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Fransa, hattı hareketinde ısrar eder
se muahedeleri kaldıracağız 

Başvekil, yakında Hatay 
kat'i izahat ve ecek i 

• • 
ıcın 
' 

~-------,. ... ~ ...... ·~·1·-4------~---- me &'1.tl olduğu mcs'ele) e gcçi~·orum 

Pariste çıkan Tan gazetesi, iki devletin mutlak şekilde Aksi takdirde F ran 
sa ile muahede

ler için 
Meclisten itimad 

istiyecektir 

Diyerek Hnt:ay i inin geçen hafta. 
dan beri geçirdiği safhayı anlatb. 
Esaslnn itibarile temas ettiği haricl 
işler hakkında dnha fazla taf ilat iste
nirse içtimadn hazır bulunun Hnriciye 
Vekili Dr. Arastan oruJabilecej;riru 

anlaşması zaruretinden bahsediyor 
AntakyJı, 20 (A.A.) - Anadolu' 

.ajansının hususi muhabiri bildiri
:ıor.: • 

Ademimüdahale komi- Hükumet 

Du:it:l'lt!'• söyledi. 

Kamuta:rm h~r sene Jıazirnu sonu
'4- na doğr ı mutadı olun tatiline işaret 

edeı·ek, bu hnftn içinde Hatay işi hak
kında büyük meclise katli be.vanatts 

tezahürü 

tesi cumaya toplanıyor Viyana.?an ~ ahudi 
R 1.. • a·.,. ( profesor getırecek 

Almanya.Ro· 
manya 

lstanbul valisine 
gösterilen sem
pati büyüktür. 

usyanın vermeR ısteme ,gz masra , 
ları hangi devletler üzering alacak? 

Londra, 22 (Radyo) - Ademi' Komite; Ru yanın vermekten 
müdahale komitesi önümüzdeki istinkaf ettiği masrafın hangi dev~ 
cuma günü bah saat 1 O da topla-! 1 1 . .' ... • 
.,. ı_ L d p ı· d'~ · et er arasında taksımı lazımgcldı-·• caı; Ne or c ımotun ver ıgı v. 

muhtıraya kar ı vukubulan itiraz- gı hakkında da tedkikat yapacak.-
lan tcdkik edecektir. 1 tır. 
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Seyhan ovası 
Pek yakında, büyük ve fenni tesisat yapıl· 
ınak suretile feyezanlardan kurtarılacak 

Doktm· B. Asım 

Atina, 21 (A.A.) - Atna ajansı 

A J b • • bildiriyor: 
rasınua zr 8~Tl Bütün gazeteler İstanbul valisine 

itilcifname imza 
edildi 

karşı gösterilen snmimi tezahüratı 
kaydetmekte ve bunların dost ve 
müttefik TUrkiyeyc knrşı Elen mil
letinin beslediği sarsılmaz dostluk 

Be ı. 22 (A A ) _ Al hi iyatının yeni bir nişanesi olduğu- 11 
r ın, . . manya teb il tt' k..-4- a· 

R .. ·ıı . 1 nu ar z e ırme '"e ır ,...._~ •• ,,._..._.._,,..,.,._--'---
ve onaanyanın mumessı erı sa ı 1st b 1 1. · b b h h ı 
" - b' ka h f d be · A 1 an u va 151 u sa 8 meç u J b l _,,,. · B .. , h.dd. tJ gunu ır ç a ta an rı nş u k . ""b'd . b. 1 k k stan u '(IU.(.ı8t • ,uu ı m etlhtAI 

d J ·ı h dd" d • J 1 as erın n ı esme ır çe en oymuş 

h •-'- da ed ··za1c ve öğle üzcm Nnzır va ı o zıas - rı en ususı og e yemegın e 1U1llr 
o ayısı e ta a us e en mes e e er . . 1. K d · ta 1 ·1 h " .... 1 ~ · d ı..ft 
a~ın cereyan en mu ere- . . f · b l 

1 · · de h 1 b" · rafındnn kcndı evmde şere ıne ve- u unmuştuı·. 
er netıceaın azır anan ır serı ................ ., ...................................................................................... '""'N 

ikM:~~; k~bi~::i Kültür Lisesindeki hadi-
-+-

Tadil edilmek üzere 
bugünlerde istifa 

1edecek .. 

• 
senın muhakemesi 

Ankarn, 22 (Hususi)) - Sıhhat Kahire, 22 (Radyo) - Mısır kabi- . 
ve içtimai :;,\Iuaveııet müste.an Dr. nesinin tadili, .kat'i su~ tekarrUr 

Suçlu talebenin iki seneden beş sene· 
ye kadar mahkumiyetleri istendi 

B. Asım, Ankarn tıp fakilltel'i için eylemi§tir. 
getirilecek ohm Yahudi profesörle- Yeni kabineye, Vefd partisi de dahil 
rini, Viyanadan seçecektir. olduğu halde bütün siya.si fırkalar * 
----.... - tirak edeceklerdir. 

Polonya cum· Kahire, 22 (Rndyo) - Dahiliye 
Nazırı Said pnşa istifa etmiştir. Bir ' 

hurreisi Kovalisyon k bine i teşkil için kabi
ııede Yapılacak tebeddüllerin basJangı
cı sayıl!ın bu istifayı diğer istifalar 

ı t• h İ • • fta} takip etmesi muhtemeldir. Yeni kabf-
S ıra a IÇIIl • nenin, hafta tatilinden eveı te~kı1 ecli-

yaya gidiyor. leceği tahmin olunuyor. Miiteccıviz taıebelernıuhakcmc cdilirlccn 

Y Buca KülUir Lisesinde müdür Bny maddesinin UçOncü bendine göre tee. 
Vnr ova, 22 (Radyo) - Polonya arJD başlıyor Haydar Cnndnnlnrı tnbanca Ye silah- ziyelcrini istemiştir. Bu maddenia 

cumhurreisi Musiski, ailesi erkaniie la ölUmlc tehriid ederek zorla tasdik- , üçUncü Lencli şöyledir: 
-..: ... ··-- ..... 4 .. ~~1!!;:;:!,.°.!!.!.rgö7·üniilj bugün 1talyaya hnreket etmiştir. irfan Hazarın name istiycn talebe Salaheddin, Zeki l . 1stedik1erini yaptırmak için göstc-
b ı• h Adana, ~2 (Hu~u~i muhabirimiz- Mu iski, İwlyndn biı· müddet isti- ROMANI ve Ahmedin A Jiyccezndnki mubnke-

1 
l'llen cebir ve şiddet ve tchdid husus-

~Omanya ve ıa tı den) - Hukume.h?1ız, .~e~han ~va- rahat edecektir. (K 1 kt k •) melerine dün devam cdiln:ı~~ir. Mu- ·~l'l s~lfihl~ bi~·knç.k~şj tnrnfmdan bir. 
Bük . eının sulanması ıçm buyuk teSJsat Cumhurreisi; istnl-1yonda, 'Mareşal aran 1 a a hakeme son sniltayn gcldıgınden ve lıkte ışlenılmı e ıki seneden beş ee-

Vetiah 1d~ş.G 22d(\~ndyodo) -!ihRolmanya yapncaktır. Su tevziatını intizam ve Riç MigJ, ~cko lovakya, YugosJa,•ya, la ADAM şimdiye kndnr bütün şahidler dinlen- neye kadnr cczn hükmolunur. 
J ran O\"V ne' refa- -k ı· t) t ' ' • JtaJ ' n ] ·ad· ~·ı. 1 .l\aund . • • . mu emme ıye e emın ıçın muaz- ve yn sef ırlerile başvekil ve nazır- diğinden bu cels~ c J ı? maı;:ammı Fnkııt tnlebclerin, yaşlan nazarı 

1'e , . ög~~cnlerı oldu~. halde, zam bir regulator ynptınlacak ve lnr tarafından uğurlanmıştır. Sizi heyecanla sürüldiyecck olan i gal eden mllddeı.umumı muavini B. itibnre a!ınnrnk cezalnrının hafifle-
- l'\njıle gıt~ıs ve 1821 tı.nhınde Ro feyezanları önlemek için yapılacak Musiski ve ailesi, Adryatik sahille- bu roman d "tı'baren gaz t Sabri Atamaner, ıddinsııu serdetmiş, tilmcsi mCimkOndilr. Müdafaa için ... nnyanı . t°kl r . . 1 l yarın an l c e-1 ı l'i ~ 1 

• 
1 

• n 
1 ıcın çarpışı an yer- büyük kanalların inşasına hemen rinde kfün Lnadrana şehrinde ikamet mizde takip edebilirsiniz. uçları sabit olan üç talebenin de Türk muhakeme 27 Haziran Pazarteai gllnQ 

Rezmı ür. baslanacaknr. edecktir. ceza kanununun muaddal 188 inci saat on bire bırakılmıştır. 
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~I~ · ı;· Iİabe~:ı-;~: ·~ -ı K-~~-~:-;:-tdaki 
frfaı Tlazr11· 'E' d" - ' r: : ' ; 

1 

yasak mıntakad: Coya ne anlatıyor? 

• ... - Q .... .. 

Fal ve Ölüm 

1 ~ 

1 lıir 
(~ll:ıh•ız Gençlik) romanının mu- Tam bir huzurla yoluna devam ge e mahsul vaziyeti Bfrinci kordonda Fcti Uygun<' 

lırırrn:ı olıın Horvntıh, küçükken mı- eden romancı, fırtınanın tesiriyle a V :ananlar ve ~ürekfümıa aid tütün mağazası 
ılsa 1 alınn baktırmış. \ e falcı ona, yere dfü~en kocaman bir ağacın al- k • • d • t önünde eksper B. Haydarı taban· 

- Mö yö ,demiş; seni sakin değil, tında kalmış, ve lahzada ezilerek ÇO J yı IY B ca kurşunile öldüren ustabası Re· 
Uıkin mudhiş bir öHim l>ekliyorl dünyaya gözlerini yun-ımustur! ... - eş Yunanlı Ag"' ır- cep hakkındaki tahkikata sor~l.'.' 
_ .Miidhi.,_ bir ölum ... __ ** T dl •• h .11 • v k . . hakimliğnce . d~v~m edilmektedir. 

Horvatıh'm yazılarında bile izi F 1 E ba . l Urgu U ffiUSta Si!! erı yagmur be • Cezaya verıldıler Suçlu Recebın ıstıcvabından sonra 
.... 1 b •. 1.. d" . .. d I . acı - 4 y na ınanmıyan arl hadiseye sebebiyet verdig·i iddia edi· 

goru en u o um en ı esı, o gun en stıkbar ık f d" 1 •• •• ı· J N •ıı·d d } • • C 1 " sonra muharririn bütün hayatına mus ı nası ese ıyorun goruyor 1yor ar azı l en e cevap ge MlŞİlf k eçen erde Kar~~urun civarında len 1_9 yaşı~daki Müsevi kız.ı C~-
hakim olmuştur. Asansör~ otomo- u.n.uz ~ .. . ' ara sularımız dahılınde ve memnu ya dınlcnmış, Coya, Receple hıç 
bile tirene binmektcı: koTkan kl· Spmtle~ -:-- Elbette d~nyHyı ıda- Mah ul vaziyeti hakkında Tur- gitmesi, mü tah ili endişeye düşür- mıntakada balık avlarken yakala- bir alakası bulunmadığını, söylen· 
~ ~lık dd I d d .. t re den gızlı kuvvetlerdır. arpler, gutlu ve Nazilli kawlarından da ınüştür nan Sakızlı Yumın tebaasından Va- diği gibi mağazada Recebe şarkı 
a ca e edr fe a . ımmı gu5 ~ al 11 cinayetler, tufanlar. zelzeleler, şehrimiz ticaret odasına malumat Ek"l." 'kd ı d . sil ve dört arkadası hakkında sorgu okumadıgwın; yalnız vak'a au .. nü 
~omanCJ, aon e a ~ınema reJısor e- .. 1.. I , . k 10'.!! l h b k . . - ı ış mı ar arı şu ur · h"' k" 1.•• "' ' 

. d a·od k t f ldan p . o um er ~e m ııap ar ep u uv- gelmııtır A J 863 l kta b wd 3078 a ım ıguıce yapılmakta olan tah- Recebin kendi yanına gelerek hu· 
nn en .;:u ma ara n arıse ti . t ht t · inde vukub J • rpa ıe r, ug ay , k'kat k • ıd"' d'l . . ve erın a ı esır u ur.. TURGUTLUDA • 1 sona ermiş, muaddel anuıı susi bir mes'eleyi konu tuğunu söy• 

avet e ı mıştı. Hepimiz, doğar doğmaz (Mukad- • yulaf 53, çavdar 48, bakla 200, no- mucibince memn t k d _ l . t• 
O ·· ·· v· d J' d M h l ı u mın a a a av emış ır. n gun once Jyanrı an arise derat) kumaşımızı n üstümüzde a su ün umumi vaziyeti nor- nut 95, burçak 181, tütün 1250, pa- lanmak ve gümrük muhafaza me- o·w } ·dl d C ·ı R ep 

• d .. b sey h t .. k.. k" . . Id" G k ck"l' d m k 2185 h k d l ıger şa u er e oya ı e .ec a ar .•u~1! u a ~ • şu ur ·ı getırıyoruz. ma ır: . ere ı ·~ z?manın a, .~e- u e tar ır. mur arımıza silahla tecavüz etmek arasında bir alaka mevcud olduğun· 
keyali sukunetle aeçtı. Dinciler - ll_!llin .k~şfettiği yeni rekse ıstıhsal mev~ı~ı ol.an b~gun- NAZiLLiDE : suçun~an mevkufen ağırceza mah- dan haberleri bulunmadığını söyle· 

alnız... birşey yoktur. Kendımızi, çok şey- lerde havaların musaıt gıtmesı, ku- p k k" . d kemesınde lüzumu muhakemeleri- mişlerdir. Tahkikata devam edi· 
Siodmak bir gece romancıdan ler biliyoruz sanırız. HaHkatte ise ru mahsulatı için çok iyi ve faydalı amu ' m~~ır, susam e 1.mı. . e- ne karar verilmiıtir. lecektiı. 

!l)'l'llırken, onun metro:,Ya binmi- cim karnında bir noktayız. Ancak olmuştur. Üzüm vaziyeti il'~çen se- vamd~dır. Dıgcr mahsullerın ıstıh- Muhakemelerine otuz haziran 
'Yer~. Concorde'a kadar yaya gide- alimi kül olan cAllah> tır. neye nazaren çok iyidir.. Uzüm is- sal . mıkdarlan tahmini olarak şöy- perşembe aünü başlanacaktır. Bir kaza 
~eğını anlayınca, Materyalistler _ Bu sö ledikle- tihsalatının 7 5 - 80 bin çuval ka- ledır : . Buca nahiyesinin Belen başı köyün· 

- Aman, ne yapıyorsun, de- rinfain hepsi de korku ede~yatıdır. dar olacağı tahmin ediliyor. Pamuk Buğday 1328 ton, arpa 1599, ır • den 11 yaımda Musa Yılmaz, bin· 
mit: hurdan ta oraya kadar yaya Gözle görmediğiniz, elle tutmadığı- ve tütün mahsulleri ekiliş itibariyle bakla 291, burçak 35, çavdar 384, ayyare resmt ne- diği atla lzmire gelirken yolda at· 
gitmek!... mz, laboratuvara sokmadıiımz ve diğer yıllara nazaran fazla ise de kendir elyafı 65, kendir tohwnu .55 } d J k? tan düşmüş, başından ağır surette 
Romancı cevap vermi§: buna rağmen manevi yardımların- havaların devamlı surette kur:C .t'!!1~ur. er ena Inmıyaca . yaralan?1ı§ ve .l~mi~ 1!1emleket has-
- Hayır hayır, kat'iy~n metroy~ dan ~edet umduitJnu:z telve, is· • 2469 numaralı tayyare resmikanu- tahaneame aetmlmı§tır. 

binmek istemiyorum! .Muh_a~kak: ~n_ıbıl, bakla, ayna, t~nak vesaire B l J l k t t l nunun birinci maddesiyle 2469 nu- Yanım 
Cocol'de,a kadar yaya gıtmelıyım 1.. ?1ıııll6. fall~r. topyekun masaldan e e Uf Ve' 0 Q n Q Ve 0 e • maralı kanunun birinci maddesinin F _ .. .. 

Likin... ıbarettır. Hıçbir münevver... 'J B. fıkrasından (plijlar) ibaresinin .. oça kazasında B~arası koyu· 
-••u11HNM•M11nauı• ... ••n•111111111
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11111
• 1••••1•••1• 111111111• l • k t l b l d kaldınlmıı ve mahalli hilkfimetin mU- :J0 ~ykırdk k mevk.iındd Ab~med 

[. . . d d erı on ro a aş a ı saadesty.ıJe açıl~n .beynelm~lel panayır cukn kur:notl~rıuz t~~~~u::nu,~ ç; 20 "' ·sonra yur a o" - ve serırı erdekı byatro, sınema, sırk ka (100) d"" .. -.i 

.. "" : B · ü r · ·d . d lü k ve konserlerin duhuliye biletlerinin d 1n.1.yadngmb 1 k 
0numıaa·-

ır m r,ettış ı aresın e zumu a· panayır ve sera-inin devamı müd~ a 11 ın e k u u~an ;:;: ~ rı ~ 

nen T' ürk gencı· d ~ ı· b l tince tayyare ı·eaminden muaf tutul- mamenbeyb~ mıı ır. k m c1an' ya -
J j ar memur Tda lyeffe U UnU.)'Or duju Maliye Vekaletinden bir tamim- ru'b:ı:tur.1yet verme ıuçun t\l 

Belediye reisliği, baıhekimle za- zabıta memurlarile aece ve gündüz, le ~~liyetel bildirilmiıtir: 

B Figani askerliigv ni yapacak ve bir bıta amirliğine verdiği bir emirde, esnafı kontroı etmek ve belediye ·hı ı~na eyh kanun~·~ meri~·~ti hl- F 
• , lzmirdeki gazino ve otellerle aşçı tenbihlerine aykırı hareket edenleri rı A o an l/6/ 988 tarıhınden ıtıbaren ransa 

d h F d•• • 1 ki dükkanlarının sıkı bir kontrola ta- cezalandırmak, her iıin, tehir hudu- pla!larda kullanılan duhuliye biletlc-a a ransaya onmıyece . bi tutulmnsmı, belediy~ tenbihleri- du dahilinde halkın rahat ve hıızu- lermdeıı artık tayyaı·f! resmi alınını-
• • • , • w • ". • ne aykırı hareket edenlerin cezalan- ruıru temin eder tarzda yapılmasını yacakhr. Kanunda yazılı evaaf \'C ve- F rankova m.am•• 

Yırmı senedenbcrı anavatandan sonrakı kocası ve oglu fıganı ıle bır .. d 1 1 L'ld" . ti. s· · b'n' t • t kt• K t 1 ta rajti cami panayır ve sergilerdeki ti- .T U 
k F d b' T'" k lik C · · ·• · b' ecri . ırı ma arını oı ırrnıt r. ırı ı emın c me ır. on ro ve rama- • 1. 

uza ~ h~k'!ıa a_ y~ı.ıyan ıbb .. u.ı k teb ezayıre g~~~· .!1 ıth .. kıhmış, üzerine üç defa ceza görenlerin otel, lara müfettiş tarofmdan başlanmış- yntro~ sinema, sıı·k ve konserlerin du- sil aöndermivecelJ 
aena1

1
,_k . u~etdı~ızı~. tefe Anuskaı e a. r~ _asdemı1~ 1 te_ş~ . bu.su ı ': u ~e- gazino ve lokantalan belediyece ka· tır. huJiyc biletleri, panayır ve serginin O · 'J 

nıemae etımııe onmuı ve • tunızm w eh ıyı ır netıce vermış, tt lacakt Bel-_ı· · _ _ı lt da be . faali devamı milddetince tavyare resmine Paris 22 (Rnduo) _Havas A'.., 
ad lk' ·· ~-• :-ı.... ım· · imd" ı3 ınd la Fl · pa m ır. eıuıyeoe a ı ay n n - 3• , 

3 
" r an eve 11Wl ..-u-~ 8• 1Jtir. f ' Yk' ıbaİ 0 n kaaanı tmava- O.lediyc:ıda yeni ihclu edilen .mik .YeU. bulunan ve mWhakatla lzmi' tabl iJltu)mıyauktır. aı. Frmıaauın aeueral Franko h~ 

figani ad~nı ta ıyal1 bu ~en~e, ~ ran- Ena ~e i t 1 b rına 1 vu bmT:~k fetti liğe belediye mınta amirl~ı arnsıf!<la l tiyen nakil \rastaları kontr (:ocuk kampları meti ~ıçzdinde JY 1 • il 
eız anne ı tarafuıdan Pıer ı ı ve- vv~ d 8

1an ub n ldge ~nk u ur rinden Muzaffer tayin olunmuv işe rol edilmiştir. Görillen iıler hakkın- Temmuz t\yında Bôzdağ ve l•oça etm_eie karar verdiği tmkkındaki hw 
~ilmit imiı. Babası Türk ve doktor f:hcıı:merı s;n I u ah ld aç li;te başlattınlrtuşbr. Müfettiıin va~ife- da hazırlanacak bir raport vilayete da açılacak çocuk kamplan için Sıh- beri tekzip eylemiştir. 
8. Azizdir. Annesi de Marsel adın- se fer 1

• ıtAanku adn dn :ı· ıi, it otomobiline binerek belediye verilecektir. hat ve lçtimaf muavenet müdürlü- Budapeıte 22 (R.dyo) - Dun· 
da b" F 12 kadındır raya geçen genç, n ara an a ıs· w.. •• k d · ı · d k ' . . p . . · 
Dırk ranB• A . k. 'l .. tatistik müdürü B. Kazım Deminin, J~~mın .. ayı mbuaınke esi ıne k evlam yıa uMpası maçı ıçıln arıse gıtrn1' 

o tor . zaz, va tı e umumı . d" l . . v·ı A · il uzum uzcrnc u apara aza ar- 0 an acar sporcu arı bugün bu..--
lıaıpten evel latanbulda Bn. Mar- ~~nı ahcas!~m. ned .. mke ~: 1ışti.~. ı ayet yo arı daki mektep çocukların.dan (3.S) i ya dönmUıler ve kaza~amadıkt.rın' 
selle evlenmiı ve bir müddet aonra .~r ~~ ~rrır Hız, .. uk .. f n 1~k~ ~o- alınacaktır. dan istasyonda (Yuha) larla kat• 
vefat etmiftir. Gebe kalan zevcesi ~?mkuştur .. 

1 
... enulzd wa ı mıCeal'. 8 -+- ııla~mıı:ılardır · 

1 

d d k B "-' i ka d • la .ı ur çe ve ıs am o ugunu, zaır- ş b• d h J ~ . · 
e, o tor . '""ız n r qı o. n ~~ de müslümanlar arasında birço1' sa- ftAn k l h f cak e 1r e 8 IF 8F Halk, sporcular aleyhme nürnA" 

o 11~ada A:Ja~yada bulunan ıimdıkı mimi arkadaıları buunduğunu, an- ırJUna asa ar, emen açı a , -riıler rap?u~, ~por fe~eras~o~u r~ 
lımır iltttıahk müdürü B. Klzım nesilc bu ark.ada larından aynlırken h l J kf l • •ht • iti (Dıd) m ıstıfumı ıateımıtır. 
o.=.,rıe:e :rnittı mU~~~t mütecasir olma~la beraber anava- astane er e me ep erın 1 ,.. Bir hafta sonra CJ?id); akşam iizeri istifasını vef" 
ye 8 mıt r. çu tana yurduna kavuıacağı için de [ f • J '-f mittır 
Fipni (Gencin ~) .. üç y~~~dn yük~ek bir aUrur duyduğunu- aöy yaç arı emın 0 .UnQCOıc ır kapatılacak 
~ Alany~ Turk nufua aıcıline lemi§ ve demittir ki: . Vilayet biidceainin, Vekiller he- kadro tiplerini de yakında taadik 
kaydedllmfttır. Fakat Bn. Marsel . _ Türküm ve artık Türkıyeden ı· ta-.l'k "ad _ _ı·ı_ı · w. i _ bazı maddeleri deaiıtirilmiıtir. Şehirdeki ahırların, tehir dışına 

....... 1._.:ı_ T" k" _.J kal . . ye mce IJCll ve ı e cuıauıgm yaz • kl. · · . d I dd mu~eaeuen aonra ur ıycue · batka bir yere gitmek ıstemıyorum. k ~decektir. na ı ıçın tayın c i en mü et sona 

Da adiye 
mak iste~emiş, çocuiunu; B. ~~- Mukaddes orduda ask.erlik .vazf f~ mı§h · .. .. . j Büdcenin tasdiki m~naaebetilc .~rmittir .. ~elediye ~eiıliği~den , . ~.a- H • • iJ -
:zım Demıyebırak~ıı. Franaaya don Jl\\ yapacağım ve artık, benım ıçın Haber a1dığımızn gore ; budcenm yeni yapılacak olan miihım ypllann .,ıta teşkılcstı vasıtasıle şehır dalulın- arıcıye Ve m S 
mÜf.! orada evlenınce oilu Fia,niyi Fransa mevzuu bahis değildir. An- varidat ve masraf yek\inları aynen münıakeeaları derhal açılacak; has- ~e ahırlan. bulunanlara yapılan teb- l /ı ... AT l • 
cI. Fransız kons~l~sluğu vasıtule nemi severi"? amma, Türkiyeyi da- Vekiller heyeti, memurlara aid tahane ve mektepl~rin bütün ihti- lıgatta bır haf~a sonra b~tiin olu~- f em e at l Ya Z lT 0 
Puite celhetlirmıttır. O :ıaınandan- ha çok aeverım, • bırakılmı ve yalnız nizamnamenin y~ları, hemen temın olunacaktır. ların kapa~ıl~c:ıgı: _ona gore tedbır rınz kabul ettı' 
heri ~uğun, akrabası ~rafındawn Tahsilini Fransıı: mckteplerınde alm~ları bıldırılmıştır. 
yapılan ınüteaddid teşebbuılere ra~- yapmış olan bu genç, yakında tek- T am vaylar da Bı·r balıkçı kay Vıllyet umumi hıhıssıhha mec- . kil 
aıen kendilinden bir haber alınama· rar Ankarndaki akrabası nezdinc r • liainin kariirı dahilinde bir hafta son- Paris, 22 (Radyo) - Ba§vN 
wnıttır. Fakat nihayet, Bn. Maraelin; dönecektir. boldu ra ahırlar kapahlacak, halkm 11hha- Daladiye: bug~n Müı«:~lekit •' 

··: - o o woo - ... ;ouououw: ... - o o wo+••-. w • Kaza ve izdihama ~;; ~ı;tı:!e~:.elen vaziyete niha- ~~;j ~:;~~b~I e!t~~;;;;::: 

lnciraftı pf ô.Jında temiz- karşı tedbir Denize açıldıktan -· 
,. ~ h . t v ·ı· Tramvaylarda kazalara ve izdi- sonra dönmem;!!: Tayyere sı·neması TEL3E1f10N ııge e emmıye erı ıyor hama mani olmnk için belediyece a- y ., 

