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Hatayda umumi bir heyecan hüküm sürüyor , r 
Kont Ciano 

Bugü ı Milanoda bir 
aiJylev verecek ı·e 
ltalyanınBalkan ai· 

Uzak Ş-ırk harbi 

Atatürk, Hatay hakkında Baş
vekilimize direktifler verdi 

yaşetini izahedec~k 

Japonlar feci bir 
mağlUbiyet içinde 
Bir harpte 22 bin ölü! -----------· ------~-------Hatayda bulunan Uluslar sosyetesi kontroi 

heyeti, so~ vaziyet üzerine Cenev
reye dönmeğe karar verdi 

Roma, 1 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazm Kont C ano; 
yarın Mı a ıoda toptaııacalc 
olan harici ıiyaset bilrileri 
kongrcs"nde bir nutuk irad 
edecek ve itaJyanın Balkan
lardaki siyasetini izah eyliye
celctir. 

Çinliler bazı şehirleri istirdat etti
ler. Japonlar · çekiliyorlar .......... -~~-------

Hatayda intihabat durduruldu 
lslcenderun, 1 ( Huıuıi ) -

Maretal Badog\iyo ile ami
. ral Doçi de birer milbim ıöy· 

ı · lev vereceklerdır. liıçbir ıebep yokken intihabat .~ .... 
durduruldu. Halayın her tara· 
fırada bu yüzden heyecan baı 
Rôıterdi. Mühim bidiuleri11 

~---------------J 

Vulcuuna iotizar olunuyor. 
Fransızlar, Aıtakyadea aonra 

dığer şehir ve ~aıbalara da 
tedrici. surette iıral etmeğe ve 
balka işkence yapmaja bııla· 
ddar. 

U uılar Soıyeteai kortrol hey• 
et,, ıon vıuiyeti izah etmek ve 
talimat isteme" üıeıe Ce.ıcvreyc 
d<>amete karar verdı. 

· Harp z ~m:ını için 

lngilterede er· 
kek ve kadın

lara lış 
• •••• 

/ngiltere Baıvelıili 
bu teklil karfıaında 

ne daıiiniJyor? 
Japon ıukerleri lıtanbul, 1 (Hususi) - Bat

"•kil 8. Celil Bayar, buıü de 
DoJmababçe urayıaa •iderelt H.ıtaglıların son bir nümayişi 
Cunıhurreiıuaiı Atatürk tarı· timi7.e anlatmaıc 1ç~n Et Türk- kep bır heyet dün 

Şanghay, 31 (A.A.) - Japon as- 1 ~rdımanlar esnasında sivil halle ara. 
keri makamları namına söz söyleme- sndn yaralananlar da varsa bu py.
ğe salabiyettar bir zat gazetecilere ~ üftül'. Fıİkat Japonya bundaa .._ 
ıu be.Yanatta b'ull\nmu tur: layı kendisini kat'iyyen mesul clllL .. clau k~b~l ~dilasi vı uza~n lerdcn AbdüJbamı H.ıyyatm gelmiş ve Ank r 

ebrim:n 

hv"'1 ı:t 
Kaut&nuR-·.hava bombardımanları- meınektedir. Zir çok zaman evet W... 

.. devam olunacaktır. Bu bnmbardı- lfkelf mıntakaJar.ua tabli)'e .... 1 tlıii 
manlardan yalnız askeri rnüe..,.-;•·esc- tav.siye etmişti. 

~~Lml.'.~0 • ·~~~,~~ 

iz, yar.. Alikara1a iaare ot 
edecektir. 

B. Celil Bıyann, Hatay me· 
•~leıi etrafında Atatürktea yeni 
clıa ekti fi er aldıtı an laıılayor. 
A•lıcarada Hahy-. .. .ı. etra· 
lıaad Atatüı idea yıni d.rekti ler 
'alqıLyor. Aıa"arada Hatay 
~iyetinin ço' miibim bir ıaf· 
... ya rirditi kanati vardır. 

