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Ademi tecavüz 
Tali komisyonu toplandı, gö
nüllülerin geriçekilmesi hak

kında kararlar verdi. 
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Ordı11nuz Y aliında Hataya Giriyor. 
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Türkiyeve Millet· 
ler cemiyeti 

Hamdi NıJzhet Caııçar 

F;;;;~·;ı~;;~o;d~~~~~·H;~ -xı~tt~k k;~~-ı~t~~h~td~ 
t G• • • E ı·t. Bn. Sabiha Gikçen, Büyük aya ırmeSIDI; S3S 1- Şef tarafından Sava. 

barile Kabul Ettiler rona yabnda kabul edildi 
••••• 

Hataya girecek olan aakeri kuvvetlerimiz :n mik
tarı iizerinde ufak b:r iht_lô.f çıktı, Fransız hey'eti 

· reisi, talimat almak iJzere Beyruta gitti 

BUGÜNLERDE ANADOLU 
SÜTUNLARINDA! .. 

A k d O h R h 
• Harap Madritten bfr güruıı ı 

r a a1'ımız r an a mı Gök 
~nin iki sün devam edecek olan çok Madrid, 21 (A.~.) -.. Madrid Şark ~ephe.sin?e ~ütün hat oo
alikalı. çok entereaan b ir efaaneai radyosu ile neşredılen mudafaa ne- yunca şıddetlı hır mucadele vuku
d oku zuncu aahifemizde d ir. zaretinin bir tebU-inde ezcümle .öy- bulmaktadır. Burrianaya yapdan 
--------- -•...,,le dt>nilmektedir· 1 (Sonu 8 inci sahifede) 
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Sahife 

İzmir kadınları arasında 
içtimai bir hareket!?. 

.1 ·hırını diizC'lttiktr-n ı>on-

reket \ unııı . 
Bir e'nıttı fiil 

lzmirin turistik 

• 
ı 

i. b h 

ANADOl.~tJ~~~~~~~!!;!~;;;;;;;;;;;;~;:;::;;;;~!!!!!!I!!!!~;;;~--;.-:~----· 

~ ı· l""" Fiaberle ~ı· Ucuz mobilye 

1 { .,; ., '1 '1 --
a K. Bakanlığı, bu 

Büyük Şefin 
teşekkürleri 

' 
İşçiler bayramı münasebe

tile, İznıitd ki fabrika, miies
scse ve i ıı lulhahede çahşan 
işçilerle iş verenler adına 
Buyuk Şefe çekilen minnet 
v şükran telgrafına AtatUrk 
şu cevabı lütUf buyurmuş
lardır: 

mes'eleyi tetkik 
ettir_iyor 

f<'mlC'k liıni d • mobil~ • 
Hık ınnbil~ • l t> ıh ılhltı·. Dnzı et· 
nebi ,nemlPketlerhıde < k ucuz mo
bil~ r tiplt>rl ' ı-ılıı·. Külttlr Bnknnh[rı. 
btı tnubıh e tıp!• i ıni n mlcketimizdı' 
ynpmuk ve halkın. rnhnt <'V eı::va-.ın:ı 
kolu\ • malik olm ı ı imkafıJı rmı nrtıı; 

llrmu~, lu imiz an· t okulu öğret, 

meııleı ınd~ıı Almnn • r. Hibleri bunun 
icin A\,ı tur\ o ,.C' Alnım rnnı~ bnzı 
ka nbnlaı·ıııdn t t1 ikntn memur ci· 
miıştiı·. Cç n\· tnezunh ti ~ ... na.c;ındn 

1 

ı. Hiblet· t tkikler :nıpa ak, oralnrdn 

görece rl nıol>ih ~ tiı 1 l'ini, şehrimi?. 

s.nn'at okulmıdn d ı-s guren tiıl b se 
ret th . Ki a öir 2ılifüın i inde 

iı ucuz e\' yrt ı, in~lnlekeltmizde ta
mim etlilec 1J,tıı·. 

ENSTlTO ÖGRETMENLERJ 

rr • 1 lefon 

ı ayyare sıneması ··Tiisr· 
Mavsimin geçmeıi:ıe raf mın ıinemamız gen• ıcJz.üntle 

durdu bu haf ta geiıe 2 illi lilm 6ırclen 

1 .. ASRI iŞ ADAMI 
Bepıehııilel öbreul hniz lki hnynk Fruu ur. nrti ti 
RAIMU VE LUClEN BAROUX 

Tarafından müstesna bir zevkle yarattlın mevsimın en urıf komedııi 

2 k:k·AtTNiN'"KfLE1

BEKLER 
İ3eyu perdenın zarı( ve şoh d )berı 

FRANSISKA GALL. 
Kt'ndinc hu r ollcrile hakikaten ncfıı. bir kom dı yarıt nu tır 

S Dsla • A trn k~lehtk 3. 0-7.10 Asri _iş adamı S,l ve 9 da ea r. Pazar gıinıı aPt 1.~o d· A;ı d::ım A~I" 
Cumtfle ı 
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Başvekilimiz, bugünlerde 
Kamutayda mühim be
Y---~tta bulunacaklar ... .. . .. ... 

B. Celal Bayar, Mareşalımızla dün İstanbuldan An· 
karaya vardılar ve istasyonda karşılandılar 

Mı 
ti 

IA • Bir heyetimiz nn ma azıye- .. 
d •• •• d •• Bugun Almanya.-

uzgun ur :!n~u~r!~n~!.:di~~~ 
B k •ı IJA h f ltA J L • Alman ticaret mOznkereleri icin 

GfVe 1 ırıQ mU paşa, ırılSlru.GICI Bcrline gidecelt heyetimizin hare. 

b . a l . . keti bir maddet tehir edilmiştir. ecne 1 m eSSBSe er IÇZn Aldığım malOmata göre heyeU. 

b b l dı mlzin yann !,bugün) Berlinc gitme-
eyanaffa U UR U si karart ştınlmıştır. Ticari heyete, 

Kahire, 21 (Radyo) - Bugtın 
Beşvekil parlamentoya yeni yıl büt
çesini vermiştir. Biltçe 2,5 milyon lf. 
rnsını .Milli l\füclafnaya ayrılmıştır. 

Başvekil nutkunda, bir devlet 

Hariciye Vekaleti umumi katibi B. 
Numan Mencmencioğlu riyaset ede
c ktir • 

ltalyan donanması 
Malta da 

bankası ile bir EndOstri kredi ban· 
kası kurulacağını, vergilerin ıslah 

I Ankara, 21 (Hususi) - Bugün labalık ha1k tarafndaa karşılanmış- kilimiz B . Celal Bayar, bugünlerde edileceğini söylemiş. memleketin 
stanbuldan dönen Başvekil B. Ce- )ardır Mecliste m ühim beyanatta buluna- mali vaziyetinin düzgün olduğunu . Lnvalct, 21 (Radyo) _ 1tnl3'•nn 

lal Bayar, Büyük erkanı harbiye re- B • k 'l B C 1 ~ 1 B b •. ktı beyan etmiştir. fılosu, Amiral Rikardın kumanda-
iei Mareşal Fevzi Çakmak ve diğer ~şve ı · . ea ayar. ~gun ca r. . • • Kahire, 21 (Radyo) - Mısır Baş- sında_ olduğu hnlde, bugün buraya 
\tekiller Ankara istasyonunda Mec· Partı grubunda ızahat verecektır. Başvekıl, Hatay mes ~lesı hak- vekili l\1alımut paşa, kapitillasyon· gclmış ve selamlanmıştır. 
li reisi, vckille.r ve meb'u )arla ka· lstanbul, 21 (Hususi) - Başve- kında da izahat verecektır. lnr zamanında olduğu gibi, bundan İtalyan filosu amirnlı fü~ İngiliz 

--------••• M • • t t • • • • sonra da Mısırdaki ecnebi müesse· amiralı nı-nsında ziyaretler teati edil-
seler hakkında tam bir serbesti ~ miştir. 

P. Fi d .. h. llspanva alt l hukuk müsavatı hüküm süreceğini İtalyan filosu, burada fi~ gün kab-
ıyer a en mu ım 'J lft Qrl v~ çünkil bu müesseselerin çoğalma- caktır. Bo müddet zarfında ild taraf 

. Amer .k ıyle Mısırın çok büyük istifndeler denizcileri arasında maçlar yapılacak 

bi .. 1 d. l aya mı temin edeceğini s6ylemistir. ve müteaddıd ziyafetler verilecektir. soy ev ver l akı)'OT? l\lnhmut paşa, l\lısır okullarından Mı81r Ba§vekili Jfalınmd paşa. İtalyan donanma~ı, on iki y.ıJdan. 
• çık:1n 1\lısır genclerinin, mümkün ol- beri ilk defa ıiyaret ediyor. • 

F h 
' ) d t . . rerinan, 21 (Radyo) _ Cumhu- dugu kad~· ,!?Cnebi miiesseselerindef komisyon teşkil edildiğini ilave ey-

ransanın er mes e e e ngılterenın riyctçi 1spun;vndnn yiiz .eksen sandık yer b•labılmelerini temin için bir')lemiştir. ı . d k. d h. 
k . ' .. h . nltın gelmiRtir. Ru ~ı6nlnr. Amerikn- - - ·-·--·-----·---·-·-· - - ·- -·- · · · · ·-·--·-- spanya a 1 a' ı· 

-rıo taınazarına gore areket etmesı dan gelen ilfih \e mütiimmnbn bedeli 1 ·ı . k 1 ı.~ ha 
lüzUffiUndan bahsedildi. deıile ektir. ı -Baştarafı 1 inci sahifede-

old ,, ı icin, lfavr yoli1e .Nev.vorkn gön ngı tere ra rp 
Paris, 21 (Radyo) - Fransanın ton mühimmat gönderdiği iddiasını 1 • •+• •

1 
S k -' taarruzlaı tardedilmi tir. Grab mın-

sabık Başvekillerinden Piyer Flan- tekrar eylemiştir. ngiltere - talya· e Sen parcauan mürekkep bQyii,k ~ka1sındaekFrankist}1er Casa Gardoyy 
den· b ·· b. - I • • 1 · · · 1 kr · ' 1 ga etm ureti e hatalanm ta -, ugun ır oy ev "ermış ve s- Sosyalıst par tısı gene se eten · b • J L ·ı r. • • h 'h · J • 
ı>anyn mes"elesinde bitaraflığın 7.a- (Grumbah) Flandenin söylevine -Bnştarafı l inci sahifede- zr aOnanma T l OSUnU feTfllı effl ıSetmıs erd2ırl. (Ra . 
ru A ld ~ f 1 'lt . .. • . IA Y aragosa, dyo) - Kasti-
d rı o urunu, rİ~sanın,Jd1!!>.1 .ere- şıddetle h ucum etmış dve parkamento Çemberlayn kürsüye çıkmış ve Londrn, 21 (Radyo) -lngiltere,mis olduğu halde ( Nelson) gemisine Jon (Delaylana) cephesinin cenup 
Ç:k 8 j kaması aln~~ dgınlı v.j hariciye encümeni urur en, ga- (Noel Beker) e, bütün mes'eleler kralı altıncı Corc, (Deymut) acık- ç.ıkmıs ve gem'nn en y"k k d' v· sahilJerinde siddetli bir muharebe 

t 
0

• ovaky~ mese esın .~ 
1
e• ~~ı zete sütunlarile radyolarda bir po- hakkında cevap vererek, ezcümle larmda seksen parça harp gemi;in- • · l ık . ~ 8~-~ ı~e~ı- basladığı ve· F ranki tlerin (Me,.•a-

erenın no taı nazarına gore ıarc;Aet le 'k kl b k B k·ı· d · t" k ". d .. kk b.. "k b' . ne ımparator u ışareti çe.ıulmıstır. ~. . • ' J 

edilmesi iktıza e Jedi' ... be an e .. mı .. a~ma. a es a .. ..:ş.~e .. ı ~~· emış ır ı . .. .. .en m~re. ep uyu. ır fıloyu tef- .. . •. .. . re ı) şehrını gecmeğe muvaffak 
lemiştir. y gını y y çok .b~yuk bır ha taya dustugunu soy - G~çen. çarşarn~a gu~~: l~pan- tış etrnıştır. . . Bunun uzer~ne, buti.m gem~~e~; kra· olurak, (Y oryana) limanına vasıl 

P. Fi d •. Ü d l • lemıştır. ya mes elesınde takıp ettıgımız si- Kral, geceyı (Vıktorya Andal- lın bulundugu zırhlının onunden oldukları söyleniyor. 
ıyer an en, aoz ne evam a, · · ah · B' k b'J be ) d · d.k k ·ı b. d · 

Akdenizde sulhun muhafazası için, (Grumbah): F ransamn, bütün Yb?sletı ıalz ~ttımk 'ık ız, mku a 1' tedk barhl y~tın a. geçi ır .. ı . !en sonra, ~- geçme sureti e ır ge resmı yap- Cumhuriyetçilerin, (Kazadol-
Fransız .. halyan m üzakerelerinin devletlerle dost geçinmek istediğini ır er maga a ı şaca . ? ursa • _eym, amıra unıtormasını gıy- mışllr. gorda) yı tahliye ettikleri bildirili-
'• I · I" h ... "'1 ı · · · J al H " muhafazasına son derece ıtına e tti- 1i yor oıran eve ona ermesı uzumunu ve atta, n usso ınının t yası ıt· •• • b" v • • • ~ •• k e l •ı · 
dermeyan e_tıni ve sabık Basvekil ferin Al"?anyasile bile iyi münase· :~~la:~:afhgı, kendımız ıhlal et- ur ıye ngı tere . Val~nsiya, 21 (Rndy~) - Cumhu-
Leon Blumun; geçen martta, cum- betler tesıs etmek arzusunda bulun- g z. • rıyetçı lspanya karargnhımıı neşrct-
huriyetçi ispanyaya yirmi beı bin duğunu ilave eylemiştir. Yalnı~ yapabil?Ceğ_imiz birşey · tiği resmi tebliğde deniliyor ki: 

var-, ıı_ıltihııız ~d.u~lcran bombardı- d Knstelyon ceph inde, çok kanh mu 

~omanya kralın~n 
Istanbul seyahati 

man edıımemesı ıçın tarafeyn nez· Kre i itilti.fn 2 mesi, Avam kama- harebeler başlamıştır. Frankistl 
dinde dostane teşebbüsatta bulun- • • l"AOhP.mizi yarmağa muvaffak olar::: 
maktır. r asrnca k abul edıldı. m1şlnrd1r. 