· lınan tedbirlerden birinciai, tramvay Foça kazasının Sakızcık mevkiinde 
1!2CE= rr•• }arın kapılannda bulunan demir ka- bir deniz kaınsı oldutu tahmin edil-

d 
• • • l • li /ô • pılann trarnvayın durak yerlerin- ! mektedir. Evelki giln aaat 18 de bir Bele ,,,. re.ar, ne ıra ı p 'J ve ~a- aeıı hareketinden sonra kapatılma- yelkenliye binen ve balık avlamak için 

db ' l ld d sıdır. Fakat lzmır tramvay seferle.- Sakızcık mevkttne dotnı açılan Sıdkı 
% inolarıncltr miilıim f B ır er 0 ır t rinde durak yerleri birbirine ~.o~ sık oğlu Fehmi, gece ve aab.ilıa kartı Fo-

. siııcık mucadeleainc l olduğu için biletçileıin mUtemadıy~n cnya dönmemiştir. Bunu &"ören kar-
Btledbe reiııi B. Dr. Betıçeı Uz, Beledi)' ktir < e demir kapıları açıp kapam~sı lazım de i Hnkkı, zabıt.ya müracaat ede-

iil n lnciralh plajmdn t4=tktkler )ap- ehemmiyet ver c · . gelecektir. ı·ek havamn fnzln fırtınalı ve denizin 
·n·r.· · . ·i bi. ı-1ta B 1 d' · 1• bcledıye memuılnrı. H "'--"·!'-- • . mı~. \•eı ı.ı emıı uzeı ne t zau e e 1) e reı , . 1 • h ayvan 1.GUauuah clalgalı olduğunu, bınaenaleyh sanda-

umiri. yanında mtıl<'ı-ıdclid memurlar na lnciraltında l npacn~Iı~rı ış eı ak- Vil&yet t.&ytar müdürü B. Nazım lın devrilmesi, veva dalıraların sevkile 
\ c temizlik amelelerile plajda faali- kında dirckiüler vermıştır. . UylW' hayvan t«Hrikatı için. Ber- uzuklara gilmi!f olması muhtemel bu-
~ C'tc gccmi~. t('miılik .t'KJitH mı tar. 1z.. Hur:ada bel di} eden ruh .. tı.r~ alın- gama köylerine 1ritmiftir. • ıunduğıJiıu habet vermittir. Zabıt.:ı 
mir·hıciraltı ol ındıı lltohti , r bn m d n en kii ük in anta bile mil~aade arnstırma1ara başlamıştır. ' 
NL oU>nlQbil mu wri141rini rahat lZ dilmi.fcccktir. Öted beride do a~~m D B B h . -
edl'ıı bazı :,gnç dııllurı u ~hlur k ·ti- köpeld r Ulaf ttiı·ilıniotir. Bcledıye l • • a ti yar 
rnnıjı.;. hıcirnumdald uazino va kah- do~ic>l'ları, ık sık arazhıo ve Jcahveıerı Seyahatten avdet Fura iştirak ede· 
v41lwnclerin 11ı.ıhiplm lııe, ahilin daima tefti edeceklcrdil'. 
t..ıniz tutulıu;ıuR"ı, deniz mı küçük bir Belediyenin AJmanyaya .s ipııri§ et- ett• cekler 

...... btıtlln dllnyanın ıakcllr •ttitl ·iki film t.kclim eclin»r 

iKi YAVRÜCAK 
En meşhur Fransız artistleri 

ALICETISOEf - JAKLINE DAIKS - RENE HERVEY 
Tarafandan emaalııı bir ıurette yaratalmıı bUyUyk aile fıciall 

20 MiL YON ONA AŞIK 
DiK POVVEL - CINGER POOERS 

Gibi iki büyük ıan'atklrm hakiki temsilleri 

Ayrıca 
' ııı bile atılrnırncıurı hakkında tebll- tiKi tranblialcr yakında gelince Alsan· 1 
t·•ttu lıuluııulnıu , acıda maddelerinin cak.tnciraltı ve Bulçovıı 'içesi ıu·asın• Bir müddetten beri, scyahatta bu- Pilisiinden dün lzmil' Funr komite- Zehirli gazlardan korunma ve gazların tahribatı napıında 
,,. ~et t nılı lııtulıwıı§'ı,, u birikin- da muntazam ve ucuz seferler tertip Iunan kıymetli doktorumuz doktor • ine gelı>n bir telgraf.ta Filistin iüc- 3 ktsınıhk KilltUr filmi glS1>teriJecektir 

1 ıı 1 inhı 1, 1 :ılzlen ceğl ve uların de- edile<:ek, halk, rahat otobüsleri bu B. Bahtiyar, lzmire avdet etmif ve cnrlnrınııı Punrıı. gcnış. mikyasta işti-
hl ~ ,,kıı ı1tu. , 

1
, 1, çovı~ı rn mucıy~·1:n yer ~eri ı ta11nacaktıı·. mutadı veçhil muayyen saatlerde •cık e.decekleri, tıa~ta şımllfye kada_r SEANSLAR: 20 milyon ona aşık4ve 7 ,30da iki yavrucak 5,35ve9,5" 

ıl totıluıu • k Y'4kılıu!atl bildirH- Belediye reiıl, OUıeUr.ud&ki daııiz hastalarını kabul etmeie ba§lamı;- tutulmuı olan pnvıyonlımn Ucr(•tleı·ı-
~QIU\l fia W...at Wti1 .uaiftir. m, nin aönderildlti bUdiı·llmlştiı· 



Haziran 2:1 ANADOLU Sahife 3 

Taksitler l •ıt lt f on beş·sene daha ngı ere - a ya 
J • B T •• k F •• uzatıldı Muahedesi, gönüllülerin ilk ka

O r J one, ur - ransız mu- em~k~:;.~U~0·::,~l •"P h~~~ filesi ispanyadan çekilince mer-

b k A taksitlerini verememiş olanlara ko· İyet mevkiine girecek. t O • m 1 laylık olmak üzere hükumetçe yeni nase a ının ç samı tedbirler alınmış ve taksitlerin, daha Roma, 22 (Radyo) - İspanyadaki ceklerdir. 
onbeş sene uzatılması kararlaştml· İtal~,aı~ gön~llü.lerinin, üç ~ydan evel 1 lugilterc-ltalya muahedesi, gönül 

ıd 
\J •• 1 •• ' ını tır. çekılmıyecekle:ı. hakkındaki haberler, lUlerin i!k parti i İspanyadan cekil-

T k • d " h İtalyan mehafılınce tekzip olunmak- . .. O Ugunu Soy uyor e Jr ag tadır. Biliikis, kontrol heyeti faaliyete dikten .oımı meı1yet mevkııne geC' • ç b M h l geçer geçmez, gönüllülerin mühim hir cek ve Fr~ n<:aclu, hu<hıdlarını der-
0 an e mef e kısmılspanya topraklaı'lm terkede-1 lıal ispanya~·n kapıyacaktır. 

Fransa Hariciye Nazırı, bir ziyafet esnasında lgiireşecek 
beyanatta bu:unmuc ve Eylülde Ankarayı Akoy lstanbul, 22 (Hususi) - Fede-

s rasyon, bir defaya mahsus olmak 

ziyaret edecegv ini &Öylemictir • - üzere, Tekirdağlı ile Çoban Mehme-
7 din güreşmelerine müsaade etmis-

........................................... ~ ........ ..,...'4 .......................................... ~ •• 

P~rfs, 22 (Radyo) - A~os Franses ı ,Jorj Bııne. bu miinascbetle beya- Rinin de. Eylfılde Ankaraya gidece-
teşkılatl tarafından bugün Fransa tt b 1 T'" k F ğini ilave eylemi~tir. 

tir. 

Lehistan paral · 

Frankistler, üç vapur 
daha bahrdılar. . 

Fastan on bin kişilik bir kuvvet çekerek . . . . . na n u unmuş ve ur - ransız 
Hancıye Nazırı JorJ Bone şerefıne hır 1 Paris 2'> (Radvo) - Fı·ansa Hari-
ziyaf et verilmiştir. Bu ziyafette, Çin dostluğunun, çok samimi olduğunu . N ' - J . B- h mı öğ' d mentosu reisi (Kadiks)de karaya çıkardılar. ~-~· . D ı· k K ·ı d'· b d 1 cıye .ı: azırı orJ one, uıs .. n .e en 
<>t:ılfl o ın ton o ı e ıger azı ev- kavdettikten sonra, Hatavda devam .. . f" · S d D k 
1 ti i P • ef' 1 • tb t il · · sonra Turkıvc Re ın ua avazı a- Varıınva, 22 (Radyo) _ Geçen e er n arıs s ır erı, ma ua m - A •• k 

1 
• k • y-

·ıı · d'ğ b' k t h eden askerı muza ere erın sona erme bul etmis ve uzun müddet konusmu.ı. haftn vefat eden Polonya parıamen-ınessı erı ve ı er ırço · zeva azır ~ ~ -s 

bulunmuştur. üzere olduğunu kaydetmiş ve kendi- tur. tosu reisinin yeı·ine, müteveffa ?ıfare-

G • " f f , • • • şal Pilsuskinin eski arkadaşlarmdnn 
• Sladek seçilmiştir. • • 

ita/yanın ispanyaya 
döktüğü paralar 

Fransız mehafil·, bu paralaTin, 
altı milyar beş yiiz milyon 
liret oldufı:n:ı b:ldir.yor 

Mussolini 
Tayyare ile tef lif· 

ferde bulundu 

Zelzele 
Kırgızistan i1ç 

dakika sallandı 
R I Mos}covn, 22 (A.A.) - Kırgızistan. 

oma, 22 (Radyo) - talya dn Tiabsan dnğltmnın merkez mınta-
Başvekili Mussolini, bugün tayya- kasında pazartesi günü üç dakika de
re ile (F orli) den hareket etmiş ve 

vam eden şiddetli bir zelzele olmuştur. 
ınuhtelif yerlere giderek, teftişlerde Maddi zararlar büyüktür. Felaketze
bulunduktan sonra~ tekrar (F orli) 

delere yardım için hükumetçe bir ko-ye dönmüştür. 
misyon teşkil edilmiştir. 

Paris, 22 (Radyo) _ ftalyanın; liret sarfettiğini, Fransız mehafili K ı• M 't d 
v A haber vermekte ve (Fransız Milter) ra ıçe a~ a a Paris, 22 (Radyo) - Havas Son gelen haberler, Fastan elli bin 

ispanyada yapmıt oldugu asken ha- mecmuası da bunu teyid eylemek- Ajansı haber veriyor: kişilik bir kuvvet daha Frankist Is-
rekat için altı milyar beşyüz milyon tedir. • Elizabetin annes{ ita/yan clenizcile- Bugün, Valansiya açıklarında panyaya celbedilecek ve çekilecek 

(Portnes) adındaki lngiliz şilebi, olan İtalyanlarla Almanların yerine 

Kordel Hul 
Amerikad:ı yakalanan Alman ca· 
su.s1arının çok olduğunu sövlayor 
Parie. 22 (Radyo) - (Nevyork (Kordel Hul) , Amerikada yakala-

Bost) gazetesi yazıyor: nan Alman casuslarının daha çok 
Vaşingtona gitmek üzere Nev- olduğunu ve bunların isimleri hak

Yorktan geçerken be~~natta bulu-
1 
kında şimdili~ taf sH~.t vcr~e~te ma· 

ilan Amerika Harıcıye Nazın zur bulundugunu soylt~mı~tır. 

Cenubi Çinde şiddetli 
muharebeler başladı 

Çinliler, yedi yüz bin kişili~ bir 
ordu daha hazırlamışlardır. 

ğ h t · • L l F rankist tayyareler tarafından bom- ikame olunacaktır. 
Q zr QŞ a r ng %1YOTe bardıman edilmiş ve batırılmıştır. Salamanga, 22 (Radyo) - Ce-

Londra, 22 (Radyo) _Kraliçe Eli Malta, 22 (Radyo) - İtalyan filo- Vapurun müre-ttebatı, bir sandal- neral (Varela) mn kumandasmda-
zabetin anne11i Kontes Stetmor, ağır. su amirah Rikaı·d, bugün Malta vali~i 

1 

la karaya çıkarak kurtulmağa mu· ki kuvvetler; bugün ilerliyerek, mÜ· 
hastadır. Kraliçe, annesinin yanmda- gen~al Sir Çarl Kart.eri zi,raret et- vaffak olmuştur. him askeri mevkiler işgal eylemif· 
d mi~tir. Frankist tayyareler, dün öğleden ler ve cumhuriyetçilerden üçyüz el· 
ır. 1 l d Doktor~. haatadan ümid bhna~ Yali. müteakıben Kavur zırhlısına son. (Glonyon) adında diğer bir li esir a mış ar ı. 

ğını bildirmişlerdir. gitmi ve İtalyan amiraJına Jadei ziya lngiliz vapurunu daha bombalamış· (Aranda) run lcurnandaaındaki kıt'· 

Polonya matbuatı 
Hücum 1arı kesti 

ret eylemiştir. Jar ve batırmışlardır. at, Nolcs kasabası önüne gelmis· 
Dün gece, İtalyan amiralı ve deniz.. Paris. 22 (Radyo) - (Sonyon) lerdir. 

cileri şerefine. mükellef hir ziyafet ve- adındaki Yunan vapuru, bugün Va- Paris, 22 (Radyo) - Frankist 
riln iştir. ( lansiya limanı önünde Frankist tay- hava kuvvetlerine mcntup dört tay 

,.,ialta, 22 (Radyo) - İngiltere yareler tnrafmdan bombardıman yare, bu sabah saat dörtte Barselo-
amiralı Sir Uuglas Pavnt, Hud ami- cdilmistir. nu bombardıman etmişler ve ağır Psıri~. 22 (Radyo) Pol<myıı. matbu- • 

-
ral gemiı;ıinde İtalyan amirah . erefinc (Sonyon), bombaların açtığı rahne- bombalar atmışlardır. atı, birka ~ günclenberi Çekoslovakya bal d b. k bin 

l 
bir ziyafet vermiştir. lerden su alarak: derhal batmıştır. Atılan bom ar an ırço a-

ya karşı açmış olrluğu Polemike sor ) G k 1 k' · lm · 
Bu gece, Varşit zırhlısında da bir Cebelitarık, 22 {Radyo - e· lar yı ı mış, yirmi ışı ö iı ve otuz 

vel'miştir. (Se )d k d ı balo tertip edilmiştir. neral Franko hükumeti, ta an işi e yara anmıştır. 

F d Z ld k on bin kişilk bir kuvvet getirmiıı '\'e Valnsiya. 22 (Radyo) - Cum-raDSIZ onanması ODgU 8 ta (Kadiks) de karaya Çıkarmıştır. huriyetçi ispanya, müdafaa tertibatı 
• Yeni kuvvetler, tamamen Faslı- almak üzere iki sınıf askeri silah al-

·S p l ı.l limanına lbni Sinanın yıldö ıardan mürekkeptr. tına davet eylemiştir. 
gitti nümü kutlulandı R~dY~kt;ci~;;J.:--'-iÇkT bey'i:f;;i 

Zonguldak, 22 (Hususi) - Zon- .. •• k • Ankara, 22 (Hususi) - Bilaha· 
Dobrovnik, 22 (Radyo) - 1''ran~ız ı.,ruldağın Milli Milcadeleyc karışması nan gumrU reSmJ re tamamen kaldırılmak üzere içki 

donanmasının üclhıcü filo. u, bugi.in , e Tül'k doktoru lbııi Sin.anın yıldö- Jt ) k bey·iyesinin, yarı yarıya indirilmesi 
Şanghay, 22 (Radyo) - Japon Hankov yolu üzerinde üç mü tahkem buradan Split limunıııu harekt't et- ııümii miina. ebetile Halkevi salonun- aza ) aCa takarrür eylemiştir. 

tayyarelerinin attıkları bombalar- hat üzeriıı<le vbgk cmf ucmf bgk gkil mi tir. du topl:mülnr yapılmış, müsamereler 
dan yUz kişi ölmüştür. hat halinde harbe hazırlnnmışlardır. 

Zvat;o şehrine atılan bombalaı·- Tokyo, 22 (A.A.) - Dolaşan H!tler 
dan birçok kimseler ölmüştül'. bir şayiaya göre bazı hükumet erka-

J aponlar, bombalardan sonra be- nı ve bilhassa Dahiliye Nazırı lmral Sonba h-::ı rda Ber
~annameler de atmışlar ve Çinlile- Suetsugu beyanatta bulunarak dev-
lin, J~pon d?stu olan yeni ~in hü- 1 letl~ri bi~a~af memle~et. mes'uliyet line Jönec~k 
kumetine tnbı olmalannı tavsıye ey- vazıfelerını kavramaga ıcbar etme-
lemişlerdir. f nin yegi'ıne çaresi Çine kat'ı surett~ Rerlin 22 (Radyo) _ Hitlerin. 

Londra, 22 (Radyo) - Japon harp ilan etmek olduğunu söylemiş- uzun mü~lilet için Bergezkafende otu-
Ordusunun, Sarı nehir sahillerinde ]erdir. l'ac:ığı ve sonbahara doğru Berline dö-
ilerlemeğc başladığını, Royt r A innsı Nisini ı ~azetesi Hariciye Nazırı· nc'<'eği ~i)yleniyor. 
haber veriyor: general Ugakinin bu tedbiri makul 

Çinin cenup havalisinde, Jaronlar .. bulunduğunu yazmaktadır. 
la Çin ordusu arttsında şiddetli muha- Şanghay, 22 (Radyo) - BüWn 
l'cbeler başlamıştır. 1 tekziplere rağmen; F ransız!arın, 

Japon tnyyareleri, tekrar Kantonu Çinlilere yardım etmekte devam ey-
bombnrdıman etmişlerdir. . ledikleri. Japon mehafilince temin 

Hankov, 22 (Radyo) - Çinliler edilmektedir. 
700,000 kişilik bir ordu hazırlamışlar- Çinlilerin, başka memleketlerden 
dır. Tank ve mühim toplar gibi teknik de yardım gördükleri ve külliyetli 
Siluhlarla mücehhez bu kuvvetler, mühimmat aldıkları söyleniyor. 

Rusya 
J~1pon!ara balık 

a:.:l:ımal.ırına 
müsaade etti 

Vel'ilmiştir. 

Stoyadinoviç 
Belgrada dö-

•• nuyor 

~nkarn, 22 (Hususi) - Hükumet; 
rnd~ olnrdnn alınan gümrük resminin 

ucuzlntılmasını muvafık bulmuş ve bu 
husustn bir Iayiha tanzim eylemiştir. 

Kudüs müftüsü 
Gene kayboldu! 
Kudüs, 22 (A.A.) - Kudüs müftü

sünün izi gene kaybolmuştur. Müftü 
geçen İlkteşrinde iltica etmiş olduğu 

ı••ll!l~~~ılll!!!~l!!'ll!llll!l!l• .. I Berrutta sırra kadem basmıştır. Ken
.ANAD OLU disinin Suriye arazisi dahilinde kitin 

ıssız hir yere sığınmış olduğu ı·ivayet. 
edilmektedir. 

Romn, 22 (Radyo) - Yugoslavya 
Başvekili ve Hariciye Nazın Milan 
Stoyadinoviç, Belgı·ada dönmek üzere, 
bugün İtalyanın Kortina Dampeçu 
şehrinden ayrılmıştır. 

yaıete 
.Müftünün ortadan kaybolu:.unun 

Egede akşam 
Görünmez parmaklan bir sihirli 

perinin 
Musluğunu açıyor ışık çeşmele

rinin, 
Altında, ışıl ışıl bir gümüş pelefinin 
Ege şimdi ne güzel, ne g&z alıcı 

şimdi .. 

" ... 
Kuşlar bile unutı.ll> yavrusunun 

yemini. 
Dallardan seyrediyor bu huh•a 

alemiııi, 

Denizin beşiğinde kıyılar mini mini 
Bir çocuk gibi gamsız ve kayıt ız 

uyuyor. 
• 1t. ~.t.ib ~r. Bacmuharriri b' k 

sebe ı endisinin . ıkıntı veren mevc'.1- Ey rüzgar söyle baua, ey deniz bana 
IJ'aNclor Rüşdü OKTEM diyetinden Suriyeyi kurtarmak için anlat. 

l'ıutııu> meıriyat ~e yaa itl•ri m.-W. Fransız fovkalade komiseri ile Arap Hang aşk ülkesinin koynunda var-
Tokyo, 22 (Rac4-·o) - Ru:-ıya hüku- ".l.ı.111oi :Nfialıet fa.A!"'~ kralları arasında cereyan etmiş olan dır bu tat, 

lngl•lte re • 1iü rk ı•ye :e:~·n,Tt:~0r:;r~a~~~~: :~~~ç~~ v;~: IDARiHANESI :~~kereler olduğu tahmin edilmek- Bir bilinmez duyguyla büyü~~::~ 
rek avlanmasına müsaade etmıştır. 7ndr biuci !leyler ııou,. Esrar dolu bir akşam sevincini 

l.}.eJk J arıiei binaııt içiıı.J. F 
1 •ıt e ''''raf: ltnıir- ANADOLU r&DS8 duyuyor ... 

K d 1 f .. t t b•t D gı er 'l tlt1011; :ı'716.. Poııa kotu".-.: 40; . Şahap Giirsel 
re İ an aşmaSlnln te errua illi eS l y . . .h b yeni istikraz ANAI50LU - Şahap Gürsel, genr . . t ·ı M ı· N t• k d. enı ıntı a at A.Loııe t~rıai&i edebiyatçı ve şairleı·imiz arasmdn bfr 
lÇIIl ngI tere .a ıye ezare l re J f • d 1&lhla 1'<.0, eki ,, .. aog k kıvmettir. Aııknrndan lzmire gelmis-•• d•• .. ı· are eSin e lu~tıaı yapmıyaca ti;. Bu sfitunlarda ara sıra onun \(' 

ffiU UrU ge 1yOf • Londra, 22 (Radyo) - Maliye Na- hlane .,,111Jtl~tla "'9 __.. Paris, 22 (fü dyo) - Maliye Xeza- diğer 8airforim~zin seçme ~r~hırını 
ıhn tut ti 21 lirada . . tt'w. reı:1mi bir tebr w d neşrC> bnı lıyacagız. Bu sure e nado-

lsta11bul. 22 (Hususi) _ Hükiime- ılekctimiz dahilinde tetkikat yapmak zıı·ı Sir con Saymon, bugün beyanatta 1--oı~----------~~~1 retının neşre .1gıb .. ~tik . . tıg b(':, hı ütuııl;rı, yeni ve değer taşıyan şiir 
t . t ı 1 ı· N b ı t ·ıt · · · t'ha , .... •• Frnnsanın yem ır ıs raz ıçın eşe - • .. b d"" . ıınizle İngilt.ere arasında akdolunan üzere, ngihere • a ıye ezareti kredi u unmuş ve ngı. erenın, yem ın ı - Al'\Al>l>llı .,A1Jsü:).u.uıA 

1 
d w h kk d k' . 

1 
parnlnrı ıle karım e ıı ve ruhi bır 

k k d h b t f · d b ı d w "'yle bü te bu un ugu a ın a ı ŞHyuı ar . . redi şubesi müdürü.kredi anlaşması- ~ubesi müdürü. ya ın n şe rimize ge- 'a are esın e u un ugunu 80 • lıASU.JrU~·nJ:i . d'l ekt r 
1 
ihtıyac nn cevap verecek-tir. 

na aid tefcrrüntı tesbit etmek ve mem lecek ve buradan Ankaraya gidecektir miştir. tekzıp e 1 m e<: ır. 



ANADOLU 

Cem Ye izd 

• • 

Haziran 2' -, 
I SAGLlK BAHİSLER! 

Sıtma 
-3-- ng e e mu as a nda Anofel, sh risinekleri, yağmur 

Köy kadınının, köy hayatında. oy- betınişti. Arkasından çağırdım, gel- mevsimlerinin başlangıç zamanla-

köy kadını 

elerdir? 
Bi Yugoslav gazetesi bu us usta ne diyor? 

nadığı rol itibariyle sosyal bakım- di; bunun sebebini sordum.. Bana randa ve sonlarında pek ziyade fon
dan, ak ttiren }>ir edebiyatımız hikaye ini ani ttı ve adeta tees ür- liyette bulunduklarından ve hasta
yo~tur. Köy kadını tabiat ortasında lii bir dille. : . lığı bu zamanlal'da daha çok geçiı. 
tabıatle savaş ederek yaşar. Edip - Fakırlık ba~ka, vermek gene dikleri için, sıtma bu devird k 
ise, sırça ~ö:?kte özleri kapalı ol • ~skadır. Fakir verınekle dalıa fa- fazla göriilmektedir. Kış mev:.r:.:i:
ıak eserlermi :raz"t. Bu konu, bu- kır dü mez. Büyük ve ağır bir çu- de Anofel olm dı ından dolayı ıt· 
mın _ ıç.ı .. dir ki. bızim edebiyatımız .. v~lı iki ki i d, ha çabuk kaldırır de- mn d görülmez. Yalnız kısın görii-

~Obzon-zn.,1 dJ, crf!zetesfnde Akde- 'tedir. Şfü•Je ki, Bulgari tan gibi bazı 'Suriye t.op. raklarındadır.. . hıç y ... r hulmanıı"tır dı Soı r b' d" .. d" · l be I · 0 0 
- ' - <ı • • 1 a ıraz uşun u ve: en sıtma nö t eri evvelce sıtm. 

ııız \azıyeti ve Türki.}e hakkıııda çı-, kUçfik ınernl ·etler paznrlarmda Al- 'Bu gıbı ah"nl ve şeraıt deiresmde Onu savaşında ileri iten. çalışma- - Ben kiın ed n eri kalır mı- geçirmemi .. veya sıt~a mikrobunun 
h.ırn bh 11 !tkaJede denili~·or ki: manya kendi ine, adeta inhısar halin Büyuk Pritanynnrn. Türk genişleme- s.ınd ba rıh yapnu, ı tırnbında '"?e· yım. Bir y t ı da ol herke in ba- uı:viyette :velden bulunması be 

.'lkJenizd~ ki kuvvetler muvazene- gelmiş b lunuu mevkiler temin etmek~ sinin Suri~·e menafiini cami bulunnn tın kılan Villörler orijinal şeyl!!rdır. çına geldi mi düğiine çevrilir. hiledir. 
81 im· tarafta .ıtal}an, diğer tarafta tedir. »unuıı için Türkiye lngi~tere- yerlere y .. ni, İskenderun Sancağııı.1 SOS 'AL BAKIMDAN KÖY Ben ona, nlıyacağı bir dille, onun Kıı;;:m ıhıı nın ııu' k 1 . 

