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Hataylılar Heyecanda lngiltere ve Fransa, Japonya-
Reyhaniyelter, Q;dumuz G. erken ya müşterek bir nota verdiler 
Dört Yüz Kuıban f(eseceklerdir -------................. ._.,... ____ _ 

Hataya girecek oian l .. ahı·aman askerimizin mik
tarı hakkında son dakikada yeniden ihti!af çıkb 

-·-
Anyan adasının işgali, dostluğa tecavüz telakki oluna
cak. Çin hükumeti, Alman müşavirlerini bırakmıyoı·. 

Tarafeyn sefirlerini geri çekiyor. 

.... 
Kruvazörümüz Mersine 

tealluk 
izahat 

vardı 



Mukadde• net ice muhakkak ve 
Llzim İçin muayyen netic~ ıudur: 

Halayın kurtulacağı .• 

\ 

** 
devle t olayd ı. Böyle bir iddianın k ar
tıaında hem bu run kemiğine gülecek, 
hem de hakkın suratına b ir yumruk 
atıp on u Hnta ydan dışarıya atacak· 
lardı. 

·--------------------------------------------------------~ 
Kilovat ücreti yeni~en 

tesbit edilecek 
Ziraat memurları 

-----------~~-----------m~ :~anın, sokulmadığı çıkmnz ka l- 12 kuruşluk su tarifesi Nafia 

Dün de Z iraat 
1nüdürlüğünde 
toplandılar 

Tahtalar mı çürük
tü, yük mü fazlaydı? 

!tidalim izi, sıkılan dişlerimlz irı 
araaında h iç durmadan ıslatarak, 

sinirlerimiz i mütema diyen vekar ve 
aulhMYerliğimizle tesk in e derek bu
ıline kadar ıeldik. Yakla,tığı

m12 'bir ya~ın vardır ve o ıün,muhak
kak, H a tay ufukla rından ,u aesi du
yacajız: 

m~7.v:ıuun, veri lmedi ği ,ekil bırakıl Veka letince tasdik olundu 
P olitika madrabazl ığı, olanca fe· l.zınİI' elektrik kilovat uc. t' • · k · ·~· ·~ . 

l(arşı,rakadmı Yamaıılaı· dağ111tlaki 

kıımıın çııdıı·, könm r ve;;ni r eş.}'n gö

tü ren Bergama bclecliye~inde k:ıyıdlı 

71 num:mılı kam.} on. Dedebusı kö\'li 
civnrıııdaki ah~p koprfülen geçeı k~n 

J\aza zır:ı:ıl nwnıurlnrının, Pnrti de\·rilnıı's ı'k' k' · ·· · 1· ·t J< • , . • 
1 

.,, ı ışı J aru .ınmıs ır. a-
nkwl'kez bınuımıda \alı .ve P~rtı rn~- za şöyle olmuştur: aadı, olanca aylakl ı g· ı, olanca cür'et l f 1 • ı e ı ı~eçen rı '-'lllı'!erlıg111e tl'Llıg edılecck Vl' der-

le a top anaıı ~ırıfe komi~'·oııtıııd0 ır. hnl tatb'k ı l kt 
f d 

. • . .. .,. • ı c Jus anaca ır. 
- Yatasın A tatürk, yaıasın Türk ve me se etı ıle sa idan sola, yukarı· kurus olanık te.spit edilmisti. Öııu- . 

da w k ld k ı · · Su Rfr/.-elinin Rat1•1 al11z1ııcısı: 

anı B. Fazlı Gülecin rıvasetmde bır 
tojhıııtı yaptıklarını, kliy ve zırnı Kamyon, .riiklll olduğu hnlde Knrşı-
kalkıııına_iı,ılcri tizerinde müzakere- yakadan hnrekotle Yamanlnr yolunu 
lcrclt~ bulunduklarını, \'alinin. zirnat tutmuş, Dedcb:ışı köyünden Heridf'ki 
ı_ı:eı.ırnrlarına yeni direktifler verdi- rhşap köprüden geçerken knmyoııdn-

milleti, ya,asın istiklal! n &fagıya, ana a n ana a gıre- mtizdeki nltı aylık devre kiıı veni kilo- ~· , 
rek dolaştı, oynadı, perende attı, fak- t t 'f · · lznıir su sirketinin hiikGmetçe sa-

Yaln ız alın teri, yalnız üzüntü, \a arı P:-:ııı intespiti hususmıda ta- • 
labanlık yapt ı konu,tu baüırdı ç a - ı·ı'f k . tnı ··lınm:ı~ı ı'ç' .. keı r>J e l aşl mUcade le , u ve bu deiil, ayni zaman- w • ' 

0 
' e omısyoııu y:ıkııııla tt•krar toplan- " '~ ın muza ·c f-'l' ı, :ı-

d h • ·· ı kt " t 1 gırdı. t • 1 ıııak ı'ç' A k 'd · k t' a •rteyı soze ama an mu eve . . . . A • ıya çugırı ac:ıktır. Geçen rlefa olduğu ııı n uray:ı gı eıı su ~ır ·e ı 

J.d b' h h 1 • • f 1 • Faka t bız ı aldatamadı. Bılakıs al- .1,. • ı ır ru a etının everan arı, 11- • ~ gıuı, kıloval iicretirıde tenzil:H wıpıl- nıiidiirii, şt>l1rimize diiıımiiştiir. Bunuıı 

:ebelıi, Nafıa Vekili B. Ali Çetinkayn-

gın~}'nzmt ıştık. 
1 

d.. •
1 
~ l . ki eşyanın fazlalığına hıhnmmfıl ctle-

,,ıruu memur arı. un vı aye zı-

rant mlidlirli.iğliııd~, kendi araların- mi.ren köprlinlin. eski ve kıs.men çU-
1 ' del k • l • · dandıgını anlıyarak oynad ıg ı •tıklan . • · yan arı, tı et ve rea sıyon arı ıçın- . .. .. .. ması ımkunı ııruştıı,J:ıcaktır. 

d ·· Ü d .ı:. b ki d 'k bır k enara bırakıp ustunu ba,ını te-
e o sun n oauıunu e e ı .. Su taı ifc•·i · ııı A k ı b ı d ş· k t 

ilk 
.. 

1 
d '" . • 

1 
b .. .. • . miz leme k mecburiye tinde kald ı.. ~ · · n ıı ·arac n u uıımaması ır .. il' e 

soy e ıgımız e uıunku ıddı· - · S t "f ·· } · d f 1-la tay mes'elesı, muhakkak ola n • u nı ı C!H rnmı yonu, son c :ı su müdürü, \'ekfıletçc davet edilince tı:·k-
amız arasında tek cephe farkı yok- mes'ud ne ticesinden batka, bize çok tndfesini metre mikabı başına 12 ku- rar Aııkaraya gidecek ve .Nafıa \'eka-
tur. istifade li ıeyler de verdi: ruş olnr:ık tespit etmişti.. Ankarndan Jetiyle ,.irket şnrtlnrı iızerinde miiza-

Hatay, ahitlerle teyit edilmiı olan Komşuları tanıdık, dostları tan ı- hususi surettıe gelen bir habere göre. kereye girişecektir. 

cla Lfr toplantı ilaha yapmışlnrclır. rUk tubanların<lan ikisi kırılmış. knm
Hu toplantıda da ziraat müdürü B. ~·onun sağ arka tekerleği köprlide nçı
Refet Diker bulunmuş, meyveli a- lan deliğe girmi , sa<leme yüziinden 
ğaçl:ırın aşılanması, dnğ köylerinin kamyonun iizerinde bulunan üç kişi, 

bir an ev:ı kalkınmnl:mnı temin için köprUyc düşmüşlerdir. Bunlard::m Yn-
takip edılecek faalivet, zirai mika- I D l b t 1 r t · t 

haklarına kavuımalıdır. Kavuıacak- d ık, maske ile yaııyanları seçtik, Nnfın ekaleti yeııi su tarifesini -şirkt't Nafıa \'t'kilimiz yakında lzmire ge

tır da... Mill~tler cemiyet i d en,ilen ıu köhne, miidürliiğüniin muarız kalmagına rağ- lcceği için lzmirdeki şirketlerin vazi
Hidiaelerin tebarUz etlirdiii en ıu bıçare teıekkülün mahiyetini kav· men- 12 kuruştan tasdik etmiştir. Ta- yetleı~ üzerinde tedltikler de ya pacak-

allhlm nokta, radık .• ~n'anevi dostlukların üstü n- rife, yakında İzmir nafıa müe.sse;;ele- tır. 

• .· d • • . . . mnn ıır- e< e nşı e e on esısn ını 
dele ı.)eı ın e ) npılacnk ışler üzerın- k 0 '-~ 1 'tın kt 
d 

. .. 
1 1 yapma zere ı aman :ıra gı e • e o-

e goruşme eı• u muştur. . 
İzmir fuarı için ne şekilde hazır- lan Jandarma telefon memuru B. Ah-

lıklar yapılacağı hakkında da mü- med Aguş ile iki jandarma kalça ve 
znkerclerde bulunulmuş, karalar {1- aynklnrıdan berelenmişlerdir. 
lınmıştır. Dağ koyleri, en kısa bir Ahmed Çağların yarası knlçnsında
zaınnnda mey,•eli ağaçlarla bezene- dır ve küçUk bir kemiğin kırıldığı tah
cek \'e lıu kö.,:lerde oturanlar kısa min ediliyoı-. Hadise tahkikatımı mUd
bir .zamanda ı·cfaha ulaştırılacak- deiumumi muavini B. Memduh Knrn

- Ne Milletler cemiyetinin, de, perhızle turşuyu te life çalııan --•---.------------
- Ne de Franaanın, hiçbir g ün Fransız d iplomasisini tanıd ık .• 

bir emniyet, bir i timad un suru ola- Da ha neler de nel er? .. 
mıyacaklardır. Gene bilmeklii imiz Ayni zamanda. onlara da kendi· 

Eşrefpaşa cinayeti içki 
11zımdır ki ; Halayın mes'ud mukad- mizi tanıt tık !. 

lardlt'. zencir el koymu~. dün hadise yerinde tleratını verecek olan yeıi.ne kuvvet Bilmem kaç cepheÜ m ükemmel 
de bu ikisinin haktinaalığı, t aahhüd- bir istifade !. Biz art ık hadiselerin 
lerine olan riayet ·enditeleri d e i il- peıiaıra sü rük leniyor değil , ha d ise- z -o o o- tedkikat yapmıştır. Kç>prü tahtaları-

A k- . . • d bı·r Gayrimübadil nın mı çUrük.olduğunu. yoksn kam-

yüzünden olmuş! 
clir. Bi& bu hakkı, imanımızla, kuv- leri idare ediyoruz. 
'Mtimisle tahakkuk ettirebiliyoruz. Ne büyük karakter far)o değil 
Ei•r, dUnldl bir batka T ü rkiye veya mi?. 

Bulgurca köyündeki 
mes' elenin sebebi 

••• 
Gtiya Aliye (sen Aleı i olacaksın, 

usullerini ö >retelim) demişler. 
Cumaovn ı ıınhiyesinin Bulgurcn I tlm çardaklarınd:ı çalı;;ımı işçılerin 

köyUnde köy kahvesi önünde Halil gayretiyle bir Luçuk ı:mat içinde sbn
ndında birinin tabanca kurşunile Alil durUlmuştür. 
isminde biri turafıııdun boğazından Ymı:ııı yerde iıısun ve h:ıyvmı zayi-
yaralandığını yazmıştık. atı olmamıştır. Yurım hektarlık fun-

Vak'a, maznunun iddinsma ba- <\:ılık, tamamen yuııııııştır. Ynngının. 

kıhrsa, Alevilik me~ele. inden çıkmış unıeleden lımirli Yuşar oğlu Basanın 
tı.r. Suçlu Hasan oğlu Ali, Eşrefpuşa atttığı yunık sigarııuan çıktığı anla
semtinde oturmakta ve Bulgurca kö- şılmış, lhısnn yulrnlanınışhr. 

yUnde kebnbcılık yapmakta ın11ş. - o o o-

Yaralı Bay Hail, iz mirde Evlivn zn- K ••[d .. 
de ot eli mUstE!citidir. B. Haliİin bir OTlSlnl 0 tiren 
oğlu vardır. Bu ge:n~. Aliye: d 

rva li, kas etı ıçın en ~·ona fuzla ~ük yükletilmesinden mi 

f I t b .., k bonoları köprü tahtıılnrının kırıldığı nok1:ns1 
8 çe 8 J Ç8 gı Çl armış nraştırılmıştır. Mesele, bugün alma-

ı: ~ f d · · 1\1 f 'd' B ·· d k k Al' cak raporla anlaşılacaktır. KamyondA 
ı..o;ıre pasa a cıgerc1 usta ayı ı. u yuz en ·avga çı tı, ı ye- y ·ı ı• 1 k" · .. , • 1 

bıçakla öldüren zuva Alinin muha- rinden kalktı, k asketi içinden bir arım mı yon ıra• ç.~~ 1
1
1
:: ~o~ omiiru \esaır ma zeme 

kemesine dün ağır ceza mahkeme- falça.ta bıçağı çıkardı, ben Aliyi ~ < u ımış. 
sin~e. devam edilmiştir. Bu cc.;lsede tutmak istedim, zaptedemedim,Ali lık emlak Var Dün h~~is~ ha.~ı~da Verem ~ilca; 
vak a sahitlerinden Abacı Ömer elindekibıçağı Mustafanın sol me- dele cemı~etı reıshgınden aşagıdak 
d:nlenıniş ve demiştir ki: mesi üzc-rine sapladı, M u stafa ya- Bir hafta ev el 100 liralığı 26 li- ta,·zihi aldık: 
' -Vak'a akşamı cigerci Mustafa- rulanınca A liyi itti, yere düşürdü, rnya ~atılan~g~yri mli.~adil bo?oalrı, AHııdolıı gazetesi dfrektöıliiyılne: 
nın dtikkanında bulunuyordum.Ali iizerine çullnndı , o zaman ben ve son k.mun layıhnsı munasebetıle bo- .. .. . • 
sarhoş olduğu halde dükkana geldi.• l lasan, Mustafayı zorlıyarak kaldır noların hükumetçe yüzde on nisbe- k~Bt~~tilınkdu kgnzetenı1zde "ld-:ğ~mb~~lı:;:-

1 t' d h · b · ı ·u d ·ı ~ · ·upru.cn n e ·ırnwon < evrı ı ı "ı- n· 
iki ınahallebi yc<li. Mustafa, Hasan dık, Ali kaçtı. Mustafa yaralı oldu- ııı e azme ono~ı e ı a e ı ecegı • . · • 

b d''kk" d k · · d k I ~ · · b' t b'll h t h hakkındaki hı:ıber nzcrine 1 '> liraya lı- haber şu suretle muhtacı tashıb ol ve en u an a ra ı ıcıyor u . gu ıçın ır o omo ı e as a aneye • - . d . . • ıt 

M t f Al . b' k d h · k d' .. d d'k A l' · .. · d d dilsmüştür mnkln guzetenız e neşnm ve me\CU us a a, ıye ır a e ra ı ver ı gon er ı . ının uzerın e e y a- " · • . 
Al. ı ı U Al' ·n 8 1 y<> Gayri mill>adil h aplorının bu uitefehhilmUn izalesinı rıca ederim. 

ı: rrı nr vnrmıs. en, ıııı na ı .. -
--Kızılçulluyn gidelim, saz çala- ralundığını görmedim ve bu yara- kanunla yukındu ta fiyesi mümkün Kampa çıkmak için hareket eden 

l ını , eğlenelim. Diye teklifte bulun- ları kimin yaptığıni bilmiyorum. olacaktı~·· ~.mın .jç~n .vilayet dahilin- kamyon Dedebaşındald çaym köprO· 
ve havanın soğuduğunu söyledi, l\laznun, Sandıkçı H alil ve Girit- d~ gnyı·ı mu~adıl ıstıhkakına muka- tıilnü geçerken köprünün taban tahta· 
A li kızdı. )i Mehmed ism icde ik i miidafaa şa- bıl ayrılan 'ı unaııh ve firari emlUki Rından birinin kırılmasiyle tekerlek· 

-Esasen sen kallessin !dedi Mus hidi göstermis hu salıit lerin dinlen- tcı:ıbit edilmiş bulunmaktadır. .Hu !erden l>iri bu kırılan yere girmiş ve 
tafa da: · ' ı mesi i~in muhaken~e. başka bir gi\- tesbitt• göre liu emlakin değeri ya- kumy·on kiiprüniin lizerine oturnrn~· 

--Beıı kallt"~ değilim, s~nsin !d e- ne Lırnkılm ıştır. rı ınmilyon Tiirk lirasıclr. lur. Bu nnda gayt·i nizami olnrnk knm-
--------.·---·------ - o o o- yon üzerinde oturanlardan iki Uç kişi 

Belediye reisleri Çarşı esnafı Et t dd l . Lıtı sademe ue kQrkal'ak kamyonuna-ve e ma e erı zerinden yere ntlnmışlar ve bu atlnm!l 

toplandılar neticc~in<le biri;ıiuin bacağı ve birdi-

gibi knnıyon devrilmiş değildir. - Sen Alevi olacaksıu, usullerini Q 0 m• • 
sıınn öjTeteyimg. Cözlepede karı ı Bıı. Ralıia\'ı fal.ınn - ' /m :ı r işle T 'n İ k o-

Demiş. Ali, bunu kaf:ısınd:ı büyüt ca kurşunivle öldiireıı komis~·üncu H. .. 

Mesai saat!erini lngı·ıtereye ı·d- geriniıı de aynğı incinmiştir. Yazıldığı 

tesbit edecekler' hal edilecek Bununla bm·aber şunu da ilave ede· 
lim ki kampa kadar olan yol giizel bir 
şekild~ tes\•iye eclilmiş olup münakale 
çok rahat olnrnh temin edilmiş bulun
maktadır. 

mUştUr.. . . . Sabrinin ~uhakemesint> diin .Şt>hrinıiz nUSfU QT. Esnnf dHklrnnlarının muu)yen sa- İngiltere Hariciye Neareti, gıda 
Vak a günu Il. Hah!, kahve onün- Ağirceza mahkeme. inde devam edil. .. _ • . • . allarda açılıp lrnpaııması için y:lpı- maddeleri idhalutını alfıkndnr eden 

de oğlu v~ bazı kövHilerle oturur- . t' l l>un ogleclcıı uııra nlayette 'nlı H. Iuıı teşeLbliı:ı il zerine esnaf cemiyet- yeni bir nizamname hazırlamıgtır. 
ktn Ali uelmiş. van;n11. okular:ık . mıS~ ır. . . . ... Fa7Jı Giill•ciıı reisliği altında viltwct Jeri idare he.vetlel'i. Kordonda işçi vo Nisan İJltidasırıclan ı'tı'))nı·eıı mer'ı'\·et 

.. • ' · uçlu. knrı ı\·Je Yll'mı yıldmıbcrı n·ı · · . .. . . . . .. 
- Senin oğJu11 bana takılı"or be- . . .. · • . . · duhılıııdekı huluıı belcclıycl<'r rcıglcn- e"n"f kurunılnrı birliğinde toplan- nıevkiine · b · 

" ·' ' geçınclıklerıııı, karısnıa n•ı rnııanwle . . t' . 
1 

• • "' .. gıren u 11izamn:ımeniıı 
n i Alev ynpacakmışsmız, usuller ini tl')'.· . . t 

1 
~ · kt' 

1
._ 11111 ış ıı:ı <ıyle lııt· toplantı ya1ıılmış- nııı:;lar. rniizakereclı• .bulunı.nuşlardır. dııirPi şumuHiııe dig-er maddeler at"'-

. . . . . e ıKıııı, maı.şe zor ugu çc · ırı~eı ı"t- t . t ·. 1 1 ı· · · 1 1 h' ı .. \ığretecekmışsın ouurı ıçın geldim. t • • • • 1 j ıı. zmıı ıc ec ıye rcısı c <' u:.ı ıl <•tıız Nı·lin•dı• eı-.naf ccmıyct crı mensup- r-:ıııdn et ve etP daı· ı· nı•,ıltleleı·le bı'I-
, • nı sıl\'lemıı:ı \'e hıınnıı 1<'111 "ltaııfıulıfo k 1 1 1 . . . , k •· 

Demi~. B. Halil, birı:ıey sövleme- b l . 'k' } · ı· el' l . . . fü ur • c•dı)ı• l't>IHı loplıııırnı<1l11·. 1 u- l,ırııııu u ıı ııırııı tnplaııtılar yap.arıı. ciirnle h:t,\'\'aıı Larsakları d.n gı'ı;ın"l,. 
. • ·. . u unun ı ·ı su ul ııı ın e11nıe'iını ıstc- .· 'k 11 . '· . . . ı ·· .. -karmış, tiç el ateş etmış. B. Halılı bo- mi~tiı· - " ı ıstı )ıı ııı ı.uııunıı ılı· vıhı)etıııııze ılt;kl,un ve nıaır:ızttl:ırıııı hr.p liır( Pn tellil'. Bıı gihi rıınddelr.riıı lııgiltPI'<'· 

ıazından yaralamı tır. 1\I · . . • !,:ılı t'dılt•l't•k ft·\ kul:ıdt> vaziyet ~ehil'- uçııı kapnııı.aı:ı kurnrl.n~tımıaları ve ) e i<lhnl Nlilebilmesi ·1,. 1•11 nlıı."ntl<lııl' 
" . ıılıki'.'mcce, bu şuhıdleı ın ıfııdele- . . · · ~ . . . 1 -. " 

!iadesi alınan Ali demi tiı• kı: . . 
1
. 

1 1 
lt:l'ııı ıı a \t' ıııkı!<Ht ı lt·ı·ı hzı·ı-ıııdr· stuıtluı·ı tuyııı t!lmelerı, bu rnrar ny- resmi Lir sıhhat schncl >tıı•ıııı"."ı' 1 ... ı ıııııı hı mu.ıl u u ımn:ı ııı ı ı. ıı·::ır ve- . . . . , · •• • "~ ~ 

_ Bu mesele için Halile mür!lca- .• 
1 

. • . f'orlı ıllıııuş. \:tlı, lJdc<lıyc ı·~ı!-l)crıııe kırı lııırL'kttlerdc l.ıuluıım.ımnları ku- zımılır. Ak~i takdirde giimriiklerc<• 
11 uıı~lıı. 1 1 ı·ı . l' . 1 atla ıordum. otlunu tekdil' etmt•sl . l llC'ı..tı t·ı· \ rmıı;; il'. rnl'l.ı;;tırılnıı;;tıı'. idlıaliııc nılisıı:ıde edilıniyeeeklir. 

lbımdı. Halbuki birşey öylenıedi. Varııa . beynelm;lel panay.m M.ilıin • ilıti\ .ıı:lar ve ka almlarımı-j Bıı ınak udla bu nkş[lnı ayakkn- 1hracntçı memlekeller makamla 
Ben de içerleyip duruyordum ve ta- A _Bulgarı tanda \ :ırna .şehrudıdt< l O ?ın b:ı,> ımlırılm~1sı için yapılac~[ık i.,ler i Lıcılar, koloııyn ve lwharatçılur, bak rmca verilecek sılıhal ~ehadetnnmo· 
baııcama yedi kurşun ko) muştum, gusto~.tan 3 Eylule ~nda~ evaın idn IH'og-ı·rınılur lıuzırlnııttl'uk \' t" za- l,al ve terzil fi' CPmiyelleri mensup- !erinin tunzim farzına dnir f ngilterc 
Qç el ateş ettinı, kurşunu başınn nt- etmek uze~e bey~el.mılel •. ~ır P.a?n· nı:ınl:ı bu Jll'Ogr:ırnlnrııı üılınkkuk et - ları bil'lik l1irıa. ı • alonunda umumi Sıhhat Nezaretinin muhtarası~ın biı 
nuttım, fakat b ir hareketle başını yn y~ld~?ıla~a~ı şehrımız 1 urkofısıne Uı·ilnıı;;eiııe çnlı~ıhıcnktır. toplaııtılnrııu yapacak ve karar ve- sureti Tlirkofis mel'kezinden sehri-
na çekti ve kurşun boiazına saplan· bı ırılnuştır. . --o o o- recek!~rclir. . miz Türkofis rnUdül'lil°1üne g~lmiş· 
dı, etraft an yet Lten ler tabancamı ul- B.Şevkı Akal M ı ·ı Dıger cemıyetle1· mensupları da tir. 
dılar, a lmasaydılar yedi kU?lUllU da Mezuniyetle lıtanbulda bulunan enem en ı er ımılılelif gliıılerdc top l antıya U'-LVet .... 
atacaktım. !ehrimiz Ticare t. Odaıı istihbara t ı•dileceklerı.lir. 

Tahin helvası 

Muamele vergisin· 
den müstesnadır 
M uhte\'iyutmda yuzde elliJen fazl:ı 

eker l.ıtılunnn ve şekerden mamnl 
'llaclcle addedilerek 1718 numaralı kn· 

unun 12 inci madde i mucibince mı.ı" 
mıele vergisinden mnaf tutulması Jil· 
'ınıgelen maddeler :ırasında tahin hel· 
.·a. ının da idh:ıl edilmesi lizımgelece-
6İ unlnşılmıştır. 

