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Bundan sonra ispanya 
işlerine karışmaktan 

h~zıı an 938 vazgeçmiştir. 
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Hatay Mes'elesi itilafıa· neticelendi 
ORDUMUZ BÜGUN HATA YDA 

----------•s:w,,·~5!>--+-+• •••+11m1----------

F ransa ile aramızda başlıyan müzake-
reler, dün tam bir itilaf la neticelendi 

~~~~~~----..... · ....... ~~ ... ----~~~~~~-
H c.. t :ı y, M.1let_ .. er Cemı)·et n .n h.m ıy si altında müstakil ka:cc:ık 

ve as:ıyişi temin ıç n, biri 1 ürk diğer :· Frans~z olmak 
üzere iki tabur asker bu ~un durul ıcaktır. 

----------~~~·~·~·f1··~ı ..... -----.----
H. Vekilimiz ilkteşrinde Suriyeye gidecek 

' ·~·~··· .... ~············~·~ 

Paris, 23 (A.A.) - Havas ajan-
sı bildiriyor: • 

Türkiye hükumeti ile Sancakta
ki Milletler cemiyeti komisyonu a
tasında vukua gelen son hadiseler
den Türkiyenin Milletler cemiyeti 
genel sekreterliğine tevdi eylediği 
notadan bahseden Marsel Raya Ek
selıiyor gazete•inde diyor ki: 

r~-~-

tYüzelliliklerin affı 
layihası 

Pazartesi günü Mec 
liste konuşulaca~ 
Ankara, ( Huauai) - Yilzellilik

lerin affedilmeai hakkında hazırla
nan kanun layihaaı, Büyük Millet 
Meceliaine aelml§ 'bulunmaktadır. 

Mecliıin pazarteıi aünü .rapaca;ı 
içtimada kanunun müzakeresine hat 

Yeni spor teşkilatı: 

40 yaşına kadar herkes 
spor yapacak! -------

Yeni bir spor umum müdürlüğü 
ihdas ediliyor! 

Ge?ıflcrimiz jimnastik bayramında 

- Paris ile Ankara arasında an
laşma elzemdir. Milletler cemiyeti 
komisyonu ile veyahut bu komis
yonsuz bu anlaşmanın vukuu müm- lanacaktır. Birçok hatipler, bu mU- İstanbul, 24 (Hususi) -- Hük<imet lecek ve bu teşekküller spor umum 

- ~-~ 1 1 ı .ı_.L_ 

rnafıdır. Lira TürICiycyı Mmeller ce- ~~~.4ı.JJ•ıc ~atta bulunacak, aöz ve :parti spor işlerini ele almağı ve ih- müdürlüğüne b ğlanacaktır. 
"5ylıyec:e 1 ""aıuı. e.untft:'t!lı. unn.~m ~aanttk- ffc tria· t Umum mOdfirlük ve teşekküller f• 

miyetinden çekilmeye icbar etme
mekte birinci alakadar, biu.at Ce
nevredir. 

Övr gazetesinde Bayan Tabu is 
diyor ki: 

- Türkler her şeyden evel San-
cak mii2akere1eri dolayısiy]e F ran-
szlar ve 1 ngilizler üzerinde tesir ic-

Bugün Hataıtı şenlendirecek olankahraman ordumuzdan bir mt'ifrezc ............................................ , ................................................................. . 

ra etmek maksadiyle Milletler cemi-, 
Yetinden çekilmek istemektedir. Fa-
kat vaktiyle bütün dünya hariciye
lerinde fırtnalar koparabilecek olan iki 
bu aernbolik jeste karşı protesto ey-

Ef es ve Sur vapurları 
yola çıktılar 

yeni ve modern vapur temmuz ayın
da lzmirde bulunacaktır. ( Deı·amı 8 inci sahi/ ede) 

Şmeling hastaha- . Alma~ı.}:ada Bremen tezgahlarında 'keti, bu yeni vnpurl:ırın ambalajını 
. ınşa ettırılen (Efes) ve (Sur) vapur.1 yapmışhr. 

neye kaldırıldı Jarının son taksitleri de Denizbank ta-ı Her ikisi de limanımıza gelmek üze. 
rafından ödenmiştir. Bir Hollanda şir °(Devamı 8 i11ci sahifede) 
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Yumruk, kalça ke- İzmir turistik yolları 
miğini kırmış h için· azırlıklar 

D 
• J d resını muvafık gormuştür. aHyete geçtikten sonra, kırk yqına aJre er e yaz Vilayet ve kazalarla nahiyelerde kadar herkesin beden terbiyesi yy. 

• • t spor işleri için teşkilat vUcude getiri- ması mecburi olacaktır. 
kış mesaısı ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--

Vekiller Heyeti, ka- Istanbul valisinin gaze-
rarını verdi tecilere beyanab 

"İstanbul halkını istihdaf eden alaka-
• 

nızı Istanbullulara söyliyeceğim.,, 
Atina, 23 (A.A.) - latanbul va- mittir. Bu keyfiyet daimi mütalıı..M

liai B. Muhiddin Oatündai Katime- lerimin ve tetkiklerimin mevzuua• 
rini gazetesine apiıdaki beyanatta teıkil eylemektedir. Her söriiftG
bulunmuıtur: iüm inaanda Atinalılann ualeti " 

_ Sizin vaaıtanızla Atinalılara güzel etvarı göze çarpıyor. latan .... 
hitao etmekten c:ok meaudum. Her la döndüğüm zaman ıahıuna kartı 
sün bana kart• gösterilen bu derece göaterilen bu nezaketin lata:nbul hal
aamimi kardetlik tezahürleri karşı- kını iatihdaf eylediğinden latanW 
aında heyecanımdan hiuiyatımı bil- halkını haberdar edeceğim. 

Bu __ hab~r, viliiyetimi~~ her yerinde bü-
1 yuk hır sevinçle karşılandı. Umumi 

dirmek için kelime bulamıyorum. A-j Vali Oatündağ Delfi ve Miatra71 
tinayı naaıl aevmem. Atina yüksek gezdikten aonra pazarteai sün& ı .. 
n haımetli maziıi ile bu~nün za. tanbula dönmek üzere Atinaclan Jaa,. 
manını 'biribirine çok iyi adapte et. reket edecektir • 

...... Z~i~~i~ .. ··;i·~t;k;·~i·~·a;-
meclis te. toplanıyor 

lzmir turistik yollarının Büyiik 
Millet !\'1eclisince kabul ve tasdiki 
haberi, vilayetin her tarafında viik
sek bir sevinçle karşılanmıştır. -

Bu münasebetle büyüklere ve 
vali Bay Fazlı Gülece müteaddit te
şekkür telgrafları g~lmiştir. 

Dün öğle üzeri vilayette vali 8. 
Fazlı Güleçin riyasetinde fevkalade 
bir toplantı yapan vilayet daimi en
cümeni, turistik yollar kanununun 

Boksör Şmeling . kabulü münasebetiyle vaziyeti tet-
Nevyork~ (A.A.) - Deyli Niyüz kik etmiştir. Kanunun bugünlerde 

Rnzetesi CUe Liliz ile yapmış olduğu vilayetimize tebliğ edileceği tabii 
llı~çtan sonra hastahaneye nakledil- görülmektedir. Yol mükelleflerin
lllış olan Smelingin radyoğrafisinin den ikişer lira fazla alınacaktır. Ge
n-ı~tnaileyhin kalçasında ufak bir ke- rek buradan, gerekse asfalt yollar
nw · k k Jfın ırılmış olduğunu meydana çı- dan geçen nakil vasıtalarından ah-
ı a:rınıştır.> Diye yazmaktadır. Ma- nacak muhtelif ücretlerle senede 
~~ olduğu veçhile Smeling Lilizin sol 300,000 liralık varidat fazlaaı temin 

(\tYle böbreklerine yumruk indirmiş edilecektir. Viliyetimizdeki asfalt 
0 

duiundan şikilyet etmekte idi. yollar, beş senede tamamlanacaktır. 
t Zencinin kazanmış olduğu zaferi Kanun viliyetimize tebliğ edlince 
l akip eden nümayişler esnasında Har- viliyet umumi meclisi fevkalade 
ende bir zenci yaralanmıştır. Devamı 7 inci sahifede Valimiz B. Fazlı Güleç 

u1ıiliye 1' ekilimiz B. Şiikril Kaya 
lstanbul, 24 (Hususi) - Devairde 

. yaz ve kış çalışma satlcrinin hüku
metçe tespit ve her vilayettel U)Jli me
ımi usulünün tatbiki kararlaştırılmış 
ve ilk olarak yaz meaai saatlerinin 
tesbiti ile işe başlanmıştır. 

Heyeti Vekilenin diinkü içtimaında, 
yaz me ni saatinin 15 EylCUe kadar 
mtbiki hakkmclnki Dahiliye Vekale-1 
ıinin tezkere 1 okunmuş ve knbul edil
miştir. Bu mesai saatleri sabahleyin 
sekizden on dörde kadardır. 

Esnaf dükkan ve 
mağazaları 

Muayyen saatlerde 
açılıp kapanacak! 
Şehrimizdeki bilumum mai-aza, ti- ı 

carethane ve müesseselerin muayyen 
(Devamı 8 inci ıahüede) 

32 köy, 3163 ev! 
Kızılay kurumu bu yeni inşaat için 

hazırlıklara başlamıştır 

Zelzele 11ımta kasma bir nazar 

lstanbul, 24 (Hususi) - ZeJzele (Sonu f1' inci aahifedel 
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FOK~A 

Bir hassasıyetin . 
manası eh·r·Da ili Haberleri 1 Zabııı~ı:a:ı·oda lıırrı-lık 

Burnavn Aşağı ça) sokağında S:i 
{I numnrah evdC' oturan 'emsi oght Şa

bnıı. znbıtayn mii rncnatla hliviyeti 
meçhul bir hırsız tarafından evinin 

Boh • Sarcı ~= 
Karşıyakadaki ·mu 

essif hadise 
Mıntakada mah

sul bolluğu 

TOrk efkarı umumi~ esi Hatay litikası )'npmıyor ,.e bir sokak çı
isini çok alakalı ve canlı bir dikkat- ğırtkam yaygarfü~ilc pren. ip ve tez 
le takip ediyor . .Milletimiz bu dava- iddialarıııdıı l.nılunmuyorıız. ÇUnkii, 
sınm hı.itan safhalarında kendi ırki bu, bir tarnftan bizim ırki yaratılı
val:ıı.r ve temkinini bir an l.ıile boz- şırnızm güzel tecellilerine yakışmaz: 
mndı. diğer taraftan da d~w:ımızın ela~ an- l\Jnallirnirw )uçak Çf'kf'n taie· {azalardan ) t•ni mulUmaı gt•ldi 

Bu mes'elenin realite s::ıhnesin- dığı temellerin sıhhati Lö~·le bir ha
deki facinlı seyri onun içinde heye- rekete luzum gösteı·miyecek meta

<'an ve enerji fırtınaları yaratmakta netteclir. 

he M hmetl mahkum oldu Kemalpaşa. kazasından şehrimiz 
Ticaret Odasına gelen malumata gö
e, kazada muhtelif mahsullerin tah 
nini mik~arı ~udur: dır. Fakat bu fııiınnlnr, beynelmi- GörüHiyor ki, ha~srıı·dyetimizin 

Jel haklnr sahasında kendi tezinin mnnnsı, bu me.s'cleniıı Türkiye için 
kuvvetine inmımış bir milletteki fi. zaruriliğini kavramaktan ilC'ri geli
kir ve idrak disiplininin itidııl ufuk- yor. Temkinlerirnizin sebchi ise te
farındn dolaşmaktadır. zimizin beynelmilel hukuka :ıiyaset 

Herşeye rağmen hukuku tnnıyan ahlakına ve nihayet bu iki inin ted. 
§Uurun cıın vermediğini ve ondnn da viı- etmea-e mecbur oldugu hnyat 
daha mühim olarak emper~·nlist icaplarına uygunluğunu müşahede 
Frnıısanın, }lak şuurile dolu olan etmemizdendir. Bekliyoruz ki, biı 
a'ürkiyenin hakkını bil tün \•nsıta- gun bu hakikati :f ransn ela anlıya-

larla teslim ettirebileceğini anla- cakhr. 
lHzce: Bu me.s'clcnin zaman zamakta fnzla gecikmiyeceğini um-

man aldığı vahim manzaralara r:ığ 
men, neticesi bellidir. Bu netice; 
Tiirk tezinin tahakkukudur. 

duğunrnz içindir ki bekliyoruz. Ha
tay davası dnhn ilk gününden 
itibaren Türk milletinin en zaruri 

, Davnnın neticeye iktırnnı için ta-
bir keyfiyet olarak telakki ettiğı en 

kip edilct--ek yolu Le) ııelrrıilel hu
cnnh ve hayati bir da\•n olmak hııy-

kuk ve Sİ) a et usu ileri 1.nyin etmişsiyetini kazanmı5tır. 
tir. Biz bu yolu takip ediyoruz. J."rm 

Bu itibnrlııdır ki, Tilrk camiası, sanın da - şu ve lıu devlet ııdamları 
onu, yekpal'e blr l i.ltle halinde yek- nın hareket tarzı hnlinde clegil, kil' 
pare bir dur11şl!t benimsemist.ir. Bu halinde, Lutün Fl'an uda - bu \•olu 
hususta gösterdiği bu tün has asi) et tnkip .. etmesini iıo;tivoı·uz. O cı; te-
1Lı davanın kendi tezine göre hallt!.. ferruattn kulan ln ·ın1lE1 da Lile olsn 
dilmesinin hayati bir zaruret oldu- mOstcmlekeci ve ta\'i?.ci Lir zihni 
eınıu anlamasından \'C tez.inin yetle hareket. ettik'(' Lizinı sabrı 
beynelmilel hayat münnsebetleı i ve mızı \ e tem kinimizi :suiistimu1 etme}, 
ahitname icuplnrının :netice i orta- t<:n başka birşey yııpmış olmnıyor. 
ya çıkan dıukuku a a•:ni derece- Bu me. 'elede milletler ccnıiyetinE 
c.!e kuvvetle uygun ol<lugunu görme- düşen vazife orayn gôııdeı·c ,e~i 
ıindedir. ııdarnlnrın, dar bir görO~ rnnhsuliı 

Hatay mes'elesinde Türk hassa- olan hareket tarzlnrile o müe. :-;e-
lyetinhı s bebini teşkil eden bu key- senin cihan efkarı ıınrnmiyesi oııı.in 

fiyet ayni zamanda bu hassasi) etin deki pere:-;tijiııl bozacak kalitede 
vakar ve itidal mecrn'ilnda akma- olmam:ısmı temin etmektir. Yohl 
tınıda temin etmiştir. uiz neticede ona dn notumuzu \'eı·iı 

:aiz gerek Hntnyda ve gerek öz- \'C chıvrıımzın hıılliııi bnşka yollar 
yurd içınde bir ın halle kuhveı,,İ po in dıı temiıı t>dt•lıiliı iz. 
.,...,..._ .... - .. - ..... ~--........................... _ .... , ....... - ...... -.... _ ........................... -v ... _ .... ~ .... -....... - ... #"t:ıw=• ..... '\:vı-~- ·'-""""~ 

Karşıyakada ortamektep son sı· 

nıf talebesinden Mehmedin, mekter 
civarında bir sokakta yolunu kestiğ 
tabiiye öğretmeni Bn. Edibeye bıçak 
çektiğini dünkü sayımızda yazmış 
uk. 

Hadiseden sonra kaçan Mehmed 
zabıtaca takip edilerek tutulmu 
dün adliyeve verilmiş ve derhal mu 
hakeme edilerek iki gün hapse mah· 
kum olmustur. 

Müddeiumumilik, hadiseyi me§
hud suçlar knnunu dahilinde gördü 
:ü için ııuçluvu asliye birinci ceza 
mahkemesine sevltetmiştir. Melı 

med, muhakeme edildikten sonra 
şahidi r d dinlenmiştir. 

Muhakeme safhasına göre, tabii
ye Öğretmeni Bn. Edibe yanında rı· 

yaziye Öğretmeni B. Osman olduğu 
halde mektepten çıktıktan biraz sor 
ra talebesi Mehmedle kaı·şılaşmış 

Mehmed kendi kanaatine göre, im. 
tihan suallerine aınıf geçecek ko.da 
cevnp verdiğini ı<.iylemiş, muallimi 
ıe bunu sormu~: 

- SııııT f.<t':Çecek knaar bilıneJim 
mi? 

Deıniıtir. O v kit muallimi: 
Bilmemişsin ki sınıfta kalmı~sm. 
Cevabını vermiştir. Bu suali aoran 

talehenin fa ... la heyecan gösterme· 
i, titremesi üzerine sesinde, tavrın 
~a bir telıclid bulunduğunu sezen B 
.)snıan, onu uzaklaşhrmak teıebbü
Jiinde bulunmuş, beş adım kadar &e 

ri çekilen talebe, kolunun içinde aah 
ndığı bir bıçağı rneydana çıkarmıs 
tır. 

Şalıidlt:'rİıı ifniıesıne gor~, Melı 

neJ, muallimlerine yalnız bıçak \eb 

Beyanname•'\}n\ tabz• ka& İgi zaannn vurmhk İslese imi~. vu 
J .:;;;.'• &Lilirnıİf. Fakat y1tlmz bıçak çek 

nekle \ie oJdugu yerde durmııkla ik 

Zanç Vergl•sı• mu"kelle~lerı• ifa etmif. llt•lta tabiive muallim T 4 \n. F dibe, bu vA:.ı:İyet ka.ı'Juu.-4'e feı· 
ırud edrt • lr k çnu~. kat,., ı atla bu 

... iunan Bn. Umran adında bir kadınır 

Vergisi kesilen taahhüd bedelleri ve ::ı1i~,ıı~!:~11~~u:~0°~a;~~;~c:1ra~: 
bey'ı·ye, beyannamelerden indirilecel< ıa talebe Metımet lıiçhir hiicuıu ha 

ekeııi g<istermemiı. 

Beyıu.nameye tabi ka:r.anç vergi-j giyi doğrudan doğruyairaJ kaydet· Bütiın bu v Liyetlt•,. nıuhkenıec( 
ai mUkelleflerinln tediye sıraaında meyip mal aandıiına yatırmağa mc ıöz. önünde lııtulınu,, yatının ki.ı 
vergiai kesilmiş olan taıahhüd bedel- Lur Lulunaıı mülhak ve hueusi büJ liklügii ,ıe naz ı ı dilcltate almaral 

leri ve bey'iye aidatının beyanname- celi dairelerle bankal ,. veyn iınti l\lebe Mdımed, korluıtnuık makıtı 
lerinde ne auretle göaterileceği hak. yazJı ıirkctl rden iıe müteıahtıiJ Jile Lıçal< çekmek suçundctn Türl 
kında Maliye Vekaletinden vilaye- den ke•ilen vergilerin hangi tarih vı e:ı:n lmnununun 466 ıııcı ınaddcr 
le bir tamim gelmittir. Bunda deni· nucibiııce -müddeiumumi muavin 

numaralı irsaliye ile nereye yatırı! 
liyor ki: t. Sabri Atamancrirı de talebi vet dıgının ıcösterihnesi ve vesikalarır 

cl 13 .eri numarah kazanç umu· ile- iki gün hapse mahkum cdilmi 
beyannamelere bağlanması lazım t 

mi tebliiinde, beyannameye tabi O• e kendisi, mahkumıyet kararı ka 
lan mUkelleflerin tediye aıraaında dır. iyet keıbetikten sonra ce:usını çek 

2 - Tediye sırasında vergisi ke '- b 
verıisl keailmit olan taahhild bedel· ıeK üzere ser cst bırakılmıştır. 
elri v bey'iye aidatını beyanname- silmit olım taahhüd bcdellerile be)' MelımPd, 16 yaşıııdadır. Ögrendi 
l~rine derç etmemeleri, buna muka- iye aidatına hesapları diğer muame •imize eöre, altı dersten bütünleme 
bll umumi maaraftan bu taahhüd be- lelerine aid hesapluından ayırar ~ kalmıştır. 
dellerile bey'iy• aidatına iaabet e· I binnetice bu i,lerin gayri safi karla 
d~n miktal'ın da beyannamenin de rile masraflarını ayrı ayrı yazan nı 
masraf kıamından tenzili lazım gel- eueselerin tediye sırasında vergİl 

diii bildirilmiş idi. Fakat bir kısım kesilmiş olan taahhüd bedellerilı 
mUkelleflerin taahhüd bedeller ile 1 bey' iye aidatı ve bunlara aid maı 
Ley'iye aidatı vesair haaılatı ~cmzu- r~fları diier işlerine aid gayri saf 
eeıı kaydedilmit olması bebıl bun karla maara.flardan ayırmaları mün 
lann ayrılmasına maddeten im~~n 1 kündiir. Binaenaleyh bu gibileriı 
whınmadıiı anlatılmıştır. Onun ıçın kazanç beyannamelerinde ya1lnız tc 
meHlenin tekrar tavzihine lüzum diye •ırnaında vergisi kesilmemiş 0 

aürUJmUttUr: l n ddiger i,lerinden mütehauıl ga~ 
1 - Beyannameye t bi mükellef· ri safi karlarla bunlara aid masraf 

terin kazanç verıiıi kanununun se·' ıarın gösterilmesi ve tediye aırasınd 
kizinci maddesinin birinci fıkrası vergisi kesilmiş olan taahhüd bedel 
ınevzuna giren taahhüd bedellerile )erile bey'iye aidatının beyanname 

UçUnc:ii f ıkraama dahil bey'iye aida· nin bof bir yerinde korıtrolu kolay 
b (çin ayrıca '.hesap tutmadıkları ve 1 tırmıık için gösterilmesi lazımdır 
diier muarnelelerile de bu itlere aid ~şd' ~ında verainin k ·ı . . . . 1 e ıye aıra.. .. eııı mı. 
bedel ve aıdah da bırleştırerek kayd .. teren makbuz. . 

olduğunu gos ve veaı 
katarın beyannameye bağlanmaa. 
lazımdır. 

113 seri numarah kazanç umu. 
ma tebliğinin hükmü kaldırılmııtır. 

ooo--

Pulluk verildi 

Müstahsiller çok 
sevindiler 

r.u ı-ıeıwni rı 1lk hug<lııy, m·pa ve hak 
1 ımıh ullel'iııi, digeı· nıah~ııllC'rde 

\el yeti!'iti rerC'k borsayu gönderen vı 
atım Menemenli mü tahsillere hor 
ı icl r.-• heyctiııec> hil'er t.fıkdirııaınc 

it birlikte lıirer ıılluk verilme. i kn 
ıırlaştu·ılmı~tır. Müı>tııhsiller, kendi 
rine birPı' pulluk ht'di) e edilmesin 

ten ~ok memnun k.ılmı'llaıdır. 

Mezuniyet 
A ıjırl'e .a maili.< 111N~İ ... cılııt sr/:; <fıt · 

P.. Rauf Brıılilfı bfr ay i:in vı 1 ilmi1;1· 
. r. 

1,200,000 kilo buğday, 950,000 
tilo art>a, 150,000 kilo çavdar, 10 
'>İn kilo bakla, 5,500 kilo nohud, 
l50,000 kilo yulaf, 600,000 kilo tü
ün, 50,000 kilo darı, 7 ,000,000 kilo 
izüm. 

Tire kazasının 938 senesi tahmi
"'\i rekoltesi de ıudur: 

Buğdrıy 1O,798 ton, arpa 8,252 
on, çavdar 713 ton, yulaf 92 ton, 
lurçak 340 ton, akdarı 62 ton, bakla 
l69 ton, nohud 83 ton, tütün 1,560 
ton, pamuk 1,140 ton, kendir 910 
ton, mısırdarı 90ton.. · 

Bayındır Ticaret Oda$ından şeh
rimiz Ticaret Odasına a§agıdaki 
tahminler gelmittir: 

Buğday 2,500 ton, arpa 2,900 ton, 
avd r 50 ton, yulaf 170 ton, bakla 

100 ton, kendir elyafı 70 ton, ken
lir tohumu 140 ton, tütün 400 ton, 
usAm l 00 ton, pamuk 1,400 ton, 

.sluJ rı 350 ton, kumdarı 80 ton, mı
sırdarı 700 ton, bostan 6,000 ton, 
... ·bı.e 50 ton, 7.••ytinya~ı 1,800 ton, 
burçak 60 ton .. 

--000-
• 

içki bey'iyesi 
( nz,lt• yıwmı ui hi>line indiriltli 

içki bey'İye reaminin indirildiği 

takkında Cüınrük ve inhisarlar Vc
<aletinden ıehrimizdeki aJakadar-

arıı bir ltunim gelıni4tir. Bu tamim
le denilivor ki: 

cdçl ilerimizin aatıtile i4tİgal e
len bayilere, iJareden aldıkları ma-

nulat için aatıe rnasraflarma karıı
ık olmak v ite sermaye bağlıyarak 
