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HATA YDA VAZIYET F rankistler iki lngiliz vapu
Ecnebi Muhabirleri, Ordu
muzun Hataya Girdiğini 

B~ldiriyorlar. 

runu daha batırdılar ............ 
Avam kamarasında şiddetli münakaşalar oldu, 
Çember."ayn, sah ·pleri kabul ettikleri takd.rde 
tüccar v purlarının silah '.trın::ıbileceğini sövledi 

Paria. 27 (Radyo) - Havaa A· 
janaına söre, lapanyada ba.,!'lıyan 

Tehdit 
cek 

altında yapılan tescil ıiıuarnelesi ·ı ı· ·ı kanlı muharebeler, aittikçe senifle-
yenı eş ırı e- mektedir. 

h 
• • General V arelanın kumandaaın-• ve seçım, 

kontrolü 
bir Türk - Fransız 
altında yapılacaktır. 

eye tıDlD daki kıtaat Moela tepelerinde ve 
Loredelbiyeloa iatihk&mları önünde 
biraz ilerlemitlerdir. ------------. ----------- General Mali:ıo kumandaımdaki 

kıtaat ta, Riyoaeso cepheainfle iler· 
lemiflerdir. Ermeni patriki Hataya gidiyor. Eatramadora cepheainde cumhu
riyetçi lapanya kıtaatı, mukabil ta· 
arnıza seçmitlerdir. Antakya, 27 ( A.A.) - Anadolu 

Ajanaınuı huauai muhabiri bildiri
yor: 

Milletler cemiyeti aeçim komi•· 
yonunun Cenevreye hareket etmek 
üzere oldutu ve bu aeyahat hazırlı· 
tını bitirditi öirenilmiıtir. 

Bu komiıyoa ıittikten sonra 9e· 

çim Türkiye ve Franaa hükumetle
rince teıkil edilecek bir komiayon 
tarafından yapılacaktır. Fakat ka
yıd muamelelerine milletler cemiye
ti komiayonunun bıraktıiı yerden 
mi devam edileceii, yoksa yeni bat· 
tan mı bqlı,.acajı hakkında hiçbir 
malumat mevcud deiildir. 

Diier taraftan erkanı harbiye mü 
zakereleri devam etmektedir. 

Cuml uriyetçilerin diğer cephe
lerde de tiddetli mukavemet söater
meğe batladıkları kaydedilmittir. 

Paria, 27 (Radyo) - Frankiatler, 
bu aabah aaat aekizde Valinaiya Ji. 
manmı bombardıman etmitlerdir. Jtalyan 111ili.slcri ispanyada 

Tayyarelerin attıkları bombalar· hükumeti tiddetle tenkid etmiıler ve 
dan f nsiliz bandrah Arlon vapuru •· ı bir aürü iatizahlarda bulunmutlar· 
tef almıt 'e batmıttır. Vapurun mü- dır. 

riciye Nezareti müaletarı Butler, kı 
aaca cevap vermİflerdir. 

Baıvekil, muhalefet liderlerincl 
(Devamı 8 inci ıahi/B<U) rettebatından bir kiti ölmüf ve di- Baıvekil Nevil Çemberlayn ile Ha 

eerleri kurtulmuıtur. ••••••••11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111••••••1Hıııııııua .. aH1 

Ayni aaatte Junker markalı bet JI 1 l kb J 30 k 
tayyare de, ~likante li.?1anını bom· ·ır1.ezar ı aşınaa u 
bardunan etmıtler ve asır bombalar 
atmıılardır. 

Orgmıeml Asım Gflndüz, Fmn s-ız generali ve .Kolonel Kole Alikahnl~• 1~1 anında 1 
buldlunan ~~ 

erzak ta ıyeaı e meııu o utu ıo-
l ıuiu halde dört tahrikatçı tevkif tiddetle teuiye edeceiini hildiren ·· ı 1 ·ı· b d l H 

ruş yüzünden cinayet 
--·-· ı

ru en nıı ız an ra ı aman vapu-
~ v• ar • • .. W•beaİ kaiıdlar yapJfb.riıııttır. ~ li9lilkrtlUDAn edil · ,,. Nb- '7 k d d b h 

buliafta"tnantıttır. t Antakya, Z'I (AA.) - f'atlki1• rılmı t .... 1 a up a ın a İr sar oş garson 
Hükumet aokaklara asker ikame köyünde muhalif Araplar dün Türk v' ır. .. b d .. k' . 

Antakya, 27 (A.A.) - Dörtayak 
m ~ ta .. rllıAtlll ~•..,.._ 
meai ve iki cün evel sene lair jandar
manın yaralanmaaı üzerine bu 1rece, 
bu mahallede hükumet tarafından 

tiddetli takibat ve araştırma yapıl
nııt ve mevkuf bulunan Zeki Arzusİ· 
nin kardeıi Naai, Arzuıi de dahil 

. h il . h 1. f 1 h'" k • . apurun murette atın an uç ıtı N h•d• J d ••ıd •• d •• ~tmıs, ma a eyı sarını~ ve a a ıye tara tar arına ucum etme ıatemıt· "l .. b' k k' -1 d a 1 1 ycıra a 1 ve o ur u. 
h . b d l b d"' dh' · • 1 d · k f d o mut ve ırço ınue er e yara-da en uvar ara u ort te ı§çıyı erse e vetı,en aı er tara ın an l 
haber verenleri taltif ve gizliyenleri (Sonu 2 inci sahifede) . aru;ıştır. 

1 
Al'k d Evelki gece Mezarlıkbaşında tiynt- çıkıp gitmek istemişler, hesap gö 

........ __ _ 
Nafia Vekili 

Bugünlerde lzmire 
g-elecek 

B. Ali Çf'fi11k11ya 

İstanbul, 27 (Husu11i) - Nııfıa \ e-, 
kili B. Ali Çetinkaya, bugün Ankara-' 
Ctan gelmiştir. Hükumetin eline geçen 
elektrik şirketinde kullanılacak me
nıuiların kadrosunu tespit ettikten 
Ronra, tzmire ,gidecektir. 

----•+-
Baıs:ın b:rliği 

kanunu 

ayyare er 1 ante en sonra rocu Hakkının isticarındaki içkili lo- miişlerdir. Yakup, garson İsmail oğl 
Villa Oriyord ile civar köylerini de knntnda bir cinay(•t olmuştur. Cinaye- Nahidin getirdiği hesap pusulasınd 
bombardıman etmitlerdir. tin sebebi. iç1'{i paraı;;ı meseleı-idir. 30 kuruşluk bir fazlalık görünce b 

iki lnıiliz vapurunun yeniden ba- " h • ,,ıe med oğlu Yakup \"C al'ka<laı;;ları. mın sebebini sormuş. garson da, kın 
tırıldıiı hakkındaki haber, Londra- ..;ant yirmide lokantaya gelerek içki lan şişe için 30 kuruş istediğini v 
da derin akisler yapmıttır. · 1 d' j k · b ı , ıçmş el' ır. ç · ı esnasında ir rakı şi- 1 uu suretle 150 kuruş vermeleri Jizı 

Muhalifler, Avam Kamara11nda ~e~i yere diismü~. kırılmıştır. Yakup geldiğini söylemif}tir. Bu yüzden çık 

muahede-Yeni t·icaret 
!eri yapıyoruz. 

-~----------~- \e nı·kndaşlnrı sarhoş olduktan sonra 1 (Devamı 8 inci sahifede) 
---------···~-----~---~ 

Alma:ıya ile· müzakerelere başlıyacak Polonya ve Baltık 
heyet, dün Berline hareket etti devletleri Turistik yollar 

1stmıbul, 27 ıll ıs ~ı) - Alnıaıl\"a 
ile akllf'deceğimiz ticard ıllLı:.theclesi 
için 11erli nlle h.1'ılı~ acnk müzakerel<"r
de hükfınıetimizi 1em:3il eclec<'k olan 
B. Numnıı .Mı>ıwmcncicığlunun riya11c
ti ndeki he.vet, bus,rü n Berline hareket 

etmi:;tir. 
Berfin rnfürnkereleri bittikten ~nnra 

heyet azası, Tiirkofis rei~i '~. Biirhan
la; Macaristan ve orndaıı da Yunanis
taıın giderek ~eni ticnret muahedeleri 
iç in müzakı~relere girişilecektir. 

Si}·a si, c s.~ eri 
işbirliği 

Vnrşova, 26 (A.A.) - Polonya er-
• • • • • -· --··- • ,_...,._... ___ ,__ kanı harbiye rei!ii general Stasyoviç 

Vali, inşaata nereden 
başlanacağını anlatıyorı ------------K '' {( •• ı • • . h Ad• • • bugün öğleden 2onra Niga Tallin ve u ur ısesı a ısesının Hensingforsa gitmek üzere Varşovn-

muhctkemesi bitti 
Üç talebe, altıŞ~; ay, yirmişer gün 

h1pc::p mahkum edildiler 

dan hareket etmiştir. 

Polonya erkanı harbiye rei:sinin zi

~ ııreti ö5 gün kadar ~ürecek ve Po

lonya ile Baltık devletleri arasında 

~i~·asi ve nsri teşriki mesaiye miltA!al

lik meseleler görilşiilecektir. 

M. Göring 

Kültür h-:ıfla· 
sını açtı 

Danzig, 26 ( A.A.) -Nasyonal 
Sosyalist partisi tarafmdan tertip 

edilen kültür haftası bugün tayya· 

re ile Berlinden buraya gelen Mare· 
şal Cöringin bir nutku ile kapan· 

.lirrhkıim nlr111 ii{' suf'lu i<ılel>e mıştır. 

Inciraltı plaj'arın,la da derhal 
in aata başlanacaktlr. 

Ruznameye alındı Hucuıla Kültilr Lisesi ılirektöı·ü B. ,HııiJit görüldüğünden 1'ilrk ceza kanu- Harici siyasete hiç dokunmaksı-
Hnydur < 'ııııdanları tabanca ve bıçak-ı ııunun 191 inci ma~esinin ikinci ben- zın münhasıran kültür mea'elelerin 

Ankarıı, 27 (Hususi) - Türk bu- in öhinılt> lt.•hdicl ederek onum·u sı dine göre ııltışıır ay. yirmişer gün den bahsettiği nutkunda Mareşal 
~ın birliği kanuııu, Htiylik l\1 illet .Mec- ı.ıf tasdıkrııımcsi btiyen Zeki. Ahmf'd hapı;ıe mahkum edilmişlerdir. Cöring her sene kültür haftasında 
li~i rıızııı meqiıw alı11dı. l~ırnuııa göre. \P ~:ıh:ıheddin i nıindeki talehelerfo 1 l>unkü muhakeme celı:ıesi, sabahle- Danzige gelmeyi vaddetmiştir . j 
f tan bul. hf ir \'l' Adaırnda basın bir- şehrimiz Asliye birinci ~eza mahke- yin saat on birde IJaşlamış. geçen cel- Cöring, Hitler gençlerinin geçit 
ligi şube!erı açılaraktır. me:;irıde cereyan etmekte olan muha· 1 sede müddeiumumi tarafından iddia reaiminde bulunduktan ıonra ak- i ik 

11 
Kanun, bu içtima de\ re-inde müza- kE>meleri ·ona ermiş, dUn karar tef- ı! serdedildiği için bu celsede suçlulann §&m üzeri gene tayyare ile Berline Turist yo ar 

kere edilecektir. him edilmiştir. Üç talebe de, suçları (Devamı 8 inci sahifede) dönmü,tür. Millet Meclisince kabul edilen kanun, 

Askül(ı..syondan bir göriimış 

hakkında Büyük bua-ünlerde viliyete teblii olunacaktır. 
(Deı•amı ş inci ıaJaifetfÜ) 



ANADOLU Haziran 

r ''Zabıta: l, ______ !_.I -llll"_'l_İ_l_ı_ıı' ____ i_''"'l ______ r_'_i_~_~::_! ___ J lkiıı~B~~ •• !!~~~fö Bağlarımız, münasebetlerimiz 
Saime SaJi Sakızlı balıkçılar lat, çakı ile Şakir oğlu Bekiri v 

istemiş, Bekir, çakıyı yakalam İnciraltında kanlı Kaza Ziraat me-
lnaanlarm etrafındaki ve a't'aların- içinde, yalnız yaııyan adamım. Kaç bir vak'a murları mağa calışırken parmakları kes 

suretiylP. ;nıl'alfUımıştıl'. daki batl•r, ne .kaciar çurük, ne ka- defa, o kalabalıkta ya,ıyayım, de- Kara sularımızda 
elar köhne teYler? dim. Kurd değildim ki, daglara çı- Difrii.~Mek: 

Tahte'fıuurumuzun deiil, hatta ke,yım?. Fakat ne oldu bilir misin?. 111 L k Hnn Valinin riyat'etinde avlanırken Gaziler caddesinde Yusuf ve 
ıuurumuzun bile içine inemiyen vej Beni hiç kimse istemedi. Beni her l~.IUSfQTQ, QTfSlnl bir.ibirini di.'ivdliklerind~n tutu 
kiikleri havada duran fikirlerimize 

1 
kes kırdı. Ben menfur oldum, ben l d loplanchlur lU fulJu !ardır. 

zevk ve telakkilerimize uymayınca 1 
budala, ben ukala, ben cahil, ben de- ya Ta Q l Kazn ziı·anat nremul'ları, dün ı-ıttat Tokat atmak: 

ne çaMık kaçıyoruz, ne kadar huh

1

li, ben ıımarık, ben herıey oldum- lznıirin lnciraltı mevkinde (Ha- 16 da paı·ti merkez mbina.smda vali B. Çeşme kazasının Eğı·iliman mevkii 
deil11,lyonaz?. Çünkü ben, ,u içimle beraber yaşa- l Fazlı (;iifc•ciıı riyaı-ıdindc toplanmış- civaı·ııu.la kara sularımız dahilinde .,. cı) Sivrinin !>ahç~sinde bir vak'a o -

Dun.• avuçlarınızın 1·çı·nde tı.trı'yen mak adetini feda edemiyordum. Her- )ardır. Ila:t.ırlmıan yeni mahsul sene- sandalla balık a'\•lwan Yunan tebaa-muş, Mustafa adında birisi, 40 ya- . 
ha'-ikAı ve hararetıı· el, kH.r:'k bir ae- kese uyamıyordum. Diıifündiiğüm ıe- H · · b kl :.i programı ü4erinde görüşülmüş. va- ı,undan Sakızlı 1stirati oğlu lstelyo ve 

K •y.. şında karısı ahceyı ıça a ağır su- d' tür. 
laeple ne kadar da deilf. iveriyor? yi, birine açardım. Dinlerdi, sonra, rette yaralamıttır. Vak'a şöyle ol· li tarafından ziraat memurlarına ı- 1stematis oğlu Maraııtl!'I gümrük mu-

' b" ı f k t ·· .. Trışl<f yarrılamcık: 

Karşıyakada Kemalpaşa cad 
de Giridli Ali İnce, arabacı Me 
oğlu Salih Barlnınu tokutl:ı. 

Dü • b k 0 •• 1 r •ene ku··. bana merhamet eder ıi ı o ur, a a rektifler verilmiRtir. hafaza teşkilitının 15 sayılı motoru n aıze a an a z e , • . • . d .. muştur: D ı ı k h il · d KA 
nı_ b• .1 . d b 1 bir daha iteni kendı sevıyesm e gor- H . d be . b h 0 0 o-- tarafından vakalanmıştır. Sandal&. o ap ı uyu ma a eı::ın e a 

ÇUA ır veıı e ıle a eta uzu cam ar-ı atıce uzun zaman an rı e çe -- · l S lAh dd. O k ııı J'h 
. kT mek istemezdi. . k H 1 bulunan ve . kara sularımız d~fülinde u a a e ın, sman ızı "'' e ı 

k•elPCla yavaı yavaı .erıye çe 11· b. d f ve tarlalarda amelelık etmekte, a- ayvan pazar arı avlanmış olan balıklar müsadere edil- zeyyeııi taşla .gözü altından yar yonnuı ıibi, ne kadar ela uzaklara Bir defa, evet,. sade_ ır e a sev- zandığı parayı getirip kocasına ver- ~ 
cidiyor?.. dim. ipek bir iphk yıeınınu~ kar~a· mekte imi,. Hatice son zamanda ko- miş, kaçakçılar Çeşme adliyesine tes- tır. 

Yakınhiı Ye aıcakhiı ai:ze hayat tahiı ile dolu olan bu se;g~, ben.~m caaına: R ' d' . teskilutı olan yer• tim olunmuş!ardır. T«ş7a yaralamak: 
veren, aize iiınid ve lezzet veren, sİ· I zavallı m~h-:yy~le~de, 0 •.ar ~Uf· _ Benim çalı§tığım yetişir, artık e.c l) e · Bucada Nalband sokağında 
&e heyecan, •ize renitlik, aize hertey kililere wrırdı kı, nıhayet, bır sozle, işe gitmiyeceğim. Sen çalış ve geçin- lf"rde ynptırılacak oğlu Şerafeddin, bir kavga e~na 
•eren cloatlarınız, bazan en hayitie hem de sabun köpüğü kadar uçucu mek için lazım olan parayı aeıı ~·- Vilayetten, belediye tetkili.tı bu- Bir sürek avı Mümin oğlu llasanı taşla baş 
lair .. yle, ne kadar ayrılıyorlar aiz- ve temiz bir sözümle, sevdiğim ka- zan.. lunan kazalarla nahiye müdürlükle- . . . . • yaralamıştır . 
.ı.. f dın bana batını Ç!Vİrince kendimi Demiıtir. Evelki gece Sivrinin rine ve köylere bir tamim gönderil· Izmır avcılar cemıyetını~. ~re!· Kaza: 

Blltdn doıtluklarınızın, avuç içine kaybettim. Bir ıün babama demit- bahçesinde ki küçük kulübede otu- mit, belediye tetkilatı mevcud yer- pa~ kolu,. pazar günü 3o kıtilık bır Tepecikte Halkapınar cadde 
.,Jnlmak iatenen bir duman vahme- tim ki: ran karı koca arasında bir kavga ol- Jerde 939 mali senesi baılangıcına kafıle halın~e Ke?'a~paıa k~zaı~nın Aqehirli İdris Ar&lan ve Ahmed 
.S. halka halka, yahud karma ka- - Beni dünyaya ıetirdiniz, sev- muı, ikisi de uykuya yatmışlardır. kadar etrafı tat duvarla kapalı fenni Ulucak .ku~~ne cıtmış ~e koy ~·•.a- lak, bindikleri atları hızla koş 
npk Mr tiaiılıtla naaal uçtujunu itil- diniz, 0ktadınız. Bütün bir hodgam- Kadın, sabahleyin erkenden uyan- , hayvan pazarları inta ettirilmesi bil- rmda bır surekavı terhp etm11ür. ken Bayram kızı Naile ve Şe 
_._. tecrilbe ettiniz .;.i? lığınızı tatmin ettiniz. Fakat beni, mıfsa da ite gitnıemif, kocası Mus- dirilmi9tir. Mühlet iki senedir. Plan- Fak~t avcılara, da~a evel ~~malpa- çarptırarak yaralanmalarına 

8 Ktlçiik, acli hatta maaum aelMp• yeti,tiremediniz, ben kendi kendi- tafa ise işe gitmesi için karısını zor- ları, baytar müdürlüğünden ıönde· ıa zıraat memurluaunu~ koy ~uh· yet verdiklerinden tutulmuşlardı 
' · K d ·ı · t• tarlıiına haber verınesıne ragmen p· 'kl t '-bile lnaan ral»ıtalarını idare eden mı yaptım. O kadar çok ıztırap çek- lamıştır. a m: • rı mıı ır. .. • 

1 
.. ısı e çaı·ptırmak: 

_ _.larelar. Evet, küçük l»ir sebep; tim, ömrümde o kadar büyük çile - Artık işe gitmem. Paza't'lara ıetirilecek hayvanlar ne aurekçı bulmu~ ~ tı~ de koy av• Kültürparkta Halil oğlu Şerif 
haptta herhanai l.ir anin herhangi var ki, bütün bunları telafi için beş- Diye keatirip atınca Mustafa, bı· toplu ~kilde muayeneye tabi tutu· cıları re~~kat et~ıı erdır. • A • • diği bisikleti amele Bayrama ça 

• b
0 

1 ·· l:. k · H · k k 1 kt Bu yuzden ıurek yerlerı layıkıle la . en kliçtlk, en mini minı, en zerre ır- yuz yıl ayak uzatmah, rahat etme- çasını çe mıt ve atıce açar en aca ır. 
1 

mış, yara omasına ıebebıyet 
eeri Mlytiltmeai; bu rabıtalara mü- liyim. zavallıyı sırtından aiır surette yara· Hayvan hırsızhiı ve ihtiaab reı· tutulamatmt, a.nc~k .ata Yaban. do- miştir . 
...ır ohayw. Bu benim en dofru sözlerimden lam14tır. Kadın lzmir memleket has- mi kaçakçılığının önüne niabeten ıe· ı ~~zu. telef edılı_ı:ıııtar. Halbukı bu Sildh ta.şımak: 

' h · · ·ı · ı k ı ·ı kt• koy cıvarmda yuzlerce domuz var-Çtinkl, inan. laiitün reddü inki- biri idi. Babam benimle küskün öl- ta aneaıne getırı mış, •uç u ya a an- çı ece ır. • da · Basmahanede Kazım ÖZalp pa 
L.-... el 1 k • d.. d h~IA d , mı, ve suçunu itiraf etmiftir. Tahki- Mlf. Avcılardan çoıu seçid set"· d N . .&

1 
L. f.d h: b rma ratmea, ,_ .. .,...y en eve, endı u, anam a a a arsın.» . . . 1 •••• b"t d"kl rinden pek --L a urı 0

15 
u üt ı e .,.r ıçak, 

• B . kata adlıyece devam edıhyor M p m·ı· ennı ıyı 1 me 1 e '!;VA 'k Al h. . İb ~ seçinıyor. ir ' doatum Evet, mÜılaHbetlerimiz, dostl.ık- , . enemen a 1 domuzun kaçtıjunı ıörmütlerdir. cı ~ aşe ırlı rahimde bir 
var. [Oiaun da tek doıtu yalnız be- larımız, bailarımız havada uçan hal- Ulucak köyünden yalnız Ahmed la bır tabanca bulunmuş, A 

•im.] Ar~·ır~ bana fiy~ der: . . kalara t~~ı!:dır, .. rasgele dotu.~or, Armutlu gencleri ve gençleri geliyor oilu berber Ömer ve Rütdü Şen, milsadere edilmiştir. 
- Beaı kımse aevnııyor; biJıyo. raqele ıonup sulıyorlar. Bu, boyle • Damlacık köyünden madenci otlu EBTaf' satmak: 

':'" ~ _ .... ~~~~ ~-~-'::::..~.:-!::.".'..1. --~--- Kuş adasında k•~~~~;:ı:C:!i ;:i~·;~~~ ~:ı;::; :=.:.7!:: ::,:~t.,:-.!· !:;:;: ra?:::::::..,-:·:.::ı· 
H t d e ' t Kemalpaıa kazasının Armutlu 

1 

azaları ve temsil kolu bugün şehrimi- clir. · miktar eırar \>1dumnuıtur. a ay a vazıye köyü gençler~nd~n .20 kişilik lıfr su- ze gelecek, Atatürk heykeline çelenk --o 
0 
o- Bucada bir vak'a: 

rup, pazar pnli bır otobusle Kut· ı koyacak ve akşamına da Menemen Buca istasyon caddesinde Htt 
- Bll.f tarafı birinci ıakifed.ı _ Heyet •emide izaz ve ilqam eclil- adasına sitmitler, Ku,adaaı gençleri temııil kolu Halkevimizde cKozanoğ- D. VekiDmiz oğlu Mehmed Kaçmaz, ailevi 

~1m1tl&rclır. mit ve rozetler v-erilmiıtir. ile haıbihallerde bulunmuşlardır. lu ~ piyesini temsil edecektir. seleden Basri kansı 25 yaşlann 
Antakya, 27 - Franıız askeri İstanbul, 27 (Hususi) - Evelce Armutlu. ~e~çle~i~e, bel~diye .. ve Menemenliler Bergamayı d:ı ziyaret hini jilet bıçağiyle bacak ve kol 

la97t'1i nW ....... ı Kutainser lau- tehdid altında yapılan Hatay tescili- Gençl~rbwlıtı r~ıs~ B. Celal Turk·ı~tmiş, Bergamalılar ~ra~ınd~n alAka Bucahlara teşekktlr ~diyor yaralamıştır. 
ttlıa or,.neral Aum CUndüs ve Tiirk nin yenileştirilmesi takAı-rür eti. otlu rıya•t ebnqtır. . ılt karşılanmış \?e aynı ~ıyesı büyi1k -C.H.r. 8aaJcaaı Htisunedlbı ~~--....,. 
he eti 1. Llr !lil z:r ~i t~ ve sepım son pro-ltrde .U.. hatıabelei 'S'•zi\111 .. Ye .-... bir muvafakı) etle tem"lıl Ptmrşterdir. Balkanlı ~ b 

J' fere ine D u e yemes ver- ., ' J~ d 'd•t k " l b' ·• • 'l ~'T \ 1 ki 0 l 0 k arlı Jer•~ lllİf w p .... kte Türkiye ba4konaulo- htıHeriilır ~ilmez, bir Turk Framıız ye. t~ ırı 1 ~re g1.1ze ıt aun i'~ttı. na k~v.inde şc~ef~r~ne a tnuş şı 1 Buca U~ ~Ue' 
•Ha nll de buluıamuıtur. ıuuhtelıt heyetiniıı nezareti altmda ya mıt ır. bir 2ıyafet venlmıştır. Memleketin imar ve inkitafmcla 

Aatakya, 17 (A.A.) - Şaaatla çıkan pılaeaktır. ff .., J .., ehemmiyeti olan turiıtik yollar ka· 
Pata El Araı» iazeteai Sancak hldi· Beyrut, 27 (Rad)o) - Hata.rds bn- ayvan 580' Jgı Alsancak yenJ• nanuna verditiniz Snemclen dolayı 
..&-ıı.t • 1 tJl ı s · t J h Jlit ıizi kutlular bir kat daha güzellet-tıt--n Sbitrıne S.riye •aziyetinden unan us ar • osyetesı kon ro eve- v·ı t 1 t d. 