Adana, l (A.A.) - Hatayda 
'-k•areleo laidıaelerde biaü
'-h ewak yaraluu Türkl.,.i 
Fran11zlarıa emriade baluun 
4.ıtakJa buta11esi kabul etme· 
el ii11dea yarılı Türkler Dört• 
Yola ıelmiılerdir. Bualar Ada· 
"• Memleket hıataaoline ge· 
tilerek tedıvi altana alınacak· 

dır. 
Adana, 1 (A.A.) - Hatay· 

daJti facialara bizzat :hükiiıne-

Suriye 
hükumeti 

ltf eaai aaatini doku. 
aa çıkardı 

L Puf .. ı. (Radyo) - Şamdan 
~- •eriliyon 

SJriye laükümetf, küçüle ç~ 
-klaraa itçilik yapmalarına 
..... ıde et• ı ve mcai A•ti· 
9'i 9 a çakatm11tar. 

l11eiltere • ltalya 
Hava aelerleri 

haılatlı · 
dra, ı (Radyo) - lnfil· 

:~ • ltılya hava ıeferleri, bu
.... l:taılamııtar. ille tayyare, 
... t 14 de Romada11 gelmİf 
~~ ltalyaıa •atbuata erkanın dan 

lt bt eti retirmiıtir. 
d Ayai •aatte, L011dranın Kroy· 

1 
~ıa t.Jyare i.taayonuadan la· 

.&i 1 gazetecileriai alarak Brea· 
ta le hareket eden diter bir 
• Y>'are, akşam üzeti Brendiziyc 
&r1aııtır. 

·Tiirk-Yunan mua
hedesi o!'a,ı~ndı 
Hariciye 
lundu oe 

dahi 

Vekifim.z beyanctta bu. · 
B:ıika.ı ·dev_'ei:leri arasın
dostluktaq bahsetti 

leri i tihdnf eyleınekt.edir. Eğer bom- -De1Jamı 6 ıneı Mld/-'e--------
Meksika isyanı 

Asi geneTal tevkif o:unmak üzere• 
dir. F a'kat karış.Ik devamdadır · 

• San Anto:ıio, ( Teksas ) 31 maktadır. Ve kend;ı·nia ~evkifi 
(A.A.) - San Luıs De Potoıi için oraya federal kuvvet fÖll• 
den alınan y ,,, resmi haberle- ~erJmiştır. Abaliıi aii r•Hr• 

Ankara, 1 (H.ısusi )- 8ijyüıc M:llet Meclisi b Jgünkü toplan· re göre, ası general Cedıllo le sadık olan bu bav1liai11 ,.. 
tısında · Ttirkiye · Yunanist ıv1 'arasında geçenlerde A.inada 8:'1 şba· 

h San Luı eya!etınin şimatınde ~et sa1p ve dağlık olması ,.. 
kanımız B. Celal oayar.ıa Yunanıstan Başvekılı general Metaks•~ ltı.;·iltue Başvekili M. Çemberl.aıın d b ı D 6 
· k · " Espa .• z ıa a çıf.ı. :iğın e u un- - evamı cncı sa/ai/etle-arasında ımza ed·lmiş olan munzam muahedevi mÜZd ·re ctmış- ı..o{ldra, ı (A.A.) - Raşvekl Çem-

t~r. B:.ı miinascb~tle H ~rıciye Vek limiz B. R~ştu Ar as, Bu yük berlayn d.ün mu~afazakaı· . p~rtiye Ç · r.,. !i k B :ıh: bi t :le :·enin tabancası 
Millet M. c isinde b y inatta bulunmuş ve demişt r kı: nı~nsup bır lıeyetı kabul etmıştır. Bu ~----------...,..':""":------:--'------~ 

[Devam 6 ıncıs3b:fed~] heyete riyaset etmekte olan Envnr ·a ı·ma : ık.h:ı :"?eae t u u U mu / 
_____ Grig muhafazakar parti namına 

Şeh~r garajı t.~mellerinin ~=~r~i::::;~iı;::~;:.:;:·i~t~ üç talebe : hapisha-
ınşasına başlandı miştir.Bufişlerbirharp enasınCla. eye •• d •ıd• 

• 1 kadın ve erkek herkesin yapabileceği n go n e rı ı. 
• - • - • hizmetleri kavdedecektir. 