dare rnamu1atının aatıe1 ve sürümü 
l rn ul n,aı rında'ft dola ı ma
cul bir knz nç (emın edıımek üzere 
enzilat yapıhnakta oldugu malum· 
lur. idare mamulitmı sattıkları için 
tendilerine muayyen bir kazanç te· 

niıı edilirken di~err tnraftan içki sa
ıcılığı ya.pııbilmcleri için verilmekte;: 
ılun ruhsat nıukaLilinde bayilerden 

eı1İııı alınnıaaı uygun görülmemit 
e yeııidell hn:r.ırlanrnıt olnn karnın 
rojeaiııJe bu resnıİh tamamen knJ 

iırılnııuı Jerpit ulumnuıtur. Ancak 
.anun projesinin Millet Meclisince 
.ııbulüne kadar halen alınmakta o
an bey'iye a·esimleri miktarının as-

ri hadde indirilmesi uygun görül
nüştür. Teshil edilen bey'iye resm' 

iklarının cüz'iliği kurıısında içk 
tıcılarının çoğnlacagı ve bayi olını· 

ran mıntnkaJardu içki satıcısı temir: 

lunacağı, hu suretle müstehliklerir 
lOlayca içki tedarik edecekleri, Lı 

nı:İy~tiıı Je icki İ!'tihlikindc ve bin 

ıetice hasılatın artmasmda ınües· 

ir olacnğı tnbfi görülmektedir. 
Be.v'iyc resminin tenzili ile ha&ı 

atlan fedakarlık yapılmıt olduğun 
ll\n içki aatışı fa2lalıgile bu zarnrıı 
rnpatılm aına çaJısılacaktır. 

l hazirandan itibaren gerek kn 
alı ıişe ile gerek kadehle içki satı-
n yerlerden alınaçak &enelik bey'i 

e reami miktarı, yıllık icarların yfö 
le yarımı nisbetinde tahakkuk etti. 
itecektir. Bu resim iki taksitte alı-
ıacaktır. 

Vapur ve şimendifer bütelerile 

lnız likör veya fa rap aatılan yeı -
eı"İn tarifine mahal kalnıanıış olJu
~undan bu gibi mahallerden de ayni 

.elcilde bey'iye resmi alınacaktır. 

Panayır ve pazar yerlerinde -ba
o, konser, tenezzüh vapurları bu kıs 
na dahil degildir- içki satılmak is--..... (ı ·il:rlrı· ne olcl u? 
tenildiği takdirde bu icarlna 2öre 

Gc"t-Hlt nlc> l\lemlekct hastahnne- yüzde yarım esasına nazarnn senelik 
ındP ıiçüz dogurnn Karşıvnknda Bo:-

1 d bey'iye resmi tahakkuk ve tahıil e-

Konya vapuru 
Qlnnhul- zmir ara 

tl"' ynpa('ak 

bahçesinden bir !sat elbise, .iki lira pa
ıseferi ni ra, l mauto, çarşaf vesairenin ~ttlın-

l>oıiz/ı(lnk 1ımu111 ·miidıırliiğii, hrıf
tad<t bfr defa Pireye sefe1· yapaıı Kon
ya vapurıı nım, 1 stanbııl-1 wıir m·a.szn
da biı· <1ıa scfe1i yapmasım 1ı~· ayni 
zanumda Pfreye de ufjrcı11ıus111ı tem~ip 
et1t1üıtir. ]{ ony<ı ı•apuru bugfln limanı
m1::da11 l1rtu11b11la gidecek, dönüşte Pi-
1 Pyc Rcf er-ini Jrapacaktır. 

:elıir.leki ulur !'ahiplcri dnn 
de müracaat eltilf'r 

Şehir dahilindeki ahırlarm bir haf
ta sonra kapatılacağı ve ahır sahiple
rine bu hususta tebligatta bulunuldu
ğunu yazmıştık. Ahır sahiplerinden 
tıltı kişiden nıiirekkep bir ht>yet. düıı 
vilaye1te vali B. F'azlı Güleçi ziyaret 
ederek bu kndar kısa bir zamnııda a
hırlarını şehir dışına nakledemiyecek
lerini sö~ lemi~ ve mehil istemişlerdir. 

Yol H' kannliza-.wm 
Belediye daimi encümeni, dun öğ

leden sonra reis Dr. B. Behçet Uzun 
ı·iyas tinde toplanmı~. bazı yol \'e kn
nnli?.ıı.: yon inşnatıııı milte.ahlıidlere 
ilıııle etmiştir. 

Fı tak w· nrnıııl aşı kalemleri 
Vil:ıyef zirııı, mücJurHlğiinre getirt\

leıı nazimıtt!p fı~t ığı ve Ankara ur
ınııd n~ılnn halka tf'vzi edilmeğe baş
laıımıştıı·. Bu aşılar, daha ziyııde dnğ 
kö~ lerine tt-vzi olunmaktadır . 

jandurmular111 imtihanları 

Jmıclarma gedikli başçavuşlnrının, 
başgedikliliğe tt>ı·fi imtihrınları ynpıl
mış, jnnrlarma umum komutnıılığnıa 
göııclcrilınck lizere huzı rlanm1stı r. 

Ynngın ) erinde bir 'ak'a 
Sabıkalı demirci Yunu~, yangın ye

rinden t.a, toplamak me;;C'l~inden ö
l i.ırli Uışln Alfiedıliııi :ırlrnsıııdan ~ n
ı·alamrn \'e kaçmıştır. Zulııt~ca :ıra-
111} 0r. 

ırııktno laanMı 
" 

Diın nüfus müdurltif.ü ôııüııdeki ko
ı•i,Jordn i.euç bir lqıdın f la sı~a'kt 11 
1 , .. ı .... .,h_ 

Tıp kongr•· i 
26 Birinclteşriııde Ankurnda topla

nacak tıp kongre ine lzmirden serbest 
doktorlaı· dn lşt ia·nk edeceklerdir. 
Kongre ntliıwselıetiyle yPrli tıp rnüs 

tnlıznı·Jnrını gosteren lıir de rgi :ı 

çılncakhr. 

Tnrkku~u tult•hf'IN·i 

1zmir 'l'ılrkkuşu 1ulebı-lı>ri !ı 'Teııı
ımızclı1 1 ııunlı kump1 ile 11101 örlii tny
\ nre kaınp111n gideceklerdir. ÖııCiınüz
leki hnftn iı:iıHk· Tiıı·kkuşu üyelerinin 
~aghk mtwyı•neleı·iııe buşlanacaktır. 

:\ ııliniıı tetkikleri 
Vsıli R. F'nzh Guleç, refakatinde vi-

:.~ •·t <l:ıinıı eıırunwni · az:ıları lıulun

• ığu halde Çe~ıne kazn,..mda mahsul 
mziyetini, tnhsilfü ve parti işlerini 
etl,ik edPrek e\•elki akşam şehrimize 
löıunııştlir. 

Türkiye - İngiltere 
mali anlaşması 

Aul:ara, 24 (JJmw.-:'i) - lliikii.ıtlf

iuıi·lc lııgiltae /tiiloinu~ti ara.<mıda 

mzaloıuoı malı aıılaıwuı Maliye h'12c1l
ııenimle tedl:ik 'l'e /((lblll olmımu.-:tur. 
Rugiln/c? de .1rıceli.c:~e giJriışfllccektir. ... 

dığınl bildirmişt.iı'. 11 ır.sız aranıyor. 

Ft ııa halde dönmlşler 
Çeşme kaznsının Zeytinlik köyün

de kôy muhrorı Mehmed A~ tekin, azn 
• tuRtafa Kızılay, Cnfer Akkaya ve ka-

rısı Hamide hep biı-likte ~1ehml'd Çe
lebi oğlu Haydar Koblayı dö\'Itıüşler
rlir. Şikayet üzerine tutulan suçlular 
adliy J e verilmiRlerdir. 
notu-yj2Ftn. rısı 

GUJır~ ça1·pnıası 

Bayındır kazasında Falaka köyilnde 
B. H iiseyinc aid i nşaat:t~ çalışan Ba
yındırlı Veli oğlu arabacı Mehmed, tı
ı aba ile kum taşıı·ken güneş çerpma-
mdaıı ölmüştür. 

J\ı:: k.açı1·malaı· 

Torbalıda Çayb,ışı köyünde kundu
racı Ynren Mehmed oğlu Musn, Ca-

sar, Romnnyn göçmenleriden 15 yn
~mda L!ıtfi Hacerj kaçırmış ve tutuln
rak adli) eye verilmiştir. 

Menemende Ayvacık köyünde Dere 
maluıll~ inde Kerim kızı 17 yaşında 

Hnticcyi rızaı:ıiyle kaçıran Ahmed o • 
hı Süle) muıı dn yakalanmıştır. 

Bıçal:la vm·alama!.: 
Şehidlercle Jdremit fııbrjka ~ındn 

mnele İbrahim Akar il~ Bumavah .Re-

cep arasıııcln iş ) iizünden k"RVga çık
mış, İbrahim, lııçakl:ı Recebi yüzün
den yaralamıştır. 

Yaralamak 
8ehidlnc1e Tül'kmen fabrikasında 

lzmirli Ali Ahmed Bnşaklıı Mehmed 
nrasıııdn iş yuzlincleıı knvga çıkmış, 
Ahınell Başnk meldl. ile :Mehmedi al
ıımdan yaralnmışt.ıı-. 

Ç<ı1malc. 

1\arantin:ırla lnonu caddesinde ka· 
np çmtgı 1G ) aşıntlu çelebi .Manol, 
Roınn }Juııl~usındn memur B. Şekibfn 
lmhçesinden vişne çalarken tutulmu,. 
tur. 

••• 
Alma aile ı·ca· 

muzakeresi 

Heyet, Ankaradan 
hareket etti 

Ankara. 24 (Hususi) -Almanya 
ile hükumetimiz arasında yeni bir 
ticart"t ve klering anlatması akdedl· 
lec ktir. Ticari müzakereler için Ha• 
riciye Vekaleti umumi katibi B. Nu• 
man Menemencioglunun riyasetind• 
bir heyetimiz bu k~am latanbubı. 

hareket etmittir. Heyet, lstanbuld• 
az kalacak ve derhal Bcrline reç•· 
cektir. 

-ooo-

Iran heyeti Mısır .. 
elan ayrıldı 

Kahire, 23 (A.A.) - İran 
vdiahdınııı Mısır prensesesı 

Fevziye ile nişanlanması üze· 
rine Mısıra gelmiş olan İran 
heyeti Tahı ana dönmek iizere 
dugün Kahireyi terketmiştir. 

Kral Faruk İran Başvekiline 
İran Şahin"ahma hitaben hu
susi bir name vermiştir. .. 

Tayyere Sineması TELEFON 
3151 

Bugtiıı l>ütün dünyanın takdir ettiği iki film takdim ediyo.ı 

İKİ YAVRUCAK 
En meşhur Fransız artistleri 

ALICETISOT - JAKLINE DAIKS - RENE HERVEY 
Tarafından eınsalsız bir surette yaratılmış büyüyk aile faciası 

20 MİL YON ONA AŞIK 

~tmekte olduklrı takdirde bu hesap
Jann biribirlnden ayrılmasına imkan 
olmıyacaiından verilecek kazaç be
yannamesinde taahhüd bedelleri ve 
bey'iye aidatına aid hesaplar da da. 
hil olduiu halde bilumum muamele
leri neticelerini göstermeleri ve be
yannamelere müsteniden umumi U• 

muma karları üzerinden tarh edile
cek kazanç vergisinden tediye aıra· 
•ında lidedikleri kazanç verıilerinin 
ten:ailile reri kalanının tahsili lbım 
selir. 

Fransız filosu Sp
lit limanında 

m 1 a otuı nn I<~mirıe İRmindeki kadı-
nın, iki kız çocugunun ölduğü habeı dilecektir. DiK POVVEL - CINGER POGERS 
ılınmıştır. l·;ı:kek çocuğun sıhhati \'e· Gibi iki büyük snn'atkarın hakiki temsHleri 

Bu tenzilin yapılabilmesi için mü
kellefin tediye aırasında verıisi ke
ailmit olan taahhlid bedelleri ıçın 
alakadar daireden alacaiı vHikala
n ibra: •tıneleri ve dair•, keatiti ·nr 

Belgrad, 24 (A.A.) - Bir 
Fransız filosu Yugoslav bah
riyesım ziyaret etmek üzere 
Split limauma gelmiştir. Bu 
limanda Yugoslav deniz kuv· 
vetlerine mensub 14 parça ge
mi demirli bulunmaktadır. 

rind;~:~ •. f'l o.ıu, '"' ru.. . Kuru meyva için Ayrıca 
Şehrimiz Ticaret odası funr için müracaat Zehirli gazlardan korunma ve gazlarm tahribatı namında 

haıı.rlıklnra l.ıaşlnmıştı~··. Bu senı> ocla 'Mcıcari.<ıl<l'ndo bulı11u111 muldm bir 3 kısımlık Kültür filmi gösterilec1.:klir 
pavıyoımnda bazı taclılat yapılacuk f inıw. I zm ir tiicca rla lİlflC 1:111 ıt nı.MJı:<ı • e 
ve dekoraRyoıı. geçen senekine naza-ı li.:crinl ticarf't yapmak fRfr.difjini şelı- SEANSLAR: 20 mılyon ona aşık4ve 7,30da iki yavrucak 5,35ve9,5t 
ren d2ha mükemmel olacal..'tıı" rimiz Ticaıet odasına 'bildiımiştir. -· 



, 

rlaıiran 25 ANADGLu Sahife 3 
. . . 

S _ON HABERLER . , 

F rOTıSa, Cumhuriyetçilspan 
yaya hududlarını kapadı .... .. ....... 

Cumhuriyetçi ispanya Başvekili (Negrin), Staliee 
bir telgraf çekmiş, denizden müimmat gön

dermesini rica eylemiştir. 
:Barsclon, 24 (Radyo) - Fransa, 

Cumhuriyetçi İspanyaya hududlarını 
kapamıştır • .. 

Başvekil Negrin, bu vaziyet üzerine 
Slaline bir telgraf çekmiş ve denizde:rı 

Cumhuriyetçi İspanyaya mühimmat 
gönderilmesini rica eyJemiştir. 

Paris, 24 (Radyo) - Valito orclu
ları, Ondayı işgal etmişler ve Noles 

köyUne doğru ilerlemeğe başlamışlar- / 
ilır. 

Poryana ve Sagonda yollan üzerin-· 
1e kanlı muharebeler başlamıştır. 

ılr ' 1 

Atatürk Marma· 
rada bir gezinti 

yaptılar 
İstanbul, (Hususi) - Reisicum· 

hur Atatürk, Savorana yatı ile bu. 
gün Marmarada bir gezinti yapmlf• 
)ardır. 

Saylavlar 

Avu~atlık yapa· 
mıyacaklar 

Büyük Millet 
Meclisinde 

• •• 
Muhtel:/ kanun layihaları müza· 

kere ve tasvip edilmiştir. 
Ankara, 24 (A.A.) - B.M. Mec- nun)ayihalarmı kabul etmiştir . 

!isi bugün Hilmi Uranın başkanlı- Bunlardan başka gene bugünl\u 
ğında yaptığı toplantıda . Türkiye- toplantıda toprak mahsulleri ofüu 
Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına teşkiline, Türkiye cumhuriyeti mer
bağlı listede değişilik yapılmasına, kez bankası kanununun bazı mnd
hava sınıfı ile denizaltı sınıfları men delerinin ve orman koruma teşkiltltı Ankl\ra, 24 (Hususi) - Büyük h 

- suplarına verilen zamlar ve tazmi- kanununa bir madde jükpy futır Millet Meclisinde müzakeresine ba!-

re, mebuslar avukathk yapamıya

caklardır. Bundan ba,ka avukathk 
vapabilmf"k kin hakim muavinli
ğinde ehliyet göstermiş bulunmak 

nata aid kanpun layihaları ile genel kanunun bir maddesinin değiştiril-lanan avukatlık kanun layihasına cö l 
idlıaJat rejimi karıırnameı;;ine bağ ı mesine mevzuu fiyıtt üzerine ı:ıatı~ 

listede yazılı bir kısım e_yanın güm- mecburiyetine aid kanunlar, adli~ t • 

rlik resminde yapılan zam ve tenzil- hnrç btrifesi kanununa ek kanun la. 
!er ile ecnebi memleketlerden idhnl yihası da müzakere ve tasvip edil
edilen virmi ton kok kömürünün miştir. 

sart olacaktır. .. " k. . . . d' .1 · 'd B ııı M ı· · rt · a" • f" h gumru · re:-ımının ın ırı mesme aı . D •• ec ısı paza esı .unu Kanun çık anca hır tas ıye eye- . . . . t d.. tt ı 
. .. . kararnamelerm tasdıklerıne aıd ka- saa on or e top anacaktır. tı teııekkul . edecektir. 

Y.er~i mamulat 
Bundan 

Sinema ve tiyatrolar 
Rüsumun tenzili layihası tetkikte! 

Havr, 24 (Radyo) - Cumhuriyetçi 1 · hazırlanan ve meclise verı'len kanun leri duhuli.:velerinde tenzilat mümkün st-,,ıbul, 24 (Hususi) - Hüku· İspanya namına Amerika fabrikala- m~t, y;rli mamulatın fiyatlarını u· liyihası encümenlerde tedkik edll- olacaktır. 

sonra 
ucuza satılacak 

rından alınan silah ve mUhimrnat be. Ankara, 24 (Hususi) - Sinema ve 
deıı. olmak üzere bugu··n Amerı·ka bam- cuzlatarak Avrupa mamulatı ile re- mektedir. Kanun kamutavın bu dev-

... k b il · · S · b k · tiyatroda alınmakta olan darülicize, ıbt.lAI • 1 1 Kumandanla a et vaz es1nı iımer an a ver· r"sinde kabul edilecek ve derhal merı·-dıralı Hardin vapuriyle seksen milyoa ı a cı spanyo rı . . 5.. b k ı b 1 iz mır· "' ta.v.vare, zeledi.ve ve daha resimlerinin mıttır. umer an , stan u , 
franklık altın sevkedilmfştir. cephesinde cumhuriyetçiler Penayo· ıkalmııtır. ve Ankarada açacağı ,ubelerde dev yete girecektir. Bu suretle eğlence yer- indirilmesi için Maliye Vekaletin\;e 

M d ·d 24 ( a. A N olunan k d ·ı · "k r Salamanka 24 (A.A. - Büyük U• 
1 1

• . ' a rı , ~. . - etr ra mınta asm a ası er1n mu erre ' et mamu atını gayet ucuz fıyata aa-
hir tebliide ıark cephesinde Fr~- taarruz letebbüslerini tardetmitler· mumi kararl'ihın neırettiii bir teb. tacakhr. .. M k d 1 M • k• F• d 
kistlerin hatlarını hafifçeıalah ettik· d' D'' K d b ·ı·yetı· hu liide ezcümle töyle denilmektedir: OS 0Va ra . YOSU. 0SIS } ıyoma a •• 1 • ır. uşman or o a vı a - • 
leri, Onda mıntakasında mıha erın Teruel cepheaınde Sagunto-Te-

hUtün hücumlarını tardettikleri bil- dudlarından 30 kilometre uzakta ruel yolunun cenubunda bütün tepe- Sancak tevzii iT ürkiye için husu- Fyoma: 24 (Radyo) - Polonyn 
dirilmektedir. Eadacoz vtliyetinde Kasteuranın ce· lerile birlikte Muela ailsileaini itsal • • " Cumhureisi Musiski ile aile.si, buır{in 

Madrid, (A..A. - Eatramadure nubuada durmak mecburiyetinde ettik. merasımı Si konser verecek ... buraya gelmiş ve Polohya ~ q,..f':.ri~: 
• • • • • t t • • M ' Kastamonu, 24 (Hususi) - Bu-1 Moskova, 24 (A.A.) - Tas .Ajansı Fyoma valisi tarafından --

• gün orgeneral Fahreddin Altay ta• bildiriyor: mıştır. 

1 1 k 1 •ı rafından Kaatamonu piyade alayına 28 JJaziranda .i\Joskova saatiyle ta Ya artı Spanya 1 e meş- Atatürk namına sancak verilmiıtir. saat 21.den 21-45 e kadar yani Türki-ıdaJ.k ' k •• ' 1 
, -+- ye snatıyle saat 20 den 20-45 e kadqr - evı oıesı 

y ahudi Türkiye için hususi bir radyo konser . . . . . . 

gu] olmamağa kclrar \ erı ece ır. u ·onser aşagı a ·ı ıs-d • ·ı kt' B k - d k' · l - Enmızın A komıtesme men up v er ı Avukatlar uısyonlnr tarafından neşrolunacaktır: re samlar Manin Hnlkevitıcle 21 6 -·-· 
lngiltere, Frankist İspanyaya kırk milyon lira dökmüştür. 
ispanyadaki İtalyanlardan dörtyüz yaralı Napoliye vardı. 

Kısa dalga; RK1 19,89 metre, uzun 938 de Sah günü ay sonuna kadar dc-

A Clık . dalga: HV, 8, 1500 metre, ona dalga: vam etmek üzere bir resim sergisi 
, grevıne RV. 21, 789,5 metı-e, RV, 73,i349,2 açılmıştır. 
baŞladılar metre. ~- . - 2 Halkımızın havaya karşı ko-

1/ J runmnları hususnnda bilgi edinmeJeri 

h d~arfOVka, 24
b (Radyo) - 220 Ya- ta yan donanma- için evimizde 11, 6 938 tarihinden iti-Londra, 24 (Radyo) - İtalya hü-

1 
Bu miinasebetle alakaclnr mehafil; mışlardır. u ı avu at, aroya kabul edilme- . 

korneti, artık İspanya ile meşgul ol- lngiltercnin general Fraııkoyn k•ırşı Londra, 24 (Radyo) - lngiltcrenin diklerinden, bugünden itibaren aç- sı M it d haren hır kurs açılmış ve derslere 
ınamağa karar vermiştir. 1 şiddetli tedbirler alacağı hakkındaki Borgumu mümesili, önümüzdeki haf- lık grevine başlamıtlardır. Q Q Q n taşlanmı~tır. Her hafta Cumartesi 

İrtgiltereye gelince, general Franko haberleri tekzip ediyorlar. 1 ta içinde buraya gelecek ve son gün- Varıova barosu, evelce bu avu- /d günleri saat 18 de verilmekte olan bu 
ne münasebetini bozmamağa mecbur· I Napoli, 4 (Radyo) - Gradiska a- lerde bombardıman edilerek batırılan katları kabul edecetini vadetmi,. ayrı l derslere bütün yurddaşJar gelmekte. 
dur. Zira, timdiye kadar Prankist ts. dındaki İtalyan vapuru, bugün İspan- İngiliz vapurları hakkında general ken son zamanlarda vadini yerine Malta, 24 {Rn<lyo) _ för kaç gün- dir. 

J>anya, kırk milyon İngiliz lirası dök- yadan dört yüz yaralı getirmiştir. Ya- Frankomın cevabi notasını getirecek- getirmemittir. <lenberi burada hulunmnkta olan İfa!-
3 

_ Halke\'imizin sosyal yardım 
ınüştUr. l ralılar, derhal hasla.hanelere yatırı!-, tir. 

yan donanması, gece yarısından ~onra kolunun teşebbüsüyle açılacağı ev-elce 
Af yon komisyo• İtalyan sularına müteveccihen hareket bildirilen kimsesiz kadınlar tarafın· -----------··-· .... ·--~----------

• etmiştir. dan yapılacak Türk el emekleri sa-

J Ç. d b·ı . . nunun kararı ft:ılynn amirnh, gece bin kişilik bir tış mağazası pek yakında açılacak-aponya ın e ecne 1 er ıçın <'enene, 24 (A.A. ) - Afyon inhi- gardenparti vermiştir. Gardenpartide, ür. Bu ma6azada el işJeriııi satmak 
' ~arı komisyonu Japonynnın • re\·i hn- Mnıta valisi, lngiliz amirnlı ve deniz i tiyenJer 25 Hazirana kadar Hal-

. imtiyazı tanımıyor.· 
riç olmak iizerc ittifnkla kabul· ettiği subnyları hazır 1.nılımmııfllardır. kC\'İ ı-;ekreterliğine müracaatla işle-
bir karar suretinde gnyri meşru ti- riııi makbuz mukabilinde teslim et-
caret ve gizli imalat bakımındnn uzak 

--~~----.... ._. .. ~ . .-., ..... ______ _ P 1 v melidirler. §aıkta btıgiin Ine\'CUd vaziyetin veha- azar ıgı men• 
meti hakkında Milletler C:emi~·eti kon- 4 - Evimiz salonunda her hafta 

Japon ordusufi Sarı nehride ilerliyor. Çinliler. büyük serinin yeniden dikkatini celbetmiş- eden kaDUD Cumartesi günleri saat 20,so ela 
tir. çocuklara karagöz oyunları oynoü-· d f J Hu karara bağlı olup geçen .sene ka- Ankara, 24 (Hususi _ Büyük 

mikyasta" mü a aa tertibatı alıyor ar. b''.I '."liln'.iş ol~n.ka~r suretinde ko· Millet M°:'lisi ruznameoinde on ı.., lacaktır. Bfitlin kçükler gelebilirler. 

5 - 25-6-938 Cumartesi günü sa

at 17 de Ar komitesi ve saat 15 te 
gösterit komitelerinin haftalık top

mıs~ on ç.ın hukumetı tarafından snr- kanun liyıhası vardır p ı i 

1 
k b l d ') . h . ~ k k l d b 1 b'l . d w • azar ı ı me-Londra, 24 (Radyo)- Royter A. ve asa a ar a ec:nebı erm aız olcıu ·- t~ ·a ar a u unan ecne ı erın, ogru- 1edilen gayretlerin Çinde bir salah d k 