1 
.. ~. h 

. · ı ayP. JU) ar mu ur ugunce a- d h • meie layık lzmirimiz için her türlü •u•• Wr makalesinde Franaaya tı, Cenevreye dönmek ilzere luızırlığa 1 ,,,. t \' k·1 t' ·· d )• are eyetJ 
• • •• b 1 zır anan ve ,..ıraa e a e ıne gon e- hizmetin zaınanmda yapalacajmı 

........ ~ hriyedekıi menfaatlenıu aHşamıştırk. . b b l rilen rapuru göre Haziran ayında 
1
. bildirerek ıl.izel duJcularınıza te-

wk ve •••i7et iaikrar ettir· eyet se t~terı. ugiln urn< ::ın Ka- ht l'f . h ·v 1 k Öd . Alsancak kulilbD müessesan mec ı-
• • • • . . . mu e ı cını'I u~ an o ara emış ,ekkür ederim illik latifOl'aa ıunch1u Surıye ile Lüt.- hıreye hareket etmıştır. Oradırn, dog- k 

1 4
.,.,07 Der am k si toplanmı§ ve yeni id~ı·e heyetini seç- • 

i . • • . • . a2a:-1ın< a ı . • g a nza~ının Dahiliye Veklli C.H.P. - ..... tüa aalaıli ihtiva eden ve ruea :Manlılnıva gıdccektıt. ·r 1 h . · r1A 
1720 

tı ·kı miştir. 
J . · · uranı na St.)"Slllul::: .. , ıcecı er Genel Sekreter i 
:•• tlayoa~na Mrı~ı~eeek. olan kö:rnnde 1660, K"'malpaşa kazasında Heyet şu ımreUe kurulmuştur: ŞUkrü Kaya 
~ te ... et ... 11nı tavaaye et- İstanbul, 27 (Hususi) - . ~~.trik 2380, Bayındır ka:msmcta ıoo5, Sefe- 1<.eıs doktor B. Hüseyin Hulki, ikin-

..._ • frnymakamı Arı-ılanyanııı reıslıgıı~de l'ihisımn Sıgııı.cık ko\'linde rmo. ci reis emıııyet müdür mnaviııi B. ls-
16.ılderun, 21 (A.A.) - Bir 'kaç kurulan Ermeı!i heyeri. 1.Iat.ı~ 81 me~ Oıkiti kuz:ıımıın .Merdivenli kch ünde nıail lbkkı, umum katip Denizb&nk

sllacılenlaeri Payaa Hmanmda bulu- ıHleriyle konuşmKlc üzeı·• yarın f:l:en- 1500, l'zunlJLırun ko~ imde 450, 'firetle tau B. Bedi, muhwı~ci li. Kemal Ha
-. H..Wiye mektep .. miai cljin ı .. deruna hareket edecektır. _ Akko.)tınlu ko)ünde 987 baş hayvan ra~çı, umunıi kuptau muallim B. ~-ki, 
lrıl,nd1JJ•" Baylaııhlarclan mürek- htanbuı, ~'i tliı•su~· ı - El·ıwlıı ga ~r:ri muu\'~llt'fe ta!Ji tutulmu1f; bu aZ<.llar eucunıen !Jaşkatibi B. Mitud, 
... ~ heyet tarafmdan ~iyaret e- zete muhabirleri, ordumuzun bngirn ha~ vaııla~, dalak ve yanı ka.ı·ıı ~ı- tuccardan li. Ahmed .. 

--000-

Bir otomobil 
kazası 

vak'a 
Narlıdere köyünde ~hveci 

yin, ayni köyde oturan Yusuf A 
dında bir şahıs tarafından bıçak 
ralanmış ve Yusuf, derhal y 
rak adliyeye verilmiştir. 

••• 
lstanbul güreşi 

Tekirdağlı Mlllyimi ve 
Ali de Zelaoda '8Jllpiyon 

yendiler 
lıtanbul, 27 ( Hu-.i) -

......_..._ TeJdnlatb Ha..,a. 

Telefonculardan kik .. ~-=::-..::"' 
il'.:_..,....,. Hataya aird.tiir.J haber vım.~···1 lnr. ları tatlulc edilm~Ur. Yeni idure hey~tıue muvaffakıyet 
~-,...- ! ................................................................................ .. 

dih.mz. 

~~•mm mahkiimu Avusturya Çobanı k:m vurdu 
Burnava suyu ve uç kişi yaralandı ;:-_ =-~-=:.: aa11p 

Ödemiıin Kiraz nahiyeıine batla ua. 
Nazilt"ri tahr.ikAt mtyapıyor? Sanıu köyünde ~n San Alibey H Jk Dtin, Yamanlar kampındaki t.ele!on • -. • .,._ 

miting yapıldı ............ 27 (A.A.) Avuaturya- otlu Mehmed Dun.az, koyunlannı yeni a evi . taisatının, tamiri için Yamanlara l'i- D! ...... tekzip 
~J1nJ•l)\1l; iT (A.A.) - Bir Arap la Mai ••~ilinde hikiiaı aiinnekte et&atı.rken u)'Ur vasiyette kahnıtt ak Burnavalılar da ~akında Halkevine den jandarma telef(ffl işyan B. Ahmed Dar 
~~ ıtaqı 1Uikast tertip ettigin- 9laa tahrikat müva~eheeinde Hitle: '~.m üz~ri ~?yun~ ken4tilild~rindea kavuşacaklardır. Çağlar ile jandarma Mehmed ve Yu- Bertin, 21 (itadyo) _Alman 
~~ uteri mahkeınell riıa k 8-• lakar. ile 8. Noltahen koy.e don?'.u~lerdir. Mebmecha kar- Milsaid bir villa bulunmuştur. On Buf, bindikleri kamyonun, Örnek kö- atuua Avusturyaya lffltedildlil 
~ 'W&ma mahkum edilen Po-. Ber~aclene çası~mlf oldutun det• kendısmı aramlf, ~oyunlann ot• bin liraya mUbayaa edilecek ve ailebi yU civarında devrilmesiyle muhtelif kındald FU'ialar Wczip ecllllmlk1 

W.... St.leına .Beujozeatin bu mahlul- Deyla .lteral4 saaeteıı haber vermek ladıtı yerde baygın bır halde uyur. .htimal Halkevlerinin- açılış yıldönii- 1 . d anla Almaıa Aj&nJI IS ~ 
~·,··-~-llllik Mlhneaini prot.esto tecHr. • ken lnafmUftUr. ~ünde~ da afllacaktır. yer erın en. Y • mnı~ar ve h~- turyaya aiclen Alman bt.atna 

Yahudi ma- Bu M A.~ tefin .aziye- Mehmed Durmaz, 23 F&fl!Ml.a&r. • . haneye nakledılmişlerdır. Kua şofö· lih&re t.ekrat eski erlerine d ,.,~4jfjill~ıfll11e:MIOftDIJlne Yüuclinin i•tira tin ••hll .. ti hvn ı •-.... etmif Batının öa laınunda Lir titkinlik IMı· Burtw:va ~11'1.:n.ı...t. 
1 
__ ·ı..- riln dikkatsizliiinden olmuştur. nü ve halen Avwı~ ,-~ ..... - Hitlenn .... ili _.__ __ .... 1 d k k d Türle anonım ., ...... ..., ıne yapıaau ıw 

WlllWitıi~~-fllllııı llb~lllrlr 1i'P'hmı ve Şiyonist vea ---arlat un uğu ve onıa.-mıyaca erece 1 ü · · şirketin mühendisleri nahi· Tahkikata deva111 ediliyor. keri bulunmadığını kaydetm 
····~ mabkOmun affı- ile Avuaturya kas' 11i &.aerkel ara• baygın bir halde ehlutu l'irülmUı· e zermel . faali t b 

1 
-· 

.....ıı- •ınclaki ihtilafa ır+aaea ..._halede tür., yemize ııe mış ve ye e aş amıt-

. .._ •1l'tuldar ..,,..itlerdir. . t -: .. -..L..11 ,.. • lardır T s· 

.....,... .-.ıeybı bl.rçet Ya- l.ulunmaaı~ı .. e ....... ilnJ .ay. Meh1ned, mechul bır ta.hıı tara· Bu~ava yeni kavqacatı t.emiz ve ayy_ere ıneması TEl..UC 
iJllC .. li ın.ntm. ~ju ı.nm.ktethr.:__0 0 

o-- fanda~ yaralktanmdıttır. Tahkıkata el• sıhhi ıuyu, iftiyaida beklıelnektedir. JUi 
•.ı.•11nte 'bulınnnutlar ~e kon vam oıumna a ır. Buıin bitin d61tJQID takdir ettiği ild iila •kdim ediye = ...::::=., Fen~rbah~ m. Kuya)la ı/Qşen Balprcada lnnlı J K i YA V R UCA K 

bdın cemiyeti• pıyon oldu k bır· oalı'a oldu En h F rti ti • llktt::):.w:=:: lataa1Ma1,27(Husuai)-Şildma.; ÇOCU meş ur laDSIZ8 S en 
J»uh$M' -.1181 riea eylelllif"' lanatla 1-1 calip ,.Witiaclen dolaya 9t••la Alaçata nüiyuincie C1UllaOY&S• na~ 1-ila W- ALICETISOT - JAKLINE DAIKS - RENE HERV 

.,. , ........... talmm pmpiyOft oldu. T...,._ •+•H..u.le bir keaa .ı. surca kiyüilde köy kalweei Glriinde Tarafından emaaJıız bir surette yarablaut ba,oyk de 
'b:afllktıe-.ncta~ • •ı. -.ıv.o ... .......,ua......,. lairvak'aolmuıtur. 20 MJ.LYQN NA AŞIK •ü.1ı1ii'..!t'W .. 11lnİ'llf ~.. e ~· B. Ha~ Bari Cotkwıun yedi ya.. lzmirde Efrefpata ._vkiinde o-

etr 11 tınüki oth. ıa... en.u. F&kmmcl• ~ ..._.. otlu 23 .~da Alt, DiK POVVEL ;_ GER ~~ P 0 arı bulunan b141 ~ •--..L-. --~ w---•ı HaW ile bvp e.ı...k ™ 
, •• P- ""llJI' .,___. ~ ... .-- rt•bi iki Ln • .at.. t.-.a.L.a- h 1..JL -'4 

• ..... ,;.a-L&-.t-- Pa Mebiko 27 (Rady ) -Mekıi- J'UP dütmtif, etr.ft.a ~er ta• bndWne Wr el .ilih •tln11 •• Hallli wı uu,,_ NP __...,a aaaat te en 
~ 1 

1lpll.JI ka Maliye' N~ M.k.ikanın pet- rafmdaa ~-~ 3 ... t. boiazıntlan tehlikeli mrette yarala- ynca 
aı,..et «tiler ,.ı aiyueti hakJuııda radyoda bir re derinlifincle WL. ~ ...._ az mttw. Y arah hutahlln79 setirllmit, 

ı-..1!111111. 27 (aadyo) - .Romanyadall nutµk ir~cletmiı. Meksika pertol- MI varmıt. Jı..aa ltat ..,. ....._.an AH blbllıa.....,. Zehirli fulardan konmma ve ~ann tahribata ..,..da 
elif clctiOr !;ucun Tunet Jannm. ietimWu ~ubbilincle aahip- 'arallclar. Jzmir naemt.a.t lıia11 ••· H&Ae talaldkatına mticlclehanu. S lnlllllhk KilltGr filmi dlıterilecektir 

l!llllr.a· ,.._ ~ bk1 leda.t .-mınat verileceiini bildir· wine s•tirilerek teda•i alma mt ... .w •· 'hrıMl.ı• ,....,_.... iEANS1.AR:20 milyon ona &flkC•• 7,SOCla. lld yavrucak 5v.S 
....... ___ - . ~ - .., mifdr. mlfbr. .ı •• ...... 
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. SON HABERLER 

-'ltalya, Mayorka adası için 
cumhuriyetçi ispanyaya 

bir nota verdi. .......... 
Fransız gaz~teleri; ita/yanın, verdiği sözden döndD.

ğünü ve ispanyada gözil olduğunu yazıyorlar 
Paris, 27 (Radyo) - İtalya hüku- Star mecmuası; İtalyanın vermiş ol- Binaenaley)l, İtalyanın bu ada ile hiç

meti; Cumhuriyetçi İspanyaya bir no- duğu sözden nilkıll ettiğini ve bilikis, I bir alakası olmamak lizımgelir. Hal-
ta vermiş ve Mayorka adasına vuku- İ to ki d ·· ·· ld - 1 b k' ı ı b t d. - · h 
b 1 ak h te 

.. .. 
1 1 

spanya pra arın a gozu o ugu-, u ı, ta yan mat ua ının ver ıgı a-
u ac er cavuzun, ta yan toprak . 

lanna karşı yapılmış•gibi telakki ede- nu kaydetmektedı~ler. berlere göre, Cumhuriyetçi İspanyaya 
ceğiııi bildirmiştir. ransız gazetelerı hulisatan şunları \'erilen nota, İtalyanın, İspanya için 

Bundan bahisle uzun makaleler ya- yazıyorlar: istila fikirleri beslediiini göatermek-
zan aria gazeteleriyle Londrada çıkan d4ayorka adası, İspanyaya aidddir. tedirler. ------··· .. ••···· 

Çinde müdhiş bir hava Kız mı 
muharebesi oldu. Oğlan mı? 

Japonların üç ve Çin~lerin otuz Bir kadın doğacak! 
beş h~rb ~ay.ya~t;s! kaybet· çocukların cinsiye· 

tıklerı bıldırıbyor. tini tayin edebiliyor 
İngilterede bir kadın, doğacak ç& 

cukların kız mı erkek mi olacaiını 
bilmekte ıöhret kazanmııtır. Söyle
dikleri istisnasız olarak o kadar doğ
ru çıkmıştır ki, herkes buna saıc
makta ve ba gibi §Cylere i~nmak 
adeti olmıyanlar bile, bdırun ena
rengiz bir kuvvete sahip olduğunu 
icabul etmektedirler. 

Bazı doktorlar, doğacak çocuiıun 
kız mı, oğlan mı olac:ajım bilmek 
mümkündür, diyorlar. 

Miais Hoyerin usulü batkadır. 
Meseli gebe bir kadın çocuğunun 

kız mı, yoksa oğlan mı olacaiını öi
enmek istiyo, diyelim. 

Misis Hoyer, kadını karpuna 
oturtuyor. Eline bir dikit iinesi ve--

Sokol bayramı Kültür bakanı riyor. İğneye bir de ilik geçirilmi.-

v •d tir. ana gı iy,or - ipliği elinizle tutun ve iineyi 

y•• b• R • • h Ankara, 27 (Hususi) ..1.. Kültür bırakın ıallaıın diyor. 
UZ 10 genç, eJSICUm ur B"kanı B. Saffet Ankan, Van Uni- fğne bir saat rakkası gibi sağa so-

••• 

B. Benesin huzurunda verait .. inde tetkiket :rapmak Uzere la gidip weliyor. o zaman, kadın, 
perıembe c\inU Vana sidecektir. elini iğneye yaklattırıyor ve elinin 

J•imna&tik yaptı KUltür Bakanı, Van vilayetinde Japonaskt;,rle1-ı tersi ile yukarı dofıru ifıncye vuru-
bütün maarif itlerini tetkik edecek-

Prag, 27 (Radyo) - Sı>kol bayra- Sokol teşkilatına dahil yüz bin tir. Tokyo, 27 (A.A.) - Domei A- korkunç olmuştur. Üç Japon tayya yor. 
nu; Reisicumhur Edvar Benes, Baş- genç mwazzam bir geçid resmi ve mil- --o 0 e>--- jansının henüz teeyyüd etmeimif resi kaybolmuştur. Ucunda iplik olan iğne, tutan b-
vekil Milin HO<iza, nazırlar ve kor ' . . . A olan bir haberine göre Lung Hayın Alınan son haberlere göre, hu dının elinin üzerine konuyor 
diplomatik hazır old"""U halde mera- teakıben, saatlerce süren Jlmnastıkler men•ka cenubunda hareket icra etmekte O· muharebelerde otuz beş Çn tayya- jw · . . .. • k .._ la J k 'd be d w • d ...... 1 .. .. - gnenın ucu sızı rosterme te-
lim! ba lam tır lardı n apon ıtaatı yenı en gar 011 resı uıuru muftur. d. . w • 8 ~11 • yapllllf r. ru ilerlemeğe başlayarak sular altın- Tokyo, 27 (Radyo) - Domei A- . ır: ç~.uıunuz kız olacak ... ~er, 

S k
•ı A k Bitaraf komilyoııa aza da kalmış olan mıntakayı geçmeğe jantının teeyyüt etmiyen bir habe- ıplik sızın tarafınıza aelaeydi oilan 

Por teş ı ah anunu g3ndermivor ve bu mıntakanın ilerisinde kain bir rine göre, Japon kıtaaları Çinin olacahtı. 
Londra, 27 (Rad;o )- fspan a- noktayı isgal etmeğe muvaffak ol- g~rp cephesind.e sular alt~ndaki ar~· Bu «tecrübe> helkese pek basit 

da L ıı· le . . il ·h 
1
. Y. muşlardır. zıden weçeek bır noktayı ııgal etmıı ve manaaız a-liyor ve kadınlann hi .. 

M h ı• •• d B Ş •• k •• K çaı~ fC ır nn ve ııv a a ının B k . . ·ı kt l rd. B it . . ·ım e- ,. U te Jt eDCUmen e • U rU aya bombardıman edilmesi münasebe- d. u no tanın ısmı verı meme e- e kıred •. u no tanın ı,mı ven e- biri Misil Hc;>yprin l'Öyledikleri.._. 
fi 1 ·ıt h .. k.. f d ır. me t ır. evveli inanmıyorlar Fakat çocuk-

SpOr gençlik hayatımızda bir ~=ha~lfnd:re t~k~b;t veta:hkik: Tokylo .. 2N7 (Radyo) _hJapon Tobkyo, 2F7 (Radyo~ - .~apo~ ı~.rı doğdu.iıu zama~ ha~tle gö-Ve . . t k·ı· k .
1 

k . tayyare erı, ı aşang tayyare angar mat uatı; ransanın, Çıne yuz ellı ruyorlar kı c:F alcı kadın> doCn-11 söy-- kili _,J.:.:_ • • ıçın ef ı ıne arar verı en omısyo la b b d · 1 d' ·ı f k 'k iw• . h be l . . ..... ın p yapaca uıaD rWAmD ..... •ı..ıliıııiaiıı:lea l:ııir -tlcie ~n- tıru om ar ıman etmış er ır. mı ron ran ı raz ett gını a r emıştır .. 
~- memektedir. HükOmet, hu komis- N ... n~ tayyare haı:-sar~ada ~ verQ'CH'. B'! paranın otuz milyonu Bunun mm) 

esaslannı anlatb yonun tctkili için Amerika, lsveçve lu~~ Çın tayyarelerı tahrıp edıl- nakden verıl~k!ir.. • Kadın bunu da anlatı or. 
Norveç hükumetlerinden bitaraf mıştı . Fransa, yuz yırmı mılyon frank .. Y •••• 

HilkQ.metin evelki gün Kamutaya Dünkü toplantıda hazır bulunan B. .. .11 . t . t' Tokyo, 27 (Radyo) -Naşangta mukabilinde Çine demiryolu malze - Şurada uç vazo ıoruyonu-
takdim edip Dahiliye Vekili ve parti Şükrü Kaya, spor ve gençlik hayatı- muAmess~ker .ıs.e~~sf ı. •w• d H ) vukubulan hava muharebesi, çok mesi gönderilecektir. nuz ya, bunların içinde denizin di-

A merı a ıstınga ettıgın en o· bine inmis bir volka k··tü rd 
~nel sekreteri Bay Şükrü :kayanın mızda büyük bir inkılap yapacak olan la d h"k.. . .. be · n u va ır .• 
ınuhtelit bir encümende müzakeresini bu çok mühim projenin esaslarını izah ı n 'lad·w•utukmd~tdıncek m~s t ctevka~I c h • •ı M•ı A Babam çoğrafya alimiydi, Japonya· 

1 ven ıgı a ır e omııyon eş ı t · •w • •• •• bi lb 
teklif ve umumi heyetin kabul etmiş etmiş, hUktlmetin spor işlerine ver· 1 k d h 11 .d um urıye çı er 1 ano ya gıtt.ıgı zaman sonmuı r vo • 
olduğu spor teşkilatı kanunu projesi mek istediği müsbet ve verimii h~tika- ı 0 uknaf caı· vet er a k•Pt.anyaya gı e- t 

1 

nın dibinde tetkikat yapmıt ve de-
. . . . re aa ıye e seçece ır. · d .. k .. l ıa la da k l L 

ınuhtelit encümeni, dün B. Aziz Ak- metı belırterek bu proJe sayesınde el- - - o o o--- v d • k h • ı • • nıze o u en v r n a mıf ~um-
Yilrek (Erzurum) un reisll~inde top- d~ ed~ecek neticeleri ve altnacak ted- Amerı·kan zırhlıları ve ene ı şe ır erını lan top~ıftır ... 
}anarak l&yiha ilıerinde tetkiklere baş bırlerı anlatmıştır. Bunlar u~ nevıdir ve bunlann ha· 
ıamıştır. Proje, bir spor genel direktörlüğü . b b d yatın sım olduğunu keıfettim. Ma-.. ••••••••••••••I tesisi ve yeni organizasyon vasıta- Havr, 27 (Ractyo) - Nevyork. Vı- d kt• lum ya, ilimler hayatın denizde 

Ô 1 siyle sporun köylere kadar yayılma- yong ve Teksas adlarındaki Amerikan om · ar ıman e ece l ba§ladığını söylerler. 
N 8ETÇ ECZANELER ıını hedef tutmaktadır. Proje mem- , zırhlılan, Vis amiral Con~onun ku- . . . 1 V azolarcbln birindeki kiil erkek 
Eczanelerin bir haftalık n6· lekette rençlerin, ne tekilde spor ya- '. mandasında o1dukları halde bugün - Baştar<ıft 1 ınrı sahıf~de -:- 1 ğunuteyid edebilecek vaziyette ol- cinsini röeterir, diieri de dip cinsi. 

bet ...ttınlerini gösterir cetvel: pacaklarını eı:ıash olarak nizam altı- Port Smot limanına hareket etmişler- Atleye cevap vererek, aahıplerı ka- duğunu yazmaktadır. 1 Üçüncü vazoda ise ikisinin halitası 
5 - na almaktadır. Spor kulüpleri, tespit dir. bul ettikleri takdircfe İngiliz ticaret 1 Londra, 27 (A.A .) - İngiliz bay vardır. ' 

PAZARTESİ: edilecek olan örnek nizamnamelere . Amerlku.n harp gemileri, bilahare ~~purl~rr;ıın silahlandırılabileceğini rağinı hamil olan ticaret gemilerine ! Çocuğunuz kız Qlacak oğlanmı) 
Kemeralbnda Şifa, Güzel- uyarak faaliyetini muhafaza et· Hollanc!a hmanlarını da ziyaret ede- aoylemı,tır. karşı yeniden tayyareler tarafından . Bunu anlamak için iğneyi evvell 

yalıda Gllzelyalı; Tilkilikte 8. mektedirler. ceklerdır. Saylavlarda~ bir~, Fransız hudud iki taarruz yapılması haberi 48 sa- '. bu üçüncü vazodaki küle habnnm. 
Faik; lkiçeşmelikte lkiçeşme• Muhtelit encümen bugün de top- - o o o-- larının cumhurıy,.tcı İspanyaya ka- atten beri Londraya gelenlıaberler- ' B tl · ~ · .. • h !L! 

k 
. . . _ . ı u sure e ıgnenıq uzerıne er uu 

Jik·, Alsancakta 8. Fuad, Ay· lanara proJenın maddelerı uzerın- ~ I ..1 1 • h kot oatıldığı halde, b"'ka devletlerin, de Ku gibi taaruzların artık nihayet · · hA ·1 b' t h .. ._ · 1 k'k . . ;;tÜ•• ıP uy:..nuıran )il° ar • cısmı amı ır oz U'l~mıı o ur .. 
vuklada Halk. de tet ı lerıne devam cdecektır. Bu ıeneral Frankoya hala yardım ettik- bulacağı bildirilmiş olmasına bina- F k . . b l b" . d E la 

tekiklerin yarın da devam ederek, la V:n·.şova, 27 (Rad.yo) - Polon)•a- ferini ve t.:ududlarını açık bulundur- en siyasi lngiliz mehafilinde derin ~ a~ ıgne u~ arın ırın en az ' 
SALI: yihanın çarşamba günkü Kamııta \. da yapılacak otomobıl yarışlarına 600 :luklarını söylemiştir. bir tesir hasıl etmistir Bombardı-1 ~ıger.ın~~n eksık al~!ftırİi K4~r 
Kemeralbnda Şifa; Karan- toplantısına kadar umumi ht yete otomobil girecektir. Bunlarclan 26 ıu- • . • .. ı · · ıbresı doncrken hanııısı ga P ge ıp 

tinada 8. Eşref; KemerdeKe- ht 1 . Al 1 t beh e Harıcıye Nezareti mustefarı But- manların yanlıslıkla mı yapılmıs ol- annenin tarafına geçecek) 
arzı mu eme dır. 11.ın1 Anılan °1 ması. an renhmadndl anda- ler, bu sözlere cevap vererek ezcüm-,duğu yahut ge~eral Frankonun oto Annenin karnındaki r.rv-uk e&er 

mer, Alsancakta 8. Ahmet sır e man arın cenup u u arın ı d . . . . . . 1 ._.. " 
Lütfi; Etrefpaşada Etrefaşa. - o 0 o--- ''ol. kôprii ,·e:omir tesisatı tedkik ede- e f"mı,tır kı: rıtesıne tahı 0 mıya~ tayyareler ta- ·kızsa, diti cins külünü kendisine V &rtii:.OVa ~ekleri şüphesini uyandırmıştır. Hil- - Bu •o~lerinnizle Portekiz hu- rafından mı Y.~pıld.ıgı yok~A uzlaş.- çeker ve iğne ann~nin tarafına dö-
ÇARŞAM8A: 'S' k.n. t . tertı·p -...ıenlere bu mil- dudlarından bahsetmek istediiiniz ma yolunda gosterılen hancı tema- ner. Yok ejer dojacak çocuk oi• 

ume, )arışı ..,., "il · · dd d 'l · · d 
8aşdurakta Sıhhat; Kara- him m~seleye karşı tedbir almalarını anlatılıyor. Biz, bunu kabul etmiyo- Y~ e~ı~. mı a e .ı ~e~ı su.r~.tın e lansa, erkek cins külleri iiney~ dı· 

taşta 8. Habif, Tilkilikte Ye- Sinemalarınd ın bildirmlstir. ruz. Bildiiimiz birıey varsa o da,~~~ :ı~ıncre;. mı ılerı geldıgı tah- §8rl doğru çeker ve hu eefer ıplik 
ni lmıir; lrgadpazannda Asri, her iki taraf için bütün devletlerin ı 1 

me te ır. annenin tarafında kalır .. > 

b 
· · J k bitaraf kaldıklarıdır. Gerçi, bunun . Her halde surası muhakkaktır Deli saçması gibi Wurdılar, değil 

Gtızelyalıda ~fiyet. .r:nae çı an Ekaliyetler aksini iddia edenler çoktur. Fakat kı • .A:~am_ka?1arasını~ 90~ celıe~in- mı} Fakat, tahminleri timdiye b-
PERŞEM8E: söylenenlerle eldeki resmi malumat d.e goster~llış olan sıyası asabıye- dar hiç yanlış çıkmamtf. Her halde 
Kemeraltıoda Hilal, Güzel- 'Y On gı n mes' e}esİ biribirine tetabuk etmemektedir.• ~:be-:l:ı~:. spanyadan alınan son , tesadüf.. 

