 

-

1 - DAMI 
B ,ynclUıUel fllhı•cltl b~ iki bO.yCl Fran ız urtliıtİ 
RAIM U VE 1.UCI E N BAROUX 

Tırafınd n mü te n bir zevki y ratıl n meviim n en z riC komediıi 
kahkaha ... Zevk ... N<'SC t uf ntn jtllrkrcicc •ktir. 

2 - AL iN KELEBEKLE 
Beyaz perdenin 2 rif ve iOh d . lberı 

F RANSl SK A GALL 
has rollerile h kik ten nc f iı bir k on1edi yaratmaştır 
A tın kelebd: 3,30-7, 10 Asri iş Adam ı 5, 15 ve 9 da 
Pı:ııu- ~iinii f;uıt 1, ~o d A s i ş dıı m ı i hn ~la . 

Cıımart si 



Sahife Aft.&DOLU 21 

Feci bir kaza MEMLEKETTE: 
Şikago ekaprmi, Montana 

R k 1 K 1 8- •• k hav.U.iade bir nehire dllflll 

omanya ra 1 aro ' uyu Nevyor~elllfAG:~:: _Şikago 
K1rklareli Halkevinde açı

lan re.sim sergisi 

Ş f 1 ki d f k 
ekspresi, bugün, Montana havalisin-

. e imiz e i . e a onuştu de :!:p:: ~~:'n:':0~ altmış yol-
cudan elli kişi yaralanmış, altmış beş ••••••••• 

Sergide 39 eser teşhir ediliyor. 
Edirne lik maçları. 

iL • J J • • • b k l J_ I '• h " kişi ağır surette yaralanmış ve kırk 
~ICI ueV ef rezalnJn U OnUfmG Gri llG ıy.en UaUal kişi de hafit berelerle kurtulmuştur. • Kırklareli, (Hususi) - H alke-lsi halinde seyircilerin gözlerini dol-

• vı salonunda ressam Turgut Tokat durmuştur. 
mahivette idi. Alman Ajanaı bu lauauata .·Kaz~ hakkındaki haber, burada de- t~~afo~dan Aaçı~ sergi muhitte. bü- ~rgi~ görnıeğe gelen kalabalıı: 

'.T nn akısler yapmıştır. yuk bır alaka ıle karşılandı. İtınalı seçkın bır halk kitlesinin takdir ve 
bir reami tebl .,, çılıaca"'-nı )'azıyor • , bir tert~p ile açılan .bu ~~rgi törenin- tah~ssüslerinin olgunluğu ile mütc-

5 5 & 0 du Ve ha Va filo de partı ve Halkevı, Vılayet ve ko· nasıp bir halde olan bu kıymetli 
Btılcre§, 20 (A.A.) - Jlador Ajan-ı 19 haziranda saat 14 te kral Karol yan Lucefarul yatı ~ü? saat 11 de l · .. mutanlık erkanı, Bel.ediye reis ve serginin büyük bir himaye göreceğ: 

~ı bildiriyor: Sarovona yatında Türkiye Reisicum- Boğaziçinde demirlemıştır. Kral Ka- H t • • üyeleri ve kalabalık hır halk kitlesi şüphesizdir. 
Saray Nazıriıiı apğıdaki t.ebliif buru Atatürk)e bir noktai nazar tea- rol mütenekkiren k~ya çık~rak ye- muz a ya gınyor hazır bulundu. LIK MAÇLARI 

neıretmttir: tisinde bulunmuttur. 1 mek yemiş ve şehrın muhtelü yerle- -Baştarafı ı inci sahifede- 39 değerli tablodan mürekkep ikinci devre futbol lik maçlarına 
17 haziran günü saat 19 da kral Ayni günün akşamı K.ral Karolun r ini gezmiştir. . . . . k • .. olan serginin gerçekten muvaffak pazar günü başlandı. ilk devredt 

karol Luceafarul yatına binerek Bo- akşam yemeğinde Türkiye Başvekili · Kral gene mütenekkiren Reısıcum- mk gazetesı Anta yadakı Turk Fran- olan eserlerini müstesna bir iktidar Edirneye gelerek maçlarını bitiren 
iaziçlne doiru hareket etmiftir. 'Celil Bayar ve Hariciye Vekili Rüştü bur Atatürkle kat'iy~n husus~ ~a- sız askeri müzakerelerinde Çanakkale ve ehliyet sahibi olan ortaokul re- Uzun köprü ile bura takımları kar· 

18 huiran günü saat 10 da Btiytik- AraR ve Romanyanın general konso- hiyette olmak üzere zıyaret teatılerın- meR'elesinin de mevzuu bahis olduğu- sim öğretmeni ve Halkevinin ar şıl~şmak için Uzunköprüye gidecek
dere yakınlannda TUrkiye Başvekili loAu Lucasiyevici davetli olarak bu-

1 
de bulunmuştur. _ nu yazıyor. komiteai başkanı Turgut Tokadın lerı ~ukarrerdi. Bu sebeple, fikistii-

Ceıll Bayar De Hariciye Vekili Aras lunmuşlardır. Kral K~~l~n yatı g~en ~azar gu- Ayni gazete diğer bir haberde Laz- fırçası hazırlamıştır. re. g~.re Y ~vuz t~kı~ı ~r günü 
halı kal'fllamak üzere yata çıkmışlar İstanbul 20 (AA) - Havas 'A- nü de Boğazıçıncle demırlemış ve kral kiyede iki bin senegal askerinin san- f h · t h ·· 1 · otobusle lJzunkopruye giderek Er-
""" '--·ıa •-"--1.. •• ı- 1.-.:a-r refakat et ı·an·ı bildirlyor· . . karada· üç. saat kaldıktan sonra İstan- 1 ~~fe rlu u~~~le~gın e .atssb~slg~r~- gene sporla lik maçını yaptı. 
•c ana uwa ...... - • "' · cağa gitmeğe müheyya bulunduğunu e nu uz u gorus erme san a ı ısı· M k h lı . 
~ Romanya kralının bayrağını taşı- buldan ayrılmıgtı. bildirmektedir. . b.. .. b' - Iah" . l b" l . aç ço eyecan oldu ve ılk 2l' 4 

nm utu~A ır sa. _ı~etıy e ır eşti- dakikada çok üstün bir oyun çıka· 

lngiltere - İtalyan mua
hedesinin tatbiki_ __ ._ .. 

18 tarihli Eko Dö Siri Antakyadaki rerek bedıı zeklerımızı doyuran Tur- ran Uzunköprülüler iki gol yaparak 
T alakilı heyeti Is- erkanıharbiye müzakerelerinin an- gut Tokadın .en.~i.n bir tevazu. ile galip vaziyete geçtiler. 

ln!!ma ile neticendiğini sancağın bir meydana getırdıgı bu kıyrnetlı ta~·' ikinci kısmın sonlarına doğru 
panyaya g . diyO r Ttlrk vali tarafından idare edileceği- lolar arasında pek muhteşem bır Uzunköprü nün gevşemesinden is· 

ı1i, n~ayişin müsavi miktarda ve bir (Mehmetçik) sembolü olan yurd tifade ederek birisi penaltıdan olmak 
Londra, 20 (Radyo) - İspanyada, Fran~ız kumandasında Türk ve Fran- nöbetçisi cAnkara istasyonu yolun- üzere iki sayı yapmağa ve beraber-

. ~Hihsız ~ehir-lerin bembardımanı . ız kıtaatı tarafından temin olunaca- da bir (Grup)' Sabanca gölünden liği temine muvaffak oldu. 
hakkında tedkikat yapmak i.\zere, parca. lar, Kırklarelinde bahar tab- Önümüzdeki hafta liklere devanı 

~ 1. l K C • bir tahkik heyeti te~kil edilmiştir. ğını ve Tilrk kıtaatının pazar günü uun, Jn111iliz Hı-iri ı" e ont ıano Bu hey~t. Tuluz<la oturacak ve lü· (buglin) resmen sancağa gireceğini loları, mesirelerinden (Dere tablo· edilecek, dirnede Edirne sporla Ka-
e su) bariz bir muvaffakıyetin ifade- raağaç takımları karşılaşacaklardır. J_ 1... l I~ zum görUldükçe, İspanya~·a gidip yazıyor. 

GrGafftga UZUft llOnUf m ~ ar 01UU tedkikat yapac~ktır. . Antakya, 19 (A.A.) - Anadolu 

R 20 (n d ) 1 .1. firi T · tesı· di'-·or ki· Hevet lsveclılerle Norveclılerden Ajansının hususi muhabiri bildiri-oma, aa yo - ngı ız se aymıs gaze ,,. · • . . ~ .. : . 
l.ord Perd ile İtalya Hariciye Nazın «İspanyadaki i'Önü~liiler derhal ge- \'e tn:ıhzlerden murek~ep~ıı. yor: .' . 
leont Clano arasındaki müzakereler ri çekilmelidir. Ad~~· mi~dahale ko. Millet MecJısınde «Şamda çıkan Eddıf~ ga1.etesı 
hakkında bOyük bir ketumiyet izhar mitesi, yarın en mühım bır toplantısı- A . . . TUrk propagandası yaptıgmdan do-
~dilmektedir. İki devlet adamının nı yapacak ve her halde iyi bir netice- -Ankara ... 2? (H~f'usı muh.a?ırım~~· layı bir ay miiddetle tatil edilmigtir. 
İspanyadaki gti~tılUUerin geri çekil- ye varacaktır. dBenR) -f tBCuyukt M_ıllet. ~lectl~~ndbutgun Antakya, 19 (A.A.) - Anadolu 
-..,...., , 1 • • ü k ki ri . İ ·1 . . e e anı ezm rı~ ase ın e op- h A h b" . b"ldı"ri -.,_ mea e esını m za ere etti e Deyli Mevl gazetesı, ngı terenın, 

1 1 1 
b j t"l .. A jm1~mın ususı mu a ırı ı -

t.bmfn olu 1 . . İtal: 1 nd · kil anmış. u uRa nyram ar"" ta ı gun . · . _ .•. . nuyor. ngılız- ~an an aşması a en - 1 ~ k b" · dd · ı · · .. 'or. 
S- 1 d·:ıw · .. · ı . . . y. • ·-. y erı an ununa ır ma e ı avesı, mu- • . .. .. 

1 oy en ı •• ne ırore ngıltere hükO- çük bır degışıkhgın yapılmıyacagını, h d" • t k "k kulları kanununa «Ampir sıneması Gunduz adını a ~ 
'illeti, yakında İtalya bnparatorluiu- Deyli Ekspres gazetesi de, gö?üllüler d:n bi~ :d:e ~kl;ımesi ve Ildırdan ılıktan sonra Roksi sineması ~ Halk 

Alaşehir gü11den güne 
güzelleşiyor 

Belediye, kasabanın en büyük derdi 
ola.n su işile uğraşıyor. •ıı tanıyacaktır. mes'elesinin uzun zaman sürünceme- Hüseyin otlu Garip Emirkaya ile adını almıştır: İskenderun sınemal~-

Londra, 20 (ltadyo) Siyasi de kalamıyacağını, İtalyanın da t~- Gaziantepten bostancı Ahmedin rının da bu yolu takip edecekleri bıt- Alaşehir, (Hususi) - Son yıl-' daima kontrol altında bulunduruJ-
1-ıahfellerde İtalya imparatorluğu- paniada mağlubiyetini düşünmedı- ölUm cezalarına çarptırılma<1ı, hilku· dirilnıektedir.» lar içinde şehrimiz belediyesi, pek maktadır. 
llun tanınması için İngilizlerce hiç- ğini yazıyor. metimizlc Sovvet. sogralist cumhuri- Antakya, 19 (Hususi) - Anadol çok işler başarmış. bu güzel şehrin Sehrimiz, işgal zamanında bir kül 
bir mahzur bulunmadıiını, fakat İn- Jloma. 20 <Rad.Yo) - Royter A- yetJfri JıükUın;ti anu:ında hudud lıi~ Ajıınsının husuFıi muhabiri bildiri- noksanlarının tamamlanmasına gay- yığını halinde kalmıştı. Bugün iz. 
~ -1tatyan anlqmasmuı mer'iyet jansı muhabiri bildiriyor : dhıe ve ihtiliflannm halline, Tilrki- .ror: ret etmiftir. mirden Afyona fİmencliferle geçen-
ll:ıevkiine girmesi için İtalyanın, ls- İtalya hükfımetince yarın Londra- ye • Lehi11tan konsolosluk miinase- «Arap Ajruısı 16 tarihli bülteninde Memleketimizin en büyük derdi 1 ler, memleketin tepelerinde iptidai 
J)anyadaki gönül!üleri.nden. mAühim daki ademi müdahale komitesinin ya- betleri hakkında~i. kaııtııı layihaln- Halep ınahrecile neşrediyor.» su~ur: H~lk.m!z susuzluktan mus- ı vaziyeti andıran evleri görmekten 
btr ~~~mının ııerı çek~lmesı lazım- pacağı mi\him toplantıya büyük ehem rmı ka:ı:anç vergısı kanunmrntt 1.n.zı uri~ 1, hHkfımcti gon İskenderun tanptır .. ~ılhakıka. maden su~u var- ne kadar teessür duyarsa, şehrin içi· 
hldıgı biJdfrilmektedır. mivet atfednmektedir Komitenin. maddelerinin tadili hukkmdaki la\·i- l Ad• 1 . .. . . r S . d k. dır ve ıçıJmektedır. Fakat hır çok ne girenler de modern binalar, asri 

Londra, 20 (Radyo) - Avam ka- İ . ·ı· lt l. nla'1ma~mın sür'atle ha\'ı müzakere \'f' kabul ~tmi~ir. u~. ıı-ıe erı uzeı~ııu· . şıma ı urıye ey ı ihtiyaca Kozlucanın pis suyunun ' k ki k d . . bett ·k 
1l:ı • • • ngı ız- a ~an a " . • . . Turk hedeflPrı lehme açıktan acıgn k 11 l d h .. d d"l so a ar arşısın a o nıs e Ze'\ .~ası mahfellermde söyJendıfine tatbikine yarıyacak -bir karar abtcağı Meclis, çar~amba günü toplanacak- . .. . u a~ı .masına a enuz ve a e ı. alırlar. 
töre İtalya hUlcQmeti ispanyada sul- k 1 t h . d"l kted" tır h11reket eden Turk propaganda A,1an- memıştır. 
b ' uvvet e a mın e ı me ır. · Kaymakamla belediye reisinin 

Un biran evel iadesini istemekte- ._. ları nle~·hine birçok tedbirler almıştır. Belediyemiz, geçen sene buldu-
~ müşterek mesaisi memleketin ima-• A k d Avni Ajans bir Ankara tt'lgrafm- ğu bir suyu Ankarada tahlil ettire- d k .. . l ktad 

• • • • y 1 rm a ço m uessır o ma ır. 
Bunun ~in, ayni zamanda fngi- vam amarasın a da Haricive \'ekili Dr. Arasın teş· ri- rek ıhtıyacı bertaraf etmege ca ı~- Şeh . d b' beled. b. •=- · B .. d b ··h· · · ı· rın ortasın a ır ıye ı-~ - İtalyan anlaşmasının biran evel nieH'kle ~uri:vevi resmen zh•aret ey- mıştır. ugun e u mu ıın ışı e ın- ı il . l . 

Ilı İt 1 ... •· ..., . • • d tutarak neticelendirmeğe uğras- nasının teme erı atı mış ve mşaat 
eriyet mevküne «irmesi için a - • • . k liyer'·~ Tiirkiye Suriye muahede~inin U:aktadır. Alaşehir, bol bir suya k~- : ta ilerlemektedir. Bahçe.si ~ar~ır. ~a-

)'anın, İspanyadaki ~nüllüle~ini geri Bu ,../in miJnak .~.: •alı bır Cel se o ... aco tıllı:-ad<l cık .-,ureOerini teati edeceğini k b d k t t fta la k t lak l 
Çekmek arzusunu göstermesı, Lond- 5 W T' vuştuğu gün büyü ir saa ete ma-ı a e ra n yapı ca ıs mı 1 e 
l'a l Ö ı · k tıildiı111PJ..-tedir. lik olacaktır. bunun genişletilmesi de düşünül-
ıne!:~y:•:~~:ı=~tır~üyük bir Ve SOY /aV ar SÖZ 8 ~ l)'eC f r. Belediyemiz. Halke.vi ~nası. ileım~ktedir. Belediye kapl~calarla d~ 

\. k 
jf 

d b · · h.. ·· · t b r·ocukları himaye cemıveh gazınosu . alakadar olmuş ve vaktıyle çok zı-İngilterenin istediii de zaten diplo- Londra, 20 (Radyo) - ı nun a- ın n, unun ıcm ııı-nunıy~ cıı- :\.. "L ,. . ,. • 1 l b "f k y 

· • 1 ..,.~. · ·• ı · t• · ı•ol7e~ '! , e.czn!!t! .,,. ~rasmda halka· istirahat yeri olan yaretçi top ıyan. .u şı. a aynagın-llıasi yolile gönüllülerin İspanvadan marasınm bugünkü toplant15:111da; euı~ını 80~· e. m.ış ır. . . . d 1 k f 1 h h 
"' ("' l u k ı h t bı· r park vücuda getirmistir. , an ge ece mısa ır erın er u. sus-teri çekilmesi idi. İspanya işlerine sa.vJavlardan (Noel Beker), İntdlte- no~ ne. eı ) .. rn u~~18.a. mua_~ · k 1 k ı 1 d 

ademi müdahale komitesi yarın yapa 1 . . yen bır tarıh ~ovlenmeımıı ı:-ıt enıııı· Eczane arin oir hafta;ı ~ Belediye, temizlik işlerine alrşı ta memnun ~ ma arını e temın et-
v , re - talya muahedeı-ının ne zaman ise ele (Rutleı"), cevap vermemilitir. . . •• t . da titizdir, yiyecek satan dükkan ar i miştir. 

cagı toplantıda olgun .bir karar vere- tatbik mevkiine gireceğini sormuş· Lo ·d 20 (R l ) A k nöbet günıerını goa erır ·-••••• •• •••••••• • • • • ••••••-·•-••••• • ••••- ••••••••••••• 
Cek ve bu karar tatmınkir olacaktır. 11 ra, acyo - vam a- cetvel: 
llu suretle İtalyanın, İspanyadaki tur. maraımıın yarınki i~timamda. Harici· Kafaları balta Baraelon bom· 
tönüllülerini geri çekmesi işi, daha Hariciye Nezareti müsteşarların- ye ~ezareti biidcesi müzakere edile- Patırtcui.· 

~k kolaylqmıı olacaktır. da~ •• 
8~.t.!.:r .. ~:.V.a!.!~~n;1~.~e.!~~t.8!~ ce~~r.mCinasebetle, cihan vaziyeti ve Gtıae~·.7ı~;,~:~~:,!i':. ~::'·~·~: ile keaildi balandı 

rrı:r•e• .. -ôde_m_ ı• d volun Ja bilhussn ispanya ile Çinde yapılan ;:•~:~~.&e Af~:'ı.~~l~~.,..oaaa. Berlin, 20 (Radyo) - Komünist -Başı 1 inci sahlfede-
ı ~ r J a~ bombardımanlar hakkında milnaka- ... propagandası yaptıkları anlaşılan Dafi toplar, düşman tayyarelerine 

şalar açılacak ve bir<;ok saylao;laş söz Salı: üç erkekle bir kadın, kafaları balta karşı şiddetli bir ateş açmışlardır. 

bı•r cesed bulundıu söyliyecektir. B. '"~~.~:·."_ ..... mfet.r~ua-llli~ kl ..;... "" • "" _ _ ile kesilmek ııuretile bugiin idam Frankist tayyarelerin attı arı 

Çemberlaynın ..au. B. Alme4 Udi. 1t111ftl'• edilmiglerdir. bombaların hepsi denize düşmüştür. 

Alacalı köyi1nde Yaşar, beraber mlJhim beyanatı ıı;,..~~-.. --
yaf adığı /ıadınl Ö/dQrd{J lngiliz diplomasi. mehnfilinde ka- B. ::ı.:.._ ~~ y:·~= 

,. " · p l t ta f d ıd·· - · binenin Kont Cıano tarafından .. .- ~ .... ire - vdemiş yolunda ve Tirenin Nurı u a ra ın an öldürü ugü 
1 1 

teklifi lrp.,_..._.. - ~ 
~ b"t !muştur Lord Porte vapı mış o an son Al 

acalı köyünde iki cinayet sa 1 0 
• • • • ld - t vid •J• C. 

Olnıuştur. Şehrimizdeki alakadarlara j Vak'adan sonra cinayet mıntaka- dikkatle tedkık etmış 0 ugu e. Per,.••r. 
~len malQmatta bu iki cinayet bak- sından kaçan Nuri Pulat, tabancasile: edilmektedir. Kontun yapmış oldu· ~ırmerahıada Bdll. Gdselya11o 
~nda aşağıdaki tafsilit verilmiştir: ı birlikte jandaı:malar tarafından tu- ğu teklife nazara~ ltalya ispanyada •• ...._.,.u. TiUd"•M & •--. 

Tı· :ı.· k"l tr kta T. tulmuş ve adhyeye verilmiştir. Nuri 1 itilafın uzayıp 8'1tmekte olmasına IL-6....-• ... ,,.,.. reye &Al ı ome e uza ıre- . 1 • • t - .. A --....- ....., 

Öd . Pulat cinayetın sebebini sövlememek rağmen lngıhı - taıyan ıtılafname- C·--
enuş yolunda sırtından ve başın- ' . • . . · k"' k m -

dan .· . .. .. . .. .. te, giılemcktedır. Tahkikata devam smı derhal tatbık mev ııne oyma!!. L---•-• •• ....... Cleelya• 

b. ikı tabanca kurşunıle oldurulmuş ediliyor. şiddetle arzu etmektedir. İngiliz Na- -
ır d d" b 1 ftu T 0 

.... ~IMIJ•U. ....... ••0 •4a Aelli 
'dl' a arn~n cese 1 u unmu r. ıre /kinci cbmyet: zırlarmın lspa-nyada muhasematın • ..ateı•.Ulde ........... ...._ • 
lan ıye ve za~ıtasınca tahkikata ba~ Diğer cinayet Tirenin Alacalı kö- takip etmekte olduğu meceraya bi- ..... il. laad. 

C•1 .rnış, cesedın hırsızlık ve yankesı· 3'(inde olmuş, Kadir oğlu Alinin hiz-lnaen Londra hükfimeti için hali ha-
1 ık l d • t• . 1 suç. arın an emmye ı umumıye metkarı Çankırılı Mehmed oğlu Ya- z:arda muhadenamenin esasını bil-
~eıaretinde bulunan Milaslı Caba far epey zamandanberi yaıundıa b- baua timdi İspanyada harp etmek-

Ustara oğlu Ahmede aid olduğu pat~ olarak bulunan 36 yaşJannda te olan bütün İtalyan gönOllfllerinin 
:n.ıaşılmıştır. Cinayet yerindeki izler Ayşe Taylanı sopa ve bıçakla yaralı- ' geri çekilmesini derpiş eden madde· 
e suc delilleri üzerinden tetkikata yarak öldürmüştür. Cinayetin sebebi yi tadil etmek i~inı mevcut olma

;~varn edilmiş, sabıkalı Abmedin, 1 kıskançJık ve geçimsizliktir. Katil Ya- dıtı neticesine vaul olmuı elduklan 
ırede İhsaniye mahallesinde oturan . şar, tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 1 söylenmektedir. 

