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iŞLER GENE BOZULDU 
Fransa ile vukubulan anlaş
mamız ·Üzerine komisyonun 
hikmeti vücudu kalmamıştır 

-----·--·~-

poo 
o ,,. 

Fransız donanması 
-----·------F a~irden limanınd ın ayrıldı. (Al-

ceri) amiral gemisinde mükei· 
lef bir ziyafet verildi 

Demir muhafızlar MiJlet Meclisinde 
Dün 18 k~şinin mu- Sabiha Gökçen tebrik edildi. Eskişe
~~:.~~~R~!y?,aş~~~!.h hir ve Kayseri tayyare fabrikalan-

harp divanında d emir muhafızlar- mıza verilecek mütedavil sermaye. 
dan 20 kişinin muhakemesine baılan 
mıatır. 

Cayı·i m evkuf bulunan suçlular
dan on sekizi muhakemeye gelmiş
ti. Muhakemeleri ancnk beş Rumen 
gazeteciı;i takip edebilecektir. 

İstanbul 
-------

şampiyonluğu 

Bugün Beşiktaş Fe
ner le çarpışacak 

M. Göbcls 

Dr.Göbels 

Bugün Danzigde 
mühim bir söy

lev verecek 

·······,' ·········································································· ..................... " 

Valinsiya tekrar bom
bardıman edildi. 

General Valera kuı·vEtleTi ile Cum· 
huriyetçiler arasında kanlı 

mullarebeler başl~7 dı. 
Valansiya, 25 (Radyo) - Fran- da bombardıman edilmİf ve lnühina 

kistler, bugün Alikanteyi bombar- hasarat olmuştur. 
dıman etmişler ve kırk bomba at- Salamanka 25 (Radyo) - General 
mıılardır. 12 kişi ölmüt ve 50 kiti 

1 

Varelanın kuman·daaınd~ bulunaa 
yaralanmııtır. yüz bin kitilik bir kuvvet, Sabon nell 

Elhamra borsası da dahil olduğu ri civarında, tiddetli bir muharebe. 
halde, 20 büyük bina mühim hasara- den aonra muhtelif mevkiler inal 
t .. uğramııtır. 1 eylemiştir. 

Son haberlere göre, Madrid de Lusanadolsitten Vilaermozaya 
iki defa bombardıman edilmiıtir. 1 kadar olan hat Üzeı:inde kanlı mu-

Valansiya ve Taragona limanları (Devamı 8 inci sah ifede) 

Fuar hazırlıklarına 
hız verildi 

---···----
Hindistandan 40 kızdan mürek-
kep bir heyet gelmek istiyor 

e. 
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İtalya 

Londradan istik 

~~------=---~~~~~---~--~---------~~--~~~~* razyapmıyacak 
ır 

IFHKRA ahili Haberleri • 

Nasıl bir • 
ınsan olmak? • 

Zeytinyağı mahsu ·I 24 yıllık ceza amuk ip iği 
Cöröyor musun oğlum, sen de bü- nazarlar almak ebedi idealin olsun ıu··nde asid nisbeti az go••ru••ıdu•• 

lrfan Ha:ar 

yüdüğünde onun gibi ol! Etliye slit- oğlum! Amma, bunları sen yaparken ~~--· .... --- Vekı·ııer Heyetı• ka 
lüte k .. r,.mıyan,. burnu yere dü•se, başkasının ensesinde boza piıecek- l ll . 

.. .... "' Bu~tlııy v•~ arpa nıa ı u t•rı-
eiilip le onu yerden aımıyan; tıpış- mi,. ferdi rekabetinle birçokları ezi- miz de tundurdize ··diı{'(·t·k Temyı·z, bu kararı rarı teblı·g\J edı.ldı· 
tıpıf her aktam eve giden, tıpışlıpı~ lecekmit; ve sen güzel yemekler yir-
her aabah evd n daireye gelen; sağ ken, karaındaki yemeksiz ve sefil ka- İkttaad Veknletiince zeytinyağ 
)'anatına bir tokat vursanı:z, aol ya-! lacaknufl aldırış etme sakın böyl: ile birlikte deri, buğday ve arpa nakzetti 
nağma da vurmak için size yüzünü budalnlıklaral Cesur oll Kah kalblı mahsullerimizin standardizasyonu· 

Pamuk ipliği ve mensucatı aann
):iinin tesisine dair 2.1356 numaralı 

j orbalıda Mürüvet isminde bir kararname, Vekiller Heyetinin son 
kızı kaçıran ve ormana götürerek karariJe ilga edilmiştir. Şehrimizde
kirleten bu esnada kızını kurtarma- ki alakadarlara da tebliğ edilen ye-

çeviren, sövseniz eyvall h, döğ nizlol! Bnı, ez ve durmadan yürü! Mil- na karar verildigi malumdur. 
eyvallah, öv niz de 3ene eyvallah yon rlik al.la ıdır bu! Boru değil Hükumet memleket dahilinde is-
diyen Mehmed efendi, insan degil yavruırı ... 

tihlak edilen zeytinyağlarının da a-
bir melektir yavrum. Sigara içmez, ** 
raki içtnez, kahve)'e gitmez, kumar Sev ili oglum! _HUrtiyeli, fazileti, aidlerinin tcı;bit edilmiş olarak satıl-
oynam z, kimsenin aleyhinde bulun· hakikati ve bu toprahtcı yaııyan kar- masını muvafık görmektedir. Bunun 
maz, bet vakit nama:undadır, Or'U• deşlerini, kendinden ve lcesenden İçin hazırlanacak niznnmamede zey 
cunda, niyazındadır; Mehmed efoh- dahn çok sev! Onlar glildüğü zaman, tin yağı ambn1ıijları üzerinde aaid 
di aibi Lir insan ol oğlum! ancak sen de o zam n gül! Orılar miktarını gösteren işaretler bulun-** nıes'ud olduğu za_man, ancak ıen de nuuı dn düıünülüyor. ı~akat bu hu· 

Ceyhunu örüyor muıun kardef, o zaman n s'ud ol 1 Baı al rının gö
ne ıö:r.U açık eyi T 4lan ekme ini belinde hor teperek ve en&elerinde 
.... ıkarır; hanıi taıı kaldırsan, onun boza pitircrck degil, fakat etrafını 

susta lzmir :ı:eytinyağı tüccarlarının 

bazı mUtalenları vnrdır. 

,.. Bu mütalealara göre, zeytiııy ğı, 
•ltından cBen bur dayım 1 » diye ba· ırö:ıeterek. dütnıüılere yardım cJini 
iırır; atlatın da birdir, konuşurken uz tar k. cemiye.t için ol nca kuv- kapalı veya açık blr 1 ap içinde iki, 

' • k ·,n çalışan I\1üriivetin anası Bn.Fnt- nı ararname §udur: 
mavı tabnnca kursuniyle öldüren 1 - Hususi müteşebbisler tara.-

• 1 • fınd k ı k k . ·ı·~. f b Mehmet oğlu ıbrnhim sehrimiz a· nn uru aca pamu ıJ ıgı a -
' , rikala · · J • 1 • l 'k k 0 

ğırcezn mahkemesince yirmi dört rı ıçın azım o an ıp ı mn •· 
seııe ağır hnpse mahklım edihnisti. n:ıe.rinde.n sabit ve seyyar vargelle
Temyiz mnhkenıesiı bu tn.ıhkfımi- rın ·~halı lkttsad Vekaletinin rnilsn-

1 adeaıne t b"d" yet karat ını bo7.ınuş ve 1adisede ce- a ı ır. 
z.uyı artıracak şiddetli sebepler bu- • ~w- On bin iğden noksan ve 25 
lunduğunu bildirmiştir. lbrahimin bı? ıgden f.azla tesisat vücude g tir
muhn~emesi, bu haf ta şehı imiz ağır mıyeceklerıne ve müsaade t:ırihin
cez uıahkemesiru.le tekrar ba lıya- den altı ay zarfında tesisata bnşla
caktır. Y1P nihayet iki seneye kadar f ali· 

bin d ıaed n au getirir, aen t k bit· ke• vetinle faydalı olrna a çalışarak; üç ay k lınca nıid niıLeti yükı I· M k 
lime aöy1em den o binini ekletlirir; huliaa, yıkarak de2il yaparak birtey- melde iıni4. ÜStB bel 
barıt adamınıchr, barıı damı! ler kaxanma a çalııl Hep cıını a:z:izİ· Hükumetçe kabul edilecek ni:ı. m • 

yete geçeceklerine dair muteber te
minat Verenlere bu müaande verile
cektir. 

~ - Mevcud pamük ipliği imal 
eden fabrikaların ancak 25,000 iğe 
Jıadar tevsi yapmaları için lazım e· 
len makinelerin idhaUnc müaaade 
edilecektir. 

KaTıa adamınıdır, kavi'a adamı! ne bakm , biraz da kitleye baki •• Ağ~ nıimcde bu rıoktanın unutulmamıuı ımar planı. 
Aleyhte de bulunur, lehte det :ı.ında t tlı l tlı çiğnedigin lokma, aç ve işart•l edilmesi için teşebbüste Lu-
Bit yU2l lük le yapar iki yU:ı. Lir" vatarıdaş k rıısmda sakın bo0 n- ı M k • • · K 

b unulnıu4tur. ıadın teıninı ıçın ~ • b h f 
IUllik t 1 Siaıara da iç.er, rakı Ja! :zından geçmesin uğhıml Seni Yi\Şll• Onilsyon u a -

1 İzmir ::.ceytinyağı ıüccarları nııınma · "ah veye d~ gider, n ey \aney tnn memleketinin ıııenfoııtlcrini her 
•el Kima~ onurı kar411mda miim uil ulııı·nk Ank raya gönd •ıl· ta toplanacak ılıtrl'aııının r~vkindo dii~iin ! O tııem· 
takla atamaz; en yilikt n hiç hötlan- Jekel iti sana. . 1 n tUcc:lr n. Yalıya ı{,.rirn, lltuaad 

mat; bi d m t 1ikai2: hiç kalma", lıte yavrum bi:z aenin, ne ealli dev. Vekaletinde toplarıa11 ltomiayuna iı 
hıraızlık ta yapar araııra, vurgunu 1 İn Mdımed efendisi giLi bir melek, tirak etnıİ§, n.ı!İd nıeseleııi üzerinde 
wrur tam ~ırıuındal Kardeo, ı n ne Ce~hun gibi cemiyet i in Lir kene tUccarlarm mütnlealarını bilJirmi4. 
Ceyhunun lıed flne Y tit ! ne de o kalpsiz zengin gibi cemiyet tir. 

*: i~in bir kan2ren olmanı iatemiyoruır.; 11. Yahya Kerim, dün Ank radan 
Şa mtl o:ıer ibi bUyUk a rv le k • senin, ııu aon satırlardı:ı iuh ettiği- ~ehrimize gelmiştir .• Haber nldagı

'flıfm k, onun gıbi nıuv ffakıyet dı- miz «ibi bir İnı;an olmanı istiyoruz. 
ııi:t.lerlnd yüzmek, hanlar, hamam· Hakiki insan ideali gat:ba bu izahı.ı 
lar, çiftlikler, apa.rtm&nlar, çarşılar, içindedir. 
•••••••• , ••••••••••••••••••••••• 1111111 •••••••••••••••• f 1111' 111 t,,, ,,, ••••••••• l t •••••• ,, 11111111111111 •••••••••••• 

mızı:. göru, lıazırlanan nizamnameJe 

zeytinyaularıııın Üç ay zarfında fark 
göstcret:egi ııaid nisbeti hakkrnda da 
kayıd bulunacaktır. 

HeleJiye, ıelıı-in mü&takLel imar 
J>lanıııın tanzimine başlamak 

üzere LUlUıı hazırlıklarını tamamla
mıştır. Bu hafta içinde vali B. F8.zlı 
GUlecin rciıliginde vilayet İmar ko· 
misyonu taplancak. rnlistakbel im r 
plana u:ıerinde görüşecektir. Bu lco
miayoııca alınacak luı.rarladan •Onra 
ş hrin mUatakb~I imar planının der
lıal tanzimine başlanacaktır. 

4 - Mevcud iplik irııal eden ( l:J. 
• ikıılardaıı eskimiş olan birinci ınad. 
ded zikredilen ipHk rnakinclerini 
teccfid eiınek iııtiyenlere ealdlerini 
f lctuıad, Gliınriik ve inhisarlar Ve
luı.letlerinin mur kabeıi altındn 
rnemleket dıt rısına çıkarmak veya 
kullanıluııyacak hale getirmek şar. 
tile bu makinelerin ig miktarınca 
yenilerinin idhaline müa ade of unn. 
caktır. 

---------4-41&~~--~.-. 

Bir Türk çocu· 

Londra 25 (Radyo) - İtalyanı 
Londra piyasasından istikraz akde 

mck istediği hakkındaki haber} 

tek~ip edilmektedir. 

' .. 
Valô:nsiya tekra 
bombardıman 

edi di. 
- Başta»afı ı inci sahi/ede -

hrebeler baflamıttır. 

Frankistler, Valansiyaya 47 v 

Sagond ya 25 kilometre yaklaınu 
lardır. 

Roma, 25 (Ra<lyo) - Jurnal 

Ditalyn ga:r.etesi, bu meıele h~kkın 
da unları yazıyor: 

"Cumhuriyetçi ispanya, artı 
mnglup olmuştur. Bu sebeple ne ya 

pııcağını bilmemektedir. 

K ızıJ ispanya ıuııu bilmelidir ki 

şayed ltalyan vapurlanndan birin 
en ufak bit' t arruz vuku&wacak o 
luraa, biz, not lar teatiainc ınaha 

liırnkmadan, toplı:ı cev p verecejiz. 
Tanca, 25 (Radyo) - Havas A 

janaı bildirlyor: 

iyi nıttlUınnt lan nıahfellcre aö 
re, Köta limanından İspanyaya ye 

nidcn sevk edilmek üzere buluna 

yerliler araaınd k nşıklıklar oldu 
gu tıalı:kındaki h berler do ru de 

ildir. 

Fr nko ceph leritıden çekilece 

Alman ve ha.lynn lcuvvet1e.rinln yeri 

ne SO,Ooo kişilik bir kuvvet gönderi 

lecegi hakkındaki haberler de aııl 
ırzdır • 

Fransa ile anlaşmamız 
üzerine komisyonun hik. 

\J • 

lJıt!İlhılJ tlt• ll1')Jtl." T .h t tk.kl . gunun eserı Paris, 25 (Rııdyo)- Cumhuriyet 
k arı e 1 eri çi fsp nyn hu"ku"mctı"nı"n, mu•--L-l•İ Hü ümctimiz, buxday ve arapa G •• } b - 119 

mahsullerinin standardize edilmesi- K d ı .k. uze ir motör bfhniail olmak üzere Fraiıkial tehir ana a 1 ı 1 Pro... leri, hatta uzaklarda L<-Jun• .. ba• ni lcaralattırmıftır. Sunun için evel- . uu ~ -. 

f 1 Yaptı devletlerin rnerkezlerini LiJe boın 

metivücudu.· ... Q;.A.. 

Cc l:zmirdeki Lugday ve arpa Üzerine eso··1· ge dı· • 
• 1., bnrdıman edeceg·İ haberı" nzerın· • ıı yapan tüccarların mütaleaları so- 'esnıini görd4.ğünüz JnekteRli u 

r 1 d d ·Iı İ" 1 • ~ t unıeti,· - an L r u muş, )'npılah topl ntılarda u rnu K.ııı a lir iversite i tarih ~ cu , ll ı& dt umrugi.ı ınu yene - M 

laleaJ r tos-bit dileı~k Vekalete gön öd.i Jorj B.Erl ve riyaziye prote ö- rnemurldrmdtın Bay Namık Hayka- ınelinc İhtiyat tav~iyeıinde bulun 
.Jerilmişti. rii B.Yolın Corfri arkeoloji ve tu- luı oğlu Yıldıtım Baykaldır. Bu se- muıtur. - Baı tarafı 1 iııci sahi/ ede - pılını) tm kuyndat ve mıuımelatt kl>-

Hatny Halkevi bR.'lkanı ve seçim bil- eıılcmyeküıı uddettigimizi beyan c 
rolarındii.kl Tflrk cemnnti müme sil- der '~ korııi<ıyuna karşı protC!.stolnrı

lktısaci Vekaleti, LuğJay ve arpa rilı tetkikleri için Kanadadan ehri- ne Karataş orta mektebini bitirmiş- C ır.etelcrin 1t1Utalealarına göre 
standıu·dizıuyonu için hazırladığı rııize gelıni lerdir. Bergama ve Efes tir. ('..nlı . kuıı, temiz, zeki ve deniz böyle bir hareket, toptan multabele 
ni:aunıııımc projeaini tehrimi:ı: Ti- ı1mrtıbeleriııde ıctkikler ynpucak ve i?şaatına siddetle meraklı Lır genç- ı re 8 b biyel verecek, Japanya hU 

O .. . • ımirin Agor.ı lıafriyntını da geze- tır. ı 
ca.rel datııın gonderımş. alatitadar- ki d' f' f .. ı> !~ 1. 1 · . K.. , k ktılu""bu"n,. lıed 'ıye "'dı'l d!metinin vaziyetini güçleıtirecek 

leri tarafından Beynıtta ft:vkalfıde 
1 
mızı iluıı {·dı:riz. 

komiserliğe Anttıkyada se~im komis· f'cııPHe, 2r, (A.A.) Aıındolu A-
yonu reisliğine Cenevredc Milletler juıısııım lıusu.:ıı ııuıtınbiri bildidyrır: 
Cemiyeti g nPl ekreterliğine, orge- lltttll)du ille ~e~irrıler için Ol'fıyn 
neral Asım Gündüz, Kolonel Koleyeve goııderlleıı Milletler Cemiyeti komi -
Antakyada. TUrkiye b ş konsolo lnğu- yomı ile 1'tıl'kiyc hlıkumeti cıı'.ısmdn 
fıa u gıdaki protestolar Tüı·kç ve bundnn bir mnddet en•l çıkcın ihtilaf 
Fran!11ca olarak verilmi ve gönderil- bilku\'Vc halledilmiştir. .Bu baptnki 
miştir. rniişkiılatın dogrudnn doğruya müzn-

ı • c~ er ır. reı esor >. ·.r ııı zn11r La- ursıya ._ '"' 
arın, h:Hrar loplanarak bu pr<.>Je Ü• .1 . l kk d b' k .. k'" "k b' .. · 1 tir. 

. . rı ıı ın. ırı ;.ı ır ~!ieı }ı, zırlıyacuğı nıe ıızt!rc · ucu· ır nıotor ımn 
zerın~~ .. nıüztık;r.edu ~ülUnınal&nnı, habt>ı' alınmıştır. etmiştir. Bir buçuk metre hoyuuda Lontlrn, 25 (Radyo) - Taynıl 
on duşunt:elermı leahıt eJerek bil- ı HiNDLi PROFESÖR olan bu motor lınkikaten göriilecek gazetesinin Bar&elondaki muhabiri 
dit·meleriııi emir etıııiştir. Vekalet, l lind profesörlerindt>n B. Sima bir şeydir ve baştan aşağı kendisi n beyanatta bulunan cunılıuriyetç 
bilahare tadilata mahal k,almam k Elını1an .ehrimize gelmiş, muhtelif tarafından hazırlanmıştır. Yıldırım 
için ikinci defa mülaleıı aormuttur. tetkikler yaptıktan sonra dün An- Baykal bunun gibi birçok eserler 
facirlcr Odada toplanarak mütalea- karaya hareket etmi tir. de imal etmiştir. Bu sene deniz lise-

-o o o-- sine gidecektir. Bu gibi işlerde çalıs 
~ n.·eknvi rnasıın ve eserim bir kulübe bağış

M anda idaresi bir kaç gun eveli- k(!relerde bııhınarnk dostane bir şPkil-
1 1• d J JJ' } d T' k I"" !arını bir raporla tesbit edip gönde-ne kadar Türklere her tur ü meza ı- e uı ı ıusu un :.ı lir· \e • raıı ız 

·eceklerdir. t mi reva "ördUğO, ölülerimiz, yaralı- hakOmetleri nra ındn anlaşma hasıl 
Jnrımız ve dövCi1enlerimiz ve adedi olması üzerine komi -yonun hikmeti Trdkikal: ~ . . . İzmir Hvculnr cemiyeti Eşrefımşa 

lamasını takdir ederiz. 

lspanyn hükumetinin Hariciye Na 
zırı B. Dclvayo demiıtir ki: 

sayılamıyan tehdid günlerimiz ve vücudü k:.ılmamıştır. Bunun içindir lktısad Vckaletı ıçtıcaret umum kolu bugün Kemalpuşanın Vlucak kö- f •ı t) 
mticrimleri hele bir ceza görmek şöy ki Milletler Cemiyetinin doğrudan nüdürü B. Mümtaz Rek, yeni atan- .} ii dvnrıııda bıı· siirek av1 yapacak- raDSlZ PJ 0 arı 
le duısun tevkif bile edilmeyişleri bu doğruyu mlimessili olan mezkur ko- lardiznsyon projeleri üzeı-inde tet- tıl'. Siir~egc, köyliiler de iştirak ede· B •• •• k • l lir. Biz yalnız İspanyanın istiklaliıı 
hakikatı açık göstermektedir. misyonun genel sekreterine vmdfcsi- dknt ynpmak için Ankaradan latan- cekl~r<lir. UYU ffiefaSlffi e istiyoruz. 

bula geçmiıtir. l 5 temmuzda 1--nı"ı- ... ., • 

- Büyiik devletler, Alm nya ., 

ltalyayı ispanya aahaaında takip et 

tikleri siyaaetten va:z geçirmeğe ·-· 

meylemiılerdir. Maamafih cumhu 

riyet hükumeti planını tadil edebi 

Mirnlan Kolenin işleri biraz yo- ne ııihuyet \el'mesi tebliğ edilmiştiı·. re gelecektir. • '" •• '" }d ••} 
luna koymak için çalışmağa başla- Bizzııt komisyonun da derhal nyni S\I· z Fuar hazırlıklarına gomu u er 

--000-

Fransız donanmas ması bile cemiyeti akvam komisyo. l'ette hareket ederek mesaisini tatil y - ko 0 0
-- Par.is, 25 (Radyo) _ Evelki gün 

nunun TUtkler ııleyhindeki faaliyet- edeceği znnııediliyor. eni İ İ trambüs hız verildi kaznyn uğrıyarak düfen be~ ukari - Başl<ulı/ı 1 inci twlıifccle -
)erini açığa vurmasına sebep oldu. Puri 25 (Rı:ıdyo) - Fransa Ifari- } tayyarenin pilotları, bugün büyük kellef bir ziyafet verilrni tir. Bu zi 
Tahrik tçılnrdan hükumet konngma tiye Nazırı .Jorj Bone ile 'l'Li1'kiye sc-

3
elediyenin Almanyada bir fır- - Rctf tarafı birin('( .<ıcıh1' ede - merasimle gömülmüşlerdir. yafette, Yunan Başvekili Metaksas 

d h ak"t r· mnyn ısmnrladığı on trambüsün ikı"-
hilcum edenlerin başın a el' v ·ı ıri Sund Davas urasıııda bugün de · b l f bir mUes e!-!c, fuar komite ine ınüra- Hava Nazırı Kişilambr, cenaze denı"z Bakanlıüı mu'"stec.-..rı (Pupav8 • · ö o 1 ı,, u ıa ta içinde getirilecek ve Al- e- r--
komisyon azası ve bilhn sa reı. 1 

g r - ,ouu mnlnra de\ am oluııınuştur. k t -' cnat etmi .. , Hind kız ıw c kadınlardan merasimine İftira): etmiş ve mezar- silyo), Amiral lkodyos, Amiral S•' . k'". anca • l'\.Orıak nrasıııda iş!etilmeğe 
lUyor, binlerce Türklerin kayıd o- Jı-ş ·otıteı·edceP, c1şlö1ıncnktır. Diğer otobüsler de mül'e.kkep 40 kişilik bir heyet kon- lıkta bir aöylev vererek, Fransız tay- kelaryo ve Yuan donanmasınııı 
lunmııması için her türlü mümnncat- - ••• --- f ernınuz sonlarında getirilmis ola- serler vermek üzere lzmirin funrına yarecilerinin vazife uğrunda her za. yüksek rütbeli deniz subayları ve P.· 
Jar ~österlliyor, vesiknlnrı alınmı- M• k• ı· •ı cnktır. · gelmek if'tcdiğini l.ıildirmiştir. man istihkarı hayat ettik~erini söy- tinn aristokratları hazır bulunmı.lf 
yor, alanlar için knyıd büroları vak- }$ lll iğe } aç Almaııy:ı, Paris entf'rnasyonal s~r· lemiştir. ]a ... dır 
tinden evel kapntılıyordu. llk glln- bulundu Çanakkale· \'nJi i . t•hrimizrlc· gi::ıinde fennin bir harikası olnrnk .. • 
den bugtine kadar muhtelif tesirle,. Çanaldrnle vnlisi B. Atıf, şehrimize teşhir ettiği (Cam adam) ev\'ela ts. T s • 
altındıı devam eden bu yolsuzlukla. !!<'imiş, dün viltıyettc vali B. Pıızlı Cli- tanbulcla yerli mnllnt serg'f.~inde teş- ayyere ıneması 
rın Cihan efka .. rıönilnde ispatı için Paris. 25 (Radyo) -- Bavyerada ı · b ı hir edilecek, sonra 1zmiı· funrın:ı ge-

k · k · ı-• k b ecı, e <'diyede rei~ Dr. B. Behçet Uzu 
icabında ne redebiteceğimiz pek çok bir do tor mıs ın ıge arşı ir se- 1.iynret etmi~tir. lirilecektir. Bugün bütün dünyanın takdir ettiği iki film takdim e~yo.ı 
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deliller ve \esikalarn mnlik bulun- rom keşfetmiştir. Devlet deıniryollnrı nnkil vasıtala- • • 
Bu seromun tecrübeleri, bir tıp --- d 7 T'" k b J K J Y A V R LJ C A K mnktayız. Bugün salfıh Umidile kat- 1 Kara \f• ~İ\rrtsiıwk müc~Hfolc rında yüz e 5, ur· ~·e ecne. i vapur 

fandığımız bu ahvali iyileşecek yer- heyeti huzurunda yapı acaktır. 1 kumpnnynlnrının denız nnklıyatındn 
de cemiyeti kvnm komisyonunun ar Karaı.ine>k \"e sivri ·inek mucadcle· yUzde llO, Almanyn devlP-t trenlerinde 

tık dahili ky hf ut r uniı or gkhfmğ Fransız•lla /yan i devmndadır. Mazot tevziutı yapan yüzde 60, Belçika trenlerinde yüzde 
t1k zahiri korumayı dahi dilşünmi- mütc•nd<lid kollar şehrin her tar:ıfın- 25. Bulgaristan trenlerinde yüzde 50. 