4 1 
•. • 

yalıda Gilzelyalı, Tilkilikte 8. Varşova, 27 (Radyo) - Bu gece, Avam Kamarasmdaki münaka- r·------------
Fuad, Eşrefpaşada Eşrefpafa. . bUyilk sinemalardan birinde bir kor- Prag, 27 (A.A.) - Ekırlliy~tler ni· talar, uzun silrmtiıtilr. ~ 

CUMA: : ~ deli gösterilirken asızm yangın çık- 1.amnamesi milzakerlerinin kat'i bir Londra, 27 (A.A.) - B. Azkar- Elhamrafdarf'8indr-~illi kü 
Kemeraltında lttihad, Gü- mıştır. safhaya girmiş olmasına. rağmen ~e tın Londra vePariste yapmış oldu- - t6pban:.__ı~m=~· 

l d G 1 Halk, korkudan .panik göstermiş ve halk, .n? .de matbua: ~u nıza1 mna~~nınn ğu teşebbüsler hakkında mütalealar Bu hafta iki nefis filmi birden 
zelya ı a üzelyab, lrgatpa· bu esnada, seyircııerden birçbk kim- metnını öğrenmemıştır. Ya.nız bıhne serdeden gazeteciler mumaileyhin } L 8 h 

Hayat• 
ucuzlatmak ı~ın yapı

lan t~tkilder zannda Asri, lkiçeşmeliktc: : ı seler, ayak altında kalarak ezilmiştir. bir~ey varsa ekalliyetler~ ~tavizlerde B.Bone ile yapmış olduğu görüşme 
1 

- a 0 em 
lkiçeşmelik, Alsancakta 8. ___ bulunmak hususunda hükumet bulo- ye hususi bı'r ehemmı'vet atfetmek-

- J Marta Eggarth Ankara, 27 (Huauai) - Ek011..ı 
Fuad. kunda tam bir anlaşma hasıl olmuş- tedirler. 

Al d l 
• Jane KiepurP Bakanlığı, hayat ffhahlaimı a.ı.. 

CUMARTEsi
•. manva an saru uvor tur Geniş bir ademi merkezivet siste- Tay · t · ·· B 1 • 

l " • . ·. .: , . mıs gaze esme gore arse on 2 G •• h mek İçin alacalı tedbirler etrafm a 
8a,durakta Sıhhat, Karan- Berlin, 27 (A.A.) - Buradaki mının mevzuubahsolduğu SO)leni~or. hükumetinin hareketi lngiltere hü- una tetkikler yapmak •• Bakanhia 

tinada 
8

• F..,ref. Amerikan diplomatlarmdan ötrenU-ıMüzakerelere flf.&liYetle de\'am olun- hükumetinin sivil ahalinin bombar- por vermek &sere ls•içreli mlltıeba .. 
diiine göre, Berlindeki Amerika ae- maktadır. daman edilmesine bir nihayet verme Çocuğu aıs Lorensi setinaitti. Bakanlık çok 

PAZAR: faretinin bir mümeaaili bu •bah Ha• Prag, 27 (A.A.) - Uanlayn parti- ğe uğraşmakta olduğu bir sırada ehemmiyet •erditi hayat pabahbiı 
Kemeraltında Hilil, Kara- riciye Nezaretine siderek Alm&ft7•• 1 Bi &ibi hareket eden Macar partisi de pek mevsimsizdir. François Rasay itinin bir an e..a ........_ .. içia 1-

ta,ta B. Habif, Keçecilerde f'nın Amerika tabiiiyetinde bulunan hOrriyet ianesine iştirakten irntl?a Deyli Meyi gazetesi general Fran Feli Kudart kinci bir m& ...... aetiibalttir. Y .. 
Yeni İzmir 1 t d 

1 
Yahudilere kartı ittihaz edeeeii hat-ıetmiş ve Macar mebusları Başvekıle konun tayyarecilere bundan böyle Seanslar: 3 _ 7 de La-bo-hem ni milteh ..... t...ut--1n Lon .... 

' rga pazarın a h kk d .. • l f ö d k b i eyi pro 1 •--L-Aırı". tı hareket. a ın. ama. t•.mmım ma- bir te gra. g n. erere u an - ngiliz ticaret gemilerini bomba"1ı-j G b üni•eraitesm.len Dt. --mchr. Dr • .. •lllii•-------• .. 1 d 5 - 9 üna çocuguw • IU..t •• ızahat 1Stemııtır. testo etmı!l'er ır. man etmeleri emrini v\;;rmiş oldu- 1----------....;;;.... __ 1 Benham ela edtlerine batlamqtw. 
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~mmm---=-~~--~1 İtalya İspanyadaki gö- 1 "" S 1 H H İ B A H t S LE R _ı 

nüllüleri cekecek mi? 
' •• 

Dahilı Jıastahklar 11111teiıassısz 
Seı-J:i Uğur diyor ki: 

Sıtma 

Dr. 

Yavuz; Tomanbay kuvvetlerinin yekdig'"' eri e bog"' uş- Mussolini İngiliz . İtalyan itilafının tatbi· Sıtmanın ate~
4

devresinde, haala· 

k• • ç b l d k • • lar dalak yerinde ağrılar hisset• 

tuklarını görünce ateş en1rini vermişti. ını em er ayn an ço ıstıyor. ;;,::~:~~r~e;·d~:;~d~e~:111~s~:!:rm:: 
Ym•uz, her !'.Wl i tı.t·lıl kufi sul'ette Yaz:ın: M. AYHAN vnı·ilerde nurnbr sn.vuru snvurn, onu Paris gazeteleri, dün karışmadık ıule gelen itilaf bütün partilere men o!ur. H ua haatnlnrm idrarlarmd 

}uılle knrn.r verr'nişt i: 209 _ htkip etiiler. komiteıinde husule ~elen itilaf ve ıup gazeteler tarafından büyük bir albomin bile görülebilir. Bu titreme 
Ne Mısır vuziyeti, ne rlc memleke- ki iki t:ll'::ıftan biı'ini glicendirmek Fakat birdenLire deh ·etli bir gti- Çemberlaynın Avam Kamaraaında· memnuniyetle karşılanmaktadır •• Bü ile ate$ devresi altı yedi aal sür· 

tiıı diger bUUin işlel'i ve kendi inin olurdu. rültlidlir koııttı: ~ ı ki beyanatı hakkında tefsirlerde bu· tün alaka bu itili.fin muhtemel inki· mektedir. Bundan sonra sıtm nın Ü· 

ubl'ı, itidali bunu musniddi. Evvela, Bu kaı ar \'erildikten sonra. Sadi Ym·uz. vaziyeti iyi kavr:>··nş: lunmak~~d~rlar. . . . !aflarına v: lt~lyanın İspanyaya ta- çüncü devresi girer ki, o da ter 'dev· 
K lıiı-eyi kuv\etli \'e emniyetli bir ele beyle Şeyh Selume kumnndnsınd~ 011 B l . . Repuplık şzazetesınde Pıyer Do· assut teklıflerıne kartı hareket tar. ridir. İkinci devrenin sonunda bir· 
tc::ılun etmek lnumdı: l lıin kişilik bir kuvvet hareket etti. l k- un ıır Mı_ır a kerleJ'ıdır .. Mut- minik, şöyle yazıyor: zı Üzerinde temerkü~ etmektedir. denbire hastanın bütün vücudünde 

Yunus pasa.. d l : ~n aralarn1dn bir ihtilaf çıktı ve çur- «İspanya hakkında Çem~rlay- Umumi ıurette matbuattan nnla· bir ter husule eelir ve hasta iyilik 
Km'l:ılıkh olm·ak yurilyen or l1 ar, pışnurlar 1 b" d" .. · d M"d h ı ld • b l • ·· k 

Tomanbn~· hangi çareye ~~Ş\'lll'lll'SU 1 ilıayd bil'il>irme yakluşmışlaı·Jı. f.'a- n·· . . . . nın ır uşuncesı var ı: u a a e fi ıgına Öre, u mese enın muna a- hiasetmeğe başlar. Hnrnret derecesi 
S lu ed C gl rnuhak d ıyerek toplam ateş emrı ve11 • ı. dınemek .• Bu ayni .zamanda bi:ıim ~ası i,;in lnailte:re ltalyadan daha mü birderıbı'-e no-mal lıale du·· .. er. Hatta 

r un, onu mag P ı: c - kat henilz biribirini ı.ormüyorhır ı . • • • · '" 
k kt E T l '"'aııındak· . Şı.'mdi . • h::s.ı I\.ıe. mluk.leıini, hem <le 1 de,di.işiincemizdi. Şimdi iac •. ecne.bı.· aaid _bir vaziyette bulunmaktadır. b"u'yu··m·u·" ol .. nd"lak b·ııe e·k·ı lıalı"· ·u ı. sasen omun nıyıu ., ı Şadi be~ le Şeyh Selfim ut ilzerinde . y .. • • 

huvvet te pek foılu olmamalıydı. Ak i vanynna ilerleı·ken, Şe~ lı Selame: knbıle s~vurıleruu nym a.te.J nltıtırt nl- ~ıt_ alarmın İapanyadıo.n çckılmesını 1 aymia gazetesi muhasematın ne avdet eder. Şu hnle göre, aıtma 
tnkdirde Tomntıbay çoktan lıücum · _ Şu bium sultnn, çok .Zl•ki udnm mıştı. Memlftkler ~·p lrnlııl~ler ne ol· ı .. ıyor. lıpanyollar, diier ecnebi nihayete ern ed için halyada mev· nöbetinin titreme devresinin ba,lan• 
derdi. l 

1 
duklnı·mı ı; enıE:m1~1 ruı. devletletfoden kurtularak memleke. cud olan sebepler arasuıda hükume• gıcından on jki veya on sekiz uat 

Binaennleylt, ordunun millıim biı· ve~ e dinı · Ynvuz kahk.ıhnlarla fl'UlUyordu • tin im rı için tabii b nae:rleri olan tin ikhsadi '1e mali lıeaaplarmı alt .sonra hasta tamamile iyiteımit bu· 
kU\"Vetini diğer tarafllrdan muhtemel e . • Bu iki tnmf şnşırmı tı. Giilleler, ınaili~lerc döndükleri zaman Çem• üst eden bL1~day rekoltesinin fena· lunur. Hastada yalnız büyük bir yor-
herhnngi bir basklna karşı burada bı- - Hayrola, ne oldu 1 tnm ortalarına dtt .. uyor ve çığlıklar. berJayn, partiyi ka2aıulmıf acldede· lığını ve Jiretin kıymetten dilşmesi eunluk hiaai devam eder. 
ıakarak Tomnnbayn l<arşı çıkmak da- - Ne ol cn.k, böj le bir çete hnrbini tarrcıknlar gökJere çıkn·ordu. Bi.\yllk cektir. üzerine halkta için i<;in kaynayan Sıtma nöbetl ~eçtikten aonra çok 
tın muvafıktı. Di\•am toplıynrak bu bize bnaktı. füze emııiyct etmiş oldu, bir pişmnnlıık \'e ersemm:le kaçışı- cektir.» memnu~:yetsizlik ıayialarırıı :tikret· defa yüzde veya dudakta uçuk vu. 

bu L:r! .. !kinci i, l\1ısıı· nrkcrı, epe'"'· 1 ~ Ak il L l lm'ş Jur 'rko d .. P . g •etesı"nd 1 -on mektedır !ıkrini açtı v karar \'erildi. .... ., yor H<ıı. ı nl'ı nş arma ge 1 • ·ı.:. 0 arı a... e ~ · kua gelir. Bu tstırabı veren nöb tten 
Yunus pngn klrk bin ldşilik bir kuv- ce 1.;ozulmuş.. füknt iş işten geçmi ti. Baibby ıöyle yazıyor: Bu gaz te ıunlau ilave etm~kte· sonra fasıla devri devam eder. Bu 

vetle Kahire muhafa2asmdn knls.c&k· Şndi bey kıpkırmızı kı..silüi: Şimdi kendilerini kurtarmaktan <Dünkü itilaf Umid edilen netice· dir: devrede hasta ateşıizdir, yalnız bu 
. - Bu fikri nereden nldımı? b<>ıık ... "nre 'l·okt ı leri verirse, ispanyada ltalyan ve Al. «itilafın tasdiki lnııilterenin mali fasılalar sıtma amilinin nev'ine göre 

tı, padişah tıı hnreket ed ce ·tı. ..... .. ~... ., . - llnkfkntlerdt!Jl, hadi elerden, tee- • • man l'Ör .llüleri ateş hııthndan uzak bir yardımına ımkan verebilecektir. otuz altı, elli aant aürer ve bund n 
Divanda verilen bir karnr ve bunu rObelerden_ MıJ meydanda, tn, Suriye Şeyh ~ehı.me, artık x avuzun ordu· laftırılacaklardır. Bu itilaf, İtalyan- itilaf tasdik edilmediii takdirde sonra aene titreme il yeni aıtın nö• 

takip ed n haıırlıklar, derhal göze hududund"n beı·ı· da)·-'· ~·i~·oraun\lZ .. suna dogru ıleı.eme imkanım göreme- lnoiliz ·1t·1·ı t 1 1• b" ı b. dı b h. 1 M .. uı. Q _ • 1 .. ı a IJ".1 amnm aması azım oy e ır yar m a ıs mevzuu o a· betleri ba,lar 
çnrpmış ve Kahirede bulunnn ısır· F k h k t yince s ~n knydı \'e rnütebakı kU\'VC· oelen frnnıı .. ital · h d . . ma~ · 

d h l T - a t, .Yn ı:ıe~· • ro · pata\'n il2. • " .... yan rnua e eıının .... » ,... Şu a• b0 l' m l'd 0 k 0 b 0 "b t' lılnrdan biri, keyfiyetten eı· a O· "" " ~ tini, gene gülle nteşi nltmdn nihaset· · · . . . . . . . . .. r "1 1 ın e 1 ır ı, ır no e ı.n konuşuyor unuz? . . . • : .. skdını aecıktırmek açın Romanın ı· Nıuz Kronıkl razeteıı şoyle ya:ıı· başlangıcından diğer nöbetin baılan 
ınnnbayı haberdtır etmişti. s12 ovnnm önlerme doırıu nhp irötur- caJ edece4'i her t"' l" t hh.. b yo . . . • 

Şi dl T 
b d t db · ~ ] - Keyfimin kihyası d ğil in )'n !. dü ur u ea ur ve a· r • rıcına kadar sıtma plasmodıs bır bil• 

m oman ay n e ır. er ıı mn. - Bu ordunun kumandanıyım ben! . hanelere sed çekec ktir. aMuuolini, itilafın mer-' iyete rir- yüme devre•ini tamamlamıı olur ki, 
ğn başlnmıstl. llk fedakdrhğı göste. A Şadi bey de bunun rJrnini yaptı. Franıuz-ltalyan muahecleıi akde- meaini Çember-layndan çok istiyor. birinci faktörde onun için nUn aıırı 
ı en, ..,.ene Şadi bey oldu: Şeyh Selame kızmıştı: Yavuz: d·ı 1 ·1 1 t .. 

r. S b d k 1 ı mezae, ngı iz· t lyan itilafının Hakikatta talya için iktrıadi ve •İ· nöbetler yapmısı. bulunur. lkı'ncı· fa''• ,.., lt d,..1· b d • •t• - en u or unurı' umnnı amsın D 1 • 1 .. b. . y ıa - :sn anım - .. uı - en enıze l ı- .. . . . - tın nr - tlı.voı·du - Jırı ırıne hir bir kıymeti kalmaz.» yaai bı'r •aruret cuddur ·· · b vle mı? Fakat b sk TY.. b ) " ... mev ·» torun üyUme devreıi daha fazla 
mnd buyurulurü bir istirh!lmda bulu· 0 ·k . •. uk::ı rın ~o.,~, enım girmşler .. Acaba şu karışıınlnrm başla fioaro gazetesinde Vladiınir Dor· 

ns erım: Beııım endi asker1m .. Bir . . d • • • • müddete tevakkuf ettiii için de bu• 
nacağını: . tı k b:ı· . ş d . tında kımıer vardı ? Bıze oğru gelen meason, ,öyle yazıyor: Macarı·stan nun yaptığı nöbetler iki 2 unde bir 

- Mesela, ne gibi? l are e onu çe e • mm. ura s semn k b'l k' . k b'l .. d.' D l d' h k . k 
k . . dö t b. k" . b . k' . ·a ı e ·ımm ·a ı esı ı ı. « a a ıye il umetı, arışmazlı\c. husule ıelir. Her gün nelen sıtma 

ı.. k' . . . n. erın üç r m ·ıs,ı, enım ı lSe .. 1 ... 
- Bana on uın ışı vercreksınız, ltı 1. ı.· k' . S ·k. k - Devam edecek - ılı tı.fı mucibince Pirene hududunun nöbetlerinde ise, bir anofel atım• 

b k t . 1 b' t h b" a , ye( ı uın ışı.. en ımc ·uman- k . • h 
u uvve ı a ıp ır çe e ar ı verece· d 1 k apanması ıııni er t ürlü münakata mikrobunu aıı!adıktan sonra aıtm• 

• . O ··-11 h h . d an ı • yapıyorsun.. k 1 k Y h d ·ı _. • gım, Slnun ı arın er cep csın en ~ h r·t lrn k. ti K h aman . mevzuu oma tan "kurtarmak için a u ı er l c1n nöbeti zuhur eder. Sonra bu nöbetin 
k ·ı - r...ı d" - ~ey ' ı ne t;l rmn ıs yorsun.. a r ızımı- k d'l•w• d . b 1 • n ın nr ynpacagım. v)' e zanne ıyo- O'n b. k F•tn ö l en ı ıgın en ıcap eden ted ir eri sonuna doğru ikinci bir ano'fel diıi•İ 

ki O 11 b P. l Lft] d - u ız çı nrmnyız. ı e, ye • almıtlır. B\1 mu··kemrn•l b·ır hareket- yenı· b r"r kanun . b' 
l'Uln , sman 1 nr, uY e sarw nr a b' • t• ki d d ,._ t• . Z)ll cesareti "' ikınci ır sıtma mikrobu neslini in· 
b gibi hnrpl da l k ır pıç ır , saray a oıııar, ye ışır t" L d k • • 1 u ere yuııamnz ar \'e ço '·U. ü ır. on ra omoteaı ıse, nıiliz pil· ıanı sok rak aıılamıt bulunur ki 
•ftlefat verirler. ve ıU Y r.. .• _ •- t'" k b l B k d lı<: _ nını •• • surett~ a u etmiıtir. u Cl ar ı bu hastada her ırün aıtma nöbetleri 

Bu fikir, esa itlbarile- muvnfık ~ij.. • - Allah bel8m versın Ug\11:$\1% he· B k } k ela mükemmeldir. Bu suretle herkes • ekıik olmaz. 
ralmilştn. Tomanb!ly: ı·ıfl aş a a rIIll QfU• teahhüdlerini namuskirane ifa eder· Budapeşte, 27 (P.ndyo) - Yahudi· _ARK.ASI VAR _ 

_ Ancak • dedi • çete harbinde biıe Şt-yh, derhal kılıcma sarıldı: k . . k } ıe ufuk aydınlanır.l') Jer hakkındaki kanun, lıugiln inti~ar 
ıefakat eden kahrnm:ı.n Arap sUnri· - Ne? .. Sen bnnn küfrediyorsun ffia l Çlfl aza at attı Övr a a::eteainde madam Tabu1ı etmıştir. 
Jerimizin mahareti aorikiirdır. Onlar hıı?.. Y . yuıyor: Bu k unıı. göre, Yahudilerden avu-
bR!km vermekte çok tecrübelidirler. Ve kılıcını çekerek arka ındaki ef-

2 
a9t138resmı ( « Vr~mc> •8~elgrad, «Harici siyasetin müıkül yeni bir kat, dol-tor \'e mühendis olanlar, iş 27-6-938 

OZOM . b' k d ı..- • ...."J • 1.6. ) ga2ctcsıne ukr~ten fh b. k J g·· b·ıı k · · h ",,A tt 'k Bana kalırsa, bu k'Uvvetın ır ·ısını ra ~gıcuı. . . . sa. aıı ır ere da ha Fransa ve n· ore nıe ıçın u ... ume en vesı a 
MemlQkle.rden olsun, daha fazlası ka· - YUrilyiln be çoeuklart. Bizim çekılen bır telgrafta beynelmılel ha- 1rilterenin daha aıkı bir ittihadına alacnklar<lır. Çuval 
hilelerden.. bu pis, uydurma kahramanlarla işimiz va mitingine iştirak eden Atatürk müncer oluyor.» Y nhudi e.snafa gelince; bunların, 14 

Alıcı 
istiklal {}irketi 
ZEYTINYACJ 

Cinsi 

K.S. 
18 

Tomanbny, bu fikri ileri sUrdükren yoktur!. kızı Bn. Sabiha Gökçenin Bükreş· Ob pzetesinde Brido f öyle yazı· anc!:lk yü2de yirmisi iş görebilecektir. 
~onra kabile şeyhlerine baktı: İki kuvvet, bu sözler üzerine birden- tc hafif bir kaza geçirdiği bildiril- yor: -o o o- Kilo K.S 

33 - Ne de.rsiniz, doğru değil mi? bire nynldı. Şimdi her iki reis te ·n· mekte ve denilme\~ edir k.i: «Ma2i ceaaret ver miyor. Esküe- p } 23000 
Şeyhler. kendi Sil\•arilerinc mevki rar \'ere~iyordu. Fak.at çok silrmedi. - c:Bayan Sabiha Gökçen -cVol- rind~n farkh müsbet •e seri netice- o onya ZAHiRE 

verilmiş olmasına sevinerek: Şcylı Selame: ti> markalı Lir Amerikan tayyaresi- ler verebilecek :reni bir ıa:rret ıar· 
- Güzel olur, demişlerdi, hatta, bi· - Size he.rşey müstahnk - diye bıı· le gayet cesurane ve büyük sür"atle fedilmeai lazımdır.» s;~den fÜtu•n 

2im süvarilerin başında da şeyh Sela- tırdı ·Siz mahvolacaksınız l. b. . k . Popüler ea:zeteıinde Leru ya:zı· ....., 
. 1 k b ır uçuş yapını ve yere ınrne ıste-

me gitsin!.. Bu son sözler, do muş ·a ı taşıran d... d h. b" k k yOl": alacak 
ır d u· 'k. ıgı an a va ım ır a7.a vu uunn 

I te şimdi :rnes'ele çatallaşıyordu: daml:ıhır A olmu tu. ır ~~ 1 ı~·e, 1 ı ramak kalmıştır. Halk ıay •nre mey· lnıilte-re hilkumeti, Edenin yap· .. 
Çünkü Tomanbay Şadi beyin biraz kuvvet tıa.ra atımık ye.kdıgerıne snl- d k d k·. . . mak iatediei ıib~ ltalyadan karış- lstanbul, 27 l ısu:n' - P-0lonyrı 

, • d d 1 anını o a ar sarmı tı ·ı, ımş s::ı- • • hük' • ı· lı A " .. d 
abi ve geçimsiz olduğunu. şeyh Se- ır ı ar. t k d l t B C"k b" mazlıia tamamıle rıayet etmesini ie- ·uml! ı, u sene gustos ıçııı e 

Çuval 
l 60 ton Buğday 
400 ton Bakla 
200 Bakla 
133 Susam 
385 kent Palamut 
50 balya Pamuk 

K.S. K.S. 
5 50 5 70 

4 30 4 35 
4 30 4 35 

16 50 
490 

32 50 
460 

M(I d b 1 
' 

, t 1 oası ço ara mış ı. n. o çen ır . 1 k t' ·• L h d • • • • • 1 menin ise, tekebbür vesaireye mete- sa eme :ış ıya ı ) arım saa o - .. . .. . temıt olsaydı ve Roma ınü:zakereleri mem e e ımıze ır e) et c-on e.:'el'tk 
Jik vermemek istiyeceğini biliyordu. mamış~ı ki.' ufuktan sür'atle yaklaşn.n felaketın zuhuruna mam olmak lnıiltere, Fransa, ltalya araaında üç tiitün mübıt) aası iç.in hukunıeıınıi.:w . M ussolini sporcu ... 

Tomanbny, kendi endişesini karşı- ve genış bır uhnyn yayılmış olan hıl' için sağa dogru ani bir virnj yap· taraflı müzakereler ııeklini alıaydı, tcınasıı. gelecek ır. 
Jıyacak bir tedbir bulmadan, mecliste- toz bulutu gözüktü: mış ve sahadaki yüksekçe bir yere ispanya meıelesi aulha daha ınüıaid -o o o- ları kabul edecek 
kilerin hepside fikirlerini söylediler. Yavuz geliyordu.. çarpmıştır. Bu yüzden tayyare e- umumi bir anlatma çerçeveıi içinde S • • • 
_:Muvafık olur, Şadi beyle Şeyh Şeyh SeHl.me, Lu \'aziyetten istjfsde kerleklcrinin lastikleri patlamıştır. çoktan h~lledilmit olurdu.• znema S rglSI Roma, 27 (R:ıdyo) - MussoUni, 

Sellime git inler! etmek, Yavuza doğru çekilmek istedi. Halbuki bayan Gökçen hiç birşey Taynıis gazetesine yüre ltalyam11 Venedik, 27 (Radyo) - Ruı·:ıdn açı dünyn kupnsını knzamın İtalyan spot 
1 

Artık, bn karardan sonrn he?hangi Belkide teslim olacaktı. olmamı@ gibi, tayyareden gülümse· arılaşamaswdu zarıttet ·mır: lncak olan sinemn sergisine on yerli takımını Çarşamba günli Venedik sJı' 
bir~ey sö>-·lemek doğru olnmıı.2dı_ "Bel- Atını o tarafa sürünce, Arap silva· mclerle çıkmıştır.» Kantmazlık komiteainde dUn hu· memleketi tirak edeoektir. !rayında kaLul edecektir. 