Fuar i.-C ·n. cağırılan mütehassıs gel- Başvekil Ç~mberlayn verdiği ce- o b .d ki • d 
• , vapta ezcümle demiştir ki: gece ara gı ece ermıı e 

Ji. Ziraat müzesi 'nşaatı da •• ııkı~:;i;;;:;:~~i~~.!i:~~ş~:.:ı:: onun için silihl&rını bırakmışlar! 
.., ileri om ek fedir cağını znnne~iyoı:urn: Maamafih bil-

,.., • kOmet bu planı cıddı surette nazarı 
tibare almış bulunmaktadır. 

M. Çemberlnynm bu beyanatı mec
buri skeri hizmet etrafında brkaç 
gündenberi dolsrnnkta olan şayialar 
scbebile oldukça mühim geniş akisler 
doğurmuştur. Bu şayialar maliim o1· 
duğu üzere evelki gün Milli Müdfaa 
Nazırı M. İn.,kpin Avam kamarasın
da yaptığı br beyanatla başlamıştı. 
M. İnskip o zaman şunları söyle
mişti: 

Üç nıiU~caoiz talebe mahkem, huzurunda 
Kültür lisesi müdürü B. Haydan mesine sevkolunan mütecavizlerin 

- für hı!rp e nasillda derhal par
lamentoya tevdi edilmek üzere 1ngil
tcrede mecburi askeri hizmet tesisi 
hususunda· hilküır(eıin cJin<le hazır
lanmış fum bir proje me,·cuddur. 

bıçak ve tabancalarla tehdid eden duruşmaları yapılmış ve tevkifle
den itibaren fuar sahasmda çalışma- ayni mektep onuncu sınıf talebe- rine karar verilmiştir. 
ğn başlamıştır. Profesör, fuar açılın- sinen Zeki, Sabaheddin ve Ahmed Manisalı Zeki Su1hceza mahke
cnya kadar çalışacaktır. haklarındaki tahkikat neticelenmiş mesinde hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

inşa ed lmekte olan Ziraat müzesinin cephed~n ıörünı'işü. Fuarın elektrik ve zıya oyunları her üçü de rncvcuden müddeiumu- - Bir tecavüz veya tehdid 
Fuar komitesinin karariyle deko-1 mak üzere davet edilen mimar pro- için plan hazırlamak üzere davet edi- miliğe ver~lmiş.lerdir. vak' ası olmamışt~r. Biz müdürün 

rasyoıı ve mimari işlerde çahştınl-ıfesör B. Gotye Pnristen gelmiş dün- - Devamı Binci sahi/ede - Akşam tlzerı • Sulhcezn mahke- -Det1 mı 8 ınc saf,I uıa-
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Kafalarımızın sıhhati 
irfan Hazal' 

1 :.- '"' i" ni ı '""' al dı~ı vtolıüııl,.rdeo Lıirioio i ~indeyiz. Bütun kınqıe-
•cr t • 1111 lıl.ıııı' 

IL.i11u ılo·•ıı ıı ) mnn r )&\ll~"°ıı kolumu dilrllll: 
- ı. ·ı ft) ur an u un! 
lücd . 

- :\ \ ~ 

- ı ıııııııiizd,·ki ıdaruıo arkuıoı. 

\r. ı 11 (lıvo urn cınım! Bak. ora ılı t:ıd r kal.ıuık:1 ulaak.kak ki 
crL .ı ı •. ) . L: lıır ıub nca \'ar! 

U ı .wıuu hu yc:ui2 tece~ u un uid buldu : 
\,. •:ılı.. r \.ıbaoc:ı olurz:ıf~ 

D · i ııı. 
U, ... ıy:ı :ı~ ynziııne baL&.ı. 

- • e mı ı,:ıli.:ıı? 