· I k b'lh t shhata d ~ k b J 1 KAOJNI k · · J k · d·ı·k ·ıı ır erme t ;_ı da Frrm;;a ve İngiltereyi gö termek- nın, rnem e etin ı assa ~ . ogı·u vu ·u u mnsına mani o mnsmı eçısıy "' oyununa ım ı ı mı e-- diif edilme i eksik değild' Ü 
tedır. BJgiln bu iki tar f meııfns.tlQri .. matuf olnn saı.rnyile.,.mesiı~e .. ış,tırak.·· ı icap ettirecek birsebep yoktur. Sos} al bakımdan koy kadını, köy tin ihtiyucı olmadığını öyledim. Yü- vcy her hangi bir sebeı ı]r. utme 

ı ı b k 4 1 1 k bir ıstıkruz ha k.' 1t" .. .. k d .. 1 b ·· d'kk } b k b · ·· d.'k > e sı ma nin çıırpıştı~ı hn spanyadır. S· t nş a mı yar 1 • . • • Fr nsa Suriye \•cLübnan üzerinde 'fü urnnuıı ayn< ğı ır. n a:min ü- zurne ı · ate tı ve enı uz u - nc5betleri nCiksedeı·Jer. Ve ıtma da 
panvoı nulli)etçilcrine yaptığı rar- linde dah! ~elli e?en tek!ıflenlı k~- 1 hcıiz buluııcluğu maudad::qı fl'rngat tiin ıstırap ve kıılıram-tıılığı, bir lt!n sonra : tekrarlamış bulunur Anofel h ri-
dıınlarla elde ett ;i zaferler ayesin- bule meyıl gös~ıdı .. Bu st~retle . ~ı~l- f•tmeğ1.: \'e iki mrmlı:keti, lııgilkıeııin ı~e.rm~r sü~u~ı iizerine ~1ak edilen . - ?ab~~ ~Efendi) 7u daha genç- sinekleri, en fazla ~bah ve ak :un 
de 1tnlyn, lsp nyadıı, Fr.nn.sa ve 1ııgfl. tere el f'.J>i tesıı lerıııin ekouoınık ıc- lJ'Eı.h.ı Miletler C'emivetine nza etme . ..;i rolıyetler gıbı onun vcırlıgında ya- &111, Hız hukumct. vcrırsek o kuv- vakitleri iıısanlurı okm kt d ~ 
tere zararınct olmak Uzere, a keri bir ı·aat dolayıı:;iyle hnlekhr olmasına ma-llgibı, iilletlcr Cemi;·etine aza olarıık t. Uzun yüz yılların bu lopr klar vetli olur. Henı bu günde vermek- ederler. Çünkü Anofell a a efvaml 

l t .. · d bel' k l .. h' t ba k b. 1 l ·1· ·' er en nz fnikiyet elde etmiş bulunmaktadır. ni o .mu uı-. idhnl ctmeğe knrnr vermiş bulunuyor. t~rm e . ır~re yanız soz ve ı- e~ ı: a ı~ey yapı a ll ır mı"····· faaliyete bu vnkitJerdc geçmi bu· 
Mnmnafıh, garp ısmından başka, Türkiyeuin lngUtere için haiz bu- İngilterenin lrakuı. g yet mühim eko- ka?'e.e~ebıyntıy]~. uy~an oya akan Du ınan keçı . ~·e ko>:unumn .1· Junurlar. 
Akdenizin di ~· kı ımle.rı dıı kuvvet. lunduğu siyn ı kıymet \'t:: ehemmiyet, ııoınik ve stratejik menfaatleri olduğu sa1esını onun ozlermde bulursu- clıktan başka hızı de rezıl edecektır. Şu hale göre in anların ıtm yn 
ler muv ne inde rnil ·bulunmakta- yalıuı Akdenizde kuvvetler muvnze- halde Fr nsanın Sur~ ede · al..:.kası, n~z. Elbisesi r~hunun ?ynası değil- Dev]~t. ~lmnkln, .biz de vermek!e. •a- yakalanmamaları için yegtı~e ç:re, 
dır. Bu ba -1mdan Türklyenin oyna· ne i, yani İtalya kınımdan değil, :ı•alnız Lübruın Cumhuriyetinde ek - dır: Hazan ~rışan:. basıt basma e~- ıyabılırız.> dedı ve bıraktı, gıttı. Anofel denilen sivrisineklerin aok
dığı rol, billıa a ehemmiyete yan· ayni u.n nda, İngilterenin Arnp deı.:- ıiyeti teşkil edem luristiyanlann hi- tar~ a!~mdakı varlıgmdnn, ııfak hır ,KÖY JÇADINI 'iN VELODlYETl masından kendilerini muhafaza et-
dır. Türkiye, Jşga) tmekte bulunduğu letıeri arasındaki mevkii b{ıkırnmdan mayesi gı"bi an'anevi bir rolden ib.:ıret- ta~ız .. aı~ı.~ında, altından cıkamıya- Vc!Cıdiyeti bakımından köylii ka .. meleridir. 
mevki ve haiz bulunduğu kuvvet ve dahi tecelli ve tebarüz etmektedir. tir Demek oluvor ki öz meniantleri ca~11z: . ır b~e~.ap~ .. k~kY~~rsınız. dını örnek ve rekabet kabul etmez Memleketimizin bir çok yerlerin
kudret ikasfyl mühim bir mil vı TUrkiy nfn Irak cihetinde geni§leme- oln~adığı ve bt;rnlnrd~ kendisini yal- · 

1 
~zıdm utun ~Y.~1 ~gub. o~ul bir durumdadır. Hem de her türlü de su tesisatı ve teşkilatı olmadığın

mı.ies ir oldu undan Akdeniuie bir- si tehlikesi ınevcuddur; bu genişleme nız Akdeniz vnzlyeti alakadar ettiği ~:d.181B.a tbd ve :-uzu mu~ ır .:a -sıhhi yardımlardan uzak şartlar için- dan ve olduğu yerlerde de rnunta· 
biribiıı rakip olan d vletlerin Tt\r·, bir tnraftan, l akın vaktiyle Osmanlı halde Fl·ım a mı1cmlele.si Türk ve d JT. dır b d~~ın nle marız vucf' de. Cok köylerde yerli ebeler en ip- zam bulunmadığından sivrisinekle
kiyenin kendi taraflarına meylini 

1 
imparatorluğuna ufd bulunmuş olma- Aı·ap milli'-•etç,lliklerinden vttcud bul- • u,dnc e e ın ru ıuHaonukn 1va~ ı- ticlai sıhhi kaideleri bile bilmezler rin çoğalmalarına ve pek fazla üre-

_ ......... ta l alal"l kim c;l d TU ki il 1 ı- " gın a yuva yapamaz. re et erııı· B' k d • k. l d . .. melerine bep 1 ktad B temin için uiratu~ om • aı, iier taraftan a r ye e ~a~, muş olan br kıskaç arasına girmiş bu- de tabii, ruhan - bulunduğu hayat _ır~o.. ogum \'a a arın ~- ıse bu oma . _ır. u_nun-
se;i ıyrete dut rmemelldir. !talya 1 ve Ef anistan arasında mevcud ıtti- lunuyor.> ti 1 1 _da' ·k- gıbı ebeler de bulunmaz. Koylü ka· in beraber memleketımızde bırçol. 
ile d08tane mUn ı bctlerde bulunan fak muahedesi fle suhulet peyda et- ,.1 kal d b d H ta'-· me- b. t arı. ~et .. olur 

0 ~1

1
1• i t 

1~-~· dınmın vita1itesi, kendisini mikroba bataklıklar vardır. Bu bataklıl;larm 
t 1 H i i ekill .. a e e un an sonr:ı n ~ ın, pırı ue ve nes c ı, ş e ~n- k f k lmak d C sahaları da pek g n · f 

Türkly • ki, tay ar c y v Jm ktedlr. Türkiye bundan maada Mu- se-leslnin tarihçesi ve bu mesele yU- lı hayat ve tabiat k- r ı ınd faal ve ·arşı ınua ı ta ır. eçen yıl B lard . ~ .ış hl 
Miliiııod aöyledi nutuktll bu mnııa- uldakf petrol kaynaklan ile ıılaka- zünden memleketimizde vncud bulmu9 bhramandır Ve bu kahramanm Kuşadasmda 'yle bir doğıım vak'a- ura a ıvnsıne. er pek ça-
sebetlerln, henüı, 1t lya • Bul rf tan dardır v fak t tr n me ele.sinde Al'ap olan gale~n hakkında izahat verili-, okulu hayat· bilgi i tecrübe, Pğret- ~ına şahid. olm~şt~: Odun sat~a- ~uk vek çedo~ fa

8
zla d çogda1m

1 
akdta kv~ 

• 1talya Yugoslavya arasmd6ld illi· t flfM in teşkil ettfX.f hail ·~ ' ga gelen bır koylü kadını hamıle ureme t ır. un an ° ayı ır 1' 
,,;e - • m )e ç ıs•D 0 ı~e yor ve deniliyor ki: meni tabiattir. Onur. yurd kaygısı . . • fek • • · ld k b .. -k b' 
münasebetler kadar samımı olmadık- kar .. taşmaktndır. Şimdilik, bu tehli- · h t 1 d ··· l ımış. Çarşıda dolaşırken agrısı tut- mem etımızın ° u ça uyu Jr 

~ n· ı h .. ı.d : .. · k ve aya ı an ayıA uygusu orııına Kazada kıs ..... nd t h tal • b··t·· "d nnı bey n tmiştir •Ha istan im- ):te eilnUn meselesi halinde d ğlldir « ına na ey , .-u. en ..... ın şar . .1 . •. l K·' mu , .fena halde sıkı mı . ·:·ı a sı mn a ıgı u un ı • 

Pnratoı·lu~ımun tanınmnsınfl nıuknbil ve' İngiltere Filistlnde bilhassn Arap ha\ zasındaki vnziyetin i~~işafı bu çDı~~kı el r tö~şdır. ~~r. gu.111.~cnderak T:z.ı~ dokto~ var, fakat onun kültürü, pa- ddetıybl<: devan:ı etmektedir. Bu yüz· 
• ·d •-'-•·• 1 hnvo;ayn taallOk eden mevzu mesele· ırı e eınışc gı( 1) or u ırc) 1 ı ~ ·· ı·· b d •st'fad..... en ır çok ınsanlar mtma hastalı· 

ltatvnnııı BogBZların yem e:n uı.n.ıu- 0 k- 1 n karı:ıı Türkiyeyi el ~ ka baw l I .. . d b' rasız ıgı ve gon u un an ı ı ... - 1__ I " " " ı tccav ı r arı n ıı • lerle bUyOk devletlerin İtalya ile olan ° zaya g ıyan Y0 uzerın e ır - ·d· D h ı •· · .. Ü ğına ya.ıwlannrak kansız ve mnlu 
mtn .m~tca~lik O~ 'MontroMan ~~ de etmiş b~l~nmııktadır. Filistin na rekabetlerinin tesiri altında bulunan aşiret kafilesine rastladık. Yüzlerce ~=t::~ı k~~a {;n:rı~~:~~~ö ~~ :~ bir hale gelmektedir. Zaif ve yüzle· 
sına ıştırskıni temıo tti. na yonalistlermm faaliyet snhnsı Mave- . hayvan, yolu kapamış bulunuyor- . . • P Ço ri solrnu~ bulunan bu sıtmalı insan-
Ttltkiye harici ly tı İtalya tarafı· rl d ve bilhassa Fransız rnan- umumi vaziyete tabı bulunmaktadır. d 13. t bul t t da t tına gırıyor, orada doguruyor. - l d.. ~b. k _ h 

n .. b rız bir ıurette m;yletmekten te- ~~Y} e , at ado bulunm,nkla beraber Türkiye ile münasebetlerin mevzuu- b~l: .'" ~.z ı··klu u ·oı r l~m d o oBmo- cuğunu yıkı yarak bir iki paçavraya ar kıger ır ç~ .• enta~ı asktalhıklnro 
... !.LnGl uı ın ... ı ımız guç u e ı er .yor u. un- k bas d kas mu avcmet gosteremıyere asta· 

~ kki tın ve mOmkUn mertebe bf- muhtari~ tine sahip bulunan ve Fran- bahs oldukµ bir ruıda devletler ara- lar arasında bir deve katan, ağır, öl· sarıyor ve eşe tor ın .a. ar ma hk çinde erirler. 
taraf Wr •aıiy tte kalm k istemek• siz mımda.sından tamamen kurtulma- sında kuvvetler muvazenesi enğişesl çülü adımlarla yürüyor, Üzerlerinde asarak odunurlu~ satmalk ıçın töekrar ARKASI VAR 
t dr ı . elik b' i ı b~kimdir > b' rb .. d k·· ük kla çarşıda dola maaa başıyor. nce- · · · · 

ır. bir veyahud iki .sen ır ş o an a · ırer to a ıçın e uç çocu r d .___ · "~ .,.1 . b d f -·-·-·· • • ·--·-· .. • • • • • • • .... -·• 
- '1\.'t :ı...ıı ..... - ....... * ......, - -- ) b 1 } d B' l k t en ÇOCUJUJUZ eçtılS nı Ve U e a •• J•• acJ 00 } d Bu vnziyet Türkiy y , aıu. •urAı• F - - ... - ... - - - ..... -- -:- • ;- "+; k ı-· . d""' r~ a.ı ı ~ unuyor ar ı. ır ara ı • o o- bad ·ı b' . kla d5 dü- oyu ını, zaman arın a ve 

m ndifnl vikay mnksadiyl~ ya- Un çuvallan Dıkılı ıs e ~sın en mobil yanı~rından şeçerken, ~u de- ~~nü aö a ıyan ıret ~.u ~or- ~rihimizin derin1iğiruıe ar b~ 
c ı bbtlileri her n mur&kabe ı velerden bır kaçı bırClen Urktu. Ta- gl F k b 1Y h" h . t hır eser olan halıcılığı en yijksek bır 

edebilmeK imkAnını vermektedir. · yapılan ihracat ıbii çocuklar da fena halde sarsılarak .ar .. a at 0 un İra ıç··İ eı;~ıye san'at eseri onu işlemiştir. Edebiyat 
,._.,fi l ti H • k U }ardan ağlamağa başl dılar. Otomobil dur- ermıyor ve ıoran ara gu ere . : bakımından ise folklorun en canlı 

Dahm azfyetı, COı;u• l vaı ye • angı urş n Mayıs ayı içinde de Dikili kazası v b da r<'>lılar ara· - Bunda ne vnr, Ananız •ızı do- ce temiz bir hazine i olmuştur 
1 ıi •·ud..,.ti \'e diplomatik \'aziyet . · · ih muştu. e u zaman ..,,... • k ba k b' • 

!{<.? A .... • litfka· •• İ } k? ıskelesınden ·Yunanıstana racata sından bir yürük kadını otomobilin g~~amış mı, soraca n ır~ KÖY KADININJN EKONOMi 
ıc.abatı Tür fyenfn Myl bir po 

1 

UCre a lilaCa • devam edilmiştir. Ticaret Odasına ge ka d'k'td· . yınız yok mu 1 HA YATINDAKi ROLÜ 
yı gaset muvaff akıy tle takip tm • . . . . • . len malumata göre bir ay içinde Di· rşısına .. 

1 1 
•• ı ~e • · . 1 Kendisini doktora göstermesini . . . .. .. . . 

ni mümkün lnlm ·tadır. Vcrgı ı vcrılmı§ unların degır- k·ı· . k l . d y . S74.S ı - Şofor, gozünü aç, dcdL Bun· teklif eden bir ö·retmene de : Bı.r cemıyetin h.utun temelim ~O: 
men v fabr rdan çıkarılma m· ı ı 1 e esın en unamsta~a lar yarın yurdu koruyacak ask.erler-, D k g • • k nomı hayatı teşkıl eder. Cemıyetı 

nu hnkık t, Tilrkiycnin bUyük garp dan :aonra çuv lların üzerindeki lira kıymetinde 110:000 kılo pa~-ı dir. . - o t~run •. yapacagı ış yo • bir ağaca benzetirsek bunun kök ...-e 
dt!vletleriyle nıUnasebatında fevkalA· buğd yı korum vergisine mahsu mut, 606 lira kıyme~ınde 80,00? kı· istiklal savaşı zamanında .:Tek!- dıyerek g~ıp ~ı?ıror. . gövdesi ekonomisi, yaprak ve meY .. 
d muteb ritdiı·. Buyuk Britan}'a mühür ur unl rının arızi sebepler· lo pirina ve 49.68 lira ~ymctin~e lifi harbiye~ kanunu çıkınca birço b runk~ort~ gıj(1.1jli k ;mıye~e vası da kültürüdür, d~ııiif'hilir. Köy 
1\ rk do tluğunun kı~rmet \te ehem- l kopm ı tahmil ve tahliye sıra- 660 ba muhtelif hayvan ihraç edıl· köylüler ordu iaQlll•i için k~ ve ko. u ~a "' c;_ ~·bakoy k da ?mınd u kacım ekonomik h<natımızın nus· 

· · d ı M ~ k -8 e • . · · -- ~· hankulade ıntı u retı ve ~ ' · ınıy tun a ış. onuv oıu.ernnsı es- nda ıruv lların patlama dolayısı- mJ.!!.ır. - - - · yunlarını veriyörlardı Bir ko··ty ka· ka ı· idi' • rd .. gu·lur Bu nusg k;\ye kö'-· şehiıe 
d · · z b k ı ·a- ·- ---- •• - •••••••• - • ğurma bi ıyet r ı yu u nufus- • ' J 

na ın a. hı se~~i tır. aten u ·on- le yeni çuvallara aktarılması veya dolayısiyle t krar kurşunlanm811 dının bütün idaresi üç keçisiyl iki la doldurmaktadır ' hayat verir. Bu nu g cemiyetin kB-
fe 11 ın rdı ı semeı·e, daha 0 2 • unlann vaziyetinin ı lilu tekrar de~ un sahiplerinin sun'ı taksirinden koyundan ibar t bulunuyormuf.Ko- · nı rolünü oynar. Bütün ürünlerim~ 
mn~ ba l mıı olan Terk .. lnailiz iş. girmen ve E brikalara ithal, çuval- mütevellit bulunmasına binaen bu cası da, büyük harpte, ölmüştü. iki KÖYLÜ KADINI VE SAN' AT köy kadınının alın teri ve enerjı 
birli fnhı ~ hsulüdOr. ~ir aralık Al- }ardan çıkarılıp harman edildikten 1 gibi unçuvallarına yeniden takılacak çocuğu kalını . Bu durumu gören Pitagor, iki bin altı yüz yıl önce meyvalarıdır. Onu kızgın güneş al• 
m 1 ekonımk t irlerlnın, Alnınnyn- onra yeniden çıkarılmak üzere çu• mühür kur unlarının bedclleiinin memur onun hayvunlanna doleun- Mısıra seyahat halinde, Mısırda lyo- tında, bütün yaz tarlada birer kitaP 
mn pol~tik tc irle~ne bi~ mukaddim vallıır doldurulm ı se"bepleriyle1 tüccar} rdan t h ili icap edeceği bü- mamış, fakat, milli bir davada o bu-! ni?"enlerinki gibi san'ntm ilerleme· sahifesi gibi birbiri arkasından ge' 
olmnk uz 1 • 1 . lız tesı:rl rinin b - ikinci defa mühür kur unu takıl· dirilmi tir. nu hayıiyet kıncı bulmştu. Ertesi rnış olmasının sebebini, Mısırda ka- len ürünlerin, ekilme. büyüme toP" 
hrılması tehllke l h aıl olmuitu. F • ması halinde yeniden takılı;ıcak mü-1 Kur§unların imal masrafı l / 1 O/ gün; bir keçi ile bir koyununu önil· dınların çirkin olrnaaında buluyor. lama ve i§lenmesini işinde görürüz; 

t JngU par ı <>lmn gibi bir hür kur§unlarının bedelinin tahsil 917 tarihine kadar istimal olunan ne katarak merkeze gelmişti. Hay- 1 Şüphe yok ki, her devirde, her cemi- Dı göndererek karşılığında mill• 
föikiJ ti h i ~ir. Almuny •• • bizzat edilip cdilmiyeceğind tereddüde eski tip kulaksız kurşunlarmda 0,36 vanlarını ben tesellüm ediyordum. j yette kadın, oluşun belli başlı kay- hayabmıza giren para gene köy kıı' 
Dr. Schu~ht'ın ı.anzh~ cttıği progı!a- 1 dilfü dü ij örülmü t\ir. Maliye ve-j ve bu tarihten itibaren de 0.65 ku· Geldi., ve bir .. s?.z .~öyl~~eden, keçi nn~ı ve ~~ttn motifi olmuştur .. ~i~- dmının ter ve enerjisinin üründen 

goı , em 11 mub l alardn bu- "' ti en vilayete gden bir tamim- ru tur. ile koyunu surunun ıçıne katarak de ıse, dını hayat, yalnız kendısınm ASIM iSMET KÜLTÜR 
ın kta ve bu suretle ihracatına da- de bir kerre vergisi tahsil edildik-! Alakadarlardan bu mikdar i.ize- uzakl şmağn ba ladı.Kadının bu hn-lmüsaade ettiği san'atın doğarak Kültilr mecmu mdan : 
i zl.1 in unl r min E'-)lemekt;e.. ten sonra münhasıran, bazı sebepler rinden ücret alınacaktır. reketi şiddetle na:ı.an dikkatimi cel· ilerlemesine yardım etmiştir. Fakat (Jla§ta fı 8 inci aabifed ) 
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Haziran ANAUQLU ' .. ~ ~ ~ = :w 
F/KlflLf.R. 

1
r - '"'ı · - · Doğu İllerimizden Röplarortaj 

Gelenler, gidenler\..,_._..._~~~ ....... ~~~~.....--; 
Birisi, 

- 18 - Ya;a : Ali E"Rvn 

- lı var mı. Cenub hiıdudlarımızda gittikçe ..... , .. ,, ...... . 
daha 

187 - Yazan: ALEKSANDR DÜMA 

l\1ayledinin çok yanık bir sesle okuduğu duası yüzbaşının 
dikkatini çektiğinden ihtarda bulundu. 

- Türkçe bilir rniain 7. 
- Hem okur, hem yazarım. 
- Daktilol~k.). 
- Yaparım. 
- Baska? 
- Fr;nsızca, lnailizce. bilirim .. 

kasaba: güzelleşen bir 
-----~--

NEZİB nazarı 

Zaten Mayledi bumı tahmin et- veriyordu ki, en miıtca ·ıp sofular, le nağmeler zihni altlıı;t eder rı.mnıa Bittabi Musevice de. 
lhi§ti. k~nd din knıdeşlerinin her tiirHi , .... biz JJunlara alıştık ...... re tatlı ::ıeo;i «e _Kaç yaşındasın?.. Gaziantep-Nizip yolu eaaalı şekil· aı teaia edilmif, au itine bu yıl el kon· 
Kaymın arkMınclan dedi ki: ı:ntalm;la sü lenmekten geri knlmachk- 'ar! _On sekizin içinde l. de tamir edilmif. Fıaıtk aiaçları, da- muttur. Yol mıaatma ehem-
- Evet, git, git! İşin sonu yakla~ı- hırı tegnnnilerinde nncliı' olarak bu- LI \' _ Nerede öarendin) ha dofruau fıahk ornıanlarJ araaın, miyet verilmit ve ana cadde kaldı-

}'ur; fakat siz, korkılk ahmak, siz o, labilirlerdi. Felton, ateşli ocakta ran- O O ·~ - Mektepte. Rumca da bilirim, dan ıeçen bu yol, eter 4airliiim ol- raalpile birlikte döıenmiatir. Bele-
1\IAHPl'SLUUUN OÇONC G Nl "" 

~ aakınmak hususunda geç ka- makta olan iiç Ynhudi~ i te~elli eden mahallede öğrendim. aaydı, bana uzun bir tiir yaadarta- diye bir de radyo aatın alarak paı-.-
lacwınız. meleğiıı sesini işitiyor znnnctmişti. I'elton lutulınu~tıı; fakat daha Ya- _ Hala gidiyor musun.?. caktı. O derece hot ve ıüzel .. Boylu t• neıriyata devam etmektedir. 
Odayı tekrar sükQt kapladı, bu su- Mayledi devam etti: pılacak iş ''ardı; ya kendisini tutma- - Bu sene şahadetname aldım. boyauz aiaçlar üzerndeki yetil, kır- Ni.&ip halkı m....-if .. verdi.r. Ma· 

!'etle iki saat geçmişti. Mayledinin nk- l•'akat bizim de hnlfis günümüz, h, yahuıl kem'li lıuşıım kahp onur.1u - Haftada ne vereceğiz?. mıaı fıahkları, fıahk aalkımlarını ıö· arif aev•ui ,,. zevki her yerde oldu· 
4-nı yemeği retirildiği uman o yUk- GeJecek, ku<.lrutli bubamız 1 ~tnnwsu gelnı~ıneJiytli ı Mayledi İi!e i~- - Şimdilik iki lira kafi... re göre ve havaya .... pilen fıatak ko- fu •ilti be.arada da art1Dlf ve üç ilk· 
Bek seale dua etmekle meşgul bulunu- Eğer ümidimizdc nldanıı·ııak, lerin lıu ııeticeyc vardığını müphem ............... kuaunu içe içe yol almak bulunur okulwa Mevc:ud'4 tabii kadrona qan 
hl'du. Bu duaları ikinci kocasının Ölilm ve suaclete seviııerek ko§ıu·ız. bir halde farkedl.rordu. Bir baıkuı... teYlerden midir? vaziyet e•elapiftir. 937 de ınerkade 
tok sofu ihtiyal' hizmetçisinden öğ- Dehsetli muganniyenin, içine ı·uhu- Daha yapılacak il! vardı, delikanlı- - iş yok mu).. Bu mıntakaya .. nede bir milyon li· modern Ye ailkemsnel bir okw kura-
ltıımifti. Vecde Jelmiş gibi görlindli- nu da katmış olduğu bu dua, genç za. ya söz söyli~1ebilmek için önce ona •••••••••• 11 • ra getiren f'ıatıkçılıjı hükumet te hi· raia inp edllmittir. Köy okwlvı ait-
ti f~in etrafında olan şeylere hiç dik- bitin kalbini yaralıymı ncı) ı tnnuı.m- söylctıneJ\ lizımdı: çOnkü Mayledi - Boş musun i mayeai altına almııtır. Gaaiantepte- , tikçe çoialmaktadır. Köylt kadro 
kat etmiyordu. Felton onun rahatsız lamıştı; hemen knpı~·ı açtı, Mayledi knrşıımıdukinl işi{al için elindeki en - Boşum. ki enatitU bu maluatla açalda. Bir • verilcliii takıiirh a.ı.~ mektep 
ldJlmemeslni iJ&ret etti. Herşey ha- onun çehresini her zamanki gibi uçak büyOk kuvvetin, insan konu11maımı· - Neden? de mutavaaut ellerden kurtulur •• j binasını inp eclec.Jderiae dü mU-
&ıtlandıktan sonrıı askerlerle .!>eraber bulmuşsa da gozleri ateş saçmakta ve dan Allah kt>lAmana kadal' seslerin - iki een• Franıızcadan döndüm dorudan dotruya memleketten lh· racaatta ltulunmaktadarlar. 
\eınen ıttti. vahtice bakmakta bulunu}·ordu. heı· perdesini takınabilmekte meha· de çıkardılar. raç olunursa temin ettiji iatilade itlr Nlslple trahum oladır. NulNti 

lılayledi, aozetlenme ihtimalini dil- - Niçin böyle yanık sesle acıklı reti bulun~n kimselerden olduğunu - Daktilo~ kat daha artmıt olacaktıt'. Halen ti· ylizcle altmıta kadar yUk:M!lir. Bu 
Mlnerek duasında sonuna kadar de- ~eyler oku>'orsunuz? pek iyi bilıyordu . - Yazamam! ca ... tia nıafına Suriyedekl Knebller ciheti naaarı itiı.ua alan mücad.ı. 
\'~ etti; kapıaında duran nöbetçinin Diye d~ikaıılı so~d~. . Buııunlrı bcrnber,v bu iğfal kuve~iı!e - K~ç Y!.fı~asın} ortak aibidlr. Milll tetldlit l.unu teıkilitı lturada OD yataklı bir ba.· 
~ umanld gibi aynk sesleıini işit- !rlayledı ço,k mUlayım bır sesle ce- sahip olmasuıa rngmen Mayle<lmm - Y ınnı iki.· koruyacak, aellri artacak ve f ıatıkla· t.ne ile 1.ir tr~bwn diapaıueri aç· 
~ii ~in dinlendiğine hükmetmi§ti. vap verdi: aciz k:ılmusı c.\n müm\tilndli ~ çilnk•ı, - Haft.a~a .ne verelim) runuz fana aibl kendlaile en ufak l:tlr ~tar 
Mtık duasıuı b1tirdiği ıaman aya. - Affınızı rica ederim, efendim, ·Felton1 kıuıdi aleyhiııc olacak, en kü- - On ıkı }?"8 ••• milna .. betf dahi olmıyan yabancı DiapanMrin ikiyıldır deva'm eden 

ia blktl, ma11nın baıına oturd\l.. bi· sesimin bu taş odanın dışına· çıkaca- çUk fırsatlar hakkında. l>ilc ikaz edil· - .V:>k deıil mı} bir iaim tqunaktan kurtulacaktır. faalİ)letintl•• i1i netialer ahnmaja 
.tM )'idi, ve yalnız ıu içti. ğım dUşUnemedim. Belki mezhebini- nıiıti. Bu andan itibaren kadın· ı:mun --~ · Nıpnlıyun~. NI T~ldye "l,la ber•ket yalniır. batlanmıt ise de haatalıiın nialaeü 