Cıı ,._ 

~ HilAA. S.....tta 
d.. ba~ ~ ... ıiln41 Y• lallils 
lr,a1ı.aıar111da Aert. 
~ ................... , 

BaQ ve Bahçe... TUtUn ve Sebze... Flda ve Mahaul 
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lllI SE ~iM 'sae~~isıe~;· 
Mıstrlılar; lanet olsun! .. Kahrolsun!.. Gebertelim hainleri Manisa maçları IM.~;,,h'.'./'.;~;k:~~ .. :n~:~~:~;;~ı 

gebertelim zalimleri diye bağrıştılar .. Ve.. ' ·· =-· Sıtma üz~:.~;ı'·;,.:ı~: "ııııı l~iııde, gqj'İp bir Yuzan: M. AYHAN ı·e bunu •ü.ı ledlkten oıu·n, lıeıı•i uç ok genç takımı 5, Bo zk urd 1 - ı 
~'liııi, t1l•111111 o tünde siper edeıek - 205 - de allurınn biııdHer. l'oldn gözükmek- Dog'"' anspor 3 Sakarya i l:lı Jmstalık memleketimizin birçok 

M ısu· krırnrg.,hııuı doğru bnktı : um ole -.ı;ı; r ! Bir ~•şhya kar •
1 

böyle ten ~ .. ki norek hırla in l' arnsıııda n su. ' l'• ı·i<• rinde ,.,. rda'. Sıtınam yer h<" 
- SU\•aııler aellyor!. lıUnnet izlJ, mi g6stei'illr1 ralle llerleıneğe bu,laılılnr. . • }'a::nr gUnll Mııııi'8nın yeni • ~ıdı ıli. Tehlikeı·i atlntmı 1Joğnn•ı>0rlulnr me11 henıen pek u•dır. Eahu ~s ~e:ı~ 
Dedi, SU\'a ri müotehzi bir knhkuha a- Ak n m U.eı·I, hep i de Y n \'Otun hu· ıkı gu zel karsı lı1şmn,.a "ahne old 11• rüzgfi r111 rnrdı mile O\'tı t1u Snknn·nm n memlck .. tıerde dnha zi ı·aded · . 
Tomanb. y, ge leııle ~ln kı m olduğu- "urdu : ' 111'!'. ndn i~iler · Di~•ır böl"."10":". ı'ekabel .•.deı"Ce•I ne ııı ıf sah;, 111a lııdiliı:or \•e ; 1 iıı~I dn· ılımı, in and;. ıı in;~"" A::~pel d~ 

mı ımlımıuk llzeı e l
1

u.\•ük Lir ınUfı eze ~ ... ~ıı pa 'asili {ı.vle mi ? • Pnşa.vu ) •1' uz, ııııuuıını~ ordu! mutıt.ızmn l>ır dı:sıplııı dahılmde çalı- kıkada sol haf Sn idin şahsi ga\·rctile nilcıı bir İ\'l'i-ıiııek \"ns t · ·l gc"-· 

L 
D ek 

"'lll ıı . 1 . l i . l . , • ı asn r )' 
h hrlk etmişti. Mustiıfn pa a, bir uk. paşaı a ! .. O"nuıılı puşası .. Biz• d - . enı .ıı•lfiıedileı" hiqbir haber '' . "".'8 " ~enç erı şe ır :""' eıı cel· l~k kolUnll krttımı:or. llu golden onrn ıııektedir. Anofel denilen bu' si\'ri•i· 
muJdet ilerledikten soı;ra durdu. den !1111 m.t istiyeıı O•maıılı paşa'!.. e \ellnedı 1 1.. bet Uklerı Dogmı.P<>r ,.. tlçok takım· Sak"'" u tuk •mı gütd bit· nk111 ynptı : nek. "l nınlı Lir i nsmun kanını eıııl'I' 

- Eekli5 elim• .n~di- dostça geldj- Senin ı:ıultmıırı, elçilerin kafosıııı ko- - l<~\et padişuhımız ! lul'il~ iki mnç yuptılar. Tı1kımlaı·ımıı ı'ukut. 01'hrınıtı ~Otunu kuleci topu ve aldığı ıtma mikroplnı mı diğcf 
Kimizi nnlnsııılar ! 

1 

J>uıırkeıı. uizdt:ıı ue yuıle hiimıe't i _ . - ~. fz daha orncla epe.\ ce bekledi· Mımısadu gerek chn·et edildikleri ku- korneı e atmakla kuı lnrdı. lır in:mııı ısırmak gur~th 1 kunn ge-

\' e ııd rlerdeıı Amp<;a bilen ikisi, tlrorsu ıııız <iz'!. 11 U ı·met gOrmek ici n ıııı nı 1 1 lu pi•rdeıı ve gerek•• S<"Yirc ilerdon ıroı· Sa km.,·n ko rne rdeıı l <tifıııle edem•· çiıfü". 
gelen ınüf reze~:e dogı u ilerledi. ! ısır- hUıwet 1 zımdı,.. ı·:' el' her ih li ınnle kn rşı bir ınıid· d ilkl•l'i fovkııhide ıııi<u lirfıoı-veı·likkn dii<i gibi 20 i ııd d:ık ik:ıdn soldıuı lııki- • B" sh•ri neğiıı Mktui:u anglaın W 
hlar111 ınü!ı e2e kumandanı bağırdı: Dalıu Llı ku, 1ın n ._.,,, K" rl bn vı, ılet daim Lekled ik. Faknt esasen k•· dolııyı gü•cl intil>"la rlu şeh riınl•e "'" ~" f °'len "'' tek ru" y "'" f ıın lrnf u ılu I'· ınsıııı, n IUığı ı ı nıa ınlkı·oıılarh'le d•" 

- Siz ltlmslnlz ! . hem ılı> •n·u ndıı lıill ıu ı. lıo•ııı111;ııı rıı ı:gu h •!heli "'.le ~GrdUğllıııllz v•d)'et d<t •\tiler· 1 he<lle gol<· tul o dl eıl ilen D ui!• ıı:poı" ıı hıı I Sü t·.ılır ve nlıbl'l ler ba la ı:. 
- Biz Osmanlı askeı·I,>;ı. Sultıuu- kuran lmlunduğu tuılde. JıuzLİl'jlt UO\. Litı şUpheleıııl.ırmıştı. Oradn kısa Liı· l\Iaçlaı ll lın lanuıdıln ('\'C'l Yt ııi süul I rniie$:-<İl' lıkıııııı:ı ımıııi olımıadı. Şıı hale göl'e, sıtnm hastalı 1 mer· 

ınız Yavuz han hazı"elleri, • sultanını- nu ııu ~urd ıı ~"" kiınd lr ! . · ın " 1.'"•;ebe geç 1l'" rdu. .. . · c; frcileı·l,• dvld u. Sak n I')"' tuk mıı 2-11 ııı:oi(I up , azi. ~""" çıkmıık iç l n en e\'.t sıtmalı bit 
tn bir elçi lfÔllılerlyor. Gidin, haber • Halklı uf ıl~n edipte soııroUaıı hep. hrnz, Yu~ıu: paşıı;a dundu: 

1 
ll\sabakal•r saat 16 da Bozkıml yctle ''' ruzgur uleyhiue o;;ııtoın••nıa ııı mı ıne\'eud olma ı luzınuhı'. Bu sıt· 

verin.. sınl öldU~ ten slZ ve eltin aultamnıı - Ne deı-sııı .. . Uçok gene takıtnlarınırı Jrnrşılaşma-/ l'ıığ·nıen muğhılıiyeti hı:ıfifletnıek için rııalı hı nndEm da dger bir insana si· 
- Ne istiyor, ne diyecek? dei

8

11 mi~J~? b' -b. Muhdakk.a
1 

ktıbr pad~şahmı .. fakat teclle .başladı. tlçok genç takımı daha uzarni gnyret go:sterdi. Fakat elde et· ı-~~·e:. ettiı'ecek Anofel denilen sivri• 
- Ne mi dlı·ecek; bizim sultanımı- Dvarının bunl&rı bnğıra b•iır• "' ıı·ıız • •• sn ı~delım, hlçbır .. rübeli \'C daha unlayıılı biı· oyun !iği fıı~uliardlln istifade 'edemedi ve •me!lın me\cudiı·etlnl icap eder. 

2m hlkimiyeti kabul etmesi ve ısır ~öy~e~e. 1, digerlerlnhı de hiddet \'e çı&:maz:m, da~u. eı·bestç~ hareket et· çıkal'dı ve sahadnn &-1 galip olarak il devre 2-U bo~nıısporun lehine bitti. Sıvri.inek deyip geçmemelidir. Bil· parası ile butlıeslnılo adının anılması ınf ı"!ını muelp olmuştu. Birden bire ~nış ·~u':"z. Bız, ona bir '.yllik yapmak ay>ıldı. llu n.-çı Doğanspor-Snkarya J k; nci de\'l'ede Su kul'rn takımı rüz· ha ı~maı~ nakleden Anofel, lı•Y" şartı ile gene ona sultanlığını bıraka- hepsı birden bıığırıştılar: ıstcınıştık. O buııu tıı.kdır etmemiş e, birinci lakmılamnrı karşılaşması ta- gıııfa IJerul>eı· onın::ı · · r l\I . t · tını temın etmek ve üreyebilmek jçitl 
k G6 Q ~· • ı LR ı · 14hbetine de hız• oln nlıdı k' 

1 
• • gırc 

1

• nnısa a- Lir z · b 1 ca ·• r yorsun~z ya: .ızım ıu tanı- - net olsun L Ka!irolsuıı 1.. Ge- ' , . 1 •• r 1 r.. ·ıp etti. Mcıisup olduklrırı bölgelerin Jnmı gol çıkarmak atmlle çahfı\'Or. ı. ,°
111

."' u nıak nıecbuı·iyetlndedit· mıt merhaınetlldır, ona daha çok fe- bertellm halıılerl, gebertelim ullnı· )n' uz, dişler111I gıcırda! h · en kuvvetli takım lan arasında me\'lii mir defansı ı e knles · · h ·u u il" SMıolııekler ;-umurtalarıııı ha\'u• nalık yapmak sizin de canınıza kıy- lerif. - E\'et, hazır olmalıdır. ÇUnkü bu elan bu iki takımın kal'gıJnşrnası hı .... dtıfnn ectivof· \'e ~·anı~s~ mtekare em 1 göl ve bataklık gibi sakin ve rakit Sl1· 

ak 

• def bt 
1 

- .. ~ ı t
111 

• • • • .. a ımmn go 1 
m. ıetemlyor. Ve bu avazelerln arkası sıra, orta· a .aman ° ııeagım, ona peıışan alliklı ve heyecaıı u\'anUırdı. Takım· fır'lltı \'erınlyoıdn. ara yaparak bıı·akırla~. Burada ya<· 
Mmrlı nıDfrete kumandanı, derhal hk kanştı: edeceğim. ıer bu onında aşağıdaki k d .1 • ll 15 • 1 d k'k 1 rnlar teTelllld eder ve bu suretle çD' 

neferlerden ikisiyle sultanına haber Mısırlılar kılıçlarını çekerek hQ. Yavuz. gece )'ansına kadar bek· ı·ak etti. Sakarya . HU .. noro ı e ı~. ·~~ a ~ aı" Doğansporlul•r gnlırlar. Onun içindir ki sıtmn hastıı• 
gonderdi ve bıından sonra, cum etiller. Diğer müfrezeler de on- ledl: hld M;lı;,,ed Eı;ver ·~ı~at sm~fn, fa l ıoyunu ılrdellnbırekaçtılar \'e sol açık· lığı bulunan sulann mevcud olduiı.ı y . il -ı.. • 1 . . N h , ' • , , .. ıwa - arı \'R~ı as c Sa ar\'a kalesine surat \'erl rd b 1 

- avıış yavaş e•=Y•n, bitim mi- ara ıltıhak etmişti. karnrglih ylıkııı· ' e nber ''ardı, ne de bir gelen!. fak, Orhun. o mnıı Kllmron AIGed· 1, kt 1 • S 1 • • • e e vera un ara mDcadr m•· 
enf irimlzalniz 1 dı. Fakat badiseri durdurmak imk.ll· Dlv•n, istim• halinde idi. y a<lt· din ' ' e a ,.

1 uı · " nç~gı 11 oı1&lnyışını tek· hallN-de husule gelmektedir. Durııu• Doıl' M ı f · .. · rar • usuf vole ıle klırşıladı ve to ı , k ı. ısır ı mu rete, daha kala· nı kalınamışf?. Mustafa paşa da kıh· zun gozlerl, kaşlarının altında bir çift Dolinıı por: lbralılııı, Abdullah üçüncO defa olarak Sakarv • pu 
0 nııyan \e a ıntıh sularda •lvriııel<' bnhktı.. cını sıyırmış '\'e: kendi neferlerine: korkunç knplan gözü gibi kısıldı ve Alne<ldin Snld H l"d N 1 ' 1 kt • a nglanna ler yumurtalarım yapamaz ve sur• 

lk- 1 O - . , a ı ' ecm, Refik n ı. bırak 1 B b 
. ıye nyn mı• Ye sınnnlı mUfreze- - Hrıydln baklılım. taliimizdr. bQy. sonra: Abb:ıs, Yusuf, )lehmed Sami. • amru: ar. u sulRl'da yumurt ' sıııı orta) u almıştı. l\'f ısır orduphına le kancıkça öldiiriilmek dl' varm1ş - Uivan, kararını versin -dedi· IJ • ' Doğ. ıısµorun 3 üncü gölü oyunun yacak olsalar bile, bu '"umurtatattll .ı - •

1 1

. • . . . ' M oı•suıspor Fuad Fethi İrl'0 1ı • süı· atini aı·tıı·· 1 ı T k ) ı · · t 1 k • 
uogru ı er ıyorlnrdı. ı:anin gelenleri Dıye bagırmış, kendısıııl mDdufaa- "ır sultanı, merhamet \'e şefkati- N', 11 h ' ' " ." . " : a ·ıın a • .m \'e ili· u ıınıııası m ·Gııı olmaz. Bundan JıSI' 
istikbnle çıkmış gibi, ordugiilun sağ ya başlamıştı.. mizlıı ulviyetini t•kdir e emiyerek .;ın ·'en ma r•mdu. Sakarya ıse :•camlı oyunlarılc ''e lıakemiıı güzel ka kUçUk su brlkiııtlleri bulunan oı•· 
•e solundan da bazı müfrezeler sil· Fakat Mısırlılar, kalabnlılttı \'O on- utı şahanemin kendisin göııderdl· 

0 
'." kadrosunu mulı&faza ediyordu. ıdaresile fevknlil<le bir oyıın çıkarı· haller bile, sivrisinekler için birer 1"' 

ratle gellyoı·lardı. tarı ort•ya almışlardı. B ü!Qıı mııka- ğim bir bUyük elçiyi öldilı muş ve bu "
111 •••!. 1 

de ve Asleı,.ıen Eıl\'e· yorlu r: 
25 

inci dakik• da Sn~nrya takı mıırt lnmıı yerleri olabilir. 
M ustnf a paşn. bu vaziyeti biç be· vem~t nafile idi : suı eUc hakkımızUa kUstahlık ve hür- rln gllıel ıdo re sile ve Saka ryanm lıü· mı Sllbod• 

11 
n ktı. •ii açığın orlal&}'l• - A• ka81 ı·o r -

yenmemişti. Mısırlılar arasında: B metı:;izlik işlemiştir. Siz ne dersiniz?. cunıile başladı. Fakat rllzgiirı lehine şun noğonspor müdafaası enıbol ile 
ir sant sonra ne Mustafa paşa ı u - k 1 - Kahrolsun Osmanlılar, bu herif· lmlmış\ı, n• ele t•k Osm•nh uskeri ! Ona n• suretle ınukab•le edeceğiz, ta· 

11 
"" ogaıısporlulnr Sakaryanın lıil· ·aı·ıı fl)'or. Sakaı·ya bir füikllt kaz•· 

ler utantnacl«n hila elçi mi ıünderi- vin olun~uu.. cumlarını kuluycn kesiyorlnr \'e mu- myor firlklkten gelen topu Enver bir 
yorlnr Hepsi de kılıçtan geçirilmişlerdi. • ,. kubll lıUoıım• geçiyorlardı. S dakiklı kafa darbesi!e DoğsnSJ)Of lin1esine }ın 

· Tn ileride. hurmalıklarda beklh·eıı ı avuz, cevap beklemeden iUh·e · · BU AKŞA Ki PR ~l 
Diye bailıranlar da vardı. on olivarl, vadyetl hayal meyııl ~ör- elti: du S•karyanın en iyi mlllıncimi olan \•ale eıliı·oı'. Bu golden soıırn bavJaı il OGRA 
Bir aı·alık, lkl sDv•rl, Mustafa pa· mUfle d', - Aı"Zuyu şahanem şudıır kl, •Y· K:ımran topla beraber iki bekin ara- .. }, almıyor oyunda Doğanııpol'\lll ANKARA RADYOSU 

ı•ı u dôndOler: Fnkot ovadan sık sık toz bu ı u tıa ı·ı ııeıı ınııko bele edelim.. snıdan ıyrıldı. Fakat Doiansporun 
3

• 1 ııalibiyetil• nihayete eriyor. ôUle ,..,. i yatı 
- llemek sultanınız hazretleri, kn ll,yor ve hıtdiııeyi, irice ıe pil •!. Yunu. paşa sordu : ' 01 lınf 1 :ıı·k sındaıı Y•ti, ti \'O nizami Önümllzdeki p3'nt Snknrva takımı 12. O : Karışık plfik neşriyetı. 'Jlj sultanımıza merhamet buyuruyorlar mek imkfiıu buluıımıyordu.. -Nrısıl femınn buyurulur? IJir fu\'lılle ukım durdurdu. şelırimize gelecek \'e liu mnÇın revan- plnk: Tilrk mu ikisi ve halk sntJt11'' 

öı le mi? - Oradn blrşey oluyol', çarpışıııa - Elimizde kaç be' kaç Memllik Suklır:a firikikten istifade edeme- §lnı Alsancak sahasında verecektir. "" 18.lli: Dnhil ve harict haberler. 
Mustafa paşa, ce.ap vermektense gibi blrşe)' var amma. nedir lıelll de- ur? ·' ----·• • ... . ............ ... ·-···• ........... . . . . - ...... ' Akşonı "•friga!t: 

susmnkt d&ha muvafık buldu. çunkn kil ı -Epeyce bey var, tiç dört bin de 'aponlar (An' van· \ Q JQ ıı.so: 1:'~kra da
118 1mısikist. ı9.t

6

: 
M ı"ı rl ılal', çok nsab! konuşu) orlahlı. Dy rlnfdı.. En doğru•u. saati bek. Mem Ink.. J j 'J '.J a I S l • TUrk musıkısl '"' hnlk şarlolan (Jill 
Biran evel lıarargfıha varmak istiyor- temekli. • Hemen hepsini idam edeı~iniz. met ltır.a \'e nrkndnşları). 20 ... ı r 
du. Elbette ki, Mısır sultanı, bb. le Nllta.} et vakit gelmişti. Paşaclmı Hep~i ele kılı~tan geçi rılsiı1 .. Ve 1·0· n l bomba rd tt •ı yal'l \'~ .Arapça nesriyat. 20.15: 1'~ nfiır hareket ve hakaretlerde bulun- bir lıalıer yoktu. Bir, iki aat Ualın mnnbay bilsin ki, yaptığını ona feci ıman e l er muslkm ve halk şarkılaı> (Semali' mıyııeııktı. Gerçi Yavuz, celçlye ze- geçti: gene b:rıey ı·ok.. şekilde l)cletcceğlm. = ve arkadnılan). 21: Sıhhi kon, 
'al olmadıK-ıJ\ kayiyecıini ıhlül etmi"· SUv ilerden biri: Karar cok korkunçtu • (Q ) d t ,., } 100 (Or. l<"'ahriye Şahenk, çocuk ıı.' 
ti amma, Mısır sultanının, bunu )'aP- - E -de"i· P"ta ve arkadaşlanıııı· -· Btı ~lınhlan t.:ıi ~ok, beylerin ftall a ugyan 0 muş Ve 000 tıklan mUtehasun). 21.16: Sttio!YO.!; mnacaiına ve bilhas<ı..! bugünkü va· zın ruhunn birer fııtiha olcu,·alım. 'çinde bize her ne suretle olursa olsun k• • • k } B v } ' • lon orkestrası 22: Ajans ~ ıh elinde her hangi liir mDzakereyl onları da kaıbetlik. . • ,,.ghkları IOzumlu insan..r vars:ı, on· ışı eVSIZ a mıştır. OgU anlar 30 bın 1!2.16: Yannld pro..,.m ve -

reJdetın'>"eeeiiine kanaati va dı. Diğ<rleri de bıışlarıııı ei(oı"ek içle· nı·ı i•tisnn edersiniz, gvri tarafının Dllll'lı· Sll\•arı t'ekrar baltırdı: rinl çektiler: anı cehenneme!. Bir Mustafa paşa, T?~"0• , ZO ~Ra~yo) Japouyn udasnıııı, Ja~on d~n.anması tarafın· ISTANllUL RADYOSU 
- Söylesen e be adam? - Evet, dedler, ıimdiye kadar blı •ırk dane Mısır beğine muaUilılir •. Harıcıye ' ezaretı Musteşarı Oronos <1nıı lıgal edılee•liını ve bunun, çı. ôble tı•ııivttt: 
Mustafa lJ"ŞA, kızdı: haber gelmesi lıtzımdı. Mısırlılar, on· jlmd i siz söyleyin, karannız nedir 1 ecnebi nırı t bil I> l mü messillerlne be· ne ya~dı'!' ed'.lmemesin in temini 12.30: Pllikla Türk musiklsL ıe.~' 
- Sizde -dedi- elçiye böyle mi mu· lan alçakça boğazladılar.. - Devam edecek - yanatıııdu. cenubi Çiııde kfiin Aynım için znı urı oldugunu eöylemi§tir. Havadis. 18.05: PIAkla Türk m~· Aynan adası, Japon tayyareleri si. 18.80: Muhelif plilk neşrijatı. 

