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Rus ordusu 
Romanya ve Polonya hu· 
dudlarında manevra

lar yapacak 
-===-=-=-=-~-=-=-=~~~-;-;-;;~;./~~====~====H~e=r=g=ü::::n=s=a=b=a::-h~arı (lzmir) de ç ' ar, siyasal ~~.!.~'!.::.:ir~~~~T=:el:::efj=o=n;!!:!Z~'f7~6~~==ı=-='-=;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;==========~~= 

İNTİHABAT DURDU 
Fransa ile yaptığımız m ahe

deler kalkarsa, hududların 
tashihini de istiyeceğiz. 

---------·-----------

Su şirketi satın 
alınıyor 

Müzakereler 2 
Temmuzda baş· 

lıyac-,k. 

Su id ~resi B lcclive,·e . . 
'eri1~cf"k 

BİR HADİSE DAHA! 

Bir talebe, elinde bıçak 
öğretmenine saldırdı 

Karşıyaka Orta mPktebinden Meh
med, kendisini sınıfta bırakan öğ

. retmeninin yolunu kesti lzmir su şirketinin. hükiimetçe : 
satın alınması için su şirketi mümes-
sili ile . müze.kerelere, temmuzda r • 

H t _J f d v • d d 1UI c • t• Ankarada bıı§lanacağı. haber alına aya& esa 0C3gllll J are e en llfl ye 1 mıştır. Belediye fen heyetince yapı· 

h • ., • • k t • H k ... d b... • h 1 ıan tetkiklere. göre. su Jirketinin, 
eyetı, vaz esını ter e t 11• a em er en ırı, a §ehrin muhtelif yerlerindeki teıiaata 

k "' • • .... aarfettiği para 600,000 liradır, fa· 
l Araplara rey vermesını zorlaırken yaKa .. andı kat bu tesisat, timdiye kadar eaaıb 

-----•- • surette tamir edilmemİf olduğundan 

O d b h fı R 
• k • birçok kısmı, kullanılamıyacak ha-

r Umuz U a ta ata'VQ gırece tır le gelmiıtir. Ayni zamanda şirketin 
'J mukavelesine göre. yukarı mahalle-

lere ıu vermek ve halkı susuz bırak· 
l mamak için yapılması. lazımgelen 

So1da Orue ı 1 A m Gi111 1iJ"' _p • , o , , c 1 • ·ı ;,. a <la. Q.jjd" o, y , , .r ·, fy(lf• 'no• ,, iJf, ·,,.fl u 
arıs, (Ra yoJ - 1iavaa maa etmedıgı'tlal:kmda J ur:kıyenın ynpacagı hakkında liıcbıt 

Aj~nsının Antakya muhabiri haber,verdiği notayı ted~~k rtmektedir. rneme)ctedir. .. 
Verıyor: Cenevre mehafilı, notamn muh- . İstanbul, 23 (Hususı) - Suri· 

Türkiyenin; Milletler cemiyeti teviyatı '~ Milletler cemiyetinin ne 1 ( Drıv<mıt .~ iııc : sal~if l dcj 
tarafından Hataya gönderilen heye- ..... u. -. •• . ...... .., ............................................................................................ . 

tin bitaraflığmdan :ıfÜphelendiği ve l •ı l l 
~~kt::1eu1~;iar a~:::~~~i k;:~~i . ngl tere· ta ya 
bitaraf heyet, mesaisini tatil eyle-

rnif !~nbul, 23 (Hususi) - Payas- Artar Henderson. Roma muahe· 
tan bildiriliyor: Cemiyeti akvam ka- ., 

lem reisleri, kendi reis1erinden al- Jes ... ni şid Jetle fen Lı"'d etfı"'. Çem-
dıkları emir üzerine sandıkları kapa· a~ R 
Yarak intihap mmtakasından ayrıl- b " d ' 
rnı,lardır. Bunun üzerine seçim dur- er ayn CeV 1p Ver l 
ınuştur. Kale m reis1erinden birinin Londra, 23 (Radyo) - Başvekil 
Arap sandığına rey verme1eri için Nevi! Çcmberlayn avam kamarasının 
halkı teşvik ettiği tesbit olunmuş- dünkü İ< timaında, İngiltere - İtalya 
tur. muahede.sine hiicu rneden Artor Hen-

1stanbu1. 23 {Hususi) - Büyük dersona cevap vermiş ve bu muahede 
Millet Meclisinin yarınki içtimaın· I imzalanırken, ltalyanın, giinün birin
da, hükumet meclisten sa1ahiyet d~ İngiltereyi Fransadan ayırmak is
İstiyecektir. Hükumet alacağı sala- tiyeceğine dair bir mülahaza hatıra 
biyet, icabında fili tedbirler ittihazı 

1 

gelmE><liğini ~öylemiı;;tir. 

muhtelif inşaat ve tesisat da timdiye 
kadar yapılmadığı, tirketin . muka
vele hükümlerini yerine getinnediği 
anlafılmıttır. Bunlardan batka ve 
en mühim mes'ele, tirket. memur- Sarm11aka. orta.mektebi 11ıuaUimleri miidiirleri 11c bir arada ı,tıretWeri 
larımn, bir devlet müeueaeai veya I mucıUinıe Bn. Edibe ve mucıUim B. Osmandır 
mahkemesi gibi hareket etmesi, en .. . . .. . . ı al d Ba r_:ı·L- B ,...._ 
kü ··k ' l 1 d h lkı uyunu Dun, ~hrımızde gene muessıf bır c arın an yan ı:.cııuo v~ . Vl!· 

cu mea e e er e a n s K k ek h.. · · ö· 
k~relc ıuauzluktan ahaliye zahmet ha~ise olmuş; arşıya a ort~m - rn

8
an

0
a ucum etmı~tır. ~~~n 

kt. ·d· 
1 
tebınden Mehmed adında hır tale- . smanın cesaretı ve etrar~ yc-

çe ırmeaı ır. be ı· d k b. b ki h 1 - Devamı 4 iincii Bahifedı -
M.. ak ı · k ·· ... · , e m e ocaman ır ıça a o-uz ere erın ısa ıurecegı ve ....... ,,.,, ... ,1 , 11111,,111111, 11111111, 1 , 1 ,,.,1 , 1 , 111111,,,,, ................. ,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, ............ , 

İzmir su airketinin yakın bir zaman· M • d •k • b •ı 
<lahükiımetçe aatın alınarak idaresi anısa a l l otoma ı 
için izmir belediyesine devrec:lilece-

ceği anlafdmq!:._ kazası oldu 
Zenci boksör 

Mo.ks Şm~l:ngi 
mağ.-up etti 

----· .. ·----
Devrilen otomobilde bir itfaiye ne· 

feri öldü. Bir kamyon bir 
otomobille çarpıştı. 

için de serbest bulunmayı şamil ola- Loııdra, 23 JRadyo) - İngiltere .. 
caktır. Ba~,·ckili Ne\'il Çemberlayn bugün. · , . .. Dcı·rilen itfaiye otomobili, köşede ölon itfaiye neferi 

ltanbul, 23 (Hususi) - Fransa a\'8nt knmarasındaki dairesinde Ame- LMd J>örl !'lıe /{oııt Cfoııo Zencı boksor j . fanhm, (Hususi) - Di.in saat on dan muayeneleri yaınJarak defnine 
ile aramızdaki muahedeler mer'iyet- rika mümesı1ili Normnn Dnvisi kabul rmnnda bir nutuk 8öyliyen Rutler ln- Nev.vork, 23 (A.A.) - Her sınıf bir buçuk sularında Kaı·aköyde vu- ruhsat verilmiştir. Bu faeıaya mey-
tcn ~aldırı1dı~ı. t~~dirde, hududların etmiş ve uzun müddet konuşmu~tıır. 1 giltere ile İtalya Hrnsındaki anlaşma bokt1örler için dün g_ece yapıl~n .. ~!r kua gelen yangını söndürerek geri 

1 
dan v~ı·en şoför Mu tafa hakkında 

tashih ve tadılını ıstemek hakkımız Norman DHvis, Çemherlnynin ya_,hakkııırl:ı d(·miştir ki: Jb~~s :maçın~a Amerıkalı zencı Cu.~ dönen şoför l\It tafanın idaresindeki kan~.n_ı muamele yapılmak ü~ete 
olacaktır. mııdan nyrıl<lıktan sonra, Alman :;e-ı - İngiliz - İtalya. anlaşmasının Luız .11k. ra\: ~n?da Al.m~nya~~ j\fR~,.. Belediye itfaiye klavuz otomobili İz- ta~kık~ta bn~lanmış, . ~umhurıye~ 

Cenevre •. 23 (Radyo) -._.Ulus· firilekonuşmıışlur. mer'iyet mevkiine giremsi için İ:;pan- Şmehngı maglup etmıştır. Gu.e Lüız mir yolu üzerinde Sultan camii ö- mu~.deıumumı ~aşmu~v~nı.Bay ~vn~ 
lar sosyetesı genel sekreterlıgı; Ha- . .,2 (A A k ,_.01 mes'elesinin halli İngiliz hükurne- unvanını muhafaza etmektedır. .. d v'raJ·ı geçine h tt 35 k.l Özturk, Emnıyet bırıneı komısen 

.. d .1 b. f h · · Londr.ı, .. .A ) - vam ama- .;,,. • • • • nun e ı e a a ı o- 1 T k' . . . . 
taya gon erı en ıtara eyete ıtı· ........................ : ........................... ltincP miitekaddim şart olarak telftkki metre vol aldıg·ı halde o··nüne cıkan Kem~ H.~ ·m, müddeıumumılık sek-
'11111111111111•1111111111111'"'1111"1111""111111111111111111 • • K 'o·· s ,J • rcterı usevin Giriş tahkikata de 

d U
. 1 f'dılmekte berdevamdır. ontes, o tart- bir araba ile muhafaza altında gi. - . • 

A • l l M h• d• · vam etmektedır. Yaralılarla bu fa-t a ı ar U 1 in S l\I. Butler hundan sonra denız kon~ den mahpuslardan korunmak ıçın (D . ı ., 
ın - rolu işinin takviye edilmiş bulundu- mor öldü ve şoförün dikkatsizliği direksiyona eva:ım s uu:ı sa ı1ı.,c<1e) 

h 
• h j ğunu la~rih eylemiş ve :iözlerine şöyle hakim olamamıundan otomol>ili ev- Ed b 

t ee d v d e A fa rı em <lev:ını etmiştir: vela sola, bilahare sağa çevirmesi ve e i roJnanımız un agı aımı - .-. ~u vaziyette daha çok ~iktarda İngiliz lınknmdarlaruıuı Pa· ani fren yapması neticesi olarak bu -·---

ki 
muşahıd kulhınılncaktır .Aynı zaman- r:s seyahati gcrj kaldı vaziyet ile otomobil çocuk oyuncağı KARANLIKTA 

h . e er da bir hususi ıınlaşma yapılacak ve bu . gibi ve ani olarak sağa devrilmesiyle 1 

_şe rı seçec anla~ma mucibince bazı gem.~lerl~ Is- .Lond~a, 23 <~-~.) - .~ralıçeıyanda ve arkanın sağ kısmında otu- KALAN ADAM 
pany limanlarına gelen muşahıctler Elızabetın annesı Kontes Do Start- ran itf . , ferlerinclen bekar yir- -

K burada kalacaklar ve içinde mü~ahid mor bu sabah Londrada Portman m· .k. ~l) ~ ne la Gedizli Yaşar por-
D'iJn merkez Nazırı oçyas tara- Lulunmamasımuhtemelolandiğerge- Skuar?aki ikamet~ahı~d~ bir ka.1~ ta~i~ ~e~~l~;~~~~ iizeri~e düşm~siyle Bugu··n başladı 

' , ~ milel'i de bu suretle limımdn kontrola sektesmden vefat etmı~tır. Kendısı 1 . k ~ . .. 
1
.. .. 

I d l b l l . . r f u·· ıb· k .. d be . b h t ı kt n otomobıl altında kalara. anı o umu-ın an stan U VQ lS f. şe e "n? til • tabi tutulacaklarthr. ır aç gun en rı u asa~ ı a 1 .• . • .• Ş ··r Mu~tafn it-

! 
mustarip bulunmakta idi. Kontes mı ıntnç etmıştn. ofo • ~ . ' w Arkadaşımız İrfan Hazarın ba-

·ıa. M. Butler bundan sonrıı Almanya- 76 d .d. fa iye neferlerinden Mehmet Alı og- 1 •1 d • . ~ 
k il f b · " L' t -.Je Tl l · · · · · · d yasın a ı ı. zıı a ıgı bu gbzel edebı romanına e e lT zıyaı e tJ dakı ) .ıhudılerııı. v~zıyetı hakkm n 1 K'ra·l K 1· k . son d - lu Süleyman, Halil ve diğer ı.iç arka- bu .. b 

. . . cta şunları ıllivlemıştır: . ve ra ıçe ontesın a .. rf • . gun aşlanııştır. 
Atina, 23 (Radyo) _ Merkez• Koçyas ~!r ~utu~ ırad etmış ve' , . . : . . . . .. ·· . . . kıkalarında hazır bulunmuşlardır. da~larının v~cutlarmın m.uhte 1 ~ eı.- • _.__ __ _ 

r a~ırı Koçyas bugün İstanbul valisi lstanbulu, Ustundagın şnhsında se- - .. İııgıltcıenın Reılııı bu~ul, elçısı Km! ve Kraliçe saat ikiyi biraz geçe•lerınden hafıf surette ynınJan~ışlaı:- ÇiFTETELLİ 
Muh .dd· Ü .. d w f . f lamladıktan sonra, Türkler ve Yu- ı İngılız tebalarmın Alınan kanunları Bukingham sarayına dönmüslcrdir 1 dır Yaralıların müdavatı evelıyeleri 
Ve ı ın stun agşereınezıya~tl ll k d oldu· .. l ' mucibince Yahudi tclfikki edilen 1n-ı Paris ?J (Radyo) FransaRe·ıyapılmak üzere memleket hastanc-

•rniştir Bu zivafette Basvekı nan ı arın ar eş gunu soy e- . . ı. 1 w 1 1 Al • - - • • 1 F . . Beşinci sahifemizde bulacaksınız. 
g · J ' •• • • At f' k .. ı silihat ' s refi- gılız teı.ıH arını eger nm arın mnn isicumhuru Lebrun lngiltere Krali- :-;ine kaldırılmışlarc ır. ecı hır SUl'et-
~k~·al M:t~ksas .•. ~a~ırlar ~!ına ::şk:dehi~iukaklırmıştır. 'e .e ıkanunları mucibiııce hürriyetleri ve- çesi Elizabetin ann~si kontes (Strat- te ölen yazife kurhnııı Y~rnarın da do=:z!:::• !~::;:~~ ... devamı da 
Ru ıy~reısı ve lurklıye seflırıdB. tDm·aııı• 8 i1ın xf'I ıT"de) (Drn•<mıı sinci . .;aJı(fedrl 1 (Dr·ramt S i11ci twlzifPdc) hiikfım~t c1oktoru l\1uhurı·eın tarnfm-·--------------

§etı ~ref hazır bu unmus ar ır. I 
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'!'2:.; ::x - ese 

.... Şebi Dalıili Ilabcrlcri 1 kad~ 
FlkRA: 

Konuşan " Ne ,, o) malıdır? 
Bcıh ri Sarc1 

~--••••••-••••a.-••••lliiil•••••-••11!1•••••--iiiiiiii•••,. Knr~n akada tutuldu. 4dli· 

B. Şehı· rdeki ahırlar İşçi bayramı .... '<')" '•·riMi / 
S k b 

1 
B - 1

- k l l d Jra Ve şarap Kau. al>alı 'I ehmet Alı' kızı yı·r-- en ço susan ir insansın, ae- u iftiy~ onuşu an söz er e «bir ., 1• 

ninle yalnız kalan bir adam, yahut
1
teylen «Bazı şeyler> bulunmasını Dahiliye Vekilinin mi .nışlnrında Şehriban. Kurşıyalr'· 

bir mecliste seninle birlikte bulunan ıörmek iıtiyakıdır. Tabii 0 zaman H d k d hl Ar .. hn f('kf'rl <·klt>rİ tnf'!ôl t lf'~İ da çocuk yuvasına vermek istediği 
bir kirnee, aenin ağır bir inatla kilit- ben susmalıyım ki konusulan söz- er yer e a e e cif' g( Iİ) or cevabı altı aylık J\ızı .F'ıtnati, kadro müna-
li du~k.l~~ının sükut haykıran ha-

1

1 

lerde. b~, .~ Bir ,ey~er.» i: bu «Ba~ı lt!atılabı·Jecekf sebetb·le Yuvaya kabul etmE'meleri 
reketsızlıgı karııeında kaldıkça ge- şıeylen ı gormek ıştıyakım tatmın a;, • • Şehir meclisi k~r~rile y~k .~~ab~- İşçi bayramı münasebetile Dahi- üzerine ~ ol Ov.erinde bırakmış ve sa· 
vezeliği adeta takdis ed~i geli-,olunaun, Bu, sükutumun birinci Bira 'e şarapların her \'erde kn- J~rıı~ın te.kerlekl.e~ıılln genı~lıgı b~- }iye Vekili ve Parti genel sekreteri vusmuAtur .. Zabıta derhal faalh·ete 
yor. Seni biraz yakından tanmm... halkasıdır. Sonra: bu iştiyalumı tat- dehle satılabileceği hakkm;l7ı inhi nr- rıncı teşrınden ıtıbaren sekız santı- B. Şükrü Kaya} a gönderilen telg- gE'<:Prek Şehribanı yakalamıştır. 
SGkGtlann zengin bir belihatın av ... min için o cbir §eyler i 0 «bazı feY· lar umum müdiirlüğiinden şehrimiz- ~etre ol.aca~tır. Ara~acılara. bele- rafa aşağıdaki cevap ~elmistir: Yapılan tahkikatta, 8ehribanlP: 
re bir fikir inzibatsızlığının. yahut şe ler>i konuşulan sözlerin içinde ara· cteki alakadarlara bir tamim gelmiş- dıyecc şımdıden teblıgat yapılmış- imtiyazsız, sınıfsız, kaynamış bir Yaşar çavuş ismiqde birisiyle ~aJYI 
kil.iz, r~nksi~ u.çucu bir malihülya·ı r~ak faaliyetim gelir. En ~yağı gi: tir. Likör \ "C terkibinde fazla mik- t~r .. Bu ta~ih.~~n so~a teke~lek demi- kitle olan Türkiye:de, i~ilerle i~ ve- me.ır.u yaşayıımdan Fıt4nati . elde 
nın eeen deiildır. O halde dostum, bı gelen konuımalarda bıle belkı tarda üıpirto buJunmıyan meşrubatın rının genışlıgı sekız aantımetreden renler aruındakı munasebetı en ettıtı anln~1Jm.1r. Kadın. adlıyeye 
90ranm 1ana, neden bir mecliste her gizli bir şekilde o istediğim şeyler kadehle istimali caiz ~lan nuntakalar az olan arabaların işletilmesine mü- emin ve ileri görüşlerle tesbit eden. vertlmiştir. 
kea. bir ,eyler söylerk~n sen euıu- vardır diye gergin bir dikkat ve sa- ('\'ele<! kanun ve kararnameye göre saade edilmiyecektir. iş kanununun yıl dönümü münase-
yoraun) Herkes çanak çanak duy- bırlı bir arama ile çırpınınm, ararım hükıimetç(' tayin ve tesbit edilirdi. Bu Şehirdeki ahırların bir hafta 80n- betile ıösterilen güzel duygulara ş h • • 
ıu•unu. fikrini, sevincini ıstırabını ve daha iyi aramak için ağzımı za- mıııtakaların tayin olunacak hu<lud- ra vilayet hıfzı11ıhha meclisi kara- tewekkür eder. ıağhk ve ba.,anlar e nn ıman 
anlatırken .en bu hallerinden birer ' Hm bir kilidin e1Areti~e ~rakırım ... Jar dahiUnde de zikrolunan rneşruba- rile belediyece kapattırılacağını yaz- dileriz. 
damla halinde bile anlatm~yo~.sun}. Bu, aükOtumun ikinct halkasıdır .. . tın kadehle satılması, kanunun altın- mıştılc. Ahır sahiplerinden bir grup, Dahiliye Vekili ve ~arti genel 150 bin parke t şı alınıyor 
Neden, sen de, etnıfındakilerın. eı- Fakat heyhat, 0 .aradıklarımı bu- cı maddesinde sayılı lokanta ve emsali dün belediyede reis Dr. B. Behçet aekreten B ı Aı.. ı.-ı- f · ı · bd· 

ka 1 1 · 'h k Iamıyacağamı da nıhayet anlarım . ~ıl....:: Ka e euye .. qnu rnar ış etmP yanın bat A em etm, nı ayet en- Bö 1 b' . . k d ... yemek ve yiyecek satan yerlere inhı- Uzu ziyaret ederek sehir hududu ~u ya yOk ehemmiyet vermektedir lnşaat. 
di aleminin hakikatinden bahıetmi-ı Ye ırrdışitıya t~ce beçır~ınmada ~n sar eylemekte idi. Şimdiye kadar her dışında gösterilecek yerlerde yeni C d ••d •• •• hızlandırılmıştır 150 000 p~rke ta· 

"' et_ • !!'-"' la "z) · • sonra va ı ım ne ı e nı ar ıgı- l w • • 
JOIMJDr .x.nm IU&utun IO e.n;t b Jamamaktan do· bi h" nevi fçkJ satııcak bayilere aid dilkJcin- ahırlar yaptırıncaya kadar hiç O· ana var U ugu p, müteahhide ihale edJlmlptr. Bu 
,..ı.. ve bilhH• yalan teWdu ı- mtarı uV an tamgan r. leuzne lann tayin edileıı nııntaka hudodlan mana üç dört ay şimdiki ahırlan- •••tarla eıldmi• ve a .. "ftlı• .. arke 
.. 11n..1 ürke bir adam çekin a e o zam manaaıy su- 1 Beled' · d"d"·" b' ...., y 'r4' •1 "' -. .. ffd. okn Çünk'" bru · ki ~ Bu da sükOtumun üçüncil içinde bulunması llıımaelmekte idi. nın kapattırılmamaaını rica etmiş- .. ~yenm fıad:var ~ ~ihn;r yollardaki taşlar sökalerek yollar 
~ Y. •• • u nm ı.b. olur. 21-4-988 tarihli kararname ile ka· !erdir. Buna imkan olmadığı ken- ~~ .. ... s tara. n n tamır lf, eualı surette tamir edileeek, bdl * ~n IÖJ~lf c y v1:: da _ Peki amma doetum k _ dehle bira ve prap aatl§lannm bu tab . dilerine bildirilmiştir. iudu.ge baz~ dııa;~~ yapı~ı~~ · yerlerde de, yollar mu temadi tamillt 
.... .ıa uutfin oayablu « >ın lan aözlerde aradı· b 8?nuıu did haricinde bırakılması, yani bira Dün arabacılardan bazılarının .amhır aayesh d d j;mın. ~·- tabi tutulacaktır . 
...... laav..ada eriten Per t.hınCüntü len cbazı -yler>8!~ .. lubır'« cıervteh y- ile şarabın her istenilen yerde satıı-1 imzasını taşıyan bir mektup aldık, "ı n. er tCaara n an dUudy1~,,..~~tf•?Y- Kanalizasyon tesisatı tamamlanan 
-'- -...L-1.n du......1 •• x.. .... u ın· .- ·-· er- il d dil i kara 1 tı b d h' . . enıyor. navar u 5u ı aıye . . 
'li8a ,_.. ra.._Y&& dir? masına m su e e mes r q - un a te ır dıtında kendılerıne yer kez b" d k' k I kar la RUftil Aras buJval'ının blikaJı bU 
.a.rm.. Senin •UMD •izımn •ım - Konuıulan -!!-• re il b' h"' rılmıştır. Bundan sonra kadehle bira ı&terildikten 80nra derhal y6ni ve ~;_r .. ı~a•ın a ı "beu 'J'e çı·'--~k· hafta içinde bitirilecektir. Sonra be-
n.lir) Bu .J...- ko kabil" IKKIC u ır u- ah d b 1 rda al f ... ah lar ak . h. «;a& ve otturme tecru .. yapUllQI • k 

L__ _.... -L~~~-..: ifri~~t viyet veren konuf8D ajzın en ıe- bv~_!8inraf P vtmeyak ~-t'-unla ldn • Y taknız denh~l~ d ıkr. hyalapm tartilb. e .~dd ır tır. Muvaffakıyet görülürse. bundant ton ve a8falt döşenm~fe başlanaca .. 
ti, aoautma iftiyll&IU'ı ....... nİf manui}'le bir külttir aizı olma· ıu-. aa w ..,en er o ~ - a ı ın e ı a ır rmın ır mu et l ihbar t ır. 
bayiinin örtmcek ailan icinde çır· •ıdır. dirde bu sfbiler - dUkkanlan dahilin- · daha kapablmamuı mtenmekte, ak- son~a zeva ve ~~d~~. çahn:.!k~ Refik Saydam bulvarının parke 
pena IUPIDA can venniftir) Kafanın kültür merkezlerinden de olaun olmaaın - idarece usulen alı· } si takdirde 2000 kadar araba hay- yerme canavar ill fnpatma baılanmlftlr. Bu bulvar, 
~ Suean bir eclemın niçin •uatu- akan cereyanla ifliyen bir aiız en nacak resim mukabilinde ruhsat tes-

1 
vanının kırda. açık hav_. kalaca- hr. lıfontrö ve 9 BylQl meydanlarını bir• 

tunu .,..P ~anlattım: Fakat adi hldiaeleri anlabrken bile on- kereaile satıt yapabileceklerdir. ğını bildirmektedirler. Za "' d •k• birine ballıyacak, Ba1mahane v• 
~ ~ benim ~r~: .be- lan dıı görünütlerindeki basitlikten çyagın 8D 1 1 Alaancak iltaqonlan aruuıela •il 
nım sukutLuımın aebebı deıildir. kurtarır ve onlann içindeki coluş- Bu yıl mahsul Davadan vaz k. . I d kıu 101 olacaktır •• 