Salamangadaki mümessilimizi I . . . .. Kıtnatımız, göıiilen lüzum Ozeı-ine 
geri çekmek <log"ru olamaz mu"~kt"ıl Londra, 21 (Radyo) - Avam bırçok hatıplerın, musbet beyana- • • .1 ·kil '..+.; 

' ' ~ k T" k' l ·ı k ed. d hed • , __ \_ l ~enı mevzı ere çc mı2wr. olmakla beraber, bir mütareke ak- . ~~arası; . ~r ı~c - ngı ter~ r ı bn :ın. sonra mua eyı ıwou ey-
d " · · l y A l' ıtılafnamesını muza.kere etmış ve Iemıstır. Salamanka , 21 (A.A.) - Neş-

1. ıçın ça ı~ıyoruz. egane en_ıe ı- · ~ redilen resmi bir tebliğde ezcümle 

~--------••M•----~ 

Türk-Rumen 
tının daha 

ticari münaseba
ziyade inkişafı 

mız, bu fecı ve kanlı dramın, bıran ~-··-·••••••• •••••• ••••-•••· -4 ·-•••••-••••••••••••••- .. 1 d ·ı kt d' 
evel sona ermesidir. 1..J l h b l şo~e eı°ı met k ır. d ilk h t1 

(Deyl Meyi) gazetesine göre. hal rı eyecan ı a er er mızıer~:hi;1~t~k.asK~s~llo ~a ViTı~: 
ya hükumeti, ispanyaya çoktanberi F . h mabsa rnmtakasında ayni isimdeki 
yardım e tmekten vazgeçtiğini lngil- ransanın, ududlarınını ispanyaya kasabaya hakim olan sırtlan zapt 
tereye bildirmis ve lngiltere • hal- ettik. Kastellon sahil mıntakasında 

mes'e}esİ de konuşuldu ya muahede inin. biran evel meri- kapamag· a karar Verdig., z &Ö/en;"OY hatlanmızı R io S eco tepelerinin 
· yet mevkiine girmesi lazım olduğu- ~_, önüne kadar götürdük. 

1 tanbul, 21 (Hususi) - .R~l d~ ~iyasi ~nziye~ler.görü.~üldüğü gi- nu ilave eylemiştir. Paris •. ~I (A.A.).-:- Aksam ~ı-persarahaten kasta mü tenittir. Çün 
ınanya Kralı Karolun memleketımı- hı , ı.ktısadı ve tıcarı munasebat ta Ayni gazete kontrole baslanJık· kan lngı lız gazetelerı f·ransanm bu- kü F 1 "k" t• d · "d B 

1. · b .. "k b · tf t dk"k d 'l · 'k ' 1 k f ' · .• J h d d k w nınsa nı ume ı a emı mu a-~e ge ışıne uyu e emmıyet a _e- : ı e ı mı ve ı · ı men1 e et ara- tan sonra talya ~ Fran a m üzakc· gun spanya u u unu apamagal . . . Orsa 
dilmcktedir. · · sında ticari" m übidefn in genişletil- relerine tekrar ha lanaca!Vnı haber kanır verdiği hakkında heyecanlı hale mecburıyetlerıne rıayet etı ek-

Söylendiğine göre, m üza.kerel.çr- rnesi imkanları tedkik edi~mi~tir. veriyor. · · haberler vermek tedirler. Bu haber- ten hiçbir zaman geri kalmamıştır. 21 ·6·38 
__,...-----••9tı•-e•..-•~~ -~- ·- -------- .. _____ ..._ _ _... .... _ ... -- ZAHİRE 

Japonya, yal.. .. nda cenubi 
Cinede hücum edecek. ' ~ .......... ~.~ .. -----~~~~ 

Hariciye Nazırı general Ogaki, ecnebi devletler sefirle· 
tini çağırmış ve kendilerine resmen tebligat yapmıştır. 

Cinsi "r k l Miktarı 
ı ayyare aza arı :~~ Buğda:nkla 

24 Pamuk 
Biri Polonyada ve diğeri Fransada 131 Kent palamut 

olmak üzere iki tayyare düştü. s· . 
ır nıne 

Varşova, 21 ( Radyo) - Polon· mış ise de muvaffak olamamıstır . 
ya a keri tayyarelerinden biri. ma- Paris, 21 (Radyo) - (Sen'°refo· k y b 
nevralar yaparken ateş a larak dü~ nel) de askeri bir tayyare, Valdo- & 0 • 
miiş ve içinde bulunan üç pilot yan- riste evlerin üstüne düsrnüş ve par- l 
mıştır. Bunlardan biri paraşut kul- çalanmıştır. içindekiler, hafif suret- 8 D t 0 • 
lanmak suretile kurtuJmağa çalış- te yaralanmıslardır. 

Tokyo, 2 1 (Radyo) - J aponya da hücum eylediklerini .::;öylcmi~tir. Tczarcti müsteşnrı Oronoıı, son giin· 
liariciye Nnzırı general (Ogaki ) . \ Tok) o, 2.1 (A.A.) - Tokyodal{i llmle J:ıponya ile Fransa arasında • - w ru n u D u 
bugün Kordiplomatiki davet etmiş kordiplonmtıke tevdi edi len bir notaya lmsgöstercn ihtilaftan bahı-;eyliyerek lıtalyanın Balkanlar -'a 

K. S. K.S 
5 6 

420 
32 

440 

\te Japonyanın; yakında cenubi göre ilk defa olarak cenubi Çin a ·keri gıızetecilere beyanntta bulunmu. ve a~ arıyor 
\::nde askeri harekata başlıyacağını harekftt snhn ına dahil olmaktadir. Fran. arım, Hindi Çimlen, ,Japonya- • 
\ı'c d k' b. t baa h K ıto ile Hnnkonc,. J t · f 1 h • b • ı • kt Kaybolan tor 111 ora 8 1 ecne ı e SlDID aya· aı .., aponya ata ın- Vll siJnh Ye miihiınmat göndermekten ıc ır eme l yo ur 
tından hiçbir mes'uliyet kabul et- dun geçenlerde tevkif edildiği şekilde ~·azgcçtiğini bu hu. u ta Japom·anııı Torunum 26 yaşında Kuşadıumırl. 
ltıiyeceğinden, bu tebaanın, ken- mu ha emat mmtn:kn ·ına girmekte- 1 p . f' .' t . t a··. : .. ' doğnn ,c Menemen km•aısıncln knyıtl 
d'I . . . . . f'h . . ıırı.., i'e ı rıne emınn ver ıgmı ~oy- 1 / D, l / .,_ / . 1\ır h .. ~ erıni muhafaza ıçın şım.d~?en. t~- dir. Mnama. ı ıyı malfımnt almakta lf'miRtir. JUTnQ ıfQ ya gaz et i ıta :yan Ha mı oglu ıe med Ş~ikr~,~ bunda• 
bır almaları lüzumunu bılctırmı. tır. olan mal nfıl bundan bu mıntaknda • e S ı zn bir nıuddet evel Kaysen mıllı m<'n ı 
1 lfonkov. 21 (A.A:>. -. Tntukaorla \"U:li mikyllı::tn hnrekilt.ın vukuu yakın Balk _J vletl . . R . l h . cat folı~ikasına gitmi.;ti. Ke.ndi,..ini 
taraya çıkmış olnn ıki hın .Tapon as- oltlıığmıu lfıhmiıı etnıeniıı mevgim.İ7. Amerikada an ue erını usya a ey ıne ornda bır ny kadar çnhı;:tıkhm , ııu 
keri yirmi snnt sllren bir muharebe-' olacağı mütfılen~ım serdetmektedir- • [ l f ., f k • d • 20-12-937 hırihinden itibaren m•r l i 
d~n sonra tnrnamilc mahvcdilmiştir. ıer. ıma eye Ç a lŞ rgını e Zf p e l)'Or gıın öğrcnuim, rnkat izini knyhettıı. 
Çıı11iler 40 nğır makineli tüfek ile ı o k 21 (Ra<l'"o) _ T t.avva J8 k • • l k/a Roma, 21 (Radyo) - Jurnal d'ltnl duğunu kn}·dettiktcn sonr:ı ltnlyan Ne oldu, ne kaldı bilmiyorum. 700 ·1 ~ . 1 d0 il on, .J • apon - . 'Şl casus u ~ et 81 ah elde eylemış er ır. _ releri, bugün Foçeo havnlisindeki Çin ' ya gazetesi; Pariste çıkan Tan gazete- ticaretinin gündt n güııe inkişaf eyle- Torunum hakkında malum:ıt '• 
Şnnghay. 21 (A.A.) - .Japon mu· ·· l' hk 1 1 mevkileı·iı1 1• bombnı·dı- 1-ılıam edı.ldı• sinin, Venedik müzakereleri hakkm- renler, 70 ynşlnrıncla, .,.ehicl ogult tn b mus .ı e ı cligini lmycleylcrncktcdir. ı.· <=s.~ili burndn ynptığı beyanatta un· tm' 1 1- ela yazdığı mnknleye cevap "-:_ermekte- vermiş ve Milli l\lilcndclede uıu. 

<la1 b' t f d mnn e ış ec ır. Jurnal d'llıll.vn, ltal;>•nıun, Bnlkan · · "ht' . ı ır n~ evel Japonya ara ın nn , , . ,. " • dir. carpışmış olan benim gıbı ı ı~ nı l 

Rnl edilen Snnsi viliı.~·etincleki gnyri Şanghay, 21 (Rnd) o) - Çın g~neral- Ne'?'~1:k, 21 ~A.A.~ .--: Yu~ck f: devletlerini Rusyıı cıleylıine imale et- Tilrk ninesini sevindirmiş olurlar. 
t'luntaıam Çin kuvvetlerinin şimrli lerinden Long ?ıtelmlı.şang, ~~udSmdşelh- deral Jürlı lkıeyetı 11 S kışıkyı Al?11 n~tlheln- Jurnal d'ltalyn; Tan gazetesinin mcğe çnlışbğı hakkındaki kanaatin- TE'pecikfR K.ığıdhnne cadde ı ı 
20o,ooo kisive baliğ olduğunu, bunln- rini Japonlara . ım ett1gın en o a· ıne casusu t.a bu µnma suçı e ı am Y?z~ığı gibi ltnlynnı~~. ~a~:m.~nrdn h' ld _ 

1 
\ilicc-Oc!'<l :-;okaf.rında 16 No. n 

tın bU fk b: f r t .. t ,.r· "ni \'e yı idama mahkum olmuştur. e~·lemiştir. Almaııvanın ismi ithamna hıçbır emel bcslemedıgını \e çunkü, de. tamamen vn 1 0 ugunu i üve et- • /ı' t S.. .. 
ııuu .. Y 

1 ır an ıyc go~ c~· ıg}ı T k 21 (Rad\•o) _ Haricive. n;edc ta rih eclil~i bulunmaktadır. 1 her devletin i. tiklaline hi.irmetkfir ol· rnektedir. 0 ma • mımı .. :ınınnlarda Jnpon garnızon aı·ma o yo, . . · 



S1hife 4 1 laziran 'L'!. 

kumandanı, bir müddet. doktc.ırun torun, batına rakı şıfesinı koyarak Ortaya öllıaı bombb ile hepimizin ne), 
oyununa hgzı 9ulannrak baktıktdn dEt~.a coşıutı bir eda ile o~ununa de- alakasını celbettiktcn aonra can il· - Ziyafet .• 
aonra. dayanaınıyacağını anladı \i e 'dm etmesi, jandarma kumandanı· kıcı bir süki'ıt içinde cepl~rinden Nufus memuru, hırçın bır plarr'' 
o da otu! be aanthn (1 arn otuz beş nın, onun bu figOrleri karsısında: kibrit aratnası, \nhammUlUmüt\i seme ile : _ı,. 
aantim l) ilerden giden göbeği ile - Yallah, yallah 1. baltaltyordu. Nihayet, hikin1 daya• ....... Maauabirin .• Canım, her "'". 
Jolttorun karş11ında dönmeğe beş· Diyer~k başını arkaya bükerken nafriatnıt. kendi ~igarasını eline ala- tmm evinde mi tıkınırsın) •. KaJ» ~~ 

,..ÜYÜK iKA YE =---iliillilillı.-..--

-ç1FTE TELLi 
latlı. Odada, bir c\ircena kopmüıtu. t}kll.!!l tıklı..m dolu bir düiün .. J~h- !ak bir_ hamlede doktoruıı yanma pı ziyafetlerde dolapn baf)uıll ıOl 

Yazuıı: TUtikVt IJiiLIORMAN Tnhdil mü~cttiti tAytttt ları çasıhı an~ırat~ 11öbeği ile .tioh~esi, K.itmi~ ve sabırsızlıkla ateşini. onun insanı aöyletiuin yahu.. ksf 
Ifo 1 ; 'lı'n 'A: >"Lt.dga ı~ çatlatarak : pek koınik bır sahne teşkıl edıyor- eıgata11na uzatarken : Kazarun te•1ç doktoru, ~.-

t ' - Ulen doktor, vallal i.ı zim du. - Çabuk yak fU meredi de bak· gUlme~ bafladı. . 
- 1 - , kurbansın kurbanı Nıhayet, yoruklular: kollar. yana layı aazmclan çıkar. ııktm be bira· - Daha fazla üztniyeyinı '-'' 

O ak am, tahrirat· kltibinin e\tin- Onun ~u ~~ltu1 fteı eal, \iti de Oıyc baiırırken gevrek gevrek cİÜ§tÜ. ayaklar durdu ve bitkin bir eler. itte söyliyorum.. • 
de toplanmı tık. Lan:ıbalar yandığı şevke getırdı. Ben~:.hktan ~p a~lüyor, ya mı başını almış olan halde sedire yıgıldılar. EUerimi2den t>emi~t.i. . .. . . Gözleri, '_fıl ı ıl parlıyord" .e ~ 
halde. l umın genç doktoru, he- kara mataY' avuç ' mUddeıu- nufus rnt'muru k.ahkahlllar arasında çalgı larımı7.ı bırakıp ta köıeye Verecegı haberın 1 uamıını kıram lın, muhterıı dudaklatınc:Laıı• k 
mi~ Qôrünürlerde yolttu. lmuınt raftaki kn~~~ tC~aa~a. el ı ültü afaııııtla pek nnlasılamıyfm ) asltthıtıca, 6ıt kaçım ın ağ~ndanr üzerine müıbet t~ir yapacağına meler tane tane ciökülilyord .. : 1'İ' 