Haıtanede tedavi altına alımın §efi B. Şevki Akal lzmire • gelmiı, A •• k h k ı· T S • 
:·.ı~~ıe!~.:;, ;:=:~d:ıı~:~~'.~~"'~; ••• ;r .. in• ba'~:'::!~:; ta tur ey e ıne İskan işleri -~yy~re ~n~~~Sl .TE~~f fN 
ıibi anlattıktan sonra: Knrnntinadıı lnönu endde inde çelenk koydular Bug un butu_n dunranın takdır ettıgı ıkı fılm takdım edıyor 
-Tabancasını elinde görJunı, ne Cemal oğlu Adem 1'u öken ile il>- • lenemcıı Parti ve Hnlkcvi, mensup- Viluy<•t isl,un mudürti B. Fuad. J K J y A V R LJ C A K 

yapıyorsun Ali, dedim. ateş etti ve nıhim biriblrleı iııe ı 1 karet etmişler- lurındıııı murrkkep knlnbalık bir mü- A ııkarad.ın şehrimize dönmüştür. 
a-..ni tx>tazımdan yaraladı dit-. , ııe\l'I' kafile-ıi, diiıı . fenemeucleıı şeh- tı-:k~iıı miidüru. vilayetin göçmen i~ En meşhur Fransız artı.stlerı· 

Demi4tir. ı iınizc g"lınis, Cunıhurivet nıe\ danın- IC'ri, ) ııptırılmı \'e güçmeıılere te\ zi 
Ali tevkif edilmiştir. AJ.nl hastalı- z da Atut.ürl-uıı tıeykcliııİ ziyar~tle biı· f'clilcıı evler, reni )'ıtptırı lacuk ~100 ALICETISOT - JAKLINE DAIKS - RENE HERVEY 

iına m Upteld olup olmadığı ~ nlaşıl- ararsız geçen ('Clcıık koymuşl:ır, lzmir Hulkevine g~~men evi için l<lzım olnıı tahsisat Tarafından e.:ıısalsız bir surette yaratılma, büyü y k aile faciaıu 
ma k üzere müşahede ultına ::ıJınu· OfOmobz• I ka """QSl miımfir olınu._lnrdır. Menemenli genç- mıktarı hakkında Sıhhat ve İçtimai • . 
caktır. t M ler, ılüıı gece .a:ı t 21 ele JJalkevi s!ılo- ::\tunvenet Vekaletine tzolıut \'ermiş- 20 MJL YON ONA AŞIK 

-o 0 o- ' ;r· 1zmir-1ncraltı .Yolul1lla dört yol nğ- ırnııcla Koznmııglu piyesini muvaffa- tir. DiK POVVEL CINGER POGERS 
kıyetle temsil etrnlRI l'dfr. K k d d -Deairmenderede ıında bir otomobil kazası olnım~. llaJ- artıya a a eniz kaza11 Gibi iki büyük san'atkiran hakiki temsiller i 

e kapmııı· Şayıık fabrikası muhasebeci- F uhuşa teşvik K~rşıya~ada vapur iskelesi önlin • 
Ri B. Jı"'erıdomın idaresinde ve içinde . de bır denız kazası olmuştur. ı la- Ayrıca orman yangını ailesi halkı b lunao 501 numaralı hu- lkiçe ·melıkte Hatay cadesinde Fet- mit oğlu Orhan, kiicük Bot sahilde 

Değirınendere nahiye merkezine su i otomobil .-lc\•rilmiştir. İçinde bu- tnh oğlu kudm simsarı Ser\'tt, Sami gezerken riizgarın tesirile ~ sandal Ze hirlig az la rdan korunma ve gaı.laran tahribatı na111ında 
lıeş kilometre uzakta Deliktaş mevki- hınıınlar; birşe.r olmamış \'e otomobil, karısı Bedriyeyi 8 lirıı muk.'.l.bilinrle devrilm iş, Orhan den ize <li.işmliş- 3 kısımlık K ültür filmi gös t e r ilecektir 
inde Kara Mehmed dağındaki funda- içinde bulunantar çıkarıldıktan sonra fuhuşa teşvik ettiğinden zubıtacn >·a- tür. Etraftan yetişenler, Orlıanı 1'u r SEANSLAR: 20 milyon ona a4ık4ve '/ ,30da iki yavrucak S,3Sve9.St' 
lıklarda f&ılilD çıkmıf, ci..vdakl tü- d~ltilerek yolu ııa devam etmiıtir. lkalanmış, adliyeye vierlmi~tr. tarmıvlarc:lır. 
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.: s o N. ··. HA 'B E R LE R< Demir muhafızlar Edvar Da/adiye ile Leon 
' • • ~ 'f ' • ·• I Maznunlarının Blum arasında 

••• Mussolini- Baclogliyo mülaka 
tına ehemmiyet veriliyor. 

mullakemesine 
d~vam olunuyor Konuşmalar, iki saat sürmüştür. 
Bükreş, 28 (Radyo) - Demir mu

hafızlar teşkilatına mensup olanlar
dan me\'kuf lıulunanlaın muhakeme
sine bugün de devam edilmiştir. 