Benim 8USUfum bir bulma iftiya· lanı bize anlatır. Bu ağız bir yalan • ışı yara an 1 ırelediye, merke• l'ar&Jl ela burS-
kı, bir arama çırpınııı. ve bir bula- bile söylese, onun yalanı. nihayet bereketli geçmeyınce K • ndan A dı ha- da 7aptuilmaktadır. Onun ~in yol 
mamak hüznünden ibaret üç 1afha- bir 1an·at olur. Ve biz o zaman 1an- emer aa~yonu Y na bi- inpatınm ıGratle bltlrllmeliıae pll-
h liıir iç faaliyetinin zincirleme neti· abn tecellilerini dinliyen in88Jllann reket e~ ~h ~~-= phyor. 
eftidir. inanıtı içine gireriz. Konupn bi- Muhammen rekolte fazladır 8 ğ E • nb~n v~- uvıye~~~~ıu' yan 

.., b. ._!_ L · • kuıt .. u u ı l dı E" ıça ını mıne· ... 1°Kunun -.--- DQl_nan zaç K 1. ~onutan ır ıum.e veya 1'onuşan zım ur m z 0 ma 1 r. ger Bu yıl mahıul çok bereketli ve nefi.<J • ndan iki kit' alaıunıttı ana Jza5VOn 
l.im.eler yanında bulunduğum za· ben çok susuyorsam bu hal konu- olaealct.ır. Ese mıntakası itibarile il· l d ya~ak' fÖ le j yuttur· r. 'J 
man e~~ell i.telde~in. bütün mer·ıtulan eözlerde onu bulamamaktan- zum rekoltesinin so,ooo ton, pamuk )'8 8Gp a 1 ~ ./aıa; ::ıu Adem ve 13 Yeal blr IAIJm yaptarılıy1;t 
~~ 8!,n~~ !!,.~. ~~·. dı~- .. ____ .... ____ mahsu10n0n de '10-80 bin balye, zeytin Bafdurak caddelinde bir vak'a ol- yapnc:la Omıan, tren yolcuıunun Belediye, Dolaplıkuyu mahalle;ti 

Fuar_ e~onuncla güzel 
mühim spor temasları 

yağı mahsulUniln 2&000 ton olacafı muştur . .Bıçakçı Hasan adında biri, sepetini vagona yerleıtirirken aepet üzerinden başlıyarak Malderesi ~ 
tahmin edfibror. Pamuk mahsulün- Ote<lenbcri araları açık ve davalı o. • -~ ~ boia_:aana _OQO ıW 
den 40 blıl tıoa alralft cfMllHleu4lir. Jan Halim liısı ..Emin-ve rutlam.,, a «mran ~sılııJrfıil ~ ~fa . • f" ,. ·n u ı.'T'll • ~ .. ~ 

1ncir bahçele.tine _il~ -asUıDasıruı cluvıır~ıııılıın \'az~eçıncöini bildfrm:r iııiab6t etiiiijtlr. böii aç jijiWiD eaktır. 
başlanmııtır. İlekler bu yıl iyi tu~ tir. Emine, red cevabı verince bıça- yanarak yaralanmıtlardır. Tahkike- Maldere•inden aenize kadar tldtl-
muıtur. Bazı yıllar, ilek tedarikinde gına çeken Hasan, kadını sol baldı- ta devam ediliyor. dat eden büyük lijım ile Dol&plıt9-
mUstahsiller güçlük çekiyorlardı. Bu nndan aiır surette yaralamıştır. Ya- yu blyQk ıatmu ela yapıldıktan aor 
yıl böyle bir vaziyet yoktur. Onun içid ralı, Hutaucye kaldırı)mljtır. Suçlu Berıı·ne gidecek ra yukan mahallelerdeki bfrtok --Eski Altaylı Danyal Akyel fudbol fe· 

·derasyonu reisi oldu. Antrenör Bay 
incir mahsulnniln de bol olacatı talı- araııı~ or. kaklann kanalizasyon ihtiyacı kat"' 
min ediliyor. Geçen seneki zeytin yağı 0•• gv retmenlerimiz tılanmış olacaktır. _ _, 

· Horos lzmire geliyor 
rekolteef 28000 tondu. Bu sene A b k Belediye ana llfımın a~ee .. • 
25,000 tonu bulacaktır. ra 8 8ZdSl 15 Temmuzda Berlinde toplanacak yerlerde tetkikler y'pm1fl&rdsl'• 

iki kişi ağır yaralandı · olan mesleki mektepler kongresine Planları derhal h~zırlıyacak ve .,.. 
Tilrkiveden muallimler iftlrak ede- ledJye encUmenfne aevkedeeeklet" Sun'i göle Agora 

suyu akıhlacak 
Deiirmendere nahiyesinin Torqça cektir·. lstanbulda birleşmek ve 16 dlr. 

köyiinde HüReyin oglu Hasan Demir Temmulda Berlfne gitmek O... tz. 
ile ~ebmed ogl~ R~Bel·i~ .Demir, P. mir mıntaka San'at okulu t.esviyeha- Teknik. tedrilat umum 
celerm tarlndakı ekınlerını yaban do- ne şefi Sab!'f. demirhane şefi İbrahim, 

~Al.laf takımında fodbol oYD&- ıırdan kuvvetli bir fudbol takımı Is- Fuar aahuanda vücuda ptirile- mut!arından muhafaza etmek için Konya 8an'at 0 ,ulu direktörü ve mo- me.llr6 
111111 tMam• kadar yObelmlf, h- tanbula davet edilmiftir. Fudbol fede- cek ıun'i göle akıblmuı kararlaştı· bindikleri araba ile tarlaya giderken delhan• atölyeıd ı,efi Ali Rıza. Aydın KOltOr Bakanlıfa teknik ~ 
ft ABWN'lı fodbol ldarecllllfn· ruyonunun ~terdiii arztt üzerine ~lan Aaor. ıuyu iç.in y~pılacak .. tt"-- araba devrilmit. ikili de arabanın al- San'at okulu denıirbane ı,efi Naim, mnum müdOrü B. RüttflnOn Fuar d 

... iflıNıld bUal8l ile takdir edil· bu Jı111ır takımı. Evveli lzmire uğrı- saaat. beled""e encümennK'e muta- tında kalarak yaralaJ111llf)ardır. Da- Ankara San'at okulu elektrikhane tefi nuebetfle phrfmbe *81eceifı lmnlf" 
..ut lllr attar. B. ~ bu vulfe- )'&C&k ve burada 1zmır muhteliti ile ahhide ihale. ed~miftir. 1 O, apt09- un Dllnlriıı ut ayalı larılnuttır. HU ve mildilr muavini Ahmed Ekmel, deki aan'at ve mealek okullannı ~ 

.frl Wr ~ ~ flpbmls- bir mU..baka yapacaktır. ta tetiaat bıtmıt ve aun t a&le su Myln Demir de 1611Unden yaralan· Elazık kız enatittlıll mttdUrO B8P.B edecefi haber alınmııtır. 
41r. Bundan bqka federasyon, Eylil- akıblmıt olacaktır. mıftır. lkllf de haıtahaneye neldfdO· Nuriye bu kon1'1"9ye iştirak edeeek Gelecek mene aqılacak un'at okıtll" 

•· l>aDJll. eftlCI bmir an'at oku- lOn tık haftasında Pire veya Atina mlılerdfr. öğretmenlerlmiidir. n ursfıirdn KGlttlrPJl'kta lnp e#' 
la mldlltlllblde pbfmıı ve aonra muht.lltlni İzmirde iki maç yapmak Liselerde olgunluk Bir refJkfmlsin yazdıtı gibi San'at lecek KOltUr pavlyonunda kural--
... MD'at olmla dlrekWrUliilne bere davet etmiftir. • • Bel d• zalarl okulu ağaç itleri tefi Bay ~ibler ~ flmdlden kararl&ftı~r. 
t&Jln edilmlftl. Bu 191li itte de kendi· Gene Fuar günlerinde lzmirde ts. lffiİJhanlarl e ıye Ce leketf olan Viyanaya tedkık için degil, . B••Y• llP"!"';'~ 
llM muvaffakıYetı.. dDais. tan bul, Ankara ve Trakya muhtelit- buıust ziyaret için gidecektir. Mimar B. Ferruh. iki yüz elli ~ 

..,,,.,,,.,. rpor HAal: Jeri aruında federasyon kupuı mü- Ortııokullar son llnıflannda imti- Sabuıılar ve gıda maddeleri Ankara San'at aerıd8fnin 1mıir fa- Ucretle belediye mimarbima ta~ 
811 w parti blpannnı• B. l'ulı uhlıkalan yapılacaktır. hanlar aona ermiftlr. B~deıı iti- kontrol ediliyor anna naldedlleeeti haberi u1J111du\ edilmittir. 

4111eeta tamirde ıpor antreneau -.. Afttrenor ıelırimize 11eli11or: baren lilelerde ola'unluk ımtibanlan- . 
1111annın J&(bnlmuı hutUIDDda tls,. Fadbol federasyonu: Antrenor M. na bqlanacaktır. 7 Temmuzda o)pb- 7 kiıi yerlere tilldlrdüklerinden, 
4111 prGll'&llUD tlıtbUdne devam edi- Boırm lmıir bölresi emrine dainıt luk imtihanlan bitecek ve_ 8 Temm• l S eenaf ve 20 pnon aylık doktor 
~ olarak vermtii kararlaştırmıştır. Ant da lile talebeleri ,kampa l'tdeceklerdir. muayenninden imtina ettiklerin-

DÖn bOl8e ublıtlram B. Reşad renor, bUkat rune kadar Ankaı-adan den, 410 kiti hafta tatili rubmiY•i 
l.Mlbtelotlu, fodbot Ajanı B. Suad 19hfimir,e ..ı.oektir. Te berrü alnw:Jıklennden, 9 ~ aobia pi9 ~ 

urdkoru n beledtyenin Kaqıyaka :M. Bores, vukunu. ciddi ve kıymet- atbldannc:lan. 7 nakil YU&tul ..bibı, ..-i mOdflrO B. Dml, beraberle- 1i bir antrenordur. lrmire plince, Fu- Bayındınn K~ köyünden Meh- belediye • taUma~~ .AY~ 
....,.~teppor kulaba bafkanı B. Hay ar müsabakalarına sirecek olan muh- 'llecl Yaylacık:. Turk hava kur~mu ~· 23 kiti ~yenın 

.Anal oldutu halde talebe ~rı- telit takım kadrosunu çalıştıramağa layıncbr ,...._bira& ~eberrü et· ıöewdiii yerlere ve evlerine ma-
.,. .• 1* antrenman aahaaı ya- b Iıyacaktır. niştir. Temiz bir d'?'?'.i'?' ıle ~reket zot dökmediklerinden dün caawn-
..-.. ırı çor af . 1z . . ..Qerek yurclseverlıgını gosteren d--1---•--l .... -..tank ""' tfibit etnrlflerdlr. Bay Bu senede mır muhteliU, Fuar mU y la .. brik _.ı • ~wu,_ !_.ı_,_! __ L ! __ 1~ . -........... lin ve "k" takımla ıP-~-..a- ay cıgı te eaerız. Beıcuıye, 1ZIDUUCA1 ..uun 11111UAt-X.1D1, ~man ...-nın p sabakalal'ına ı ·ı -~·- ............. . ........ - .... 4 •• •• h 1er· . w • aada .del 
•1t1er ............ bqlamıttır. kadroya en istidadlı fudbolcularımıs- tazetelerine \'erdifi beyanatta bir ta- le-?e ını.e;:. ~b:kiki bir ~-L:~ 

refpaf& antrenıııaıı sahasının tan- dan c30> ~enç alınacaktır. Muhtelit am uydunna isnadlarla İzmir spor rı -~ Y ek ":İ· Bazı ~tha 
ıfaılne yaluaa -.1anacaktır. takıma kimlerin ~ireceği birkaç ~ne nuhitsn. hakarette bulunmuştu. k.olentı:o eh~l 1i ~-Lır. imal ~•-'- : 

· · 1 w w . fıııdan ali- Tara •- i böl i ne rın ı e .....,uıı euuucrı Kor1tıyalw 1<por k11lithil lmuısı: kadar fudbol AJan ıgı ıa par Kunımu .um r P8 d im alı nümuneler tahlile 
K .... 1'" akadü. meydaQa aetirilen apor kadarlara bildirilecektir. 1aşkanbtnmı ıqciyeti üzerine fudbol ~yndu ·1mUf·. t' nanMühim miktarda 

- .. ~ t . ·ederasyo-. •.ıe tahkik etıni ıo erı 1f ır. aıttrenman 11ahMI i~fnde 7aptanlacak Antrenor M. voreaten başk~ z~ur- v ... yi w ' gıda maddesi de tahlile sevkcdilmi.-

. 
Tayyere Sinema ı ~ .. 
B"'6n hlttbı dtınyamn takdir ettiji .i)d film takdim ediyor 

iKi YAVRUCAK 
En meşhur Fransızartistleri 

ALICETISOT - JAKLINE DAIKS - RENE HER 
T arafınclail emıalaaz bir 1UNtte yarablmut lalylyk aile f 

20 MiL YON ONA AŞIK 
DiK POVVEL - CINGER POGERS 

Gibi iki btlyük san' atklnn hakiki teUlleri t düp binaaının plin .,. keşiflerini deki antrenor kursun~. staJ goren ~c B. abıaln •uçlu oldugunu sôn- tir. 
TQrklpor Kunımu umumi IMl'kezince namzedlerin içinde en ıyı muvaffakı· ek cHukuk boJkotu. ile cezalandı-
lmsırlanmı4 ve bu ite sarfecllleeek on yet i'ÖSteren bir monitörü de fudboı ·ılmasını genel mera.ten iatemittir. • d•• Çe Aynca 
bin Ura tahsisatın yakında İzmir lpOr federasyonu lzmir apor bö1&'881 emri· Bu ceza wenel merk~ tudik edi- Valı un şme-
ı. geHine seleeeti haber alınmıştır. ne verecektir. Bu monitör, antrenör.: ince B. Vah: s~r -~~lklerinde •tti• L....!L-b n~nda 

• ardımcı olarak çatışacaktır. artık vazife goremıy~w.r. ye gı Zehirli rularclan korunma ve gulann ta.....-
Fı•r m._ .. büı,-ı. Y ul rıld bmir spor muhitinın haaaaiy9t1e 3 laa 1 k Killtür fU l ,e.terilecektir 
Fu.tbol federas}onu, İzmir fudbol Golataıcırcırb 8 · l'ahi~ cezala.t i~I k;: aklp ettiği bu mes'eleyi layık olduiu Vali B. Fazlı Güleç, diln sabah 118 ı ID 

9 anhtı ile .ıtabere ederek Fuar Galataaaray takı= ~dason .m 1 nU ekilde ele alan \'e İzmirlileri tatmin Çeeme kazaaına aitmit. bazı tedkik- sEANSLAR: 20 milyon ona •tık4ve 7 ,30da iki yavrucak5,3Sve 
e%0nunda t..ar.ıe bü} Qk fudbol te- me ~~bakalann v~ ı:ıu:ea . dici bir karara bağhyan fudbol fede- ler yaparak akf&l?l üzeri fzmire dön-
m~"'lnrı tertip ~ Clzere tefebbfts- tehrimize S:!:! b ırır: da latan~: asyonu eok yerinde hareket etmiştir. '11Ütt0• 
Mre firlşmlftlr h mdlabek•larm pılan mUıa ~D 
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Çinliler, Hankov önünde 
harbe hazırlanıyorlar 

Mareşal (Şan Kay·Şek), biribiri ardınca üç sıra istih
kam yapıyor. Müdafaa tertibatı geniştir. 

• 
..... . ..... 1 

Tataresko 

İnönü gün geçtik 
çe iyileşiyor 

.Iran hudud 
heyeti 

Erzurumda 
işleri yürüyor. 

• 
ımar 

Blum, bu 
kabul 

Paris' 23 (A.A.) - Prene güm- kin teairile her zamandan daha ziya
rük memurlarına daha müteyakkız de karııık olan beynelmilel vaziyeti 

d h d alar · · ...aer ltalya ile samimi ve devamlı ve a a sert avranm ı ıçın ve- -o 

rilmiş olan emirlere Populer gaze- bir mukarenet tesis edilmek istenili-
yorsa bir takım imzalar almak, ta 

Erzurum, 23 (A.:A.) - İran hu- tesi;',1de te~?1ih eden B. ~~on Blum ahhüdler ekle etmek değil icraat 

B 
H • . .ngiltere Batveki!ile k onut tu dud heyeti mihmandarlığma tayin ezcumle şoyle demektedır. "rmek lazımdır. 

lngiltere hükômeti 
ugun 17 2 hava fılosuna Londra 23 (Radyo) Romanya edilen vilayet emniyet müdürü hare- w• Fransa.~üku~eti.ı;:; huktu dr go B. Blum bunun için elde bulunan 

' Rabık baş~eki;i Tatar~sko bugün avalll ket etmiştir. Misafirler ayın 24 ünde ~se dlae fıblı vazbeclıyedtı··ı e
5 

vuaı·u~e • silahların bırakılmamaamı istemek 

h • b l kamarasında İngiltere başevekili N~- Trabzonda bulunacaklardır. mkaış ota nf ud tekabuu) edı?lsmyezısÇü'ınr· tedir. Çünkü tek taraftı ve acele ile 

Sa lp U Unurvor vmiı!gçtı'erm. berlayn tarafından kabul edd- sı ra ın an . - yapılmış teşebbüsler şeklinde te2e1-
'J Y Heyet şerefine her konak yerinde kü büyük bir tehlike arzetmektedir. hür eden itimad ifrab ihtiyatsızlıkla· 

Tataresko He İngiltere ricali arasın- ve bu arada Erzurumda büytlk blr ispanya işlerinin hayali ve muvak- rın en korkuncudur. 

Durmadan tavvarec i k avdetlilmekte (~~i k.?nuşmalar~a ~m bir görüş bir- ziyafet verilecektir. • kak bir surette halli fngiltere ile B. Blum diyor ki: 
'J .T J lıgı muşahede edılmış ve Romanyanm, ltalya arasındaki bundan daha az Dünyada tavissiz hiçbir gey ol-

11.e _ta .. 1 ... ,..a ,·,....,. ı,: -'o artıTı 11 k . ı-wdır Balk~nlarda ~ulh için çevirdijli rolü -o o o- hayali ve bundan daha 82 muvak- maz. Tam müsavat tam muta:bakat 
~...o6&_.~ ••w-'' Lll~. .& :'...JY!!tllr ~1: t kat olmıyan misak h,lyal inkiaan ve haricinde kat'iyen selamet Yoktur. 

Loudra, 23 (A.A.) Hava işleri Na-' lErce tay~·are ıma ınrn a~ atioir za- • ~ UDanfStanda 
ıırı M. Kingsley Vut neşretmiş oldu- ruret olduğunu söylemektedir. Fransa da feci 
iu bir beyanname ile tngiiterede şim- Lonc11·3, 2:.; <A.A.> - Hava işleri Daladı.ye kabı·nesı·ne kar 
diye kadar misli görülmemiş olau bir ı·azırı ingilterenin haı·p tayyare filo· bir tayyare ' G ) k k 
tayyareci kaydetme mücadelesi aç- lamıııı şu suı·etıe terekküp etmekte aze o uma 
tnıstır. olduğunu tasrih eylemiştir. kazası hu" u lar başladı Nazır şimdiki mali sene içinde 31 Anavat.aıı tayyareleri: 125 filo, yasak şı c m 
bin ki§i kaydetmek istemektedir. mlistemlekfıt tan'areleri: 29 filo, de- Paris, 23 (Radyo) - Bugün, Fran-
Nazır beyannamesinde bilhassa bin- niz tayyareleri takriben 20 filo.. l.'lltnın Bomon Lardon havalisinde üç Atina. 23 (Radyo) - Yunan zabı-,, 

lngiltere-Türkiye 
~skeri ta~·yare çarpışmış ve parçalan- tası, yabancı lisanlarla şarkı söylen
mııtır. Tayyarelerin pilotları ölmüş- mesini yasak etmiştir. 
tiir. Gazel okumak, gazinolarla çalınan 

Hava Nazırı Gila Şamblredil, Baş~ekil yerlerde Yunanca şarkılardan başka 
Daladiye tarafından kabu mış ve .. . 
hadise hakkında izahat vermiştir. sarkı soylemek, kat,ıyen yasaktır. 

Komün ·sı · rle sosyaliatler, Fran· 
sız huaudlarının lapanya-,a 

karş! kap~tılmamasını iatediler 
Kredi anlaımasının, Avam ka· 
maras nca tasdik edild-ği hü · 

kumetimize bildirildi 
Lord Halifaks 
izahat verdi 

Paris, 23 (Radyo) - Komünist-ıne şiddetle hücuma batLunıtlardır 
""' lerle sosyalistler; ispanya mes'elesi Komünistler Fransız hudıxiları -

hakkındaki İngiliz planını kabul et· nın, cumhuriyetçi ispanyaya karsl 
tiğinden dolayı, Daladiye kabinesi- kapatılmamasını İstemi!lerclir. 

'.Ankara, 23 (Hususi) - İngiltere raya bildirilmiştir. Londra, 23 (Radyo) - İngiltere 
hükumeti ile hükumetimiz arasında Bu anlaşnıa layihası, tasdik edilmek Hariciye Nazırı Lord HaJifaks, bugün 
Londrada imza edilen mali anlaşma, 1 üzere Büyük Millet Meclisine de veril- avam kamarası hariciye encümeninde 
avam kamarasınca tasdik edilmiş ve miştir. Bugünlerde müzakere edile- umumi siyaset hakkında izahat ver-
lteyfiyet İngiltere hükfunetince Anka, cektir. miştir. 
........ .......,,_ •••••••••~•._.•._,•...,,............,...., • .., ...................... ,. . ... ... ... ....... ... ..... ... . ~ . .... ... ..... o o n 

Rus ordusu, Romanya ve 

Elhamr tdaresinde~filli kü a tfiphaoe sıoemuı 
~ -- ·-

Bu hafta iki nefis filmi birden 

1 - La Bohem 
Marta Eggarth 

Sane Kiepura. 

2 - Günah 
Çocuğu 

françois Rasay 

- . -~-~--~--------
Pazarlık kalkıyor 
Lô:yilıa Mecl.se 

verildi 

Mussolini 
Japonyadan dônen ltalyan 

heyetini kabul etti 

İstanbul, 23 (Hususi) - Eşyalara, Roma, 23 (Radyo) - Mussolı 
maliyet fiati esas tutularak maktu fi; nı, dört aydanberi Çinde ve Japm 

atler konulması ve pazarlık usulünün yada tedkikat yapan ltalyan he' 

Polonya hududlarında ma- -S-eas-ns!a-;:G-3~-~h-d~-o!:::.;;;; ........... --.. ···············--···-········ ······-·-

1 k 
ı·-----.;._-11 EDEBIY AT: 

F elit Kudart 
1 
kaldırılması hakkında hazırlanan la-,· tini kabul etmistir. 
yiha Büyük Millet Meclisine verilmiı;- Heyet reisi (Pavloçi), Mussolinı 

. tir. ye bir rapor vermiştir. 

nevra ar yapaca .. ANADOLU UYUY ABILSEM 
Manevralara, iki milyon bec yu··z bin kicilik bir ıı--c;_rnı_ük_a_•) ... _,_,_azete __ • 

Saime Sadi Y 'S' bahib ve Batlfluharriri 

kuvvet ictirak e decektir. Var o a gazetelerı,· ··-"'11':.!.de-=ı·,R .. ii!"eyüuıO~E-1! ... ..._ Büyük bir harman yangınbı~dan,cini yatıttırdacak bktir uyku!.. k 
Y '-- -· r T - arta kalmıı bir avuç buiday, ır aç Kafam araca ı ve -un zon • 

bu hareket in, bir nümayic oldua nu yazıyorlar n.huudi =et~~ mideye naaıl sörünür, bilirainiz. lam••• art• içime doğra imniyecekti 
Y ~ iDARE.HANESi 1ıte tıpkı öyle; her -teYİm mah- Kalbim, çarpacaktı, fakat hen o-

volup gittikten aonra, yere atıhp tut- nu duymıyacaktım. Bükreş, 23 (Radyo) - Sovyet Rus-' lar ve motörize edilnıiş kıtaatın 
Ya ordusundan iki milyon beş yüz bin him bir kısmı iştirak edecektir. 

mü- Bunun için, )fan~sal Görin. bir plan 

yapmış ve Temmuzun iptidasından 

itib~ren tatbik mevkiine koyrnağı ka

rarlaştırmıştır. 

ltişilik bir kuvvet, yakında, Mareşal 
Vorroşilofun kumandasında olduğu 
halde Romanya ve Polonya hududla
l'ttıda büyük manevralara başhyacak
tıı-. 

1.1rir b.iDci Beyler ..ot.111 Belki rüya görmiyecektim. Fakat 
l.l.alk J arlili biDaa ~ tuium en idi toprağın bile avuçla- ben, muvakkaten olaun, ben olmı .. 

t"~l,raf: lımir - ~ADOLU rınun içnden uçtuğunu sördükten yacaktım .. 
ı.ı .. awa: 2'116.. Jl09ta ka~ - sonra, yorulmuı, hırpalanmıt. itilip s· 

ıraz uyku ... A lmanyada işsiz Bu plana göre, hükumet, bütün er- Abone tt:na.i&i kakılmış gövdemi, içnde yatadığı a- Rüyaaız bile olaa biraz UJ'ku!. 
keklerle kadınları, ücret mukabilinde ı~ l•"'9 illa ., .... BOi lemlerle beraber nasıl yabnp aua- Fakat sözlerim kapanmıyor, söz. 