Tam . Kiın bilır nerede kı .. l 1 ızattı· yakışıklı ha 1~:. f~ .ıııı~ ı sralar ınırıldanı)•or: kaLa başmu -Da)nk yeınl, kAdar vorU1duk. eveldeıı k~dren doktor, sabrımıtİa --llirhaftayakadarka,.beY• 
kaldı mendebur. di e kontııtuğu· öyle detdik.) Ev sah~ l ınm 1hJl -allimı kapı rkaeıııtlan kaptığı ıtl- So:tU çıktı. Yere bagdaşmış olan u\ay eden cler~n ıükfitu 'c ıigara11· tiyatro kumpanyaıı geJi}pr. , ,ıı 

z 'eırad . hinde lıtanbuldan og una ye i>\ltgeyı, jımdarıııa kun anJatıımn müddeiumumi : nın püfür püfür dumanları ile me- Hepimı>:in aizmdan, 1evançt 
mu._" Uru ~ avrüm yüru olarak getirdiği, fakat, knnın~n l •:as> hop lıoplıyan göbeğin hizasm.. - Ha) sen nur t>I doktor diye rak damatlarımızı patlamak detecr· kanatlı bir · 

Kon) alım ) Uıu . > ' • ....... Yumurcaiın eline vermı)' hl aa ttm~ i_le hareket ehı-rivor ve baiırdı; çolc.tanberi 'neş•eye · auea- iline ;etirmlşti. Allahaıkma ~ Oojru rnu 1 

ş rkı81 He ift tdli o)'hıvar1t.k içe- Ley. bu güze~ davulu~yarım aaat prkh tıv~ıı ile : , ınıştık. Zaten, kenc:liıi, kazanın ha\'Rdis Sözü uçuyetdı. btl 
ri ıırdi. ç nik tahta dotefiıeyi zan- içetiıinde param parça er. • . . • i).' ~ 1. Ha' 1.. kurban, Ha 1.. Doktor. h~l~ paltosunu çıkarma- membtu olarak lanınrnı~tı. Neredt:n l\1enıur bulunduMut11uz. ka" ıf 
gır zongud:.ıt rak fir dönüyor otu·ı Demesi üzerihe, etrafını cıcı.lı h.1· ıyor u. , . ırııstı. Terlerını ~u~ularken birden· haber alıyordu bilmem, alUkah b~r oldum olasıya bô ·le •~1 Rormff'P 
rnk alenılerine kaldırılan kadınlar cili kağıtlar ile ıüsliyerek mıeafır .. Bk tenaame ıçınde ınüeddeiuınu1 hlre hatırlamıt ııbı mendilihi yil· ~l!Y tlu~tdil ınu (:tetir, ıabrtm zln bır ti. !:hrkın en Ucra lm ko~~ınr d 'eı 
kadar otnu:t titretİ) or ve bit cengı 1 odasının duvarına astıkları ve ~~'-- a kJ\:t_blaıan~ l' ·tdatıyorclu .. zünden Çt!l..li. hayli oynachktan Vt' mUJde!lni ko kRlnıış olan ve kı ın ah• ayııı ~,,. 
gibi g hele çnlkalı ordu. Hele prlu yıllardan beri oranın ıilsünil tef' ·1 ;~11 1 ım, IÜ~ı •üm de &Üm - l l 'ı j':.

1 ı. Lllz G)'\la& ualgaıu parltıktan eottr'fl hawfttihıihi yu rih ile alikaamı kcsı-n btı k"!ll\ Jet 
ıo) l tken gufte)e aöre yüzün~ ~ .... - kil eden ttıinik tocuk trıunpetea~ni ~~m ~~arıı~1~te doKcr\c7n ~n de il... ·: '\n '"n mi•hit . lıa\ act: .. ini uttu· rnutlardı. , . 11 diye 'kad r . c ıni r~l~m:e d rl 

kil ,. , nı 81 b:-"tenin ahengı ıle kaptı. Mal mtidütü., bir kaiabınkı.n- elım~ekı oc · m~şatını bır : t .,. it f'rttılAlt. 1 \rnan l h: füUfdt'mın ınlikll ı n pek nzı 5" rmı tı. H.ntta. d 1 
lJer 1 07lnmin güH.ıp yalv~rma· den farkıız olan etli avuçlarım bır-, a gıbı ıkırdat > rdum. Bızl dap Hnlk tKık tmdeh ukatdı~ı IİMAta• ' t rltft, dır, rad oııuu 11 ı ı ıtınekl ~ 
1 ve f ttanla mruu bizi, Riilmekte'l birine tat> f&P vurarak yeni bir çif- rıdan seyredenler. muh~kkak delili ' kalıtı <1utiakJet-ı atHıha etleth· ı t 1 ıJ~n iarninı bıle unutırıu tuk • 
kırıp fıt" irı) ordu. ' te telli havaıı tuttur'au. Jandarma ;imize hükmedeceklerdı. Hele, do\t. tei'ek ceplerlhi karı,ttrmaja batlada - O malChn e l·akat iıted ' ' · ~ -
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Sahife 6 ANADOLu rtazıran 22 

M. ~raçy~ni Ademi müdCı. 
Tetkıkat .. c.n Is-• 
panyaya mı gitti? talı· komı·s~vonu 

Londra, 21 (A.A.) - T aymis ga- 'J 
zetesinin Roma muhabiri Mareşal 

Graçyaninin askeri vaziyeti tedkik Göl1Ü •tülerin geri çekilmesi h3kkında lng ·ıteren n te,. 
!tmek üzere geçenlerde ispanyaya ., 

n aybedenAl-
• 

tayyaresı 

1 rınaind·' 
man 

r gtopr 

• 
ıte 

andı t 
\göndcr!lmişvcmüşahedatıhakkmda l f ettig"' i ro. mült!.f.:kan kabul olundu. 

t ltnlyan hükumetine bir rapor ver- P IJ ? J 

Prag, 21 (Radyo) - Bir Alman' miştir. 

miş olduğunu bu babdaki i~tihba- J>aris, 21 (Radyo) - Ademi mü- muştur. Gnzetelcrin ekserisi niklıinlikleriı 
ratına atfen bildirmektedir. dnhnle komitesinin tali komisyonu, lngiliz gazeteleri; Fraıı-.anm tnvsi- nşagıdnki mülahazaya istiruıd et Hı · 

Aclis·Ababndaki 
ltalyanlar 

bugün Lord PJimutun riyasetinde yesi uzerine Rusyanın, eski noktaina- mektcdirler. 
toplanmış ve Rusyada dahil olduğu zarını terkedcrek İngiliz planını kabul itilafın menafiinden bir an c\'t 

halde, İspanyadaki gönüllülerin geri eylediğini hnbcr veriyorlar. milstefid olmnğı arzu eden ve lspar 
cekilmcsi hakkında İngilterenin pro- Londra, 21 (A.A.)-Gazeteler ade- ya ihtil:tfmın temadi etmesinin ken<I 

jesini kabul eylemiştir. mi müdahale komite-inin onümüzde- si için bir yük teşkil edeceğinden erı 
R 2 J ( R d ) Y Komisyon bu hafta sonuna kndnr . . . . .. . . • d · · · d b 1 ttaı hın· oma, a yo - aoı- .. • . . . kı ıçtımnma pek buyuk umıdler bag- ışe ıçın c u unan ya zanno 

lan son bir istatistiğe S?Öre Adis-Aba muza~erele~·e devam edec~k ve bu lnmnktadırlnr. Gazeteler bugün v;ö- duğuna göre Londrn komitesinin il~ 
bada y'rm· ··ç b' ltal b lun rapor tnnzım ederek, komıteye vere- " 11''1 . . - el 1 . 1 k b"' ilk b' hU .. ııi· ı ı u m yan u - . nu u enn gerı alınmasının rnukacldc- c S" (!rııa e pe uy • ır snu 
maktadır cektır. . ~ t ·· t' ·, kt• · 1 l cİ Ad' Ababa 1 Komisyon bugün iki defa toplan- mntına şnhıcl olunacıtgını ve bunun ye gos ı.ıcce 11

• 

I ta ~·ad an .. ıs- v l '1: ~e en- mış ve akşn'm celsesinde deniz kont- neticesi olarak Fransa ile 1talya ara- l•'rmısa İspanyaya bir komisyonuı 
er, gun en gune çoga m ta ır. rolu hnkkıı;daki teferru~tı tetkik ey- sın<la bir mukarenet husule geleceğini izamı tarihinden itibaren Prene ht•· 

A1 d lemiştir. ve nihaye~ İspanya haı·bine nihayet duduuda beynelmilel bir kontrol ibda· 
m DY8 8 İspanyadan çekilecek olan gönüllü- verecek lıır tava::sut vukubulncağım ına muvafakat etmekle hüsnü niP'" 

H• b• y h d• b lerin nakil masrafları ela tetkik olun- tahmin etmektedirler. tini göstermiştir. 
· ı ç ır a u ı or· 

saıarda ve piya- Ucuzluğa doğru 
salarda kabul --~---

yyaresi, bugün Çekoslovakyanın ı Hükumet tayyareyi alakoymu 1 
(Pi.Jsner} şehrine inmiştir. ve pilotun, hakikaten yolu kaybe-

Tayyarcci yolu kaybettiğini söyle- dip etmediğini tahkike başlamıstır. 

Kral Karol 

L dra müzakereleri 
ftalyanın, general F ranko muvaffakı • 

yetlerini güçültecek herhangi bir 
tarzı halli kabul etmiyeceği söyleniyor 
Roma, 21 (A.A.) - Hava Ajan. ı berJayn Homa itilaflarını her zaman 

ınuhabiı:inden: 1 müdafaa etmiştir. Ve İngiltere ile 1tal 
· eluhıyettnr ltah an mnhnfili diplo- va bu itilııflnrm vakit gecirmeksiziıı 

mu ·i volu ile Londradn '"npılm"kta · • · 
" • • • "• 

0 derecede menfnttardırlar. .1uaı;nafıh 
it n göruşmelerm nC'ticeleri ne olaca. ı• .. ı ... , k" ti · ff k 

• • •• • Lh yamn r ran ı erın muva a ı-
gmın tahmın cdılemıyecegını tıı riJı tJ • • ki" ·· ıt k h tü' ı ·· h ı t 1 . • • . • • ~ ye ermı ıçu ece er r u a su-
e me cted ı:lcı. 1' aşıst tezı Roma ıtıla- 1 . . . , . . . . . . .. 
fı ın akdı sırnsındn sona ermesi va- retmı ve bılhnss.ı ıkı muhaııp taı.ıf 
km gilıi görUnen İspanya htırbi~in 1 nrnsında tm ns..ıut icraı:1ına matuf her 
uzay1p gitmesinden İtalyanın me 'ul türlü teklifi reddedeceği :söylenmek
t .tulmı~·acağı suretindedir. 1\1. Çcm- tcdir. 

edilmiYecek Temmuzdan itibaren sinemalar ve Bükreşe vardı.Bu· 
, s"'.:ı;"· 21 <.A.A.> - ~kono'."i s'."" gazinolar vüzde 40 tenzilat yapacak lgün kabineyi fev· 
knnhgı tarafından ncşredılen bır emır 1 lstnnbul, 21 (Hususi) _ Hnyat u- dan çok memnun olaı·nk kendilerine kaJaA de ·ıçtı•maa ça 
nameye göre bundan böyle hiçbir Ya- cuzluğu üzerinde tesir yapacak ehem- teşekküı· etmişlerdir. 
hudi Almnn borımlnrına ve ticaret rniyet:t.e büyük mes'elelerl teker teker K d •• 
piyasalarınu kabul edilmiyecektir. ele nlan hükOmetimizin, ayni zaman- U USte ğıracak 
Yalnız arisleştirrne ameliyesini kolay- da içtimai hayatımızı da aUikalı3•an t } l · 
lnştırmnk için ayrı ırkına men. up Al- bir derdi de hallettiğini müjdeleriz: ngiliz po is erile Bükr~~· 21 (Radyo) - .. KT~.1 ~.8 

rol. bugun lstanbuldan donmustıır 
l'l'!an fabrikaları ile i~ yapmak istiyen Hnlkımız, sinemalara ve eğlence yel'- A t } • Kral, yann ı azırlar meclisini fe~ • 
Yahudi firmaları muvakkat bh· za. !erine dnba çok az bir para ödiyerek rap çe e erl kalade içtimaa davet edecek ve JJl". 
man için borsalarda ve piyasalarda girebilecekler ve bugünkü fiatlarına İ J him mes'eleler etrafında izahat ,.e• 
Ynhudi olmıyan mile ::;e.<ıeler buluu- göre gene bir hayli az para ödiyerek çarpış l ar. recektir. 
durnbilec kleruir. gazinolarda eğlenebileceklel'dir. .. l . . Alakadarlar, Kralın vereceği izs.· 

Hnlkııı ve bu işle uğraşanların men- Kudus, 21 (Radyo) - ngılız h t heyecanla bekliyorlar. 

Kol On el Bek ' fantlel'ini telif ebniş olan devlet ka- pboli~.leriJ~dd Al:ap çetelerli aralsında a J 

. . ta ugun şı et ı çarpışma ar o muş- D . J ,. 
rnrı, temmuz başından ıtıbnren t. t lk' 1 ·ı· 1. . ı o·· vız erı·n va· satı 
b·ı k"" k 1 ktı ur. r ngı ız po ısı yara anmıştJr. •• J ·· R • ı c mev ıme onu aca r. 