ANADOLUNUN EDEBi TEFRiKASI: 4 
- Ziya! Seni baban formek i ti- Annt:m cümlesini il·mal edeme- cümlelerinin sonunu l nt'iyyen duy. Onun, bir y rayı andıran ığrellç 

yor! mi9ti. mak istemi~·oı·dum ! Bunun için, ı:ın- manzarasına mı herkes gülüyordu 1•· 

r ___ liiiiım ___ ....,, Bu gayri tabii teklif önlhıde deh- Çünkü ona başımı çevirmiş, tek neme baktıiım ~ibt babıı.ma da ters Hayır! 

ANL KT
ı A. KALAN A AM 

1 
şetli surette sinirlendim: ~özümle acı ncı bakmıştım. ters baktım. En da değildi. 

lKAR .t"\. - Ne ynp.acak beni babam? .Bira~ dn~a düşUndOkten .sonra, Faknt bnltam lıu bnktşıım görrnP· Birden, ortadaki kanapelerde
11 

J - Vallalıı bilmem oğlum~ gnli· - Gıdelım ! mişti. Tekrar söze bıışlnmak Uzere iri yarı bir adam nyağn kalktl. KııW 
bn seni çnğıryorla'rmışl Diye mırıldandım. idi ki annem onun kolundan dilrttU: balığı yararak yanıma gelai. Bnllıı: 

YAZAN : lRF AN HAZAR - Nereye çağırıyorlarmış anne? Babamla konuşmamız, evelc:e de - Hakkında hayırlısı ol un efen- - Oğlum, dedi; bir defa elinde* 
- A kere Ziyacığım, nakere !.. söyledi~im gibi pek :resmi cereyan di ı Dedi. Bak~lım yarın Allah ne kine baksann ! 

İhtiyar koylü gül<lG: Çlinkü, küçlik Lir lş yapmış bulu- - Askere mi!... eder, bılhnssa o, yOztlme bakmak· irösterecek !... Elimde ne vardı? 
- Aferin sana, dedi; llastn gibi nuyordum I Bir elim yorganda, bir elim gece- tan şid~etli .surette çekinirdi. Odama kapandım. Doğruca por- Elimi yukımya l·aldırdım. 

örünilyor un amma maaşallah kuv- Ve bir köylü tararından takdir edi- lik ent.arlsindc olduğu halde ne ya- Merdıvenın ba~ında, boynu sair tatilimin içine gömüldüm. Dört gün- Eyvah!.. 
vc•fo yerjnıle ! liyordum. pncsğmıı, bnb:ıma ne cevup verece- tarafa bükük babamla karşılaştım. Hık bayaramım, dört gilnlilk sande· Demindenberi mendil diye yazU· 

Bu özler, nki b:m:ı knn:ıd ver- Ben hnsta ve kör Ziya, demek iş iimi kestiremeden kary-0lanın başın- O bana, gözlerini kaldırmadan, tim bana zindan olrnustu.. mU sildiğim şey, benim nyakknbı be' 
miş gibi oldu. yapmıyn muJ..'iedir adnmlar meya- da donup kaldmı. -Nasılsın Ziya? Nasıl olmasın Hilmİ? zim değil mi imiş!.. 

Zayıf göğsümü gerdim. Kollarımı nında sarılmıya başlamıştım. Bu defa annem o<!.nnın kapısını Dedi. DüşOn bir defa ı.. Zaten, baştan bnşn kutu boy asile 
bir aşağı bir yukarı salladım. Dağn Sabahleyin Balçovaya adımlarımı açtı: - Te~eJckür ederim bnba. Benim ıribi mOnze\'t, benim gibi mülemma olan bez, ben terJedlMt 
doğru donerek bol bol nefes aldım. zor atarken, şimdi lzmire doğru 'kuş - Bekli:rorum Ziya, dedi: baban - Yarın ıı.hziasker şubesine gide- vnhşt, l>enfm gibi hnsfa, benim gibi yüzGmU knralnmış ,.e trnm\•tıY htı1' 

Demek ben hakikaten bir iş yap· gibi uçuyordum. kahveye gidecek! .Aynkta seni be..k- ceğiz ! herkesten ve herşeyden "kaçan Liı· kını rnıı.,.atlığa varmcnyA kııdar ı.ıı· 
mıştım. Köylünün te§vild tam dört gUn b:ı- Hro.r. - Ahziasker -şubesine mi? , genç, yarın yabancı bir heyetin İıu- tıln katıln gülclilrmilştil. 

lzmirden Balç.ovaya dağ yolile yU- na gıda oldu. - G_e.liyorum anne!.. - Evet! zuruna çıkacak, ve orndıı muayene Maşatlıktn tramvaydaıı uşnj'ıf,. 
rümek miihim bır iş sn;-ıh~·ordu! Annem bile, bn nn'i tebeddlllUm (Gehyonım) kelimesi dudakla- - Ne ynp:ıcnğız orada? olunacaktı . .. indim. e 

- Ey Tanrım! Sana btu şükürler karşısında b~'Tftm yaptı. • rımdan çıkıyor, fakat tatbikata y.a- - Sen muayeneye gireceksin! Muayene!.. Bnb:ım beni 0 hnlde görünce 11 

olsun 1 L~kin f yd J naşmıyor, Yani beni , bulunduğum -Askerlik muayenesine demek!. Bu kelimenin ne demek olduğunu yapacağını şaşırdı ı 1 
D . kt • k d b u ne a n ••• 'L'erden ı.. · 1• Ev t k l'k · b' b ıı•1 

ıy.e avazım çı ıgı a ar ağır- ... .. 'bi bir ak· ~ ıuır ~nni ollilun ileriye götür. - e , as ·er ı muayenesıne... ır srece yarısı bekçiden duymuş- - Ziyncığım, yavrum. u ne • 
mak istiyordum. Rilzgarla so~e~ alev gı ' miyordu. _Peki baba .. Lakin!.. hım. Mnhıılle lıekçisi, Kastamonili Dive ır ınma ~ n bıı tııdı. 

~ . tam bütün sevmcım lahzada oı'ta· • ç P g ş . . ,w 
Lakin, köylü amcadan utandım.. d k b 

1 
d. Annem yanıma kndar geldi. - Lilkini makini yok Ziya! Bu lıir arkadaşına şunları söy10yordu: Caddenin orta vcı·inde taş gıbı 

Avdettc, başımı fundaliklann ara. an ay 0 uver 1
• Elini omuzuma koydu.. emirdir. Eğer bu emre itaat etmez- - Geçen hafta muayeneye girdim. kiliyordum 

~ma koyarak ağlamak, bakırmak lh· Gene her 2 amanki aibi karyolama - N!çl? duruyorat.l~ Ziy_acıi'ım? sen, seni ask~r kaçağıdır, diye deliğe ÜstOmü bnşımı dış:ırdn soydular. Si- Babam .benim kolunııı girdi. 
tiyacile yandım!.. uzanmıştım... Dedi. Niçın böyle denn denn düşü- tıkarlar. Zaten ısen.... vil olarak doktor beylerin bulun<luğn üç metre kadar ileıidekt çeşırıe' 

Bu aRlayış ve bağırış, teessilrden Kapının l>nilnde birden .ımıemlıı nilyorsun? Görüş bakalım bir d&fa Annemin (Zaten ıeni, •. ), babamın odayn airmek, beni alimallah çok götürdü. Orada yüzüınil yıkadıJtl 
ziyade mu rretin i:fadılerifdl. ıeai duyuldu: • ~abanla, ~atın Mni.... (Zat.u Hn .. ) •1.!J'ttinde baılıy&n utandll'dı Ha1an 1 _ ;.rkaaı var ""' 



DOLU 

Sahife ~ ANADOLU Haziran 28 

FıKIRLFR Turistik yollar 
-İn tihana lüzum • 

____ .,._ -

var! Vali, inşaata nereden başlana

:----------------------------------~:..!..;!~,...;:_-=~~~~ 
- 190- Yazan: ALEKSANDR DÜMA 

• 'creye gitsem ayni . ey; dondurma
yı kah\ eye tercih zaruri ! 

cağını anlatıyor 
!Javulcu, 2urn:ıcı, darabukacı, tefçi, 

keınaucı. ctiııbti ., çii. g~1zelci hazıı·, mı.-

- Bn ~taro ft 1 in ri .<~alıifede -
Turi tık )Oll:u·ııı, ]zmir ve mıntakas 
içiıı çok i tif:ıdeli olacagı muhakkak-

Ztl'. f · 
tıl'. ncırnltınıln ımihm tesisat .vapıJ. RckabPt saiknsill' melfıikei kiramın 

iul etmi§ olduğu kanun Liı- çok y nl 
ıükümleı i ihtiva etmekt diı-. 

Muh it encÜmEn, projenin bi. 
·inci ve ikinci maddelerini oldugu gl 
>i kabul etmişti. Geri kalan madde. 

Felton, Mayledinin. bu hali karşısında hayran hayran 
" Sen kimsin, sen kimsin ? ,, diye bağırmıştı. 

Mnyle<li bu tered<lildü gordli; j:ı·enc 

ınutaussıbın dumarların<ln dönen kanı 
yak:.u1 muku'i im uu bı farke-tti; düş

manın te..,Jim ol:ıcnğını f arkederek zn
!er nidusı ıile üzerine saldıran ma\rn
retli bir kumandan gibi ayağa kalktı. 
HaZl'cti l\f eryemi taklid edeJ1 eski za
man rahibeleri tavrı ile kollarını uzat-

lhı kadar tatlı ,.e bu derece ricakfır Baron yavmı yavaş ilerlerkc>n !\ley. 
ledi ile genç zabiti şupheli bakışlarla 
süzmuştu. 

1 d . b. . 1 d · - . 1 f 1 , ması, Ağamemnun kaı>lı<·a su~·tıntıı ac e ı ırııu e ıgerın< en aı a :. . . " 
1 k l l 1 ) A bır kısmınııı 1 ııcıraltmn akıtılma ı ve erin yeni tekli ıudur: 
pc çoraıı ar, moc ern çanta ar. a- 1 bil .. k b" 1 . · 

olan sesi işiten, bu kadar ürkek ve bu 
derece mahzun olan bu IJakışl.ırı go
ren Fcltoıı kendisini kabahatli lıul-

. . • . ıorac a \"ll ır ote ınşa~ı da aı·tı 1 • M dd 3 B il · cıvert, man, leyluk'i, be) az, kırmızı, . : . • . ., • • n a e - u YO arın ınşası 1 
·ı 1 A k . k . 1 kntıle~ mıstır. \ alı B. Fazlı Güler bt rnu'· temadı· tamı·r. ag- açlama, Lak1111 yesı , rop nr. renguren · ıs ·arpın er, • • . _. .. , u 

hu usta gazetemıze nsıwıdak·; ı-~va h f fl h · - Çoktanberi buradan. Con, de
di. bu kadın izt> cirı:l\· etlerini mi hi
kaye .l•Ui? Bu huldf' konuşmanızın 
uzun üreceğine .. üphe yok. 

boynlı tırnaklar, bovalı sahne, boyvlı '" e. ~ ut". ' re mu a aza rn srıa aı-ına ta sıs e· 
. • nntta bulunmu tur: :1·1 k f k ı · d 1° ı ı mustu. 

Sihirbaz kaclııı kendisini yavaş 
yavaş zehfrli zinetlerle. ~ am güzel
lik, sakinlık ve goz yaşları ziııetleri
ııizle ~ıislenmiş ve l.ıuııların hepsini 
de herşeyin ft.vldnde güzellik \'Pr<:ı 

.üfuluk hanı ı ile ihata t>tmişti.FeL 

l"'kemlcler, boyuh dondurmalar, mti- 1 ece ev a a e ge ır er ıun ar, 
-Turistik yollnr kanununun \•ilıi- :lır: 

mış, göğsimil açmı~, saçl:ırıııı <lokmiiş 

olaruk bir eli ile elbisesini göi',rşline ka
patmağa çalı ırken ve genç ;.1ofnm11 
famu.rJarım yakıp kavuran atPsli 1.>a
k1şlsrını ona doğru dikerken yanın:1 

tloğru 1ritti ve bu <!Snndn ela yanık se
sine bu fırsatla vermiş olduğu deh!;itıW 
bf r ~etıınetle çok hazin bir perdedeıı 
unları okuyordu: 

cOnun esiri Bani yoluna yollansın. 
Oradn şehit, nrslanlnrn yem edibin, 
Allalıım, sen ona nedameti öğret! 
Göklere yükselen figanımı dinlet.> 
Felton bu acayip hal karşısında tnş 

kesilmiş giLi durdu. ElJeriııi kilitliye
rek bağırıyordu. 

on dedi ki: 
- Ynz1k ! K<!ndinizin knhahafaiz 

>lduğuıımrn i pnt et eniz bile elim
lcn gelen yalnız ize ac!maktır. ! 
'Joı-d clö Vintt'r ~ le)hinizde pek feci 
•. nadlarda bulunuyor. Siz bir Ilıri~-

Felloıı sasalaılı H' ~layledi ise le-
r1>cldiıd<> diişt>ıı ::;ofunun imdadına 

yeti~nıezse ıııahvol:H'ağıııı ke:4ircli
gi için Roze ntıldı: 

- Ah! l\iııhpusuınızun kaçaca
ğından koı·lrnyorınmuz; o halde de
ğerli yıı:sakçınızdan .şu un<ln ne nen 
dmekte buluudugunıu kendisinden 

kf'nımel !.. F. 
"I ·t d. h k . vetimize, hatta butiın .ge bölgesine 
~\ u cnrn ı.} Pn, er a ·şanı avnı :-ar- · - · d . 

' · ı • II · b · R ı. · ·k b · ı· 'lnenfaRt temin ed cegm e uphemi:t. 
r:ı ar . « mn nım eceu1m> a ı m-1 . · 
d f k . üft ı t d .. 

1 1 
\'oktur. Bu kanunun bıze temın ede. en n ır g e t'r, e av1 ı e :.ıçı mı.. • • . . . ld 

k k 'd"'k ı · 1 d 1. 11 cegı varıd.ıt, h abımıza gore:. ı a ~ a-
l':t · • gu u -, n r ıse. e me et ı gnze er 

1 
rım milvon liranı dogru olacaktır. 

nrassıra çı can c\ aşa Yarol • • . . 
All,111... 1 . ·' · ' Turıstik vollar. e\'elce te~pıt edıl-

• ,, Si! erı. .. On ikiye doğru . · • ı· 
1) k nuş olmakla bPrnber umumı mec ı!': 

« ı . mumu şamdana>y1 isteriz :.ıva- kararma da iktiran etmeı i liızımgelP-
zeleri.! LUwmsuz şakşaklar, usanç \'e- 1. - · 

cektir. Bu ıtibarl.ı kanunun teb ıgm· 
ı·en cambazlar.. 

1 · onınuz. " den onra mecli i umumiyi toplama· 
.ı ı.nımda oturmıh rdun biri arkada-

- Birşey mi ricn ediyordunuz? icap ederse aluhiyetimiz davamı.rak 
şma•hilaben: 

.iyan oldugunuz için din kardeşim- Di) e Baron şüpheli bir halde sorctu. _Acaba bunlnrı bir nraya toplayıp onu cin yapacağız. Şimdi, bu yoll. nn 
,iniz. Ben, , eliııimetimdeıı başka hiç - E\-ct, l\foylort, - dedi - delikan1ı etüdleriııi 'e hesaplarını hazırlam. 1

• 
l;ir ılers 'ermek 'e hangi gece neyin, 

kimse.vi evmemi .• olan ben, din;;iz şaşkın bir hntde Ce\ ıı.p verdi. için fen hes Ueı;ne \azifeyi tevdi et 
ne suretle okunacağım olsun me,,ket-

\' hainlerden başka hiçkim e.r~ te- Ne i:<li\'ordu. bakalım? Di) e rnek üzere bir keşf rnilnaka ası üzı•~ 
t.irmek: velhasıl, bunları daha e\·el 

<ıadüf etmemiş olan hen. size kar:;oı Lord d<) \'int r tekrar 01'<1u. rind~ çalış1yoruz. Yollar, ilk elde, ilk 
. bir :imtihana t:ıbi tutup ortaya çıkart-

kf'ndimde lıir nıe.vil hissediyorum. - Kullandıktan 'bır an sonra kapı :ığızdn hmir hri civanndn bulumnı 
ınak mümkün olmaz mı? 

Lakin, ınndanı, . iz, lı:tl-iki biı• güzel parmııklığrndnn gcı ~ 'ermek üzere kısımlardan lıaşlıyacaktır. Birnci 
• Dedi. olun ve göriinilşte pek ı-;af görünen bir bıçak tF-'tiyonlll. planda Bostanlı-Ağamemnun (körfe.: 

• l) k b h Şu cevabı aldığını işittinı: · :; iz. 1.orrl dö \'intı•riıı hu derece taz- - <'me · u :ınmıın gırtlağını içini takiben)\·e Ruca-Burııava koJları 

A) Vilayet dahilindeki yol mükel
efl rinin yol vergisi mükellefiyetine 
zam edilecek ikiışer lira; 

B ) V'liyctin, bedeni, ve nakdi, as .. 
li yol vergileri tutarının o/0 25 inden 
dun olmamak üzere vilayet umumi 
meclisinıe yrılacak tabsia:ıt; 

C) Vilayet ın rkezinde ve banJi. 
yöde işliyen -dev] t demiryolların· 
dan gayri- muayyen tarifeli kara ve 
deniz nakil vasıtalarının yolcu bilet. 
!erine ve aboneman defterlerine ve 
tenzilat p aol rına. beher aefeı- için 
zammolunacak yirmi para ile elde 
edilecek varidat. 

Madd 4 - B~ kanunun ücüncü 
maddesinin «C» fıkrasındaki vergi4 
ler aşağıda yazılı olduğu veçhile tah 
sil olunur: 

A) Vesaiti nakliye ücretleri znm• 

- Kimsin sen? Sen kimsin? .Allah 
Allah tarııfından gelmiş hir resul mıı
ımn, cehennemden gelmiş bir zrbani 
misin, melek mi in, yoksa şeytan mı-

ı. k ·sı ı· - · b ~ ki lı - Hunlarııı hepsini lıir aı-a.va top-yikirıe hedef olın:ık içiıı mutlaka çok t\esme 1 P< ıgı lll'atın . a · ı iri var, nı \'e hnvu yollarım tny,•are meydnnı-
1. k b. ı ı 1 •• }ayıp ders \'ermek ha? Maam_afih. bu- k l .. rı ve~a1°tı· n kl:ye ı"dare ve ~· k t l.ıiiyuk cinayetler işi ıniş olmn1ı:-;ınız. l ıye ~ogu ıı· an~ :ı. JO \ ınter ce- m 1zmire bağlıyacnk Cumaova ı ıs- .. ' ., ' ıtır e • 

.Mayledi tarifi miimkiin olmıyan vnp \'eı·di. na kim cesaret edebilir; sakın başka- mı, kinci plundn fzmir-Efes-Kuşada- lerinc yolculard n bilet vey abon· 
B 1. 1\ 1 d" 1 sına s(ivleme insana gu··ıerler •... 1 man deft•rlerı· ve tenz1°lo"tlı p bir sükunetle tekrar şunları söyledi: - .en 'arım 1 ıyf' • fay e ı uı.y- ." . . sı, som·a 1zmir-Bergama, zmir-Çc;.. ~ aso es• 

f k . kırdı llakıknten; bu 1şler ,.e onfarı teşkıl 1 d n· "h 1. . ka·11 ,.3 manil birlikte tahsil edilip ertesi ay 
ın, söyle en Eloa mı, yoksa Astrat mı 

rn? 
- Beni t:ımmıyor musun. Felton ~ 

Ben ne melek, ne de şeytanım. dünya
nın bir kızıyım, bir din k:ırdeşeyim, 
i te bu k:ıdar. 

- Gözleri vnrdır. a ·at gormez- · . . . . me vo u var ır. ıeyyı a ın ım • • • 
k . . ı d ı·· , ,. t . d. eden nazenın; bılgı ız blilbüller ı. la- • B 3 Öd · içinde vilayetçe gösterilecek milli !er· kulakları vnrdll', fa at ışıtemez- Jor <o ın er cevap \er ı. . . rat.arnk Kuşçuburnu- ayıncıır- emı:oı 

ler: _ Ben size Amerika ile Tiburn- ha ~e tensıka .. çok. muhUıç;. _B~led~- ve Halkapınar yaylasından geçereı. bankalardan birine vilayet emrine 
- Fak:ıt SÖ\ le! Söyleyiniz! Diye dan birini intihnp etmenizi ttılif et- yemız bt~ bülbullerı n garı hır m1tı- Gölcükten &ırt.a doğru inilecektir. tevdi edilmesi mecburidir. 

' • J • • • T'ı. · · 11• •1 d .. hana tabı tutsa ve her gece ne okuna- • V ·ı· k'" ·d • k ı gene zabit havkırdı. lmıştım.. ıumırn .eçmız, ına.} e ı, _ . . . . tzmir Bergama volunuıı Kozak ve e.aı ı na uye ı are ve şır ete. 
t ·· h düşmu··şt .. m • . · . . . . f d · · b k . d h k l'" ti , cagı evelden tesbıt ettırılırse, sahneler • . T. :r· ta .. f d t h ·ı d·ı b ı - Evet, eve . şup eye u , l\InylNli bır kımsenııı ıtıra e ece- ıpın ıçn t.m n a n ı ne ce "ere- . .. .. Akrepola çıkarılma 1 ve subaşı ıle ı- 1 

• a ın an a sı e ı en u :r:am ar 
d . t a· e Felto 1 c · ' . . . f - · · ı kuru g.41rultulerden kurtulmus ve her- rd tahsil" • k" d • · d ·ı· fakat şim ı ımıyorum, ıy ı e- ği kahahntin dıgen tnra mdnn ayıp cegmi' emın o mıuz. . _ ~· .. re ve Çatal kısmının da Baymdı an 1 "a ıp e en ny ıçın e vı ayet-

' up verdi: gllrüleceğin i düşiinerek yuzüııe mah- Felt011 içerh e girdiği zaman ~fay- ke ın şahs~ arzuları degıl, proır:.a~l f ge~eoek dob,rru hatta a falt olarak bir- ç gösterilen b nkaya yatmlmadığı 
:r k t ı. · ı· L d - ~ k k I a· · ı· d ._ .. · L ı 1 ~ h sahne\'e hıtkm bulunmus olur. Kotu- Y • • • takd 0 rd b 1 b •· l ~ T myor ıın, a n na a o or çnphwuııu dt.,lalet edece surette z.

1 

e ırnn cm e vıı ıp u ı uguııu a- . :. -ı: Jeştirilme ı dahı mutasan·erdır. 1 e u para ar u muesaese e• 
·ı t -ı tanın . . - 1 t ·I .. ı· '· · . . b. ı ·ı len bo\'lece avıklnmr:;a j•ıldızlar ortıı- . • . rin ınuhas· ··d·· · - · ı <lö Vinter denı ~n şey an og u şey zıllık getıl'ıp bagırc ı: 11 ı~ aı a, uenzı s.ır.ırıp ı r atım ı er · · Bunlar vıluyet makamının, encü- ıp, mu ur ve ıtıı amır e· 

ıılçakhklannn. ortaklık ediyorsun! 'ra- - Ayıb1nıı size söylemek! Si7. er-, ledi. ya ~ıknr. Dondur1'?a da otuz kuruşa, meni nz~iyle bilmukabele tespit et- rillden rnüıter lcen o/ol O zamla lah· 

f k t h r. ı · b · d ·şm:ı.nları- 1 r. d 1 . lıelkı ucuzca yenmış olur. Acaba gele- A sil olunur. nıyorurn, a a n ıı em u kek ve ben kadın o dıı,,umuz hal e Kadın Ct>\ ap \'t>rdı: ek b . . . ? tigi tekliftir. Tabii bunu umumı mec-
ınm, lngilterenin dtlşmnnı, Allnlım ayıbımı sizP ifsn t>ylemek ha! Dedi llakkımz rnr, ben de öyle <Hı- c sene unu gorecek mı~ı.z . f" liste pit edecek ve yusek .. ıııfıa Vekfi- B ) Eşhas uhdesinde bulunan na· 
düşmnnı ellerinde bırakıyorsun! Ta- ve onrn t'Jiııi gıızcl gozlf'ı-ine kapa- şlinu.} Ol'dunı. dedi. \' e . onru ya\·nş l ısalef ın ı ti de onn kat'i şeklini Yerecektir. kil vasıtal rında kullanılacak bilet· 
myorsun, fa~nt l~fila beni, cina)·tı:ri tıp utanır gilıi da\•rmıurıık sözünde 1 bir se:sle ilııve etti. cGene diişime- • -+ [ " h !Yolların hangi istemde yapılacağının Jer hususi ida~e ta~afı~d n tertip ve 
\"e tuhuşlnn lle dUnya~"l doldu:up kır- devam etti: <Ah! A la! Asla: .. Bunu reğim.> Romanya ve ıa . tnyini bir fen me ele i olup doğrudan t~bolunarak bılet uzerınden h:ı.h5ili 
le. oıl rin Dük do Bukınghnm~ ııı> nı ım ' Feltoıı füklcriııc kadar titr m· ·: doğruy yu • e • Nafı Yekfıletine a~ lazım g 1 n :ı m nlındıktnn onra 
Allilhmı tanırnnluı·ııı kufır d dfklerı, -f ukat b.mn' Rır kıu dt:. t ' ! IH) P ılıtimal Jd bu Judlıım I.orcl dö \'hıter di seyahatten iddir. nakil vaaıtaJarmı iıletenlere tevdi v 

0 mel'un Sardunapalusun eline teslim Feltmı ~·nlvardı. de fnl'kına \ardı. Dedi kı: l Vilıtyct.imizin ıkliın ve "\e aitiııin tevzi o lunr. Tab masrafı vilayet 
ediyor nt - Peknlıı, lıir k!lrdf' gibi size söy- Kendine gilvenml', Con; ben size avdet etti maliyet üzerindeki muvman nazarı aidd ir. 