-ooo-

adam kalmadı ve mükelJefiyet yolile devlet hizmetle- Luuttur turacağmı diye dü9ünüyorum. lerimin içinde, keskin bir kezzap •· 
\r arşova gazeteleri; bu manevrala- · d U•ku iati•orum, UJ'ku !. cıaı -rid sibi dol••ı•or. :r nn e muayyen bir müddet için istih- - 1 1 -r- -r , 

ın; askeri bir nümayiız mahivetinde l •lı•1te1 ••-lele·•- a..c.. ..... Ah b" b"I •d"m' u ı k" b" oldu- :.- " Berlin, 23 (Radyo) - Almanyada dam olunacaklardır. - - ~ ıraz uyuya 1 ae, 1 
•• yuaam, diyorum, Ye eY 1 iÇ "" 

S gunu yazıyorlar. 
1 

t I •hı• icrıli 21 Jinda Bütün maaumi,.etine, bütün say- yanmasam •• Bir dalaanua ilatünde, 
on haberlere göre, Rus ordusunun işsiz adam ka mamış ır. Bundan do- Mükellefiyet yolile devlet hizmetin- Al\h.&..~U.ı )&4'JDAA:>IJ\u4 retine raimen kepaze olmua, baya- mavi, hür rüzsi.rlann kotu.ıbaiu en-

Yapacağı manevralar iki av sürecek-
1 layı,devlet işlerinde çalışacak adam de istihdam olunacaklar, asıl işlerini ğıla,mıf sövdemin hayaiyetini avu- sinlere dofru uyanmadan, hiç u-

tir. lıu nıaneYralara, ~ayyar~ler. tank- bulmak, adeta zor bir iş olmuştur. kaybetmiyeceklerdir. ı , ... ____ l;·A·b·J.Ui-·~-·Jllüi ____ .. , tacak, içimin cehennemi hercümer-
1 
yanmadan citaem .. 
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Sıtma 
4-

Tc.manbay çok muztaripti. Ayni 
zamanda "" yuıtu: 

- Bu hal nedi~, diyordu, _Sanki 
Mısırın ikbal Ye tnk•tinln kubbeıi· 
n" bir yaldmm düttıi. Bütüa tarih ve 
t.r•fimlz yıkıldı da altında kaldık •• 

Y aı.an: M. AYHAN Emrin kat'iyet ve ıiddeti derhal B A!alarya mikrobu Anofel vilcU· 
- 207 - kendisini gösterdi. erlin parklarında y ahudilere aid dünde ~·:ı.~aınası erkekli di~ili olurak 

tunacak bir yer nthap etti. Gazali, asıl cenııiverlerin, süvari büyümelerine devıım ettikleri gibi iıı-
Tam nehrin akhiı yerdeki delta- ve erkeklerin bulunmayıtına pek ... Slralar Sari renge boyandı ~anın kanında cinssiz olarak numa!B· 

ya kadar aeldi. • · • Bl d b nnı t<'min etmektedirler. Sıtma ınik· • vınmıflı. r en lr , çadırlar botan. 
Bu, onun için milthit bir hata idi. dı ve kadınlı çocuklu 'ıht' 1 h Almaııyada VP Avu~turyadıı Yahu- hıJoı·Jaı-. robu olun PHi ınudlulm· tek birer hüC· 

Ne olacak, kim.. ırllv•neblllrlm 
arıak7 

' ' ıyar 1• ••· 1 · ı · ı ı · k reed ib t J h Oımenlı orduıu, onu bu mahdut aa- talı bet bin insan c 1• • ku 'ı "e~·uar ıgı ~oıı g!tıılerd~ te rnr Halk Yahudi sıı.tıeıhırıı l;o,_·kot ilıin 11 aı·" o an ayvancıklardır. 
aza ının vvel- . . • B ı 

hada daha çok tazyik edebilirdi. lerine yalda•tı: ~ı l<lf'tleıımış bulunuyor. Halk \ uhu· etmi4 vaziyettedir. Kimse onlardan un ar Anofel dt:ııil~n sinfainek v~ 
'atda hlyanet, solda mUnderet •• ıt i J • 1 .. 

I Yavuz, M11ır sultanı hakkında la- Yekun çok mUh' d' uılerin dlikl'.A•ılnrını ~-.ığma. dmekte, alış veri~ dm!yor. Bu d!lkklinlara gi- • a~. Ye ııısan .-.ınıııa gil'ince hemen 
ın<>fMd il ım 1

•• f b 1 t k · • f 1 t b l • yiki ile haber ,.ıaırıyordu. Gazali kararıı"ht h ır•at ut u çı. Yıthudlletı dövmelj'e rip çıkanların resmi alınmakta VP aıı ıye e aş arlar. Bunlarııı kaııd~ 
Eıı ıüYendiilnı l.alaramanlar, bi· Tomanbay hafi bir içtima yapmıt sini de y~tma etatırdaı'knt•e varsa "bPu· l<ııdar vaınıaktadır. Yahudi aleyhdarhj'ıııııı ııaşiı·i efkarı bUy!lmeleı·i için do,irudaıı do,iruy• 
" ' im ' 'ki • k d' L • • • n •nnra, u l k h k 1 ınsanı k k k ıer '"""alttı ve ı dı, ı camı ara• ve •n a ...,,.Jerıne, azzeti nefialerin- büyük kı.tileyi · .. k , .,. <>Ono ara', U limet tı.rııfıııdıuı çı- "aıı Stlirmeı· ~aıetesindtı lıalkc, n ·anının ırmııı yuvarlakçı ·• 

d • ı be 'b' ' d f d • • onu,.e a.tı. oı!' ... k 1 bi k 1 t 1 ların° dahil 1 l k •ın " 11.a.mıf ynamaz sı ıyım. en e &Karlık yapanların , !:at'i tırlmaç gibi Kah' k 1 arı ıın r ımuııu lj'ı.ire A maıı tabii· e, ılt oluıımnktııdır. • O ur ar \'e ırınııı yuvar· 
ll 1 • 1 • 1 b' hl'k • 1 ıreye ov ti , 1 k ki . k ey erım Arap arı 11temez, Arap ar ır te ı l'ye ınaruz bulunan mevkı· Yold 1. k . retina~ lıulunıuı Yahudi anıı ve baba- Bu ıııııete Liltilıı Yahudi ticaı·etlıa- 8 ·çı ·arı ~·ıyere · v.. kemirerek bU• 

1 ,_ 1 1 1 • • • re ır en dUtilnliyordu• ı 1 rı ı · d ..ı cııı arı ulomez. B au arı nası kaynaı- <'rını kurtarmak i~in, tim dilik olaun, , . · aı ın ~ocuklıırı Almım Siivılml\'acak· ne erhıin Mmleri neşredilerek halk ~· ıme erını> e\'am ederler Glrdlı· 
ııracatını. tSu en kara ıunlerde bir· Arap kabilelerine ve Şeyhlerine kar- h. Şımda bunların .,.kekleri ı•lln- 1 ır. lıuralıardan alış veı·iş etmerne~l' davet kırmızı yuvarlııkrık.ları nihayet çat· 
l•ımek, her köti.ılUiu ~ladan kal· fi nuik ve hGl"Dletk:.r da9ranılma11- c'"

8 
ıdd;t1eri~de~ ~udurac&klar! Alrnıınyada ~imdiye kııdııı· Yııhudi- ..Jurıuyor. Bu arııda isimleri Almaıı. latırlın· \'e kaıııı yeni mikroplar dv 

dırm k, elde verip düıman kartı nı İstedi. ÇiinkU, ihtilaf, daha bUyli. u eaır kafaleaının geliti, Kahireyi leri tabi bulunduklıırı ıı<>ıı· •erait ve fakat l!t'rma\· .. ~i vevu ortakları Yahu. k~rler. l:luıılal'llı her biri birer diıiıt! 
epeyce da· d · 1 d d • ' . . . 

koymak lazım ikeıı, lıii.li. ve lı&lA yebllirdi. y . &' aııa arı. 1• 1• • hiık!lıııler . ırıalümdur: Bir Ytihudi Al- di olan m!iesse~Plerln c.IP fgimleri ilin kırnıızı kun yuvarlnkçıklarııııı gire· 
nıevki ve ikbal kavııaaı yapıyorlar.. eu yeni hava, hakikat .. rı Arapları , avıu: da bunu memnunıyetle ınırn ı·atırndaşı hakkıııı haiz de{ıildir. edilmektedir. rek ayni . ekilde büyümelerini ve üre-
8 L--· 1 •-- . . "artıladı. Fakat ortada milıbet bir- . · . . · . • b' tnPln'n' t • t • b 1 B u, ..... ım a nıı&ın ... ra yazı11dı • memnun etmıttı. Tomanbav, ne ka· fey oktu. y . ı." 01111 hpr ı~(p 1"tısrı:ıı mu::ıml'I~ Nlı· iion ır kıırıırıı Mürt:, Yııhudileı· dlik- ı •. Pmıtı e mış u unıırıar. u 
To~bay, bu hali dütllnüyor ve dar mümkünse o kaJar vaadlnda y . ~nua pafaya sordu· lır.. kAnlarının iizeriııde, canıPkiınlarınıı 'ure(!p ııı•aıı knıııııclakı kırmızı yu· 

•ialic .. atlıyor bodunmuftu. Bu ıuretle yeni kun'et· . - Eaırlerı ne yapmak fikrind~- ~le•cl .. , ujfıı~lı cııddelercle, pıırklıır· bil~ ilk harflerle isimlerini vaımajfıı \'urlak~ıkları yimek e.ıırPtiyle mah~ 
Aynı amanda en yakın doıtu Kaid ler elde edebilecek ve bunları bil. ıaıt Pasa da Yahudilerin otur11bileceıti sırıılu me"Lurdul'lur. Bu . uretl~ haiı.ın Ya- \'P harap eder dururlar. 

Rab: ı in ı.ir kuid yuıyordu. ha a çete t<"klinde kullanacaktı. . BPndeniz diyorum ki; 'bunlu· bıı kadır. Sarı boyalı ~ır:ılııra hiçbir hmli cllikfuıl::ınııı derhal tanımMı \'e Bununla beraber in an kanında ni· 
l'umanbayın bütün elemi bu kul , Tomanbay, bu ikinci diitUnceain- eaır olarak sa•ıl.,n.. Alınırn oturnı112. Di!!l'l' ~ıralıırıı da Ya. oı·ı.yn oyıık ııtmnm8ı temin edilmi", hayet ikinci bir cin•in ya•amn devri 

dede canlanmış~ı. de eok aabetli davranmıatı. - Muvafık! .• Benim .zaten böyle lıııdi ol n hiri•iııiıı oturduğu gürilliir· olncııktır. '. Bunc.J~ıı şonrıı, bil' c.IUkka:ib~Mlang'.cı ~u•ı.ıle . .ır;ıiı: ki bunların bi· 
Ridaniye ınuharebuinh nasıl Kahireyi ve Oam~nlı orduaunu feylerle uırraıacak vaktım yok. l'e d~rhul kuldırılır ve hı<ik tarafından na, Y:ıhudı d!lkkıı.nı olduğunu bilme- rı erk~!, chgerı dı., cın•lerl ıneı·dan~ 

Jilmldlerle haaırlandıiını ve bllytik 1ık 11k iz'aç etmek milu•kiln olacak'. .. ':~vuz.bir aralık, Yunus pafanın iil'.tPtli h.akaret" uıi'raı·, }'ııkat, •ar~/ııe? de girdi'.n şeklinde iddialar kı.bul ~el~i~ b~lu~ıur. Lakin bunlorı? .asıl 
bir i.ımıdle beklerken kendi beyleri tı. A.,cak kendisinin delta üzerinde, duşuncelı oldutunu sezdi ve koaku· ! "o~ alı •ıı >1lıU'11 oturanlur da, Yahudı t·dılmiyecektır. aııfelerı ın•an kanının harıcındt 
C..aH ve Hayrbayın blltUn Mt1ırı yı• 0 zamanki Eftilye aancatında Deh· landa: oldukları d~rhul anlaşılacağı için ge-I Hu tedbir hUkiımet tarafından n- başlar. Bunun icindlr ki sivrisinekler· 
kan hainlikleri naııl tatbik ettik.le· 'Itır nıevkiind karargih kurmasının - Pata, ne dütünüyoraun, neyin li!' ıreçe.1in ıuhkirli ~<' alaylı bakışla- lınmadnn evel e~asen halk Yahudl !erden An~r;Hn. di•i•i sıtmanın bu er· 
rini uzun uzadıya anlatıyordu. tevlit ttiti tehlike bilir. baki idi. var rıyle kaı·~ılaşırlar. , 1 clilkkiı.ıılarının cıımekiinlaı·ınn wva kek ı·e dlşılı mıkroplarını tıışıyan bir 

Kaaicle, yetmiı dö•t beyit tutuyor. Arap ıUvari kabtlel .. ri, ulmda -BiTMEDi- Yahudilerin ıcldebilecekleri plajlar i•nlerindeki kaldırım !!zerine, bUyUk in•anın .kanını emerek bunları kendi 
du. seyyar olmakla beraber, merkez 0 • ve kap~ıca .haı:n~nılaı:ı da ayrıdır veya harflerle ve çıkmaz boya ile Yahudi \'llcudil~e .. ~~mış. bul'.ınur:. işte di~i A· 

Onıt; al.alice bltirmitti. Nihayet larak ehramları kullana~ak ve dai. lıerkew1 gırdıgı pla.ılar du onlar için, kelime•ini ~·azıyordu. ııofel ~ıvıı,ıııeğın vucudunde buluna~ 
bir akıaın, ta usaklarda ehramların ma oralarda dolaşacaklardı. Halk diyor ki: ıı,,·rı .<aat uyin edilm!ştır. Almanlarlu 1 Yııhudi ticım•tbuııelerinin görd!lğ!I L~ .~~k~kli dişili •ı!m~ n~ikl'O.pları ~i· 
alılaelerine balı:a!'ken doıtunu yanı· Yavuz, bundan haberdar olunca lıeraher denize girmek i~t)yeıı veya• bu boykot tesirini gög(ermiştir. Bir- rıLır.ını aşılıyarak bırıbırlerıyle bır· 
na çafırttı: Gazaliyi çaiartlı ve ekıi bir çehr~ r 'f • d k orıhıı·ııı bulunduğu pllija giden Yahu-, kaç a.v evci henüz kuvvPtli bir mevki, le.şmış bulunurlar. Bu suretle biri biri· 

- Al-dedi· doatum, oku bunu .. ile: arı eye IllÇlil i - ııiler ayni şekilde tııhkir görürler. "ıhibi olun Yahudi tııccnrları ifl8~ et- nı aşılıyan erkek ve dişiden nihayet 
Şayet ölürsem sana bir hatıram kaL - GörüyÔr muıunuz -dedi· vazi. k d'J • ? ~on ıcllıılerdt' lıirçok Yahudiler e- mi~lcr, birçokları dtt nıile<8e .. elerini l lıir kurdcuk tevellild eder. Bu kurd· 
aui. yet sittikçe uzıyor. Bütün tahminle. at e 1 mı yor, lıepsiz ~·ere tl'vkif eclilmekte w kara- Almanlara cJc\'l'C mecbur olınu.~lardır. ~~k. ıl~ dişi Anofel •i\'l'ineğinin mide· 
Muır ıultanlı:un huzurunda birkaç rinizin ne•iceoi 11'ır oldu. Fikirl~ri- kola se\'kolunmaktadır. Berlinde dai- Bazıları da ticardlıanelerini başka sınııı ıç kısmına gelir bUJ'llda hilcre-

klıl de •arılt. nlııin hic; birinde iaabe• yok.. Bir knı·iimizden aldıgımı~ mektup- mıı Yahudilerin geldiği lokantalar, memleketlere nakle çalı.~maktadırlar. ı ler aras~na &'iterek bUy!lmeıfe deçatıl 
Kafd Rabi, kaıldeyi okw:kea af· - Padiıahıml ta deniliyor ki: :ıh~ı d!lkkHııları ııolis tarafıııdan ha- Haıir:ıııııı başından oı·tMınn kadar eder. Nıha,-~t bıı büyilmeden sonr' 

lamafa battad. n ııöz yaıları bir· - Bırak timdi lafı, derhal kendi Dün akşam 21 seferini yapaıı Ba)·- •ılıyor, buradaki Yahudilerin birço- on beş gün içinde 1480 Yahudi tevkif bir ke.e içlııde bulunan mahsuller kt' 
d .. nbire herke .. ıirayet etti. Toman· Mısırlı maiyetin ile ehramlara doi· raklı-Kar,ıyaka otobüsUııe yetişmek gn. e;rar kaç•kçılıgı, döı·iz kaçakçılı- edilıiıiştir. Bunlflrın pek azı serbeBt ~eyi çatlatıu·ak Anofelin karın boş!~· 
bay: ru bir uzan ... Anla bakalım. Mısır üzere 20,50 de, yani otobüsün hııreke- ıh ıribi. uçlarla ithnnı .edilerek hapisn- bırııkılm~ıtır \'e ı2zr, i mevkuf' bulııu- ifuııa dökUlürleı· buradan Anoteli~ 

- Ben, dedi. Bahtsız bir ıultan 1• sultanı ne ıUemdeP.. Toınanbayın tiııden 10 dakika eve! Konağn geldim. lere ı·eya tecrilbe knnıplarma götUrU· maktadır.. tükürük bezlerinin hücrelerine daııJI 
m!fim. Fakat -ınıe boyun e(ımiyece· t kin olacatını hiç zannetmem .. ı:.. Otobilsün dolduı,ıu için saatinden - ~- olurlBI'. işte bu auretle hazıı· bulunaJI 
fim. · ter bir kabiley raatıelir .. n, hUcurn evel hareket ettiğini batkada oto. sıtma mikroplarını taşıyan Anofıl 

Kaid Rabi, ertesi oUn birkaç mer- •dO!cekain, anlıyor muaun? büs ef ri rapılamıy ını orada Bır ha~ıse ı ı da 
• F uı b ı S ı dl bel kaıuna ıreçirml• olur. ıner o)'1lcu ile beraber karııdalı:i eh- - erman ı tanımındır, hem•n u unan a m a ı ed!ye memurun- (Arkuı var) 

ramlartl 1 111. Akıam ilzerİtı• do ru ıidlyorum. dan öğrendim, Benim gibi birkaç Tu- , . . .. 
Mıaar sultanının bu tarihi kaaideol Gaza.il'. her ne oluraa olıun, padi- 1'1111 ve Bayraklı yolcu~u da bu otobli- ı / ·'1 11!""'' 1 ıH·ı .•uiıı/ed") itınif, •oma belinden bir bıçak çek· 
artık eh!'amın beyaz bir tatının u .. tah ne:ı:dındeki mevkiini kurtarmak ıe yetiıınek için relmlşlerdl. Belediye 

1 
ti~eıılerin müdahalesi bir facıaya mi• ve Bayan Edibeye' 

tüne boydan boya yuılllllf .... iti n• lazımıeldijinl anlllnUftı. Bu ııidiıle tarifesinin tatbikini kontrol edecek mani olmuş ve serkeş talebeyi kaç· - Sen beni ıınıfta bıraktın; aa· 
nıit bulunuyordu. bllıbütUn l'lladen dUtecekti ve kirn olan belediye memurunun omuzlarını mağa mecbur •lmittir. ~ göstereceiirn;..l _...,.. __ -::-~-

Kaid Rabi: bilir ya, paditahın soldan kalktıjı kaldırarak: Yaptığımız tahkikata ııöre h&· Demiş, üzerine atılmııtır. B. O.. 

B 1 bir ııUnde batı da uçurulacaktı. - Ben ne yapanm otobilı doldu, dise •öyle cereyan e>tmi~tir: man, vaz. iyeti kavramı• ve derhal 
- öy • sil.ıel ve ruhtan ıelen • M h ed k 

b' k. ''- Tetkil eıti1 i kuvvet, beı -''• kiti· ırltti. Şimdi iki Iİ" kişi için de otobüs Dedeba"ı köyünde oturan ve Kar· . e. m. ın ya sına yapı•mı9, onu ar eeer, aiıt .&zerinde kalmamalı- 11 yw ' • t F k t M h ed ld 
d O ih b lik, mümtaz bir ıilvari taburu ı'dı'. hareket.ettirilebilir mi? Tarzında bir ~ıyaka ortamektebine devam edeiı ıtmış ır. il il . e m 18 ırma· ır. • tar i lr Yealka halinde n.. ' 1 d 1 Ba O 
ıilden neaile aeçmelidlr. Kahinden çıktı ve aüraıle ehramla· takım sözler ~arfetme~ini teessUflP • 18-19 yaslarında Mehmed adında- arına e~aın ı e, r amana: 

Borsa 
OZOM 

Miktarı Clıııt 
380 F .Solart 
328 Alyot1 bi. 
65 MUftl o. Ahm•t 

758 YekGn 

K. S. k. -' 
17. ı1.1J 
17. 17, 
17.50 ı1.d0 

ra doıı'ru ilerleda',, kaı·•ıladım kı' 1. )ebe son · t'h - Benı bırak, senı de vurmakı-----
Dyerek afnıııın terini ıildl Ye Y•· ' . a • ım ı anını vereme- b . • d kal • 

rlne döndU .. Sultan sordu: T .. adüf, araplar da o ıtiin orada Belediyeiııiıı bu hususlarda dikkat rniş ve sınıfta kalmıştır. mec. urıyet!n e aca!'ım 1 279873,5 DUnkU Jektn 
_ Ne yapW. Rabt kararsih kurmuılardı. Fakat mev- nıııarınııı ~ekilmesine deierli ıraı:ete- Mehmed sınıfta k ld • ... Dıye bagırmış. hatta bacaklarına 

k b ııi2ı'n ct~ı~ı~t hıı"urmasını rı'ca ederı·rn · d" ' bah ktabeıgınlmı ~ııre· doiıru bıçak ııallamı , isabet ettire- 280631,5 Umu.rot y.li" - Onu, ehramın bir la•ı.na Y•Z• cut ola!', daha :ılyade . a ilelerin ' Q ~ .• • ııınce un sa me e ge ış ve memişlir. 
tfırdım ıultaı:ı.ım, Gelen, 1...,en, Mııır aileleri, çoluk, çocuiu idi. Tr!ıll :\l~ılt'ınen caddesı No 241 t~ kaldığı cleraiıı lıcxa~ı Bn. Edibeonin F d .. , .. 

-y erya ve ııurültul re clraftan ZAHiRE 
na11I yıkıldı .. diye faıı:la d\ifiinm.. Mukavemet imklnanı ııöremiyen ı;;evket Türe mekteplt' bulunduğunu öğrendik- yetişenler hudiseye müdahale ede- 23.g.38 
ain, bunu okua-ıar. araplardan bir kıamı kaçmağa ba•- ,. •1 1 k ten •oııra dışarı çıkını , onun yolu· rek çocu<">u yakalama - 1. d Miktarı kabı Clnıi I(.~ 

-Sen çok zeki vebliJükıiin Rabi? lamıtlardı. Fakat Gazali yetitti ve "la:ı:otl.aı·. SU 
1 

" •nrl~t imiş nu beoklemeğ!' yeltenmiştir. bıçağı al;ağa te ebbü~ae~i~e~ ;: 197 ç.' But. S.S~S S. 5•75 
Evet, hem M11;:,ın ;a11l yakıldığını, ç~d~la~a: muhasara,.. alarak haber Karilerimizdeıı aldığımı?. mektup- Bııyan Edibe, muallimlerden B. kat Mehmed kaçmaga muvaffak 938 Bakla 4•2~ 
hem de bu ikı t ar,11ında benim ııon er ı: lıll't_lıı, piy:ı•ııya çıkarılıın mazo~larııı Osman ile birlikte mektepten çık- olmu~tur. Zabıta, mütecaviz tale- 500 ç. Arpa 3.681 
için için nasıl ailayıp yandıtımı öi- - Kimse kımıldamıyacak 1 .. Her- "LI ılt• karı~ık ve kullııntlmaz vıızıyette mı~ ve evine l(İlmek ürere arka so- beyi aramaktadır. 20 ton Nnhut 6.25 
renıinler. 

1 
kea çadırından çıkacak ve burava Jlduğııııclıın ~ikftyet e~ilme.k~eclir. Alii· ı kakla ilerlemeii;e ?8~·~~ıştır ... ~~ Bu çirkin hadise Karşıyakada 273 ç. Susam 16.SO 

Bir iki tün ıonra M11ır au tanı, or· doiru ııelec:ek. Akıi takdirde her ta· kııclarlarııı nıızarı dikkııtım celbedc-
1 
sırada Mehmed herıkısının de onu· derhal duyulmus nefret ve te*• .. 289 B Pamuk 31 42.50 

d 1 k . ·ı _, . . ı· ıı· O " ~sur • uıunu a ara yenı ve saıı am, tu. r.,, alete verırım. riz. ne geçmis, evve a mua ım smanı uyandırmıştır. 219 kent. Palamut 260. 415 

1 1· 1111~ \Ücudlerinclcıı f1".kırı.,·ordıı. "le\' " ıı•"oı--' ,, .. k" (" l 
c a , u .,; -uu. ,.un ·u c ort yüz tıı c- rına basıır gibi yaptı. Kalııı bir ~esi 

Oıılnra imreniyordum.. benin gözü bana dikil~işti 1 _Ziya, dedi. Kendine aell Ben ol 

r - Tıpkı uç bir k12ııı, ırenç bir er- Ben de oıılıır ~ibi olmak; kürııillerde Bu sırada yanımdaki saflardan ba· . 