Jir aaat aonra.. sofı·ası kaldırılmış- zfn emirlerine mUhalef ette bulundum, bütün hareketlerini eözetliyor, biltUn · · - ÖNe çabuk) Bir aydw tleyam eden .. yaba tim ... 
1 
karıuaada teıikilitu:a Lwıu önlemei• 

t1: fakat bu tef er Feltonun askerler· fakat istemiyerek yaplıguna emin o- sözlerini tatbik ediyor, en basit bakı- ... - yle oldu... · aun.ta ulradatun •• •-.tiiim her Wi selmiyeceti talaildi.r. 
18 beraber plınemesi Mayledinfn dik- lunuz. Affediniz; kabahatim belki bü- gındaıı en dikkatli bakışma ka<lar bu- - Nereleıti·!b-~uddun? • ) yerde ltuna ıahW oldum. Gaziantep' Geçen ıubatta açılmıt olaıa Jialk-
.katfne çarptı. yüktür, fakat gayri ihtiyari yapıJ- tün nazarlarmı ırözden kaçırmıyor, - ( .... ) ~ u un e kalecı .~··::· havala.iade tlzUm, aeytin ve futak· evi aauhitte hW.dilen l>ir bofluiu 

Demek 0 '.Maylcdiyi sık sık görmek- ımştır. hatta fiaana delalet edebil~ek bir takımın~ sag a~k. ( .... ) Kulubun· çalıkta da l.u bereket var. Bilhaaaa doldurmut ve fayclab mHaiıiDe de· 
ten korkuyordu. Şu dakikada Mayledi o derece i'Ü- nefes ahimn l.ıile dikkat edı)·ordu. de tek kilrek,. . . aenia otuz yıldw sörülmeıniı IMre· vam etmekte bulu•uıtur. 

Du dnJM... dö k gül~ di. zelleşmiş ve dalmıı bulunduju tıörü- Ha~nh, evelce hiç oynamadıVı bir ro- - Yok canım, 11 sahasında eh· &ceıtejir. z b 
vara ~~u nere umse 1 be .. l'.k . . k • t gib' orum • a ıta. 'lıaka b arW~te 6 1 bir zd r ali- len vect, simasına il merta euze ıı · le çıkacak meharetlı bır a ·trıs ı Y ·-·y . , Niaip de zeylin ıamtakalanmıza • 

-.ı var~ı kf onu Y ;öl'enler ~emen i'etirmişti ki bunu ıöreu Felton şa- herteye çahiıyordu. - A~ımf~ . . dahildir. S.nellk yai ve aabun Bara- * -
~ 1 Y bil'rdi ,ırmı§ ve kendisini biraz evel )'alnız Lord dö Vintel' hakkında yapılacak - E ~ le •=· .. ldükten cala 200,000 liradan fazla ••lir ••ti- Silah taşımak 

y an 
1 

at ~· iz aad sesini işitiyor zannetti~i meleğin kar- muamele daha kolaydı, ve 0 bunun - ~i!d: ,m 0 rir. ~birde bet .. 1twa ve yat ı.a.tit· Karatnşta Sahilpark gazlnosundn 
.._,,_,~~ ..... da rk. seıtoı . _aadızışısıııda farzetmişti. planını bir aı...•am e\•el hazarlamııtı. sonra an 'y"15.a.1 r.....r1N hP!ai •iitemadiyen S4hw. NiaiplHUsnl.1 otlu Samide bir tabanca, Ke-
"!llNWı8QJ r Q 8ihıa ea ı şa UUll lÇln 0 p ~ .fta..Eol& & • v.. b··-1 Ln U- 1>ecfler ~-~d a• de kas ... hmedd 41 lak kt nada dalpl& - Evet, evet. Onun karııaında sakin ve v~rlı dur· zeytınyaı rı ,,. aa -an -t .... ,. ~ e ın ap .-e e 
_._ ·-• ... ytteo u, o • d ul denn Dedi mak arada aırada tesirli hakaretler f41'k vil~tıttle.r._ fazı. .....-sutur. /bir bıgak ve Demir oiJu Şevkide bir 
'"4Uuu sure çarpmasın an, u - . , ın• h• } B iti d • B uma bulunm bıta al .....,,...., 
1aizip ÇOtkun cofkuu çalkanmasın- Rahatsız ediyorsunuz ... Şatoda ya- ve kllstabca sözlerle kııdırınak, bid- ısar ar Otomohl~ia atta a .. ur .. •· u Uf, U ca m~ ... r. 
-.ıı huıl olım ujultudan başka birşey şıyan lıulkı gulcyanı:ı 1retiriyorsunuz. delini hnı-ekete ~tirerek tahdid ve ·~ kahv.cıhk Y•P•D aun.. ••miiı . Hakaret. 
4'ly1ılmu~·ordu. o, temiz ahenkli, ve .Ma~·ledi ke kin gözleriyle onnn kal- şiddet kullamasınu ve bu suretle ken- emurları bar •.d•m v r. B~l~ ~arb.1:11de, U• u ~~ynlıbahçede Mele~ caddesinde 
,,... edr .. ı B.; ulll•w•·w. •• hlc .• • · ~:u- · · ~·u _ ~- -, mumı vatla ve uhkklal mucadel • r.~ ı Rasim Ça.l.gın, biı: çocuk ınese-
~nnlk arzusu ile duuıımı ilk ınıs- vallı hiasiz ~ an mıp s&y ectfll'llfi- retfrme1fae 1e cihila1r f 1tf.e ~ .m• ~lıııı,. .. ~lllJ ~ al- lesınden Üskilplü Memduh Saraya ha· 
"1anııı ku y bajladJ: }erin rabıtnsızlı&'lndnn haberı roktu. hırı bu~·du. Felton bunların hepiUll T k .. d ka nun m .. bar TUrk •• Benun ••ntecı oldu- karet etmfttfr. 

o mara . . t Maylcdi gözleriyle önilne bnkaral. görecekti; belki hirşey söyliyemh·e· e aU IlU • ;umu öirenince büyük alaka aöater- Kaçak tutım 
1sbı var ~lıı:hım ac~ ~ullarına sesine \erebildiği ).>ütün tatlılık ve cekti. fakat her halde görecekti. d • t•f d da. Yeniden çay demledi ve harareti Çukurçeşmede Kümflpı:ışa caddesi!). 
Kwint IMibı olmak ıç.u~,y ta,·ı·ıııa \'cı·e'·ı·ıaı·ğı' bt~ıtUn tevekkUll~ an IS 1 8 e ıidcrdiğini, karın büsbütün &ıcakhk de Mehmed Ali oğlu kahveci Hüseyin J-'--t ;a .. ft__ t dırıa ı.ı Felton sabahleyin mutndı veçhll(' 
... u~ııı_ı '* me . ~ dedi ki: d kJ verecejini söyliyerek yJ.nama otur- Kahyanın evinde z:ıbıtnc.a araştınna 

Onlara yol aöatermek ıçın. .. gelmişti, faknt t.ıayledi om\ kahvaltı- e ece er du. Meraklı bir adamdı. Di.inya ıiya· yapılmış, 11 kilo yaprak kopya klfı· 
Bu qıwalarm manalan çok )'Ukiek - O halde bir dahn okumam. nın hazırlaııma~ı~1n ~1eznret .~tn:_ekte . aeti hakkında müteaddid ve muhte· dı ile 860 gram kıyılmış kaçak toton 

4-tiJcli, batta şiir deneb~lmekUı~ ~~ .- Hayıı·, mııdıım, hayır, rn~nıı bıru~arak ke~dısın~ hır tek soz söyle- Aakeri ve millki tekaüd kanvnuna lif sualler aoruyor, bilhaua Hatay bulunmuş, zabıtaca müsadere edil-
U&attı. Fakat herkesın baldıği yüksek sesle okumuyınız. hususıyl ı• m~dı. Tam ırıdecetı ~ırada onun lQ- bazı hükümler eklennıa•ine dair olan d · .. • .ı d d Bil il' I i ti 

' ' · ~ · ledl b' . ~ ava11 ~eruı .. e ıaruyor u. ı ı m ş r. 
\'eçhlle aotulaı· ıiiı- huausuııda ten- ırece vaktı. kırdı cdecegmi zımnedım May, ıı 3028 "'"'Ilı kanunun birinci maddeıl u• .... ~ .1 F ,__ b'l · -:ı T k tl d11. k . , 1 . . . . f k t ~ . ... .. usner~ ranauyu • e .. .,...e anı o a a uvme . 
~tçi delildir. Diye Felton cevap verdi. ilnud ziyası ıçinde sevınmışti; a a ' hakkında Büyük Millet Kecliaince it- yor, Maclarid~ ·bir kabri.tan baiine • ·Bocada tsmaU oflu Karanfil pey. 

Mayledi teganni ederken etrafı da Bunu aöyledikten sonra mahpusu- onun dudakl"!'ı hareket etmekle bera- ıihaz edilen tefsir karan tehrimizde- ıeldliini aöylüvor ve son aaailubi· nirci, Esad otlu Nureddlnle bisiklet 
dinliyordu. Kapıaında nöbet bekllyen na kartı daha ıiyade muka\emet gös- ber apından ses çı~armadı ve dudak- ki alakadarlara ırelmiştir. 302 sayılı y~ti"ne aid tafailata veriyordu. Bu va- meselesinden kavga Çıkmış, Kar:mfil 
'iller tq ke1ilmit gibi sessiz kalm~ş: termiyeceğini farkeden Felton odadan !arından f ırlamı k üzere b•.ılulnan kt: kanunun birinci maddeai hükmü. tanda, aon bir, bir hu~\ik aylık hi tokatla 1 .. ureddini dövmilitür. 
tı. Bunun için Mayledi istediği tesm dı arıya fırladı. Nöbetçi usker kendi limeleri, büyük bir aa~~lt~e tekraı devlet memuriyetlerinde eıı az on be~ dlaa.tı matbuatta benden daha mun· Dö""'4k 
1'Pabllditlne kani olmuştu. ı kendine dedi ki: kalbine iııdirerek çıkıp gıttı. sene ieçmiı olan tekaüde tabi himıet tazam takip ettiklderi için derme· Karııyakada Banka sokafınc!a f!:, 

Buııun üzerine tarifi kabil olmıyan 
1 

- Doğı·u ~·aptımz ) Uzbaşım; höy- -DEVAM EDECEK- mfüidetlerine isimleri madd metninde yan edecek bir miltaleam yoktu ve tem oğlu Ahmed, Etem kızı 29 va.sın. 
btr ciddiyet ve his ile tea-anuide de- • ··-:• •••••••••_,. .......... -.-.. -·-·.,..•••••••••••••••••••••••••••- yazılı devlet müesseselerinde ınesbuk eaaae• neticede böyle deaaiftim. Yal· da Emineyi dövmü~tur. 
Ytw ttıi; kubbeli tavanlara kadar yu- C J M D J K L E R hizmeti ilave etmek ~uretiy~ mutlak nıa, w aatırludan ıukaad .. bisi Kaı·ga 
lllau sesi uzaklara ıiderken beraber· • bir hak tanınmıı oldupnu 8'östermek- memnun kılan cihet; TU..k köylU.il· Alsancakta Hermaıı Siı1iı•er ıetaı 
- götllrdUiü siirll tesirin zındancıla-

1 
te ye bu kanunun neıı·inde bu müesae- nün artık uyanqaıf ,,. dUnya bAdiae· kumpanyasında İzmirli Vftalf Tura. 

tının kalplerini yumu,atacaiını zaı~- Harbin insanileştirilmesi Kelerden ayrılmıı olanlann da bu mut- lerlle çok yalpoda al&kal~ han, Serflçeli Oaman oğlu Ad.si lf 
Wiyordu. Bununla beraber katı bıı' I . . . lak hUkmden iatifade etmelerine mani kflamıt oımaaı keyiyetidir. meseleeindell, Şehldlerde Sadıkbe3 
katolik olan nöbetçi aakeı· bu tesirden Yirminci aaır diplomuiıi. batı ıı· 1 Evet, aygır ıidlt olabilır, ınanı· bir kayıd ve ipret bulunmamaktadır. Nlzlbin medhali, Gaziantep-Ni- çayırında Giritli lımaid, Tahir olh 
lal'lllmıt olmalı ki, kapıdan doiı•u kııtakça lcelimeciliie, sora •eldilJ~e ram. Binaenaleyh bu evsafı haiz memur- aip yolu kada• la09.Pıatak ve zeytia Ramuanı hayvan otlatmak yt\zltndeı 
tiyle bağınyordu: 1 paravana arkaaında sömlek, don de· Çınar ajacına aUl aııaı vuruldu· laı-ı 8028 sayılı kanunun neşrinden derya•• kasabaya kadar aolaifp.Qf. dövmilşlerdlr. 

,..... Dilini tut, Madam; sesiniz iıııa- tittirip vakit seçı ...... te k9.1uyor. tunu ltltaem inanırım. tvel inhisarlar umum mildürlüjynden Muntazam ve dtitell ltir eatlcle ,.h. YaralamaA 
1'a bir De profendiı ıribi ıram 8'etiri· 1 Bircok anlatmalar, hata. ifıal ve Yılanların ıehlr parklarında in· kendi rızalariyle veya yqlan altmıfı ria l!ln•, ortaları.na •e aonuaa kadar Burnavada Yalı sakuğmda :Burnn 
rar; bu ,atoda kapalı ~bnakla bera- tecaYil~ler, iyle a.iml•r alm~, öyle aanlarla, çocuklarla beraber yanya· J~mek dola.yıııiyle bu idarece vazife- uzanıyor. Said• MlyUlc ve s~el hir vah arabacı Said Güven. O man ottı 
~ pir de okudujunuz .f8Yleıi dinle- kelimekı..rı~_:"-l•n-..itl•rdir ki, ıül- na dolaıtıldarınalıit .. m, ltelki de f1edrine

1 
rdnihayet 

1 
verilm

1 
eknl au~t kh.-, .oldaddmc:'e~ t.lr ltba.a, ç..- 6 yatlarında Yaşarı taşla ba,ından 

bıtk --.ı.uriyetinde kalıraak hiç aü- meme ım-nı yoktur. AJ,...nya, Re '-" 1 bir 1 ~ _ _._ are e en ayn mıı o a arın; • ... ı ..... ea • ••erınde elektrik di- Elmas kızı 12 \'atında Emineyi da 
llMll<U 1 . . •auy e .. y o ur mu ı • ... aaam. . . • • . 

nwaıs kalmaz. ni ıtaal edınce ona derhal şu kulR 
0 

~ d' d' . d sarJar mernurlarının tekaüdUlklenne Nkleri. Demek, Nızıpte de elektrik kamçı ile ai baldll'mdan ~·aralam11 
_ S&Ml A)qnak herif aana ne olu- takıldı: l Liraııda ıp ırı y~kahlla ~i•~•lkıa• aid 2921 sayılı luuıunun baqettitJ •ar. Ce•uP kaaabalarnun terakki tır. ?tıütecuviz nı·abacı .rakalanllllş 

' bolik aı 1 • canavarın, ... a •Jm ... ' hakta b b rakıl 1 1-L•·-fta a.· Ok ,_., Bu ~nı tepqniden menetmek «Sem ltaal b "" ... izi M&ladıi • & ları ıiltii.iır n ma rum ı ma arma b· •e -..- ır ç ıarp kaaabaları· br. 
için sana ... ir veren oldu mu? Hayır. limdl de, bUtU11 ltual.rdan daha . ~. ıı. ' .. q unen fmkAn yoktur. ~neak vuJyet aa .. ..w. l.araknnı oldutuna bir kere Parmağrndan ycır«l4trıtf 
-.Un akilim emjr onu röılemek ve orijinal a,ı,,.y çıktı veya çıkwıltlı ı na aoraem t•ıınna~'. · ve vaeınanna 86re tatbik mahalli bu· daha inandım. Karşıyakada Rugeu sokaiında Eıt 
~ plıf111& onu vumıaktır. O· .Harbin i~nihttirll1Mlil» Mektep talebe.ını.ıa derae ~abtt~ lan iki kanunun verdltf ıı.ıa.l'dan bit • re! o~lu Ali Evkuran, Etref ottu Cıt 
n.u belde lı.qarea öldür. fakat aldıtın l)Ua ıasetetle bu keli,..yi •öriba· jını, $alebenin artık muatlimleri •· Ud ma•şlarından mukuaa~n i8tirda- • • vidl parmqından hafifge yaralad, 
bı.ı emirden ilerialne ka~tma. ce, bir kahkaha atmaktjn Jtendlmi z~rlayıp dövUp hırpalamadakl~ruu etmeşi haiz olamıyacatından qs Nizibin .. kla bin aUfuau vardar-_ ı. tından tutulmu.t. adliyeye verflmi.1 

Diye ukerl teraliyen ikinci seıin ~1.uaadım. lfıtlnem, inanaıamaalık •t ... m. aayıh knnnndan istifade edeeeklerin 1d aalalJ• ve 134 k»riba.._ ebaz baae tir. 
,eltoııun seti plduiunu Mayledi tanı· Ayol, harp iaaanlelıir nai hlç 1 Her tehlrde IMlediye ile hallusa 2921 snyıh kanuna göre evelce aldık- rakaa vatanclq aak~•· Ki6JJU hu· S•rMfluk 
"'1fu. e tkalarınm haklarına ~reflerlqe baraıtıiını ve elele vererek çahttıtı· lıırı taıminathmn defa*'n yeya wka- lluut, ftatak •e aeytU.CUlkle qrqır. Karııyakada lıfehnıed oflu )fe~ 

lı&ayltdioin )'Üıünil t~rifi mümkün m:ı ve c:Qlarına karıı ~MI bakmai: na aöyleaeler reddetmem. Ud mu1t~lnrından mukaaatan istlrda- Parat lu1~mda •n •irade fıatıkçı: med Ali, kelldilini ida11e edemlyece! 
t>hnıyan bir sevinç kapladı; bir tim-1 bile 111enedel\ bu kadar kanunlar, Kadın, erkek araaındaki eRli ve dı suretıyle ~028 _sayılı kanuna tatbik lakditer.aldıı e~. Kaaa ... .-~. derecede aarhos olduiundan- yaka 
.. silratiyı. ıreçip ~itti; blr kaJime-, bu kadar içtimai, ahltki in.ani ve ebedi 1rırtlakla1rnanın blttifh,ı tte mecrası \•erılmesı dı»tru \'e lüzumlu· r aeae •v•l• ~~- HIJf~ 1 lıtnmjtn'· 
'lnl btle k~ırmAdıtı bu ltizü ititme- vicdani hükUmler du.....:kea, harp kabul ederim.. aur, Bu vaziyete ,göre muamele ifası en aonradaa ~i.&~ nakl~ilaittir. V~.,,.,. • ...,.,..._~,,,,.,,,,. ....... ,,. ..... ...,. •• -...,.:•,....~•-.. • .. •""•~• ... •..,,. ...... _.,.._..,. ... 
lilıllt atbi l'örUnerek aeaine teftanm slbi, yani yakıp ~ıkmak, öldürüp ttuı· ıa her • ; he • i ~ lfuJ •· ba~sı geçen iki kanunun sıırih hükiıın· • Kaaalaa .ur at1e ""ar .... ilmekte· 1 eni Ileşrıyat 
"errnif bulundui'u bütan ieJiri, bütün yok etnaek ıibi v•hfetin ti unftiaine d . 1 ' Y ' n 1 1 lermden anla,1lmılkta oldutundan bu dır. Uaup aamaadaalt.ra . ltekflir• - -
kuvveti, bUtün (\eı:;lseyi tophy:ırak o- ln•ani bir kulp taltdabilir mif erım.. . . . .• . husu~un bir tehir mevzuu teŞkil etnıi- relal~latle bt.lluaan ve NlaıW.. .. f'. Köyün Yolu 
lc\ıtnakt d tt.. K k U k dei'l k k l k y Fakat harbıa ansanıl•ttıım• ver• yecettnc karar verJlmiştir. lasa hır afJeıU.. ....,.,..., obua a.r •· 

a ev~m e ı. .. . ır ya 
1 
ani?•' ır aaır 1 

•- iııf&1'il...-bilecejlp bir t4b'Ui akJ.pl y zet, ea ltlatt-8' yirmi W.. lir•~• ... r. 1986 da cÇıplaklaı·~, 199'1 cı. c'4< 
BUtün göz~ atlnı ım, bUtun de~d- nı olur mu. K . ':· .. . . . yatmH. GörNm bile i~pmıyac•· amanlar kam pt dıiı •üdce ile birce* i• it· h.h iriQ bireıo ''Oman. aeıı d ıt, olo 