_ Sizi Bukinghnmn mı tf'_slim edi- )erim, Lu11 cı sn ret edeceğim . .. gıiveniyorduın, dikknt edn iz! Ren . izi dikknte alınmak • ur tiyle yol rm ter- C) Askerler ve zabıta memurları 
~ orurn ! Ben hn ! Ne demek i tiyorsun '? Ru <' ııarlu Lord dd Vinterin :tyak ikaz etmistim1 Ce~m·etini bırnkrna, de .kilıini tayin etmek oraya aid olacak- ile meccanen aeyrüsefer edenler ve 

_ G\}z]eri vardır, foknt göremiye- seslt•ri isti idi; fttkat bu sefer ık<ırkuııç liknnlı, üç gunc Jrntltır bu mah!Uktnn tır. mekteplilere mahsus tenzilattan 
~ kler, kulakları vnwlır, fakıü isite- kann\ıirudeı-. thinkü gibi, kapının l\m·tulacagız ve goııder<liğinı yerde Jncira1fı pliijı: müstefid talebe ve nakil va ıtala.n 
ıniyecekler, diye Mn) ledi ba)!ırdı. üııUnden g çip gitm11d i; durdu, nö- kimseye zaran dokunmaz. 1ncirnltı plajının plaıııNafrn Yekn- 'i·rı~etleri~in muayyen rtlarla ten· 

k k zı atlı tarıfeye t b · t tt ki • ·ı Felton son şilphe ini iıalı., eller gilıi l betçi ile lıir.şe) il•r onuştu, ı-om·. ·a- - Onu i iliyorısuıı ! l>i.\ l' Mayledi letinden gelmiştir. He~apları ynpıl- . n 1 u u arı ışçı er 
elini teı·li ulnuırlan geçirerek dedi ki: pı acıl:ıı·!ık i~niyc girdi. }ıaykıniı ve bu ı;ôzllnü Baron Allaha maktadır. Birkaç güne kadar formn- yukarıdakı (A) ve (B) fıkralarmdn 

- Evet, evet, evet, rlıyularımdrı bu- O nöbl:'it,i ile koırnşurkl'n F'elton knrşı ve Fclton dn kendi ine karşı wy- liteJeri ikmal edilerek i-.e ba~latıla- yazıla vesait i nakliye vergisi 2 aml • 
h rına ta bi tutulmazlar. na lıitap edeıı se>ıi tanıyorum, evet er mahpusun ymıındmı hemen çekili- ledi zannetmisti. caktır. Mütekamil bir ~!':er halinde 

g ce bıın:ı gi.ırOnen ve U) kusuz ı'uhu- verdigi için Lor<l do Vinter içeriye Ft-ltoıı basını göğ Une doğru a mı yüksel ce!k olan bu plajı ayrıca Ağn- D) Yukarıda «A» fıkrasında yazı-
t . k t k d·n· ı . d k b l ı · .. ı 1 t . l. . 1 . k b" 1 lı vesaiti nakliye biletlerine yııpılan ın~. kalk, ngiltereyı ur nr, en ı ı gır iği zaman epeyce uza tu u unu-

1
,.e < wıuııce~e < a mı ı. memnun. uyu ıle ıuır e-..tırere • ır ote 

kurtar, çünkü Allalnn gazabını rah- yordu. -SONU VAR - de ila\•c etmek mümkün olacaktır. zamlaı-ın tamamı cibayetini temin i-

rnete ,..e .. ı·ı"ITleden 0• lecek 1·n. dı·~·e brıg-ı- çin nakil vaaıtaları idare müeaseıe· , • .; .. --- . .. -·---- • ... • • .. • -·,. • = • - •·• Orad bulunan u, memnuniyete şa-
l an meleği tanıyorum ..• Söyle! Söyle! yan derecededir. En kısır me\'sim olan lerinin hesabatı maliye ve hususi İ· 

Ç t M D ı K L E R dare memurları tarafından tetkik ve Arhk gözlerindPn :ınlıyorum. ; Ağusto. aymda suyun son kontroliinü 
murakabe olunur. 

Mayledinin glizlerinden dehşetli fa- _ yaptıktan onra kat'i kararımızı ve· 
d f . · ı· · ı k h Madde 5 - Yol mükelleflerine yn knt ç-0\L seı·i, bir sevinç şimşeği par- B d d ı·eceğiı.. He e ımız. p aJ a 1cn an- 1 ize e gün ogv uyor yoyu ayni yt!rdc birleştirmektir. pı acak iki~er lira zam, asli yol para-

lad ı . aile biı-likte tahsil olunur. He:r ayın 
Bu katil im. ek pek çabuk geçnıi~ tahsilatının turiıtik yollar hissesi r-

olm3kla bel'aber l"eltoıı onu gördü ve Yakında kulunuz da bavra.m ya. şu biçare kafayı bir k~nara oturtup, Eaşı•rkilimi:: in l:mfr1ile1·c alaka-
~ «Haydi ı-ahat eh dememek, elbette tesi ay içinde turistik yollar heaabı· 

bu şimşek ı._ığı saye inde bu kndınınl paca~ıın: ları: na bankaya yahrılır. 
~lbini oı...-tımuş gibi titredi. Bir anda Dün bizim gazetede bir telgraf ki zalimliğin ti k endisidir. İ4te ~n, PH•1ıs !ı!iFıd lzmire aid turizm kanunun kabulü 

b · · · B "k 27 (R d ) , . ı· hd Ma dde6- Yol vergisi mükeUefl • I..ord dô \'inlerin mı ihntlerini, Mnr- ı vardı, siz onu okumuş da geçmitıi· unun içın sevın ıyoı·um : u T<'. • a yo e ıa müna. elıetiyle vilayet encümeni, parti 
· d 0 J · d Bir köfeyc çek ileceg"im, bacakla· Grand \'o .. nod Mihail, refakatind~öğ- ve beledi' bnşkanları tarafından bu- rinden bedenen ifayı mükellefiyet ledinin <lesi elerini, gelcligi zam. n nız ır amma. r aliba zmır eki ga- ,, edenler verecekleri iki lira fazla "er· 

Jd - te bb"· ı · d'" ·· d~ · t ci ve h · ·· · · ·· t.. rımı u :zatacaaım. Muhte rem karii, retmenlerı Ye :ınıf arkadaşları o du- .'•ilklerimize ç kilen telgraflara, 1zmi-) apmı o ugu şe u erı u,un u. ze e mu arr ıı- zumreaının ua un- • gi mukabilinde vilay t yollarında ç 
b. d · ek·ı k b ·· · sıı de en çok durd ı;. b telara f oldu · onun semtler in i, ... ikaye t ve küfür le· ğu halde Tunn boyunda yapmış oldu- re knrşı be ]edikleri bü .. ·ük alfıka ve 
ır a ım gerı Ç · ı ere a .• ımı gog - Ugu, u "' · "' " lı arak hizmet ile öderler. Bunların 

ne jğmekle beraber göz.terini ona doğ- H r yıl bize de mezuniye t var ar- rini duymayacağım. Elime ga zete a l. ğu tedkik scynbntiııden bugün bunıyn . evgiyi gösteren te~ekkür telgtafl rı 
l"U dikti: bu acayip mahluk tamfmdrı.n tık!. mıyacağırn. Bizim müı-ettiplerin yan- dönmtiştllr. gelmektedir. Başvekilimiz tarafından 
shıirlenmi . gibi gözlerini onun gözle- Muharrirlerle patronla r mukave- Iı, larını , baz ı muharrirlerimi· ---<> 0 o-- \'alimiz ve encümen vilfıyet rei i B. 
l"inden ayırnmıyordu. le ile biı-ibirine bağlanacaklar !. zın ukalalık ve hodki.mlıklarını, Romanyada Fnzlı Giıleçe gönderilen cevabi telgrnf 

Mayledi bu tereddüdün mnnn mı Şimdi hakkalinsaf söyliyeyim ; bi- Fr~na ızların maı-tavallaı-ını, Cemi· da şudur: 
anlamıyac::ık bir kadm değildi. Göster- zim pat ron H a ydar Rü4dü ile bizim ye ti a kva m denilen dünya tekkesinin Telgrafmızı aldım . Turizm kanunu 
el iği uhte kederlE>r altında saklı bulu- aramızda muka vele vesa ire, sonun· yıkılıp gittiğ ini, uydurma eserlere Df•niz bayramı. bazı meclisten çıkmıştır. lzmirlilere mem-
nan .erin kanlıhğın1 hiç kaybetmemiş- cu derecede birşeydir : ccYeni yetiıen kıymetlerimİ7. » diye- kazalar. oldu lel,ctl rinin imarı için yeni bir vesile 
tl•• ~.nlton ce\•ap \'erme 1·ne \'e e~.~kı· ı~ıv Olsa da ho", olmasa da ho' . . k ld - f 1A 1 h "l- B k ,.e imkan hazırlanmıştır. Kanundan .r"' ., :l\l 

7 
... rek ısım ta ı ı gını, a an yo un a a ü reş, 27 (Radyo) - Dün, de-

Vetı·nde devamı miimkün olmı.vacak Birimiz ıitmeae kalkıak, nı·"Y bayramı olmak rnu··nasebetı.le beklenilen neticenin elde edilmesi için • yapılmadığını, eğ lence yerleı-inin pa· .. 
olan rnükfüemelenin tekrar açılmac:ı- - Sen bilirs in, hayd i selametle , halı olduğunu, bir t a le benin bir mu· her tarafta büyük senlikler olmuş- gö ter ceğlniz gayretten emin olduğu-
lta me.vdan \•ermemek irin kollarını Demez, aksini aöyler. Meslekdat- mu ifade eder ve hepinize teşekkür e-

v allimin karnın{ deftİ(ı ini, çarşıda ih· tur. 
~·anlarına duşu .. rdü ve srınki ilham olu- lar dan herhangi b ir isi ge lse, tak tak l . . Atılan ha\'a4ı fı' eklerı·n bazıları elerim. tiki.rın, apanya, Çin gürültülerının 
~n taassup kadınlık zaafına galebe kapıyı çalsa. patlnmıs. ve muhtelif yerlerde otuz Başvekil 

Celal Bayar N ıd · ' büyük bir reza le tle devam ettiğini; 
Çatmış gibi görünerek söze başladı: - e ge ın ? iıtiımar e tmek kişi yamlanmı tır. Bunlardan bes 

- Fakat, hayır, dedi. Demez, karava nadan ona da hak yüzellilikler in affını kişinin varaları ağırdır. 
B " l T · tiyenler bulundug~ unu bazı eski K J .......... Ben Bathulinyı lıu Holofernesten ayırır. oy e e a zete patı-onları, ür- ıa ' östence torpitocı •.,na hin!'n tay-

' -- k ' de bı.rka t d. ..b.. t f dostlarımın beni aörünce·, ... uli.nracak Judith değilim. Allahın kı- ıye ç ane ıı- , 0 ur ara 11 • yaıe, deniz ve kara umera ve :zabi-
Jıcı benim kolu111 için çok ağırdır. Beni «Tefrikanda bir satır eksik var, bu- - işte , Çimdiğe mevzu ç ıktı, tanı, açıklara kadar uzaklaşmıslar 
bıı·ukmız dn şerefsizliğimi ölümle te- eün başın ağrıyormu,,fıkı-anda lez- Dedikleı-ini duymıyacağım, oku· ve sureti mahsusada yapılmış iki bü 
rnı2Jiyeyiın, şahaılete sığınmama mü- zet yok. Diyerek hemen parayı ke- mıyacağım. Oh, ben, bana kalaca· yük çelengi denize almışlarıdır. 
'iade 'ediniz. Ben sizden bir mücrim serler .. iım. Senede bir defa ben, benim ola- Bu·· kreş sefı" rı·mı·z 

Jeibi af dilemiyorum, bir dinsiz gibi Faka t ' u mezuniyet iti, bana neyi cağım. Naaıl sevinmem ; adamlığıma 
intikam almak ta istemi\•orum. 1ste- hatırlatıyor biliyor musunuz ? kavuşacağım. On çü senedir çala ka· 
dığiın ey yalnız ölmekti;. Diz üstii ge- Adam olmağı.. lem yazan otomatik bir yazı makine-
) rek ize yalvarıyor ve rica erliyorum. insanın hakkı ve sailıiınan şartı, sine döndüm, nasıl sevinmem kariler, 
blmeme izin veriniz ve son ahım halas- biraz da dinlenmeie bailıdır. Yılda ıorarım naaıl aevinmem ? 
khunı takdia eclaciktir. on bet aUn olum, ıu biçue r övclayi, . . • A Çimdi}; 

Bükreş, 27 (Rndro) - Romanvn 
Hariciye Nazırı Petresko Komn~ıı. 
l.ıııgiln Türkiye sefiri Hamdullah Sup
hiyi kabul etmiş ve kendisiyle uzun 
müddet konugınuştur. ~· • _ 

. . . 
_(7"t'a l r 1,·y01·: 
Dahili.} • \ ,Ji B. Şukrü }{aya da, 

Bergama, J ve Burnavn belediye
lerinin ayni mevzu üzerinde çektikle
ri teşekkur telgruflnrına cevnp vere
rek mukabil tebriklerini, mU\~nffnkı
yet t ·menilerini bildirmiştir. 

... 
İzmir tur istik yollarının inşası 

hakkındaki k anun projesi, yeniden 
tetkik edilmek üzere muhtelit encü
s:nene iade eclils:nifti. K.am-utayın k a-

hizm tleri değeri vilayet iradınd n 
nakde tahvil edilerek turistik yoll r 
hesabına ödenir. 

Madde 7 - Bu kanunda )azılı ver 
giler ile vilşyet büdcesinden ayrıla
cak turistik yollar hisesi vilayet fev· 
k alade büdcesinde açılacak hususi 
fasla kaydolunur. Bu husus fasıldan 
vilayet büdccsinin diğer fası\larmıı 
münakale yapılamıyacağı gibi bu pa 
ralar tahsis maksadı haricinde hiç 
bir yeı-e sarfolunamnz. 

Bu kanunla temin edilen yeni va
ri~at, h ususi kanunlaı-la vilayet ,; a· 
ridatı üzerinden ayrıla'n hisselere ta• 
bi değild ir • 

Madde 8 - Vilayel; umumi mec
l is veya encümen lrnrıı ·ıe bu kanun 
da yazılı tahııiaata miısteniden ve 
Nafıa Vekaletinin muvnfakatile ge
lecek ııenelere sarih taahhüde gir l> i 
lir. 

Madde 9 - Bu kanunun hükümle-
ri, ne§ri tarihinden iki Y sonra yü
rümeğe baıı lar. 

Ma dde 1 O - Bu kanunun hüküm
lerini yerıne ~etirm ee 1cra V kili • 
:ri Heyeti m.emw-dur. 



Sahife 6 

On yıl evel kurulan okul 

Aydın orta okulu 112 
mezun verdi 

" Geçen ders yılından alınan 
randıman çok iyidir 

umu mı 

ANADOLU Haziran 28 

Hnlıkesirde 

Bir genç bıçakla 
öldürüldü 

Zimnwtine pura geçiren 

malıkcme klıtibi 

Cumh~riyetçi İspanya, Mila~ 
no, V enedik ve Roma şehirle
rini bombardıman edecekti. 

Balıkesir, (Hususi) r- Sındırgmın, 
Fr :ınsız gazeteleri bu mes'ele h :rkkında uzun maka· 

Işıklar köyünde bir cinayet olmuş, bir ı l ?,·er YQZ!YOTlar. JUTflale 
delikanlı eski bir düşmanı tarafından ' 

öldürillmüştür. 1 hükumetinin, vazı)·eti 
Maktul. 17 yaşlarında Mehmed, ka-

d'/w"a_ya d:ı, 

cnl::ıyınc~ 
til, de 18 yaşında Hamittir. Cinayet ett g., zn i haber V 

Barselon . , 
rıc at 

Mehme<lin tar1a~ıııda işlenmiştir. t.ıeh 1 er iYO r. 
med tarlada çahşırken Hamit yanına .Roma, 27 (Radyo) - (Jurnale 

1 nın tnarruza uğraması takdirinde 1-' şey yapmamakta olduklarım kabul 
gelmiş, eski mes'eleleri tazeliyerek Dıtalya) gazetesi, Cumhuriyetçi Is- talyanın kendisini taarruza uğramış 1 ve teslim etseler çok iyi etmiş olur-
knvgaya tutuşmuş ve bir aralık bıça- Pa_nyanın~ lngi!tere ile Fransa~a ve~- added~ce~ini yazmakta~ı~. r..;ayork 

1 

ıar.. . . 
ğını çekerek Mehmede rast~ele Rap- mış oldugu son notadan bahısle bır adası Faşıst kartalların ıstıhkamıdır. 1 Bayan Tabuıs Övr gazetesinde 
lamıı:ı. uııu öldiil'müştür. makale yazmış ve Barselon hüku- Miidafoaya, taarruza ı:e en şiddetli yazıyor: 

C.· .... , t• ··ı ~k k", 1 k metinin ric'at ettiğini kaydettikten mukabelei bilmisillerde bulunmağa j - İtalyanlar gece Alikanta alt-
llln)e ı mu e.ı ıp o)e ge ere or- son ··t l ·· ·· ·· ·· .. d d' 

t d k b l }I • 't t . .. .1 ra şu mu a eayı yurutmuştur: ama e ır. mıstan fazla bomba atmak suretı'y]e a an ·ny o :uı amı , er esı gum f . A • • • • 

. k l· t 1 «Kızıl spanya, Mılano, Venedık 1 Fıgaro gazetesınde Vladmir Dor- lspanyol Cumhuriyetine derhal mu· 
)a a .mm~ş lr. • . . . . • ve belki de Roma şehirlerini tayya- mozon şöyle yazıyor: kabclede bulunmuşlardır . 

• A Blr ba:ı:atı~m ıht~wsı releri~ ?ombardıman etm~ğe karar - ~eynelmilel fişek amilleri hiç Humanite gazetesinde Peri diyot 
1htılas suretıyle zımmetıne para ge- vermıştı, fakat, ~erek lngıltere ve bir istıfade temin edemiyecek, bila- ki: 

çirmekten suçlu olarak tevkif edilen gere~se Fransa tarafından yapılan kis mütearriz olacaklardır. Frankist- 1 - lspanyol sefiri Dö AzkarhP 
_ _. muhakeme lınşkutip mua\'ini Kemal tazyık derhal müessir olmuş ve ta- kampında hakikaten ifrata kapılan Lord Halifaksın bahsetmiş olduğU 

mUddeiumumilikçe tnuhakemeye ve- arruz planları akim kalmıştır. tayyarecilere gelince, mukabelesiz tedbirlere tamamiyle meşru mu··aa-Aydın Ortaokul direktör ve öğretmenleri bir arada K 1 1 b h 
rilmiştir. ızı spanya böyle ir arekete kalan seferlerinin şan ve şereflerine faa tedbirleridir. Hakikaten mevzu-

Aydın, (Hususi) - On yıl evel açı-ı çok daha ivi ve verimlidir. ~u 11etice- t • t kalkı~mı l d t h I l' • b" •ıA t k b h 1 
.,, _ _ _ :r ş o say ı, za en azır o an nıç ırşey ı ave e meme te ve mü- u a s o an hedefler FrankisleriP 

lan ve şimdiye kadar 434 mezun v~ren nin ahnmasındaıı başlıca amil olan lt.~lyanın müthiş bir mu~aI:el.esini cadele etmekte ?.ldukları unsurların 1 Palına Dö Mayork ve Pollensa ıay· 
Aydın ortaokulunu, bu yıl da 23 iı kız ve sok dnr bir kndro ile 8 senelik bir Ahmet Borovalı l gorecek ve Avrupada yenı hadısele- l ekmeğine yağ surmekten başka bir yare üsleridir. 
89 u erkek olmak üzere, 112 talebe okulda bu verimi temin eden direktör rin zuhuruna sebeb olacaktı. O tak- --• ----------
'llezun vermiştir. 9 yılda mektebin ye- ve Aydının kıymetli Hatilıi B. Refik Şehrimiz laveç fahri konsolosu dirde ltalyaya hiç bir mesuliyet te- Ta taresko K t St t 
dştirdtiştirdiği talebe sayı.:;ı 546 yı Yıldırım Tellioğlu ile bütün öğretmen- B. Ahmed Borovah, dün İzmir vapu- veccüh etmiyecekti. On eS fa mor 
bulmuştur. leri takdir ve tebrike layıktırlar. 1 rile lstanbuldan ıelmiştir. (Peti Pariziyen) gazetesi de, 

Ortaokulumuzda, 937-938 ders yı- •• • Cumhuriyetçi ispanyanın, Mosko- L d yahat • D •• S 1 _J 
lında 116 ı:;ı kız 603 u erkek olmak KOŞKTE iMAR vadan aldığı talimat üzerine böyle on ra se ın un noçvaaa 
uzere 619 talebe okumuştur. üç şube- · bir teşebbüse tevessül ettiğini kay- den dönüyor nômı .. 

1
_'1Ju•• 

si olan birinci sınıfta 264 talbe vardır. deylemektedir. ~ -
Bunların 190 ı doğrudan doğruya sı- - ·•• Paris, 26 (A.A.) - Bu sabahki Dükreş, 27 (Radyo) - Romanya l.ondra, 27 (Radyo) _ İngiltere 
nıf geçmişler, 12 talebe sözlü imti- Köşk, ya kın bir zamanda en mamur Paris gazeteleri Frankistler tarafın- sabık Baş\·ekili ve kı-aıın hususi mü- kraliçesi Elizanın annesi kontes St-
handa geçmiş, 53 talebe bütünlemeğe, • • dan sivil ahalinin bombardımanına şaviri Corç Tataresko, yarın Londra ratrnor, bugün Skoçyada gömülmiJŞ' 
11 talebe de sınıfta kalmıştır. üç şu- Ve ılerJ kaffiUDUffiUZ olacak. karşı mukabelei bilmisilde b~luna- seyahatinden bu~·~~ya·dönecektir. . WI'. 
be olan ve 197 tnlebesi bulunnn 2 inci .. . .. . . . B . . . k . k cağına dair Barselonhükumetı ta- Sabık Bnşvekılın Londrh se.r:ıhatı, Cenaze alayı hususi olmuştur. . Koşk (Hususı) - Aydının Kosk la çevrılmıştır. uıası, çıçe \e :ı- bı·-· R · · k , 
sınıftan da lüO talebe da 150 talebe ' " . k h 1. k 1 , rafından yapılmış olan te ıgı mev- omaııya JÇlll ço faydalı oııııuştur. Kral :ıltıııcı .Jorj, kraliçe Elizabet, 

. kamununda hummalı bayındırlık fa- meryelerle bır par a ıne so u muş·ı· b h· k d" l 1 _ k S 
1 

ı... 
doğrudan doğruya sınıf geçmış, 25 ta 1. t• d t kt d" 8 .. k Ak tur A~ri mezarlıg-m ihata duvarlnrı zuu a setme te ır er. ontes tramorc an başka resmi şaır 
J 1 d . tal b b'T 1 a ıye ı evam eme e ır. o eve - . . . C t ] b t bl'-. muhtelif S d b d k siyetler bulunmamıştır. 
ebe IÔZ Ü e geçmış 57 e e u iln e- köy kamununda, bu yolda büyük biz- kısmen yapılmıştır. Cumhuriyet mey. b ... ~~ede y ti u deh ıg:ı etmi oldu- aa a a pa . 

mete lO talebe sınıfta kalmıştır. 2 met ve yararlığı görülen kamunbay danı ıslah edilmişti, lsmetpaşa oku· _uyu. eve er e as . ş k d• k Gösterilen müsaade üzerine köyU1-
,ubesl olan ve 166 talebesi bulunan Osman Kozan, Köşk kamununda da luna konulmak üzere bir kUltUr hey- g~~fısler hakkında tafsılat verme • tının tas J 08• !erden yalnız yüz elli kişi bulunmut-
S üncü sınıftan da 112 talebe mezun bir yılda pek çok iı}ler başarmıştn·. Tn- keli yaptırılmıştır. Kasa~ dilkkanları et M er. . ı • tur. 
olmuş, 43 tnlebe bütUnlemeğe, l tale- lrihi kıvmeti olan ve ,köhne bir halde umumivetle avni şekilde döşeme ve aten gazetesı. yazıyor: m e erJ Kon te . L:ımi şatosunun 
b d f~ .. k ı t · . . . . · · . - Barselondakı kızıl makamatın ~ 1 e e sını ~ a mış ır. bulunun Kösk camisi tamır ettırılmış. I tel kafeslerle bır araya toplandırıl- b d bö" l b. h' 

1
. Tahran 27 (AA ) _ Türkiye bü- gomü müştür. 

B ı l . un an y e ecne ı se ır veya ı- • · · ı· 
u Yl a ınan nctıce geçen yıllardan l~trafındaki köhne mezarlık, du\'arlar mıştır. I t t · . yük elçisi ile Irak orta elçisi ve lran \.arıtcrbori kilisesi baş piskopocıt1• • . man arına aarruz e menın mevzuu . . . 

-o o o- kaldırılarnk muntazam parmaklıklar :Kamunun yırmi altı. köyü biribiri- bah" l , - ncak Fran- maslahatgüzarı yanlarında sefaret- mm rıya. Ptındc müteveffnnın istır:ı' 
. ıs o amı)acagını, a 1 t ı · · b" .. k b' A • • 

• • • ne ve kanıtın merkezıne telefonla bağ- kistlere ait hareket üslerinin ve bil- )erin erkana bulunduğu halde dün ıa ru ll~ ı~nı uyu · ır ayın yapıhrıı~· Mersinde 

Liman inşasına; 
başlanacak 

Vekiller de temmuzd~ 

~tersine gideceklet 

Mersin, (Hususi) - Mersin lima
mnın f nşaası knt'i olarak kararlaştı· 
rılmıştır . .r Bir heyet, bugünlerde, An
karadan Mersine gelerek evelce yapı
lan etüdleri tetkik edecek ve bir rapor 
''erecektir. 