Rcsmı geçid başlamıştı. Jasminin, mcnuıuııum. Vnıarıın ki, bu bnskııı, tn~afınd.nıı bugün bombardıman Akşam 1H'.fnyatı: 
K11n çofuıı ön Un d ı ı geç en y ruı lı ve ma<l mnz e 1 ,J asm iıı 1 de alfi kalandır- edılmlştır. 18.80: Pllkla dans muılltlsl. ıt.16' 
genç haydudlar, insana acımaktan mıştıı· . .Buyun111uz ! Şimdi sıra bizde! Tokyo, 20 (Rudyo) - .Japonlar, Konferans: Osklldar Halkevi ~ 
•iynde nefret hissini veriyorlardı. Biz de yuknnı·a çıkalım 1 Yançe nehrinin şimal sahillerini talil Recep Çekiç (Gençlik ve spor. Jp.fl• 

lı:orlı:a, aık ve kahramanlık Hunlamı arasında sahte doktor Mi· Enııger Şiyap kızma dUndii: ben ilerlemişler \'C Oiasenik ıehrinl Bona haberleri. 20: Sruıt a)-an: Gi"". 
Yazan: irfan Hazar ller, eczacı Moı·i•, halta Jılorisin ak· - Ne dt1rt1yorsı111 ! TeşekkUr et· •ıgnl eylemişlcl'dir. vlç nısadhanealnden naklen. ııo.ol· 

_ 48 raba>ı Jirod bile vardı. sene nıösy6 Kuncofn.. Tokyo, 20 (Rad)'O) - Japo mat· Yedin Rıza,,. arkadaştan ıa,.;rı ... : 
Fakat Jasmin, bu \'&ziyette iki sa- Vazife b•tka ıeydlr. Şiyap, o sırada Kançofa yaklaştı: Dedi. buatı, Frnnsnya hücum etmekte de- TUrk molilkisl ve halk şarkılan. !!O·~ ıı.ı d 

1 
J nm edJyer. Bunun sebebi, t:\iô-nsa- hava raporu. 20.48: Ömer Rıza ur , 

Jıı·~ .. kadar ancak kalabildi. Jasmin tekrar Kançofa wakJae+ı. - Mahkumların ellerindeki kır- ~ a maze asmin, Kançofa de- Çi çc1ı f .,, .. , • , •• d ~ın, • n• top ve mUhimat aOnderme- ından Arap<;a aliyi ... 21 : Tahsin ,... 

Ç
"nku·· dehlı'"ı'n manzarası onu bils· Onun yav8 .. ,.8 

elı'nl tuttu. Bu sırada mızı damgalı mendiller nedir möi'-'Ö rin erin bakb.. g b 1 k .:ıf'l' u • •• • ' B' d 
1 

e aş amnoıdır. ra uş ve arkadaşları. tarnfı•" .. 
''üt''n şaşırttı. Kançof, kafileye a.u emri •erd: ·. Kançpf? .. ır a ıa baktı.. ş Til k 1 4.ı· JJ u y ~ • Tekrar bnktı.. ana-hay, 20 (Radyo) _ 0 h r muskisi ve halk şarkıları. 2 · . 

}( t f i 1 d ı d 

Evvela b" · · ta-h · f Diye sordu. vali · ı d nan a Ork tt 22 15 A' h ı. ... rıerı 
er ara ıısan a o uy u.. - • ırıncı arrı mU ...,. · Kançof, bu bakışıar111 albndaki .•ın< e •, tuaYandan yuz bin ki ı es •._ • : ıans •~ ı<' Jlunlıırduıı mOhim bir kısmınıh el· zesl! llerdlvenlehlen Jllltarıya plo- Polis hafiyesi, Jaominiıı duı·mıya· giıli maı,..yı doya doru tattı!.. evsız kaimll!tır. Burada bokulanı!. 22.SO: Plakla sololar, opera ve oP",r 

IPri l'U karıdaydı; ellerinde kırm.ızı nız l Ellerinizde tabancalar old•iu cağı Lil' şe kild <' ban gel'<! cevn p \'CI'· o sırada J aBDıln poliı haf lyesine m , otu• bin klşi;·e baliğ old uj!ü sö • parçaları. 22.60: Son haberler ,., tlaı\ıgalı mendiller tutuyorlardı. halde buradan a<ındeneetım bay• dl: elini \'erdi.. !eniyor. Y teal ııtınUn programı. Batılan da yerlerde yatıyordu. dudlan yukanda tealim alacaksmısl - Jlukıı·m"'ı danıg•lar (kan)ın Yukarıdan gelen SlefandUrun ae· • • • AVRUPA RADYOLAR! 
Bunlar her halde 61U olacaklardı! HOber bu işe sen memuraun l remddh· mös}Ö Şi)'up! Kimlıı kan· si dehlizi lnletij•ordu: F enerba '·çel:le· llafif lwn~erle-r: 

P k
. tro t lan biliyor musuııuz '! Pntron ı s· bl ,-._ • 7 1 B l .. 1111 

Jnsmin'in gOZlerl merdivenin ya· - e" pa n - · ıze r misafir getır- • Oı er in kısa dalgası: ~·' nında upuzun yabllı genç bir adama - Sağdaki mOfrezelerl Siz do ha. - Kuıin ınGsyU Knn~of? dim.. rin bauramı kouseri (8.15: Keza). 12 Berlln ıo:·: 
!li<tl. zır ol unuz 1 Hayd udi an arkada• ta. G e uç ,., körpe k .,.ı "rı n ! !lelik le, başı' gözü beyaz baii;lnr· T ılalgaoı : Jlnfl( musiki ( 1 R \'< 14.I, 

Bu adamı tanıyordu.... kip ediniz. Her birinin kUçUk l•Ir el - Olılhı·diıklcri kı.lanu mı? la arılı bir adam göründü.' · - Baıtarafı 1 inci sahifede - Devamı). 13.25 BGkı"ee: Gıorııe• ~r 
P'akat b~şındnn akan kan oriu ta- lıarck ·i onun başının pntalanmasile - E,•et. nıunen oldürdükleril Ya- Bu kimdi? döııümO, dUn Kadıköy F'ener stn- 1kestı-ası.k 17.46: Berlin kısa rlnlM'8'qu 

n ı tın~ı nc:ık _hır hsle eolmiıııt~. ni haı ;t bulsun. Ateş etmekten kork- ni l•Ukba llcriıı 1 ınnl! ,.,,.tikleri o nbeş. Y il ka11dan ikinci bir a.ıs duyuldu : ılın tin nı ernsim ve ı ezalı 11 rntla tes'it ~ sunu oııseri. ( 18.50 : Ker.11) · 1 ;,, Elıııde dan tabancaeı old ugu bal de mayıııız , M esu llyet tamamen bana 1 G. ı 7 y aşl nrınUakı nnıiıı k ı<· - l' atron beıı I tamı· amadııı mı? edil mittir. 1 eşle: R ııdyo ork••I rn.'1. 19.1 O : \ lıaydudlara kumanda eden K:ınçof, aiddı'r. • ları~ (kız hl{) ren klerhıi, bu vahşi Kaııçof, koluuda J a 13min oldu ifu A tletlel', gporcular ,. . "t . .O\ u: F'rnn 'l?. e~erl<'riııdcrı t,oJlc 
0 

.. -4f a her fl l · } t " .,t:~ı H"Hnt Hl lü• Bllk p · 
0

0 ' 
bir nı·alık 'I: ase"' ne lllldU. .). .. • d dll 1 er Jll'er ıntırıı. \'C kult pleri halde hem nıeı·ıli \'enlere tırmanıyor, yapmışlar, a rafa rın d n mUsn b, 1 1 " · ''" : lfik ko»•er>. " •O' 

- Sizin genç kapıcı Revan! Dedi. .T nemin, Kunçofuıı b.u um.1 e • için birer fiı mu 'e parola olarak nlı• hem de bn(nrıyordu: tertip etmisler(lı'ı· Or.Jcdeıı u < nr Vnrşova: l{liç tik orke~trcı. 
20

1
' r 

. d ı t' . r de tıtrcııııye b•ı· • . • ··"'"' I'. • ~ MknQnşlurundıı n iki kişiyi ağır su· m ,yen e ışo 1 on 111 yorlur, nıeıı J ildo ~ürd 11 i'D nU z k nu in,. - Scıı misi a M lrton ı l'u kn L ıı I • Fen erbo hço birine 1 ta kını 1, Ati un d" n , 
1 ·~' Operet dans \'e scı:eıı r,r 

ret ı. ynraİadı. Eğer tetik davranmn· !adı. . . • • o zav~ l lı k ızln1·ııı lı• l·fü"Cte ve d n 1'1· çi 11 luı<lnn e d "" çık lı 11 ! y ,11•11 larııı da• et eltllii Eıı tıal ve A ntlnıı il• 0 ",ı.ou : Ostr\•a: il al k knıı ·cıı. 
21 

"' ı mı§ olsaydım, ben de onun kurşuniyle Polis hafiyesi Lıunu lııssetnuf gı· tikler111lıı ea11h tarihlerini ynantı- h i o!Lltı mu'! rııuhtclltl fle km·•ıJntınwı Ytııı l cışte: adyo orkestm ·ı (JJ. J{ol'S ıl< r b' k ı kşnc.lı • " · ... ~ ·•• 
1111 

21 "O B l" mı ·liı- (1 

obül' dUnyaı~ boylıyacaktıın. ı, onun yavoııça o unu o ' yarlar! f.v;le menhus, bli:·le nhlnk· Zaferlolzl lın~cr al4 k! muhtelltinl iki olfıı· ma~!Qp elml llı· .o : er 111 kısa dı.Iı•nııı: ' •" Sı,, ,;.ı onu öld ürdU n!lz? - Siz. p;,·ero, dedi, ölUl eri kaldı· s11., bü)' 1 e ı•i• 1 :ı· mtıc. "'" hl· ""' , ... j r:o, Y uı .Jaı11>1 n• ı' M ol uı~z a ~ı;:.';; 8 EŞiK T • •J . !IEYKOZ . l·e•tra. konseri. 22.1 O: V arşovı• : 1 ·~, 
Kan of hazin bir sesle cevap Ver- rınız! Yalnız, ölüler, şatodtuı değil, miştlnı .• izin \fü.ııtumzla. (çıplnkl 'izi 1,1,,.,ek, kucnklnmnk için pb~M .~ To 11 He.Jkw il<• lll'\ko• • ~;ıı konscı" 22.45: Berlln kısa d~ ~ 

d 1 : deh llzden ve arkadan bahçeye çıkıı· kadınlar ııı il•.. •• 1) ııin bu n kşa 
1 

k 1 J • ş 1 · "
111 ırul ıo 1' lıçUk kon er· 2• .45 : Roıkr • ~o; 

- ?ıiaaHeessllf btn madma&tl 1 nllm ı aıahifesinl kapadığım için ben ... !~ o"l tnn.. t!lTTt 1) 11

' 

1 .~r · nç, Hl'' kllışuı 4-ı gttlf•lır- konseri. 2s.no: Vnrşo' n: Pll\l<lıı siyle netfoeletımı,tır. llt musfk i. 

RADYO 

r .., Clnaget, hegecan, 

Kanii Mendil 
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l Zabıta: 

Sarkıntılık 
Doğu blerimizden Röplarortaj 

\, 

Kestelli caddesinde sarhof olaa 
kahveci Hızır, yoldau geçen Hasan 
karısı Muradiye ile kardeşi Zebraya 

_ 18S _ Yuao: Alekeaadr DOMA sarkıntılık ettltinden tutulmuftur. 
IVI TAA..IUtUZ 

an - = o n 

-16- l'a.:aıı: Ali EMn 

Gaziantepte Maarif hareketleri
Halkevi çalışmaları - sosyal kalkınma Ma;ylecli, bittim, mahvoldum, diye bafırtlı, 6yle Al~~;.:ıs~~u~:~-:ı.::ctd::!: 

a -'amların e 'Zerı·ne _,,,,. •tilm kı·... Süleyman otlu H&dn&n evine taar- Azıtep maarifi tok tül .. MUhdır. ~eti. allı ) Uı kiti alacak genitHkte bir 
Qı lı auy ruz etmlf ve yakalanmıttır. K..._ devrin411 bile bu uhıda p Kalonu ve zensin dekorlu bir sahnesi 

- Pek ilii bu muvaffakıyetsizlik tecrübesizdir. saftır ,.e merhametli Bu esnada sabrı tükenen Felton l>OVMlk ileri ıttmlttir •• ,.. a..., .U,. ... fudbol aahuı ve fudbol, voleybol ta-
lttoıanızı kaçırmasın Mayledi, şu ta- de aörunUyor. Onu yola getlrec?ek ça söze karıştı: ~~ .baJW&p 10kaiada Jıı" llll'atkir ı-tl~ al••• ... kımları, cjritqllerJ, muhtelif liMn 
lQaa, .. babklardala 1111nls, llfe- reler buluruz. - O halde madam. size ne ~·apıl- Arif otla 11 tatmda Beeep, Kıla• nu delllldlr. Ptlhaldka, 41Mlt ,.... kul'llları, tersi ve müzui, iki bin bet 
il •"ıJrlrı itfa .. laJrlı detUcUrler. Mayledi yatağa girip dudakların- mnsmı istediğinizi siz ~öyle~ iniz. kızı 1 1 ...... ~ GuJ bunama• leree mUnevver YedtUrmJf W y.,.ı.. yüz mevcudlu bir kitapearayı, gazete 
.._,, anlll bidlr \'I keadlal be- da bir ~be!!Umle uykuya daldı. O- _ Ne sövliyebilirim? Allahını! ~~iKutafa otha et, bır 1t mw- llllf. mUun• bir malal• l'akat ve lh:.ltbauı vardır. örnek olaı'6k f'le 
'h9 ..,..... olmadıtı lfha ona tama- mı uyurken St"yreden herkf's, veı·Jle- Hasta oldugu·m~ bilivol' .. işte o ka- ndea laWa otlu BJkmeU BmekU Mltanat maatlflle CumJunirtıt ...... ahnan on k6yde etaslı dei~iklikler 
llılle ft lmnedl itimadım \'U4ır. cık bir baloya ılderken başma lliYe· dar .. Ne iMterscniz .veriniz, bence cıaddıılnde Yapıca &amıaan. met- rJffni mu.kay~ etmek frnkAn 1Gktiar. vücude ptjrÜJnjf. çocak Nlrpme ku-
lis .. ltlDlm slbl IDMnamaL Adlyö e•tl çiçekli tacı ra~·nsındu gören h i b' di. resi ' ' yaflanncla Zehrayı do.mut- O vakitkı bırk~ baa't mlelı~ ı-urnu He l.Jlr~lleftk fakir talebe ye-
le'llU balclwm, ildDel ba1auıhtınız bir •tnç kı~ unttederdJ. ep!i ır ı ler ve tutularak adliyeye verllnllf- mukabil timdi Li.W. OrtamekteW, dfrllmif ve a91dirilnıı., paruaalara 
.... .,. kadazı adiyi.. Bu cnıı sıkıcı şikayetlerden usan- lerdlr. mUteaddid ilkokullan, k~· ınekteı>*'i köyde ve fehircle meecanın bakıllnllf, 

Arak Jılqltcll )na kadar aabır un mış olan Felton dedi ki: allbU.IT KAL\11 vardır. ulÜNI ve dil bayranıları liyllt oldutu 
~bOlrdL Dilli undalyuille - Gidiniz Lord do Vinteri çağı- Tilkilik ucidfllnde Cemal otlu Yeni mektep halin1c ilk .çılan ti- tekilde kutlanmıf, mUteaddid ıeceler 
b>W=-spı Dit1er1 p:ırdl)tordu. MAHPUSJ,UCUN tKlNrt CONO ı·ınız. Valfl, blDclitl blllkl•ti lılelunet kw ear•t idadlaldlr. Bu mektep .oaradın tertip edUlnlf, toplantılara bllbaua 
~ IMd clO Vhıter a. Feltonun - Ah! huyır. h~> ıı· !. 70 Y•flJlcla Nurlyeye çarptırmıf, Y•· kladiye, daha IOaraları ıultanJye Jn- ebtınmlyet YerUmit ve hoparlörle l'ÜD 

trkM9'u kapana kapıya dlktı- . .. . . I>iye MKyledi lıuykırdı. ralızımuma aebeblyet V•rdltlndn kılip etmlt lk•n bilih:Are ortaıne~tr- luk havadb netriyatına devam .elli• 
ltıllM. Yalms blmoa keıadlaine ye- Mayledı ru.> ~sıı~cl.u .ııı~ınyet D~ı:- - Hayır efendim, oııu ça~ırtmu- derhal yakalanmlfbr. be kalbolunmuttur. Ort 11\ektep 933 mektl' bulunulmuttur. Bafkanlık 
_..._ PNadf bir meyuab'et ••l- ~n.yanı ele. ~e~ır~ıgııu, ~ ıdam edıb- yınız. sizi aldattım, ben hasta deği- T~ YAM.1.AMAK d~ fnönünUn himmetiyle Lite ballae mevkiini ömer Alsın Aluıoyd&n aonn •a ~ IOfraya cUkti, parıl- şm~ seyretlı~ı!1ı 'e kcclludııı balta- lim. Bi~ey ı~temiyorum; sakın onu Dolaplıkuyuda Ali othı Nuriclclla ptlrllmif ve 0 tarihdenbera de\'atn işgal eden Bay Muhtar Güğüş de evi 
dJ1M ldr bloatı Slftll, hemen ko- sın an onun_ •_ır~nç ·anın~n. akmakta çnğırmayuıı:.ı:. Multafa otlu bet yquıdaki Aliyi etımkte bulunmuıtur. ılyni mu.,·aifakı,.U. çalJftanrWcta \'e 
tQp ellae üb. Jlakat. amidi zalimce- ~ldufu~u iC~ımlüş, onu~ ıçın du.dll_k- Mayledi bu feryudmn o derece taşla btıtandıa yaralamıttu-. G&liant.p Uleai bütü bu bütün muhitin bu müesweye alilca-
lbıe Jmıllmleb. Jbfalm atzı k6r ol- arımı u iC ze tebes.'lum ııelmıştı. tiddet, o nıertebc ciddiyet vermitti KADIFl ltALESlllDlt YANGIN defQrll bi irt ocatıd n r~~jj n ııııı t.min eylemit bulunmaktadır. 
4uta ,n.ı 7UM...-k S(lmlfta yapıl- Onun uyaumı.sı jlk ümidi ile u- ki, F'ellon kendini tutamıyarak oda- Kadife kal..ı arkalUlda Hakkı ve M ... tl rd an • _. , tı\l'.k~~ d~ • 
lh-6. h ) b }f • • b' •k d • d' • d) d "k' k Q f8glJ"C Ô erece clr:.t'll!.S ., ;JiN ._ ı ı 
-,.. yupn ma pus arın a ne benziyor• nın ıçıne .ıı :a~ u ım gır ı. Şerafettin a ann a ı ı çocu , s- Ortn ve Lise dürt ~·Uz nıevcudlu ola- Antebiıı içtimai aahada da ilerlen1e-

Yarı kapalı kapının arkasında bir du. ---: .lçerı ~ırı~·~rı.-. .. .. blan otlu Muatafanın. Buiday tarla- rak açılmışken bugün sekizyilz miida- si için çabtılmaktadır. Bu huıuıta 
lrthkaha koptu ve kapı tekrar açıl- Sabahl<'yin oda14ına girdikleri sa- Dı~e Mn) ledı du~Lmdu. ıında oynarken ellerınde bulwıan •.. . u U f ... h 1 . . · 1 A.. Halkevinin rolü ve teliri ,.oktu•· Ev· 
ı...-. F tt d d' k' k' ltl tl tu ~ımı, .araş, r n Ve ava ıııny o? Aıı· :ı- 4• , 

--VW· man hlli yatakta bulunuyordu. Fel- e 0!1 e 1 1: . ıbr e kuru 0 arı tuıturmutlar takyadan selme yatılı. yahsıı yüzl~r- konferanaları, toplantıları, iemallle-
- Ha ha ha!. ton Jcorldnrda kalmıştı Dün akf&m· - Eger madıım. hakıkaten hasta Vt• yangın çıkarmışlardır. Etraftan ~-ı lıes' d r y tı .. ı· 1 ıo il ri neşriyatı snnıo hanketJerj IPG bah 
TM-- w ~ V · iseniz dok'- t' 1. w b' . ı· 1 1 .. d" 0 1 ..ıı ce w e ı var ı . n ucıe ı . - • , _. , ._ -
.,,,,,. _.,. dö bıter haykırdı: bahHttiti ve tatoya henO• ,.ım1t ı.ur ge ıre ım; eger ızı ye ışen er yang nı ~n urın f erwr. radır. Zengin bir kiltüpaue:ıi, kı)()f•~- çeleriyle bu .abada bilyük hizmet yap. 