1
• "h • • • . 

• •w• • •• ı . ~ . . ._ . . ne en anun ayı asının bırıncı mü-Jansının verdıgı son haberJere göre, , lsrı ımtı:. az arı kalclırmaga kar:ır ver- duklarını ilan eyJemiştır. hmıule getırdıgı, .Japon nüfuzuna tabı . .. 

lnntıları vardır. Japonya nazırlar meclisi; bugün top-,· mişledir. . . . 1 Tokyo, 24 (A.A.) - Deniz aşırı n~ın~akalardaki vaziyetin endişe \•eri- zakerea1ne burun başlanmıttır. 
~nm~ ve Ç~d~ Japon ordusu ~rn- ~zırlar ~~lısı, bu karunnLde~ . . . . cı bırşekildcvehametpeydaclti~ veı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fından işgal edilmiş olan bütün şefür 1 hal neşretmış ve Çin de, meşgul mın- torıı:akla~· nazırı Oht.anı şımalı Çın ne- Lugünkü vaziyetin gerek bu memleket 

·-·-• • 
lngiltere - ltalya 

zaretine tnyin edilmiş ,.e onun vazife- !er halkı ve gerek büylin dünya için 

sini vekfüeten hariciye nazırı general hakiki bir tehlike teşkil etiği ve bunun 
U k' d ht t . f devamına müsaade edilemiyeceği kay-

ga ı eru e e mış ır. dedilmekte idi. 
Paris ,24 (Radyo) - Havas Ajan-,,. ____________ ......, 

sı haber veriyor: · . 1 Elh İdare~inde~filJi kü 

Muasolin;.. lspanvadan derhal on Japonlar Sarı nehirde ilerlemekte amralüphane SIDf'I~ . ···-
r T devam ediyorlar. 1 Bu hafta iki nefis filmi birden 

bin askeri geri cekmeğe karar verdi Çinliler, büyük mikyasta müdafaa 1 - La Bohem 
• tertibatı alıyorlar. 1 

. londra, 23 (A.A.) - Gazetele- yanların hali hazırda harbın sevk ve Hankov önünde büyük · muharebe-
tın. Rornadan istihbarına göre Mus- idaresi hususunda kat'i bir unsur ler bekleniyor. 
10

1.ni askeri mütehassısların lapan- teşkil etmemekte olduklarını göster· 
Yadaki vaziyet hakkındaki raporla- mektedir. Şanıhay, 23 (A.A.) - Hanken
tını tetkik ettikten sonra general F ranko İtalyanların yerine kaim den bildirildiğine göre, Çinliler Lun
f tankonun vaziyetine tehlikeli bir olabilecek talim görmüŞ askerlere ghay hattı üzerinde Ceng Cenin gar-
~arbe indirmeksizin ispanyadan: dolayi B.Mussolini B.Çemberlaynı 1 bında yani tuğyana uğramıt olan 1 

~~thal on bin askeri geri çekebilecc- . malik bulunmaktadır. , Bu sebepten mıntakada kain bulunan lsungmen 

Marta Eggartb 
Jane Kiepura 

2-Günah 
Çocuğu 

F rançois Rasay 
gı kanaatini hasıl etmiştir. ı İngiliz - İtalyan itilaafını meriyet k b "d . 

1 
t . 

1 
d. 

Filvaki mütehassısların vermi§ mcvkiine koymak kararını vermeğe aaa aaını yenı en ~ga e. mıt er ~r. •--S-e_a_n_s_l_ar_:_3_·_7_d_e_L';bob;; 
:~u~lan l'apor geçen Mart ayında . sevkedebilecek bir hareket icrasına Jap~nlar cenuba dogru rıcat etmıt· 5 • 9 Günah çocuğu 

Feli Kudart 

uhıın bir rol oynamış olan İtal- 1 muktedir bulunmaktadır. 1 lerdır. '•--------------• 

ŞiiR 

Balıarda sabah 
Dilber ve çıplak bir kız, elinde yelpazesi; 
Fecrin eteklerinde geceyi savuruyor. 
Ve fal'kı aöyliiyor kımıldanan dailara, 
Son Yddıztepede donmuı gibi duruyor. 

Kız timdi zirvededir beyaz bir heykel gibi 
Gözükmiyen bir yere verdi ifaretini 
Donuk bir aydınlıktan batı gösteren günq. . 
Sevip te teslim etti bütün bekaretini. 

Genç kız bu ıtıklarda hazla kıvrandı, bitft 
Ilık bir nur halinde düştü gene toprağa 
Ve bit"bahar meltemi esti son rüyalarda 
Uleler çemenlikte geldi dudakdudaja. 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

................................................. 

/ 



ANADOLU 

Japon istilası karşısında Çin 
köylüsünün hareketi 

Çinliler, şimdi çetin mu
harebelerine başladılar 

Mısır Beyi, Yavuzun elçisinin eski rakibi 
olduiun görür görmez alaya başladı 

- Dti unu)orum. Çunkli \azifem, Yazan: M. AYHAN artın h\ıhçşle ferpıanımıza arzı hi~- T J J "'" ı• •il!• 
z~tı !ahıuıe v~ mulku milletı d:.ııtün- - 208 - met edu k kim~ vttr mıdır? Banll 1 Ür Ü ZU Üm Ve işkenceye maruz kalan 
mekUr. ~ksi W.kdiı de Hıdf~ıi ih- .\üz asker ıle l.ıirleikte oldürmtiB- Lir Lö\lesiui bulabilir misin? ' 

~B tUnışl Qlµrum. . tür • .Ben de onun üzerine J t41J8.!uğımı Ahmet a~u, bir miı< Jet dUşündu. 30 milyon Çin köylüsü, Garba dog"' ru 
u -~er, e!l{tseu dıuliıa \e \e~e v~ t Q· • •• • • • 

11 ı.. • .ı d. h . 4 )ap ım ..... undı ona, e~ı gon~lerırilem, _ .8ııldum dendımız k b ç J 
f\4Dı4. lÇlJl~~ ~~>l),.\'Ull nn JIHI l bu• eJl • • ••• a ıyor v ••t•tn •n ·ı e ki d lli;e seriııden .. O~lUittl rtt ...., • Da~·nı .. tıe~ ı tt.ikrarhımıyacak nııdı~?.... - Kimdir o.? e u u 1 1 erı aya an ırıyor 

N 
·v .,. . .. u~un amma, L ) le gerekmu mı? 

Haziran 25 

Beynelmilel ticare 
odalan Türk komi 

tesi toplantısı 
27 H .. zir.anda İst.anbulda topJan 

en.iç beynelmilel Tiq&ret odalar.ı 'fu 
kiye milli komitesinin kongrcainel 
mu• lJor~a komiseri B. Şe\ ki Ertogro-
lup iwtiru~ etme~ 1ktuıad Vekaletin 
den b~ldirilmiftir. B. Şevki ErtogroJ. 
bugün 1sumbula aidecek, )(ongreyt 
iştirak ettikten sonra Ankaraya geçe
rek borsa büclcesi nin bıı:ıdiki \ e lıztnı 
porııa.slru tılikdar eden bazı ıaesele
ler hakkında alakadar makamlar 
t~maal@rda hulunacaktlr. 

- ~ e V{l.r .& un~, SQ) l~. ç*'buk i!Q)'- - Evt!t padi11ahım, bunn da bir - Emir _ııo~ka<lcm.. Noye Zürher Saytunıun Şang-
ı.ı ,., l.i 1 . 1 . - Ya, nu:e udamdır o! haya ıönderdiji huauai muı..l>iri • 

- t:fenclimiı. bu harp ~rtık çok ~ure Bu. aca,gız Mşup ,elslız.. k t - Hu i~ için bir ilmiş kaftan ya::ııyor· Adlı yede tayinler 
tat& . . . - ız le, ısır ı arı t>n ço ını. · l · • l . . . 

ız ve ~hk~ı bır hal alnuttır.:·· \ nn, onlarla en fozhı dtiııCip kalkan - Ç'cıgırıtı Ollij dn bana.. Japonlar, Çindeki harbe geçen . zmır adhye~rnde s:tluhiyetli müd 
S~ _Y9ha ile ını ~~· ~~~P yolı.ı ll~ kim vardır! 1 Biraz sonr~, t'S\\i l\lısırh be\· de yaz bct ladılc.ları zaman, Çin köylü- deıumumi n:ıuavinliginde vazife fl0-

.111, biran evf} haUedılıtl~hdu·. v h. ı· . . . .1 huzurdu i·ıi . lerinin, Şan-Kay-~k reı"imine ve ren B. Enverı Ege, talebıyle asıl vazi-
.& ... ı"A.ı, r A-1-dı" 'L~~ı·-t d - ...,,a ıre va .• mız. ıep mı wnırı.ıı. \'. K . & s· 1 . h k. ·-· . 

- ~·J&p'ff~ ··• ~u. 't•· 'AAA a. • . y ., . .. . . umıntan~cl lc.arıı cephe tllacakları- .ıe 1 0 an ıcra a ımlı&'ı vazifesine ta-
ha sarih ol bhka~rım paşa ı - Ahl1lE!t ngıı Ö) le nıı ? l'\ •• onu bir muddet tetkık ett.ı, .. id . l d ,.,,.. ._.. .h "'"f yin edilmiş \'e i- baıı.J t S 

· ·· E t • ı· · ı: ht ı·f 1 . . d nı um e ıyor ar ı \c-UflaU ı tua v- "'amıf lP. u - Sultanım Wıim ~imiz yalnız - \e ~teııt ımız.. ıu e ı me\ZU ar üı.erm e .kol!uşı.ıp il da K . . i . hakimi B M-emduh da allhi 
Mwrda :qudır? Q"rk h~v .. ı: .. r ne ol - Onu çakırtın bana! Ztkpsmı kavr~~,hl~tan sonra byı karın ' bo~rnılntana • .__~ı teboız çlu- -Q...ıAeiıı~uau mu v·nı:&· ı ••-'Y 

v,. • ~ • B" • . u ıuz ve gaz arına IU)Qar rç u ·m ~Y .. a ı '-ıne wv•n 
du 1 ıraz sonra eskı tı hırlar emirı \'e - Seni, eıki ıultanma elçi oıar;Jc olan k .. 1.. .. t • . t lunnuııtur 

•- Mısır var · Ah t Jd. h d • . . oy uyu, )'•P ıııı z1ru propa- • 
Şah .uımail ne ilemdedir? Di~er dev- . .. . ısı me aga ~e ı, u.zura gon e~e~egım, ne dt:l'srn? gandaaile çok tiddetli bir tekilde ha- -···-·-···-·-·-· ... ···-·-· .. •• 
let ifleri naışıl fidQ'Qf? ..• ,4\vrqpa dev- dız çoktu.. ı Ut:dı. rekete ıeçinniıti. tMiır. Y\lrdWını bırwp bçan · 
Jetleri De olan mQıuw~btt1'rimiı ne -:-. Ahmet ıı • a, ~um· suJt~nma lıir - Hazırım ~ult.anımız.. Bundan Kuminatana, toprakların köylü Sfnlar, ovalarda lqunp kunnakt 
ı~kıl almıttır ve başka yapılacak tef elçı ızam etmek rnutlabımdır .. Fakat ~onra bizim sultanımız. karşı •ıda aıa.ında tak.im ve tevzüni köylü- Jt, Hull tehirlerde dilenmekte, it bulunca 
k•lm•mıt ınıdır? /ona, kendi yakınlarımdan jnS{lQ göq- bu nuyorlar. yü murahabacılardan kur;.,maiı f d de !ot ~1- L_1_ ~olursa çahımakta, açlık ve lftı 
ıatı f"haNQ!ı filurf(i{l, ben burtc.lıt. dermekJiğim, o insµnı pile bıle oldurt- - Aferin! .. Derhal beş yuz .ki~fük memleketin muhtelif ~lermd~ :are ın e v 14lrı A4Wllamıt- çekmektedir. Köy cemaati, hat 

Sonra!? .. Acaba şehzade hazretleri, mekliğim demt.n.tir. Şehirde tanıdı&ın bir müfreze ile hareket bt.. köylünün kendismi muıtakilen ida- ır~ bo k I J , aileler darmadağın olmaktadır. Bi 
undaki vekayl ff muamelltı arzuyu lıhaırlıl rdım. bize hakika•en temayül Ytv~, 'fijnQS Pll~·n döndü : re etmeaini \e köylijye c;loıtça bir ç· . ll'1 .. '··!<_aaJ°. ıe•'f!On ukcrlerı, lerce yıllık ve mükemmel bir ıur,t 
fa)ıaneye uysun tekilde çevirebilecek ştmiş M~ırlılaı-Q~m f.jll .Yf.nll> t!' bu· -.. 5911"' Vf.r.,.... tavır takınacak bir hükOm~tin y l;ıow k_ının b~yu .' .... J:r rınde h t~~ Nan .. te organize edilmit bir camian 
mldil'? .. Fevkallld@ ahval karşısında, """'-'"~'"" ............ •11111111111111111"""'""'" 11••••11nıt111 •1111•••••••"•• .......... ,....... şına gelmeıini vadetmİ§tİ. ı~de bıle, ııırdı ten fQflrt' l\lnlerce uzuvları bugün eadece tatlun ' 
Ol'aya y.tftiBeeye kadar ne yapanz?. ltalyanm iktısadi durUmU Fakat, ko~lünün Y@rdımilo htı- ~agm~e ~an~aifhllkmu~lar, ya· y~ğın~~ ~·~ birşey ~~'· ~ 

l:ter yaıulıyonam, bu dUf{incele- 11mlar nı ezdikten sonra, onlara aır- ~p l:'1 •f ' sı't 1 urş~?ş bin buyuk ihtıyaçlan dolayıeile, 
lbm, kulunu&ua aamimiyet aadak~- • ı tını çevirdi ve anarş· tçe bir mahi- ~·t~er,h kA kn le d~b4j~ her ~\lr- devletiıün, villyet ve belediy · 
tfne bafıtlayıruz. L.Iabeşıstan -'an bek 'enen .)et alan köy)ü hareketini birçok U ÇU',.~n are .. ete~ Je U unmuf ar- rniJyan\ofq IÖÇl!U)Jli, ~llİ.f 

Yavuz, beynilujen vvrulmuş~ d9n rı ~ Q~ L~ kan dökerek baıtırdı. Önce verilmiş dbır. 'ı ukael ~ rut~~~ apon su~yı~ aiyclim:"-. bcmndır~ P'k .z 
cl(I. olan aöaloun hePfİ unutuldu. u azgın ıgın ~nune geçme& ınıırı ralırı vardır. Hu•"ıi :yf.J'Cbuı ınij 

H-'-1 '--te ö ) r s d · d ı Aak ,... .. b·· .. k b bevhude yere ugre:ıtJp durdular: fıt- ~erinin f--1ı"yetJ-·· ç k _,.i.. 
aAIAil n ye ... onra, aha kor- ran ıman a ınamıyormu ~rı zumre ve uyu urjua- iç t l b h ·ı . •t .., .... ı o .,. .. ....., 

hlf.cak birşey de vardı : ya dayanan Kumintang, Şan .. Kay- . ~ Jn .~ "' u'U!\t' tomarQl ~ ocız ftl'1locM bir Qlçijyij buldqlı ha 
Y J, oihı ktl"4r 4- kenditini Sultan •• ~ • • S.kin önderliii altında modem bir ıçın ~ 1 ıl~r · . . .. . göçmenlerin sef alet~ri korkun '* "1erff?. B .., d k J .,_ k } •• d 20 devlet kurmak itine kendini verdi. Muıtevlılerın Cin koylerınde yap- tur. 
Mle'ma~ btbaaına itşat eden bir ug ay ıt ıgına arşı un ara yuz e Şaşkın bir hale gelen ve hayal inki- 2.:db·tlaaıarı §eyleri en geniş hav- Jaı>_on propagandası, Japon 

nlltb amma, ne olur, ne olmaz, keQ- • b . d k } k ~arına uğramış olan köyliilerin ço-
1 m•~· ~ h\lf~fta Y•· ke~l~nJt: can ciğer kesilmiş Çin kö 

dili bile babaaını sil&ha aarılarak zor- nIS eİIIl e mtSlr 8f1Şttrl aca ttr gu ko~üni l~rin tarq{ırıa geçti. :nh~~~ınl~ v.e husu~ıyle mısyon~r le~m.ın~ır ~a~ yiyip içtikte 
a •il••••• ~ miydi? . . . . . j Halbukı, bu hareketlerile onlar çok m rın vermlf olduk1-rı bıı .. Çınlı bır koylu kızının Sapon aab 
B~ OOD~Ha bil'1 m~eti telılilw- . Tımea gaı9te11, ha.lyan ek,nQJJU-/ batb bir ı.te yaram~ıfbr .. B· nd~n )'~nht bir yola qpmıtlardı. Zir", Çin çok _ra~rlls~ ~ır. Jeriae aeviner,k 8\J veıdijini , .. 

ye daıUrebflecek vak'alar beklene~ aı ~kınc:Ua 'P.Un 'Qır .~ak.le fu-,baı~ esk\ ekgno!nıden bırd~nbıreıkomüni11tleri yeni bir caınianın or- Çın _ko}ltısu m~kate e haya- r111 fotoğraflar dağıtıyor. Bu uyd 
mfyd!T mıttır. Bu m-}q.leye ~or~ İtalyının yenı•ıne g~~lm~ı mevcut tıearet ganizatörleri olarak hiçbir muvaffa- bn çetın şartlarına alışkındır: bun- rna fotoğraflar hakikaten pek ain 

J)erin derin nefes aldı. ~lııından ha- ?am maddelere ve bılh~~ petrql muvazencsı .ı bır hı\ylı sartmıştır. kıyet aöstf'remedikleri gibi, birçok dan başka, o, sel bukınlarına, bula- bir sahtokirlıktır. Japonlann iş 
tu hatıt.....,. amut& bafl•dl ~ile~ madenlere .olan ih.uyacı t.- Yeni--~ ~ai41na fwı ve ek· yıllv tümı çeıio vt ~ .. ~tak h.eı.lıkJ_... •ki• ısıuk•"'tllllıtt ~ •W~ı ~ vila 
-u.. ' bariiz ettirilmektedır. balya i.u ihtl- . . m•-" 111~.,.ı.,;. . J.cl.n ıon""' askerllk bakımından etm•Iİnf bilen bir insandır . .Bu köv- Jet- halktnm _v ..... u-!""-rr. '4>.·e 
,..,....._ yoçlattl:\I t•ınin için ~kaliO. led.- . merkezi hükumete mağlup oldular. ıu oır ıoKma ıopr(\fına ve kerpıç mıırır. ~n-t..ay-o\JCK ile J .ı ü 

Penc,reden qa(ıya. Kahireye wb~a btlanmak~ır. Halb\UJi Geçenlerde Duçe?"! ~şkanlıiı Bu vaziyeti gören Japonlar, Cin k.ulübeaine ıwnJ1lu baibdır; hu iti- ~aki her ikinci kc;y bom ıtu 
J>abı: H•beıis~ın İttJyan Qtartiainin t.- ı altın~ ~opil)~ daımı buğday ~9- milletine deiil de Kumiatan kar· barla onu yerind n kımıldatmak IJo- jCrJ ~lan köylerde de halkın yaıa 

- Dotru aöylüyorsun Yunuı!... mininde oynıyacağı rol henüz müb-lko~~t~ı, >:enı qıah~ul bıı~~Y fıat• 1, airittiilltri blr harpte, Cin 'köylü· \ay biffef değildir: niteklm hıp-bin bile luJml\Jllııtır. T•rlalmrı . 
1'oif'l töy1Qyoıwun pqaJ •• ~vet, bu homdir. HükUınet bu yeni koloninin l~rını ıımdid~n t~ıt e.trnıştır. Bu •ünden mukav~met değil de aem- ilk günlerinde Japonlardan bile qç- da daha geçen yı\clan kalma e 

llMltlt tNJa \UıffJ .• Orada her iıl YU· istismarına ancak pek cüz'i aermoye fıatler ftek!olitre~ı. 7S kjJo gelen >:Y-!pati ~ecekJerini iirnid ettil~r. fJ- mcunıştır. Fakat, 1ııpop iıtiJa,ı tJtıa .. hali old\,Jğu gibi duruyor. 
UatU bll'lktlk. l'81Z1\lab, bir bal, bir yatum.ıttır. M•uai \ettbbii•t.rin ~ IJl~ bu~d'y· ~ti\ ken~ş.IQ 1~1~b:~" kat, ~inlinin ezeldenberi kapalı kal- da kalmış olan Çin köyliılerinin çek- Çin köylüsii kendilerine hla 
fellket O}Ur&a 1 befİ8tandW sermayesi 5 milyar li- J 35 Ve ,.rt b\l~daylar l J ırat Q .. - mlf olan ruhunda muhakkak auret~ tiklerj ceza ve gördükl.ri lcork.unç \.4S\1Ue Jn\idaf~a ge ·yorlıu. e-
l - İfte, kulunuz da o?u dtlşUndOm. reti ,~kte i14:. ~elde edilen n•- caktır. . .. . te bekledilderi reakaiyoııu hiçbir ..-hn_eler. ço~ geç~edt-n b~tün Cin- dü~ri J"'ponlArın ~ak~neli tij 
• - 'u halde, ne denın, derhal h•- tjceler tatmin edıcı olmaktan uzak- Bu sene ~v~n~ gayrı ınWijUt yerde temin edemiyerek büyük hi'ı de ~a1Jdpn agı~ koydan koye ıçloloş· lerı vezırhlı atomobıllenle hafi 
ielrı&ta aeçelhıı mi? hr. Petrol wk 'P'illıııakta ve pamu~ ~~çm~kte QlınM•ı bıdqyottfl kurak- hayal inkiarına uğradılar. JıtiJi te· ıııaga başlamıttır. kAmıyorI.r. fabt, dawlar• &. 

- ~ ~ım. '1Qn defa. 'bir zeriyatı da vasi mık.yasta teıvilç lı~ hük.ü~ türmüı ~uhın~fHJ ho~- ferine çıkmıt olan Japon askeri, 80n $imal ve orta Çinc:leki, koyJuler, Qlan g(içnwnler tıiın~Jdon ye 
t.ecrubed.e, bir sulh tecrUbelinde bu- ol\lnmak~r. Hanı 4eriler ile kah- bıyle y~nı rtkolı.aın eqık olacaaı ~m yıl içinde hiç deaiJmemittir. Jawn ordu•-,, önünde. rüzgir önijn~ ~•n çıQr~ J~pon ~ye k.Qiıan....., 
Jun•hıq.. v•Yi ittiıtna ~ecelt 9l\lr~~· ~b.- ~naati ?1ev~~t~ur. IJµiQ&y d9'ityı- Bundae otuz yıl evel prens lto ve ele ~" wibi dorın.dıaın olmı..t- yqll.ra vo ~llM4' ~n Y• .. 

- Fakat bu naaıl olurT .• Hayır, ha- tiıtanın ham madde ıhrac~~ı?.m ıı>:le harıce do~ız çıkarma.?'aaı arzu Marki Katsura gibi fevkalade mü- ~dı. K.d_ın, erlc.'k. v~ çocuk. ohız tadırlar: Japonların ceph~ ,., ... 
yır, yapamam bunu r ehemmiyetsiz olduğunu göruruz. edılmekte oldugundan bugdaym tı- kemmel diplomotların, Tokyoda- mılyondan fazla ınaan. düşman de faalıyette bulunan gerılia tq 
-Padltümı, mO..ıde buyurun, bir Esasen ham derilerin ltalyaya ihr4- tarrufkirane jc(ar~ edilmeti m~ .. - ki parlamento tribünlerinden, Ko- önünde. çift ve cubuiuırn, yurd v~ ler-inin yardımfarile harek~te ge 

defa dW tecıilM edelim .• Ni~ln ,,_ cı memnudur. Bunlar d~n dile buğday unlarına yüzde 20 nif- reada ve Mançuriada~i Japoıı pker- yuvasını bımkıp ~çmıştır. Bu ~lk, hu göçmenler bazan büyük ha 
Ur teltf M1irla? ~ayni ıntkfadı dojr.,yo ya~ncı memlek.t:tlere ih-. betinde bat~ hupu~t ';10~ karıı- lerinin azgınlık ve tatkınlıkları hak- Şansi ve Çekiang da dağlara, teı-- ketler de yapmaktadırlar. Son 
kut ~ V'"'1tc.letı. fO~~ hınıa- raç Qlı.ınmaktachrlar. tırılmasına karar verılmııtır kında eqyJ.diii acı .qıler, bufÜD h,- lere kaçıp sığınm14tır: Hovan v• n~ ve tul.wııt aylarındo Şanaba 
Iaııaralt- batti tebliU1ve do.tere}( te- SQıij şcç~n aaaeteye wıör~ di,i~ya- ~uğpy unlarının fÜzde 20 ni•· men heıMB. uaut~~ ci~ir. A.. K~111ıu ova~nndaki ı~men ~1- tuıı!orlaadı~ blllunon fil u 
mJne çalıplım? .. Teertıbe ederiz, ak- mn takip etmekte oldugu Otarfl Allbetınde Mıaır l,lnµ ve yahut yalqız.keri zümre•ıne hakıkatııı toylenme- lerı, garbe dogru akıp gıtmektedır. şehır bu aerıllacılar tardından 
ıl çıkarsa, derhal hücuma seçeriz. rnanvada olduğu gibi ham madde yüzde onu nisbetinde pirinç ve h.k-1 sini her vakitten ziyade lüzumlu kı- Anking ile Vuhan Jırasmda, tahmine lfp ifgal edi)nıiş ve niye uğracl 

- J'akat J>&f&, dOfUBmiJONUa ki, fiat~rını yükseltmekten ve dolayı-jliyat unu karııtırılll}~ı alak@d(lr~- lan bugünkü aünde, JaPQJtyanın göre. yalnı~ Yanpte vadisinde oıı naı .-..ran Japon aakerleripin h 
o. daha seçenlerde benim elçiai bet ıile hayat bahalılıjını artırJl'Ulktan rın ihtiyarına bırakılmıştır. l Jtonun yahud Katturanıııçap ve çe- milYQn köylij d•hft"t içi~de lt&\çrnu- ai bıçaktan pçirilmiıtir . 
............... ~ ....................................... ll!IJlllJI ............................................................................ .... 

Ve artık oradan hiç çıkrıuyac~- - Zavallı yavrucuk!... birisini bana vermi 1erdi. Orada bir Tavandaki kiıçük bir yarık, dıv 
ğım!.. [)inliyor ınuaun Hilmi! Bu iki ke- pQrtatif karyolam, bir dolabım, biı daki ııva l~~leri, muanm ije .. 

~ 
ı ' - ' Rabbim 1 Bu benim için azaplanıı lime içinde muhakkak ki ~n yqı- muam, üç tane de iebmlem var• de ~jrülen kertik beni uatle 