Alakadar mehafil hüyzk ehem· 
mi yet veriyorlar_ 

~~~~~----·~··· .... 
ltalyati Başvekili, askeTi vaziyeti tetkik ett ·kten sonra, 
i ta )'anın h:ızırlıklı bulunm1:1sı lüzumunu bildirdi 
Roma. 28 (Radyo) - l\Iussolini er-' nu km·detmektedirler. Sureti umumi- · mülakata ehemmİ\·et atfetmektedir-

l\Iaznunlardan iinh'ersite profesö
rü papas Grikor Hristesko, teşkilatla 
olan alakasıııı kcstiğiııi ve mahkum ol
duğu 1akJirdP, demir muhafızlar teş
kilatına mensup diğer mahkumlarla 
bir arada bulunmak istemediğini ve 

Pal'is. 28 (Radyo) - Başvekil 
B. Daladiye, bugün sabık başvekil 
ve sosyalistler partisi ba~kanı B. Le-
011 Blumu kabul etmiş \'e iki saat ka-

dar müzakerelerde bulunmuştur. 

Alakadar mehafil, bu mülakata kanı harbiye reisi Badoğlio ve harbi- yede i{.i haber a lan mahfeller bu iki ler . . 
ye müsteşarı Parianiyi biribirini mü- ziyaretle İspan~:a mcsele~inin yeni in
teakip kabul ederek kendileriyle uzun kişafları arasında bir münasebet gör-

esasen, bütün paımslar da yazdığı bir büyük bir ef emmiyet atfetnıekte-
Gezeteler, 1\L :Mussolinin askeri me- tamimde, Kodreano teşkilatiyle olan dir. 

bir mülakat yapmıştır. mektedirler. 
Yarı resmi mahfeller hu münase- Faris, 28 (Radyo) - Fransız gaze-

betle Duçenin arasıra askeri milşavir- 1 teleri, M. Mu~solinin mareşal Badoğ

lerle görüşmeği adet edinmiş olduğu- lio ve bah ı·i~·e müsteşarı ile yaptığı 

seleleri tetkik ettiğini ve İspanyadaki alakalannı kesmelerini bildirdiğini 

son vaziyeti gözden geçirerek İtalya- söylemi~tir. 
- -000--

nın hazırl ı klı bulunması lüzumunu an
latbğı kanaatindedirler. Vladimir 

İstanbul valisi . Filistinde yeni hô.- Moskova-Vladivos-

· l\lallım olduğu üzere son zaman-
larda gerek sosyalistler ve gerekse 
komunistler, Daladiye hükumetine 

karşı ani bir hücum yapmışlar ve 
parlamento ile ayan meclisinin va
kitsiz tatil edildiğinden bahisle ateş 
püskürmüşlerdi. Bu itibarı , Daladi
ye ile Leon Blum arasındaki müla
katın . çok manidar olduğu rivayet 
olunuyor. lıf. Daladiya 

--·~ 
Atina, 28 (Ra d yo) _ Atina va- reci v;,adimir, l\1oskova ile Viladi- Bir Fransız Ademi müdahale 

p. d h k t tt. tok seyahatına çıktı 
ıre en are e e ı dı~se· baş go••sterdı• Moskova. 2s <Radyo> _ Tayya-

lisi B. K oçiya s, dün İstanbul v a lis i vostok seyahatine çıkmıştır. 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Tayyareci zorlua maruz kalma- • k •t • 

B. Muhiddin Üstündağ bugün la • • dan dokuz bin kilometı·e katetmiş- tayyaresi ~IDl eSl 
tanbuta hareke t etmiş, vapurda vali Kudüs Hahambaşisı, sinem~larla ıtir. y d . d k. 
B. K oçiyas, Atina ve P ire belediye ! k h h , . k . an ı ve içın e ı· o·· L d p·ı· 
reisleri ile T ürkiye e lç isi B. Ruşen :ı ve ane .. erın . apanmasını em- lngiltere Roman-· ı ··ıd·· un or l ımo-
E.şref ve birçok zevat tarafından teş • • h d. b .. . 1 ' • j er o u . . d 
yi olunmuıtur - retmıştır. Ya .. U. ı ~gu~ asılacaktır ya ile Yunanıstana Paris, 28 (Radyo) - Rems tay- tun rıyasetın e 

• Kudüs, 28 (Radyo) - Fılıstm A- 1 lerın ve sınemalarm kapanmasını d k d• yare ista~yonunda askeri bir tayyare t } d Hore Belıse raplarının t ezahürleri çoğalmıştır. emretmiş. havralar da toplanan halk a re ı ·açıyor elli metrede iken ateş almış ve bir op an ı 
Bazı şehirlerde g revler başlamış, dualara başlamıştır. l l 

28 
(H A) l . anda yanmıştır. İçinde bulunan beş L d 28 ( R d ) Ad • 

şidetli asker i tedbir ler alınmıştır. K u d ü s, 28 ( R a d yo ) - İdam st~nbu ' ~susı - . ngıl- zabit kömür olmuştur. on ra, a y o - emı 

A t 1 •d• Kudu··., 28 (Radyo) - Bugün birim hk.. 1 h d' · ff · · terenın; Romanya ıle Yunanıstana müdahale kom itesi, bugün lord P i-
vu ra Yayagı ıyor "" a u m u o an ya u mm a ı ıçın k _..ı· • • k d·~· L 

A rap ve ı"kı' Yah udi idama mahkum h t ft .. . l 't' ı 'rtuı açmaga arar ver ıgı , on- o· G d. ı· ı limo tu n r iyaseti altında toplamıcıtır. 

1 

er a ra a numayış er ve mı ıng er d d 'ld' T ta " 
Londra, 28 (A.A.) - Avusturalya olmuştur. tertip edilm e k tedir. M ahaza, idam .,· ra aAn bı ırı ıyor. . . ıno ran ı . Bu toplantıda, Rus murahhası ; Is-

hükumetinin daveti üzerine İngiltere 1 Yah udiler telAş ve endişe içindedir- mahku mlerin in , yarın asılacakları A lakadarlar' bu k:edının, Çe~os- H • • N 
Harbiye Nazırı Hore Belisa 22 Tem- ler. Hahambaşı, bütün kahvehane-! söyleniyor. lova~yaya. da teşmıl olunacagını ya arJCJye azı- gelerek d ört ay içinde ta mamen çe-
ınmı:da Villers Bretonııe de Avustural- • • •-- tahn;ın edıyorlar. kilmiş bulunmaları lüzumunu ileri 

rı mı oluyor? ya askerleri namına dikilen heykelin 
kral tarafından açılması merasimine 
iştirak edecektir. 

-·+-
Kaybolan tayya~e 

Beden terbiyesi ve yeni 
spor kanunu 

• • •••• 5 

Yugoslavyada Londra, 28 (Radyo) - Niyüz Kr o-

b nikil gazetesi; İtalrnıun bura sefiri Di ayraffi no Grancliııin, Haricine Na.,ırı olaca-

' 

Belgrad, 28 (Radyo) - Kosova ğını ve şimdiki Hariciye Nazırı Kont 

meydan muharebesin.in yıldönümü ıyıi.i 

1 

Ciy~nomın ~l~. n.:hiliy~ Nezaretin::·~ 
nasel.>eti~ le bugün bütı.in Yugoslavya- Paşıst partısı rıya:.etıne geçecegını 

d A merm~iı:n ~·npılnuştır. ~·azmaktadır. 

sürmüş ve her d evletin k endi maa

raflarile yalnız ken d i gönüllülerini 

alınması teklif eylemiıtir. 

Komite geç vakite kadar müzakc 

relere devam eylemiş ve perşembe 

günü tekrar toplanmak üzere aaat 

19 da celseyi tat il eylemiştir. 
Berlin, 28 ( R a d yo) - Büyük 

bir Alman yolcu tayyaresinin, Li
ma ile Lapaj arasında kaybolduğu 
söyleniyor 

Hususi idarelerle belediyeler, spor 
teşkilatına tahsisat ayırac ~klard: r -----:~------·· ... ·~·~···-··~··~-~· .. ~-------------

Kaybolan tayyarede on iki yolcu 

vardı. 
Beden teı·lıiyesi ve spor teşkilatı 

Pamuklu mensucat icin Vekiller 

kanunu projesi üzel'inde ledkikler ya
pan muhtelit encümen tedkikleriııi bi
tirmiştir. Dünkü görüşmelerde Dahi
liye Vekili ve parti genel sekreterimiz 
B. Şükrü Ka~·a <la hazır bulunmuş \'e 
layihanın 1.mzı e:-ıaslı maddeleri üze
rinde izahat vermiştir. 

Pr~je, bugünkü ruznameye gire
cektir. 

Kc.ıbul cdilmi:,? olan metne göre, pro
jenin bir maddesi ile beden terbiye~i 
köylere kadar mükellefiyet halinde 
teşmil eclilnwkteclir. Vila~·etlerdee lıöl
ge ba:;ıkaıılıklaı·ıııı valiler yapacakl<ır 

V alansiya ve Barselon şe
hirleri tekrar bombar

dıman edildi 
t 

Heyet .. ·n:n aldığı kararlar 
Ankara, 28 (Hususi) - Bakan-ı yeceklerine ve miisaa<le tarihinden 1i \'e bütün faaliyet Ba~\'ekalete .bağlı o

lar heyeti memlekette tesis edilece~ ~Y. iı;inde tesislere lıa~layıp nih ayN lacak umum müdü ı·lüğün kontrolu al
pamuk ipliği ve mensucatı sanayıı ıkı sen eve kadnr faalıye~e geçecek-, tında olacaktır. Vilayetlerde \'alilikle
hakkında yani bir kararname kabul !erine dair muteber temınat \'E'ren- rin, kazalarda kaymakamların, nah i-

İtal)lanzn, . İspanyaya gönderilmek 
kişilik bir kuvvet hazırladığı 

etmiştir. !ere bu müsaade \'erilec~tir. Mev- \'elercte nahivc müdürlerinin birer Paris, 28 (Rııılyo) - Bugün öğle-
Bu kararname ile devlet men- cud pamuk ipliği imal (•den fabı·ika-: ~i.i;a\"~re he~·eti bulunacaktır. Kuliip- elen eve! Yoııkpr markalı dört tayyare. 

sucat fabrik~ları~ın da 20 bin iğ nis- ların ancak yirmi he~ hin iğe k::ıdar ler. bu teRkiİtıtın icinrle faaliyetlerine Bar~e!on şehrini bomb~rclıman etmi~
betinden genişletilmesi kabul edil- t~vsiat _yapmaları için liizumlu .. nıa-1 devam ed~reklcr ,.~ ctaha geni~ ölçüde ler \'f• ağır hnmbalar atmışlardır. 
ınektedir. Kararnameye göre, husu- kınelerın yurda :-ıokıılma:'ıırn musaa- yarılım gtireceklerrlir. Diğ'<>r bir tayyarP filo::>u da Valan-
si müteşebbiıder tarafından kurul~- de edilec.ektir. Me\"CU~ i~llik im~! ~-ı Reledi~·ele büdcı>Ierinden yüzde ;0:iya~·ı bonıbarılım:m etnıi~tir. Halk, 
cak pamuk ipliği fabrikaları için la- den :abnkalardan eRkımı~ olan ırılık dört, husu:-ıi idareler yüzde ikisini be- derhal evlere k~wtrak sak landığından. 
zıın olan iplik makinelerinden sabit rna:~:n:ı~riııı Yl'nilenwk i·tiye•ılere den terbiyc:-ıi ve spor i~leri için yapı- zayi:.ıt tespit cdilenıemi;tir. 
ve seyyar vargellerin yurdumuza so- eskılerını memleket dı~ın.ı çıkarmak lacak tesirler ve bu m~vzu ile alakalı Alikannenin dünkü bombardımanın 
kulması Bakanlar Heyetinin müsaa- veya kullanı!mıyacak bir hale getir- diğer faaliyetlere ayıracaklardır. Bu da, on beş kişi ölmüş ve altmış kişi ya-
de~ine tabi olacaktır. mek ş:ırtile bu makinelPriu iğ ınik- 1 

pHarlar, genel direktörlüğün hazır- raalnmıştır. 
On bin iğ<len az veya yirrrd l.ıin ;ta~·ınca yeni lerini vunla ::-;okınalarınr:. Iıyacağı programa uygun olarak w hu Paris, 28 (Raclyo) - Havas Ajansı 

iğden fazla tesisler vi.icıtde getirmj- ı mü ..;aaclc verilecektir. ı idarenin muvafakatiyle sarfolunaeak- bildiriyor: 

Başvekilimizin söyle~i 
bekleniyor. 

1 

t ı r. Terucl \'e Sagonda cephesinde baş
Reclen terbiye:.ıi mükellefiyetinin lıyan muharPheler, Frankistler in le

muhtelif vav hadleri üzerinde tatbik hine olarak de\"am etmektectir. 

j şekli, icn; vekilleri kararları ,.e ni- c;eneral Valino \'e general Aranda 
zamnamelerle tespit edilecektir. ......., kıtaatı, Cumhuriyetçileri püskürte-
,,.- rek Boryana köyüne yaklaştılar. 

rıh fdarı>;;;indı>Milli k ':, am ratiiphane sinema· 
1 

8on haberler, Artanya \'e Bes köy-
~:o"n klar d .l 

üzere kırk 
söyleniyor. 

harbe i~t rak t •cli~·or:ar 

bin 

B. Celal Bayar, Kamu\ay grubunda sa
nayi hamlelerimiz hakkında uzun 

beyanatta bulundu. 

Bu hafta iki nefis filmi birden 

ıel'lnin de, raııki<~tlerin eline düştüğü- hındaki ı:ıırtlar tarnfımızrlaıı işgal e dilmi~tir. 
nü bildirmektedir. .. •. ,. •· •·• ··• ________ .... -.-................... .....,.,._._~·- ,._ 

rAvusturyadaki ağır 

sanayi fabrikaları 

Ankara. 28 (Husu si) - Başvekili-J yi hamleleri, yeni kurulacak olan şe-. . 
mız B. Celal Bayar: yarın değilse, ker fabrikaları ile peucar zer'iyatı -

erseınbe güııü muhakkak Büyük Mil- nın himaye:-;i hakkında hükı1ı1metin 
let Meclisinde umumi \'azivet hakkın
daki nutkunu söylüyecekti;·. 

almış olduğu kararlardan bahisle u

zun beyanatta bulunmuş ve hararetle 
Al)karn, 28 {HtıRU$i) - C. H. P. 

Kamutay gurubu, bugiin toplanmış- alkışlanmıştır. 1 
tır. Kamutay gurubu, Ba~' ekilin beya-

Başvekiliıniz B. Çelf.l Ea.rar; sana-. na tını tasvip eylemiştir. 

1 - La Bohem 
Marta ,Eggarth 

Jane Kiepura 

2 - Günah 
Çocuğu 

Françpis Rasay 
Feli Kudart - -Seanslar: 3 - 7 d e Labohem 

5 - 9 Günah çocuğu 

Londra, 28 (Radyo) - Deyli He
ralcl gazeteHi: İspanyaya gitmek iize ik i yangın 

Salamank:ı, 28 (A.A.) - Umumi yangın cıkmış, kö~· halkmın yetı~me· 

"' 
( J:u.-:lırmfı / iııri srıhifedl) 

re kırk bin ltalyanın, muhtelif liman- Burııavanın PınarLaı:ıı kövünrle tb~ j 
!arda vapurlara binmek ·uzere bulun- rahim oğlu Eafuluıı b{ı· od;lı f'Viııclt' 1 
duklarını yazıyor. ç. ama*ır yıkanrnk için yakıl:ı~1 ı-tt'.'ştc11 I 
kararg:1h tebliğ etliyor: ı:;iyle söııdiiriilmiişti.ir. . - ıııııı t:ısıyaıı Almnn a:-kC'ri miieo.:ı.ıes. 
'Ka:-;telloıı mıııuıka~ında Art~rnan Ka\'~ıklıderc kci.dinde lfoyrı ogl•ı 

1 ı . · siııiıı cmriıw alınmasıııı telıliğ etmi'>-
lel'esiııiıı ı-:arkında ve Ilechinin C<'ntl- Rayraın <~ii!C"ıwiıı <''inde d.! üıvıı' "t

1
-

1,j g-arbiRiı~rlı• bulıman nıev·1.ileri işgal me~iııclc•ki hasrırcıtı iınh:ı iı:iıı )'akıhn tir. 
•ti ik. 'iü\•ariJerimiz iJerilemekte Ve ate~t('ll Ytillg"lll <:lkllll'-'. "l.j Slla~ dP\'al I nu fa\ırikalar, Tlllla.'°Y<'ll bir za-

ı ·ın1r1 ·1 ·\ı·t•ıı1c·ıı kasalwsına iki kilomet- f'tmis .. halkııı g"H)T•'ti' il' ::,iıulüı iılınii.;;. . ı • ' • man zıırfııı<la H<>rnurn Geı·ın miie"' e 
·elik bir mC'safeıle bulunmaktadırlar. tiir. Nüfus n• haynuıea ·w ·ar olma-

A t :->t•ı.ıirıl' de\ rC'di!mio.; lıuluııacaktır. 
Akara mınlakasıııd.ı rayanın gar- ID1!5 ır. 
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Brezilya diktatörü Var~as SIHHi BAHİSL 

Gençıı•gı" •nde hamallık Dahili lıastoltAfor mütehaa 
Şeuki Uğur diyor ki: 

Tomanbay, güvendiği Araplardan da ümüdini yapan ~~ktatÖr ea h ...... ~ı:.:. ••k 

kesince selimeti kaçmakta buldu Delikanlı bir taraftan hamallık yapı- ;,;t:~t;.~•iiçii•eiif.ı.ta 
Eğer Yavuz, kendi tarafına doğ-ı Yazan: M. AYHAN mişti. Çöllerin uzaklığına bakıyor b• t ft Q k d Tropika dediğimiz bu aıtm 

ru selen kuvvetin SAdece, lrendisine - 21() _ ve kabile kuvvetlerinin görünmesi- yor J ır ara an a 0 uyor U tla çok aiır şekillerde zuh 
dehalet maksadiyle oraya doğru te- · bek!· d Bu aıtma nöbeti de dijer aa 
veccüh ettiğini bilmi§ olsaydı, belki Her iki reis bu kararı verdikten ru ıyor u... . . Güniin birinde, Brezilyayı teşkil leri gibidir. Hararet yükaelclı 
de, toplan susturacak. ve onların dört saat sonra Mısır sultanının bir J?u da çok surmedı, elçıler avdet eden hükumetlerden birisinin merke:d on aekiz aaat aonra azıcık 
ıehneeini bekliyecekti. müfrezesi geldi ve sultanın bir mek- ettı. olan Portu-Allegre şehrine on altı vn- Ve otuz sekizde kal'll'. Bir 

Halbuki vaziyeti tayin edememiş tubunu verdi : MenSfl lc~vap İ omakn~lyı .şa~t~t- !}t~da b'ir köylü çocuğu geldi. Bu ~n- ateı sene yükselir. On iki 

bu kar 
ı. . . "fad Sultan Şad· L- lA m l d mıştı. u t,m, sap sarı esı nuştı . cugun babw~ı b·llta görmemis orm .. .., ve ıtı" vazıyetten ıstı eye , ı ucye azı .ge en ~r- O k k. 1. ] ln · • < • ...,,. sekte kaldıktan sonra in 

ka 
. . · "ld - · · ş d. be · d - eme ı, ge ıyor ar, ya ız !arın kenarındıl a"hg~ ı birkaç liönüm rar vennıştı. sm ven ıgını, a ı yın e esa- k ld k h ? .. . ... • nur. Lakin bu atet inifi çok 

Şadi bey kafasını yUlnruklıyarak sen .hatasını itiraf ile kendilerinden 8 
.
1 .a . luk bır _toprağı işliyerek oğlurın devlet On, on sekiz ... at aonra aene 

bçi ord'u : . af dilediğini yazıyor ve imdat isti- D.ıye ınkd~-ve yanında bulunan merkezınde okumağa gönrlerebilecek betler ba,hyarak hararet 

Ç~ L·· ka d... - ,_ 'l'kl . ygrdu Şadı beyle dıger br l re baktı : parayı güçliikle tedarik edebilmi~ti. t k pek . 
UDAU çı r ıgı aKlı ı er\n sna- · ş· d. ola k • e rar zıyade yüksel 

81 
yoktu. Yavuzun bütün elçilerini lLni Cemmad, arkadaı.ı Şeyhe - ın ı ı.e ca ~ Fakat Getilliyo ismindeki bu deli- Bu tropika denilen aıtma 

kartıiıyan, 
0 

oltnuıtu. Eier hü~mü baktı.h S ,~ I Herkes ıd~ıuyorckı Gc7ıe Şadi bey kanlı tahsile başlar başlamaz ailesi de aörillen belirtiler daha 
idare etaeydi, belk.1 dt" sultanı na- Şey • ~wme, su tanın adatnına . cevap ver ı . ona on para gönderemez oldu. O va- dir. 
mına. daha iyi neticeler alınabile- şu oeva?ı \erdi : - Burada harp veremeyiz, mut- kit delikanlı hayatını kazanmllk i<)in Latada çarpıntılar, kua 
cekti. Halbuki o, kimini öldürmüş., - ~ızd • selam söyleyiniz. Sul- laka çek.ilruekliğimiz lazım. çalışmak mecburiyetinde kaldı. Yedi iahaller pekçok wörüldütü .-
kimi ile de muharebeye kalkmıştı.. tan ~h~, artık muzafferiyeti kat'i- Devletbay ilave etti : sene, ekmek parasını ka?.anmak için nm yUzll pek çabuk aolaun 
Bu da kafi deiilmit ıgibi, Arap kabi- leşmış hır padişahtır. Ona daha faz- - Evet, Ümmü Dinara doğru şiddetli ve devamlı bir mücadele için· gelir. Vücudu kanaız kalır. 
lesinin ıeyhini gücendirmit. hem la karşı gelemeyiz. Allah etmesin, çekiliriz, yolda kararımızı veririz, de geçti. bu ağır teklinde haatada hez 
onu elden ka~ırmıf, hem de telefat bunu .ya~amayız. ~ıaır ordugahı sür'atle harekete Bugiln Brezilya diktatörü. bu zn- çarpnımalar, heyecanlar, 
~ermi,ti. Elçı ıaşırdı : gel~ı ve to?ar~~dı. Onların hare- manları hatırlatanlara, dudaklannda lar mUıahede edilmektedir. 
Şimdi sultana ne diyecekti ) --:-_ Fa~at ya Şeyh, aultammız si- ketınden bır mu~d~t ~n-~a Yavu- d~lqan tatlı bir tebesailmh cevap ve- Brzil ı a . . fa da vUcudun iç öraenlerin 
Beri tarafta iee. $eyh Selame va- ze guven.yordu. zun ordusu da gozukmuştu . rıyor: .. .. J Cumhwrrezsı Varga.s damarlarında bir fel huau 

ziyetten memnun olmuıtu. T elefa- Şeyh Selarne ba,ını salladı.: Sultan Selim, mea' eleyi kat'i eu- «İşe hamallıkla başladım. Ferah fe- şund~ .. Çabalamalarını gene beyhude Haatalarda deh,etli b~ auau 
ta aldırıt ettiği yoktu. Yavuz Seli· - Şimdıden aonra Şadi beye rette halle karar vermİ§ ve düşmam rah Y•tıyacak kadar para kazanıyor- ke:ıdısı de hasta ol~n kö~lü buna ma- lar. Bundan bqka kolera 
min kuvvetini anlamııtı. (Aalı Şad beydir) güvensin.. adım adım takibe başlamıştı. dum. Ve hayatımın başlangıcından ni old.u. cEvvelA eıdfp inete bakınız, aibi banaldarmda lltihapl 

- Biz onunla uğraşamayız. f Elçi bunun Ü%erine ıeyhlerin ya· Artık akşamdı. çok memnundum. Fakat birdenbire dedi, ınek bana daha .çok lazım..» Haataıun lahalden dolayı vll 
Diyordu. Niteki!", Şeyh Selim~. nından _çıktı ,.e ıı.rkadatı ile birlikte· Sö.llere garip. bir durgunluk çök- hastalandım. Kuvvetimi kaybetim. . .. B~mdan sonra da b~rç~~ ?efalar bir mif bulunur. elleri, ayakla 

doğruca diier kabıle ~fradmın bu· atına bınerek uzaklaştı. mu,ıü. Fakat Yavuzun ordusu, ha- Artık. hamallık yapamıyordum. At- koylünün nazarın.da megınm karısın- tukhık ve morluk zuhur ed 
lunduiu çöllere ,doğru aitmisti. Tomanbay ile Şadi bey, onları ~a ile~liyordu. Düşmanı kaçırmak yanşı yerlerinde hademelikten başkıı dan daha ~ıyl!leUı ~ldutunu ~ördüm.> zamanda beyin Uzerine de 
Kendisinin bir derece daha büyüğü 1 bekliyorlardı. fakat keşif müfreze- ıatemıyordu . birşey bulamadım.> Aylar. seneler böyle Jreçtı. Fakat duğundan, ainirlerde ilt" 
olan Gazale atireti ıeyhi lbni Cem- leri. Sultan Selim orduaunun eür'at- Son harbi vermek lüzumu, Ya- Gen~ köylü bu i~leri yaparken tah- genç_ doktoı· ~abalamal~rının çok boş ağrılar da •ukua aelnıekte 
mad. onu görünce şaşırmışb : le yaklaşmakta olduğu haberini ver- vuzun kafaaında bir fikri aabit ha- silini bırakmış değildi. Bu suretle ça- oldug~nu ltnladı: (<Brezılya Bekiz mil- nunla beraber akciierlerde 

-Hayrola ya ıeyh Selime) diler. lini almı,h. lışa çalışa, yedi sene sonra «doktor ve yon kılometre mur~b?81ı,k koca bir ler, zatülcenler husule ael" 
- Sorma lbni Cemmad, eorrna f. T oman bay, hala ümidini kame· - DEVAM EDECEK - baytar» Unvanlarını kartının tıatUne memleket.. Kuvvetımı, "e hayatımı, borularında bozukluk dev 

Mıaır sultanı. phsan çok iyi .adam -····--·•••••••••••••n••••••••• •••••••••••••••••••••••. yazdırmak hakkını kazandı. mesl~klerin~ sadık birka~ meslekdaşl~ Hatti dizanteri teklinde iah 
olabilir. Fakat yanındakiler bizi iı- " • • • ı • · Bu genç neden bu iki diulomaya Ul- bu ugurda ısraf etsem bıle çok sevdı- defa aöriilmektedir B 
temiyor, bizi beğenmiyor ve çok ı enı arazı "-evzı ta ımat zum görmüştü? Çünkil Brezilya Av- tim ta~ihsiz ~illetimin vaziyetini. dü- tifo manzaraaını sime:~ 
aıağı, adeta uf8k makulesi olarak l, I • rupa kıtası kadar geniş bir memle· zeltemıyeceğım.» . . rin h•ulü ekaik değildir. 
sörüyorlar. Bunlar arasır ;'i bilhaa- • • kettir, burada insanlar çok dal't.mk- . Memleket d~rdı~m. hukuki teşeb- - Arkaaı 
•o Şadi bey yok mu, kendisini sul- namesı ae J J.ı tır. Bir kilometre murabbaı toprağa b~slerle tedavı ooılmıyecek kadar de· 
tanın gölgesi aibi farzediyor. e' ıa~ dört insan düşmez bile. Genç dokt.or rın oldutunu . anlamı~ .. !feyecanlı gördü. 1.~23 de yalnız poJiti 
Şeyh Selame, bundatı tonra ha- · _ balta görmemiş ormanlaı;ın bucağın. genç doktor, bır nCSbetçı gıbı aynlma- raşmak uzere orduyu terketi. 

dieenin nuıl aeçtiiini anlatırut ve y li h Ik kı b. d t 1-· daki çiftliğine gidecek .. Orada yalnız dığı mua.ve.nehımesini terketmek ka- Vargas «Serbest ittihad> j 

aözünü aene töyle btinni,tir: e r 8 8 88 Jr zaman 8 8"' insanların hayatını kurtarmak klfi rarını verdı. fırka kurdu. Bu fırka memle 
- E.ier yeriınizden yurdumuz· •tı b ) • •ı k • 1 &'elmez. Hayvanların ııhhatile de m.,.;. Bu karara sebep neydi? Brezilya kın s&yini istismar edenlere 

dan obnaiı ia emezeek, eğer ba • Si e o arazı verı ece tir. ~l olmak icap eder. o~dusunun genç ıabftlerf ara-sında detll tıtr "TnOradele nçtı. :Fka 
mızda bir parça akıl, içimizc:le ç':,_ . 

4 

• • • • Bu devrede Brezilyanın umumi sıb- bırçok arkadaşları, kendi gibi birçok hem kahve Wccarlarına, 
luk çocuX-umuza LA- b' h Mabye Vekaletmce hazırlanan etmektedır. Talımatnamede arazi h t te k·ı:ıt d . t"d t "d" M 1 k köylü zabitler vardı. Bunlar da kendi- muk tilccarlarına kn-ı vnpıl 

.s -.,ı ır mer a- . . t . tar t . -'lA t .. d k b 1 d'l . b a ş ı a ı a ıp ı a ı ı. em e e- • '>/ J met bir sevgi v .. -.. rtık M l yem arazı evzı ıma namesı vı a- evzıın ~ a u e ı en nıs et, her a- t• hak"ki h::.ı.·mı . kah tü 1 lerini memlekPt uğrunda feda etmek cadelenin çetin olaca:ıc.ını an 
• su-, a ısır ı· t 

1 
. tir B t 1. t . .1 . t . d k . ın ı -ı erı ve ccar arı ll Iarla elele verm•kte 

1
_:_ 

1
. . ye e ıre mış . u a ıma namenın ı eyı atının e ece mıktardadır. 1 dı B 1 • 1 . ltı d ki karal'ını vermişlerdir. Onlar vaziveti veli bunlardan birisini yı 

.,. n Çe.1U11me ıyız. t tb"k" h lk . . ... 
1 

sayı ır • un ar emır en a n a . 
Biz iğfal ecliliyoruz. Mısır Sultanı a 1 ı ve a ~ arazı _ıevzı ı!ı ı e Arazisi müsaid olan yerlerde iki insanları hayatlan pahasına çahftı· ırenç doktordan daha iyi kavramışlar, savvur etti; karannı \•erdi 
muhakkak mağlup olacaktır. Bi~ me~gu~ ?lmak ilze~e hır komısyan nüfuslu bir aileye iyi cins topraklar- rırlardı ' ? memleketi kurtaracak unsurun ordu Hlcarlarının hakimiyetini kı 
muavenetimiz, vaziyeti kat'iyyen ~ılmıştır. Bu komısyon Defterdar- dan 8-0-45 dekar, orta nevi toprak- Yirmi yaşlanndan sonra genç ba ,_ olduğunu anlamışlardır. sözü Vargas fırkasının dilst 
deiittirmiyecektir. O takdirde sul- 1 ta çalışmaktadır. lardan 45-60 dt!kar, aşağı n~vi to~- tar, doktor ormanlar içerlsine ek:ı. Politıka1ıa kanşan ordu: Cumhurrei.'tliğine doğru: 
tanla beraber biz de postu bybe- ~r haftaya kadar ha~ırhklarım 

1 
raklardan 60-90 dekar arazı verıl· miŞ mealeğlnden başka birşeyle ç meş- Genç doktor orduya zabit yazıldı.. Mücadele başladı. Parti 

deceğiz. Yavuzun kumandasında tama~ıhya~a~ •. ııonra Vah B. Fazlı m~si talimatname ilcti?:asındandır. gul 'olmıyan bir adam oldu. Her gün Yavaş yavaş doktorluğu bıraktı. Tn- kökleşti. Yakışıklı, ,e gür 
plen ordu, büyük bir ordudur. Gülecın reıslığınde ~planaca~, ha· İkıden fazla nüfuslu ai!Pln iein lıf>r insainlara ve hayvanlara bakmak i in biye ve umumi polotikn me!>!elelerine elam olan Vargas memleketi 
Müthiı toplarda kulanıyor .Öyle zırlı~ları ~~n defa gozdcn geçıreeek, nüfus başına bu miktara iyi nevi top- at üzerinde bir çiftlikt.en öt.ekine ~o- merak sardı. Ri\tbesi yavaş yavaş yük· hur adamı oldu. Bir kabine 

ki, bizi atef alt~na aldıkları zaman, arazı t~vzıın~ başlı~·ac~ktır. . raklarda 10-15 dekar, lıl ~il. n~evi top: laşıp duruyordu. seldi: Ve b~ sıral~r~a m.e~leket mese- sırasında maliye nezaretine 
cehennem demlen feY kartımda Yenı arazı tevzı talımntnamesıne raklarda 15-20 d€kar, aşagı nevı E za • ğ" lelerı Uzerınde fıkırlerını yazdı. An- 1930 da Cumhurreisliğine 
patladı ve bizi yakmaia 'başladı zan- 1röre, beled.iye hududları d.ıfında bu- topraklarda 20-30 dekar arazi ilave ııııe ıne _ım, sonra karım: lattı. ğini koydu. Herkes Vargasın 
nettim. Bizimkiler, böyle savur lunan araz~ tamamen yerh l.ıalka ve ve hes P edilecektir. Ancak, her al- Şu hikayeyı GetOliye Vargaaın ai- Bn yazıl 11 m birisinde, Vnrgas: nı muhakkak görüyordu. F 
icadı teYlere kartı pek tabanaızl. bedeli taksıtle ödenmek üzere datı· leye verilecek arazi miktarı azami zından dinleyiniz. <!'Ordu. ancak halkın fakir tabaka· lenmiyen bir hadise oldu. Jil 
Birdenbire çil yavrusu gibi dağıldı- tılacaktır. 184 dekarı J€eçemez. Kurduğum daireye yeni yerleRmiş- larına dayanan ve yalnız ımtiyazh bir tes intihap edildi. 
lar ve bağıra çaiıra kaçmağa başla- Vilayetimiz dahilinde bu suretlP 

1
•

1 
tim. Bg köylil beni alelacele çağırdı. zümrenin değil de biitün bir milletin Yeni reis ikincitesrin baş 

iılar. 1ıte benim kanaatim .. Sen ne yerli halka tevzi edile\;ek arazinin At üzerinde bir eünlük yolculuktan refahını temin etmek hıiiyen bir J"eji- başlıyacaktı. Fakat "vargas 
Jerain~ . .... ... .. 200,000 dekar~ ~al"; oldugu ani~- Mitat Orel ~n~a çiftliğe gittik. Hem ç~ftlik Ba- me da~anabilir.,, Diyordu. mağ!Qp olmuş saymndı mil 

- Ne dıyeceaım, dogru eoz, ka- şılmaktadır. Hükume~ bu arazı:,ı hıbı, hem karısı. hem de bir ınek has- Siyasi maksadlara hizmet . eden or- devam etti ve eski bir dostu 
l>ulümdür. ıu halde biz bir kenara e\·zi il halkı, ucu! bır bedel muka- Cöz hekimi bay Mi tat Orel, on ta idi. du, ırenq. Vaı·i{asııı üll.üsü idi. tese: 
... E~et..ieimize bakam. lbillnde arazi ıahibi yapmatı ve müs- beş ağustosta avdet etmek üzere 1tC- Çiftliie ırider a-itmez evvela hastaJ Birkaç sene sonra Vargas general - Siz asla Cumhurreisı· 

- d ".' en iyisi de but tahsil vasiyetine ırettrmetl istihdaf yahate çıkmııtır. kadını muayene etmek istedim. Fakat oldu. Fkat o bu rnerhallede tekrar dil· (Devamı 11 inci 

& ~ın -AN 'lu LUNUN EDEBi TEFRiK.ASi: 5 mi ~inliyord~!. • • • tina yokutun.dan af&iıya indik. O aa· Pencereler de kapalı idL. Karatq makaaına ıelnı 

J&Mf 
iMAi 

De~ 
Ali 

Jm• .. 

e Nihayet, aevmcımı ketf ettun... bah, yepyenı çamaprlar aiymif tim Cebimden mendilimi ... kardım T d ~ -....._ A • ba El d • ,. • ramvayımız ora an 11 
ru , naemuı ve bamın (Zaten •nl t.bem • zararatzdı. Boyuna ,UZUmU ailiyordum. O an• aldı 
~n A lt..R TVT A KALAN ADAM 1 çUrüie çalumrlar •• ), (Zılten •n çil· Kite baflarmcla raqelcllimiz ~ ela, yanıbqımdaki genç bir kadın B. • • . • ~._.--- ~, ~.I' rUkaiin ! . ) aibi fikirlerini belki ya· cuklar, parmaklarile beni se»ateri- clikkatli dikkatli yhUme baktı... u yenı ·~len üç kıtı el 

"" e · rınki muayenem tekzip edecek, bel· lar V . baka baka aUldUler ••• 
• • yor S • aüldU ! .. Rabbim ! 

\f' ~ YAZAN : iRFAN HAZAR kı yarınkı muayenede aailaın çaka· _ z17a,a laak, Zip,.I BaltaeU. DOrJu.t ediyor muaun Hilmi! paınlcl tcfr c:aktım!.. çartı,a si~orl YG ime ba Bende ne ekaiklik vardıl 
,..,......ıa _._,,......,. aUıw., ı11tımıı fadlı. oıa..ı. dlrilmiftir • .& ritımun O saman keruH kendimi de teblp Dtyooı...h. dili • kh.,. oınta .,.,,. sili· Elimi ba•atnna, aamlo 

.aa.sı ilerdedir. ô:ilr dilen.:. etmlt olacaktım... Atlı tramva•lan elbette uıautma B d h ti • • • ketimin dutmalerine ,,. 1 \tw )lılS. , • aıımı, e te e aerıaın aerıye çe· Jattıi ı · u d" 
.. tıpkı mahalle t.ekçlai Benim .. l»içlmaiz, ne iinhç, ne - RaW.im l DoktMlarm önüne çap• m ... mdll' Hilınil Kuaatlaa maka· virdim. rU mı ••~ m .tema ı 

siltA ::::--- .......... hlin- menbu lolr ..ıı..a.ı- •Udo.I ' lak çdımaktan ao bclar korkuyor- aaulan 1ıaı.a..1a .......... .......... Elimden c.ı.. nolret ettijlm, li· Y;-• ı;-4nnde loır na 
de ~ __ T----t a __ •

1 
L...•--ı aam, :tarm onlarm bana vereceii hfl· bindik. ..ı:&' d l'I '·-•- b 1--cl yor um ök\l•caauau. .. ...... - -.- arlfta çıp· , ' Nna .. ım, e ı ,,auaız u - mm 

Ç ( aöisUmli, hiç kimaeye söa- lak aöatermekclenae i>ldtınen daha k~~•n :.e :. k~da~~rk';0"''- Ben evvel&, bal.aman tramvay tek· fakat tramvaydaki ve bütUn dUnya- • Aca~ .kar sözUmün ka 
te~.tm çıkık bmllderiml, ılt iyi yaparam! tlumıye n ı en e onuıuyor- lifine itiraz ettim. daki kadınların yüzlerine tGldlre· ame mı dö~tU? 
kari' ___ .. 

1 
damlara -Jt..- Diye kaç clefa yalvarclıiuna ı,m. .a.~ ·ıa old··x. • 

8 1,_ Çtlnkü tramvaylar çok kalabalık cektlm.. Onun, ltll' yarayı andır cel--11 ~u a ...... re- • ....., aaa m ... umu, •ta rece& olu d ~ .__ .._ ___ ._ k d •. .• • • manzarasına mı berke• aU 
in. • run. bir • ld i B ı d ki k·' yor u. - -.ata kaclar burun ltu· -.ıc:&&, a mm onunde duran ıki 

•• anan o u umu, a çova a oy ai i d ela b Hayır! 
1 beni 71ld 1ce71· t b1itü Şu halde yarın ıubecle ne J'apa· liinUn atzmdan itittliim albi onlarm nma, ız a ıaa tanunatlıiam iman- a am yüzüme akmaia batladı-

mal '11 
caki 

:. çıplak oi::k .::.:ıı: antm: caktım? •.• ela ealllıl7ettar aiızlarmdan ifltebll· larla seyahat etmek bana qkeac• lar, ~a,, onlar da cludald~nı ... ·~ da dejildi. 
·~-·- .... ~.a 1--1 alrL 1"1 ___ Labamın clediii aibi, MJ'cliaat.. wriyOl'du. aere #11ldüler. Bırdan, ortadaki ka 
~- lbaC.....-11.J'•ll-· - m -- vauıı---. ı • 8 nl Ie.A • • b" _..J L tmıdıl fana ·~uamel•J• maruz kalacak· Fakat... atemıye iatemiye, tramvayın bir u auallt .... eliler aüliltler aUr'•t· ırı Jarı 1r -am a:rai• ... 

tam. Fakat, .. . ! y .. · köpsinde ayakta dunnaiaJ»atlacbm. le takip etti. bahiı yararak yanuna •• 
a- bet yqmadan ._...,(Beyler- ya aozüm •• a aozUmU ne B bam &nele bulm '--- • • • • 

IOkaimdald doktorlar mllateana ol• O aece 1abalıa kadar uyumacbm. :yapacaktım?. • ' J'er "'' ,....mı :ra· Tramvayın ıçancleki blltila halk, - Otlum, dedi; bır el 
mak ...,.) u- JdmM Ylcu..l.-

8 
def dtt.Gncelerim ,.ı.n tlbi Gayri ih~ • ---·~·- h na bükerek teeWh çekmei• koJ'Ul· ,U.Ume baka baka .UIUyorclut.. kine bakuna! 

~ ,. auua11 u a .., arı ,,_,...._..... avafa mutlu. Allahıml sa.ı.11...,;1t1m. VUcuchamdan ben bafnnua içinde cireld•niyordu. doiru kalktı. Ve havaya kalkan yum· , • • ... EHnacle ne -vardı? 
Wle lmrlaı.,ordum... Yalnıa, .aat .. , 'buçuja doiru, rujum, anide Mi aödmlln, yani kör TN111vay, San atlar mektebının ka· Ben ne bedbaht bir mahluktum!.. Elimi yukanya kaldır 

a· -n- ı--1-- . _._ •--..Jl-..J • LI- ---- lUui aösUmtln üzerine tldcletle ln..J.! pıaınm yanın411a durdu. Oradan da Durmakaızın terllyen yiizUmU EyYah!. 
il' ·- • u- aynaamm anan- --· enam UU" m-.-.· . ııu. • ri ..ıu. 1..:.ı 1.1-..J' ..Jil!-1- -!•ı •. f ı • .a-&&...ı..L. flllal i L--lad Satımın içinde bir atn ıçe ye en-.. 11

-
1

• meft• 1111&9 .. J'Ol'1 on tara ta otu• çııı;ııaulll&f-JI', aram -.._ • ..-..-kıen, naulaa J'&ftf ya•q enme e _,. ı. l •• uzı tu• Arbk, ilne at.anız ,..re dUtm~•· likin h. te bulund i Deminden beri mendil 
~ynanm lçW. tiki.imi " Jr.umma Ne oluyorcluml.. fanular bat adı... ~L ..ı ... ----.a. t_,_,__ ı-L1-- ol-•t ran,b km baaçb u umk ye~ mU ailditim .. y, benim • 

·• k t.eclbala••·-- • - -- - - -- • a ıyan amın yanına otma.., • . • 
801'1119 ,...._ airacbm. Flllalenea blalerlml t'•k .. &laa kont• • • tak. onun dizlerine kapanmak latl or· sun deiıl mi ımit t •• 

Deli slW ~lr fllhk kopar•amr.. nl etmek makıatllle MltUa MD1ltl- Büam 11a.ı., INn arkada Ku.n. Bea .U...Ul,.a -~•.tam. du- ' _ Arlsa•ı 
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. . -191- Yazan: ALEKSANDR DOMA 

Son postayı yaptıktan son- M 
ra Çankaya vapuru btira'hate o Jer b e k k . çekilmiş duruyordu. Ben de gele- a~ n ır aza mer ezı 
cek diğerhıi bekliyordum. Konuştuk- • •+-- -
~~~~1.11 his.-ıedinCt' dinl<•mt>ğe başla- Çat, eski Besni'nin yanı başında Mayledi, Bllaha inanmaz, fakat sureti haktan 

; görünerek Allah adına yemin ederdi 
d Baron genç zabitin koluna girdi ve ecle('ek o nclam alac::tktır !• ~·aÇh"ua~ .. kayn Oh, aman. ne bu işum kurulmuş modern bJ•f kasabadır. 

kirlik. kendiı;iııce öliinı demekti .. Hay ' 
siyetinin sukutu i~e kibiriııin üçte iki- İskele dubusı - Sen de aıtık ihti- T 'h" ı ı · · · · ."arl· .. dııı . arı ı rn c. 111111 f>trufınrla \'C ı>is 1 buluııtl'-'Or. Bu ·' ıl ı'çı' ncl" bı·11". ~ı ı·n ... ıı 

M h l z. L- • • •• •• • ini kırm,ştı. l\layledi kraliçeler ara- ·' .. .J ,- " "· 

'-fını Mayledi) e çe,·irerek kapıd:ııı LVI 
tonca\',il kadar oııu göıiinden kn<'ır- a pus ugun ue4ancı cunu sulu dere kenarında kurulmuş olan edilmemis bir devlet rmie ı.: se i lw-