UgU ,J .'l'Ge ıga· Burada bulunan Dahiliye Vekili fı•atlerl• 
• 1 L ve Pnrti genel sekr•teri Bay Şükrü Rem anya 

)' 0 /! f ' ,~ C ':]< R Knyn ve foliye Vekili B. Fuad Ağralı Finans bakanlığı borsada kote ol~ 
Yar ova, 21 (Radyo) - Polonya dün inema ve gnzinocuları toplıyarak lzmİr fuarına reS- dövizlerin vasati fiatlarını tesbit e: 

Hariciye Nnzn Kolonel (B0 k), bu sinema ve eğl ne yerlerinin dulluli- • • k d k istiı\ u fia 1 r ı em J 
hafa nihayetinde Rigaya -gidecek yelel'i \'e gnzinolarcla yenilen içilen men IŞ{tra e ece den 31 temmuz l!l38 tan1ıine knd~ 

Y D • • d v l onycı H"ricive Nazın (Mon- maddelerin ucuzlatılması çarelerini _;t 

Ugos avyanl O ro -' ma lil k Bu'"krc, 21 (Radyo) _ Roman- muteber olacaktır Vasati fi tlıw .& .& v t 1J. .... 1 Ler ) ile siyasi onuşmalarda bulu- ru·a tırmışlardır. -

l 
1 t y 1 t tk"k · · d .1 ya hükumeti, busene İzmir enter- yazıyoruz: bir Türk lırası mukn\11 Paris, 21 (Radyo) - Devlet me- tiri mezse memurların derhal işi nac~..- ır. .. . apı an e ı nctıcesm e vergı er- - d 

K l 1 (B k) b P l nasyonal fuarına resmen İştirak et- olnrnk Fransız frangı 28.1025, 1 f d h "'k A b" tez kede .. eklerini bildinnistir 0 one e · ugun arıs en den vapılacak tenziller ,.e ah nar.ak 
mu~;rı e er~syonu, u

1
·umetfe l ır Grev-yapacak memurlar, ·bir mil- burayu gelen Polonya sefiri (lok&- bazı tcclhirlerle sinema duhuliyelerin- meği ve bütün Rumen mahsulat ve !ar 0.79.1190, liı·et 15.0388, ıs:!: 

mu ıra vermış ve maaş arın aza~ .. .. b" k "d" B . "b 1 d" ) . k b l t 's .. d l .. ı k k k t ·ıAt 1 masnuatını teshir eylemeg· i karar· re frtmgı, 3,4632, florin 1.4291, J' • 

l . . . . yon uçyuz ın şı ır. u ılı ar a; re ıç ı ·n u e mı . ve uzun mu - < e yuz< e ır ·a yıt ın cnzı a yapı n- .. A . . ft1I 
fl{itmlmnsını ıstemıstır. grev ilan edidiğı takdirde. devlet det konuşmuştur. cağı ve gazinolardaki istihliık madde- laştırmış ve bu kararını hukumetı- yşmnı k, 1.97, beJga 4.6988,drah ~ 

. :-'1emurlar federasyonu, temmuz I teşkilatı. bir anda felce uğrıyacak- lerinin hayli ucuzlatılabileceği nnln- mize bildirınişt.~r. _ . . . 87.~232. le\:a 63.8730, Çekoslo~cr 
ıptıdasına kadar maaşlar ziyadeleş- tır. AJ şılnıışllr. Ru ucuzluk çarelerinden Romanya hukumetı, lzmır fua- kuıonu 22.7538, pezeta 12.9486 

6 ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·--·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-u manya bnşkn halkımızın ve gençlerimizin rına, Rumen gençliğinin bütün teş- ti4.l 986, pengü 3.9918, ley 10G.26l 

Afyon koml.syonu c Sofyaya 9 tayyare sinemalardan azami bir şekilde istifa·ıkil~t~nı :-:e Rume:ı turistlik hare~~t- dinar 34.6908, y~n 2.7~32, İS\'i~ e- delcrini temin maksadilc cumnrtesi lerını gostcren bırçok tablolar gon- kuronu, 3.0891, bır sterim 628 kurt •• d • \'C pazar günleri ucuz halk matineleri derecektir. ve lıir ruble 23.832ö kuruş r. 
J . l d gon erıyor. ve haftada bir gün mekteplilere ve evreae ton an l Sofya, 21 (Radyo) - Bulgar gençlere gayet ucuı olarak öğretici Harbi İnsanileş· Paraguvay r tayyarecilerinin bilgilerini inkisaf \ c eğlenceli filmler gösterilmesi ka-

Mura h hasım ız B. Necmedd-..'n Sa- ettirmek üzere bugünlerde Alm~n- rurlaşt.ırılmışbr. e:azino v~ ~ahçe tn- tirmek! Lahey adalet mah' 
yadan dokuz tayyare gelecektir. rifelcrı bu ucuzlugun tem~nı mnksn- . , 

kın be t • • f d T Alman tayyareleri, Bulgari~tan- dile yeniden tetkike tabı tut.ulncn'k . Vnşıııgton, 21 (A.A.) - Royter A- k • d k•}dl a vana ı, ıyı es T uyan ır ... , da bir ay kalacaktır. tıı·. Ytoııiden ve ııcnz fintlnr üzerine Jllnsının muhabiri bildiriyor: 1 emesın en çe 1 
Cenevre. 21 (Radyo) - lktısa- fedakarlıklara k tl d - k'd Alman hi.ikumeti, Sofyadaki se- tNıhit cılilen tnl'ifc:Mr, tcmm111ch. tat~ Znnııedildlğine göre Nazır Korılcl Cenevre, 2J (Rndvo) _ Paragıl\11~ 

a an ıgını, es ı en f l lik kt" C!' • H 11 . ·ıı . h • 1 ı· di afyon komisyonunun bugünkli 62 vileyette ekim yapılırken bugün 

1

, aret rnnesinc tayyareci · için bir hik ('tlilccc il'. ~ınema ve ga1;ıl1'>CU· u sıvı erın ava Lıombardımunla- hilkOnıcti mümes.or:;ili, bugün ulus .11. 
içtimamda Türk murahhası B. Nec- 17 vilayete düsürüldüC.'" ü · _ ateşe tayin edecektir. lnr. halkımızm sınema ve gazınot:ır- rmn ınnruı kalmamalarını teminen 0, yetesi gcııPI ekreterJiğine verdııt1 

k be ..,un ve ıs · t'f d 1 · · t · · · h b. · il t' k 1 meddin Sada u~u? ~a~atta bu- tihsalin 21 7 bin tonu geçmediğini da <"risilebileceüini anlatmıştır. Türk cJan ucuzca ıs .. ı a e erını . ~mm. 1~111 ar 1 rnsan eş trm_: içi? bir prog- bir muhtırada, hükümet metbunsı~11 •• 
lunmus, Türk hukumetının 8:~on söylemiş, diğer devletlerin de bu murahhasınm beyanatı çok iyi bir kolnyhklnr . goı;tererek . \e~ıll~rımıze ram hakkında henuz malumat alma- Lfthcy ndnlet mahkemesinden ceıoJd• 
istihsalatının azalmasında buyük şekilde hareketi takdirinde maksa- resı bırakmıştır. yardım tmışlcr ve vekillerımız bun- mamıştıı-. ğini l>ildirmi tir. 

~==~~========~=-~~--------------~~~~~~w~z~;--~~~~------------------"' Dün için, ben de bu suale cha· mukabilinde bunları elden çıkarma- başlıklarla ve cHüsnü ağabey ne Ve bana dönüyor: 
1 1 yır!> cevabını vermekte hiç tcred- ğı diişünüyor: . ldü ünüyorh sualleri ile başlıyan - Sen babanın sözlerine pek 8 

düd etmezdim. Fakat bugün düşü· Bu topraklarda henım dedele- bu yazılar, birinci sahifenin mühim dırma kızım, o kafayı tütsüleyioct 
nü yorum: 1 rim'in h~kkı, ancak ?nları ~eydana bir kısmını işgal etmi .. bulunuyor. böyle çocukla ır .. 

Bu adam, mahkumdu, içinin çıka~ıp ışletmekten ~barett.ır. 1 Bu y:ızıyı sonradan. gördüm: Babam atılıyor: '• 

hk ~ 1 1 Dıyor. Adanadakı ara~ı, pamuk Aynı zamanda eskı bir resmini - Yok protesto ederim .. ocu~ ma umu . . . k .. . . U b' k" k ) , , "'C 

y b .. l )' k" · ekımme ço musaıtmış. ç m u- oymuş ar.. lasmıyorum gençleşiyorum 
l" azan: ~~im . s "'. e d An: oy d ge ıyor ı. 0i/~~ı &Ur döniimden ibaret, yekpare bir Darülfununu bitirdiği zamanla-ı s Eve var:yoruz Ben kar~olnI1111 

78 
- •· 1 zd~ma~ ~ alın an tgeçeln o esd ı t· parça.. Ancak, bu çiftliği satarken ra aid... mukavemet edilm~z bir düşi.iflcc 

- - ısenıny a~~ . v~ 18 1k~p b~rmı a a- bir şart koşacakmış: 1 O akşam daha fazla konu ·amadı. I ve tahayyül etme ihtiyacı ile atı!': 
Zerrelc>rlmizc kndm· çüru,·ecegiz ışığın oraya tutulması lazımdı. Tanı tı!~·b ~n~ ı~:nd:. e~ ld ır yara var Bu toprak, karasapanla değil, Bizden ayrılırken, ellerinin ateş gi- yorum ve bütün geceyi onun tcsı_rı 

• feride haııım ?. 'l oprak olacagız, ha- bir muamma halinde, bizden çok u- 1
• a ul ag a ıgı . a e zaman za- makine ile islenecek.. bi yandığını hissettim. Babamla an- altında, onun garip ~elkinlerio11' 

1 rl l O tü ~ d . k b' h'ç benzemiyen d 1 man sızıyor ses verıyor. k . d . . h" . 1 k ın· 
' 8 a c '1 rt\l'U ucngız. muz c çı- za ıze 1 • • .u.ygu an ' . Fakat anunu ve hukuki formü- neın e aynı şcyı ıs..ı:ıetmıs.er.. rüyamda a isleri ile geçiriyoru · 
çekler nçncnk, merkepler dolaşacak, düşünüşleri, zevklen ve ıtıyadları . ~en ~nun hayatında tesır yapa- ]ünü bulamıyor. Onun fikrince ça- Annem: Ruh, ölüm, mezarlar, gece vesrı' 
kaldırımlar, çatıla1· kurulacak. Gene tamamile bizden başka olan bu a- bıldım mı? pa ve sapan, insan brnağının birazı - Hü nü bey biraz rahatsız ga- re .. 
n~ehtnp, gen iirler doğacak .. Faknt dam, ne istiyor ~e ne: anyor~u: ) Zannediyorum, evet, yaptım. daim büyüğü ve madenisidir. Asır- liba 1 Düne kadar korktuğum bu ıne~ 
hız. rok olrıcngtz.. 1 Hayatın garıp bır tecellısı ola- ~ Fakat terbiyesine, vazife ve ah- arca i lemi ve üst kısımdaki gıda- Dedi. Babam bunu tefsir etli: zu şimdi, benim içimde ycrles~d lı 

Bak, gece ne kadnr güzel? Bize her- cak: . lakına o kadar kuvvetli bir sadn- sını vermioı: olan toprağı, adeta bir - Hayır, alkoliin tesiridir, bir- tedir. Dün bir ölüm rüyası benı 'ıı 
eyi ne kndnr kuV\etle lıntırlatıyor? Her ci?etçe rncsud ~lmak mev~ı kn~e. bağlı ki, bundan ~içbir netice uyuz hayvan sırtı kaşır gibi bunlar- şeyciği yok .. Ben ki, yaşı'nı. başını şetle uyandırabilirdi. Bu 8kşanl H~s· 

Annemle babam yaklasıyor1ar- ve .k~dretınde bulun?u.gu halde:. dı.ş ~ i le~emcz. Buna, .ı:enım ?rnkte- la sürmek ve ka~ı~tı~mak .. n.~filedi~. almı~ bir adamım. Şimdi benim ha-j g?.ye: tabii şekilde karşıl~dun, tahli 
dı. Hüsnü ağabey. dirseklerine ya- lerının nrasınala zehırlı otlar ~ıgnı- n n. ıca.p!nrı.nı dn ılave edınce, a- ımçmadır ve gerılıktır. Butun hır raretım bile epeyce yüksclmi~tir. nu a 1nbey gibi düşünmege ve J;,İ r 
pısan tozları, kireç ve kum tanf'le- yor ve içi tanıamile zehirden bır du- rarnııda ~ıçhır şe~ olmadığım ve o- medeniyetin her sahasında, büyük Bak, ellerime bak, gençliğimdeki le uğrastım. Bazı insanlaı· "8:rdır 

11
• 

rini temizledi. Gene ayni boğuk mania dol~ .. Onu bAcd?aht e?~n ~ey, lamıtncngını kestırmemek için se- istihsal işleri, kamilen ma~i~.el:ş· gibi.. 1 haki.katen tabii insanlara hıç .~•e 
le. korkunç bır mahkumıyet gıbı, ken-

1 

bep almaz. miştir. Bazu ve hayvan gucunun ı Gülüyor ve ilave ediyor: 17.emıyorlar. Onlara kar-Şt muk~ i1 
-· Bir b, ykus gibi konuşuyorum di içinden doğup geliyor. ~üsnü ~~abeyin. dört, be yerde kıymetini iıflas cttir~n m~k.ine, bi- Hatular mısın, bana, ellerin 

1 
met etmek için hiçbir ku~etı~~ 

de"rl mi? Bir erk,.k tasavvur et Saime: . 1 gen~ş/ı~azısı var. ls.tanbu~daki bir,zim topArağımı.~ ~a ~ırmelıdır. . ni~in daima b~~le sı~:ık· d:~din.: ~afi gemiyor ve biz ~ııtta, 1.st~~1 
Dedi ve cevabımı beklemeden Güzeldir, zengindir, duyan bır · emlakını. nakde tahvıl etmış, yanml Hulasa. Husnu ngabey, tamamı- Dıkkat et, bugun de oyle degıl mı ısteme ek, onları takıp. edıy. teri 

gene yürüdii. ndamdır, sıhhatlidir, kuvvetlidir. ' milyon lıra kadar al mı · Son karan le. orijinal bir kafadır. . 1 ellerim.. .. .. B~nlar b~izi~ f~ki~leriınıze, h~J1'1i1e 
Hli~n · a w abeyin mu w ' ..... k ve ka- münevverdir. hiçbir kimseden ek- da şu: 1 Geçenlerde buradan geçen hır Annem de gulu yor: mızc, telakkılerımıze, her şev 

·d n!....•ı 0<'İn .- jk)ı d,.ğıldir Böyle bir insanın bed- A~~~i~~ kamilen satmak.. . ~a~e~e. mu~abi~.i Aonu görmüş, gaze: - İlahi be~, ~.eler hahrlıyor un. , hakim olu" orlar. , ..--
k <l ... r kuv,·etli bir L.:!ht olma ma ::ıkıl erer mi? 1 Koylulerle anlaşıp az hır para tesı ıcm hır mulakat aprnı . . lrı neler bulup soyluyorsun.. - Arkası 'ar 
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Sultanhisarda lkkurş ı·· -
reni çok parlak oldu 

------- --· . -
Törene Nazilli, Aydın ve civar kazalardan bü

yük bir kalabalık iştirak etti. 
. . 