KARANLIVT A it- A. 1 A t.. T ADAM ı en yakıcııı .. ~n atefliıi~dil._._ . • yordum. Zavallı ben ı 2-v-ıla be~ 1.. dı. . pıeşiul ederdi. 
~ ,.... ~, . Zaten dunyam~. ~usnıut ~~bi~- Bütün aururuma, biltiln nwtane- Sabahleyın 9a4l d9k\1J \mc\lkı. Bunlar, biraz sonra başlıya 

---------------~---------Jd~l~~~~··~dın~ti~~~~~i~~~~~~~. ~~p~~~ ~~ h. 
YAZAN • IRF&u u a.•AR halde onun uzennde gezıyordum. la uıne ••t m--L.urivo•=-.ıe Fakat yataktan kalkmazdım. .. .. .. . ... nd _1_ l--d 

• ~ ~ aimd· ---Ltım ).. n ar ,.. ~ .... ..., ~- Zih imi tü ı·· t•• 1" dü~ ıe.. 41~'1Pll\llı onu ~ aır~nırm1 •··· 
h k "" ı ne ya~ ka1dım n , r u ur u ., .. nce l"\.J--· ı..:- t..::.--·nd di'" k 

Toknt, yumruk, tekme ..• Nihayet runa ıç ~~~ak cevap verdi: Annemle daha neler ko1tuthak• A~ bu kollann arallnda ne- rin pençeainden kurtaramu; onlar- ~ff~ ~ ~1 •n . a•r 
UiiJife m~ ve hoçaların - Y•.ibür .-ı ~ WY1 11arıru pek bilemiyorum. fakat kapa- I. beraber ben~ ıür\iklenlr ıider- te1ı• ~-- ç~1' .. ~uıı bir(delD"l'I 
kavpya müdahalesi bqtan başa zih- Ona da ıırayet eder diyqrl@,f. Düıij- ~n çı)qarken doktorun aeai tekrar cat anyord~... .... d" Y9iıJ), ÇJVlhtr 1fe lihıad. lok.om 
Dimi altuıt etti. nünüz iki ıözü k?r o~ ~ y.- ku~klarıma ~tı: -:- Ann.c= J\nneçipnl _ aa'·1ece kaç uat eçircli bibn.uı? ve vaıon halini alırlardı. 

Beni çocuklann elinden kurtaran pmak 1 Hem de hır erır.k iQQ.... - Hiç merak etmeyiniz 1uEım 1 . D~' .~ .. .. !~· .. O ~ ~nemin sesi od:nın önünde du- Tek aözümle yarJtbğım eeerl 
bu uzun boylu arkadatımm adı Va- Annem ağlıyordu. Size btitün ıerefimle temin ederim ~- it?,Pulanun 1,1

4.tup ela 11 yor, 1-d~- yulunca ~in 41Dbir Qldu&unu aın- min ~nlannı, hep hu 
ıf~ B kelimeler, el'an bütün tazeU- L: • 1 .. .. wla kala k- zumu 18 tan ıozyq rını men .,- • fi- ..,.__ _1:11--1_ di T 

• w. • _ u . . de .. ÇQÇYi\ID f9 ıozu saı m ca le •!'-rbn lardım: "fit& ve ..-~q ~r m. o 
...,..._.., '•, !:.:I kulaklanmın ıçm YaflU' tı Haatal w 1 .. zle zer kadaır 119 

• •!•- -• '1 k • • ,~a·0 k .k. gözümü de bybe~ 1
: ı~ın k aoBa . re 

1 
- Yavrumr.. Ş,vıili Y•YJUnll - Ziyacığım artık kalkl Sut on- veremaÜc ... v-•• ar, örler, f&l'I 

iki Yaflnda iken •ai gözümde bir eme ' 
1 1 li d •inuebeSo tı yo tur. ._n

1
a !~~~~1· Zivaçıö-ıın.. biri dilaizler ve deliler benim karde 

le'-- beli · · B 1 k altı b uk memİR ihtima var 5
• nra, uzun parmaa ı ırı uu ', -t ''" K-l'-- •w• 1 ..:-..J: 

Ae rlnlfti. u e •· uç ., özümden çokta,. L--:- • . 1..-- Diye o ela feryacl ediyqrdu. - ~YJm apneeıpnı ·~· 
yıl 80nra büyiidü. Gözümü tifirdi. 1 Ben ~~ eag g ~ ... k~ IÇ~f Yf!1an ~ınun Bu anda yaşlı aözlerimle dokto- - Bekliyorum çabuk ol f Saatlerce bu piyeslerin, rom 
O doktor bu doktor derken, niha- vupçm ~ • be ·sabahlara q, =e ,,:mndı. Ktıki ge~me- ra bakmak ihtiyacını duydum. Ba- Aaqem i>Mlfr, ben ıene bjr ı\Ur rm ve uaup hiMyelesin ınae 
yet annemle toluiu lıtanbulda al- Onun agneıaa, n~rma artık ~ ç·· ... .. tımı çevirdim. lü kalkamazdım. Sanki, karyolaya rile altüst olurdum. 
dık dar uyutmıyan ancı unk\l b'J na:sm,klar bana bed- :1 .... .ı · =•--•- · :ı · L--·-... ., ,,., . •• . ~ - • rd r-r---.' . ' .. Ukin o. ai>zlerini benden akla- V~ıwum ~IV&fCUS ~~V~ti=1!1JlJf, ~·~ Hazan bunları fJlSıllara ayınr 

lıtanbulda da ıoatermed~ız hammul ed~ıy?, ~ın-d dünyayt bahrük. ~· tteW.«mı. hayatta çu- mak iatedil YHJıia ba,ltnmıı ııbı bir~ pr- Me,eli dördü .. f .W. kaldı 
kimte kalmadı. Fakat ~l ~zu~ün e a deh" cıiezii, ~ü~ ~brekli, çür\\k --~.J cıhl . . ncu u . 

Beyaz taçlı ve beyaz ~ \>ir yum\l~ı, mçın bılmem, ban kafalı Vf k&- aü\I Yatamaqm ıatı- e.klıY5WfC&l'1 f • • Yatağın içinde mü~ıı t>ır pıy~4 _veyıJ ropıaıuı, ert~ı . 
ıöz dok.toru bir aün annemin elin- tet venyordu. .. .• rabnıa teker ~r anlabyorlardı.. o~~" dgk.tor ~ ~ımltt ~~a- kıvramrdıryı 1 • ıene aynı yerden batlarcJnn. 
den tuttu: ~~iyqrdu111 ~i büt\i? butu· Derin bir ~ çekmetinden sonra ber "ihfordu. ~~ .. ıefı~ v, ra~ı~ Annemin .,,_i tekrar duyylµrt cc iki yohud üç lıY ıüreıı tiy,_ 

- Kızım, dedi: bu göıden heYW ne vcJınbktan, aünetteıı, dı,alardan, uzun ~ adamın yani dok'°9 d9kt9run aadı, Gozcu Eaad ~ i6:1i. _ Ziyacıjım •rl4~ ~ ı rım, ıQIPlln~ııa Pf!k ç~~u. 
okl Viyanaya da aitsen ÇOC~\l ~)erden, ~MIQ&i~~ v- babam· r~n r~v~-~öyled~~ .. Ve ~·~ıı !·, . . . Cüqı~i ıtekiı on .~re tekrarlan- ~yl~tti• •et yo~ ki, b 

tedavi ettirmeuin 1 İyiai mi ~ ~ ~ ·~· bile ıtıtmedıfl. fU. ~u.ç';Uc kelımeı.r, Mı11rlı caddeaındekı evımizcleq chktaıı sonıa, pqrm_tifımdeıı bir yı- bunlar tçundea kopup aeJen b 
mil9 ..._, Pwaııı bq, yere haıcamal Tan.l sibi karanlık bir yere ka~1w W~ ~ 11~ J,ÇUDf diŞUlclu- ~ m..ıya ~ıyorclum. Evimiz im et ıiilçni halind. ıorla &MİJY• ı...n Uauetti. 

Aımem," 1ı.ju eaçh ıöz dg :o- nacatımı.. , ler: cl6it Ollala)'C. Alt kattakl .uıu.ı. iaertliaa. ..... Aıkau Yel 
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- 189- Yazan: ALEKSANDR DOMA 

Mayledi boğuk bir sesle: " O h! bir şey söyleme, bu 
adcıma söylediklerimden birşey snyleme yoksa 

mahvoldum,, diye söylendi. · 

İşittim ki, bir adam karısını bıçak
lamış ... 

lJu~·dum ki, bir delikanlı babasına 
b;cak çekmh~ ... 

Okuclıım ki bir talebe öğretmenine 
sa.lcfırmış, kaçmı~. yakalamışiar .. 

Rı:nlar, içinde bulunduğunıuz ile
min vukuatı cümlesindendir. Önüne 
gecmek zordm·. burada da olur, Bağ
d:Jtlda da .. 

Kadın haykırdı: şına oturdu ; sonra cebinden bir ka- ' nıiş olduğu ıç ııı daha fır.sat kay1n l- Cazalandırmak korkusu hiç kimse-
- Lütfediniz, merhamet ediniz de ğıd çıkararak yavaş ya,·aş açtı. maclı: ~ alnız h~ı.j km·la•t mak iı:in ) j tamamen dur(i.ı;t yapamaz. lçinrle 

ticamı dinleyiniz; niçin kullımacağı- - Bakınız: dedi. bir gösteriştir, işı r ı,. 1 k ·1dar. d iyo, . ) nşanuısına rnii~aıule ettiği fenalığı 
Jttı bildiji için baronun elimden almış _ Sizin için çıkarttığım Vf' hun- sunıız. F.ıknt v:uııl·~ oı :unut:; ~ı..ı bir müdd<'t saklamağa sebep olsa ve 
olduğu o bıçağı bana veriniz; oh hı- dan .sonra geçireceğiniz hayat için emir yrıı·rn Dük tlö Buk>ıgh1ıma gön bu fenıtlığın başkalarına sirayetine 
ÇMj'ı, onu bana bir dakika için lütfen, ferman hükmünde olaıı pasaportu- . derilecek ; öbiiı· ~liıı d<' onun taı·a- miieRsir bulunsa da hakiki ahlak ve 
ınerhameten veriniz! Ayaklarınızı nuzu göstermeğe geldim. j f111dıuı imzahPın'ı ~ , . ' kendi mi.ıhü. sel'iye~ini hicbir zaman değiştiremez. 
lpeyim ! Si7.e hiçbir ?.ararım olmıya- Sonra, gözlerini Ma~· lediden kfı- rü Ht: mü:1ürlf'n>ni~ olarak gtri g~ıf'. Hundan başka vak'alar ilk defa 
taiına emin olmak için isterseniz ka- ğıda çevirerek okumağa başladı: cck; ve yirmi ıloı·t saat sonra d'ı hu le iıah edildiği gibi de değildir. llk izah 
ı>ıyı kı.patmız ! All~hım ! Size, ömrUm- ~ ..... ya gitmek için vizu: 1 mü icra eailec•.!k. _..\dly~ mu.danı, i~- insanı yanlış yola sevkeder. Kabahat-
e ilk defa rastgt!ldiğim sh:in gibi iyi c: İısim yeri açık bırakıldı: tercih te size söyliyeceğim bu kadardır. lıyı bulmak, geniş bir tetkike muh-
e .. !katli bir kimııeye ben ne yapabi- ettiğiniz bir yer varsa söyleyiniz; Ren de size cevap olarak derim taçtır. 
irim 1 Siz, siz belki benim halaskarını istediğiniz ~er; Lorıdradaıı bin fer- ki, kuvvetinizin haksız iHtimali, sah- Çocuklar, gender, mensup bulun
luı·ıuuuı ! Şu bıçağı bir dakika, biran sahtun aşağı olmamak üzere, uzak te isim altında yapacağınız bu sür- duğu ailenin bir ı:mrçası olduğuna 
~in bana veriniz, onu Rize kapının olursa arzunuz dikkate alınır. Şim- glinliik; alçaklıktır! göre ijjledikleri suçlarda, büyüklerin 
rmaklıtından geri veririm; bir da- di okuyayım: - Doğru isminizle asılmağı daha daha e\·el işlediği sucların izlerini bul-

ika, mösyö Felton, şerefimi kurtu- c .... ra gitmek iç.in viza; Fransa iyi mi buluyorsunuz, Mayledi? lngi- mak ve içtimai değişiklikleri vücwla 
olursunuz. hükOmeti adliyesi tarafından omuzu liz kanunlarının sahte evlenme hak. getiren amilleri aramak ta lazımdır .. 

-20- YAZA~r : AIJ/ ENVER 

YEŞİL URFA 
Urfa, yeşil vasfına bihakkin layik, 

ve tarihi bir ş.ehirdir 

l' eşil U1·/amn mnunıi görütıÜfÜ Felton, ellerini mahpuı:ıun elinden damgalanmış Ye cezasını çektikten kında merhamet göstermiyeceiini Çocuğun, gencin mensup olduğu alle-
ekmeti unutarak korku ile dedi ki: sonra ı:ıerbeı::t bırakılmış olan Şar1ot bilirsiniz; doğı·u söy1enıek lazımge- d~ sakin bir hayat mevcut değilse \'e Pirecikle Urfa araaındaki yol, tle- ne altın kalemle yazılacak eh.emmi-

- Kendinizi öldürmek ha! Öyle BakRoıı nanııııdHki kadın bu mahal- fin:;e, Leııim yahud kardeşimin ismi orada çocuk i~iıı müsait bir hava es- j.il otomobilin, yük arabalarının, hat J'ettedir. 
apmaLk ha 1 de, üç ferı-;tlhtırn ziyade uzaklaşma- İ~t> km·ıMır~u sizden kurtulma~ i~n miyorsa iş değişir. Hepimi'Zin malO- ta, bazı kıaımlarında atın bile zor , .. , 

Mayledi takatsiz bir halde )'ere mak şartil•'. ikunwtl' meınıır edil- halk muhakt•mesirıiıı kararından çı- mudur ki, iııı:ıttn keııdi miişkiilleri, rna- itliyeceii berbadhkta .• Her hendek * * Whakkm il· 
öküp yııvaş sesle soylt>udi: nıiştir. KRı;muk tı>şPlıhilısi.iııde bulu- k:ı~ak rev.aleti göze uldırırım. 1.i:-oi, is tikbali. aile münasebetleri, ve inaaaın cilerini aizma setiriyor. Bu Urfa, Yetil vaafma . 

Söyledim, l'fendim, sırlarımı nul·uk olur::-;k olum c·n:ıı.;ı yapılac:aLk- ~I :ıyledi l' CV:ıp \'('ı·ınedi, fakat ölü il~hsndi vnıiyetiy\e insandır. Bu ci- yolu kateden otomobil muhakkak Jıkt~r. iç ve dıtını zenıın ~h~ler, 
öyledim ! O herşe,>i biliyor! Alla- tır. Kendisiıı~ od:ı \'e .)'<'lll<'k nıusrufı gilıi sar:ırc.lı. hetleri :mıştırıp bulmadan, yarınki ki, yirmi bu kadar ıoaeden plip ~eaırele~ kaplam11tar. YetW~ te-

h ıd ı 1 k ·ı t b · · ı kt" · · ·· .. • .!!.-t' hirclen bar saat evel L--lar ve pttik-ım, ma vo um. o :ıra · gt ıH. ~ e~ ıılın veri el·e ır.> - Oh! C"evn p vermeyişin izden hayata müe~sir olabilecek en iyi çare- seçmqçeaıne zarar soruyor. ~ •- ·"":"9 
Felton ne yapacaiını şaşırarak )la !tin,\ ledi soğuk kanlılıkla cevap :.eferi tercih ettiğiniz nnlaşılıyor. feri tatbik edebilmek imkanı voktur. ii, tekeri, karöaeri kalmıyor. Urfa- ~~ha artmak auretile de..-~ eder 

eketaiz kaldı. verdi: Pek giizel, Mayledi; &e)'ahat' insanı Bu amiller alakadar mak~mlarca ya sidinceye kadar, çektitimizi l.ir açende Bamya au,.., Aynızeliha ve 
)layledi, hala şüphe; daha kan- - Ru pasaportta benimkinden gençleştirir, diye bir özlü söz var ctrathca Ye mahkemelerce de hadi- l.iz biliriz, bir de Allah, üç bet yer· Halilil~ahm&D s~bi süellik methni 

ıramadı.m diye düşünüyordu. baRka bir isim .vazılı oldu•u irin ba- dır. Ne demek! Her halde haksız de yatakbk olacaktak. adcledılecek meaıreler vardır • .,, .. ~ sata göre tetkik olunacağına göre, · fu b" K 
Koridorda nyak sesi işitildi, May- na aı'd ol.amaz. de~ilsinlz ·, ha ... ·at tatlıdır. Sizin be- Demek, Bireceiin talihi, yalaıs Şehrın nü su otua md!'. aza• 

• ,g " vakayiden telaş etmek, nevmidiye "d 
rd dô Yinterin a'j·ak sesini tariı- - l:-11"n1 }1.·ı '. A.'·· sı"zı'ıı isminiz \"' r nim canıma kı.vm:ı.manız için bu ka- nelair cihetinden deiil, karadan ela ları içeriainde eakı en vilayet mer-. .. dü§mek lsa&etsiz ve bunlann talebe-

ı.ttı. mı? dur tedbirler .Yapmamın sebebi de milkemmelmit? Methur kelamdır: kezi olan Siverek büyüktür. Diier-• ye mal edilip (Bu nasıl talebe!) de-
Felton d:ı tanırlığı için kapıya Kard~şiııizin İlimini taşıyorum. hudur. Şimdi gilnde l>e~ şilin mes'e- nilmesi de nabemahaldir. Olunca 4 baıı .mamur olmalı derler. leri küçük, çoiu yeni tetekldil etmit 
iru bir adım attı. _ .At.ılM, .vıuı!Jauııv. var .. beııirn 'ar Jesiııi k~rıştu·mak kalıyor; bu husmı- Şaka, 'bertaraf, Birecik ali.kaaaz kal· tir. Halk en z~yade çiftçilikle ufra-

v " Biletsiz vapura binenleri ,..~irmek Bilh H L• .lıılayledi ona doğru ıucradı. tlE>"İtn tıiziıı ikind kocnn'ızdır, ı. 1• 1.;n. t:ı h<'nl hnshı tıayıyorsunuz, değil mi? r- mıı kasabalarımızclandır. Zaten mü 4ır. aaaa aran ovuuıda aıre 
k Y 1..1 • kabilinden çalışmıyanı döndürmek h" • L" Bot11k Hale ona dedi i: d i:-ıe hula ,vaııı.\ oı· . nana a.1 1111 ... ;;.,le Bundan maksadım d;ı elinize ya- un sayılacak bir ınııLıtaf arzedeme- altmıt mahsul alınır. Cenup hudutta 

1 ·ı u ,,..,.,, öğr~tmerılerin vazifesidir. Bu vazife · · · L-L L d ·ı 'd" ? lk -Oh! Birşay söyleme, bu. a< nm:ı de Şarlot Hak;ıoıı yniut> onun iımıin; snkçılarrnızı kandırabilecek kadar Ylf•nm •-•i de uu eiı mı ır - nnda en nefis sade yafmı Urfa ye-
ylediklerimden b~ey so. ylem. e, yazayım. il a.rİr !. Söylemez~iniz, de- para geçtiğini istememekliiimdir. onlara devlet tarafından verilmiş ve taaadi Mbıyeaini selittirecek yolla tiıtirir. Halep ha.ildi ismi verit .. 

1 b "' d bu hak o nama istimal edile gelmek- el h bul L· •- L-okaa ınabvb urum ve ae e ... ı e sız .. ıril mi? Su!-!U) or~unıız .va? Pt>kıtlii ! Ancalı:, on hm kandırabilmek için &'Ü aa ına rum unaa •lr .a .. _ yai Urfa ..... ulibthr ._ piyasada 
te bulunmuştur. ...ı tef'akL!- h 1 k'? iı... O hatlde isıniııı~ ŞarJot Baııoıı ola· zelliğiniz var. FeJlona karşı kullan- n IL•ll"'l:I maz ar 0 ur ı birinci mevkii iısal etmektedir. 

d k l · k 1 k rhcrı111 b t k ı k Osmanlı imparatorluğu devrinde Her halde, Bireciti köprüye -.e B• MU& a aya ses erı ya ın aş- ca . 1 
.. z u va!\ı aya onun ·u a as- Ne yazık ki, cenu'b demiryolları-

' 
p_!duiWl.,~dan, jı.ıitilmek korkusu \\f ·I ]' } . . . ~· . . k . . 1 . f mamasından mt>yu:'l olmadınızsa ba!I lise me?.tınları ndedi memlekette iki yola kavutturmak zamanı selmif, nın rok •ı"' ır b=· tarı'fe tatbik etme-
-=-~-= ~ ı• a N ı ıı .se. ıııı c- ııım.u.ı. a. .j;.,.~· • 1· ı . ~ 1i"·t·-. . h • .. 8 -=L- • _ 1,t,._:1J T .. - uu m ıl!.' ııımıze na- atta c-çmiflır. u -b .. _ a· • 

un aizına kapattı. olmayıp korku~mıdandı: emrin i ~ra· - Felton ona birşey söyLememif, Y.a~n zmli- en u sene "200 r111 AIW.,ı liıalMaltat ve yajaa -.... 
.Feltoll usulcacık :Maylediyi itip sına az zaman kaldığını biliyordu; demek henüz fırsat elde, diye May- müeddep_ genç f~hadetname almış ve Bir aazeteci baıka ne yapabilir ki? liyet liatleri )'ikaeliyor. Bir Franaaa 
ndiainden uukJaştırdı ve kadın lıord dö Vintel'İn işi ç abuklnstıraca- ledi kendi kendine düşündü. talebe ôgretmenınden ayrılırken al- .. kumpanyau tarafandan ltı.tilea 

lr Mllclalye üzerine çöktH. ğını ela di\şünU.\· orclu : h atta 1 ı '"·n'en - S,imdilik, madMm A\lahaısn1ı1r- kl.~ t\lfam semayı aarmış .. Gene tah- .. • trenler o malın kıymetinden ,.,.L 1 
" • n k k Kaç saat oldu? Bilmem. Birecik- y-ı• 

L.onl dö Vinter lıiç durmıyarak ıı :.kş:ını yola rıkarılrıııtM Hıl.·n1.,Jı' Jadık, ~·atrııı &ı•Jiı> h"r"k"'t au" nu"ııt·ı· - · ı atımıza. fı:'<!re, bu sene lise mezun- navlun iate111ekte ve bu ..:&z..ıen Urla 
" " " 

6 
.. " " r. 1 ten öile üzeri kalkmıttı~. Urfayı ı• " 

,ının önünden i;eçmiş ve uzakla- bile hıltırıııa geldi. Hir ım İ•"İn :tihni zü bildiririm. arı ~ıde<lı memeleketemizde iki bin iktıaadiyatı inki-f _ .... _ kt-..a• · ı Ü d d · · . ıördüiümüz zaman ortalık iyiden ~ uwmeme -ır. 
rak ayak ae1leri kaybolmuttu. darmadağın olmuştu, fak~ t emrin Lord dö Vinter a~·ağa kalktı. ka- >e51 ) z a e. :nı geçmıştir. iyiye kararmıttı. Halbuki, iki tehir Öyle ki, birçok Mneler l>utdayın 
FeJton ile ölü •ibf tıal'armış bir imza edilmemiş oldııyu güziiııe ili:.- dını soiuk bir \'aziyelte selamladı Şprasm~ ıJa,·e edeyim ki; mevcut ara .. ntlaki mesafe (60) kilometre· ambarlarda ~ürüdiltü, l'Önderileme· 
lde kulak verip dinledikten ve ti. Bundan dolayı çol\: z.inl<lf' lie\•i .~- ve odadan çıktı. kanunlar 1hkak1 hak noktasından çok dir. diii olmuttur. 

lak •ileri iyice kaybolduktan son- miw olduğunu gizliy~mPdı. M ı d" k · kuvvetlidir. Her şik · vet d d · Urlanın ekonomı'k Lun•eaı"nı· ··-. ay e ı te rar arenıı nefes a1mış- , . ~ a~ erece ere- Bende Urfa, Cazıantep ve Ma· uu 
1 

.... 

uykudan uyanır bir adam gibi Kadmııı fik,·in<IE>ıı .l(t><'eıı i nııhu.lı- tı; daha dört günü \iardı: bu dört ce tel ik olundugu gıbi mukarrareta raı sibi. birçok hatıralar uyandır· aan kac;akc;ıhkla mücadele artmlf'\ 
eoif bir nefes alarak odadnn çıkıp ğı için Lord dö Vit:ter <lt.·ll• ki: gün Feltonu kandırmağa ~•etebilir_ kıır!Jı_ da alakndarların hakkı itirazı dı. Eaaeen, aarm aon aiatem harp va. tır. Kafile kaçakçılıtı bu mıntakada 
tti. - Evet, evc?t, lnız11,tn luıkıyor ve <iL ,.: :•n~ daha büyük makama hakkı aıtalarına malik, calip ve mağrur da kalmamıt w artık kaçakçalıfın 
Maylıdj de bu sefer ayak sesleri- kendi kendiniz~. emir i'll?.a edilmfl- --S . ~ık_ayetı mevcut ve bunların fevkinde bir d•i .. man ordusu tarafından i .. •al niabeti azalm1ttır. 
~'-1 el' L d dö v· t · ' 01" 111111111111 " 11 onu ,;ar- f f ...,,. ..... 
\&&il e ı ve or ın erın mu- z K ....................................................................................... _ a ı ve metin hakimler ve kuvvetli edilen her üç tehir müdafaaları 

bU tarafı~~ ~oiru uzakla~ıp kay- A KUMUN KÖŞESi müddeiumumiler vardır. müddetince, biribirO:den yükeek • 
ldutuDu ışıttıkten sonra: B' k d Kahvehanele d k ır ar a aşımdan itittiiime naza- kahramanlık nümuneleri vermİf, r e 1 
-Eh! eh! Nihayet elime girdin! ran maaşmın dörtte üçünün bir bor- her aün yeni bir ıehamet ve hama· 

ıdi. yoktur be yahu! ca ~ukabU hacz olundufunu anhyan set menkıbeai yaratmııtır. rc1.dyolar 
Semra birdenbire kaşlarını çattı, B" · b alakadar, . mahkemeye müracaatle ıai. Urfada bir avuçtu. Fakat, 'bir 

•d' ki ızım ayan soruyor : 1 - Bt-.· ~uhah llç \.·umurta, tere.vag~ı v 1 
: B kayetini kabul ettirmiş ve temyiz avuç Tür ktü. Kendiaini dört yandan 