Temmuz ayı içinde Nafıa Vekili B. 
Ali Çetinkaya ile lktısad Vekili Bay 
Şakir Kesebirin Merı:;ine gelmeleri ve 
liman mes'elesiyle bizzat alakadar ol-
maları muhtemeldir. 1 

Toprak altında, lıdır. K~.şk-?demiş . yol.u üzerinclcki hassa Palma Dö Mayorkun bom- Hariciye Nezaretine gelerek Saad~- h~~· Bu ~~yınde, ~·nli~.e k~aliçe l\{erı: 
ahşap kopruler umumıyetle betona bardıman edileceğini tasrih etmele- bad paktının onuncu maddes mucı- Duk Dogloçesteı, f>uk Dokent, nazır 13 saat çevrilmektedir. lstnsyon alanında ya- ri üzerine dün akşam vaziyetteki hince bu paktın tasdiknamelerini hır ' 'e aristokl'ntlnr bulunmuşlardır
pılan hlikfımet konağının temel duvar- gerginlik bariz bir sekilde zail 0 ). Hariciye Nazırına tevdi eylemişler-

-. lnrı yliksı>lıniştir. Çiftlik ve Bnşçayır mustur. , 1 dir. 

köylerinde cami avlusu park yaptırıl- Bu 
0

iki nokta Frankistlerin belli bns-l 
mış. Okuma odnı:n temelleri atılmış. lı deniz merkezlerindendir Ayni z~- Fransız 
köyün sok:ıklnn genişlet ilmi~ ve mun- manda general F rankonun erzak ve 1 
tnzam <·ncldeler açılmı!3hr. Köşk genç- mühimmatının en büyük kısmını dOD&DmaSI 
leri bir iilkü birliği kurmu~lardır.' Bir geçirmekte olduğu Vinaroz. Kas- . 
liğin parti . alonundn bir okuma odası tellon, Malaga, Aljezira, Kadiks ve Atına, 27 (Radyo) - Frf!nsız do-
vardır. Öğretmen Hiiseyin Bayındı- Sota şehirleri de bombardıman edi- ııaııması Ak?eniz filo...;t; Nactarı~o .li· 
r.ın idaresinde birlik a?..alarına müzik lecektir. 1 manından Bızerlaya hareket etınıştır. 
dersi verilmektedir. Milli mücadele Ekselsiyor gazetesinde Narsel -
milli kuvvetlerin uzun müddet merke- şöyle yazıyor: N"den ac ,~ba' 
zi olan ve milli mücadele tarihinde - Barselonda neşredilmekte o- - ..& • 
1mkkı olun şerefli yeri alan Köşk ka- lan Resto Del Kardino, İtalyanın Hankov, 27 (A.A.) - Almanva 

I 

Hava seferleri 
Y ~k ~nda başlıyor 
Aııkara. 27 (Hususi) - Devlet hll' 

''n yolları müdürü, bugünlerde fzmirt 
gidecek \'e orada tedkikat yaptıktBtl 
sonra, f ~nbul-hmir ve Ankara-İZ' 
mir tayynre seferleri bnşhyacaktır. 

(!!alk .vi köı;e~~ 
1J.t'f?!S n:mflıl.'/ o.ı .tlJ~·v,{ 'lllllU, Cumhuriyetin feyizli idaresin- Mayorkun bombardıman edilmesi- büyük elçisi Trautman hükümetinin 

. !-Menemen halkevi temsil kO' Kumku.vucnk. (Hususi) - Y-ciyü- de çok yakıııda en mamur ve en ileri ne müsamaha edemiyeceğini tasrih vaki olan daveti üzerine bugün bu- .. 
1 hı tarafından 28-6-938 salı gün" ( Oevamı 8 inci sahifede) lıir knmunum11z olacaktır. etmektedir. t"lv~n O'azeteqi bu ada- radan Beri ine hareket etmi~tir. 

- ...... - -- -~--~--~--~\ ~;;;;;;~==-~:;==~-ii;~;;;;;;~;;:;::;;;;::;=:::;;::;;:;;:::ı;::;:=;;::::;;;::~:;,;;:;0.;;;;;;;iil•••iiiiii~iılll•ıiilii aksamı saat 2 1 de bir temsil verile' 
••= '"•iıiiii.._ 1 Yorulmuştu, sustu .. Kadehi doldur- -r;;i~i hatırlıyanlarııı hüznü içinde seyi sevmemiş. Bunu bir gün bana cektir. Bütün İzmirliler davetlidir· 

" .. du, içti. Sonra, hastalı, nöbeti geç- anlattı: utana utana anlatmıştı. Söz vermiş- 2 - Evimizin Ar komitesiııe • • • • 1 miş gibi uysalaştı. Yüzüme tatlı tatlı - Piynno cln çalardım, keman tim. mensup ressamlar Manisa halkeviıt g On U baktı. Gözleri ile beni sardı, okşadı: da .. Şimdi, hayal meyal hntırlıyo- Harp bitince, o~u ~·anıma alacak- de 21-6-938 den ay sonuna kad~r 
'' _ Affet beni Aferide ı. Bak, nr- rum bütün onlnrı.. tını, kendi elimle evlendirecektim. devam etmek üzere bir resim seri1' "Ah, bu 

Yazan: 
81 -

Saim..: Sadi 

tık Aferide diyorum sana .. Senin Bir akşam vakti idi: -Ni;·e dalgınsın :Mehmed? si açılmıştır. 
enişten olarak kalacağım. Sen benim. l\Hldhiş kar ~·ağıyoı·du. Dağlar. Dedim. Sigaraı:ıını siperin içine at- 3- Halkımızın havaya karşı Jco-
küçük bir kardeşim olacaksın ... Seni. soğuğun altında donmuş gibi idiler. tı; ayağı ile söndiirrlü. Soma, siper. runmaları hususunda bilgi edinf11e
bcraber buhındıığumnz zamanlarda Rüzgfır esmiyor ve soğukluğu, olduğu den dışarıya tükürdü: leri için evimizde 1 1-6-938 tarihif1' 
o trende yaptığım gibi, gene uyuta- yerde, toprağın bütün mesamatına - Gağur bu ağşam~ birşeyler ka- den itibaren bir kurs açılmış veder9• 

cnğım. Sana yiyecekler vereceğim .. haber veriyordu ... Donuk gök yüzii nştıracah ellfılem. içime öyle geli- lere başlanmıştır. Her hafta curnar' 
B w 1 ·ı · b' l ·ıA tt'. la'-·ııı, demirdt>ıı, çelikten n•·aklnrını t · •· ı · t 18 d ·ı kte ogu ur gı n ır sese 1 ave e 1 

• "' " Bir daha kartatlan vurmıyacağım. bana bu akşnm çok esı·arlı görünü- ye! esı gun crı san e verı rne 
B k b k t .. 1.. ıe tabıınlal'a \'urarak yarışı andıran ı ı d ı ı ·· ·· dd Jıtr - en ararımı aş a ur u c Yalrıız Lir şartla. yordu. Dedi... o an m ers ere )Utun yur aş 

d . S b h d Ad n"a gı"de gürlevisleri, 1 l'd' 
ver ım. on a ar a an ... _, - "' • Bir kadeh daha '-'Uvarladı: Ncferlerimden biri, ileride dur- - .Ne çıkar Mehmed? ge rne 1 ır. - · F k Gü 'd · t · Bazan soluk yüzlü, hasta, uzak .,, 

4 
k d r11 ceıcız. a at zı e ıs emıyor: • _ Arasıra bize geleceksin ve bana, muş, sigarasını içiyor ve siperlerin Dedim.. - Hal evimizin sosyal ypr ı 

- Ne '-'apacag·ım oralarda?. Tan- mehtabı ile. B'l k" d d' lı k I t bb .. ·ı 1 • evel' " k p"ı•·nııo çalacnkı:ım.. aralıklarından karsı düşman siper- -.. ?ı men ·ı - e ı- ne ilen ben o unun eşe usı e açı acagı 1 d lı . b'" ··k k l · · Baznn bntıda yanıp ıpkırmızı .,, • 1 1 k t eı rının ova arın a ır uyu u e ıçın- Gayriihtiyari. !erine bakıyordu. begum .. ce bi diri en imsesiz kadınlar ar . 
de kapanmak, daima ayni toprağı. olmuş \ ' C battığı yeri ateşe verecek f d 1 k T .. k ı eıneklerl 

· h l gihıe ..... ı· 1· ıe, hergiin. her saniye avri - Güzide de çalabilir -dedim· Yüzü soğuktan kavrulmuş, köse- - Devam edecek - ın an yapı aca ur e l 1' 
daima aynı uğaçları, otların, ma su • "Y " "' satış mağazası pek yakında ,,çı acB 

lıı·r go" k ·.·üzu'"dür o? onun da sesi iyidir Hüsnü ağabey .. leleşmiş gibi idi. Çok dalgmdı. Onu - - 1' lerl·n a\.·ni sekilde dogw up sararıp ay- • tır Bu maCn.7 .. da el ı"şlerı"nı' satmB 
• Cevap verecekti. derhal kendini severdim: · 0~ H ]1'• 

ni insanlın· tarafından kaldırılc1ığını Hiç!; k yüzü daima ayni gök Yli- Matbuat kanunu istiyenler 30 Hazirana kadar a • 
görmek, daima ayni gök yüzünü sey- zü olur mu?. toparladı. Arada, sözün il k.:sen hiç- Çünkü 0 • bölüğüm ün en kahrarnn- evi sekreterliğine müracaatla işler•' 

b d .d k ede birşey olmamış gibi, gene aevam nı. en güzeli, en asil, en neş'eli çocu- Tadı·ı edı.ldı· . b. kb k b.1. d teslir1' retmek, hayır unu yapamam, 1nsan, saadeti heryer e ı ra - etti. nı ır ma uz mu a ı ın e 
Diyor. Halbuki, orada, başınızı ko- bilir. İnsan me~'ud olunca, feragat- ğu idi. etmelidir. 

yacağınız serin bir ağaç g_ölgesinde, !erin en büyüğünü de ~apar. Ancak - Evet, bana piyano çalacaksın... Aç kaldığımız zamanlar; Ankara, 27 (Hususi) - Taci il erli- 5- Evimiz bahçesinde her haftl' 
huzurun, iç rahatının en derinini bu· mes'ud olmadığı gUndür ki, noksnnı B~n w~c sana bazı parçalarımı öğre- - Haydin lıir oynayak (oynıya- len mntbunt kanununun 28 inci nıad- cumartesi günleri cocukll'rn, pattlr 
lursunuz Aferide hanım! !telafi etmek için, başka başka şeyler, tecegm~.. . lım) herşeyi unuturuz, clesinc göre: memleket dnhil ve hari- ve perşembe günleri saat 21 de "8; 

Niçin kök yüzü, daima ayni gök oyalanacak vasıtalar, tenevviiler ve· - Sızın, ken<lı parçalarınız mı? Der ve hakikaten sazına sarıldığı cindeki intihal' vnk'alnı-iyle okullarda ragöz oyuııu oynatılmaktadır. 8 
yüzü olsun? saire arar. Bir k~deh daha içti, hafif hafif zaman, bUtiiıı arkndaşlarını coştu- ve fukülte ve enstitiilerdc disiplini bo- oyuna bütün yurddaşlar davetlid•r: 

Bazan, bir !'!ilah namhsından çık- Neden bilmem, ablan gelmek is- terlemege başlamıştı. ran, açlığı insan midesinden söküp ~ac.ak mah.i!:eteki va~'aları ... gazetenin 6- 29-6-918 çarsamba günü 1e 
mı~ dumanlar gibi halka halka ufuk- temiror. Halbuki gelmesi lazımdı. - E\·et, dedi, benim, kendi par- atan bir ruh kudreti le çalar, onları eğ ı~tışnr ~tt.ıgı mahallın .en buyük mül-ı at 18 de sosynl yardım ~e saat ı 7.re' 
ta beliriveren bulutları, Her ilçUmüzün rahatı \e saadeti na- çalarım... lendfrfrdi. kıye .amırınden mezunıvet almaksızın halk dersanelt-rİ v~ kurslar kof11ı 

Er.zan ufkun bir tnr:ıfından baş.lmmı-ı. Yaralı bir sesle, mes'ud, uzak gUn. Kimsesi yokmuş. Hayatta hiç kim- neşretmek m<'mnudıır. ı~ .. ·nin haftalık toplantıları vardıl'' 
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Atatürk ve kral 
Karol mülakatı 

Toprak alhnda 
üc saat .. 

'Lüzumlu notl;.: 
• 

(Baştarafı 7 inci salıif ede) müzdc, misline eııdel' tesudüf edilir 
Bu münasebetle cSemnalul.., di- bir hudiı:ıe olmuş, Yaşar igminde bir 

yor ki : ihtiyar diri, diri toprak altında tam 

«Kral Karolun c:Savarona~ ya· 13 snat kalmıştır. 
tında Türkiye cumhurreisi Atatürk Hadise şudur: 
ile vaki olan mülakatı halihazırdaki Yuşnr, . u çekmrk üzere brıhçel'in-

~iyui vaziyet içinde Romanya ile deki kuyunun lınşınu gitmiş, kovayı 1 
Turlciye arasındaki ~ dosta1ıe rabıta- düşürmüş; keıuıı· t~ışhmndun suyun 
tarın kuvvetlenmesini ,,.e bun lamı bulunduğu muhalle kadar inmiş ve; 
kat'i bi~. surette işlemesini ~ ifade ~m dışı_ırı~~n 5ıknc~ığı sımda kuyunun 1 
eder. Turk - Rumen dostlu11unun ol'ınelcn c;özulcrck taı::ılal' zavallıııın 
~ak.viye5~ndcn maksat bu iki Balkan üzerine yıkılmıştır. · 
devlctinm ayrılmaz bir tarzda bir- Yaşarın kuyuyu indiğini ve tnşlurm 
oırlcrinc bailı oldukların• araların · glirliltu ile çükUiğuııil bahçede çah- ı 
daki teS3niadün ve Avrupanın bu ~mı tiıtün nmelesiııdcn biri görmüş. ! 
pa~~sında bulhun temi.,:,,: n• İn ki.iye koşarak mes'elevi anlutmış. iki 
rabrJia y;.c;.ıyan milletleı Hraıı tı• l:ı gtin eve! ikoye misaf:r gelen kuvucu 
Li •nünurJ "flerin daha iy1 drnM: Şukru ile köy halkı derhal faııliytte 
nt kol&yl14tıınııağa matuf o:,,n enı•I. geçmişlerdir. Tum on üç uuthk bir çn-
1:-rinin tezahurüdür. Romwıy:ı tıiı- Iışmı dun som·ıı tu,.lnrlu topraklnr te
k.ümdan Boiaziçine kadar gitmek mizlenebihnis ve Yaşm· muhakkak biı· 
ve Atatürk ile bizzat temasa gel- olLlnıden kul'turılmıştır. 
mele suretiyle bu tesanüde bizzat __ _ 

yardımda bulunmak istemiştir. Ro- K ·· ıt .. ıı·sesı· ndekı· 
manya kralının bu hareket tarzının u ur 
haiz bulunduiu ehemmiyetin kim-
aenin dikkat nazarından kaçm1ya- hadise 
caiı tabiidir. Türkiye ile Romanya 
arasındaki bağlar bu suretle kral - Başt<ırafı 1 itici salıif(;{le -
tarafından da po.rlak bir surette müdafaaları dinlenmiştir. l\hmıunlar- , 
mühürlenmiş ve Balkan Antantı dan Zekinin \ekili avukat B. Halid 
çerçivesi içinde daha ehemmiyetli Tevfik, uzun süren bir mUdnfnada bu-J 
bir amil halini almışlardır .~ !unmuş ve j 

Bu aazetenin İstanbul muhabir; - Yüksek katıflızdn lm davanın 
tarafından verilen haberlerde kral mliclafaasını ''apıırken adalet kültür 
Karolun ıon sekiz sene zarfında ve tarih kars~sındaki ödevimi dü:;lin
ikinci defa olmak üzere Boğaiçine düm çilııkil ~l'urk yuı·du kültür ala-
aeldiii. yattan dışarı çıkmadığı ve f , o , '. 0 A 

R d t tt·~ · b"ld' ·ı nında tarıhınde görmedığı e.~efli ha-omanyaya av e e ıgı ı ırı - . . . . . 
ekted" dıselerm şahıllı olmakta ve bırkaç yıl-

m ( cP:l~tika> _ Belgrad, 21.6. 938) d~r ~u hAdi. eler, ~ir hastalık tezııhil-
A 

.. k .
1 

K l K l d k' rünlı göstermektedır. tatur ı e ra aro arasın a ı . .. .. 
müı"''--t haberlerini b' · · h f _ Demış. uzun suren mudnfaa ında 

1&JU1 ırıncı sa , e b' . 1 . . . 
ıind ve «BükreQteki ka t .. ter ıy~ sıstem erme temns etmış, mü-

e "( naa e gore kk'l" . ·ı~h b' k" l 
K 1 K ı K 

"') A .. k'" . -e • ı ının sı a taşıyan ır ·ımse oma-
ra aro un ama tatur u zı-

yaretindcn makıat Jngiltere ile dığını, bu hudisede nlilkası .. bulu~ma-
milfterek işbirliğinin teminidir.~ dığ~nı, nrn um _oı_d~ığun~ s_oylemış ve 
aerlavhasiyle tebarüz ettirerek neş- netıcede beraetını ıstemıştır. 
redilmcktedir. Atatürk ile KT111 Ka- Diğer maznun Ahmedin vekili B. 
zolun re.imlerini de neşreden bu Kemaleddin de, müekkilinin musum 
sazetede intitar eden Bükreş ha- olduiunu, müdürüne deiil silah çek
berlerine aöre : mek, hatta hakaret lıile etmediğini 

. A~t~rk ile ~ral Ka~ol _arasınd~- söylemiş, bu kadar yıl mektepte çalı- J 
kı mulakat Bukre§tekı dıplomatık şarak onuncu smıf aı. kadar yükselen 1 
mahafillerin cümleıindc fevkalade bir talebeden mektebin müdürünü 

1 bir teaird~ buJu~.u__ştur. Romanya tehdid etmek gibi bir hareket sudır 
auetelcrı bu mulilkat hakkında ~ . . h k .1 
pyet entereaan komanterler neşret- olamıyacagım söylemış, mu a eme::ıı 1 
mektedirler. Bu mülakatın Balkan için avukat tutmamış olnn maznun: 

Y anmedaaında Türk.iye ile Roman- Sabaheddin de: \ 
ya anwnda mevcut tesanüdün çok - On senelik tahsilim esna ıncln 
kuvvetli okluğunu ve yıkılamıyaca- bit· ihtar cezası bile almadım, masu 
iını ve bu doıtluğun sulhun idame- mum, mektep mfülilrU B. Haydar, be

•ine ve Avrupanın bu parçasında ni mahvetmek icin böyle bir vı:.k'a uy
y&§ıyan milletler araaında samimi durdu. 
münuebetler teminine matuf oldu- . . . f .. R l . Dernıştır. Maznunl:ırm bu müda :ı-
a-unu yazan omanya gazete erı 
'Türkiye ile Romanya arasındaki ra- asından sonra mahkemenin, yukarıda 
bıtaların bu ziyaret ile bir kat da- kuydettiğimiı mnhkOmiyet kararı teb
ha luıvvetlendiklerini beyan etmek- liıC edilmiştir. 

Trt•ul<·r; 

İzmirden her gün kalkan 
trenlerin hareket saatleri .. 

A)dm hattı; Al. an<•ak: 

İzmir - Karakuyu - Ankara; 
Pazartesi, Çarşamba, Cunıa, 
Pazar günleri saat 21,35 de. 

h:mir - Nazilli: Her gün sa
at 12 ve 15,40 da. 
İzmir - Denizli: Salı, Perşem
be Cumartesi günleri saat 
6,30 da. 

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

\t:' on hrth; lla~maıwdeıı! 
İzmir~i· t anbul-Ankara: Her 

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

f ımir - Soma: Pazar ve Pa· 
zartesi günleri saat 1 S,28 de. 

İzmir-Bandırma: } lergün sa
at 12 de ekspres. 

İz.mir-Alaşehir: Hergün sa-
at 16,30 da kalkar. 

İzmir-Soma: Pazar ve pa
zartesi günleri saat 15,28 de. 

Her zaman Hizam olaıı tele· 
fon ııuwarallır 

Yangın ihbarı: 2222, Şehir 
telefonu müracaat numarası: 

2200, şehirlerarası telefon mü· 
racaat numarası: 2150, elek
trik şirketi: 2091, havagazı: 
2326, polis: 2463, imdadı sıh
hi: 2046, Basmane istasyonu: 
3633, Alsancak istasyonu~ 3135 
Pasaport vapur iskelesi: 2854 
hareket saatleri: 

Trum,·aylur: 
Her sabah ~üzelyalıdan 
Şehir nakil vasıtalarının 

sabahleyin ilk ve gece son ' 
saat beşte bir tramvay hare
ket eder. Bunu saat altıda 
har.e)<et eden ikinci tramvay 
takip eder. Bundan sonra her 
dört dakikada bir tramvay 

arvdır. 
Gece son tramvay Güzel-

yalıdan 24,S dedir. 
Konaktan Güze~yalıya ilk 

tramvay sabahleyin 5,26 da
dır. İkinci tramvay bir saat 
sonra, 6,'20 de har'eket eder. 

Konaktan Güzel yalıya ge
ce son tramvay saat birde 
hart!ket eder. Bundan evd 24 
de bir tramvay vardll". 

tedirler. --+ _ 
itimada fayan kaynaklardan alı- C b• k d I \ n· urlar: 

nan haberlere göre bu defa mevzu- ana var ı r a ın. İzmirden Karşıyaka ya ilk 
ubaha olan teY bir tarafta Türkiye • • vapur saat 5,45 de -P_asaport-
ve ~omanya ve diğe~ ~r~~~a .. da Og"" lunun metresını tan kalkar. Gece son vapur 
ln111tere olmak üzere ışbırlıgı vucu- saat 11,30 da Konaktan ha-
da ptirilmeaidir. -

Yine Bükre,ten verilen haberle- çı·kolaA ta ile zehir- rekel eder. 
Te ıöre Tatarcıko kral tarafından Pazar gi.inleri gece yarısın-
kendiaine verilen huıusi bir vazife ı· kt• dan ~onra saat 1 de bir va-
lle Londraya gitmiştir. Bu vazifeniıı ıyece 1. pur ,..ardır. 
fevkaliıde ehemmiyetli olduğu ~;Y: 1.ondı aılu oiil 11111111 ıııftı c i11i :dı :,·. • Korşıyakadan l:ı.ınire ilk 
lenebilir. TatarC>jikonkun v:;:ı csı lnııeJ.: isU11ııı l.nr J.aılwııı mıtlıaJ.e;,,eai vnpur saat o,20 dedir. Son 
hem politik hem de e ono

1
m mRa- gbrulmekt~dir. 

ı.:... .._..J: M :zuubahs o an o· vapur du geec saat 24 dedir. 
a1&1etıcu1r. ev I .

1
. d Ani Bıtf(fı, i ıwıi11clrlı:i lııt l. ndııı /ımı-

__ L •)l rı'nde ngı ız onan- Pi.lzat ut.inleri ~on v:ıpur' 
manya INUlı e li 1htiyaıdır, uıılıt da otu.: yaşüıı ımfo- 0 

muı için bi.r ü111übahri kurulması 1,30 dadır. 
hakkında projedir. Romanya gaze- d11. Fakat, ":tlıiılwmck i.!!t ııctı J.a- Gündüz her yarım saatte 
teleri ıeçen hafta Avam kamarasın- dırı 011dcm dcılta ycı~lıdır. ı·< cııuıe. PL'- bir vapur vard:r. Akşam se
da mebuılardan Gream Vayt'm lcidını e.li11<fP.ıı ahuıll fatiy11P tıııkadıııt kizden sonra sefcder saatte 
töylediği nutku tebarüz ettirmekte- gizlice öldımııcije lı:cıı <11· l'( rm iRtir. birdir. 
dirler. Hu işte lwllamltt}ı plli.rı pr-1: tatlı bir- _ .... _...:.-----------

Tatareıkonun Londradan a~de- şeydit: Çil:ulata. Gabriyel Grct isrııiıı- l<lt,•l<•ırlıııı ş ıı71lıe N1iı or. \il;urtitalar 
tine büyük bir sabırsızlıkla intızar deH kadwn {Jlic111deı ünı lm çikııltita-l lt krnı qd<liai -rr;ııon 1ıorııyıır, 0 :a

olunmaktadır. lttr . kreuıalulır. Fnkol liurlerindtlı:i 111 ,1,1, ıçimleki in f'!tııiıı ;:Fhir nlcl11uıı <ııı -

• kaplar 11f~f.alıkla 1'C hiç. ~ozul ~acla n ÇI- uışılıyor. 
Mezar)ıkbaşındakı karılmış çikzıtatanrn ıçmdekt kremi." Bu çilmllitaları gönderen kimdir? 

. · ted ticetı lildlirecek bır t . • Yt'>'tııe ı111tmıı \k şüphe Normamn nnnesınde-
ClDayet zalıir l:oıııılıııuştur: . k l" . dir. Paketlerin üzerindeki yazı ile 

N01 matı Uarben1ı mrtre.~ı . e11C u:ı- .• 
müruıkaş!l. bUyUmüş, Yakup loknntn · dan posta kadının dıger yazıları karş1laştırılın 

ııe meçlwl bir şnlıl.(/ taraftfl . 'k l 1 .. d d"-. d 
nın camlarını kırdıktan sonra garson . .

1 1 .,. ı · talarl 11eme1:1P ca çı o ata nrı onun gon e ıgı ~r-
lle gtJ?ıderı Pn m çır.il a l 1 . . . T 

:Nahidin üzerine atılmu_ı, belinde bulu-
1 

. b. 1 _111
• r.,tı ml'nıi~tt'r 1,e .'l\rut'- hu an aşılıyor vt- hu 2ehırleyıcı 1'a· 

k k ııç lı'?n(ll • . ' \ k' 
nan bir kamayı ce ere· Nahidi sırtın- matı lmııl<0·rn b:f.r başka Prkl'kf PH rırl- dın tev ıf olun~yor. 
dan ve bnldırmdnn :ığır surette yara- .. d • A · B l l k d 

d ·;.· · d .,_.,fıtıı'lp ele J..1.~kaıı11ws11ı ıııe nnı nr >t"r muıı t>mf" e sucunu 
1 t ıuıtll ı" , k"' k d' amıı ır. ona ?le Lıı t;il:ıılfıfadan ı•e1·1ııişfı'r, ııc ın nr elrn~ te .'.r. . 

Yarnlı, dnhnl has tnhnneye kaldı- de lıulısetııdşfir. - Heıııın böyle bır şeydt!n lınhe 
nlmı• ve tedavi altımı. nlınmışRa dn k d" 13 k d b " Fakat. ,-.ikııltitnlrııı yer 1ıemn Jı c.s- rim yo ıyo.r .. u .. a. ını .. en ne ıa-
.faıla kan zayi etliğinden ölmüştlir. · ,. d d T talarımt-"tlr .. Nihcıyet lrcndi.çi;ıl lıfr nırım, ne e ısmsnı ışıtmışım ir. n-
Yakup, arkadaşlarlyle birlikte tutul- Y k 

'' k lı dokffJ"a gtıslı riııor, <lokfM', b1111ıın fi'd~ mnrnm. fokat t.a. nıma • , isterdim 
rouş, suçunu ltirnt etmiştir. ı n ·u un ' d bn 
arkadaşlarmm, hCicliseye karı!!madık- rici l.ıir :ehirlemıı~ oldıığmw Rlı!J/ıılJfır. j çiinki.i o~lum\l uc sene ır !itan 

Bırnım iızedne r.alıdıJPI r., "' ııırr1ıul "ıknrnu\k iııtiyen bir kadındır o. ! 
11.n a-nlaşılmı tır. Y bkup hapishaneye ..- d k d ~~=- Zıır ~ı.ı.h.a tcı.nıf ondan g/Jııdtı ıl~ıı çil.u- ı Mulıp.l <rl e c:V'4TI\ ,tme ·te ır . 
ro-~ır. .1 ' - - • - _.. 