!\l ayledi ) arı zaferi kazanmış ve :-.ındn biı'icik kl'aliçt• idi. Ancak hük- Çanka) a - lhtiynrlık biı"<'Y de n · b k 1 b Kııpt kapanınca mahpus kendi ken- d · ı h - e~nı a ım~ız .>ir lİ) t~k ko.·yu andı- men hemt!ıı kalmı,·acnktır. Bu fn ıla-tadı. · 
Lu muwtffakıy<>ti kU\'\'etini iki kat me ebilmesi için Jazımgclen şey ili- gı • aı;tayım, hastu ! rıyor-. Buruya kov ele dı\'emıye - . .J 

ne söylcnmeğe başladı. artırmıştı. nır nt>ş'eı;iydi. K<>ndisiİıdPıı aşağı J>uba - Ne oldu. hastalığın ne? .. . .. . · · _ cegım. sız ve çok devamlı foaliYetlen. iyi ka-F~ vah 
1 

Ded' b k k Ç k Çuııku, koyler hıç olmaz. ıı baglJk. bah- rar "e hu' 11 • • ti 1 d 'lh 
- '.J • 1· Radınııı yapmış olcluğu veçhile, ta a ·adu buhınanlul'n hli metınet an aya ~1arnzı uz,·ii kalp r ,_. ~ . • u nıye e ça ışma anı am 

Kol.k.,rım kı· ı· .. t,..J·~· k d k d' · · · h' J k · cıı·)·orlaı·. çe ık.ır. J,eı;nı de bu da vok. Dar ve r·Jaıt h·•lk h ~ · t b l - .. . .. r.•lıgım a ur :ıldunma.,..a mlistaid kim~eJeri R\'ııç en ısı 11,;ın ır zevk o ınu tHn zıya- . . . : . . . . .. .. ususı ınşaa a aş anu~ ve .. ı· d' ı ı; pıs kokulu bır vadide bırıbırı lizerıne 
.,r ıyeme mı. )ii Yiuteı· eski ahmuk- içine almak ve sahte nttvazişlerle tu- de bir zillctti. Duba - lnıınma ! Öyle kalbinde yapılmış kerpiçten evler. Altları ahır, bu gayret te Çata modern binal::ır ka-
l mı şidi kurnazlığa c:.e\·ircli. Bu in ti- zağa diişiirmek giiç hir meı>'ele de- l\leııfasından elbette geri gel@cek- maraz olsa seni çalıştırmazlar! Hem. iistleri her tilrlii sıhhat sartlarından zandırmıştır. Çatta birçok tesisattan 
\m urzmıudur; intik:ım arzusu ise ~·ildi; Mn.vledi teshir etmek hususun- ti. .. Hun da bir lahza bile şüphel'li yok- kalp hastalığı çarpıntı yapar sende • baRk <l k ki ı b mahrum garibüsRekil birer odadan ·a o uz yata ı bir ote ele inşa 
,sanı öyle yapnrl ela mukavemet görmiyecck derece- u: fakat bu mt>nfilik ne kadar Rii iy~ bikrşey var Bmı '! :. 1 d f mürekkep olan bt~ evler arasındaki so- c-dilmiştir. 

e .Feltoııa gelince, hala tereddiitte. de glizPI olcltıg-u kadar fı' kı'ı· nıania ·ecektl? M av. ledi 0 'ibi faiıl ve hari. Lfill ·a ,.a ugun er e az lala" B N " .,.D • - d" ' • • ~- kaklar, .'·ollar, hatta umumi cadde ay esip Araratın takdire şayan 
h ! O su mel'un Dnrtanyan gibi iş 1 !arına galebe çalacak ·karlar da kur }İr kadın için aznmetle geçmiyeı ı. uymu,•or musun. ıkkat etmırnr . ı f ı· · · . . 
1 

ı. .. • · bırkaç metre genişligindl' ye pi~lik- o an an ı) etı ımar sahasına ınhı ar 
amı değil . Sofu bir aaam hep melek-ı' nazdı. ~tinler meş'um günlerdi; ya ~ıkmt nuRun: . . etmı· .. de ·ı ı· ,, · k 1 ar· dü U • ten gt>Çtlnm·en Sl'\'ler '>' gı < ır. ı l'lll asaba)ı kôV eıe 

, \ ~tiniir. u ıse o~lar~~ ellerini ki- Fakat bu sefer tecrübesiz ve diı le geçen günlere ne isim \'ermeliy Duha -Bir doktora mı gö:-ıterdin •J • • • b 1 k' k · 
h) erek tapınıyor. Bır sılahşor ka- meşgalesile hiRsi klllmamat~ bir lldan li. Bir sene. iki sene, tiç sene kaybet Çankaya _ Üç miltehaRsıs baktı: Burada asırlarca ve 1tsırlarca na- ag ıyaıı e 

1 

eçi yolları araba i~ler 
ı "l't se · r k k il k ld b h t kt' K d' Dlıba 1 ·e dedı'ler'? ~ıl barınmıalar? Bilmen1• Besı1 ı·nı·ı1 hale ı;ol,ulduktan başka dokuz 'kılo-
" \e Ye sever en o arını o in uğraşmftk lazım geli) ordu. Din\"< ı1e ze,·n en n se me ı; ar ı 't ldının beline sarar. ayin Feltonu kolaylıkla elde edilemi ıalın öliimünden yahud dii~me~in Çankaya - M ıırazı me\•t hali var, tarihi ,.e ka. abal'lı goz(ımtln ôniine ge- metre uzunluğundllki Çat-Gölbası b-

'" un. üzerine M ayledi sa hırsız Jık- yere k bir adam haline koymutlu ı en sonra ge imek te vnrd ı ; kra ı i len ildi. liyorda haı·rete dtlşürorum. Binlerce ıa., on ,o,. i ) eni baŞtan inşa edil-
• bekhyor ,.e Feltonu tekrar göreme- Onun sıçak beyninde 

0 
derece geni :eye ettikleri hizmetlerden dolay Duba - Bu da ne demek?. rıl bu bel'bad ve se\'im iz yerde nasıl miş ve iktısadi kalkınmaya, bilhassa 

;11 gün?n bi.te.ce~inden korkuyord?. planlM, 0 mertebe yük~ek ta~avnır tördükleri milkafat sebebile Dartan Çankaya - Fazla tafsilat alama- yaşanmış, diye. önem verilmiştir. 
aka.t ıııo~ledığımız bu maceradan bır ıar \'ardı ki, teh,•ani ve maddi .se,·g" ·an ile arkadaşlarınrn mes'ııd \'e mıı 'ı~ı. Bazıları (olhastalıktır ki anda . Halbuki. iki kilometre şimalde şe- Besni, mühim bir fıstık ,.e üzüm 

1>1.at ~onra kapının önünde birinin ya- için, 
0 

silkunet içinde beslenen ve fe :affer oldukları znmnn gt•lmek t ltım korkuııu olup umurunu rUyet- hır olmağn çok müsaid ve şehircilik mıntakasıdır. Fı tıkçılıgın ihvası hu-
P\s •es_I_e .koııuştuğıı nu işitti ve Fel to- sat ; le b üyliy eıı h;. ıçi n, hiç yer kal n Om kü ııd!I.. işte h ıı h ıı lleı· i\I avı eı' '.ıı ad" o 1 an kim esneye) rl erler de- Ş•~rtları nı. tam•mile muhtevi, cennet ""'" nda lüzum ıu tcd birler alı~dığı gi-

\n se mı tamdı. mamıştı. Mayledi, sahtA ismPti ile ;ibi bir kadııı için tahammül ;dilı ıler. hır mevkı <hıruyor: Çat filhakika, b: ilzilmlerin fenni ~ekilde kurutul-
eOdnyn çubuk adımlarla giren deli- kendi aleyhine fena halde zehirleıı niy.ecek kemirici fikirlt>r<li . .Rund~ l~uba - Kime!lne ne elemek? Ç'.at. birçok tab.iat giizelliklerini nef- maıııı yoluudn ~ npılan tecrübeler i) i 

nh kapıyı nçık bırakmış \'e l\fayle- miş olan lıir adamm knrıaatirıi \'e gü ıaşka. göğsüııU parçahyaıı gale~ a ç nnkaya - İştE' ben de bundan sınde cemetmıs. ham ve suyu ho~, neticeler verdiği cihetle bunun bir 
i l.·e s~kut .. iş.nreti vermişti; telaşlı bıı- zelliği ile. de hu namuslu ve saf ada· KU\'\·etini iki kat artırmış olduğuı .'.k ürperdim, anlıyamadım gitti. • raziıııi imarn müRnid, iç ve dış ngaç- uRul hlini alma ma çalışılmıştır. Jl: 1-

ndugu yuıunden anlaşılıyordu. mm knlbıni yaralamıştı. ~ihayet lan vücudu da fikrindeki sevinçte .'~1esneden maks~d karine ile mn- lık bir nw\:kitli.r. l~inler~e in an bin- km kaphcnya rağbeti için az ~ı> af,_ 
E- Benden ne istiyor unuz? Diye d~~~e nhlükın kendi meharetine ver ir lahza his e almııı bulunlla mal ınalnr olacak gaHba. l@rce senedır pıs d -e kenarında top- de metruk kalan kaplıca vol ve tesi _ 

n dm sordu: . dıgı kolaylıkla en müşkül işler hak· esinin duvarlarını ·patlatacak gil Duba - I>iğeı·i? lanmış, hayat guzelliği içeri inde ala- tmın ) aınlma. ı suretile ·ih\·a edilmi 
'Feıton yavaş sesle cevap verdı: kında yaptığı tecrübe sayesinde ken· oluyordu. Ç~nkaya - Di.ğeri de catehi cis- ka>ıız kalmıştır. \e ahalinin süliik golleri ~:erine kap-
z_ Beni dinle; buraya geldiğimi disince bu ane kadar malfım olmı İşte bu düşiincel@r içinde ayrıc ııanı vardır> dedı. Aradaki bu tezadı hi eden kıymetli lıcaya gitmeleri temin edilmiştir. 
mseııin bilmemeııi ve size söyliyece- .\•an kudret ve kabı'li.•·eti hakkında la Kardinahn düşüncesi ile harekı Duba - Bu da ne demek" ıd re · B N · A t ı , , · a .ay ,e ıp rara o mu tur. . Besni halkı mariften mahrumdur. 

~ •e.vi kimsenin clu.vmaması için malfimat edı'mı·şıı· e geJi .. ·ordu. Kendisinden hiçbir h: < ankava Rttmı da sordum Y B · 
1

• k ı ;;.., "i J • • • « o- eımı "ayma ·nm 11;.na tayin edilen Okuyup ynr.m.ı bilenler yüzde sekizi 
..., . u . . " • ) '' ıe ·acar ıs ese c e ura- bulmazdı. Çocuğunu okutan aileye na-tıbe••·iyi bir tarafa saldırdım, Baron u,tınunla beraber, o aks.anı bı'rk•lc· )er alamıyan Kardinal mutlaka it ı kıt. harekatı mu11evveş tedbı're "neı•J'ı'k geıır 1 k ı · t ı b 

na şimdi korkunç bir hikaye söyledi. kere talii ve nefsi hakkında limitsiz nad1-1ızlığa. can sıkıntısına, fena di' ıfayetsiz, tahribatı tamirata galip da herh · b". · • f 1· · · . angı n ımaı aa ıyetımn dir rnstlamrdı. Faknt, bugtln, mak-

ıasüm getirerek başını salladı. lig-e düşmliıatü; pek glizel bildigvimi· ~üncelere dalmış olacaktı: Kardinn lan• rnış... nıu"mku" ol , v •• 
~ Ö . . n mı~ acagmı. sonra, en mu- :-adlı \ e ga\·retJi ilçebay Arnratın tat-

Maylecli yüzüne maı:ıum gibi bir te- ze göre, o Allahlan imdad beklemez- ~imdiki halde onun bal}lıca muin Duba - tekı nf' dedı? himi, burftya sarfedilecek para ve . . . · • • . • 

1 

Felton sözünde devam etti: di, :ıneak biiUin itikadı şeytani zeka- ':>aslıc·a zahiri, ba~hca hamisi olduğ Cankaya - Sorma, o daha berbat! enerjinin heder olacağını takdir ede- b~k :t~ıgı ~rogı:am ırılı ufaklı. hf'r ı .. c--
- Siı mi bir """Ytam•mız, Y. oksa Ba ... ~ınn, hayatı beseı·in her .0afhasın," .ribi müRtakbel servet ve intikan lllstahğı cilmlei asabiyede buldu k · h. · b 'k' k" ::oınlıde derili bır okuma zevki 'e sev--s- • • ... , • • ı·e yem şe ırın, uraya ı ı ılometN' . . . , . . • 
n, velinimetim. babam mı bir cana- hakim olan o şiddetli z~kaya bağlı nın başlıca vaıotnsı degil miydi? \ ansıyon yoklamusı yapıldı. bakiy- şimnldeki Çatta te!'~üsünU mu\•afık gı ı tı)aı~dırmış~tır. :Clus .'e kö~ okul-

ur. Sizi dört gündür tanıyorum. onu buJunuvor v~ bu zE>kıl sa vesinde. bir mu biliyor<lu: bil' iş goremeden aeı -.•i ömrtimün denizde değil kara .. ü k k • • ç t k ları adedı bu alaka sebebıle her yıl ço-ıı .J ., o . . . . .. • - gorrn 9 \•c aza m"r czının a a na - ~ 1 kt d • 
rt yıldır tanıyorum; bunun için bir gect: nuısallnrmdıı olduğu gibi. ıittiği tJıkdirde mahpusiyetinden bu la geçmlme ı luzurnuna kail oldu- ti hakkında v ı iller Heyetinden kn- ~ama a 

1

~.' • • 

~ ar 
1 

·al• n tereddi\dii- bil' tek nte~ tohumuıııın 11ıahYplmu ıetıne i beyhude olacak. Çt.>ktiği i ı: 1r. rar almıştır. C:-ıtta ~ucaclele tegkılatına aid on 
~ ilmek istiyorum; fakat aöy.,,.._ tr ıı.tnı ,....,.. Jllya keaoeı.rd ..... ,,... ... •».IMIAtıl\-: Du ...-. • ııiler i'~iilcçe eskilere ~ . . . . ,·ataklı hır trahom hastahanesile hır 
iğimden korkmn~tmz. mak!1adım imırn eÜi)•ordu va hamlonulaeaktı ... ICal'dfnaf ke11i:h tlbar azalmafa başlar. Bir zaman- k . ~ VekıJJen J:Ieyetinın kaza mer- disp nser açılmıştır. Be ni halkı bu 
ınaat hn~nl etmektir. 1\1 a) ledi, Feltonu kabul etmek için ~foe cevap olarak alayh ~ilkfincti il 'lr madamları, madmazelleri sinene ezanın. Ç.a~ n~klı ~~·~usundaki karar eş Slttan azami derecede i tifade 
Bu gece nat on ikiden sonra gelip iyic(' hıızırhuımış olduğundan ertesi kudret ve zekfü:ııııdan kuv\'et alaı hr dar.~Pttirir, muhteşem salonla- ve ~ensıbı ilzerın~ buton umran faali- görnı k r. 

a~i dinliye<eğim ve beni ikna edecek- gün için llizımgeleıı t.ııbi) elerini kıır· e ·i ile. <Ele geçmemeniz lAzımge ın, saat gibi işliyen maki naların la ,-etı burada_ !•ksıf edilmiş ve değ1'rl. g,ki Beııııiııin yanıbaı;ında ve mo-
. - · ı·ı·dı· > dı'\• ecekt'ı ·ögv ii~ knburtırdın Allahta .. ·a· · Araratın. hılahnre bütün Besinlileri ~eı·n .s.ehı'rcı'lı'k zı'hııı·) ctı·ı,,. kurul"n Çat 

ı.llız. nıugn mııkterdı. Yalnız iki giinü kaJ. · · · · n umı mı " t ckk' · " .. gı .esme, kaclro h"rı'"ı· de kalsan. '· mu eş ır ,.e mınnet:tnr kılan messıif'i Jı·ı·kaç \'ti sonı·" 1\1 l t b' 
di- Hayır Felton, hayır, knrdeşim. dığını biliyordu; bir kere emir Bu- Sonra 1\1 ayledi biltiln metanetin " ... • , erun- ç k d . · " a a ranın ır sav-ı fedakirlık çok büyilktilr ve size çok kingha mtarafından imza edilinr.t oplııyarak dlişmiiş bulunduğu bı H yakinden biri çıkar, gene basüba- • ntn .'1~a zaman n bır kasaba çehresi fiyesi haline gelecektir. E ki Besni> 
yehahya mul olmasından korkarım. (ki, sahte isim yazıldığı için Buking rlrdap içinde imdadına retii}en tel elnw\'t · ırrın::ı mazhar olursun. Bu 'eı-mıştır. ·eni Çatlılar kaRabala1·mm temelini 
irayır, ben mahvolmuşum. benimle ham onu kolayca imza edecek ve Jİr ışık saydığı Feltonun h~mini W\' efer <le şilebe tehavvül edersin üc: Renelik Çnt. bugün. yalnız Bes ıtfül B. Nesi)) Araratı tayin edildiği 
mraber sen de kendini ııteşe atma. B~ hangi kadııı içiu imzıı koyduğunu cl:.ı ·ıldandı \'e kuv\•etini tartmak içiı ~um, toprak, demir, taş taşırsın. Sc~ niyt değil şark kasnbalarından çoğu ~n7.ımiyeye giderken göıyaşlan içe
dll'l ölUmOm hayatımdan ziyade dilbaz l.ıilenıiyecekti). işte Lir kere emir im ıçıhp kı\'rılan bir yılan gibi Feltont •ene: mı gerjde bırakmı~ ve pek ~eri bir te ·biııdc uğurlamışlar Ye bu kıymetli 
i. ileaktır ve bir ce~in ı:.t\kiitu bil' zu edllince, demiştik, Baron onu he· ,endi icadı olan taRavurlarınm bin <Her seherde beameleyle atılar rakkt ve inkişafa mazhar olmuşnır ntaııcla$larının bir he) kelini Çata 
zetllhpsun !!ÖZierinden daha iyi kanruıt men gemiye bindirirdi ve nefye mah. erce şebeke~i içine sardı. kazammız) Re~mi dairelerden mühim bir kı m 'ikmck tasavvurunu beslemekte bulun 
hal'ir. klım kadınlarm iğfalt> \'e:.ıile olaca~ Bununla beraber vakt geçiyordu (Hazreti Nuhtur pirimiz> üstadı- inşa edilen reni binnlarınn nakletmiı nu~lardır. 

w:. lt ba"" k 1 1· k. müdafaa sı· 1rıhları ıı l ll'kl . k' . k' d b ) ••••••••••••••••••••11•11••••••••••••••11••••••••••••••••• .. ••• ,,,,, ... ,,.,,,,, .. ,,,, ........................ . 
b.r e on 15 ırarn { ec ı r: • ı . gt ze ı erı, ı· ıirbirirıı ta ıp e en saat aşlan !'il mız. 

Pr- Susunuz, mad
14
m. bana böyle bar iılPminde bulunmaları scbebilr ıti U) kudan U) andırıyor gibi görü Diyerek yoluntt devam et, doktor- s _J b d k ~·~r ı-öylemeyiniı: ben sizden cam· ışıldıyan. incelikleri <lilerde destaı üyor ve JJiriıH: tokmağın her vm·uşt arm söziine bakma. Altmısı aşbk- aaaa a pa tı 

iş~a kıymıyaeağınız için namusunuz al~~ ve kendilerini kiLarlığın ı:;ihirl nnhpu~un kalbinde akis hmıule ge an sonra kolay kol.ıy olünmez. 
~rine !'ıjz almaJa en mukaddes sny- ışıgıle teshir eden namuslu geçineı iriyordu. Saat dokuzda Lord do \'in Çankaya - Ö~·le değilim; bitki-
eatımız şey üzerine yemin ettirmeğe kad~nlar?arı, daha az kuvvetlP kull~ . er muhıd olan ziyaretini y;l} ış ıin~. bitkin! Rlltün ümidlerim Cum
Prldim. nnbı.lecegini pek iyi biliyordu. KE> ıenceleri ve pnrmakhklarım mua ıuriyet bayramındadır. Belki çektik-

Aras ile Iran 
telgraflar 

Nazırı arasında 
teati edildi - Söz \•er~mem, çiinkü sözüm ve d~rh ~'.e utandırıcı bir cezaya malı ene etmiş, odanın döşeme tahtala < rinıi kafi addedip beni de nf eder-

tu~inim icin son derf'Ce sadık oldu- k~ım w~r kadın olmak giizelliğe mfı. mı Ve duvarlarını muayeneden flP 'er. 
ed.md•n, !OZ \erince mutlaka tut- 11•1 ~efıldi, ancak tekrar eı;ıki kudre irmiş, baca ve kspılara bakmı~ \ ' t Kıılabahk basınca sustular. Biz ge- . Ankara, ~8 (A.A.) - lran hari- tabık bulunuyorum. Ve tahakkuk 

m lazımdır. Di~ e Mayledi cev:ıp lıııı f' ~ geçirnıeğe engei olurdu. .:.ı uzun ve dikkatli teftişleri esna· en vapura binerken Çankaya da cıye nezaretınde Saadabat paktı tas ettirdiğimiz eserin tarsni yolunda 
• '!'di. ll~k~~1 zeka ı.ahibi herkeR gibi ında ne kendisi \'f' ne de Mayled )anyoya aıiriyordu, ayrıld'k !.. diknamelerinin tevdii münasebetile daima Ekselansımzla teşriki metai-

•Felton dedi ki: l\fa) e ı dto k"ndi halini, kendi dii" ek bir ~ey konuşmamıştı. Viaalettin hariciye vekili Rüştü Arasla İran ye amade bulunmayı büyük bir se 
.. p~ili, ;tiç olmazsa beni tekrar gö- künHik!erini }lt>k glizel bili\'ordu Fa _ SO/\'l" J"ARl.V _ hariciye nazırı Sühcyli arsında aşa- vinç tel&ki ettiğimi temin edebiJi-

ıuınceye kadar söz veriniz. Beni tek- ; -~ ... '" - __ :, ... ...;, ---- ... _..._ ....... ·-- -- .... Aia~tan dütmek ğıdaki telgraflar teati olunmuştur: rım. 
r görünce gene ısrar ederseniz .. Ne ' ' Knrşıyakada tramvay cadde"inde Ekselans Tevfik Rüstü Aras 
reyim! o zaman istediğinizi yapar- 1 r D m d 1 k 1 e r 1 l6 nurnarah evde oturan B. İbrahim Hariciye Vekili 

Hariciye Vekili 
Dr. Rüıtü Araı 

nız ,.e istediğiniz silahı da size ben ~ E~on o~lu Muzaffer, bindiği şeftali Saadabat paktı tasdiknamelcri-
ririm. a•acından yere düşmüş, muhtelif nin bugün 25 haziran 1938 tarihin-• UYKUDA yerlerinden yaralanmıştır. de saat 1 1 paktı imza eden bütün 

)

- Pekalii ! Sizin haşmız için bekli- devletlerin mümeHilleri tarafından 
im, diye l\Iayledi cevap verdi. Kız kaçırma b 

~
a y . d . Diğer sütunlarda arkaatlar eft.. rılçıplak; uykuda... Buca Aralık sokağında oturan B hükumetine tevdi edildiğini en ü- . . 
,- f'mın e nız. . .. iyat yapıyorlar, tiir yaaıyol'lar He- . .. . . İprahim Pınar, Ahmed kızı 16 ya~ yük sevinçle arzederim. Ycnı hır mQessese kuruluyor 
- Bekliyeceğime Allahıma yemin bir b.n de ltir k .. ·•. De11nn, oile vaktınden lnraz eYel d S . . d · 1 d ., le aleqa tecrulı.eaı ya- lcahYehanede oturvp ta fakirlerin aç şın 8 Kamileyi kaçırmı, ve yapılan . a~ımı ~e. ostane mü~aaebet- Belgrad, 28 (A.A.) - Sanipra-
ıerım. nan ınız mı. payım: lıimı kon\14an atlam, dolchırfiıiu "'~ t~h~ikatta kızın, Ahıancakta İbra- lerımızde yem ve m~sud hır sayfa va gazetesi, Devlet ipotek bankası-
t - İnandım, o halde geceye kadar • \ .lesini aöisii ile lıııacalcları arasında hın:ın teyzesi Ayşenin evinde bulun- açan b~ m~s~t hadıseden dolayı nm 600 milyon dinar sermaye ıle 

~ 
lllu söyliyen Felton odadan dışarı- k Yapraim al- laatik hir yastık ai'i titil'Wek uHn- du~u anlaşılmıştır. ikisi de tutularak memnunıye.tımı beyan eder. ve şah- ihdas edilecek olan Yugoslavya ce-

'1 fırladı ve nskerin mızrağını eline Yapra lar uykuda. adhyeye verilmisJerdir. sen bu e~erın muvaffak_ıyetıne yap- lig" i mücuesesinin kurulmasına 200 
d\rak onun yerine nöbet bekler gibi tında kurumuı bir böcek var; uy- mıı; uykuda!. . ld . k ] d d •ridorda druu. kuda.. daha iki sün evel genç ltocasınan . Hırsızlık ve hakaret mış o ugun~z ıymet ı yar .ım an milyon dinar ile iştirak edecejini 

k
. ..