Sultanhisa,· t ÖTeni nden i ntibalaP 

Sultanhisar köp 
rüsünde İlkkur-
şun abidesi 
dikilecek 

S ltanhisar satış kooperatifi 
idare heyeti seçildi 
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çı t ın: 

Bu işe it ıvrak 
t rılaıiftir. 

apıtı ı 
atu • 
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en 

Dı\cilı .. Ahlnov yolunun 15 + 
533-l8+320kilometrol rı ar • 
sandaki toprak tesviyesi, aınai 
imalat ve oıe yap ı. 
(43362) lira {48) uru . 

A - Ks palı eksiltme şırtn • 
mesı. 

B - Mukavele projeai. 
- Bayındırhk it! ri genel 

t rtoamesL 
D Fenni v b ıu i art• 

Dl • 

C - Pıoie. ıif 
ıi il i fiıt edveli. 

Yuk rd yaııh vrak1 lzmir, 
Ankara. lıtınbu 
dir ktörl ki iod 
leyebUitl r. 

938 paz rt ıi 
ıünti a t 1 t de iz ir ili da· 
imi encüm nlnde it pah zarf 

aulii al apılı kbr. 

i. 

11 23 2020 

Istanbul Nafia müdürlüğün· 
denı 

1117/9 P zatteil 
cliüUl il kıilt o iıyoou od ımd 
bedel Yı ilköy iıtaıyoo binaıı 
fi iaııaü kapılı zarf uıulil iltm y konulmu tur. 
Mukı l , Ltıibme, bayındırlık iti ri genel ~uıuô v f nni 

ptt ım teri proje, le if buli il una üt f ri ditcr vrak 
fitte iadı rörülecektir. 

avakkat teminat 1363 lira 00 kuru tur. 
lstek:ll rin t klif mektuplara ve n aı 15000 liralık b İl 
ütr iı yapb ıo dair idarelerinden lmıı oldu u veıik 1 ra 
iDıde Nafia V "!etinden alanmış 938 a nesi ehi yet ve 

1. arıt datı v tlkalırı e p lı zarf' rına 11/7/938 P zart ıi 
,.. fi ıaat 14 e kadar lıtanbul Nafia müdürlüğüne vermeleri 
lizııubr. 21 25 29 .S6Sll2184 

ANADOLU 

zmir emraz sariye ha~taueei baş . 
e imlio-in e : 
Haatanenin 938 malı senesı ihtiy cı ol n a ıd cmsi mık· 

tarı v t hmloi fıatlara ile muvakk t l min tl rı y ııl ı be k .. 
lem erz vcı ire 15 H z ran 938 tırılf nden 30 Hazırau 938 
tarihine k dar on beş gün müdd tle ek iltmey konulmuştur. 

rtamelc·i ha l nede b şhekimlikle h r üo gö ül~bilir. Ek-
iltme O Haı.ran 938 P rıcmbe günü ı t 11 d Tepecikte 
Emrazı Sariye hast nesinde te§ekkül eden komisyon huzurund 
y pılacaktır. Muvakıeat temin t ol rak par veya par mabi· 
yelindeki evrak komisvonc1 lmmıyaca md o i teklılcrio ihale 
,gününden evel tcminatlannı izmit malı odağın y tıracaldardar. 

Cini 
B rioci ekme 
Süt 
Yoğurt 
Koyun ti 
Ko komurü 11ve 

Muvakkat minatı i tart Tuarı 
Kuruş Krlo Llra 
9225 120 o t230 
5400 6000 720 
4500 4000 600 

20250 60>0 2100 
mi ok. 12600 70000 1080 

-..iiiıöııııiııı~iiE::;;iı~~l;;;ıı;'-s;:=S:ı .. 1.9ôiiiiiılQ;;;a24 ~9 2095 

lzmir Leuazım amirıliği ilanları: 
lzmir 1 va2ım nmirJa i Sa. Al. o. ı . d 11: 

1 - Kırı l ' t li ine 165 lira aylık ücretle bir tabib ve 108 
lira yM ücretle bir eczacı alınacnktır. 

2 - Mccburt hizmeti olmtyan "' askerlik vazi ini y pmı bulu· 
nanl rd n i li olaııl rm muvazzah ndre leri yazılmıı dile.k
el ril birli te diploma nüfus tezkeresi tnsdik1i suretlerile fo. 
to r Elı bal tercümelerini Ankarnda keri lliıCler müfettieli i
ne '"ndenn l ri lilıımdır. 

- Durumu uygun görUlerck seçilecek olanlnrdan aynca lüzum
lu v i tenecektir. 21 30 10 20 27 5 13 20(2204) 

lmıir lev<mm nmirligi Sn. Al. Ko. r . den: 
l - Manisadaki kitaatın ihtiyacı bulunan (60000) kUo 

veya burulmuş keçi eti kapalı zarf ueulile münaka 
mu tur. 

2 - Münakasası 7-7-938 perşembe günü nt 17 dedir. 
3 - Her iki cins etin tahmin bedei 12000 limdır. 

- Muv kkat teminab 900 liradır. 
5 - Vcrilec • teklif mektubunda her iki cin t fi t teklif edilec 

bunlatdnn ucuz olan et alınacaktır. 
6 - rtnatn i her gün tüm 11 tın lm komisyonunda görül 

bilir 
7 - Eksiltmeğ eir ki Ticaret od ınd yıtlı olmalan "· 

~ımdır. 
8 - Münakasaya ( tirak ed eki r teklif mektup) nnı kanunun 

to.rfatı dairesinde hnzırhyar k ihal atıutlan biı· at wel 
Manisada tümen satın alma komisyonunn venn len. 

~iiiiıaiic;>Willi----~~~~~--~2~1 _2_6 ...... 30.._.5 ....... (2....,20~ 
l:zmir levazm amtrliği Sa. Al. o. res. d n: 

- letanbul ·omutanlığma baglı birlikler fütiy cı olan { 180) 
bin • • o sığır veya keçi etlerinden fiati ucuz olan bn alın • 
c ktır. kapalı zarfla ihalesi 8-7-938 cuma günü saat 16 a~ 
yapılacakbr. Muhammen tutan ığır etinin (5940b) ve keçı 
etinin (37800) liradır. hk teminah ığır etinin 422~ ve ke· 
çi etinin 2835 liradır. Şartnamesi 297 kuru mükabılnd . • 
rilebilir. isteklilerin Uk teminat makbuz v~ya mektupl~nle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelermde yazılı V ika
laril ihale günü ihale aatındnn en a~ bir aM evvelne • d;-'r 
teklif mektuplanıu fındıklıda komutanlık satin alma 2~Jı .. 
onuna vermel ı i. 21 26 l {> 2 

Bômo ık ,,.. tııı lıfıa komisyonundan: . 
1 - S .. edeki Uvari alayı ha}"' nlarınm ihtiyo.cı için on a}•da "i p: taksitte alınm ütere 31 O.O~? kiln:ur~b~l!;:e68b!1n~l: 

m omisyonunca ve pau zar 

. mU§tur. 6 d ı · da 2 - Eksiltme S-7-938 cum günü t 1 a ay amızonun 

yapılacaktır. .ki · b r..97 1' adır -- ,_ t (9300) lira olup ı • temına u ır . 3 _ AlınacaK otun tu an d b" t 
4 - lıteklilerin teklif mektupl nnı ek iltm. tm n ır saa 

lin adat komisyona t lim trtl l !l arttır. .. .. . . 
h - · · ~ı den sonra komısyond gorulebılır. 5 _ ş rtnam r gun og e . 

6 _ f etcklil rin tayin cdi1 n gün ve snatind n en z bu sant ev
vel teklif ve ilk teminatlarını m l ndıl larm yntırdıkln· 
nnn dair andık makbuzlaıilc vcyah~d Bankn mcktupl~rlle 

ı tı lma komisyonuna mü t etmeler ı il n 
naysa n cı 25 30 6 (2t92 
olunur. 21 _ 

wlzmir levazım amirliği Sa. Al. Ko. rcs. deıi: kil ... . 
1 - Salihlideki kıtnatm ihtiy cı bulunan. 1400.0 ~ sı~ır ela ~ -

b 1 kek k...,.i ti 3 ık ksıltme ıle münakasaya o-ya uru mu er ~" 

nulmuıtur. 15 30 d d 
2 - Münakasası 7 .. 7-938 per mbe iinü . t • a ır. "' 
3 - Her iki dn etin tahmin bec!eli 2800 lmıdır. 
4 - Muvakkat teminatı 21 O liradır. . ... 
5 - Şartn m i h r gün tümen satın alma komisyonunda gorule· 

bilir. · , 1 }"' · tı. 
6 - !eteklilerin Ticaret odasmd kByıth oıma arı uzımwr. 
7 - Her iki cins ete taliplileri t rafından v ril cek Hatlardan h l" 

gisi ucuz ise o cins et alınacaktır. 
8 - MUnnkasayn iştirak edecekler tcminnh muvokk.ntnlariJe bir

li te mütı ka mn icra kılınacağı belli olan ün ve n tta Ma
niaadn tüm n satın alma omisyonu ı müracaatları. 

. 21 26 30 s c2.20 .. 1--
tr.mir 1 vazım amirliği &. Al. Ko. res. den: • . . 
l --.. Çanakkale M t. Mv. birlikleri ihtiyacı ıçın ( 100,000) kilo sı-

ır eti palı zarf usulil tm alın ctlktır. 
2 - Sığır tinin beh r kilosu 28 uru§tan (28,000) lira biçil

rni tir. 
3 - lh 1 t 6 t mmuz 938 ça11 mb ünü saat 16 da Çanillal 

Mat. Mv. satın alma komisyonund yapılacaktır. 
- lat liler ttnnmesini 140 kuruş mukabilinde Çan kkal Mst. 

Mv. tm lına komisyonu lstanbul levazım amirliği satın al
m omisyonu Ankara levaztm runirliği tın alma komisyonu 
ve lzmir l vazım amirliği tın alma komilyonuruUı aöril
lebilir. 

5 - Taliplerin ihaleden bir saateV"\.~el teminat ak alorı olan(2 IOO) 
lirayı ve ihale kanunun 2 ve 3 Uncü m ddel ıindeki veaaik il 

bir eaat evvel ·emisyona müra t etmeleri. 
21 26 1 5 (2208 

1 

• eralüödt Şita; G1ıtetrıhıh 
GüıelyaJı; Tılil~~,. B. i'aik; ıa. 

çqmclikte lkiçeımelik; Aluou.&14 

U. ' •ti. A7•uıtlale llıdko 
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8. 
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Ln Dom O Kum el) aFnnuır. 
Hai :rollerd~: GRAT GARDO 

JIOHERT 1'AYLO 

1 eakta 
l<:,relpaıa. 

Çtırıamba: 

Cııma: 
ralıı. dl 1ttl t, G elya• 

h G lyaU. b alp ela Aw; 

l .ti; ım likc• lkiçofıD4Ü.<; Ale.tıa • 
' ~&& fiuad. 
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Crımutosl: 
B ıdun.kıa Sıhhat; Kar lia&o 

l'ı ,, 

Nebatat 
Ha talıklar.ı 

iÇiN 

Mü tahzcır y ni 
ilaçlarımız ge.ltli 

Hac. Davud Zad 

Rahmi Karadavud 
Halima a Çarşıs~ 

Na. 31 
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T E L E F O N 3309 

ikinci Noterlik 

lımirin Not rl olan 
bay Emin ·n, bu y i 
dair iııi kan nuo tarif ttiği 

kild 'h zı~lay~p İş ıabipl ri• 
nin aıtirab t v iılerinio ICo· 
l ylıkl görülme tol temin için 
hiçbir fed kirlaktan çekinilme.o 

iştir. H rk ain hürmet vo 
mub bbetini azanmış olııı 
mumaileyhin bu y i t ı b• 
bü ünde d muv ffa olm ıını 

dileriz. 

-

Devlet l)emi .. yolları i~le e umum 
müdürlüğünden: 

t - Devlet demiryollan ista yon ınıfrnd ısH d m cdı.me · 
üzer mü bak ıle hareket mcöıur n eJi lın cak\ır. 

A) MJsabakay ijtıra • cd bılmek içın orta talı ili bitirmi' 
olma~; 

8) Türk olmaki 
C) Yaşı 18 den aşağı v 30 dan (d bil) yukarı olm mı 
D) Asgari bir ıene için skerliktcn m f olmakı 
E) idaremiz h Kimleri t rafrnd n y pıl cak sıhhi muayene• 

lcrind fa l ıerviıde çahşmağa maui bir arız v h llalıtı 
olmam k; 

2 -Mils b kad k ıaoanlcr 61 lir ale tayin ed•lece lerdır. 
Ecn i liaanl rd o birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alana• 
ca ·I rdıt. 

3 - Mü ab k imtihanı 9 ·r uı 9 ünii 
saat 14 d H ydarp tll. Sirk '• Ankar , B l.k ir, ~ yıeri, 
Malatya, Adına, Afyod, iz ir ve Erzurum ıitl tm merkul • 
ria de ya_pılac ktır. 

4 - En oıı ürac t Temmuz 9 8 G m lin ka· 
dardır. 

5 - "{ lipl r iıletm ler v iıli. yanlara istida U at 
d c klcrdir. 
6 - Kabul erait ve ev afa hı kında daha fada m IGmat 

ıl ak iıtiycnler işlctm merk ılerloe ve istasyonl ra mür c ıt 
cdebilirl r. 19 24 29 2167 

~"etbiye kaza"ı Kaya ·nahiyesi Kaya 
muhtarl~!ndan: EksiJtıne i~aoı . 

1 - K y nıhiy m rkezindc yapılacak ilk okul ioııatı keıif 
bedeli l 1491 lira 79 kurştur. 

2 - Eltıiltmcye 9 Haziran 938 'Perşenmbc gününde konmu~: 
tur. lbal 8 Temmuz 938 gJnüno raıthy o Gı aııu 
saat on dörtte Fethiye Huıuıi M"baı b id r ıiod kÖ)' 
bürosunda yapılac lctır. • 

8 - istekliler ckı itme ıartnameıi proje f noi artnaoıeyı 
huıu i mubasebed köy bürosundan iıteyebilirler. 