- Hal Hal Hal ~yor muıun olan kadınt beraber •etirmlftl. Bu a~da~ıyorsanız o ba~k~l Her halde Zarar 15 Ura kadaıdır. Suçlular tu- ratifi ve izci teşkilatı, llboratuan IWf ve yapmaktadır. Kıymetli idareci 
'-.r l'eltftum, 81JJedıflm faörU7or kadın Jçerfye girip lıf ayledlnlıf yata- hıçbır hususta kendımızde kabahat tulmuştur. k' . 1 K t d k 1- Bav Alı" R• ..... Çevı·cnn no""rı· olan ...... ı.;. 
tıııııı........ • ·• •• • YANKESICILI unsesız ere ve ızı aya ~ar ım o ,, ..... •• ...,... r-u 
._...7 Bu blfalı MDln ı!liı aldı, oi- tının yanına sokularak emil'lerlnl _i. guı-nıu~ oruz. K ı . , d kulübü de kalkınma üzerine mUeuir 
Juın. seni 6ld0recekti; bak, onun h• faya hazır olduğunu blldir4i .Mayledi cevap vermedi, ancak Hurdavatçılar çarıwncla sabıkalı au \ar ır. . . . olmuıtur Bir tarihte cu-n.evı· tara 
.....__ ....._,_ .._ ı..1 ·· k t k x. w:.n k · Tk ti ı ~ h t Her sene bıraz daha terakkı ve m- · llAIA • ~ .-.,,enlerden kurtulma .. ~ n Mayledi eskisi •fbi sararmıştı o- guzel batını ya.stıfa apa ara a5 - • ı , yan esıcı ı sure Ye ..111.e me . . . tından açılnut ualıja herkes alınmı 
... .....aıatu tare budu. Bter MDin nu ilk defa röND kimse, yO!ilne 'ba- lamağa ve yUrek yakıcı hıçkınklar kansı Bn. Rüveydanın 9 lirasını çal- ~.~en bu ço~ .kıyme!lı ılım mer· yormuş) gibi bir İstanbul pzetea~ 
...... cllD'•..,dJm ...... k .mi uıolu k ld b.._lfrdf tmhvernıe"'e baırladı nıış ve zabıtaca tutulmuıtur kezmın yegane ıhtıyacı bmadu-. }(ev-

., ~ "Y ınca a ana ıı • g " • • • d b" 1 ta d· • 1 kadar akseden dedikodular, haldkatın .. llUk oJ&ealrta Boan ela Feltonun . Felton onu bir an için mutad olan 40 KURUi ÇALMIŞ cu ına ar ev rzın 3 l apı mış, ra- . . 4- • - Hastayım, dedı. Uzun gecede • . .. tı b' 'b' l · d safeı: anl&fllması üzenne ortadan kalkmış-
..... "' bltmlt olaeaktı. O eenhı boia- bir dakika bile uyumadım. Her ta- kayıdsızlıtı ile seyrediyordu. Sonra d Buca~a Paıaryerınde _Hüsnu a- ~ ı~~- 1~.~rm tn ay:~e .m~k k; tır. llbay bu süael eseri maddi sıkın-
-... ı..tlkten IOllra herkelin de bo- . ağlayışın uzavacnfından çekinerek ında bır çocuk, bakkal SiUeymamn ee re ı 1 ı ome re uz \e 
L--- it .._.. B•,. Con b k ratım afnyor, bana karşı don ak- d ktı. K d d .. ı .. d . dükkanındaki tahtal "k k . lime ile gu ite elveripiıdiı·. Antehin tıları yenmek ıuretfyle meydana ge-_. ...,....... .., , ıçı ıamkUerden daha ·n a 1 ıfU1Ya çı • a ın a pepu en aıt an le> ere ıçe- ı· . A t.eb· .. mli bir ihtiyacı 
.... , •• , nt sUhl biliyor. ı ~ nca muame e- mif ve Lord do Vinter görünmemişo- ri girmiı, 40 kuruı çalm11tır. · ve Antep Liwinin haiı oldukl"'rı ırmış ~·e n. ~ one . • 

J'l&blıctkı, llatMcU kör bıoata de bulunacıkmısınız. lstedftfm §ey ti. SARHOfLUK VE HAKARIT mevkile mütenasip medeni bir binaya n~ ~ın etmiftir. H~vıyle en uf~ 
..... ~& tl&t\lford\I Fakat bu IOD r•takta kalmakhtıma mHsaade o- Zan ed im ki t ta w lsmetpqa mahallesinde ikinci tiddetle lüzum vardır. ~r bu ihti- hır alikaaı olmıyau kulübe her bet li-
aa..t_ .. -ı...-ı.. t. .. ı..~...... ı· . unmasıdır. - n er • u ~asım yo- Y.ilks k ka,ı:.....3a ş...ı• il ..__ ahi v- biran evel siderilmiyectıİc olursa ra veren asa yazılabilir. Mevcud ni-
._.._, .. 11,_ ~ ODUD •mı lu bulmağa baılachm e so •"" &""u o u ~ul". m -1-. hareket tmek d 
.. Yftt! ' " llaUa ... lfal bil• pv- - Doktar çağırsınlar mı? Di"e va"'ni bır" • . h' d aarhoş olarak Haaan oilu Kehmede ~.Qııı~ olan rajbttia düŞJIMUÜ za~~~. ~ e • 
a.-_ı~ B k 11 .. d . . # "9 sevınç ısse en ı.. k t ttiti d tut ı ..+ ve azalması ihtimali kuvvetle mev• f&nw.-, -.,u. 
-....- •ifa euu en yere düftU. Dıye kadın sordu. Mu·ledi bu ciddi kanaatini gözetli ua are e n en u mu, .. Ul". Sosyal harek tı · b nı ı x.. d 

- :llıkkınıa vannıt. Jılaylord ·. ' • • SARHOSLUK cuddur. e erın u ca ı ı •• n a 
' Felton bir kelime bile !löylemiye- ~·ebılecek olanlardan gızlemek ar- K .1 dd . d H w 1 Gazinntepte ilk tedrisat da pek Gaziantep ıuet.eaine doten hiue de 

örttü eçecı er ca esın e asan og u b"""w,,_ ,,. l +--U ..... ır 
11i15Mi~ ..... •;::1... y Jibnelr tAJ UAMU""e Vlll~-.. ft ,,_ kıymet.. 

:-.:a~~eı:i!-:l•:ı:: ~;lbinin Jan~ı:'1:unlan yumuptmak için - A~k hastah~mı~ geçme za- ::z ~~~:.::::::k ~=~ : tan \tJlly.U. ft mıktep ...-.r. ır:J:?::.:' ileti•• .:u~ 
B• Uıiaif8'1• t ~ od lfd ık- daha ç.~k ~·çaht~ak llıımıeldllini, nlam geld~. _Kalkıp bugün muvaffa- kardıklanndan yakalanml§lardır. Bıaralarda Mkiz bine yakın ~t o- Galiaat.p IUltalnba tek&mfllQ ve 
~ e ar a an 9 L~rd do \ ınterın kendlalni daha sıkı kıyet temınıne çalışmalı. Yalmz on · SiLAH TAflMAK kumakta ve her sene blnltreee mMUn muhit ivin tayclah obauı utrwıcıa 
>.Ut K&Tl•di 1111 Hfv ok dikM röı altında bulundurdutunu dütUn- rUnflm \'ar, halbuki hu akşam ikisi Keçecilerde Ahmet oilu Hüse}'in- vtrllmtktedlr. Gui yurdun dtiVU u. fenpt ve ..,Jl ile phfm•• fttuı-
~ kulak vereli, onlana a~ak ..... dU. Bu~dan ba,ka, ıelecek doktor ge~miş o1acak.. de bir kama, lkiçepnelikte bakkal bayı Ba~· Ali Bısa Çevik ve kıymatU dq1ara okuma atkım 111Jamıı ft Bat-
...... koriclwun aenuncla ka;ybolu- ~:~~~=i~-~~~ııd;~1ha~\ ~ldut;- Diye düşilnUyordu. Ömerde bir bıçak bulunmuş, zabıta- kültür direktöl'U Bay Cemil Oölcdtnll, kni n11r'1atun YAN llmiftb'. OMI-
.._ ~. ff k• 1 

• ne 1 •~in • Sabahleyin hizmetc;Her Mayle.dl· ca ahnmJ.f!ır · bilbauı köy okullanna fula 1a11D Anteptıe llne& 8al1nn DDI wln4e 
- JUttha, malıvoldum, clqe aöy· ~~:~ a olaınamıt olan Kayl•di nin odasına girdikleri zaman, kah- . . Ki! KAÇIAMA vermltlerclir. JBtraftaki kU)'ı.rclea to- Uftallk Wr ,..... claM llkm8ta •e 
~ GJle aclamların. .U.riae dUt- Ol'd oyunu da k•Ybttmek Jattml- valtısını bitirmiş bulunuyordu. Sot- Seferihiaar kazasının Ulucak kö- jımda yeni meırt.pler lfJlmlf oWuju Al matbaa ••-4 ~. 
-. ld, bfr bronz veya aruit h•Y· Y u. rayı kaldırmak için •eldiklerini ve Yilnde imam kızı Jl'atnıayı, ayıu kö!·- gibi hudllel köylerbıdell tolDda da Aat.ep kubnlall •t• DlrkUr. Bil-
itile kartı yapılabilecek teairden ai- - Doktor ~eth1mak ha, dedi. BU· sonra da Feltonun ıreleceiinl dütıün- den Mehmet kaçll'mıttır. Zabıtaca Maarif Vek&letlıılıa planına unun,.. U.. ........... tok teUJd ._..Ye 
>1Q.m.1 ,.,.. •••• Jimi pek iyi ta- nun ne faydaın var? O efendiler dün mUftü. aranıyor. kikle, ııhbt fArtları cami tahlll •r-~ kal w kadı•larua bGJ1k ellllk 
~arlar ve bUtUn allihlarıma kartı benim bayılıfımuı komedi oldutunu Mayledi yanılmamıştı. Feltoıı tek •, • , • kederi yUkMlmiftlr. IU'ft1ll ..,..... ~ ..na •I· 
tlı-lt"n•'I bulwuıyorlar. Bununla ~.rlenlişlerdi. ŞOpheiJ:ı busüu de ay rar ıeldi ve onun kahvaltıya el do. C H p Antepte okuma MVkl oldlllrıp • itleri ~ dllal nibet 10nn1t-
hera1ter, iMi Atm Olll&l'UI ietedlklerl nıol MÖ)'li) ecekl.,ı·, çüukii dün ak- kundurup dokundurmadığmı hiç kn- • • • kic:ljr. Fakat dünQn MVldyle bQılalln tir. Dit ........., wuıı ve 'Onı-
hkilde devam etmesine imkan )~O! şanı.dun beri doktor aıöndernıek için le almı)'a\rak sofrıının odadan çıka- sevgsi arasında öyle farklar husule ftl'lfteye mGclaYhn kılları ...... 

Filhakika, bil "°" dGlfCblce, bu 1• vakıtleri vardı. tılmasım işaret etti. y • • İ d geİmiştir ki, ne m~. ae • ta- Açık olan U, biçki, dikiş yurdundan 
1'lld verici his üzerine, aı.şler aibl .................................................................................................................... enı neşrıya O· rifi mUmkiln detildfr. Bu husus Lise yüSleree san'atklr yetl91Dttir. 

t~~-~ta olan ruhundaki zaafı ve ç ı M D ı K L E -R ·. çenetlerinin konfe- mevcudun~n aekiz yiltl Oılanall " on Yal~z çaqaf ve peçaJn kaldırıl-
~ tok •Uddet ipka etınemif- llkmektebın de hınca hınç denecek su- mrun bıraz uzamlftır. Birçok kasaba-
~ lıfayledi masasının başına oturdu. - ransları neşrediliyor rette dolu olarak yeni mektepler AÇÜ• lMrlmızda atılan bil İptidai ÜVe AJı. 

er tabakta büv JaU'9a yedi, bir Sab•ha G •• k nıasına lüzum hasıl olmuş bttlttnma- tepte daha ~k yaşamıştır. Fakat aJı. 
'a llP"taı• l&l'Ul .. ifU. ve bU~ln 1 O çen C. H. P. Genyönkurulu, balkın kUI- ıiyle sabittir. Kırkını geçmif vatan. naa bir Jwv azerıae l:yUUdea IUba-
'ıba kuvvetlerini tekrar topladtını tür ve bilai seviyesini yükteltmek yo- dqlar bile aeee mektepleriwien tık· ren ç&rf&f w P899 NIJDen kaldırılmllf 
ı....ı&MlifU. Biaim kuraman Sabiha Gökoen. kek hodgimlığımız korku ve evham lunda çalışan Halkevlerine esaslı bir mıı, bu mektepleıl doldurmakta bu- ve kararın heaii& 1enlliiine ı·atmen 

Yldaja sirm•clen evel dllfGn- aöklerin bilmem bqancı kabndan bir ~indeydi; Yardım olmak ve l'tınç bi)ainlerimizi lunmu,tur. teairi ~ st>rülmete mqlamıştır. 
"it. tahlil etmft, laer tarda bakın- aaçr~ıJta Atina~a, iki kanad çırpış- Aklı uzun snçı kıı;a r kendi mevıu ve ihtisastan dahilinde :. Antebin eveldenl.Mtri bir etıence 
-.., her )'.ı muayeneden ~irmlf ta Selanige, bir yanlaJnada Sofynya, l Diyerek onu bir yarı deli halinde, ~·~nl ~tildler yapmaia teşvik etmek G~iaııtep Halkevine •a,rMinde mu- tehri olarak tanıDclıtını aöylemlfti.k. 
te ••wıarm lktmnı, f>akışla- BOnra da Bel&Tada, Bttkreşe wtttl. 1 "euyıte muhtat bir mahlGk olarak ıçın doçentlerimizi Ankara ve ima- vaffak olmu~ cliyebilirjz. Neşriyat sa- .Bugün de iki ainemuı, iki bnn, iki 
~ biribirleriue yaptıkları iıaret- Harita üzerinde santime vu"anız telakki etmek istiyorduk: bul Haııı.ı.r1nc1e koaferanaJ&r ver- hasında Türkiye birinciliiini a1aıı ve wı, ilU piaMU& auinoau, milteaddid 
l.li te hatta aakntlarını t6tklk etmif mesafe yakındır, fakJt ~lrel~rin Bu, bWm l9in bir illeti Mflı hAdl- met- davet etmlftJ. Halla ve flDlliii dil kurultayında kurwna en çok 7ar. otel•• lokantaları, bahçe ve U*ire
"' bu deriıa, me.bantli ve dikk<\Ui ınf~ aılı hegabı, bu ..mesafenin kahve- sesi idi. Onun da bizim kadar oevber Yalwıdan ilsllencUrecek meftuları ele dımı dokunan üç Halkaviııdea ikinelıi leri vardır. 
~Jeti neticetf olarak 0 iki gad- hane palavratanndait btırun ucu tröl- olauı tarafının tcNldan, ~mur ve alarak bunlan lhat Jnymetlerlnden olarak 1a1Jlan Ga&ialltep Halk.evinin 1111•••1111111111111• .. lllllllll .. • .. 
"'1- adaunclaıı FeltoııuD, her husuJta, gesi kadar kısa olmadığını rösterir .. l nislyandan lturtumı.aı blıi korkutu- b~r911 kaybetmeden kolayea anl8fıla- bu muvaffala)'etindeki aırn battaki-
~ba bla1 yola gethilebileceiine Blr Ttlrk kızı, gökleri kilometreler- yor, ürkütüyordu. Bilekleri, kafası bılecek bir şekilde izah eclln bıı konuş- lerde aramak liaımdır. Fil\faki bu 

G1t0m vermifti. le kartılayıp ~fyor. Eneli Tilrk sağlam bir kadın varhtmın meydana lll&lar, bu defa birer llNf(lr hainde mQ•ı ... niD •nelerc:e hl.t•ıtda kalan 1Uete 
Jfahpuawı eıa ıb'ade zilıniai ifpl oranııını ve kallttnmuın\, sonra 1 telmesi, bizim bQtun köbnı tefabtlr bualaıaia blflanauttu'. depni Gali&Dtep UflaYı B. Ömer ~---s:Mt-:ıc=:S::hi-1 

'den 116~ fU olmuştu. TUrk kızının f~ndeld cevllerin bil- ve gururlarımızı, fakat llıklkatta l~I· 1ık olarak cVeıuetia ~jisl• ve Asım Ak80f, wlll çabaı altına topla.il lehllt •• 
Lord dö VU.ter J'eltoaa: yuklttk \'e parlakhtını dun,a)·a göste- aıildt y&fıyan bUtOn aciılerimlll or- hukuktu d&U ile miW1tıtfWk ft halk- dıtı elemanlarla ıeee!f rtındhlU ~ il-~ OIC'rBll 

- Jiliw Mi dıaaı_,.im. rlyor.. taya çıkaracaktı. •lık • konUfllıalara intifAI' etmiştir. heoek aurette ve büyük bir feraaatla t•wl • IJ l 1 •,.. .......... 
Demifti. Sabiha 0--. bir datanın orlji- DUn, bJ& onu, uPAnalc, prua gibi •Evlen• Ye bopn•• Ye cSıbhat caJıprak bqtlrıkQ muvaffakıyete va- .... •• 1 • ~Ç...S 

•·~ .... lıttfııe Feıtea kendi.sn· MI bir 111Dbolldur ld, Od kanad üs- satın alll' \'e iki Wcmb ile, htm de hlO ve •Pol'• konfet"Ullan da basılmak rılmaımda batlıca mOeaair ve lmD ol- ~ESi 
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~ah1ft- t:ı A :\ADOLL 

--/şçileriti miting ve bayramı çok Par-·~ 
lak tezahüratla geçti 

Mısır kabinesi 

Yeniden mi 
ruluyor? 

ku· 

21 

lngilterede kadın ordusu 
Hangi sahada iş görecek 

(Baştarafı l inci ~ahifede) t 
Behcet Uz, İş daire i bölge amiri B. 
Far Ulubay, Parti vilayet idare he
yeti aza ı ve alakadar daireler mü
dürleri, iş \'eren mües~eselcrin sahip 
ve mümessilleri de bulunmuşlardır. 

Kahire, 20 (Badyo) - llabmud 

pqa kabinesinin ~lf:"iyesi k~rarlaş- Bir meb'us sordu Bu kadınl r du··şman tırılmıştır. Bunun ıçın Mahır paşa • • a ' 
parti~inden bazı kimseler kabineve kadın ve çocukl b b t k alınacak, yeni bir kabine kurulacai- arına om a a ma 

İşçilerden mürekkep bir hande 
muzika heykelin önünde yer almıştı. 
Bütün beyaz Jlroatelilannı •iymiş 
işçi kızlar, çok zarif geyinmiş itçi 
kadınlar mühim bir kalabalık tutu
;orlardı. Cumh'uriyet meydanıt fev
kalade günlere has bir şekilde baş
tan aşağı bayraklarla donatılmıştı. 

11~ talimi görecekl"!r mi? 
beled,yesindeo: 

lngiliz Harbiye Nazırı :'ti. Hore Be-

Saat tam onda vali B.Fazlı Güle
çin işareti üzerine miting başladı. 
İşçiler muzikasının caldığı istiklal 
marşından sonra muhtelif işçi teşki
latı ile iş verenler adına Atatürkiin 

l - Bıo altı y1.1z do"ıan ~.r lisha, yakıncla kadınlardan müteşek
lira bedeli keı fli Topecık kil bir kadın orduı<u kurac:ıktır. Bu 
1270 ne. ıokııluan itibaren Kee habel'lcri, nazır anım kamarasında. 
mer İ.ı.taıyo auna kadar uz nan kısa süren bir ceJ:..:e esnasında. an'a

yo:un esası uretto tam ri b ş· neviye gört• bizzat kendisi l.>ildirmis-
t
. o:ı; 

müheod;s&ı•ten tedar.k ediiec':'!lıC ır. Hu münasebetle, Leyton mebusu 
kes f ve şartnam~ıı veçb.le M. Sorensen Harlıi~·e Bakanına .,unu 
24 6-938 cuma gü;ıÜ Ha. oıı sormuştur: 

- 1\ara ordıısuna aza vazılacak 
aitıd.ı ~çık eksi.tme l.e ihale ı k · ~ o an ndınlar, ayni zamanıhı düşmmı 

heykeline şükı·an çelenkleri kondu 
ve heykeJin kaidesi çelenklerle bir 
anda örtüldü. Bunlardan birisi kır
ınızı-beyaz karanfillerle Parti bay
rağı şeklinde çok güzel hazırlanm;ş

ed l cetclir. iştirak etmek i5ti· kndın Ye çocuklnrının ii:ı:f'rleriııe bom
yenler yüz y.rmi yedı l:raiı : ly atnrnk usulii hakkwda talim •Yöre

(.·ekh'r miclil' 

il. 

NUTUKLAR BASLIYOR: 
Atatürkün heykeli önünde bulu

nan hitabet kürsüsüne cveıa işçiler 

muva:Ckac tem:nat •11akb zu 
~cya b , n~a tern nat tn ·t.tubu 

iie ~öy.cnen gün ve sa,jtta en
c.ımene g :l.rıer. 

:~ - bctıcr me re murubba' 
üç } üz .cuı uş' an hın dort : üz 

namına bir nutuk öyliyen En.Remzi 
ye Kıvanç, daha sonra sanayi işçile
ı'i namına Bay SaJahiddin K1rhan 

dokıı...ın b r i ra yetm ş b!ş lcu· 
ruş bedeli m .Jha .meni 61 nci 

}'ııka rıdcı ı•ali, bPll d ·yr 1·cisi. tı(/Cl!Jtdn İf•: 'luclrn l.Jir .'l''l' p 
dar döktüğü ı..!•ı t€' i \'a1• ı kf'ııcti 1 • ........... -··- ·· "" - .. _. .. ad:ının 497,25 me.ro aıurabba-

"t'e sıra ile işçi bayan .Fatma Merih, 
i. verenler namına sanayi birliği u
nıumi ~utibi Bay Mehmet Ali söz 
söylediler ve şiddetle alkışlandılar. 

Fatma 1\f erih. bir şiir okuyarak di
ğer hatiplere iştirak etmişti. 

içiıı tlcgil, bütiin Ti rk ıı1illt'ti ic lr l;_ çilerin şarkJSJ .nd~ki 3 s~·yıh erusının aatışı 
dir. İş \'er<.>nlerin ~ :ıntıyı feda d\rlık· ba~kitiplılctc"ı f t:tnamesi veç· 
1 . h . 1 t k ft 1 Biz işı;iler gülemezdik, l' 1~ 24-6·9 'ı8 e.ıma gJnu·· ••at ar, ış sa a<:rnı gemş e me · ve ıaz a ,. - ..; -Rahat nedir hilemezdlk, 
işçiye menfaat temin etmekle gö.~- t d 1

- rt ·ı lh · Aramazdı kimse bizi, on a, J a aç.ı11; a ırma ı e a.e 
terJikleri kolaylıklar da yine vatan d ' l Soran yoktu derdimizi. e ileceıd r. ıtibk e\mek isti• 

· (Bu şiir çerçe\•e içindedir.) 
ve millet içindir. Burada hepinize ı. l k ULU Öndeı· haktı bize! yealcr )ÜZ ou , Kİ Jar• muvaıeıı:at 

Bütün bunlnrı müteakip vali ve 
Parti başkanımız Bay Fazlı Güleç 
kiir iiye çıktı ve şu güzel nutku ver
rli: 

teşekkür edcr;nı. 