-Ya barona .,;;Yl""rse nı"hvolu- - u sene suyfiyeye neden gitmi- reçel yiyeceksin. Pirzola, tavuk ve tat- D ı } k h lk 
<>V '° , .. d 0. mahkemesi de bu hükmü derakap tas- ihata eden toplu, tayyareler ve tank Q ap J UYU a l 

m' k•nd"ımı' o"" ldu"' remı·yeceaı"mı· yoruz, ne en ız de bir otomobil al-ı lı~·1 yemeklerden eksik etmi.\·eceksin... d' • ~ • d ık edip idari makamın yanlış ve isa- lı clütman kuYYetlerine mukabele 
ldiii için elime bir bıçak verip f'el- mıyoruz, ne e_n radyomuz ~·ok? Şu narlarla verdiğim kuvvet surubu- betcıiz tasarrufunu · menetmı'stı'r. i,,.in Urlanın da kafi miktarda aı·ıa· - •k"' 

Cevap Yerdım . 1 ' d . s . . T nın Şl ayetı• 
un kart11ına diker ve bu yaptığım · · na c E'rnm e eceksın.. onra üç hafta Şiki)-et için envai derecat ve vücu- hı ve cephanesi yoktu. Burada çalı-

Jlerin hep sahte olduğu meydana - P~ra yo~ ~e yahu! l>ana gelecek~in .. Sana kuvvet iğneleri diyle iftihar olunacak her sahada ~n müdafiler deerzakaızdı ve sün- Dolaphkuyuda oturan Hüsnü ı.. 
Beledıye reısı Behçet Salih ne y:ıp- yapacağım .. Sen de üçer lira değil. iki-

ar. t . · b adil hakimler, müddeiumumiler her lerce aç kaldıkları oldu. Bütiin bu minde bir kariimiz dün matDaamı-
.a k sm; zmırın iltüıı .\"OIJarını asfaltla- şer liradan \'İzitemi vereceksin .. 
.aynanın önüne geçti; dik atle yü- k 1 . . i 1 -1un ~kiz ıu&at açık iken bıçağa aarıl- mahrumiyetler içerisinde çoluk, ço- za geldi ve şu suretle derd yandı: 
ne baktı; kendini hiçbir zaman ma · z~ır~ ! i glilüstan yapmak bı. Ha~ta. Lirk.aç defa iik~ürüp yut- mak yukarıda arzettikim seciyeeiz- cak ve kadm erkek bütün Urfalılar cBizim evımız Dolaplıkuyunun 
kadar au""zel bulmamıştı. temez mı hıç · kunctuktnn sonra mırıldaıııvor •. l"k b k t k b' k ti' •~•-· D Jh ı ti d d' • · ı ten aş ·a birşey değildir. Bundan nn e ar uVTe aaauı aaraılmaz u ane er sem n e ır. Orada be 

- Evet, evet, fakat birşey söyle- \'ali Fazlı Güleç te bir taraftan in- - Para yok be yahu! mütevellit fiiller i;ayre sirayet etmez bir kuVTetleri vardı Büyük Bqbu- ~ded kahvehane ve bunların her bi-
z! Diye mırıldandı. ciralb~~a bin beş Yiız odalık o büyük Her hafta cumartesi günleri bizim failine raci olur. ta olan imanlan ve inan•.rı. Bu rinde de birer radyo var'1Jr. Sahip. 
Akşam yemeii getirildiği zaman oteli bıtırmek ve diğer taraftan Ağa- matbaanın Oç karı4lık bucur ~üdürü inan Urfayı zafere kavuıturmakta leri radyoları son haddine kadar aç-
rd dö Vinter de gelmişti. Mayledi memnun ıh.cal~rının suyunu ta deniz İol'l\himiıı ~uı·ntı uıktır .. Muharrirler. l'/SALETTlN secilonecli ve dövüt yerine atalan makta ve ueş kahvehaneden çıkan 
a dedi ki: k~narına ındırerek İzmirlileri de mürettipler hep onun yüzüne bakarak bir yokluk varlığa pes dedirtti. Her bef muhtelif haykırış, yahud saz se-
- Efendim vücudunuz esareti- «me~m_ın~ eylemek düşüncesinden vaz rnziyetf ırnlamağa çalışırlar. Fakat Bı•r harmanda Urfalı çocuk, her Urfalı Türk ka- si, amele halkına ne uyku uyutmak-

- ' gl>etı mı sanıyorsunuz? fil tb h" l d c1:ı•manı b ' ta n d k f ortacı mıdır? Ziyaretlerinizle · na e. ra ım n yüzü kolay kolay 11"• - tatırtan ır heybet, • e e a asını dinlendirmesine 
a Yermekte olduğunuz işkence- Fakat ne çare; g-lılmez. çünkli : .. k harikalar aöateren manevi bir kah- imkan bırakmaktadır. 

tı beni sakınmak iıt,.mez misin? - Para yok be Yahu! - Para yok be yahu! f angın ÇJ tJ ramanlık timsali oldu. .l\hntaka belediye memurluğu va-
- Nasıl! Aziz baldızım! lngiJte- Asım ismete sordular : Şu bizim İrfan Hazar, işi gücü kal- Buca nahiyesinin Tıngırtepe mev- Urfa ayni celi.deti, tarihin her sıtasile bu kahvehane sahiplerine 
e mahaz" b · ö k ·1 Şu Kiiltür mecm ' d h · d H ;leTrinde ve her vesile ile •öaterd i. müracaat ettı'k dı'nlemedı'l bil ... enı &' rme arzusu ı e - ua.!unı a a zen- mamı~. konuşacak ve konuşturacak kıin e üseyin oğlu Mustatamn ekin • • er e .• 

lclitinizi ve birçok görececğiniz ı,rirı bir şekilde resimli olarak çıkar- adam bulamamı" gibi Yamanlar dağı- harmanında yangın çıkmış, Yetişen Miliddan binlerce sene evele daya- Mıntakayı iki defa ziyaretimiz ise, 
iii için, deni&, fırtına, ve esir mak lilzumumı ne dersiniz? nı dile getirfr. 0 muazzam taş ve toP- halk tarafından söndürülmüştür. Za- 'lan Urfa tarihi bu çetit kahraman- hiçbir fay4a vermedi. Vaziyeti bir 
ek 6ibi her tehlikPyi &'Öze al- Asım ismet bermutat gülerek fikri- rnk yığınına tornadan yeni çıkmıR fi- rar 25 lira kadardır. Yangının, Ka- hklrla doludur. Hiçbir kudret, hiç- kere siz d(jıtiinün. İşinden yorgun 

arak yola çıktığınızı, bugün bana ni şöylece izah eyledi ; · kirler sô\"letir . • yarlı Abdi kızı 9 ~ aşlannda Saadetin bir it1al ve iatili orduau Türk Ur- çıkan bir m!4an, e\•inde ba~ını dinle· 
zalimce sözleri söyliyen 0 güzel - Para yok be ya'ııu ! k'b 'ti faya kendi amaline ram edemedi. Ur mek isterken koca mahalevi sarsan 

Bir giin kendisine ~ordum .· ı rı e oynamasındun ileri geldiği f h • 
tınızla siz söylemdiniz miydi? Banka müdUrU telefonu uçarak tüc- anlaşılmıştır. a, er aaldırıtı kükremit bir aralan beş radyo sesi ile sabahtan gece '.\'a-
kartınızdayım, memnun ohıanız cardan ( ..... ) ile konuşuyor .. Bay mü- - A rnüburek, bu sıcak ve cehen- ıibi karııladı, kötülükle kalkan her rılarına kadar l'ahatsız ediliyor.>· 

! Bundan başka ba seferki ziya- dür hayli sinirlidir, bağırıyor : n~m gilnl;~de ~amanlar dağına kanto !li kırdı, benliğini ve Türklüiüail, Kariinıiz şüphesiz ki, haklıdır. 
de sebep te var. - Vade geldi. Yarın proteflto ede- soyletecegın~, hır otomobile binip dos- Tarifelerde t e n zili l her tecrübeye kalkıtana kartı asil Kahvehanelere konulan radyolar, 

lt~ledi titredi!.. Felton he""'e\.'İ ceğim, sonra mahkemeye mür"caat t_unun tepesıne neden çıkıp serinlemi- aurette ispat etti. müşterilerin dinlemesi 1·çı'ndı"r. Şüp· ı ·y .. ? 1 Haziran 938 tarihinden tatbik e- 1 
ediiini zannetmişti; dünyada ederek iflasınızı istiyeceğiru. .) orsun · ıte, sem Urfa müdafaaaı .ıa bu hesiz ki, :sokaklardan geQıenlerin ve-
G.k ve kuvvetli heyecanlar geçir- Muhatabı cevap veriyor : İrfan Hazar birkaç defa : dilmek üzere 126 D. D. numaralı yol- '!zeli ve fıtri kahramanbktan •1r ör- ,ra büt:lin bir mahalle halkının rahat. 
ol•n bu kadının kalbi hı"pbı'r za- - Haklısınız bnvım, ben de - E\'et, e\•et '· Hakkınız var. eu grup tarifesinin, Avrupa hattına 'lektir. Tek bir avuç Urfa, iatili. or. 

rı b " " ja teşmili devlet demiryolları idare- i ü ddi4tal. ların ız edilmesi için değil .. Alakadarla-
0 otugünkü kndar çarpmamıştı. bcırcumu vermek isterdim. Fakat pa- Dedikten Mnra ilave etti : :oıince kararlaştırılmıştır. Bira nakli- uaunundilm tea baklur. .. ı yut ·ın nazarı dikkatini celbederken, 

Uruyordu; Lord dö Vinter de rn yok be yahu! - Para yok be vahu ! u ve ıman yetı .. uyufun, •ahvehane aabiplerinin de bu me~e-
••-.a-ı · yatına nı \ us D. D. 99 numaralı d dl elan •·t l k d -~ 7• çekerek onun yaruba..:- Doktor haatasına tavsiye ediyor: ZAKKUM OGLTJ .ıu u ann ° e ere ov u. e üzerinde müteyakkız bulunmala-

' tenzilll tarife deiiıtirilıniıtir. Bu .. nı. müdafaada Türk tarihi- .ı:ını temenni edıriı. 



Sahife 6 

Piyade alayının 
şeref günü 

Garnizodda merasim yapılclı 

Manisada resim sergisi açıldı 

ANADOLU Haziran 25 

Pragda başlıyan müza- Jurnale D' taiya 

kereler devam ediyor. 
----··----

Milan Hodza, hükumetin tekliflerini 
bildireceğini beyan etmiştir. 

Prag, 24 (A.A) - Cetaka A iaıısı-

Milicn Stoyadino· 
v:ç hakkında 
ne yazıyor 

Manisa, (Hususi) - Kahramnn 
piyade alayımızın kuruluş ve şeref 
günün fıldönümü türenle kutlulan
mııtır. Bu münasebetle söylevle .. ve

rilmiı, geçid resmi yapılmış, Mani
salılar törende hazır bulunmuşlar
dır. Törene kahraman Mehmedcik
lerin temsil ettikleri bir mü:ıamere 
ile nihayet verilmiştir. 

nın bildiı·<liğine göre nazırlarla Siidd . 
mümessilleri dün BaşvekUlette ı;::ıat 
17 de yeniden toplanmışlnrdır. Sit•ı .'t 
mümessilleri nazırlar komitesi aza
sının suallerine cevap vererek s:ıl•:ıtı
ki toplantıda başladıkları izahııt.: ı:ı
mamlamışlar ve evelce ileri ~iirmüş 
oldukları talepleri tasrih etnı i şlt•rdi r. 

Toplantı saat 19-30 da hitnıiştir. 

Roma, 24 {Radyo) - Jurnale 
D'ltalia gazetesi, Yugoslavya Baş· 
vekili ve Hariciye Nazırı Milan StC>" 
yadinoviçin, iktidar mevkiine geçti
ği günün üçüncü yıldönümü müna
se~cti)e uzun bir makale yazmış ve 
Mılan Stoyadinoviçin, Yugoslavya· 
yı ihya ettiğini ve harici siyasette 
selamet sahasına isal eylediğini 
kaydeylemiştir. 

J 1· ere zcc; i ted· 
lliikilmet konakları • 

AJqehir hükOmet konağı inşaatı
nın ikmali için bu defa 7400 lira, Sa
lihli ve Turgudlu hükumet konakları 
inşaatı için de on dörder bin Jiralık 
tediye emirleri Maliye Vekaletinden 
gönderilmiş ihale muamelelerinin ya
pılması vilay~te telgrafla bildirilmiş
tir. 

Cetaka Ajansının tebliğinde B. Ho<l
zanın mülilkat netice.~ini huliisa ec!e
rek bu toplantılara salahiyetb".' mızır· 
lar ve belki de eksperlerle hu• aı<,j ~oıı
feranslar akdine devam edileceğini 

.. . . kaydettiği ilave edilmektedir. 
Sergıde eserlerı tc~ hır crNen ressamlar Dı·g-e ta ft Al s··d t t• • 

• A • r ra nn man u e par ı~ı 
Mnnısa .. (Hususı) - lzmır ressam- yaret etmiştir. Bı.iyük rağbete mazhar aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

hırı,. ~fanısa Halkevinde bir resim olan sergide çok k tl' t bl 1 b - Toplantı esnasında B. Kunt tara-
sergısı açmı 1 d S 'd ... k d , ıyme ı a o ar u 

b r ta nzr.1c. z 
Paris, 24 (Radyo) - İsviçre hiikfı· 

mcti; bugün İtalya ile Almaııyaya bi· 
ter nota '·eı·miş ve Vluslar Sosvetesi 
esas nizamnamesindeki zecri t~dbir
ler maddesi~le milkcllef olmadığını ve 
bu gibi tedbirleri hiçbir devlet için 
tatbik etmek mecburiyetinde bulun
madığuıı bildirmiştir. İtalya ,.e Al
manya, derhal ceYap vermişler ve bil· 
mukabele lsviçreniıı bitarafhğına sa
dık kalacaklnrını bildirmişlerdir. 

Manisa hükQmet konağının tamiri 
için de 1000 liralık tahsi at gönderil
mek üzeredir. 

ş ar ır. ergı e J uz a ar . .. . A fından verilenn muhtaradaki umumi Mtlan Hodza 
tablo t~ş~i~ edil~cktcdir~ . lun~akt.adır. Sergıyc go:-ıterılen alaka, prensiplerle bunların tatbiki imkan-ıhüklımctiıı tekliflerini yakında 

Ser~ıyı ılk gun 1240 ı b~yaıı ve Manısahların sanayii ııefi.seye karşı Iarı münakaşa edilmiş, B. Hodza da reccğiııi söylemiştir. 
1748 ı bay olmak ilzere 2993 kişi zi- olan sevgisini tebarüz ettirmektedir. · 

bildi-

Tayin 
Manisa Ağırceza mahkemesi aza- E l --·----------d B H·ı . U k t f' K·· rzuruınc a: sın an ay ı mı yanı er ıan u- _ _ _ .'.\'il'tdcdedc o İngiliz 

hükıimdarları 
Filistin de 

Kızılhaç kongresi 
Müzakere1.er. ni 

bıt.rcii 

ta~ya. A_sliyeceza hakimliğine tayin Şan . Şan dag"' •• _ 
edılmıştır. 1 SU 

lıf e!.-tupçu talı:dir edüdi tJ •• •• Nar köyünde 
elektrik 

Yeni hadiseler 
oldu 

Vilayet yazı işlerini tedvirde gös- ra e yuruyor 
terdii:ri sürat ve liyakatten dolayı, 
mektupçu B. Şevki Birsel vilayet ma
kamınca takdirname ile taltif edilmiş

Cenaze nıerasimincle hulun· 

K ı b ı k" ü 1 mak ilz ·re ~ kocva"a ocıu '6• • r uy a tına c N h• "'" .; Kudiis, 24 (Hadyo) - Yaka ile Te- Londrn, 24 ( Radyo) - Beynelmi· 
almak üzere ere~ an evşe ır. ~idiyo lar lmiyo arasında yeni hadiseler olmuş- lel kızııhuç teşkılatı kongresi, bugün 

tir. Erzurum. (Hususi) - Be~, nltı d } k Londra, 24 (Radyo) fngiltere tur. miizı.herelcrinı bıitrmiştir. 
-000-

Belediye parkı 
harap oluyor 

İhmal yllzrtnden ağaçlar 
hile kuruyacak 

senedenberi kaymakta olan Şantak en a Inaca kraliçesinin annesi ve Kontes Sta- ' Arap çeteleri, dün bir Yahudiyi öl- h.ongre, harp halinde silahsız hal· 
dağında heyf"lan bird*"nbire şiddet raz Morun cenazesi, Skoçyaya nak- dürmüşler ve bugün de, diğer biri::ı kın taarruzdan masun kalması için 
kesbetmiı; koca dağ sür'atle ilerle- Niğde, (Hususi) - Nevşehire bağ- ledilmiştir. jyaralamıslardır. Lazı karar!ar almış \"e bunların, dünva 

h N k.. ·· d 1 kt 'k t . ~ J nıeğe baılamıştır. Daiın yamaçla. ar oyu~ e. ~ e · rı ~sısatı yapı- Kral ve kraliçe, yarın akşam Araplar, telgraf ve telefon hattını <.!\!\•etle ıne bıldırilmesıni kararlaştır· 
rında bulunan birçok çaylar mecra- lacaktır'. Bu ı~ ıçm 5000 lırn harcana- buradan Skoçyaya hareket edecek· kesmişlerdir. İngiliz jandarmaları. bü mıştır 
larını değittirmi§lcrdir. lca~tır. İş eksıltmeye ~onmuştu~, elek- ler ve cenaze merasiminde hazır tun yollara nıitralyö:ıler ikame elmiş-

Şanıa.k dağının önünde bulunan t~ık cereyanı Ncvşehır elektrık fab- bulunacaklardır. 1 ler ve köprüleri muhafaza altm:ı al- M~car B"aşvekı•Jı• 
500 nüfuıılu ve 75 haneli Çat köyü rıkasmdan ahnac~ktır. N~r köyü ~r- Londra, 25 (A.A.) İngiltere tına almışlardır. M 

büyük bir tehlike kar!}ıaındadıi. Köy n.ek ve çalışkan bır beledıyeye sahıp- kral ve kraliçesinin Parisi ziyaret-! Arap çeteleri, muhtelif yer:r:rdc Roma va gı-decek 
deki bazı evlerin temellerinden au- tır. leri hakkında halihazırda iki ihti- yangınlar çıkarmışlar, bir post:.ı. tı·e 
lar fııkırmaktadır. Bir fen memuru, j "--<>o o-- mal derpiş edilmektedir. Kral ya nine bomba koymu~lıırdır. Budapeşte, 24 (Radyo) _ Maca· 

Aydın, (Hususf) - Halkın temiz köyde tetkikler yapmıı ve vaziyetin Sı ,,8 st a: yalnız olarak Parisi ziyaret edecek Yolculardan bir Sırp yaralanmışhr. ristan Başvekili !meredi, Temmuz için 
hava almasını veistirahatini temin et- tehlikeli oldufunu bildirmi!tir. .:_ - -- veynhud refakatinde valide kraliçe de Romayn gidecek ve İtalya Başvekili 
mckmnksadile en ufak knznlann bele- Çat köyünün birkaç kilometre i- Ha JCI ık 7 t Mari bulunacaktır. C.. /J •• ~us.soun· il Hnricive N;ı?JJ"l l(n,,t 
dfreJeri bile büdcelerine tahsisat koy- leriye alınması düşünülmektedir. san a ına Sabahleym vahde kralıçe, :kraııçe u:ro o,. rJ'JUbo- l.1Ul10)U zıyaretle sıyasi muKaıemru(ı"" 
makta, meydana getirdikleri parkla- k t •ı• Elizabeti ziyaret etmiştir. b k de bulunacakt:r. 
rm güzelleştirilmesine çalışmaktadır- Ç ... şmcde ıyme Veri IyOr Royter Ajansının salahiyettar Q QS1.• Alakadar mehafil, bu müzakerelere 
lar. bir membadan öğrendiğine göre Paris, 24 {Radyo) - Parisin en bliyük ehemmiyet atfetmektedir. 

Aydın belediyesi de buhususta di-'AnaSOll İstİhsalatı 390scnclik L:r mezar buh,odu önü'inüzdeki hafta içinde icrası mu- güzel kadınlnrı, bugün, Trokadero Belgrud, 24 {Radyo) - ltalyadnn 
ğerlerinden geri kalmamış, şehrin en 1 karrer resmi ziyaretin tamamile ifa da otomobillerile bir müsabaka yap- dönen Milfm Stoyadinoviç, bugün 
güzel yerinde iki park yaptırmış, bir 1 Sıvas. (Hususi) - Büvük harp- edilmesi kat'iyen mümkün değil- mışlardır. Müsabakada en zarif gi- Slovonyaya gitmiş ve kral naibi prens 
kenara da Cumhuriyet abidesi rck- Muhammen k }t ten aora yava§ yavaf gerileyen Sı- dir. Bugün sarayda seyahat plan· yinmi§ olanlara mükafatlar veril- Polu şatosunda ziyaret ederek, Vene
Zl'ttirmiştir. Belediye, her nedense bu re o e vas halıcılığı, son senelerde yeniden larının ne dereceye kadar tadil edi· miştir. dik müzakereleri hukkında izahat ver· 
paı·kları son zamanlarda adeta unl'I· 150 bin tondur canlanmağa ba~lamıştır. Eskiden i- leceği hususu öğrenilmiştir. Çem-1 Gece, en çok mücevherata malik miı:ıtir. 
muş, bakımsız bir halde terkeylemiş- . ı ki bin tezga:fitan fazla çalışılırken berlayn, Lord Halifaks ve Lord olan kadınlar bir balo tertip etmiş. 1\Tilan Stoyadinoviç, yarın Belgrad· 
tir. Bugün parkın çimenleri, çiçekleri, Çeşme, (Hususi) - Anason mah. bu rakkam yüze kadar düşmüş, fa- Kromer bu mesele hakkında kral ler ve balo esnaaanda bir müsabaka da bulunacaktır. 
hntt.a ağaçları bile bakımsızlıktan bo- sulü bu yıl çok bereketlidir. 1ıtihsa- kat birltnr; yıldır tekrar artmağa ile bu sabah uzun uzadıya görüş- açmışlardır. 9 ) k •t • 
:mlmnğa yüz tutmuştur. Çimenler üze- lat başlamak üzeredir. Bu seneki re- başlamıştır. Şimdi şehre kurulan bir müşlerdir. Zengin ve güzel bir kadın göğsü- ar Oml esi 
rinde mahalle çocukları koşturmaçn kolte, 150 bin kilo tahmin edilmek- tezgahta, 30?-400 metre murabba- Karadeniz bog., a- nü elli milyon frank kıymetinde mü- Londra, 24 (Radyo) - &kuztar 
O) nnnmaktn, kimse müdahaleye lü- tedir. inhisarlar idaresi ve rakı amil- hk gayet nefıs Sıvas halıları dok~na- cevheratla süslemiş olduğu halde komitesi, bugün Lord Plimutun ri· 
zum görmemektedir. Bu vaziyetin de- leri, mübayaat için şimdiden hazır- bilmektedir. Köylerde küçük halalar Zln da 1·kı· VOpU T müsabakaya dahil olmuştur. yasetinde toplanmış ve İspanyanın 8 
vamı takdirinde, binlerce lira sarfiyle lıklara başlamışladır. Fiyatların 70- VP kilim dokuyan bin kadar tezgah Vekil/er LJ f • limanına gönderilecek olan kontrol 
meydana getirilen iki parktan da eser 80 kuruı aasında olacağı söylen- vardır. k t d neye ' heyetleri iıakkında müzakerelerde 
kalmıyacakbr. Parkta, milletin üzeri- mektedir. 1 ESKi BiR MEZAR araya 0 Ur U Ankara, 24 (A.A.) - icra vekilleri bulunmuştur. 
ne oturduğu kanapelerin tahtaları ha- Halkt 'ind(" Göründe 390 senelik bir mezar lstanbul, (Hususi) - Karadeniz heyeti dün Başvekil Celal Bayarm re-i Komite bu hususta tanzim olun•" 
rap olmuş, diğerleri bozulmuş, bazı- Halkevi, gün geçtikçe çalışma saha- bulunmu!}tur. Mezar ta~ının üzerin- boğazında biri Norveç diğeri lngifo: ısliği altında toplanmış, muhtelif iş- projede bazı tadilat yapmılasını ka-
Iıu·ı lrnnmnAtıır. sını genişletmekte, yeni kollar tc;;:kil de şu ibare vardır: c<Laili.he illallah iki tilep aiaten karaya oturduJar. ler üzerinde görlişmelerde bulunmuş rarlaştırmış ve gelecek &alı güniİ 
Aydın belediyesinin bu mesele üze- eylemektedir. Temsil kolu köylerde Muhammed Resülüllah - Hoca Ali Vapurların kurtarılması için tah- Ye bu husu~lara. airl kararlar vermiş- tekrar toplanmak üzere müzakere• 