4 - Eksiltmeye i,lirak edecek talip erin kanuni ıırtlara hli% 
olduklaranı ve bu iti yapabil ceklerhı dair v ıik lı11nıo 
ibrazı l zımd.r. , 

S - Ekı ltmeye iıtir le edebilecek t lipler 2490 sayılı ~anu 
mucibince % 7.5 depozito tutan olun 861 l r 81 kuruş 
yatırm ııları veya banka mektubu ibraz etmeleri ıattt r. 
Bu 7,S ihaleden ıonr .yüzde tS ibla oluntcaktır. 

6 - Talipleri tc~!lf mcltuprl ını ıh \leden bir hat ev el ko 
m ıyon ibraz etmiş olmaları l"zımt.l ı r. 

Post da vuku bulac k geç kmeler ad lubul cdilmer.. 
ıı ıs 19 23 (20.s) 
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Yeni bir Milletler cemi-
ANADOLU Sahife 9 

jFransızcayı en gü- --Hihiye değil, efsane-----.. 

yetine doğru gidiş mi? 
zel konuşan adam ! T / A _:ı l t. 

ı 1 ı sımın aa e ı 
Şi~di fil~ çevir- ~~-~~~~~~~-~·~ 

Yazcıjl: Orhmı Rahmi Gö~ 

mek üzeredir -1-............. 
Amerikada manevi bir buhran var 
Nihayet onlar da 

anladılar ki: 
• 
lnfirad 

İlelebed devam 
edemez! 

Amerika busünlerde, Panayın \a 
lu-almaaı, Avusturyanın i11ali,geçen 
•y zuhur eden Çekoalovak buhranı 
eanasında hiaaetmit oldufu dem he· 
1ecan l.uhranlarından birini daha 

JAK FRANSALES I ·--Yazan: 

, 

Vakit al~şn~n .. Granitlerin rnstgele - Azer, başını sağ tarafta, orman 
yapış~aı: hır yarn:ıcııı dar patika- gibi yükselmiş fundalıklara çevirdi 
smda ılcrlıyorlardı. ve garip bir ıslık çaldı. Islık sesi il 

Erkek de yarı çıplaktı, kadın da.. beraber yabani bir at, uzun uzun ki • 
Toprağın yüzünde._ dağ yolunda, nedi. 

ormanda, henüz insan elinin izleri ve - Seni Tanrılara emanet ediyorum 
e erleri gözükıniyordu: Yuca ! .. Haydi, bann güneşin şarla ı-

Tarih içinde, çok, hem de pek çok m söyle! 
eski bir zaman. Genç erkek, arkasından gilzel ve 

Erkek, ~·clesi kabarmı genç bir ars- genç bir kadın sesinin söylediği ar
lan gibiydi. K1z da bir ahuya benzi- layı dinleye dinleye yabani atın bu
yordu. Sıkı, sert, genç ve güzel vficud- lunduğu yere doğnı uzaklasb ve kay
leriyle biri.birine yak1şa11 bu bir r.ift boldu. 
yurı yabıını mahlfık, nihayet, ta tepe- Mnğaı-adan gelen ince ses bfilf\ söy-
clc, kartallaı•ın yuva kurdukları bir Jiyordu: 
dağ başında dtmlular. Ey gün~ Tanrı sana 

Erek, cJinde tuttuğu .nteşi üstünde Bir emanet gönderdim 
~ir odun parçasını kennra koydu. bir İçimde raşıyaıu, 
kolunu ufuklara cloğru uzattı ve diğe- Dağa ta nrn veı·dim 
rini de gene kızın çıplak beline sardı: • ". 

- Bak -d~di- nrbk uzaklardayız, Doğarken ve bntat-ken 
Şu resimde gördGğünüz 17 yaşında- selihnetteyiz .. Göklerin yedi renkli ku- Karşındn duracağım, 

ı ki klzın adı madmazel Simon Brule- şağ;ım aşarak buraya geldik.. B&ban Oııu her gün her gece 

Kam~ t.ir kere daha dlf aleme Neııyorktan bir pöribıüş parttır. Bu kız, gecenlerde Paristc bir yıldırım olsa, art1k buraya düşe- Ben senden soracağım. 
dofru tevecc&h ediyor. Bir kere da· seçmeli? Harp tehlikeaine. atılma- Şimdiki halde, l>llinmesi iktiza e• yapılım bir müsabakada, Fransızca- m~. _Baban ~rtına olsardartık burala- .:. 

leçir,mektedir. 

h.ı. her Amerikalı kendi kendisini umumi sahada naal elbirliii etmeli? den tudur ki A ik nr ini" Y1 en düzgün söylemek rekorunu kll'- ra ırışcmez. abanın o usu buraları Haftala . ti y a~ ..... 
loa-euya çekiyor. Bir kere daha Bir- Bu muamma halldilm" olmadı·ı - ' mer . anın ı ı ara· mıştır. Bir Fransız muharririne ver~ bilmez. Babanın iradesi buralarda w r ~ış . uea_m-&a&•llm ı 'k l§ « dına raımen, Amerıkalıların daha .;ı••· • h t:I. d', • ki• sökmez. Arbk bundan sonra buralar- ngzında, korkak, ıslak gozlarle gök· 
efı devletler kararsız ve heyecanlı •ibi halledilmek üzere de deiildir. timd'd k" '"k d"' h b' d t .. ıgı ıza n n ı~or • lere bakı d K ....ıı w ...n dUn kart ı en « uçu unya ar ı» a ını 1 - B"'ylc bi . m.. b k • • v. da kalacağız. Onlan hiç mi hiç gör- yor u. nç IS"'n var ııu, .... 
~ yaya ı olan vaziyetlerine bi- Fakat tunu kaydetmek zaruridir ki, verdiklvi hadiseler hakkında feci . kl 

0 
b"J 

1 tu.~n ~ a~da gırecegı- miyeceksin !. ly:i düşilu. kalbin ..... ~. neş doğmuyordu. Gök yüzü kapkara 
bn nıütezad temayüller ara•-da, buhrandan L••hrana hey"""andan he bl' w 1 - . nu 3 ıma 1 e ge ınnıyor um. ' .,... b J ti ı bo da bo ....n.· lcendiaine vol anvor. -· D.. ' ..... te ıı er karıısında Amerıkahlarl Bil Ok b' . ld h kkı d lam mı? Kalbinin icindeki şeye pve. u u ara y n ya sıvanmış !S""ı 

" ., yecana •ürüklenen Amerikan kamo- kadar şiddet ve ihtirastn hevecnııla- , ly b' ır sü~nemak yı ızı abe? la niyol' m~sun? • lidl. Yavrusunu çıplak kollanuda gök. 
Orta halli Amcriknh için, dünya· yu- yava, ya~aı yeni filiirlere doina • • t ~ ,~npı an ır m na aşa mtinase tıy e v• • lere doğru kaldırdı· 

il•- '-u••iin'-'! •••ı'ye..:-de A--:•·-. teveccüh ettiıw i ıöriil- -Ltetlir. nan hıç bar m .llet yoktur. . açılan düzgün konuşma müsabakası- Artık biı' yarı AUnhın kızı degılsın. , E • ... ıu •-"'u .. ..au - -- - B ı,0 .. lr. Ok takd" -.4- - y gOnes Tann ! -diye hıçkırdı-
Bü···::L Nevyork, Kanz ... iti, San Fran- na tesadüf en gdtürüldüm. Konuşma u a~am, a~mızı ıs ~ N İ-d • 1 <:> 

,.-. harbin bidayetindenl>eri •i•ko, Hankoa, Kantona, Baraelona ı . · · · J -0n·ıa·-· · · b" · ·ı·-· ceğimiz yerde babanın avcılarının e esın! şte sana bir kurban veri· 
'lk d f d k' ... - 'L B' l ik d uıç.ımım >eg 1 ıgı ıçın ınncı ıgı ' '"Orum görü erd • 1 A rd ı.-ı e a ır ı, .l'UDenaa il' et ev- d" L- L-1 art .. ··ıt•• .. k d ş· d" "Ik l nl. f'lm getirdikleri kat kat po taldler yok .ı • n n e ın .• ze en ıuı-
1 ti . lh •~ 

1 
L. d . uten uumua arın y ıcı ıuru uau- ·a1.an ım. ım ı ı o aru.n. ı çe- - • ber v A 'd ., Az • ha ..:: e erı, ıu un aorunmaaı enm e bır ii d.!....'" ,__ 1 . w '·ft l • v Belki bir +,,., par,.nsınn basımızı ko- er. 7.er ne Oı u .• en, n~. 

k 
L.. , D uuayor...-. Vlrmerrc lmS 1~8C8g1Jn. ~ r- ~ d -lard hn • J b • cereyanın açı ça. ~·na seçme~· ta- o - o • o o - • - • • o n n o - ·-· .. ; o n • o yacağız. ng ~· . ngı • ~navnr. ar, a~ 

aavvur etmektedır. ı 918clenberı ilk Yuca iyi düşün! Bak henüz viycce- devler, ıfrıtler yıdı? .. Benım Azeri mı 
def~ olara~ bu~nl~rde Amerikanın Hı "k A t 3 ı •k b • ğimiz d~ yok .. Yollardn,yaptığı~ gibi, hangi kar:anar kaptı?. . . 
:n_afız ,ahsıye~lerı mılletler cemiye- U ume sene l ır okumu, yayımı alarak gideceğim. sa- Y~ca ~üne dev~ ~emedi. Bır· 
tani doha dogarken terk etmit ol-1 na kuş ve hayvan eti, sana ~cdd çeşid denbıre, go~O mudhış çatılarla 
maktan dolayı kendilerine taaıı edi- . t • l "' h l t meyvnlar getireceğim. Kemendimle ~n~ı .ve daglan s~rs~n ~~rkunç 
y?rlar. Nevyoı;kun büyUk bir gazete- urızm p anı azır a ıyor l>irka~ dnğ keçisi )aknlıya ğım. lbır gur~I~, yeri w gö~ b_ırıbirlne 
sı olan Nevyork Taymia •eçen pazar Alanların olmıyacak Yuca ! carpar gıbı, ortabgı ınletti. Yuca 

..un.ü fU batlıkla bir yazı yazm .. b: Ayrılan bo··ıgv eler ı·çı·nde ı·zmı·r ve 'Gşaklarııı olmıyacak. Yalnız ben ncıbirçığlıkattıveyavru~unubağrt-·~·lletler cemiveti öldü. Yaıaaan bulunacağım yanında.. na basarak mağaranın iç.ıne doğru 
nulletler cemiyeti!» h• J d d d h•,d' Sabahlan carivelerinizln sesi ne kaçtı. 

"aaa rolü lıemen hemen halli imkan· •Ne i•tihzalıt denilebilir. lfiDter an ) . a a ). , lr • değil, ~nğidaki derenin akışı, şu sağ- 1!irdenbire gökten birşeyler Yal• 
"tı bir muamma manzaı-aaı .araet- •E•et, •••ldfelr ...._t ...- ...., ~ !'ki çalıhklarda bir kuş, bir keklik maga başladı: 

M. Rtı.zvelt 

11\ektedir. Ona göre meaele, dlf ate- yık altından gülünür• hata edilmİf t li!şıi , benim şnrkılarımla uyana- Evet, gök tutuşmuştu. Kapkara bu-
tnin itlerine doğrudan doğruya ka· olur: ~aıta cumhurreiıi Ruzvelt ve 1 c~ks_ın .. ~.ykunda samı masalı ben Ju~ar, ŞİJl]di ateş alnn! siyah pamuk 
t'ttmaktaki pek tabii korkuıu ile en Harıcıye Nazırı Kordel Hul olduğu . öyhyecegnn .. Fnknt cile çekeceksin yıgınlnn halinde, rilzgann önOne ka· 
._rnimi kanaatlerini hakim kılmak halde, aamimi ve nafiz adamlar dü- Yuca!. Yoksul clüscceksin .. O rahat tılarnk, ufkun bir ucundan öbür ucu-
-.rzuıunu uzlattınnaktır. ıünmekten ve mem1eket1erani kamo- o seı-vet. cı aadet y~k olacak. Bak, i; na dof,'TU gidiyorlardı.. Yuca tekrar 

Eaa• itibarile Amerika infiratçı yunu realiteye doğru tevcih için ça· • tersen t;"riyc dön. Seni orava kndnr mağ ra knpısına yaklaştı ve dehşetle, 
kalmaktadır. Kamoyun ekaeriyeti, lıtmaktan seri kalmıyorlar. imdi bu götürlh• ve• kendimi bir uç~1runıclan gö'h')'ÜZÜne bakb: 
.4.rnerika ile beraber ayni manevi realitenin manaaı Amarikanın artık 1 uşağı atabilirim.. Gö7.lerinde biran 1 --: Ş9:1met! .. ŞeametL Gök ~ıyor 
"'e aiyasi aileden olan Jnriltere ve naaihatla iktifa edemiyeceii merke- · .;n ol<1t!.ı. n ·dnmetin cırpındığını ve şımdı, bu ateş yağmurla dunynda 
f'ranaa. •ibi milletlere kartı dahi ta- zindedir. Bir 2ün onun da İl'adesini "i göıınekten~ . yüreğimi koparıp bir tutuşacak. Azerim nerelerde kaldı!. 
llhhUdlere ıiriımckten ürküyor. Fa- ihaaa e•meai lazımdr. kartalın gaga ·mu verrneği ~tercih __ Yuca du;aıpadı ve çocu~nu gene 
ltat infirad arzusunun, zaman ile, ve· Son günler e büyük devlet me- et.!erim.. Ne elersin 'l goklcre dogru kaldırarak bır deli gibi 

rebileceği neticelerden de ürküyor. murlarandan birinin radyoda ne~re- Genç kız. rtizgfır<la uçuşan :::aglnn- bağırdı: . 
Demokrat ve barl§çı milletlerin vak dilen nutkunda bu zat, Ruzveltin ge· " illi pn.ı·mnklnriyle clUzeltt:i, başını erke- - Tanrım. ~- affetl. ~sana, 
tile emin addettikleri vaziyetJe;i ar- çen ilktetrinde Şikagoda söyledii~ ğin çıpl:ık omuzlarına. dayadı, nteş, can~ kndnr sevdigım yavrumu hedt-
:tularma raf men terk etmek zarure- ve infiraddan vazgeçilip sulhu koru- lwrecan ce . evdn dolu gözlerin bü- ye edıyorum. 
t~nde kalacaklarından topyekün mil ınaki~in mü,terek bir faalivette bu- Bergama 1uımbeleı"l ~ 7. • 0;1 sıcnklığ; ve yakınlığı ile genç 1. _Genç ka~ın sözünQ y~ne getirmek 
lıyetçilik yarlJanda «aulh dü§manla· lunmak lüzumunu i,aret ettiği mef- iktıaad Veka~ti turizm büro•u i- Sıhhi tesiıat. c>rkeğe b.ıktı: l 1~m sol~aki uç~ruma dogru koşarken, 
.,_ na yaya •ırakacaklarından kor- hur nutkunun ·neticelerini tekrar el· fadesile bütün valiliklere bir tamim Yol ihtiyacı, - Ne mi derim Azer; yaJmz seni bırdenbırc bütün bu yanan alem su .. 
kuyor. miıtir. göndermi~tir. Bunda deniliyor ki: Münakaltı ve §nrtları, i tiyorum, derim .. Senin y~nında ya- tu, yatıştı, nteşler bir saniye içinde 