KARANLIKTA KALAN ADAM
't keı.. ..... u.a .. ııuı ı ,l'ıthııd ç«kinmesi gi- ,;;z eöylemek, hocalarlA nıiicadele et- un doğru kalın bir •es vük•elcli: ma..'lllydım az kalam yere dOşUp baŞ· 

b Ib nl'cle l:iultanldeki gençlerden öyle ınck. :ırkadıışlnrla cerl.ıe7.eli milnaka- _ Kör!... · nı parçalayacnktın 1 
J çekiniyor, yle utı.uıyordum. ~ .. lıu·a girnıPk i<tiyordıım... Bıı sesi geııe kalın kalın fısıldamn- Bu arkadaş o anda anne &'ibl ınıd' 

'·------------------.--------- Zar zor oraya da de,·nm t'tmek fnec- Pakat korkuyordum dmtuml Anlı· lar, ve kahkah lar takip tti. dımn yetişmişti! 
YAZAN ı IRF AN HAZAR buriyeliııde )<aldım. , , )'Ot musnn, korkuyordum ı Dikkat ediyor musun dostum t.. Ona aarılınk, onun ayaklarına 1'~ 

d t Fakat ııe ıstıı·npla ıı me• kkatle Kimden mi?. Ko";lı'lg'ilmu" .. ""ır.um' e \'._Uruyo.rlar, ar· pa'ıımak, oniı 'öpmek itıtiyorduııı ... zı,·:ı, l.ıravatını bir knc defa dü- torclan tutunuz a, znıtrln meşhur b . t :r d ' 1 · ,u "• . · 
1 · unu ııe .urı e menı llerkesten, hcı«eydeıı.. k~dn la1·1m beııı'mle ala" edı"-rlardı. Ynlıiı• bu •ıı·ıtda nanımı"',a ı'ki t zcl ti. Gozleriui meylııuıeııin duvarla· dahiliyeci erme ve asabiyecilerine va- , ' . . . "' , ' •n , 'v ·~ ., ' ~ 

d h tab b reııetfd•hııııeııııı kuvtu ko"se!nı•ııı Evet. herke,len, her·.·~·deıı korktı· . 'ı'ha~·et deı~· ııotlar·ım okuııınag• cuk "BklAstı. Ben biraz gerı'v. n çeki 
rm.ı d lcti. Sonra ağır ağır anlatmaia rıncaya ka ar er i , benim vUcu- , ' . · :· 7' • "' • ~ A ' ..,. ~ 
!ınşlaıh: dilmün ve başımın içini dışını bilir, den blrıııe bılıUlere~. tıı\'uk gıb'. ahk yordum! haşladı: Ulfimudiniye (1), Tilrkçe elim. Onlar daha çok yanıma geldile 

- ... DüoünüııUz ki dostum o ıaman onl~rın haritasını ezberden yapacak halı1',.el tı-ııfu lıalkıbııidllıghı~ıı.tş~ dakık~da Hocalnı·ııı ~·üı(l, mildOr!ln heybetli (1). Heııap (1), Hendese (1)... Azıcık durdum .. 
U.m kırk bir yaııınc.la idim. Kırk bir kaı\ıır kudret l'österebillrlerdl. atıı· ıyorunı 1 11 a 1 tı rıyorunı · vii~uılii, arkadaşların alaylı bakışları Gittikçe erirorclum.... Son notları- Ba~ımı egerek gelenlerin beııden 
)n .nda! Hiç PVleıımenıiıtim. Hiç ev- Kimseyle Jj'llrUşmezdlm. Sııltani arkııclwılnrımın arıtsıııdıı beni, kııf e hnı ('<lilnıi~ bir ya\'ru kuş mı artık dlnl~verne1 oldum. ÇQnkil, l•tedklerini dUşünmeje ~adıtn. 
nıemişlinı. Evlenenlere, ~evişenlere YUzilme bakan adamlardan bucak soıı~udan ı·ekfl olıınlu; ~debiyat~ı. bigi ürperiyordu. ~ıkı bir inzibata rağmen talebe kQme- Düşilıım~ğe vakit kalmadı! İki 
hayretle bakar, hatta onlara biraz da bucak kaçardım. Kendimi l'l!ç halle ha tıp, ııaiı-, ve ırnzeteci bulu inanlar ilk yılı R'ÜÇ IK>li ile bitirdim. leı•inden bUyUk )>lr kahkaha koptu! euktaıı en irice olanı beni oınıızufl" 
• cırdıın.. ,faşathıltn tenhn köşelerine atarken pek çoktur. Yıl bitti.... Kahkahaları, biraz evelki kaim ses- dnn tuttu: ' 

Bütüıı ömrUııı, kitaplarla ııcç rdl.. içim tltl'l'r, başım dönerdi. L itin, (Arkadaşlanııı) derken ılın· Anruk •ııııfım bitmedi! ler Riiratle kovalndı: - Ulun ıı~urımz ki:ıı· ! De<li. Si 
P.en ııcleta kitaplnr için yaiıiyan biı· Annem, btbam bu halim için yaıııp net meyiniz ki oıılarlıı •ıkı fıkı konu•· TnM<Vllr <·diniz! Sııııft:ı tam eki?. - Kör! .. Ne> olncıık, kiiı· oı!'lu kiiı' ! kiz dersten smıftn kalııııı· ını hı'ç' 

1 r• ı lıu t mu~unıdur. der•ten iııka edilmi•tinı .. ı ~ ~ c.ım . .niı.ap ar o a yaşıya'!lar· utufuyorları.lı. , · Sınıfta kalanların köşesine na•ıl ıro· Diğeri de karııınıa doirııı elini uı• 
dını ı Fakat ııe yapanı ıavallılar !... Hnrıı·... O zamırnlurdu notlar, b!ltiln talebe tilrüldUm, bunu pek iyi bilemi~·orunı !. mış, bana, 

~ Qphesiz ki 1111 ııir k uı·du... Naıııar.göhtııki Darüledebi onların Ben onları, h~knlaı·i..l·le konuşurken ıııuvacehe~im!e okunur, sınıfta kalan- Fakut so11" uk cluvnra da•·amh""m ııı· Gebe 
d · ı dh s l'k ' 11

' - şebak!ırebeşcl Z ten benim çocukluiııın b tan bin bir fo;dakirlııi'i.Yle bitirdim. ııı er 11
• ~cıı 1 ırüu!,riııdc l\ıııııık luı· kuyun !lttü•il ırllıl bir kü e~·e istif nıaıı, yanııııdn uzun bcıyltı bir tırkeda, 

ı'' n hııstnlıkla ııeçnıişll. Saj ııöziim Sıra Sultaniye &'ellvor<lu. ônUnde Môylt>Jikleı·i ' '•ıkları ajııın edilil'di. ' . belirdi. Bu nrkada~. ~PnliklN·de ~iiz · IJiyordu. 
oı., ci rkriın •aif, böbreklerim Şimdiki adliye bln:ısının bulunduK-u açık, !Rkal ıihııim kııpah olarak un- O ııtin·ı h?~ ,. "ttanuııu... •övli\·eıı. herkeıılıı •e\.,-l•lnl kazanan 1 Nasıl oldu bilmiyorum. beni hlıı' 

kötU, kafnm bozuktu! Beylersokaiın- yerde e~kiden Sultani vardı. Sultani· lıımağa çı.L,,ıdını. Bunla~ r.· nıOJlıiş , •. ıl llT'tttaıı!llri,r!.. lıi~ t:~ıeb~rdi. !ye eden uzun bo3•lıı arkadaşım, o nt1 

ki bı 1 doktorların kiiı;ük ya,ta ııin ilnllnden bir tUrl!I ıret;elllezdlm. tıılebelerdi !., Renim aclırıı ve n "''"Hm okuııJ. :iu Yt17.!lme irl ,rOrlPri;•Jp u!uıı u~ıın bn iki çocuğun !lıı>rine tılr kap]aıı (' 
t olmu tıım. Ordaki talebelerden dehşetli ıu- Her ~~rl~rincl. uııhi hayat ı.tşı. \'akit t:'.~hı sullııııa • llıma talebt:lPı·ı~ 1 ı',·i.klijriyle aıçradı. 
Mı>mlekot ha tanesindeki opera- ı rette korkuyordum. yor; ne•'e, irade \'e ıekii bir şeliıle ha. ta orta•ınn kadar ıeldlm. Y!lıUrn aı .. v 1 ~,ıııra, l..<lhım\lan tutarak lıoınl hat- ( ,,trkcuı '!.'Ur) 

ANADOLUNUN EDEBi TEFRİKASI: 1 Nl~iıı '! 
'<t • lı"'n:ı ,.;ı•rma\'llltz! .. 
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İstirahat 
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lstirahat, doktorların birinci ili· - 19 -

c•'iı... de bunun için gittim. Nezı.bten Bireci.g"' e 
- 188 - Yazan: ALEKSANDR DOMA Şekerli bir kahve getirdiler.. Si- •• 

M 
garamı yaktım. Oh, ne safalı yer, • 

ayledi: " Lütfen bıçag~ ı bir dakika içiiı veriniz. Beni oh ne aüzeı manzara. çiçekler. ğül- Bütün memleket milli davamız 
ler, fesliyanlar. renk renk yıldızlar, 

kurtarmış olacaksınız,, diye yalvarıyordu. k:~~a~u:::,a~h~a ~~1~8:0;ı:rr;;,:: Hatay işiyle meşguldür 
Öğleye doğru oda ına Lord dö \'in- tıık sakhyamam, çOnkü mücadele~ c 1 Diye )lnylecli kendi kendine ~li~· haritacı, kahveci, terbetçi, kayısıcı Kamyonda on bet kiti kadar var-' Fakat, bir köprü kaarulamamı, o1-

ter ırelmi~U. girişe<"eğim zaman Uıkatımın kesildi- iendi. çorapçı, metrocu, ağızlıkçı, tesbihçi, clık .. Şoförden tutunuz da son sarada maaı hakikaten acıdır. Köprüye aid 
O gün oldukça güzel havalı bir kı~ ğinden korktuğum için size herşeyi Sonra aşikare de<li ki: gözlükçü, arzuhalcı, kitapçı, mimar, oturana kadar bütün yolcular Nizip- proje bunclan hilmem kaç yıl önce 

tünü olduiu için, aydınlatan ve fakat itiraf edc-c~ğim; meyus bir kadınııı _ Rezil bir dost herşeyi yapabilir. berber, muvakkit, imam, müezzin, ten çıkalı beri Hatay hadiseleri et- para aarfile yaptırılmıı, ketfinin 
llltmıyan, donuk İngiltere g(ineşinin ricalarını edinleviııiz. Sizi nldnttılnr şadırvan, tente, iğri aaaç, zeytinci, rafmda kanu9uyor. lfl"al ettiiim to. ylikMk bir yekin araetmeai ytlaUn-

- Kimin için rezil dh·orı-ıunuz? -
llyası hapisane penceresinin parmak- efendim, fakat nıe=-cle bundan ibaret jiletçi, boyacı, tayyare biletçi, deli för verinden bu konuemaları dinli. den inıaata batlama~ secilanlttlr. 
lıklan arasından i'İrmi§ti. degil. sizden birşey isti~·eceğim, ye lıa- l>iye Felton : ordu. Hasan, apdal Sabri, milruf Matuh, yorum. Fikrimiace, yanın mll1onu da 

!rlayledi pencereden bakıyor \'e ka- na bunu ~·aparsanız bu dUnyadn Ye ge- - lııgilterede lıu nanın müslalhnl~ hepsi yüz metronun içindedirler. - Fransızlar muahedenin imaa aeçae, Birecik aibi mühim bir ilkele 
tının açıhşını işitmez gibi da\'ranı- lecek dlinyadll size hayırlı dualar ede- iki kişi Vllr m1 ·t Sıra ile bağırdıklar ndan biri diğe- edildiii günden itibaren sözlerini ve ticaret merkea için hayati bir e
rordu. I rim. - Corç \'illye (Georı• Villien) Ji rine karışmamakta ve hamdolsun tutmamaja baıladılar. Oraclakll hemıniyet araeclen köprü itini ltiran 

- Ah! Ah! Komedi oynadıktan, - Büyüğüme aöyleyiniz, madam, mi söylemek istiyorsunuz. tavla pullarından başkası sükuneti Türklere yalnız ekalliyet detil, düt· evel haletmek lazımdır. YoJc.. lna ku 
dram oynadıktan sonra, şimdi de a. çilnkU bende ne af ve ne de ceza kuv. Diye tereddlldl(I bakışlarla Felton bozmamakta! man muamelesi yaptılar. lrkdaıları· ı runuula manzara daha usun mücldet 
tındırma oyunu oynıyoruz, ha? \'eti yôk, Allah bu mesuliyeti benden sordu. Birine sordum. mız bu hakaıa ve idi mezalimi on devam edip aidecek ve tehir bundan 

Diye Lord söze başladı. bUyUğe vermiştir. _ PulpereRtlerin, mecusilerin V" - Yahu buraaı ne hoş bir yer} Mkiz senedir çekiyor azami •urette sarar söreeektir. 
Mahpus hiç cevap vermedi. Diye FeJton cevap verdi. kafirlerin Dük dö Bukingham dedik- Cevap verdi... . - Fakat, arbk Hatay Atatürkün Bu itin kasa yahud ı..ıectiye bUd-
Lord dö Vinter sözüne devam etti: - Hayır! Size, ynhuz size söyliye- leri adamı ı1övlemek istiyorum; lngil- - Buraya «Hıaarönib derler .. milli davası olmuıtur Onun milli da· ceainden ayrılacak tahaiaatla halli-
- Evet, evet, anlıyonmı; şu kum- bilirim! Mahvıma yahud rezil olma- terede bu sö;•leditim adamı anlamak Burası 20 ağustos - 20 eylul fuan· va aiaile ba'ktılı her memleket iti· ne maddi imkln yoktur. Birecik köp 

talda serbeat durmak istersiniz; zilm- ma sebep olsa bile dinleyiniz. ftin bu kadar izah Jıtiyen bir kimıc• dır. . . nin naaal •• aUratle iyi1e vardıtmı riiaU ancak umumi mu•aa .... cl.n 1a. 
l'Ut fibi yeıil denizin dal~nları üzeı.·in- - Madam, utanacaj'lnız, yahud re. daha tasavvur edemiyorum Ayrıldım .. bütiln kainat öirendi. Gözbebeiimia palacak yardımla teaia edilehir. 44 
de danaeden bir gemi içinde bulun- zil olacafınaz bu şeyi Allaha itiraf Diye Mayledi ce\'ap \'ereli. .. Apdeat~~nenin yanındaki aük· bir davaya el koyar da onu hallet- bin vatandquı kazaları adma .a.v-
lllak iatersini&; karada yahud deniz- için saklayınız. Ff'lton dedi ki: kandan bm batırıyordu : mea olur mu hiç? letten heklecllkleri himaye ve IUtuf 
de. benim için, teı-tlbinde çok meha- - Ne diyorsunuz? Ahi Siz beni an-

11 
. - Dondurmam kaymak!.... Bir ihtiyar köylll bu ıırada llfa tla buclıu-. 

.fetli olduiunuz, bir pusu kurmasını lıyanıaıdınız! Rezil olmaktan bahse. .;- l~ll~h ona; nı uzatmıştır, li· V1SALE'M1N karıttı: • 
tok istenin~. Sabret! Sabırlı ol! Dört diyorsam, cezalnndmlmaktan, ha- yı 0 ugu ceza an kurtulmıyacak· R AD vo Fatihler fatihi, ulular uluıu, bü- • • 
tun sonra aabile ayaiınız basacak, piite kalmaktan, ölilmdeıı bahsetmek ~ır. .. .. . . . 1\lk Atatürk. llmilf, öl•UrWmllt lalr Birecik tarihi lair kasabadır. Mi-
dt1il! belki de i'tediğinbden daha istemiyorum! Allnh buna ran olur Felton bu sozu bi.ıtUn lnailizftı·m milleti diriltti. DUnyanın bir daha ne !addan aaırlarca evel kurulmuı vto 

lli bir halde karşınızda açılacak; mu? Yoksa hapisJitin ynhud ölüm Un ona. karşı. olan hissine tabi ~larak ŞÖY· BUAKŞA ,ıkJ P.KOGRAw feı alamıyacaiı aandıia TUrk mllletl TUrklQUnU her tülü itıal ve iatilaya 
çtınıto, dört liln IOnra İngiltere aiziD ne ehemmlyetl \•ar? Jemışti .la, bu!1lardan katolık olanhın 24 HAZİAN 1938 CUMA onun yWuek" eıaia lcomutaun• kartı pek ..U&ne aurette muafaza 
lQcudunuzdan kurtulacakt1r. _ Sözlerinizcle-n birse\' nnh\•arnı· ona znlım, yagmacı \ 'C derbedfr namı· ÔAI • t da tek bir aralan gibi ıaha kalka· •e mUdaf- eylemlftir. Kasabada o-

l • · nı ve prot tol d -*' 11. -ytnn • "e nefrı1a ı: 'h !L' • be · · '-- ı · · L• .Mayledi ellerini kilitliyerek göze· yorum, madamı . . . e11 nr a Y•n · -r 'il •~- 12.30 . Kanşık plAk .. t 
12 50 

rak cı aa taruaaaan nzermı -Y· turan arın aayııı cınıkı ume yakın-
tini haV4&YO dikti. Mahpus, a(iphcli bir hulde giililm· mını vern·ordu. P'.A'-. TU. k Jk' f nheşrJkı) 8 ı.k 

1 
· detmedlti bir zafere •ardı. Tarlhle- dır. Bu miktar nahiJe Ye köylerlle 

y uaa. r mus ıı ve a pr ı arı. • d bö' 1 b' f b' J!L '---k b' _,_L1_ •• _ -•L • Melek gibi sakin bakıı ve .esle ce· siverek cevap verdi: - Oh! Allahım ! Allahım ! 18.16: Dahflt ve harf et haberler. ran yazma ıiı Y e ır za er yara• ır ude IUT uae Y-....-. H ... zı-
tap verdi: ·_ Yahud anlamak istemiyorsu- Diye Maylecli baiırdı . Akf(ım nspi]latı. tan bUyGk kurtarıcı ve mllleti ya· raatle meıauldGr. Davarcalık mille· 

- Allabım 1 Allahım ! Bu ndnmı af. nuz. Bu adamın l&yik olduiu cezayı ver 18,80: PIAkla da~s musikiıd. 19,16: nanda Hatay da•uı bir .Un mesele- raldddlr. Blnclk aacl.1atlan. ytln, 
fet, çünkü ben affettim. . - Hayır, madam, askerlik gf•J'(' fım, diye sana niyaz editimden kendi na· Türk muaikiıi ve halle tarkıları. (Han aldir. • • • . yapafıaı meıhurdur. 

Baron ona d~f ki: hıristiyanlık imanım için anlıyamıyo. mıma öç almak iıtediiimi ve bütün dan ve arkadaşlan). 20: Saat ayan Gençlerden barıaı .c5yledı: • • Be1etl~e Witlceai elU biıa liradır. 
-. Dua et ~I un karı! Seni ~i~ af- rum. milletin selameti için niyaz ettiiimi ve Arapça nqrfyat. 20.16: TUrk mu- - Eaa-:8~ ~v~ • hal~dllmlftır. Riyaeet ilçelaay tara1..-ıı delfaude 

fetmıyecek bır adamın avucu ıçınde - Nasıl! Lord dö \'interin benim .en bilirsin I ıiklai ve halk prkılan (Hikmet Rısa ka~I ettftmı laildırda. S~ıye • k~ olwua1a1tur. Çalaphn•ı ve lauı eaer· 
bQıwıdutunuz için duanız kabul olu- hakkımdaki dU~UncelerJni bilmiyor _Siz onu taıuyor muıunuz'> ve arkadaşlan). 21 : Çocuk Eıirpme •n laUe Hatay del~ıealaı dei11tlrdı. ler me1claaa ptirllmittir. Fakat, 
llUr ı • TUrk Hataycla tılonen dolaplar •• -ı,:_nı !_....__ .. u L: ~---..1 L-•--• musunuz. Diye Felton sordu. Kurı.mu namına konufJJUl. 11.16: U Ucalar ela ...._ 1 •-"' _. -. ,, __ uuaau •-r-

B'1Jlun üzerine odadan çıkıp ait- - Hiçbir '8Y bil~. Ben,niç Mayledi iıdedigi neUce~·e bu kadar Stüdyo •lon on.truJ. 12: AJw ::~..:.: •lhle •eçtf.fa~llJ : ler ~ ~ k•l"!"'ım. ş.11. 
~tr. . yalan aöyliyemem, ~m, . çabuk varmasından dolayı duydufu haberleri. 22.16: Yannki pro&'l'am ve kandır. - • · · • ,. rin ~ blpr~ ~·do. 

Tam bu anda, yarı açık knıımııı n- - Oh! Ne kadar gızlese sız keşfe- Revinç sevkivle kendi kendine. Niha. ii!tiklaJ marşı. .. • layıaile her ne kadar aüç ue de, •· 
telltandan nüfuzlu bir gözün bakbj(ı debilirı-ı iniz. :vet soruyor.. . 24 HAZİRAN 1938 CUMA . Boyl~ olaca~~nda ve hu ne~a- nerji bu tabü anaaları bertaraf e· 
~rül~~ ve }f &:\ ledi L·endini uöster- ıı · ı. · · k f 1 · · ı· rn ,.ı; ·.,Ji,t ceyı l~cağımtu •uphe yoktu. Bız, derek daha -.uzeı ve bol eaerler ver 
ıtı-;M • il~ fi .r-'4"' e- - .u~uı.r ) 1 • • e ça ıısmum ma- .. Jt' ettôft )w,ıc: 1nı~rı11u : • • • ... -
enıe ı ın Ç ort 1 nr aann• -- aam, ~ • 1 ded U "'1"' • rıs 12 9 o• n •· -ır.'""ı ~ılır ve bu hakka aııanar ain. M•e,..fih ... -11--cla •it•=L-... _ •eıto ta t . vap o ar f: ... • -- ;ır .. tk uıı•uu • • • ıı· 1 • 31w ~ 

-.a ~· nu .nımı~ ı. " .. . beklerım, halbuki Lord dö Vinter ha. 1 , , ., 
1 

.. ffavactis. 13,05: Plikla Türk mwdkf· un .. erız. • • ı.raldd .,,. iakl.-f eden fayclab ta· 
Bunun Qzerıne dı z Ostu çokerek du· na ~izin \'munızd.ı Ö\'lediklerinden - Oh. Onu tnnımak h.ı. Lvet . Bu· . 13 :=tO· M h t.el"f l ~ k . t Hatay miJlı davamızla bGtUn Jıımalar Bineiie .. ldeclij' L--: 

ııya, bacı.tadı .. ı bank" l.ıı"ı.:"l' ~ ·· t· i"'nıccl ı" · tün talisiıliğime yanmış olarnk tanı- Rt. •• • • u . 1 P ~ neşrıya ı. memleket me,gul.. yakmbır' ati'.:1 1_t• 
1 

çeSan._.7 • "' · ı: •• Ş•·.ı " 0" " • Akımın ne.~ ıyatı · ue Yerecea ar. IJO. 
Allahım' Allahım ı "~ ı k · .. ·· ta vorum ! ~ ' · na - . · · - • n c eme sız onun curum or - · . . 18,30: Plilkla dans musikisi. rn 15: • • z. 

Dedı. fı değilsiniz, demek clünynynnm bü- .. )laylNlı ~~ndinı son derece kNlerli Konferans Ali Kamil AkY6z (~uk İyice yaklaımadıkça Birecik tq- Maarif banketleri silikçe caa-
Ne mukaddes sebepten dolayı bu tun cezalanndan daha korkun" olmak ıw.ıtermek ıçın yumruklannı ı1ktı. te b'. ") 19 5 •. B ha.be 1 . 20 • hiı edilemiJor. Nehirden 4o.60 .. ,. lanı•or. Jt.L-lerln pek ••• _.:1_ --L. 

1._. " • • r ı~esı • • . u. orsa ren. • . . . " •Jt -- -
11aderi .~ektiğim sence malUmdur; üzere bana yapmak i1'te<titi şeyi bfl. Artık Feltonw met.'l?etını - ~~·y~t- Saat ayarı. Grenviç rasadhanesinden N yülpeklıkte ~ır sırta yaslanan ka· ~P vanhr. Ha•ehk çokhıkla •aki· 
tektildtrime tahammül edebilmek mivorsunuz. mekte bul~ndu~unu tarkettııı .. .1ç~n naklen. 20.02 : Müzeyyen vearkadaşla· aaba, oyuklu bır taı kale aanılay~r. el~. Açılan trabum diap~ münı· 
için bana kuvvet ihıan et! Diye Mayledi inanmAz bir tn,·ırla kupıya dogru bırkaç adım yürudu; rı tarafından Tilrk musikisi ve halk anoak Fırat kıyılarında ıehre aul lrila olan faali.Jeti aietwmelsteclir. 
Kapı usulcacık açılmıştı: Güzel du- bağırdı. fakat ıözlerini ondan. hiç ayınnaylln ,arkıları. 20.45 : Hava raporu. 20.48 : iakeleti okumak mümkün.. , • 1 

lcı bunu ltitınemezliğe gelerek göz- Felton kızarak cevap verdi: mahpus onun peA,inden ko~arak dur- Ömer Rıza tarafından Arapça söylev. Fıraa!n bir yanından diier yanına il,.. f• ) . 
>'aşlan ile karışık botuk bir seslerle- . - Ali! Ne olduğunu bilmeden ona durmuştu. 21: Muzaffer tlkar ve arkadaşları ta- seç ... k mUhim bir me•le .. Sis hiç 8Ç Jat erJ UCUz• 
lam etti: cınayet dıyoı-1 _ Sonu var - rafmdan Türk musikisi ve halk şarkı· kamy°'!ların ve inaanlarla hayvan-

- intikam sahibi Allahım! Merha- ·ç·-·-
1
·-M·-·•o·-·-

1
·-K·-·L-·-E·-·-R·---··-•••••••••·-•••••.. 'nrı. 21.4ö: Orkestra. 22.15: Ajanaa lar~ t..,ır1 aradadmakYDaya benzer a- lıyacak 

lbet sahibi Allhım ! Bu adanıııı o kor-, • h be 1 . 22 30 • Plkl 1 1 cayıp r neme e a11ı yakaya ae· 
l.. . , u r erı. . • a so o ar, opera .-ı..ndl in' d 1 'unç dftfOncelerlnin ikmaline mtııma- • ve operet parçaları. 22.50 : Son haber· oıw:- i ~ sHr O.Uz .mu? Girmedi· apenqiyaı1 ve tıbbi m~tahzarlar 
de ectec~k, misin? - 1 •~· .,,, .. nıaae selın de Blreeıkte doya clOJa hakkındaki 21-6--988 tarih ve 1262 !la 

l T ı·h· . . c·ı 1 . er Vfl er&enı gunun pqramı. . -
Sonra Feltonun ayak seılerini i~i- a ) lmlZJD J ye en AVRUPA AlJYOLARI aeyredm.: yı~ kanunun 18 inci maddegiııin detfs 

tir aibl görünerek hemen ·ayata kalk· Smfonıleı· : Nehlran k!y~da, ltaktam Mrkea tirilmeAine ve bazı hilkUmlerfnin kal-
tı ve sanki diz fü~Ui hulunmasından Talih •ar mıdır, yok mudur, iMi· kum J.lr atkın bUtUn mane•i buh· 

17 80 • B 1. kı dal • S kam}'Oftdan mıJ'W. Ne ,,... ....... dınlmuına dair olan, hUkmO 1 Haai-
u ,__ k el tilim l ·ı 1 ... •u n •. l . . er ın sa gası. enfo- .... ...,. .. n____ ... lı .... .:1 n&o 

lltanmı~ aibi kızardı. nun m n•-ıaaını yapaca • • ran an a e .. raı ıyor111u. -z111ne fOY c 'k k 19 10• V • S . 111 ye 111..,__ meyaa• a 1111. ran ı,ıooo tarihinden itibaren mer'iye-
F .. ltoıı dedı' 1. ı· ·. Talih «teaadüflere verditbnia ma· cle•anı ettia nı onser, · · arşova · entonık "°fir .... ela t · 