A k ı l 
O acıdı halimize. t·m·ınat m k~~.ızı veya bınka 

r at aş ar, iş kanuniyle varmak "' " 
· t d'~ · · Vekillere hatırlattı, teminat m"ktubu ı'le ıo-. ı·enen 
ıs e ıgımız mukadde-> gayeye ''asıl 
olduğumuzu ben sevinçle görmekte- lş kanunu hazırlattı, fÜ.• ve aut.a encümcao ıeur· 

Çalışmamız ı;aatlaştı, l::r. · 
«- Arkadaşlarım, memleketi

mizde ne iş veren. ne de işçi ara ~ın
dn ihtilaf vardır. İ,,. verenle işçi vo 
Iıtltlln halk, tek bir kelime altında, 
mukad<le • sihırli bir kelime altmda 
fıirle .mıstir. O da (rnukndrlcı; 'l'üı·kj 
kelimesidir. Riz yaln z Ye . adece 
'İ'iirkuz. ' t Turkliıkle öviınürliz. 
fq ·ilerimizin sabahtan akşama ka -

yim.» 
V :ı li ve Pı:ı.rti başkanı hita hr>ı"İnin 

sonunda: 
c- Ba~ta biiyük Önd~r ve hül<lı

metimizin değerli erkanı olclu kları 
h ·lde hepimiz var olalım.> 

1 lt>di. Siirekli V<' şH df'tli all.ısl~ır

la karşılanan bu hitabeden s~nra 
ünde muzikalurı o'duiu halde eV'\'e
Jfi işci kız \'P krr'1111'1r. sonı .. ı erl<ck-

Sıkıııtılı günler geçti 
Taze hayat verdi bize! 3 - ~nelik :cara dört yüz 

l radan ika 11ue1.x.ı sekız yuz 
Kan geldi bak yüzümüz"! a 
Kadın, erkek arkada~laı· ! lira muh •mnıen bedel.o Ka,.. 
Çoluk çocuk hep kardeRler! ıayaka Scğ ,kJlUVU DttirmeA 
Bağıra hm bir ağızdan!· datı mevkindeki gazlDO ma· 
r'alvru·nlım hnırmıızdau ! natli baı~i .p.ik eki .. rtnamesi 
Ayırmasm lıaşımızc1~.n ! 
Sevgilimiz A taEirkü ! veçhile 2~6-938 cuma ıjjaü 
L l ıaıt on a.taaa arık art11 ma ile 
)linyalar durduk,·a dur:>uıı .~ 

l · iba~c cdiıecdttir. l•tirak etmek 
ş ·ı o ı klırlrnn olı-;un '. • 

-··- -· h• • •••••• ...,,. -·~ .._ istıye~ler S6 lıraıalc muvakkat 
j•·ı· l ;,. ı · ir resıni y:.pıııı.Jaı., Vali- teminat ınıkbuzw veya banka 
j i <- 1<1 ' 1H ... lıırdıı-. :Miting alayı. temin.1t m::ktuau ile ıÖ/len:n 
1 -ıl , H b ıl-. :ı.·ır.dan ~::e<'l'rek (;a. gü.ı ve Hatta eaıcümene ge-
. ı 

1 
lırler. 

zı ..ıtt \' 11 lmı hiriı~c1 Korconcla i~- 4 S 1 •-- !ne i" ıcara 2J ı:ra 
C'i •;p t'· ·~ i kunıın!nrı C:iıhirıe gclmi'!, bedcaı rauhammenii eıııeı Na-
< .ad .n l·· ğılmı tıl'. hıçH:_rden bir\ ;nazgahta A.ayoey c ıddesınin 
l bmı. ı.fa ui zum~ lM'lııı ge<' \'akıta· yeni 8 ~6 .ıcı ve · S43 nc.i ıoica:C
bıt· I' (• ., r.1ıpn.ıslaı·, n1J!li •0,YU!l-\ larnHO birlcş .. ğİ yerde be~e· 
ı .. ı· ,,~ ·• ,ı4rıiır. d:yeye ait yol fazldSı başka

T A.'L •• ~~AT VE . ~OKRAN 

T~l.GRAFL.ARI 

t ipi kteki şartnam si veçbıle 
24 6·938 c:.ıma günü sut on 
;ı.tıda açıic a.rhrrna ile ihale 

Mitin~' !'il "ôııra iı:çiıer ve i~ ve- I d lccektir. $ti. ak etmelc iıti• 
rf'nlc> \l'ttn Ye ta~ı:im duysrul:ıı·mı · y ·n er .ki liralık muv ıkkat 
1 rz if'irı Atmtürke ve hiikfımetimiziıı ·:~ıinat makbuzu ile söy~enen 

1 
l• ... ;ında bulunanlara telgraflar çek-

1 

r;r m v~ saıttl e ıciimene rre:: -
--------- .şçtı_:::.~keldibi11de t~pla:ı~o~~:·.--... ~mişler~.r . .,._ ~ 9 . 7 2 2005 

Jzmir askeri levazım satır alılla İzmirl ~•azım::;;j·i~::~~o.res.den~. ~-- ··he--
komisyonu r iva•n. t .... nd.en.· 1 - 1$tanbul komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı olan altmıs 

@ °"' b'n kilo koyun etinin kapalı zarfla ihalesi 8-7-38 cuma günÜ 
s:ıat 16.30 da yapıh!~ı:\ktır. Muhammen tutarı (23,400) li
radır. İlk teminatı ( 1755) liradır. Şa.rtne.mesi her gün öğle
den evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı 

knnunun 2 ve 3 i•ncü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup
larını fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna 

Bornova Askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Sökede~i süvari ala~ı hayvanlarının ihtiyacı için on ayda ve 

on taksıtte alınmak uzere 310.000 kilo kuru ot alay satın al
ma komisyonunca ve kapalı zarfla eksiltmiye konul-
muştur. 

2 - Eksiltme 8-7-938 cuma günü saat 16 da alay · d 
1 k 

garnızonun a 
yapı aca tır. 

ı - AJınacak otun tutarı (9300) lira olup iki teminatı 697 r d 
4 - isteklilerin teklif ınektupları?ı eksiltme saatından bi~rasaı~~ 

ev\feline kadar komisyona teslım etmeleri şarttır. 
' - Şartname her gün öğleden ~onra k~misyonda görülebilir. 
6 - isteklilerin tayin edilen gün ve saatınden en az bir saat ev

vel teklif ve ilk teminatlarını mal sandıklarına yatırdıkla
rına dair sandık makbuzlarile veyahud Banka mektuplarile 
alay satın alma komisyonuna müracaat etmeler i ilan 
olunur. 21 25 30 6 (2192 

•:m:~ ...... ..;;.~~.~~~-----.... ----.......... ~ ...................... lıılııi .... .... 
lzmir levazm amirliği Sa. Al. Ko. res. den: 
1 - lstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı olan ( 180) 

bin kilo sığır veya keçi etlerinden fiati ucuz olan satın alına
caktır. Kapalı zarfla ihaleei 8-7-938 cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen tutan sığır etinin (59400) ve keçi 
etinin (37800) liradır. İlk teminatı sığır etinin 4220 ve ke· 
çi etinin 2835 liradır. Şartnamesi 297 kuruş mukabilnde v_e
rilebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupl~rıle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelel.tnde yazılı vesıka
larile ihale günü ihale saatından en az bir saat evvelne kadar 
teklif mektupl~rını Fındıklıda komutanlık satın alma komis-

yonuna vermeleri. 21 26 1 6 (22Q~)-
·--ı•zn•l•i•r: levazım amirliği Sa. Al. Ko. res. den: 

'30 haziran 938 perşembe günü saat 15 de kışlada lzmir levazım 
amirliği satın alma komisyonunda açık eksiltme suretile ihalesi ra~ı~a
cağı Anadolu gazetesinin 14, 19, haziran 938 tarihli nüıhalarıle ılan 
müstahk rn mevki kıtaatma ait 24700 kilo bulgurun görülen lüzum 
üzerine münakr.sadan kaldırıldığı ilan olunur. (2199) 

_ ...... vermeleri .. ·-~---• .-- •. ....-""- 21 26 1 6 (2202) 
t - -zmir levazım amirliği Sa. Al. Ko. res. den: 
J -. ~üstahkem mevki merkez kıtaatının ( 42,700) kilo bulgur 

ıhtıyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 __.. ihalesi 7 temmuz 938 perşembe günü saat 15 de kıtlada 

lzmir Levazım amirliği sahn alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı ( 4889) lira 15 kurustur. 
4 - Teminat muvakkate akçası 366 lira 69 kuruştur .. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklaına dair vesika 

7 
göstermek· mecburiyetindeclirler. 
Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cü 
maadelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalarile birlikte ihale saatından evvel komisyona 

- .~ür"!c~atları. 21 ~? 30 5 c2.2.oo.>._ ... 
İzmir levazım amirliği Sa. Al. Ko. res. den: 
1 - T ugutludaki kıtaat hayvanatının ihtiyacı bulunan ( 132000) 

kilo kuru ot açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasası 7-7~938 perşembe günü saat 16 dadır. 
3 - Tahmin bedeli 4950 liradır. 
4 - Muakkat teminatı 371 lira 25 kuruştur. 
5 - Kur~ ota ait şartname her gün Manisada tümen satın alma 

komısyonunda görülebilir. 
6 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları lazımdır. 
1 - Münakasaya iştirak edecekler teminatı muvakkatalarile bir

Jikte icra kılınacağı belli olan gün ve saalta Manisada tümen 
ıııatın alma komisyonuna muracaatları. 21 26 30 S (2206) 

,\L Hore Belisha. bu suale cevap ve
rerek: 

- Hayır, deıniRtir. Kadınlardnn 

tı .eJ-.kiil Pdcct>k 0!aıı 'Jl'dtıııun yeı,!fıne 

va~ife-İ. karlın \e Mctıklarımızı düs-
mtuı bomb: lal'ınd.ıll korumaktır. . 

Bunun üzerine, işçiler lid.-rlerinden 
M. H orison. in:riltere<lelri 1 e1Pıliveler 
tarafından huva hi.lnıııı'· .. ına k:ır~t 
kndınlardaıı muhtelif tec:pl{kiiller lııgiltcrcdc kaclııı ordn mevzuu ii.U-
m~ydaııa ~etirildiğini , e bu tecıekkül- riııdc çalışon LMJdi Riding 

!erin daha iyi teşkilfıtlaııdırılma ... ııı o Rliz:ıbet icli. 
çok münasip olacağını . öy)(•miştir. Lrıdy Riılingin güzel macemsı: 

Kadıtıl<ır urd1ıs1t ıwsıl olacak? Stella Şarmodda doğan Lady BA-
M. Hore Reli~hanııı vediği izahat, ding, Londrah meşhur avukat Meıı· 

bi1·ka" haftndanberi bu husm~ta ce- tagli i~minde birinin yanında daktilo 
ı·eyan eden şayiaları aydınlatmış 'bu- idi. 
lunuyor. Halk tarafıııda11 ılek ziyade l!l25 yılında, bir gün, tesadüfen o 
tam nan ve sevilen Harbiye Bakanı, zamanki Hindistan valisi Lord Bi· 
mUstakbel kadııı- askerler 11nmına u- dingin Delhide çalışmak üzere bir ki· 
mumi bir şenlik yapılmaı:ıı için, h:ılkı tibe aradığım öğreniyor. Lord Ridi.,,.. 
teşvik etmiştir.~ ge müracaat edince, üç yabancı dil bil-

Kadm ordusundan maksad, hiç diği ve kanundan anladığı için derı.al 
şüphesiz, bir harp vukuunclıı memlf>- kabul ediliyor. 1926 senesinde lngtlt,e. 
kete pek müesl{ir hizmetler yapabile- reye clönünce, yeni patronu omı k&ti
cek, 1amamen askeri bir tesekkül beliğe tayin ettiğini ilan ediyor. OnuJJ 
meydana getirmektir. iktidaı:ını gören büyük bir sanayief 
'Hu:-ugi lıir kurum tarafından gö- kendi. ine, hizmetinegirmesi için, e

nüJlü olarak orduya kayuedilen ka- hemmiyetli bir teklifte bulunuyor. 
dınlar, icabı halinde, bütün İngiliz Bir l'lenede 500,000 frank ücret~ 
toprakları üzerinde ve baro hattı ge- meği teklif ediyor. Fakat Ladi Ridilll 
risindeki hiımetlcri gör('CekJercUr. bu teklifi ıtiddetJe reddediyor. 

Şimdiye kadnr muntazam erkek ta- 1930 . enesinde Lord Ridingln 4S 
burların yaptıkları muhabere, irtibat ~ene beraber yaşadığı zevcesi ölüyor• 
ve iaşe vazifelerini tamamen kadın- Bu vaziyet karşısında şaşkına dönd 
lar güreceklerclir. Ri<ling on ny sonra katibesi ile evleni-

Bu hu~usttı clikkntle hıızıl'lmıtın yor. Fakat evlenmeleri uzun sünnG .. 
plana göre. bdın kına ordusunun adı ~·or. 1931 :wnesinde Lord Riding hat
~.Vom1111'~ . "ntionel 1'~mc>rgenc~· Ser- talamyor. Karı~mm bütiin ihtimalll" 
vic"11 olııc::ıkt ır \ P eski H i 11rli.stnn v:ı li- lnrına rağmen Hl35 yılında öliiyor. 
.sinin dul k:-ımn Lacly Riıl!ıw tarafın- O 1.amandımberi, bu müstesna ka-
llan i<lnre e<lilecektfr. dm. hııyatım feminist teşkilata va)r· 

Şimdirl:' lrn<l:ır f nrilterl.'dı> bir tf>k fotmiştir. Fakat, şimdid~n sonra dar 
l:adın a:-kerl Rcf \'arch. Bıı kadın da. Kadın ordusu mevzuu üzerinde çalt
ı sk,.cr·• nl:n·ı fahri miralrıyı krtı liçe .ımcaktır .. 

0 PK GW AA QU ~~~-· ------------ .. İzmir lPvazım ;ımi,.]ii'ri Sa. Al. Ko. res . den: 
1 - Salihlideki kıtaatın ihtiyacı bulunan 14000 kilo sı~ır eti ,,... 

ya burulmuş erhk keçi eti açık eksiltme ile münakasaya ko
nulmustur. 

2 - Münakasası 7-7-938 persembe iinii Sflat 15,30 dadır. 
3 - Her iki cins etin tahmin bedeli 2t\OO liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 21 O liradır. 
5 - Şartnamesi her gün tümen satın alma komisyonuncla g8rlfeı. 

bilir. 
6 - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları lazımdır. 
7 - Her iki cins ete taliplileri tarafından verilecek fiatlardan han

gisi ucuz ise o cins et alınacaktır. 
8 - Münak<tsaya istirak e<lec,.kl~r teminatı muvakkatalarile bir· 

likte münakasanın icra kılınacağı belli olan ün ve saatta Ma
nisada tümen satın alma komisyonuna mi.iracaatları. 

21 26 30 5 (2207 
.,.iİz~m""':'ir"";'"le•v•a•z•ım ... a•m~ir~l~iğ~i~S~a~.~A~l~.7K~o·.•r•e~s~.-d-en.,..: ..... _.;.._.;.;;;,;.;~ ....., 

1 - Ezinede kıt'a askeriyye ihtiyacı için ( 40.000) kilo sığır eri 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - ~ığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 11200 lira biçilmit
tir. 

3 - ihalesi 6-7-938 car amba günü saat 1) de Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 840 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 ündi maddelerindeki ve· 
saik ile bir saat evvel komiqyona müraaıClt "'tmeleri 

~---------2._1_..2:6 1 5 (2201) 
İzmir levazım amirliği Sa. Al. Ko. res. den: --
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri ihtiyacı için ( 100,000) kilo~ 

ğır eti kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan (28,000) lira biçil .. 

3 

4 

.s 

mistir. 
İh~lesi 6 temmuz 938 çarşamba günü saat 16 da Çanakkalt-

Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler sartnamesini 140 kurus mukabilinde Canakkale Mst. 
Mv. satı~ alma komisyonu lsta~bul levazım amirliği satın al

ma komisyonu Ankara levazım amirliği satın alma komisY_?~~ 
ve İzmir levazım amirliği ~atın alma komisyonunda goru-

lebilir. 
Taliplerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan ( 2 .! O?) 
lirayı ve ihale kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki v ısaık ıle 

bir saat evvel komisyona miiracaat etmeleri. 
21 26 5 (220~ 



Amiral Nelson 
Bir ibıi,amın parlak destanına karı,an aek. 

KARIŞM IK 
POLİTİK-A Si 

7) ------

YAZAN: 
IVON DELBOS 

Fransa sabık Ha 
riciye Nazın 

Madah.aJecilerin baş
. lıa ·emelleri varsa! .. 



_ ............... -~ - - ~-- - • - r...... -

~--------- -
B1.1rnava,A5y.:,i Satın Alma Komısyonundan: 

Muv kk t U. tahmin Jh;lcnın t 11h Un il! tı 

c ... sı . kt rı ev İl temin ta tut n s. 
Kilo Lira Lira 

K. ot 
K. ot 
K. ot 
Od 

374000 Burn v 1052 14025 28-6·38 S la 10 
79200 Gazie iı 223 2970 28-6-38 S la 11 

11.30 100000 Ôdemiş 263 3500 ,. ,, 28·6· 38 Salt 
60000 Ödemi 68 900 ,, ,, 29·&38 Çar mbı 

Odun 60000 79 1050 ., ., 29·6·38 arıamba 
9 

10 
Odun 120000 Gaıiemır 158 2100 ,, ., 29·6·38 Ç r~a ba 
1 - Tüm n birlildcriaio ihtiy cı içio yıı yrı rtn melerde ve yu rıda )'8!ıh teslim mahalleri, ltnacak miktarı, umum t h· 

11 

min tutarı muv kk t temin t ve münakcaaların şekli ve ih 1 1 rlnin tırib gün ve saatleri yaztlı (Altı) le: le iaş mıd· 
deleri mü ıakaaaya konmuştur. 

2 - Bu Attı "aleme it artoam 1 r r ü BurnıYa a kcri atı ~l ı o iıyonunda görülür ve okunur. 
3 - K pah zerli müo kas ı yapıl cak kuru ot için iıteklilcrin ibıl aıtrnd o bir &at v 1 teklif v t ioı 

buz kar~ıhğl komisyon vermiş olm hdular. 
tuplırmı m k• 

4 - Bu mün lcaul re İ!ltiı le deceklerin Tıc r t Od lır111a kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz ctmet mccburdurlir. 
S - J teklilcrin yuk rıda her k l min hizal raod österUcn tarih, ün e a tt rd bildirilen muvakk t teminat ve teklif 

meLı:tupl rile birlikte Burıı v a1kerı satın a1m komisyonun• elm 1 ri il"'n olunur. 9 14 19 25 1999 

Emlak ve tam e,ankasında : e atat 
Hastalıkları 

1Ç1 N 
ı No. 

A 28S 
• 286 
• 1138 
• 577 
• 235 
• 23 
• 309 
• 7 12 
• 04 
c 170 
il 18811 
• 202 
• 202 
• 223 
• 252 
• 152 
. ı 

• 1 
• 256 
• 243/2 
• 243/3 
• 255 
. ı 9 
• 2 
• SS/1· 
• 5613 
• 25814 
• 99 
A 352/353 
• 1133 
o 6 

YERJ 
Yolb deıteni Sel ili o 
Yolbedeateni Se:vilihan 
Keçec:ler Külhan sokak 
O maniy cadd 
Yolb deı ai S ivil ha 
Oı aniy mıh leıi 
Kara Oımanoğlu h nı 
Halkapınar KAğıthao eadd adı 
Yolb dcstenl Selvili aıada 
Rcfiadıye Nuri bey okak 
EJnaf eyhi m hailesi Asmalı ıokak 
Saman iıkeleti lat obu! haaı 

• • • • 
b Ue iDekir ed ı sokıi! 

B ca istasyon c dde i 
r 17 • Alaybey imendifer soka ı 

No ı 
.93 
19 
16 
ıs 

55112 
45 

26/12 
'l18 

16 
68 

9 
s 

15 
so 
23 

aniıa Gölet ılı abaJl i lplikp zarı ıok k 
Alayb y Hende kahve okak 

r y mahelleıi Ozümpııara ıok ğt 
• Hekim hını T htalc le C mi soka 
• • • • 

Sar y hail i Ozümp zan ok ğı 
Jı ir Gazi bulv ra 

45 
47 
13 
30 

., F ttab ahalleıi Değirmend ı So. 57 
• irinci ordon 
• Sam niıkel 1 
• K rata§ Tr v y c dd ıi aıl 

A7dın Ramuıo Pş. mahballeıi 
lz iı OJ aniy cadd ıiod 

., Kızları ıı bınınd 
Öd i ıinem ıı 

64, 66 

vinde 
r Sin n S. 

3 
4 

33 
17 

Nev'i 
Ma~za 

• 
Ev 
M. ıa 

• 

Ev 
Oda 
Ev 
Dük ki 
OJ 

• 
Ev 

.. 
• .. 

Dü k n .. 

• 
Makaı• 
Ev 
Üç dül:kin 
Dükk"n 
Oda 
Dil it 

D pozitoı 
Kır S! T. L. 
120 18 
210 31 so 
108 16 20 
84 60 12 69 
80 66 12 10 

220 33 
31 50 4 73 
18 2 70 
30 4 50 

186 27 90 
130 19 50 
63 94 5 
96 14 40 
84 12 ·60 

210 31 so 
1 o 27 
156 23 40 

78 11 70 
65 04 9 76 
21 3 15 
36 5 4'.> . 

125 18 7S 
270 

10 80 
121 80 

Mü tahzar yeni 
ildçlarımız g idi 
Hacı Davud Zade 
ahmi Karadavud 
Halima a Çarıı ı 

No. 31 
l Z M l 

T E L E F O N 3809 

a triyoloğ 

Zü , t·· Ergin , 
R r turla idrar, an, 
hal am o air t11/;,. 

Jillerl .11t111ılır 
Or c at i: 
lkincib ylel!' ao ~ k No. 25 

Telefon 3869 
72 

812 
290 43 50 ll•BB ... ıarz:,_ ____ t_dJ 

25 50 
66 

152 
27 

3 83 
9 90 

22 o 
4 05 

600 90 
izah tı yukand 

!eti yapılmai: üz 
y111lı ayrim nkullerın kiraları 2i·6·1938 Pa artesi günü ı ıt on birde ibale· 
arttırmaya konulmu tur. 

ı 

bire a--

lst kli olaolano hiıalarmda y ıılı depozito akçclerini vezaemize "/ ur ra rttırmaya gir eleri. 
19 21 2154 

Kayseri Cumhur·ye 
umumiliği den: 

M .. dde·- 1 1 m· VakıfJ r 

Kay11ri C za vi io biı T muz 938 den itlb ren 11 aylık 
uaari 67,00fl au i 83750 kilo t bmin edilen ekmek ihtiyacı 
kapalı rf lü ve ıs gün müddet) kailtmeye konulduğu 

al l Te z 938 Cu a ünü • at 16 da Kay eri 
ud ·a •tik d iresind y pıl c ğı ktiltm ye irecek· 

1 ri ihale ıüaündeo vel 471 lira temin t akçeıini m l 
aandıtına tulim ilo m kbuzu un v Tic r t od md kayıtlı 
oldutuna dait aikaaını teklif mektubu ile birlikte ihale günü 
1.S ı• kadar KayHri Müddeiumumiliğine verilmesi veya gön· 
el ilme i prtna yi görm k iıtiyenlerin dairomize mür•· 

atluı il ol nur. 21 23 25 28 2195 

Deniz banktan: 

Is tan bul 
den; 

11/7/938 Pazartesi gün nat 15 de lst nbutd afiı mü• 
6ıl kailtmo ko iıyonu odasında 18172.53 lir keşif 

bedelli Yeıilköy iıt ıyoo bin ıı önünd yap11acak beton aafalt 
iaııa bpala ı f ulilo ksiltmeye konulmuştur. 
ubv e, kıiltme, bayındırlık i leri gen 1 hu.ıusi v fenni 
ameleri proje, keıif hul uıil bun mütef rrı dJ er vrak 
liııde örülecektir. 
vakkat t minat 1363 Ura 00 kuruıtur. 

f tek!il ri t klif . lı:tupları ve en z 15000 lir lı _bu işe 
ıer it J•Pbtı a dair idareleıiod mış oldu u vesı lara 

btioad D Nafia Vekiletind alanmış 938 neai ebliy t v. 
Ti et odııı ., ıikalan ve kapalı urflaraoı 11/7/938 Paı rt 11 

ı" ii aut 1 kadar lıtanbul N fia dürl~tüne v rm leri 
lht dar. 21 25 29 8651/2184 

T. C. Zıraat 
ube inden: 

ankası lzmir 

Banka ız için bir daktilo alı • kbr. 
Fr caya da ı· a olm ı atluptur. Talip! D raltl 

ı la • ür cutlan, 18 21 23 21 

Senelı ı Cinıi M vkii N. 
Lira 
180 dilkkan Mczarlıkba~ı hal bin sı 401 
120 .. " .. 402 
120 .. " ,, 403 
120 ,. •• .. 404 
120 il " il 405 
120 u " " 406 
120 .. .. " 407 
120 " " 11 408 
120 " il fi 409 

96 " .. .. 410 • 96 il il •• 411 
84 u .. " 412 
90 .. o •• 411 

144 u .. .. 414 
96 U CI H 425 

lOQ " " " 426 
100 .. il " 427 
100 ~· .. u 428 
ıor> .. •• &t 429 
84 .. .. .. 430 

108 .. .. u 431 
108 ıU •• " 432 
108 .. •• .. 433 
144 fi &I U 434 
190 " u .. 6' 
Yukarıda yazılı kiralık akar ta açık rttır müddeti içinde 

i tekli çık mı tar. Beı üo müddetle l mdi dıl i tir. ihalesi 
22/6/938 çar ımba günü aat 10 d V kıfl r id resind dir.2196 

A 

1 Manisa Vilayeti 
meninden, 
1 - Mani a huauıi mubııebe i Ycı d imi 

2660 lir 75 kuruı kaymetind vr kı 
alıoacaktlr. 