ele~ evle>rc mazot dağıtmakta, bele~ı·...... k F t · yen aleyhdarnne faaliyeti önünde -+- u "-' Çekoslovn ya, • ransn, ~vıçre tren· 
lle muhtelif yerlerdeki su birikintı"lerı·- 1 daha ziyade sabır ve tahanımiilüıı dl d )erinde yüzde 25, talya tl'enlerincle H d arın a ne nuızot döktürmektedir. d ~11metlmizc ve adalete karşı affoluıı- U U ~ Uzde 30, Lehistan trenlerin e ytizde 

maz. bir cOrUm teşkil edeceğini görli- l •• ~,3, Letonva trenlerinde yüzde 50, Ro-

yoruz. Bu endişe lçnde mevcud ko- zehir enenlcr Ogw retmen sandıg"' 1 manya, );u.goslovya tre~lerind_~ yüzde 
mfJlyonda vazifelerimize devam im- M, Yunaımıtnn trenlerınde yu7.de 21) 
k nı bırakılmamıştır. Dugiinden iti- Berlin, 25 (Radyo) - Fransn: llkokullnr bğretm<'nleri arasında h•nzilfıt kabul edilmiştir. 1\facaristan 
baren kayıd işlerinde emniyetin te. ltalya hududlarında gıda maddelerı kurulan (Öğretmenler yardım stındı· devlet trenlerinde iiçiincü mevki bile· 
sis edilecegi zamana kadar tesçil yUzilnden bazı :zehirlenme vak'aları ğı) na büyük bir alaka vardır. Şimdi· ti ile birinci mc\•ki seyahat eililecek
muamelGtına. iştirak edilmiyeceğine olmuı, birçok kimseler telef olmu§- ye kadar 300 öğretmen tnndığn O:re tir. 
ve sancnk statü (inP uymıyan her tur. rıızılmıştJr. Rütun öğretmenlerin l.ıu Bu sene, İzmir funn zb'nrt'lçileri
tfirlfi irıtlhabntın i tflzam ettiği asga Bu vak'alar hakkında tahkikata fay dalı te~ckule gir()cekleri anlaşılı- nin miktll.rı tahmin edildiğine göre 
:ti sUkQn ve emniyet şartlan fçnde ya baılannuıtır. yor. iki milyonn çıkacaktır. 

En meşhur Fransız artistleri 
ALICETISOT - JAKLINE DAIKS - RENE HERVE'ı'. 

Tarafından emsalsız bir surette yaratılmış büyüyk aile facıası 

20 MİL YON ONA AŞIK 
DiK POVVEL - CINGER POGERS 

Gibi iki büyük san'atki'ırın hakiki temsilleri 

Ayrıca 
Zehirli gazlardan korunma ve gazların tahribatı naıPında 

3 kısımlık Kültür filmi gösterilecektir 
"EANSLAR: 20 milyon ona aşık4ve 7,30da iki yavrucak 5.35ve9,5tf 

.. . 



Heziran 26 ANADOLU _ 

Cumhuriyetçi İspanya, İtal-SON HABERLER 

Çek partileri,SiidetAlmanlc;ı- ·yan veAlman gemilerini de 
nnın muhtariyet. taleplerini bombardıman e ecek 

kabul etmiyorlar İngiltere ve Fransa Hariciye Na~ırları, Cumhu-
... •• • ·• •• riyetçi lapan-yaya acele b:r nota vererek, böyle 

M:ldn Hodza ile SiJdet Alman/an arar.nJa C!re- bir hareketten sakınmasını bilJirmiflertlir 
~an eden mfJzalıereler, y~nftlrn .arpa aarmıftır Aoma, ıs (Radyo) _ cumhu- --·-·-·-.... - .......... - ................... --............ , ... 

Prq 25, (Radyo) - Çekoılo- Son selen haberleie söre. Çek ai-Jmenaup bet mebusu kabul ebniı ve riy~tçi .•·pan~.anın I:ondra ve~~· r::'.·ı · tı·n Je vazı·y· et 
.Uya Batvekili Milan ~ ile yut partileri, Sü4*t Almanlanıua kendileriyle iki taat ıörüımüıtür. aefırlerı, bugun. lnııltere Harıcıy~ r ı ıs a ~ 
Südet Almanları da c:ere mı Muh · haklnfMki -ı-.ı.-: · tleYet B~ Hoda nezdinde Slovak- ~azın Lord ~faksla F ran~ Harı-

arum .. ! ... . tariyet .....,_,'? ya mahallt makamları tara&ndan cıye Nazın ] orJ Bone nezdmde te-

eden mGzakereler, bazı mutkulit btiyen kabul etmeıekte ..... edi- ahnan bazı tedbirleri protesto et- tebbüaatta bulunmuılar ve ailih- cok karışık 
4olayıaile tevakkuf etmit sibidir. yorlar. mitlerdir. Bu tedbirler araaında ez. ıız tehirlerin Frankiatler tarafından 

Alikecler mahafil, bu müpdilltm J>raa, 2S (A.A.} - S..Vekil B. cümle Slovenab Pravda ıazeteai- mütevaliyen bombardıman edilme-
'-tamf ediJec:eiinden ümitvar bu- Hodza bu ..ı.h Hlinlcanın Slovak nin bpablmaaı ve Parti bayrakları- ainden dolayı lepanya umumi efkl- 1 
Lınuyorlu halkçı ve muhtariyetçi partiaine nan müudereal de vardır. ' dn~. hlerdy~ bulunduğunu bil-

• ırDllf e ır. 

l 
• J Sefirler, bu vaziyet böyle devam 

Ç • t t edene, Cumhuriyetçi lapanyanın, 

ın ":yyare erı, apon op-~~~14t:S1: 
k • • b b l d l mek mecburiyetinde kalacağını bil-c e erını om a a ı ar di~::~ve Paria siyasi mahafili, 

1 Cumhuriyetçi ispanyanın bu kara• 
• • • • a ' rından heyecan duyımııtur. 

f Vanre·' nehri lzerinde f idiletli bir hava mulıa· ~rek Lord Hali~a&· .ve ger~ ~ j T J ) orı Bone, Cumhurıyetçı İspanya 

b i "u ı..aa aelmı·, o• Çıin tavva••le~ı· za· hült~:"'etin~ acele bi~ nota vermiıler re ea IC e' 8 '.T eT • 5 . ve böyle bır hareketın, Avrupada 
.. _J • t ... ı _,. a ta yeni ve müessif hadiselere aebebi-rar gormeuen IS G.a)IOı• arına uonm f r yet vereceği ve binaenaleyh, sakın-

• nki h d d malt lazımaeldiğini biklirJJlittir. 
Parla, 25 (Radyo)_ Havar Ajan-'avinliiine taym olunmuştur. ,10 da To. n u u und~ Kou~gtong Londra, e(Rad.To) _ lapan7adaki 

tuun Şaqbay muhabiri bildiriyor: ı Tokyo, 25 (Radyo) - Japon tayya- viliyetinın prbı~da ~m Paifobunf sönUllWerin. dokualar komia,.onu-

Köprüler ve demiryolu, zırhlı otomo• 
billerle muhafaza altında bulunuyor. 

Cin tayyarelerinden bir filo, Yan-
1 
re kuvvetleri, bu.Un saat onda ~- ve Toqhinı. fe)ıırlennm bOmbardı· aun ••rclitl karar mucibince yakm. 

ca nehrinde bulu~n Japon topçeker· Tung cepheeide Çong-Konk tehrinl man etmitledır. .. seri aluunalan, bir sün ...... ı..ı 
leıini bombardıman etmitledir. Bu es- bombardıman etmiılerc:Ur. 1 Kanton, 2' (A.A.) -33 Japon tay ••• u .. s•lmittir. G&aUUWerin nakli 
llada, Japon tayyareleri de uçmuı ve Tokyo, 25 (Radyo) - Japonya~ rareden mUnkkep bir filo Kanton- &&in 2,000,000 lnsilis lirua aarf ola· .. 
iki taraf arumda ptetll bir llava mu· vekili prens Xonoya ~ kor dipJo- ~nkov demiryolunun cenup Jasımla- aacatı elyleni)'or. Ktul1lau 11rvti11an ktd'llbil 
llareb..ı olmqtur. matiilne makeUlef bir zfyatet ver- nm bombardıman etmft ve btlyOk ha- Parla, 21 (Racl,.o) _ Ha•u A- Kud(la, 25 (Radyo) -Hayfadan aef Arap çetele~ Yahudi tarlalum 

Çin tayarelerl. hiçbir zarar görme- miftir. Bu ziyefette, bUtdn Japon na. .urlar ika eylemiıtir. Bu hat üzerinde jama ltildiri,.or: len son haberlere göre, Filistinin ti- basarak mahsullerini imha etmete 
ten fltasyonlanna dönmüşlerdir. zın hazır bulunmuıtur. \ münakalit ~uvalckaten inkitaaa ut- Teruel ve Kaatilon cephelerinde mal hududları kapatılmıştır. başlamışlardır. 

• r. ~~- wiliz kip feÜfrezeleri, ~ çe- v.;ı.-.- .ı-:- l ıaır~-.., 
Tllıjttate uledilmft olan rta*'t''V-. ....... _. .Mta ..,.lir ~- "'• ~.,o"' mr .,. 
llaD:,unun JViDe Dahiliye Nuır mu-1 Japon ta17areleri 28 Hulran saat Anoy adaalnı ltıtal eylemiılerilfr. cumburi,..t;il..m ma- almıtlardır. blllerle muhafaza altına abnmııtır • 

• • 1 , • • • ••iclane mukaYemetleriae raimen ·• •••••••• •• •• •• •••••• •• • •• •• • •• • • • •••• •• •••••••• ... • ••• ••• 

lngı·liz-Fransız mihveri Memurlarınyazta· u..ı.m.ın. .......... ._..... İrlanda Cumhurreisi 
tili yalnız Ankara Kolonya 

ve küçük devletler içindir üniversitesi vazife başında 
r • • • • • • • Aılkara. 21 (Huaai) _ Memar· Dublin, 2ö (Radyo) - lrlanda' mıştır. Devalera, şenliklere iştirak 

Hitler biJtan orclaauyla bırlılıte in· lana 7U tatili h•ldı•4aki karar Be, y il.züncü ya- Cumhur riyat e~in~ seçilmiş olan Ha-letmio ve halle tarafından büyOk teu-
' L ,.abus Aakaraya .............. yık, bugün Vf nfesıne bqlamıftır. Bu 1 hO tla kal'fll tı 

giliz maliyeai öniinde efilme• f ına girdi :~1::~ı~1: ·~:~: •• ~~~~:.::~1~·; • • :: ••••• ::~.:· • ••••••••••• 

mecburiyetinde el..,. Basın kanunu Berlin, 26 (Radyo) - Kolonya U
niversiteeinfn teala edildiii ,OnUn bet 

Parla, 25 (A.A.) _ Madam Ta- endl'49 etmektedir. yUz~ncO yıldönUmU, buaOn bü,>ük me-
buia övr azetesinde ıunlan yazıyor: lnsütere hükOmeti bOyQk bir is- Gazetee!UfT 1enrde bir m ezu• r&l!ımle ~utlulanmı9tır. 

~Almanya htlk6meti petrQIU havi tik raz!a tecelli edecek olan bn ekono- .ııi et verllm~si ka lmı Mera.~ı~, Almanya KOIUlr Bakanı 
olup fimdiye kadar ltletilmemiş olan mik •iyaaetiyle aadece panjermaniz· Y Y . Rustun hır nukuyla başlamıştır .. 
'lrazlnin ltletilmeai makaadile tngtl: ınin yolunu kesmekte ve bunu hakfka- ihtiva ed yor . Muhtelif memleketler Oniversıtele-
tere ile Romanya arasında bir muka- ten ~endlıinin matlftp edilemtyeceji Ankara, 26 (Husuıt) _Basın ka- nnden otuz delege merasimde bulun-
~ele akdi için Çemberlayn ile Tata- bir sijlhla yapmaktadır. . nunu, gazel.ecUere 1ı1enede bir mezuni- muştur. 
l'eako arumda cereyan eden mOza- Hitler bütün orduaiyle birlikt.e ln- yet verilmesi kaydini ve, gazete aa
lerelerden ve ayni zamanda Romen filiz maliyelll önünde eiflmek meebu- bipleriyle muharrirler arasında mu
DetrolOnO inhiaar feldinde olarak ta- riyetfndedir. Bu ıuretle ister istemez kavele ~dedflme!li fll!'bnı ihtiva ey
ltıanıen kendine hasreden Rumen- kOçtık memleketlerin siyaseti İngili- Jemektedir. 
ll'ranaıa muahedesinden pek ziyade Fransız mihverine gelecektir. 

Marmarada bulu· 
nan sandal 

R l d •• •• h• b• p • h• bed İstanbul, 25 (Hususi) - TınazteUZVe t un mu ım ır anste ır ar e pe torpitosu, Marmarada boş bi~ un-
' Puia, 25 (Radyo) - Halk Par- dal buldu. KapaklaJUlllf bir halde bu-•• l rd• tiai gen~l areteri (Jak Döryo) ~- lunan bu undalda, bir Rum pnd, soy ev ve ı aün bir konferan• vermek iatemıt bir kızla binmişti. 

' iae de, komünistler tarafından men· ı .. -------~~1!11-11 ••• 
Amerika Cumhur re~si, totaliter 
ve konservator devletlere t iddetle 

edilmit ve bu yüzden arbede çık- ANADO'\ U 
mıŞ\ır. a.. 

Komünietlerle Halkçılardan ya
ralananlar vBrdır. 

• • 
· hiJcum etmıf ti7.· . Elhamra!:-:d:::.. 

Vqington 25 (Radyo) _ Cumhur- edilen btttiln kanunJann yermde ve ---'---~~-
~i ltuzvelt' Amerikan kongresinin ~merikan milleti için faydalı olduiu· ı Bu hafta Od ne& filmi birden 
75 inci içtim~ devresinin aonu mOna- nu ilive eylemiştir. 1 La D .... h 
llebetiyte, bu~n uzun br söylev ver- Cumuhurreisi; iplzlikle mOcadele - DU em 
ın .. ve demokrasiyi müdafaa ettikten için hilk6metin ırenit tertibat aldıiı· 1 Marta Egartb 
8oııı-a totaliter ve konae"ator devlet- nı ve aon zamanlara& devlet varidatı· Jane Kiepara, 
lere oiddetle hücum etmiştJr. nın, otuz milyardan altmışa c;ıktıfını 2 - Gu··nah 

ltuzveıt. kongrenin, f evkalide içti· ve bu t.ezayfldOn, bundan~nra da de-. 
h1aa davet edllmiyeeejini ve Şubatta vam ecfeceiinden Omldvar bulwıdliiu· 
tekrar toplanacağını söylemiş, tasdik nu beyan eylemiftir. ' Çocuğµ 

Lonclra%a altın gönderiyor Françot;!-~ 
,......._ 25 (Radyo) - Moako-1 Şube~ Mo.kovedaıa ..lan Seıular: 3 • 7 de Labohem 
~ bir milyon iaterlin kıymetin- albn miktan, 16 milyon w.an $ • 9 Glblah çoeaju 

.. cöaaderilmiftir. luvnafltindedir. ----------------

btıaaih 'e Baıt-ahaıriri 
li •ıtlar Riipli OKTEM 

( ...... Mtri1.. ,. ,.. itled •ad• 
n.&..aacai~lshel~.._... -iDAREHANESl 
1,. lr Jt i8al Be.S- ..Uı. 
l .I. alk J atlİIİ biaa111 İf&4Jı9 

f •lr•••: uaıir - A1'A1JOUI 
teleıu: ~'2'16.. Peaa ka&qıw 40\ 

Abw.e tt:l"laiü 
1.a.., l~""9 .... •>Aiti ll4W ......... -

1.1 ........ h•eaı.t - ...... 
..... , ..... 21 linm 

a1'A~L'-" ~·'l~A•N1'u• 
l>AlilUU.11u 

Uzaklarda 
Batuncla prbetm bir hayıt dala, 
Ne çöller seçmifim s8a6 kapalı, 
Hureti sam sibl eaer s&iaiMncle, 
Bir uaak riiyaclar, köyüm sözllmcle. 
Ben bittim, ne çare; yollar bitmedi, 
Ben aittim, ne idem yollar sitmecli. 
Dumanı tüter mi bilmem datmad, 
Bülbül& öter mi acep haimm? 
Diyorlar: -cKurudu artık pman, 
ihtiyar çınarın çaktil dallan.• 
Köyümde kalmamlf anama sören, 
Onu da sötürm&t bı.e can -..ren; 
Var mJdr, yok muclur, bilmem m~~an. 
latemem aCSreyhn sWU. sWzan; 
Yattığı toprata diz çökem yeter ı 
Anamın haareti ölümden beter! 
Yol uzun, aiin kıaa, sece karan lak; 
içime dötenen, aade ayrılık! •. 

Saime Sadi 

itizar Diinkü nüshada çıkan «Baharda aabah• adlı manzum par-
çamm hazin bir akıbete utrayıp bet bad oldujunu prdUm. Buaiin taahi
be ve tekrara mecalim Ye halim kal madı. 

.......................................................... _ ................. _.. ......... "'"'''"_....._ 

Beklenen Müjde 
içimde en sevdiğim çehre kadar sıcaksın 
Ey tanrı ne zamandır hazınm davtıtine, 
Biliyorum, beni de bir giin çaC?ıracetk!-'111 , 
Havva ile "Ademi kovd\Jgun ce-nn~ı i w· ... 

Ölüm, ölüm, gel indir su havnt ~rd ... ·.,i, 
Son nefee karanhkta uzasın bı t., f wiı: 
Bir senç kız dudağındandüşen itirat R 
KuJ.aiıma &aılda tanrının müjdesini ..• 



' 
----------ANADOLU Haziran 26 ,,,,; 

!"fAYVANLARI HAYA!!: ( SIHHİBAHISLER 

Hangı•ıerı• en çok nerele- Oalıilı hasfoltk?ar 1nıif-ehlU:sı.<n D e?·l:i Uğıw d'1ror /.i: 

• d l ? Sıtma r_ ın en muztariptir er. - ., -
Şadi Beyin atından yuvarlan ıası üzerine Os~ Maim-yanın marav.ı 'mili ol 

manlı safi rından yaşa avazeleri yükseldi. Diş ağrıları, mide bozuklukları da pı~z:~~ı:,:~~;1~çr::~;~~·ı;;:ı::.uht nr hnstııhk seyr husule gntiı•mekt 

-Emiı·e tı.l'tlarımızı söyle. Must~- Yazan: M. AYH. N Bunu km·rar knvramuz, atını kendi vardır. Bir c. o""a hekimin önun- dir. Birinci fnktürde olan ıtmn pis.: 
fa paş~ ile neler teklif ettimıs~ n)'tı1 - 709 _ ~s.keı·inin saflarına doğru süratle sür- 5 modisi in:anda tevJid ettiği sıtma 11 

şeyJ r. deği tmnek yok, en küçilk bir t\irecegim. Kendini sıkı tut ve dav- dü.. tJ t Jd l betlerini ıtilıı aşırı gösterir. İkin 
fedakilrhh: tn beklemeıshl .. B.rstli ~ 'l'nlı!.. Şııdi b ~ .. kiıfredeı·ek kalktı \'C tek- e gaye ı•ysa ır ar faktünin insanda husule getirdi 
Jan tleL İki muharip Lll sureti~. gene bn~- rar atımı Lindi. Bir nefer ona, kendi sıtma nöbetleri üç günde bir olmı 

HoşkiHl~m çıl,tıktnn onr:ı, adişnh 1 a u çurpışmağu karnr vermiş oluyo~ toğulg sun verdi. üzere devam eder. Üçüncü fakt 
Ahmet uga~a dönuu hırdı. rtık şimdi iki kuvvet ara~mqn malnryn plasmodisinin insanda te 

- Ağa, 'Ln herif te ğ'il hl öte ta•rat:ı 1lk h. m•e~ i Şadi ~ l3b. Ho~knrlem tnr ışma btı~lamıştı. · licı ett:iğ.i sıtma nöbetleri de hem 
m in!. bul u. ,. di bey, şiddetli bir Fakat 11 .,kadem, bunu doğru bul- her gün seyretmektedir. Faktürl 

- Hayır padişahım, bll ndnmır ..ıarbe ile Ho~k uemin ınuzra m kır- muyorudc.. Çünkü M ıs:ırlılar iki misli rin hnngi cins olursa olsun, husule~ 
ol' l1n tnkiı,ıeri ... Baıll:>.rwı . id .nıştı. f kat H .., ·udem. ınıızra{.fl de- idi. Oı·dug:Abları dn ıra~~cl !'akmdı. tirdikleri sıtma hastalığının hutl s;J 
d l:le k'l andıi'.,r:ı \ Jce.ndi3inc. istE>diği gi!, nutta k: fa~ı kırılsa lıile gözü ~·ıhı.- Pi~i pi.~ine ölm tc nı mı yoktu. J den şekilleri olduğu gibi mUzırı 
r1e\:ki veı•ilmediği iı;in kızdığı :mlaşı· .:ak, ltorkucnk bir adam değildi. Bili- Kısn bir rnüda.faadnn sonra. 'SÜ- devam edenleri de vardır. Hiid ol 
ıyor.. ~ ıKfo knr§lSındal:iniıı, en menfur bir vnrilerlie beraber baŞl ahp Kahireye rnk devam eden sıtma lıastalığın 
-· Peki, öyle ohmn !. ~ k.bi olusu kendisini LiislıUtün kıı- do rıu uzr.kJ ~. gitti. dn hafif ve nğır örnekleri görUHl 
Emir Hoşh:~ dan de ıı~11en Mnstaff! dııını~ ı. 0ı di bey de lıa mı oğuştur rnk Hafif şekilleri en fazla birinci 

paşan~n yaptlgt şe'kild O'n lt" ilik b1r Mısı'rlı •ırskel'ier g\ilüyorlurdı. d ndCi. ikinci fol.'tUrJer tevlid ederler. H~ 
sllvarı kolunu, geride bırakmış ve or F:ıküt Hoşkadem: ) elnıbğerlemri gibi yarıda kalmış tı .. olnrtık zuhur eden sıtma nöb t hal 
dugtihn yaklaşmı. tı. A • - Şadi, di) e bağırdı, tlıkkat et, boş . ~1:ık bu son tedbir de. diğerleri de vukun gelmektedir. Bu ııöbe~ 

'1 ır ~ltıını. geçen <lefakl !Uidı C: kıtf 
1
, ir kabak 'bi yere yuv.nrlı- gıbı, yarıda kalını~ ve hiç bir netice Paris, Haziran... en ziyade göze çarptın belirti .nt;• 

yi hatırhyarıık, bu defa, ~~a'bın Şr.d1 yacağım. \'ermemfşli. Doktor arkadı§ımı ziyaret ıçın, tir. Burııda hararet derecesi p 
beyi gön.denniıı \•e onun ark.lısına da. Ve bwıu öyler söyleme

2
, kfücına Y vu2 bu. neticevi duyunc.n: Ve~seni~ ~u~zzarn hayvanat h:h- • . . yüksek olarak husule gelmektedir 

bin klşOık bır müfı~"'° .... · ~ . . , da\'!'anarak :tının yel •ine )·apıştı vo -GO?'ab iıı; 4en :ıtti, divan top. çesıne gttmıştı'?. Hbataneyc _d_ognı I onu tedavı ,edıyor, hem de benımle Sıtıruı nü bellerinde esas itib;l 
- Git bakalım. kımd1r, ne ıstı} oı · , ilzengilere hafifçe dokundu. hınsın, 1" sır sı ~ tı şahaneme dfiştU. ılerlcrken, de;rı~r . ~:sle~ ıçınd~. kotıuşuyo u : . • Uç devre görülmektedir. 