1
.. lkıçeşmelikte Uö-urlu h d S dolayı Ekselansınıza harareth te~ek yazmaktadır. 

! 
:.\sker ırelince silahını kendı"sı·ne Şehrin . dteaindeki mahallede, o umü ile dizlerini döven kadın; yU- " an a a- k .. ] . . 

b 
.. lih oğlu Ali, Sülevman o<rlu Sala~ hed- ur erımı sunarım. 0 

erlt'di. her kıt, ır tokat aibi açılıp aerinip ZU kremli, dudakları rüjlii, tarnak- " • Ek 1 - o 0-

1{,j Sonra, kapının parmaklıklanna - içeridekilerin rahat ve huzurunu to- ları hazırlanmıt. yatlyor; llylntda! di~in 135 kuru~unu çalmış. hancı B. s7 ~ns Süheyli y J va Alıye de hakaret etmiştir. Ali, tutul- Harıcıye nazırı Tahran UgOS avyaDJD ay· 
~~ durun Mayledi, delikanlının çıl~ın katlıyan ~rvazları sökük eaki pen- Köte batında, alnınan terai kutu muştur. Saadabat paktı taıtdiknamcJeri-
~lı" f ~dişini ve aşik~r bir sevinçle cere kapası, uykuda... Ye banlaklarına •ıadıran ihtiyar don- nin bu paktı imzalayan bütün dev- Jık 1·hracah 

ak} ki d t d k d Hıraızlık makaadı atmasını seyretti. Gö er en ya an uyku, kaldırım· urmacı, uy u •·· letlerin mümeeailleri tarafından 25 
Sonra da. dudaklarına vahşi bir te- larda bir buhar dalaaaı gibi yayı- Ve bütün hu uyku alemi içinde K~~e~ istasyon~ı.nd~ t~mitli Ö- haziran 1938 tarihinde İran impara . . Bdgrat, 28 (A.A.) - Mart ayı 

- ~lrniş olarak oturup hiç iman lıyor: uyu111ıyanların, uyuyaml}'anlaran mer og u urhaned ın. ~v et demir torluk hükumetine tevdi edilmiş ol- ıçınde Yugoslav anın ihracatı 340 
. ~iti halde biraz eve! adına '-•emin Vapuru bekliyen ihtiyar tramva• ıatıraltı, sene ltir uyku aibi insanın yollarında çalışan amelenın yatakla- duğunu bana bildirmek üzere Ek- 005 ton.ı:ı. baı · - yl B ih · ıfi .J .J h ' ' rını hırsızı k k d'l k t - •- ıg o mustur. u racat 

Allahın ismini küfürlerle tek- beya·iri uykuda, kamçı uykuda... ayvanın, efyanın, ta9m, topratm, 1 ma sa 1 e arış ırır- selansınızın lütufkar İ'9rmı en de- 445 m · ı 587 980. d' k f rladı. Bir genç kız, açık pencerelerde otun, suyun ve herteJİn derin, eaeli ken tutulmuş, adliyeye ':erilmiştir. rin şükranla aldım. Bu mesud hadi- dedir. ı;~ ay' zarfınd~ ı?ıhai~; 
•'-1 - Allahım ! Dedi, ene sersem sofu! bekliye bekliye, yarıda kalan hül- •• ebedi l'&fleti içinclıe avunuı- sidi- . Para m~aeleaı senin bizi biribirimizc bağlayan sa- l 08,7 40 ton olup kıymeti 489,90 l, 

lahım dediiim ben kendimim, inti- yasının aiırhiı ile koltuia JUvarlan- yor; hiç olma:aaa ltir yari uykuda!.. Ke tellı cadde~ınde manav Dur- mimi ve el stane münasebetlerde 555 dinardar. ihracatta Alman'fa 
da kendim ve baı:ı& vft-3•- ötsU at!•'- koli b --•-• sun, para meselesınden Bayram kızı yeni bir merhale teşkil ettiRİ husu b' . k'' 1 "ltere d ı'kı'ncı· 

#94."'"" 1Dlfl ı _,-aa, an, a~ar&ÇJ• Çimdik N&Ci"'e"·i ta'"'-:- t-:a . _.J_ rı __ li. - ırncı mev ıı, ngı e .. , , '~ e ~tir. ıuıwa &:..Ue .. nıınızh. tamamile mu- mevkii itaal etmektedir. 

Yugoslavya çeliği 



Sahife 6 

Aydın temiz suya kavuşuyor 

Elektrik tesisatı icin 35 
' bin lira sarf ed.lecek 

----·----
Hava kurumu Aydın şubesinin 1 O 

yıllık faaliyeti çok verimlidir 

Haziran 29 

Turgudluda 

Sivri sinek mü
cadelesi 

F ranko hükômeti, Alm~riy 
limanının bitaraf olmasın 

kabul etti. 
Evlere mazot <lökü· .. . --.--~·····~-----

}.. k ll G. f ranko dıyorkı: S.v l h.ılkın. skeri mıntak:ılard 
uyor ana ar b , 

l ulunmasm -'an, fac al 1rın önüne g ç Ü.memektedı 
açı ı yor Londra, 28 (A.A.) - Askeri nıa-1 Loııclrn, 28 (Radyo) - General paııyaya kajırma • urctiyle silah 

Turgutlu, (Hususi) - B'!lediye· ı hiyette olmıyan hedeflerin bom bardı Franko hiikfımeti, bugün Londranın miihiınmat gönderdiklerini bildir 
miz, bütün evlerdeki kademha- manlaı hakkında bitaraf bir tahki'· 'fol'gos mümesiliııc hir nota vermis \'C 

b ı k · \'e bu \'apurların listesini vermist 
ne, u aşık çukurlarına mazotaj omisyonu teşkiline dair tevdi edi ilah naklctnıemk şartiyle, lngiliz , n-
yapmak suretiyle yakarca, sivri ve len İspanyol notasının metni neşre >Urları için Almeriya limanının bit:ı- İngiltcrenin Burgos mi.imessili 
kara siııek ve diğc:r haşeratm önü- dilmiştir. Barı-:elon hlikumcti lııgil ::af bir halt.• konnıaımıa razı olduğunu Okston general F'ranko hükume 
nü almak icin faaliyete geçmişt:r terenin teşebbüsünü tasvip etmekte ıncak, her limanda biraf bir mınuıkn cevap vermiş ve bu \'apurların, 

Belediyenin yeni te kilatı olan <lir. t)Tılmasrnı kabul etmiyeceğini bildir- cud makmnlıır dairesinde yalnız er 
mır.taka memurluklc.ırı, bütün evle-1 Roma, 28 (A.A.) - Gazeteleriı ıniştir. 
rm müştemilatındi'l..:i bu muzır harp muhabirleri,. Valfüısiya ve Ali 
mc•mbdları tt>.;'..:ıit "!!miş ve· bu suret~ kanta hedeflerinin lejyoner tayyare
lc sı;..ma mücadele d0kton..:nun kon- leri tnrafındaıı bombardıman ve tah
trolü altında çalışma~a brışlanııştır ı·ip edildiklerini yazmakta ve aı-ker 
Ayni zamanda sokaklnrc!aki su yüklü otomobil kollarımın geçtiği sa
arıkları da temizlenmeğe başlandığı hil yollarının da bu tayyareler tara
gibi, havuzlar haftada yiıtııi dort fmdan makineli tüfek nteşi altına 
saat kuru bırakılmık ve bfüiln bah- alındığını ilave eylemektedirler. 

ve ticaret eşyası naklettiklerini \'C 

General Franko hükumeti. oıı iki hı, kontrol heyetiııdt.•n birer azayı 
lııgiHz Vapurunun, Cumhuriy€'tçi İs- mil buluncluklnrmı bilclimıistir. 

• -· . çelerin ve su arıklarının yol!r.ın ve Londra, 28 (A.A.) - İngiliz ga-

Hükümet, pasaport ka 
nununu değiştiriyor. 

Ha a Rur '»ll'ı IJlycmegmd 1l lm· gol"ıin otlan tamnrniyle tathir edilt•c1,;!..tir .. zetelerinden yalnız Taymis gazete-
Aydın, (Hususi) - iki yıldır fa. hafta içinde Aydına getir:lerek bun-: Diğer taraftan her mrmın kendi si İngiliz gemilerinin İspanyada bom 

aliyette bulunan Elektrik tesisatı ların da döşenmek ameliyesine ba • köylerindeki bataklıklara ve biri- bardıman edilmesi meselesine müte-
120 beygir kuvvetinde (Roston) l lnnacaktır. ı kin ti sulara Paris yeşili dedikleri bir alik yeui mütalealar serdetmekte-
n:ar;ka gazozen mot~.r~.yl~ ~ütehar- To!'. ~ata.ğıııa yaptırılan Rezev- z:hiri d~~m:k suretiyle. sivrisin~k teclir. Bu gazete diyor ki: 
rıktır. Fakat bu motorun ıstıhsal et- ver bıtırılmıştir. Teşrih havuzu ile surfelerının ımhasına e sınek yetış· c!Ier tarafta endişe ve infial his-

Yapılacak değ.ş k l kler hahk:n:la 
lay:.h :ı, Miliet Mec s n° v ·rildi 

tiği cereyan şehrin htıyocının an- baraj ve şehir şebekesinin de Eyl\ıl mesine mani olmaktadır. sedilmektedir. Bununla beraber Tay Pasaport kanunu layihası meclis rında gotürecek1erinin hüviyetle 
cak üçte birini karşılıyamadığmdan sonuna kadar bitirileceği kuvvetle Urganlı ılıcaları namiyle tanın- mis gazetesi İ::;panyaya fazla mik- ruznamcsine alınmıştır. Lfıyiha esas- ispat <>lmeleri, 
Belediyemiz fabrikayı 240 beygir ümit olunuyor. Aydın, Cumhuriye- mış olan yerde sivrisinek adeta uğul tarda ticaret gemisi gitmesinin saiki larına göre Türk vat~ndaşları ve ec- 3) Bir tanesi pasaportun mah 
kuvvetinde ikinci bir motörle tak- tin on beşinci yıldönümü bayramın- gibi kaynaşırken mücadelenin gay- kazanç hırsı olduğunu hatırlatmak- nebiler ancak hükumetçe tayin olunan yerine yapıştırılmak iiezere en çok 
viyeyi ve şebekeyi de şehrin en uç da temiz bol ve sıhhi suyuna kavu- ret ve faaliyeti ile açılan ana kanal tadır. yerlerden ve usulüne uygun ve mute- tida tarihinden bir uy evelld tari 
yerlerini aydınlatacak ve bütün sa- şacaktır. Evlerine su alacaklnrın te- ve belediyenin büyük fedakarlıkla-ı Ayni gazete şunu ilii ve ediyor: ber pasaport veya vesikalarla Türki- sivil elbi:t• ile ve c•epheden çekil 
nayi müesseselerine cereyan vere- sisat malzemeleriyle saatleri ıçın riyle açtırılan tali kanallar vasıtas:- cBaşlıca faaliyet merkezi impa- yeye girip çıkacaklardır. 3.5 ;;< 4 ölçüsilnde ilç kıta mat ves 
cek şekilde genişletmeği kararlaş- belediye Haftis şirketiyle müz..ıke- le bütün büyük çukurlar ve hendek- ratorluğun her hangi bir noktasında Pasaportsuz, vesikasız veya usulil- fotografını vermeleri lfi.zımgelecek 
tırmış, buna göre yeni bir proje yap· rededir. lerdeki sular tamamiyle çekilmiş ve bulunan bir kumpanya teşkil eden ne uygun ve muteber olnııyan pasa- İlmi bir geye ile veya sırf ten 
tı~mıştır. Motörü, biııa.:ıı, tesisat: ve F akiı halkm ihtiyacı için dC" be· civar köylerde dehşetli surette ma- bütün ecnebi maceraperestlerin bu- ı port veya vesikalarla Türkive Cumhu- ziih se-yahat veyn spor rnaksa 
mahavvile merkezleriyh: birlikte i"> lcdiye .sehrin muhtelif yerlerine 23 zarrat yapan sivrisinek membaı nu yapmkala İngiliz tabiiyetinin bah riyeti hududlarına gelen ec~ehiler ge- toplu bir halde yolculuk etmek i 
bin liraya mal olacaktır. Belediye- çeşme koyacaktır. olan bu kısım tamamiyle kurumuş· şetmekte olduğu bütün haklardan riye ~evrileceklerdir. yen en az on kişilik bir kafile te 
nin bu iş için hazır on beş bin lirası Elektrik ve su gibi şehrin birçok tur. ı müstefid olabileceğini zannetmek A • d· ö .

1 
. .. eden kim!'lelere istedkleri takd" 

d M .. b k" t · ·h · 1 . . h . 1 B ·· l 1 1 1 .b. .. . ·"şagı a g sterı en ecnebıler mıulu- .. t k rt .1 kti var ır. ute a ı parayı emın ve ı tıyaç arı ıçın ta sısat ayrı mıştır.. ugun, ı ıca ara ge en er cı ın- gulıinç olur.> . . muş ere pasapo verı ece r. 
alakadar makamlarla temas etmek Su boruları döşenmesinden açılacak liksiz olarak rahat rahat banyoları-! Maamafih Taym·s g t . t .

1 
nte ulygubn. 1pasa.~or: ve vesı~ala~ ıbraz Türkiyeden harice gitmek üz 

·· bel d" · · · A k d.. l 1 k h' 1 k h" b" k' · · · k ı aze esı ngı - e se er ı e Turkıyeve gıremıvecek- h rtl uzere e ıye reısımız n araya oşeme er yaptırı aca , şe ır so- nı ama ta e ıç ır ımse eıvrıeıne • tere himaye etmek vaz"f . . 1 il 1 d' n·ı . · . · alınan umuma ma sus pasapo 
. . • k kl . . .. b" • "k• k d" 1 ı esı ı e m • er ır. ı ttncı ve serserı takımından d 25 li h . t b 1 k 

gıtrnE.ıştırb. 1 75 b' 1· 1 k . a arlınk ~esvıyeı tura ıyesk•ne. l~hsrı te~ şı ayet etme"?c te ır. -ı keJlef olduğu meşru ticari mü bade- olanlar, delilik veya bulnşık ha talık- aln 1 ki ra v dan 1 ukul nan 
ger u yı ın ıra ı tesısat mezarı ınşaatma ve par ın ısa ı· ~ leleri ayrıd etmekted'. • · .. . . . so o u ·arımız an a aca an pa 

yaptırılamazsa, otuz bin liraya mal na devam olunacaktır. ki geliriyle 935 senesine kadar olan . . . ı~.' lnrla malul olanlar; mucrımlerın Hl- portların ilç aylığından 400 ve 
l k ı ·· l ·· k 1 1 . 1. . . k . I Taymıs gazetesı şoyle devam e- d . "d k , 1 .1 • d , . _. o aca o an motor e, motor onu a- Sıhhı sebeplerden kapatılan han- ge mnı mu ayese etmış ve on yı da di ·or: esıne aı mıı ~\e eı <' ıa ese . ~.sus Sf•ııelıgm<len 800 kuruş harç ah 

cak bina hemen yapılacaktır. lara örnek olmak üzere belediye ha- gelirin ilk yıla nazaran \iç misli art-ı .} . .. . .. • olar~tk knlnıl eclılen suclardan lıırıylc caktır. 'l'ürkiyeden harice gitmek 
Belediyenin bu teşebbüsü çok nı sıhhi bir surette yaptırılacaktır .. tığını, fakat 936 ve 937 yılları ge· «M.uşkulat General .. Fr:~nkonun ırnahkum ve maznuh l.ıulunurlar: Tür- zere ahnan bir pasaportun refak 

mühimdir. Çünkü bu~ün mevcut Şehir temizlik amele kadrosu geniş· lirlerinin 925 yılına nazaran elli muharıp ~tatusundan mustefıd olma- kiyeden sınır dişi edilmiş olup da av- hanesine kaydoluııanlardan her 
aboneler, motörün istihsal ettiği ce- letilecek, yenideıı beş araba daha misli çoğaldığını, 937 gelirinin büt-,m~sına lı)n~en kaçakçı!ıktan mak- deiıerine müsaade cdilm('miş bulu- rinden pasaport hamilinden 
reyanı tamamen harcamakta, mev- alınarak araba suyısı arttırılacaktır. çe tahminine ve bir evvelki yıla sa n~ ol~ugt~nu krurnnı surette tarif ııaıılar: her Hangi hir ımretle Tiirk va- cak 25 liradan maada 10 lira h 
cut şebeke üzerinde bulunan ve ye- HAVA KURLJMlJNUN nazaran deri ve mahsul fiatlerinin e1tmesıı.ıe ımk~n. rnevcucl olmaınnsm- tandaşlığını kavbetmiş olup da av- alınacaktır. 

"d bo · · l ZiYAFETi d"' · - ··h· b' f <an mtltevellıttır.> · l' ı· .. · nı en a ne ıstıyen ere cereyan · .... uşmesıne ragmen mu ım ır az-
1 

detlerine müsaade edilmemiş b 1 _ asaport uz ge ıp Turkıyeye 
verilememektedir. Aydın Hava kurumu baskanı Ialıkla tahakkuk ve tahsil edildiğini ,,ond:a, .28 (Radyo) - Saragosta nanlar· Türk vatandaslıg·ıııdan . ~kı ut melerine müsaade edilenlerden 

AYDJN TEl\11z SUYA K Vu Ah E k b'ld' · · gazetecılerı kabul ederek be'-·anatta ' '" rn a • 1 A - met min Ar ayn dün abam ı ırmıştır. b 1 ~ •. ., edilenler. Türkiye Curnhuri'-·etiniıı j ay ık pasaport harcı iki kat olarak 
ŞUYOR P b b h · d "lb d . B k h ıı h ·· · u unaıı general F .raııko munhasırıın ' ., 1 kl ,.1 .. t k . ınar aşı a çesm e ı ay ve aıre uş an. azın ergun cemıyete . . . ' _ cmnivetiııi \'C umumi niz· mını 1 . _ ııınca ır. •t uş ere pasaportl 

"d" A · ı · ı · lA k k k k tıcaret vnpan gt'mılerııı ugramaları · .a ıoz ı Aydının sıhhi ve temiz suyunun mu ur ve amır erıy e cemıyet ve arlan a a asına te rar te rar teşe - · • , k . . 1" t . . ı l an adına ııa.sapoı·t verilecek şa 
·· · · ··_ı .. 1 · k"' d k .... ·· b" · · D k için bir serbest lim·m tesisini ileri sür ma nızamıy c veya >azmak ıstn·eııle- . . t 1 .. Hastis şirketine verildiğini ve üç muessesat reısı ve muuur er ne ve ·ur e erC' sozunu ıtırmıs : o - ' -ı 1 • • ıln . t• k • ıçın anı o arak ıştırak her şahıs i 

H k ··ıh k b H T l · S 1 d · .. l müştür re ve uoz.u • ra ış ıra ve ;·ardım et- d k' 1. . ay evvel tesisat ve inşaata başlan- ava urumunun mu a at as· tor asan a 1sın oy u a soz a a- . · k ak ·al' .1 ld·-. . e :se ız ıra hesnlııle pasaport ha 
dığını bildirmiştim. kanlarına bir yemek ziy'1 fNı v.1r· rak alınan nt>tİcenin büyük Ö nde- Sıvil halkın ka~den bombardıman ~ıe m. :s. f 

1~ e ge ıgı . sezılenler; alınacaktır. Sıı·f t<>davi ve hava t 
Mecradan top yatağındaki rezuv- miştir. rin etrafında bir tek insan gibi top· edildiği iddialarım tekzip eden gene- ta~ışe!er ~le ka~ınları fulışa . f-le\'ke- dili maksadile Tiirkiyeclen hükunı 

vara kadar olan kısma boruları dö- Yemek devam ettiği müddetçe la nan Türk milletinin ona olan ral Franko, yalnız askeri kıtalara te- deıeek geçınn;('yı .meslek e<lılenler; çe tayin olunan savfh·e ve ba 
. . • - . . ,.. ı·ıd·.. . k f . 1 .. lıcyaz kadın tıcarctı v·ıpanlar 1 . . . 

şenmiştir. Yalnız bu kısım üzerin- cazıp paı:,çalar çalınmıştır. Ye~ek .. so ~man v_~ bag.lıl~gının netıcesı oldu- c~.rnz ec 1• ıgını, .. a~cn ~.cıa. a.rın °- • "'' · . yerl~rınc ve hükumetin müsaade 
de daha çok tazyik yapacak küçük nuna dogru kurum başkanı bır soy- gunu soylemıştır. nune geçıl:medıını, çilnku sıvı]. hal- . ?mu~ıa mahsus pasaport almak ıs- scrgıler. panayırlar \'e milli şen 
bir kısım vardır ki, bu kısma çelik lev vererek, kurumun memleket Bundan sonra muzika milli ha- kı.n a~kerı kı~larda hulu.~dugunu tıs en T~r~ ':ataı.ıdaşl~.rının: i Iere veynhud spor şenliklerine, b 
boru döşenmesi muvafık görülmüş· müdafaasına yaptığı hiiyük hizm~t~ valar çalmış, milli oyunlar oynan- soylem~ş ve .. ted~ı~ al.~ıımas~ ~uzt~nı~ıı~u ı·~) Ilır ıstıcla ıle muracmıtta bulun- nelmilel konferanslara iştirak et 
tür ve Avrupaya ısmarlanmıştır .. ve halkın kuruma karsı ibraz ettığı 1 mış, yemek ve eğlence gece yarısın- beyan ıle sozlerını şoyle bıtırmı~tır: n <l arı, üzer~ Tiirkiyeye gelecek \ cya bu 
Bu çelik borularla şehir şebekesi yüksek fedakfrrlığı tebarüz ettirmiş dan. s~nraya kadar tam bir zevk ve . - F~kat Bnrselona hükumetı hıç· .. 2) Nüf~s tezke.re . ~eya hü,·iyet bi kongrt• ve koııfernııslara git 
boruları da lzmire gelmiştir. Bu 92S te açılan Aydın subesinin o yıl-1 nes e ıle devam etmi~tir. bır tedbır almamaktadır. cuzdanlnrıyle kendılerınııı ve yanla- üzere Tiirkiyeden geçecek ecneb 
m•lll•••••lil•Iİİl•~~~~!!~~~~~~·=~-;~4k m • 1 

. -,rin pasaportları parasız vize edil 

1 
ki, beş, on adımda. bir bomba patladı, Zubit, Mehmede bir paket sigara ler bilen, nekre, temiz hır Anadolu __ 

0 0 
o-

bunu diğeı leri takip etti. fırlattı. Mehmed suratı nst1, cebinden çocuğu.. 4QS 
1 Etrafımdan sür'atle geçtiler, siper- kendi paketini çıkardı.. 1 Mehmede: aa tlık İş hafta 

. . .. ...- . .,,, "~ . . : ,. 

terimize hücum etmi~l~rdi. Ben, bu - Sigaram var. sen kendin iç onu.. _ Hastayım, demiş, benim yerime 
defa kayanın öbür tarafına geçmiş ve Zabit mahçup olmuştu, Mehmede sen tut nöbeti! R 
«Ateş> kumandasını vermiştim. Dllş- sigarayı almasını ve bunu bir hediye ":l h d k h k ta UZVel t kanUilU . . . . S ıt1 e me , o can. a raman çocu 
man müfre:~csi, şıdde.tlı bır yavlım telakki etmesini söyledım. onra za- knb 1 e.tm·.. K k t · d" y 

. . . • " u ı~.. eş e e mıvev ı. nrım • h• } d Yazan: S . S . ateşi knrşısınc1a recı bır vazıyete düş- bit devam etti: lsaat sonra donup kalmış~ işte, bu va- ış ımza a ı 
... ınJ..! ._dı rniı~, ynrı yarıya telefattan son~a k~.ç- - Bu askerin sesi ~·ükselmeğe baş- .rım saat zarfında basıldık .. Bereket Vaşington, 28 (A.A.) _ Reisic 

.. 
82 maga başlamıştı. Yanımdan bır gol- ladıg·ı zaman zannedıvorum ki ölü b ı d • h ·1 'dd' K h R - - . • . • - ~. • - u un ugumuz sa a, mt saı ı. en- ur uzveltiıı geçenlerde kabul edi 

• 1\.r h d ge geçıyordu. Ayagımı uzatıp hafıf mün çizmesi dibinde dcgıl, uzaklar- elimizi şiddetle müdafaa ediyorduk. ve azami iş haftasi.vle asgari .vev 
Cephelerde, fakat ölümün karşısın- .ı.ue me • gene şarkı söylqyordu. Onun ı · ı takt • ıvarlandı ben de · · 1 

1 . 1 A .. k ki ıır Ç" _nıe ım. 0 ) t ' dayım, sevdiklerımın. yanınc ayım. O Karların içindeki boğuşma, garip bir yeleri tesbit eden kaııuıı metinle 
da bulunduğunnuz dakikada herşey ço { guze sesi vardı. deta yu se . e- gırlıngma sarıldım. !iesle beraber, tntlı bır hayat rilzgarı hışıltı içinde geçiyor ve düşenler, bir. imza ettiği bildirilmektedir. Bu 