•• ene • 

c:Umeni için 
tbua ı tın 

2 - ü n v ıartoam ıi Huıu i muh ebe ınüdürlQ~ün• 
d un örOI bilir. Ve alaoabilir. 

3 - lbaleıi 7/7/938 Pcrıemb gu u saat on bitd Vıliyet 
daimi ncümenind yapılacaklar. 

4 - uvık t t mlnıt 199 lira 56 kur t r. 21 3 

• 1 

ti d • • 

-
h inde 
·r t• t-',·~·"' i eye· 

Türkiye Milli s·gorta tirlceti neıdiud j ort lı olanları; kayıt 
ve k..abul edılmiş ol n alacaklarrnt yDr:de onu iıbetin de 
tevziat icr ı b kkmda t fiye h y ' ti u muıniye ine itUL ı 
olunan karar tevfikan TEVZİATA BAŞLANMIŞ ve sigorta· 
lıların dresJerine göndcrile:ı ihbarn meler.e kayıt ve kabul 
edil n l cakları mikdan v tevzi ttan hi 1 rioe düş n meb .. 
1 bildirilmit e 1stanbuld oturmıy o i ortalı! rın lii elerini 
n suretle tahsil edecekleri b kkınd iuh t v rilmiştir. 

Alakadarlarm her gün, öğle tatili bırjç, at 10 dan 17 y 
k dar l lad Türkiy Milli Hanınd bulunan ta fiy 
murl rrna mür caat edebiJcc:elderi il"' n olunur. 

Tasfiye halinde Türkiye Milli si orta 
irlc ti ta fiye emmurl r1 

Tir Tic r Odasından: 
Tired : 
F vıipa a addoıind 12 • 76 numarad 

lsmail •murcu) v Gnlpı a add ıind 
(Cumhuriyet furunu la ıil h rcu)ııu 

(Nümune fur u 
12/10 umara 

nva 1 ti ri i sicilli 
ticaretin 276 

urtuluı mahall ıi d kar ülaı.im hın caddeıind 2 oum • 
r d. (Suaamyağı tabın ve bclv imal tliın ıi Refik lJlu 
1ı1ovao& icariıi sicilli ticaretin 277 

Tir nin kar nlık rşııınd 9 umarad (mı ifaturacı hm t 
Sıvran)ın nv nı ticariıi ıicilli tic r tin 278 

Ur ancılar çar ı ıod 20 num rada (koç ci F ik Yunıun 
unvanı ticarisi sicilli ticaretin 279 

Fevıipaıa caddesi11de 59 nu ar dı ( ıaap lımail Toaçı• 
Jı)nın unv nı ticarisi ıiciJli ticaretin 280 

F vzipaıa cadde inde 124 onmarada (Demirel Muıtafı 
Çayırlı)nao unvanı ticariıi icilll ticaretin 281 

Ketenci maballeıinde A a c mii cadde iad 11, 13, ıs 
numarada (Yağhaneci Me met Kösteklinin u vaoı ticıriıi 
~ ili ticaretin 2<j2 
K r mili .ı m han cıdd ıind 34 u a ada (Y nl 1 

teciri Şerif Ekıi)nin uov m tic risi ıicilli tic r tio 283 
Uıun ç r ıda 25 numarada (Yor ancı 1i Yorg n)m unvana 

ti ~risi ıicilli ticaretin 284 
Haffaflar ok ında l.3 • 15 num r da (K vaf Ahmet T k• 

m k)ın nnm ticariıi iciJli tic retin 285 
Su ç rdatı meYkiinde yeni tab kh neJ rde 36 oumar,da 

(T b k Z hni B lı ·) n unv nı ticariıi idili ticar tin 286 
Kar nJık çır ıd 13 num radı (Manifaturacı Jı k Akoğlın)ın 

nvanı tic ri i iciHi ticıretin 287 
Yuk rtda unvana tıcarileri yazıh tacirlerin tic ret k ounun 

.2 inci adde i rnuc bine y ırlan icıl numar raril aiciJli 
tır: rete lcayt ve tescil edildik! n ıl n o1unur. 

İşletmemiz Oıtalclar istaayoa d po un bir en d gelecok 
takriben (7500) ton maden kömürünün vagonlardan kömür 
m halline kürek ile boşaltllması ve istif edilmesi ve iatif 
ycrind n kömür kovası ile azami (lS) metr m f de bulunan 
mahalle nakli ve 4fl vinci vasıta ile lokomotif t nderl rin 
boşaltılması işinin ihalesi 5 T m uı 9.38 S h günü at 
lS.00 d Als ne k 8 nci iıletme bin11ında çık kıiltm• 
ur tile yapılac lcttr. 

Beher ton kömürün vagondan yere boşıltılmaaı ve i tif dil· 
meıi için tahmin edilen bedel (10) kuruı ve latif y rindın 
(1?) metr~ me~ f eye nakil ve lokomotif tendrine boşaltma işi 
ıçrn ta.hmın. edıJc~ ~edeldc beher ton için (1 S) kuruştur.. 

B1ı1 ı e i rmek 11tıyenlerin (14063) kuru luk muvakkat t 
nat vermeleri ve k nunun t yin ttıği v ıilcalar v kan nun 
dördüncü maddeıi mucibince işe irmeke nli kınuof 
bulun m dı§'ana dair beyanname ile ynl · g o aıt (lS) d 
komisyona mOracaatları liıımüır. 

Şartnameler lzm rde Al ıacıkt' aeklılncl fıl t bin ıınd• 
ıeldzinci iş'.etmc komiayoauod o paru ı alıoır. 

21 25 (2165) 

lzmir Levazım amirliği ilanları : 
l:zmir le azım nmirliği Sa. Al. Ko. rcs. den: 
1 - Kırıkkale n'at li esine 165 lirn aylık ücret) bir tabib ve 108 

lir aylık ücretle bir eczacı lınacaktır. 
2 - Mecburi h~met~ olmıyan ve askerlik vnzi ini yapmı§ bulu· 

nrm~ard9:n .ıstek~ olanların muvau h adrtııleri yazılmış dilek· 
çelerıle bırllkte dıploma nUfuı tezkeresi tasdikH uretlerile fo. 
toğrnflı hal tercUmelerini Ankarada a kcri liseler müfettiıUfii· 
ne gönderme1eri l&:iımd.ır. 

3 - Durumu uygun görUlerek ilecek olanlardan ayrıca IUzum· 
lu ennk iiten ce tir. 21 30 1 O 20 27 S 13 20(2204) 

lzmir levazım nmirliği Sa. Al. Ko. tes. den: 
J - Manisndnk.i }-Jtuatın ihtiyaCJ · bulunan ( 60000} kilo ı .. ır eti 

v ya bwrwlmu§ ke i eti kap lı zarf .u ulil münnka ya onul· 
mu tur. 

2 - Münab sı 7·7-938 periembe ünU t 17 d dir. 
3 - Her ik..i c:ins etln tahnıin bedei 12000 lira ır. 
4 :._ M\lvakkat teminatı 900 liradır. 
5 - Verilecek teklif mektubunda h r iki cine et fiat teklif edilecek 

bunlardan ucuz olan et ah nacaktır. 
G - Şartnamesi her ün tUmen sabn alma komisyonunda gorille· 

billr 
1 - Eksiltmeğe girecekler Ticar t! ôd mi:l yltlı olmaları lu· 

:z1mdır. 
8 - MUnakosnya igt.lrnk edec kler t klif m tupl rını konunun 
~ tatfutı doir ind hnzırlıyarnk ih le tından bir ant ev\•el 

Maniaada tümen aatm nlma komisyonunn vermeleri. 
21 26 30 ~ (220S) 



NAOOLU 

..._ Sahife !ıı' ANADOLU 

Tarihten Osıiıanlı tarihin- DENiZ TESLIHATı: 
Yapraklar de tütün·, asagıw Dün, ?~gün ve rarı~? de?iz harp-

' . Y lennın verebılecegı netıceler 
'iptali hahvehane ve 

men'i duhan ,, 
Padişahın budalalığı, basılan köşk

ler, yalılar ve marifetli muska: 
Yaw11: Keıııcl Bilbaşar 

Büyük harp )ıer sahada olduğu sür'atindc 8 • 12 adet on beşlik lop· 
gibi harp gemtlerinin insaat tekni- larla mücehhezdir. 
ğinde de eaaslı yenilikleri~ meydana Bunların hepsi yüksek harp kud
çıkmasına amil olmuştur. Harp İçe- re tini haiz yeni teknelerdir. Yarının 
risinde elde edilen tecrübeler netice· harbinde bu gemiler şüphesiz ki 
sinde her sınıf gemiler, bu meyanda mühim bir rol oynıyacaklar ve dü
bilhassa hafif harp gemileri yani ne kadar bir istisna olan akın hare· 
kruvazör ve torpidolar büyük bir İn· katı bu gemilerin başlıca faaliyetini 
k.işafa mazhar olmuştur. Bu inkişaf teşkı1 edecektir. 1914 te (Emden) 
yarının deniz harplerinin çehresini (Karlsrohe) gibi Alman kruvazör· 
tamamiyle değiştirecek mahiyette- !erinin yapmış oldukları korsan ha· 
dir. Düne kadar, deniz kuvvetleri- rekatı, büyük harbin ani olarak ZU· 

I Osmanlı hükümdarı Murad 
1 tırmıştı. Kurulan ayak divanında nin bel kemiğini teşkil ettiği kabul huru üzerine bu gemilerin ana va

\/ ün tiitün İçmeği yasak etmesi ve askerler affedilmiş buna mukabil edilen büyük zırhlılardan müteşek- tana döncrniyecek vaziyete düşmüs 
bu yasağın tatbikatında çok şiddet onlar da sadakat yemini etmişlerdi. kil filolar karşılaşır. olmalarının tevlit ettiği bir netice 
Ve cebir kullanması kuru bir dini 1 Affedilenlerden bir kısmı İstan- Vukua gelen muharebede galip idi.Halbuki müteşebbis ve cür'etkar 
taassubun ve despotluk harsının bulda kalmışlardı. gelen taraf kot'i neticeyi elde eder- ellerde bugünün kruvazörleri düş-
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Uzun ömür! 
Adem baba 930 sene mi 

yaşamış! 
Uzun ömürlüler, bilhassa Rusya ve 

Türkiyede bulunurlamış, amma! 

~ahsulü değildir. Bu yasak dahili ı Büyük yangın müuasebetiyle di. (Nitekim Santiyago deniz harbi manın zırhlılara müstenit hakimiye
'1Yasette, sarsılan devlet itibar ve halkın kahvelere toplanması sureta ( 1898) lspanyol filosunun ve Çu- tini iyice baltalamağa muvaffak ola-
0toritesini yeniden tesis ve asayişi itaat gösteren bu fesatçıların tıihri- şima ( 1905) ise Rus filosunun tam caklar ve kendi nakliyatımızı hima· 
balan zorbaları imha etmek için icat katına büyük bir fırsat veriyordu ... bir inhizamiyle neticelenmiştir) Ve- ye edecekleri gibi düşman nakliya· 
~ilmiş ıslahat vasıtasından ibaret· İşte bunun içindir ki hükümdar ya faik taraf hasmını limanlara ka- tını mümkün olduğu kadar sekteye 
hr : Şeyh Kadı zade efendinin de teşvİ· panmağa mecbur bir vaziyete sokar- uğratmak maksadiyle iz'aç hususun- . . . . .. 
, Filhakika.. cOldu bin kırk üçte kiyle kahveleri kapatmıştı. dı. Büyük harbe tekaddüm eden bu da büyük hizmetleri dckunacaktır. } ozıd~ txrn•lerı ge~cn ıu:ıı dıddcr 
ilırakı kebir.> tarihiyle şairin haber lstanbulda ve taşrada henüz imha- devrede kruvazör ve torpidolardan Torbidolara gelince vaziyet ayni· Bir rı,ı•oıı. !I' offr~;ıdn '11' Rotırlm ı nnnda vefat eden 168 yaşındaki ih· 
Vtrdiği büyük lstanbul yangını bin (arına vesile bulunamıyan mahut beklenen başlıca vazife zırhlı filo- dir: 1914 yılında en iyi torpidolar okı'dl'k: tiyarm hfıdi•eleri, 1768 de Rus har
~tı yüz yirmi sekiz senesinde lstan· müfsitlerin çanına ot bkamak için lara refakat ederdi : Birinciler düş- 900 • 1000 tonluk ve 28 • 32 mil Hayat ne kadar mesakkath 

0
• binde esir edilerek 1894 te 196 ya-

~lu.n bü.J:'ük .bir. kısmını hara."' et· de tütüı'.. içm~~i yasak etmişti. man ~o_rpi~ola~ının .~ücumunu defe- sül''atin~e gemilerdi .. Ancak bu çe· Jur~a olRun, ıı:ene tatlıd;!.> şında vefat ,den Nikola'.. daha dün 
llııştı. Yenıçerılerın kışlaları yenı oda Naima tarıhınde der, ıkıncıler ıse du man zırhlıları- R İI gemıler yalnız lngıltere ve Ame- İ h" . lı d.. .. . . :ıepimizin malumu oldugu veçhile. 
la O "b'I b d (Bek" T bak k' T k kı k d b ı h" ·.k d 1 d .. ")" d nsan 18Sıya nı, uşuncesını :ı- 1 .. r ve rta camii ı e u yangın an r ı en ii ı ür çe tütün nın sı sı zamanın a un ara u - n a onanma arın a goru uyor u. k if d d b ... 

1 1 
önüır.üzde hayata göz erını yuman 

Yakayı kurtaramarruşb. Alevler ba- yaprağı dedikleri yaprağı mekruhun cum yaparlardı. ,\iman, Fransız, Japon, !talyan, çı ça 3küe he ~~k u sozhere şt.aşdm~ 1
: Zaro ağa ve nihayet bir kaç ay eve! 

~ı · ) · k"l.hl 1 .. ·· b'' • 1 bad 1 d h B f ·ı t h ·ı d"l .\ R bah · 1 · · dır . Çiln aıu aten; aya , aımı , · . 
t;: ın'.?a~_e erın u a arını a ıp go· ~ur uk. men ho up

1 
~ yevn:ı u an d'" u sın~f g1 emtı.e1~e ah~ı ekalı en : ;ustuhr:ı:a1ve .. u6s00 

rı7y0e0erıtnın1 ekn meşakkatlerle ve binbir facia ile do- ~st~nbulda ölmüş 1.2~ Jik Zehra bu 
... rmuştti; ıçer ımse a zo unur ıse sıyaııeten ıger vazı e er a ı ma ıyette ır· ıyı mu rıp erını • onu ld • h ld 'd .. , ıddıaların birer delıhdirler. 

Y · d k J ) k J ı d .. 'kked - • d ·ı k'l d' d H 1 R Ju o ugu a e, onun ı amesı ıcm . ersız yur suz a an ar ve yan· at o unur eyli mue yasag ı ı. gemı er tes ı e ıyor u. e e us da t 'hl' ed' • Fakat uzun va•ama hadiselerini 
~nın perişanlığından melale kapı· sultani sadır oldu) der. · · 1914 yılında beheri yüksek sayı- filosundakiler saatte 25 mil giden bu kta r gayreh 1 ıtyaıd· .. kıyoruzl. mantıki olarak ·fennin kabul ettiği 
(q h Ik d dl k · · kah 1 re N · • b' · ı (M • d hl 1 J'k ı b''yiik' d ... · ·ı d ' B ·ı · n•anların ayı. a uş un o ma· . n a er eşme ıçın ve e aımanın ta ırıy e ecma ı a zır ı ara ma ı o an u e· sur atsız gemı er ı. u gemı erın ne • . . şekılde tetkik etmek icin, 125 senevi 
~0lınutlardı. Kahvelere devam eden· zurafa olan kahvelerin yıkı11tıaın· niz devletlerinin o tarihlerde malik kömürlükleri ve ne de tonajları l~rmı~ yegane. s~b~bı, onu. ıdame etr a•bktan •onra öldüğÜnü •andığım~z 

I "' · ) dedilcod ) h"k. et d he'-• lb odala ld ki h f'f f'l ) b' .. f ı b'' ··k d izi tiremıveceklerım bılmelerı ve buna • -r çoga ınca u ar. u um an KB? ve na ant rı ya· o u arı a ı ı o ara ır goz gez- uzun s~ er ere ve uyu en ere . • · . . kimselerin hayatı üzerinde biraıı; 
~leyhinde ileri ııeri konuşmalar da pıldı. direlirn : mü~takil 'azifelerle çıkmalarına mü- ılaveten hay~ttr.n ne ~aman_ ~l rıla- durmak lazımdır. 

l ••tmıştı. Asker isyaniyle ağzı :ı:an· F akııt yasak, tütün içinelerin bu Büyük harbin başladığı sıralarda sait değildi. Bunlar her şeyden ev· caklarını t,~sın ve te•bıtte~ acı.z bu- Bıındıın bir ouçuk asırevelisine ka 
llıış olan Murat iV muht~~el ~tne içkiye kar§ı büsbütün hırslarını .tah- dünyanın en iyi kruv~ö~leri. 1.918 ve! zırhlı filolara refakat için yapıl· lunm~larıdır. Bu •ebe~led.ır ki. •11• dar, bir çok memleketlerde olduğu 
~~ ayaklanma hareketlerını once ' rik etti. Tütüne rağbet arttı. Şaırler de lmrozda batan (Mıdıllı) tıpınde mış gemilerdi. Bu 600 tonluk muh· mumı arzu, bayatın mumkun.oldu~u gibi gerek Rusyada ve gerekse Tür
kar§ılamak için lstanbulda ve eya· de bu tütün yasağı hakkında tariz- 4000 ila S500 ton araeında 2S ila riplerin dahi sayısı c;ok azdı : Fran- kadar uzatılması meı:kez~.ndedır. kiyede niifıı• kütükleri hiç te muu-
ı.,tlerde bütün kahvelerin • bir da- !erde bunudular. l**l 28 mil aür'atinde gemilerdi. Fakat sız filosu bunlardan on, 1.5 tanesine Bunllnla bember, uz~n omrun . ~e- tazam değildi. Hatta birçok kimse-
hq açılmamak kaydiyle kapatılma· Sultan Murad arzu ettiklerini ele bunlara da yalnız lngiliz ve Alman malikti. ltalyan filosu da ayni va- kor~arı da ~uayyen ~ır ~erçeve ıçın- !erin k;ydı kuydu bile yoktu. İhti-
~1nı irade etti. 1*1 geçirebilmek için geceleri tebdili filolarında ve sayıları bu iki filodan ziyette idi. Ekseriyeti, uzun müddet dedır . .13ugü~ tııı_n .bır 35!~· ~aşam.ak ynrladıkları halde taravetlerini mu
~ Sultan Mur~~ i~~an ve fitn~en kıyafetle dola!ıyor. Yatsıdan sonra ~herinde on, on beşi geçmemek dona":~amızd~ hizmet. etmi.ş 1:',u~~- fo~k~'.ade bı~ had.•.s<' degılcl~r.- Çıın- hafaza eden bazı kadınlar yaşlal'llıı 
orkuyordu. Çunku az zaman once fenersiz sokaga çıkanları bostancı· uzere rastlanıyordu. nan hızım eskı Ta•oz sıstemı kuçuk ~u yuz "enelık ha~ .ıtı dold~: muş ta~ küçülttükleri gibi, ilk yetmiş yıllık 
~llkua gelen askert kıyamı yapan· ya teslim ediyordu. Bundan başka bir de bugünün fi. gemiler teşkil ediyordu. lıhliler pekçoktur .. ~tt~at yuz. ~eneyı ömürlerini ikmııl eylemi. erkekler 
~ı,. ın mühim bir kısmı. eyalet asker- Gündüzleri tütün bulunan Yeya lotilla rehberlerine tekabül eden Bir de bugünkü vaziyeti ele ala- aşıp tıı, hayata ıkıııcı aıırı ılav~ye de alakayı ilzerlerine çekmek mak-
"-d terhı'a olunanlar henu"z ls- · ')d'" · t h · edil ev k 1 rd k' b la d k ı başlamıs bulunanlar pek enderdu·. d'I .. "' en ıçı ıgı zan ve a mın en • s avut ar va ı ı, un ra a anca ım : .. .. . . . . sa ı e yaşlarını on beş. yirmi yıl bti-

lanbulda idiler. ler basılıyor, bir P/CY bulunursa hane İngiliz filosu ve yalnız üçer tanesine Halen bir kısmı rehber olmak üze- Buguııku ~artla~ . ;çınde hır ın.•an yilltebilirlerdi. ' 
. Me"7:'1ubahs etti.ğlmiz .~sker~ is- 8ahibi bilamerhamet öldürülüyor- de Avusturya ve ltalya filoları sa- re lngiltere 98, Amerika 67, Japon- ne kada: yaşıyab~lır 1 . . {Anadolu _epeyce uyduınıa ~ey. 
·"'l\ Bağclad aeferıne gonderılen, du. bip bulunuyordu A.nerilca, Fran , y 80. Fran 64 ve lıalya 47 mo- Fennın bu garıp suale verdığı ce-

1 
) ı 

ftlcat muvaffakıyetsizliği görülerek Hatta sultan Muradın tüpheli ev· Rusya bahriyelerindeki kruvazörler dem torpido muhribine maliktir .. vab, bugitııkU şartla in,'1nm azami e~30 1 
a ad - 'dd' 

1 ~lolunan sadrazam Hüsrev paşa· !erin damına çıkıp bacalarını kokla- bugün donanmamızda mektep vazi- Bunlardan filotilla rehberi olanlara 125 "ene kadar yH ı~·:ıhilme•i kabil H · . ·t· sAedı e Y ~. ıırıh. ıh' ıa 0 W:kıın 
. .. .. k H" • . . . .. . . . 800 2SOO h . d 3S 45 • . . , azı e ı em ıçın ıç ır vesı a ~il) katlı yuzunden çı mışb. us· dıgı rıvayet olunur. fesını goren eskı Hamıdiye kruva· 1 · ton acmın e • olacagı nıerkezındedır. voktur. H tta d h ·ı . 'd"l bT 

1
tv paşa azledilince bassız kalan as· Her sabah sokaklarda bir cesede zörü ayarında kıymet harbiyeleri mil sür' atinde S • 6 adet 12 lik top T:ırihl~ri karısı\racak olursak, tı· S n a a 

1 
da a .. 