rinde hassas da,·rıınmasını dileriz. müsamereler evrmektedir. Faik.» lisiye gönderilmiştir. tir. 1 lere son vermiştir. 

1 "Ah, b .. 
•• go 

}'·azan: 
79 -

j - Şey, Aferide hanım, isterseniz 
biraz gezelim sizinle .. Ta ileride bir 
havuzlu kahve var. Zannediyorum 
ki, şimdi şu dakikada orası gayet 
güzeldir .. Ne dersiniz?. 

Wll -
her şeyimiz bu kadar ?Yrı iken na: 1 hass:la ~iy: telakki ederim. 1 - Demek ki, doktorla dostluğu' 
sıl oluyor da onu kendı yuvama ka Husnu agabey acı acı konuşma- nuz ancak bundan ibaret 1 
dar gelip barınan bir dost ediniyo- ğa başlamıştı=. . . 1 - Evet 1 Fakat bu nokta üzerin· 
rum değil mi? H lb k d d - a u ı • ıye cvam ettı- de niçin bu kadar fazla durdtl' 

- ~üph~~i~ değ~I· ~i ya? Bugün, dostluk nedir~ Dostluk, su- nuz Aferidc hanım? 
ağabey. Hafıfçe gulumse 1 • kutu hayalden iğrenç tecelliler ve 1 · 

- Evet şüphesiz .. Fakat gene a ... kıb ti .. 'kt d"' - Öyle icap etti de ... . • . k" e er gorme en, zarara uş- b·ır 

- Siz bilirsiniz Hüsnü 
Gene yürüyoruz: 

~- 'm ~ ~-di .- Sı~ıldı'?1 da -dedı· ~ndan .. 1 şüp~ıesiz olan şu :ı~e~ te var ı, o mekten başka ne getiriyor, ne veri- Bunlar konuşurken küçük 
İçımde bır agırlık var. Aferıde ha· henım dostum ~egıldır. Ben ona yor bize? derenin kavisini geçtik. İşte, havııı· 
nım. Bu hal bana zaman zaman karşı sadece mınnct borçluyum. D b 1 bah d d'kı · 1 B.. "k r.ı· 

B b d · D 1 b k k' ha k d üşmanı tanıyorsunuz ve u ta- u çe e ı ıerı yer.. uyu ~ 
Akşam üzeri, Hüsnü ağabey gel· a am a ıave etti: gelır. ok torla abanı ıra tım ev· Yaralandığım va ıt, na o a ar w .. •• i 

:-li ve kapıdan girer girmez: -Evet mademki ablan da. enış- de .. Ne kadar da çabuk anlaştılar?. büyük bir ihtimamla bakmıstı ki .. nıyışı size, icabında kendinizi müda- nar agaçlarının altında, ~utun şeh~. 
_ Aferide hanım t ten de buraya kadar geldiler.. Komıcıuyorlar, gülüyorlar ve ben, _ Vazifesi idi.. ~.aa im~fmarı veriyor. Fak~t dost, ayaklarının rıltına alan bır yer .. S~ 
diye seslendi. Odamda, onun sesi Dudaklarımda zehirli birşey ku- bir sağır gibi duruyorum kar ların- _ Olabilir. Fakat bugün vazife- oyle b•r. mask: ~ltındadır kı,. _on~ dn da bir dere var .. Kahvehane~ın 

ile yeni bir rüyaya bakar gibi garip ruyor: · 1 da. lerini yapmıyan neler, ne meslek 1 kaldı~~bılmek ıçın yaA çok talılı bır ı diğer bir yolu, sık ağaçlar ve zeytı?-
garip heyecanlandım ve koştum. Çarçabuk giyindim. Sadece şunu Korka korka sordum: .. .. .. adamları va~ ~i. onar bile birden bir tesaduf vey~ kudret .lazımdır, yah~t likler içinden dolaşarak bu derenın 
Babamla annem de indiler. Erik a- düşünüyordum: ı - Doktor hakkında ne duşunu- çok şeyler ıstı7orl~r .. ~o~ra Aferi-ı ta başınıza ınec:k b~~ .. bom~a, ~ır kenarındaki patikaya gidiyor. 
ğacının altı~da duruyor~u. . Doktorla izdivaç mrselesi etrafın- yors~n~z? . de hanım, benım h_ıç mı hıç dostum }:~mruk ... Tehlı~e, ustundedır, .. us-ı -DEVAM EDEcı::K-

Onda, hır fevkalfıdelık vardı.Hıç d H'" .. - beyin alaka derecesi? Yuzume baktı. yok .. Bana dostluk uzatan çok, fa- tundet.. Ya Aferıde hanım bu boyle zrl 
a usnu aga A 1 d Af 'd h "' k b · · · 't · · · ·1 - -birimizin yüzüne bakmıyordu. 'Bunu 0 mu teklif etmi<ıti?. Veya- - nama ım rı e anımr at enım ıçım gı mıyor. çıvı ı e işte.. - -

- Güzide geldi, gitti değil mi? hut ta Güzide bile teklif etmiş - Onunla dostluğunuzda bir saplanmı~ gibi aynı noktada duru-1 Sonra, ben. anlaşılmıyan bir ada- Davet 
Annem cevap verdi: olsa ı-İüsnü ağabey ne düşünü- ga~~h't ~Ö:Ü?'or~ın da.. I?ostluk, yorum. Her dost, bir istasyonda, ' mım. Belki de hastayım. Ruhan 

E IJ• wlu d I ru arın, fıkırlerın zevklerın kav• b' • • • d " d" w •• • l h d' w h h l' "l A t k l - vet, ge ı og m. yor u. • .1 d _ ' k Ak . -k ır cemıyet ıçın e gor ugum ınsan- asta, ımagen asta, asta vesse-- ı ayc ma ·oıııııu an: 
. . . na rnası ı e OJSa gere .. '!'il ta • d H · k · · d · • · · ·-· Ba~unı bana çevırdı: Yanyann sessiz adımlarla hafıf dirde bas't b' .. b t . ır. epsıne arşı ıçım e sevgı var- lam hasta 1 Zararım var mı kımseve İzmir Rahribab·l posta bnyıhgıne 

. •k d .. ı ır munase e çerçevesı d Ş fk t d H · h l-I b h l - b-.1 ı ' · · 
- Sizi çağırtmıştım, niçin gel· bir meyil ta io eden ar. ve rutu- içinde kalır. 1 ır. c a var ır. er eyı şey v~r- ye; ayır 1. atta u asta ıgımı 1 • ,·eritmek suretiyle sabık Kentl'I' bekçı· 

mediniz . i betli ka~~ı-~ı~lardu ilerlıyoruz. E- Buşını srıllndı. dır' Faka~ dost! u.k. ~~yır, bu yok ış- diğim içindir ki. iyilik yapmak için, !erinden ve KenıC'nh• otıı rnn tlırulıiı11 
Şacıırdım iliklerime kadar tıtre- peyce yuruduk .. Sonra ana caddeye - Fakat bana övle bı'r Sttal sor- tel. .. Calıba benım ıçım, dost olmak can atıyorum, kosuyorum. Fakat, wl , 1 ,. mekt:UJ' ' ı · d'k J k b'l ' · · k b · B d · og u J'alııı· iııız:.ı'>İ\'lC' a< m1.. r dim: gır ı . dunu;- ki.. j a ı ıyetını ay etmış. en, ost- dostltk vermiyorum ve dostluk ve-1 

l b d ·1 · w f d k 1 • ı t d nrnknrna morıı· 
- Misafiriniz var HüsP.Ü ağa- Husnü ağabey biraz durdu, etra- - Şu halde geri aJıyonım suali- uğu, tecrü e e ı mış. agır e a fir- rene karşı sAdcce kibar, ınütebes- g'(llll l'l't'n. ''11 an aşın 

bey .. Dün ak~am dn sizde idik.. fma baktı: mi l liisnü ağ~bey . l lıklar. müşterek ıstıraplar, müşterek sim ve nazik olmağa çalışıyorum. c.natları rıca olunur. 
- . 'e ziv nı var. haydi, beraberi -DNhal eve mi CTideceQ:iz? - Hayır, geri alma, haklısın çün idealler, st>vgiler ve neler neler ha-1 Cehennemi bir kargaşalıktır i-

gideceğiz. Çabuk giyin. - Bilmem, na ıl isterseniz! kü !.. Mizacımız, düşüncelerimiz, hasına elde edilebilen yegane mu- çinıde gidiyor. 

l 7ıııir \ttli<ıİ 
Fn .lı G ulı r. 
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R AD V O Fransa ile aramızda başlıyan müza- lzı;ir!~::;i:~:::~:: Kaçakçılık 
Haziran 

llU K A 1Ki PHOGRA l resi motörleri için satın alına-

Öğl:~~~l~:ı: RAm·d:u kereler, tam bir itilaf la neticelendi. ~~e~~ ~::0~:~0:"aı:a:::ı~~: 
13.30: Karışık plfık neşriyatı. - B<ışlcırafı 1 ı"nci salıifcdc - Hadi. enin civar bürolarda akis- Südct intihabat hazırlıklarından da- mesi veçhile kapalı zarflı ek-

13.50 Plak: Türk musikisi ve halk lemek için bugün insan artık fazla !er ynpmamasma imktın olmadığın- lıa kanlı çarpı~maları mucip olmuş- siltmeye konulmuştur. Muham-
şarkıhm: 14.15 dahili ve harici hı.ı- cesaret görmiyor. elan Lu abah l\ıırsu \'e Af i~e büro- lnrdıl'. Şiddetli san~)r, ihtiraslardan men bedeli beher ton motorin 
berler. «Repoplik -. gazetesi de şunları lurında hazır bulunmak i:-1tcdim. Mn sadir olacak ukslıli'unelleri uerpiş et- yetmiş liradan 6650 lira olup 

Akıınm neşriyatı: yazı,Yor: halli nahiye ınüdürlı"rİ ve jandarma miş lnıluııyordu. Gliniııı biriııdl' a<le- muvakkat teminat miktarı 498 ıs.::1..1: Çocuklarn Karagöz «Kii- « iyi ki, Fransa hala oradadır. Ve kunumdanları intihalJutııı komisyon uı altı binden ihnrct olaıı Fr:111sız 
eUk AH. 19.15 1'Urk musikisi ve muhakkak, Türkler ile Suriyelileri tarafından l..ıila müddet tatil edilmiş askerlerinin, Karnnlin ordusuna meıı lira 75 kuruştur. 

.:.hnlk şarkıları (Servet Adnan ve ~r- uzlaştıracaktır. Bu elzemdir. Zira, olduğuııu bildirdiler. sup olnn ve Snncng-a girerek Tiirk- Kapalı zarfla ihalesi 1217/ 
lc&d&,hm. 20: Suat uyarı ve Arapçfı bir Fransız - Türk ihtilafı ihtimalini Her Luröııuıı oııüııdf' 4-5 s:wtlık lcre yardım tc•hdiclirıde buluıULıı 30 938 Salı günü saat 16 da Be
neşriyf,t. 20.lt>: Turk mu ikisi ve nazarı dikkate almak istemiyorvz. yoldan gclıni~ en nz iki yüz Türk Lin askel' ile karşı kar::.ıyıl geldigini lcdiye encümeniQde yapılacak
hıılk şargıları (Hi~met Hiza ve ur- Fakat, Nasyonalist Surjye, Bu işte mllrıtt!hil>i beklemekte idi. Bunlamı Lileıı Fransızlar :ızclır. tar. İştirak edecekler 2490 sa-
.kadaşl;!rl). 21: Anknra ilkbahar ut- bazı zararlur etmiştir. Ve edecek- nraı~ıııdn çol ihtiyar olmılur da vur- Fran&ız politik21sıııı11 müı:ıalemct-
yarışlaıının yeğinci haftasında koşu- tir. dı. il alke\ i Luııhırın otokarla ko~ - J.;ııl'lıgı Lu gerginliğin zail olmusınn yılı kanunun tarifi dairesinde 
ya iştirak edecek atlar ve kazanma Pariste muahededen sonra mesul terine indelerini temine calısmaktn- cok yardım etnıh~liı-. l\la. mafih hazırlanmış teklif mektuplarını 
ihtimalleri hsıJ-kındn konu ma: (Ab olanların mukaemetine \ e manev- dıl'. Londrıı dahi gayet ~arih ihtiraslaı·dll ihale tarihi olan 1217/938 Salı 
durrahman Atçı) 21.15: Stüdyo sa- ralarına rağmen lngilizlerin Mısırda Ifonıisyomm tatil kHnLrnın selıep bulunmuştur. 1skentlcrun buhraııı, gföıü azami saat 15 şe kadar 
lon orkestra ı. 22: AjanH haberleri. yaptıkları gib~ har.eket etnwk. h~· ı hakiJ.~thı düıı l~ii .. hadi ... ~ de~il:. b~r İngilten• He Tiir~iye anısııı<_l:_ıki l~:ıj( Encümen reisliğine vermeli· 
22.15: Y~rınki proç-ram ve ü.tiklijl kımız ve vazıfeınız olup olmadıgı- kaç guııdenbcrı 1 uı·klerın buyuk bır l:ırı kuwetlendıren .1ngılız-Turk dirler. 

Bir ltalyan kadını 
adliyeye verildi 
Buğdny yüklemek iizcrC> limanımıza. 

gel<>Jı ve A lsmı~ıktu clemirlireıı l t.nl

yan brıııdıralı Burlelta 'npuı·un(lıın 

çıkan mll ret.tebatlan Vit toryo kızı GO 

ymılarında Pellin ismindeki kadınııı 

'ııziyetiııden ıjiiplıe edilrni~. elindeki 

çanta :ırnnmış, içinden muhtelif ne\'i

<IPıı l 1 şi:-ıe likör esansı çıkmıştır. Ka-
dm, kaçakçılık 

Eevkedilmi. tir. 
kluçıındtuı adliye) e 

marşı. nı, bilmek, ancak bize düser. Sanca- tehuci.inıle kaydedilmekte olmaları- ekoııomik ve mali unlaşrmınııı akd-
lSTANBUL RADYOSU ğı muhtemel olarak kurtaracak usul dır. li'i)hnkika J<:rmeni listesi tama- olunduğu bir z:ımaıuı tesadiif etmiş- 2 - Beher metre murabbaı 

Metris atış mek· 
tebinde manevro 

Ööle neşriynb: budur. Suriye, Frnnsa birşey kayb- men c1<ılnıu ..• Arnp ve Alevi listeleri- tir. Yani. siikfıııı;t te<ıi<ıi hu:-ıusunıln 
12.3Q: Pl~kla Türk nrn~iki~i. etmiyeceklerdir. . ne· yazılarak pek az müntehip kal- 1ngilizlt·ı·in tm·;ısşutla lrnluıınıalaıı-

12.5Q Havaçlis. 18.05: .Ph1kla Tiirk btanbul,24 (Hu us\) - Hata~ mıştır . .Meselii dün diğer listelere iiç ıı:t ahval ve şerait dnlıi müsaid idi. 
musikisi. lS.SO: M uhtelü plilk neş- \'aziyeti ve TUrkiye-Fransa milna,se- yüz knyıd yapıldığı halde Türk lis- Başku ahval ve şerait hukim ol-
riyatı. batını teslıit eden bir y~zısında, l!.ko te!.iııe 1501! ki ·i kaydedilmiştir. \" e Mydı İngiliz do"1tlarımız, Filistin 
Alq~m neşriyatı: do Suri ı::o) le demektedll': . . lıu fork bundan sonra her gtin daha J...uı·gnşalıklrırını idare etmekte olun 
18.SQ: PlUkl~ dnns mu~ikisi. 'l'ill"kt~ e ile ulhu tehlıkeye ~ü- ziyade artacak gidecektir. KudüH bn°şıniiftüsüııün Suriyede muz 

19.15: KQnferans: Üniversite namı- ştirecck lıir ihtilfıfı, Frnıısanın goze Antnky:ı, 24 (A.A.) - Antakya- har olduğu nıihmaıınüvazlıktan do-
nn, Doçent Suad İs,mnil Gürkan (diş alma ına imkan yoktur!. dtıki mille>tler cemiyeti komisyonu layı, belki de bize serzenişlerde bu-
b§lkımının fçtimnt hayattaki rolü). A nknra, ( H nsuı:ti) - Büyiik 1\1 il- milletltr ('emivetiı;e bir telgraf çe- luııurlnrdı. H nlbu ki. bugün, mfü~te-
19.65: Borsa haberleri. 20: Saat let Mecli i 29 hnziran günü yapacn- kerek Türk-Fransız aRkeri ,ınüznke- rek tehlikeler diğer mülilhazal~ra 
ayarı: Grenviç rasathanesinden nak ğı içtimada yaz tutili knr:ırım vere- ı·elerini ve bu ınüzııkerelerin Fransız faik bulunmnktadırlar. lngilizler ve 
len. 20.Q2: ~~lmn ve nrkadnşları hı- cck \'(' d.ığılncaktfı·. mandu~ı ahkıimıııa mugayir olcluğıı- FrnnRızlnr 'l'iirkler ile Araplar ara
raflndan Türk musikisi ve klüsik M<>cli~in çarşuıııbn giinü yapara- nu ileri şliren'k protrsteı etmişti. sıııılaki rek:ıhct. kar:nsıncla ne ka-
şaı-ktları. 20.45: Hava raporu. ğ'ı içtimada f:aşvi'kil B. ('ela! ~~ayar Aııtıık.\ a. 24 (A.A. > -. Fran:ız dar mCltesaııH iseler Slavlar ile 
20.48: Ömer Riza tarafından Arap- mühim bir söylev verecek, Fru.ns:ı kumandanı albay Kole lıir emirna- Cermenler nrasındnki rekabet knr
ça ıöylev. 21: Necmeddin Riza ve ile aramızda devam edegelen rnlızn- me neşrederek llntayduki biitün si- şı ında cln o kadnr mütesanittirler. 
arkada,ıan tarafından Tiirk musl- kereler neticelenmediği takdirde yaoıi pnrtileri f eshetmMir. Arnıı rli- Bu \•nziyett ıı, A \"rt'Jıa emniyetini 
kisi ve halk şarkıları. 21.45: Orke"st- muuhedcleıin feshini istilznm edt'- e"asındrııı Arsuzinin te\'kifi dohıyı- temin crlcrek olan ümil doğmama
ra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: cek tedbirlerin alınması için hüku- sil(' Antnkyanın Arap mahallesinde lı mı? E\'et, fakat, bu da bir şarta 
Plakla sololıu-, opera ve operet par- mete. nltıhiyf't verilnıesiııi Meclis- protesto grevi devam ediyor. Albay bağlıdır: bu ,.art ta. Akdenizde 
çalan. 22.50: Son hnberler \'e erte~i kn i:stiyecel,tir. Kolc gn·v niha) et bulcluktnıı üç giin sulh ,·ticudc getirmektir.• 
allnün programı. Antakya, 23 t:gecikmi~tin (A.A) • orıra Anaıziııin serbest Lırakılacn- .... -~---

. AVRUPA RADYOLAR[ Anadolu Ajnnsmn hususi muhabiri ğını Arnıı l"il<>sasına bildirmiştir. Eres ve Sur va-
Şenfoniler: bildiriyor: Pnris, (A.A.) - Haı·iciye Nazırı T~ 
ll Berlin kısa dnlga.ı;ı: Senfonik Snh günü Dnbihurun seçim büro- Bone Jfntlly hakkıııda Tiirkiye bu. r 

korıs~r. 23,45 Peşte: l\Incar senfo- sundu mü~ if hiicl~s~ler. \~~u ~.~ı~-(ynk elçiı;;ile gt.irH~m~iştür. Hatayda' pıır_aTl 
ıik orkestrası. muştur. Buronuıı reısı ekallı)et ko~-,yapılnrnkta olan ıııtıh~drnıın kısa lıirl _ Hrı.rıtrırafı 1 • . / ·ı·t · "d k k' 1-- 1 · L ı .d . . wcı srıu ,te-R~ti( Konsel'ler· leruıc gı eı·e ·oy u erı azı arınııı atı P ınkıtatı ıı{'rııtılrntısının derpiş ıe Alm 1 d h k t . . . aıı su arııı mı nr<' el f' mıştıı· 

7.lQ Berlin kısa dalgası. Ne"'el· arzularına rağmen örıune katmış ve edilme i muhtemldil' v\'elce 1, <l _ •1,. l · 
' • .:;) l • . .. k k r. l c yaz ıgımız gıuı Hl \'apur-

hafta sonu programı 8 16 d nezar~tı nltmdn büroya :so tu tnn SON • J t .. ı.· l .1. 1. · · evamı. DAKiKA ar o uz uç 1.1ııı ııgi ı;ı; ırasına satın 
9.ŞQ ,;-'ante"i Macar nıu 1·1·=s· 131 onra knpıları kapatarak toptan A- nl "OO I I k t .lı 
:enliıl ~ısa dali'ası: Hafif musı·k· rap lı tesrne kaydetmege başlamış- 1 .. 1 • t . ·•. • tt 10 .1 

~ ~ .tU 1• • • - 1 " ınınış, ı zer \'O cu n aca artı at~ 

ı B d 'l'U k t ı· . ı, ım ~o e. ısatı "anının. saa a ., mı 
14}6 d~vamı. ıa.2r Jiuk.reş: .K..üçffk ~;· d url;,rıı ku. r;e- ~emı;u ı '. e.1

1

1°~ 1stuııbuJ. 24 (Husu i) - Hatav- '~ürnt fo111iıı edecek. mazotla mütehtır-
T-ltJJO orkestra ı. 14.aO•pl§k.. 15.15 t Y. e lll

1
" . ı.s '·' 

1
n erık ı:rngıt ~1 e da bitaraf heyetin tevlit ettiği va~i- r.ik mükemmel vnpurlar<lır. 

Verlin kısa rı 11 ı . s h b . p ensm suş. mı ı rıtı· a te rar e mıs \'C 1~ .1 •. 
. · "" ıa ı · • c u ertın o- 1 • • I Yf!t, · ransa ı e oramızda doğrudan 'f'enımuz a~ ı ıçıııde limanımıza gelc-

J9nezlerılş ~lacıu· fantezileri. J 7 ınes~ ~ b Tii k t dogruya halledilecektir. Bir anlaş- rek ve teslim muamelesi yapıldıktan 
Varşova: Salon orke trası. 17.4r> -

1 
rku 1ımt· amma r ccmaa rna ma Sl"'kli bulunmnsı mevr.uubahis- sonrn Sf'ft>rlere haşlıyacaktır. Yeni 

Berlin kısa dala-a . ı k . yazı mn s ıyorum.. . j I . .,, • sı · ş sonu onserı. . tır. ''nımrlar, zınır-Kıırsın1ka arasında 
J8.60de\•amı 1 g.ıı 5 01 . lJı)enlPr : I . . . . . 
k • ·~ s uı.va: As. M cJ k" Aı~p A , , staıılıul. 24 (1 lususi} - Gece 1~lıvect>ktır . .J\lukıııf' ve dünH'n teı·h-
"°i?"l barndo. IY.05 devamı. 18.45 

1 1
• a t'm · ı ·:..ı "

111 
l"up y:ızı- geç vQkit Paristen ıılın.m hir haber- Latlurı, kısa mesafeli iskeleler arusın-

.urUno · H f4fif musiki 19 l 7 A k • acuJ\ımı. d ı f ı · · · · · · 
kona · . : .s erı C'evnl.ımı V<ll'eı·ck zorla Al':lp knr- e, .. a.tlly rnese l"'Sı etrafıııda Poris da ı~lıyf'CPI\ furzd:ıdıı·. "\ 11nı vapm·lsr 

er. 19.20 Prng. Salon {ırkstrası: t ' .. r ~efnımıı: B.Sunt Duvas ile Frunsı:t. grlıtıklPıı !»Ollfll ı::ı~ ruklı vapurunun 
2Q .S'rJin ktsa dalgası: Ne., eli lıafta 1 

\ eDııenı?a1~·. 
1 1• ··\·I 

1
.,.. gı·d ... ı·ck l 

1 hşriciyc nazın B Jorj Bone ::ııasında l ııcil'altı Kefeı·lel'iııe tulısi1'i tliişunillii-
IODU proırram 20 10 , .. .,cıııı ..:o ı· .~ ~ • n ı- k 

ı ... · ~ypzig: Karı- tuklar ÖJ lcme~i ·muııtelıipleri biz cer.-yaıı ed ıı müzcı "t:reler tanı bir yor. A\ r1<:n lfayruklı ve Tur.aıı iske.I~ ":k. pr9~1\tnh ıkı aaat 22.10 Varşo- zat celbctrııe:!i ' H' kUometrelerco nnk. ı.ıa ile:: neticelenmi~ \e itilafa 'tt; riııe de St!ferler tPrtibi İ\İn tedkikat 
a .. XUçUk orke~tra. 22.45 Biikreş; yolf:ırdım Yıt) a gddiklPl"i haldf· ka \aulmıstır. .. yapılıııuküıdır. 

: (af~ konser nalı. 28.15 Bl'Lrno: Pltık pımn öııundt> aatlurı ~ uç \c :m. ll~ [hı tııılasm.tya gon• ordumuz, y.ı B"y,a/..Jı ı a7nu·11 . Pfı, lrı·r haşlıyor 
ıu~kısf. . "' k rııı bugi.iu- l latnyn ~·irtct'ktir 

Oda l\lus·k· ·. lwldıyen l ur lel't>: 1 1 1• f 1 .. k.. l . :b. B:ı\ rnklı \:ıpın·umın rnakinPsi tn-
J ısı. (, . 1• • J> t" 1 11 ., ti . tı u n.ılm: nı urıı erı ınuc ı ınce . 

1 19 1 ~ B ı · k 1 1 - ıl( uıız. .u llll (' \:l ı.\ (' en 11 . . k J . . ı.aııcd<' wmizlt•ıımı.- \'C .ondrad::uı ge-. o er ın ·ıs:ı < :ı gası: Rlfü~ik . 1 kt ,, .. . .. . . , .ltay, ccrnıy<•lı a van1 ıunayesın- . . . . , ,· . 
Oda trı"yo '>Q or: \' • )LlZC 1 ıLll l'lllllll IZl )·lZUC,l!:lJlll. l<l .. k•l l k rı•·· k 1. tırtıJ«n \'Pili J)Pl\allel'\I de t.nk1lm1st11, u . ., ..... nr ovn: 'J'rıvo . . . .. .. e ınustu ı o uca lır. ur ve · raıı · . .. 
kons . 22 4 ~ p C .J Jııye ccvnp \ermesı nı!hıye rııudu- \'•ı ı>uruıı ko""ı-fezdc makıne ve surttl 