Konuş .a-el !. t, sahibinin yapacağı mnne\•ra~·ı DJye bağırdı. o~~tmların h,:'kımı~ı ~or~um.. Bır 1 ~ ~1ay".1~nla~ın hayatı dışlerıyl~ Birinc.i devrede sıtmaya yakalı"' 
Tesadüf, Ho lmdem1~ Şadi bey de mı.... ı§ "°e yıldırnn gibi evvela doi- kurek mahkumu gıbı, dort rnet-

1
kaımclır. Dışı saglam olunca sıhhatı mış olan insruıdn şiddetli bir titre~ 

birbtnni hiç evmezlerdi. Ca.~ım .. ey- rJ gid"rek, sonra dn yana kaçarnk B" "Jı. M ·ıı f re murabbalık odasında ~at!yor, d yerinde demektir. Diş büsbütün görülür. Titreme devresinde hasVf 
fi)'i karşısın'dan kat;ıran . di bey., tam Şadi beyin °Yl>lımdan a-esm· ti. uyu l e ç~m d_al!armıı ıslıkla!mı. dınh~·~~· çürürse derhal çı~arıyoruz, çürük mn dişleri biribirine pek şldde 
Sür' tl gelırken dUşüttfiyordu "i .. di hf'y, bu ·orkon daıbcden iken- M l " : _J 8?,zlerını boşluklara dıkmış: duşu· mevzii olursa dolcıut~y oruz .. Yani olarnk !:nrpnr. Bu devrede hasta 

- Acaba kim o1a:' . . d" mi l..-urtı.mıışt1• Fakat Hotl.ode- eC lS nae nuyor~u. . . . insanla~n ~a~~ız bır a!11eliye..... dudaklnrı ve tırnakları nıorarmış b 
DiS dUşUnilyor, fıık.'it ikest·rem~ l4.ill, mniiliiş ibir lalı~ adalnl .olduğunu - Ba6tarafı 1 inci sahifede - O, şımdı lıeaır~ı. fak~t 7saret ~u- Maamafıh kuçuk Taryan ın - may· lunur. Ytlzti solgun bir bale gi 

yordu.. aa bılivor e tn.attuzdan ~ivade mtlda.. ruru~a hale getınnemışt.~. 88:şı nık, munun ismi .. hiç birş~yi Yok, sert olur. Ilastalnr bu ıstlrap içinde ~ 
Nihayet • akla, nca Hoşkademi tıt- fıuı. knlıy Tdu. - aln ıtayya;redliiimi:Lin bütün men· yelesı kabarıktı. Fakat gozlerı mah- bir madde kırarken dişini acıtmış z~Hir ve yatakta. bulunurlar, ustl~ 

nıdı • yarı. lııddetli, yarı maitelızi Şimdi kılı~I< r -lı~'or, kJllkanlar "":plannı ve bu ara~• her vakit ı..,,,. zundu: . . olacakl. rınl _çok urttürürler. Tib'emo de~ ı..atıırdı ' ,.. •eriyor !ki atlı saila sola kt.tıırıık dı oemalanmızda ytiksel <abiliye. Ha~ vanat ~lı .~1ı,::' ~ok\ok Maymun, türlü maskaralık ya· goçtıkten sonra ikinci devir ol~ 
- Sen ımitım, Sl'n hn ?.. mUtemadıv~n biribirine hnmle ~iyor- tini .aöateren ve bu def dn Yunania-J olan dostum. bir 

1
gun na l u abo - parek oda<lan ayrılırken, ikinci bir nte., devri gelir. H stalar bu devre8 

'L" t b • . • ]arın hayatını an atmış, on arı es- b" l lAb J;21ddetr b" ,, h" . ı~ 
- .c.\e. enım... tardı. ta , Yug alavya, ıRoman,Y.ıı. gibi müt- l . d . . •. k"'IAt kapıdan korkunç ır ıayvan u o- ..., ı ır .,ıınma ıssı duyar 

1k 
.. d t .. d :ı,· ·ı.· · · ,• e emenın ve te avının mus u a ın- hl ld D •·tı · b" Solcrun ola ' ı · kı ısı e Ustun e ,..,ırıuırı'!le U ıc En soııunda. Ho kademin ses1 gene tef,ik meml ter aemalarında ve d b l . . · ratuvara da i o u. u, mu uş ır "' n çeııre erı znrmış bU.J 

~,akla mışlım:1ı. :Mllfrezefor kıirşıhk1~ duyuldu: Salyada 'riirk kudret ve kahil" t• • an a ısetmışt~. •w. d k kuştu. Muazzam gagasının üzerin- nur cildlerıi nte:; gibi yannr '"°el~ 
ulal'lik •ıraya durmu~lardı. İki • kı _Yet r aıtık be. uşak bazuntusul ve bu bili etin en •y• ın• Hastaneye gmlıgım zaman: ~ : de iıi bir buynu7. tüysüz derilerle ~~fal.•~ &defa ne~ s darlığı içi•~ 
rakip, adeta biriblrinin gırtlagına sı:ı- Hoşkadem, Lir top gibi gürlemiş, dahl 'VUC\ldU!u •• g ç kt~a~ro.ı:z.da toru meş~ul buldum:. ~~~~t •:~un~ kaplı yuvarlak bir başı vardı. Bu kı- ım2ş g_ıbı ~ık ık nefes nlır, \•erirl~ 
rılmağa hazır bir ''aziyette bulunu· bir :rrldırım gibi Şadi l.ıeyin yanıbaşın· tliı-k k12t muht.:oate;e~i=uy~~k.Ata: ta~lyan bırM .. yabbb~t boku~ ; ok;-:~ zıl kafanın iki tarafındaki gözler, Mu<ll~ış. b~r k ip çarpıntısı içinde 
orlardı. d · k t . • , enı ~ •• 0 çenı edıyordu. ure 1• u ya an u hayvanın drkinliği lle kabili telif ol- yCU. ınılWeı le ı tırap çekmekte 

Demek sen Osmanlı han1nın el· a:ria ~~ ı. b" .. d Ş d" b f yükaek hıaatyatını:za tercüman ola- zün hastalığını all1attı~ mıyan güzellikte idi ler. Bununla beraber çok nğır bir~ 
çls~ldun ha? ' kaf oş, ~.m. Uıran ~;n e, ~a ı e);dn rak teLrik ehiıoyi bir vicdan borcu - Her halde midesi bozuk ola- Doktor benim bi.r köseye tekil- ııgrısı husule gelir. Bundan dolf) 

- Ona ne şüphe? .• lşıe aultonına aetı"::ı~~:ı=§J. ve . ıcınl o ancu 1 • bilirim. (Bravo aeıleri, ~lkıflar.) ca~. C ünlerden be1i hiç bt;.ı;:aJ: diğiın i gô;ü nce gülmeğe 'başladı : 1ı .. ıa ~teye beri}·• ~tılma k ieter ~ 
fottlreceğ1m ruıme de cebimde.. Darbe çok ani ve şidetıi olm t Ve kendialnin bUtUn •ançlerimi· mı~o;· Arasırada. asabt - 1 te. dedi. bahçemizin en çir- ntıhr. Hatta bazı defa da hastala 

- Demek ki; Yavu• Selim sana iti· Rem de tam uatoca darbeleraen.~~~: ae ~ok iyi bir nlimune olmasım ean• eçırıyor. d·Jd< ~ • ki h yvam .. Bu kuş Habeşistan· z • , n ık_u ge!fr.. ı ~· ı, ' 
mnd etti ha.. kat Şadi beyin başındaki 'toğulga Ui.- dan dilerim. Genç _doSktor ohnu \ı ~ ate m~d dan getir.ilmiştir. lemi Vukerastır .•. cta~laı dıı şıddetlı n~ı-ılardan ~ 1 

. . ... . ' Ankara 2S (AA ) yene ettı onra asta ıgının mı e I 1.. el K l l l • } - Arıp oluıinr pek zıyade u uJ 
- Tabiı, tabiı!. Senin gıbı cıKerı alettayin bir toğulga aeğTidi. Kıhç onu - ' · · - B.M. Mec· _- d .1 . ld"· · ti nsnn < uşmanı ır. 8 0 

):1 ıgı uç hiss ·d ·I B , k I 
'"'" para etmiyen rir herlf, Mısır aul- iki parçaya ayırmıı:ıtı. 'Fakat daha ire-j liainin dünkii mü2.akereleri eanaauı- bozuklugun an . .1 he:

1
• ge dıgı yne cek- sevme~. onun hücresi bi.r kö ede., A ·lcı er. k etzı,.. ere de bu ı 

"""i' a ~ ıw • • • • • vararak mus ı yaz ı. eme . ·ı d k d uuyaı aı \'e usarlar. 
tanına dh'itdar olursa.. artı· ora a o- riye, saça, lkemiğe işlememişti. An- da Dahılıye Vekılı ve Parti Genel .me . . . • _ Ç l , b ... zıyaretçı er en uza tn ır. A k 

a b l S 
.__ . ş··k .. A • lıstcsını tanzıın cttı . B ı, ) a anı a· - ··rd· - r ası var -

turmak ve onlam arnsın a u UliUP cı:ık, Şadi bey, davanılmaz Lir ag-rı ile eKrelerı u ru Knya layıtıanın tes- k d l u· .. b _ ır parçtı parnugu t-entu ıyota . . · 1 • •• k . . • . tere otu a asya a ı.. Ç gun un b d • 1 k kn d çalışmak için imanın kellı fellı bir ab- j'U\'tırlanmıştı.llaşı d:t nçıkta k.ııldıiı rı muza ereıı ıçın havale edılrnit ol- . ' k atır ı ve yAr& ı uşun na ının Yeni i luti ti yıllığı 
dal olması lazımgelır.. "çin ölOmQ artık muhakkaktı. dukları encümenlerden :rnilrekkep larB Y~Y~tce -~· tarafına salınarak altında knnıyan yaraya bastırdı .. O, VHayetin 936-937 istatıstjk yıll 

_Ya, demek benim dimitfü~r c1- Fakat bn <son hamleler, Mısır ordu- muhtelit encUmanler tarafından tel. d 
8 

e ka, kı 1 
c..L t b ha _ hiç oralı değildi. Güzel gözleri ile 1ıa.2u·Jımmış \e tedkik jt>ln Baı:ı\•e1'j: · · ı t<> k'k d·ı el • • . ısarı çı ar en, aos um ana s b . .. .. _.:ı • ..,, ~ l?lliklığıml çekemedm öy e m -' sunun on be~ adını ileı·isinde vukubu- 1 e ı m erını ıatemiı ve bu teklif 1• • beb" · · h tf em suzuyorou. ~statıstik ıumuın müdürlUğüne göli 

_, d" d ··ı. . b' l"va lıc b ı ı ta ıgınm se mı ıza e ı. . K l h" ı_ • k J ·ı . - Çt::ı•eme un egı semn. ır ı. - luyordu. Şadi bey. Hoşkadenıle ~n>ı- a u o unmuştur. _ Bu hayvanların )a adıklan - u ann ısn:n o ·a a.r z ı·ı mıştir. Tedkiki bitince lzmirde 
kntsız herifın bu işe g~~~sı, __ arhk şırken oraya kadar ç.ekilmi.,.ti. Milli Müdafaa Vekili Kazım Öz· mıntakalardaki göllerin sulan fnzl ki. yok den bilir. Gecen sene hir tırıhıcaktır. 
nasıl kafalarla iida't'e edıldiğinllZil ibize Ş:uli beyin yU\•arlnnması il.zerine alp da Kayıeri ve Eıkişeh'ir tayya .. c tmdudur. Ba7..ı madenler de vardır .. turnanın ayağını kestim ve yerine •• ... ·-·•···-· .. ·-·-·-·-·-··•r' 

terdi de.. Osmanlı müfrezesinden nureler yük- f~brik~larına miltedavit sermaye ve- Tabii hayvan bu şekilde yaşamağa talıta bacak taktın, ku" gözünü bi- Elhnsıl pek zor ~Jc.lu . 
Şadi bey, ntının U tünde doğnıl~u seldi: rılmeaı hakk?ndaki kanu!'l li.yihuı- alı rnıstır. Burada ayni gıdayı te- le kırpmadı. Kapıcıan, tahta baca"'\- D~ktor, a.yıl.'Hn. maymun~ 

ve mız.ağuıı, koltuğ~~u~ altında b'ir -. Yıışşn!.. Kahrolsun hain! Cebeı·t nın: :k~nomı B_nk~nı .Şa.kir~ Keaebir min edemiyoruz.Daima mides i bo· nı ürt~rek öyle b"r gururln çıkışı ve .tırnsahla~ın 6~leriı.~en \e JT1 
hücuma. hazırlanır gıbi ıddetle sıktı. hami ey amiı;t de .•shhlak. ~ercıle .. ıle ı~tıdaı ma~de· zuhıyor. Maamafih üç gün sonra vardı kı.. · lerınden daırna "nustarıp olduld 

- Çok oluyorsun.. Roşkadem atını l'e\'İl'ip tam l;!ndi lerın lenzılıne ve nıakıne muafıyel- • . . l kt" ~uclarııı bu lıı' ·-.ı·cnne ..n kabı"l 111
• hastalıkları s.ralarında da ha~ • ~ "-l"' neş esı yerıne ge ece· ır. , ' 1e.· ,.,u b" k" · 

- Çok olmuy?rum, doğrusunu söy- beyin Ustilııe yüriiyeceği sırada vui- lerinin ka.ldırı!maıuna aid kAnun la- Bu sırada kapı açıldı, içeri bir diğer lnıyvcınLr tMavvurun fov- le ~yan 11 şe ılde sakın olarııl: 
lüyorum be h?':'f !.. Beni • snltonıııa yetin lbl'nlenbir< tehlikeli bir ~kil a ı. yfü•larının ayni •uret I• ha•• le edil· maymun girdi. Hetnen doktorun kinde hassa tı 1 !ar. Bir sırtlana am • ~av 1 masasına yattıklarını aöylıl 
götürecek mısın, ırötnrmıyecek mi- dığım gördü: miı bulundukları en-Ümeı •. lerden teş masasına tırmandı .. Bakıcısı hasta- liyat yaparken çektiğim müşkülatı u. . . ~ 
sin 1 • • Mıon lı ar. bevlerini kurtarmak iç.in k;I olunac•k muhıeı;t bir encümen lığını anlatı<k•n. o elleriyle doklo· hiç unutamam. H~staneden do•tumla bırlıkt". 

Şadı boy tabamm~ edan•dı ,. atl•nnı ileri}• sürmüşlerdi. tarafından tetkik olunmalarına i'te· YUn kollan ndaki ı iiy bi ka nşıırma· Y alnı2 bayı ltnıak için tam ekiz rıldı k. Bahçeden geçerken, kaf< 
- Hayır -dıyc b~gırdı. ıeııi suJfa. llin~etuılesh, \tfak bir teehhür ve mi,ıor ve hu iotekler t mp olun· ğa başladı. Zavallı hayvan di lerin- gün uğraştım. Hissini İpini edebil· araaın?~ doln~n h>yvanlar onıı f} 

mma götürecek değıl, cehenneme gö- gafletle Mısırlıla1·111 eline dGşebılirdi. muıtur. den mustarip imişi.. Dostum, 1 "fi mek maksndiylt> onu aç bıraktım dfozlaı_•.lııhfat edıylorlardı. Öyle .ı.ı - LZll ... ım ,..ı, ayvan ar onu tanı)'Y 

O da doktoı· gibi, alınt-m gibi, 1.ie- UC'nı. mı ol!ın, akmnclan kuruyan mu- hhl::ı yamn~ları kuc.-ıklamağa çalışır- yorlardı. 
nim gibi - bana - uğhyor<lu ! sallarım, zavallı masallarım i~in ya- dı. , ** / 

( T 
Se imi çıka)ımı.dnn ! şnmak i tiyorum.. Yalnızlık! Dağların ve kn-lnrın içine 1 ıj( 

ANADOLUNUN EDEBi TEFRlKASlı 

KARANLIK A KALAN ftJ)AM ı Oda kapısı uralandığı zaman Wk Bu. ne katmerli budalalıktı değil serilen o mevta! yalnızlık! ?d}.,oFlfi'~N PD~CRUL.;J 
gözUmll yavaşça açtım. A~nem de mi? • İşte ben, hunun için dağların kucn- TIN UMUMIYE,tE ~1ot'ô1 

---------------~----------' u\•amkb. l~abamı sofntla bekhyorchı. :. gına ntıhrdıın.. . l-.lE.LEN HAREKETiNE. 
Muhayyelenı, müUıntadiyen hikliYe- llird!. ";,:!'di:_I~ AN HAZAR 1ıa!~:t ,?: ::~~!:~ ~~'la:.~ı-:~!~ On yabud on beş günde bir, evden Oralardt~· ~ra sıra keçı çobanları· T ABIDIR ,!' 

ler tertibile, vak'klnr icndile durmak- Fakat kcr.dimi derhal topladım. :na- leri !.. IIe.v rnlıbim.. dışıırıyn çıkardım. Sat"ı 'bir ceketim, nnKdınrdı.:ak~ı· n~ ı~11. . . .. REV LTE SAATlN1N bütün )' 

1 
siynh bir pnntoltmum \'nrdı. Zorla " böce d\!l·m, başımın {ıstuu- ak amı bulunduğu için tamiriııirı 

sızın işler, il~~~-~ kaçn~ bir. yumu"k gi- bu~m sağ e inde küçük bir lamba ı Knpamnnk üzere bulunan kapıdan tutturduğum kravatımı yeleğimin içi- de uçnn kuşlnrH, Kolrnr~':l.ı kpe1e- lay olm:ısı l.ılltiln santçilerce rnnlıı 
bi saitlaıak çozulllr ıııuerdı. vaıdı. unbnmın sıu kUriik ctimleleri nnsılsa ı. l · 'll 11 ne koya koya \'e tetliye terliye yokuşa rindeki unğların \ c zeyli!! ıkler:n ~?{!· dur. 

Baba.mı ancak haftadn iki defa gö- Umbayı yilzüme yı..ıdaştırdı. Yavaş kurtulclu \"e anide kulağıma geldi: ı 1' hrmanı1·dım.. li dostu o muştum. Fnl:ıJ'ilrn keneli ic.aclı olan bit n1ıı 
re:~;ı:du~f stn d ~n~•aş, .:.~~ lambayla birlikte yüztıme - Znvnllı Ziyacığım! FeHi~et. ~{!- Zannetmeyiniz ki, Ifornntinn yn- P.nzı bağ snhipleri beni tanırlnrdı. Ur: ihtlrnı oltıu snatlerin biı· ~uniYe 

n u memur u. o~~u ı ı d ~dut kesin di~"e mi seni dünya~·a g~tırdım? hud Göztepe yokuşuna! Hele bir snbuh, Balço\•a üstilncle yüzde, binde birine kadar nyııı·ull 
Benimle ne znman knrşılaısa başını ıran u ·•· Yüzüne baktıkça vallahı erıyorum ! 1 . ellilik bir köyliiye rastladım. çcbilir. 

önüne iğercli. Onunla göz iöze geldi- Sıınki beni yeni görüyormuş ~bi Senden utanıyol'nm zavallı ynvrum ! 
1 

fi) ır.. . . 0 beni n<•ır ağır Süzdii, flonra .. 1şte böyle , • ııni alilt ve rı1ilken 
ğinıizi hiç luıtır1nmıyonım. uzun uzun yilzilme baktı. Dikkat edi- Znvanı yavrum! h ırlı caddesmın yoku una tı'l'ma- o el 

zl 
. 

1
• k • d l\• sırlı C"dd"s· 1 •t· b h - Og·lum dedi· nlirnnJlah ~nsıvo \ıir ko·ntroJ S.'!n:. hlde, prezi~yon 

Niçin bnbam benim yüzüme bn1rnn- yor musun Hilmi, gö erım~ .. wn tı: işitiyor musun Hilmi? .. Ben aı·hk, nır ıın. 1 ı .. G 

1
' ngı ız a çe- , T 1 '. ·d o:; '" • - ceı.;inde nudir ~eçilmis RE 'L .E ~.\ 

1
ordu? bilhassa varalı ol:tn sağ gözume elı k . 

11 
'd" sinin ustilnden uzayarak ve Cö2tepeyi runı samı. n 7.ınır en bt•r'.aya tadar , 1,1 l 'l . . " ncınnciı • bır <7.a\'a ı> ı ım.. • r d ~ ., . ' 1.J ., { • vücut.le getirmı uı. 

Ancak on dpkuzmu bitirdiğim za- ile dokunur gibi oldu. Hnyut be.nim için bitmişti!.. Öyle kucakhynrak Koknrynlı ve Balçova ~ n)ı'n ge ıyoı~un egı mı· Bir RE\YUI~ • AATl ıılun h f 

T 
ı . . . 

1 
· do·nı incraı Ik clefn olnrnk korkmadan çekin· . h'ı.· mandıı· ki, bunun sebebini güç hal ile anrım. umma, yalnız bır~ey ıçıu azıcık yaşa· tepe erme g · . . ' cıdden tikıymet bir eş) n "'n ıuı uı 

anlıyabildim... Haftada~beni ancak iki defn gören, mak i tiyordu Hilmi!.. Sokaktaki ıilk ndımlnrım e\'ve!A pek me~en. luçl:u· hl>yecan <luymnclnn bu 
Bakıruz nasıl! . ve hiçbir vnldt başını kaldırıp yOzil- Düşlin kU bu « ey> o kadar saçnın, acemice olur, fakat sonra yllrUyU ti· temız kalplı nclamın yU?.üııe tıalnyor· 
Bir gece erkenden uyumuştum. Er- me bak.mıyan babam, demek oda- o kadnr budala, o kndur boş idi ki öy- mU dllteltirdim. ÇUnkil on beş gün dum .. 

ken uyuduğum gecelı..r, saat Uç buçu- mı her ~ec: >:ar1sı böyl~ 2lyıır,et edi- lers~m ~en C\e güleceksin... odnılnn çıkmnmnk. ve daima e\· içinde Oıın d0yı\ <loyn hnktım ! 
ta doğru uyruıırdım. yor, benı ıcızlıce seyredıyordu ·· Ilılmı ben, tavan da iskemlede kftı k . nı "unalt .ı Bf'ninı · ·ıe h. yret c-tliğim hir se • 

• • · · k b" • ' uımll ınsa u ıyoruu. O gece de uvandım. Bırclen yatagımın üstüne &ıca ır masadn, duvarda kurduğum muhnyyel 1 hiç titremetleıı. fuhıo yapmndmı boga-
. ___ . h Ynvac ~·ııvaş nçı ırdım.. d k l l 

Fakat srözilmil açmadım. su damlası dilştil t pb•esler1m, mu nyyel romnnlarım, . ... . zım ı:ın urtu c u: 
ÇUnkU, başucumda bsbam duru- Acaba bu damla, lGmbadan mı a-e- muhnyyel hlkıiyelerim için yaşamak İkınciknrnntınadan ynknyı kurtn- - Evet nmca, ynyn geldim! Tn lz-

rordu. llyordu ı istiyordum. rır kurtnrmnz, artık insnn yOzil gör- mirden bnrnyn kndar yn:a geliyo-

Kendisi, beyaz geceliğin içinde es- Hayır.. Dinliyor musun beni?.. mezdim. rum' Dedim. 
?ariIJZtı bir s.ekle eirmi~ti.. v Babamın gözlerinden ~eli)-•ordu.,, Yazılmadan ıilluen, doimadan ölen, Önüm ve arkam, sonsuz bir valnız- (.4raJ.ası ı·arJ 

Tnı•ınmı cıankiln(k' 
Hf \'l'I~ fıılml ;- l:ıı ı .ın atı 

lstr n1Jul l:nhçcl ı1 ı, Tn h:ın , 
it-fon: 2U~54. 