1 u, ır .t unnn za ıtı H ı. abanca- em sarıyor. ana, . sa gı i, iken metre kadar yükselen kar tabakası- tinlerdc ezcümle üç sene sonra 40 saridir A!eride: re tırmanan ve insanın bütün zevkini, B b" ,, b" · · ı· T b · B ma l 'b ı 

Birisi gülünce, kahkaha atınca, her- bütün iştiyakını, bütün tahassüsilnil sı elinden dUşmüştil. Mehmed, ileri- ruhların ufuklarındakı esrarlı, anla- nın herhangi bir noktasına bir duhn atlik haftanm kabulü derpiş edilnı 
kes güler, eğlenir. Bu, bir hastalık de beraberinde sürükliyen bir ses.. den ses1endi: tılmaz arzuları mırıldanıyor.. 1 doğurlmamak üzere yatıp kalkıyor- tedir. 
gibi etrafa yayılır. Gülrrıek için sebep Söylediği şarkıyı dinlemeğe, anla- _ Kumandanım, nerdesin? Kaç gece, kaç gece, karşılarda ağ- lardı. 
aranmaz. İnsanlar delileşir. Hakika- mağa lüzum yoku. Yalnız 9?. indeki öz - Buraya gel, cevabını verdim. Ka- lattı bizi'!.. ı Onları kaçırtmıştık ki, sol tarafım-
tin, ölüm dehşetinin suratına baka !,'Üzellik ve tabii saıı'at kuvveti k.ifi yaya doğru silrünerek gel! İşte müziğin tesiri.. da bir bomba patladı, kolumda, işte şu 
baka gülenler, hakikaten görülecek idi. Fakat bu defa. düşman zabiti halis Her neyse, Mchmedin 0 aksarnki sol kolumun tam dirseğinde hirşey 
bir hale gelirler. Hepimiz, o akı.ıam da tetikte, onu bir Türkçe ile cöze karıştı: uyuşuk, adeta birşcyi, bir feİaketi hissettim: 

Keza, siperlerin içinde güzel bir dinliyorduk. _ Rica ederim, dedi, pençelerinizi hisseden hali, bana da sirayet etmişti. j Vurulmuştum.. Keza, sol bacağım-
şarkı söylendiği zaman, karşı düşman Karanlık müdhiş bir karanlık orta- gevşetin, boğuluyorum. Sizi takibe Donuk bir akşam .. O gecenin soğu- dan da bir yara almıştım. 
siperleri bile susar, melal ve hilziln iş- lığı bastırmıştı. Bir aralık, benim de hazırım.. ğunu •. ,hiili iliklerimde hisııeclerim. ı İtidalime hakimdim. Fakat sol ko-
tiraki başlar. Musikinin insanlan bir- mukabil keşfe çıkmaklığım lfizımgel-1 - Öyleyse - eledim - önüme düş ve Nöbetçileri sık sık değiştiriyordum. hımu oynatamıyordum. Yaramın epey 
leştiren kuvveti kendisini gösterir. ı di. Tam siperleri terkedeceğimiz sıra- süriinerek bizim istihkamlara gir ı Çünkü fazla durdukları takdirde ora- ce ağır olduğunu anladım ve telC'fonla 

Ruhlar o vakit, büyük bir genişlik- da Mehmed sustu. Uzatmıyahm, bu zabit o gece yan- donup kalacaklardı.. mallımat verdim .• 
le konuşur ve biribirine yaklaşırlar. 1 Bize doğru gelen bazı gölgeler sez- yana oturduğumuz sırada sordu: Korkum başıma geldi: .._,abahn kadar bulunduğum yeri ter-
Bunu bana, esir aldığım bir Yunan mişti. Sesin geldiği yeri arıyorlardı. - Sitde burada güzel sesle şarkı Nöbet l\1ehmed de idi. Onbaşı, Meh- ketmi~~eeektinı. İlk pnıasumnmını ef-
zabiti söylemişti. Kendisi İzmirli imiş. Bu, hakikatte bir keşif değil, bir bas- söyliyen bir genç var, nerededir o? medin vakti bitince, yerine bir başka- rada yaptırdım. Yara soğudukça, hın 

Laf lafı açıs or, onu da anlatayım kındı. Siperden .sıçradım. Bir kayaya ı l\Iehmedi gösterdm: sını göndermiş. Bu başkası da Meh- zırhğı da artwor ve acıyordu. 
hari .. Zabit, keşfe çıkmıştı. Benim siper aldım. Henüz oraya çıkmıştım . - İşte!. medin en yakın arkadaşı idi. Çok şey- - Devam edecek -

--000-

Kont C iano 
Alman g••nf>r l"lt• cörüştn 
Romn, 2~ (Radyo) - Hariciye 

zırı Kont C'ivapo, Romadn bıılunan 
man karn gömlekliler te!'lkilat1 
•nııprrıl Vnlı Lnçc ile görü~müştiit· 

Bir Alm~n tayyare 
düştü 

Berlin, 28 ( Raclyı>) - J e-rnan tı 
·ali>:indl.' yere d ·;,H'l\ bir Alnımı 
<>ri ta,·yarı><:i pı r('ııhnmıcıtır. fçı 

Je bulunan uç pilot ) anmıştır. 
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Amiral 

AHO'.\E ~EHA1Tt 
l ıllı~ı } '!U ı. altı il) lıftı 8J(J 

lrnnı ınr 

\ alıan"ı mf'ml::i;;j"n iı;-in llt'nrlik 
ubon.- ucreti 2 7 Jirarlır 

Nelson 
- ---------------------------------------- 7 Sabite 

_____________ ....... ____ _ 

Askerlik şeması talimleri 
VATANDAŞ Zinde kalmak için sık 

sık yürüyüş yapmalıdır. 

İkiceqmeJık• 
Arif oglu belce i 
Nedımı e\ · 



Pa~iarn 29 ANADOLU S ahife 8 ----
RADYO B J • •• ~ NôBErçı ECZANELER l 1 a kevı köşe.sil lngiltere ve F ran· 
illi KŞAttKI PHOGllA I atı ınanış ar a mu,ı;::;::.-;;:;;:;Eiiiiiiiicziiiiiiiian-ele~riniiiiiiiiiiiiiibiriiiiiiiih;;;:;aftiiiiiiiiıliiiiiiiiıkiiiiiino_.·_ - sanın nOfQSl 

ANKARA l!ADYOSU bet günlerini göster.r cetvel: 1-Evimizin Ar komitesine men 

d 1 1 PAZARTESİ;-- . sup ressamlar Manisa halkevinde - Raştara/1 1 iuri . . ~alıif ede _ Öğle neşri} ntı : 
l 2.30: Km·1 ık plak ne.'}riyatı l 2.50: 

plUk: Tilrk musikisi ve hntk ş:ırlnlan, 
13.l!l: Dahili ~e harici haberler. 

Ca e e açı -y Or. K Ş f G 1 21-6-938 tarihinden ay sonuna ka- 11 .. ral Falken ha.\ m ile altı znbrtin emeralbnda i a, üze - " 
yalıda Güzelyalı; Tilkilikte B. dar devam etmek üzere bir resim knlmıı~ını istedi. Fakat Alman hilkü-

F k · · ser.gisi açılmıştır. m"tı' })Lııı.0 mu~afnk:ıt 'f'imeınekte-
Akşam Tn~şl'iyatı: 13 rakamı uğurlu mu, uğursuz mu? 

ai ; lkiçeşmelikte lkiçeşme- " " • 
2-Halkımız.ın havaya karsı ko- d ' 

18.30: Karışık pliık ne.şriyut.ı 19 15: lik; Alsancakta B. Fuad, Ay- ır. 
vuklada Halk. runrnaları hususunda bilgi edinme- Hmıkeo. 28 (Radyo) - Almnıı-

Tiiı·k musıkisi ve hulk şarkıları (~fok
b ule ve arkndnşları) . ~O: Suat uyarı Uğursuz olduğuna inananlar 
'\e Arapça ne. riyat. 20.15: Türk mu- Avrupa miletleri arasında 13 ra- edenler var. l\lcselu, Avu gturya Al
s iki i ve halk şarlnlnrı (Mukadder kamıııııı uğursuz :nyıldığı malum- m:ın!nrm c lilıe -nfannchıki ilk hm·e
ve arkadaşlar). 21: Şakir Karnçny ta- dur. Bu halk ura ıırn oy le yerleşmiş- ketten ı:;onru- tamam ile 13 niı;anda 1 
rafınadn bir konusma 21.15: Stüdyo tir ki. l.ıir çokları hakikaten bunun geçmiştir .. 

leri için evimizde 1 1 -6-938 tarihin- ynnın Çin elcisi memleketine çaırıl-
SALI: den itibaren Lir kurs açılmış ve ders dığrndan HmıkoYd:uı hnreket et-
Kemeraltında Şifa; Karan-

tinada B. Eşref; KemerdeKe- lere başlanmıstır. Her hafta cumar- miştir, 
Ah tesi günleri s~at 18 de • verilmekte 1 A lmm1yumn J npony:ı ile olan Yn-mer, Alsancakta B. met 

salon orkestrası. 22: Ajans haberJeri. uğursuzluğuna inanırlar. Bazılurı da .\mcı·ıknd~ı soıı çocuk kaçırm:1 
22.15: Ynl'rnki program ve ı~tiklrıl buna inuıımıık adet olduğu için 1 :i htı<lis(• in in "lU C' lus u olun Vt' bugun 

olan bu derslere bi.itün yurddD;şlnr kınlığıııı göstermek m!tksadile Çine 
Lütfi; Eşrefpaşada Eirefaşa. 1 1'd' 1 

geme 1 ır. . . . yeni bir elçi gvrıdel'mi) eceği söylen-
ÇARŞAMBA: 3-Halkevımızın sosynl yardım mektt>dir . 

Başdurakta Sıhhat; Kara- 1 kolu~nı~. teşeb~i.isilc açılacağı evel-ı llnnko\' , 28 (Radyo) - Alman-

taşt.. B. Habif, Tilkilikte Ye- ce bıldırıl n kımsesz kadınlar tam- yadıuı ~onra ltıtb ttnın da, I.rnraduki 

marşı. den kaçınırhır. tevkif edilmi~ bulunun Muk ~~ol is-
lSTANBPL RADYOSU Bilhn. Hn ayrn oııüc ;ü bir cumaya mindeki hu~ dud da kırk katlı Lu~ iik 1 

Ötle neşriynt1: gelirse ~ok meş'um a,plır. Hu 'lf'll(' bil' biııuııııı 011 iiı;Oııcii katında istic-j 
12.80: P!llkla Türk musikisi. l:'.?.50: de geçen n)m ı~ ü cumaya r:t.stlauı. v:qJ edilmPktedir. (lhırn'lı, Anıı·ı·ikıı l' 

H!wadis. ıa.os: Pllikla Türk musiki- \'e bu ı-uknmm uğtırl\uzluğunı:ı inan- poli!ıiniıı gzli taklrnl:ı memur şube· 
lıır müthiş heyecnnn düştiıier. O gföı -nıin merkezidir.) 

ılı. ı· ''.mı" r ,· lrgadpazarında AsrAı, fıııdan yapılacak Türk el emekleri f' . . . k ğ ı. d.,.. •· _ ı-ıe ırın.ı gerı çc mıe e ı;:ar~r Yer ıır.ı 

Güzelyalıda Afiyet satış ınagnzası pek ynkında açıla-' sö\•le11i\•or. 

si. 18.SO: Muhtelif pluk neşriy~tl. 
- caktır. Hu mağazalarda el işlerini · B 1· · 2S (R d ) ç· hül o 

PERŞEMBE: er ııı. u vo - m ~ -
s.ıtnıak istiy. enler 30 Hazirana ka- metinin Berlin set'f~i. Hnnkovn hn-

Kemeraltmda Hilal, Güzel- H lk k 
dar a ev1 e reterliğine mi.iraca- k t · · 1 t s r· bi · 

yalıda Ciizclyah, Tilkilikte B. . .. b' . . rf' ·e emnnı a mı:;ı ır . • e n· ı· ay ı-

belki, başımı. bir bel.ı gelecek diyt' 13 e kar~ı har., ( 
Akşam neşriyatı: e\ i11den çıkın~·unlar bile olmuştur. 
18.SO: Pliikta dı:11ul musikisi. 18.50: On (içlen korkuıılar:ı mııhnhil Lir 

Konferans: Eminoııu Halke\'i namı- Amerikndu 1 ~ ün uğur~uzluguııa .tikutl.ı ıııücndt>le edı>nler de \':ırdu·. ı 
innnanlaı· çoJ..."tur, 1 ıcaret zihniyeti Her şeyde olduğu gibi. bu sahada da 

na . Dr. Sami Yaveı· (Çocuklarda bo- ile hareket etHklcri ic. in, 1·1·1· 1>ok dt'lk 

aıla ı~leı ını ır makbuz muktıbılın- ~inde Ç'irıe :wdet etmi::ı uu!unacak-
Fuad, Eşrefpaşada Eşrefpaşa. de ıe lim etmelidirler. tır. • 

CUMA: 4-E'\•İmiz bahçesinde her hafta 
d t) u ~ Ol'taya çıkan v~ itiraz edenler bir 

fa lu~stalıklarıı \•e tnkayyü a · k n!ann kapıJnrmd kı' numar··l"r 
~ .. çok verlel'de kuwetli bir Leşekkiil 

19.20: Tezihe Uynr ve arkatlnşları ta- ., 12 mükerrer diye -..·azllnn~tır. Bo h ı· d ı · ı n ııı ec ır. 
rafından Tiırk rnuskisi \e halk şar- dukkunJarın numımı ı, a lnıda 13 

t M esel:ı Jııgilteredc \ e Anıcrikadn kılan.19.65! Borsa haberleri. 20: Saa dilr. ıs numaralı dükkirndan kimse 
k böyle bir takım kulüpler görülilr. 11.yan: Grenviç ra athan~inden na ·- bir .şey nhna2 diye l 3 yazmaktan 

len. ~-"hfr Bandosu: Ba:r Cemil idare- korkarl r. Bu1ılar ) nlnız tı)'ln on fıçilncli gilnli 1 
~ "048 topfo.rıırhır. Hatt u gı"çenlPrdi' huıı- 1 sfnd . 20.45: Havu raporu. - · : Tiyntrolardn 13 rnkamh sıra '-'ok-

J luı·duıı biı-i.i toplmıtısını her nyııı on 1 
Ömer Rıza Doğru! t.u1·nfından Arapçıı :tur. Bu du «l .! makerrer~ di.\' e işıı-

k liç(fncü gümi. ı:mnt on ii~ii on üı: geçtı 

1 
aöylev. 21: Tahsin Karakuş ve ar ·a- ret edilmfşttr. l S numm'alı koltug· a 

· il· · on ilç ki,ilik ma ·::dm· lınşınclrı toplan-
daşlan tarafından Türk mus usı :e kim otul'uı-. Londrada 13 rnkamh 

O k t ra 29 lo · ma) ı. on tlç C'f'Sid yenwk .vediktcın 

Kemcraltında İttihad, Gü
zelyulıda Güze lyalı, lrgatpa
zarında Asri, lkiçeşmelikte 
İkiçeşmelik, Alsancakta B. 
Fund. 

CUMARTESl: 
Başdurnkta Sıhhat, 

ti nada B. Eşref. 

PAZAR: 

Karı:ın-

halk şarkılnrı. 21.45: r ·e~ · -· · dtikkılnların nıımnrahn·ını bu suret-
" 30 PlU.klı:ı solo soo.rn oıı Uç drı'ldknhıtirnhnt edip yap Kemeraltmdn Hilal , Kara-Ajans haberleri. 2-· : • le yazchklnn çoktur. Hatta M\kOmet 

1 • qperet parı:alnrı. 22.50: b mala k t!tr vı>ı·mi:ştir. taşta B. Habif, Keçecilerde 1 
S

aorn, olpeıa:~rı'ere •·e ertesi ..lınnn prog- t·u husus ta resmen müsaade \•ermiş- Bu toplnntı kulübüu 13 nıınwrlı . 1 d 
'Ut: • au Yeni Izm;., rgatpazarın a 

ır. odnsrndn yıipıl:ıcuk \C cel ı-ıcyi 13 nu-
r anu. l" k 1 Asri. A VRUP.A RADYOLAR ... ra nmının ugursuz uğuıın i- muralı :ız:ı açncnktır. • _ 

nanlnr arasıııda meşhur büytük a llattn azadıııı biri kulübun seh-
Senfonil ·r: damlar du vardır. Mesela, bir kaç ay · · H• t • 
21.80: Prag Çek filharmonisi kon- evel ölen ltnlynn ş.nir ve rvmancısı rm l 3 üncü caddesinde (biiyiik şehir! 1zme Çl arantyOr 
· · ki ' lerdt' caddelerin ııum:ırnsı \'ardır.) serının na· ı. Gabriel l>'Aııt}unzio hiç 13 yazmaz- h · k d 'ht" 

Hafl"f koıı erler·. ı ~~ numaralı bir binanın 10 üncü 11 a-ı Bir izmetç· ı· a • m. a _ı ıyaç nıış. M eseıa. yazdığı bir eserin mü -
7.10 Berlin kısa dalgası Hafif mu- veddesine 13 üııcü sa.rf aya gelincl', tıun ııııkletmt-yi teklif etmiştir . .Fa- ı vard ı r. Kcndısıne ıyı para ve-

siki S.15 devamı 11 Bertin kısa dal- bunu 12 x ı diye işaret ederrnis. kat, her halde bu ise on i.içlerden biri rilecektir. 
gası yeni pluk musikisi 13 Berlin kısa 1X l'akamının uğursuzluğunu, sfiz ku:ışmn~ıı~ ol:ı~nk ki. teklif kabul İs tiyenlerin Başdurakta Sıh
dalgnsı Hafif musiki 14.16 devamı ele ispat eden bir çok misaller göste- edılmemıştır. Çunkii bu kuliip aza- h at eczane.:inde B..ıy Hamid 
rn.25 Bükreş Stefnnescu orkestrası rirler. Bunlardan biri YiktoT Hugo- ları sade on i.içiln uğursuzluğuna i- Nüzhete müracaatları . 
14.80 devamı l7.40 Ostravn fantezi dur. $ttİl' kendi:si de 13 rakamındnn nanmam:ıkla kıılnn.rorlar, bilakis bu '---------------' 

parçalar 17.45 Bertin kı 8 dalgası iş korkardı "e korkmakta haklı olduğu rakamın uğurlu olduğu kansntiııde- yazı hane nakli 
sonu kon ri 18.50 kezn ıs.sn Peşte nu da sörlerler. <lirlE>r. 
Ç~an m usikisi 18.80 Berlin ln n da!- Viktor Hugo, 1813 de, 12 yuşın- :F'aknt. bu d::ı öteki gibi boş bir 
:ıgssı küçUk konser 18.50 Prng keman da baba · ı ile beraber ispanyada i- itikat değil mi? Öyle, lılkin, kulilp 
orkestral!ı 19.15 BOkreş kü~iik orkest- ken başındm_ı ~ir kaza geçmiş, baca- azaları lıir itikadın ııncak diğer bfr 
ıra 19.20 Belgrad radyo orkestrası ğı zedeleıımıştı. Az kalsın topal kn- itikadı yarmnk suretile ortadan kav-

20 P lacaktı. b 1 ı. ·ı • . . ·ı . .. .. l • 19.80 Varşovn karışık konser eş- o auı ecegmı ı erı suruyor ar. 
B k 1822 dı• (bu rnkamhırı tekPr tC'- •V .. 

te şehir orkestrası ve şarkı 20.15 ü ·- . Dıger tnrnftarı, Lu kulupleriıı l.:ıazıla 

A \'ukat Cemal Çançnr \'e A nıkat 
Hüsnii Germ:m nrasmdııki .. irkel 
feshedilmiş l Haziran 938 tnrilıinden 
ıtibaren A\'uk:ıt Cemal Çan~..ar gene 
büyilk Knrdiçnlı hanında 52, 53 nu
maralı daire.\ e nnkloluıımu~tur. 

Telef on: 3750 recı plak musikisi 20.25 Prag Çek marş ker toplnrsaııız 1 ~ çıkuı') Vıktor Hu- rı. hakikaten on ile rakamının uğur-
" 1 go evleıımişiir. Bu hakikaten şairi- • · . . --------------ları 20.25 Bratislavo Slav dans arı . b" f IAk t 1 ,, .. k .. .,suz oldııgu hususunclnkı kann:ıtı krut- ı. k 'k f b' 

1
. 

B çm ır e a ·e o mııştur ~un · u aynı 1 k 
1 

.
1 

d •. 
1 

d yn uCiyli • mı ·yasta ena ırşey ge u·. 
21.15 Bükt·eş plak konseri 21.45 er- . . . ma ( ma ·sar ııı ı e egı e, alay olgun 

kız .. ı kardeşı de se\.·ıyormuş ..• v.ıkt·o· l"l<1i.ve teşekktil etnıiştir. Buıılaı·a •.abı"Aı Fakat, bunun Rehebini 13 rnknmı gi-
l in kısa daltrası kar11:ıık nP.şeli musiki • t • t ı b k 'b" I d k 

6 "ll H ugo güzel Adel ıle e\•Jeııdıgı gun hilh:ıı:;a A "ıerikıHfa tf'sadüf ol k- ıı. ça ıı ıçn • gı ı şe,\ eı· e nrnnın · 
22."5 Bükreş Lokantadan konı~er mık- şairin kardeşi teessüründen ölüyor. t::.uır. unma mnnnsızdır. 
1i 22.50 Peşte Radyo orkestrası 23·20 5 !·,.nunusani 1871 de \'ik or lhi- .. . .. 13 lf' ınlicndt'le kuliibü azaları 

lAk ~ a il oo 30 \'h "n"' hafif k d l .1 t 'Fd l Buıılnr. <ııı uç r:ıknmınm bırçok gu-Brilno p ıv\' s ~. .,,.. .. go ar ·a a~ :ıra ı c o ıırmus ı - ıo . .. bunu böyle dilşüııdtikleri için başlal'ı-
. ztl netıC'cl rl' \':ıra ·ağını gosterecek 

i ece mu ild i 24.10 Peşte Çigan or- go arkadaşları ıle beraber oturmuş . 
11 

k . . t . 
1
.
1 1 

na gelen felfıketin kabahatini boyle 
rnısu er veı me · ıçın ur t şey er yup-

kestrası . yemek yerken. Pariı-ıi doven Alman rna~ .. tnqırlur. manasız şeylerde lıulmnzlnr. Zira, a-
ope--lar operetler· toplarına tı lıirinin mermisi c\·e dü- l'ntı.·ıcak olur:sa her fenn hilsisenin, 18 ... ' . · • l\lesE>lıt, bu kuli.lp n7.alarındmı bf'kfır 
16.80 Berhn kısa dalgası 1..eoncnvo- ŞÜ) or. O zaman farkına \'nrıyorlaı·: oluıılur : yııı oıı iiçundt> c>vleni\•orlnr. lP alfık:ıdnr bir t:wafıııı bulmnk miim-

lolionun Palyaço opera ı. ~f rısnda ı:.ı ki~i imi~Ier !. ( S .. h . 
1 

. 
1 

. 
1
. . . · t' küııc.lii r. '.j[ csf'ht bir ff'lüket avın on U-•. ..., up esız \ı ıu ıZlıv:ıcın n·ı neıce · 

Oda musik1 ı: Ayııi .sene 13 şubatında Viktor . 
1
• k . t kd.' 