~erım, Vah~tın d~lnı MkebilJr•ın belkı. iım. ler aörmU.ttür. muharı·fr arkadaflmt:: Fte/ik Akı < 
~ında.nı.mhı beraber zincirJerım, Fakat harp. inaani~•ım•z. Çünkii 0 • Harp, hüviyeti, eserleri, hed,fl Verem Mücadele cemiyetinin bir Filhakikk-. IMa kiitiik ilse kura. Scı·engil 1988 vılı ifiııde de kiiçitk 1 
~~~ıtım 

1
'":ar,d dunla~ı;.;.1\·a~, nun öyle bar 

1 
nıa~~et ve nahu var- otuz iki muazaam ve aipaivri di§ it•· temmuzdan itibaren açacaiı Ya- tanda mecleM illtiır~an çoiu te- l:avele;·iııi tn~ı~ı-ak cKci11Un Yol t 

' :ı nrn um ur ce 1 ·en~. dır ki, inaan •i• ır taraft.n ona linde harptir i•te .. Bunun llkırdı o· n.1anla~ kampı için 30 tane Kamping n.t. edil!llİI~ Me•~· kaaap ve isimli b ·,. kitap luıli de bast 7'1111-fl 
Oııun <;ok yukı:ıck \'e pek hazın olan aerk edecek ve~ahud yanııncak ol- hl ha 111teınınde çadır satan alanmıştır... aehze hallen, upa~ı pazar yeri, lki D'4Qılma 11eJ"i lata ıllıdda Mıtallim Af. 

~l, bu duanın şiir inceliiinden uzak .. n, derhal tepınir, yuvarlanır ve yununa ç ele ta mmUlU yoktur. Ayrıca manruti yirmi çadır daha yaaltk park, kıtlık razino V• •inerna, ıı ed kitapet1üliı. Oh;mrula mm~ 
,, an beırttlerina bir ıihir ve bir teair bunlar.tan undiııi uıUlaıtırır. t;IMı1JJ' tedarik edilmittir. ~te4"9 ltmaeı n elektrik faltrika. tavei~ı m1ü . 

• 
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Manisa röportajları: V ...1pur ters.:ıneye 
Haziran 23 --

- MİLLET MECLİSİNDE • 
gırınce , Sultan yaylasında 

lıiraz bayrainı! 
·~~~~----~----~~~~ 

"Herkes yiyor, içiyor ve eğleniyor. Bu 

Karaburun sefer· G bA A d t k•b • "' • • 
leri tatil edildi ar 1 sya a a 1 ettıgımız 

yıl mahsul az imiş; amma misafirleri 
b ı b ı d 

İAt yorlar 
0 0 oyuruyor •• ,, Karburun, (Hususi) - Kazamı-

Manisa, 19 hazirıtn,. ıran borcunu ödüyordu. . 7.a_ işlemekte olan U~ak vapuru, ta-
Geçen hafta Manisalıları sinesin- Hayattan alınmıt canlı bir hatıra l m:r. edilmek ~zere tersaneye çekile-

siyasetin isabeti bir kere 
daha sabit oldu. 

Karahurun:ular başka bir 
vapu: talı 8is edilmesini 

de tophyan ve Maniaanın cenubuna I tesbit ederek yolumuza devam edi- ce~m?en !.zmır - Karaburun sefer- H • • v k•ı• • B -•~ • ... ~ 
yaslanan dağın en yükaek yerinde yoruz. . . ıerı bır muddet iç? t.~ta edilecektir. ancıye e ı ımız . T. R. Aras, Türkiye . Afganistaıı 
kurulan Sultan yaylasında, bu hafta Gene önümüzde hır kafıleye tesa- Uşak. v:ıuru, evelkı gun buradan son 

da yapılacak olan kiraz bayramına düf.ediyouz. ~rtalık kararmış, önde seferını y~pmıştır ....... v.. • muhadenet ve teşrikimesai muahedesinin uzatılması 
gitmek için ha::tırhklar devam eder- çekılen lüks lambasının ııığı etrafı . Vapur ış]etme mudurlugu, gemı-
ken, matbaada bütün arkadaşlarlalaydınlatıyor. Kafile .her halde ihti- nın s~n seferini yapacağını ilan et- müna b tile mühim b tt b ı d 
bu geüye i1tiraki kararla§tırdık. Yi- yatatz hareket etmıtler. Bayanlar memış, hatta gelip gitme biletler bi- Se e eyana a U U~ U. 
yecekleri temin ederek yola çıktık. muslin çoraplarile yollara dökülmüş le sattırmış, bazı kimseler diğer se- .Ankara, 22 (Hususi muhabiri- dev]ete, diğer akid aleyhine hasma- ' şüncelerimizi söyliyeyim. Suriye
Otomol-;il ~yrüseferine müaaid ol- ler, ay.aklartnı sıkan iskarpinleri el- ferlerle dönme-· ·d"" .. k b"l t 1- mızden) - Bugün toplanan Büyük ne hareketlere iştirak etmemeği ta- nin, pek yakın bir atide istiklalint 
mıyan bu yere, hayvanla, yaya ola- lerinde, onlar gülüyor, biz gülüyo- d kl d b gı uşunere f 1 

e ~ Millet Meclisinde Türkiye - Afga· ahhüd etmişlerdir. Karşılıklı taah- kavuşmasını dilerim. Yeni Türkiy,e' 
1-· • ı arın arr oşuna masra a grmış- . t h d .k. . h·"dl 1 b be b d l 1 h . M •~ Tak gi~n binlerce Manisalı gibi biz ruz ve geçıyoruz. I • d" nıs an mu a enet ve teşrı ı mesaı u ere era r u ev et er er nm, ısır, Irak, Hicaz ve YemeD"' 

de . t~banları yağlıyarak aarp ka- . Virajları dö~üy?ruz, epeyce iler- crf·ır. . . ~uahedesinin ~zatılma~ı h~kkında- tü:lü s~rbestiyi de muhafaza eyle-, olan .s~~asetini. bir. delil olarak P,' 
yaları aımağa baıladık. hyerek bu kafıleyı arkada bıraktı- zmır - Karaburun yolu tamır ~ı kanunun muzakeresı munasebe- mışlerdır. tercbılırız. Surıye ıçin de böyle bit 

Bir, iki 'kilometre dağlara tırma- ğımız halde şakrak cülüşleri kulak- edilmektedir. Şimdilik bu yoldan is- tıl: s~z alan Hariciye Vekilimiz ~· I Türk - İran kardeşlik ve teşriki arzu ve duygumuz vardır. Suriye~ 
nmca kuıbakı§ı Mnisaya bakmağa larımızn erişiyor. Her tepede bir ı- tifade imkanı yoktur. Vapur sefer- Ruşdu Aras, sık sık alkışlar]a kesı- mesai muahedesinde de karşılıklı lerin de bize karşı ayni kardeşlilJI 
doyum olmuyor. Ova yeşil bir tüle şık .. Keııif bir ormanlığa dalıyoruz. leri de kaldırılınca, Karaburunun len aşağıdaki sözleri söylemiştir: 1 olarak ayni şeyler vardır. Gene ı göstereceklerinden şüphemiz yok· 
bürünmÜ§, Gediz yılankavi akıntısı 1 Mey~anlara toplanmış kadınla, er- vilayet merkezi ve cıvar ile alaka- .. - Arkad~ş~a~ım; . .geçenlerde Türk - Iran muahedesi ile kabul edil- · tur. Bir tarafta velev tahrik ve iif~ 

. il b ·ıı·- b" .. ll"k veriyor. kekJı kümeler, yaktıkları aletlerin h . yuksek taı;dıkınıze ıktıran eden mistir ki akidlerden biri ba .. ka bir Je olsun, diğer tarafın aleyhine Jl&I" 
e u yeşı ıge ır euze ı . , . . .. sı emen hemen kesılecek demek- Türk _ y k h k- · ' . . ' " . .. A 

lşte elektrikler yandı .. Güzel Manı- etrafına ha,ka çevırmışler; dumbe- . . . unan munzam pa tı a devlet aleyhıne hır hareket teseb- mayışler yapılırsa, hukumet de buıııJ 
sayı gökten dü§en yıldızla örülmüt )ek l!"slerini bastıran çifte davul tır. Ta~ .ıı; zamanında bu v~zıy~t k~n~~ maruzatta buunurken de ~s- hüsünde bulunursa seferberlik tak- tecviz ederse günün birinde diğt' 
görüyoruz. Spor kulübünün traça• cümbürtüsü arnsında misafir olaca- çok fecıdır. Uşak vapuru tamır edı- vıbınıze. n:_ıazhar olmuştum. Bu.~un dirinde diğer akid, ordususun aza· tarafın bundan müteessir olması ~ 

. .. d ğımız dama k1 lincey k d b h tt b k l . de temdıdı mevzuu bahsolan Turk- A k"ld h" . d d k b""d" B" b"" .. k ,_.,. .. sındakı bol ampüller goz en kaçmı- ya aşıyoruz. · e a ar, u a a aş a )ır · .. . mı se ı e tec ızıne yar ım e ece - yet ta ıı ır. ız, utun omşull"· 
yor: I Mani&ada sıcaktan bunalanlar, vapur tahsjs edimesi çok münasip A~.gan bea~llaş~.ası~~n] mkuzafkeresı tir. ~ mızla daima dost kalmak isteyoflll' 

Ö 
buraaa keskin bir aog·ukla k 1 l k munase tı e soz soy eme ırsatı-ı D . .. l . . da y··__ı. 

nde bir kafile güle, güle yolla- . . arşı a- o aca tır. b 1 oldum Bu anl ·ı B. Rüşdü Aras sözlerinin sonu· emış, soz ennın sonun UP 
!ınca taıırır gıbı oldular lht" ti nı umuş · aşma 1 e · Af h d · · d"di -" rına devam ediyorlar. Önlerinde d l . ıya ı • • garbAı Asyadaki siyasetimizin isabeti na doğru arzın bu gemş ve güzel gan mua e esınm tem ı ,...-

avranan ar paltolanna sığınarak ı •ı• k b• • h d · h t k 1 d"k" · · t · ti. · eenç bir bayan söylendi: ı ~ .. ngı iZ a ınesı b" k d h sabit olmustur 1920 sa asın a siyasi vazıyet ve ayatın o ·o unun tas ı mı ıs emıt r. 
. .. sogukla mucadeleve ba~ladılar Yol ır ere a a . . d h . . ı . . IA 1 k s·· ] b" h . H . . c.Te-

- Haydı, kaplumbağa gibi sü-
1 

_ 
1 

.. • tarihinde esaslı ı;urette istiklaline a a ıyı o ması ıçın azımgc en a· oz a an ır atip; arıcıye V'. 
. k .. .. . k yorgun ugu a ınmıf vucud ısınmış ı d J J d ~ b tJ c~d k"I" · · T·· k Af _.ı_.. unere yurumeyın, aranlığa kala- V k" k b • . ·· top an l kavuşan Afganistan 1921 senesin- rar arın a ın ıgını, u sure e o..}<l a- ı ımızın, ur - gan muahea-"" 
~ B" b t 1 a ıt er en, oş durmıyanlar çılen- • ld ~ 1 • cngız. lraz ta an arı k_aldırınl. . ' de Türkiye ile ilk muahedeyi akt had paktının doğmuş o ugunu, nin Sovyet ve ngiltere devletleriDİ' 
lh . b" b gır sofralarına kurlr!akla mefgul L d 22 ) j· ·ı· .. k d h."k'" -r h d J Ş h" h ·· J ~L tıyar ır ay n, manalı manah A d k b ·· on ra, (Radyo - ngı ız etmiş, 1928 de de ıkı ar eş u u- ı a ran a ran e ınşa ınm soy e· muvafakat ve müzaheretJeriJe yaP"' 

b b k ··ıd·· B ··ı·· ra an ay olan arkadaşların k h" · b ·· Ba kil (N ·ı d k d l"k h d · d"kl · "b" bA A • d b. ,enç ayana a tı, gu u. v gu ut . "ki . . k a ınesı, ugun, şvc evı met arasın a ar eş ı mua e esı ı erı gı ı gar ı syayı mes u ır mış oldug-u hakkındak"ı ··-•- ·-it' 
h" b" •. 1 . b . nereye gıth erını mera ederken . . h d d ! 80~1'1 .. -
ıç ır gu U§e enzemıyordu. Sahre- k .. . . Çember12'yn) ın rıyasetınde toplan- yapılmış, sonraları bu mua e e a-

1 
mıntaka haline getiren bu paktın mas etmiş, bu muvafakat ve m8"" 

demedi· ar§ı yAmaçtl\n onde çekılen fenerın . • h ""k ı b. h ı . ·ı . d s R B·· .. k B . • · •ıuı alt d t" b" •. b"" mış ve muhtelıf meseleler etrafın- a mu emme ır a e getırı mış, ost ovyet usya ve uyu rı- heret olmamış olsaydı muahedeoi' 
A ·ı . .. .. b" d "' .. ın n ız ır zurna, gum ur- d k d . • l ·ı d t l"f d.l . 1 -:- ·•• ı u gozum yavrum, tz.; e d" b" d 1 . . • . a müzakerelerde bulunmustur. ar eşımız ran 1 e e e ı e ı mış- tanyanın muvafakat ve hatta mü- yapılmaması mı icap edecekti) Sol" 

. ~enın yaşında iken, bizim de kanı· dıyen kır av~1;1 unA ·~~ı, . ~ep_ımızı dam 1 · 1 tir. Böylece S mayıs 935 tarihinde zaheretlerile yapılmıs oldugu-nu bu ı· · t k k"" •. _w 
· k "b" k nn çı armaga knfı gelıyoı- • • • , d .. b b" A. d ~ • mı sormuş, e rar ursuye ~ 

mız senın anın gı ı aynadı- ·· V 2 fir :-e :-. l e munase atımız, gar ı sya ev- "k" d l . d f l · H . . k"l" -_:. 
g-ı d h lAd .. .. .. k Memleket havaları milli cukılar . 1 ~o e ~ l l ·1 h h k b. k·ı 1 1 ı ev etın emen eat erme uygun arıcıye Ve l ı, su cevabı vefllll"J n a, a ev a ım yuzumuz sı ı pe- • " • , · et en e em a en ır şe ı a mıs- b l d - b" .. · ~ 
Çe .1 •• ı··ı·· .. d.. .. fi martlar dağları titretiyor Gıbta e T·· k Af h d . . b: u un ugunu, muazzam ır eser vu- tır: 

ı e oı- u u, vucu umuz çar.şa a . ·· • tır. ur .. - gan mua e esmın ır d . . . _ . . .. tJ 
kaph olduğu halde taştan taşa kek- dılecek bu hc.I civar damların insan- 1- Evimizin J\r komitesine men- hususiyeti de; iki taraf akidlerin ~u. a g~tırılmış oldugunu, onu? ıçın . - Arkadaşları~ın malumucrr 
Jik gibi aekmer.ini bilirdik .. Hey gidi larını etra'1mıza to!lluyor. Gecenin ntp ressamlar Manisa Halkevind~ memleketlerinde biri için faydalı ıstık~lın de .~uaz~am ve genış bu- kı, Sovyet Rusya ıle aramızda~~ 
' · .. • ·· ·· ı k" "1 6 938 <le salı glirlU a•.• sonuı1° k d lundugunu soylemı d t 1 k k d d •I L h d · ' • günler hey... uçu 0 mut ımaedc yol yorgunluf:u, - - · · •"' " a ~r olan hususların, diğer taraf mem1e~ . · os. r~ orn· cu o.ş, uır. mua e eeı ım 

• ihtiyar bayan, gençliğini tahattür uykusuzluk akla bile gelmiyor. devam etmek etmek üzere bfr re..«im ketinde de tatbikini kolaylaştırmak ş~lmuzunlda bu. rnısaka gır~ış .. olm~- iki taraf yeni bir muahede alir~ 
d k .. 1 • . .. . B • k şergisi açacaklardır. . . k ] I I hh""dd b l sı e mua ıedenın daha buyuk bır ceg-ı" vak"t b" b · h be e ere goz erını guneşın batışına u vazıyet arşı:ıında seyre dala- ıçın mu ave e er e taa u e u u- • _ ı ır rıne a r ve ._ 

dikti .. Gurubu seyretmek için bu yorum. lşığı sönmek üze:-P. olan r.ö- 2- Hnlj{]mızın havaya kar. 1 korun nu•.'luş olmasıdır. Bu akidler, bir ehemmıyet kazandıgını, Mısır ve taahhüd etmişlerdir. Gene frakla IJJ 

yaylanın bir, ild kilometrelik yoluna nük mehtap her tepede yükselen bir maları hususunda bilgi edinmeleri veya birkaç devlet tarafından teca- lran ~anedanları arasın~aki sıh~y~t giltere arasında bir muahede vardı'• 
ç•ltmnk ve bu zevki tatmak kafi ge- ışığın etarafında yaylanın keyfini ıçin Evimizde 11-6-93" tarihinden iti- vüze uğrarsa, diğer akid taraf bü- sebebıle bu pakta mes ud yem hır O muahedeye göre gene İngiltd" 
liyorl. çıkaranlarla dolu .. Her taraftan bir haı·pn lıir kurs açılmış ve der~lere tÜ:Jt kuvvet ve mesaisini sarfetmeği bağ daha katılacağını bildirmiş; nin muvafakati lazımdır. Onun içil" 

ilerliyoruz. Bu kafileyi kendi ko- ses ..• Bi!" saz.. ı,.ışlanmıştır. Her hafta cumartesi taahhüd etmiştir. Fakat gene iki hü- kaldı ki, hükumetimiz Arap devlet· dir ki, (Sovyet Rusya ve lngil~ 
~ ı:r

0

i.inleri snnt 18 <le verilmekte olan bu k b k l ·1 d d · · · ·· b 1 f k --!t.) nuımalarına bırakarak ilerliyoruz. Vakit 1reç, neş'enin saadetini iyi- umet, ir prensip aran ittihaz et- erı e e aıma ıyı munase et er te· nin muva a at ve müzaheretleJJP' 
Bir bnyanın kafiledeki arkadaşları· ce tatmak ve yarınki zevl~imizi tn - derslere biltün yurdda~lar gelmelidir. mek üzere hayrihahane kararalr da lsisine çalışını~. Arap hükumetlerinin !demiştim. 
na kızarak homurdandığını görüyo- marnlamak için yatakla.rmıza çeki- 3 - llalkevimizin sosyal yardım a1abilirler. Gene bu devleterden kuvvetlenmesini istemiştir. Yakın Bu izahat üzerine protokol, a1klf' 

. ruz. Kızdıiı suratından belli.. Yo- liyoruz .. Saat dörtte istirahate çeki- kolunun teşebblisile açılacağı evelcc l~i, başka bir devlet veya birkaç komşumuz Suriye hakkında da dü- Jar arasında tasdik edilmiştir. 
1 k f"I b h bildirilen kimsesiz kadınlar tarafm- • • 1••-----------kut tırmanmak güç birıey. Yalnız en a ı e sa a ın yedi&inde yatak- '' " 

yoku§ tırmanmasını bilmek güçlüğü farından fırlıyarak havanın, ıuyun dan ynpılacak Türk el emekleri satış Askerı yoklama Basın b. ı· v • 
yeniyor. ı tesirile ekmek vt> yiyeceğe aaldrı- mağ'ııza.cıı pek yakında açılacaktır. Bu Jr ıgı 

Yokuılar, dik, yol hepimizi üzmü yorlar .• Yüksek bir noktadan Mani- mağazada el işlerini salmak istiyenler davet 
d 25 Hazirana kadar Halkevi :ıekreter- ve G k " yor eğil; ellerimizi aallıyarak iler- .. ovaııını &eyre doyum olmuyor.. az ete l l t 1 i~ 

!erken meııud bir aile kafilesi anne, Şirid gibi yoHar .. Her taraf yeşillik 1iğinc mi.irncantlu işlerini makbuz mu- - Şubemizde kayıdlı bilumum ç : aran QT Q g:ıze eıer " 
b b · · d kabilinde teslim etmelidirler. 

a a; yavrularını omuzlarına, yiye- ıçın e .. Dünden gclemiyenle,. kafi- yedek subay ve askeri memurların Ç ..,, 1rlŞ -.n/arın · f .. 
1 1 4 - Evimiz salonunda her hafta - _. _ "' JJQ ~:ye l 

ceklerini kollanna takarak minimi-- e er gülürek, oynıyarak yaylaya çı- yoklamaları haziran nihayetinde - • 
· k ı n· l erşcmbe günleri saat 21 de karagöz A k _.t 

nilerin tutturdukları farkıya ayak ıyor ar. ·· ız de yeni konukları bı"tecektı"r. Bu mu""ddet zarfında yok- n ara, 22 (Hu~msi) - Basın bir- çalışanların. haklarını k-a-ılaJPI"'" 
d . oyunlnrı gögterilmekteclir. Bütün 1 w ·~ 

uydurarak ilerliyorlar. Bu mes'ud seyre ıyoruz.. l d k b igi kanunu Dahiliye encümeninden iizerc gazete çıkaranlar, beş bin lifi 
h b .. .. c:-1·.. h d ld k ) urddaşlıır davetlidir. amasını yaptırmıyan ye e su ay "f"ll •· .11.I 1. . h t• . . anne, a ayı gorunce çocuk sevgisi- . ""yman, cm e o u ça fİ§man ı..ı ı e1.o .u·ıec ıı:;ı eve ı umumıve:;;ıne ti'!" 

b ;;; - l".\'1° ıı1ı"z s0 loı1tında her hafta l h klarında 1076 · • d · ·t ıkçes· y•tırmak mecbu · nin ne kadar tath olduğunu anlıya- 1 ır yurddaş ter içinde, zavallı, ba- v " ve memur ar a nu- sevkedilnıiştir. epozı 0 ~ 1 ı. · 
1 Clımnrte<ıi "'Ünleri saat 20,30 da r•o- 1 k 1 O dd · · rl ı· 1 ) d" b" k d .. ~ rnk yürümemize hız veriyoruz. yan ara fazla hürmetkar olacak se- ... mara ı anunun uncu ma esı Brunn birliği kanununun ba~lıca tın e< ır er ıye ır ayı me•Cll"' 

Ö :!uklam kıırngliz oyunları oynatıln- b"k 1 kt ı nümüzde atlara binmiş bir kafi- petleri omuzlama, yokuşları bir tır- tat ı o unaca ır. maddelerinden birinde; (gazetelerde bulunmaktadır. ~ 

le tozu dumana katarak ilerliyor. manıtı var ki, görülecek saatler :aktır. 2 -Yedek subay ve memurla- •? .~h f d •h-. d"l .. .. l"'k,,,.,

1 

-- ·-- ,,,,,,,,,.... T ..... ' ce 6 - 23-6-938 perşembe günü ~aat .. u;:ın a ta a ta sıs e 1 en UÇ gun u r, ______ !""9"______ ' 
ürkün ezeli biniciliğini, dedeleri- I~ u~ecck bir sahne.. Yanındakiler 

16 
d." 1~,,ı·mı"z ko""vcu""ler komı·tesinin rın yoklamaları her gun saat 9 dan • ""dd . (S ki · d .. ·ı· . . b" b ·· k"" guldukt b •• - ., mu etın on yo amanın eva- 1 • . .. ~ mızın suvarı ığanı ıze ugun u • en sonra izim gülmemize 1 2 ye kadar devam edecek ve 12 .. . Elh dnresındeMu:u 

kıza k d haftalık toplantısı vardır. h l ak ) b amra l _ ... gençlik te gösteriyor. Patika ve dik ca • eğil ya!.. be . d f l .. . mına mun asır o m uzerc ız· tüp ıane eioeıu--
K • b den sonra şu mız e ter er uzerın- t · ·· ı · _... 

yollardan sr'at1e çıkışları yüzlerce . . ır~z ahçelerine dalıyoruz çe- üzülüyorlar. Bilhassa aşina simala- w zarure cuma ve pazar esı gun erı Küçük hınük, IJilai ti .. na herkesi 1110-:-
t k 

şıdlı kırnzl _ ' de calışılacagından yoklama yapıl- ·· - ] d ) k ·· ·k · ·· ı • me re uçurum enarında at oynata- arın agaçlarandan topla- rın zevkle, ne§'e ile yaşayışları bize ö- .. og e en sonra o ma uzere ı ı gune ııun clecck nıunzznm ve mubtetelll 
rnk ilerleyişleri hepimize heyecan narak ycnrn~si enfes ... Hele ağaca nyrı bir zevk ve neş'e veriyor. mıyacaktır. g]eden evel muracaat indiri1diği ilan olunur. program takdim cdiyorua; 
veriyor. çıı;;rak ~ö:Ie olgun bir dalı önüne Kadın, erkek ve çocuk hep bir a- edilmesi. ..:\ liPynclmild Yankesici 

Manzaranın fecaatından birçok- çe erek bıre birer toplıyarak vii- &ızdan tutturdukları şarkılarla iler- 3 - Yedek subay ve askerime- 1 _ 334 doğumlularla ve geçen ı (:\1LTER FLOVV) Fransısca "'14 

ları ellerile gözlerini kapıyorlar. r.ude atmak 0 kadar lezzet veriyor tiyor tırmanan yoku§U inmeğe başh· murlar aşağıdaki vesaiki beraberle- A . ı Baş rnllnd•·: 1':1.:RNAD GRA vsJ 
Genç biniciler de gülerek ve şarkı ki ... Diyecek yok!.. yarlar. Biz de bu şen insanları dinli- rinde getireceklerdr. !!~neden (Sıhhı hallerı, ı:ıev)kkufl, tahk- EEVIG FEUILLERE ... ı 
söyliyerek ilerliyorlar. B~ sene dolu afetinden kiraz mah yerek, seyrederek ilerliyoruz. Mani· .. .. • sılde bulunmaları sebebıle a ara La Dam O Kamt-lyaFransızca ,.,.-

1 . 1 Ol A - Nufus cuzdanı ve elınde b d w 1 l ] ı "'b" 1 İ§te .... Gene bir heyecan hepimi- su iı 0 mamış.. mamış amma gene 1anın bir kısmı dağın bir tarafından .. .. A . u ogum u ar a muame eye ta ı er- Baş rollı•rde: GRATA G.ARJO 
zin soluk bile alamayacak bir hal konuklarını doyuruyor.. ıörünüyor. Güneş te Yunt dağlarına mevcud butun askerı vesaık ve ter- lerin yoklamaları bir ay devam et- ROBERT TA YLO 
karıısında kalıyoruz. Halkın toplandıiı (Sultan Musta- :loğru çekiliyor. Burada bir kalaba- his kağıtarı ve 6 X6 ebadında başı 1 mek üzere her gün saat 8 den 12 ye'

1

,...,...,.. ............ , .... r ..... o ...... ~rama ilave ;;ıa~ 
Uçurumlu yolun kenarında baw.- fa) pınarının bıı§ındaki meydanhğa 'ık ... Gece farkında olmadığım yol açık iki adet fotoğraf. ı k d A be · d ••t kk"l As ı · · ·ı·k b-L --ndaJI 

b k 
"' 

1 
B d k . a ar s. şu sın e mu ese ı . AHupn mııcı ı - mfisa ıı.&.ahu--5. (J. 

tnt i mevkiine konulmasında ayni top anıyoruz. ura a ra 1 tışelerine ·eviyesinden aşağıda bir kır kahveai B _ ihtisas sahibi olan yedek su-
1
. . d l kt y ki muzaffer olarak avdet edeo 

döndürücü bir şekilde koşan yara- tüfekle nitan, talih deneyen aletler, müıterilerin çoğu bayan ... Yol arka· bay ve askeri memurlar ihtisas ve- Jmecbıs.mte yapıdacab ır]. oktama- VAH1LERb IZf.ı.\ 1sı11nbula -u"sr 
maz bir yavru, her tarafı titriyen para atanlar .. Bfraz ileride portatif Jatım birer kahve almamızı söyledi. sikalarını. 1 arz~ Y:d::~~raiçi~şh:~~i:in:r~y- laılurı hallmı coşkun teıah~!!.. v ... 
rengi uçan bir anne yalvarıyor. Ço-- köfteciler, yemişçiler .• Hele kır kah. ; ok güzel, çok münasip diyerek ae- C _Raporlu o1anlar raporlarını. rı ayrı davetiye pusulası yazılmı~ ve SE S~LAR : Yankesici 5 ~ 9 d: 