ANADOLU Sahife 5 

FıKlltLi!RI r ' l Doiu tılerimizden Röportajlar 1 

___ ... 
Karneleri aldık· 

tan sonra ..... ·----------------------.................... ~ 
Öğretmen gülerek bağırdı: 

190-
- Bir imtihan daha var! Koşu~· 

· - Yazan: t J lı6 l J ( . u ar; s~,·indiler, toplandılar, ses ke-

(YIQY e i: intiharıma mani olmag., a ç~[z k b ·sileli~ 
ld 

fır en, en. Ögretmen, ce\•ap i tf'rim ,diye !le!'I· 

Ö 11.rmek isti-yenlere vasıta oluyor , ' d 1· ıencıi. 
l SUnJ ec. ı. Gözler öğretmende kulaklar kiri•· 

8ununla beraber aklına dehıetıf düşilnünüt: mada b'ıf tal ·· J t h ' " ı,· t , ld'. d d" v· - . ·· m, ı·.ı ~ aıı :;oy. sem. \'azifenlze ne isim verir~iniz, Al- e, ademeler kapıları kilitlemeğe 
ır !'.satvHır ~e 1 • ~ • a ?. ı~.terın l~mekten meneden A lluh kendimizi lah bunn ne isim verir? hazırlanıyor, cıvıltılar ke11ildi 

emti ımza Mtırmek ısın Duk do Bu- öldiitmekteu dnhn siddetle mt•n ı- Ow t N" · ..... 
kinghama J.'eltonu göndermesi ihti- thcktedir. "' ~ -. Mfldıtm, ben n kerim ve aldığım Ç::e k~en - ımAnı? . 
malihi düıocündil. bfü·le olursa Fel- l\f ·I d' . , . .. emrıtı icraı;;ına mecburum. ö~ u ar - MoAkova ıstasybnn .. 

" ' • ~ e.> e ı dcrııı bır ıman go~terir 0 gr~tmen - E\·ya çent · k .. 
ton <>nu kurtarabilirdi, bu husuııta bir tavırla ,., 1.. - halde, kıyuınet güniinrle Alin- ç ki R · . 

0 çın 3 
• 

r, k ı . ..evap vere ı. h k" 
11

• ocu ar - oma ıstasvom 
nrnva a o mak ıçin onu Lastaıı çı- K ll m or <·e adları :ufnlt'Ll\iz hakimler.- Ö" t . · ı. 
karmağa çıılışmak lazımdı. Bunun. t ~ / arınnı haksız Yere zulme den ıtyıracnğını mı znnııedh·orsunuz; Ç gr\~fın - La u Kohinilva? 
b beraıLer, sôvlediğimiz veçhil(• 11 ru kı mı, iııtiharla şere~si1.:lik ara- Siz lıeııim kendimi (i)ılürmer:ıe izin ,.e;. Ö~cut ar - BUkreş istaRyonU. 
bir husustan d~hın emin buıunu: R~na onuldugunu, gören Allahın in- miyor~unuz ıımmıt beni öldlirmek i~tı·- gre nı~n Leval sümme maval? 

· tıhurı atf~d t' • · · ı Çocuklar K h · ·sı 
yordu. Fellıtıı birşey südememişti. . .. .. ec gıııe emın ° unuz eferi yene \'a:-ııuı oluyorsunuz! Ö - a ıre 1 

asyonu. 
L d .. . . ·. - . clım; çunku lıu Vk1;i\"ette kendini öl ., iretmen - LondUn kolint' 

or do Vınterın \•erdıgı korku- düren k' ı.·d · 1 • Feltoıı bliyiik lıir kerlerle ce\•ap ver- Çocukla L d · 
lardan hiç müteeessir olmamış gibi ımse şa.,ı sayı ır. di: r - on ra istasyonu. 
görünmek kin m1tsıının ba ına e i - Madam ,ya açık Riiyleyini?., ya- . . . . Öğretmen Dum, dum he. h~y. 
,em 

"'' . {' 
1 1

. ş 1 ç P hud hiç sö\•Jeme\'iniz; sfö·le,•iniz ma . - Fakııt ~ıze tekrar söylerım kı, ha tenni tertana? 
egmı ac ızt• cc Yl't ı. · • · · • • · t t hl' · d' 

S
"'"' a ı.· k 1 1 dam, Allah askına ~çık sövlevitıiz ~ a ıııız e ıkede tlertıı ıı·; bf!ti bunu Çocuklar - fsbmbul i.sfa~worıu 
vur ' ull' a am eve yapmış ô. • . . .. k r ·-ı . . . ~.; . 

dufu 1rfbi diz ıiııiu oturarak \'tik· - Size bedbaththgımı ~övlesem 1~nc ı. ıııınıımu ~öyledıg .~ .gibı .. Lord <)ğretmen - Me To espantancio 
• • . . . . . . • • c o V ıntcr nnmınıt da so,·lıyeuılıritn M uııço? 

. ek sesle dualarını tekrarltınıağa masal tıLı dır11et'4ıııız: tal'!avvurla- · . · . · 

b
""'l"d u• k ,,. lk' 't. k rııuı tııılAtsnm .. ic.liJı 0 ""lim" a ı - Dıı.' gmmı :ıd:un ! Dıyl" l1avJedi Ço<·uklar - Kudüs istas\'Onu 
• .,. .. ı .. nıı· a ·şanı eve ·ı gı ıı us er ' 6 

..... - c- n n- h k d • Ö t · · ~ llrünıe:-;iııi durdurmuş, orn; dinli· tır~'nız: huyıı', efendi; bund:ın baş- :t) ır ı: . . gre ~en . ~ışında toz duman 
yordu. ka, nıahkDm bf,. biçarenin hayat ve - Zavulh duygusuz! Kendinden ıçınde ııızam ıntızam? 

Biraz sonra koı idorun dibinden mematmın sh~ee ne ehemmiyeti var? Clııha akıllı. Alhthm viicudunu bile kal- Ç~cuklar - Basmahane istasyonu. 

- 21 - YAZAN: 'ALI ENVER 

YEŞİL URF A'DA 
1 ... 

Modern şehircilik zihniyetile İş gören 
bir belediye ve belediyenin takdire 

çok şayan kıymetli bir reisi var 

d04ırru gfllt-n, ı~öbetçininkiııden da- Siz yalnız b~nim cesedimin mu hafa. betı tas<likıı teredılUd e(len ve k~ndini Ö~retmen - Nihansın dideden ey • §11un.1g6 .ı~q uDpD/JlJ. ıJJa.x 
ha hafif, ayak l'esleri duydu ki, ka· 7.,n~ından m~ ;ulı:ıüııiız, öyle değil mi? kovveili ve lıahti~·ar ltm.ıfö kaptırn- mestınazım? . . Urfa, 933 senesine kadar bakımsız· tan aziz ve kıymetli Alay Urfa · · 
pısınm ününde durmuştu. ~ıöstl!recegıııız ce~edin l>f'nim oldu- nık za~:ır \t' l>l'<ll.ı:ıht olanı czıneğP r,a- {;0~.~~c;~:ı _ A.ı.ıkrı~tt. ıstasyonu.' lı~~nı muhaf~a etmiş bir şehirdi. Ye· hayati bir ehemmiyeti ı;ıaız olanıç~: 

_ 
0 

dur df·di. g~ıııu taııı.<lıklüii soımt ~iıdeıı başka lış:nı bır bnşk~lsı ıı:ımııı1ı tız VPriyoı. (~ 8' ki !:iın~d.ıden tefekkür? rıılık adı verılecek hemen hiçbir eseri işini de ele alİnıc. ve beledh·eler banka-
llırşf'y i~tıyenıezlt'ı·; tın ita. L"lkı' <I". ~un hu! • ocu llr - füırı ıstasyo • kt Büd · k k b v • Hunun tı:ı:eı·ine, lıiı· ak11Rm e'·el ,- <.:: • Çoct ki . d • ld 1 · · nu. )O u. cesı ·ır eş bin lira olan sından akdedilen 175 bin liralık istik-

Feltonu l.t>:shir t-tmiş buhın~n din du- ikt kat nılikitraıt g{irUrsUnü1. nu ı-ı<izl~l'iıı tlovl'uluguııu kalben tas . . ı. at .. a~ı ı al', ~ektep ka· beledi~·enin senelik büdcesi nisbetindc razla tesisat miiteahhidine ihale ed"l· 
alarıhı (lkumaıin başladı. - Heıı mi, M4ıfanı ! Ben ha! Be- <lik etmt>k hisshıi duyan Feltoıı mırıl· l~·ını~ <.'.ı.du. Mudilr, muatrn, baylı ha· borcu vardı. Bu para ile, istenilse de miljtir. Urfa 939 senesi zarfında i~i 

Ancak, se:oi t>velki kndar tatlı, n.im Riıiıı öHlmliııllı namına verilecek dandı: 1 ~anlı ogretmenler, kapıcılar oh alla. bir iş görillemiyeceğinde şüphe yoktu temiz s ._. k 1 kt . b Uk r ha sükLlr diverek gidi 0 1 k · u,;a avuşmuş o aca ır. 
giimrah, ahenkli ve bir armonik seAi ır .m ıt atı k:ılıul t>tleceğimi mi zan- - l\Himklin cleğ-il. nuul:ım miimkün clnkI '1imitçi · t'ıst k Y r arh 

1 
apı- 938 te belediye reisliğiııe intihap Urfa, içinden yetişen bu ol~n ve 

gibi Ufrek \te, tesirli olmakla hera- ıı_e<lıyorsunuz !. Oh! Buııu nklıııızn ge. degil, nıahııuR buhıııdukcn benim vrı~ı- da n~laşıyo;lnrdıı. çı, ımsam e ı,•acı ~ile~ v~ Urlanın çok zengin ve aııil miim.taz gencin himmet '\'e gayretile 
ber. kapı açılmamıştı. l\f ayledi bir tırınemellsiniz ! Dire J.'elton haykırdı. tumla hürriyetinizi elde edemiyeceği- bır aılesı'!e mensup olan B. Ömer Al- yakın bir atide büsbütün medeni v~ 
aralık ~izlfte kapanın parmaklık la- Mayledi hiddetle. cevap verrli .: niz gibi hayatta oldukça ela benim va- • • Viaaletthi ay böyle hareket etmedi. Herşeyden bütün eksiklikleri tamamlanmıı ıtır 
l'ma dogru bakıııca daracık açıklık - Reıtl bırak tA istediğimi yapa. sıtamla hayatınızı knyhetmiyeceğini· Mı· sır kabı·ne'sı· eve] belediye varidahnı artıracak aktır çehre taşıyacaktır. 
•raınrıda deHkanhı'IJn yakıcı l'ÖZle- ~·ım . .f'elton, Jstediğimi yapa'yım; her ze emin olunuz. teminini düşündil. Ve ön iş olarak 21) :. 
rini l'Örür acihi Qlmu,tu. Fakat, bu :u-ker istikbalini gözlemeli, öyle değil Mayledi haykırdı: b~n lira sarfile bugün senedt! yirmi Utla halkı maarifih yüksek kıyme-
törüş hıter doiru olsun, ister olma· mi? Siz "imdi yüzbaşısınız .. Ben, me· _ Faltat Len havatımdan d h k • K / AI l bın lira varidat temin edi!eA bir mez- t~rıi anlamış, hazmetmiş ve hepsinde 
~ delikanlı bu 8@fer. içeriye. girme .. Ura götüriilürken peşimden binba~ı metli olan birı:eyi kaybedeceği~,a şe~~: ra , J Yazı Tı arın baha inşa etti. Örnek bir miı?3Sese okuma \'e okutma zevki uyanmıftır. 
b"ek. h~ıuaunda kcndıne hikım ela· forması ile relirsinir.. fimi kaybedeceğim Felton benim m h • • l . . olan mezbaha)'! kasap çarşı.sı takir. Orta ve ilkokullar muayyen kadro-ılmıştı. F it k k d I' b' h - ' a 181m erlnl gÖsfe•· etti. Her iki mühim inşnat belecHye dan fazla talebe almak mecburiyetin-

Aocak, Mayledi duasını bitirdlti e ;;n ~:ize :e e:~pt ır '~.e i so:u: ~ubt;~t~m v.e şe~efsizliğimden dolayı i~in bJr &'elir mcmbııı olmakla kalm':t· de kaldığı gibi mevcud ulus okulları 
l.nda derin bir ah t•ttlr flbl öldU .. Son- Allaha Ye tn~anlat· k"ı'!1. ı? nl :i ak taa . ve ·ınlsan a

1
ra .k~rşı mes'ul ola· ren listeyi aldı dı, teM-in umumi sıhhatile alikadar da ihtiyacı kaqılıyamamaktadır. 

ra Ji 
1 

•. "tt'hi k a ar..,ı mes u va~ • ca sız, 'ıı nız s zsınız K . 'k' ühi k iğ' . "d d' ş da · . r~. ııe ş nı lfl ı. aya sesleri, san- ~·eU! sokuyot$tthui? Birkaç gcıne ka- . · . · · ahıre, 25 (A.A.) _Başvekil Meh· ı ı m m e s mı gı er ı. ura Bilmiyorum, nedense, Urfa Balk-
kı ıtitmfyormut wibi, yavaş yavaş dar buradan g'd eks' . . Bunu~ı üzerrne kandırılmltz t>lan med Mahmud paşanın i~tifa ettiti bil· burada açılrtıış ve mikrop yuvrst ha- evini arzu edilen faaJh'et içerisinde 
Uzakla ıyordu. d rt k :.ee. ·mı:, t~ zamltan, :ahud öyle olduğu zannedilen, Feltoıı dirilmektedir. Kral kendisine bir mil· line gelmiş olan 'kasap dükkanları te- görmedim. Temenni ed;rim ki bu ld11-

~~::::~!~~===~~m~a~a~m~,~a~ı~~~~n~ı~m~n;e;zn~r~e~ı~m~a~ın~-~k;~·~ .. ;~·~··kı . . · · . · b" · d · ı \ }-L.. ' ·f'n ı uzerınf' yu · ent>n gızlı tesire ar. h bırlik hükumeti teşkili vazife. ini teY mız ır yer e top anc ı \'e mez >ıum tür ocağı muhite bundan böyle daha 

MAHPlJ!LUCUN OÖRDONCO niz öyle ~·apatsamz. Dıye ıııöıOnU bitlt . . ....,..,. ~ ~· khntsll• a.ııı.kkillda fÜPhe bu'akma- faydah olsun~ 
OONO dikten sonra bir ah çekti. . mıştı. Bu k~dının, bu derece gilzelJifi, ~ahın:, 25. (Radyo) - Kral Faruk; dı. Utfada eın )ataklı bir memle~t 

. . . Mayledi hiddetini yenemez gibi gö en parlak bır hayale benziyen hali He, yem kabmeyı teşkile memur Mahmud Eski belediyenitı kırk bin lira bor- hastahanesi \'ar. Binanın inşa ve bi· 
ıınEı1e ı ıUn Felton, 'Mayl:dının oda- rünerek haykırdı: f'eyretmek. nöbet nöhet takındığı ke- ~aşa~:ı kabul etmiş \'e yeni kabinenin eunu ödedikten ba.,ka bildceyi 125 bın nada faaliyete geçiş tarihi çok eskidir. 

0 
• glrdiff zaman onu bır sandalye _ Şu halde . siz gofu :ıdam doğru der \'e korku hallerini görmek, keder lıstesı etrnfındu mallıniattar olmus· liraya çıkarmak muvatfakıyetinı gös- Vilayetin gösterdiği alaka üznrine not 

7""'"" cıkmıA, ayakta durmakta ve ' ' ·ı · 11· · tur te k k ti · · 1 d • · • •U ri d d b" k • . sanılan adatil, siz yalnız birşey istiyor- ı e gbze ıgııı ayni zamanda yUk~el- · ren ço ıyıne ı ve ~enırcı gen~ B. san arın an çogunu ırıdermiş olan 
llte Mi~i 8 ·u~ıhır h:ten ~~nd~~d~fi ıe· sunuz .. Bu ıey ise benim ölUmümden mekle bulunmasını görnıeğe mukavf'- . Mah?1ud paşanın teşkil edeceği ye. Ömer Alay mesaiiiinc dl!·;aml:ı garp· memleket hastahanesi üç servisli ola
hı' . t )t k P la aıbı bukillmüt mes'ul tutulmamak ondan dolavı taciz met edebilm~k. m<'rıtklı hir klm~e jrıin, 111 kal>ıııede, !Jütün siyasi partilerden taki şehirlerimi7.dc bile emsaline na- rak çalışmakta ve muhite büyük fay. 

r ıp u ma ta olarak bulmuştu· ' · · " u· 'k' b · • l"eıto . ·k . ~ .. .. ;. edilmemek ı yüksek bir itikudııı yakı(.'ı hayalleri ne ırer ı ·ışer nazır ulu nacaktır. dır rastlanır mtikl!r.ımeliyet ve kr,11. dası dokunmaktadır. Aynen trahom 
nun ıııreı Pj ~ aptıgı gurwltu rı b' LA • • f" d od b' ı · .. d ı k" flıerine kad d 

1 
d • . - Huyatınızı göıleQ'lek vazifemdir ıayı aşmış ır U\',\'ln ıçın, ıbadcte ''Ü· ur e, m ern n· ote., genış hır ~a· muca e e teş ılitı tarafından açtlmuıı 

tni• ve 
1
. dınk~an 8 ye .e? )ere m· ve arözliyeceg·im cudunu ha~retmesinden dolan Allah Yugoslavya lon ve zengin cl~kori•ı sahney.~ m:ııuc bir hastahane ve dispanser de faali-

.... ~ m e ı yapma ıpı arkasına · · · b" · · • · l!aklar a'b' d t - Fakat ne vazife vaptığınızı bili- sevgisi ile asınmış bir kalp için çok ır şehır sıne!11·~ ve tıy ıuros:ı, bunklr yettedır . 
• ı ı avranmış ı. · .. ü d • b' ' bel r l · Delikanlının yüzü eskisinden da- yor musunuz? Kabahatli bile olsam fazla birşeydi. on .n. e asrı . ··: p,ın ,.c N ı•ıc ':u- ----... H--.....ı---

ha sarı ve gözleri u\·kusuzluktan kı- zulüm &'örUyorum, fakat ya masum - Arkası var - Mektep gemı"•ı• öresı ınşa ettı: ilun ı ı mocleııı ::-:ıılfl<'>, Zabıta• 
--armıt b 

1 
d ;. . . o rııek ev takıp ett ı. • 

lıd .. aulgduP hllnulma::ıl~ı~·~onrbdiruUg.ar~ce ~~~rmiş ho~~ ç··-·ı-M--·o--·ı-·K-·-L·-·-E·-·R-·-~-·· ... ·-·····-·-·-·-·-·-·-·-·· Nev"orkta Daha evci Urfa<la uınun:f ~a\hnlar F • • _ J muhtelif mn~t.llel•r0I · • ,,. halt.mu Kaçakçılık 
Bununla beraber ka!!Jıtrı lıı>r ""'· - Belgrad, 2S (A.A.) - Nev- otunır, geıl<''ik bn.ıc:.rn çc"- 7.:ır:ır J!'Ö-

ltıankinden daha çatık bir haldefdi• T ) ""'kk•J k J 
1
. J yorktan bildirildiğine göre Yugoa- rür ve zehir] ·nirıl: l~ı:-1< o·ı:ı•. 1;;: ev 

Sandal)·eye oturmuş olaıı 1\ıa~ ıc. e a J er t anaat er' man ar lav bahriyesine mensup mektep ge- de toplannı1 k·°'~'J kr.tlt.,laı· i~in o•: Y'l· 

dinin yanına giderek, kadının va van- Çok d ~ ·1 d h be . . f d 1 . .. •. misi Jadran Nevyok limanına var- taktı bir de <!i:ıp '""'".- açıhlı r:· .. Hti· 

12,5 kilo esrar 
tutuldu lış&ık ve) h d b' .. t . · 

1 
· k egı · a a on f yırmı se- ra ın an sayı an hır zat, gulge tıb'ı mııtır. Jadran Nevyorkta ikamete- şiiinde aç '•uı disp·u.~ ··~ t.ahci-s e<''· 

bıevda a·ab u kt . ı~ ~osb~rış 0 ara • ne evvel, bıyıklarını kesenlere tahrir odasına daldı. den 60.000 den fazla YugoslaYyah len doktor ~~nl!l ka~ı.;la~·ı· sıkı bır mu-
.; n ıra ıııı ıpın ır ucunu tut- Z"ppc> d l h"'l b ki d t f d 1!!> l Z b tu. « u er er .v~ c:; e ?"ı arı.nı - Efen im hu ne rezalet Tram· ara ın an eeaam anmıştır. ayeneye tarıi tutma~•a ve h<'r h:mgi a ıta, mühim bir esrar kaçakçısı-

- Madam bu n d' , D'. ~ k kazıyan ıençler ıçın çok agır tabır- vaylarda muhadderatı lslAmiyt!nin ıil-lk • k t• • ı bir hastahı{,l a~ı:. mc • .:an vermemek· nı 12,5 kilo eırarla yakalatmııtır. Ka-
bir tavırla so~du. e ır. ı) c ~ogu ler ku~lanuolardı. perdelerini de kaldırmak mı isti- 1-.&:1 eVJ OfeSl tedir. cakçı, >;rap Mehme6 iımintle bir la· 

Meyledi, kendisince malUm olan ~kı zamanın pala hıy~ltlaru:v~l- yorsunuzL N~ olacak, bütiin mem- . . . 1 5 Yol inşat•lıw. değ"rli A'.•: bilhassa bıkah.~n;. Eşerfpqada Bayram~i 
'stalıkla, çehresine acıklı bir tebes- lahı ,unlar~ kazırım> dıyc yemm lekete boynuz mu taktı~~caksmız? 1 - Evımızin Ar komitesine önem vemıııli.. Hiiyuk gayrey v~ fo. mevkunde tutulmutt~r. E.lde ~ilen 
atltn vererek cevap ve d"· ederler ve · - Aman Hacı bey~ musaade edın menaub reııamlat Manisa Halk- dakaArlıklar'3 dt:.\'am ed•n , .. 1 f· . 1 .. 1. esrarıh 110 gramı ışlenmış nevıden, 

r 1 • B l · h l' · d 21 6 9 d ' .ı ı.ı '\ e 
1 

.. tebak · · al t l k 
- Bu mu? BirteY değil; can sıkıntı· - un ar anamın karnında bit· ıza at vere ım. evın e I I 38 en ·~ aönuna Urfaya asfa•t bir bulwtr, parke d~~f'fi mu ısı P. amu tozuy e arıtb· 

•ı mahpusların öldürücü bir dlişma- sin l Dediysek te, ona laf anlatmak kadar devam etmek üzere bir caddeler, -:1.·;·:mı~ #t t:ıı.1.;·n c·<lıl~n rılmıı haldedır .. 
llıdır; çok ~anım sıkıldığı için bu ipi De~ikleri zam.an .pek müthiş bir mümkün olam~~ıstı. Boyun\ kala- resim sergisi açılmışbr. yollar, ~ok~kl·1•. binler.~,. ıı.t. -•• mu- Zabıtaca tahkıka~a devam ediliyor. 
&rerek va~ıt geçiririm. ıııabhut a~lına gırmlf olurlar6ı. Gel yı basıyor: cSızı hayasızlar, utan· 2 -Halkımızın havaya ~ rabbaı kal~ırom ka•-"UÔ•<nu•. .,.,1 iki Bıçaklı laduı 
Mayledınin şimdi oturmakta bu- zaman, gıt z:aınan, sabık pala bı- mazlan ~ıve .. a~.kadaşlat.a haykı~- kö~nmal~ra •• hus~u~cla bıa.i harap ve pı c;nr~,1.1 , ... , 11 ,,. , .. ar6'~ı dP.· Te~. e Ule sok~tında Mustafa 

Sunduğu sandalyede -ayakta durur· yıklarm he~~me tıryanı vurdular, yordu. Çunku böyle nazık ( !) hır edınmelen ıçın evımızde 111,I ğişmiş, burı.brcl.ı1<i mağaı·nm~l cluk- kızı 2 ) aşında Ayşenın koynunda bı
lcen yanında durduğu duvara dofru onlar da hızım gibi cas cavlak ol- bir mesele. için o uman Hacı ~in 938 iarihinden itibaren bir kanlar yıkılarak yerlerinde yenileri. çak ta~n~ığı zabıta~ .ha~r alınmış, 
bakan Felton orada elbise ve silAh dular. kafasına bır hokka fırlatmak ltımte- kur açılmış ve denlere bq- beton armelri yükselmiş, yıkma v~ bıçak mu~adere edılmıştır. 
'•nıağa mahsus sarı başlı bir vida .*. nin haddi d~ğildi. lanmıftır. Her hafta Cumartesi yıkılan yerlerde yeniden yapma faa- Esı·a1• bttlımdm mak 
törmuştü. Vapur~ ş~ karş!da oturan güzel Aradan seneler geçti. Şimdi o günleri saat 18 de verilmekte liyeti devam etmekte bulunmuştur. l~metpa~a. bulva~.ında sabıkalı Çeş-