1
1 erı gı ~?d \ır. 

ker lstanbula davet . olunmuştu. tesadüf edilmesi halka dehşet veri· az gemilerdi. ve miiteaddit kovanlarla mücehhez zım ömür rekorımuıı Hazreti Adem- hokk zdmab~I ar a 0 en asır 1 0 er 
li· H k .. 1 d M h . 1 . k . a 111 a ı e .. . ıinkar üsrev paşanın as er uze· yordu. Bir de ııirndiki vaziyeti ele ala· gemi er ir. u rıp er ıse e serıyet- de buluııchığuııu ırörürüz müverrihler Hazı·cti Ademin Y . . b'. k 
tındeki. ':üfuz~nu idrak.~~ .P:'şaru~ T~tün içmek şöyle dursun, gece lım : . . . .. le. 1 O?.O: ~ 500 toı~. hacminde 3~ -.~s onun \Hm .~:ı~ "Pne ~·aRanıı• olduğu~ı- tıt üzerinde duı·ulab~~~-ıç~al~mnooı: 
~)rınetını takdır edı:medıgı ıçın kat sokaga çıkmaktan korkuyorlardı. Bugun ınşaatı hıtama ermek uze· mıl sur atınde dort adet on .•.kılık el mıltıetıktırlPr. RNta :IJ '.! sPnelık ciuğu vechile bir yıl d"rt e . I' 
ille ferman vermistı. Tütün yasağından müşteki olan· re olanları he.aba katarsak lngiltere top ve müteaddit kovanlarla muceh- hir hnynt iıtııme ettiı·miş. fe)spfe,,;ile Acalıa 

0 
·za anlar h 0 ~ v~~< ır: 

Bunun üzerine Yeniçeriler ve lar ya!nız bazı ehli keyf değil, pa- 39, Amerika 37, Japonya 32, Fran-ıhezdir. •öhret k:ızaıımı. olan • !athusal:ı• ne mı' arılımyo dil~ eyr mksevshını ~ bsı; 
S. . kl ·ı· . 1 . ek'- - . 1 k b ·ı . b' ki , , r . o a er ~ ır •ı:>ahi zümresinden hır ç? arısı a· d~-ıahın vı:ya vezır ~rın n oetıne sa 17, ta.ly~ 19 adet modern ruva- Ayrı~ .. u .. gem~ erın ı: ~o arı 968 inci ·Pn!'sinde ~ı~y.ata gözlerini yıl mı? 
lıı\ sanldılar lstanbulda hır soygun· ugramış bır kısım rıcal de bundan zöre malıktır. (Almanya Versay mayn dokucu tertıbatı havıdır. k .ıpanıı-. •nrnlıın ka•ıfı olaıı Nuh E. r h . b' . lı 
d • la 1 t . d D h d • b ed . 1 ba ' I b (' d - .. d 1 B .. .. 'd 1 k .. ı,. . .. .. .. • ge er mevsım ır sene ı.~e az. ~ llr başladı. Oca

1
kh rkveh elyka e as· gaY,1'1ı ~1emnu1ıı u.d a a I ogrudu l u muah k esbeıy e ... g ı u un u

1
.guf' mu: , I baugunbu'l tok)ı ~ hrı ru~f~r d r- 960. >ene ~n_ılir "ıırmıı~ .. )fo•evı knv- reti Aclemin 232 ; her ay bir yıl İ5\e 

erleri para top ama , a ın ırz vesı e ı e ara arın a top anıp ev~- detce ay ttıgı zamanı te a ıye ug-, c şara ı ece en er vazı e:ı:~ a- ıniııııı lıail'"'' \1usa dahı allı :mr .va-
78 

yaşında .. 
1 0 1 

la dır 
~e namueuna tecavüz hususunda ti tenkit ediyorlardı. Bu yüzdendır raşmaktadır.) ha küçük mikyasta olmak uzert' sndıktan <oıırn ölmü•lür. Z"nı•nımo dma ş bo.n_ıas~ z~km· 

1 .. . . . . h 1 . . . O b' d h d b'I k b. k fi t • ,., ·• ız ırıncı asn ı a }'ıırışıı ııırıştıler. kı Murad iV vezırlerın ve oca arın Bu gemılerm bır kısmı 1 ın ton- eru te e e ı ece ır ey ye e var Dah:ı rn kırı zam:ınlaı1 tetkik e- ederek ikinci yüz 
1 

• 
1 

tut. 
Bazı Sipahiler. devler, ucubeler, köş~lerini ve- y~lıla~.ını basıyordu. luk 32 • 36 ':'1.il sür' atinde ve 8 · I.? mıştır. , · • delim. h'.ııı·uıııı vus1:ıııııı nwshur file- muş olanlar pek d~ a~ d::u~. Hele 

heykeller, kuklalar ya~ıp dav_ul zur· . Sıv::ı~ _zade bır .gu~. saclı!' ~ostla· adet 20 .. 3 mı~'.metr~lık toplar(~ mu-1 . Başlı başına bır alem ~lan • ve zofu B:ık:tnnın bir P~l'rini !ekik e- bunların içinde ma!Om simalar da 
~<I ile (Allah Allah) dıye bagırarak rıyle Kagıthane ko~kunde ~lmı s~h- cehhe~dır. Dıgerlerı se ekserıyetl~ uzu~ yazılara mevzu ol~aga deger delim. o, uzun yıllıır yn~ıınıanın bir vardır; meşhur İngiliz M. CeYJDi. 
llıahalleleri dolaşıyor ve halktan betle zevkederken bırdenbıre 6000 ıla 8000 tonluk 32 • 38 mıl ınahıyette bulunan denızaltı mese- Rn· olclııii;unu yazıyor ve şöyle diyor: 
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ıncı sen . d . . . . t "d ·d 

ae • · l d S ] M d d 1 k" ;it -·-- ı · I' b .. d ı ··d eı evnyesını es ı e er-Yrü temaaa parası1 ıs1tıyorbar ı. . u tanM urda 1ıVn sb~n adı oş. ed Y~- -:-
1 

._.A -··f•l·~·-1 :-f·-·-.~h . ı· d" desı1ne. g3e0ınce:. ugunk damak m
1
ut 

1
- •lıı<an lıırı 381 ri:ırca ya~atan sır, ken, madam Margrit 

104 
üncü Yılma 

Geceleri meııale ere u acaıp naştı. ura ıı a am gon erıp og u ssa 11ç )lr ena ı tıma ı u- et erı sanıyeye a ar ısa ı · milııdı lsay:ı kadar nınlfimdu. Ve 
0 

g' n. l" K J'f . D • 
'lı · k"b' k la hbe b ] 1 .. 1 · ·· d b · li k k ( .. · · t ka ır ıış 11 • il ı ornıyanın ıırney •eh • 
.. ahlükları ülema v

1
e ed a ır hapkı • su tte hu unan arın . ottı1.1 erın· şunBme .e~kbaulyenı v~ :ı:e ar1 şı c;ı .. • md ı~ do a~ v1.eklyuzdyır1 mb'.lme reybe ) · sıı"rı bilenler, 300 sene kadaı· ya~ya- rinde yaşıyan Con Balmur isminde· 

••!\da oynatırlar, on ar an çu a, u- de ne varsa uzuruna getır · tı. u ıstı mer\lsımıne atı yuz ar erın ı ere a a ı en ve azı a· biliyorlardı. Nitekim 0 sıralarda Al- k' b .. . 
Ilı 1 1 d H 1 b' B 1 d' 1 ·ı • k' l d' A d .. .. · · d 'h al t d d"k" .. t tibatl .. 1 marangoz ugıın 103 yaşına gır-,,,, a1. ve para a ır ar ı. e e ır ver- . kauı1ı ar '.vb~ ar

1
, ıdn:'' Hı'~lcı:'. ard, ı·ed ra':> aAamfı g5othl~rmegı e ı md e • rı hha ma

1
yn hoftuc

1 
u er.. k mu· man PaJmla~ beş a•ır, Portekizli nıck üzeredir. Yaptığı merdivenleı--

"ıeeınler) vıt em gı ı şey er ı. u um ar: m ı. ssa a ın paşanın c;a mna
1

ce ez o up a a arca surece u7un Ferva 300 sene yasadıkta'n •onra öl 
1 

.. h t k b 
1 M çaklar K. 1 · 1 -ı · 'd · d" f 1 k • kted' b' h · ' · · • e •o re azanmış u llllan bu ma-eşalelcr derhal sa a tutu· - ıtap arıy e eg enmege gı en ın ı. se er ere ~ı maga mu ır ır a· müşlerdi.. • 

103 
. . • . . . 

lıır konaklar yakılmakla tehdit edi· ulemaya, te~bih ve seccadeleriyle Pasa ona evvela iltifat etti. Assaf le gelmi• bulunan denizaltı gemile· Tekiklere "'Öre ,
0
n a•ırlarda ı'n r~ngozd.. .Y~şınt a1 .gırışmı, 30 hının. 

t ' d · ı · · · b ·ı ., k · · b'lh ı k J • • .. "' • · • • cı mer ıvenını es ım ederek kutlu-tdi. . . giden erv.•~ ere'. kale"!, ~ıvıt v':.Y~- pal!a~ın u ı tııatına.. ..arsı sırt~n~ rının ı ~ssa ı:ıcm e et erının m~- •anları en çok rıısıyan memleketler hyacaktır. · 
. !iane sahibi naçar ıstenenı fazla. zı Jevazı~ıyl': gıden katıplere sozu- yastıga dayıyarak hukumdar gıbı 

1 
dafaasını on ~la~a al.~n devle~e~ Türkiye ile Rusyadır. 

1860 
ta Lüb-

'ı;-Je vermeğe mecbur kalır, onları müz ve hıç bır suretle taarruzumuz kurulmakla mukabelede bulundu. elınde kıymetlı bır mudafaa ~~]ahı ~·-----·---·--·-·-·-----·-••• • •·-·-· *** 
~aşbrmak için yalvarmağa bas· yoktur. alemi.erine devam etsinler .. Fakat a;,: sonra Şahin paşa ona ~.ü· olduğunu kayıt ile ~ktifa edecegız. V J z • h • 
lııtdı. Diye h~ber .gönderdi. Bu sözJ;riy- kümdarın .Y~Lılı. buyruk.ları.nı. go~- Gittikçe e~.e~n:ı.ıyet ~azanmakt;a na sayı ae ıp mu t'Dvı-

Bunlar defolup gittikten sonra le devle~ ı~lerıne karışm~ları .lazım te~di ve b~rıkı;nış vergılerı . ıst:dı. ?l~n mayn dokucu gemılere ~e hır ~ 
lı.ışkaları gelirdi. Ellerinde yanmıs ~e~diğinı de ulemaya hıssettırmek As~f va.ıı?'etı. kavrıyarak hılekara· ı~ı sat'.rla olsun temas etmek ıcabc- t l d l ? 
baıırıumlariyle gelen bu yeniler ko· ıslıyordu. ne bır eda ıle . dıyor . ya ını nası aşır ı ar 
ll<ılt sahibini, ister sadrazam, ister Böylec~ ~ükü~d~r tütün. yasağı - Varayıı;n getireyim, dedi. .Bü.y~k harpt.e? e"."el mayn ge- • 
~dı olsun, salıncağa davet ederler· ile şiddetlı.b.ır t~rı:ızlık ve ıal.ahat ha· Fakat ahın paşa bir tilki tebes· mılerının ekserıeı şılepten. muhav- T 
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~i. H r salıncaktan gelen mumlara reketine gırışmıştı sümüyle : vel derme çatma teknelcrdı. Mayn- U OD şe rınde bu hadıse gayet tab ... 
lıteııiJdiği mikdar çuha, kumaş ve Kurunun. ya~ında yası da yak· - S!z zahmet etmeyin. Bir adam ların ~~1:ük harpte oyna~ıs hlıiuk: d" •• k •• h" • il• 
~a göndermek mecburiyeti . var· maktan çekınınıyordu. gönderııı!. !arı ınuhım rol devletlen . usu~ı ır çun u şe ırde hır yıgı"' nhaydud var 
dı. l\faamafih tütün yasağı paşalar, Cevabını verdi. Seyf oğlu bu de- olarak bu iş için bir çok _Yenı gemı- ' .. .. ' 

lata bu?da olanlar taşrada fazla- kadılar, ekabir devlet arasında jur· fa tehdide başvurdu : lerin inşasına sevketmistır. ~mııln~ı u~ guıı eve!, ~ant sekize lığı 21 kilo, dtığcri ise 2 ınilyoll franlı'-
'İl'le ;apılıyordu. lstanbulda yap- nalcılık yolu ile İntikam vasıtası ola- - Böyle yaparsanız arada fesat Hüliaa : 'Y_arının harplerinde aırf doıı;ru, F r:ın~ad~ Tuolo~u~ P'.. L. :\I. br ve K;ed.di Fonsiye dö Frans baıı 
~•kıarımn bir gün hesabını vermek rak ta kuJl~~ulmı~tır. Trablus Şam olur.. • . •. . . z.'.'hlı . .R'e~tle~ı .bakımından • uatü~- garı ~e".1urları ışlemc:k. ıçın burolar~- kasına aıddir. 
~P edeceğini anlıyan hilekar bazı eyaletine .gonder.ılen Şahin paş_a .ile Paşa da nagmey~ ~egıştırdı: l'!k ~u':k~ ~ı, ko~l'.ca den1;2 ha· nı UÇIJOı~ar. Fak~t, buıo~a açılan hır Fr''.""'ının do~uzuncu seyyar polis 
~Otbalar Anadoluya yayılmışlardı .. Kadı Ünsı efendı arasındaki hadıse Assaf fırsattan ıstıfade edip ça· kımıyetını teaıae kafi gelmiyecek- pencereı~ın demır parmaklıklarını teşkılatı müfetti•leriniu söyledikleri-
~llhtelif vilayetleri ele geçirenler enteresan bir misaldir : dırdan dışarı fırlamak ve Arapları· tir. Yarının harbi küçük geınilerin eğelennıış görünce hayrette kalıyor- ne göre, Tulonda' bu .b. h"di 

1 
,. 

"ardı. Bunların etrafında çapulcu· Bu devirde ! r~blus Şa~da S~yf ?ın yanına gitrneği tasarl:ıdı. Fakat büyük fa~liyet göste~eceği bir ha· I~~· ~tr~fı ~iraz araştırınca, büyük tabii görmek lazımdır gı 1 a se P1 ı 
latclan mürekkep bir askeri kuvvet oğulları türemıştı. Ne hakımlere ıta· ılk sıçrayışta paşanın elı yakasına reket, bır akın harbı olacak ve bu- lıır tıcnıet knsasınm arka tarafınd~n Çünk" b . 
bite peyd olmuştu. at ediyorlar, ne hükumete vergi ve· yapıştı. na da denizahıların ve maynların 30-40 santimetre kutrunda bir dehk ğer b ~· ~ şehirde, Fransanın d~· 

l~te bu a askeri isyanı Murad iV riyorlardı. Şahin paşa bunların im· Assaf yüz üstü yere yıkıldı. Der• oynadığı rol inzimam edecektir... nçılmış olduğunu, bir de bu iş içi? ge. le -t~ ır~erıııde o~rması yasak cdı-
\' :niçeriler ile Sipahiler arasındaki hasına memur edilmişti. hal zincire v.uruldu. _ Bu s~r~tle en k~V".~tli de~iz dev· U'.'İ'.~ş lıirçok iılellcr bulıındugunu n. 1 ı yuz kadar. aydud vardır. Bu 
lrııinaferetten istifade ederek bas- Paşa Trablus Şama yaklaşınca Dışarıdakı Araplar Seyf oglunun letlennın.yalnız ~üyuk gem~ler.~· goruyorlar. . haJdudların -~ller~nde, ~e~ede~ ?· 

defterdariyle Seyf oğullarına birer tutulmasından haberdar olunca vel- le alındıgı takdırde kendilerının . !emuı·l:ır derh· 1 vazıyetten ha. zandıkları bılınmıycn, külhyetlı mık· 
[ *) Bundan evvel birinci . Ah- muhabbetname göndererek davet veleye basladılar ve Assafa davet çok dununda olan devletler önün. berdar ediliyorlar. Şefin gözü önünde, tarda para bulunmaktadır. Bu "ayc

tı\et lamanında . Dervi, ve . Naauh etti. Şimdiye kadar vali ve kadıla- mektubu getiren defterdarın çadı- de ne için dütünmeie mecbur kal- delik ka•anın kapısı a~ıl~yor. Fakat, de her çe id vasıtaya sahip olan lıay. 
il .alar da muvakkat bir zaman için rın kendilerine yaltaklanmasına rına hücum ettile~. . . dıkları kendiliiinden meydana çık· içindeki hi,,e <.>nedlermııı çıılındğı <ludlnr sık sık soygunculuk yapmak 
k.hveleri kapatmı,Jardı. • alıhmış ve gurur ~etirmiş olan Seyf (Devamı 11 ıncı sahıfede) mı§ oluyor. güriilüyor. Flu h'<,e •~ncdlerinin ağı idn hi~bir güçlük çekmeınektedirler. 

.. 
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Kapalı zarf usuliyle yspı ... __ = yaprkalar te 
ıiazıran / J 

fzmir L""!vazım A:nirl ti Satın m:-Komıayonund n. 
Motorlu birlklerdc çal omak ü.zete ücretli makinıst a anacak 

ve kösterece1deri ehliyet dairesine göre 60 lirad n ba laroaL: 
üıere 98 liraya kadar ücret verilecektir. istekli olınlarm birer 
dJlckçe ile lzmir Müıtabkem mevki komutanlığana müracaatlar. 

- Ba ı 9 uncu sahiicde - onun öyl elim.> diye çc,vap ver-
J .k t r nın h demeleri ve ben~ dirdi. 

del ~ 1 Alapları peri n ettiler. Sonra iliihdarına : cerif çok 
Oıge~ .kardeşleri de birer suretle korkmuştur değil mi h diye sordu 

elde edılıp ortadan kaldınldıkt n « nı ğzına gelmiştir padi~-
!!onra Seyf oğlu Ass f ta boğular hım .. ~ cevabını alınca ·ahkahalarTa 
kalt: duvanndan asağı sallandınl~ gülmeğe batladı. 
dı.I . . . . S bahleyin pad~ah ndıklann 

~te bu mülum ı ı başarm~ş .ol?n getirilmesini emretti. Sandıklar açı· 
~a~ın pa TTablusa yerleşıp ıstık· lınca evvela mahut (vifk) meydana 
lal ıle harekete başlaynıca çalma ve çıktı. Padişah onu eline aldı • cAca
çırp~a. işi~dc menf~atleri uyu ama- ba bu vifki kime yapmış .. > • dedi .. 
dığı ıçm K dı Un ı demli ile bo- Silahd r p , ğlebi ihtimal Şahin 
zuııtular. p yı çekemediği için Kadı tnrafıru 

Un i efendi Ş rk ilimlerine v kıf tutar k : 
oldugu gıb ıhre de bi~tme değildi _ p dişahım bu vifk Sultanlar 
Şahı~ Una efendıden ku.~t~I- m h u tur. Siz fere gidiyor unuz. 
~ k ıçm ~nu Uur yapmak ve tutüu .ize konup ithaf Jc.ruıdetmiftir. Ku
ıçmekle ıth?m ederek yakalattı, tup h ne•ini çık komu§ ki : 
m hkeme mı ba11tırdı. Es) hırını 1 (Hali.zer) ile vketlu padi 1• 
ldt pl. ~mı .a~dıklnrn ~OY\JP U!1'İ mm i mini yoza .. 
dendı ıle bırlıkte Bagdat seferıne p eli ah 0 zamanın geri inanı y
gitmekte ve. henüz Halept le diışUndü, h rbe gidiyordu. Böyle 
bulunan .P dı,ah yolladı.. Su· bir ınuak y ihtiyacı olabilirdi Vif-
hin p ~nsi efe~d~nin kitapları ki eiltıhduro verdi : ·: 
nrası~~u Pı ta~ta ı ıçınAde cMur~ _Yazsın gönder in .. Dedi. Son· 
baı \ ıfk» demlen ve guya veba gı- ra ilave etti. 
l.Ji algın hastalıklardan, harpte düs- - Zavallı herif buhtane uğra· 
m n ilahl rmd n koruyucu bir nevi mı . 
muska bulmu u. B" 1 Şah' h · 

B k k t l · ki oy ece m paşanın usumetı· 
u mu nın u u 1 neaı .. l U · E d' d' h üh ·· 

orny infe it ise onun ismi y zı. ~. ~eden 1 pa 1 m tevecc u-
lırdı • bo tu Ş hin paşa bunun ne nu 0 _ n ı. . .. l 
olduğunu bilmediği için sihirbazlı· t"t?°ğd d efermc ber her :•th. 8-

ğınm bır ni ne i olm k üzere, kit p u un ya gı .. 
ııdıklan çılınca ilk defa görüne- t ~bula nvdctte taun hastalıgı zuh~r 

cek ekildc yerle tirmi§ti. Padi h etti. Sult n Murad kızlan~ da .bı
(Kadı efendinin bu tarzda sihir- ~er vifk. yapma ına Uıısı efendiye 

l>nılıkl n pek çOktur.) diye n me ırade ettı. • 
yaznu tı. Padi alıın bu cehaleJ.i Unsı efen-

K dı Ünsi efendi mübaşiri Baki diye bir h yli servet temin etti. 
çelebi Padi,alun çedın önüne geti· Murad iV ~n saltanatı müdd~ti~· 
rildi. Padi§ah o g;·n çadm önünde ce buy sak ddetle deyam etmııtar. 
18 ki iyi katlettirmi ti. Cesetleri he- K hveler taır do anCak Mehmet 
nüz duruyordu. Ünsi efendi bunu iV zam nmda çılabilmiştir. F~.t 

eksiltmesi 
Vakıflar Umum Müdürlüğün
den: 
l - Aolcırada Bınkaldr caddes:ade Oımnh Bankası ittin• 

lındcki vakıf arsa üzerine yaphrtlacak Borsa, Vakıf
paralar müdürl.:itü ve apaıtıman binaıı ioıaatı mu 
müştemilat toplan götürü olarak kapalı zarf uauliyle 
ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu İnşaatın maa müştemil"t keıif bedeli (196432) lira 
(33) kuruıtur. 

3 - Bu işe ait proje, fenni ve hususi şartname ile eksiltme 
ıartoameıi ve mukavele p oicsi (9) lira (82) kuruş mu· 
bbilinde Ankarada Vakıflar Uaıum müdürlüğü inşaat 
üdürlüğünden, lıtanbulda Vakıflar başmüdürlüğü Baş. 

mimar lığından, lzmird Vakıflar Müdürlütüoden alına .. 
bilir. 

4 - Eksiltme 27 Haziran 938' tarihine rastlıyan Pazartesi 
ıünü aaat IS do Aokarada ikinci vakıf apırtımanında 
Vakıflar Umum müdürlüğü inıaat müdürlüğünde topla· 
nıcalc komisyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (11071) lira (62) kuruştur. 
6 - Bu eksiltmeye gırecclc olanlar 1938 senesine ait Ticaret 

odaıı vesikası ve 1938 yılanı ait olarak Nafia Veki· 
1 tinden almı ve en •ı•lı yüz bin liralık tek bir bina 
inıaatını yapmış ve muvaffak olmuş bulundutunu bil
djren yapı müteahhitliği veıilcaaı göıtermeıi ve bizzat 
yülcıek mimar veya in aat mübendiıi olması veya bun· 
lardan biri ile müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imıa etmeleri liıımdır. 