cuk 0 taraflı olmıyarak ko•uyor. Ço- vesi görülecek ıevler. rin hasırlara biz de çöktük. D H"" · t ·· d ] j l.:ı Dom O Kamelya :{ve 7 de 1 af y - uvıye cuz anı o mıyan h··kA t ·ı · f D f ;;,..._...;~~~~~,;,,,_---:_: 
cug-un yaramazlığı ve inatçılıg~ı za· Öbek öbek- ikadınlı, erkekli insan Artık ıurup batlıyor.. Günetin d 1 b l l u ume e ven mış ır. ave ıye pu-i • 

ve soy a ı a mamıs u unan arın d h l b · ı ·--•••ı 
valh anneyi üzüyor. Annesinin •ırar- ,ar, bu güzel yerdeki hatıraların· Önen ışığı bir takım şualar ne,rede- yoklamadan evel bu işleri hazırla- sulası almıyanların er a şu emıze ı•••••----• 
la kenar yoldan çekili, yalvarışına teabit eden fo\oiraf objektiflerine ·ek dağların arkaaında gizlenmeğe l rı. lveyahud bulundukları mahallin as- U.r. Hehf'el lJ.J 

kanunu 

Ç .;cuk ha~l:ll~ilJ:ı 
ıııat~ha:ss;Jı 

kulak asmıyor. Yolun kenarım ta· 1özlerini dikerek aldıkları pozlar 'ıaşlıyor. Biz de yola düzülüyoruz. -na4a- Kayıt ve sicil numarasını bil- kerlik şubesine müracaat1e kayıdla-ı ~ 
kipten vazgeçmiyor... Yalnız ann" nfes .. Bazıları aık ağaçların gölge· Ya va§, yavaş Maniaaya yaklaııyo· 'nİyen veya .şüphesi olanlar elinde 

1 rını ve yok1amalarını yaptırmaları ı 
degiJ, bütün yolcuların hepsinde bir ine yaslanmıf çocuklarının Jen kah· ·uz .. Yirmi dört •aatimizi güzel biı '"Ilevcud askeri vesaikin birer sure- elzemdir. 
heyecan.. Esaaen heyecansız geçe• tahalarına karııan kufların ötütle- 1ünle geçirdiğimizden dolayı •e· '·ini yanlarında bulundurulması ilan 3 - lzmirde bulunan yabancı 
1 t d t d 1 • • d" ı· Öb"" t ft ofra ı"ncimiz içimizde parkın içı"ndek"ı ha. 1 l d h" kl 1 yapm 1 ıaya ın a a ı o muyor ya... ını ın ıyor... ur ara an • 0 unur. er erin a 1 yo ama arını a a-

Gözü pek birisi hiç kimseye hir ıı.r kurulmuş çeki§tirenler... Erken uzun kenarına can atarak yorgun. ..'. rı nüfus hüviyet cüzdanlarile bera-
ettirmcden yaramaz çocuğu kar len olup aallana sallana gezenler uğumuzu gidermek için aavqıyor 1 temmuz 938 tarihinden itiba- her şubemize gelmeleri. 

matile annesinin kucağına atması b; aylanın keyfini çıkarıyor. Günü• e gözlerimize çöken uyku bizi ya. ·en yeri ve yabancı 1334 doğumlu- j 4 - Yoklamasını yaptırmıyanla-
oli!u. Zavallı annenin aevinci, gözl ıısıl geçtiğini benim gibi anlam· 'lklarımıza çekiyor... 'arın son yoklamasına başlanacağın- rın 1111 No. lu kanuna tevfikan ce· 
Tinden akan yaşlarla arkadaşa aült • nnlar~ akşamın da gclifinden adeta Ö. K. .:L"ln eshap mesalihin işlerini görmek zalandırılacakları i1an olunur. 

' 

Easta ·arını 1: ,30 da11 bi:-e ~,. 

car Bey.er ıo" ağmJ.t AAe"' 
matbaası ı•anıuda ksb:ıl eJot· 

.--rr&_._. ...... mz::::;::;' 
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41 Nakleden: KAMl ORAL • 
Düşes 8efire bakarak şunları ilave kraliçe Karolinanın huzuruna gir- ı tur. Şu kadar var ki, onunla olan 

etmişti: 1 misti. münasebetinize bir resmiyet vermek 
- Hamilton ! Cidden çok şanslı-! lngiliz seffri, kraliçe ile yalnız ka- zamanı gelmiştir. Ancak oııd~.n son

. ın. Dikkat et, bu meleği elinden ka-, hnca, kendisine şu sözleri söylemişti: radır ki, ben de, Londrıı gtizelin: ya
çırınayasın !> - Haşmetlu kraliçe, aylardan beri kından tanımak zevkini tatmış ola

Az bir zaman •olll'a, Napoli yük- zihnimi işgal eden şahsi bir me"ele cağım. • 
•ek mehafllinin kapıları Emmaya ta-: vardır ki, bu hususta fikrinizi alma- Sir Vilyam Hamilton, derhal ye
ınamen ıu;ılmıştı. 1 dan hareket etmeği muvafık l"ıulmı- rinden kalkmış ve kraliçenin elini öp-

Londra güzelinin Sessa sarayındaki yorum.• tükteıı sonra şunları söylemişti: 
daire~i, ~olup boş_a~mağa ba~lamıştı. ı Akıllı kraliçe, İngiliz Hefirinin - Benim asıl istediğim; zatı haş-

Sefırlerın allelerı ıle kızları, sık sık ince zekasına hayran kaldtğını ima metpc'nahilerinin, Emma ile evlen
Eınmayı ziyaret etmeğe alışmışlardı.' eden bir tavırla gülümsemiş ve del'- mekliğimi tasvib 4Jdip etmediklerini 
S~sa sarayı, adeta. sefirlerle aileleri- hal: j anlamaktır.> 
ııın topland1klan ~ır yer olmuştu. 1 - Zatı asilanelerini, del'in bir sa- Kraliçe, Sir Vilyam Hami!tonun 

Londra ırüzellnın ahbapları, gün- mimiyet ve büyük bir hi"nüııiyetle bu sözlerine şu cevabı vermişti: 
den güne çoğalmağa başlamıştı. dinlediğime inanabilirsinh.• _ Emına ile evlenmenizi çok mu-

Emma, Napoliye ge~~iği gün~~nberi Demişti. vafık buluyorum. Yalnız, hükumeti· 
en ~k. yüksek mehafılın kendısı hak- Sir Vil.vam Hamilton, kı·allçeye te- niz vasıtasivle sizi tebrik etmek im
kındakl kanaati d~sUnmüş ve dai- şekkür ettikten sonra: j ka'!ını bulabilmekliğim için, düğünü
ına Urkmilştü. Şlmdı. an:ık, o kor~u ı - Haşmet!Q kraliçe -damişti- Em- nüzün Londrada yapılmasını teklif 
ortadan kalkmış ve Sır Vılyam Hamı!- ma için hayrıhahane sözlerinize mut- edecektim.> 
ton!a evlenmek için hiçbir mani kal- tali olmakla fevkalade 'l'lenmun ol-ı _ Kraliçe Karolinanın bu sözleri, 
ınam11tı. dum.> Napoli sefirine çok şeyler ifham et-

Londra güzeli, kısa bir zaman için- Kraliçe Karolina, derhal sefirin sö- ! mişti. Bir 11\hzacık düşündükten son-
de öyle bir mevki kazanmıştı ki, Na- zünil ke~miş ve: ra : 
Polinin en yüksek aileleri bile onu 

- Sefir hazretleri! Himaye ettiği- - Çok teşekkür ederim. Zatı haş-ih-nek ittihaz eylemişlerdi. . . . 
K 1 F d, d biltü k b 

1 
nız güzeiı, tesadüfen uzaktan gördüm. metpenahileri, çok dürbinane düşü-

ra erınan, n au re·çk . . · 
•ı"ml rl d E . ti ı o zarıf bır kadın. Yalnız, ıçtimai me nüyorsunuz.:o e n e mmayı memnunıye e . . . . 
v 1 ğı k "lt"f t .. zıyetlerı hakkında hıçbır fikrim yok- Demişti. - Devam edecek -. anına a rna ve ona ço ı ı a gos- _ _ ._..-~~--~ ._..,.._, __ , __ ~----~ 

::~~;f.i, adeta bir vazüe telakki ey- H İ N D o KY ANUSUND A: 
Londra güzeli, çoktanberi bir ta-

rafa bırakmış olduğu Londradakl 
~evgilisi Çar) Greville tekrar muha
bereye başlamıştı; fakat bu sefer bü
tün mektuplarında tamamen başka 
bir ton kullanmağa başlamıştı. Güzel 
kadın son blr mektubunda şunları 
·azmıştı: 

~Kral Ferdlnand, Bavsilipo par
kına geldiğinde, bana iltifat etmekte 
ve yanıma kadar gelmekte hiç kusur 
•tmemektedir. 

Tarihleri cok eski ol-, 
mıyan iki ada 

Fransızlar burada büyük konserve 
fabrikaları kurmaktadırlar 

Kral; beni her gördüğünde, İngi- 'erve fabrikası kurmak üzeredir. 

AOOLU 

Biımark, bir defa demifti ki: 
- Bohemyaya sahip olan, Avru

>aya sahip olur. 
Bu telakkiden dolayıdır ki, bu

ı:ünkü Çekoılovaya meseleıi ehem
"iyetli ve Avrupa için tehlikeli bir 
ıal almıttır. 

Biamarkın bu fikrinden haberdar 
>lan Fransa hük\ımeti, Çekoalovak
f ayı her hanıi bir tecavüe kartı 
~aranti altına almıı ve Lehistanda~ 
1< İ Alman azlıklarına temas etıniyen, 
'. talyadaki Alman azlıkklannı ise 
'>üıbütün sükut ile geçiıtiren Alman 
Jazeteleri, son gÜnlerde bütün kuv-
retlerile Prag hükumetine kartı hü- Alman askerle,-i 
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;uma giritmiılerdir. Pragda bir propaganda merkezi bıı- Fransa, Çekoslovakya hududla-
Çekoslovakyadaki Alman azlıkla- lundurmalarına, ıiyaai partiler tef- rında bir değifiklik yapılmaama ra• 

·ı, bugün korkudan ve önceden ve- kil etmelerine cevaz veriliyordu. zi olamaz. Fransa, büyük bir devlet 
rilmit hükümlerden bulutlara bü- Almanya, Rayh dahilindeki az- olarak emniyet ve selametinin mer• 
·ünmüıtür. Bir taraftan Alman hia- lıklara bu türlü imtiyaz ve müsaa- kezi Avru:ıa ile olan a.likalarına 
iyatı son raddeıine kadar cotmuf, deler tanımaz. Eğer Südetler, Bay bağlı olduiuna kanidir. lngiltere

;ek orduau da kısmen 1eferber edil- 'fitlerin idareıi altında bir Çek azlı• nin Akdenizle olan alikalanna oldu 
mit olduğundan, mesele, enterna t olsalardı, ne partiler kurabilir, nr ju l!ibi •• 
vonal ehemmiyet ve nezaketini mı ızete çıkarıp propaganda yapabiliı Ruayanın da ÇekosloYakyaya ,,..._ 
:ıafazada devam etmektedir. ~ de mahalli belediye teşkilab y& :lım etmek huauıundaki taahhüdll-

Südet Almanları Çekoalovakyı a.bilirlerdi. ,Ü geri alacağına inanmalı: akıllıca 
:fan memnun değildirler. Bu ho; Her ne kadar Henlaynın nasyo '>ir hareket olamaz. Eğer Almanya, 
'\udıuzluk, esa11 anayaıadan ile• al soıyaliıt partisi Hitlerin iktidaı ·~ç buçuk milyon Almanın saadeti ile 
7elmiyor. Çünkü bu yasa, Almanlc 1evkiine gelmesinden senelerce Ön· ılikadar ise, Rusyada eVYe)iyetle 
ta da Çeklere de müsavi haklar veı • kurulmuı idiyse de 1935 seneıinc fokuz buçuk milyon Slavm aaacleti 
"'"kte, sivil memurlarla ıubaylar el inceye kadar büyük birvarlk ve ile alakadardır. Bundan 'batka, Çe• 
%22 aini Almanlardan seçmekte v aaliyet göaterememiJti. koalovakya kükOmeti de kendiaiae 
kendi resmi muamelelerinin Alma: Ondan önce birisi «hırıstiyan sos- :fütman olan bir devlet kartıııaM 
füile yapılmaaına müaaade etmek ·aliah birisi de «Alman çiftçi> par- tedafüi ittifaklarlDI bır•ka=-

· edir. Lakin bu azlık Almanları, he 
~e kadar Avrupadaki öteki azlıklar 
:lan daha iyi bir durumda bulunma! 
ta, kendilerine fena muamele edil 
memekte iseler de kanunun kendile 

cex' beninı ağzımdan dinledikten · .... !'iJ.lılti\1~iii!ji 
.,.Otı fO. b lf~Slll bilmemenin gUnah ol- -1! .;.!;1" ·~4l:........,..ı>h:u dı, eW.il'<ilhad<a.l1.,.;,,., temin ettiii haklardan tama 

ının ihti)"lıca olun batığı temin etmek- :nile istifadelerine imki.n verilme 

iai olmak üzere iki kuvvetli Südet Meselenin halli, ÇekoaloYak,,_ 
artiıi vardı. Bu partilerin Çek hü- Hanlayn dileklerine yaıwıfm- ,.. 

uimetinden imtiyazlar koparmağa onların çoktanheri iatedilderi -
.tuvaffak olmaması, itibarlarının halli muhtariyeti veraesiııe ...... 
'üımeaine sebep olmuştu. Bu yüz- dır. Çekler, bunun bir &nfhaa _......_ 
fen bu partiye mensup olan Südet- !edimeıi olacaiından tllpheleaif-

· fl!orden bir çofa, Naai teairi altında lar. Bununla beraber Henla ... Ww 
!>ulunan ve Berlinden idare edilen anıluı plepiıiti iate- ;tir. h ... 
'ienlayn partisine girdiler, Bunlar, dam, bir kaç ftıile ile antı..... ... 
1935 de mevcud reylerin ylbtle alt- topralı 1Dıabtariyetlnia tie .,... .... 
mııını kazandılar. Son 1eçimde ise lftmına ılaJill olmactıtuıı ..,, ..... 
hu miktar yüzde doksanı bulmut- tir. 

rltıgunu söyler durur. 
Akşamları ; operada ve parklarda, 

Uaima kral ile beraberiz.> 
Hakikaten; Emmanın en çok sev

Qİği, opera idi. Hele, San Karlo ope
tkxından eksik olduğu yoktu. 

Kraliça Mariya Karolina, bir gece 
l.rala şunları söylemişti: 

- Şu Sir Vilyam Hamiltona söyle 
rlı>, Londra güzeli diye medhüsena et
liğiniz kadınla biran eve! evlensin de, 
O..n de kendisiyle görüşebileyim.> 

Kraliiçe bu sözleri söylerken, biraz 
hiddetli bir tavır almıştı, 

Kral Ferdinand, iki gün sonra, Na
Poli sefiri Sir Vilyam Hamilt~na 

kı-ıJiçenln bu sözlerini aynen nak
letmişti. 

Emma; o sıralarda, hemen her giiıı, 
Santalozlyaya gitmeği ve Fransadan 
Yem gelml~ olan meşhur Fransız res
ııanılanndan madam Bize Lebrenle 
konuşmatı Adet edinmişti. 

Slr Vllyam Hamilton, meşhur res
~amın Napııliye ırelmesinden bilisti
fade, bir gün kendisini Sessa sarayı
na davet etmiş ve yilz lira mukabi
linde, Emınanın büyük kıt'ada bir 
l'esminl yaptırması için kendisiyle 
ıııutabık kalmıştı. 

Meşhur Fransız 'ressamı; hatıra 
defterinin bir kısım sahifelerini, Em
llııının gOzelliği hakkındaki menakip
~ doldurmuştu ..• 

• •• 
Str Vilyıun Hamilton, bir sabah. 

'(;,:ınma ile sefaret arabasına binmiş 
~e Santaloziyaya gitmişti. Fransız 
''!Samı madam Bize lebren, biraz son
ra orada kendilerine millaki olmuştu. 
.'\ı-11dan yarım saat geçmişti ki, Sir 
\rilyam Hamilton, sarayı kıı·aliye 
ıtitrnek ilzere Emmayı ressamla haş
haşa bırakınış ve Santoloziyadan ay
tılın.ıştı. 

• Sir Vllyam Hamilton saraya var
<laAı,nda , kral Ferdinandın, ava git
~iş olduğunu haber almıştı. Nazır
~r meclisi ise, kraliçe Karolinanııı 
' 1Yasetinde toplanmak üzere hazır
laııınıştı. 
. lngilterenin Napoli sefiri, kabim• 
'Çtiınaından eve! kendisini hu•usl su
rette huzuruna kabul etmesini, kralı. 
eeye haber göndermişti. 
h Kraliçe, İngiliz "efİl'inin aı·zusum• 
eıııen ishaf etmişti. 
Sir Vilyam Hamilton. hirıı1 .•onra, 

""''.i!":.:. tir. me ledir. 
Bu iş oldukça ehemmiyetli ve zor-

!';· . • dur. Fakat ın"Rn irndesi karşısında 
"_"'_:·j'.ıJil• hiçbir güçlüğiin <luramıyacağı tabii

··· ~~.cf'~lİ rlir. 
··-;.• ~- Tecrübe gahibi bir balıkçı bu ada-

. !ar sahillerinde, 4-500 Uıne balığı bir 

Hind Okyanusyasında ıli-
ğeri Amsterdam adında iki ada \•ar
dır. Bu adalar Avusturalyanın \"e 
Ümid burnunun cenubi garbisinde 
Hind Okyanusunun tam orlasındadtr
lar. Amsterdaın; Sen-Poluıı 60 kilo
metre daha şinıaliııe clll~~r. 

lstııkoz toplııwıı bolıkçıltıı· "e 
crdodaki lıcızı kı•sltır 

Büyk denizci ~fojellıının ölün_ıiiıı

den bir müddet sonra, 15'.<2 <le adam
ları tarafından keşfedilen bu adalar, 
uzun zaman kimse tarafından işgal 

edilmediler. 
!!'Ünde tutabilir. Bir hamlede 200 ka

Ancak 1843 senesinde Sen-Pol ada- dar istakoz yakalamakta kabildir. 
sına yerleşilmeğe başlanıldı. Bugün bu adalarda balık tutanlar 

On dokuzuncu asrın ikinci yarısın- en asri vasıtaları kullanmaktadırlar. 
da, birçok ilmi b;yetler Sen-Pol ada- Balıkların kurutulması veya konser
sını ziyaret ettiler. Hatta, 1874 sene- ve edilmesi için kurulmakta olan fab
sinde, Venüs yıldızının güneş önünden I rika ka hemen hemen dünvaııın en bü
geçeceği sıralarda, birkaç ay için ora-

1 

yük bir konserve fabrika.sı olacaktır. 
ya bir rasathane de kurulmuştu. Konservelerin nakli için de ayrıca Be-

0 tarihte, Reüniyon adasından bir . ne-Marü adinda büyük bir gemi kul
meiez, Amsterdam adasına yerleşmiş- 1 !anılacaktır. Bu işler Uım iki yüz elli 
ti. Fakat adaya yerleştiğinden az za- , işçi ve balıkçı tarafından yapılacak
maıı sonra öldüğü için, oraya götür- tır. 

Büyükk harbin sonunda Çekleri< 
3üdet Alma11ları arasında mühiır 

bir gerrinlik başgöatermifti. Bohem· 
yadaki Çekler, 300 aene müddetle 
Viyanadaki Hababurgların hakimi
yeti altında yaıamışladı. O zaman 
bunlara madun bir ırk muamelesi 
yapılmıf, talim ve terbiye hakları 
tanınmamıı, kendilerine reımi me
mur olmak hak ve meauliyeti veril
memifti. Büyük harp patlak verin
e., bu Çeklerden yüzlercesi, binlPr

cesi müttefikler tarafına kaçmı§, 

har!) etmi!lerdi. 

tur. 

Henlayn partisinin en büyük ka
zancı, Avusturyanın Almanya ta
rafından ilhakı olmuıtur. Bunun ü
zerine bütün memlekette büyük bir 
milliyetpenrerlik dalgası kaynaı

mağa batladı. Ondan sonra sade 
Henlayncılar değil, memleket dahi
lindeki Leh ve Macar azlıkları da 
muhtariyet istemeğe kalkıştıkların
dan hükumetin bünyesi aarorlmbağa 

1918 seneıinde bu sebeple Çekler başladı. Hatta, Başvekil Hodza, ken
galiı> gelen tarafta, Südetler ıae disi bir Slovak olduğu halde Slovak 
mağlup olan tarafta bulunuyorlar- rübhan partisi bile mahalli bir hükii
dı. Bu galip ve mağlup unsurların met talebini gösterdi. 
bir hükumet idaresi altında birleı- Alm&nyanın vaziyeti kuvvetlen
meleri haddızatında güç bir işti. dikten sonra, Henlayn, bir yıl Önce 
Eskiden mahkum bir ırk vaziyetinde yarıaı ile tatmin edileceği haklar ve 
bulunan Slavlar, şimdi hikim va- imtiyazlar istemeğe baıladı. Esef e

ziyete gelmi,ler ve ti eskiden kendi dilecek bir nokta varsa o da Südet 
yurdları olan Bohemyayı da ellerine Almanlarının dileklerinin, mesele 
geçirmişlerdi. Fakat memleke- bu kadar nazikleımeden önce yeri
tin, bu parçasındaki aakinleri ekseri- ne getirilmemit olmaaıdır. Fakat 
yetle Südet Almanları idi. Bu vazi- bunlara hayıflanmadan bir fayda 
yet Almanların airına gitmiş, Haha- haııl olmıyacağı için, timdi tehlike
burgların sahneden çekilmeleri bu yi önlemek gerekmektedir. 
aleti körüklemif, inadçı bir ırk olan Böylece Çekoslovakya, Avrupa
Çekler de müıkilitı ortadan kaldır- nınbarut deposu haline geldi. Baru
maia pek yanaımamıılardı. tu ise devamlı aurette ıalatmak la-

Almanlar, gördükleri bu hakaz zım gelmektedir. Enternasyonal hi
muaınelelere kartı tiddetli proteato- diselerin çıkmaza girmesi,, bir an
larda hulunmuılardı. Bunlar, Çek la9maya varlmaaına mani olmakta
müteahhidlerinin Alman itçilere it dır. 

Karbhadda nisan ayında aöyledJ,. 
ği bir nutukta Henlayn, SUcletlerln 
daha birçok ıeyler iıtemeie halllM'I 
olduğu halde slmdikendiainin clalaa 
fazla dilekler ileri sünniye niyeti 
olmadığını, bunu da Avrupa aulh..
düşünerek böyle yapbiını bildir
mittir. 

Südet Almanları tam bir muhtar!-
yet elde etmedikçe tatmin olunamı
yacakladır. Böyle bir anl8,4ma, .. 
sene önce, hatta altı ay önce, bütün 
bir memnuniyetle kartılanırdı. Hat
ta bugün bile geç kalınmış değildir. 

üç yaşındaki 
kız. kaçıran1ar 
Çeşme kazasının Alaçatı nahiy&

sinde Hacı Memiş mahallesinde otu
ran 13 yaşında Hatice Atlamaz, 
evelki sabah şoför Fehmi Özer ka· 
rısı Şakire ve kaymbiraderi Sala· 
heddin taraflarından Salahaddinle 
izdivaç vadile kandırılmış, şoför 
F ehminin l S numaralı otobüsüıü
ne bindirilerek kaçırılmıştır. Kızın 
lzmire getirildiği ve bu hadisede ana 
ve babasının muvafakati, hatta ha
beri bulunmadığı anlaşılmıştır. 'Za
bıtaca suçlular aranıyor. 

Cumaovaamda hırsızlık 
düğü sürüler, öküzler, domuzlar k~n
di hallerine kalmışlardı. Öyle ki, bu

gün ehli bir şekilde yaşamıyan bu hay 

vanların adedi 1500 ü bulmaktadır. 

vermediklerinden, devlet bi:zmetine Çek hük\ımetı,' •imdi, an•lusa kal-
• • Cumaovası nahiyesinin Gölcük-

H girmek için geçirilmeai lazım gelen kacaklarından korkarak Südet Al-

t 1 !er köyünde bir hırsızlık vak' ası ol-a va pos a an Çek dili imtihanlarının pek ırüç ya- manlarından ailihlı polia kuvvetle- muş, gece bir eve giren hırsızlar, 

Ancak 1889 yılında bu ada. Fransa 
hesabına işgal edildi. 

Bu adalar civannda balık bol oldu
ğu için, balıkçılık son derecede terak
ki etmiştir. Tutulan balıkların ekserisi 
bir nevi Morina balığına benzer. Bu 
yeı-lerde, ayrıca, bol bol istakoz da tu
tulmaktadır. 

Konserve hazırlamak makı;ad.J ile 
Sen-Plda oldukça ehemmiyetli bir mü
essese de kuruldu. Orada evler inşa 
edildi. Fakat anide zuhur eden sari 
bir hastalık. adııyıı yerleşenlerin ba
<ılarını kaçırdı. 

Yeni bir grup orada. başka bir kon-

pıldıimdan, Südetlerin kendi mek- ri teıkilinden çekinmektedir Bu jandarmaların hadise yerine yetiş-

15 teplerinde iatedikleri gibi tedrisat nunla beraber, Anıluaun lehinde · C 
t d • } mesi üzerıne umaovası istikame-emm UZ a iŞ e- yapamadıiından, çek dilinden bat- veya aleyhinde netice verebilecek tine kaçmı~lardır. 

ka lisan bilmiven poıta mu'"veszileri, bir plepiıt yapılmaaı da düıünül- H 1 "' b } k ' ırsız ar. arasında meşhur sabı· mege aş ıyaca demirvo)u memurları ve polia tara- mektedir k J J d J , a ı ar an stanbullu Cambaz Kad-
fından fena muamelelere maruz kal- Evelce Bohemya krallarının ara- rinin bulunduğu anlaşılmı~ ve ya-

Devlet Hava yolları umum mü

dürlüğü, 15 temmuzdan itibaren 

Ankara - İstanbul, Ankara • lzmir 

ve Ankara - Adana arwıında munta-

zam hava seferlerinin başlamasını 
kararlaştırmıştır. 15 temmuzdan 15 
ağustosa kadar posta tayyareleriyle 
yalnız posta nakliyatı yapılacak ve 

1 5 ağustostan itibaren de yolcu 

nakliyatına ba•lanarubr. 

dıklarından tikiyet ediyorlardı. zisi olan bu dailık ve timdi tahkim kalanmalan için takiplerine baslan-
Bu ıikiyetler haksız deiildi. Bu- eclilmiı olan. mm takanın Almanya mı~tır. 

nunla beraber, hakikab söylemek la tarafından ele geçirilmesi bu devle-
İki çoban arasında 

zım ıelirae, Çekoslovakya cumhuri- tin prki Avrupadaki nüfuzunun fev 
yeti parliınentosunda S6clet Alman- kalide artmasna sebep olacaktır.Bu Değirmendere nahiyesinin Pala
larının temıil edilmelerine kendi be- aııretle Avrupada yeni bir hegemon- mut arası köyünde çoban Süleyman 