" .a konl'er, 22: Prag: Çek fillrmonlal, _ a.-:... ~ gıren kanunun ikinci macldesiJe 
- Dua edenleri rahatsJz etmek is- nadır» • cll"nler bulunclutu sibl, - Bu ce,ap, belki talihıialitime ,__ l ..... 62 ıl kan 

ltınem, madam; rica ederim, benim ctaHh ~·~ hlldm, ha1atınuaın itin· tlelildlr. ÇUnkü artık tabammWtiaı 22.SO: Berfin kısa dalgası: Senfonik Detll iki sarlp tekne Bir'. - say ı unun 3804 sayılı \e 
"'"-nmden -hats1z olma~rın1z. !el• sisla sıaU itliyen " •anuuu ... kalmam11tı. Simdi herfeyl ••Jet ... konser, 2S Varşova: Senfonik koruıer. kamyon WrWne el. ltlale~ rakip W: ı'-1-988 tarihli kanunla deiittirllen 
"""'" ... dini Ha.fil koue·rler: ftk TaİHml in ki • 16 ve 16 ıneı maddelerinin kaldınl-

Mayledi hıçkırıkların keallen bir lince ken aCS.teNn earannıla bir rib ve vazih olarak sörilyorum. O, 7.10: Berlfn kısa dalpaı kal1flk bW.:.aı. aab~de i:~·~u:_~ nud .. , dıiı bir tamimle ~iye Ve~lt'tlnden 
llele cevap verdi: ıke7f)Jettlr» tllYeaier ele••· Mnl yakan ..... •tettL O. ... -k· musiki (8.15: Keza), 9.SO: Bahriye U)tli tle biae n•n.-~ E~._ , vfllyete bfldirllmlştır. Bu ıtibarla ı 

- Dua ettiiimi nereden biJiyorsu- Ce,.k .a,iı., ..... ıı bayle, t• mu• lataoatam, ona artık h1'blr .. ,. aöy· l 10 30 H ..._. •n• _ ... _ H lran 9S8 tarih' de •• 
•uı, efendi? Yanlı•ınız var, efendi, hakkak ki, tlya.d ve tellkldlerbnl· lemlyeceflm. Belkl de .. u ..,.tlc .unu osu, . : afif mu9Jkf, 11.41: ortaınaada tutuna tatuna açıld lı F az ın n ıtıbaren tıbbı 
'- d tnı" rdum,.. sin te1il ettltl hır halet içinde, o- kurtulacafaa,. O takdirde de tallhlf. Jerliıı ~ dal~ası: Şehir bandosu, bna korkusu filan yok. Elleri~d; :,ı mUstahznrlardan istihlak rt'"m1 alın-
Peı: eda ıyo 'n: .dd fak t nunlaçok nıetsul olunaz. Her fer4, ylm cl.mektir. 13: Hafıf musikı, 14.16: devamı 18.26 1ıüz kürele lııl'Ylldtltüa.ı. ....._ aiaç mıyncaktJr. Ancak kanun un muvak· 

ıınııı ... n b. ona a
1

) ı cı ıd~e a «talih» ile sıkı aılcıya rnUna•bette- Arkad .. uam •ı.n ltaaa bir Bükreş: Plik konseri, 14.30: devamı, •i kiti J'&nlartlaa auyu k h i kat maddesi hOkmünc göre. tıbhı ı'llU.-
U111Ytm ır seşe cevap veı· ı: 41• ' 17 .45: Beı•lin k11& d.tıası. tı ıonu kon .. ıladı. •ftf ma a taburlara yapışllnlmak üzerl' sabfp-
- Madam, bir kulun yaradana ır. Çinh maaalanı hatırlattı. · ıa d B ... ..a.. 

lr..__ I z lallkte k ela tkta he Mr1 •• 60: evamı, 18: rtlno: ._,-,o _ 8'a ne il.. lerinin mal sandıklurındaıı n yahud 
:"'Ilı secde edişini men'e kendimde ena d umar ' • ' r FtJdr tı.lr Cinli atını ka1Mtınif. >rkeatraaı, 19.20: Praa: Bando muzı. Diye ha,,.et ecliyordum. Ya tici- ıilılıJ'Qk idarelerinden aldıktan PQlla-
lıaJc $6rd0ğüm0 mil zannediyorsunuz?, .. yde, .. ~:: • onu anyorus:.!ı Doatlan, a .. ..urıerial ifatleye .. L {8, 19.40: BDkreş: Mandolin ko111er.I, detll Wr riladr, y.J.ud Wr akıatı iti- rın bedeli kendilerine iade edilmiye-
4Uaiı ıröatermesin ! Allah gösterme- Be~~r inin ~m Yardı. JfW· mitler. Çinli ele ccaaun. tlemif, bu- ı.o: Be. rlin kısa dalıası: Ejlenoeli mu• zı'm tekney'a sürükler a·ıc1--.. • .... e.nnden s"hı'plerı"n1'11 elleıı'ndc bulu. 
"'11 s,ından hn•ka vapılan cinayet du. Cosler'd. l~~de nlha1etalz bir DUA beni .......... edecellni ner.. -· ı .. ~· _ ... 

~ ' · · · ünıı sız ıa t ~- .iikllı proa-rlm, 20: Vartov•.= Londra- O.Un --lder anırmaa· a L.--ladı. n:ın pullu mUdtab1.al'lar tamamen sa-ile oluna olsun, günaha nedamet eden yeıa ve • . &f•7 vrv... den biliyoraunuz,belki aevinirim•41-- J k k akl 20 80 _,_ -. 
te Allahına secde cyliyeıı bir cani gö. Bırkaç. •lin evel bana aatara~ı- ll!Üf. FqtaaJc~ .bff'. .aıüdcl~l aonra. an aı·ıısı · program n ı. A ' : Alem denilen te1 a.öy~ ol~r ~ tıhncaya k~dar, pul kı.l metini mü _ 
tliaıde mukadde.ltir. nı anlatırken.ilk • • Çinlinin atı, peıiae bir 7..- , .... aı ~taı: Fok or~sı;, ~ı: ~~'fzia: Şaka J&p~oruz, aaaılma11n. Bi· tahzann fiatlne um ıuretile mUıteri-
ı.~ .. ı...,.ı· h "" k .. ·ha t -Talllula ..aedl- açlmdelri bag. at takarak •elmif. Doıtları bu defa '.)opran, tenor, s, ra •o or 81 rası. reciieaelen IMı aahne~i apesı, bele den alabilecekleril&.Jlerlıı .. --· bir . 
_, ~ı .son u mu rneı me e (e- l lnanclınnad B lif 1 ?2: Üıitrava: Muskili ve şarkılı . satı. klf mevaiminde daha leci aarette mü . timal mahal MBİfam kl SW· 

fltebUmek için gülümsiyerek dedi ki: ta atı oa~ı,· itan un. u 79 • 1• da tebrike R'•lmitler. O, l.u defa da, ıelcr, 23.20: Prag: Pllk korn~erı, 24. ıalaede Mecektir Biaim aU.i t ın..· 18 e ·-t-1..A.a... n .;ç. •-
- Gilnahkir ı Ben ha! OOnahkAr YOl'lllUf •• a, ..11-.u a ••ap ta .,, ...... • arkadatlar, clemit. bun\Ul da beni ae· ıo. p · tr ' a mı tahıar aabi.--- pulla ..... ne ka-
! Oh ı Ali h ' B i ,.,, hı.!l . Jor. Sadece 111m ~ " IUaUJ'W. Bu vladirec:eiini nereclen aalatlınıa ki, o' eştle: Çııan °1rk~~ a!'ı. •e yolunda iae hayvaaat cinabatlea oar inüstahlan bulundu'~· .. na ve mlla-

,..._ · 8 ım · en m auna -ı d talihıialliia ... ka 'clL Atlı prra ar, opetel el. •lda. • malaUilda bir a ... cla sahil· tı !'" 
"'~•p .obnadıtttrt 98ftll malQmdur! Efen ~le talih, ltir uf1oo1a=:s cİeiil : ~vindiniz.• • . Filhakika Çinlinin ~il.JI 21: Bukreş: Biyetnin «Cal'men> ılen aablle M)'Nyliyeaektlr. tahzarJara )'aPlf ~ ~in. elinde n 
..., nca ederJm. bana mahkQm deyi- __.. 

1 
bar kaç ıün sonra bu atlardan bari.,. >ı>eraıu, :!2 : RrUııo: Thoma.~'ın t.Mig- • • . kadar ~ .bul~ıHluaıuna daır 8&J1 ve 

"
1 
lı; a---k nak iyi bilir8iniz kı', ~ehı't- ır 

1 
den yuvarlannuf, •Y•i• karalmı•, aa- Eevt, Caaaantep· Urfa fOMı•ı Ü· ~ıymeti ~terılrnek .... ~ile on ....n0 .. _ ,,.. d non» operaıo. !_ ... _ ühi b' t al .. x... k • ...... • .. 

811 ........... All .. h, bazı kerre ftu•aumla- Do. atuma ıeçen er e sene rast kat kalmıt Dostları sene tee..Urleri- 01 .,. . . aer-m m ar aan r ve .... a aartında hıl' beyapnauıe aluunaaı ve 
._ .. _ .. .._ ( <I llllt8 ltWH " ' ~ ik"' b' lifi ) 1"l71k 

lın da ntahkOm olmasına m01aade ıedım: ni hildirmete selmialer. O da cevap lS 20 . p . · y 1 sazlar kuarte . ,_.. on .. 1 m n • ua. 11 kentrol edilerek beyannamelerde Y•· 
tel- Talihinden ne haL--1 vermlt• ' · rag · ay 1 ti. kasaba haya(i ebemma1eb hala o zılı m·ı...--ıa ...J:-..ı 

... .-. Dedim. Dalıan dalsı::" · 20.20: BU kreş odu musikisi konseri. lan bir köOriWen mahrut11clat'. GU- . ın.wu nn d"ll• uauiwıun telllıit 
- ister mahkum olunuz, ister ma- - Teıaldriir ederim, fakat bahuti v e.<ıitallel· : • · • .. h t" d nehrlD at '8ri edılmesi suretile ecza fiatlerinde ibti 

~~ olunuz, tehid olunuz, dua etmek Talihten halNtr mi Jatlyoraun lteai aevinalrmlyeceii de ne ma- l l.lü: Berlin kı~a dalgası: Piyano :::n:...7. ;i e üç ı..uo:. ~enez- kara mahal bırakılmaması ~tedbir 

~tiYtıtuuz daima artar, ve sizin dua. ·dedi- niha79t herte:Fi anlatlım. Ce- lum? musikisı' (Bra· hmse) 18 40 · B ·· · .11L • ı ' h t t k J • nlınması lüzumlu __ ._....... n. ... · • k lime al l · · • runo. z-, ınaan ar Ye a,..aa e ne erı ... .-unu.., .... &IUJG• 
• ben de yardım ederim. vap verdı, te. • °'etil INınaı Filhakika, biraz sonra oi· 'Slovak halk şarkıları, 19.10: Ostrava: bekler. Beled~• wr be yıl eve) bet ndan l'eleeek mOıtaburlara Y•Pıttır-

Daye Felton cevap verdi: - Bu h&dıse, b8ylece lcalmalı ve lunun ukerliti .. ı .. ı., fakat sakat· 0 iyano refakatiJ le şıırkılar. 19.15: bin lira aarlfle mot•lfl Lir maYna mata mahsus pullaıdan .Umrftk ida-
Mk~:ledi onun a~·akları önüne diz kapanmalı! . lıiı dolayıaile ••.kere almmanuı. Ta· ı3ükreş çift piyano konseri. 19.10: yaphrmlfU tla luaa •ir müddet son- relerinden henas utılmıyarak kalmış 

· Cevabuıı verda: llhln fU ell•elerıne Nkm f • Varşova piyano resitali. 19,45: Peıtı' ra motörii iatop ettiğinden ıskartaya olanlar da mahallerinde gOmrUk ida-
- 4b r iti iyi bir adamamız! Az· Arkaclqıma yUreiba acıclı. M•lt· f;imdı'k .llacar ıar'kıları. cÇia'an refakatfle>. çıkarıl"'... • ı'f'lerinde t.bft edilecek, tayılacaktır. 
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Paris, 23 (Radyo) - Franl8oı' 

1 

d laf olaun, diye bir müddet - B1rak, barak.. Bütün hanlar Hüanü aiabey Güzidenin bu dü- ı Hakikaten benim annem, _:=---=..t 
~:~:t~ bİl'feJ' ~~ele etmi!or:· içinden a- tünceai. karfısmda ne • e~İftİ? • h~aaph itler!~ ~&kadar. ~ab~ 

_ Ha di Aferide -dedi- iateraea damlık ıtıbarile aoylüyonam.. Güzıcleye kartı duydugum bıddet barkadm degildL Onu mc~ 
bize PidJim.. · _ içinden ele, dıt\Ddan da.. ideal birdeabire yatlfb ve bu noktayı dü- haksız yere onu zedelemekten pııır 

A;ıkladıitm otları bir tarafa bt- bir tip vallahi.. Ben, çok laetendim tibuneie batladım. tum. .....J 
kara ba"amı kaldarclun: dotru•·· Nihayet annemden aormaia ka- - Tabii, tabü anneceiim.. ~ 

ra _· Naa~I olur Gllzide, daha dilD Bu l&kırcblardan bC-- ae "bi rar verelim. Babam odasmda kitap· anlamak isterdim. 
U-fWJ' ur.. l ..ı .,. • • r ı G 0 ' .. A ba H11 .. L-aktam sizdeydim. :Ayni zamanda mi oldum ft ~ap \'el'climı armuan arma eme a mq.. oru- ca , uanu ata-y ne 

aafiriniz var. _ Ne çare ki, evliain Gblde!. nüte balolar .. uykuda... bu dütünceye? 
78 - Güzel bir karanfilin ,yapraklarım 8 clefa artık h • le al Annem, benim odamda dolatı· - Bilmem ••• Bak, o cihet~ 

u Ufuneti e mlf- Anne! d' y 1 · ..ı k ı.. r . Hüsnü atabey de benim için ve raatgele kopardı ve yüzüme bakma· tı. - • mıza sime •·· a nız, uo torııP 
Onların varhklarmda ızabe o- 1 . . .. 1 • • yor. · 

• birçokları ıçın oy •·· dan: _ Evet, evh}'İm.. y olUa dold'or • nm.. ~•-~ 
caldannm .ku~ı ;:~ ki ku- Fakat bilmem G6zide7i, eritip - iyi ya -dedi- aktama sene dö- mükemmel bir koca olur. N;.'eli, aah - Ya~m!. . .. • • Annemin beyaz .. çlarmı GKr 

ileteJ'I entap f a ~ e ao 1 k eli ruh kalıbma aolcabile- nerain. h ti" - Gizıclenın buııünkü zıyareti· dım: 
,_-lar. tta, -..Jısiyetlerı, avuçla- yontu~? en - Ha•ar olmaz Yarm için bel- a ı .. B ak d d" ! nin hakiki Mtbebi ne idi? Daha dün - Yeter anne Sise ainflk J 

k bir balmumu cek mı " , • - il' , e an ya •• • • 1 b .. 
.,.... J'lllDUf& 1 Be • anlamak iateditim diler ki.. Ar ka d alqam onlarda ıclik. Bmaena ey yor muyum? -· ~ 
slW .... uka, bambatka kalıplara b" nkınıta da doktorla arkadat olu- Bir eli ile, erik aiacınm aarkan .. .u...ııc1ı~ Sopıya baoiru k~g~ kızsm hemen erteai sün, böyle bir ziyaret Bu aözUm onun bütün MiJ'Ül'F.J,,I 

L_ .. _ tar ır no .Y ..... u. nra •uu ~vırdı ve ba- • de • etim el 
•muuJ'or • el Be • tanıdıtun doktor, an- dallarmın yakalach: il ..ı ıa aıne mana vereme e.. ve tefkatini kabarttı. H.-ea 

En büyük deWar kıymetler ar· ı fU ur. nun smı aa auı: Ann k k k d ' '. 1 'd cak h kim olarak konutulmak, bat·! - Canım, doktor da yabancı de- . A 1 ld ! Se em or ara cevap ver ı: döndü, sözleri yatardL 
tiatler, ifte bu lmneti tqıyan ar ar. ~ b'I yce dikkatli ve iil ki ... HUanGnün arkadqı itte.. - n at• 1 

.. n, evde kalacak- - Ablanı tanırsm .. Olur olmaz , _ 
Biai hiç. m~k~vemet etmeden .vey~ ~a ev~d;a~ı=k lizınıselen hir 1 - Sahih, arkadatı dedin ele batı· am kızım. Daha İyiai ani, &"İt, bir yere konutur.. A k h• • • b 
mukavemetımaz.e raimen: ~end~. fı- 1 eaap • • olarak onunla ne rıma 9'elcli. Ben de merak etmiftim. kapan!. • • - Evet, konufur. Çl ffiU a ere 
ldrleriae, kendı eaerlerınm ıçme, adamdı. Bır maan j Hüsnü aiabey biyle bir insanla na· I Cevap venneldıiıme vakit barak- - Belki de bazan iyi feyler dil· _ _. _______ ._.. 
kendi atmosferlerine alıp sötürüyor-ıkonutul~rdu, an!~dıy~m. eldi. Be- aıl arkadqlık 'yapabilir? anadan :rirüclü. tünllr, fakat. L O KK 
1 Erteaı sün, Guzı e uaze ıı I G' 1• b' b' M L- • • • IA L- • 
ar. • bab d b 1 ki ~ ımdan ia- ız ı ar aaa itetle katlarmı Juıl. evzu, -•ım açın artk tama· - Müaaade et anne, meae a uc· .,. ___ ._ 

8 ı rd bazılarına körü körü- nun çe e u unma ıc el 1A 1 • 1 • ~7- ~ 
un a an ' ı mi babamla 11 dır ı: men ma um o muttu. nim izdivacımı, hem de doktor a ız-

.. '-tlanıyoruz. Bunda kuvvetli bir 

1 
tif ade ederek anne e, · , N • k.? M G" • d bilinme b . d'~-·· . • delil . 1 Teklifiniz hakkında karar 

. b' f'k• d b. 1 k u tutunun 1 - esı var ı •• tlkemmel bir uzı e, z ır 099unce ve dıvacımı ıater mı Lir 
iracle, eeciyeli ve haysiyrlı ar • f~ ;un~da ıya :te~. e.r d o:d~ta kele- adam.. Heaabını, kitabını. kazancı- hesap ile, beni doktorun aizma at- Annem kı?>kırmızı kesildi ve ba- bilmek için sarih adrete bmut~..1 
0 !18' '". hikmeti vardarbil• nsal nınb'~t .. •· ~ laylım. v en ıal ~. e bir aimaar nı, paranın nereden celeceiini, ko- mak istiyordu. ımı ildi. Hafifçe: tiyaç oldu~nu takdir uyurtJ'"" 
kir ,,. iradeye muka 0 an u un pır ma a maıa ıe mı .. . .. • ed' b'I . 

• . . h ı· d nutmasını, kadına hurmet ebneaini Acaba Hüanu atabeyin bunun - Belkı, el ı, ne ı eyım yavrum nuz. 
kutuplan, onun faalıyete geçmesı ı· ı a 1 •ar 1• habe • 'd' :ı be b · ı ·ı 1 

So bab · d' ç· ki • ve... n var mı ı ı . n. u ıe en te dumura utrayıveriyor. nra çeye ın ı. ıçe erm a· 



NAOOLU 

- ·Haman 24 

Felaket şehri: KANTON ........... 
Japon bombardımanı altında! 

. J' 1 1 ~ Yazan: 
42 Nakleden: KAMI ORRAL • • 
Kraliçe, Sir Vilyam Hamiltonun'ile Londraya ayak basacağı günden de ııüzel bulmuılardı. ı Pıyer Lız J 

aözlerinden memnun olmuı ve hafif itibaren, bütün reımi kapıların ken- Emma, Londrayı görünce, aon de- _____ ...,. _______ _ 

bir &ebeuümden .onra: jdiai icin kanalı bulunacağını haber rece sevinmİf ve bu güzel şehirde KANTON, HAZİRAN 1938: 
- ~imdi, sizden bir ricam Yar- vermİ!tİ. seçirmiJ olduiu bütün aık macera. Kanton İngilizlerin elinde bulunan 

dır: t Sir Vilyam Hamilton, yeğeninin larını tahattür eylemiıti. Hang-Kong'a bir şimendiferle bağlı-
Nazırlar mecfüi biraz .onra be- bu mektubunu aldığında, hayli gül- Çarl Grevi) daym Sir Vilyam dır. Bundan bir sene eve) bir şehirden 

nim riyasetim altında fevkalade bir müıtü. Fakat, Kraliçe Mariya Karo- Hamiltonu karıılamağa koımuıtu. diğerine gitmek için ancak üç saat ka
toplantı yapacaktır. Bu toplantıda, linanın ıözleri ve ıonra da Emmanm Emmanın vefasız ve serseri itıkı, fi idi. Hong- Kongdan bir feribota bi
Franaadaki dramatik hi.diaeler mü- İçtimai hayattaki vukuf ve mümare- güzel kadını görünce bü•bütün faıa- niliyor, sazlıklarla dolu olan körfez 
zakere olunacaktır. Siz, tecrübe1i bh· aesi, kendisine ceıaret vermit ve Lon lamıf ve ııhriyetini belli etmemeğe geçiliyor ve Kovlon'u varılıyordu. 
diplomat olmanız münaaebetile, mü- draya &'İdip Emma ile orada evlen- çalıtmı§h. Hong - Kong bir adadır. Kovlon 
talealaruuzla nazırlarımı çok müa-. mek husuıundaki kararında sebat Emma borçlarını tesviye etmek hıe kıtada, Asyadadır. Kovlonda, 
tefid kılmıe olacaksınız.» etmeği muvafk bulmuftu. maksadifo kendini ıatmaktan utan- dünyanın en büyük gemilerinin ya-

Demi~ti. Sir Vilyam Hamilton ile güzel ?'~yan eıki işıkından intikam almak naştıib rıhtımlar, Peninu11lar tara-
Napoli Hfiri, Kraliçenin bu iltif a- kadının Londraya gidecekleri ve o· ıçın, ıon derece beşuı göünmüt ve fından inşa edilmiş deveasa bir otel 

tına teıekkür etmİ§ ve: rada evlenecekleri anlaşılınca, Na· Çarl Grevile kartı hiçbir iğbirar his- aşağı vukarı yalnız İnıriliz vatan~ 
• - Haımetpenah, bütün emrileri- poli yÜkaek mehafili, Seua ıarayın- ıi beslemiyormuş ııibi davranmııtı. daşlar;nın ikametlerine mahsus bir 

-
··. --

u 
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Japon dona.nmaaı 

Yangınlar, ölümler ara-
nıze amade olduğumu arzetmekle da ıık •ık toplanmağa batlamış ve Güzel kadın, fazla nezaket söı- İngiltere mahallesi, muhtelü hava 
bUyük bir ıeref duyarım.J> ıuvareleri biribirini takip eylemitti. termitti. yollarının hava istasyonları vardır. d h at 1 

Demitti. Emma, Londraya bareket etme· Bir vakit Çarl Grevil için be•le- Burada 200.000 Çinli, üzerinde bir- sın a gene ay var e 
Kraliçe Karolina, Sir Vilyam Ha- den birkaç gün önce, meşhur ressam diği sevgi, bu aefer a-üzel kadının çok bankalnrmın güzel binaları bulu-

m~lt~nun ıa~amda, İngilterenin sa- Romenoya bir mektup yazmış ve: kalb~nde~ tamnmen. ailinm!ıti. mm bir Fransız sokağı, evler, saray-l~ndan Kantona gitm~ için on se- tondan ~etirdikle!i büyük sandlk)ul.. 
mımı dostlugunu tamamen kazan· (<Sevgili ve çok kıymetli dostum, . .sır Vılyam Hamılton, bıraz daha Jar, kulüpler vnrd1r. Şurada İngiliz kız ~aat he~ap etmek lazımdır. Bu dan temızlemek lazımdır. 
mııtı.. Londraya gelince, her gün sizi ziya- ıhtıyarlamıı ve fakat, kar~ıaındaki- cıor.uklnrınm. sarı dadıların nezare- öyle olduiu halde bile adam Kanto- İşte hnrp eden Çin için, top nam-

Fransada iıyan rüzgirlarmın tid- ret edeceğimi vadederim. Zfra, ha- ne yeknazarda hürmet telkin e• tinde oynadıkları güzel caddeler, na ıağ salim gideceğinden emin de- luları, obf.isler, bombalar, tofekJer_ 
detle etifi bir zamanda, Kraliçe Ka- yatımın en karanlık günlerinde be- d~n ıahsına mun~a11r evaaf~an hiç bununla iizerleri süprüntülerle zırh- ğildir. İşte Dotrotidan gelen tayyare pat.. 
rolinanın memleketine olan bu biz- nim için nasıl hayrıhahane düşün: b rşey kaybetmemışti. )aııruı~ domuzların dolaştıkları pis 1 ÇUnkü tren, şimale 20 kilometre çaları, küçük tanklar, zırhlı kam-
meti, hiçbir zaman küçük ıayıla- düiünüzü unutmadım ve ömrümün Jncediplomat, yavaı adımlarla mer'alar göze çarpmaktadır. ırider &itmez 1841 anlaşmalariyle İn- yonlar.. İşte Avusturalyadan gelen 
mazdı. ıonuna kadar unutmıyacağım da.. !üzel Emmanın. ark~aından ~me-1 .. ·ihayet şehrin bir de garı vaı·dır. a11tereye verilen ara~i~ terketmek-ı tuzlu etler, hububat, sfgano domus-