1 1 
.
1
• ÇLiııde ılrğilRf' bile, o gün 1:3 numaralı 

B 1• k dalgn"ı ,.,,. mtı 1• l 1.. v . t 1 1 d j \'erme~n ıızımclı r. A ·Rı a ın e JI a-ı 1 • • .• k ı.. se\· 10.45 er ın ·ısa .. •" "' ı-; • ugo ı arı::ı en a\•rı ıvor v {or o\'a )il" t'Ve gıren \'f.'\'a on uç ııruş uır._ . 
ı k · . . ·.. ·. . • kis kendi ııl('\"hll·riııe nc>Licc ~lmıs olu- · . . . . 

kisi (piyano) 19.85 Prag yayı uıı.r- ggıdıyıır. Te adhfun {'ılvc>sıne Lakın: · ıdaıı vııhucl ı:~ kerı·e öksiiren bırı:nnın 
tet kon eri (Dvor k). Bulunduğu kompm·tiınunda gene 13 yorlnr.) · ' l'oplantıııııı hem oıı üçler bMı~~ g lnıiştir. Bunlar, her giin ycıp-

ResimUe.r: kişi vardır! içinde ya}ıılmn ı, davetlilerin on iiç tıgımız \'f' hiç flırkıııda olmadığımız 
19.16 Berlin kısa dalgası şarkılar Viktor H i.igo L!ı~ındrı dol~ışan 1 ::ı. ol nı:1 ~ı gibi ... e) !erden haşkn. lizerleri- şeyler. J<:ğPr amnnyueak olursak. hiç 

21 Beli'l't\d piyano kon el'İ 21 Viyana ili uğursuzluğun fnrkıııda nudıı·? ne 1:~ rukmnıııı yrızurak dolaşıynrlnr, f:ırketmeyiz ve ıfehıkeli 13 leı·e yor
surkılar 21.10 Varşovn piyano resitali Belkf <leğil. Hı•H, i c~e Luııu hadiseler- hatta yııriırken. on Uç adımcln Lir du- mnyız. 
(Chopin) 22.80 Belgrad ktll'ışık şar- elen Ronru fnrkeclıyor. 1'"akat onda ruyorlur Halbuki, 1 ~ iııı fena olduğunn ina-
kılar. 13 den kaçınmak fikri daima vardır • · naııhıt'. dnimn Lir \'t><ıvPse içindedirler 

Dn. rnusl'kisı' .. Bordoda otel arı"oı·. Bı'ıtiln ot"l: A~ ııı 13 (i ('umaya g.eldi mi, tıı 1·n-
J .- ı ı \ı> her ft'nR hudısede buıııın te. irini a-

12 Berıfn ı .. ., dal~ası ., .. 1.05 '"n~şo- ler c]oJu. Hiç Liı-biııde udu hularnı- knının uğurı;utlııguıın uıarnrn arın c a-
.ıu .. .. k n 1 nrlnr, ve bulurlar. ua (plt'ıl.lo). yor. NihnyPt, bir otelde bir nda hula- lı:t fazla \.;orktuklm·ını ynzınıştt ·. u-

• uu:ı..ı.. " k } l 13 le mücadele edenler ise, bunu .11••••••-•••••••I biliyor. Yorgun :ugın yukarı çıkötı- na mukabil, on üçe ·ann ıarp uçan ar ~ 

MAZOTLU ~ı ı.nman, hndeme odn} ı açarken 1 du bihıki onu en uR-m·lu snyarlar \'e hiç aramazlar wı kimse de 011 Uçttıı il· 
~ d ı ı ı ğursuz olduğunu onların lıareketfnde gi.ızll kapının il. Hine ili~iyor: o s~ün u eta m;.·ı·nm ynpnr m·. 

T K Bm·usı 18 tıunım·alı odadır. on iiı · lf' rntkııclPIP Nlenlrr yalnız.on MACAR RA • Fnknt, şair o kııdnr yoı-guııclur Vf' lıÇC' deıtll, ılhwı· b~llıl istikatlnra knrşı 
• otel aı·amakttın o kadaı· bıkmıı:tıı· ki, dıt lıuı·p :ıc;1111 Rlrıı·dıı·. Yaptıkları 11ü-TÔRLERI lçnrnaçnr bu- odııyn giriyor... m:ıyişlerdı•, toıılantılnı·d:ı buıılarla n-

Mevcut hem cinslerinin en 
sağlam en pratik ekonomik 
ve mUtekAmilidir. 

MUeasesemiz her cins zira
at makineleri üzerinde sayın 
Çiftçilerimize ilmi fenni ma
lCmat vermek ve tediye hu· 
ıusunda aı.ami kolaylıklar gös· 
ermek le mUfiehirdir. 

Hacı Davut Zade 

Rahmi Karadavut 
Halimağa çarşısı No.31 

T elefon 
Telif af 

i Z M1R 
3809 
K- radavut 

Keudisini bil' uy sonra bıı· felukı>t 
l:ıy ederler \'C lııııılnrm felakete sebep 

karşılıyncaktır. ı kl k · · ;;.. 
Ş ı .

1 
b' loknnt:ıda buluşup ye- onca nrırıı gü~tPrme ıçm u~.ırsuz 

ar ı e ır . • •. H 'i 0 lo- sı.yılnn hııreke>tl<>ri nı.paı-lar. 
mek viyeceklel'dır. \ ıktor l g · 

• k ı şı'ni bekli .. 1t>,.el:ı un uçlt•r lrnhihti nyrn oıı ti-kantayn gidiyor ve ·an c -
rıin<le saat on li<:u on (ıç ge<:e. on ii er 

vor. 
· Saat 6.5 oluyor, yok; 7 oluyo~·· 
yok .. Nihnret 8 .de Viktor HUgo bır 
az bir~ey yj~'ip kulkıyor ve otele ge-
liyor. ) 

o zuınntı, hndenıc Şarlin ôlünı hn 

berini veriyor.. . . 
Bu uğursuzluk trende on llC kışı 

beraber oturmusmdn mı? Belki ıki
sinden. belki hiç birinden değil. Çün
kü işe knnşıııı Lir on Uç duhu vArdıı·: 

O gUn murtm l !1 cHlı·. 

Son hadiıelerde 13 
Hatırlıyucn~ımız kndar yeni hft-

lseleı de de lS' 1.ıuh:ındutunu enrc:t 

on üçer ı-ıofru b.ı.şında taplunchkları z:ı 

ın:rn, mn~mnn lı?.erindeki btçnklnrı çn

talluı·ı Lirihiri n in çrqırazlnmncnnn kor 
lnr. Biı· ilikndn gorc, çatalla bıçnğııı 
bu şekilde <lıırnıu. ı fenudır. 

Hul~su, Laşkıılurının <fenadıu dP

digi '<C u rur. uzluk getireceğine in:m
dıklnrı !-'<'))eri ynpmııktan geri kul

muzl~ır. 

BunJnrın b:ışııın nculın hiç f'eluket 

gelmiyor mu? 
ŞUphesiı ki gcllyor. lfoynttn herke

ıiu 1.ısşına heme:n ber fUn, kilçük 't e-

göremez. 
ı~un:ı muknhil, lJLI rnlrnmın, bilakig 

uğurlu olduğunu ileri sürenler ay11i 

~eyi yapıyorlar \'l' yalnız iyi Meli. e)p. 

riıı 1 ~~ le ohm nluknsıııı lıildirip fena
ların1 snkhyorlnr. · 

Mesela on üççCiler kuliibüniin az:ı
sındnn IJjri. bir giiıı, fıdet icnbı. nyııı 
on üçünde edenmiş olctuğ'u karısından 

ayrılıyor. llem de bütün şehirde cluy

mnclık kimse knlrnıan çok dedikodulu 
hir rezaletten ımıırn. 

FnkHt, hıı fcl:ıkPtiıı 13 clı>n ileri gel
diği hnkkıntln rııkiplC'ri tnrafındnıı 
ın·opugaııda yapılmaısınn fır'Sat ver
memk için, lıucli~e knhrnmnmnın on 
uçı:lller crr11 iye! i :ıuı~ıııdaıı olduğunu 
muınkun olduf,"ll lrnd.ır :ıklıyorlnr. 

Buncln mm•uffok ıl:1 oluym·hır. Bn-
ıııa feli'ıket gelenin on üçler içinde 
vaşudığı nncnk hurlise ka.pnnclıktan 

sora du) uluyor. Fnkat ı:-ene bir hadi· 
se olu\'Ol ı 

H ı 

Tokyo. 28 (Radyo) - Nnnkin-
cumartesi giinleri çocuklara. pa7.ar 

den gelcın bir lıubr.re gt.ir<.'. Çinhle1·: 
ve perşembe giinleri sant 21 de ka-

Nankiniıı 1 oo kilomeu·e _iınnli şar
rngöz oyunu oynatılmaktadır. Bu 
oyuna bütün yurddnşlar davetlidir. kısincleki u bendlerini tıı.hrip etmi -

5-29-6-938 Çarşamba giinü sa- !erdir. Mümbit ve geniş arazi parça
at 17 de halk dersaneleri ve kurslar Rll .su altıııdudır. Bu tahribatın, .Ja
Vt! saat 18 el sosyal yardım komi- pon l'ı'lll\'usalu hatları gerisinde ~ar
telerinuı . lıuftalık toplantı ları var- µışıuı Çinli çeteler tarnfından yapıl-
dır. dığı sanılımıl.tndn·. 

Manisa Nafia müdürlüğünden: 
1) 117 5 7 .1 O liralık keşif bedeli Salihli hüki.in1e-t konağı inşaatı

tının 14000 lirn 3 kuruşluk kısmı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2) Eksiltme 14.7.938 Perşeml~ gl:inü snnt on yedide Nafıa mü
dlirlüğü odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3) Eks iltmeye girecek olanların 1 O 51 lira teminat vermeleri la-
zımdır. . 

. 4) Projeler, ke~H. mukavele sureti. eksiltme ~a~tnam«.>si, hususi 
snrtnnme Nafıa m üdiirlüi!ünde görii lebilir. 

5) Bu i e girect k olanların 9 38 yılına ait ticaret odası vesikası ve 
1938 yılına ait olarak 1afıa vekaletinden alınmış yapı müte· 
nlı1ıitliği vesikası göste-rme1cri ve bizzat yük ek mühendis veya 
mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyete iştia· 
kiyle is e.pa • ına dair noterlik.ten •enet v ermeai lbımclı r. 

6) fsteklil{;r 2490 numaralı kanunun tarifotı dairesinde hazırlı
yacnkları teklif zarflarını ikinci maddede yazı lı vaktından bir 
saat evveline kadar komsiyon reis l iğine makbuz mukabilinde 
vermelidirler. 
Posta ile göndereceklerin yukarıdaki 
reisl.iğine gelmesi lazımdır. Postadaki 

2300 mez. 

saate kadar komisyon 
teahhiirler kabul edile-
28-2-6-10 

mensucatı 

Anonim şirketi 
l'aboı bezleri satış f iatı 

Tı p No. Markası Eoi &anti nı 36 metrelik bir 
satış fıat•· 

Kuruş 

4 At 85 717.-
4 At 75 L55.-
5 Oe~irmen 9U 83 ı.-
5 ,, 8S 798. -
8 Gcyılc 85 800. -
8 " 75 730. -
9 Tayyare 85 73_2 
9 il 75 670.-

11 Kôpckli 85 722.-
lşbu f:atlcr fabrika tcs:imi satış fiatı olup amb alaj 

müşter iye aitt ir. 
25 top tan aşağı satışlarda yukarıdaki fiat lere 

' 

topun 

o u rıu r 
-~ -- -. ·~ . ..... ., 

' - -
Izmir Memleket hastahanesi 
b~ş tabibliğ nden: 
İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastahanelerinin 938 maft 

yılı ihtiyacını karşıhyacak olan 14730 lira 30 kuruş kıymeti 
muhammeneli i laç ve tıbbi atat 21/6/938 tarihinden 717/938 
tarihine kadar 1 S gün müddetle ve kapalı zarf us ulile eksilt-

meye çıkarılmıştır. 

isteklilerin .artnameyi görmek üzere her gün hastaha
neler ser tebabetlerine müracaatları v~ e ksiltmeye iştirak 
edecekle rin de "11 7.5 nisbetinde temınatı muvakkalalarını 

muhasebeye yatırarak makbuz ibraz etme leri ş arttır. Aksi 
takdirde teminat mukabili nakden para ve tahvila t kalıll) 
cdilm.:ı. T eminat mektubu veya makbuzu bir zarf içine d~ğ~t 
bir zn rf içine d~ teklifnamesini ve üzerine sarih adresının 

yazılmasını ve bu iki 2 a~fın bir ~a r_f iç!n; kon~l:ır:ık v~ ~stü 
mühürlenere k znrfın üzerıne hangı ış ıçın eksıltnıeye ıştırak 
edileceğinin derci ve ihale günü olan 7 /7 /938 t arihine 
ras lhyan perşembe günü saat 11 de lzmi r ili Viltiyet daimi 

enctımenine m.liracaatları . 22 25 28 1 2219 
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S. M. lngiltere kral ve kralicesiyle co- r- ~~~~~ax.~:.~---.. 
cuklarının hayatı veBukinğamsar~yı 1 Mütekaitbeygirler 

·-·-· Sarayın sıhhi işlerine 39 doktor 
nezaret etmektedir. 

•• 

Kralice bazan bizzat 
' yemek pişirir! 

Kral bütün İngiliz gazetelerini okur. 

Atlar da haftada 
bir gün istirahat et· 

melidirler. 

• 

., 

Yazan: Kemal Bilba ar 

l\folmudiırHigüniın kapısıııda Huzuru hümayuna mı cıkncak bu kil-
miitt-kaidlPr sıra bekliyorlardı . ğıdlnr, saye~ şahanede senin gibi mal-

Sara) <'ı.ıiıtı opmuş olanların ı:ı1rtı miidürlerine değil defterdarlara in i
ka~1bur, tm ırlan mürai idi. E!'ki fes- bat \ e terbiyei askeriye wrmis ı ·r 
lerındc a~ınmaktan guchikleşmiş ipek zabitim .. Hain sen "emi · ed · 

·· k"'ll il " şsın ep ıı. pus u er sa amyordu. Askere ku- 3 5 k 
1 

w • . . , urus av ıgı cebınden mı' , r· 
manuu ehnış yaslı zabı tle "ht · · • b · · :. " e -. . . · . :· ı l) aı ır yorsun .. 
hındı gıbı sert t.n·ırlı ıdıler. Bir mi- V 
ralay burundan tutturma gözliiklerin e \'Urmak için bastonunu ha\ 8 ,. 

'kaldırdı Öndekiler mal -d ·· ·· 
büsbütün çatıl.lastırdığı gür kasların ·. . • mu urune ' 
a"ıııdn, hala {ımira:ıe bakıyord~. Bu ranmak,. ıçın ihtiyar zabitin elini tut 
otorite mü!-)tah.ıseleri aralarında bu- fular. Kalabalık arasındakiler ihti~, -

.. rın hareketini bizzat vapma ... ı · t 
hınduklnrı ıns:mlardmı hurmet ve say- . . " " ı ('-
gı görmeği tabii bir hak ~ayıyorlarclı. dıklcrı halde bozuşmamak 'e daha 
~ivillC'ştirilmiş a kcri ellıiseleri acına- r:~zl~ miişkiillerle karşılaşmamak için 
cak kadar yıpranmış olmasına rağ- sukutu tercih edip sadece diş bilemek 

l . 1. le iktifa edenler t.'ls\•ipkar surette bas
men madalye \'(> nişanlarile süs ü ıc ı. 1 arını salladılar. 
Bu sınıfı belirsiz elbi::.cler henüz teka-

•"l.·lrnı- .l\f almiidiirünün saürndaki memur iicle sevkeclilmek mü1-1aadcsini u 
0 

&yağa kalktığı halde chani o günler 
der gibi iimidle ihtiyarın bastonuna 
baktı. 

l>nha arkada yiizü görünmh'enler· 
- E\·et artık çok oluyor bu !öl&n 

yılan dedilel' . 

.Malmiicluru mosmor kc~ildi. İhtiva
rın kopuıılıırını \'e resmi kiiğıdla~ını 
fırhıtt ı. 
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Ôdemişt~ 

İstasyonun yeri 
değiştiriliyor 

Bu sene mahsul 
çok bereketlidir 
Ödemiş, (Hususi) - Kazamızırı 

ikhsadi ehemmiyetini takdir eden 
devlet demiryolları idal'esi istasyo· 
nun şehir içerisine inhısai !ar idaresi- l 
nın yanındaki arsaya nakline karar 1 
ermıştir. Bu nakil kc:yfiyeti şeh- 1 

tin buyük terakkisine amil olnıuş- 1 

tur. Muhasebei hususiye idaresi jan-l 
danna kumandanlık dairesi, asker
lık şubesi idaresi üç kargir ve mun-l 
tazam bina yaptırmaktadır. ı 

MAHSUL BEREKETLi 
Bu sene bi1ümum mahsulatta 

güzellik ve feyizli bereket çoktur ... ! 
Bilhassa tütünler çok mükemmel
dir. Çiftçiler mütemadiyen tütün
lerini kırmakta ve kurutmaktadır· 

Ja~ ı 
NAK1L V ASiT ALARI 
Mülhakata işlemekte olan vesaiti 

nakliyenin bir çokları harap bir 
haldedir. Geçen hafta Adagide pa
zanna giden yolcular, benzini çek- ' 
miyen otomobili müteaddit defalar 
yolda beklemek mecburiyetinde kal
mışlardır. Ayni hal kamyonlarda 
da vardır. Belediye bunları bir he· 
yet marifeHyle muayene etmeli ve 
çurük olanlarn işleme&ine- nıilsaade 
etmemelidır. : 

ADACIDEDE.. 1 
Adagide nahiyesi rnüdütü ve be

lediye reisi nahiyenin güzellettiril· 
mesi için mütemadiyen çalıtmakta
dırlar. Belediye parkı yanındaki ar
sada hükümet konaiı ve belediye 
daire.si binalarının inşatı için bu ae· 
neki bütçeye lazım gelen tahsisatı 
konulmuştur. Ayni yerde jandarma 
karakolu binaaının inşasına ba•lan-

1 
mıştu. 1 

-000---

Brizilya diktatörü 
Vargas 

'(Ba~tarafı 4 imcii sahifede) 
oa oturamıyacaksınız, dedi. 

Rakıplerinln adeta gözü öniinde de
necek bir kıyam hazırladı . Bütiln Bre
zilya tarihinin en kanlı isyanı sayılan 
btı isyanda. Prestes Curnhurreisliğine 
g"eçmeden altı gün evel mağlup oldu. 
Ve eSki baytar bu mevkie g~ti. 

1•ııkıları kahve1er: 
Bu tarihtenberi Vargas mevkinde

dir. Ve kendisini iktidar mevkine ge
tirıntş olan programdan birçok feda
kArlıkJar yapmıştır. 

l\Iesell bankal&rın rnilllleştirilme
ııini, \'e içtimat te-.;eddildU bir türlü 
tatbik sahasına çıkaramadı. 'Bundan 
iJaşka muhalü'leri onu asnmı.zın en 
manasız hareketleı·indcn birisini yap· 
rnakla itham ediyor: 1931 ae kahve 
fiatlerini korumak için k:ıhveyl Juko
motıflerde yakması ve lıu cUı k!Ui gel
meyince denize dtktn<!Si. 

Halkın hoşuna gitmiyen bu tedbir 
bir ihtilale sebep oldu. 19"2 ele hafta
larca. süren bir çarpışma Vugasın za
feriyle neticelendi. O gijndenberi lk~-
2nyanın bütUn kuvvetlerini elinde tu· 
tan ve e-eçenlerde pa !ıyan bir ihtilal
den gene galip çıkan Vargas bugün 50 
yaşında, gUzelliğini ve sözleriı.1deki ik
na kuvetini muhafaza eden bır adıtm· 
dır. 

,------------------------Lüzumlu notiar 
'l'r:enler: 

. lzmiı-den her gün kalkan 
trenlerin hareket saatleri.. 

Aydın hattı; ALaoc.ak: 
İzmir - Karakuyu - Ankara; 

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

İımar - Nazilli: Her iÜll sa-
t 12 ve 15,40 . 

h.mir • Denizli: Salı, Perşem· 
b~ Cumartesi gUnlt!ri saat 
6,30 da. 

lzmır - Tire - Ödemiş: 1 Ier 
sabah saat 5,35 ele bir katar; 
her akşam saat 17,30 vdemi· 
şe bir tren, 16,30 da Tireye 
otoray. 

Af~ on hattı~ Ba,maneden: 
hmir·lstanbul·Ankara: Her 

iün saat 1 de [Pazar, Cuma, 
~arşamba gUnleri yataklı va· 
gon·büfe bulunur.) 

İ:zmir - Soma: Pazar ve Pa· 
zartesi günleri saat 15,28 de. 

İzmir-Bandırma: Hergün sa
at 12 de ekspres. 

İzmir-Alaşehir: Hergün sa· 
at 16,30 da k&lkar. 

l.zm!r-Soma: Pazar ve pa
zartesi günleri saat 15,28 de. 

Her zaman lizım olan tele· 
fon numaralar 

Yangın ihban: 2222, Şehir 
telefonu müracaat numarası: 

2200, tehirlerarası teldon mü
racaat numarası: 2150, elek· 
trik şirketi: 2091, bavagazı: 
2326, polis: 2463, imdadı •ıh· 
hi: 2046, Baımane istasyonu: 
3633, Alsancak istasy nu: 3135 
Pasaport v~p r iskelesi: 2854 
hareket saatler:: 

'franı ~aylar~ 
Her sabah Güzelyalıdan 

-- ~--
Şehir nakil vuıtalannın 

sabahleyin ilk ve gece son 
saat beşte bir tramvay ha.re• 
ket eder. Bunu saat albda 
barekt:t eden ikinci tramvay 
takip eder. Bundan sonra her 
dC:rt d.ıkika.da bir tramvay 
aı \'dır. 

Gece son tramvay Güzel
yahdan 24,5 dedir. 

Konaktan Güzelyalıya ilk 
tramvay saba leyin 5,26 da· 
dır. İkinci tram ay bir saat 
sonra, 6,20 de hareket eder. 

Konaktan Giizelyalıya ge· 
ce son tramvay saat birde 
hareket eder. Bundan evel 24 
de bir tramvay vardlr. 

-~~ 

Vapurla:a·: 
lzmirden Karşıyakaya ilk 

vapur ıaat 5,45 de Pasaport
tan kalkar. Gece son vapur 
saat 11,30 da Konaktan ha· 
reket eder. 

Pazar günleri gece yansın• 
da sonra saat 1 de bir va
pur vardır. 

Karşıya.kadan İzmire ilk 
vapıır saat 6,20 dedir. Son 
vapur da gece saat 24 dedir. 

Paznr gUnleri son vapur ....... ...,. 
Biaikl~l kazası 1,30 dadır. 

1kiçeşmelıkte Eşrefpaşu ta?de~i: . Gündüz her yarım saatte 
de Süleyman oğlu İbrahim, bındığı bır vapur vardır. Akşam se
bi!ikletı :Sabri oğlu 7 yaşında .ı:ec· 1 kizden sonra seferler saatte 
•Mdine çarptırmış, yaralanmasına f birdir. 
~el>iyet vermiştir. •---=--.-..--. _ _._ ... ._.. 

Bıçak tatımak med Laciverdde bir bıçnk bulunmuş 
Mezarlıkbaşında Konyalı Melı- zabıtaca musade~e edilmiştir. 

"' '. ' • 1'tı 
• • , ... ' & 

BaA ve Bahçe ... ttıtUn ve Sebze ... Fidan ve Mahsul 

Kimyevi Geıbreleri 
Mazutlu Macar Traktörlert. 

Trakt8r Pullukları Tohum ve Temizlefr18 Kalburlar• 

Orak ve flarman )Makineleri 
aair her cinı ve sistemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Kuradavut 

Halimığa çarşıs• No. 31 
Telefon· ~80~ - Tt"lgraf: Kıiradavut IZMIR 

•• c • ~~ ..;. • ~ ... ...... ~ ~· · • - ., • ... • .. ~""~ ,.·:· lliil. .':. :1 .... ' . ~ ·~ ..... -ı .;, ,.. ·~. ---- .... -~ .~--.. 

ANADOLU 

Devlet Demiryolları işletme umum 
mndnrloğnnden: 

1 - Devlet demıryollarl istaıyon ıınıfında istihdam edilmek· 
üzere uş:abaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Musabalıcaya iştirak edıbılmok açın orta tahı'ill bitirmıt 
ol mal-; 

8) Türk q(mak; 
G) Yaşı U~ den aşağ'l ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak, 
D) Aıgıri b" ıene için as.kerlikten maaf o alc; 
E) İdaremiz ekimleri taraımdan yapılaca ııbbi muayene· 

lerinde ful serviıde çaliıma~a maııi bir arıza v• hastahğı 
olmamak! 

2 -Müsabakada kaıaoanler 61 lira ile t!yin edilecelderd.r. 
Ecnebi lisanlardan b.rine valuf olanlar 67 lira ücretle ahna• 
caklardır. . 

3 - M~sabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartui güreü 
saat 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, A.ıkırı, Bal.keım, Kayıeri 
M~fatya, Adana, Afyoıı, lımir ve Erzurum itlotmo merkezle
r nde yap lacaktır. 

4 - Eıı sol müracaat 8 Temmuz 938 Cuma ıiir.üne ka
dardır. 

S - Talipler işletmelere ye istasyonlara iıtid~ ile müracıat 
ed~cekıerdir. 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malumat 
almak ıstiyenler işl~tme merkezlerine Vi! istasyonlara mür•c• j}t 
edebil'rler. 19 24 29 2167 

lzmir emrazı sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 938 mali seoeai ibtiyact olan •ıatıda cınıi mik· 
tarı ve tabminı fıati n ile muvakkat temhıataarı yaıılı bet kr 
lem eruk vesaire 15 Haziran 938 ıarıbınden 30 Hazirau 938 
tarih.ne kadar on beş ıün müddetle ekıiltmeye lc.onulmuıtur. 
Şarta mele i haslan"'d.e başbelcımlikte her 1ü11 rö, ülebilir. Ele• 
aıl ~me 30 Haz.ran 938 Perıembe günü nat 11 de Tepecikte 
Emrut Sariye hastaoesinde teşekkül eden komiayoo huzurunda 
yapılac~ktı!'. Muvakıcat teminat o.arak para veya para mahi· 
yetindeki evrak komis ıoncı almmıyacağı:ıdara iıtekl,;erin ihale 
gününden evel temi 1atlaruıı izmir malsandıj'ma yatıracaldardır. 