Felton titredi ve kadın onun titte- kadın~n. ruzgk'--~ıkçe havalanma· Hacı beyin evinde danslar oluyor, olan bu derslere blltlla yurd- Gene bu kısa müddet zarfında şe- me.:ı Suphının üzeıınde ~ santigram 
fiti~i w~rmilştü, çünkü gözlerini ye- mak ıçın ete. l~gını sı~ ı~ tu~ma- pokerler oynanıyor. . daşlar gelmelidir. hidler abidesi \•e a~ri mezarlık tesis esı ~~ ~ul~ln~luş, • Suphl ~ akalanarak 

~ tl.ik_mlf. olmakla beraber ırözün· oı tuhafım: !,~or; ~Unlı..? "!~~- ~: . ld~lizm • C~mopolitizm • Ka· 3 - Halkevimizill Sosyal ylll'- edilmiş, eıı•'.z gUzel.lik!"rlle meşhur •dlıı eı e 'erıın;;~~~lık 
en bırşe) kaçırmıyordu. dını ~~eh 

1 
PIA1da gordugum~ pıtalızm • Sosyalızm • Bolşevizm - dım Kolunun teıebbnstı ile olan Aynııclıha yenı hır park haline 1 b 1 d 

> - Sandalyenin Dzerinde durup ne pek ali alır ıyorum .. Evet, aynı Anarşizm ve cicili bicili milli aosya- açılıtcatı evvelce bildirilen getirilmiş, gölden çıkıp ııehrin otuz •met~Ah u ;•ıın •. Berpnuılı 
,:pıyordunuz? Diye delikanlı sor- kadı~~··· .. I lizm ve aizm, cOrhan Rahminin kimsesiz kadınlar tarafından d~rt yerinde açıklan akan ve arka mıı- ~: ~= ı!ın ı:: ~ ,~::;:•I ve lt:nıur-

• PliJda ıdı. alak mayoauyle bem kulakları çınlasın> mistisizm, yahut a alacak to k I ki . hallittaki halk tarafından içildiği ci- da t t ~ t Ş. nnı çal ıiua-
.. - Bundan size ne? Diye Mavledi beyaz kollarını ve çırıl çıplak ha- Materyalizm - EndividüaJizm ve y tp w r ek emekı end hetl~ çocuk veflyatına ıMıbet> olan pis" __ u_u_m_u_ş,.u•riiı. ,._..., _______ _ 
"e'tap d · · ki pervasız l ._ h k 1 f H h 1 d w • sa ış magazası pe ya ıı a · • • ver ı. ca arını o araK er ese r an azarın o$ an ıgı Altruızm 1 kt B w d l suların üzerleri kapablmı~, elktl'lk B 

l Fakat anlamak i~terim. Diye seyret.tiriyo.du. ve hülasa, her türlü Kokorizmler, ~re~:T :t .: ~:ı·=~t 30 şirketine ottak olunarak ,ehit battan orsa 
e ton ısrar etti. - Şu ha de)· nihayet ferdletle cemiyetleri BE • s m 

1 
ye • ha~ tenvir edilh1iş, temizlik ~in ara- 2s.8-38 

~ahpus dedi ki: Kadu~l~rın :.vücutlarını g~l~mck ö~~~lü telakkiletin~eıı .. i?ar~ttir. Ha~ı:-ana kadar Halkevı .sekı:e: zoz ve arabalar eelbolunmuş, n~af· Miktarı kabı Cinli 
lto Bu_nu benden sormayınız ; çfin· ve etlerını gostennemek -• eleai Bütun bu davaların omru ıımdı ta· terlıglne mllracaatla ıtlennı tan MlMlik olunan 88ki Xevlevilıa- 120 ç b - d K. S. 
tal bfzun gibi hakiki Hristiyanlar de bir telakki işi, hem de yerine gö- vQnda uçnn sigaramın dumanı ·ka- makbuz mukabillncle teslim et- ne de esnaf birlikleri t.oplanmış ve 132 · A':aay 

:_rı söylemeyiz. re deği.~n telakkiler. Faslının bir dar pek kısa değil amma gene kısa· melidirler. bunlar l~fn yardım ~hdlklan ~ılnn~, 1 ~O : Bakla 
ile O halde ne yaptığınızı, yahud cepheııdır. dır. 4- 27/6/938 Pazartesi g{inü ayar saati dikilmiş, fıdanhk tesıs edı- 80 t > 
llT~~aı, lsteditinlzi size ben ııöy- * Hey akli dünya, oen doha neler oaat. 17 de Spor, Müze ve lerek caddeler ataçl~nmış •• belediı e 180 C: y u1af 
illa ata• aklınızda beslediiiniz utur Eaki bir zaman ... Bir gün matba· ıörüp neler ifiteceklin. ıerrı komitelerinin haftalık bandosu teenUs etmıştir. t 00 > Sueam 

1ııl~ıı Aaitirmek !ft17otdunua; ada otur\lyordı&k .. lmıirin azıh .,. Zalt:kumoğlu toplanblan varclır. 3ehif plln ve haritasını da yaptır- 97 kent Palamut 370 

... ıs 

K. S. 
6.r2s 
3.95 

4.325 
4. 

16.50 
460. 
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L-- Bir az da gOlelim Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak clestanına karışan aşk. 

44 ' Nakleden: KA~l ORRAL 
Emma; Napoliye ayak basar bas- tığı eski aşıkı (Cari Grevi}) e vermiş lunan kızım kilçilk Emma, hiç hatı

maz, kraliçe (Karolina) tarafından olduğu sözü unutmamıştı. O; eski rımdan çıkmıyor. Yavrumu yanım
kabul edileceğini ümid etmiş ve bu aşıkına karşı, yalnız kocası (Sir Vil- da bulundurmak hıterdim. Ne çare 
mes'ud hadiseyi dört gözle beklemiş- yam Hamilton) un yeğeni olduğun- ki, buna imkan yoktur. Yalnız, sen
ti.. dan dolayı, saygı duymakta devam den btı hususta bir ricada buluna 

Kraliçe (Karolina); ehemmiyet etmiş ve fakat eski sevgiden, kalbin- caktım: Bana, itimada şayan ve milm 
verdiği herhangi bi hadisede, mera- de eser bile kalmamıştı. (Ledi Ha .. kiln olduğu kadar ucuzca bir müreb
sime pek bakmadan harekete geç- milton). bu itibarla, (Çar! Grevil) e biye bulabilir misin? Yalvarınm 
mete ahşmıştı. Bu münasebetle, (Le- mektup yazmaktan geri kalmamıştı. Grevil, bu ricamı unutma!> 
di Hamilton) un Napoliye geldiğini Son yazmış olduğu mektupta, es.. 
haber alınca, kendisini hemen kabul

1

,.ki Emma, şunlan kaydeylemışti: .,*,, 
edeceii~i bild~rmişti. . . cSaray kralı da öyle yüksek bir Avrupayı 11arsan ve her gün bir fe-

(Le~ı Hamıl~n), krahçı-.ın kı~ mevki ve itibarım vardır ki, bundan liket doğuran isyanların arkası ke
kardeşınden verılen. mektubu ham!) ötesi olamaz, kraliçe, bir gün beni silmemişti. Kraliçe Karoliııa. Fran
olduğund~n, (~aroh~a) yı fevk~l~- "'Örmese ertesi gün yüz bin serzeniş-1 saya karşı derin bir kin beslemeğe 
de sevindırecegıne şüphe ~tı:n~mışt o.rde bulunur. Zaman gelir ki, res-1 başlamıştı. - Necmi ile evleniyor muşsun? 

ı 

Ertesi gün; na...-.·ıarmeclısmın, ası ıi ziyafetleri bile sarayda ben ter- (Ledi Hamilton) bir gün bile si - Aa .. Nereden duydun? 
bah saat 11 de toplanması takarrii tp ederim.> 

1 1 1 ' t F k t b' - Necminin metresi söyledi. Ondan 
eylemişti. Ondan bir saat evel saray. . .

1 
yaset e meşgu 0 mamış ı. a a ' ır kurtulacağına öyle seviniyor ki 

-'d (Led' H 'lt ) d b'r el Ledı Hamı ton, bu mektubu yazıp sefirin kansı olmak ve kralice Karo .. 
•• en ı amı on , sa e ı . . . 
blse 

..ı . t• GU 
1 

k d ara ı mzaladıktan sonra, senelerdenben linanın yegane mıriubbesı bulunmak --o o o--
•• ymış ı. ze a m, s Y ı d d . . t k t . ld w • • f•J d• fJ 

1 1 
. . k r . .on ra a nınesıne er e mış o ugu dolayı~ile, her gün sıyası hadisele • 

·~ dr eir ~boklnuna. gırmt' B~ş, rl~kıçenıaı ıavrusu küçük Emmayı hatırlamış rin cereyanlarını dinlemckt;n kurtu~ ı ışı 
ıra es nı e emıt ı. ır ara ı , s . . ...,_ k d örQ 

0 
(L ·e gözlerı yaşararak, mektubun bır lamamıştı. Bu sırada Pariste vuku-

ray na..u. apı an g nm ş ve e . . . 
eli Hamllton)u alarak, kraliçenin hu- cenarıııa ( Çarl Grevıl) e şunları yaz- bulan kanlı. hiidıseler, tedrici suret-

k t 
. .,.

1 
nııtı: te Emmayı ıkaza başlarnıııtı 

.zuruna sev e mı9.. • "' • 
cAziz Grevil; ninemin yanında bu- -SONU VAR _ 

- A ; a .. Bu tarak fil dişi değil ki; 
taklid ! 

- Belkide filin dişleri takma idi 
Jayan! 

Tehlike .. 
Bir ~alonu jdcre eden pilot, h~re

ketinden sonra piposunu ate:jle<li ve 
tilttürmeğe başladı. Yolcu!ar<lar. hiri 
atıldı: 

- Bay pilot, balondn pip ı icınc 
çok tehlikelidir. Değil mi: 

Diye ihtarda bulundu. Pilot, liikar
dane cevap verdi: 

- Karım öldükten sonra benim için 

hayatın kıymeti kalmadı ki!.. 

1 
? •••• musun. 

Tül perdenin ardında 
Kız, gene çt11lak mısın? 

Biraz görün iip be ıi 
Gernı vakacak ?nısın? 

• • • 

Narin, incedir boyun 
Git te büsbütün soyun 

Yeter artık bu oyun 

Bu kadar korkak mısın? 

1 

ÇiMDiK 
On dört yaşında evlenmi~ ve 25 

yıldanberi hükümdarlık yapmış olan "' - - - - --- .. _ ............ --_, __ ... _ • - w - w .. 

................................................................................................................ 
(Karolina), (Ledi HllJllilton)u gö- ıs ll k k • b • k k 
rünce, o güne kadar kral Ferdinan- yı l es l l r aça ç l 
dın, Emma hakkında kendisine hikL _ • , • , • - . 
ye etmiş olduğu bütün evsafı gilzel y kaJ d f k 
kadmdagördüifinden,kralahakver- a sn ı, a at masum ol. 
mit ve kendisi de, hayranlıkla Em- d v • d 
mayı tepeden tırnata kadar süzdük- ugunu 1 tlia ediyor. 
ten sonra Fransızca : cMasum olmama rağmen Sen-Saren 

- Ho11reldlniz l> dU-.Maroni hapisanesine gönderildim. 
Demiş ve elini (Ledi Hamilton) a 1921 senesinde on sene hapse mah
uzatmı§tı. kOm olmuştum. Beş kişi ile berabe'r 

(Ledi HamiJton), huzurunda derin mali bir dolandırıcılıkla itham edil
bir say~ ile ejildikten ıonra, krali- miştim.> 
~anin alini 6pmUf ve helllffreai Fran- Bu sözleri söyliyen 48 yq)anndald 
sa kraliceadnin verdiii mektubu tak- mahkQm bir Fransızdır. Atıldıiı ha
dim etmiş, müteakiben de bir adım pisaneden, iki sene kadar yatıktan son 
&'eri çekilmişti. ra, kaçan ve sahte isimle Pariste ya-

cHakikaten çok güzel bir kadın> olan bu mahkfim bir Fransız gazete. 
Diye mırıldanmış ve (Ledi Hamil- sine aşağıdaki izahatı vermiştir: 

ton) u yanına oturttuktan sonra: - Yapılan mali dolandıncılığı mü-
-Seyahatiniz nasıl aeçti? Her- teakip polis tarafından beş kişi yaka- l'afownmz laıçal;çı 

Bir buseye hayabmı veririm! 

- Ne kadar küstah adam bu kemancı ... Benim yanımda kulağına eği-
iyor ve: cBir busene mukabil hayatımı veririm.> Diye mırıldanıyor .. 

- Fakat o çalacağı tangonun irmi ni söyledi! 
halde memnunsunuz.> landı. Bunlann adları Sapen, Molar, imadan \'eremden öldü. Tabii, kabahat 

Diye sormuştu. Lake, Rivori ve Sili idi. Bunlardan sız oldugumu ispat edemediğim için -••••••• •• •••••• •••••••• ••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 4 

_____________________ , , 

Fakat bayım, bu defa seyalaat
m erken ve hem de habersiz dön 

lt, l . Bayan ile yeni arkadafı bQ 
Hayride kaJacakJar •• 

---000-

Neden evlenmiyor! 
Akşamlarını genç bir dulun ..ınde 

geçiren yaşlı bir bekir arkadqlarile 
oturuyordu. İçlerinden biri sordu: 

- Sen bir dul kadınla neden evlıtıı· 
miyorsun? ' 

Yaşlı bekar duraladı, sonra 089a) 

\'erdi: 
- Ben de e\ lenmek niyetindeyfın, 

fakat dugünü takip eden gecelerimi 
kimin yanında geçireceğimi dUfOnil 
)orum. 

--000-

Nazik müşteril 

(Ledi Hamilton), heyecan içinde Molar benim de yaptıkları dolandın- mahkOm oldum. Sevgı·' Arayan kim? 
kalmıştı. Kraliçenin sorduğu suale cılığa dahil olduğumu iddia ediyor. Bu Hapge atıldıktan iki sene sonra, ya • , 
cevap vermek için, birkaç saniye dil- sebeple tevkif ediliyorum. Halbuki bu ni 26 N"• m 1923 sen.esinde ~ltı arka Bayanının ellerini okşadı, gözleri- - Borıi anyan kadın nasıl birşey. - Garson; bunu tavuk diye mi lnfl. 
şünmOşttl, bu esnada, kraliçe ayağa cürüm işlenirken ben Liyon şehrinde daşımla beraber hapısaneden kaçtım in içine bakarak: uzun boylu filin mı? me getirdin. Bu hale gülm~ l.izı&. 
kalkmış ve (Ledi Hamilton) a: bulunuyordum. Masumiyetimi ispat e- On beş stıneqenberi gizli olarak yaşa· - Seni çok seviyorum, dedi. Eğer . . . 1 - Teşekka..· ederim bay .. Siz 98k 

B 
. tal d -' d b' k k. · kta A tık maaurnı'yetı'mı·n mey d 1 ··1ü ri · lk' - Hayır bay, sızın bayana benzı- nazı'ksı'nı'z Dı'aor mu"•terı'ler -1-....ı. - ~urunuz mu ea o asına a•- debilecek KlUtiyer adın a ır te • ışı I ma ym • r ~ . · .en en eve o ve rsen emın o ı şe- · a~ y •--

delim 1 vardı. o da, bu sıralarda, ifadesi alın- dana çıkarılmasını ıstıyorum. ıirde yqıyamam, bir köye çekilir, yor! lerine beni azarlıyorlar •• 
Diye seslenmişti.> •• •• • •• • a ıep seni düoünürüm !. - Öyleyse yazıhaneden bird evel __. 0 o-

!~~:.ı;:ı:~~ ~;~:!::.kalkDllf Gandinin yerine geçe- --<>OO- çıktıiunı16yle! iyi nişan alayım! 
Kraliçe, hemşiresinin mektubunu Nakli hane --o 

0 
o-

hen.nz açmamıştı. Miltalea odasına k ı ' Ödüne kitab ai~p. masuınm bapna geçtiii za- ce o an genç. 
illan da, mektup, açılıtıaml§ olarak 
ellnde kalmıştı .• 

Kraliçenin hususı katibi, bu esna- Par·ıse gı· ttı· haya .. , 
da Nazırlann toplandıklannı • 
arz için içeriye girmişti; fak at }d k · 
(Karolina), (Ledi Hamilton) la mu- 0 U ça ente • 
habbeti kaynqtirmış bulunduğun-

dan, Nazırların, beklemesini tenbih ressandtr • 
etmiş ve müteakıben de (Ledi Ha- • • • 
mflton) un yüzüne bakarak: Gandıden 90nl'a Hmdutancla en 

KöprUlU zade B. Fuad, kütüphane
sile ve kitaplarile meşhur bir alimi
mizdir. Kendisinden okumak üzere 
bir kitap almak zor birşeydir. Çünkü 
o, ödünç kitap vermekte harikulade 
titizdir. 

Maamafih üstad başkasından kitap 
almiğı da sever ve buna da adeta ba
yılır. 

Şu meşhur söz onundur: 
Düello edeceklerden biri: - Aman 

- Huzurunuzdan son derece se- fazla tanmmq olan Tavaharl~I Ne~
vfııç hiaaediyorum. Sizin için kabul rii inandan dlrt s6n evel Parue sit
a1ln0 tayin etmiyecejim. Arzu etti.. ·mittir. Kend~ MltUn HJnd~da 
tiniz anda beni görebilirsiniz.:. Gandlnln yel'me seçecek l»ir sıbl ta-

cKitap ödOnç verenin sai elini, ki- dostum. şu nif&DPhı kalbbıhı Quaıt-

l>emişti. nmnıaktadar. • 
iki .. ne kaclar Hindiatan milli 

~ *; konsreainde reialik eden ltu adamı 
(Ledi Hamilton), saraya girip çı- daima ayni saye için çallf&ll Gandi

ltan bUtUn kacfmların fevkinde bir ,.. ... asetirler. ÇUnkü ikiainin de 
llıevki kazanmıştı. Kral, kraliçe, pren makaadı Hind milli l»irlitini meycla
lealer ve prensler, (Ledi Hamilton) na ptin-.ktir. 
ı. çok kaynaşmağa başlamıtlardı. 1 Nehril kırk yqlarmda beyu aaç-

(Str Vllyam Hamilton): genç zev- b ltir adamdır. Gayeai ve ideali ut-
~=~ a~ zaman içinde Napolide runa hayatmm l»irçok .. neleri ha- Müstakbel Hind lideri 

tmit olduiu bu müstesna sem- pi.lıı•nelerde seçmiftir. I 1 k • . • lü mi ld i dü htlden d k mem e eti açan zu u o u unu 
Jauttı. aon erece memnun al-, Çocukluiu zensinlik ve ihtitam ıUnG,.or. 

(Ledf H fit ) k içinde seçen l»u adam, Şimali Hindia j Bu andan itibaren, sarif Ye sen-
am on un azanmış ol- d tur n ta ı, · k t • • 

dutu bu mevkiden, herkes kıskan- tb~ aik o tluadur nTmhm!fl •• ar lavuilta ın ı sin senç adam bii_tün matıyu~ 
llıata ba lam tı. arac 0 • • • 1 mı ns ere- terkediyor. Gandinin teıkil ettiii 

Krali ş (Kış 
1
. ) (Led' H .

1 
inin Harov " Kemltriç üniveraitele. partiye dahil olarak, köyden köye 

çe aro ına , ı amı - !L- ı tt'i' • • d • · 1 toa) u her aU y d b I d rinde aauaa e 1 1 açan, aon ence sesıp halka nutuklar aoy emele 
• n anın a u un urma- 1 Bil • ia alışınışt S k 

1 
b 

1 
Avrupalı aımattlr. haua oldukça bqlyor. Bu yüzden Jık aık ceza,.a 

tı, •tları v~·di!ra~üt~a ınınk'~ra aı:- derin bir edebi killt&re aahiptir. j çarpılıp .. nelerce hapla bile yatayor. 
lan (Led' Haer 'Jt n) na ı vası. - Memleketine sidince, evveli babau Teıebl»Gaünde ıiddetten ziyode seki 

• ı amı on un emrme • • lak 
lıı:ıade bir vaziyete 1retirilmişti. Kı- aıbı avuklat kyap~!~ L~amanh kultlank.&Tornecl. L......: 1 il hnll..A_ 

a: (l.edi Hamilton) krall enin 90Dl'a ev en•~ m~_,._ .... a- 1 .. en-.-., ns tere -..-

- Hayrola ; bakkalı, kasabı kafese 
koyduktan sonra nakli hane eyliyOl'
sun galiba 1 

-000--

Saat kaç? 

lal eli olmuştu ' ' 1 yat yapm•k aatemittll'. metl, Nehril hakkında takibattan 
• Fakat bir sün .. fil l»ir vasiyette vaapçmiftlr. Fakat, maaleeef, ltu 

(T ~.... ..*. yqıyan köyliilerle temasta bulunu-, fatlak&r •• azimklr adam 1931 ee- - Acaba saat .uç? Karnımda öyle,· 
~ ltamilton), Lonclrada bJrak- ,.or. MiJJi bir kalkw yapm••• (/lf"""'" I i1'fi fllMIHI} acıktı ki! .. 

tabı ödünç alıp ta geri verenin sol eli- ne koy da, kurşunum hedefini Plll'-
ni kesmelidir.> masın ! 
••••••••w••••••••••••••••••••••••....,.•••••••••••••••••••••••• ... 

-- Poklri PN'N&Jl• ııu O)'Dl)'OIA JlUJ' 
- °JJ&Jır, •tleıımık lo'ııl .. 
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~ f ü~ri::ki~y~e--Attlm=-=-a._n. y~a:--iiiiiiiNıiiiiiöiiiiibiiiiieiiiiitçiiiiii iiiiieciiiiziiiiiaiiiineiiiiiliiiier-.ıı--L=.;;::. z=u=m=I u=n;;;;o;...t..,:1;; Dan yel birden-
,, l ü.ı af ı ah'fed ı b• d \J • t• 

1.:-etler erkanı uman Menemenci l•------------~I 1'rt•nleı·: Jre egIŞ 1 
-..:.luna iyi yolculuklar temenni et- Eczaqe.erm bir haftalık · k lk - B 'C1H f 9 ırı cu sahi/cdr -ur lzmirden her giin 'a an 
mitlerdir. nöbet günlerini gösterır Hararet son derece fazla idi. A-trenlerin hareket saatleri .. ıt.nkara, 25 (A.A.) - Hariciye u- cetvel: ğır ağır her şe) .) erli yerine kurul-
mımı katibi Numan Menemencioğlu A)thn ballı; Al an<-.ak: du. Makinenin yakınında. bulunan 

Pazartesi günu 1stanb4ldan Berline Pazarı.si: İzmir - Karakuyu - Ankara; Darb onun Zi) adlın gözleri kamastı. 
hareket edecek ve orada Almanya ile ~emeralııad:ı Şira: Gııaelnhiı Pazartesi, Çarşamba, Cuma, HaraJ"etten terlwen alnını ufak it>~k 
tiearet muahedetlini müzakere eyliye- Gfllolfalı; 'f iliti•t• ü. 1''-.ı~ l&L• mcııdilı' ıile sildi. Tam lıu ırada . vaz~ 

ı Pazar günleri saat 21 ,35 de. * olan Tilrk heyetine riyasette bu- ~·~melik•• luçe~ıa•liE; .Al .. ıacu&.a l ahnc Turnör ona dönerek: 
u ... d A 1ı: zmir - Nazllli: Her gün sa-latuıbul, 25 (Hususi) - Berline u . .: ua • P 0 lı l ı ttal- - Hııy<li, ·dedi; rolüntlzı> bnslayı-

61cleeek olan heyetimiz reı i Numan Safı: at 12 ve 15,40 da. ııız. 
Jıl i ~. A kaıadaıı buı·a'l ft i%tnir. - Denizli·. Salı, Perşem- s k ' 'I u· enemenc oa u, n · J Jıi..emetaltınh'Şıfa: Tt.arnılııa h • an ı gozümüzun onüfü e ır mu-
'eldl ve &ovarana ~atına ·giderek, 9. l.fJ'ef; K•••rıt• ~uaer; -Aaaa• be Cumartesi günleri saat cizc hasıl oldu. 
AtatUrke arzı tazımat etti. cai.ıı .u. Aıu&aeıi Lu&f, l:.yc•'.t>-'ı•'-'• 6,30 da. Biraz l'\ el karşımızda duran ca-
lvaacaktır. i:.1ıe p•,.a. İzmir - Tire - Ödemiş: Her na ~akın mcıılrnr arti t. heyecnn i. 