Dc-d. 

- E'eı ne ~ıkır? 
- Ya ke . kıpt ıabaııcnaile bizi öldürilrset. 
- Atn a yaptın b ' . 
- ~ a ıl?. ~ ~zfime itim:ıd etmiyor muıun? Ba•ıru t rımızın, bôl:rek eri· 

ıoi1io f!ÜI lerco niz:ımı borulu or dı, ııiçia kııfıımu:ın bir anıl ıı nızawuıı 

k• beJıvere gioi kat.ol ctm'yonoo? Yıınımdaki fQ güıel kııdınıo bana doğ• 
ru oöadQ a Te 'üt.ilme hir ıokaı :ışkettigi.ui yahut bogaıımn nldığını 

hhıyyü• ediyorom da T&llabi tittiyorumL 
lbliyar doıtumuo azar azar upıtuğ.aıı hükmedeceAim geliyordu. La.kin 

o, bir aralık durdu: 
- Ciddi koou~mık lllaımg,.lirac, deri; bf'pimi2 birlirimizin bıeının nbhatı 

ııyeainde cemiyet içiadı em:ıiyot Te hasada yqı abiliyoraz. Yani, benim 
l.ııımıu ııbbıtindecı ıoo, o, öteki; ve eeoin başınıo sıbhaıindeıı de ben, bfa 
Ye cli&erleri meaulQz. Ba, öy • hir hık"kaıtir ki gerek kO.ltar, ~erok ikliuıd, 
prelı: MD•t aJıalanacla tam manaıUe aıılapldJlı •• bltbik edddiği gün, 
•ıa1amıa çok ıey tuan.cakt•r. 

( Dünyada neler oluyor? 

• • 

Çoedlarııı •l•ınaltua glt
.,.lerlllll•n plcan ,..ı:celer 
Çocwkların aiaemalara ~tme

••meleri içia muhtelif memle• 
~de alınan tedbirler. çok 
,..aadedir. Bakınız aedeo? 

Loadrada 1934 aeoeainde 
•uteld cüriimlerdea maınao 
uu mahkemeye 12 bin beı 
JÜ lnrk çocuk ıevkedilmiştı. 
Bu mücrimler gittikçe çotalmıf 
ve ~- MD• aonaaa kadar 
yirmi bini bulmuıtar. 

Alikadar makamların tuttuk· 
ı.rı iatatiıtite ıöre, üç sen• 
içiocle mahkem•J• aevkedilmiı 
olan çocukların hemen yüzde 
tlokMaıaı, sinemalarda görmüş 
oldukları filmlerdeki badiıeleri 
ıaklid ederek muhtelif ıuçlar 

itliyenler teıldl etmektedir. 
Napol11onan gazı muası 
la,uter• kral ve kraliçeıi, bu 

ay içinde Paıiıi %iyaret edecek• 
lerdlr. 

Paria belediyaıl, kral ve kra• 
liçe için büyiik hazırlıklarda 
bulunuyor. 

Kralın kalacatı sarayda ken· 
dili içi11 mükellef bir yazı odası 
uzırlanacık ve bu oda, Nıpol· 
yonun yaz.ı ıaaıaaı ve yazı ta· 
kamile ıüıleneccktir. 

Amerikada e11l•nmt1 kanıın11 
Amerıkada kızların 12 ve er· 

keklerin 14 yqında iken evle· 
aebUecelderi baL.kında kanun 
vardır. Bu kanuna göre şimdi· 
ye kadar birleşenlerin yüzde 
doksan beı·, birkaç aeıae ıoara 
ayraldıklarından, kanunun de· 
taımeıi laZlmıcldij'i kanaatine 
rvarılmıştar. 

Yeni kanun, k darın 14-16 
Y"$ ndın ve erk klerio de 18-20 
y•şınd.111 aşağı evle o nıeler.ni 
yasak ehnektedir. 