'I - TelclH mektupları 27 Haziran 1938 Pazartesi günü aaıt 
14 de kadar Vakıflar Umum müdürlüğü inş11t müdür· 
lü~ünde müteşekkil komiıyon reiallti1ıe makbuz ~ uka· 
bilinde verilecektir. 

8 - Kıpalı zarflann ibzarmdı, teklif mektubunun yazılı· 
ıındı, bu zarfların tevdiindo ve posta ile ıönderilme· 
ainde taliplerin 2490 ıayılı kanunun 32, 33 ve 34 üacü 
maddelcrıne had yen rıayet etmeleri lüzumu ili, olunur. 

8 14 20 25 1964 

18, 21, 23, 2S, 26 2159 

Bornova Asrık aSabnalma Komııyonundnn: 
Kabak Fasulya Patlıcan Bamya Yeşil biber Domates 
Kilo Kilo Kilo Kıio K lo Kı.o 
1035 4600 4715 3450 3000 5400 

1 - Bornovadaki birliklerin ihtiyacı için yukarada cin ve 
mikdarı . yazıla 6 kalem yaş sebze açık eksiltme saretile münıı· 
kasaya kon muştur. 

2 - ihalesi 4 temmuz 938 Pazartesi günü saat 15 de Bor· 
nova Askeri Sa.ınalma Komısyonund yapılacaktar. 

3 - Bu alta kalem sebzenin umum tab .,in tutarı 1467 lire· 
6S kurıq olup muvakkat teminatı 110 Jira 07 kuruştur. 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda görü1eb.lir. 
S - lıteklilerio bildirilen gün vo s ıtta muvakkat temin t 

larile birlikte Bornovada Aıkeri Satmalma Kom.ayonuna gc.· 
meleri ilan olıraur. 18 21 26 3 2137 

lzmir Levazım amirlıti SAT. AL KO. RS. 
1- Müıtatikem mevki kıtaabom (42250) kılo bulgur ibtiy c 

kapalı %ııf uıu:ile münakasaya konmuştur. 
2 - lha'eai S Temmuz 938 Salı günü sa t 16 buçukta k, 

da lzmir levazım imiıliği satın alma komısyoounda y · 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Müstahkem mevki kıtıata için pazarlık ıuretile mekkiri hav· 

vam ıatın almacaktar. Taliplerin her güo kışlada lzmir levaz,ın 
amirliti ıatın alma lcomia onuna müracaatlara. 19 21 2181 

Bornova Aakeri satan alma komiıyonuodao; 
Kabak Faıulya Yeşil biber Domates Bamy 
Kilo Kilo Kilo K·lo Kilo 
4300 ssoo 1600 5000 3000 

Patlıcan 

Kilo 
3700 

-

1 - Gaziemirdelci birliklerin ihtiyacı için yukarıda cinı v• 
miktarı yazıla 6 kalem ya aebze açık eksiltme ıureül• 
münakaııyı koomuıtur. 

2 - ihalesi 4 Temmuz 938 Paıarteai günü ıaat 10 da Borao· 
vada askeri sabo alma komiıyonunda yapılacakbr. 

görünce klı başından gitti. ka ki hiç çılmas ydı ..• 
..-~---ıııı----------------- ------

,3 - Bu altı kalem ıebıeain umum tahmfo tutarı 1507 lir• 
olup muvakkat teminatı 114 liradır. 

P d" h otağında, bir elinde httşct • 
(Topu:du, ba§ ezme yarar bir i- l**)Zararıız bır. dUha.n hak· 
lah) dola11r.ordu. SilShdarı da ya· kında neyler bunca ~tler d~· 
runda idi. Uns.i efendinin getirildiği m ahı mazlGmam men eyler hüner 
h beri veriline : cYann gelsin, oldur. 

M·ıas belediye reisliğinden: 
ı - 'Umumi heli inıası 10/6/938 tarihinden itibareD yirmi 

gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keşif yedi yüz on altı lira elli r.ckiz kuruştur. 
3 - lb le 1/7/938 Cuma ganii 1a t ıs de belcdıyc ea~me-

ninde yapılaca ·tır. 
4 - Eksiltme 2290 No. lu kanun hükümlerine aörc yapıla· 

cakhr. 16 21 23 25 2151 

lzm·r Vakıflar mnd lOğflnden 

Bedel. No. Ciaai Mevkü 

Mu bam meni 
L'ra 
200 62/1 D:i kBa ffastue C. 
200 62/2 • • • 

Yukarada müfredıb y111la ctüklcialar satıhta ~kanlmııbr. lba
les 27·6·938 per ombe günü ıaat on d r. 
'f al.p.crın V lıuflar idaresine müracaatla L 

10 15 21 26 1995 

skeri Lise erine öğretmen 
alınacakbr · 

t - Karıkkale a keri ıanayiliaeıiae riyaziye Enincan aıkeri 
orta okuluna rjyaı\y tabii ili 1 Kony aıkeı i orta 
okulu ile Ankara edildi rbaı baı.arlama orta okuluna 
biı r riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - ı tcldilerdeo kültür oğret oai olanların veya ötretmen• 
liyc kaeuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müp
tcaep hakları göz öaüoe ahnmık 11rtile 30 40 lira aıli 

1 • Yükıelc okul ıneıual.Vıad n elup yenldoD ilk 
memuriyete geçeceklerodo barem 12 dereceden maq 

verilecektir. 
3 - ÔA'retmenlilc için başlıca şartlar. unl~rdır: 

A) Ôğretmenlik anuni vıııf ve chlıyet~nt baız ~lmak yani 
(Lis içi üniversite rayaıiyo ub • d n yükıek mü· 
bendiı mekttbigdcn veya yüksek öğretmen okulu rly.ı· 
ıiye ,..be.tnt! mezun olmılc) orta mekte~_ırır i;in 
yukındı yaıılı üg yüluck okuldarı ~er o.rta t>~et~ea 
okulundan mezun bulunmak yahut uıuver•tede ımtıhaa 
vererek ehliyetname almış olmak. 

b) Yaıı 45 tea yuk n olmamak ve emekli buluomımak. 
c) Aık ri okullarda en az Gç ıeae W..eU ıartlız olarak 

' -le ul etmiı almak. 
4 - Yukarıda yaııh artları tamamen ta;yanlardan istekli 

olanlar dUe~lcrilc bir;ıkte bal krcümesl, büınıi&al va· 
rakaaı nüfuı teskeresi ıurcti ve Noterlikçe musaddak 
diplo~a veya ehliyetname ıuretlerini Ankarada Aakeri 
Liseler müfettitliA"·ne göndereceklerdir. 

S - Üçüncü maddede 'J ııh evrak ve vesaik ve gcııel ftrl
lıra nazaran ö rotmenliği uyıun go ıülenlorden lüıomlu 
di~er evrak ıonr d n istenecektir. 

• 14, 12. 16, 21. 25, 29 3, 8, 13. 19, 24, 2' .. 174~ 

1 z mir Defterdarlığından: 
Sataş No. 

24 Bu'gurca çiftliğinde 4 adet 3 pırıel 220 kapı 
No.lu ve fuzulea Kayalarla Zeynullabın işgalin· 
deki eboiyenio ar1111 çiCtlije ait olmak ilııro 
kaimeo aııkazı. 

2S Bulgurca çiftliğinde 10 ada 1 2 parıel aayılı 
ve fuzulen Kürt Zabilin iıgaliodeki ebniyeniD 
au111 çiftlıQ'e ait olmak üzere kalmen ankuı. 

1333 ikinci Tepecik aeviaç •ok.ak 22 Tai aumaralı 
150.15 M. M. arsa. 

1334 11'inci Tepecik aeYinç ıokak 26 ve Kocatepe 
ıoıc;afında 6/1 Taj numara ılın 56 M. M. ar sa. 

1335 Bayraklı HıliliJo aokak 1 2,14 Taj Dumarah 
l.34,SO M. M. ar11. 

1336 Kakr ye Mı. Çeımedtre ıolcak 10 Taj numaralı 
auaaın hazineye alt ıayıın 3/8 bi11eai. 

1337 Şehitler ikinci altın ıo. 6 Tıj numarala ev. 
1338 Kadriye Ma. Meaçit aokık 10 Taj numarı!ı ev 

ve ınanan n11ıf hiaaeıindea hazineye ait f&Jlan 
S/8 h 11est 

13.39 Kartıyalca A11ybo1 lkt sat ıo. 1 2 taj aumırala 
63,25 No.la arsa. 

1340 Burnava Yukan çay ıokak 12 T i numaralı 

Ura K. 

405 00 

45 00 

ıso ıs 

56 00 

33 63 

10 ss 
300 00 

4S 00 

31 63 

dükkan. ·40 Oo 
1343 1. inci K rantioa Ft.vıiye aokık 4 k pu 34 taj ev. 150 00 
1344 Karııy ka Sotukkuyu i.da çıkmuı okak 18 taj 

No.lu ev. 108 00 
Yukartda yazılı emvalin mülkiyeti 12-6-938 tarihinden itiba· 

ren tS ~(n milddetle açık artırma uıulile müzayedeye konul .. 
muştur. ıbaleıl 27·6e938 tarih.nde pazarteai ıüaü uat lS tedir. 
T !iplerin Milli Em1ik MOdürlüğQoe miracaatları. 12 21 2039 

Milis belediye riyasetinden: 
1 - Mıı ı belediye parlanın duvarlarının Qıerine ber masrafı 

müıteriye ait demir boru parmaklık yapılıııı ı için yirmi ıüa 
müddetle eksiltmeye kooulmuıtur. 

2 - Bedeli lcc~if üç yüz altmıı liradır. 
3 - lhalo t/7 /938 Cı.ımı günü saat on beıte belediye encü· 

meninde yıpılacaktır. 
4 - Ekailtme 2290 No. lu kanu ' hükmüne aöre yapılıcaktar. 

18 21 23 25 2152 

iz mir in müdürlüğündem 
l - Çeıme kazaaıuın Ovacık köyünde göçmooler için ker•ı· 

teaı iıkioda verilmek ve diğer bilGmum malzeme ve 
• çi ik müteahhide ait olmak üıero 6 adet köy tipi 
kirgir evin inşaaı 15 gün müddetle aç.ak ekıiltmeye 
koıaulmuıtur. Eksiltme 28 Haziran 938 günü aaat onda 

, lımir itkin müdüılütü daireıinde müteşekkil komi17oo 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ke,if beher ev için 542 lira 26 ka· 
ruıtur. Cem'an !2S3 lira 26 kuruıtur. 

3 - lıteklilerin % 7,S tan tutara olan 244 lira iki lctıruı te
minat akçoıinio yatırıldıkıoa dair voaıikin eksiltmeden 
bir .. at evol meıcbuz mukabili komisyon reiılıtine tevdi 
tdilm ı bulunmalıdır. 

4 - Plio, keııf, ıartaame vcaair nrak hırıü iıkio dair .. 
• ndo aörülebilir. 

S - isteklilerin birinci maddede yazıh ftia ve 1&atte iıkin 
müdürlüğG daiıeaindolci komiıyoaı müracaatları ilia 
oluour. 12 ıs 18 21 2047 

4 - Şırtaımesi bor güo komiıyoada görülebilir. 
5 - lıteklilerhı bildirilen gün vo aaatte muvakkat teminatlı· 

Jile birlikte Bornova aıkori ııtaıı alma komisyoauoa g l· 
me;eri ilin olunur. 17 21 26 1 2130 

lzmir iskin mGdü1·JQğOoden: 
1 - Menemen kazaııoan Malt•po köyüııdo müddeti zarfıod' 

müteahhit tarafıodao ikmal edıfemiyen 91 tek köy tıpi 2ÖÇmd' 
evi p1zarlılda yaptınlacıkbr. 

2 - Mevcut keıif mucibince iataatın mecmu bodelJ 21264 
IJa 30 uruıtur. 

S - Paı rhfa firocoldoriD 1594 lira 83 kunaı muvak t r 
mioat bedolioio Maliye vozneaiae yatırıld tına dair makbllJ ibt•' 
etmeleri. 

4 - Pazarlık l ·7·938 taribiadc vo aut 11 do iakia mQdüı· 
lütürıde miiteşokkil "omiayoııda yapılıcakbr. Talipleria ve fııl• 
izahat olmak iatiyoaleria borıiln iıkiıı müdürlülüııo müracaatları 

ıs 1s 21 24 2oa1 

lzmir Vakiflar Modorloğonden: 
Sen eliti 

Lir• Cinıi Mevkii No. 
150 Ev To,.aaıan 15113 
30 Kahvo ocaıa Sandı çalar 155/ 11 

138 Ev Abdullah ef. 35811 
48 D.kkin Hastahane c. 100/78 
36 Kab ve Boz yaka 62/34 

193 Ev E,rcfpaıa 70/615 
90 Ev • 72/621 
48 Ev Dibekba 1 84/262 
60 EY .. 87/67 
30 Dülckia Keatelli 113/95 

' 50 " • 116/83 
24 Ev Y eldeğirmen 337178 
96 Ev Bahçe ıokak 339/18 
60 Dükkb Keatelh 327/13.3 
36 ,, Yemiş çarşısa 328/61 
60 Sebil dükkia Keıtelli 329/35 
60 Düldcin • 333/137 
60 .. ti 334/131 
48 ., Şerif Ali 349/t 
72 • Çilingirler 35 .129 

200 Mataıa B.riaci belodiyc 119/15 
144 Dükkia • • 127/12·14 
Yukarda müfredata yaı.ıb akarat .31·5·939 gayeıine kad•' 

kirayı verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmııtar. ihalesi 22·6-
938 çarşamba günü aut 10 dıdar. Talıplerin Vakıflar idareııne 

müracaatları. 15 18 21 2081 

Izmir Vakıflar modnrloğnnden: 
Stoeliii 

Lira Cioıi Mevkii No 
108 Ev Sarm11ak ıokak 17/97 
360 • Karııyaka 289/ 129 
144 Dük.kin Hiıarönü 131/86 

1 20 • • 136/82 
120 • " 135/80 
120 • • 134178 

Yukarıda müfredata yazılı akarat 31·5·939 gayeıiae kadar I• 
raya verilmek üzere açık arhrmaya çıkuılmııtır. . 

lbaleaı 22-6-938 Çarşamba ıünü ıaat ondadır'.. Tal p!eno V•-
laflar iclarHioe müracı1at arı. ıs 18 21 2080 
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.C At 7S 
S Depmen 90 
• " 85 
ı Geyik as 

36 metrelik bir tapma 
.... fiatl 
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6$5.
l.'i2. 

= 8 " 15 730.-
, TaJJlle 8S 732 
• 75 670.-

11 ~ ... ; as 121-
ı.ı. ftatl• bılb te.a..ı ...., filla olup ambalii mamıl 
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.. mialt ._111lllertllr. /llale betWI pafiadir. Ta li...... IDLGlll!t ll•k iltiyemllria Aydaa Vakaflar i .. e 
aiae mltaeaatlan. g 14 21 1979 

Elektrik ekılltme illnı 
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lokanta ve bakkaliyeaiade •l....U ... i• bertürla imtirabt, iall .. ., 6 - laolatit li ... Mika .ı..- va S. 4125.SO .. 
" ilati18'1an temi• edil..... ., .. 7 ~ ICaaaa• 1422 " 

~~. .. "8-At-1--- 17$0 •• 
--....., r--..,_:::>.->, 2 ........... ..,............ ...... " .... 
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ile aaLittir. 

DIŞ DOKTORU 

C.oad Dallı 
lkiacibe,ler IOkak No. 41 

Ea temi& " ... Adi ...... 
dratl• yapar. 

' 1 • 

*.:'~ .. U-6-931 .c:-ıı. paı .... ıs ... ttUow 
............. a..,a... ........... ~ 
leli ve ••ı-eleai bitdldu IWA elit• .. .,... lbal•• 
pçi1me1s •lllle ,.,.lacakbr. 

4 - Ekliltm• 2490 .. ,... a. ..... sı iMi IUdclul 2 IHI 
fıkrua deWetile 41 iaai ••dele C. fıbu ıaOG lirap bel. 
olMI• k ehllt•• • 5000 lir..._ ,.._ ti•'• ile ka· 
pall llrf ... ,.. ,. ••• br. 
5 - ne11..,. sir••k ı1t1,..a.r la• lıılı _.._ . ....... 
... tatarı ... " 1,5 ailbltiacle ••ıYallllll .......... .... 
bu ........... ,. ,.....ıan ....... .. 
6 - ........... ... fibi ..... , ...... . 

tl.ldarıaa clalr ....ık ibra ., .................. . 
1 - K ..... lllf wliPt 1111111 ... n ........ .,. ........... -- ....... . ........ _ . ....... .,, ....... ..,. 

itibara •h••u. 
Talip olaalana lıbta tekil • ..,. .. •--
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'] 'e irın e tabii olarak 
· ~·e pan en iyi mO.!-hildir Eksir Şahap Basur me e erinı giderır. 

Ku,·veti4' işti havı arttırır • 

merakLlan •üjde 

Zc.6lllut B•l•r w 

B.,_ı.r ... 
F.n•~t .... 
tcrile!ial •-•D• edeo 
bu f ,..,. Milt .. Ja ta. 

Tııccor Tuzi Tarltp:ızarı 
lbrahim Karakaş 
a. ilen ai acblam .. tuada zengin 

c•ı.tler. Mı11tohılc, 'fa1yorl11k, Truvakarhk 
kumq!arıa v :ıinl, yerli ve Avıupa. 

1 - •t•ua dahl i11de ac ti•• terz· ban~mde 
uauıi .arak llcar w baJ..W ip ._ l90dl 

E ·rif, tık aaate. rep. t11y•·. oteli, bhıı, .. rvalcar, 
a.ıvalet, gelialilc. avil .. Mkcri elbiıte ve kı-putlırı 
iı.leuildıti ve bet•iltlili .. ID dcı i•al ed ılir. 

2 - u melem pefla •• •reeli ile de yıpıhr. · 
- & azleriıai• fflnl• • ... .... k İ~D bir defa 

tecrübe kifid.r. 
Adrea: Odunpuarı sa.-Na1rtD cılrtlts •iri S.7rakh 

t•u an 12 • t lefen S276 
Tı pfı n ,. lallli• el•-' luırlrt n .ı,,,m kc6ar etllllr 

a~~· kardeşler i 
e·· .. k mobilya ve mefruptma

.. azaları emrinize imadedir. 1 

MERKEZ ŞUBE . 
lZMlR ANKARA 

rem iz, urif e11a. elbise . ti. 
JKIAdaa cvel ıeliı. Herke. keo

dc laline ıöre - temiz 
bir tte, miaafirJerioi 
kabul edecek bir • ı· 
looa u hat yaşıyacak 
qyaya ma1btaçbr. iyi 
bir mobilya içiaC"ıie 
k~ "ıi ne aalcoizi 
m ubite daha iyi tamt 
abilir~iniz. Evinizin 
CJ)'UI bayaıia 2W eti• 
lıı.c<ı o duguuı.a wıut· 
mayınız. 

.. 
Memurlara I O tak. 
•itte ver iya mua. 

DM lesi yapılır. 

cı A i Zade Abdullah 
· • carethanesi 

il r cin ll.ostüm~ük yeni ç ı:t lcam:ıı!ar 

Y z v in;n ya t.-U\ • " u•betile ,.ai rtirdit: 
·noRMÖY. FAYN ·vuLEN. •flŞER. kostümlük ku· 
ponl rı ko~tümlük lıcete11ler, parduiH \du v" ber ta.Ü YERLi 

· ve AVRUPA kuma asodiınıalan rekabet kabul ctmiyeceiı: 
derecede satılmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı te•i• et•ede11 inca HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarelbaıoai•i ••tlaka ziyaret ediniz. 

En •A-la , en k ve •• ucıız kuaut.lara yalıuz b mıra· 
adan alabllirıini 

Peşt m:ılcılar Esnal oe Ahali Bank .. ,, 
civarında e i Saraalıi mafcsasında N. 10 1 

TELEFON 2; 9J-

938 
Oldsıİıobil 

- • 
Taze Temiz Ucuz Haç 

~ 

. . H~rtOrlO tuvalet ~eşit eri 

Hamdi ·Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Baedurak Boyok Salepeioltlo Hanı Ka ... ş1 ında 

Sepiolin 

DIŞ 

mCl'C'ıtnana 

::oıc:> 

lcallcnınız 

Toptan 
aatıı,.,.ı 

Peıt•••!ctlwa 

Lütli Krom 
Ecu .,,.,. 

Foto Körotlu 
. -mza u em 

. 
l\1ağazasında b11labilirıioiz · 

ADRES: 
Atatiir k Cat:ltleai No. 186 

TELEFON No. 3942 

40 40 

T. iS BANK/öl 
1938 .....,,_......_..._. 

Küçük Cari He&apla.r 
lkrarnı'ie planı-

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

16 " 250" 4000 .. 
76 .. 100 " 7600 .. 
80 " so .. 400J ,, 

200 ,, 2S ., 5000 " -384 .. 28600 .. 
K-.:alar lmart, llaaıiru 
l ey:Gl, 1 birincikin• 
tariblC'rinde çekilecektir 

En az SO hra mevduatı 
tnalııaın be;oaplar kur .. 
ıua dalaiJ edilecektir. 

Doktor 
_ K al Tonay 

..,,,.,, .. , .. w 6al..,.n. .al '" luutalılclan ii&IM..._• 
(Verem v ir ı 

Baamabaae Çorakkapa caddeıi po ıa karakolu yanındı 
2.51 aayıh ev ve •u•yenebancıinde sabıbtııa akşama 

kadar baatalarıoı kab111 eder. 
Tal~lrıon: 411 S 

Birinci Sınai Mutahuau 

Dr. · Demir Ali 
K•""' fJfl• 

Cilt ve TenaaDI haatahk· 
lan ve elektrik tedavial 

bmir • Birim beri• eokajl 
Elbamra Sinemaa •kunda 

Telefon : 547~ 

G .. H 1c· • oz e ımı 

41ital Orel 
Adr : Beyler Numaa 

katı No. 2J 
1 Kabul saatleri: Ötledaa -

aut 1~12 ötledea ..,. 
15.lO. 17 'felo. 3434 

Kırc;i~eği Kolonyası 
· Adı ile Şifa Eczanesi 

u iaim al:ında Temi~liA, Tuvalet, Ma-'J 
o~ tuoalet aa~u'llarına çok eluer;ş/i 
Yoksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yaprnıştır 

Litresi (150) Kuruştu! 
ŞiF A Ecaanai KIRÇıÇEG/ Kolanyaııtll 

Bu fiata •atmakla hoynk bir 
fedak-rlık yaptığına emindir 

Fevkala#de 
Umonçiçeği, Menek P, Şipr, 8 .. eli 

Kolonyaları 200 K u r u ş 
1938 

ve Şevrole 
O omobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 

KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

Büyük lüks şişeleri 65 
Kiiçük ,, 

'' Tavsiye e .er·z 

d. 