-000-

Gandinin halefi 
- lıaft•ra.iı 7 inci sohi.fede -

nttm• - 10D hapishaneden çıktıgı 
..... çolı fena bir hal>erle kartıla_,_,._dlain• kartı •nelerce ... 

ft ftfaklr kalan karımun öldU· 
ftlDll llnni1or. 

lfehrU, haıünJril Hind rönesan
...._ tok Ml1'ik rol OfD&llllf bir a........ 
Holivutun falcısı 
- Ba,toraf1 i 1ttıcu tJalıifetle -

Fa7ft8 ikinci defa e-.letıdikten 

...,ra ..,hur l:ıılr )'ıldız olacak. 

Marlen Ditrih Kolilrabia yahud 
F.U füa ıirMtile ~eni t.ir mukave

le imaalıyacak, bu yıldızın yeniflen 

-.......~a llönUtll çok parlak olacak. 

IU'1o bb- film daha çevirecek. 8u 
onan 800 IUmi olacak. 

Karol Lombard buta1anacak. 

Lorett• Yunr on sekiz ay içeriain

cle hiç taamaa4aiı ltir atlaaıla evle

a.cek. 
Diya ... Dtlrbinin çe•iridfi aorı 

flllll •••aff aluyet kazanamıyacak, 

fakat -.lan eonraki filmi bir phe_..._eak f 
laınir 6eletliye•intlen 

1 - Belecliye mezbüa icla
reai motlrJeri için ıatın alına-

cak 95 ton motorin Başkitip .. 

sabah saat S,35 de bir katar; -çınde ıstırap ceken bir kadın olu,·er-
ÇtU'ıamoa: her akşam saat 17,30 vdemi- miştı . Titrı~ en esi ile bazı ·özler mı-
~•t'1uua.la Sıhb•t: :karıt1 tı l şe bir tren, 16,30 da Tireye rı daııırken. ghzel gozlerine dt>riıı 

8. liı&bıf, lılluh•&ıt YHı l"' ~r• bir olgunluk ç<.idtl. S:ıhne) i bti) uk 
lı ı•pııue&aıi• A•1&0 \,,..ı.Ha,,....... otoray. bir sukun kaplndı. Orndn bulunun-
Atı1et. Af~ on hnttı~ Ba ment>df'u: !arın konu ·mak şô) le dursun, derin 

p,,,~emo4: İzmir-İstanbul-Ankara: Her derin nefes .alma~;ı bile disiplin icuLı 
KıımeıaJtıoda l:lıJil, t.,du·lva·,. gün saat 7 de [Paıar, Cuma, yasaktır. 

da Gı&Hly• , li\,uu •• • ». ı .... Çarşamba günleri yataktı va- Birden : 
.ı:.,refpataJa ti,retpı&;4. gon-blife bulunur.) - Makiıwyi durdurunuz. 

Di) e bir söz işitildi. Cııma.: izmir - Soma: Pazar ve Pa-
BiitUn seyirciler, film çeken ma

kinenin ~anımı ko~uştular. Herkes 
heyecan içinde, Katyandan gu2ıt.'l bir 
parçanın başlayıp bıttigini gördu. 

ı.:eaaen.ua od' JuıhM, CIHlu· zartesi günleri aaat 15,28 de . 
hda L.iilelyaıı, lıgacp11aar1adı ..u.ı.t lzmir-Bandırma: Hergün sa-
wçe 1~!.'oı..a~u~ ~ '""' • at 1 > de ekspres. 
c..ıa tt. had. lzmir-Alaşebir: HergUn sa-

Cumıu.Ua4: 
lııtdur~"• 

Pazar: 

~ ... .acand• w.-1. Karau t•• 
il. li11luf, Keç•e&.u.i• \tıli& hıauı 
lrı•1)faHI' •.&.& A~l'i. 

İzmir bdedıyesinden: 
2141 lira 5 kuruş bdeli lı:e

ıifli Anıfartalar caddesinde 
849 uncu ıokakta belediyece 
vernlecek parke taşlara ile 233 
metre boydaki yolun eıaslı ta• 
mirı baş müheod ıukten tedarik 
edilecek keştf ve fattnameai 
veçlı le açık ek1&ltmeğe konul· 
muştur. ihalesi ı 2· 7 -938 sah 
rüoü ıaat 16 dad&r. İşbra\c et· 
mek iıteyenler 160 lıra 75 ku· 
ruıluk •uvakkat temmat mak· 
buzu veya bankı teminat eek· 
tubu ''e a6ylenen fÜll ft aut• 
ta cncument ıelt lcr. 

14 24 1 8 2065 

at 16,30 da kalkar. 
Jzmir-Soma: Pazar ve pa

zartesi günleri saat 15,28 de. 

Boyle heyccımlı sahneleri ·eyı·et
~ak i~in, in an, hararetin şiddetini j 
l>ıle hı etmiyor. 

Katya adlı filmde, birçok tamn
mı~ nrti8tler rol almıslarclır. 

Her zamun Ubım olan t le- ** fon numaralar _______ ,... _____ ..;._;, 

Yangın ihbarı: 2222. Şehir Graçyani İspanya-
telefonu müracaat numarası: • 
2200, şehirlerarası telefon mü- ya gıtmemiş 
racaat numarası: 2150, elek- Rom:ı, 25 (Had;o) - Mare!}al Cr:ı.ç 
trik şirketi: 2091, havagazı: Yaninin lspanya)a gitligi hakkındaki 
2326, polis: 2463, imdadı sıh- h~herJer, bugChı re nıt surette tekzip 

edilmiştir. 

hi: 2046, Basmane istasyonu: il·~~~ .. ----•••-•• 
3633, Alsancak istasyonu: 3135 Utak Aaliye Hukuk Mahkeme-
Pasaport vapur iskelesi: 2854 ainden : 

Uşakın Aybey mahalleairtde mu
kim müjde mektebinde odacı Ge
dizli Çolak oğlu Hasan karnn Hava 
tarafından kocası Denizli Nafia yol
lannda yol çaVU§U Gedizli Çolak 
oglu Hasan Çolak Çengel aleyhine 
Usalc Aıliye hukuk mahkemesinde 
açılall boşanma davasının icra kı 
lmmakta olan -mubakemeeincle • 

hareket saatleri: 
Tramvaylar~ 
Her sabah Güzelyalıdan 

Şehir ııakil vasıtalarının 

bunca ,zamandır r• mkL ı hald 

likteki fenni ve mali ıartna· ••••• ••••••• 
atli yeçbile kapalı zarflı ek- 1 - Tıaaııl k hay•anıanaın 

sabahleyin ilk ve gece son 
saat beşte bir tramvay hare· 
ket ~dar. Bunu aaat altıda 
lıarelcet eaen ffeint:ı tf<amvay 
takip eder. Bundan sonra her 
dört dakikada bir tramvay 
arvdır. 

bulundugu yer, malum olmadıgın
dan dolayı davetiye tebliğ edilrni 
yen ınuddeialeyh Hasan Çolak Çen
gelin ilanen davet olunmasına ka-\ 
rar verildiğinden muhakemenin mu
allak bulunduğu 4 7 938 pazarte
si günü saat 14 te Uşak Asliye hu
kuk mahkem~ıinde hazır bulunma· 
ıı liizumu da\ et ive makamına kaim 
olmak iızere ilcıı; olunur. 

at.eye konulmuttur. Mubam· 938 mali ihtiyacı ıç a aatan ıalı· 
aaeD bedeli beher ton motorin nacak 124.000 kilo ıtpa beiıtr 
yetmit liradan 6650 lira olup kı\ow 4 kur•ttaa 4.960 lira 

J bedeli muhammen ile ve baf _.akkat teminat miktarı 498 
lira 7S kurn•tur. kat plıkteki ıartnaaıeaı veçbile 

-... açık eluiltmete konm111tur. l a 

Gece son tramvay Güzel
yahdan 24,5 dedir. 

Konaktan Gü1telyalıya ilk 
tramvay sabahleyin 5,'26 da
dır. İkinci tramvay bir ıaat 
.sonra, 6,20 de hareket eder. 

Konaktan Güzelyalıya ge
~e son tl'amvay saat birde 
hareket eder. Hundan -evel 24 
de bir tramvay -vMdtr. 

2278 

İlan 
Ankarapa1:ıs otet tt pas· 

Sahife 8 

Hurua\1& belecli ,·e rivasetioden: 
"' ,;/ 

1 - Burnava park gazinosu bir sene müddetle icara v 
lecektir. 

2 - Artırma 1-7-938 cuma günil saat l6 da 
diyesinde yapılacaktır. 
3 - Eski bedel yüz liradır. 
4 - istekliler artarmaya iştirak ıçın yedi lira elli k 

depozito akçasını belediye veznesine yahnlacaktar. 2009 
12 19 7.7 30 

l)awuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiaıı 
Tıp No. Enı Mntaru 36 mctrelık bar topun 

HtlJ fıatı 

4 At 
4 At 
5 Dejirmea 
5 ,, 
8 Gcyık 

~ .. 
9 Tayyare 

9 " 
l 1 Kopekli 

8S 
75 
90 
85 
8S 
75 
85 
7S 
85 

Kuruş 

717.-
655.-
832.-
7~.-
800.-
730.-
732 
670.-
722..-

lşbu f:atler fabrika tcalimı s:ıtış fiatt olup •mballj 
müıteriye aittır. 

25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere 011 2 za 
o1unur · 

• 8111) ve Sahçe .. TO.Un ve Seöıe .. fidan we Mahsw 

K l veui Gübreleri 
Mazut u M car Tt-.aklörlerı. 

TraktOr Pullukları Tohum" Tlıtn\izt•m• Kalburl 

Orak ve llarrnau !\lakioeleri 
saır her cını ve ıııtem::fe 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

R:ıhmi 
Karadavuı 

Hılimağa çanıı No. 31 
3809 -. ·ı .. 1{1Af: f{nıf: k.aradavut ZM R 

Kapalı zarfla ihaleai 1217/ teei lS-7-938 cuma pnü aaat 
9~ Salı ılinU saat 16 da Be.. 16 dadır. İştirak atmek ııtıyeR· 
Jediye ucllmeniade yapılacak- 4er 372 liralık muvakkat tem.• 

br. İttirak edecekl~r 2490 sa· oat makbuzu vflya banka tem!" 
yılı baunun tarifi daireainde nat mektubu ile ıöylenen ıüa 

ve saaltt_ encümene geıirler. 

\ upurlar: tahanesiıae bitişik arsa üze- llı••••111--.--iiiiiiiii-• 1•-----.-.-----. 
taamh •'t teklif aıektuplanna 
ibale tarihi olan 1217 /938 Sah 
pi uamt •aat 15 ~ kadar 
belan reiıliiiae vermeli· ........ 

2 - Beher metre murabbaı 
J11 kranqtan 116 lira on ku· 
.. '*leli muhammenli 94 l\nci 
.a•••a 116,10 metre murabba

UMlald 43 aa,W ar1&1ının aabfı 
Blıfkltiplikteld prtnameıi evç

lllle 1217 /938 Salı filDU saat 
11 ela açık artırma ile ihale 
edlltttktir. lttirak etmek iıti-
7enler ıekiz lira yetmit beş 
kuntluk muvakkat teminat 
.ubun nya bailka teminat 
~ ile llylenen p ve 
aaatte eadlmeae ıelirler. 

S - Beher metre murabbaı 
iki Jk lmnaftan llç bin dart 
yit altBaat altı lira bedeli mu· 
... meali 79 macu adama 1733 
••tre murab'-aadaki 3 aayıh 
_.. .. mn aatap •tkltiplikteki 

prtaameli ve~lalle 12n /938 
lali atnı 1Ut 16 da apk ., .. 
tlrma Ue ilaale edilecektir. 

lftirak etmek iltiyenler iki 
,es altmaf lirahk mu.akkat 
teelaat makbuzu veya banka ..._t mektubu Ue ıayluen 
flln ve ıaatte encUmene i•· 
Drler. '25 1 s 8 22&1 

2 - Tenıizhk baywa11iarının 

938 tnab yılı ihtiyacı ıç1n saha 

alınacak 120.0:>0 kilo Hman 
beber ki oıu 1 kuruş 15..an· 
tiındea 1.380 lıra muhammen 

İımitden Karşıyakaya ilk 
vapur saat 5,45 de Pasaport
tan kalkar. Gece son vapur 
saat 11,30 da Konaktan ha
reket eder . 

Paı.ar günleri gece yansın
dan sonra saat 1 de bir va-

rinde mevcut plAn Ye kefif-
namesi mucibince mücedde- Or. Behçet UJ 

· Çocuk haıt2lı1'I:ı:ı 

mütehasıuı 

Gö~ Hekim• 

bedelle ve baıkitip1 kteki tart· 
aamelİ veçhıte •ç k ekıılt mt-fe 
konulmuştur. ihalesi 15· 7·938 
C\lma fÜDÜ Hat i 6 dadı . 1 f" 
tirak etmek ia eyenler 102 &ara 
50 kuruı ulc muva ... kat teminat 
makbu&ıa veya laanka temenat 
mektwbu İle aöyıeaen iÜn ve 
saatta encümene ı~lirler. 

den bir mutbab pazarlıkla 
yaptırılacağındaa intaatına ta
lip olanların 29 Haziran 938 
Çarşamba gUnü saat 18 Cle 
Ankarapalas oteli idarehane
sinde yapılacak pazarlıia iş-

pur vardır. tirak etmek üzere te,rifleri 
Kar~ıyakadan İzriıire ilk · ı nur D A 

Haıtaiannt 11,JO dan bire kı

dar Beyler ıo,ajında Ahea4' 

m•tbaaıı yanıada kabul eder. 

MITA l' OHJ.:L 
Adres: Beyler Numan 

sokağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden e 
saat 10-12 öğleden !lonr 

15,30 - 17 Tele. 3434 
,. nca o u . . .. 

vapur saat 6,20 dedir. Son ıı ....... -..._ ______ _._..__. .......................... 
vapur da gece aaat 24 dedir. 

Pazar günlen son vapur 
1,30 dadır. 

Gundüz her yanm saatte 
bir vapur vardır. Akf&ID ae• 
kizden sonra seferler saatte 
birdir. · 

3 - Temıtlık hayva ılar&nın 
938 m l.i yıla ihtıyacı ıçıtı utın 
alınacak 110.000 kilo kalın 
butdıy kepetı beher kiioeu 3 ••" ~.aıac1t ••tcycıu:ı 'J.4/ ura 
kurutt•n 3.300 ) ra ••ha•tnerı 50 kuruflYk muv•kkat teminat 
bedelle ve baıkitıplıkteıci tart- makbuu ve ya banka tem hat 
aameıı veçbıle aç k ekaıltmeğe mektubu ıie ıöy enen rün ve 
konulmuıtur. ihalesi 15-7-938 saatt• encumeae ce.it ıer. 
!!:• ıjnü uıt 16 dadr, lş•ı. 207\ 14 24 5 12 

Kayseri Cumhuriyet Müddei
umumiliğinden: 

KayHri Cezaev.an bir TemfDut 93& den itibaren 11 aylık 
urari 67,00J azami 83750_ kılo .. tahmın edıleq ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usu ıle ve 15 fUft mudd a~ 8., ekı ltmeve konuldutıı 
ve iba1enİD t Temmuz 938 Cuma runY aaa\ 16 da Kayaeri 
C. Müddeiumumil k daireaiqde yapılac t• ekıilt•eye ıireeek
leria ihale rününden evel 471 lira t~minat akçtaini 11\al 
1.,ndıtına tulim ıle makbuzunun ve Tı~aret. o.dasmda 'ka1 th 
oldufuna dair veaikasanı teklif me~tu~u 1le b rhkte. tbale ıiinü 
15 .. kadar Kayıeri M"ddeıunaumıl~tıne verıhnuı ~eya gon • 
derılmeai ve ıartnımeyi rörmelc iıtıyenler n da umııe mira· 
eıatlan il&• ol•n•. 21 23 25 2S 2195 

GnmrDk luhataaza C ~enet 

satın alma komisyonundan: 
Eıyaııın cinai Miktarı Taaınlana11 

tutan 
Lira K. 

Erat için yazlık elbiae 4294 takım 214 70. 00 
Erat için kaput 2132 tane 19081. 40 

Komu tan hgı letanb 

·İlk teminab Eksiltme 
Lira Kuru.t Tarihi rünü aaat 

1611. 00 1917/938 Sah 11 
1432. 00 " " 16 
1652. oo ~onı938 çartamb Erat için kundura 5133 çift 22020. 57 

1 - Yukarıda yazıb ~tyanın g6ıterilen giln ve saatlannda kapalı zarfla ek&iltmeleri y 
lacaktır. 

2 - Şartname ve evaaflan komisyondadır. G6riilebilir. 
3 - isteklilerin o pn eksiltme ıaatinden bir saat evveline kadar 2490 aayıb kanuJI 

32 inci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları teklif mektuplannı Galata eski ithalit , 1 

rüiündeki kom.isyona vermeleri. 26 30 S 12 378912280 --- ________ .._. ________ .._..._._..-. __ .._,..., 
1 taobul belediye inden: 

bir kilosunun 
muhammen bedeli 

Temizlik itleri ve diier müeueıat hayvanabna 669140 kilo arpa 4 Ku. 75 Sa. 2383.81 
Temizlik iıleri ve diter miieıseHt bayvanabna 738031 kilo saman 2 Ku. 00 " · 1107.04 

Yukanda miktarile bir kiloaunun muhammen bedeli yaz&lı arpa ve saman ayrı aytı kapı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur, Eksiltme 7111938 Perşembe gilnii saat 15 te daimt ene 
mende yapılacaktır. Şartnameleri levazım müdilrllltGnde görülebilir. İstekliler 2490 No 
kanunda yazılı vesika ve bizalanndı gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera 
teklif mektuptanm bayi kapah zanlarını yukanda yazılı günde aaat 14 de kadar Dai 
enclmene vermelidirler. 

Bu aaattea ıonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 3748 2257 
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Ş---~.~p·---- ANADOLU s bif 9 emsı aşanın yaveri anlahyor: 42 bin genç kı- "V · e 

Meşrutiyetin- ildnı ve·Ab- ZID en güzeli. atanperve~ !~ -Harry Baur 
dülhamide karşı hQ~eket Umründe~içsev- Tarihi film, dört satırlık bir ta-

. · . memış.. .h _, l d 
"Resnede Niyazi n&mında bir ı.,.u ......... her .. ,.., ........... ı... rı yaprağınaan a ın ı 
k J 

v ' . ri olan bilyük t.ir tic:aretbaaenin ka· 

o agası tabur sandıgv ını soydu, dın memurlan araamda bir süzellik ı--

h 
m&..

1
bakaaa yapılllUf •• 42,000 kiti 

em~n tenkili iradesı· çıkb i~in~e _bir taneai en süel olarak ... 
,.,, • çılmlfbr. 

Bu bidi~yi d'1a de. yaadıpm~ Corciaa Hellen iunindeki t.u kız. 
'teı;hile, Şemsi patanm yaveri, fakat Lyoa müeueaeainin Tropnorton fu
bakikatte htihad ve Tera~ kinin illt beainde kaaadardır. 
ıe,e'kkilllnine gizliee nıf"rLut hulu- Bu büyük müeasesenin müaaba-
nan timdiki İzmir MiJJi f.mlilı.: mü· kaya siren 42.000 kadın memur Ye 

dilrü Bay Sill,.ymıın aoJatmakta<lır: iıçiai enel' bir eleme.len seçmit ve 

rahhasların mühim bir kısmı, si.İahlı ara~ın~a? otuz bir kiti pzel olarak 
ve cahildi. Aralarında namtislu tanın- aeçıl.Dllftır. 
mış eşraf mevcud oldtlğu gibi yol ke- Bu cüzeller araaında ela tekrar 
sen alelade eşkiya dahi vardı. Bunlar, bir miiaabaka yapılmıt ve nihayet 
Firzövikte bir sürü maiyetlerile grup ~ia Hellene en aiizel vaafı verilmit-

ırrup gezerek yekdiğerile tanışmaia tir. 

'SİNEMA! 

çalışarak zahiren biribirinin hürmet- Bu aiizeli aeçen heyetin batında 
karı, batınen de istirkap edicisi idi. ltir beykeltraı bulunmaktadır. Bu 
Her biri melhuz tehlikeyi düşünmek itibarla. hem YÜcud. hem çehre ıü· 
perdesi arkasından mütecemmiler ara zelliii aranmlftır. Şu iki vaaıfta en 
ıında nasıl olup ta kendine bir tefev- mükemmel olarak Corcina Helen· 
vuk mevkii temin edeceğini düşünü- de ltulunmu~tur. • 
yordu. Maamafih maksad karşısırlda Corcina. 37 yaf~da senç .bir an. _ . . 

4 

Şemsi fKZltı zahiren herkes samimi idi. Ölüm ha- aenin biricik kızıdır. Anneainin kızın Sayda Harrı yeınBaur Çar rolilnde, ıolda. Prim ~a~e rolünde 
Şemsi paşa, vekayi arasında bir ta- linde bulunan hasta vatana bir tedavi dan daha silzel olduiu aöyleniyor. «1754 yılında Petresburgda doğan metsizce, gaddarca ve despotca ha-puğa karşı ihanet etmekten teessür 

kım ırtibatlar tevehhüm ederek bil- serumu intihap edilmek iste~iyordu. 1-':ak~t müaaba~aya 1rinnediii için bi- ve 1796 dan 1801 ~~ad.ar Rusyada hil· yatından bahsetmektedir. Çann en iyi duyacak kadar hassas bir adamdır. 
)'Qk. tehlikelere maruz kaldığını zan- Top~na~~ar, birer eksper vaziyetin~e rıncı olarak o ilin edilmemittir. Gö- kil~ silr~n Ça~ bır~ncı P~l, .sa.ra~da dostu vali Palen, vatanını pek fazla Halbuki, tarih noktasından, haki
"ettıği o sırada gaile çıkmamasına oldugu ıçın ayn ayrı hastaya ~hıa- re~l~r k~dını Corcinanm ,annesi tertıp edıt~n .bır suıkastıa oldürilldil:> sevdiği için, imparatorluğun selame- kat bambaşka bir şekilededir. Tari"' 
itina ediyordu. Nihayet Haziran ipti- ler koymakta idiler. de1rıl, ablaaı :ıannediyorlarmıı. İşte, dun~ anın en mükemmel bır ti namına b h h d tad .. . . . ._. .1.. K' · C · ans'kl d' · · b ç h kk d • u un ar 8 amı or an Çar Pol oldükten sonra vatının daha 
... arına doğru ÜskOp Sırp kız mek- ımı hıristiyanları kovmak, kimi orcma J,60 boyunda ve 55 kilo ı ope ısının u ar a ın a ve- kaldırmak istfror Dostlu- d .· . d • . 
lobinin Firzövik yakınında koruluğa Makedonya Jmmitelerlni boğmak, ki- •iurlıtındadır. S.çlan altın ...,.,. n:bildiği kısır malômat.. . • • · . . gunu yu~ • ) ı~ı ~ne yaşa ~ııı~. ~e en nıhayet 
teferrüce geJece;;: haberin'n •uyuu mi de hemen, Sırbiyeye, Bulgaryaya dır. Gözlen ,...ildir. Vaıiü ... hne Tunıorün de Çar Pole sevgısın~ f"?• e'.~ek ıstıyen P~lenın: vaz~fesınden aıledıldısuıı kaydetmek· 
.. __ g• 

1 
y 'd . d' •. n A pek acaıp bır yuzil vardır Pohs şefı ledır 

-.erine Firzövik, Kaçanik, Piriş- saldırmak istiyarlardı İçtimalarda ev- MüaaNkadan aonra: aı çevır ıgı ı m, malumat bakımın- . . _. · · .. 
llne havall41 halkının galeyana gel- veli manbızıım llÖZler ııöylenirken _ çoı. heyecan d..,...,_..., .ı.. dan daha muhtaııardır. insan, bu hal Panın ve Çan aevmedıgı !'"ide ona Turn~. tarafından. pek mahirane 
4lifi ve mesire ittihaz olunan kor sonralan her kafadan bir ees çıkma- mittir timdi k d L·~ • karşısında, 2,600 metre uzunluğunda karşı merhamet duyan aktl'ıs Oster- sahneye konulan bu fılm çok güzel \1' 
•'--• unun • Y• a ar ne vvyle b1r b' f'l · nıan P lü k ı · k -..ıi tarafından yakıldığı gibi içinde ğa başladı. Maamafi~ bunların için- t.irincilik kazandım, ne de bir k ır ı mm mevzu unun, bu Çann haya- ın ° oruma arına rağmen, ~il emmeldir. Sar rolünü iyi bir şe 
~unan birkaç binanın dahi yıkıldıiı den hiçbiri padişahın ne şahsını, ne de maceraaı seçirdim. N' 

1 
&f tı ile nasıl meydana getirilebeildiğini Palen maksadını tahakkuk ettiriyor. kılde Harry Bour o~namııtır. Çari~ 

~ri pldi. istibdad idaresini tenkid edebilmek •Ysilim ·dahi 70ktur. ıtan ım ••)'a dilş~~ilyor. İmparator katlediliyor. Onun yerine rolilnü alan Süzi Prim, tam bir kome-
lıin tamikine batlanacağı sırada cesaretini gösteriyorlardı. Galip bey Noman adında bir tarihçinin elyaz- çariçe idareyi eline alıyor. Palen, ga- diye olduğunu ispat etmiştir. Vaktfle 

hnıai pafa, domuz başı mes'elesinin kendi mut.emedlerinden ve aababi nü- '•' ' ması bi~ kitabından. çıkarılan bu film, yesini yerine getirdikten sonra, Çann sessiz olarak Emil Yaningsin canlan-
latacı için Mltnvl'9C1en Pizrene ha- fuzdan birkaç kitiYi ayrı ayn evlerde BD kız CB• · yan deh denecek hır halde bululnan cesedi üzerinde intihar ediyor. Çilnkil, dırdığı bu filmde daha birçok yeni ve 
'*et; etti. Pizrene vardıiı ~nün ae- sizliye~ intihap ettikleri rileaayı o Çar Polün aarayda aürdütü merha- kendisi, vatan namına bil~ olsa, doet- ı eski artistler rol almıflardır. 
-... kenclfaf mabeyn tarafından tel- evlere l'l~ice ça~17111u euretile ye- sus mu acaba? ............................ _______ _ 
ltat makinesi başına çağınlarak rln_e halas çaresının kanunu esasiyi D ı D • •• F • A ~ . . .. talep etmek olduiunu anlatmak ve bu anye arıyo ır rnerikaya fakir 
81Jıın tabur sandıfını baaara pa an -ııp dağa çıktığı ve binaenaleyh ken- le esiilenler, halk. arasına bırakılmak- f • ı • • • • • d 
4lainin tenkili için :Manasbra azimeti> ta, onlar vasıtasıle propaganda yap. d k 1 1 mını çev k ' gı en ana ~e edildi. Paşa, ertesi sabah Fir- tınlarak taraftarlar arfırı.lm~ktaidi. . 0 S0 ll IDIYOf ırı.r en. t.ôYık tarikile Seliniğe 650 rnevcudlu Nıhayet bu muzrner fıkır uzennde Avu t l b' Yah d' l ş· d• b• ld fi... • b'l k b' h s urya ı ır u ı o an Ma- lffi 1 1r yı iZ an ~ taburla geçerken peşi sıra ahali alem konuşmalar yapıla ı ece ır a- :ia Sterk ı·s . d b' kı ·ı_: h .. k.. ı • -
tı l 1' d' K l b 1 k il d gü mm e ır z, IAJ u u-
'lo rzdövi~teki içtimaada hazırlık yapı- te re ıknüı.ük aF~ aöı 'kg n 'ten itn~l~hr- met arasında gidip gelmekte v"e hiç- • • 

r u. uç gün aonra, yani 24 Haziran ıyor, ç ırz vı ı;eııı çeş sı a - biri tarafından k b l ed"l k IleSI Ve zengin 
824 te Şemsi paşanın, Manastırda 1ı halk ile dolup boşalıyordu. Belki de dir. . a u ı meme te- olarak do•• ndu•• 
.\tıf bey tarafından postahane önün- o tarihe kadar bu derece büyük bir Mar' S ki l . . 
de katledildigı"" · lllıyu buldu içtimaa sahne olmamııztı. Bağırmak- k . 