Kedi lcöDelc birleıir mi? 
Birleıirl 

Keaı erle köpeklerin bir ara· 
y, g.:ld t nıdiren aö ülmüştür. 
B 1n ı ll• beraber müsb~t men· 
1 r bi bir b rine z d olan bu 
" iuyvJnın buı ahvılde mü· 

k-mmele.1 birleıtiA'i vakidir. 
~oınad,, buyük b r çiftlik 

a"hıoı müteaddid köpcıder bea· 
IC"' n ·ı..I · beraber, bir de kedi 
h cıe'ııı ş. Son zamanlarda diıi 
k.>p · c den bıri ve müteaici. 

L · ı Je kedı dokur muştur. 
Ku u:~; her nedense, ıld 

l•Ç ıcu ı ıçınde y vrularmı 
._ yhet ıığ nden; analarının, yan" 
iar nd. bu.unmadıiı bır zauıan
Ja y.w ... ul.u.nın o.duiu yere g t· 

miı vo yavaıç•c k ooiardan bi· 
riıiai alıp, kendi inine götü • 
müt ve aylarca emz rerelc bü· 
yiitmüşl Şimdi köpcklo kedi 
yavıuıu, b rbir:n·n lizımı gayri 
müfarikı ıibi bir ıey olmuşlar. 

Tamşuvar 
lzmire davet ed:ldi 
lıtaobulda Fenerbahçe takı· 

m:Je bir müsabaka yapan Ro· 
manyaa o Tamıuvar tabmı, iki 
miiaabaka yapmak üzere lzmire 
davet edilmittir. Tamtuvar ta· 
kimının, bu da i kab\11 ede 
eefl Umid olunmaktadır. Bu 
ıeyabat için mıntakaca verilmesi 
kararlaştırılan para, Tamşuvar 
takımı idarecileri tarafından ka· 
bul edilirse lımirde mühim ve 
zevkli müsabakalar ıeyrcdeceğiz 
demektir. 

latanbul, 1 (Huıui) - Ro
many•nıo Tamtuvar takımı, 
lzmir mmtılcaıının davetini k • 
bul etmiıtir. Tıkım iki müsa• 
baka yopmak üzere lzmire 
gidecektir. 

Maaş emri 
dlJ.n geldi 

Maliye vekaleti kadroları 
lağvedilen memurluklarla mün· 
hal memurluklar müıteına ol· 
mak üzere resmi daireler me· 
m~rlarının Haziran peşin maaş· 
larmın verilmeıini emretmiıtir. 
Yeni teşlcilatta resmi daireler• 
de lağvedilen memurluklar yok· 
tur. Onun için dünde:ı itibaren 
memurlann Hsziran peşin maaş· 
)arınan veriimesine başlanmıştar. 

Dairelerin yenı mai ylla aid 
kadroları da peyderpey gelme· 
ğe başbmışttr. Baıı daırele~ 
memurlarma dün mao~ tevzı 

ed lmiıtir. Bugün de tevıiata 
devam edilecektir. 

Kazanç vergisi 
Defterdarlıktan 
tebligat yapıldı 

Kuanç vergiııle munzam 
buhran verı· sinin birinci takıiti 
ıelmiştlr. Def .erdarlıktan Ma· 
liye tahsil tubelerine yapılan 
tebligatta vergi tabıilitına baı· 
!anması, ilk taksit borçlarını 
Haziran ayanda ödemiyenlerden 
yüzde 10 zamla verıuıin tahsil 
edılmesi bildirilmiştir. 

Defteiclarlıkça vergi tahakkuk 
ve tabıil iılerı içın hazırlan· 
makta olan proarama göre bu· 
sene b k8ya verıı bırakılmı· 
yacaktı r. 