T "h oğlu Hüseyin, bır kavga neticesin-lediye reiılerini, ~hir meclisi azala- ya vücud bulacaktır. arı gösterir-
.- de sopalarile çoban Hüseyin Mut-

rını, kendi polislerini kendi araların- ki bu türlü heııemonyaların kurul- 1 ha d 1 uyu <ın an ağırca yara amıstır 
dan seçmelerine de müsaade olun- maaına mani olmak, bütün Avrupa· Yaralı İzmir memleket hastah, : 
makta idi. Bundan batka tikiyetle- nm hilh•- 8ii;tik Britanyamn men sine getırilml , •uçlu tutularak 'Ad-
rini blitiia dünyaya ................... futıüıllr. li eye verılmİşlİr, 

ı. 
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lktısad 
Hastanenin 938 mJtli senesi ihtiyaca olan aşağıda cıoıi mik

tarı ve tahmini f .ıtlın il• muvakkat t mh•ı,lırı yaıılı •t ka 
lem erıık vıaaİH 15 Hn·ran 938 tırthiaden 30 Huirau ~38 
tarihine kıdır on bot ıün milddetlı eki!ltm•r• konulmuthır. 
Ş.ırtamelc · i hıstaoedc başhekimlikte her ıüo gö ülebilir. Ek· 
sıl.me 30 H.ıziran 9~8 Perşembe günü saat 11 de Tepecildı 
Emrazı Sariye hastınoıinde t•ıelckOJ odın komiıyon huıurunda 
yapLlacaktır. Muvak.cat tcmlGat olarak para veya para mahi· 
)'etındeki evr•lc komlıvonçı alınmıyacatandao lıtekl.lerln ihılt 
gilnilndeıı evol ı,mhaatlannı lzmir malHndıtına yatıraçalclardır. 

Zeytinyağımız 
Zeytinyağlarımızın satandardı-

nın mevzuu bahs olduğu bugünler
de zeytinciliğimize aid ana mesele
leri hatırlamamak imkansızdır. Kö
künden ele alınması icabeden bir 
zeytin işimiz var ki, bugüne kadar 
başlanılmamış bulunması, bizi, bü- ı 
tUn imkanlam rağmen diğer müs-1 
tahıil ülkeler arasında geri bir du
rumda bırakmaktadır. Müstahsil 
ülkelerin dar imkanlar içinde zey-1 
tinciliklerini ne kadar aeni lettii\ni 
81renclikçe bizim, MilAsın cenubun
dan bqlıyarak Ege çevresi dışına 
kadar uzanan zeytin sahasına mu
ltayyelemizi kaydırıp düıünilyo
ıuz: intizamsız, cılız zeytin ağa~ 
lan, cleliceler yurdun kilometre
leıce toprajını boş yere kaplayıp 
clurmalttadır. Ukin bu ağaçlar, 
memleketimizi halya zeytincilii\ 
seviy~ne vardırabilecek imkanları 

1 
taıımaktadır. 

Bu imkan apdır. Yalnız bu saha· 
da değil randımanı alınan istihsal 
mıntakalanmızla c:!a ihtiyar zeytin 
a~ bilgili bir yıyn muhta~
tır. Gerçi, bu, bir iki .enelik bir ış 
değildir. Fakat buııüne kadar baş-
Ummış olaaydı, elbette buiıün ~
:ıel bir netice elde edilmiş bulunu-, 
lacaktı. 

Atı iıi, zeytinciliğimizde aeç ka-1 lınmış bir iş olarak isticalle ele alın· 
dıktan sonra zeytinyağı imal ve 
satı ları üzerinde ehemmiyetle du
rulabilir. Buaünün ihraç ve aatıı 
derdlcrinden biri kap mescleaiclir. i 
ihraç etmek iıtediğimiz zeytinyai· 
lan için varil ve teneke idhallbn
daki ~rluklann kalması icap eden 

1 bir keyfiyet karı111ndayız. 
Gerçi yeytinyaiı ihraç zorluğu· 

na kaptan bqka beynelmilel piya· 
ıa ile olan fiat uygunsuzluğu ela bir 
sebeb te,kil ediyorsa da birincisi·' 
rıin ortadan kalknıaaı. imkinları eli-
mizde bulunmaktadır· 1 

N. B. 

İzmirden her ün kalkan diğer bir valöre tahavvül etmiş şek- Komi on g ~·ri Türk ccmaat\crin 
trenlerin hareket saatleri.. Iidir. Köy kadını, köy erkeğinden Jistoleı•i Tilrk li te Jni ·geçmişken 

Aydın hnttı; ALancak: daha faal ve çalışkandır. En büyük kayıtları kıp muk VQ ht\tta biı' veşi-
İzmir • K rakuyu • Ankara: e hatta en ağır işler onun tarl~yA le ihda cı;l~ı 1· mu meleyi ttıtil t· 

eğilmfı v rlığiyl ) pıhr. V n şe· lnek sevdnsındnçlır. 
Pazartesi, Çnrşamba, Cuma, yanı dıkkat olan cihet te, cemiyet Antal~yn, 20 (A.A.) Halebe 
P zar günleri nat 21,35 de. i,inde n ço ihmnle onun ufu' m - b ilı H m tn n hiy i mUdlil'lin\in 

lzmir • N ıilli: Her gl\n sa- dır. Eskj rcjım köylü kadınının l· n H n hiy ainiu Hatt\y hududu 
at 12 ve 15,40 d • yapıc~. ve_raratıcı rolünü anlıyamaz- lçind b\tlunan kijylerlnde Türk Y~· 
1zmir - Denizli: Salı, Perşem- dı. Çu~ku a, onun için ortaçağın ıt nl un t zyik v wvki! ettirdi&i· 

b C 1 ri 
t m . my tl y pan v y t n i~ ni bildiuni tim. H mam jandanuaıa .. 

e um rtesl gUn e aaa lerınden r la d ildi, Bütün hnyn- ıına bunlnrın evlerini işgal, mall n· 
6,30 d • tın h liki ol n koylü, onun i in ça- 111 da y ~mn ettiııniştir. 

İzmir .. Tir .. Ödemiş: Her lıştıkça - ne kadar h · ızh ~ h - Pnıi • 21 (A.A.) - Lö Tnn gnıeT 
sabah saat 5,35 de bir katar, talı a dü r olu ol un ... çı- tesl başmııknles!nd~ Hatay meşe}~-
h r kş m ıaat 17,SO Ödemi• k rm ı rn· fir :rvcr, f. te- inden bnhsed rc'k dlyoı· ki: 

e bir tren, 16,30 da .Tirey miz, •e h tta f il tli ol rek nıhr- Fransa TUrl ly nfn J:lata_y(l.ıtki 1m-

C'oai 
B rinci ekmok 
Süt 

Yoiurt 
Koyun ıtl 
Kok kömürü "vo 

M"vakkat taminata Midırı Tuaıı 
Kuruı K lo Lira 
922S 12000 ;230 
S4QO 6JOO . 720 
4SOJ 4000 600 

202so 60JO :noo 
omikok.. 12600 10000 10~0 otoray. dı. Biraz ~ikayet etti ve oyiuncu su i menfna.tlel'lnl çsgscn tanımı§tlt'. 

B ed tazyiki ltmd n l\i rt bir hakka Bu menfaatler ornda bulunan ve 
f) on hattı; a man n: kavu mak için baş ldırdı m1 der• mensci Türk otan Jqısif ve aynı 2a-

lı.mir-lstanbul-Ankara: Her hal ai, ç ut ve ki olur. o vakit manda ınOstnkaı· \'c çalı kau bir Jstanbul 
~..,.... ..... ~....-1!1~!!'9'1_sllJlllll!llll!l .. J...,9....,.24 29 09S 

Nafia müdürlüğün atın aaat 7 de [Pazar, Cuma, e:zilmcğ , ha 1 nndı. Me nıtiy t te lınlk tabnkasmdcm doAmaktndır. 
Çarıamba günleri yataklı va- köylünün hakiki rolünü görüp t k .. Fr nsa Hata~r toprnklnıınm Kema- den,• 
gon·bnfe bulunur.] dir cdcc k b·r idrake k vu m~dı, ll mUç esat karşı bir dllşmanlık 

İzmir - Soma: Pazar ve Pa- dy lnız, bbuguknlkü rejim bu hü
1
yük ()en olmcısmı n hı fstemez. ı ın/938 PaurteıJ pnü ıaat 15 de lı~anbulda Naflf mu· 

rt 
. 1 5 28 d avaya üyü. üğü ni betinde e at- Bu gazete 1987 gar ntl muııbedo- dürlij&ij c~siltmo komisyonu od•ııada 18172 .. 53 lira keııf 

za esı gün eri saat 1 • e. mı bulunuyor. Ve en men nun\}·~ ini tam mlamnk Uzer ge"cn art- " y ,. 
t · B d p 5 y bedeıU eşilköy istJsyon bina11 önünde yapı.acık beton aafalt 
zmır- an ırma: azar, a- t~ de~e~ nokt~ ~öy problemi, ilmi ta ele alınan ve bir Erkanıbıırbiye ,. 

I~ per embe ve cumartesi gtln- hır iQruşle but~n olarak ele. ~~~: a~ıl şmasiylc bir hudut anlnomusı \'e piıt inşaata kapıla zarf usulılo ekııltmcye konulDJuştur. 
Jeri abahleyin saat 7,20 de mı oluyor, hır yandan köyluyu bır dostluk muahed sini ihtivn eden MJkavcle, ckail me, bayındırlık işleri genel hususi ve ftnni 

t P ki d a k nu hazırl .. nı · ı i k ıırtaımeleri proı· c, kt;Q f hulisaıula: buna mütoferri di&or evrak 
muhtelit katar: paıartesi1 ™- 0 ra an ırm anu .. - pro3e er n en ısa bir müddet znıi'ın· "' • 
•amba, cuma gUnleri eksprea yor, bir yandon, köy varlığından' ah- da neticelenmesini ileri sürerek şl)y.. daireıinde görillccektir. 
Y mm gençlerle e~itmenler kurslann· Je yazıyor: Muvakkat teminat 1363 lira 00 kuruıtur. 
saat 12 de. da köylerin kUltUr hayadan için, - Bu projelerin neticelenmesi Jstek ilerin teklif mektupları ve en az 15000 liralık bu ite 

İzmir-Soma: Pazar ve pa• yeni elemanlar yetiıtiriliyor, diğer ';l.'ürk hükOmetinin liüsnU niyetine benzer jş yaptıtına dair ıdarelerindon almıı oldutu veaik-lır.J 
zartesi günleri saat lS,28 de. yandan da köy kadınının kültürel baghdr. Frnnsanın hüsnü niyetine istinaden NAfia Vcki.ctinden ahnmıı 938 enesi ehi yet ve 
Her zaman lizım olan tele· eviyesinin yükselmesi ~~ausuna el gelince bu kat'idh·. Bu hUsnU niyet T c ret odası vcııkaları ve kapal urf,armı 11/7/938 Pazarteaı 

atılmış veya el atılmak uzere bulu- Hatayda yapılmnktn olnn intihabat ıOqQ 11ıt 14 e L:adar lıtanbul N:1f11 müdürıüğüne verme!erı 
fon numaralar pul~u oluyo . .. hazırlıkları miinn betiyle tezahür lazımdır. 21 25 29 :s 3651/2184 

Y~pi~~:~~.~lı ~~~~~~~~~~cyl~~~~u~zmd~~.~~-~~~--~~~-~--------------
telefonu müracaat numarası: ~urau,lhb·~~lan~~ç~at1~?guubİrdz ]ere pek semp tik gözükmiyen Ve lzmir Vakıflar mOdürlOlrOudeu 
2200, !llehirlerarası telefon mU- layret c ır ı te §UP e ı ır 8 8 .e fakat bun nmknbil mand ter d • 

7 d ~ t Bundan ne beklenı- a ev 
racaat numarası: 2150, elek- oıı;r;u.1 u: f Jete karşı bağlıhklıu1nı ispat etmiş Bedelı No. Cınıi Mt v~ıı 

k 2091 h yofr k cnıb?.11 .. ı. b'. ,··k h k ti olan unsurlardan aynlmışlardır. Muhammenı· tri şirketi: , avagazı: a at urun u;> u are e er A k 22 H ft • 

2326, polis: 2463, imdadı sıb- başlangıçlarında böyle hayret ve te- n _ara, . ( u usı) - Vekillet' L ra 
hi: 2046, Basmane istasyonu: reddüt taşımazlar mı~ Kızılçulluda Heyeti, bu~n d~ Başvekil B. Celal 200 62/1 Dükkan Hastane C. 
3633,Alsancakistasyoniı: 3135 27 köy kadınının ştirakiyle başlıyan Bayarm .. rıyase~~nde toplanmış ve 200 62/2 .. " .. 

hareket, feyizli meyvalar verrneğe uzun muddet rnuzakerelerde bulun- Yukarada müfredata yazıla dükkinlar satı.ığa çıkarılmıştır. lha· 
Pasaport vapur iskelesi: 2854 namzet de"-rli bı'r tohum denemesi muştur. Bu IçtJmada, Genelkurmay iS<;' B k lesı 27·6·9'.:>8 p~r~cmbc günü saat ondadır. 

Şehir nakil vuıtal~mn gibi bir teşebbüstür. Şüphe yok ki, aşb anı Mal'eşa,l Fevzi Çakmak «ıha· Tal p er.u V .. lef, ~r ıdaresıne mürace&atları. 
NOh•ft!i eczaneler sabahleyin ilk ve i(ec:• •an müspet netice verecekti. Cünkü zır ulunmuştur. 10 15 21 26 199) 

·--~--T·---~~~~~~~~d~ ~in~h~~di.B~~n ~~ ın~m~~-m~~~h~~ ----------------------~--ll yapılacak iş her vilayette böylç bir ıdıüd kntl! neticeyi: e mu takMl hattı D hi~aı·Jar ll m UW 
Eczane erin bir haftalık Tramvaylar: inançla, eğitmen unı an yanında hareketini, bu hafta B. M. Mecllalne 

ftlb•t gQnlerlnl göatarlr Her sabah Güzelyalıdan kadın kurslan da açmak olacaktır .. bildirecek, itimnd ve salahiyet istiye- 1 - Şartnamo ve projeleri mucıbıncı- Piş"b 1 
• 

cıeW•I: saat beıte bir tramvay hare· Köye tekniği erkekle birlikte, köy cektir. çede yaptıraıacak rakı faorık111 ve anaıon ambarı iıııaatı bcı 
ket eder. Bunu saat albda kadınile de götüreceğiz. Köye bilgi- Alakadar mahnfilden alınan haber~ ikisi bırden kapah zarf usulüyle eks .• tı\ıcyo konmuştur. 

l'asıutesl: hareket eden ikinci tramvay yi, kadınla da vereceğiz. Köye, ka- lere göre, Fransa, hattı hnreketfııde il - Rokı fabr kıumııı koı.f bcde.ı 296358 1 ra O j kuruş v .. 
~uıla şıra; GllHlT•laıh takip eder. Bundan sonra her dınla gidecek ve kadını da içine ala- israr ettiği tılk4ircje, ilramızdaki do.st- ana110 ı ambar&oın keı.f bedeli ıae 1 683 &ıra t3 kuruş olup er.· 

Gllelrlk TtWkl~ıe B. t'Aikl hl· 31 04 J 07 k k 16192 dört dakikada bir tramvay cak bilgi yaşamağa hakkiyle liyakat Juk muah~desile diter anla§malar, der man 1 1 ira uruş ve muva "at teminatı Jirad•r. 
t'(••l'W lkitet•eWQ AJ.ua~ •ardır. kesbetmiş müsbet bilgi olacaktır .. hal feshedilecektir. lII - EKi ltme 29/VV933 tarihine raatlıyaıı Çarıamba gjnu 
.. i .... .t..fTcakP h il.ı&. " } k Gece son tramvay Gtı.zel- Köy kadını, onu a aca • hem koru- ------------ aaat 11 de Kabataıta levazım ve mübayaat şybcı ndc:ki alım lıcu 

&.111 yalıdan 
24

,
5 

dedir. yacak._ he':? ~ayata. ~t~~k edecektir. mi bakımından bir ihtiyaç iae soa- m ıyoaunda yapılıc11ktır. K tpalı urftarın en reç fllt 10 a kadır 
&a...ıtaalıllrtı ~ıra•tlaab O vakıt koyiln yüzunun tamamen yal bakımından da insani bir öclev· ma1'buz wukabilinde alam kom syocıu bııkanlıtana vcrilmİf olma&' 

& ....- &.eels .. ~ • .,. ~ Konaktan Gllzelyahya ilk değişmi§ olduğunu göreceğiz. dir ve yalnız insant olan ,eyler en lazımdır . 
.-.. & Ah• .. U&fi. 1'en!ıaaaJ. tramvay sabahleyin 5,26 da· Köy kadınını yiikseltrnek ekono- çok yaf8!!1ağa layıktır. iV - Şartname ve proieler 16 Ura btbcl mukabl!iode l:ıhı-
........ dır. ikinci tramvay bir ıaat -O l 1) • il- - • ~1- - ----- aarlar Umum Müdürlüğü levu.ım ve mübay•ıt tubesıle Ankata ç.,..... ıonra, 6,20 de hareket eder. ev et emıryo arı ış etme umum ve lımir baımüdürlü~lerinden alınabilir. 

••••• ... ...... ~"8 Konaktan Gnzelyahya ge• m nd il r l ooannden: v - Eks.ltmeye İft ra\t ttmek iıt yonlcriıı fenni evrak Y• v•· 
a. ....,_ !IUdMlde 'iMA ı..ııa ce ıon tramvay saat birde sak ni 1 ıb urlat uınum mudilr.G)rü inşaat ubeıin• ibraz eder k 
••••n·el· ._ 4ıi1Ml1aıiıa4A hareket eder. Bundan evel 24 ı - Devlet demiryo ları ist11yon aındanda istihdam edılnıelc ayrlca vesika alınalar& lazımdır • 
•• .,... de bir tramvay v dır. here müsabaka ile hareket memur pamzeJi ılıaıc:ak?ır. vı - Mühiiriü teklif mektubunu kanuni vc11ik ıl Ul aat 

,._,.,:ı;; A) MJsabalcaya iıtirak edob>lmek için .orta tahsili bitirmiş ıubemizden alınscılc ekıiltmeye ı ··rık veaik11ınl ve muvılclcat 
~..,aJaı•da lliW. C•••IJab· apurlor: olmal.-; teminat parası veya mektubunu lı vı edıcık olan kapılı ıarf• 

•• G1nıa,eta. Tll&UUY M. ·~ lzmirden Karşıyakaya ilk 8) Türk olmak; lırm yukarıda yazılı olduğ11 veçh,lc ekı;ltmt rüııü en pç 11at 
Yın,,.ıMn ..,_,,... ı vapur ıaat 5,45 de Pasaport- C) Yaşl 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; ._ d d 1 k b le 1 kb O) Asgari bir ıcnc için aıkerlıktcn maaf olmak: 10 na " 1 ar • 1 gtçco a ım omisyonu ıı an ıtına ma uı 

c.... . tan kalkar. Gece son vapur E) idaremiz hekimleri tarafından yapılacak 1 bbi muayene- mukabilinde verilm.ş olmaaı. Po•ta ilı ıöaderilıc•k 11rUırınd1t 
Kıvr'"• •• ltdUC. c;ı .. ı~a· aaat 11,30 da Konaktan ha- luinde faal serviıde çal ımağa mani bir arızı ve haatalı,iı bu saaltan evel komisyonda bulundurulma11· liıımdır. Postada 

w. ÇIMılfllı. 1ıp1pu1"•4' Atııı9 reket eder. olmamak: olacak a•çikmcler kabul edılmeı. 
'h01ıı•.Uk'4 am ..... ~ .....,. • Kart1yakadan lzmire ilk 2 -Müsabakada kazananler 61 lira ile tayin ed;l ·cekltrdir. 14 16 19 22 25 28 3469/2059 
.... 1. i..._ vapur saat 6,20 dedir. Son Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alana· 

4 !f .,,. 

c....,-,.-,-,.-. -- vapur da gece saat 24 dedir. caklardır. 
.._...n"u ...._ s--11... Gündtlı her yanın ıaatte 3 - Milsabaka imtihanı 9 Temmuı 938 CuD1ute1i rUaü 
P...n bir vapur vardlr. Akşam se- aaat 14 de Haydarpaıa, Sirkeci, Arıkırı, Bal.kesir, Kayseri 

kizden sonra seferler saatte Ma 'atya, Adana, Afyon, lzmir vo Erzurum itletm• merlcule-
' birdir. rmde yapılacaktır. 

4 - Eıa son müracaat 8 Temmuz 938 Cuoıı 1i1tiine ka-________________ , 
La.ir levazım amirliji aabn alma komisyonundan: 
11 Temmuz 938 Pazartesi pnll Çatalcada tümen aatuı 

alma komiayonundu ihaleleri icra kılınacağı An.ado~u. gazete.. 
eiDİD 19161938 tarihli nUshaıı ile ilin edilen keçı etinın tutan 
18200 lira yuılacaiı yerde 18450 lira yazılmıtbr. Taıhihan 
llln olunur. 2242 

"T ASHIH": Guetemizin dtınkü tarihli. ve 7538 sayılı nllı· 
hasmın 1 O uncu sahifeıi S ve 6 ıncı sUtunlannda n~redilen 
tamir leyazım amirliii merkez kıtaatı için ) alınacak saman 
.&tan (264,000) kilo olarak iÖsterilmeıi lizımgelirken 
sehven (164,000) kilo olarak yaııldıiJ g6rülml\ttilr. Keyfiyet 
taahih olunur. 

Bonıova ukert Sa. AL Ko. IU. den: 
ClDai Miktarı 

Kilo 

irmik 2800 
~ıriD, 4000 

f ç . 11500 
\ - Aa~'°~tii~ ~ ~ dm v~0 mWi jbül 19 

dardır. 
5 - Talipler iılctmelero vo iataıyoalara iıtidı ile müracaat 

edeceklerdir. 
6 - Kabul ıerıit ve evsafı hakkındı daha fazla malQmat. 

almak iıtiyenler iıletmo merkezlerine ve istasyonlara müncaat 
edebilirler. 19 24 29 2167 

lzmir vilayeti defterdarlığından 
Ömer Abdü'.kadir variıierinio eski yıllar kazanç ve veraaet VCl"f• • 

ıinden olan 5176 lira 21 kuruşun temini tahsili için mülkiyeti 
tahs li emval kanununa tevfıkan haczedilmit olan meaudıye 
mahallesinde birincilcordondı ka.n 348 tai sayılı gayri meo· 
kul ldaro beyet\nin 27·5·938 gütılü ve S02 11yılı kararına 
müıtenidon tekrar 21 gün müddetle ınü.uycdeye çıkarılmıtbr. 
Taliplerin 8·7·938 c.ıma günü uıt ıs de idare beyetioo mü-
r,.cı•thr1. 2139 18 24 30 6 

kalem erzak 27 Haziran 938 pmarte1i gtlnll 1&at 10 
da pazarlık ıuretile ıatın alınacaktır. 

2 - lıbu üç kalem erzakın umum tahmin tutan (1500) 
lira olup muvakkat teminab (113) liradır. 

3 - - lıteklilerin yukanda bildirilen vaktinde Bornova 
aakert 1&tm alma kcmlayonuna ıelmeleri. 2245 

lzmlr Levazım imirlit• SAT. AL. KO. RS. 
1 - Tümen blrlıkleriain Hnılik olarak (s tar veya koyun veya 

lceçi) et miktara bıdımlcöy için 41 bin kilo ;erktzköy içltı 
n bin k.lo ve Çatalca içia 32 bla kilo olarak ayn •Y'' 
kapılı zarf uıulUe ekıiltmeye konulmuştur. Sıtır vıy• 
koyun Ye)'• keçi etinden bang&.;ne daha ucuz fiat teklif 
edılirae oıadara alınacAktır. Dıterleri ılınmıyacaktır. 

2 ..:. Baanlar Çatalcada tilm ıatın alma komiıyonu bin11111d• 
11 Temmuz 938 tarıb ne m011dif Paıarteal ıDnll Çatılc• 
poıtaoeıiain ıaat ayan il• HadımklS7ünGn ıııt 11 de 
Çatalcanın aaaı 15,30 da ve Çerkt1 k6yUnlla ıaat 17 de 
ayra ayrı müaakıaalara yıpılıcıktar. 

3 - Şartnameleri komııyondı pır .. ıı olarak tatil rhlerl ba· 
riç. bera'iin ı5r6lebilir. 

4 - Hadım ve Çorkeı köy~i8 ille temlaatları ı~ ayrı 
beherinin erkek koyun için 1383 lira 75 kuruştur. Erkek 
kcci için 1076 füa 25 k11rut ı t r etinin 922 1 ra 50 ku· 
ruıtur, Mubammea tııtarları da koyun etinın ıs•50 lir• 
keçi etiııi11 143SO l'ra 11tır etinın 12300 liradır. Çıtıl
caoıa erkek koyıaa içia ille teminatı 17 SS lira erlıek keçi 
eti iç.o 1365 lira ıtır eti ıç\nde 1170 l.radır. Muhammeıt 
tutan ela koyıuı etiıin 2 .400 lira keçi etiaio 1S4SO lir• 
aıttr etinin 15;00 liradır. 

5 - isteklilerin te1Qlaah muvakkatı makbuılarile bitli ide telr 
lif mektuplarını mnnakaaanan yap.lacatı belli •••ttın • 11 

aşatı bir aaat evel Ç ttalcada tüm aaha alma kom •Y"" 
au.oa miiracıatla•ı. 19 24 30 6 2179 
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aztran 2' ANADOLU 

Madridi kurtaran 1, 700 

YAZAN: 
An .'re Dete 

kişilik bir tabur! 
F ranko kuvvetleri payitaht kapılarına 
dayandığı sıralarda, yalnız 11 ci taburla 

Karşılaşmışlar •• 

Madrid, zaptedil
mez bir kaledir! 

Fransadaki esrar 
engiz cinayet 

Katiller bir sene 
&onra yakalandı 

Salıifr q 

1 .Hihaye değil, efsa~----, 

1 Tılsımın Adaleti . .J 
Yowıı: Orhan Rahmi Gökı;e 
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1. t nu.d rnl,ı ölf.tyorum, bırak, sen de zmır sıcıiı t.caret zmtr ev azım amir igi ilanları: 
l oklarun!.. ÖJcını ~ir kanş ötemiıde- l ., J fzmir ~vazım Amirli · Sıtın im Komisyonundan: 
diı. bizi bekli;·oı. mem~T ugunaan: Motorlu b.rl.klerd~ çal.şcnak üzere ücretli makinist aha cak 

Azrr, vıl udünu bir~ey 11:urmış gibi . . . A k ·· '-1 • hl' d · · 60 1 d b ı le 
kıvrandı v~ mııaara kapı ına doğru (T we h imde Aydın zır 1 88• ve o tc ece .. erı e ıyet aıreııae göre ira an ış ama 
baktı: tış kooperatifleri ittihadı) şirketinin ijıer 98 liraya kadar ücr t v rilece\ttir~ f4telcli olıalın bir 

dilekçe He bmir MJıtahkem mevlci omuta la ı a üraceıtlan. 
- Ölüm orad!!. mı idi?. Şuracıkta tasfiyesine ait 16-6-I938tarihile tas- l&. 21, ~3, 25, 26 · 

2
159 

mı duruyordu?. dfkli sirkiilcr ticaret }rnnunu hüküm-
, \ E> sonra JJ zlerini knrısmn çe.vir?i. le!·ine güre sicilin 232G lllJmarasına 

l~nn.sı ııe kadar da sol~uş ve bıtn~ış- kayıt ve te cil edildiii ilan olunur. 
ti. Damarlarına, pörstimOş cildıne t . . .

1
. 

baktı. Öliim, kadını dört yanından z~ır ~ıcı 1 ticaret memurluğu 
nnıştı. Azer yavas yavaş geriye resmı mühill'ii \'e F.Tenik imzası. 

dog ı çekildi. S k l 
Yucu haıifçe kımıldadı: lT Ü er-
- İşte, gidiyorum.. Bo.:Juklnrın 

bı.pısı a~ıld1 .. Sen de geliyorsun değil 80 la:ns ıeas t rihinde ndh-rcn 
mi AzerY. Sen de o ihtiyar gövdeni ru- opJanan umumi heyet içtimamda 
hata bııak, nasıl olsa bundan sonra tasfiye balinde bulunan (Ardın 
yaşı}·amazsın ... Haydi, ver elini.. A- zirai satı kooperatifleri ittihadı) 
2er, ,.er elini e\rgfürn... nın lıenUz neticeye bağlanmamış o-

Azer deli gibi olmuştu. '11ekr r kalı- lan tasfiye işlerinin (İzmir incir ve 
sııım yanma geldi ve üstiine eğildi: ilzüm tarun satış kooperatifle;i bir-