' .... 

RADYO 
BU AKŞA uKI PHOGHA!\1 

ANKARA RAIJYOSU 
Öğle neşriyatı: 
l p.30 kilrışık plak n<>st·i:;ntı. l~. 

50 pliik. Türk musikisi vı• halk şai'
kılaı. 1a .. J5: dahili ve harici h!llıer

ler. 

Akı"!am neşriyatı: 

l 8.30: pli\Jdu dmıs ımısiki:-;i. J ~ı. 

15: Türk ınıısikhi ve halk şarkıları 

(Remııhat ve m·bclnşları). 20: saat 

uyarı ve Arapc;a ıwşriyat. ~O. ı 5: 

Türk musiki ive halk şurkılun (Gü

ler \'e arkadaşları). 20.45: kemuıı 
solo: \'iyoııolist Necdet Remzi Atak. 

Piyanoda l\Iarkoviç. 21 : sıhhi ko

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
mnessesesi MttdUrlüğOnden; 

Yapılacak tesisatm Muvakkat teminat 
bedeli muhammeni parası 

4285.19 321.39 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet hudud ve sahiller İzmir Liman 

ve şehir Bakterioloji müessesesi binasında tanzim olunan 
planlara göre vücude getir:il~cek kalorifer tesisatının tesisi 
ve ikmali işi 25/6/938 tarihinden 1117 /938 tarihine kadar on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Gerek kanuni ve kerekse fenni şartname ile yapılacak tcsi• 

satın planlarını görmek istiyenlerin her gün Liman ve şehir 
Baktrioloji müessesesi Müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek 
istiyenlerin de ihale günü olan 11171938 pazartesi günü sa
bah saat 11 de İzmir Liman ve Şehir Baktrioloji müessesesi 
binası içinde toplanan satın alma komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 25 '..: 9 3 7 2271 

ııuşruu (O~ Vefik Vaa~). 21.16 ~-

1
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

::;tUdyo orkt!Rtl'ası. 22: Ajans lıalıer- stanbul Nafia müdürlüğün· 
lcri. 22.l 5: yarınki program ye i:ı- d 
tiklid mıırşı. en; 

lstanbul ıadyosu 1117/938 P~zartesi ıüoü saat 15 de lıtaobulda Nafia mü· 
Üğ!ı> ncışı·iyarıı: dürıü~ü eksiltme komiııyoııu odasında 18172.53 lira keıif 
12.30: Pliikla Türk mu:dkisi. 12. bedeib Yeşilköy istasyon binası öoüode yapı.acak beton ufalt 

50: havadi::ı. 13.05 : plakla Türk mu- Pıt intaatı kapalı zarf uaulıle eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele; ekıiltme, bayındırlık işleri genel bususi ve fenni 

si kisi. 13.!JO: muhtelif plıtk neşriy:;:ı. şartoanıeleri proje. keş.f hulisasilo buna müteferri diter •vrak 
tı. 

dairesinde görülecektir. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: plakla dans musiki.;i. 19. 

15: konferaııs Şişlf HalkeYi naruınn 

~li Riza Koralp (terbiye). 19.55: 

borsa haberleri. 20 sat flvari: Gren
viç l'asathanesin<.len naklen. Vedia 

Muvakkat teminat 1363 lira 00 kuruıtur. 
fs,ek ilerin teklif mektuplara ve eo az 15000 liralık bu iıe 

Lenzer iş ... ·aptıt.na dair ıdarelerinden almış oldutu vesikalara 
istinaden Nafia Vekiıetinden alınmaı 938 seneıi ehl yot ve 
T c1ret odası vesıkaları ve kapalı zarfiarını 1117/938 Paıarteıi 
günü saat 14 c kadar lstanbul Nafia müdür:ütüne vermeleri 
.az:mdır. 21 25 29 3 365\/2184 !Uza ve urka<laşları trafıııc.hın TUt·k 

musikisi ve halk şarkıları. 20.45: ha

\'a raporu. 20.48: Omer Riza Doğrul Si\ke kaymakamlıgıııdan : . 
tarafından Arnpça söylf'v. 21: Ce- Sö,;:e .kansına bağlı 210 adet ~öy yollarının levhaları 
mal Kamil ve arkadaşları tarafın- 15/b/938 tarihinden it.ba.ren 21 gün müddetle açık eksiltmeye 
dan Türk musjki:si ve halk şarkıları. konu.muştur. Talip olanlarıo ve şartnameyi görmek ve % 1,5 
21.46: orke tra. 22.15: Ajans haber d~poı;tolartnı yatırmak üzere Söı<e "öy bürosuna müracaatlaia 
leri. 22.30: plaklu sololar. opera ve 
l)peret parçaları. 22.50: son haber- ili:ı olunur. 
ler ve ertesi güünıı programı. Ekailtm~ 617/938 tariht'! Çuşamba rJnü ıaat 15 de Sökede 

Senfoniler hususi muh ısebe d.aires;ndc ya;> laclkt.r. 

20.45 Bükreş senfonik konser 9 16 23 30 1994 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

( 2J.J5 devamı). ( h 
Hafif konseıTer zmir emrazı sariye _aslaoesi baş 
7.ıo: Berlin kısıı dalgu ı popliler hekimli!!inden: 

komıer (8.15 devamı). 11.45 Berlinkı- "-' 
sa dalııası hatif konser ıs :Keza 14,15 Haatanenin 938 mali ıeueai ibıiyacı olan ai•ğıda cmsi mik-
devıımı :F3.Z5: Bilkreş plfrk):l .kon er tarı ve tılınıini f.atları i1CI muvakkat eminatları a..U bet-..k. 
17.45 Berlin kı a dalgası iş sonu kon- lem eruk vesaire 15 Haz ran 938 tarıhınden 30 Hazirau 938 
seri (18.50 keza). 18.30 Berlin kısa tarihine k'da · on beş gün müddetle eksıhmeye konulmuştur. 
dalgası yeni seçme plaklar 19.05 Bel- Şırtamele i hastanede başhe.dm Bete her ıüo gö ülebilir. Ek• 
grad büyük radyo orkestrası 1.17 Bük sıl me 30 Haz.ran 938 Per$embe günü aaat 11 de Tepecikte 
reş Straviniskinin e. erlerinden plak- Emrazı Sariye hastanesinde teıekkül -eden komısyo~ buzuruada 
tar. 19.30 Prag Londradan konser na- yapılac-.ktır. Muvak"at tem •. ıa: o arak pıı.ra veya para mabi· 
kli 20.30 Varşava bahriye lıandosu yctmdeki evrak korniı •onc t altnmıy3ca2anda 1 iıteklılerio ihale 
21.JO OstrO\'a bando muzika 21.45 rı.inünden evci h.mıoatluuıı ızmir malundıtına yatıracakbrdır. 
Prag hnlk orkeıı.trnsı 22.10 Belgrnd Muvak\(at tamlnatı 'Miktarı Tuırı 
radyosu 22.10 Vurşova uuıbuı· orkes- C nsi Kuruş K lo L'ra 
tıwıı 22.45 Bükl'eŞ plak kon eri 22.50 B rinci ekmek 9?2S 12000 ;230 
Helgrııd pl&k konseri 23.35 Viyana ge- Süt 54::>0 6000 720 
ce wıısikisi. Yo}urt 450) 4000 600 

Opualcır nzw·lfll'ı': Koyun eti 20250 60 JO 2700 
20.2fi \"iyanu Puceininiıı «'Madame K ı. k 12 .... 00 70000 108"" o~ örnürü "ve semikok., v >J 

Butterfly• opera. ı 21.30 Berlin 'kı~a l 5 19 14 29· 209S 
dnlgn. ı J.eolcuuıllmıın c.Palynço> opc-
rası. 

Ocla 11111-Rikisi: 

19.lfı BPrlin kısan d.~lgnsı ev musi-
1-.isi 23 Pt'~te od:ı musikisi koııı>ni. 

fi r s if-all n : 

(zmİr vilayeti defterdarlığından 
Ömer Abdü.kadir variılerinin elKİ yıllar kazanç vo veraıet verg 

s.ndcn ol•n 5176 lira 21 kuruşun temını tahsiıı ıçia mülkiyeti 
tıhs li emval kanununa lt>vfikan hıtczedılmış olan meaud;ye 
maballuinde bir ncikordondı ki.n 348 taj nyıla gayri mea• 
kul idare heyetinin 27-S·933 günlü ve 502 sayıla kararına 
miiıtenidcıı tekrar 21 gJn müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. 
'f 411.plf"rrn 8·7-933 CJma günü saaı 15 de idare beyetioe mü· 
r caatl ım. 2139 18 24 30 9 