Böyle hir yarıtın Amerikalılar na- Bay Sayr'ın hu nutku da, tıpkı B. Memleketimizde iç ve dıf turiz· El ve ev san'atları, emmığı, dünyaya değişmem.. söndü ve serin bir riizg{ir esıneğe bat-
~rmda bir tek intih .. ı olabilir: Ta· Ruzveltin nutku gibi, henüz hazır- min inkişafı için mevcud imkanlar Mutbak hu•uıiyetleri, Deliknnh, seri biı· lıım .. ııetle onu !adı. / 

.. vvur ettikleri teklile demokrat ve )anmama, olan kamoyu altü•t etmit· ve yaratılmasıl azımgelen- tartları Yemit1 ıezonları, kofümndan yakalnclı . Gene ufaklara Yucn korkudan bnyılmıştı. Ne ka-
hUrriyetçi medeniyetin ölümü.. tir. Fakat bu nutkun böyle bir za- tetkik etmek makeadile Vekalete Turiıtin teceıaüı ve alaka.mı baktı: dar geçti bilmiyordu. Uzaktan gelen 

Çindeki ve l•pandaki açık tehir· manda aöylenınia olması manidar· merbut bir cTurizm bürosu» kurul· tahrik ve celbedici diğer huıu•iyet· - Bak, giincş batı~·or.. Bulutlar, Lir sesi işitti: 
lerin bombardımanı Amerika Birle· :hr. Bu büroya verilen vazifelerden leri, gönlürnilz gibi tutuşuyor Yuca!. Ve, - Yuca! .• Yuca1.. • 
tik Devletlerinde büyük bir tiksinti· Muhakkak ki, infiraddaı~ vaz ıeç- biri de cilk üç aenelik turizm planı» Bugün turi•tin tikiyetini mucip benim olmak üzeresin .. Ebediyen be- Tanıdı, bu onun sesı, :Azerin eesl, 
Ye aelMıp olmuıtur. Derin surette in nek husuaundaki bu yeni ve kuvvet- nı bütün tef erruatile ihzar etmek· olan &artlar ve haller. nim olacaksın. sevdiği erkeğin sesi idi. Dudaklarını 
-.niyetçi olan Amerikalı, ltombr i temayülü cihan iflerne faaliyetle tir. (Bunların tashihi için teklifler) Erkeğin dudakları, hararetli ve çıı. şvuçlannm içine alrak ~esin geldik' 
1Uldü tayyarelerin kadınlan ve ço- • ftirak e.tınelc suretinde telakki et- c llk üç senelik turiz planı» ,im- Umimiyetle turizm pi inı vee gın arayışlarla genç kızın yiizlln- tarafa dognı cevap verdı: 
cukları öldürmesini bütün memle nemek ıcap eder. Amerika bu ta- dilik ataiıdaki bölgeleri ihtiva ede· Umumiyetle turizm plinı ve or- de dolaşarak dudaklarına gitti.. - Azer!. .. Azer! .. 
ketler kamoyunun önüne ıeçilme: ıavüHin henUz menfi aafhasanda bu- cektir: &aniza•yonu hakkındaki düıüncele- Akşam.. Ayni ses teln·aı-ladı: 
bir talisizlik olarak telakki ettiğin 'unuyor. Bir çok tereddüdlere ve bir ı - lstanbul Bursa' Kocaeli, .-iniz. Mağaranın içinde ç.ıtırdıyan bir - Yuca ! ... Gel, Yuca, gel!. 
rirerek adeta çıldırmakta ve hiç bi: ok inkirlara daha tahid olacağız. Trakya ' M • 1 

• 
1 

• 1 . ocak!.. Yuca çocuğunu kaparak koştu, :A:· 
diplomatik protestonun tevkif ede J<"kat bilhassa iizerinde duruhnnsı 2 _ lzmir ve hinterlandı ~· acar gazete en Dnhn derinlikte, kızıl bir ışık ve zeri, bir knynnın dibinde buldu. Bo-

ı:nediii ahlaki bir anartinin ileri~ kti1.a eden nokta, knchn1arın 3 - Karadeniz sabili -· Çekoslovakyaya hu•• oruar.. ğulu~'or gibi idi. Yü~O mosmor ol· 
ıı.e.kte olduğuna da laakarak telif •e çocukların kıtali ve kendileri için 4 _Ankara. .."'. muştu. Yorgun, hastn ve bitkindi. 
lanmaktadır. ıiç bir kanun rnevcud olmıyan, fa- Bu planın hazırlanmasmda Mi d• } İki sene geçmişti. Bir çocukları <loğ- Heyecan ve ıstırapla üstüne atıldı: 

Amerika Birletik Devletleri tari :at buna raimen kendileri hem çok tünmakam, müeaaeae ve tah•iyetl~ CUffi e ıyor ar muştu. Azer mnğaramn kapısında, - Azerim, Aze.rim!. Sana ne oldu; 
hinde ilk defa olarak Amerika bükı'. :uvvetlİ, hem de pek kudretsiz hia- rin mütalea ve bilgilerinden istifa- Budapeşte, 21 (Radyo) _ Ma- yayım, oklnrını dOzeltiyordu. Kar- Erkeğin gözleri açılmıyordu. Gök• 
tneti, Aayada ve Avrupada açık ~ eden baz• milletlerin barbarca usul- yi çok lüzumlu telakki ettiğimizden caristan matbuab Çekos!ovaky d eı tepelerde, avlıyaC1\k epeyce mnh- sü şiddetle inip kalkıyordu. Nefes nla
hirlerin bOmbardıman keyfiyetir .. ri karfaındaki nefret hissinin Ame- bölgeniz hakkında ilitik mevzulara çıkan Macar gaz~telerinden baz~l:. lflk sezmisti. madığı aıılaşılıy~rdu. Derin bir mıı~l-
Proteato etmiıtir. Fakat, Fransa il ikada •ittikçe sahasını •eniflet· aid düıünce ve tekliflerinizi en seç nnı dört ay müddetle kapattığından İçeriden bir bebek sesi geliyordu .. tı ile Ce\•np verdı: 
lnıilterenin iıtirak ettikleri bu pro· .nekte otduiu noktaııdr. haziran ıonuna kadar bildiriniz. dolayı, Çekoslovakya hükumet' e Mnf,rnrn, artık 0 boş, kuru ve ra- - öıuyorum Azer!. Babana dö~ 
leato1am neticelerini biliyoruz. Pro- Bu derin tahavvülün aonu ne ola- lktı .. d Vekili Şakir Keaebir siddetle hücum ediyorlar. ın tıp mağara değildi. Azer ve Yuca ora- ceksin .. Baban, gün babda, Ate d• 
teatolar1n erteıi günü Kantonda bin caktır. iyi haber alan bazı Amerika- Valiliklerden ıorulanlar: K Jh kO • sım bir yuvu haline getirmi ·terdi. Sa- ğın üstünde oturuyor şimdi.-
beıyüz aivil öldürülmü§ ve bu suret- h müıahidlerin iddia etikleri gibi B. Bölgenin tabii gijzellikleri ve hu• IZJ aç ngreSI uclct, her sabah bir güneş, her akşam Yuca, Azerin bn mı göğsüne alıp 
le de, yalnız bu ,ehirde hava bom· Kordel Hulun, ölü.nı halinde bulu- auıiyetleri, Londra, 21 {Radyo) - Beynel· bir mehtap veya binlerce yıldız, her biitün kadınlığı ile bağırdı: 
bardınıanlarında öldürülenlerin ... nan milletler cemiyetinin yerini ala. Tarihi servetleri, milel kızılhac teşkilatının 16 ıncı zaman bir ı·iizgar veya bir sis halinde - llnyır, gitmiycceğim, burnl:ırda 
Y••ı 15000 i bulmuıt '- be ı ·1 ı b" lb" k_ono_ resi, bug-ün Dük Dog~ loçesterı"n başlnrmdn esiyordu. ~a. lacağım. Ben de burnlarda öJeoe-

u. c:AK yne mı e ır e ırliji organiz· Sıhhi faydaları ve imkanları, ~ d - baktı -Anıerikalalar prote•tonun k~ıı:",· ol- maaı te•kilini tasavvur ettibine ı'nan• 
0 1 1 1 • • • • nyasetinde toplanmı!lhr. Azer mağnrnnm içine ogru gım .. Seni terkedemem .. Senin çürti-

.. :s .. te , OKanta, ıazıno va.:;ıyeti. K k d h f'f -ıd·· ~ v • t kl k kl k ki tnadıiını hi•aediyorlar. Onların aa· malı ma 7 (Y 
1 

~~ 
11 

. 1 d ongre, cumaya a ar mesaisine ve a ı çe gu u: .~ecegın opra · arı ·o· ıya o· ıya 
d 

antt U\.ke en
1
n nere1 ~er e v

1
e n~.c)c- devam edecektir. - Yuca! yaşı"•ncagı-m Azerim .. Sö.vle, ne ok111 

ece böyle tee••Ür ve teenüf göster- Pek hisli, pek heyecanlı ve hazan same ~ - " e uru ma~ı azımge ecegı. Kongreye bir rapor veren Ameri- - Azer! sana böyle! .. 
hlekle dünyada tıene beynelmilel pek tiddetli olan Amerikan kamoyu Evi • k"' 1 ı · k h g ence ını an arı ve yer erı... a mümessili (Normane Do'"vı's}, _ Knr günlük '.' iyeceğin \'ar? - Bilmiyorum .. Nefes darlığıııclaa 
• lak1n hükmünü icraya baılıyaca- nungenit bir hareketle a4 d~ta gemı' ("T 'b' - ı } ı 11' ~ ... 1'e gı ı eg ence yer erinin ihc mn bombardımanlardan sivil halkı kur- - Bir nyhk. bir senelik. hatta cl:ı- ölü~·orum .. Bak, nrbk bir nefes ala-
51 Urnidlerinin boı olduiunu anlıyor- azıya alarak ebedi infirad hülyaıın- ı ~ ı v • ) " Y l.ı.r y azımge ccegı. taracak bir çare düşünülmesini is- hn cok .. Sen knlbimde, yanum da mnz oldum .. 

· eni bir yol arıyorlar. Fakat ta- dan kendini kurtaracag- ını kabul et- S · k• 1 · t ahhüd . . k • . 
1 

h 
1
. • 

1 
por ve av ım an arı ve tesısa 1• tcmiş ve her yerde bitaraf mıntaka· bağnmdn olduktan onrn arlıfrt cln- z t' öHi) ordu. Yuca. bavsnlnana 

e aırııme sızın naaı arekete me ı mı (D · k 1 l enız ve ·ura spor m·ıJ nr tesi~ini tC'klif <"vlcmi tir. ..,. mn nm h' ., 
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DEül.SCHE LE .. 
, . ANTE. LINIE 

G. m. b. iL 
HAMBURG 

S.S ... ANDROS. ~apuru hı· 
len limanda olup ROTTERDAMt 
HAMBURG ve BREMEN liman· 
ları için alacakbr. 

S.S. aıHERAKLEA. vapuru 
23 Haziranda bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
8REMEN limanları için yük 
al caktır. 

SERViCE MARIT~ 
RQUMAIN 

PUCAREST • 

S.S. "PELES. vapuru balen 
limanımızdı o!up TRiPOLi, 
BEVRUTH, HA YfA, PORT • 
SAlD lim•nlara için fÜ~ ala· 

S.S. •tUROSTOR. vapuru 
28 Haziranda bekleniyor, KÖS· 
1'ENCE. GALATZ DANOP 
ve GALATZ •"tarm11ı için 
yük alacaktır. 

MIDELHAVS LIN& 
NORSKE 

s.s. "SAN ANDRES. VI· 

puru :26 Huirandı bekleniyor, 
DIEPPE ve NORVEÇ umum 
limınlan için yük alıca\ttır. 
JOHNSTON VAREN LlNE 

l.TQ. LlVERPOOL 
S.S. •AVIEMORE. vapuru 

3 Temmuzda btkleniyor. BUR· 
GAZ. VARNA. KOSTENCE, 
S\JUNA. GALi\ TZ ve BRA· 
llJ.E limınlan i~• yük ala
talitir. 

STE ROYALE HONGROlSE 
DANUBE MARITIME 

M. •SZEGED. vapuru ha· 
iM limanda olup PORT·SAID 
• ISKtNOERYE. limulirına 
·a yak alacaklar. 
S. S. •TISZA. vapuru Halen 

lim adı olup DANUP umum 
'Uiiaatan iP• rüA. a&.ealaar. 

lllndaki lıarw\ tarihlerll• 
MYlunlardıki detiılklikleriadea 
ıcenta meauliyet kaba\ elmeı. 

l).U fazla tafaill almik içli 
Blrieeikorcloada W. F. HENK t 
\'AH DER ZEE 6 (;ô. N. 't/..e. 
,apm awıtalatma .w.catt 
~ ... ra eı ... 

i elcfoD No. 200712008 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANVASI 

.,VULCANUSn vapuru 14·6· 
38 tarıbinde limanımıza gelip 
AMSTERDAM, RO TERDAM 
ve HAMHURG limanları için 
yü: alıcakhr. 

"TRAJANUS., vapuru 23.6 
da belcleomekte olup BURGAS 
VARNA, ve KÖSTENBE li· 
manları için yük a'acıktır. 