Muvakkat taminatı Miktarı Tuarı 
C nıi Kuruş Kılı Lira 
B rinci ekmek 9225 1200 ;230 
Süt 5400 600 720 
Y o }urt 4500 4000 600 
Koyun eti 20250 60ll0 2700 
Kok kömürü •ve semi1colc., 12600 70000 • 1080 

15 , 19 24 29 209S 

Askert Liselerine öğretmen 

alınocaktJr 
1 - Kırıkkale askeri sanayi lisesine riyaziye Erzincan askeri 

orta okuluna riya:dye tabii ilimler Konya askeri orta 
An okulu ilekara gedikli erbaş hazırlama orta okuluna 
birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden kültUr öğretmeni olanlarm veya öğretmen
liye kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlanmn m.üp-
tesep haklan göz önüne alınmak şarlile 30 40 lira asli 
maaş. Yliksek okul meıunlarından olup yeniden ilk 
memuriyete geçeceklerede baı·em 12 dereceden maaş 
verilecektir. 

) - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır. 
A) Öirelmenlik kanuni vasıE ve ehliyetini haiı. olmak yani 

(Lise için üniversite riyaziye şubesinden ytiksek mll
hendis mektebinden veya yUkıek öğretmen oklılu riya• 
ıiye şubesinden mezun olmak) orta mektepler için 
yukarıda yaı.ıh üç yilksek okuidan 'ieya orta 6ğretmen 
okulundan mezun bulunmak yahut üniversitede imtihan 
vererek ehliyetname almış olmak. 

b) Yaşı 45 ten yukan olmamak ve emekli bulunmamaJ:c. 
c) Askeri okullarda en aı üç sene hizmeti şarlıız olarak 

kabul etmiş olmak. 
4 - Yukarıda yazılı wartları tamamen taşıyanlardan istekli 

olanlar dilekçelerile birlikte bal tercümesi, hilsnühal 
varahası, nUfus teskeresi sureti ve Noterlikçe musad
dak diploma veya ehliyetname suretlerini Ankarada 
askeri Liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak "e vesaik ve genel şart
lara nazaran öğretmenliği uygun görWenlerden lüzumlu 
diğer evrak sonradan istenecektir. 

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

Istanbiil belediyesinden~ 
1740 

Miktarı 
49950 
6150 

Cinsi Bir kilosunu muhammen bedeli 

23925 
2750 
4120 
7075 
1040 
1170 

58500 
26550 

147 
2640 

800 
250 

Plivlık pirinç 
Çorbalık pirinç 
Kuru fasulya 
Barbunya f asulya 

. Nohut 
Yeşil mercimek 
K rmızı mercimek 
Bamya 
Patate9 
Soğan 
Sar1mtoak 
Salça 
Bezelye 
Börillce 

25 k\U'Uf 
22 ,, 
17,50 ,, 
11 
11 
13 
12 
90 
8 
5 

15 
30 
13 
8 

,, 

" ,, 
., 
,, 
" 
" ., 
" 

1050 Bulgur 12,50 ,, 
Belediye haslahaueltrile mi.ies!eselerine lüzumu 'olan yukar

da miktarı yazılı kuru yiyecek kapah zarfla eksiltmeye konul• 
muşhır. Eksıltme 1117/938 pazartesi günü saat 15 de Daimi 
encümend.~ yapılacaktır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö· 
rülebilir. istekliler 2490 saytlı kanunda ya2;ılı vesika ve 2096 
ıira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
tddif nıektuplanm havi kapah z.arflarmı yukarda yazılı günde 
saa..t 14 de ki:tdar Daimi encümene vermelidirler. Bu saatten 
.onra vet 1l1;;cel .. 'Zaıflar kaLul olunmaz. "1,, 3908/2293 

• ı ' 

\ 
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lzmir Levazım Amirliğı sat:livi 
& ma komisyonu ilanları 

lzmir levazım , mirliği Sat. al. Ko. Rs. den: V 
idareleri İstanbul levazım amirliğıne bağtı müessesatin ap 

(340000) kilo koyun eti 11 Temmuz 938 pazartesi günü s1lRİNCI 
15 de Tophanede levazımamirliği satın alma komisyonun 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli (1360C BiN 
lira ilk teminatı (8050) liradır. Şartnamesi 680 kuruş muk Eller 
bilinde komisyondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikalar: LO 
beraber teklif mektuplarını iha!e saatından bir saat ev\ DEST 
komisyona vermeleri. 24 29 3 8 2240 
~----------------..-.----ıııİıılliıo.-. ______________ __,...,.ndali 
İımir levazım amirliği Sat. al. Ko. Rs. den: :lip yük 
idareleri İstanbul levazım anıirliğine bağlı müessesat i\CAVA 

220 ton sığır veya keçi eti 11 Temmuz 938 pazartesi gü~da g 
saat 15 buçukta Tophanede İstanbul levazım amirliği satn yük 
alma komisyonunda kapalı :zarfla eksiltmesi yapılacakt FLAM 
Tabnıiıı bedeli (75900) lira ilk teminatı (5045) liradır. Tali d 
ler keçi ve sığır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. tşf •n a 
etlerden hangisi ucuz ise o alınacaktır. Şartnamesi 380 ~an gc 
mukabilinde komisyondan ahnır. İsteklilerin kanuni vesik ORA 
larile beraber teklif mekt~plarını ihale saalından bir &amda L 
evvel komisyona vermeleri. 24 29 3 8 2241 n geJi 

lzınir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 
Kilo 

rni %a 
ıin yük 

2700 Patlıcan 
2700 Taze bamye 
5400 Taze fasulye 
1920 Tomates 
480 Taze büber 

Tarih 
~likler 
abul e 

1 - lzmir tayyare ktlaatının y"kanda cins ve miktarı yazı 
beş kalem sebze ihtiyacı açık ek!iltme ıuretile mUnı 
kasaya konmuştur. 

2 - İhnlesi 12 Temmuz 938 Salı günil saat 15 te klılad Ea 
İzmir levazım amirliii satın alına komisyonunda Y•Paüratle 
lacaktır. 

3 - Ta'bmin edilen mecmu tutarı 933 liradır. 
4 ~ T ~minatı muvakkate akçesi 69 lira 98 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her glln komisyonda görülebilir. 
6 - fsteklilcr Ticaret odasında kayıtlı olduklanna 

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

3 neli maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikal 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale ıaabnd~......., 
evvel komiıyona müracaatları. 24 29 5 10 225 __ ..,. ___ _ 

lzmir levazım amiri ıııyuull 
1 - Müstahkem mevki merkez kıtaah için 

saman kapalı zatf usulile eksiltmeye konmuınır. 
2 - ihalesi 8 Temmuz 938 Cuma gilnü saat 16 buç 'G < 

kışlada lzmir levazım amirliği satın alma koı:Oliyonuıad ı. ~ . 
11 te 

yapılacaktır. ·v 
3 - Tahmin edilen mecmu tutan 5280 liradır. 
4 Teminat muvakkate akçesi 396 liradır. 
5 - Şartnamesi her glln komisyonda g'Örtilebilir. 
6 - ıstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına 

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

3 ncU maddelerinde yazılı vesikalarile teminat ve le · . ' 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel kc 
misyona vermiş bulunacaklardır. 22 26 2 7 22 

TASHiH: Gazetemizinin 26-Haziran-938 ta;ih vel linci sahifesı 
beş \'e altıncı siitunlarında [İ7mir levazım tımirliği satın alma komi! 
nu ilanları] başlığı altında neşrolunan müstahkem mevki merkez kl h 
taata için 264,000 kilo saman yazılacak iken sehven 164,000 kilo ola~ 
rak dizilmiştir. Düzeltiririz. "in 
~--~---'-"'-'--~--------~----~---------------------ta 

lzmir Defterdarlıg"' ından: aen 
. rap 

Satıs No. Lıreip 
1345 Birinci Karataş Halil Rifat paşa Cd. 202, 204 kapı V-:8 

numaralı 220 M.M. arsa 5~ · 
1346 Cöztepe mahallesi Akgöz sokak 984,20 M. M. tarla 40 . n 
J 347 Cüzelyalı Recai zade so. 925 oda 2 parsel ıayıh lln 

606,50 M. M. Arsa 
134') Güzel yalı Metres Tepe sokak 81 O taj numaralı 

163,7.SM.M.arsa 4S 
1349 Cüzelyalı rni.istecabi zade so. 2550 M. M. 44 numn-

ralı arsa.. 1 00 
1350 Güzelyalı Metres tepe sokak 4 taj numaralı 141,2S 

M. M. arsa 70 
1351 Köprü mahallesi Mısırlı Cd. 299/ 1 taj numaralı 300 

M. M. Arsa 4..0 
1352 Karşıyaka Donanmacı mahallesi Sezai sokak 33 taj 

numaralı 93 M. M. Arsa 93 
1353 Birinci Karantina Tevfikiye sokak 1 taj numaralı 

381,25 M. M. müfrez arsa 133 
1353 Birinci Karantina tevHkiye ıt0kak 3 taj numaralı 

1 308 M. M. müfrez arsa 92 
1353 Biriı i Karantina Tevfikiye sokak 3/ 1 taj numaralı 

2 322,E 5 M. M. müfrez arsa 80 
1354 Salhane Ma. Enveriye sokak 129 taj numaralı 

255 7S M. t\1. Arsa 40 
1355 Kopri.1 Mn. Rahmet sokak 5, 7, 9 , 11 yeni numaralı 

574 574.50 M. M. arsa 
,1356 Uçıincü Karataş M. Adalf't sokak 17 tnj numaralı 

217 ,50 M. Nl. ana 35 
13S7 'üçüncü Karataş Aras sokak 30 taj numaralı 339.50 

M. M. A~a 60 
Yukarıda ynzılı emvalin mülkiyeti 26 6-938 trırihinden itibaren 

15 gi.in mi.iddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmuştur. 11 
lesi 11-7-938 tarihinde pazartesi günü saat 15 te<lir. Taliplenn M 
Emlak müdürliliune müracaatları. 29 - ·5 22 
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rt;livier ve ·-
Şürekası 

- LIMITET 

tin Vapur acen tası 
1 9

11RiNcl KORDON REES 
ıun 

~OC BiNASI TEL. 2443 

uk Ellerman Lines Ltd. l 

~ar LONDRA HA TII 
vı 

DESTRO vapuru 7 hazi-
da Liverpool ve Svanseadan 

,lip yük çıkaracak. 

İ\CA V ALLO vapuru 7 hazi
günda gelip Londra ve Hull 
satn yük alacaktır. 

~~FLAMlNlAN vakuru 22 ha
İşıfanda Liverpool ve Svanse· 
u(tan gelip yiik çıkaracak. 

ikı DRAGO vapuru 25 hazi
ıaında Londra, Hull ve Anvers-

n gelip ytık çıkaracak ve 
ıni 'Zamanda Londra ve Hull 
in yUk alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği

~lilderden acenta meauliyet 
abul etmez. 

Mücellit 
:;Ali Rıza 
acl fa temi& " .. &arif 
Pıüratı. yapar. 

itleri 

1 

1 
çarıııı No. 34 1 

' 

ilan 
İ! Ankarapalas otel ve pas
~ahanesine bitişik arsa üze· 

inde mevcut plan ve keşif· 
ameıi mucibince mücedde-

ien bir mutbah pazarlıkla 
ıapttnlacağından inşaatına ta· 

•ip olanların 29 Haziran 938 
ıfa'lamba günü saat 18 de 
ı\nkarapalas oteli idarehane· 
ıinde yapılacak pıuarlığa iş-

1 ~irak etmek üzere teşrifleri 
rica olunur. D. 4 

1 

Şeref Oteli 
Sabık Hacı Ha•n Oteli kitiplerinden 

ŞEREF'in iaaresinde 

M•zarlıkb:ışında, lametpaıa bulvarına 
nazır, her tarafa yakın, havadar .• 

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

(Ş E R E F O T E L 1) ıizin evinizdir. Taıradan ıelecelt 
mütterilerin iılerine yardım ed !ecele, kendilerine ber 

türlü ko'avlık gösterilecektir. 

lzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji 
mnessesesi l\tndorlüğnndeo; 

Yapılacak tesisatın 

bedeli muhammeni 
4285.19 

Muvakkat teminat 
parası 

321.39 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet hudud ve sahiller lzmir Liman 

ve şehir Bakteriolo ji müessesesi binasında tanzim olunan 
planlara göre vücude getirilecek kalorifer tesisatının tesisi 
ve ik~ali işi 25/6/938 tarihinden 11171938 tarihine kadar on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Gerek kanuni ve kerekse fenni şartname ile yapılacak tesi
satın plinlarını görmek istiyenlerin her gün Liman ve Jehir 
Baktrioloji müessesesi Müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek 
iıtiyenlerin de ihale günü olan 1117/938 pazartesi günü sa
bah saat 11 de İzmir Liman ve Şehir Baktrioloji müessesesi 
binası içinde toplanan ıatın alma komiıyonuna müracaatları 

ilin olunur. 25 ~9 3 7 2271 

Veteriner modorlOğOodeo: 
T orbah, Ödemiş, Tire, Dikili 'aşım duraklarındaki damızlık 

aygırların bir yıllık iaşe ihtiyacı olan 52343 kilo yulafın 
20/6/938 tarihinde icra edilen münakasasında istekli çıkma
dığından müddet on gün daha temdit edilmiştir. Muhammen 
kıymet kilosu 4 kuruş 25 santimden 2224 liradır. İsteklilerin 
ş~aiti 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 encümenine 
müracaatları. 25 26 28 29 

Fotografçılara ! 

Mat•n•ızda bundan böyle •AGEA., •f"ERRANIA. 
•GEVAERT. , "KODAK. , "MIMOSA. , "SCHLEUSS

NER. , •JHAGEE. "RODESTOCK. ve "ZEISS iKON. 

fabriltalarınıo her çeşit malzemesi mevcuttu. Fi.ttler lı· 
tanbul fiati ribidir. 

Is tan bul 
den; 

"FOTOCAN,, Müease•eai 
Hiikfımet civarı • iz.mir 

Telgraf: lzmir- CAN, Tel, 3330 

Nafia müdürlüğün· 

1117/ 938 Pıurtesi ıünü ' saat 15 de lstanb ılda Nafia mü· 
dürlü~ü eksiltme komisyonu odasında 1817 l.53 lira keşıf 
bedelli Yeşilköy istuyon binası önünde yapılacak beton aıfalt 
p , ıt in,aatı kapalı zarf uıul ı le ekaıltmeye konulmuştur. 

Mukavele, elcıil me, bayındırlık işleri ıenel busuai ve fenni 
tartııanıeleri proje, keş . f hulasaıile bune mütcferri dıjer ıtvrak 

dairesinde röıülecektir. 
Muvakkat teminat 1363 lira 00 kuruştur. 
lıtek ilerin teklıf mektupları ve en az 15000 liralık bu işe 

uenzer iş yaptıjma dair ıdarelerinden alrıııt oldutu veıikalara 
İ••inaden Natia Velca:ctindcn alınmış 938 ıeneai ehl yet v• 
T cıret odası vea , kaları ve kapalı zarf . arını 1117/938 Pazarteai 
ııüoü Hat 14 e kadar lstanbul N•fia müdürlütüne vermeleri 
laz ı mdır. 21 25 29 3 3651/2184 

Emlak ve Eytam banJ:casından: 
• Eıas No. Yeri No. Nevi 

Eski Yeni 
PEŞ i N 

5 5 Ev 

Kıymeti Depozitosu 
T. L. 

900.-C. 224 Mesudiye Malı. İntikam sokalt 
Taksitle 

A, 469 Karşıyaka Mehtap sokak 
ada 35, parsel 12. 

18 
M2. 

23 arsa 309 

4.500.-

108.15 

353.50 176.75 

21.63 

35.35 

21. 8 

86.58 

12.-

A. 523 Karşıyaka Osman zade Peşadiye S. 
ada 100, parsel 23 

}.. 556 Karşıyaka Osman zade Ziya bey S. 
ada 100, par ;el 9. 

A, 566 Karfıyaka Osman zade Re,adiye S. 
ada 100, parsel 10 

A.1113 Güzleyurd Mah. Türk pazarı çarşısı 

ada 203, parsel 6. 412 hissesi 
A,1114 Güzelyurd Mab. Türk pazarı çarşısı 

ada 203, parsel 5. 412 hissesi 
A.1153 Toraman mahallesi Çirkin aokak 

ada 64, parsel 4 28/9 hissesi 

29/2 2512 arsa 

8 14 arsa 

35 31 arsa 

7112 79 Ev 

7113 79 Ev 

Ev 

358 

1443 

peşin 

107.40 

432.90 

60.-

50.-

144.-

10.-

28.80 

veya taksitle satışı 
1 

İzahatı yukarıda yazılı emlikin hizalannda gösterildiği veçhile 
] 1 • 7 - 938 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. 
l .tekli olanların hizalarında yazılı depo:ı.ito akçeaini veznemize 

ve yanlarında biror fotoğrafla nilfuı tezkerelerini getirmeleri, 
yatırarak arttırmaya girmeleri 

29 9 2275 

DEUTSCHE LE. 
\ ' ANTE • LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

S.S. • ANDROS. vapum ha
len limanda olup ROTTERDAM, 

HAMBURG ve BREMEN liman· 
ları için alacaktır. 

S.S. "HERAKLEA. vapuru 
23 Haziranda bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yült 
ala caktır. 

~ERVICE MARITIM4 
RQUMAIN 

EUCARESl' 
S.S. "PELES. vapuru halen 

limanımızda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT
SAID limllnları ı çin yiilı: ala· 

S.S. •DUROSTOR. vapuru 
28 Hazirenda bekleniyor, KOS· 
TENCE, GALATZ DANÜP 
ve GALATZ aktarması ıçın 
yük alı caktır. 

Ml!:>ELHAVS LlNE. 
NOR~KE 

S.S. "SAN ANDRES. va
puru 26 Hazirandı bekleniyor, 
DfEPrE ve NORVEÇ umum 
l ı manları için yük alacaktır. 
JOHNSTON YAREN LINE 

L TD. LIVERPOOL 
S.S. • AVIEMORE. vapuru 

3 Tenımuıda beklen ı yor. bUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve BRA· 
iLLE lımanları için yük ala· 
c::ktır. 

STE ROY ALE HONGF.:>ISE 
DANUBE MARITIM! 

M.S. ·szEGED. vapuru ha
len limanda olup PORT-SAID 
ve ISKENDERYE limanlarına 
iç'n ylik alacaktır. 

S.S. •T!SZA. vapuru Halen 
limanda olup IJANUP umum 
lımanları içın yült alacaktır. 

ilandaki bareket tariblerile 
naviua:ardaki detıtikliklerınden 
ıcenta meıuliyet kabul etmez. 

Dıha fnla tıfıili almak için 
Eıir:ncı kordonda W. F. HENR't 
\AN Dt.K ZEE & \.:o. N. V. 
••pw accııtalıjıAa miiıacaat 
u.ılo;ui rica oiunur. 

Telefon No. 200712008 

ı-· ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULCANUS. vapuru 14·6· 

38 tarihinde limar. • nııza gelip 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limaııları için 
yülc alacaktır. 

"TRAJANUS. vapuru 23-6 
da belc:lenmekte olup BURGAS 
VARNA, ve KôSTENBE li
manları ıçin yük a l acaktır. 

~ VENSKA ORIEET 
LINIEN 

"AASNE., motörü 30·6 da 
ROTTE.RDAM, HAMBURG, 

GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARK ve BALTIK limanları 

için yük al ·p hareket edecektir. 

~ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA. vapurıa 2·7·38 
de beldeDmekte olup MALTA, 
MARSILYA ve CENOVA li. 
manlırı için yük ve yolcu alı· 
caktır. 

ilindaki hareket tırihlerile ve 
oavlunlardaki detitikliklerdea 

acente meıuliyet k•bul etmez. 
Daha fazla tafıilit için 2 ııci 

kordond FRATELLI SPERCO 
vapur acentalıtına müracaat 

rdilmeıi rica olunur. 
T e'.efon: 411114147/266314221 

DOKTOR 
M. Şeolci Ular 
Dahilt haatalıklal" 

. mutahaaaıaa 
lkiac: beyler ıoka" No. 81 

Telefon lllo. 3180 

Sahife l 1 

Salihli Kurşunlu Ban
yoları Açıldı 

Egenin cenneti Salihlinin 617 kilometre ötesinde KUR
ŞUNLU BANYOLARI 15 Hazirandan itibaren açılmı ştır. 
ROMATİZMA, BÖBREK, KARA CiCER, MİDE ve 

her türlü ağrı ve sancıları kesen ve iyileştiren 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 meyve her 
an için müşteriye temin olunmaktadır. 

Banyoların üstündeki Allahdeyen köyü ile Dr. Lütfi. 
Kırdar çeşmesi ve gene banyaların dıbindeki dere, daima 
fışı!, fışı! esen ve insan bütün yorgunluğunu gideren tabi
atın yarattığı emsalsz birer manzaradır. 

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

Banyolarımızdan, otomobille, GÖLCÜK ve BOZDACI
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 fabrikaların fotoğraf makineleri, filim, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf ·allit 

ve edevat font ve sehpalar. 

FOTOCRAFÇILICA MÜTEALLİK HER NEVi MALZEME 
Zevki okşıyacak resim ve agrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve koıı,aları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERİ 

İZMİR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 

Hacı Ali Zade 
ABDULLAH TIC, R ·THANESI 
HER CiNS KOSTÜLÜK YENİ ÇEŞİT KUMAŞLAR 

Yaz mevsımının yaklaşması mnıı:sebetileyeni getiğidri 

"DORMÔY,, FA YN "VULEN.. ve "FIŞER" kostümlük ku
ponları ko9tümlük ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLİ 
ve AVRUPA kuma, asortimanları rekabet kabul etmiyecek 
derecede salılmaktadır. 

Elbise ihtiy:ıcınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

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

Pc'l'll"maleılar E8naf 'c Ahali .BunkaBı eh arın da c .. 1..i 
Sura,.ki ına~aza~ında :\o. 70 

Telefon : 2 6 9 9 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları müsehassısı 

VEREM VE SAİRE 
Basmahane Çorakkapı caddesi polis. karakolu yanında 

251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 
kadar hastalannı kabul eder. 

Telefon: 4115 
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Taze Temiz Ucuz lliç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Bnvnk ~AlPnrioeln Han1 Kaw-fin•ında 

S. Ferit 

• 

Yağsız - Gündüz için 

Acıbadenıli - Gece için 
~r yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: Şifa Eczanesi 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefr11§8tma-

"' 1 e e A delir gaza an enırınıze ama e • . 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya:; ellüse ihti-
yacından evel gelir. Herkt:Z 

kendi haline g&re • 
miz bir eve, miaam.;. 
lerini kabul edecelt 
bir salona rahat ya-
11yaak evaya muh
taçbr. I~ bir mobil· 
)'a içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite da· 
Wbi~ 
Evitdzln etYUI bya
tınızın etiketi oldufa
DU unutma)'llDZ. 

MEMURLARA 10 TAKS 
VERESlYE MuAllELESI 

YAPILllt 

Birinci Sınıf Mutahaama 

Qr:. Demir Ali 
KAMÇI OGLU 

CIL T" TENA:SÔL laaatabk· 
lan •• ELEKTRiK. tedaYİli 
bmir • Birinci ..,..... aokajı 
Elhımra Sinemdi »lti11nda 

Telefon : 3479 

Bak:triyoloi 
Zühtü ErgiD 
Her tıJrıtt idnır. lıiln, o,,.,... .,. ,,.,. flJ/I. 1 

"'"'" .... . 

ilbiae " Manto 
aleıWdilanna mljde 

ZABIT AT BAYLAR 

ve bayanlar ••• 

En miifkllpeaent mit· 
terilerini memnun eden 
bu finna11 unutma)'lDll. ~ -~ 

TOCCAlt TERZi TORKPAUJU="~ 

lbrahim Karakaı 
Bu kere yelli a~jun maPiada ~ 

çeşltler. Mantola T:r:a. ·· Ti•~ 
hk. kumaflarut- eiW • yerli - ,.... 
.nıpa. 

1 - Maiazam .tahilinde •Hm ..... 
nemde husuai olU'ak bafJ ft:._ .Jl*,...... 
için soli mod• zarif. tdt ...-., 1#1 
tayyor, etek, bluz, birv ..... ~ 

gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kaputlan iahmiLa 
dip ve beğenildiği şekilde inOO edilir. -;-~ 
2 - Muamelem .,. ve kredi ile de 7apahr. 
3 - Bu sOzlerimin doinil ...... anl•mu içia Wr 

defa tecrllbe kafidir. 
Acha: Odun~ Slbnertiankın çıkbfl e.ld ~ 

r.adı matua t.ıumara 12 • TelefM aı16 
Toptan ve perakende olarak hariçtea IİDUİI ~ 
edilir. l9.;.; · · "!' 

~ ....... No.2S Septolin 
Telefon 58'9 oış 

Giz Hekimi 
IJITAT OREL 

Adres: Beyler Numan 
.okaia No. 2S 

Kabal ... tıeri: Ôileden eve! 
saat 19-12 iileclen sonra 

,JSJO • t 7 Tele. 3434 

.Uc-.Hehçet u~ 
Çocııi lımtalıltlatı 

mitehauı.sı 