10.4!i Htrlfn kı:.a dxlgıt~ı ~arkılar 
( l ı fıi:. ııııu konseri) IG.30 P.erliu kı 
ı:ıtı d • .ı8 .- ı piyrıııo musil,i. i 18 Pt~te 
pi)ıınu-1 ıııuıı kon:scri 18.lfi Berlh1 kı
ı:;a dalga ı \az şuı·kılım l 9.0!i Ostro\'a 
~~~ı k~ı~~r 20 Vn~n~ ~r~lı re. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

s ituli 20 Pı:şle <'igzııı orke:rtl'ası refu- f)evlet l)emiryoll8fJ işletme umum 
katiyle şarkı 20.20 Blikreş şıu-kı (Pi-
\ ano refakatiyle) 20.30 rag şarkıları müd Q rlü~Qn(len: 
2ı Belgrad halk 9arkıları. .._, 

Nebatat 
Hastalık lan 

l Ç 1 N 

Müsiohz~r yeni 
ilaçlarımı: geldi 

Hac . Dav:.ıd z~de 
Rahmi· Karadavud 
Halimağ l Çarşısı 

No. 31 
1 Z M 1 R 

T E L E F O N 3309 
o;ş IJOKTORU 

c_ ı·ad D .ı:ı 
lkıı c be:> l:r ıo.ca" Nü. 43 

• 1 

l - Devlet dcmiryo l:ırı istasyo:ı aaaıfında istihdam 11dHm:tk 
üzere müsibaka ıle hareket mc:mur namzeJi ehnacaktır. 

A) Muuba\caya iştırak edeb•imelt iç.n orta tabıiai bitirmif 
olma~· ; 

B) Türk ~ımak; 
C) Yaşı 18 derı aşağı ve 33 dan (dahil) yubrı olmam•k; 
D) Asıari bir ıene ıçin askerlikten maaf olmak; 
E) idaremiz hekımleri tarafıııdaa yapılacak aıbhi muay .. r 

ltrıcıde faal ıerv;ıde çal tmata mani bir arıza ve b&1talıta 
o mımak~ 

2 -Müsabakada kaıana!ller 61 lira ile tayin edaeceklerd r. 
Ecnebi lisanlardaa birino vakıf olanlar 67 lira ücretle .ıına• 
caklardar. 

3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 CuDJartesi gü:ıi 
saat 14 de Haydarpaşa. Sirkecı, A ·ık ra, Bal.kesir, Jeayseri 
M~latya, Adana, Afyorı, lzmİr ve Erzurum işlctmo m•rkeıle
r.n de yap l.:tcaktır. 

4 - E.ı SO.) müracaat 8 Temmuz 938 Cuma rüniin• ka. 

dardır. 
5 - Talipler işletmel.:re ve iıtasyorılara iıtid.ı ile mürac ıat 

edecekler d&r. 
6 - Kabul şerait ve 

almak ııtıyen:er ı~lctwe 
edebll rler, 

evsafı hakkında daha fazla ınalQ:nJt 
merkezlerine \/e istuyonluı mür.acad 

19 24 29 2167 
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Haziran 28 ANADOLU 

şemsi paşanın yaveri anlatıyor: r A t 
'/il/ • • .l Ab ı vrupa pos ası 
ıvıeşrutıyetın ı dnı ve - o·· · k d 

unyanın .en zengın a ını 

dülhamide karşı hareket Meçhul haydudlar tara
Saraya yapılan, boş yere istirhamlar f d t hd•d ·ı· 

ve istipdadın yıkılıp gidişi. . ın an e 1 e 1 ıyor 

p 

' 

Sahife 9 

Güzel Emiş 1 
Yazaıı: TUGRUL DELiORMA N 

• . . 
Bu geceden on beş giin sonrn K nn 

ıloğlunun çolıaııı, nğılda ölü yattı 
Anndolumın her Alevi kö~·iinde ol- Emişi görmilş ve anlattığımız gih 

rluğu gibi burada dn bnmb:.u:ıka bi r muhtnrın odasında çolak H asanln kın· 
alem. np;ıyrı bir :- aşn.' ış rnrdı. Biri- şılaşmıı; l. 
birlerine son derece bağlı idiler. En O g(ın, ikinrliyP. doğru . kadınlı er 
gizli cm<'Jleri. dile knclar çıknmıyncak kekli ~ irmi kisi. ağılın kupe teri hı 
hi lcrl nrnlnrıncln konu nhilirler; fa- rık knpıı;ıuclnn İl;tri girmi ... koyunh r 
kat, bir ynbnııcıyn k:ırsı k<'ttrm <lav- )İl' deliknnlı ile mPrnyn gonderere 
raıımayı hu. u iyetlerinin birinci ölt\nOn etrn 111d:ı ('epcçene halka ol 
madde!':f olnr k knbul <'del'•eı•cli. Riı· mu~1nrdı. n )ğt Cll Lir SJcnk \"nl <l 

eeı+·iniz) 



-lzınJr Pamuk nıensucatı '1 ürk 
Anonim ~irketi 

Kaboı bezleri satış iiatı 
Tip No. Markası [ai Hatim 36 metrelik bir topu o 

sattı, fıatı 
Kuru, 

4 M 8S 711.-
4 At 15 655.--. 
5 Detirm~ 90 832.-
s ,, 85 798.-
8 Geyık 85 800.-
8 " 7S 730.-
9 Tayyaro 85 13 
9 

" 
?s 6iti.-

11 Kôpeldi 8S 722.-
IŞbu fiatlet fabrika tesiımi utış fiab o1up ambalaj m ·af 

müşteriye aitbr. 
25 toptu 

t>hırıur • 
ıptı satışlarda yukarıdaki fiatler ! 'Oo 2 zam 

-Kayseri Cumhuriyet Müddei-
·ı·"'. d umumı ıgın en: · 

Kayseri Cczaevıo n bir Temau 938 deo itib1reo 11 aylık 
aııari 67,000 azami 8.>?50 kilo ıtabmio edile ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf uıu ıle ve 15 gun müddet'• eka Jtmeve kon •laut.a 
ve ihalenin 1 Temmuz 938 Cuma aünü aaat l 6 dı Kay.sera 
C. Miiddeiumumil k daireaiode yaplacıtı ecııttmeye ıirecek· 
Jerin ih le ıüaüadeo evel 471 tıra teminat akçea:ni mal 
aaadıtıaa teal"m ile .. keuaunua Ye Ticaret odaaında kay th 
old11tuna dair veıMkuını teklif mektubu ile birhkte ıbaıe ıünü 
1S ~ k~dar Kı11eri ~üd~eiumumil~tıne .wriimtıi Hya rin· 
denl .... ı ve ,utnaae11 ıormek iatıyenler'n dair~lfttıe aıüra· 
caatlan itia olaaar. 21 23 2S 28 2195 

BaG ve Bahçe ..• TUIUn ve Sebze ... Fidan ve Mahsul 

Kimyeot Gübreleri 
Maıutlu M•car Traktörlerı. 

Traktdr P:.ıllalıları Tohum n Temizleme Kalbatrla~ 
Orak ve Harman Makineleri 

ıair her ciaı ve liıtemdc 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zad' 

Rahmi 
Karadavu\ 

Halimafa çartıaa No. 31 
809 --. Telgraf: Karadu•ul 1Z~.1R 

latanbul belediyesinden: 
•. ~qif bedelei 19492 lira 84 kurut olan Ak.rayda Cerrahpqa cad
Clesınde yapılmAltta olan ilk mektebin ikmali inf&&tı kapalı zarfla elt
•iltmeye konulmUftur. Eksiltme 11-7-938 Pazartesi günü eaat l 5te 
daimi encümeninde yapılacaktır. lsteklil-r 2490 No.lu kamı a yazul 
veaaikten ı..u en az ~ 5000 liralık bu işe benzer it yaptığına dair 
veaika ile 9.38 yılına ait Nafia Vekaletinden almıı olduğu müteah
hitlill v .. ikuı ve 1461 lira 96 kurutluk ilk teminat rnakbuzu veya 
me'ktubile beraber tekhf mektuplarını havi bp.Ja zarflarını yukarıda 

• yazıla aünde saat 14 de kadar daimii encümene vermelidirler. & 
aaatten eonra verilecek zarflar kabul ıolunmaz. 386.5 2291 

.::::::::::::::::;:..::=~~-===·=i:----ı:-.... ----................. ~ 
İzmetçı• arantyO Akhiaar ıulh hukuk mahkeın~ 

ainden: 
Bir IUzmetçi kaöma ihtiyaç Akhisarın Mermere nahiyainin 

Yardır. Kewli._ i_ri para ve- cami atik mehallesindetı aevrili hlu 
tilecektir. hacirletindeh littıail oğlu Ahnıet 

lıtiyenlerin Ba•darakta Sıh.. Gürkq tarafından ayni nahiyeden 
lıa't etnııeıinde Bay Hanıdi ve ayni mahallede lamail oğlu lb-

._N_nz_h_e.te_m_ür.a.c.aa_.tı .. an ..... iilllM--•ıralı.im ve Salih aleyhelerine açtıaı 
~ konuşmıyor, herkee yerde up- iır.aayi ıuyu de-vuından dolayı mah 
uıon latan kadına nef ret1e biıkı)"ordu. bnıece duru,ma içirı ta:yin 'Olunah 
Sıcak \"C durgun hava boğucu bir k~ 3-6-938 tarihinde tnüddeelehtel'cleh 
ku ile tcneffus edılmez bır hale gel- Salibin nattnha çıkanlan davetlye
mışti. 't:atınla dolaşan Bineklerin Vıtıl- nin ikametgahının meçhuliyetih
tıları duyuluyor bir eşek arısı, \ ınlı- den bila tc'blig iade edilmiş oldu
y tak dolaŞı} ordu. • ğundan teblii makamı kaim olmak 

Muhtar, genç 've ~üzel Emişin Yli· üzere ilinen leWiiat icra.na y~vıtıi 
~üne, çıplak kollarımı. konup kalkan uhakeme günü olan ı8-7-9l8 
ınekleri elınin tersıle kQılr-mağa çalı- m .. .. t 9 '4 Akh 1:u 

şıyoı·, fakat. muvaffak olamıyordu. mag unu saa . 8 ısat •ulh tıu-
Bu esnada, muhtarın gözleri, bir nok- kuk mahkemesınde hazı bulunnıası 
taJıa takJlıverdi. ÖlUnQn boyun dil- ve· •a kanuni bir vcltil ,aöhdermeai 
ınarları boium boğumdu ve şi~ boy- aksi takdirde gıyabi m\lameleyi ka
nunda parmak izleri, tırn~k çızgileri nuniye ifa olunacaiı malum olmalL 
&örilnilyordu. Çolak Halanın ıtozle- üzere ilan olunur. No. 2295 
rı. de, o mor boium1ara lakılıı> kılı-
~ ordu. ölunun başucunda, de\•rilrtıi} ................ .,.0.~a"" .. n ..... iiiılllıiılıillm•ıl 
tir bakraç tardı. 

B tün bu tefarrüat g}ilmün şeklmiı 
fokyaca nnlatabıllyordu. Çolak Hasan, 
aut sağmakla meşgnl bulunan karısını 
anaw.ın arkaya } atlrmıt w tek kolu· 
nun iki parmağını. bir üaıai ile oytlaf• 

mıı olan kadııım uıırin boynuna dola· 
mıftı. 

Muhtar, d ğruldu, etrııfındakilft"e 
- Ha) dl bakak, kaldırın şunu ... Şu

racıta, uçuruma atı ... erecej-iz.. itler 
e.1ın rahpe) ı ... 

.... Yınnı ) ıldır bu cmayet te, cAU 
Sırrı> ribl lılli ıır halmdedir. 

A1lkaraı>alu otel ve pat• 
tahanesirıe biti,ik aria tize· 
rinde mevcut plan ve keşif
namesi mucij>ince mllcedde-
den bir mutbab pazarlıkla 
yapbnlacajından İlafaatrna ta-. 
lip olanlann 29 Haziran 938 
Çarpmba jilnil aaat 18 de 
Ankarapa\aı oteli idarehane• 
•inde yapılac:ak pazarllta if
tirak etmek üzere tefrifleri 
rica olunur. D. 4 

ANADOLU 

llzmir Levazım mirliği satın 
alma kom:syonu ilin arı 

lzmir levazım amirliği Sat. alma Ko. Rs. den: 
Miktan 
Ktlo 
S400 Ta!e faaulya 
S400 Pathçan .. 
2160 Taze hamiye 

11520 Kırmızı domatis. 
576 Tate büber. 

1 - Müstahkem mevki sahil kıtaatının yukarıda cins ve 
miktarı yazılı beş kalem sebz.e ihtiyaca açıkeksiltme 
~urttilc münakasaya konlbuttur. 

2 - !halesi 11 Temmuz 938 pazarteai günü saat 15 de 
ıkıtlada İ%mir levatım amirliği satası alma komisyo· 
nuııda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (1288) lira 48 kurıtur. 
4 - Teminat muvakkat& akçası 96 lira 64 kunlftur. 
S -: Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. 
6 - lıtekliler ticaret odasında kayıtlı oldukiarına dair 

veaika göstermek mecbnriyetindedirler. 
7 - Ekıiltmeye ittirak edecekler 2490 ıayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde azılı vesikaları 
ve temina.. muvakkatalarilıe bitlikte ihale saatlndan 
evvel komisyona mllracatları. 23 28 3 8 2238 

lzmır Ltvazım am rl t· Sat. At. Ko. Rt. den: 
l - M ı•ahktm nıevkı kıtaataaın (422SO) kılo bulrut ıbtiyıc: 

kapalı z ırf uu&i münıkaaaya konmuıt'8r. 
2 - lhı1eaı 5 Temmuz 93' Sah gü:ıü aaat 16 buçukta kış; .. 

da İzmir levuım im.rliii ıatln alma komiı)o~ı.uıda ya
pı;acaktr. 

3 - Tabm.n ed.len mecmu tutarı 5)70 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 38l lira SS kuruttur. 
s - ş utnattaesi hergı.ın komisyonda rö. üle.,."ir. 
6 - leteklıler T \! ıt t odaaıada kıyath eldaklanna clllir 'YH b 

rö•termek mecburiyetindedırler. 
7 - Ekı itmev iıt . r.ık edec kbr 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 

cu maddelerinde v şarlnımeıinde yazalı vetikalara ve 
teminat ve ttkl,f m plarıaı ibile uatındaa en aı bir 
ıaat evel kocaiıyona •ermiı bulııDacıklardı". 

19 24 28 3 2180 

lzmar ,evu m amirlitı aba alaa I& omııyoaundao: 
O ı bin kuo ıdrcf.I pım•t&& 30-6-938 Perıembe fÜDÜ Hat 

12 de T11phaned t .ınb11t lefttım .amiT"liti satın alma komi•· 
yonbnda kapalı zarfia eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 
16SOO lıra ilk tem · aatı 12!7 buçylc liradar. Şartaameai bmir 
yo:ıda rörüleb lır. lateklal"rıo kanuni veaikalarile beraber teklif 
mektupl•tDl iba)e ıaaatlDdaa lJw •a't e..I H•İ9JOaA Yerme• 
leri. 14 19 24 28 '2076 

-lzraar Jevnım amtrliti Hbn alma '"'IW'ayonumian: 
Yuı bin etre 30 aa!ltİN eninde " 13 bia paket aubtelii 

eade •drofıl ıazbezi alınacaktır. Kapab zarfla eksiltmeli 
,30/6/938 Perşembe ıü.1ü saat 11 buçukta TopbaHde lataabul 
Jevazım amirlıtı ıat•n lalma komııJODUDcla yapalacaktaı. Hep
• nin tıbrnin bedel. 16500 lira ılıc 't~dli•ab 1237 buçt1k litadtr. 
Şart.ıame ve nümuheıa komisyonda ıörii.eltilir. isteklileri• 
kan1&Di veaıkalar.le beraber tekl.f mektuplanaı illa!e Mattndaa 
bir ıaaat ev. komisyoall vermelaci. 14 19 24 28 2077 

Burao•a uker i aatm alma komiıyoa•adam 
1 - Tü•ea bır,ikierinin .ihtiyacı içia SS3$() kilo 1ad•1•tı kapa

' ıarUs .-ııuaaayı koa•uttur • 
2-. lba.eai 6 Telllmut 938 Cuıaaba ı&nll saat 11 de ya· 
pılaaakhr. 
!I - Umu• tahmin tatara 31682 lira 50 karuı olup mavakbt 

temin•~ 2376 lira 19 nrıat ur. 
~ - Şartnameıı b•rtün komiı1oada ıörii!ür •• omur. 
S - lıtekMerin 2490 1a11la kanunua 2 ve 3 iiacii maddele• 

rinde yazılı veıikalarla b;rlikte teklif ve temiaat mektuplannı 
ilaale ... ta.dan bir uat evel makbuz mukabiliade Bmaova 
aıkeii •tın alma komisyonuna vw...ı.ri i1iD ol•nm. 

ti 23 28 3 2136 
- lzmir levazım amirliği satın ıahna koftli'Yonu riyasetinden: 

l - Çanakkale müıtahkem meVki birlikleri ihtiyacı için (66400) 
kilo aacle yağı kapalı 2arf uıuliyle eatın ahn~hr. . . . 

2 - Sade yağının beher kilosu i 00 kuruıtan 66 .. 00 lira baçılmif'" 
tir. 

3 ---. ihalesi 15 'remınuz 9.38 cuma günü 11aa't 16 da Çatıakkale 
müstahkem mevki satın ahrıa komityonunda Yaptlacaktıt. 

~ --. lsteklılerin şartnameyi 332 kutttf mukabilinde Ankara, İ• 
tanbul, lzmir, Oiyarbek.ir levazım amirliği, Bunadan l.pa'rta 

Urfatü men satın alma 'Ve Çanakkale Mıt.Mv. aatıh lllma ko
misyonlarından alabilirler ışartnanıeyi tôrtnek iatiyenler dıe 
yukarıda adı geçen kamisyonlatden parası~ törebilirleı 

5 - "Taliplerin ihaleden bir saal n"Vel teminta akçM8n t>latt 
( 4980) lirayı ve ihale kanUhunun 2 ve 3 üncü ttıaddeletin
deki vesaik i1e bit saal evvel komisyonumuza nıüracaat et-

meleri. 28-3--8-14 (2263_ 

- lıunir levazım amirligi satın alma ıkomiayonu riyuetiııdeıa: 
l - Mütahkem mev ıf oça ve •öjütçü'k mıntakası kıtaatm.ııı 

(53800) kllo avaktan ıaiır eti veyahut bur"'1muı keçi eti 
veya koyun eti kapalı zarf uıulile .münakataya lwnmuttur. 

2 - lhaleai 14 Jemmuz 938 pertcmbe iünÜ saat 16 buçukta 
kıtlada lzmir levaızım amirliği salın alma koıniıyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı ( 10760) liradır. 
4 - Teftlin1lta muvakkate akçesi 807 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komiıyonda ıörüleb'illr. 
6 - lıteltlılet tit~ ~sında kaşıdı oldultlarına dair ve,iJca aöı

mek mecburıyetmderiler. 

1 - Elcsiltmey~ istirak edec~kler .2490 •yıla kanunun 2 ve 3ncoü 
nıac3aet~rınde ve şarta'1anle9iırcle yaztb veeikaleriyle tl!lni

nat ve teklif mektut.Jfaııt\ı ihale IMbndan en at bir ... t ev
vel lc.omiıyona ıverm~ bulunacaklardır. 

28 • 3 • 7. 12 (2305 \ 

f-laziran 2f 
-lzmir levazım amirliği attn elma komisyonu riyasetinden: 

.1 - Ist:ınbul komutanlıitna bailı birlikler ihtiyacı için ( 40 Qı 
itilo sade yağı satın alınaeaktır. 
Kapalı zatfla ihalesi 14-temmuz-938 perşembe günü ı 
11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı (38 000) liradır. 
ilk. teminatı 2850 liradır. Şartnamesi ber gün öğleden 4 

komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
ya rnektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele 

de )'üılı 'Vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinden 
az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
mutanLk satın alma komisyonuna vermeleri. 

28 3 8 12 No.230'4 

- lzmir levazım amirliği satın alma komisyonu riyasetinden 
1 - Muğla ıarnizonu ihtiyacı için ( 10000) kilo sade yağı ka 

zarfla satın alınacaktır. 
2- ihalesi 11 Temmu?. 938 Pazartesi günü saat 15 te muğl 

askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı {10500) liradır. Tahmin 

bir lira beş kutuştur. 
4 - Muvakkat teminatı 788 liradır. 
5 - lıtira'k edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madd 

rinde ve prtnameainde yatılı vesikaları ve teminat tnu 
kateleriyle birlikte ihale saatından en az bir saat evvel 
lif mektuplarını vermif bulunacaklardır. 

28---2~9 (2303) 

Manisa Nafia müdürlüğünde 
1 )33757. t O liralık lcetif bedeli Turautlu hükümet konaiı in 

tınan 1'4000 lira 3 kuruıluk kıımı kapalı zarf uaulyile eb" 
ye çıkarılmııttr. 

2) E.biltme 14.7.938 Pertetnbe gürıü uat on altıda Nafıa 
dürlüiü oduıhdaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3) E.luiltmt!ye airecek olanların 1051 lira teminat vettneleri 
%1mclır. 

4) Projeler, ke,if mukavele sureti, eksiltme prtnameıi, hu 
prtname Nafıa müdürlüiünde aörülebilir. 

5) Bu iıe gittcelt olanlann 938 yılına ait ticaret oduı ~eaikuı 
1938 yılına ait olarak Nafıa ftlclletinclen alınmıt yapa mü 
hit1igi veaikaaı göstermeleri 'Ve binat yübek ınühencliı 
mimar olması veya bunlardah birinin feıırıi rnewliyete • · 
'kiyle it yapacağına dair tıoterliltten aenet vernıeai lbıındıt 

6) late-klilet 2490 nuınaralı ltanunun tatifab daireaiııde buıt 
cakları teklif zarflarına ikinci maddede yazıb vakbrıdan bir 
at evveline kadar korniayo.n reialiiine ınakbu aıuu111A111q 
vemıelidirlet. 
Posta ile ıöndereceklerin yubru!aki Aate luıdar komi.yon 

\aliğine selmeıi lhımdır. Postadaki taahhürler kabul edilemez. 
(2299) 28-2 6 1 o ____________ _..._... ______ ~ ...... ----------

Maniıa Nafia miidürliiğünde 
1) 33757.1 O liralık keşif bedeli Salihli hükürnet konağı in 

tının 1 4000 lita 3 kuruıluk kıımı kapalı zarf u.uliyle 
rn~ye çıkarıltnıftır. 

2) Eksiltme 14.7.938 Perşembe aünü 'aa&t on yedide Nafıa 
dütlüaü ~u\ndalti e'bilttne komisyonunda yapılacaktır. 

3) EUiltmeye •itecek olanların 1 o~' lita teminat nmıelerl 
zım r. • 

4~ Proıeler. ketif, mukavele BUreti, ek.ıiltme prtnameat. h 
prtname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. _ _ 

5) Bu ite girecek olanlann iJ38 yılına ait ticaret odui vesibai 
1938 yılına ait olarak Nafıa veltlletinderı ahnmıı yapı m 
ahhitliği vesikatı göstermeleri ve binat yük.ek mühendia 
mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyete it 
kiyle it yapecaiına dair noterlilcten aetıet Vermeli lhınıclır 

6) istekliler 2490 numaralı kanunun tarif atı daireeinde 
yacakları teklif zarfiarını ikinci maddede yazılı vaktindan 
aaat evveline 'kadar komsiyon reialiiine makbuz mt.ıb 
vermelidirler. 
Poeta ile ıöndcreceklerin Y'Jlcarulalc.i saate kadar ko • 
reielii}ne ııeltneıi lhirndu. Poataclak.i teahhiirler bbul 

mez. 2300 28-2-6-10 

Jzmlr Liseler ve Orta okull 
ıabn alma komi•yonu baık 
hğından: 

1 

Cinsi kilbiu Muhammen bedtli Muhammen fiatı M-... ·-
,. Lira K. )uıruı temi 

/, , Lira 
Bitinti N. ,.. .,,..! 
Elunek. 15000 1~2.50 (j.75 ,109.7 
Sade yağı 800 800. 100 60. 
K°'uh eti 18SO 832.50 '45 61.5 
bar.a eti .ıooo. 600 30 .il5 

Erkek liteeirıin ukerfik kampa ihtiyaçlarından yukanda cins 
miktiırlan muhammen bedel ve fiatlan ve hizalarında muvakkat 
tninatlan yuılı dört kalem ~rzak 1 ; sün müddetle açık eksiltme 
koulmuıtur. Ekıiltmeleri 13-7-9.36 Çarpmba günü aabah aaat 11 
HülcOınet bina11 içinde Kültür 'Direlttörlüiüncle toplanacak olan · 
)er ve orta okullar satınalma körniayonunda yapılacaktır. lateklile 
'2490 sayılı katıunun tarifatı veçhile .ekailtmeye airebilecek evaaf 
şeraiti hait bulu'tltnalatı 'Ve 938 yılı ticaret odası belselerile kan 
uyaun tekilde alınmıı nıuvakbt teminatlarını tayin olunan ıün 
saatinde ltomiıyona srelmeleri ve fUlnamelerini .aörmek için 
her aütı tneui saat\ içinde Erkek U.ıi Oirektörlüiüne müracaat e 
lerneleri ilin olunur. 2297 28-3 8-12 

Muğl belediyesinden: 
Elektrik fabrikan harici teaieatında kuUanılmak 'iizere 1 S ıüo mil 

dede açık ekailtmeye konulan 12 kalem malzemeye müddeti i ·. 
talip 2uhur ~ttnediğinden münak•aa 1 O gün daha teblit ediletek ih 
leei 1-7-938 cuma aünil belediye encümeninde icra eclileceğillıden 
}iplerin yevmi mezkCirda belediye daireıine mürataatlan i)ln ol 
nur. (2298) 

Denizbank kmir •ubesinden: 
Hte hafta Sak aiDG latanbul ekapreai için Perıe111be 

leri •aat Ob içten itibaren acenteclen bilet verile 
Yerler muayyen oldutundaıı herkeıin vaktincle bileti 
almelan menfaatlan icabındandır. 25 26 29 2254 



ı1aziran 28 

Olivier ve 
Şürekası 

LİMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellcrman Lincs Ltd. 

LONDRA HATTI 
DESTRO vapuru 7 hazi

randa Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak. 

CA VALLO vapuru 7 hazi
randa gelip Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMiNIAN vakuru 22 ha- ' 
nranda Liverpool ve Svanse
adan gelip yük çıkaracak. 

DRAGO vapuru 25 hızi
randa Londra, Hull ve Anvers-

tcn gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve HuU 
için yük alacaktır. 

·Tarih ve navlun1ardaki deği
şikliklerden accnta mesuliyet 
kabul etmez. 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve u zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Y •ni KaoallCU' 

çarıısı No. 34 

l::mfr belediyesinden 
1691 lira bedeli keşifli Tepecik 1270 

inci sokaktan fübaı·en Kemer istas 
Yonuna kadar uzanan yolun esaslı su
ı·ette tıımiri işinin açık eksiltme ile 
ihalesi 5/ 7 / 988 Salı günü saat 16 ya 
1.emdid deilmi§tir. Keşif ve prtnamesi 
baımühendislikten tedarjk edilir. İş
tirak etmek istiyenler 127 liralık mu
vnkkat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün ve 
•aatt.e encümene .-lirler. 

2306 

Mezbaha idaresi için mahallinde 
tnonte edilıuiş vaziyette satın alına

cak 150 beygir kuvvetinde ve dizel 
si teminde bir motör kapalı zarflı ek
&iltmete konulmuştur. Mali ve fenni 
şartnamesi makine ve elektrik mllhen
disliğinden ücretsiz olnrak tedarik o
hınur. Ta3radan istiyenler posta üc
retini göndermelidirler. Muhamll}en 
bedeli 10.800 lira olup muvakkat te
Jninat miktarı 810 lirodır. İhalesi 
15/7 938 Cuma giinü saat 16 da be
lediye encilmeninde ynpılacaktlr. İş
tirak edecekler 2490 sayılı knnunun 
tarifi dairesinde hnzırlnnmı~ teklif 
tnektuplarını ihale tarihi olan 15 '7/ 
938 Cuma giinü nzıımi saat 15 e knclar 
encilmen reisliğine veı"Jnelidirler. 

2308 -------------Sırt ile hammallık yaaak edildi· 
linden Lu itler teabit edilen numu· 
beye söre el arabaları ile yapılacak· 
tır. Hilifına hareket edenlerden 1 
lira maktu ceza alınacaiına dair 
l•nblhnameye madde ili.ve edilmi•ı 
tir. HUkmU ili.nın neıri tarihinden 
lbuteherdir. 

Akhiaar aulh h.akuk hakimliğin
den: 

Akhiıarın Şeb laa mahallesinden 
~dem oğlu Muhiddin Gün Aydın ta· 
taf ından Akhiıarın Şehler mahalle
llnde taaçeıme sokağında 10 numa
"-h evde Şam tatlıcıaı Haaan evin
"- oturan Adem kızı Firdevs aley· 
lıifte açtıiı nafakanın kaldırılmaıı 
davaaından dolayı mahkemece du· 
~ma cUnü tayin olunan 3-6-938 
'-a-ihinde müddeialeyh Firdeva na· 
~. çıkarılan davetiyenin mübaıir 
lat'afından lzmirde Eırefpafa Fatih 
"'-halleai Mahmud ağa aokaiında 
lı numaralı evde olduğu mübatir 
.._,ruhatı ile bildirildiiinden daveti· 
>• teblij edilmek üsere mahalline 
tÖ11derilmit iae de gösterilen ika
~tırahta ınüddeialcyhe olmadığı ve 
.... c:hul bir aemte gİttiii bahiıle iade 
~dilditi ıörülmekle tebliğ makamı
lla kaim olmak üzere ilanen tebligat 
kraaı11ı.. yevmi muhakeme *ünü olan 
1-7-938 cuma günü aaat ' da Akhi· 
aar •ulh hukuk mahkemeaine bizzat 
Veya bir vekili kanuni cöndermeıi 
•kai takdirde sıyabi muameleyi ka· 
llunlra ifa edUeuji ll'-n ohınl&r. 

ANADOLU 

Şeref Oteli 
Sabık Hacı Ha$an Oteli lc4tiplerlntlen 

ŞEREF'in iaaresinde 

Mezarlıkb3şında, lımetpaıa bulvarına 
na:zır, her tarafa yakın, havadar .• 

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

(Ş E R E F O T E L I) ıizin evinizdir. T aşradaa ıelecck 
müıtcrilcrin iılerine yardım ed lecek. kendilerine ber 

türlü lcolavhk gösterilecektir. -lzmir Memleket hastahanesi 
baş tabibliğ nden: 
İzmir Memleket ve Eşrefpa~a hastahanelerinin 938 mali 

yılı ihtiyacını karşılıyacak olan 14730 lira 30 kuruş kıymeti 
muhammeneli ilaç ve tıbbi alat 21/6/938 tarihinden 717 /938 
tarihine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün hastaha
neler ser tebabetlerine müracaatları ve eksiltmeye iştirak 
edeceklerin de '• 7.5 nisbetinde teminatı muvakkatalarını 
muhasebeye yatırarak makbuz ibraz etmeleri şarttır. Aksi 
takdirde teminat mukabili nakden para ve tahvilat kabul 
edilmez. Teminat mektubu veya makbuzu bir zarf içine diğer 
bir zarf içine de teklifnamesini ve üzerine sarih adresinin 
yaztlmasını ve bu iki zarfın bir zarf içine konularak ve üstü 
mühürlenerek zarfın üzerine hangi iş için eksiltmeye iştirak 
ediJeceğinin derci ve ihale günü oJan 717 /938 tar.ihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de ızmir ili Vilayet daimi 
encümenine müracaatları. · 22 25 28 1 2219 

Veteriner modorJOğDndeu: 
T orbah, Ödemiş, Tire, Dikili aşım duraklarındaki damızlık 

aygırların bir yıllık iaşe ihtiyacı olan 52343 kilo yulafın 
20161938 tarihinde icra edilen münakasasında istekli çıkma
dığından müddet on gün daha temdit edilmiştir. Muh

0

ammen 
kıymet kilosu 4 kuruş 25 santimden 2224 liradır. f steklilerin 
şeraiti anlamak üzere her gün Veteriner müdürlüğüne ve 
münakasaya iştirak etmek üzere de kanuni evrak ve yüzde 
yedi buçuk depozito akçesi veya banka mektubu ile ihale 
günü olan 417 /938 pazartesi günü Vilayet Daimi encümenine 
müracaatları. 25 26 28 29 '1270 • 

inhisarlar umum modorloğnnden: 
1 - Şartname ve projeleri mucibince btanbulda Paşabah· 

çedc yıpbrı · ıcak ralca fabrikası ve an11on ambarı inpah her 
ikili birdn kapalı aaıf usulüyle elt•iltme)'• kCMt1••ttar. 

il - Ralrt fabrikaMıun keşif bedeli 296358 Jıra 04 kuruı ve 
anason amb. rı 11n keşif bedeli iae 14683 lıra C3 lcuruş olup ce-
man 311041 lira 07 lçuruş ve muvakkat teminatı 16192 liradır. 

llI - Eks wnc 29/Vl/938 tarihine raatl•yın Çarıınaba giinü 
saat 11 de Kabataşta lovaztm vo mübayıat şu bu ndcki ahm ko 
miıyonunda yapılacaktır. Kapalı zırfların en geç aaat 10 a kadar 
makbuz mukabilinde alam komisyonu batkınlıtını verilmiş olmuı 
liıımdır. 

iV - , Şartname ve projeler 16 lira bebel mukabitinde lnhi· 
urlar Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubeaile Ankara 
ve lımir batmüdürlüklerinden alanabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iıtiyenlerin fenni evrak ve ve· 
sa'kini lııbiaarlar umum müdürlüiü inşaat şubeaine ibraz ederek 
ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni veaaik ile inpat 
ıubemizden alınıcık ekıiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat 
teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf· 
ların yukarıda yazıb olduğ11 veçhile ekıiltme rüqü en geç aaat 
10 na kadar adı gtçen alım komisyonu batkaolıtına makbuz 
mukabilinde verilmiş olmaaı. Poıta ile röoderilecek zarflarında 
bu Hattan evci kom:ıyonda bulundurulması lizımd•r. Postada 
olacak 2eçikmeler kabul edilmez. 

14 16 19 22 25 28 3469/2059 

lzmir vilayeti muhasebei husu
siye müdürlüğünden; 
Yıllık kirn bedeli 
Lira K. :Numara Cinsi Yeri 

176 - 17 IJükkan Kemer cııddesi 
1dnrei husus iyeyc ait olup yukarıda e\'Safı yazılı dükkan 3 yıl mild

cletle kirnyn veıilmek \!zere 20-6-9!~8 üırihiııden itiLnreıı J 5 giin müd
det!P. artırmaya çıkarılmıştır. 

Kirasına talip olanların şartları öğrenmek üzere her gün muhu!':ebei 
husu~iye rnüdiiriyeti \'irdat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 
ihale günü olnıı 4-7-938 Pazarte~i glinli saat 10 da Depozito makbuzla
rile birlikte encümeni \'ilayete müracaatları ilan olunur. 

22--24--26--28 2220 

Fotografçllara ! 

Mataumızda bundan böyle • AGEA., , •fERRANIA. 
•GEVAERT. , "KODAK.,, •MIMOSA.,, •SCHLEUSS

NER. , •JHAGEE.. "RODESTOCK. ve "ZElSS iKON. 
fabrikalarının her Ç<'Şİt malzemesi mevcuttu. Fiatler Is· 
tanbul fıati gibidir. 

"FOTOCAN,, Müeaseaeai 
Hükumet ciı:arı • lzmir 

Teiaraf: lzm.r - CAN, Tel, 3J30 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE • LI NIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

S.S ... ANDROS. ''apurıı ha
len limanda olup ROTTERDAM, 

HAMBURG ve BREMEN liman· 
ları için ılıcılctır. 

S.S. •HERAKLEA. vapuru 
23 Haıiranda i:ekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN Jimanları için yük 
ala ulcttr. 

~ERVICE MARITIME 
RQUMAIN 

EUCAREST 
S.S. "PELES.. vapuru balen 

limanımızda o lup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT
SAID lım"nlın ıçin yüir.: ala-

S.S. •DüROSTOR. vapuru 
28 Haıiranda bekleniyor, KQ:S
TENCE, GALATZ DANUP 
ve GALATZ aktarması için 
yük alacaktır. 

Ml!:>ELHA VS LINE 
NORSKE 

S.S. "SAN ANDRES. va· 
puru 26 Hazirandı bekleniyor, 
DIEPfE v~ NORVEÇ uaıum 
lımanlara için yük ılıcalctar:. 

JOHNSTON VAREN LINE 
LTD. LIVERPOOL 

S.S. "'AVIEMORE. vapuru 
3 Temmu2dı bekleniyor. HUR· 
GAZ, VARN~ KôSTENC~ 
SULINA, GALATZ ve BRA· 
iLLE lımınları için yük ala· 
caktır. 

STE ROYALE HONGROlSE 
DAN UBE MARITIME 

M.S. •SZEGED. vapuru . ha. 
len limanda olup PORT-SAID 
ve ISKENDERYE limanlarına 
için yfüc alacıktar. 

S.S. •TJSZA~ vapurıı H•len 
limanda Qlup DANUP umum 
limanları içın yük alacaktır. 

İliadaki hareket tariblerile 
navlunlardaki detitiklilderinden 
ac~nta meıuliyet kabul •tmez. 

Daha f ula tafaili almak Çil 
Eirincıkordonda W. F. HENR 'i 
\.hN ill:.R ZEE. & ~ H. 'V. 
•apur ace11talatına müracaat 
u.ilmeai ıica olunW'. 

Telefon No. 200712008 

t .. ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

"VULCANUS. vapuru 14·6· 
38 tarihinde limanımıza gelip 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yü ~< alacaktır. 

•TRAjANUS,, vapuru 23-6 
da be" enaıekte olup BURGAS 
VARNA, ve KOSTENBE li· 
manian için yülc al acaktır. 

SVENSKA ORIEET 
LINIEN 

"AASNE,, motörü 30-6 da 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK ve BAL TIK limanları 

için yülc al p hare ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. A LBA JULIA. vapuru 2-7-38 
de bekleıam ekte olup MALTA, 

MARSILY A ve CENOVA li· 
menları için yük ve yolcu ala· 
caktır. 

ilindalci hareket tıriblcrile ve 
uvlunlardaki dtj-iıilclilderdea 

acente meıuliyct kabul etmez. 
Daha fnla lafıilit için 2 aci 

kordonda 1-RATELLI SPERCO 
vapur ıcentahtına müracaat 
edilmesi rica olunur. 
lelefon: 4111/414212663/4221 

DOKTOR 
M. ~eoki Ular 
DahiR hastahkl~r 

mutahaaauw 
lkiac.beylor ıokak No. Sl 

Telef on No. J281> l 

Salihli Kurşunlu Ban
yoları Açıldı 

Egenin cenneti Salihlinin 617 kilometre ötesinde KUR
ŞUNLU BANYOLARI 15 Hazirandan itibaren açılmışbr. 
ROMATİZMA, BÖBREK, KARA CIGER, MiDE ve 

her türlü ağrı ve sancıları kesen ve ıyileştiren Kurşunlu 
banyoları bu sene yeni tesisat ve mefruşatile bambaşka 
bir şekil almış ve müşterinin istiyeceği her türlü konfür 
temin edilmiştir. 
Meşhur bahçecik snyu, her nevi sebze ve q:ıeyve her 

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

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

Salihli istasyonuna gelecek her müşteri banyoların 
hususi otobüsünü orada bulacaktır. Gerek otobüs ve gerek 
banya, otel ve oda ücretleri her vatandaşın memnun 
kalacağı bir şekildedir. Banyoların yeni müsteciri müşte
rinin memnun kalması için her fedakarlığı esirgeme
mektedir. 

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

KURŞUNLU BANYOLARI YENİ 

MÜSTECİRİ 
SAMİ SOYAK 

Foto Köroğlu 

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

ve edevat font ve sehpalar. 

FOTOGRAFÇILIGA MÜTEALLİK HER NEVi MALZEME 

Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 
istinsahları ve kopyaları kemali dikkafle yapılır. 

AMATÖR İŞLERİ 

İZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 

Hacı Ali Zade 
ABDULLAH TICARETHA E 1 
HER CiNS KOSTÜLÜK YENi ÇEŞİT .KUMAŞLAR 

Yaz mevsiminin yaklaşmas mnasebetileyeni getiğidri 
"DORMÔY,, FA YN "VULEN,, ve "FİŞER., kostümlük ku
ponları kostümlük ketenler, pardesülükler ve her türli; YERLi 
ve AVRUPA kumaş asortimanları rekabet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

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

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

Pe temaleılar Esnaf ve Ahali Bankası ch'armda eski 
o. 70 

Telefon 2699 -

Doktor 
• 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, saJgın hastalıkları müsehassısı 

VEREM VE SAiRE 
Basmahane Çorakkapı caddesi poliı karakolu yanında 

251 sayalı ev ve muayenehanesinde sabahtan akıama 
kadar hastalannı kabul eder. 

Telefon: 4115 J 
---~·------................................ .. 



---- . 

1~esiri i tabii olarak 
yapan en İJ1 İ ~n~hildir Eksir Şahap Basuı· memelerini giderir, 

Kuvveti, işti lıa~· ı arttırır. 

aze 

Hertü 

Başdnrak Bnvok 

e niz Ucuz ilaç 
tuvalet ~eşitleri 

__,, __ zhet an çar 
Eczanesi 

·-----------l:Zm------------~-------------------------------------------
'KREM· 

Yağsız - Gündüz içi11 

Acıbademli - Gece için 

it Hara~~· kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir .. 

W.I'RKEZ 
IZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti-
yacından eve) gelir. Herkt:z 

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 

-.-."".:il. ve ailenizi muhite da
ha iyi tanıtabilirsiniz. 
Evinizin eşyası haya
tınızın etiketi olduğu-
nu unutmayınız. 

Her yerde bulunur. 
MEMURLARA 10 TAKSİTTE 
VERESİYE MUAMELESİ 

YAPILIR. MERKEZ DEPO: Şifa Eczanesi 

-------1----· Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇI OGI.U 

CİLT ve TENASÜL hastalık- ı 
ları ve ELEKTRİK tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 ......................... 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü iarar, lıcın, 
hc:lgam ve saire t:ı h- ı 

lilleri :wıoılu 
M Qracaat yeri: 

lkincibeyler flokak No. 25 

Telefon 3869 

Göz Hekimi 
MITAf OREL 

Adres: Beyler Numan 
sokağı N o. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 

..................... , 
l..)r. Behçet lJ"' 

Çocak hast2lıkl.ıtı 

mütehasııJı 
Hastaiarmı 11,30 dan bi:e :Cı· 

car Beyler ,oiağıod.t Ahe.ı.o 

matbaası yanında kaiul eder. 

. -

Elbise ve Manto 

meraklılarına lllüjde 

ZABİT AT BAYLAR 

ve bayanlar ... 

En müşkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

TÜCCAR TERZİ TÜRKP AZARI 

lbrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeşitler. Mantoluk. Tayyorluk, Truvakar
lık, kumaşların envaisini, yerli ve Av· 
rııpa. 

1 - Mağazam dahilinde açtığım terziha
nemde hususi olarak bay ve bayanlar 
için son moda zarif, şık manto, rop, 
tayyor, etek, bluz, turvaklar, tuvalet, 

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

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

raklı mağaza Mumara 12 - Telefon 3276 
Toptan ve perakende olarak hariçten sipariş kabul 
edilir. 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He~cıplar 

lkrami'ie plôı.nı= ' 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 16 ,, 

76 " 
80 ,, 

200 " -384 " 

500 " 4000 " 
250 ., 4000 ti 

100" 7600 " 
50" 4000,. 
25" 5000 ,, - -

28600,, 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziran 
1 Eylul, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. ;g~§'t~~ 

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

. . ~ 'f. -~ .. ~.· ~ 4 •• :· • ı . ' . . • ! • 

~on moda vazhk eJbiselik 
.1 

kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
l\lağazasıııd.1 hu lalıihı-siuiz 

ADRES: 

Sepiolin 
DIŞ 

ın~u·ununn 

:::::::x:::::> 

. ) ~·· ....... -: ;J. 

Atatürk C:ıddesi No. 186 
1 ELEFON No. 3942 . 

Toptan 

Satı~ yeri 