18 
!er mem eketlerıne sok 

"r"' • .., ma ıatemı 'k' h'"k" F 
Arnavutlukta sinsi bir heyecan baş- tan sesi kısılan rençler, teessür»nden .1 1 .1 ~~n 1 ı1 ~ umet ran1a 

~terdi. Şemai paşanın vurulması ağlıyan ihtiyarlar, ayaklarındaki ya-
1 
et nı•1~C:r kır. ~ı~terede Porte-

'ıerine hıristiyanların gemi azıya ala- rım çarığı, kafasındaki boş be:tni ile dİa po 
1~1 h1j~· .. ..areket~1nden 

ttklan kanaatini besliyen ahali telişa devletin siyasiyatı aliyeein~en bahse- r:k ~ht~:ate 1 ~~rrn.u~, tev 
1 

ede-
~Uştü, ittihad .ve terakkinin adı ve sa· diyor, burnundan ac:risini göremez- M . 

1 
a .1mşmıt1:· 

Ilı henüz meydanda olmadığı için ar· 1<cn drvletin tarih isıiı-:balini taı:zim b arıanın hır ecnebı de-vlet heaa
tı)t hıristiyanların muradlanna ere- jıe uğ&'aşıyordu. ı~a casu~luk ettiği, delillerle ispat 
~ Arnavutluğa tagallüp edecekleri Daima artan kalabalaığa küçük edılememış yalnız, me.ml~k~tten çı-
~aati belirmeie bat1adı. Firzövikte yer bulmak mümkün olma- kanl~sına kar~r verılmıştır. 

1şte tam bu aralık, yani 25 Haziran dığından silahını başı altına koyarak lngıltereden ~.ır va~ura konula- Danyel birden-
'24 te Firzövikte toplananlann başına sokaklarda yatar.tar. yiyecek bulama- rak F ranaaya ~onderılen bu Avus-
tOBova jandarma kumandanı Galip dığı için yeni gelenlerin getirdikleri turyalı Yahudı kızını Fransa sahil- bire degıw •ştİ 
IJ.y ve rüfakası resmi devair tara- mısır ~meği ile kutuliyemut yqıyan· lerinden de içeri almamışlardır. 
fından toplananİarı nğıtmak ve itti· lar artıyordu. F r8:na~~ ~liai de Maria ~terki f~P- 1 908 senesinde, bugiinün meşhur 
\ad ve terakki cemiyetince 'de kanu- Her günkü içtimalar, nihayet bir helı '°ı:n'~' ve tekrar lnpltereye ıa- Sahnede •ankı• yıldızlarından Klodet Kolberin ann& 
"1 esasinin ilinını istemeğe imale et- karara bağlandı ve yegane halis ça- de ~tmııtır. 0 si Şoşuvan, gayet meyus bir halde 
'-ek maksadile Uskilpten gönderildi. resi büyük « b padi§alıtan •kanunu lnai}tereye ıeriain ıeriye gelen b • h [ /' J. Fransayı terkedip Amerikaya git-
'tlttln K0110va viliyetinin her tara- esası iatemek> olduiuna hükmedildi. ve casuı olmuı ihtimali kuvvetle- ona ır a o uu mişti. Madam Şoşuvan, Amerika-
fındaıı p)en Ye aelmekta olan mu- - Devam edecek - nen. ıenç kız, Niyuhaven bapieha- Daniyel Dariyöyil sitüdyoda, işi- ya gitmeden önce, postacılık etmek-

sneaı~e kapt~r~l~ıttır. Fakat Maria nin batında görmek pek 0 kadar ko- te idi. Bu uzak diyara gitmek için 
ter~ kendısının auçıuz ld ... · O il ·· k' · b' k leke . .. .. .. 0 ugunu lay bır~ey değildir. llkönce karşınıza Ç ncu mev ı ve pıs ır vapur a. 
~em tıne goturulmeeini istemif- çıkacak olan kapıcı sizi gayet 80- ,..,,, l rt. t wd . k . marasına binmişti. tir. . • uu,Z• a ıs sag a. occunyle solda . 

.. . ğuk .bır tavırla karşılar. İçeriye gir- evinin bahçesinde O. zamandanberı tam otu2' l4ene 
. Bun.u? . U'Zerıne, Avushiryaya menıze milsaade etmesi için adınızı İçeride Rober elekt .k . 1 gec;tı. Madam Şoşuvan dört gün e\ el 

~tmeıı ıçın, ~ra~aa!a gön?erilme- soyadınızı, meslek ve hüviyetinizi nın tanziml ile meşg 11~
1 

V zıl;a a~- memleketi Parise döndü. Fakat 
s~nedikarar verilmıfhr. Marıa Sterk birer birer sayıp dökmeniz icap eder ne Tumor kısa go·· mı ~. <.1 · az. ı .sa • bu sefer göz kamaştırıcı bir lüks 
ıun gen b' b. d' ·1m· · egı ı e gezınıror- · · 
ve Fran e ır .. vapu.ra. ..ın ın ıt Daha geçenlerde Parise gelen Da- du. Aç gözlü film makinesi Dani.yel- ıçınde bu!unuyordu ve tanı.dıkları 
Mnln bu A:u:-::~Y'!:.~di r;:ı· niye! Dariyöye karşı takdirkarlarmm den altmı, santimetre ötede bulunu- :::: •!lnı öpUyorlu:•· ÇO~~ü ~rtık 
memleketten t eri alt alın - m yap.tıklan büyük istikbal, onun ne yordu. Sade dekorlu, mütevazi sah- n ilnyanın tak ır. e~~gı hır !'l· 
nüz belli c1e··~· p aclıgı he- derece beğenilen bir yıldız olduğu- nenin içinde otuz k:~iYe yakın sine- ntma yıldızının ann~sı ıdı. Fazla 

il ır. nu ispat etmişti: macı bulunuyordu. • o arak, Şoşuvanın belli başlı akraba-
n ri .. . . · balan da A vnapanın sayılı ze~n-

a yoyQ yem Çe\•ınnekte oldutu ( Dt1.·amı b hıci sahifedej leri araauıa ~işlerdi 

Dük dİ A O t• cKatya> adlı filminin başında gör- • S 1 mek için Sen-Moris sitiidyoımna git- • • • • uı 
tim. Yıldızın diğer oyunlarını gözö- Hoıı·vutun falcısı 

Adfa.Abahadan Roniaya d6n· 
mcı, ve Muuollni ile ko-

nünde tutacak olursak. cKatya» nın 
da mükemel bir film olacağını kuv
vetle ümit edebiliriz. 

Domuz baııkcma:n eami . l nuşmUflur. B Yıldız, ara bakarak '·Y ld ı 
...., ....... _ ........ - ... -······-·-···· ······ ....................... ---......... -..- R en sitüdyoya girerken o, dantela ı 1 l'-, 8• 

A ı b
• } t k} ' oma, 25 (Radyo) - (Dük di ile işlenmiş mavi kumaştan bir rob- • •kb ı· • h _, 

Zl l ır yı anın yap l arı . A Oati); Adioabelıadan ııelmit ve ta ıahneden dışarı çıkmak üzere idi. nn ISb 8 IDJ aberverİyor 
n_,_, . (H _) Ka lan ba·Ia da •• raha busün Batvekil Mu110lini tarafın- Müstehzi bir vaziyette yanıma yak- 1 kad ~ea~r ususı - ra yı , ~ ."n. . llti t elan kabul edilmiftir. laşarak: Holivudda bir fa cı ın var. Ma y oan Benet tekrar ..tenmipcek . ..,.:n~e yılanlı mezarlık mın ed ba dam Lola. Bu kadm lrlandahdır. Bu .. :;_ Sun' on Sun' _.._ile_.,_ ... 8 _,_1• 

t.L_ _ ... _ iki' bo nda 
1
; en yan ve mınımını Y•vru8UDU (Dük di 'A O.ti) Muıaolini~ Ha- - Daha demin. dedi, bir Amerı·- ·- -

1

- ı- -~."- t J ~- Yıldızlara bakmak auretile istikbali koca•• Gene Marke•11e tekrar birle. 

"'nti'rne._: ~el.~~ d ybu. karave bir -~aca kadar takip et"''•, kii.,.nk betiıtanın ~mwni vaziyeti hakkın- kalı gazeteci kendisi ile konu~mak 
1 

.. ııı: gen ıgın - --~ _,,_ da ketfettiiİ iddiaaındadır. Kendiaile teeek. 
L o"ldu" .. 

1
_ .•• "b· kaclıe ır . yı- çocuk bı'r tatla yılanın L--ına vur- izahat vermit ve yeni talimat al- için bana telefon etti. Kim olduö-unu ""il l'Uun b UDJ e- göriqen bir gazeteciye me§hur yıl- Con Barimurun eakl karıu Dolo-

C .. L b Uf, ır n ve ır ço- mııbr. sormadan teklifini kabul ettim · L ,,ı_~ u Yılanla tam bir aaat müca- mut ve teudüf eeeri olarak yılanı M l' • .. --'-'be Londr rt • 
1 

b . . .. . · dızlarm iatakvali hakkında bu aiirü re• Kaatello 1'-39 da tekrar evlene-
~ •hnitlıerdir 1!1..l" • uuo ını, mutea&ı n a- uanıye u sözıl qoyler soyJemez rnalurıat vermivtir. lşte aöyledikle- cek. 

• U1Uiirmütür
0 

dan ıeleıı bir L-veti kabul etmi•tir. yeniden sahneye girdi. · · b' k ~., , rının ır 13mı: (So 8 · · --L'f_._J_ ~ nu ıncı aanı en- • 
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lzmir lev-:ızım arıı,rl 1ği itanları: 
İzmir le,·azım amirliği Sa. Al. Ko. res. den: 
l - Salihlideki kıtaatın ihtiyaCJ bulunan 14000 k:o sığır -eti ·~

ya burulmuş erkek keçi eti açık eksiltme ile münakasaya ka. 
nulmuştur. 

2 - Münakasaaı 7-7-938 perşembe ünii sa:ıt 15,30 dadır. 
3 - Her iki cins etin tahmin bedeli 2800 liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 21 O liradır. 
5 - Şartnamesi her gün tiimen satın alma komi'lyonunda görüle

bilir. 
6 - isteklilerin Ticaret odasınJa kayıtlı olmabrı lazınıdır. 
1 - Her iki cins ete taliplileri tarafından verilt _k fiatlardan han· 

gisi ucuz ise o cins et alınacaktır. 
( 1 - Münakasaya i tirak edecekler t"'minatı muvııkkatnlarile bir· 
\ likte münakasanın icra kılınacaKı belli olan ün ve saatta '.Ma-
f nisada tümen ıatm alma komisyonuna müracaatları. 
~ 21 26 30 5 (2207 - ----

' l:ımir levazım amirliği Sa. Al. Ko. re . den: 
1 - Ç.analc.k.ale Mat. Mv. birlikler: ihtiynC'l için ( 100,000) kilo sı· 

iır eti kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan (28.000) lira biçil

miştir. 

3 - ihalesi 6 temmuz 9~8 t;arşamba günü sant l 6 d~ Çanakkale 
Mıt. Mv. ıatın alma komisyonunda yapılac3ktır. 

4 - Jıtekliler ıartnameaini J 40 kuruş mukabilinde Çanakkale Mst. 
Mv. ıatın alma komisyonu 1 tanbul levazım rımirliği satın al· 

ma komisyonu Ankara levazım amirliği s3tın almu komisyonu 
ve f:zmir levt:.zım amirliii satın alma komisyonunda &örü· 

' lebilir. 
> - Taliplt-rin ihaleden bir saat evvel t~minat akcafa.rı olan (2 J 00) 

lirayı ve ihale kanunun 2 ve 3 üncü maddeJ~rindeki vesaik ile 
~ bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 

f ~ir levuım amirliği Sa. A\. Ko. res. den: 
21 26 5 (2208 

1 - Müstahkem mevki merk z kıtantının ( 42,700) kilo bulgur 
ihtiyacı açık eksiltme sureti! münakasaya konmu~tur. 

2 - lhalcai 7 temmuz 938 perşembe günü saat 15 de kı .. Jada 
lzmir Levazım cmirliii satın olma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı ( 4889) lira 15 kuruftur. 
-4 - Teminat muvakkate akçası 366 lirn 69 kuruştur. 
S - Şartnan e i·her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasınde kayıtlı olduklaına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eluiltmcğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
'J. maddelerinde ve şartname.inde ya~ılı vesikaları ve teminat 
~ muvakkatalatile birlikte ihale saatından evvel komisyona 

milrac,adarı. 21 26 30 5 (2200) -----
İzmir levazım amirliği Sa. Al. Ko. res. den: 
1 - Menemendeki kıtaatın ihtiyacı bulunan (60.000) kilo sığır eti 

' ~- veya burulmut keçi eti kapalı zarf uaulilc münakasaya konul-
' rnu9tur. 
2 - Münakuaıı 7-7-938 per,embe günü saat 17 dedir. 
3 - Her iki cins etin tahmin bedci 12000 tirac:lır. 
4 - Muvakkat teminatı 900 liradır. 
5 - Verilecek tek.lif mektubunda her iki cins ete fiat teklif edilecek 

bunlardan ucuz. olan et al nacaktır. 
6 - Şartnameti her aün tümen satın alma komisyonunda görüle

bilir 
7 - Eluıiltmeğc iirccekler Ticaret aSJndn kayıtlı olmaları la-

zımdır. 
8 - Münakasaya i§tirak edecekler teklif ml'ktuplanm kanunun 
~ tarfatı dairesinde hazırlıyarak ihale şaatından hir saat evvel ~ 

ti Manisada tümen sa. in alma kom"syon •na vermeleri. 
2• 26 30 5 (2205) 

fzmir Levazım i.mirlıği Satın Alma K?n;tiay~n~ındtm : . 
J - Çanakkale Müstahkem mevki bırhkl~rı açın 6800 kılo sade 

yağı kapalı zarfla satın alınacaktır. . . . . . 
2 _Sade yaRının beher kilosu 100 kuru~tan 8800 lıra bıçılmı nr. 

, ' - !haleti 11 temmuz 938 pazartesi aünu saat 16 da Çanakkale 
Müatahkem Mevki aa m al!Ila komisyonuna yapılacaktı~. . 

4 - istekliler ihaleden bir saat evvel teminat .akçel~rı o~n 660 ~ı
rayı ve ihale kanununun 2 ve üçüncü maddcl~mdeki esaik ıle bır-
lik.te bir saat evvel komisyona müracaat ctmelerı. 

26-30 Ha. ,_.5~-;;;;;.9~T~em~·------
------~~~--~ıı..:-~ Jzmir Defterdarlığından ~ 
lcar No. · • 

Lira 
30 351 Osmaniye caddesinde 15 taj numaralı maga7~ 

· 4, 6 hissesi. 35 
354 Dolaplı kuyu M. Bayburtlu ıokak 5 numaralı ev 
y kanda yazılı emvalin.senelik icarına talip çıkrnadıgından 23/6/ 

938 ~arihinden itibaren on gün müddetle edte~dide bırakılmıştır. 
• ihalesi 4 / 7 / 938 tarihinde .. ~t ·~-~- bett . ır. . 

Tal. l . Mili" Emlak mudurlugune ınuracnatlerı. 
ıp erm ı 2286 

lstanbul belediyesinden' 
• . 703 lira 36 kuruş olan Yaldız Zencirlik.uyu yolunun 

1 Kqıf ~eli ki 7 l fl ksiltnıeye konulmu§tur. Eksiltme 7 / 7 I 
esaslı tamırata apa a zar a e ,. .. d L - k 1 k be .. ·· t 15 te Daimı crn:umcn e yapıuu:a tır. ste • 
938 per,em gunu saa d zılı vesikadan başka on bin liralık 
liler 2490 numaralı k:mun.J ~ ya "ka ile Nafıa vekaleti müteahhitlik 
b · ben iş yaptıgma uaır vesı 

b:r ı::k.lif ::ktuplarmı havi kapalı :zarllarıl?dı. lyuks:d:a:ttezılı gi.inde 
kadar Daimi Encümene verme ı ır er. n aonra 

•aa! 14 de l327 l" 75 kuruşluk ilk teminat makbuzu veya mektu
veaıkast ve ıra . k lı rflarmı yukanda yauh 
bile beraber teklif mektuplar:ın~ lıav• .. apa u melidirler. Bu aaatten 
günde eaat 14 de kadar Oaımı encumene ver B.3831 / 2281 

•onra verilecek z.aıilar kabul olun rna:ı. •• d •• } •• • 
-lzmir inhisarlar başmu . ur 0 

v•• d • . gun en, . . d ır iki memur evı 
çamaltı tuzlasmdn behcı·ı 249C 37 hra kcşıf be e ı 

yaptu'llacaktır. ~. . !ltnıı.meler 
Muvakkat teminat parası 374.46 Hradır. Keşıf. proJe ve § 

levazım ~ubemizde görülebilir. • k is-
lırteklflerin 6~7-938 ıtünü saat 15 te Baş müdUrlUj;UmOzdelu pm 

Jona ,eelmeleri iliin olunur. 
22--26 2197 

•• 
Denizbaok lzmir şubesinden: 

Her hafta Salı günü lstanbul ekspresi içi~ Perşe~be g\1!'1-
l · t n liçten itibaren acenteden bıl t venlecektir. 
en aaa o _._ · b"l •l · · Yerler muayyen oldutundan herkesin &Atinde l et;. enru 
..,imaları menfaatları icabuulandır. 2S 26 2i 2•54 
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Is l~hl. K / B 1 Devlet demiryolları idaresinden: a ı ı urşun u an- · · 
lzm r·Soma otarayıaın lımfrden hareketi 17.25 Somaya muvı• 

l A l, J. 1alatı 21.19 dur. y 0 Q Y l C l Uf Birinci işletme ihtiyaca için ıııfıda ciaı ve miktarı ile mu 
' hammeo bedeli yazılı oduD kapıla zarf uıulilo müakauya 

Egenin cenneti Salihlinin 617 kilometre ötesinde KUR
ŞUNLU BANYOLARI 15 Hazirandan itibaren açılmıştır. 

ROMATiZMA, BÖBREK, KARA CIGER, MiDE ve 
her türlü ağrı ve sancılan kesen ve iyileştiren Kurşunlu 
banyoları bu sene yeni tesisat ve mcfruşatile bambaşka 
bir şekil almış ve müşterinin istiyeceği her t,üdü konfür 
temin edilmL,.tir. 
Meşhur bahçecik snyn, her nevi Sebze. ve meyve her 

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

Kırdar çeşmesi ve gene banyalarm dibindeki dere, daima 
fışıl, fı ıl esen ve insan büfiin yorgunluğunu gideren tabi
atın yarattığı emsalsz b:rer manzaradır. 

Salihli istasyonuna gelecek her müşteri banyoların 
hususi otobi!sUnü orada bulacaktır. Gerek otobüs ve gerek 
banya, otel ve oda ücretleri her vatandaşın . memnun 
kalacağı bir şekildedir. Banyoların yeni müsteciri mUşte
rinin memnun kalması için her f edakirlığı esirgeme· 
mektedir. 

Banyolarımızdan, otomobille, GÖLCÜK ve BOZDAGI
NA da gidilebilir. B nyolarımıza her vatandaıın bir defa 
gelmesini n ve tavsiye ederiz. 

KURŞUNLU BANYOLARI YENi 
MÜSTEC1Rl 

SAMI SOYAK 

çıkarılmıştır. f• 
Ekıiltm8 1·7-938 tarihiae tesadüf eden CÜma günü saat 16 

da Hıydarpışa Gar binuı dabiliodo birinci işletme eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. istekliler eksiltme prtnımeıinde 
yazılı muvakkat temioat, evrak vo 1·7·937 tarih ve 3645 
No.lu resmi gaıetede ilin edilmiş olan talimatnamede bildiri• 

rilen vesaik ve teklif mektuplarının ebiltme paü 1aat 15 şı 
kadar koıniıyon re·ılitine verilmesi lazımdır. 

lıtekliler bu husustaki yeni şartname ve mukavele F'• ~ıiai 
Haydarpaşa yol baş müfettiıliğinden parasız alabilirler. 

ihale edilecek MuhammeD Muvakkat Tutar lı 
Miktar bedeli teminatı 

Odunun cinsi Ton Beher tonu 

Safi meşe veya ıürren v .. 
yahut çam veyahutta hor 

üçünün mahlutu 300 
S.ıfi meşo 200 

500 

L. K. 

1"2 50 

L K. 

lzmir Vakıflar 
1 s 19 23 27 3482/20; 

modnrloğonden ' 
Bedeli 

Muh rumeai 
Lra 

No. Ciaıi Mevkii 

200 62/l Dükkan Hastane C. 
200 62/2 • • .. 

Yukandı müfredatı yazıh dükkanlar uhlığa çıkarılmışbr. iha
lesi 27·6-9!:j8 perıembe günü 11at ondadır. 
Taliplerın Vakıflar idaresine müracaatları. 