erı · a eşte· ::ız ve t ·· · k 1 · · · ·· k • · · ıı)osu. ı·üııiiıı ve jnııdanııu şf•finiıı mııdahıı-1 81z n er en asnyışı rnu_ştere en te- t ·ıı 1 · pılmış h·i neticeler n-Re.sltlaler: . . .' • . d 1• 1 11 d b" f ' ~en ıe erı yu , . 
. lesını nıucıp olmus \'e bunlar bu yilz- mm ece"' er, ıatay a ır ransız 1 t 

2Q P~şte: Çıgnn orkestrası rcf·ı- d 1 r kt -'"' k . . dir komİsNİ Vt lm de Türk vali bu- ıııınış ır. 
k4Ule l\f ııcıır şnrkılıırı. 20 var , • . ı>n l:ll ısc çı ıgı l:ı ·JH·cl<> ıı1t·sulı- ı l · ~ kt Bugu nli'rdc 17.mir-Knrşıyrıkn scfcr-

ŞO\ a · yetin t tınruıwıı k<'ııdisiııc nid oldu- urı{H.a ır. 
Viyolonsel ile sontıtlnr. 20.15 Bilkres ' . ' . . · . . İstanbul 24 (l lususi) _ ı larici- lc·riıH' Laşlnndu·ılncakt.ır. 
~Ozel seslilerin plaklarından. · udi'Yunl 11 ?ı~ılle~ct•r 'tt•mı~1·ctı kı,ınu~)oı'.u ve vekilim.iz Dr. B Tevfik R.üstü ·-----~ 

.o . . . e <>ge. Jile ııı nı· c me, nıec Jlll'lyc·tın J, r. • • • • • • E f d ··kk ,. 
ans musı~ısı: , - de kulmıtıl:ırdır. Ar" s I cşrmıevelde _Surıycyı resr S na U an Ve 

~S.80 Berlın kı a dalgus1. 18 \ar- !Jel L - t 1 .k.t rnc::n ziy~ret edecektır. 
• 0 va. 21.15 Bükre . 21.30 Berlin kı- . t>g<' . una ragın<>n a ırı :ı ma .. • 

ş de-.uın etmıs ve bu hu! mukadde1· ol-
sa dal~ası: 22 Liyp2ia-. 23.SO Pra~. duğu veçhi!~ iki tımıf urasında mO- Yugo Jnv gazeteleri Hatny lınk-
llruno. eqsif hadiselere sebcbh'et verrni~ ve kmdıı Lazı telgraf haberleri ııeRret-

lrn nıada cçım bll · d · t·ı·· mekt<' ve llntH)dn \•t:miden bazı kn-

Hayat bu!. 
ro.,.u a ıs ı a \ u · . . 

ugrnmı tır. · 1 ıqıklıkl:ıl' oldui.fllllll bılchı·nwkt<'-

Bu kıırışıklık E'SllnAlnda u(iro rei- dirler. 
- Baş tarafı 9 'ıtncu sahifede - 1:1ine dl· il:tlı tcvcıh ed"ld'.. k J>aı·ı>ıt<' c ıh:ııı .lourııalH y:ıv·te '-- Do 1 ıvı \ t' en- . . <"' • • 

-t, lfUaUn karıaı ve çocukları, disinin zorlu kin kuı1 urıld ~. .1 "'İni ıı pol ilik nıtı hitt 1'11"1 i'liınt Hı·ıce 
wı ogrenı - , 

paraları olmadıiı için Amerikaya ai· mişlir. buzaıı. nı·lgrntldn c;ıl,ıııı c\ rı-ıııt.• 
.leoaiyorl&r. Bunun Uzerine kadın, Biiro civarmdn, 100-lGO knduı· si- g<ı'l.'•lP:-ıiııC' clP husırni ınnkulelel· ynz 
kaUn Almanya tarafından muaade· lii.lı sesi işitilmiştir. l>Plegtı lıunuıı U- maktaılıı'. ( v: \'reme » Belgrn<l , 
"eclUmif ltulunan Avuaturyadald zerine kayıd muamele.sini tntit t~de 17 6 Hl~~ ) gazl'tesinde çıb.n !'!Orı 
-'mallannuı aat&lmaaını ve paralarının ı-ek Anuıkyny:1 dönnıliı~tıir. hir ıııalrnk·~inclt• Fl'ansnınıı dış 11oli 
mdi.~ iadeaini iatemiıtir. Buna İşittiğime ııuzarmı lıliro reh~i. hu tika ı hukkıncla iz~ıhtıt ,·eren füıiııt-
laenUz bır ce.vap ıelmemiıtir. tecavüzün Türkler tarafından yapıl- Hrice Hatıw mes'ele!!İni mevzuu 
rlntle ya ~ük lııabaaını rıörmeie dıkmı iddinyıı yeltenmekte ise de bnhst·derek diyor ki: 
••li1or, yabud aaıcaaının yanına ai· tnhrikntmın netice.si ol:ırnk l\.fjqh:ıııe ... Ül"tan\'nıpa hfıdiselerine cok 
eliyor. köyünden ve müfrit Türk tarnft:ırı bpııziyC>n şaı·k hadi:;{.:leriniıı teskil et 

mağazaları 
(C:-ıt tcoatı l 11ri sahifede) 

~rwtlerdc> nçılııı lm11atılması, huralaı-

ıla çulışnn \ e ç:ıh.tırılanların da mulı
ta oldukhu ı istirahute kanı:ıtunıl
ııuıı .. ı et rafmdııki neşl'iy:ıtımız, alaka
dar mal,umnt\tı. ıın:rnrı dikkate ıı.lın
nıı \e hıtl't>kdC' gc·çilıniştiı·. 

Öğreııdiglmize gör~ esnaf ve işçi 
l:ıirliii Şt>hirdeki butün teşekkOlleri 
Jare heyf'lleri ile esnnflan alAkndur
nrı Puım· glinU Ticrı.ı·c-t odnsıncln lıir 
oplııntıya <lu\•et temistir. 

1çtimadn, mağaza ve ticarethanele
rin muayyen santlerde kapatılıp açıl
ması m~ele.si tedkik edilip knrnra 
baghıncıcrık \C karıırın kontrol \A tııt
biki de ht'lediyederı i tcnec·ektir . .Awaturyadaki aon darbe üzerine Arapl~rdtın .Mehmecl Agfelinin itti ikleri der ihmııl olunmnmrılıdır. Çe 

..ın bir vaziyete cliifen bu .a. ile hadı vatani partisine mensup eski ko lovııkvnda olduğu gibi Jskende- Zelzele mıntakası 
'1e1aber hatırlanmasa lizım cele.n bir muhtar Necip Hulle tarafından ağıl' runcla da. milliyetleı· mec;'elP:-ıiııdeu 
eJle daha vardır Jci, o da •alıti baıve· surette yalanlıındıgını ökreniııce bu doğmuı:1 çılan lıir Luhrnn karşısınd~ı (ltst tarajı 1 ııci sıı}ıifrde) 
idi DolEUau'n karuı ve çoc:ukladır. iddiasından vnz ) i'CÇİP geç.medigi buluırn} cınız. Bir devlet. hudutları ımntuknsmda Çlldırlur içinde bulunan 

Avuaturyadald bir hUkGmet dar· belli değildir. huricinde knlınış olun milletdn~lan- kurcleşlPriıniz için yehi köj ler kuruln· 
la.el ••nasında öldUrülen DolfüaUn lHlddi~e mnhnllindP. rnplJ~ltll talı 111 isliyor • t ıllet k~lime.qi Lef ir eıli c:ıktır. l\ızılu.v, yımlıııı clıirt IHıl!Hglll 
karıaı ile biri yedi. biri on Y••ında kiknt bııhsi geçen <lelcl(enüı Adeta lirken mııhtelit" C'tııi'k el ıııııııltu- uı·a- dun gfüıdet'ilen purulaı· ve e~ns lAlcke· 
~ çpcuju buıUn Çekoalovakyada kudurmuş a'ibi mezbuhnre bir fualf- -ııncl.L farı hmn \esbithıe hizmn vnr~ iı\deıı nyırucn''1 t:ılıRi at ile yeniden 
Bratlalava ,.hrinde oturuyorlar. A· yet 1rösterdia'ini ve ne C~nevredc yn- 1ır. 32 kôy kuı•acaktır. Hu kövler, Dahlli
waturyanın 'kabetini derhal anlıya• pılan nizamnameyi ve ne de hiçbir Ceko~lnvnkyndnki vnzlyet ile 1 - ye Vekaletince tespit Pdilen mahnlll'r 
rak .. ldide Çekoalovakyaja ka9an şeyi gö2U görmiyerek ifrad derecede kenderundnki vazıyet nrnsındaki de inşa edilecek, her tilı-Ht tosisntı ca
Ju.doı, timdi de daha emniyette ol· Arap propai'andısı yaptıj'ını iÖStil'- "ark bununla da kalmamaktadır. ml olacaktır. 32 köyd~ 81G3 ev injaı 
-.lJ 4tı.. ~~· ;sümek aı7etJra mıktıdir. hk•ııdiruuda intiha'baı huır._ıkları, l~&kw-. 

• t t:!lVi~ i•wıı::tf n.ı l 
1
., • • 

ı11P1m' ":Jf ı<cm·rAl<rR" • ı;;ı tJ!> ıUıU n 

yüz kuruştan 116 lira on ku- Ankar:ı, 21 (Hususi) - Metl'is ab~ 
ruş bedeli muhammenli 94 üncü ı mcktebind bugün atış mnnevr3ları ya-

d 116 10 · bb pılmıştır. Mane\•ralar çok heyecşıılı a anın , metre mura a-

ındaki 43 sayılı arsasının satışı 
Başkatiplikteki şartnamesi veç

hile 12171938 Salı günü saat 
16 da açık arbrma ile ihale 

edilecektir. İştirak etmek isti

yenler sekiz lira yetmiş beş 
kuruşluk muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 

saatte encümene gelirler. 

3 - Beher metre murabbaı 
iki yilz kuruştan üç bin dört 

yüz altmış altı lira bedeli mu

hammenli 79 uncu adamn 1733 
metre murabbaındaki 3 sayılı 
arsasının satışı Başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile 1217/938 
stılı günü saat 16 da açık ar
tırma ile ihale edilecektir. 

İştirak etmek istiyenler iki 
yüz altmış liralık muvakkat 

teminat makbuzu veya banka 

teminat mektubu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge-

lirler. 2S 1 5 8 2268 

l Temmuz tarihinden 

itibaren Karşıyaka suyunun 

yaz tarifesinin tatbikine bH
lanacaktır. lıan olunur. 2274 

1 - İlk tedrisat müfettiş
lerinin muvazenei umumiye 

ıçın alınmasına dair 11161938 
tarihli ve 3407 sayılı kanun. 

2 - DahiJiye Vekuleti nıer
kez teşkilat ve vazifeleri hak
kındaki kanunun bazı hilküm

lerini değiştiren 3046 ve 3184 
H:)yJh kanunlarda bazı deği
şiklik yapılmasma dair 11/6/ 
938 tarihli ve 3406 sayılı ka

nun her kesçe bilinmek üzere 
belediye ilan tahtasına asıl-
mıştır. 2267 

Açık teşekkür 
Refikamın doğum vaziyetin

deki sıhhi vehameti ilk görüş
te derhal takdir ve aklın ka

bul edemiyeceği bir sUrat ve 

hassasiyetle derhal mildahalei 

cerrahiye ile artık hayatla ala

kası hemen hemen kesilmek 

üzere bulunan refikamı muhak

kak bir ölümdtn kurtarmak 

suretile efradı ailemizi surure 

garkeden Memleket hast~nesi 
doğum servisi mütehassısların· 

dan kıymetli Dr. Bay Ali Rıza 
Önlene ve eınayt ameliyat ve 

tedavide ibrazı şefkat eden 

hemşirelere alenen arzı şükraqı 

geçmi§. dnYetliler ge haıır b\U\ll'JllUf-

tlardır. 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar. /ıan, 
bcılgqm oe lllire ta/ta 

lilleri ytJJJı[ır 

Göz Hekimi 
MITAT OREL 

Adres: BeyJeı· Numan 
sokağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden ıoııra 

15,30 - 17 Tele. 3434 

ilan 
Ankarapş.las otel ve J>-•

tahanesine bitişik arsa Uıe-
1 rinde mevcut pl~n ve ketif

namesi mucibince m\icedclı• 
den bir mutbah pazarhkla 
yaptırılacağından inşaatına ta· 
Hp oJanların 29 Haziran 938 
Çarşamba günü saat 18 ele 
AnkarapaJas oteli idarehane
sinde yapılacak pazarlıia İf• 
tirak etmek Uzere tqrifl~ 
ric~ olunur. D. 4 

BiH SAATIN DOGRULUOt) 
lçfNDEKİ 175 PARÇA ALE
TiN UMUMiYETLE MÜKEM· 

MELEN HAREKP-TfNE 
TAB1DIR 

RE\'U1'! SAATiNİN bütün yedek 
nk:sanıı butunduğıı için tamirinin ko-
lar olmaıil blitiin saatçilerce malftm
dur. 

l"alırikn kendi icadı olan bir makine 
ile ihtiruı olan saatlerin bir aanfyenin 
yUzde. binde birine kndar ay.aTını öl· 
ı;elJillr. 

hte l.;oj le fennı ulrıt ve mukemm{ll 
bir kontrol :ıyesiııde, pr-t>ıisyon dere
cesinde nadir geçilnıiş REVUK SAAT 
LER1NI \ urnde getiJ'mi lir. 

l!ir ltEVUB SAA'rl aluıı herkelr 
ciddt>n zikıymet bir eş~ a sahibi olur. 

E 
bir borç bildiğimden sayın ga- Tnnmımş saatçilerde nı·nymı~ 
zetenizin lütfü vesatatını rica REVU ı·~ fabrik:ıhırının satts dfJ>osu: 
ederim. Peynirçi 1stnnbul Buhçekapı, Tas Ha~ tJ,, Te-

F uat Erk.üş !don: 213:-, ı. -
l - lJınumi hela inı3sı 10/6/938 tarılı.nden it.bareo yirmi 

i\İn nıüddctlo eksiltıoey~ konulmuştur. 
2 - J:!edelı kefif yedi yüı o:ı altı l ra elli ıekiı kuruıtur. 
3 - lhal .. 117193$ Cuma iünü saat 15 de beledıyo eocüme. 

ninde yapılacoektu. 

4 - Ekıiltaıo 2290 N :ı. iı,ı kanun hükümlerine ıör• Y•ptla• 
~•ldır. 16 ~l 23 25 2151 
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Ne analar, b~ba- Sovyet gazetelerine göre: Hayat bu/ .. j 
lar varmış meger? l..J' h . b . h b A 

rıer angı ır ar e me- 0 ıf·· ·· ·ı · 
Ç ki ··ıd·· · o usun aı esı 

ocu arını o u- •k J ,, "hl k I 
rüp cesedi bodru- rı a aa suru enece . sefalet içinde 

ma atmışlar. 

••• 
Suya düşen çocuk 

öldü 
. Kemerde B. Abdurrahmanın bahçe-

81tıde bir boğulma vak'ası olmuştur . 
.A.hdurahma~ın karısı Bn. Zeranın altı 
tocuğu vardır. Kendisi ve kocası, bah
çede işle meşgul iken kapı yanında ·~ 
0Ynıyan çocuklarından iki buçuk ya
şında Güıter adındaki kız, içinde ya. 
rırn _,,, tnetre kadar Bu bulunan havuza 
111 l !\lll tı t h s. derhal kurtarılmışsa da bas-
tı.&. ~nede ölmüştür. Yapılan muaye· 
l esınde Çocuğun ansızın suya dilşmek 
~eten akciğer felcinden öldüğü an-

ıatır. . . , . 
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Egenin cenneti Salihlinin 617 kilometre ötesinde KUR
ŞUNLU BANYOLARI 15 Hazirandan itibarel! açılmıştır. 

.. 

ROMATiZMA, BÖBREK, KARA CıGER, MlDE ve 
her tUrlil ğrı ve ancılan kesen ve iyileştiren KurşÜnlu 
banyoları bu sene yeni tesisat ve mefruşatile bambaşka 
bir ekil lmış ve müşterinin i tiyeceği her türlü konfür 
temin edilmiştir. 
Meşhur bahçecik snyu, her nevi sebze ve meyve her 

an için müşteriye temin olunmaktadır. 
Banyoların üstündeki Allahdeyen köyü ile Dr. Lütfi 

Kırdar ç şmesi ve gene banyaların dibindeki dere, daima 
fışıl, fışıl esen ve insan bütUn yorgunluğunu gideren tabi
atın yarattığı emsalsz birer manzaradır. 

Salihli ista yonuna gelecek her müşteri banyoların 
hus i otobü ünü orada bu caktır. Gerek otobüs ve gerek 

. banya, otel ve oda ücretleri her vatandaş n memnun 
1 kalacağı bir şekildedir. Banyoların yeni musteciri müşte

rinin memnun kalması için her f ednkarlığı esirgeme
mektedir. 

B nyolarımızdan, otomobille, GÖLCÜK ve BOZDAGI
NA d gidilebilir. Banyolarımıza her vatandaşın bir defa 
gelm ini rica ve tavsiye ederiz. 

KURŞUNLU BANYOLARI YENi 
MÜSTECİRİ 
SAMİSOYAK 

Askeri Liseierine öğı·etmen 

aiınacakter 
l - Kınkkale askeri sanayi lisesine riyaziye Erzincan askeri 

orta okuluna riyaziye tabii ilimler "\.Onya askeı i orta 
okulu ile Ankara gedikli erbaş hazırlama orta okuluna 

· birer riyaziye öğretmeni clınacaktır. 

2 - İsteklilerden kültür öğre~r. ıi olanların veya öğretmen
liye kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının mi!p
tesep haklan göz önüne ahnm'-k ~artile 30 40 lira asli 
maaş. Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk 
memuriyete gcçeceklerede barem 12 dereceden maaş 
verilecektir. 

S - Öğretmenlik için başlıca şartl-..r şunlard r. 
A) Ö" etmenlik kanuni vasıf ve ehliye ini haiz olmak yani' 

(Lise için Umversite riyaziye şubesindeu yüksek mü
hendia mektebinden veya yüksek oğıetmerı okulu riya-
ziy ube inden mezun olmak) orta mektepler için 
yukand yazı!ı Uç yüksek okuldan veya orta öğretmen 
okulundan mezun bulunmak yahut Universitede imtihan 
vererek ehliyetname almı olmak. 

b) Yaşı 45 ten YlJkan olmamak ve emekli bu unmamak. 
c) Askeri okullarda en az Uç ene hizmeti şartsız olarak 

kabul etmiş olmak. 
· - Yukanda yazılı şartlan tamnmen taşıyanlardan istekli 

olanlar dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal 
varaka ı, nüfus teskeresi sureti ve Noterlikçe musad
dak diplom veya ehliyetname suretlerini Ankarada 

k rt Liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 
5 - Üçüncil maddede yazılı evt k ve ve aik ve genel şıırt-

1 ra nazaran öğretmenliği uygun görlllenlerden lüzumfu 
diğer evrak sonradan istenecektir. ~ 

4, 8, 12, 16, 21, 25, 29, 3, 8, 13, 19, 24, 29 1740 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
m essesesi Müdürlüğünden; 

Yapıl cak tesisatın Muvakkat teminat 
bedeli muhammeni parası 

4285.19 321.39 
Sıhhat v İçtimai Muavenet hudud ve sahiller İzmir Liman 

ve şehir Bakterioloji müessesesi binasında tanzim olunan 
planlara göre vücude getirilecek knlorife~ tesisatının tesisi 
ve ikmnli işi 25/61938 tarihinden 1117 /938 tarihine kadar on 
be gUn mUddetle açık ek iltmeye konulmu tur. 

Gerek k nuni ve kerek e fenni şartname ile y pıl cak te i .. 
satın plinlannı görmek istlyenlerin her ün Llm n ve oehir 
Baktrioloji mil esesi ildUrlUğUne ve eksiltmey girmek 
istiyenlerin de ihale gilnll olan 11171938 pazarte i günU sa• 
b h ant 11 de lzmir Liman ve Ş-hir Baktrioloji müessesesi 
binası içinde toplanan atın alma komisyonuna mllracaatları 
il olunur 25 ~9 3 7 2271 

ANADOLU 

inhisarlar umum mndorlOğündeu: 
1 - Şartn mc ve projeleri mucibince lstanbulda P ş bab· 

çede yaptırılacak rakı fabrika ı ve nason ambarı inşaata her 
ikisi birden kapalı zarf usulüyle eksiltme}•e lcoomuştur. 

JJ - Rakı fabrikaaınıll keıif bedeli 296358 lira 04 kuruı ve 
na on ambarınan keı.f bedeli ise 14683 lira 03 kuruş olup ce· 

man 311041 lira 07 kuruş ve muvakkat teminatı 16192 liradır. 
Jll - Eks ltmo 29/Vl/938 taribino raıtlıyan Çarıamba .günü 

saat 11 de Kabataşta levazım ve mübayaat ıubeaiodcıki alıuı ko 
mısyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfların en reç uat 10 a kadar 
makbuz wukabainde alam komiıyonu baıkanhğına verilmiş olması 
laı ı mdır. 

iV - Şartname ve projeler 16 lira bebel mukabilinde lnbi· 
sarlar Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat ıubeıile Aokara 
~e lzmir başmüdjrlükieriodeo alın bilir. 

V - Eks.ltmeyc iştirak etmek istıyenlerin fenni evrak ve ve· 
sa kini J 1b aar!ar umum müdürlüğü inşaat ıub ıino ibraz ederek 
yrıca ve'llik lmılan lazımdır. 

Vl - Muhürıü teklif mektubunu kanuni veuik ile inşa&t 
şubemizden almac llc ekıiltmeyc ittiralc: veaikasım ve muvakkat 
teminat parası veya mektubuma ihtiva edecek olan kapılı :zarf· 
larm yuk rıda yazlı olduğ..a veçhile elcı!ltmo günü en geç aaat 
10 na kadar adı geçen atım komisyonu başkanlıl'ına makbuz 
mukabilinde verilro ş olm sı. Posta ile gönderiJecelı: zarflarında 
bu saaltan evel konı .svondı bulundurulması lazımdır. Postada 
olac k geçilcmeler ı abul edılmez. 

14 16 19 22 25 28 3469/2059 

zmir 'eml ket hastahanesi 
baş tabib iğ nden: 
iz mir Memleket ve F şref paşa hastahanelerinin 938 mali 

yıh iL 'yacını l·arşılıyacak olan 14730 lira 30 kuruş kıymeti 
muhammeneli ilaç ve tıbbi alat 2116/938 . tarihinden 717/938 
tarihine kadar 15 gün milddetle ve kapalı znrf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. 

isteklilerin şartnnmeyi görmek üzere her gün hastaha· 
neler ser tebabetlerinc müracaatları ve eksiltmeye iştirak 
edeceklerin de 0o 7 5 nis .:tinde teminatı muvakkatalarını 
muhasebeye yatırarak makbuz ibraz etmeleri şarttır. Aksi 
ta ~dirde teminat mukabili nakden para ve tahvilat kabul 
edilmez. T minat mektubu veya makbuzu bir :zarf içine diğer 
bir zarf içine de teklifnamesini ve Uıerine sarih adresinin 
yazılmasını ve bu iki zarfın bir zarf için konularak ve üstii 
mühilrlenerek zarfın iizerine hangı iş için eksiltmeye iştirak 
edileceğinin derci ve ihale günll olan 717 /938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de ızmir ili Vilayet daimi 
encümenine mi\ ... acaatları. 22 25 28 1 2219 ,_-:; ____________________ ..,. ____ .................. ----------~ 
·Ueuizbank lzmir şubesinden: 

Her hafta Salı günU İsta bul ekspresi için Perşembe giin-
1 ·ri aat on Uçt~n itibaren acenteden bilet verilecektir. 
Yerler muayyen olduğui an herkesin vaktinde biletlerini 
almaları menfaatları icabındanchr. 25 26 29 2254 

eteı.·ioer mndorlnğnndeu: 
Torbalı, Ödemi~, Tire, Dikili aşım duraklarındaki damızlık 

aygırların bir yılhk ia,.e ihtiyacı olan 52343 kilo yulafın 
20/61938 tarihinde icra edilen ınünakasasında istekli çıkma
dığmdan müddet on gün daha temdit edilmiştir. ~uhammen 
kıymet kilosu 4 kuru 25 santimden 2224 liradır. isteklilerin 
şeraiti anlamak lizere her gün Veteriner müdürlüğüne ve 
münak saya iştirak etmek üzere de kanuni evrak ve yiizde 
yedi buı;uk depozito akçesi veya br.nka mektubu ile ihale 
günu olan 417 /938 ( zartesi günü Viliyet Daimi encümenine 
ınüracaatları. 25 26 28 29 2270 
~~~-_!::. ;:, . , . . .· -~ ---~-- ) -lzmır Pamuk mensucatı 'lork 