SVENSKA ORIEET 
LINIEN 

0 AASNE., motörü 30-6 da 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK ve BAL TIK limanları 
için yük alıp hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

*ALBA JULIA. vapuru 2·7·.38 
de bekleam~kte olup MALTA. 
MARSIL YA ve CENOVA li· 
m nlırı için yük ve yolcu ala· 
cıktır. 

lliDdaki hareket tarihlerile ve 
aavlunlardaki detiıiklilderden 

acente a:neauliyet kabul etmez. 
Daha laıla tafıilit için 2 nci 

kordonda FRATEUJ SPER CO 
vapur ıcentablına müracaat 

tclilmeıi rla olunur. 
T,1efon: 4111/414~1"663/4221 

olivier ve 
Şürekisı 
limltecl 

V apar Acentaa 
lirlacikordon Ree1 bİMIİ 

Tel 240 
THEEU ERMAN UNES LTD. 
THt GENPRAL STIAM NAVI 

GATION Co. LTD. 
•Al •ATROS.. ~JN"I 90 

Mayııta LONDRA isiD ,lk 
•llcakbr. 

"LESBIAN,, vıpurg 17 Ma· 
y11ta UVERPOOL ve SWAN
ŞEADAN ıcllp Jiik çıkaracak. 
DEUTSCHE LEV ANTE· UNW 

•AtHAb\,, vap\lnl limatıl* 

ıa\lda olup 7ük ~karmaktadtt. 

Mapümııdı bundan böylo .. AGEA. , "FERRANIA. 
•GEVAERT., •KODA!{., •MIMOSA., •SCHLEUSS

ER. • •IHAGEE.. ·RODESTOCK. YI ·ZEISS iKON. 
btikilmaıa laer ~ttlt iülıom11I aıvcuttu. Fiatltr iP 

taW W iibiillr. 

'FOTOCAN,, MtJıııaeıi 
llılıamıt eioarı. l2mir 

Telıra& lmtr • CAN, Tel. 8330 

Bil'limum çif tçiiere, me~va, incir 
6alas••l .,. 6af •alaiplerin• 

6dya6 mtJjdemiz 
lııbntla m&teharrik (S) \,9f beyıirlik traktC>rlerira'z ,Unde 

(l 112) hektar Jaal oabet döaGm arazi ıürer. Amortizmanla 
birlikte eD attı lfi• d&aiimilail aumi otuz kuruıı mal eder. 
Dln1•••• her tarahada utlamlıtı ve tardütl iıin boyuna 
aiıbttle büyüldüti ile aam ulmıı olıa bu (Modern) traktörle 
at•cb~ arwde çift ıürmek bat ve pamuk araıiıial çapalamak 
revkial tutacalwnız. 

icabında kaJ'lnuıdan •"8Dm11 çeker, deitere IDıldnenizi ve 
bir ldiçük detirmeainizi çevirir. Size bir köle ribi hizmet eder. 
Dört çift öküz. dört iaau 1•aDI t\atitak bu traktörün fiat 
de her keseye elveritlidir. lzıhat almak ve ıipariı vermek i~o 
acele ediniz. 
16mlr: Rtıaalt kartllçölı lıan Na. $5 de raııtt Kılcıof 1~ 

Izmir vakıflar müdürlüğün
den~ 

!ezarlık bnvmdn nçık nrttırmnyn ve nzatılmnya çıkarılan S No ... 
lu aile evinin nknzına hıllp çıkmadığından pazarlığa alınmıınr. 

Taliplerin vakıflar idareııiııe mUracaatlan. 
aıı 

-ensu 'ltırk 

Anonim şirketi 
Kabot bezleri satış fiatı 

Tip No. Markası Eni aantim 36 metrelik bir topun 
aahş fiatı 

Kuruş 

ıı~ At 85 717.-
, Af n ~~-
s Değirmen 90 832.--
S 8S 798.-

" 8 Geyik 85 800.-
8 " 75 730.-
9 Tayyare 8S 732 
9 " 15 670.-

11 Köpekli 8S 722.-
lşbu fiatler fabrika teslimi sabş flatı olup ambalaj 

m üşteriyc aittir. 
25 toptan aşığı ıab larda yukarıdaki fiatlere % 2 zam 

olunur. 

355 
356 

357 
358 

~AZMAŞ 

'Sanayi ve Ziraat makineleri 
1,nrk Anoııin şirketi 

LANZ - Mazotlu Dizel tarlı traktörleri.. 
4S-3S·2S-20 bcygirlikı Her buıust' g rantilicllr. ı 
F.yatta ucuzl11k tediyatta kolayhk v rdır. 

LANZ - Harman. biçer bajlar, ıımısı ve ot preseıi, 
tohum •11rıaa makineli. lralbur tnaldnai, pal• 
tea Çikıırma môia .. ı ve bilumum alata ziraiye. 

RUT-SAK - Traktör pullulduı, mibzerler, dJıkato. bım&k. 
ppa maklntleri. 

WOLF - Buharı. kazaa ve lokomobill~ 
Tım Di.ııl mo\örlerL 

·.Her türlG fabrika tesııab ifl•İ deruhte ediUr. 

Bayak Kardiçalı Hrın 55 No. da EGE 
mın raAa-. aMliM Cfc!enteei TALA L 
l/Ot.ıLUNA mlfracaat. 

DIŞ DOKTORU 

Cevad D.Jf lı 
llrincibeyler ıoltak No. 48 

Miicellit 
Ali Rıza . . . ... 
En temiz ve om Uril lillti 

aüıatle yapar. 

Yeni Kaôallıw 

-

== 

.. 
~. hift.> ı 1 

lstanbul belediyesinden: 
Muhammen bedeli 

Ku. a. 
214400 l.ilre pastorize süt 14 7S 

2 15 kilo yoğurt 17 50 
el diye ha l;ıh nelerile U c l riııe IUzumu olan ve 

yukanda clna v mikt rlnra )'atılı üt ve yoğuı·t k palı ı.atfla 
ilt.tneye konulmuştur. ~ksiltmc 30/6/938 P rşeınb gUııü 

aat 15 de daimi encümentıule yapılackbr. Ş rlnnmc i 1 v -
.tıın mlitU\tlüğUnde gôrblebilit. 

1 t kliJer 2490 No. Jı kanunda yazılı ve ik 2 lira 
28 kuruşluk ilk teminat makhuz veya mekluhilc b I:' ber 
teklif mekhıplarını hnvi knpnlı ıarflarmı yuk ıd ywlı 
gllnde t 14 de kadar daimi ncümen vermelidltl r. Bu 
saattan sonra verilecek zarflar kabul olunnıaz. 3607121 1 

afia Mndnrloğtınden: 
O • • 9 Perıe nii sa t 15 t lıtanb lda Na a 

Müdürlü ünde 47000 Ura keşif b delli Valdebatı Pr vaotoryo 
Talebe v Öğretmen Saoıtoryomu ı.incü l'1 inııat ve tı• 
ıisat iıleri kapıla nrf uıul le ıkıiltmeye konulanı tur. 

Mukavele eksiltme bıymdarlık iı\orl genel buıuai v fenni 
ş r!namelerl proje keşif bulasuile buna mütef rri d.ğer vnk 
235 kuru • uk bilinde dai ıindı veril c tir. 

Muvakkat te inat 3525 liradır. 
lıtekllle in teklif m ktuplın ve u 85000 llrah · u 

bcnzeı iş y ptığna1 dair Nafia Vekaletinden almış olduğu 938 
yılına ait müteabhitlık ve Tlcar l Od111 veıUcalırıns bavi 
kapat. zarflarını 30 • 6 • 938 Perşembe günü saat 14 e k dar 
Nafia müdürlü Ucac vermeleri. 330311947 7 12 17 22 

• • • "I 

. ·.· . _, ... ·-: ._ . .. 

· Şeref Oteli 
,Sabık Hacı Hasan Oteli k4tipluinilen 

ŞEREF'in iaaresind• 

Mezarlıkbaşında, lsmetpaıa bulvarına 
nazır, lıer tarafa yakın, havadar .. 

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

(Ş E R E F O T E L 1) sizin evinizdir. Taıradıa rılecek 
miiıterileria itlerine yardım ed lecelc. keadileıhae her 

türlü ko'•vhlc ıösterilecektlr. 

T. C. Ziraat 
ıubesinden: 

Baoka1DJ• için bir daktilo ılanıca • 
~ruıızcıya da aşioa olmam •atl6ptv. Tallpletla teraltl 

anlamak Qzere şubemize müracıatları. 18 21 23 2149 

) 
I 



'1 e~irın ı lubii uJarak 
~·apau en iyi mn!-bildir Eksir Şahap Basur memelerini giderır. 

Kuvveti. işti ba\·ı arttırır. -
Elb"se ve Manto 

m~rıkllırma müjde 

Zahittın B•11!ar 011 

s.,.,.ı., ... 

mm~~' 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

En m6tkfilpaeot müş· 
terile;iııi memouD eden 
bu f rmaJı uo"tmayınız. 

Tüccar Terzi Türkp:ı::ırı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu kere yeni açtığım mataucia zeog"n 

~eı·tler. Maatolu:r, Tayyorluk, Trcıv.ıkarbk 
kumaşiar n envaı ni, yerli ve Av· upı. Sıhhat Eczanesi 

ı - M"'faı1m dahi~i ıde zçtıt:m terz hanemde 
huauıi o ırak bıy ve bayanlar için son moda 
z .. ·f, şık manto, rop. tayvo ·, etek, bluz, turvaka ... Başdurak Bnvnk ., Salepcio~Ju Han1 Karşısında 

.u\talet, ge .ın l ik. siv.1 ~e aıkui elbise ve k11putiarı 
itlenildıği ve betcnilditi ~eki de imal ed lir. 

2 - ivı .. c& .oelem peşin v~ kredi ile de Y•p·hr. 
S - Bll ııöz 'cr~ mi11 dopu:uğa111.1 anlamak için b;r defa 
ttcı übe kalid r. 
Adres: Odunpaıar: Simerb,,nkın ~· lcbfı ealci B•yraklı 

mağazı NJmara ti · Telden 3276 
Toplan 11lr pe,.elc. ndt! olauılc lıariçfen si1J11riş ko6ıı1 edili: 

a ~· ka eşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir~ 
U~RKEZ ŞUBE 
lZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti 
yacından cvel geJir. Herkes keo· 

d ı 1 aline göre temiz 
b: r eve, mıNfirierini 
kabul edecek bir ı ı· 
lon a ı • bat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçlar. İyi. 
bir mobilya içinde 
keodiotıi ne ailenizi 
m uhate daha iyi tanıt 

abifirsiııiL Evioizio , 
cşyuı hayab :uu dİ· 
keıı olduguuu unut· 
mayınaz. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mııa. 

ma ıesi yapılır. 
·' • 1 ;-, • ~,-· • ,' - """"' •• 

Hacı Ali Zade Alıduılah 
Ticarethanesi 

Her cins kostüm.ülı yeni çeı:t kum:ıı!ar 

Yr. z mevsiminin y"lkhşm111 m -nası-bctilo yem rctird: ğ: 
·ooRMôY .. FAYN •VULEN., ve •fiŞER.. koı.tamlük ku· 
pon'ara kosıfüulülc ketenler. pardesjı üd::r ve he · Ur.Ü YERLi 
ve AVRUPA kumaş a,ortim"'nları rekabet kabul etmiyece.c 
derecede eatılmaktadır. 

E bise iht yacınızl temin etmeden öne~ HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticuethıı ı esin i uHaka ziya:et eJıo.z. 

En s ğl s , en sık ve en ucuz kum.ışJArı yaiqız bu mat•· 
udırı alabilirsiniz. 

Peştem .: lcı l:ır E~naF V.! Ahlli Bark ... , 
· ,. , .S . ~ N c:v_ z. __ a es.... u. as .-..ı u'1•l -~· c: ı, "' . 70 

1ELEfON 

Sep[olin 

DIŞ 

mccur.ana 

kullanınız 

Toptan 
ıatıı yeri 

Peı~em• ~ cılerda 

Lttfi Krom 
Ecza tlepo11ı 

EN .1':'1ÜKEMMfL Di$' MACUNUOUR . . ~· ...... -· ' 

Foto Köro~lu 

amza üstem 

İ ş T . A 1( s İ 
Telef on 40 40 

38 1938 
O dsmObil ve Şevrole 

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

T. i5- BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Hee.aplar 
lkrami'ie plôı.nt= ' 

4 adet 1000 L .ı::ooo L. 
8 fP soo,, 4000 .. 

16 .. 250" 4000 .. 
76 " 100,, 7600 .. 
80 ,. 50" 400J .• 

200 •• 25 .. sooo .. - --384 " 28600 .. 
Ku:alac lmart, lhaziran 
1 ey ul, 1 biriociki.nua 
tarihJC"rinde çekilecektir 

En az 50 hra mevduatı 
bulıanırı be .. aplar kura• 
lara dabil edılccektir. 

•:==========~~========~=========-• 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

6tıltterigolo6 w 6ııla:şı~. sttltı'ft lııutalı.Jcluı ail&fl...,. 
&Verem va sair• a 

Burnabane Çorakkapı caddeıi poliı karakolu 7ınında 
251 ııyılı ev ve muıyenebıaesinde aabahtu akşama 

kadar basf alıruu kab11 ı eder. 
l'ı!lefnttrr. 411 S 

ı•·--···· ..................................... ~ , ....................... . 
Birinci Sami Muuhaasas 

Dr. Demir Ali 
Ke~ •fi• 

Cilt ve T enasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Biııncı beyler IOGit 
Elhamra Sinemuı arka~ıoda 

T~le'on : 347~ 

G .. ·e ki • oz emı 
Mitat Orel 

Adrea: Beyler Numu -. 
kağı No. 21 

Kabul uatleri: Otledea ~J 
aut 10-l:l öiledea aoar~ 

15,30 • 17 · f ele. 34" 

~ ......... ~ ....... , •• ,lm!l-. ........ .,~ ... .-r 
Kırc;ic;eği Kolonyası 

Adı ile Şifa Eczanesi 
Lu i~im al.:ında Temizlili., 1·uvalet, Maa•d} 

v ~ t:.ıv.:ı~·et sat u :l::r:na ~o~ elver.şli 

Yoksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruştur 
Ş/F A Eczanesi KIRÇı ÇEGI Kolonya•ıtd 

Bu tiaıa satmakla boyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, l\leoekşP, Şipr, H. eli 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük '' '' 40 Kaıru~tıı'· 

ı .......... mm~ .................... __ ı ............................................................ ıı Tavsiye ederiz 