Lodrada bulunan Çarl Grevil ile 1791 senesinin ilk hafta'aı gelip ge başlamııtı. Sır Vılyam Hamiltonu Bu sahil i. lnsyonudur. Kanton ve tedir. Ondan sonrası ıçın de artık Al- lan .. İşte tayyare bombalan, mitral-
Emma araıındaki muhaberat, biraz çatmııtı. Hava, gay~t güzelleşmiş, Emmanın anneıi taVip eylemitti. j Sang-Sadan g~en, Hong-Kong-Han- Jaha emanetsiniz! yözler, oto-şeniyler .. 
daha ilerlemeie haalamı,tı. ı deniz, ıon derece sakinle~mişti. Cari Grevil, dılVmnın, Emmaya keu şimencliferlerinin nihayet nokta- Her gün, hatta günde birkaç. de- Kovlon, Çintilerin başlışa menzlli-

Enuna, gönderdiği mektuplarla Sir Vilyam Hamilton, Emma ve kartı olan bağlıhimı a-o.rwıce, feci ımhr. fa, Japon filoları, semada görülmek- dir. Fakat Japon t.ecavüzlerinden ma. 
Çar) Grevili rencide etmekten adeta anneıi, tiir ve güzellik memleketi surette mağlup olduğun anlamııtı. Bu !:ınen<lifer de bugiln dünyanın te, yilz seksen metre kadar yola yak- sundur. 
zevk duyrnu~tu. !olan Napoliyi terk ederek, Londraya relt~ anlarnı§lı. en çok bomlıard.am:ı edilen hattıdır. laşmal~a hiç şüphesiz obü~. -~şıyan G~ndcl!k. bomb.alm·_: ~ 

Güzel kadın, ıevdasile ittihza et- müteveccihen yola çıkmıtlardı. Cari Grevil de eski tazeliğini k ay- Kovlotı: trenlerı arnmakt.adırlar. Gunun her Eger, ıyı tahsıJ gormu şebeş Bd&-
miı ve kendiaini satmı§ olaneski aev-1 Napoli aefiri Sir Vilyam Hamil- bet~İfti. Emma iıe, daima g\izel ve Daha dün, üç saatlik bir yol kA:fi idi. saatinde bu böyledir. Onun için lo- ma, dünyanın en büyük beş şehrinia 
giliaine kartı ıorı derece muğber ol- ton, sevgiliıile Londraya ayak bas- taze kalmı~tı. Ve garlardan her gün bir istikamete komotifler Kovlon'da, ancak gecele- hangileri olduğunu sorarsanız, bun. 
muıtu. tıklarında, memleketlerini fevkala- -Sonu var- yirmi tren kalkardı. Bugiin Kov- yin uyaıııktırlar. lardan ikisi bile belki Kantonun ac:b-

Emma, 0 günlerde Çarl Grevile ................... _ .. ..,_ ................................................. , ................................. ••••••-•••••••••••••••• ••-•••.• tşte bundan doloyıdır ki Japonlar, nı zikretn1ez. 

yazmıf olduğu bir mektupta, Sir J Parı· s Varş ova 8 saat claha ziynde san'at eserlerini, köp- Halbuki Kanton eger içinde dala 
Vilyam Hamiltonla Londraya gidece' • rüleri, tiinellC'ri hedef ittihaz etmek- ma hareket halinde bulunan ehalL-
ğini bildia·mi§ ve faka~, düğünden 1 - te ve kendilerini sıkım bu çelik kor- sini sazlıklar arasında yaşıyan ba-

~-iaçrl Gbarehvseı"lt,mheemmıe"'ntiEmBmunaaya braı"rg.-nm1eekn .Eskı· uçuş e netı·ce erı·' delayı yirmi yerinden koparmaktı:ı- hkçıları, No-Ham mahallelerini ıı... • . dırlnr. Sonra içleri biraz rahat edin- saba katarsanız, üç milyondan .. 
•up yazmıs ve Londra seyahatınden e ce, beş yüz kilometre şimalde olan fazla nüfusa sahiptir. 
'Ta% :gcçırm .................... uslerine dönmekf:<:Clirler... . Eğer, bu cenup merkezinin .Ho111r-
cııd eylemi!tİ. G h d d J~poı~la~-, .uzerınde hı~bır hayat Kong nrazisine bir milyon ınOlteCI 

Güzel kadın, eıki sevgilisine yaz.' enç tayyareci llİ ayet düşmaDJ bombar Jffiall e ~r- eserı g?r~l.mıyen, herşe~ın adeta gönderHdiğini ve buna rağmen Ost-

nuı olduğu mukabil mektupta, şun·\ k h h d • •• ••ıd•• taş kesıldgı zanno.lunnn. hır sahayı liste nüfusa sahip olan şehrin içn-
ları kaydeylcmi,ti: en arp Sa aSJnln tam OrtaStlla UŞUp 0 U bombardıman etmışlerdı. Fakat on- deki büyük uğultunun asla eksilm .. 

««Grevil, benim için beyhude ra. 1 Jar daha .henü~ uf~kta kaybolmadan <liğini söy)ers~k vaziyeti daha iyi an-
hatıb. oluyorıun. Zira, Londrada 1 3 temmuz 191 3 senesi, tayyare- - ~- (:Vel, ~nnkı delıklerınden dışarı fır- )arsınız. 
'>ele az kalacağız. cilik bakımından kRyde değer bir ta· ,., _'' .,~ . il lıyan ~şk~n böcekler halinde yüz- Kanton, ihtimal rengiyle, haı·eke-

Grevil, bi:tim Londraya gelmemiz rihtir. Bu tarihte, Fransız sivil tay- -~~ len~e. Çınlı amele toprak altından tıyle, modern mahallelerin, asyai ma-
{•ilzel ve gene bir kadının daima de- yarecisi Marsel Brindcjonk; henüz bilmeye ve ışık alında kımıldanmağa bedleri aklın havsalanın alamıyacağı 
ti. k"lma\..Jı<Fı hakı"katı"nı' de •ana ı··pat Sejiyon donör nişanını almıştı. Bun- (!';:.; b<>şlndıl"l" 

""' 
0 

.. • "' f " .. · .. . . br şekilde imtizaç. ile Çinin en hayret ~tmiı olacaktır. Benim bu d n aonra dan başka Rusya, Danimarka ve s- Kazmaları, kureklerı, rayları, çı- verici bir ehridir. Amerikann grat-
Yegane emelim, Sir Vily:: Hamil- ~~ç hüktmetlıri tarafı~a~ .. d~ ta~- mentoları, harçları, her~eyleri, her siyclleriııin yanında Çin mahalleleri-
tonun ttaadetini temin etmekh". ıre maz kadr 0

1 
muştur .. ' d ut~n. ~ı- 8 _eyleri \'ardı. Göz açıp kapayıncaya nin alcak tek katlı kulüpleri uzan-

Londraya geldiğimizde, filhakika ş~n ve. ta ir eri, g~çmış evır ı~ın kadar yaralı yolu sardılaı;. Demir maktadır. 
d ıd ~ d k hır harıka sayılan hır uçus ~avecım... h b k b" 

ııun me&u o ugunu, sen e ya m· d k · attm yaralnrı iizerinde ozu ır e- ~ ,.ehrin, büytik duvarlar halinde 
dan &'Öreceksin. e a.zan~ıştı. . . . tin ÜRtünde üşü~en ~inekler gibi kay- çatlayan kemerinden uzakt.n eski şe-

Lo d ld"k Sır' Brındeıonk, bır sabah, Parısı 'le• t kl t rl .. ,., .. 
n raya ge ı ten sonra, k" . ll' b k d k r.nı; ı arını ayyare en goruum. hir vardn·. Avrupanın ve Amerik~ 

H .1 d . b. d k 1 k ızı e ı este ter e ere uçmuş, . h . 
1 

t 
amı ton an ayrı ır ev e a ma - y · d' . be iki saatte, iiç: saattı> ta rıp er il.- nııı t:ınınrnıs üniversite1erini hiç de 

lı <Fım la~zımgeleceg~ı· hakkındakı" fı'k- arşovtayaHon ye kıyboı onk şldge~e · 1 l ·ı·· l "k" ıc· k · .. - mır o una lI ıır, onc ıııı ı;:oııra ı ıı ı aratmıyaca derecede güzel ünıver-
varmı~ ı. ava pe zu o ugu T 

rınıze aelince, buna ( mecnunane için yalnız Berlinde inmek mecbu- biı· filonun ~elnıt•si beklenirdi. a~·- sitel(>ri . Jnpon bombalnriyle kül ha-
bir düıüncc ) demekliğime müsaade riyetiııde knlmış ve bu suretle s'!kiz ~·m·elel'in gr>Jiliği uzaklardnn akseclt>n line gelmiş olan büyük müessesele'-
ediniz. Zira, bu kadar zamandan- saat gibi 0 gün için kısa bir mi:cldet !motör --eı-lcriııdcı.ı anl~şılır anlaşılmnz ri, har-;tahaneleri vardır. Bunlardan 
heri, tam bir aile hayatı geçiren ve zarfında tam 1450 kilometrelik yol lıinh•rce ıınıele mlerıne ,-:aklanırlar, bir tanesi de Çincle en eski Fransız 
biribirine çözülmez bağlarla bağlı almıştı. toprakla intihak ederler, nebatlarm müesse t>.ısi olan Frmı~ız ha: tahanesi-
kalan iki kitinin, Londraya geldik- nltlarına gizlenirler ve beklerler .. İşte d' 

Yirmi be~ sene evel yapılan bu ır. 
ten sonra ayrı evlere ııeçmeleri, ıi- 1 mnıı tekrar facı"a t-ııı" banJaı· \'C J>"Jl .. den " k 1 ç· uruş. 0 zaman bir harika ~ayı mış- o za ... , a ~ , >I ıasn, ıcm yl -ı maz ın ev-
~İn düıünemiyeceğiniz kadar gülünç ~ k l Q,:;;akadn vapılmış bombalar, müdhif'. terinin bulundugru mahalleleF bpln tı. Çün Ü yirmi bes, otuz sene eve - ., 
olur. Hayır Grevil, biz Londraya ~ d b' ı t k - l · k k · · "b" b' "b" · · · · ki tayyarelerle bugünküler ka ar ır ~(!S e e rar yagar. m· e me ıç.ı gı ı ırı ırrnm ıç.ınf' 
Reldikten sonra da Sir Vilyam Ha· ·ı d" İki üç bombardıman birşev dcgı" ·ı- ı~eçmistir. Sıkışık, kalabalık, hare-.1 ı b be güvenı eın~. ı . _ ., 
nu ton a era r yaııyacağız. Ve Gösterdığı bu kahramanlığa ka· dir. Daima tamir olunabilir. Hiç yo- ketli, halk, binlerce el aı·abaları. a-
kıaa bir zaman ıonra tekrar Napolİ· k h d d 1 1 k 

naat etmiyen Bridejonk. Varşova- rulunmaz. Kırık, yarnlı ı·aylar, dü- çı ava a o aşan aşçı ar ve arşı-
Ye döneceiiz. Siz de arzu ederse· dan tekr .. r lıareket ederek Sen-pe- larmada, bagwrdaş kurup garip Kanton • b "" zelir ve tekrar kıvrılmağa ba~la-r. 
ndn:, . ~·-~~e b.i.zi Na_!lolide ziyaret tershurgu, Stokholınu, Kopenhagı Gece bastırır ba:>tlrmaz trenlerin yemeklerini yiyen müşterileri var-
~ ebılırsınız. Boyle bır mazhariyet, p- · d" .. t•· Yaptıgw ı dır. 
'-i • • • • dolastp artSC OTlmUS U. • J~ d TT n c•ı"yo:ıh tı·en o :ıım ıçın memnunıyeti mucip ola- ~ 5 k··1 geçmesı azım ır. l zu " " - 1 t h , . ·al t" h . b" 
caktar. . bu turda ta~n. ,000 ı ometre me- . ler, içinde hiçbir ı~ıV;ın parlamadığı ş e, ar.)Jn şı ( e ı, va şı ır sn-

B • •• 1 1 ~ k. .. lsa~ katetmıştı. Kmwrda öle11 Ft(ltıfllt taııyrm:cisive 1918fc l'ıırf,qf<M l'urşoı•aya W.; ~1 çı1~ t 1 1 nahif ve hicbir isaretsiz bırla şu şehri yiyip kemirmektedir. 
enım, sızın e o an es 1 munase- uy dıoı bütün memleketlerden . . 1 ren er, lU - ~ ~ ller giin bı'rknç. mahalle alev almflk 

ı. gra r> 'I k "f d edece0 i mi'l.let verilmektedir. ln~an kendi ik- ama yolun üzerinde saatte vasatı " 'd 
1 

d "'' -ıeetime setince, artık üzülm~menizi B . d . onk, takdir nişanı olarak al-ı dan ordunun ço istı a e ... 'dJ .. . "f . . . . il . tl ·1 ·l ler tadır. Hastahaneler o u ur. ;.uOrS?-
'ica ederim. Zira ben, aırf Sir Vil- rın eıdalyalar aldı zannolundu. tı arına gore bır vazı e yapmayın- ~ekız on kılometıe s ıa e 1 eı er · d 

1 
k'-nd ,. ld 

t ma .. .. . ht 1 bü lar cese a mama wı ır. ı. o an ge-
Yam Hamiltona olan muhabbetiniz ın .. l d A. d D d .. Fakat genç tayyareci, akrabala- ca, ne kadar canı sıkılıyor.:ı> Çunku Kavlon ıı ım arını, - dl . 1 • ld 
d 1 ·ı . . O gun er e, rman eper u- d ~ b" kt t .. 1 de B . d k 'h k . . 1 d • dan dogrw uva çen her kamyona cese erı ~a ır-o ayııı e sızı saymaktan biran fariğ d d b" t f b "k .... rma yaz ı gı ır me up a. soy e - rın ejon nı avet, uçma ıçın yük vapur arın ogru • . . d d'l ektd" 
~l • sen a ın a ır ayyare a rı atom ızın alabildi ~e iktidarı sayesinde Hamburgtan, Marsilyadan, Van- mak ıçm vazhıye ~- 1 

m ~~bırk. B mıyacagım. B d d l l l b" misti : . 1 d b l . k d S t Evet ı:;u ususı.a muwı ı ız: n 
A t k Si V·ı H ilt d vardı. u a am, a a et e 0 an ır çe- ~Harp bakanlıgv ı , altı ay askerlik vatanına bircok hızmet er e u un- kuvudan, San ramns o an, u nmp- '" ' : h t k . . t t .. 

1 r ı , r ı yam am on an . .. .. d k d. . "ld" d"' . . . katlı"amı ıza e :me ıçın s ra e)ı . 
~,L_ b" k x ·· ··ı k b kişmesı yuzun en en mı o ur u. yaptıktan sonra tayyareye binılebı· du. --·-·-·· ••• 0 

• 
0 0 0 

'""' 
0 

• 

- ır er e&e gonu verme , e- . k d ' . b b b D h .. "k h b' ha 1 T . ecilik teknig· inde sessiz sa- sebepler yok değildir. Fakat bunlrn ~itn için ·imkintızdır. Ölümünden en ını bgam m am leceğini bildirdi. Hatta, askerler bir a a buyu ar m s angıcm- ay) ar .. te . ~ b ı h · 

O .. ıu·· münden bir ınüddet evel tertip sivil tayyareye bile binmek hakkına da, gösterdı'g-·ı cesaret herkesin hay- ·ı dasız ilerliyen Brindejonk.. tek ~- n~azur gos , rken ınsam se ep.er ll' 
Bilirim ki, benim bu kararım, ıi- · d lıır znman ~o tur 

~· ettı"gVı" bı"r ziyafete Brindeyonku da- sahip deg-ildirler. :ı> retini uyandırdı. Ancak o zaman şına iki dü~man tayyaresını yere u-, B'. b• 1 • 1 ıon derece memnun edecektir. . 
1
.k .. .' .. d" 11 anıwnın tarcıcasında: 

ilk'- h d L d d b l vet ederek ona altın bir madalya he- Yirmi bir Qubat 1914 tarihinde anlasıldı ve birden zabıt ı rutbesı- şur u. r- .. . · 
ua ar a on ra a u unaca- " d s.unları . k - d Birkaç gün sonra ona, ıslah etme- \.JCÇen gun. bır bankanın tnrr..< 

tınıızı Umid ederim.» diye etti. diğer bir mektubunda a nı Fakzan kı. . . k f l k 1 sı· için eski bir tayyare verildi. Ta- smdan Kantonun yanışını scyrf'ı i 
b k B · d · k b k yazmıştır· a at, uvvetn:u pe az a u - • . w . . 1 k • d Ih 1 Çar) Grevil, Emmanın u me tu- Bir gün, rın eıon , ir uyum- · l I B .. d h l d mir ettig-i bu eski tayyare ıle yaptıgı ) oıc l1 • • 1 nmınız a, Km :ıçm ' · 

h A k ld p·1 ti ~ t y'nimi hala beke- anmıstı. u yuz en asta an ı d"' . kt . B l ·ı l . l. \lnu alınca, çok ıaşalamııtı. rtı , cuya ug· rayıp a ığı madalyaların « ı ~ uga a 1 
• ı· t ' h. k . . k h · bı'r uçusta harp meydanına u~e- . no oru. hır e çı rn ı mı.-:;yoner. > 

"'Ü kt Alt f d kaza s ıra at etme ıstemıyere ta am- - • ' . , "' ~el kadına mektup yazmağa ceaa- maddi kıymetini anlamak istemisti. me eyım. ı ay zar ın a . • .. 
1
.. .. k . k d l rek öldü. Amerıknlı ıne~lekcln~. bunk:~wn c 

l"et d • d k" k- dk'k · nabileceğim bir şahadetname ıle ça- mu unun son atresıne a ar ça ış- . . .,0 •1 11 bcs 
tup~ e01e~ıt v; on a;. ·~-~a ı ~ Madalyaları te ı eden kuyumcu, vuş olacağımı düsünmek pek fazla tı, Nihayet, bir gün, bitkinliğini itiraf Düşman üzerine bomba atmakta rektör mua\•ını. n•. -·• .ı e e ı . r' 
tnilt:rını, .. edp a~ıtı~ Bır ı y~m. ~- yalnız Deperdüsün verdiği madal- canımı sıkmaktadır Sonra çavuş etmek mecburiyetinde kaldı. Ölü iken tayyaresinin kanadı kırılmıştı. arasında. talı~1i? cd• lc"ılf'n nmamı 

na gon ermış ı. u ııarıp atı ' ld - .. l . d' . ' b' h ld h d d . k 'ld" lc:ıte yirmi beş sene evelki cihan suratlı hır Cınlı 'at"dı. 
Sir Vilyam Hamiltona yazmış oldu- yanın. altın ol ugunu soy emış. ı- olunca da, gene bir ~öşede küflen- l ı~] a ~ u .. u ger~sıne h~e ıd ı. ıı ' 'l"gıw ·nde mümtaz bir k" Ve lıu asil cl'ntilnı~n. altın <'E'r<'• 
iu hir kt t k d. . . L d g~ erlerı h ep ka prnı~. meg· e mahkum olacagım yı esmege yuz tuttugunu ısse er tavyarecı ı mev -ı .. .. 

1 
. . 1 . 1 ıne up a, en ısını on re. · . - d d k LAk" k · Brindejonkun· hayatı böy- veli gozluk erının cam arım ıw 

aeyah•t"d · ~ ı D h b" k uçııc:ılardan s -Lra Çu"nkü bilgi ve meharetten zıya- 1 etmez tekrar hu u a oştu. a ın, azanan 1 tf h 'f . . .. .. ı een vaz geçırmege ça IS• a a ırÇO x oın • • '} fl' w• . }e nihavet buldu. - ~iı l'll IW l Cl/1 f:Ct'll'l W: -
-. .. ve d h il · k Emm b · a"ker asker oldu On- de kıdemle ehliyetnamelere ehem- bu sefer, hududda pı ot şe ı~ı ettı. , a a erıye varara , a u şampıyon , · 



. 
,, : .. ;;~ --------

l l .. u.ay at -
(t·n~ ta'l'O.ft 1 ncı. aah1fedt) 

ye ınıntak~sındaki ahali, cebren 
Arap sandığına sevkedilerek reyle
rini bu suretle kullanmak mecburi
yetinde bırakıldıklarını bir mazbata 
ile hal~ partisine bildirmişlerdir. 

ANADOLU 

ekos ov kyada mu lifler 
te hiıcum ediyor 

Muhaliflerin hücumu devam 
Edvar Benesin istifa etmesi 

ederse, Cumhurreisi 
kuvvetle muhtemeldir. 

- -----· 

Ba~ ve Bahçe ... TUtUn ve Sebze .. Fidan ve 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörlerı. 

Mahsul 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburları 

Orak ve Harman Makineleri 
Paris, 23 (Radyo) - Fransa Ha

riciye Nazırı ( J orj Bone) : bugün 
öğleden sonra, Türkiye sefiri Suad 
Davası kabul et.mi§ ve Hatay mes·e· Berlin, .2.3 (Radyo) - Çekoslo- Hariciye efaıeti milsteşarı dok- lovnk)a iç.in endişe edilecek biı 
lesi etrafındn uzun müddet kom1ş- vokyn efirı, bugün Hariciye Neza. tor (Verznker): tcfire derhal ce· hnreket ~evcud olmadığını söyle
mu"tur. retine gitmi ve Alman ordularının, vap vermiş ve Alman ordusunun, mi~.Südetler]e ol n müzakerelerin, 

sair her cins ve ılıtemde 

Ziraat Makineleri 
lstanbul, 23 (Hususi) - Lond· Çekoslovakya hudud)armda toplan- rnanevralnrlo rneş.gul olduğunu, Çe- j"j n t ' d•v· kd' d Al 

d l d d ı h . k~ · d "k k ı k • · d' d'l k b' J e ıce ver ıgı ta ır e man· ra &n gelen haberlere göre, askerle· mn rm nn o ayı ü umetın ı -
1 

o ova. ya rçın en ışe e ı ece ır _ r ... k l .. ba 
l'iıniz bu hafta içjnde Hataya gire· kat nnuırını ce)beylemi tir. hareket mevcud olmadığını, Çekos· Y ~ 0 ovakya munase tuım 
qktir. ı • t ~erhal deği eceğini ilave eylemi~ 

Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

AtinaJıJar LJ •d • tırPrag, 23 (Radyo) - Azlıklar 
fl t tanıtı 1 ?ıci s;a1d.fedc) n lamı ıye mes'elesile i~tigal eylemek üzere 

Halimağa çarşııı No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut lZMlR 1 Koçyaıın nutkuna Muhiddin Üs- Çeko lovnkyn"Ba~vekili Milan Hod· 

tUndağ cevap vermiştir. k •ı 
1 

_ ?.anın riyasetinde toplanan altı Na-

Mulıiddiıı Üstiindağ, bu sabah ruvazoru• mu•• z zırd~n mfüe~~kkil hususikomisy~~ 
meçhul :lsker abide ine giderek, me· bugun tle Sudet Almanlarının mu· I••-----• •----• 
rnsimle çelenk koymu . ve müteakı· messillerile uzun müddet fikir tea- Dr. Behçet U.ı 
ben refakatinde Atina belediy reisi • , • tisinde bulunmu tur. 
Plitns olduğu halde, belediye mües- K b d d Muhalif partiler, hükumete hü- rocuk ,_ __ a,'_.J .. Lları 
scsatını gezmİ§tir. l r1.S Q QSlnQ Ug., ramzş Ve Ora QR ~, •&UHUUK 

Atina belediye reisi, şehir mecli- curn etmekte ve Siidet Almanlanna -L-:.--

sininild timaında bir takrir vererek. Rodosa hareket etmiştir karsı f~2ln mülayim. davranıldığını müfe1~W 
Muhiddin Üstündaı .fahri hemşeri ileri sümektedirler. Hastalarım 11,30 dan bire lcı· 
intihnp ettirecer:i, bildirmiştir. lstanbul, 23 (Hususi) - Hami· maknnn tarafından gemi erkanının Muh lif partilerin bu hücumları dar Beyler aokağlnda Ahenk 

ı 1 diye mektep gemisi, Kıbrıs adasının ve TUrk kon olosunun hazır buhmrlu- devnm ede 8 C h .. (Ed 
•ıt t J F 1· . . bf . f t il . ı· A . k r e, um urreısı vnr 

ngı ere - a ya ·amcngus.ta. ımanını zıkyareth:~nı - ı:T•Un kl''Zı~·a te vefr ~llŞ dil". }~ı a ·şn~ Bencs), istifa edecektir 
tır. emımız top ntnra şe ın ~ r oc11gı nrn ımınn ıı uı~er genu · 

- Ba1tarn.f1 1 iıı"i ~a1ıifcde - lamlamıs ve selamlanmıstır. Kıbrıs· zabitleri şerefine bir nkşnm yeme!',ıi 
yııhucl hnklnrı tahdid edilmiş ise dip. lılar gemimizi ve bnhriyelilerimiz.i ,·erildi. 
lornatik yolla lılmnye hnlµtmı Jmt,t su- tezahürotln kor"ılamıJardır. Sah günü de gemi subay ve tn\ebe
rette muhafaza eylemekte bulundu- Hamidiye mektep gemisi komu· leri hususi bir t:renle ndnnm merkezi 
ğundah Alman hUkümetini haberdar tan ve subayları trenle l..efkoşaya olan Lefkoeayn gitmişler ve nyni se-
<>tmek t limatın.ı almı§tır. gitmi lcr, .şereflerine verilen ziya· vinç ve heyecımlı teznhüı·ntln knr ı-

K t St fette bulunmuşlardır. Janmıı;ılardır. Oll eS armor Akşnm üzeri Fnmgustaya dönen Kıbrıs valii umumigi gemi komuta-•• Jd. •• subaylnnmız, saat 6 da Kıbnsto.n m "ecnti Ozdemir ile zabit••rimizi ve 
O U ayrılmı ]ardır. Hamidiye Rodos ada- Tilrk konsolo. unu ogl yemeğine dn-

rt• t t f . l • d mı dn ziyaret edecektir. vet et.mi tir 11 arn ı 1 tıcı Ba ıifc c) Adada çıkan gazeteler, mektep Suat 17 3Ô da konsoJo;:; Ekrem Ar.ır 
~ur) ü.!1 vefatını haber al~nca, in- gemimizin :ziyaretinden bahis!e tarnfındaı; misafirler şerefine 250 ki
gıltcre Kralı altıncı Corca bır telgraf uzun makaleler neqretmekte, bıl- ·ı·k k 1 k b". ·d nnrt· "erı'l-

k·ı · · 1 · · b'ld" · ~ şı ı ço para ıı gaı en .t"° ı • çc ı mış ve tnzıyet erını ı ırmış- hasım komutan ve !!ubaylarla gemi . . . . . 
tir k · k 'dd" t' .. · mıs ve garden partıde Hamıdıyenın 