Anonim şirketi 
Kabot bezleri satış fiatı 

Tip No. Marka ı Eni aautim 36 metrelik bir topun 
atı' fiata 
Kuruı 

4 At 8S 717.-
4 At 7S 655.-
5 De~irmc11 90 832.-
5 ,, 8S 798.-
8 Gcyık 85 800.-
8 " 15 130.-
9 Tayyare 85 732 
9 ,, 15 670.-

1 ı •Köpekli 85 722.-
lş bu fiatler fabrika teslimi satış fi ah olup ambalaj 

müşteriye aittir. 
. 25 toptan aşa~ı aatı~larda yukandald fiatlere 

olunur . 

Mataz•mızda bundan böyle • AGEA., , "FERRANIA .. 
*GEVAERT. • "KODAK,, • •MIMOSA.,, "SCHLEUSS
NER., t "lHAGEE. ·RODESTOCK. VO "ZEISS iKON. 
f brilcal renın hor çeşit malıemesi mevcuttu. Fıatler J,. 
tanbul fiati ıibidir. 

"FOTOCAN,, M'fiesıe•esi 
Hükümet civarı • lzmir , . 

Tcliraf: l.ımir • CAN, Tel, 3330 .if:'+ 
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İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundaaı: 
Miktan 

Kilo 

2700 Patlıcnn 
2j00 'Taze bamye 
5400 Taze fasulye 
1920 Tomates 
480 Taze bnber 

1 - İzmir tayyare kıtaatının yukartda cins ve miktarı yazılı 
beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretile müna· 
kasaya konmuştur. 

2 - lbnlesi 12 Temmuz 938 Sah günü saat 15 te kışl dn 
İımir levazım amirliği satın alına komisyonunda y pı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 933 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 69 lira 98 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

3 ncii maddelerinde ve artnamesinde yazılı vesikalan 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale aabndan 
evvel komisyona mllracaatları. 24 29 5 10 2252 

İzmir levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müesse t için 

(113316) kilo yoğurda kapalı zarfla eksiltme ine talip çıkın .. 
dığından 27 Haziran 938 pazartesi günü saat 15,30 da 
Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda pazar· 
lakla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 1.7 
buçuk kuruş ilk teminatı 1847 lira 27 · kuruştur. Anadolu 
ciheti sur harici sur dahili olmak Uzere üç gruba aynlabilir. 
Şartnamesi komisyonda görillebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber belli saatta komisyona gelmeleri. 24 25 223 

lımir Levazım Amir.iği Sahn ima Komisyonundan: 
Motorlu birlaclerde çalışı:nak üzere ücretli makinist lıaıcak 

ve köıt~recelcleri ehliyet dairesine göre 60 liradan başlamak 
üzere 9 liraya kadar ücret verilecektir. istekli olanların bir r 
dilekçe ilo İzmir Müıtahlc:om mevki komutaolıtına müracı tları. 

18, 21, 23, 25, 26 2159 

Domova Askeri aatm alına komisyonundan: , 
J. - Sökedeki süvari alayı hayvanlarının ihtiyacı için on ayda ve 

on taksitte alınmak üzere 310,000 kilo kuru ot alay satın al· 
ma komisyonunca ve kapalı zarfla eksiltmiye kon~ 
muştur. 

2 - Eksiftmc 8-7-938 cuma günü şaat 16 da alay anmizonunC! 
yopılacaktır. 

3 - Almacak otun tutarı (9300) lirao lu · • tem·nati 697 lir~t. 
4 - isteklilerin teklif mektuplarım eksiltme saatından bir t 

evveline kadaı komisyona teslim etmeleri şarttır. 
5 - Şartname heı gün öğleden sonra komisyonda görülebilir. i 
6 - lsteklıterin tayin edilen gün ve saatinden en nz bir saat ev .. 

vel teklif ve ilk teminatlarını mal sandıklarına yatırd'ıkla· 
rına dair sandık rnakbuzlarile veyahud Banka mektuplarile 

... alay satın alma komisyonuna müracaat etmeler i ilAn 
olunur. 21 25 30 6 (2192 

h:mir levaz.ı amirliği satın alma komisyonundan: 
7 Temmuz 938 Perşembe günü ant 17 de Manisada askeri 

satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kılınacağı 
anadolu gazetesinin 21 Haziran 938 tarihli nUshasile il 
edilen 60,000 kilo sığır eti veya burulmuş keçi eti sehven 
Manisadaki kıtaat için diye yazılmıştır. Menemendeki kitaat 
için olduğu tashihan ilin olunur. 2273 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 
Kilo 
5000 Kırmızı mercimek 
4000 arpa ehriye 
2000 Toz şeker 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için pazarlık suret il 
yukanda cins ve miktarı yazılı üç kalem erzak paz r
lık uretile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 27 Haziran 938 Pazartesi günU nal 10 d 
Çanakkale müstahkem mevki sabo alm komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat kçe i yUz kırk liradır. 
4 - Talipler muayyen gUn ve aatte komisyQna roUraco-

tlnrı. 2272 
- - ~ - ~ --. - . .. . ._ . . . 

BaO ve Bahçe ... TUtUn ve Sebz ..• Fid n ve M h ul 

Kimy vt Giibreleri 
M zutiu Macar Traktörleri. 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar• 

Orak ve Harman 1'1aki eleri 
aair bcr cins ve ıistemde 

Ziraat Makineleri 
H cı Davut Zade 

R hmi 
Karadavut 

Hılimata çarşısı No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadawt IZMIR 

... -r-. 1 • • •• ' • Jl"";. ,, 



DEUT~CHEL& 

' ANTE -IJNJ.E 
G. m. h. H. 

HAMBURG 
S.S. •ANDROS. vapara ha-

18 li •clı ol.ap ROTTEROAM, 
HAMIURG ve BREMEN lim .. • e.a .. .ı.caktar. 

s.s. •HERAKLEA. VIPQF\I 
2.S Haıirudı bekle•iyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
8REMEN li1Uıaları için yük 
•la cı"tır. 

~ERVIC! MARmMI 
RC&KJNMN. 

fUCAREST 
S.S. •PELES" vapura b•l11 

li ... ııaaı4- ol!'~ TRiPOLi, 
8EYRUTH, HAYFA, PORT • 
SAiD u .. uı.n için >'~ ala· 

ii. •l)UROSTOR. ~P""' 
~8 Hııir•cla iPeklııiyQt, KôS
TEHCi. OALATZ OANOP 
,. QALATZ •armaıı için 
rük alacaktar. 

MID!LH~ VS LINE 
NORSKE 

S.~ ••ŞAN ANDR~., va
p11r11 26 HAzlıaqda bekltaiyor, 
PIE.Pn: Vt NORVEÇ 

0

1J•MIR 
ti ... lan için yiik alacakbr. 
jQHNSTON VAgN UNt 

LTD. UVDPOOL 
S.S. • AVIEMORE. vıpurq 

• Temmaıda beldenif•· BUR· 
~AZ. VARNA, Kô'ST!NCE. 
SUUNA, GALA TZ ve BRA

llJ..E liaulan itia >'" • 
cakbr. 

STE ROVALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

au. •szwm. ~·· 1a. ... ..._ PO~T .. $AIO 
•• ISKENDERY~ ,._,,.,.,a .. ,. ---""'· . S.S. •TIS!A. vapur• Halen 
U..cla ol•p DANUP umum 
u ......... yik .......... 

hlDcllld iaareket .-ı.,ue •• ,..,4* ·~kliWtrilC& ... 
...... ...,.. ... , .... ez. .,... .............. ... 
111111111111 .... • W. F. HFJl&t 
\'AN DER m 6 Co. N. ~. -

Küfü 
• 

t~ratelli Sperco 

Vapur Acent•• 
ROY AL NEERL.ANDAIS 

KUMPANYASI 
•VULCANUS. vapuru 14·6· 

33 tarilainde liman11111z• geljp 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG liu•ları içi, 
yü< alacaktır. 

•TRAJANUS. vaSMJr• 23.6 
da be'ıleamektı olup BURGAS 
VARNA, ve KOSTENBE li
manlart için yük alıcütır. 

SVENSKA ORIEET 
UNlt:N 

•• AASNE,, motörü 30-6 el• 
ROTT!RDAM, H~M8URG. 
GDYNlA, DANZIG, DAN· 
MARK ve BAL TJK liıı-.nl.,. 
içi• 1ük al•p hareket edecektv. 

SERViCE MARJTIME 
ROUMAJN 

• A UA JUUA. vıpu"' 2· 7,J8 
ti• bekl••ekte olup MALTA. 
MARSILYA ve CENOVA 1-
._ .... , kiti Jilk Vtt yolcu al .. 
caktar. 

....... --- teriW.U. yt 
ııvlualardaki detiıildiklerdoo 

•cent• me"1iyet kabul etmeL 
Delaa lııla tafıilit için 2 DCİ 

kordoada FRATELU $PERCO ..,., a.......... •iracaat 
• ........... r. 

Telefoa: 411114142/266314221 

Mücellit 
Ali Rıza 

• • • • J 

Ü t..ı. ve eD uN itleri 
ıüratle yapar • 

Yeni IC•Wlt1r 

Buraava Aay•ıi Saua Al•• KemaiJ;oaudan: 
Muv•kkat U. tahmia 

Cinai M;lctan . MeYldl tt•ia•b tatara 
Müna~•uıa 1hal•i11 taria ,.. vı •••tı 

s. 
Kilo Vra Lira ıokli 

K. ot !J74000 Bmnavı 1052 14025 Kapata zarf 28-6-38 Salı 10 
K ot 79200 Gaıi•aair 223 2970 Açak okailtaıt 26-6-38 Salı 11 
K. ot 100000 Ôde•it 263 lSQO ,, ,, 28-6-38 Salı 11,30 
Odtan 60003 O••• 68 900 " ,, 29t6-38 <;.rpaıba 9 
Odua 60000 8ur••v• 79 1050 ,, ., 29-6-Ş8 Çtrtamba 10 
Odun 120000 Gaıiemir 158 2100 .. ,, 29-6-38 Çarşamba 1 l 

1 - Tümen birliklerini• ibtiyaçı için ayrı ayrı şartnamelerde ve yukarıda Y•ıılı teslim mıb&ller~ aluııcık mikwı. u•um tab· 
min ttatan muvakkat temiıat ve münaka11lıran ıekli ve ibaloltriaill t.ril) aü11 ve aa•tleri yazalı (Alta) kale• iate mad. 
4ltleri mü:ıak ... Y• '501t•ua1tur. 

1 - e, A'tı ~tl••e ait tuta•11elv her ıiia Burnıva askeri uta• al111 lcoqaifyonunciı ~örfiliir ve 9"uıar. 
3 - Kapalı zırfll münakaaaıı yapalacak kuru ot iç;• iıteklileria ihale aaıbndan bir ı.-at evel teklif ve temiaat mekt•plarını mak

buz karıılıtı lıomiıyoaa vermiı olmalıdu far. 
4 - Bu münakaıalera itt•rak ıdo.-lderio Tı•••t O«ialaruaa kayıtlı oldaldartnt dair veıika ibraı ct••ie mecburdurtu. 
5 - lı1tekl Jerio y.-.n4ı .... uı.111io •zaJJranda ıött•rilen tarih, rün ve .-atlardı bildirilta .. avaklJat teminat ve teklif 

mektuplarile l>·rUktt B~r"av ktri ı taa •lsaı ~o•i•y9avn• gelm.teri ili• ol11••· 9 14 19 2S 1999 

Devlet Demiryollarmdan: Kapab zarf u.uliyle yapı 
so 

qletmemiı Ottakl1r iıtaıyoo depoıuna bir aoııede gıl~~k ekıı•)tme • 
takrıben (7500) tora maden kömürüa~n ,.aro~lard.an ko~~r Si 
•ahaUiae kürek ile t»oıaltalma11 •• ıltif e41lme11 ve ıltıf V k f) U M••d•• 1 •• v •• 
yetinden kömür kovaaı ile azami (15) metre meaafede bulu~aa a 1 ar mum u ur ugun· 
mahalle aaldi ve el viaci vaııtaai&e lokomotıf ttnderlerıne den . 
boşaltalmaaı itinin ihalesi ' TomlfUI 938 S.h pnü ••t • 
15.00 de Alsancak 8 nci iıl•ba• biıuıDda açak ekıiltm• 1 - Ankarada Bank,lar caddes'•de Oımanla Bankası ittin 
suretile yapılacaktır. . . liadeki vakıf araa üzerine yaptınlacalc Boraa, Vakıf. 

Beher toa kömürün varo11dıa yere boıaltalma11 ve iıt.f edıl· b 
meai için tahmin edilen bedel (10) ~,ruı va iıtaf reriad~~ pıraltr miitlürlüji v• aparbman iaall inııab maa 
(IS) •etre meaafeye nakil v• loqmotif. ~e11dr~~· laopltma ııı •ijft•aailit t•'-n ,c>türii olarak kapalı zuf uıuliyle 
ıçia tahmin edilen bedelde beher t•n ıçın (15) k•utur. . okailtgae19 kcacalimu&ar. 

Bu iıe g'rmek iıtiyealarin (14063) kuruıluk muvakkat tema- 2 - Bu inıaataa maa müştemilat keıif bedeli (196432) lira 
a•t vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kı•••• (33) kuruştur. 
dördüncü maddesi mucibince iıe rirmetc manii k .. uni 3 - Su ite a.t proje, fenni ve bu11aıi prtname ile ekıiltme 
bulunmadıtına dair beyaaname ile ayni ıi• ... t (1S) de fU'ta•meıi ve mukavele projesi (9) lira (82) kuruş mu· 

· komiıyoaa müracaatlara Jizımdır. . . . . . L-b·ı· ..a A L-- d y .. fi U "d .. l"~- · t 
Şartft•-•1-- lz-;·..J- .a.1-a•cakta aekızıneı aılet•• bia&11ada aa 1 ıa..-e n~a • a ... ı ar muqa ID'I ur U u ınıaa 

- tvr .... ._. ~ miidürlütündea, lıtaabulda Vakıflar fıtaı•iidiit tü Ba1-
Hkiıiac4 it!t~IH ko•ia,oaunda2ı pa2sı·z(/1165)• lli•11Ltındaa. lımirde Vakıflar Mi.Alrlltiatlaa ahaa• 

Şer f Oteli 
S.6ci Hatı fftMJll Oteli kltiplerindtn 

llRlru. ıa.,..,,,.. 

Mezarlılıbaıında, 111118tptlftı 6alu11rı110 
nazır, her tar ala )'alıın, hav atlar •• 

Yeni bina, yeni konlor, temi%/lk, 
ucu~lulc, rahatltlı .•• 

(ŞER~ F Q T ! L l) IİZİ• evinizdlr. Tqr~<la~ relecck 
m ·· terilerin i lerino yırdım ed lecelc, keadılerıno ber 

• 

. 

\ 

Olivier ve 
Şürekisı 

LlMlTET 

Vapur aceotası 
BlRlNCl KOltDON REES 

BİNASI TEL 2443 
Ell ..... an Linel Ltd. 

LONDRA HATTI 
DESTRO vapuru 7 bazi

r-"d~ Uverpool ve Svuaeadan 
plip yQk çakaracak. 

CA V ALLO vapuru 7 hazi
randa relip Londra ve Hull 
için y(lk alacaktır. 

FLAMINIAN vakuru 22 ba
zirand• Liverpool ve Svpae• 
ad4D ı.Up yik çı~araeak. 

DRAGO vapuru 25 h ızi· 
ru.dı Londra, Hull ve Anven· 
ten gelip yiik çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yik alacaktır. -

T arib ve navlunlardaki deif • 
şikliklerden acenta mesuliyet 
k•bul etmez. 

Birinci Sınıf Muı.lıauıs 

Dr. Demir Ali 
~AMÇI OGLU 

CIL T v~ TENASOL butahk
ları ve ELEKTRiK teqviai 
ı-ir -Birinci beyler aokata 
Elhemra Sinemua arkuaacla 

Telefon : 3479 

M. Ş,ı:ld Ubr 
D•hlll 11 .. a.tıldal' 

mutah•MI• 
llıiac beyltr aokak Ne. 81 

Telefoo No. 3l80 

biUr. 
4 - EbilU.o 27 H.,Waa 9JIJ tarilt.i.ıe raıtLyan Puarteıl 

ıüaü aut 15 d• A•karıda ikiaci vakıf apırtamaaıada 
Vakıflar Umum müdürlüti inııat müdürlüpnde topla• 
n•~k koaiıyoada !f.tpıl.cakt r . 

S - Nuvıkkat temiaat (11071) lira (62) ı..uttur. 
j - 811 •k~lt11eye rırecek elMlar 1938 senesine ait Ticaret 

Ofll... velik.,. ve 19ŞI )'ti••• ait olarak Nafia Veki· 
letindea almış ve en a,.tı yüz bin liralık tek bir biaa 
i•1Hta• J•P•lf w •11..Halc ..... ........... Wl
dir• )'apt •iiteabllitliti veaikaıı ıllft..,..li ve biınt 
yilrMk • .,.... ••Y• ia,.at mülae114ifi 9l119aaı V.1' bq. 
larcl.. -.iri ile •Gttweken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları 27 Haziran 1938 Pazuteai fiiai 
14 • lracW Va...,._ u... •Wlrliti iaıut ... 
lüğiiDde •lt.,elddl ko•iayoa r.Wifiae makbuz mulc .. 
bilinde veırileeektir. 

8 - Kapılı zarflar,• ibıanQdı, teklif aıktubuaua yazılı. 
ıında, bu ıarfl•rı• tevdiiad• ve poeta ile rönderilme
ıincle taliplerU. 2490 .. ,..ı. kaauua 32,· 33 ve 34 üacü 
maddelerine Mrf•Y'• ,..,,, et•eleri liiıu111u ilin olunur. 

Istanbul 
den; 

8 14 20 25 1964 

Nafia müdürlüğün· 

11/7/938 Pnarteai fiiai uıt 1.S ti• latub.tWa Nafta mü· 
dürlüjü eksiltme ko•iayoau ocia111Mia 18172.~l lira keıif 
bedelli Yeıilköy ilt )'911 -.ie öe HP&Jicak beton aıfalt 
p ist inııata kapılı zarf uıuhle -.ksiltmeye konulmuştur . 

M~kıvele, elıslilı.., NJM4irlak itleri ,_.ı -.uıuai ve fenni 
ıırtaameleri proje, keıif hıaliaaaile buna miteferri diter •vra le 
dairesinde ıarüle~tir. 

Muvakkat teminat 1361 lira 00 lcuruttur. 
lıte~ ilerio teklif mektupl_,-ı vo en az 15000 liralık bu iıe 

beaHI' it yaptıtıaa dair ıdareleriaden almış oldutu vesikalara 
istinaden Nafia Vtklleti•den t4•1D'f 9l& ,...ti ehliyet ve 
T eeret odaıı veıık,lJrı vt ktpalı ztrflaıısaı l l/71938 Pazartesi 
ıüaii uat 14 e kadar lıtanbul Nafia müdürlütüne vermeleri 
l~ımdır. 21 2S 29 S 365112184 

Milis belediye riyasetindenı 
1 - Milis belediye parkını" davaırlarıaın üaerane her masrafı 

· müıteriye ait demir borg p9'fmtkia~ yapılama11 içiı fir11i fÜD 
müddetle ekıiltmeye konulDıaqter. 

2 - Bedeli keıif üc; yüz alt••t liradır. 
3 - ihale 1/7 /938 C.1mJ ıiiıii ••at en beıte belediye eacü· 
meoıade yapılacaktır. 
.\ - Eksiltme 2293 No. lu kaaua hijkmüne ıöre yapılac ık· 

tır. 18 21 ıJ 25 2152 

Kayseri Cumhuriyet MGddei
uınumiliğinden: 

Kayaeri Cozaev&11 n bir T•••uı fJ8 den itibaren 11 aylık 
asıart 67,000 azami 83750 kil• in edilen ekmek ihtiyacı 
kapala zarf uıulile ve 15 gün •i4clıtle ekıiltmeye ko11uldut&1 
ve ihalenin 1 Temmuz 938 Cu• ıünii aaat 16 da Kayaeri 
C. MüddeiU•\l••l k daireainde yapılacatı ekıiltmeye pecek· 
lerip ihıle JÜıüadea evel 471 L~ı teminat akçe1ini mal 
ıındıtın• tealim il• .. kb11Juaun ve T~et ocluaşıda kay tlı 
oldutuna dair v.;~•• ıefJlif at•ktiabu ile birlilsto ilaale poii 
ıs ıe kadar Kay .. ri Müddeiu .. u•iliti11e vtril .. li veya aoo. 
derilmesi ve ffFtnameyi görmek iıtiyen lerio Mir•... mürı· 
caatlan ilia olua.ar. 21 23 2 21 lltS 



Pürjen. Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mft!-hildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti, işti havı arttırır. 
A ....................................................... ._._ ............................... .._ 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Ecianesi 
Başdnrak Bnyok Salepcio~lu Hanı Karşısında ............................. 

................................ ıı-. ............................................................ .. 

• • 
1 s . ., TAl{SI 

Telefon 40 40 

1938 
Oldsmobil 

1938 
ve Şevrole 

OtomobiHeri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

.................................. mıcı __ ....................................................... ... 

KREM S. Ferit :· . / , 

Hacı Ali Zade 
ABDULLAH TICt\RETHANESI 

.. 

Yağsız - Gündüz için 
Acıbademli - Gece için 

Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: Şifa Eczanesi 

Sepiolin 

DIŞ 

macununu 
::::xx> 

kullanınız 

'~ ·''. ~ - . c..t , : .. • 

Toptan 
. 

sctışyer. 

P.,ş '~ma "cılarda 

L .. tfi Kro" 
Ecza depo~u 

HER CİNS KOSTÜLÜK YENİ ÇEŞİT KUMAŞLAR 
••• 

Yaz mevsiminin yaklaşması münasebetile yeni getirdiği 
"DORMÔY,, FA YN "VULEN" ve "FİŞER,, kostümlük ku
ponları kostümlük ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLİ 
ve AVRUPA kumaş asortimanları rekabet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
\ ABDULLAH ticarethanesini mutlaka z!yaret ediniz. 

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

Pcştcmalcılar Esnaf ve Ahali Bankası civannda eski 
Surnski ma~a·ı:nsmda No. 70 

-_: ~. :·. .... . ·~ .. . . .,, .. Telefon: 2699 -

Haraççı kardeşler 
Büyük mc bilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinbe amadedir. 

~' FRKEZ 
İZ MIR 

ŞUBE 
ANKARA 

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

kendi haline göre te
miz bir eve, miıaf ir
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 MUAMELESİ 

YAPILIR. 

Eibi.e ve Manto 

meraklılanna müjde 

ZABITAT BAYLAR 

ve bayanlar ••• 

En mlişkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

TÜCCAR TERZİ TÜRKPAZARI 

Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açbğım mağazada zengin 

çeşitler. Mantoluk. Tayyorluk, Truvakar
lık, kumqlarm envaiaini, yerli n A..
rupa. 

1 - Mağazam dahilinde açbğun teniha
nemde hll8usi olarak bay ve bayanlar 
için son moda zarif, tık maDto, rop, 
tayyor, etek, blw:, turvaklar, ta.alet, 

gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kaputlan isteDil
diği ve beğenildiği tekilde imal edilir. 
2 - Muamelem pqin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir 

defa tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı eski Bay

raklı mağaı:a Mumara 12 - Telefon 3276 
Toptan ve perakende olarak hariçten aiparif kabul 
edilir. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
1 

En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, filim, cam, kiğıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoifaf alat 

ve edevat font ve sehpalar. 

FOTOGRAFÇILIGA MÜTEALLiK HER NEVi MALZEME 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, aenedat ve evrak 

iatinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılar. 

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

Telefon: 2675 Telgraf: Rlistem İzmir 

moda yazlık 

kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
l\lağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatiir k Caddesi No. 186 

T. İ~ BANKiSI 
1938 

Küçük Cari He~aplar 

ikramiucı Planı== " 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 500 " 4000 " 

16 ,, 250" 4000 ,, 
76 ,, 100 it 7600" 
80 " 50 " 4000 " 

200 " 25 ,, 5000 " -384 " 28600 " 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziran 
1 Eylul, 1 Birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir. 

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

Dokto~ 

A. Kemal Tona'/ 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın ha-;ta 1 ıkları müsehassısı 

VEREM VE SAiR E 
Basmahane Çorakkapı caddesi po'ıs ka ako!u yanında 

251 sayılı ev ve muayenehan "'i.nd .! saba ı "nn ak~ama 
kadar hasta!ar:n kabu' 4 r. 

T~lefon: 111.., 
·•-rm11 _,..,1 w ·cau "'= ~ .-.. .. -- . _ __._ _ _......_. 