10 15 21 26 1995 

Veteriner mndorloğonden: 

3 

Torbalı, Ödemiş, 'fire, Dikili aşım duraklanndalci damızlık 1 
aygırların bir yıllık iaşe ihtiyacı ola~ 52343 kilo yulafın 
20/6/938 tarihinde icra edilen münakasasında istekli çıkma'" i 
dığınclan müddet oıı gün daha temdit edilmiştir. Muhammen 
kıymet kilosu 4 kuruş 25 santimden 2224 liradır. lsteklilerid li 
şeraiti anlamak üzere her gün Veteriner müdürlüğüne ve li 
münakasaya iştirak etmek üzu ! de kanuni evrak ve yUzdf 
yedi buçuk depozito akçesi veya banka mektubu ile ihaJı 
gUnü olnn 4171938 pazartesi günü Viliyet Daimi encllmenin• 
mUracaatları. 25 26 28 29 2270 

Ista ıbu belediyesinden: 
/stanbul belediyesinden : ı• b l B l 

Kilo Bir kilosunun mu- stan u ve eyoğ u c 
139800 

500 

hammen bedeli ı d ı k 
:.;~u:~'i j~ ~~:~: het riıi e yapı aca 

Hususi idare ve Belediyeye bağlı hastane ve diğer sıhhi teşekkül- yollar . 
]erle yatılı okullar ve mülhak bütce ile Mare olunan müesseselerin bu-
susiyetlerinP- göre mahn'' ine kadtr •eslim edilmek ve her türlü mas-
rafı müteahhide ait ol ~lk üzere lüzumu olan yukanda mikdarlariyle Keşif bed li 507453 lira 22 kuruş olan lst.anhul ve Beyoğlu cihet 

lerindeki yollann yapılmam işi kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuıtuf 
muhamı ... n bedelleri >azılı koyun "/C 81ğır eti kapalı zarfla eksiltme· Elsiltme 1 2 7 / 938 salı günli saat on bette Daimi encümende yapı 
ye konulmu~tuı·. Eksiltme 8 17 938 t=uma günü saat on beşte Daimi lacaktır. Keşif evrakı ve buna müteferri evrak 25 lira 38 kuruı mu 
er.cümende yapılacaktır. lsteldiler 2490 numaralı kanunda yazılı \'e- bilinde levazım miidürlüğünden alınabilir. istekliler 2490 numar 
aika \e 4404 liıa 50 le.uru luk ilk teminat makbuz veya mektubu ile kanunda yazılı vesikadan başka yüz bin liralık y~l inpatı yaptı~ 
beraber teklif mt"ktuplanm hnvi kapalı uııflarını yukanda yazılı dair vesika ile Nafıa miiteahhitlik ve.ikası ve aynı zamanda ,Beledı . 
günde saat 14 de ar daimi encümene vermelidirler. Bu saatten fon işleri m\inürlüğiinden alacakları fen ehliyet ve.ikaıiyle 24048 11 
soma verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (3745) 2256 ra 12 kuruşluk ilk teminat makbuz veyn mektubu ile .:berabu. tei~ ta 
~=-:.::::.::.:;;:;:..::~~~~~~..;..-~b;--:.~İı~:-:: lif mektuplannı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı guncle sa:ıt r 
Jzmİr yjJayefİ muhase el USU• de kadar Daimi encümene vermelidirler. Bu saatten eonra verılec~ 
• •• d•• ı•• ..., •• d 2arflnr kabul olunmaz. B. 3832/.2282 
sıye mu ur ugun en; -
Yıllık kiı-n bedeli 

Cinsi Yeri Lira K. Numarn 
176 _ ı 7 DUkkiin . Kc:'ller cadde~i 

ldar<'i hu:-;usivevP ait olup yukarıda evsafı )'nzılı dukkall 3 yıl müd
detle kir:ı}'a ... e;·il;nek üzere 20-6-9$8 tnı·ihinden itibaren 15 ~iin mild· 
deUe nrtırmaya çıknrılmıştır. 

Kirasına talip olanların llaı1:lsn öğrenmek üzere her ~üı~ muhn~ebei 
hususiye nıildüri) eti '-'İrdnt kalemine ve P l sürmek ~yenlenn de 
ihale "Unü ohm 4-7-938 Pazartesi günO saat l~ da Depozıto rnakbuzla
rilıt biı'likte encümeni vHayete müracaatını ilan olunur. 

22--24--26~28 2220 

lz~ir inhisarlar başmüdürliiğün
den: 

Ha~ mUJurllığümliz merkezindeki mınhılrnlnr ve lzmirle civar lrn
zıııa/ arasınclu ı 988 mali yılı içinde yapılacak ispirto, Sumn ve me-
vaddı hıfililkiye nakliyatı 6-7-938 günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
lrnpulı zarf usu1iy1e eksiltemeye konulmuştur. 

Muhammen na'kliye bedeli 8795.15 muvakkat teminatı 659.64 lt
rndır. 

Şartnnmesl levnzım şubemizde görülebilir. isteklilerin :2490 sanlı 
kanun ht\kUmlerine g6re hnzırhyacakları teklif mektuplarını muvak
kat teminat ne.kit makbuz ve.ra banka teminat maktuplariyle tn}·in 
ohmnn tıaatten bir eant eırel ıbaş müdilrlüğilmüzdeki komsiyona ver
meleri llnn olutı ır. 

22~26 2198 

IZMIR SiCiLi TİCARET MEMURLUGUNDAN ı: 
lzmirde Peştemalcılar basında 77 • 79 numaralı mağazada Seydise· 

hirli zade Mehmet Tevfik ~nvam altında dektrik malzemesi veMire 
ticaretini yapmakta iken bu kere M. Tevfik Baykent :unvanını at
mış olduğundan i bu yeni ticaret unvanı ticaret kanunu hükümlerine 
iÖre sicilin 2326 numaraır.na kayıt ve teacil edildiii ilin olunur. 

2276 

Şeref Oteli 
Sabık Hacı Hauın Ouli katiplerinden 

ŞEREF'ın iaare•ind. 

Mezarlıkbaşında, lsmetpaşa bulvarına r 

nazır her tarafa yakın, havadaro te , . ' 
Yeni bina, yeni konfor, temizlik, i 

ucuzluk, rahatlık •.• 
(ŞEREF OTEL 1) •izin °evioizdir. Taır~da? ıolecok 

müfterilerin i•lerine yard'm ed l~cek, ~eadılerıae her 
türlü lcolavlık göıterdecektir" 

Foto9rafçılara . 

Matazamazda bundan böyle .. AGEA. , •fERRANlA. 
•GEVAERT. , •KODAK. , •MIMOSA. , "SCHLEUSS. 
NER. ' •JHAGEE. ·RODESTOCK. Y• ·ZElSS JKON .. 
f abrikalırmıD her çeşit malıemelİ mevcuttu. Fiatler J,. 
tanbul fiati ıibidir. 

"FOTOCAN,, Mtıesıeıesi 
Hükumet civarı • lsmir 

Telr"•fı lzmir • CAN, Tel, 3330 
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UEUl.SC..:HE L~. 
\ ANTE -LINIE 

G. m. b. it 
HAMBURG 

a S.S. •ANDROS. vapuru ha· 
.. n limanda olup ROTT.ERDAM; 
HAMBURG ve BREMEN lı'hlan· 
ları içtn ılatalttar. 

S.S. "'HERAKLEA. vı~uru 
23 Hnirnda "e1'leniyor. ROT
TERDAM. HAMBORG ve 
BREMEN limanlara içiıı yük 
ala ca\tır. 

ibERVICE MARltl~ 
RQUMAIN 

FUCAREST 
S.S. "PELES,. vapuru h"aleta 

limanımızda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH. HAYFA, PORT· 
SAiD lim.anları için )'Ü~ ala· 

S.S. •CUROStOR. 'Vapuru 
28 Haıiranda bek\eaiyor, KÔS
t~CE. GALA TZ DANÜP 
•e GALA TZ a\r.tarmaaı için 
7ük a)acaktar. 

MIDELHAVS LlN~, 
NORSKE 

S.S. •'SAN ANDRES.. va· 
''*• 26 Hauranda be1'1eaiyor, 
OIEPPE ve NORVEÇ. umum 
füualan için yük alacalctar. 

JOHNSTON VAREN LtNE 
L TD. LIVERPOOL 

S.S. • AVIEMORE. vapura 
3 T•mmuzda bekleniyor. BUR· 
GAZ, VARNA, KOSTENCE, 

SULINA. GAL.ATZ ve BRA
ILLE liaaalan içia yilk &la
caktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 

ANADOLU Sahife \1 
İf~::::::'iJİJ:;. -;:S~==:-=---ı--İiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiii~;.;..-;;-.-.lllİ~~iji!IT!!iipiiiiliii~&iiiiiii....,1ı~zm~ır;- leva11 m amirlığı Sat. At. Ko. Ra. en: 
rnıe 1 perco lzmir e'Vazım Amirliği satını 1 -- Manitada tümen merktz kıtaattn a \btiyaet bulanan 

~ • A t k •ı"' 1 (70000) kilo sıkır veya burulmuş erkek keçi eti kapalı apur n.cen a•ı alma omisyonu 1 an arı zari usulile münakasaya koaulmuıtur. 
ROYAt ~EERLANDAIS 2 - tksiltmeıi 4-7·938 pazartesi günü saat 17 dedir. 

KUMPANYASI Bornova Asrık QSatanalma Komııyonundnn: -'· --. Sıtır veya keti etinin tahmin bedeli (12950) liradır. 
Kabak F asulya Pathcan Bamya Yeşil biber Dqmatea c. k 

"'VULCANUS" vapuru 14·ti· K l 4 - Muvakkat teminatt 971 lira 2;ı uruştur. 
Kılo Kilo Kilo Kilo K 1lo i o 5 V ·ı L lc:l t '" b ..:ı L • ._. • t fi Ll'f 38 tuihinde Jimammıza gelip - erı ece.: te iı medu unua oer ı.:ı cını e e at te .. ı 

AMSTERDAM, ROTTt.RDAM l03S 4600 
4715 3450 3ooo 5400 'edilecek: hanlardan utuz o\an cinı et alınacalctar. 

ı - Bornovadalci birliklerin ihtiyacı için yukarıda ciaı ve 6 ş t · h .. M · d t- t ı '- · ve HAMBURG limanları için - ar nameaı er gun anısı ı umen 11 uı a mı .ı;omıı· 
mikdara yazılı 6 kalem yaş sebze açık eksiltme suretile müna· ubd ·· -ı b"l· ,.ü;; alacaktır. - yon a goru e ı ır. 

" kasaya kon mu~tur. 1 - Ekıiltı.-eyc l'irebilmek için titıret ıodıtıada kayıtlı 
•TRAJANUS. vapun '23-6 2 - lhaleai 4 temmuz 938 Pazartesi günü saat 15 de :Bor· olmak lazımdır. 

da be\tlenmekte olup BURGAS nova Askeri Sa malma Komisyonunda yapılacaktar. 8 - istekliler teklif mektuplarını kanunun tırilatı Claireainde 
VARNA, ve KÔSTENBE li· 3 - Bu alta kalem sebunin umum tah in tutırı 1467 lira· hızırhyarık ihale uattndan bir saat cvel Maniaada 
manlar• için yük alacılttır. 65 kurus olup muvakkat teminata 110 lira 07 kuruştur. tümen ıatın alma komiıyonuna •ermeleri. 

~VENSKA' ORIEE? 4 - Şartnamesi hergtin koınityonaa rörülebılir. 
17 22 

'2
6 

ı 
2135 • LINIEN 5 - lsteldilerin bildirilen g5n ve sa ıtta muvakkat teminat 

larilo birlikte Bornovada Askeri Sııtmalma Kom ıyonuna gel· hmır Lv. a•irliği Sat. At Komi•yonundan: 
ıi AASNE.. motötü S0-6 da meleri ilan ol Jrıur. 18 21 26 3 2137 1 - Maniaada tümen merkez kıtaat hıyvanatanın ihtiyacı 

ROTTERDAM, HAMBURG, bulunan 414000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile mümıa· 
GDYNIA, DANZIG, l)AN· Bornova Askeri satan alına komilyouunC:ian~ kasayı konulmuştur. 
MARK ve BAL11K limanları K'lbak Fnulya Yeşil biber Domates Bamya Pathcın 2 - Eksiltmeai 5171938 Snh günü saa't 17 dedir. 
iç.ia yük al•p hareket edecektir. Kilo K :o Kih> K lo Kilo Kilo 3 - Tahmin bedeli 15525 lnadır. 

4300 5500 1600 500'.) 3000 3700 4 - Muvakkat tcm;nah 1164 lira 37 lcuruıtur. 
SERViCE MARITlME 1 - Gaz"emırdeici birliklerin ihtiyacı için yu\carııla cias ve 5 - Şartnamesi her tün Maniaada tümen •atin alma komiı~ 

ROUMAIN mi«tarı yaz la 6 kalem yaş aebze açık eksiltme ıuretile yonundı görülebilir. 
• ALBA jULIA., vapuru 2-7·38 münakasaya konmuştur. 6 - lst~kliler kanuntu 2 vn 3 üncü maddelerinde yazılı v .. 

de beklenmekte olup MALTA, 2 - İhalesi 4 Temmuz 938 Pazartesi günü ıaat 10 da Borno· 11iki haiz olmaaı liıımdı•. 
MARSlL YA ve CENOVA u. vada askeri sıtın alma komiıyonunda yap: lacaktır. 7 - Eksiltmeye girecekler tekfıf mektuplanna kanunun tari• 

3 - Bu alta kalem sebzenin umum tahmin hrtarr 1507 lira f•tı daireainde hazırhyarak ihale saatinden bir saat evel 
manları için yük ve yolcu ıla- • ı d Maniıada tiioaen satın alma komisyonuna vermeleri. olup muvakkat tem inatı 1 l"t ira lr. 
calttır. ı 17 22 26 1 2134 4 Ş \rtnamesi her gün komisyonda görülebi ir. 

ilindalc:i hareket tarihlerile ve 5 isteklilerin bildirilen g:in ve uıtte mJ vakkat teminatta· • 
aavlunlardaki dcği§ildilderdeıı rile birlikte Bornova askeri satırı alma komisyonuna rel· 
aceat• muuliyet hbul etmez. me·eri ilin olurıur. 17 21 26 1 2130 

Qaha faıla tafsilat için 2 nci lımir Lıevaıım Amiri ti s .. ta ıaıma Komısyonundan: 
kordonda fRATELLl SPERCO Motorlu b rlıklerde çal şmak üzere ücretli makiniıt alınacak 
\ltpur ıctnt&lıtına miracaat ve köste ecelıcl~ri ehliye~ daireıine 2örc 60 lıradan başlamak 

üzere 98 liraya kadar ücret vcril~cektir. istekli olınların birer edilmcıi rica olunur. 
dilekçe ile lzmir Müstahkem mevki komutanlığına müracaatları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Milstahkem mevki merkez kıtaatı için 164000 kilo 

saman kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 8 'f emmuz 938 Cuma gttnil saat lfi buçukta 

kıılada lzmir levazım amirliği sabn alma komiıyonuncla 
yapılacaktır. 

Telefon: 4111/4147/Z663/4221 18, 21, 23, 25, 26 2159 

İzuur levaum amirlığ · Sat. Al. Ko. i{s. den: M.S. •SZEGEO. vapuru h•· '-.•---------1 .. limanda olup PORf·SA!D 111 -

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5280 liradır. 
4 Teminat muvakkate akçesi 396 °lirad r. 
5 - Şartnamesi her gun komisyonda görUlebiJir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıth olduklarına t!.ait 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. - lsKENDERYE liaa•larıu Mu·· cel ı ı·t için yük alacaktır. 
S.S. •nsZA. vap•ru Halen 

limandı olup DANUP umum A ı ı· Rıza li .. oları için yük alacaktır. 
niadald lıareüt tuiblerile 

aaVhialetMld 4etifikliklenaden 
ıcetata m .. uliyet kabul •tmez. 

o. ... ..Wli ····" içiıa llNcikoıdoada W. F. HENR't 
)AN DD D!& •~~ti.~. 
~ aceatalıtma mwacaat 
tcWaeai rica olunur. 
· Telefon No. 200712003 

llvier ve 
Şürekisı 

L1MITET 

Vapur acentası 
BIMNCI KORDON REE& 

BİNASI TEL. 2443 

EIJerman Lines Ltd. 
LONDRA HATTI 

DESTRO vapuru 7 hazi· 
ı-UMla LiYerpool ve Svanseadan 
rellp ytlk çıkaracak. 

CA V ALLO vapuru 7 baıi· 
randa gelip Londra ve Hull 
içla yllk alacaktır. 

FLAMINIAN vakuru 22 ha· 
tirafada Liverpool ve Svanıc-:. 
l4aa ,elip ytık çıkaracak. 

DRAGO vapuru 25 bazi· 
ruu Londra, Hull ve Anvers· 

lea ıelip yllk çıkaracak ve 
\yai zamanda Londra ve Hull 
İçla ylk alacaktır. 

Tarih ve navlunlatdaki deği· 
tikllklerden acenta mesuliyet 
lcaWJ etmez. 

Birinci Sınıf Mutabuaıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇI OGL 

C:IL T ve TENASÜL bastalık-
1-n ve ELEKTRiK tedavisi 
İımir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

En temiz ve •D ıarıf iıleri 
aüratle yapar. 

• 
Yeni Kava/lal' 

rar,ısı No. 34 

• 

C;nıi Kilo T. bedeli Muva1'kat T. Münakasa günü Saat 
Koyun eti 12000 4620 346,50 28/6/938 10 
Süt 12000 1200 90,00 2816/938 16,5 
Yo~urt 12000 1800 135,00 2Rl61938 16,5 
1 Maaisada Tümen hastanesinin ihtiyacı bulunan ıüt, 

yoturt ve koyun eti açık eksiltmeye konuhauıtur. 
2 Her bir ınin miktarile tahmin bedeli muvakkat teminata 

ve münakaaa günleri yukatıda yazılıdır. 
3 - lstddiltr ticaret odasında kayı tlı 01111.ıları laumdır . 
4 - Münakasaya ~tiı-ak. .edecekler: üm'.natl-Uluva)d,atalu"lc 

birhkte milaltasının icra ltılınac•t• belli ola• datta 
Manisada Tümen satın alma lcom .syonunı müracaatları. 

14 18 22 26 2078 

\ 

biri 

TtiRKiYE . DOKTOR 
M. Şevlü Ulur 
Dehin heatahklar 

rnutahasaıSI 
lkinc beyler ıokak No. 81 

Telefoa No. 3.!So 

Cut-\HU RIYETI 

SIRflRJ:B 

7 - Eksiltmeye iştirak edeceltl~r 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 nd\ maddelerinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel ko· 
misyona vermiş bulunacalılardır. 22 26 30 5 2217 

İzrDir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki hariç kıtaat hayvahatının 133200 

kilo saman ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 8 Teaunaa 1~8 Cuma snnn saat 15 te kışlada 
lmıir levazım amirliği satan alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2997 lira. 
4 - Teminatı muvakkate ak~esi 224 lira 78 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıth olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetinCledirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 v• 

3 ncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazalı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatından 
evel komisyona müracaatlan. 22 26 30 5 2216 

lzmir levazım amir1iği Sa. Al. Ko. r~. den : 
1 - Ezinede kıt'a askeriyye ihtiyacı için (40,000) kilo sığır eti 

kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 28 lcuru§tan 1 1200 lira biçilmiş

tir. 
3 - lhale!i 6-7-938 Çatşamba günü saat 11 de Çanakkale Mst. 

Mv. satın alma komisyonuntla yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 840 

liravı ve ihale kanununun 2 ve 3 lincü maddelerindeki ve· 
.. fi saik ile bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri 

- rpey ş .)ı 26 1 5 (2201) 
lzmir levazım amirliği Sa. Al. Ko. res. den : 

.1 - lstanbul komutanhğına baglı bifliklerln ihtiyacı blan altmı~ 
bin kilo koyun etinin kapalı urfla ihalesi 8-7-3a cuma günü 
saat 16.30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı (23,400) li
radır. ilk teminata ( 175:5} liradır. Şartnam~i her gün öğle-

.,.. . den ev,•e] komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 savıh 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı '\'~sikalarile ihale 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektup· 
larını Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna 

,.,,.. vermeleri. . ? 1 26 1 6 {220L 

lzmir levazım amirliği Sa. AL Ko. reı. den: 
.l. - Tugutludaki kıtaat hayvanatırhn ihtiyacı bulunan ( 132000) 

kilo kuru ot açık eksiltme ile münakasaya konulınu§tUr. 
2 - Miinakasası 7-7-938 perşembe günü saat 16 dadır. 
3 - Tahmin bedeli 4950 Hraôır. 
4 - Muakkat teminati 371 lira 25 kurustur . 
.S - Kuru ota ait sartname her g.ün M~nisada tümen Mtın alma 

komisyonunda görülebilir. A 

6 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları lazımdır. 
7 - Münakasaya iştirak edecekler teminatı muvakkatalarile bir

likte icra kılınacağı belli <:>lan gün ve saatta Manisada tümen 
satın alma komisyonuna rnuracaatları. 21 26 30 5 (2206) 

lzmir levazm amirliği Sa. Al. Ko. tcs. den : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı olan ( 180) 
'. bin kilo sığır veya keçi etlerihden fiati ucuz olan satın alına-

A caktır. Kapalı zarfla ihalesi 8-7-938 cuma günü saat 16 d~ 
vapıleıcaktır. Muhammen tutara sığır etinin (59400) ve keçı 
~tinin (37800) liradır. ilk teminatı sığır etinin 4220 ve ke· 
çi etinin 283S liradır. Şartnamesi 297 kuruş mukabilnde ~c-

; rilebilir. leteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarıle 
/ 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veaika-

, ]arile ihale günü ihale saatından en az bir saat evvelne kadar 
.. . teklif mektuplarım Fındıklıda komutanlık satın alma komis-
~-- yom.ına vmneleri, .21 26 1 {J (2203) 



Pürjen Şahap. Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mtı~bildir Eksir Şahap Hasur memelerini giderir, 

Kuvveti, işti havı artttt9ır. 
Al ..... ._ ..... ııez:ım;:.a;m:ım:m .................... ._ ................................................ . 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

Haındi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi. , 
Başdurak Büynk · Salepeiot?Jn Hanı Karş1~1nda 

; ......... _.. .............. _. ... 

• 

................ -=------mim--al:ilii:".a ......... ~ ...... amıı-•ı ......................... .. 
• 

S T ., f( ·S 1 
Telefon 40 40 

1938 
·oıdsmobil 

1938 
ve Şevrole 

Otomobilleri ile rahat ve saı~sıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

R EIVl S. Ferit 

Yağsız - Gündüz için 
Acıbadeınli - Gece için 

Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: Şifa Eczanesi 

Septolin 

DIŞ 

macununu 
=>;:::::> 

kullanınız 

Toptan . 
sctışyer. 

-. Peş '~ma·cılarda 

L .. tfi Krow 
Ecza depo~u 

Ha~ı Ali Zade 
AB11ULLAll TICt\RETHANESI 
HER CİNS KOSTÜLÜK YENi ÇEŞiT KUMAŞLAR ··-
Yaz mevsiminin yaklaşması münasebetile yeni getirdiği 

"DORMÖY,, FAYN "VULEN,, ve "FİŞER,, kostümlük ku
ponları kostümlük ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş asortimanları rekabet kabul etmiyecek 
der( cede satılmaktadır. 

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

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

Peştemalc1lnr Esnaf ve Ahali Bankası civannda eski 
Sura~ki mağn :msında No. 70 

Telefon : 2 6 9 9 -

ara~~· kardeşler 
e··yiilt mcbilya ve mefruşatma

ğazaları emrinize amaded,ir~ 

W.fRKEZ 
lZM lR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti-
yacından ev el gelir. Herkez 

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

MEMURLARA lOTAKS~TE 
VERESİYE MUAMELESi 

YAPILIR. 

Elbise ve Manto 

meraklılann!l müjde 

ZABİT AT BAYLAR 

ve bayanlar._ 

En müşkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

TÜCCAR TERZi TÜRKPAZARl 

Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

Çeşitler. Mantoluk. Tayyorluk. Truvak.ar
lık, laµııqlann eııvaiaini, yerli -.e A~ 
rupa. 

1 - Mağazam dahilinde açbğmı teniha
nemde hususi olarak bay ve bayanlar 
için son moda zarif, tık manto, rop, 
tayyor, etek, bluz, turvakJar, tuvalet, 

gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kaputlan ist.eail
diği ve beğenildiği şekilde imal edilir. 
2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir 

defa tecrübe kifidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbankın çıkbğı eski Bay• 

raklı mağaza Mumara 12 - T elcfon 3276 
Toptan ve perakende olarak hariçten aİparİf kabal 
edilir. • 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, filim, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevat font ve sehpalar. 

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

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR IŞLERl 
fZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Telefon: 2675 Telgraf: Rl\stem İzmir 

~on moda yaz ık e hiseliK 
kumaşları yalnız 

Şark ·Halı Şirketi 
l\1ağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atat:ir k C ::ıddesi No. 186 

1 ELEFON No. 3942 

T.İ5 BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 
ikra.m • ua. Plô.nı == ~ 

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

16 
" 250" 4000 " 

76 
" 100 " 7600 " 

80 
" 50" 4000" 

200 " 25" 5000 " -384 ,, 28600" 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziran 
1 Eyliil, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. 

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

Doktor 
A. Kemal Tonav 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları müsehassı'Sı 
VEREM VE SAİRE 

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

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 4115 