. er &nmın va ar ve cı ıye ı uzerm· bü .. 1 lı. ff k 
Diğer devlet reislerinden birço· de ehemmiyetle durmaktadırlar. mutena cazı yu c ır muva n ı-

ğu da taziyet telgrafları çekmişler- Magosn, 23 (A.A.) - Hamidiye yet knzanmıştır. 
dir. mektep gemisi 20 lla2iranda Magos Akşam misafir zabit ve talebeler 

1 oııdrn, 23 (Radyo) - lngiltere limanına gelmi tir. Ekescriyetini Kıb- Lefkoşa Tilrkleri t.arafından izaz edil· 
Kraliçesi Eliza.betin anneai kontes n~ TUrl51el'i t~kU eden binlerce halk qikWın aonra aene huınmi trıenle ?.ja~o-
(Strat.~uı) .. '!~ vefetı~ınnna~ti- meKlep ğemfcı.lrtfu bu Ei aretifli u: saya dönmüşlerdir. 
le lnaıl~ hukumdarlarının Parıs 8:- lainak içın adanın her timuından. . a- Magosa, 28 (A.A.) - Bugün Hnmi 
) ~hatlerı, te~m~~n 19 uncu gu- gosa gelml bulunu)•orlardı. Hamıdıye ı diyede bir ö§fo 3,emeği verilmiştir. 
rnırıe taUk edılmı~tır. r•htım ve ci\·arındaki kalelerin üzerin- H .d. b k sant 6 da pn .. •asa 1 '1 H · · N ti F ' • amı ıye u n şam .... ""' 

ınıgı .te.re Natıcıyeti ezarerd, .•. rab~- d biriken bu kesif halk kalabahgı~ 1 müteveccihen buı·adnn o~·rılnuştl.r. 
s" ı arı ıye ezare n ve ıgı ıt sürekli alkışlaı·ı nrnsmda limana gı- . . . . t• b 
11\tıhtırada, hükümdarların istikbal t . Mektep gemısı bu kısn Zı) are 1 u-

. . • h' . d rerek rıhtıma yanaşmış u:. . da fevknl'ide iyi hıtibnlar bırakmış 
merasımınde sevınç ma ıyetın e Ge 1 komutanı kurmny yarbav Ne- ıa • 
olan bilQmum buıuıatın, program- ti Od niZ tarafından resmi ·ziya- ve adadcı çıkan her dilden gazeteler 
uarı ~ıkarıtmaıını rica eylemiıtir. catl ~~ıldıktan sonra Hamidiyenin bu r.tynretten uzun razıların bahset-

Londra, 23 {Radyo) - lngiltere l'eber • •·-Iebcleri saat 17 de Mago- mekte ,.e bilhassa gemi komutanı he-
"" 1' 1 ' ' 1• (St t su av \ e ı..u ek 'd "ra )ıçea nın anne~ı &ontes . ;,a U sn l~illz kulübUnde bir çay 2lvafetine yeti ile subay ve erntmm " ard~elcı -
mur un cenaze,tı. paürtesı aun i tirak etWer. Akşam da l\Iagosa kay- oi~·etiui sitayişle ka~·detmekte ır er. 
mutantan meraaımle kaldırılacak-
tır. 

otomobil kazası oldu M d ı·k·ı t.lr mendille alle.rek bize diyordu ki: anisa a 
- kanton lr'()k bômbai'd.Unanlar 

aörd.U. Kanton Roma Ribi ebedidir. (tlst t.araf1 ı nci eaJıif ede) t>arın Mnrmnı·n rıuhi~·esinden . . 
Çinde mühim olat'alc ne olursa Kan- . cıa\'a ahit olanlnrm ü'ndeleri nlın- tafn oğlu HU yinhı. ıdare _ettıgı .ot?· 
ton ona iftirak etnüftir. Bu yıldı- · . mobil Akhl nr şo ~ı lızerrndc \ czıı 

' mnktndıı. 1 k · d ·ı ·l rk n otc. nmlan çeken şehiı·dir. Çine ~len Vazife kurbanı Yn rm ceıınzcsi OK u uyll cl\'tmıı n ı eı ~ J 

ilk beyular, Macaoyu tesis eden . b'l k 11 ıuş ıııobilin ôntlnc ıni çıkım bır 'l'uyı cz-
P.rtekiali temiciler de buı-aya teca ~ıçeklerle sUsln otomo ı e onu ı ınemı.•k i"in otomobilin slirntini nzı.l. 
\'Ui: etinif}er, fakat bozgunn uiratıl: önde Şehir b~ndo~u mat.em hav.n~ı tnr k ir;n yapmı~ ,.e dm·nrnş, geri 
-··'"""'' .. D-~ft dilrt Kanton Nanki- çnlaı·ak ve bır kıt n Polıs, Bcledı~.e c.len kırl lıes ınet.l'c kadnı· me nfede 
-lfMN~· aua , ' b l k l b lık bu• • 
ne şiddetle mukavemet eden cenup zn ıtn me~ur nl'ı ve n n a . sürntlc gelm kt.c ol:m Adiloba k~-
merkeli idi. İlk milli hükllmet burada halk kütleSJ tarafından cennze takıp vUnden soför Ahm t oglu M chmcnın 
-.ruldu. Burası, korktmç isyanlann, edilmiş, v~ıay.et nnmınn. mek~upç~ ldnrc C'ttiği G ayılt otomobil, ondc
Jtanh ihtilillerin annesidir. Dünkü Çi- Bny Şe\•kı. BırseJ, Enmır~t m~dilrU ki ulomobilin knld1rd1gı tozdnn önü-

• --1n .. b ra- B. Taceddın Ortnç, Beledıyc reıs ve~ . . 
Jli parçılayan bütün cereyauuu u kil' M ht Sö 0 b 1 11u gtircmh•erek ılerlerken dığcı· oto-
4a t~W etmiştir. Bugün de onu ka~aıa~r nr z ter d ukluııınuşl vekalerr- mobilin d~rclugunu gören şoför oto-
"'' t-•ı-- b·· ·- 1 burada ~ mm yap ır ı arı ç en k . . . f 
.. ır_,~, uıun cereyruı ar • • • mezara konal'ak avdet edilmiştir. mobile çarpmanın · ıçm nı reıı yn-
topJanmakt~dır. Otuz ;aşı~da.ki bu işittiğime göre kimsesiz olan bu va- pnı·nk direk ironu s.n~n. kırmış n dn 
Xantonıu, dilnyanm herhnııgı bır ~a zif c kurbanının un ne ine Belediye- otomobilin m{\\ azenesını kaybede
fmclaki bil- a~dan. dahn ç~k !rıc_ıa ntizce ynrdım ve muaveııct edilecek- rek ng tarafta h ııdck içel'isin yu
aönnlttnr. Facıa bizım kad~Jmızdır. nıiş ... Belediyemi2in geçirdiği bu ncı- vnrlanmış, içerisinde bulunnu ) ol-
Ye daha çl)k saman evel, W.ccarları- nın tesirine biz de iştirak ederiz. culatdııu h<'P i ağır ve hafif olmak 
lllll, ~ba:arı, Y~~ın~arı, ka~ml~ 1KINCi FA.CIA ilZN'C ~ nl'alnnmı !ardır. Yaralılar 
n, 1aaımur arı. P nço a~nm ... r ve Dün nkşaın üz ri lanieadan, Sa- memleket ha tanesine knldırılmı lnr 
sarar kıımına. ıdhal etmege ba;;-lnmı~- A"' dilobn köylerine ··t- '· f ı k'· d dn müddeiumumi Jard ş· d' kad K to · rubanlı ve gı vu ncıa rn Klll n 

alır. ~ •. ı.ye 
11 

ar ~l ~ :·.~ .. mekte olan yolcu kamyonlarından Bnşmunviııi Avni Öztllrk tnhkikntn 
111 arını, ...,•atro n~~ı, çn~, ı a \ e önde giden 14 sayılı ve şoför Akhi- b1ı.1ıamıştır. 
rini, kwnariaanelerını bu kadar az ,.mm•••••••liiiiiiilııllllı.ı.iiiıilıııı•m••••••llıliııiJ 
•addet kııpanınm.qtır. • • 

Bu akpm bU)1lk oktörUmtız Me
La~· Frang'ı ıörnıek iater misiniz? 
Bu ayni zamanda Saro .. Bernar ve 
Mune-Sullidiı·. Hem. erkek kahra
manları, hem kadın kahramanları 
oynu. Aayadn bunun kadar meşhur 
adaın yoktur. TiYatrosunun orkes
traaı çok enfestir. Bunu dinlemek 
itin halk bilibirine jirer. 

lıte ebedi Çinin bOmbardıman 
edilen bir fehrinin üstWıde böyle ko
nuıuluyordu. En kalabalık mahal· 
lelerden kalın duman slltunlan yük
nliyol'du. 

Sokaktan bir aıhh imdad nrabasının 
•IÇti'i \'e bir ca.navar güdüiünUn seai 
ftittlirorli; ... . . 

lzmir Defterdarlı~ından: 

Açık artı~aya çıkarılaıı lrmir k6rfeıi dahilinde 900 lira 
bedeli mubammenli eski Gediı dalyanına mUdaeti zarfında 
talip :ıuhur etmedijinden bu dalyan mahalli için Uç seneliii 
için yeniden takdir olunan SOO lira muhammen bedelle balık 
avlamak hakkı 23/6/938 tarihinden itibaren on bej aun 
mUddetle ve sn /938 tarihine mUsadif Cuma iUnll •aat on 
beJte ihalesi icra edilmek üzere açık arhrmaya konulnıuıtur. 

isteklilerin Defterdarlıkta mtlteıekldl komisyona % 7.5 
depozito akçelerile yatınldıklarına dair makbuz veya banka 
temiııat ıııektubu lle muayyen fUD ve sıaatta müracaatlan 
ü&n Öl~ur: 1 uvı 2246n .. 

Salihli Kurşunlu Ban
yoları .Açıldı . 

Egenin cenneti Salihlinin 617 kilometre ölcsinde KUR
ŞUNLU BANYOLARI 15 Haıirandan itibaren açılmıştır. 
ROMATİZMA, BÖBREK, KARA Cl(iER, MiDE ve 

her türlU ağrı ve sancılan kesen ve iyileştiren Kurşunlu 
banyolan bu sene yeni tesisat ve mefruşatile bambaşka 
bir şekil almış ve müşterinin istiyeceği her türlü konfUr 
lemin edilmiştir. 
Meşhur bahçecik snyu, her nevi sebze ve meyve ber 

an için müşteriye teınin olunmaktadır. 
Banyolarm üsttindeki Allahdeyeıı köyü ile Dr. Lütfi 

Kırdar çeşmesi ve gene banyaların dibindekf dere, dainla 
fışıl, fışıl esen ve insan bütün yorgunluğunu gideren tabi
atın yaratlıgı eınsalsz birer manzaradır. 

Salihli istasyonuna gelecek her müşteri banyoların 
hususi otobüsünli orada bulacaktır. Gerek otobüs ve gerek 
banya, otel ve oda ücretleri her vatandaşın memnun 
kalncağı bir şekildedir. Banyoların yeni müsteciri miişte
rinin memnun kalmast için her fedakarlığı esirgeme
mektedir. 

Banyolarımızdan, otomobille, GÖLCÜK ve BOZDAGl
NA da gidilebilir. Banyolarımıza her valnndaşın bir defa 
gelmesini rica ve tavsiye ederiz. 

KURŞUNLU BANYOLARI YENi 
MÜSTECiRİ 

SAMİ SOYAK 

Devlet Demiryollarından: 
işletmemiz Ortaldu İstasyon deposuna bir ıenede ıelecek 

takriben (7500) ton maden kömürünün Hgonlardan kömür 
mahalline kürek ile boşaltılmaaı ve ialif edılmHİ ve iılif 
yerinden kömür kovu? ile azami (15) metre meaafede bulunan 
mahalle nakli ve el vinci \i&11t11ile lokomotif tenderleriae 
boşaltılması i,inin ıbaleıi s Temmuı 938 Salı aünü aaat 
1 S.00 de A:sancak 8 nci iıletmo binasında açık ekıiltme 
ıuretilc yapılacaktır. • 

Beher ton köınürün vagondan yere boıaltı lm111 ve istif edil· 
mesi için tahmin edilen bedel (10) kurut ve iıtif yerinden 
(15) metre mesafeye nakil ve lokomotif tendrine boşaltma işi 
iç·n tıhmin edilen bedelde beher ton için (15) kuruıtur. 

Bu iıe g'rmek iıtiye.ılerin (14063) kuruıluk: muvakkat temi· 
oııt vermeleri ve kanunun tayin ettiti veıikalar ve kanunun 
dördüncü maddesi mucibince iıe airmete manii kanuni 
bulunmadıA'ına dair beyanname ile ayni gün ıaat (15) de 
lc:omisyonA müracaatları lazımdır. 

Şartnameler lım rde Alsancakta ıekiz"oci işletme binasında 
"kiziaci i11etm• komisyonundan parti z alın•r. 

21 2S (2165 

Lüzumlu notlar 
Tı·enler: 

İzmirden her gün kalkan 
trenlerin hareket saatleri .. 

ydın hattı· ancak: 
İzmir - Karakuyu - Ankara; 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma, 
Pazar günleri saat 21,35 de. 

lımir - Nazilli: Her gün sa
at 12 ve 15,40 da. 
lzmir - Denizli: Salı, Perşem· 
be Cumartesi günleri saat 
6,30 da. 

İzmir • Tire • Ödemiş: Her 
sabah saat 5,35 de bir katar; 
her akşam saat 17,30 Vdemi· 
şe bir tren, 16,30 da Tireye 
otoray. 

f) on hnttı; Ba ınancden~ 
İzmir-İstanbul-Ankara: Her 

gün saat 7 de [Pazar, Cuma, 
Çarşamba günleri yataklı va
gon-büfe bulunur.] 

lzmir - S<ıma: Pazar ve Pa
zartesi günleri saat 15,28 de. 

1zmir-Banc!ırma: Pazar, Sa· 
lı, ~rıeanbe ve cumartesi SfÜD• 

-ı n a :yın a 1120 • 
muhtelit katar: pazartesi, çar• 
şamba, cuma gUnleri ekspres 
saat 12 de. 

lznıir-Soma: Pazar v pa
zartesi günleri saat 15,28 de. 

Her zaman lllzım olan tele• 
fon numaralar 

Yangm ihbarı: 2222, Şehir 
telefonu müracaat numarası: 
2200, şehirlerarası telefon mU
racaat numarası: 2150, "'fek· 
trik irketi: 2091, havn ?1: 

2326, polis: 2463, imd dı s 
hi: 2046, Basmane ista nu: 
3633, Alsancak istasyonu: · 5 

Pasaport vapur iskelesi: 28~4 

Şehir nakil vasıtalarmm 

sabahleyin ilk ve gece son 
hareket saatleri: 

'lruun·aylal': 
Her abah Güzelyahdan 

saat beşte bir tramvay hare 
1 ket eder. Bunu saat albda 

hareket eden ikinci tramvay 
takip eder. Bundan sonra her 
dört dakikada bir tramvay 
arvdır. 

Gece son tramvay GUzel• 
yalıdan 24,S dedir. 

Konaktan GUzelya.Jıya flJı 
tramvay sabahleyin 5,26 da
dır. İkinci tramvay bir saat 
sohra, 6,20 de hareket eder· 

Konaktan Güıelyaİıya ,.-
ce son tramvay saat bit# 
hareket eder. Bundan evel 24 
de bir tramvay vardır. 

Vapurlar: 
lzmirden Karşıy&ka,ta ilk 

vapur saat 5,45 de Pa.-port
an kalkar. Gece son vapur 
saat 11,30 da Konakt,ıt ha· 
reket eder. 

Karşıyakadan lmıite ilk 
vapur saat 6,20 dedir. Son 
vapur da aece saat 24 dedir. 

GündUı ber yarılll saatte 
bir vapur vardır. Akşam ıe• 
kizden onra se.fe.rler aatte 
birdir. • 



eman 'l4 ANADOLU 

Atinaya bir hal oldu! 
••••• 

Yunanistanda aşk sari bir illet halini 
aldı. Atinada kaçırılan kaçırılana! 

Zenci şoförle kaÇcln dilberin ve Mi
dillide kaçanlann macerası 

Çocuk çobanı kaçıran 
genç bir kız ! 

Con Ruzvelt'in 
evlendiği kız 

Vaktile az kalsın 
bir sahtekarın ka

rısı oluyordu 

-BÜYÜK HIKA YE----. 
f - ÇtFTETELLJ 

Yazan: TUGRUL DELiORMAN 
Dostum F'aı'k Atılgana 

-4-



Haziran 24 .......,,, _:=ı~t' _IO__________ ANADOLU 

Zab~ t~: Z;;:a:-:y~ı;--..------;=:;==:~IJ::a::n=~~~::ı Jzmfr helcrliyc~iudem 
13 Haziran 938 de Turgut· l - Temizl.k bayvanlanaın 

lzmir vilayeti defterdarlığında11 
Bucad n k ç.nlan kız 

IJucad.t lnönü sokağında 20 rıu
ı ı.ır~lı evde oturan Ali kızı 17 yaşın
da f· atma, e\•elki gün lzmirde işle
diği tütün mağazasına gelmiş ve Hir 
dalrn evine dönmemistir. 

Kızın hnbası taraf1~dan zabıtaya 
) npılan şikfıyet üzerine tahkikata 
girişilmiş, Fatmanın, Hüseyin oğlu 
19 yaşında Seyfeddin tarafından 
kuçırılclığı ve Cumaovnsı nahivPsi
ne göti\rüldüğü anlaşılmıştır. ikisi 
de tutulmu~tur. 

Sarho luk 
Urlada hamal Murad oğlu H a

mid Gömleksiz, sarhoş olarak gü
rültü yapmış ve karakola götürü· 
hince zabıtaya hakarette bulunmuş
tur. 

. Tirede kız kaçırma vak'aıı 
Tirede Kurtuluş mahallesinde 

otuı·an Durmuş Ali kızı 16 yaşında 
Nazirenin, İzmirli Hamid oğlu Hik
tııel Arimol tarafından kaçırıldığı 
ve l:zmire getirildiği anlaşılmış, araş
tırmalarına başlanmıştır. 

N .. e çi eza 

l rln bir haftahk 
gUnlerinl gö t rir 

P. art ti: 
g c erahıalı:ı Şifa; Gft•lyıltd1 

Gbtdyalı; Tilllkik&• B. i'aik; h:l· 
rm ıe lkiQ8 eliki AU&ac&k14 

8 . f ııacl, A7Toklada ll&lk. 

Salı: 
·ra; •taattua. 

• Mmus AluD
.&DJ:ı:r.:ıg Leli&. ' r,..-dı 

refp~ 

Çarıa ba: 
a durakta Sılalııt; .:amıtt• 

B. BabI( Tilkilik&• 'Y ea.i uı:11ı.r: t 

h tpuaıuıd. 49 7aLı.dA 
At i7ot. 

l'ı ,. mil : 
~e eıaltmda Bilil. Cdsf'lyah· 

da Göul7ah. Til~.. ». b~ 
' efpqada ıfpa,a. 

a..ctıaaımr.ı .... tlh t. t1•· 
b qtaarııada AKii 

ıı*ü.G Alaaa • 

emeraltm4& WW. ~aıııta 
B. Haıi~ ~~le:de YoQj 1&ıaiı; 
lı,aıpu nada Aırt. 

. ~ 

TORBALI TAPU MEMURLU· 
CUNDAN: . 

Çapak köyünde Uzun tarla mev· 
kiinde doğusu yol, blı Seyit Ali 
oğullan ,Hamit. e Hüseyin bağı 
kuzey.i K.. vlut vereseleri bağ 
ve tarlası, güneyi Hortunnlı Hacı 
Hnlil km H va tarlasiyle çevrili 
tahminen bir hektar 6452 kare met· 
re .,_ ve tarla ve içinde 30 zeytin 
ğacı Mehmet oğlu Oımanın 323 

aeneıinde dedesi Hacı. Yusuftan ha .. 
ricen satın alaıak auretile . aenetaiz 
v nizas'2: tasamıfunda olduğun. 
dan namına yentden tescilini ihti
Y r heyeti ilmühaberiyle istemekte
dir. Bu yerin tapu kaydı bul!1~· 
dıjınd n taaamıfunun te~ki ıçın 
3 temmuz 938 pazar günü mahal· 
lin gidilecektir. Bu·yerde a~ v~· 
ya her hangi bir ıuretle bak ıddıa 
eden varsa belgesiyi biPlikte on 
gün içinde tapu dairesin müracaat 
etmel • ilin olunur. 

Scıaıllr bitblrını tdıp ediyor w lldl4 sobohl~ 
ton b r kuvvell• lo~lmık için tlıı 11!.ıım 
otc:ıı tekın 11 uyhyo eıw t~rlO kc""'f'i' :YOCVI._ 

lıt• bu rada il'1 

VALi DOL lm dodımızo yıt iitrf 
Onıı tir ket• ıtetObt edınlL Zarıınıı ,., 

irl.ri teslan edici elan bu ~ 1111.,uw.ıt cı 
la ı ıı:ıııilıııct bır davıldır. \ 

VAllpolı damla, ıabl.f w hoıı 
tıalinol. her ıucınede bulunur. 

Anknrapalas otel ve pns· 938 ı· "bt" · b ah 
ludan hmire gelirken Manı·sa ma 1 

' •yacı ıçın sa 
0 

" · tabanesine bilişik arsa üze· ' - 124 000 k' l b b 
belediye&inin verdigw i 224 No.lu nacaıro • 1 

O arpa • rinde mevcut plan ve keşif- k'l 4 L 4 960 l'ra şoför ehliyetnamesi, otomobilin name i mucibince mücedde- ı oıu ~uruştan • ı 
karnesini nüfus teskeremi kaY,• den bir mutbah pazarlıkla bedeli muhammen ile ve baı 
bettl

·m. kitiplikteki ıattnameıi veçhile 
ptınlacağındau inşaatına ta-

y cnilerini alnıak için müra- lip olanların 29 Haziran 938 açık ekıiltmete koamaştur. lhı 
caat ettiğimden eskilerinin Çarşamba günü saat 18 de leai 15· 7-938 cuma günü ıaat 
hükmü olmadığını ilan ederim. Ankarapalas oteli idarehane- 16 dadır. iştirak atmek iıteyon-

Turgutluda oför lbrabim sinde yapılacak pazarlığa iş- ler 372 liralık muvakkat temi• 
tirak . etmek ilzere teşrifleri 

oğlu Mustafa Çelimcan rica olunur. D. 4 aat makbuzu veya banka tam!-
.__...,lıiiilliiii ________ .. , oat mektubu ile aöylcneD JÜD 

zmir vılayeti muhasebei husu
siye müdürlüğünden; 
Yıllık kil'n bed('li 
Lira K. Numara Cinsi Yeri 

176 - 17 DOkklln Kemer caddesi 
ldnrei hn usiycye ait olup yukarıda evsafı yazılı dükkan S yıl miid· 

detlc kiraya ~erilmek üzere 20-6-988 tarihinden itibaren 15 gOn miid· 
detle artırmaya çıkarılmıştır. 

Kirasına talip olanların şartlan öğrenmek llzere her gün muhasebei 
hususiye müdüriyeti \•irdat kalemine ve pey silrmek istiyenlerln de 
ihale günü olan 4-7-938 Pazartesi günU snnt 10 da Depozito makbuzla
ıilc birlikte encümeni vilayete müracaatları ilUn olunur. 

2?---24--26~28 2220 

Şeref · Oteli 
Sabık Hacı Hasan Oteli lcl.tiplerlnıl~n 

ŞE.?EF'in iaarttsind• 

.. 
Mezarlıkbaşında, lsmatpaftı bu~vcırına 

nazır, lıer tarafa yakın, hav~dar .• 
Yeni bina, yeni konfor, temizlik, 

uzluk, rahatlık ... 
{Ş E R E F O T E l. l) ıizio evinizdir. T şradao zclec k 

müıterilerin iılerine yardım ed lecek, keodil rine h r 
türlü ko'svhk gösterilecektir. ·-lzwır Pamuk mensucatJ 'lork 

· ~- Anonim şirketi 
Kabot llezleri satış fiatı 

' Tip No. Eni Hntim 36 metrelik bir topun 
satış fi tı 

ark sı 

~ At 85 
4 At 75 
S Değir erı 90 
S n 85 
8 Geyik 85 
8 u 7S 
9 ·r yyarc 85 
9 ., 1S 

1 t Köpekli 8S 

Kuruş 
717.-
6SS.-
832.-
798.
soa.-
730.-
732 
670.-
722.-

işbu fi tler fabrtka teslimi satı~ fiatı olup ambalaj masraf 
müşteriye aittir. 

25 topt o aşağı sabılarda yukarıdaki fiatlcre % 2 zam 
olunur. 

.... : ·.: ~ 

~AZMA~ 

Sanayi ve Ziraat makineleri 
1'nrk Anouio şirketi 

LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 
45·35· 25-20 bcygir lı k: Her buıuata garantilidir. 
F.y tta ucuzluk tediy tta kolayla" vardar. 

(ANZ - Harman, biçer hatlar, • mao ve ot preıeıi, 
tohum ayırma makınesi, kalbur makinı ı, pata• 
les çıkarma m kincsi ve bilumum alah ıira: ye. 

RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, d. ~ato, tırmık, 
çapa m kinelcri. 

OLF -,. Buharlı kazan ve lekomobilleri. 
Tam D.zel motc5rleri. · ·-

Her türlü fabrika tea ıatı işleri deruhte edilir. -

Büyuk K_ardiçalı Han 55 No. da EGE 
mın takası umum acentesi TALAT KIL 
l/Ot:ıLUNA m·iracaat. 

. . , 
.. ~ ~· ~,; \. ·. -~' .. ·<::'.. ;. . ..... . , ; • . . 