- Öldü -dedi- öldu, bitti. Aman ne liği) tıırafmdau :rapılmasma karar 
kadar da çirkin 1 .. Ne kadar da kor- verilmiş, esas.en bu ic:ıin {B" l' k) , 

d · l kı·- · · i t' ... ır ı çe 
tunç? .. Benim e 0 me · ıgn~ı 8 1 or- ifn ... ı 1ktısnt Vekületi yüksek maka-
du. Ah, yapmam lıunu !. 1 apam&m, mınm emirleri iktiz d h ı 

1 asın an u un. 
yapamam·· . muştur. 

Ve 8 inin olancl kuvvetıyle b -
6

_
6

_
108 ğırdı: t ribindc top} u (İz-

-:- Ölrniy e ·m, olmiyece-im !.. mir i~cir .ve Uzüm tnrım satlş koo.. 
yapamam bunu t. Bak, kadın ruh~~u~ per tiflerı birliği) yönetim kurulu 
melanetine t. .. Banim de ~ıgımı <.AYdın zirai satış ooperatifleri it-
Istiyor.. tıhadı) nın tasfiye işlerinin ifa!ı hu-

Ve bırdenbire hatırladı: usunda her türlü sa1Ahiyet1eri haiz 
nı ısı ona, tılsımı koklama za~ nı- olma üzere İzmir incir ve Uzüm ta

nın geldiğini de söylemişti. Elinı, Yu- rım satı~ kooperatifleri blı-Jiai yö
canın sağ elindeki tılsıma doğru ttı. netim kurulu başkanı doktor Sabrl 

Fakat oHi, onu sımsıkı tutmuştu ve Akın ve İzmir incir ve üzüm tanm 
parmakları açılmıyordu. Dehvet \"e satış kooperatifleri birliği g~ ı d'
hiddetinden c.es de btr tekme vurdu: rektör mu:ı,·ini ve vekili Alin~a/ 

_ Hain kan!.. Avuçlarını açını- PekeJmen, e 1.,, . . . .. ır 
. .. ek • t' B ..-mır ıncır ve ~~Om ta-

ror b nı oldilrın ıs ıyor.. en, na- rım sa+. .. ko p . t~çı · b' ıııır· , .. ~ eıa µ erı ır :usı ;rnu-
sıl ölürıim 1. ha ebeci vekili Hüsnil Ero.natı ıne-

Aczr devam ec!emedl, yanıbaşında mur tayin eylemmır 
biı· he •alet belirdi ve korkarak · · 
geri çekildi. O gelmişti, o. tılsımı ve- Bu_ zevattan yalnız i is.inin imzası 
ren adam .. Fak t bu defa g\llilm emi- (t _ sf,u·e halinde bulunan ~ydın zi
yoıdu. Gözl i e o ~ dostlu· ·e ı·aı .atış ko()~eratifleri ittih dı) nı 
efknt yoktu · teıusJI egeceği 'bi taııfb'e muamele-

Elini uznıı";, Yucanın parmaklan lçr~de iki inız ile ted\•ir oluna-
nı asmdaki yu\' ılağı ldı, onra Aza:,. c~~~ı ·~ bun au O\'\ el ı · killerin 

d . da. htlkilmsaz bulunduğunu ve imza:va 
re oıı • Jah• tt 

- Seni gidi hodgüm, faziletsiz ve sa ıye ar zev tın zirde y eılı im-
. il ~ttlar, ın n z ra lınm ı bal ı adanı seıu... Bütün ömrün , 1, b'ld'-· . a .ı.n.ı @Y~ ar 

RU ~ r e yat~ içareye borç u idin. \~ ı uıru •. 
H uün tıl mı, onun dikkati kul- İzmir incir ve 'zUm 
bndı, onun sc g· i kull pdı. Ona ye- T &a.İlf koopcı- tifleri • iği 
ıpin d etm· in ~. Doktox Sabri şu suretle im .. 

.fı' t · di biltüıı o yeminlerin Us- za edecektir. 
t( Dr. ab • Akın ıne ...... 

İhtiyar f 7Ja. etmedi. . Ali Nadir Pe elmen şu s~retle 
Kolunu kal ~ ve :ruvar~a_ğı fid-. ımza edecektir. 

detle yere çarptı, o kaybc?ldu, Ali Naclir Pekelmen 
w uvarl da ir duman olup uçtu. 

o huna vakti gelmişti. Fakat ar. 
tılsım yoktu. Azer: 

- Ölü,, orum Gyorum ! 
Diye bağırdı. Yüzü morardt, da-:. . 

m rlnrı • ti, ~ri patladı, ı ve Hilsnü onat· 
vnhşı bir be oldutq yer 

d~ H 

Halima a Çar ıs: 
N.o. 31 

1 Z M l R 
T E LE FON 3809 

Genel: snyı '7889 özel şayı :l·lQl 
) . d . d 

lşbu ş,trkQler suretinın aıre e 
alıkonulan 16-6-988 tarih ve 7701 

genel sayılı ıı lına mutabakatı tasdik 
kıhndı. Bin dokuz ·yüz otuz e~ 
yılı H ziran ayının Qn s~zinci CU• 

m rteis gtinO. 

.c. z ir ikinct NQteri mi 
mülırti v • Erener namına R.~iray 

imzası 

elli ticaret No. 2S2ö 

Tip No. 

Taze fasuly 
P-atlıçan 
Taze b miye 
Kırmızı domatis. 

Pawuk mensucatı 
Anonim şirketi 

aboı bezleri atış fi:ı ı 
Mar a i aaotim 36 etr lik bir topua 

ah fıatı 
Kuruı 

At 8S 717.-
At 7S 655.-
Pc!irmen 90 832.-

" 
85 798.-

Geyik 85 oo.-
7S 730.-,, 

Tayyar 85 732 
15 670.-
85 722.-

,. . 
ııtış fiall olup ambalaj ı. 

ttşlard ndaki fi ti re 

~AZMA~ 

Sa ayi ~ 
1,Qr 

z·r t m i eleri 
no in irketi 

z-

UT-SAK -

• 

. :: :' ,.,. ~. .. . ( . . . 
. - -

• -- • ~ . • • ........ ..!..., ~'it·~ ---ı 
.. .,4 a • f ı • 

er 
So ı Hacı Ha an Ot il tip.l rinden 

.ŞE. EF in iaareslndş 

Mı zarlıkb:ı ıntla, l m tna a bulvarın 
nazır~ her taraFa yakın, havadar •• 

Yenihina, yeni onfor, temizt·k, 
·.: ..... u-c-uzluk, rahatlık ••• 

. (Ş E R E F. O T E L 1) izia vioizdir. T şradan 
O. ri. ri : !ıl. rl11 yardım d leço , ~eodilorino 

türlü ko!~ .. ·hlc österileçektır. 

, Fotografçılara 

Mataıamızda bundan böyle "AGEA. • "FERRANIA • . 

·GEVAERT.' ·KODAKn, ·MIMOSA •• ·scHLEUSS
NER. , •1HAGEE,, •RODESTOCK. v •zEJSS iKON. 
fabrika! nnın bor çeıit alıe • m vcııttu. Fiatlcr 1 • 
tubul fiıti 'biclir. 

. "FOTOCAN,, Ma si 
Hülıdmet civarı • lzmir 

Tt"t~af: 1ımtr. CAN. Tel, 3330 

T. C. Ziraat 
ubesinden: 

KQnyn vapuru her haft~ Cumartesi glinleri saat 10 d{l yük ve yolcu 
ı rnk doar~ İstanbula hın ket edecektir. Fazla malumat için Deniz· 

b nk İzmir ub f ae«ntşlfk aervisinc müracaat edilmesi. 
22~2 ~24 2214 

l\lenemen belediyesinden: 
B t diyece inıa · ttiril n gazino bin ı 2416/938 Cum gOnO 

s t on dörtt paz rhk uretile ih le edileceğinden talip 
ol nlann meıkCir gUn ve 3atta belecUye enctimenine mUra· 
c ti n. 2225 

lzmir inh sarlar başmndorlDğ n 
den: 

Çam Ilı tuzlası sahilinde d niı Uzerinde y pbnl cak yedi 
det mUnfcrit hal intaatımn ihale i on lln uzatılmıştır. 
Ke if bed 11 4503, 80 muv kkat teminah 338 liradır. K if 

p roj v tn mel ri 1 vaıı şub mizde örülebilir. 
lıt klilerin 3016/938 günU a t 15 d b ı UdOrlll ümUzdeki 
omi yon im )eri il olunur. 2244 

lzmir Defterdarlığından: 
Sabş N o. Lir K. 
1321 Kar§ıyaka Sokukkuyu da çıkmazı sokak 

12 t j No.lu v . 150 00 
., 1323---K ıy ~Bostanlı Mekt p So. 118 taJ · 

No. lu dükk n 250 00 
1326 Ş hitl r ikinci ltın ok k 17 t j No. lu ev350 00 
1327 Tepecik Kuruç y M. tb C . 250/2 

t j No. lu ev 500 O 
1328 Tep cik Kuruç y M . tb n C . 2 8 

taj No. lu furun 300 00 
1330 Karşıyak Bo tanlı Me tep sok k 103 taj 

No. lu kahvehane 250 00 
1331 Kar ıyak Don nmacı M • 1 mctp sokak 

24 t j No. lu 1335,50 . M. rı 20 O 25 
1332 Oruç Rei M • Çirkin sokak 5.5. A. 7, 9, 

11 t j N o. 1 rd kai 2 v il ytkıl ı bir 
ev v dilkk n r mm yian haıineye 
ait 2/8 bi e i ile y rım masur · uyun da 
2/8 hissesi birllkl olarak ve yrıcn evk f 
idaresine ödenme i 1 zımgelen 2/8 hazine 
hi e ine düşen 123 lira 62 kuru icar ve 
t viz b deli mü teri tar fından v ril c ktir. 6'37 SO 

Yuk rıd yazılı mvalin mlllkiyetine t lip çıkmadı ındon 
20/6/938 tarihinden itib en 10 gUn nıUdd ti t mdide bırn
kılmıştır. ihale i 30/6/938 t rihincle a t 15 dedir. 'f nliplerifl 
Millt Eml k mildllrlüjiine mllracaatları. 2231 



UEUTSCHEI& 
\ A.ı. ·rE .. LINIE 

G.m. b. R 
t-!AMBURG 

S.S. •ANDROS. "'J>uru ha· 
ita limanda ol"p ROlTERDAM, 
liAMtiURG ve BREMEN limao· 
ları için ıl1eaktır. 

S.S. •HERAKLEA. vapuru 
23 H11irınd btkleniy_or. ROT· 
TERDAM, HAMliURG vı 
BREMEN lımaıılırı lçlR yDk 
ala c ktır. 

~E.RVICE MARITIMI 
ROUMAIN 

FUCAREST 
S.S. •PELES. "apuru halen 

liman • mızda o~~ TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT· 
SAIO limıtnları için )'ili.- ala· 

S. •t\JROSTOR. vapuru 
28 Hulranda bekleniyor, KÖS· 
TENCE, GAl..A TZ DANOP 
o GALATZ ıktaım111 lçill 

'f al ~ktır. 
MIDELH~VS LINE 

NORSKE 
S.S. ''SAN ANDRES~ v .. 

pur• 26 H11irand• heklınlyor, 
DIEPPE ve NORVEÇ umum 
li 11ları için yillı ı lacaktır. 
JOHNSTON VAREN UNE 

LTD. LlVERPOOL 
S.S. • AVlEMORE. apurıı 

3 Teıamuıda bekleniyor. BUR· 
CAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
SUUNA. GALA. TZ vı BRA
ILLE li .. nlan için yllk ala• 
• kbr. 

TE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARlTlME 

M.S. •SZEGEO. vapuru ha· 
ita limaada olup PORT·SAID 
Ye ISKENDERYE limanlarına 
icio yik alacaktır. 

S.S. •TISZA. vıparıı Halen 
~aıuda olup DANUP umam 
lıııa•lan icin yilk ılıcaktır, 

ll&ıulaki lıa11ket tarilılerlle 
aavlu•lardalıl dıtiıilcllklırinden 
...... mıauliyet kabul etmez. 

1) fllla tafllll almak ~ 
.... ~~1~111~ W. F t 

. ZEE lı (;o. N. " · 
~- •ccntahtına mii.ı1eaat 
~tal rica olunur. 

1' clefon No. 2007 /2008 

' 

, 
' 

, . 

\ 

1 

J .• 1 

F ratelli Sperco 
Vapur Ac ntası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULCANUS. vapuru 14·6-
38 t1rihinde Uman• mıaa gelip 
AMSTERDAM,ROTTERDAM 
ve HAMBURG liıııaalan için 
yll • alacaktır. 

•TRAJANUS. vapuru 2S.6 
dı belcıenmektı olup BURGAS 
VARNA, vı KôSlENöE li· 
manları için yük a acıktır. 

VENSKA ORlEET 
llNIEN 

"AA NE,, motöril 30·6 da 
ROTTERDAM, HAMöURG, 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK ve BAL TIK limanları 
lçiııı yiilc al p hareket ıdecekt r. 

ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

•ALBA JUUA~ vapuru 2·7·!8 
dı b lıleDmılcte olup MALTA. 
MARSIL YA v CENOVA il· 
manları için yllk ve yolcu ala 
oaktır. · 

llindalci hareket tarihlerile ve 
ıavl alarilaki değişikliklerden 

acente meıuliyet lcıbul etmez. 
Daha fazla tafıil için 2 nci 

kordonda FRATEUJ SPERCO 
Hpur ıcentalıtına mliracaat 

cdilmeai rica olunur. 
Tılıloııı 4111/414::/2663/4221 

Mücellit 
Ali Rıza 
En temiz ve ıa uril itleri 

aliratlı yapar. 

NAOOLU 

ANAl>Ol..t.I 

Kays rl Cumhuriy t üdd i· 
umumiliğlnden: 

Kayaeri Cezaevinin bir Temmu 9.38 den itibaren 11 aylık 
asgari 67,001> aza i 83750 kilo tahmin edilen elcD11k ihtiyacı 
kapalı zarf uıu:ile ve 15 fil• milddıtlı ılcailtmeye ko uldutu 
ve ihalenin 1 Temmuz 93S Cuma ıUnll ıaat 16 da Kay1erl 
C. Müddeiumumi! le dairaaiııde yapılacatı ekıiltmeye ıirecelı· 
!erin ihale ıünündon evel ..;71 lir teminat akçeıini mal 
ı•ndıj1111 t11llm il 1Da bıııunun va Ticaret od11ınd kayıtlı 
oldutun• dair veaika ını teklif ektubu ıle birlllctı ihılı sil il 
15 şe karlar KıyHrİ Müddeiumu llitine verilmeli veya JÖn· 
derilmeai ve şartna ayi görmek istiyenlerin dairemi:ıe ıallra· 

caatları ilin olunur. :n 23 2) 2 21SI 

Milis belediye reisliğinden: 
1 - Umumi heli inJ•'1 10161938 taribmden itibareıa yir l 

rlln Jnllddetle ekıiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli keşif yedı yllz on altı 1 ra ellı aekiz kuruştur. 
3 - ihale 1/7/933 Cuma ıünü Nat lS de bıledıyo eııcüıaı· 

ninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 2290 No. lu lcınua hükümlerin öre yapıll· 

caktır. 16 21 23 25 21.Sl 

Devlet demiryolları idar sinden: 
lzm r·Soma otarayının uııaird.en hareketi 17.25 Somaya muva

ıalatı 21.19 dur. 
Birinci iıletme ihtiyacı için qatıda cinı v ikt rı il u 

hanımın bedeli yuılı odun kapılı zarf uıulile aDı kı11y 
çıkarılmııtır. 

Ekıiltmı 1·7·9 tariblnı tesadüf eden Cııma fiinfi Hat 16 
da Hıydarpııa Gar blnaaı dabiliııde birlııcl lıletmı eksiltme 
komiıyonunca yapılacaktır. lıteldiler elcıiltmı prtnameaindı 
yazılı muvakkat teminat. evrak va 1·7·937 tarib vı 3645 
No.la roımi ıııır.etede illa adilmiş olan talimatnamede bildiri• 

rileııı veuik ve tılı:lif mektuplarının eksatmı riioü .Ut J.S ıı 
kadar kooıiıyon raiılltlaı YWllmııi lhıadır. 

I.teklilor bu hU1uıtaki yeni f rt•• ı vı •ukavıl pro 1 
Haydarpaşa yol bat miifettitlltfad111 paraııs ahbillrler. 

lbalı ıd 1 Muhamm Mııvık t Tıtar 
Miktar badeli te · b 

Oduun al.nli Toa Balıar tonu 

Safi ••ıa veya sG.rr• ... · 
yahıat çam veyahutta her 
GçilaG• aalal... J00 
S~i mıp 200 

soo 

biri 

L K. 1.. K. L. IC. 

12 50 

1S 19 23 27 3482/2060 

Olivier v 
Şür Ası 
u.w 

Vapm Aeentcm 
llrilıcikordo11 R... ~ 

Tel. 240 
THEELLERMAN UNES LTD. 
THE GENFRAL STIAM NA VI 

GATlON Co. LTD. 
"'ALBATROS., vapuru 20 

Mayııta LONDRA ~ riik 
ala ktır. 

"LESBIAN .. vapuru 17 Ma· 
yııta LIVERPOOL vı SW AN-

EADAN ı lip J pkara lr. 
DE.UTSCHE LEV ANTE· LINlıi. 

"ACHAIA,, vapurıa limanı· 
mıır.da olup yiik çıkarmaktadır. 

Birinci Sınıf Mut hassıı 

Dr. Demir Ali 
KAllÇI OGLU 

CİLT ve TENA OL butalık· 
lan ve ELEKTRİK tedavisi 
İunir • Birinci beyl~r aokajı 
Elhaınra Sinemuı arkuında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
MITAT OREL 

,o\dreı : Beyler Nu n 
okatı No. 23 

Kabul aaatlerl: Öileden evel 
at 10-12 llileden ıonra 
15..SO • 17 Tele. 3434 

.................... 
DiŞ DOKTORU 

Cevad D:ıtlı 

Sııhit 11 

INBILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu' 
' MARKA i GİBİ TAı 'ITIDtis DU. 'YADA YOK'l ı l 

BNO "MBYVA TUZU" sonderece teksif edilnu 
bir toz olub, ~üle ~eklindeki mümasil müstahzarl•r 
dan daha kat ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sorın 
ENO ' M YV A TUZU" alrnakd i rtr ediniz. 

iMA BU M Y IK E iNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

... E .•. N .. o ıNGILTERENIN.'.'~~~A\~.~i.• 

. .. · . . · "FRUIT SALT~,' ~ 
... . . . ' . • .. . f 

lzmir ili daimi e dm eninden: 
Elcıilt111eyı konulan İf 

Açııı tutarı: 
u it it nrık ı ıtıda ıö.ı· 

terilmlftir. 

lıteklil rı 

Ekıiltmıni11 yıpılıc tı ftr, 
tarih. ı " ıatıı 

EbUtaeye ıtrebllae.k içia ,.. 
rtk• a..ı,.ıan 

l)ikili • Altınova yolunun 15 
533- 18 + 520 kilometroları ara• 
11adaki toprak teıviyeai, 11n i 
lmılit ve ıose yapıaı. 
(40362) lira (48) kuru, 

A - Kapalı ekıiltme şırtııı· 

meai. 
B - Mukavele projeai. 
E - Bayındırlık iılori r•n•l 

tartnameai. 
D - FH•i ,,. ı.u.uıi fll'\• 

DllD 

C - Proje, ıırafık. keııf ve 
ailıilıi fiat cedveli. 

Yukarda yazılı evrakı lzmir, 
Ankara, latanbu Bay.ndırlılc 
direktör! kltrinde rörüp l rıce· 
lıye lllrler, 

4 Temmuz 938 punrl ' ' 
fiinü uıt 11 de İzmir ili • .• 

imi ıacllmııılade kapıl: z ~ f 
uulü ılı rapılacalctır, 

Bayııadırlılı: Bakaalıtıadııı a, .• 
11111 938 yılıaa ait mütıahhiti. ;c 

i ı 11 bılrıleri . 
Mıavtıkkat tıoıiaıtı (J272) lira. 
Teklif mılctuplar 2490 UJ&h yHaaı 51 1 el mlddeai ger•· 

tuıce tanzim oluıup ,ıa ıl• 4 Gıcll dd dı yazılı aıaltoa 
bir ... ı evol lzmir ili dılml ' . lcanlıtuıı mıkbu:r 
mulcabi lia dı tıvıll k. 

Poatada vaki p · 1 r ka ı il111 11 23 2020 

Fethiye k . ._ı K ya n biyesi Kay 
muhtarlıjıod n Ek iltme ilanı 

1 - Kıya nalalr- • r aindı 1 pala ul iapab lcqif 
bedeli 11491 lira 79 kurft r. 

2 - Ecliltmeya 9 H11ir 9.98 p.,.. ıalııa ıbiiade koıımul" 
tur. ihale 8 Temmuz 9.38 gtlııllne rutbya11 GJma ıiiııü 
11at on dörtte Fttbiye Hıııuıi M11bueba idaresinde kö1 
büroıuada yapılacıkbr. 

3 - lıtekliler ılcıiltmı ıartname1i projo fenni ıartnameyi 
huıulİ ıaubaaebıdı köy bilıoaıı dan iıtayebllirlor. 

4 - Ekıiltmoye iıtirak edecek taliplerin kanuni ıartları haia 
olduklannı vı bu iti J blleceklerino dair vesikalarının 
ibrazı lazııad.r. 

5 - Ekıiltmeye lıtirak edıbilıcık tallpl r 2490 111ıfı kanun 
mucibince ~'o 7;-5 depozito tutarı ol•n 861 l.ra 81 kuruJ 

yatırmaları vıya h 1' ıktubu lbıaa ıt _el rı ıa ıır. 
Bu % 7,5 ihaledeıı aonra yüzde 15 e iblat olunıcaktır 

6 - Talipleri teklif mektuprl ıaı ihaleden bir aaat ıvvıl ko 
m:ayona ibraz etmiş olmaları lizımdır. 

Postada vuku bulacak ıeçi kqıelcr asla kı.bul edllmeı. 
11 ıs 19 23 (2028) 

Milis belediy riy setinden: 
• 1 - M •. aı be.ediye parluııııı duvarlarınıı üzerıoe her maor .. ıı 
müşteriye ait damir " bor~ pırmalı:lık yapıl.nası için yirmi ll İ İ . ı 
D1üddetle ekailtmeye konulmuttuı. 

2 - Bedeli keş f üç yüı ı.ltnııı liradır. 
3 - ihale 1/7/938 CJııı~ ril.ıJ 11at on be~tc be'.cd ı ye l"nCÜ· 

meninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 229J No. lu kanuıt h1iicmii ıe gö. e yapılac ık· 

t 18 21 23 ~ 5 21'i~ ır. 

Söke kaymakam1ı~ıııdau 
Sö<e lcaz111na bağlı 210 adet :O. oy o ır 11 ı 1 v , rı 

15/6/938 tarlbindeıı it.b•ren 21 gün ıııud,le;ı ~ ı; .; e , 1 ·ı • 

konulmuıtıır. Talip ol•nların v~ ıırtrıamrv ı vrı ıı · < " '• ı ı 
depoır.itolarını yatırmak ilrere Sö 11 köy b ıru• ı·ı ı .ı.ur.ıı. • • 

ilin olunur. 
Ekıiltma 6/7./938 tariht• Çı• şamlı1 ıc 111 i •·••' 1 i ,I • :-; .; 
buıuıi muhışrob~ dtiresinde , ya 1 ••<" kı 

• J ' 



ı 
l 

Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mo~hildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Ku,·veti, işti ha,· ı arttırır. 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
t ·· 1 ü tu alet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet aiıçar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdıırak Boyok Salepcio~lu Hanı Karşısında 

• 
iş T "Al{SI 

Telefon 

1938 
Oldsmobil 
' 

40 40 

1938 
ve Şevrole 

, O"omobil eri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

M S. Ferit 

-· ' ı 

Y ağs z - Gündüz için 
Acı.bademli - Gece için 

Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: .Şifa Eczanesi 

Sep fol·n 

D i Ş 

mccı r unu 
:::x== 

14uilak 

kullanınız 

Toptan 
. 

~ tış yer. 

Peş t!ma ·cıiarcla 

L · tfı· K.ro rr. 
Ec~a aepo~u 

Hacı Ali· Zade 
ABU LLAH TICARETHA E 
HER CiNS KOSTÜLÜK YENi ÇEŞİT KUMAŞLAR 

••• 
Yaz mevsiminin yaklaşması münasebetile yeni getirdiği 

"DORMÖY,, FA YN "VULEN,, ve "FİŞER,, kostümlük ku
ponları kostümlük ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş asortimanlan rekabet kabul etmiyecek 
den cede satılmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALİ ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

En sağl~, en sık ve en ucuz kumaşları yalnız bu mağa
. zadan alabilirsiniı.. 

PP~lcmalcılar Esnaf ve Ahali Bankası chrarındu eski 
Suru~k i mağaıasmda No. 70 

Telefon: 2699 -

a·rac;c;ı kardeşler 
Büyük mcbilya ve mefruşatma

ğazaları emrinize amadedir. 

~~FRKEZ 
1ZM 1Rı 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti-
yacından evel gelir. Herkez 

kendi haline göre te
miz bir eve, misafir
lerini kabul edecek 
bir salona rahat ya
şıyacak eşyaya muh-
taçtır. iyi bir mobil
ya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite da
ha iyi tanıtabilirsiniz. 
Evinizin eşyası haya
tınızın etiketi olduğu
nu unutmayınız. 

MEMURLARA 10 TAKSİTTE 
VERESİYE MUAMELESİ 

YAPILIR. 

Elbile ve Manto 

meraklılanna müjde 

ZABITAT BAYLAR 
ve bayanlar_ 

En miişkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unubnayımz. 

TÜCCAR TERZİ TÜRKPAZARI 

lbrahim Karakaı 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin . 

çeşitler. Mantoluk. Tayyorluk. Truvak&P 
lık, kumqlarm envai.sini, yerli ve Aw
rupa. 

1 - Mağazam dahilinde açbğmı terüa
nemde hususi olarak bay Ye bayanlar 
için son moda zarif, ıık manto, rop, 
tayyor, etek, bluz, turvaklar, ~al~ 

gelinlik, sivil ve askeri elbise ve .kaputlan ilteıail
cliği ve beğenildiği şekilde imal edilir. 
2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu ani~ ip. lıir 

defa tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı eski a.,.. 

raklı mağua Mumara 12 - Telefon 3276 
Toptan ve perakende olarak hariçten sipariş kaW 
edilir. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, filim, na, kltt't 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotojraf f»' 

ve edevat font ve sehpalar. 

FOTOGRAFÇILIGA MÜTEALLiK HER NEVi iMALZEMS 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, enedat ve evrak 

istinsahları ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 
AMATÖR iŞ LE Ri 

IZMİR: Emirler.zade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 

. yaz ı 

kumaşları yalnız 

· Şark Halı Şirketi 
l\!ağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

7 ELEFON No. 3942 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 
lkramİu«>.. 'Dlant=ı:t 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 

" 500 n 4000,, 
16 

" 250" 4000" 
76 

" 100" 7600 " 
80 ,, 50" 4000" 

200 
" 25" 5000 .. - -

384 ,, 28600" 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziran 
1 Eyliil, 1 Birincikanun 
tan1ılerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduab 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal Tonav 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları müsehassııı 
VEREM VE SAİRE 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayıh ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar has talarını kabul eder. 
Telefon: 4115 

ıe.-Millll•g11m=mmmam:.-liiiai.Ui.ıo~~l!<D:w>J~~Ga..-......-