Mal zamızda bundan böylo • AGEAn , •FERRANIA. 
•GEVAERT. , •KODAK. ' •MIMOSA. • "SCHLEUSS· 
NER. , •lHAGEE,, "RODESTOCK. ve "ZEISS iKON. 
fabrik .larınm her çeşit · malzemesi nıcveuttu. Fiatlcr Is· 
tanbul fiati gibidit. r 

"FOTOCAN,, Müe ıe esi 
Hükumet civarı .. lzmir 

Telgraf: lzm ır • CAN, Tel, 3330 

vo autta ncüm a gelirler. 

2 - Temizlik bayvaalanoın 
938 mali yıb .ibtiy ca içi11 atın 
atanacak 120.0JO kilo 11man 
beher kilosu 1 kuruş 1Sıan· 
timden t.380 lira muhammen 
bedelle ve başkitiplıkteki fArl• 

namesi veçhi. aç·k ekailtmeğe 
konulmuştur. İhalesi 15-7·938 

cuma güİıü aat 16 dadır. ı .. 
tirak etmek is eyenler 102 lira 
SO kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile ıöyleoeo güo ve 
uatta eocüme·ne gelirler. 

3 - Temizlik hayvanlannın 
938 mali yılı ihtiyacı içio ıatıo 
ahnacak 110.0LO kilo kalın 

bukd ı;y kepeği beher kilos11 3 
kuruıtıın 3.300 1 ra muhammen 
bedelle ·c b şkitiplikteki prt• 

namesi v çbilo aç.k elcsiltmete 

konulmuıtur. lhaleti 15-7-938 

cuma srünil ıaat 16 dadır, itti· 
rak tmek iıteyenler 247 lira 
SO kuruıluk muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubY ilo söylenen güa vo 
11att• encümene gelirler. 

2071 14 24 s 12 

2141 lira S kuruı bdeli ke· 

,ifli Anafırtalu caddesinde 
849 uncu ıokakta belediyece 
verriltce p r F rı i 2 

metre boydaki yolun e1aılı ta• 
miri baş mühendiılikton tedarik 
edilecek keıif ve ıartnamelİ 
veçhile açık ebiltmeğe konul· 

muıtur. ihalesi 12· 7-938 nlı 
ıüoü saat 16 dadır. lıtirak et-
mek iıteyenler 160 lira 75 ku
ruıluk muvakkat teminat malc· 

buzu veya banka temi11at mek• 
tubu ile ıöylenen güa ve ıul· 
ta encumene ıeliı ler. 

14 24 1 8 2065 

\ Baktriyoloğ 
ı Zühtü Ergin 
l Her türLfı idl'ar, kan, 

1 

ba:lgam oa ıcıire tah. 
lilleri ~rnlu 

\Ulracaat yeri: 
lkiııclbeyler M»kak No. 25 

Telefon 3869 

· Nebatat 
Hastalıklari 

:·(ç 1 N , 

MiJatah~ar '.1eni 
ildçlarımız geldi 
Hacı Davud Zade 

Rahmi Karadavud 
Halimcıfa Çarıı•ı 

No. 31 
1 Z M 1 R 

T E L E F O N 3809 .. 
DOKTOR 

M. ~ı;lıl Ulıu 
Dahllf hastalıklar 

mulahaa&a8' 
lkinc beyler ıokalc No. Sl 

1'elefon N.J. ~-80 ..................... ...,,..,, 

Ômer Abdülkadir variıl rinio e ki yıllar kazanç ve veraset verg 
sinden olan 5176 lira 21 kuruşun temini t b ili için mülkiyetı 
tah :li emval kanununa tevfik n haczedilmiş olan mesudiye 
mahallesinde birincilcordonda kain 348 taj sayı lı gayri men· 
kul idar hey tİlliD 27·5·938 güıalü ve 502 ayıla kararına 
müıteniden tekrar 21 gün müddetle müzayedeye ~ıkarılmıştır. 
Taliplerin 8·7·938 cuma günü saat ıs de idare heyetine mü· 
racaatlar1. 2139 18 24 30 9 

Devlet Demiryolları işletme umum 
mftdftrlilğDnden: 

1 - Devlet demiryolları i taıyon aınıfında iıtibdam edilme~ 
üzere müsabaka ilo hareket memur namzeJi alınıcaktır. 

A) Mü bakaya iftirak dobilmek içi orta tab i.i bitirmiş 
olaaalr· • • 

8) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 deo aıatı ve 30 dan (dahil) yukıra olmamak: 
O) Aıgıri bir ıeae için aıkcrlilcton maaf olm k; 
E) idaremiz hekimleri tarafındın yap.lacalc ıhbi muayeoe· 

ler;nde faal 1erviıde çal.ımata mani bir anza ve h11talıtı 
olmamak~ 

2 -Miiaabakada kaıananler 61 lira ile tayia edilecekl rdir. 
Ecnebi liaaalardaa biriao vakıf olanlar 67 Ura ücretle alına• 
caklardır; . •r 

3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi günü 
aaat 14 de Haydarpaıa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayıeri 
Mı atya, Adana, Afyoo, lzmir vo Erzurum itletme merkezle
rinde Y~ l!tcaktar. 

4 _.. En aoa müracaat 8 Temmuz 938 Cuma pnün kı· 
dud~ · 

S - Talipler iıletmelero •• iıtuyo lara İ!tida ile müracaat 
edeceklerdir. 

6 - Kabul ıerait ve evsafı hakkında daha fazla malümat 
almak iıtiyealer işletme merkezlerine ve iıtasyoolara müucaat 
edebiJirler. 19 24 29 2167 

lzmir emrazı sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Haıtaneoin 938 mali aeneai ihtiyacı olan aıatıda cınal milr, 
ün •• tahmini fıatlın il muvakkat t minatlın yazılı b ı ka• 
lem· erzak vesaire 15 Haz.rao 938 tarıhinden 30 Hazirau 938 
tarihine kadar on beı ıün müddetle ekailtmeye kooulmu tur. 
Şırtameleıi hHtaaedo baıbelı:imlikte ber ıüo gö iilebilir. Ek
siltme 30 Haziran 938 Perıembe günU aaat 11 de Tepecikte 
Emrazı Sariye b11tanHinde teıekkül eden komisyon huzurunda 
yapılacaktır. Muvakkat tomiaat olarak para veya para mabi· 
yetindeki vrak komİlyonca alaamıyacatınd n iıteklıleriD ihal• 
paündıa evel temioatlanaı izmir maJ oclıtına yatıracaklardır, 

Muvakkat taminab Mildan Tuın 
c:nai Kurut Kilo . Lira 

irinci e me 9225 12000 :230 
Süt 5400 6000· 720 
Yoturt 450() 4000 600 . 
Koyun eti 202SO 60 JO 2700 
Kok lcömüril •ve mikok. 12600 70000 1080 

15 19 24 29 2095 

inşaat mftnakasası 

lzmir incir ve Ozftm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinden: 

Salihlide inşa edilecek üzüm deposu inşaatı kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. in aabn muhammen keşif 
bedeli 25.539 lira olup vahit fiat esası üzerinden yapbnla
cakbr. Teminat mıkdan olan 1915 lira nakit, banka mektubu 
veya devlet tahvilleri olarak yatınlır. 

Eksiltme 30/6/938 tarihli Perşembe günü saat 15 d• 
lzmirde 1 inci Kordonda iş hanında genel direktörlük od -
sanda yapılacaktır. . 

Fenni evrakı görmek isti yenler izmirde 1 inci Kordondıa 
GUJiırilk kartısındaki itletme hanında Birlik inşaat servisine 
mllracaat etmelidirler. 

İzmir levazım amirliii atın alma komiayonundan: 
Miktan 
Kilo 
2700 Patlıcan 
2700 Taze bamy 
5400 Taze fa ulyc 
1920 Tomates 
480 Taze bnber 

1 - lzmir tayyare kıtaabnın .yukarıda cins ve miktarı ~azılı 
beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme sur til~ , .. ~ J• 

kasaya konmuştur. .pi' 
2 - lhnlesi 12 Temmuz 938 Sah gtinU snat 15 te kı 1 

lımir levaıım amirliği satın alma komisyonunda y 
lacaktar . 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 933 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 69 lira 98 kuru tur. 
5 - Şartname i her gün komisyonda görlllebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarıntı da~ 

ve ika gö termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iıtirak edccekl r 2490 ayılı kanu11un 2 v' 

3 ncü maddelerinde ve şartnam inde yazılı vesikola~ 
ve teminal muvakkatelerile birlikte ihale stuıhndıı~ 
evvel komisyona müracaatları.24 29 5 10 2252 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Konr vnpuru her haftn Cumnrte~ i g iin leri ant 10 dn yfik ve yolt 

nlnrak do!ı'ru fstanbu1n hareket cdec ktir. Fnzln mnhımnt için bcııi 
bnnk f zmfr eubesi acentelik . ervi~ine mCiracnrıt edilme i. 

22---28--24 2214 



il 
Haziran 24 

DEUTSCHE LE. 
\ Al\TE. UNIE 

G. m. b. R 
liAMBURG 

S.S. •ANDROS. vapuru ha
•tıı limanda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN liıııaıı· 
ları içiıı alacakhr. 

S.S. •HERAKLEA. V1purıı 
23 Haziranda bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları içio yük 
alaaılı:tıt. 

~ERVlCE MARITlMI 
RGUMAIN 

fUCAREST 
SS. •PELES. vapuru haleıı 

limanımızda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT· 
SAlD limıııları için yill.: ala· 

S.S. •tUROSTOR. Ylpıırıı 
28 Huirı ıı la bekleniyor, KÖS. 
TENCE. GALA TZ DANÜP 
ve GALATZ aktarııı.111 için 
yük alacaktır. 

MIDELH.'\ VS LINe 
NORSKE 

S.S. "SAN ANDRES. va
purıı 26 Huirandı bekleniyor, 
DIEPFE vı NORVEÇ umum 
limaaları içiıı yük alacaktır. 

JOHNSTON VAREN UNE 
LTD. LIVERPOOL 

S.S. ~AVIEMORE. vapuru 
3 Temmuzda bekleniyor. BUR· 
GAZ.. V ARNA, KôSTENCE, 
SUUNA. GALA TZ vı BRA
ILLE limanlart içi• yük ala· 
calı:br. 
STE ROYALE HONGROISE 

OANUBE MARITIME 
M.S. •SZEGED. vapuru hı· 

l• limanda olup PORT-SAID 
ve lSKENDERYE limanlarına 
için y6lc alacaktır. 

S.S. •TISZA. vapuru Halın 
limaada olup DANUP umum 
limıaları içia yük alacaktır. 

llladaki lıareket tarihlerile 
aavlunlardalci detiıikUklerindeıı 
a&:eDta aıeauli11t kabul ıtmeL 

D faıla tafıill almak 1ç1ıa 
miiııcitorG w-, r. nctttt." 
~AN DER ZEE & ~ N. v. 
~aı acuıtalı!ma 111iiracaat 
Mibııeal rica oluııur. 

Telefon No. 2007/20a& 

• • 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

•vULOANUS. vapuru 14·6· 
38 tarihinde limanı mıu gelip 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
vı HAMBURG limanları için 
yü< alacaktır. 

•TRAJANUS. vapuru 23-6 
dı belc:lenmekte olup BURGAS 
VARNA, ve KôSTENBE li· 
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIEET 
LINIEN 

"AASNE., motörü 30·6 da 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DAN
MARK ve BAL1 IK limanları 

için yük al p hare ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•ALBA JUUA. vapuru 2·7·38 
dı beklenmekte olup MALTA, 
MARSILYA ve CENOVA u. 
mantarı için yük ve yolcu ala· 
cıktır. 

ilindaki hareket tariblerile ve 
ııavlunlardaki detişikliklerden 

ıcente mesuliyet lclbul etmez. 
Daha fazla tafıilit için 2 nci 

kordonda FRATELLI SPERCO 
vapur ıceııtalıtına müracaat 

tdllmeııi rica olunur. 

Telefom 4111/414:/:663/4221 

! ............... _. .. 

Mücellit 
Ali Rıza 
En temiz ve e11 zarif itleri 

ıüratlı Japar. 

Yeni "'aoaFlCU' 

No. 34 • 

AN 

ANADOLU 

Izmir evazım mirliği satın 
alma komisyonu ilanları 

hmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 
Kilo 
1980 Taze kabak 
8580 Taze fasulye 
6600 Patlıcan 
2640 Taze bamy 
9760 Kırmızı domates 

480 Taze büber 
1 - Milstahkem mevki Foça mıntakası kıtaatının açık ek

siltme suretile münakasada buliıııan yukarıda cins ve 
miktan yazılı altı kalem sebze ihtiy\cına talip çıkma
dığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 27 Haziran 938 Pazarte5i gliııU ıaat 15 te 
kışlada İzmir levazım :ımirliii satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 1931 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 144 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her glln komisyonda görUlebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dıür 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamf'sinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatından 
evvel komisyona milracaatları. 2253 

lımir Levazım imirliğ. SAT. AL KO. RS. 
1 - Tümen birlıklerinin 1enılilc olarak (ı ğır veya koyuıı veya 

keçi) et miktarı hadımköy için 41 bin kilo çerkozlı:öy için 
41 bin kilo vo Çatalca için 52 bin kilo olarak ayrı ayrı 
kapılı nrf uıulile ekıiltmeye konıılmuıtur. Sıtır veya 
koyun veya keçi etinden hangiıinı daha ucuz fiat teklif 
ıd lirae ondan alınacaktır. Dıterleri alınmıyacaktır. 

2 - Bunlar Çıtalcada tüm ntın alma komiıyonu bina11nda 
11 Temmuz 938 tarih.ne müaadif Pazart11i günü Çatalca 
postaneıinin aaat ayarı ile Hıdımköyünün ıaat 11 de 
Çatalcanın ıaat 15,30 da ve Çerkez köyünün 11at 17 de 
ayrı ayrı münılca11ları yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri komisyonda parasıı olarak tatil ıiinleri ha· 
riç herıüıı ıöriilebilir. 

4 - Hadım vo Çerkez köylerinin ilk teminatları ayrı ayrı 
beherinin erkek koyun için 1383 lira 75 kuruıtur. Eıkek 
keci için 1076 lira 25 lcuruı ı ğ r etinin 922 lira SO ku• 
ruıtut, Muhammen tutarları da koyun etinia 18450 Ura 
keçi etioiıı 14350 lira 11tır ıtiııln 12300 liradır. Çatal_
canın erkek koyun için ilk ·teminatı 1755 lira erkılc- keçi 
eti için 1365 Jiıa ~tır eti içinde .1170 liradır. Muhammen 
tutan da ko1u• · etinin 21400 lira keçi etiıain 18,200 lira 

ı ır tinin 
$ - lıtekUlerln teminatı mııvakkıta makbuzlarile birlikte teke 

lif mektuplarını münak11aaın yapılıcatı belli 1aattaa en 
aşıtı bir 1aıt evel Çatalcada tiim aaba alma lromiıyG• 
nuna müracaatla•ı. 19 24 30 6 2179 

biri 

·'· 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

v apar Acent• 
Eiriacikordon Reea lıiııut 

Tel. 2445 
THEEU..ERMAN UNES LTO. 
THE GEN~RAL STIAM NAVI 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS., vapuru 20 

May11ta LONDRA için yük 

•lacaktır. 
"LESBIAN., vapuru 17 Ma· 

yasta LIVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ıelip 1iik çıkaracak. 
DEUTSCHE LEV ANTE· UNIS. 

"ACHAIA,, vapuru limanı• 
mızda olup yük çıkarmaktadır. 
1 ................ 1 ..... . 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇI OGLU 

CiL T ve TENASOL hastalık
ları ve ELEKTRiK tedavisi 
İzmir - Birinci beyler aokağı 
Elhaınra Sineması arkuında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
.UTAT OREL 

Adres: Beyler Num•ı:ı 
ıokaiı No. 23 

Kabul ıaatlen: Ôileden evel 
saat 10-12 6ileden sonra 

15,30. 17 Tele. 3434 

DİŞ DOKTORU 

Cevad Daflı 
llciııc beyler ıolcılı: No. 48 

Sahife 11 
lzmır levaz m amirlitı ıatın alma · om.s}onunddn; 
On bin kilo ıdrot.1 pamJğu 30·6·938 Peroembe giioü saat 

12 de Tophaned lıtanbul levazım amirliği satın elma komiı· 
yonunda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeh 
16500 lira ille temiııab 1237 buçuk liradır. Şartnamesi komis· 
yonda görülebilir, isteklilerin kanuni veıikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saabndaa bir aaat ev"el komiıyona verme· 
leri. 14 19 24 28 2076 

lzmir levazım amirliti ıatın alma komısyonundaıı: 
Yüz bin ınetre 30 aaııtiın eninde ve 13 bin paket muhtelif 

ende idrofil gazbezi alınacaktır. Kapalı zarflı ıkıiltmeai 
30/6/938 Perıembe ıüaü saat 11 buçukta Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satın lalına komiıyonuada yapılacaktır. Hep· 
ıinin tahmin bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk liradır. 
Şartname vı aümuneai komisyonda ıörülebilir. lıtelcliJeriıı 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatındaıı 
bir aut evel komiıyoaa vırnaeleri. 14 19 24 28 2077 

kmir Lv. amırliti Sat. Al. Ko. nıından: 
Miktarı Tahmin ıclilen tutrı Teminatı muvaklcate akçuı 
Ki o Cinai Lira Kr. Lira Kr. 

13650 Sadeyatı 13650 00 1023 75 
96000 Uo 14400 00 1080 00 

lbıle ıiin ve ıaıti Munakaıaıun şekli 
29 Haıiran 938 Çarşambe rünü saat 11 de Kapalı zarfla 

• ~ • • " 15 " Kıpalı zarfla 

1 - Mitil civarı garnizonlarının ihtiyacı olan yııkerıda cinı 
vo miktarı yuılı iki kalem erzak iki kıta şartname ile 
ayrı ayn kapalı zarf uıulilı ıkıiltmoye konmuıtur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih ıün ve ıaalerde Milat· 
da a,keri 11tın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her ıün komisyonda ıorülıbilir. 
4 - istekliler ticaret oda11nda kayıtlı olduklarına dair vcı 

ka raıtermek mecburiyetindedir. 
S - Ekailtmeyı iıtiralc edecekler 2490 sayılı kanunıın 2 ve 

üçüacii maddelerinde ve ıartııamıdı yazılı v11ikalarile 
teminat ve teklif moktuplannı ihale 11atindın en ız bir 
saat evel kom ıyona vermiı bulunacaklardır. 

10 14 19 24 1998 

İzmir levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
İdareleri İıtaııbul levazım amirliiine bailı müeasesat ıçıl 

(113316) kilo yojıırda kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkma
dığındarı 27 Haziran 938 pazartesi günü saat 15,30 ı 
Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda paz~ · 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu J 7 
buçuk kuruş ilk teminab 1847 lira 27 kuruttur. Anado'u 
ciheti sur harici ıur dahili olmak iizere üç gruba aynlabi lı . 
Şartnameai komisyonda görillebilir. İsteklilerin kanuni vesik . 
larile beraber belli saatta komisyona gelmeleri.24 2S 22:~~ 

lzmir levazım amirlltf Sat: al. Ko. Ra. den: 
İdareleri lıtanbul levazım amirlljıne batlı miieHesatin çi 

(340000) kilo koyun eti 11 Teınmuı 938 puart:eai gUııU ıaat 
lS de Tophanede levuım amirliti aabn alma komisyonwıda 
kapalı zarfla eksiltme1i yapdacaktır. Tahmin bedeli (136000} 
lira ilk teminatı (8050) liradı.r. Şarbıameai 680 kurllf muk ... 
bilinde komiıyondıuı ahnır. lateldileriıı WllDi veıikalarile 
beraber teklif mektuplannı ihale saabndaıa bir saat evve · 
komisyona vermeleri. 24 29 S 8 2240 

İzmir levazım amirlitf Sat. al. Ko. Ra. den: 
İdareleri İstanbul levuım amirliiin• batlı müeaıesat için 

220 ton sıtır veya keçi eti 11 Temmuı 938 pazartesi günü 
saat lS buçukta Tophanede lıtaııbııl levazım amirliği satın 
alma komisyonunda kapalı urfla ekailtmeai yapılacaktır. 
Tahmin b~deli (75900)° lira ilk teminatı (5045) liradır. Talip· 
ler keçi ve sıiır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. İşbu 
etlerden hangisi ucuz ise o alınacaktır. Şarbıanıesi 380 kuruş 
mukabilinde komiıyondan alınır. lıteklilerin kanuni vesika• 
larile beraber teklif mektuplarını ihale ııaabndan bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 24 29 3 8 2241 

lımir Levazım amırliti Sat. AL Ko. Rs. deıı: 
1 - Müıtahkem mevki lcıtııabnın (42250) lrilo bıılıur i btiyac: 

kapılı zarf usulile rııünıkasaya konmuştur. 
2 - ihaleli S Temmuz 938 Salı ıünü saat 16 buçukta kı la· 

dı lzmir levazım amirlifıi satın alma komiıyonunda ya· 
pılacaktr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5070 liradır. 
4 - Teminatı muvakkat• akçası 380 lira 55 lturuşlur. 
S - Şartnamesi hergün komisyonda gö ülebilir. 
6 - lıteklilor Ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır ves kı.. 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksihmeye iftirak edecekler 2490 , sayılı kınu~un 2 v; J 

cü maddelerinde ve şartııımesiııde yazılı vesikala• ı v ~ 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 11atından en az bir 
11at ıvel komiıyona vermiş bıılunac aklardı . 

19 24 28 3 211!0 

Izmir iskan Modorln~onden: . 
1 - Menemen kazasının Maltepe köyünde müddeti zarfında 

müteahhit tarafından ikmal edileıniyen 91 tek köy tipi göç
men evi pazarlıkla yaptınlacaktır. . 

2 - Mevcut keşif mucibince inşaatın mecmu becldi '.!1264 
lira 30 kuruştur. 
3 - Pazarlığa ııir ceklerin 1594 lira 83 kuru~ mm·al "at 

teminat bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına d:ı•r "' ıf. l•IZ 

ibraz etmeleri. 
4 - Pazarlık 1·7·938 tarihinde ve aat 11 d~ i~k" ınU· 
dUrlUğünde mllteşekkil komlııyonda yapılacaktır. Talip!,, .·"' ve 
fazla izahat almak istiyenlerin h<'rgi'ı:ı iskan ıııi"lllu ;·, • ıc 
mUracaatları . 15 18 21 '..!-l '.lı,,. ı 

e, 



Pürje Şahap Te~irini tabii olarak 
yapan en iyi mn~bildir Eksir Şahap Basur memelerin· giderir, 

Kuvveti, işti havı arttırır. 

Taze Temiz U~uz Iliiç 
HertUrlü tuvalet f;eşitle~i 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Boynk Salepeiotllu Hanı Karşısında ............................ 

• 
1 ş 

• TAl{SI 
Telefon 

1938 
O dsmobil 

40 40 

ve 
1938 

Sevrole 
~ 

ri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için Otom o • 
1 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

KREM S. Ferit 

ı 
ıt· .a;; J 

Yağsız - Gündüz için 
Acıbademli - Gece için 

Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: Şifa Eczanesi 

Sepiolin 
DIŞ 

macununu 
::oıo::: 

kullanınız 

• 

Tnotan . . 
.sc.tış yer~ 

İ'eı 'ema 'cıiarda 

L - tfı. Krom 
Ec~a aep05U 

Hacı Ali Zade 
AB LLAR TiCARETHANESi 
HER CiNS KOSTÜLÜK YENi ÇEŞİT KUMAŞLAR 

••• 
Yaz mevsiminin yaklaşması mUnasebetile yeni getirdiği 

"DO RMÖ Y,, FA YN "VULEN,, ve °FİŞER,, kostümlük ku
ponları kostümlük ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş asortimanları rekabet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

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

En sağlam, en sık ve en ucuz kumaşları yalnız bu mağa
zadan alabilirsini2. 

Peştemaleılar Esnaf ve Ahali Bankası civannda eski 
Sura~ki mağar.a!ilmda No. 70 
.~ ",' • •• o Telefon: 2699 -

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mcbilya ve mefruşatma

ğazaları emrinize amadedir~ 

W.FRKEZ 
İZMlR 

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. İyi bir mobil
ya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite da
ha iyi tanıtabilirsiniz. 
Evinizin eşyası haya
tınızın etiketi olduğu-
nu unutmayınız. 

MEMURLARA 10 TAKSİTTE 
VERESİYE MUAMELESi 

YAPILIR. 

Elbiae ve Manto 

meraklılanna müjde 

ZABlTAT BAYLAR 

ve bayanlar_ 

En mtişkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayımz. 

TÜCCAR TERZi TÜRKP AZARI 

Ibrahim Karakaı 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeşitler. Mantoluk. Tayyorlu.k. Truvakar
lık, kumqlann envaiaini, yerli ve Aw
rupa. 

1 - Mağazam dahilinde açtığım teniha· 
nemde hususi olarak bay ve bayanlar 

_ için son moda zarif, tık manto, rop, 
tayyor, etek, bluz, turvaklar, ~al~ 

gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kaputlan i.steDil
diği ve beğenildiği şekilde imal edilir. 
2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapıhr. 

. 3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için lair 
defa tecrübe kafidir. 

Adres: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı eski Ba,
raklı mağaza Muınara 12 - Telefon 3276 

Toptan ve perakende olarak hariçten aiparif kabal 
edilir. 

• 

Foto Köroğlu 

Hamza Riistem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, filim, cam, kijat, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf .... 

ve edevat font ve sehpalar. 

FOTOCRAFÇILIGA MÜTEALLiK HER NEVi MALZEMI 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapıhr. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMİR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 

Son moda yazlı 

kumaşları yalnız 

Şark . Halı Şirketi 
l\lağazasınd.a bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

TELEFON No. 3S42 

T. İ5- BANKA~I 
1938 · 

Köçük Cari Hesaplar 
ikramtu~. Plana~ ~ 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 500 " 4000 ,. 

16 .. 250" 4000 " 
76 " 100" 7600 " 
80 " 50 " 4000 " 

200 n 25 ,, 5000 ,, - -384 " 28600 " 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziran 
1 Eylfıl, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. -·-En az 50 lira mevduab 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal Tonav 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları müsehassısı 
VEREM VE SAİRE 

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

kadar hastalarım kabul eder. 
Telefon: 4115 ................ ıımiiiliıiiiıiııliiİıİlllliiiiiil .................... .... 