Da --- Haberleri 
lzmirin 

• 

yolları mesele i 
••••• 

Kanun layihasına 
göre ollar beş 
se:ıede bitecek 

izmir turistik yolları için ha· 
ı: f anan kanun iAyib ın n Bü· 
yü, Mıllet Meclisine sevkedıl • 
diği hakk nda dünku gazete
mizde bir haber vardı. Ôğcen· 
diğimiıc göfc lzmir turistik 
yollarının inşası mukabilinde 

lzmir vılayctindeki yol mükcl· 
leHerinc altı lira yol parasına 

ki lira iiav · edılecek ve yol 
vergisi sekiz l raya çıkarılacak· 
tır. Ayraca ınşa \'C ikmal cdi· 
lecelc yollardan geçecek nak.l 
vas talarından kilometre başına 

busu~i bir :seyrüsefer resmi alı· 
nacalctar. Bu resim, kilometre 
başına yülclü hayvan ve araba· 
lar için b'r kuruş, binek oto· 
mobilleri için bir kuru , oto· 
büsler için iki kuruş, kamyon· 

lar için üç kuruş olacaktır. Ka· 
nun B'üyük Millet Meclisince 

kabul ed lince; cvve1i lımir ci· 
varında Buca, Bornova, fociral • 
ta, Ağamemnun ılıcası ve Kar-

şıyaka turistik yolları y~ptırıla· 

caktır. Kadifckale asfalt yolu 
da bu yollar arasındadır. As· 
falt turiıtilc: yolların geniş!iti· 

nin 20-30 metre arasında ola· 
cağı söylen yor. lzmir civarın· 
daki turistik yoUarın inşasındao 
aonra lzmir·Bergama, lzmir·Sel· 
çuk (Efeı) turistık yollan inıa 
edilecek. bu suretle muhtelif 
hanatika merkealeri •• pli.ilar 
n kııı oldın .birbir:ne b ğla· 

I 

nacaktır. lzmir • Berıama yolu 

inıa edilirken Menemenin ~li· 
ata plijı ıle Menemen kazaıı 

dahilindeki Lariaa harabeleri 
de bu yola bağlınmıı olacak· 
tır. 

İzmir turistik yollarının inşa• 
ah beş yılda tamamlanacaktır. 

Tekaüt maaş-
ları ve muva-

• • zene vergısı 
Tekaüt maaşlarının tevziine 

bugün başlanacaktır. Aıkeri te· 

kaüt, yetim ve d1llarının üç ay· 
lıkları hükumet konağındaki 

maliye vnnc!indcn, mülki te· 
'-:aüt maa~ları da yeni şube ma• 

liye ıubesinden verilec!ktir. 
Ddterdarlık, tekaüt maaşları· 

nıo tevziinde izdihamı mani 
olacak tedbirler aldırmııhr. 

Muvaıene verg.ıi, tekaüt maaş· 
larından da yüzde 8 nisbetindc 

Defterdarlık teşki. 
latı takviye edildi 
Defterdarlık kadrosu, dü.:ı 

Mal ye Vekaletinden gelmişt r. 
Yeni kadroda varıdat, tahs·· 

fat ve muhasebe tcşk !atı, bazı 
ılave'.crle takviye ed.lmiştir. 
Muh kemat daireıi kadrosu he· 
nüz gelmemiştir. 

MiW Emlak müdürlüğü kad· 
rosu da aynen ipka edılmiltir. 

Diğer daireler kadroları da 
beklenmektedir. 

Seggar şubeler: 
Defterdarlıkça İzmirde üç 

seyyar tahsil şube i teşkil edil· 
miştir. 

Bir tahakkuk memuru ile bir 
tahsildardan teşekkül edecek 
bu şubeler, seyyar kazanç ver· 
g 'si mükellefleri ile gayrisafi 
iradı 500 liradan aşağı dükkia· 
larda çalışan müstahdemlerin 
vergilerini tahakkuk ve tahsil 
etmek için çalrşacakhrdır. 

Büyük ziraat 
kongresi 

29 6irinciteşrinde 
toplanac:ık 

Ankaradan busuıi ıekilde 
alman haberlere göre büyük zi· 
raat kongresinin açılması 29 
birine teşrioe bırakılmıştır. Kon· 
grede ıktisadiyatımızın e1&sını 
teşkil eden ziraat itlerimiz için 
çok mühim kararlar alınacaktır. 

İlk tedrisat 
" mfjf ettiş_leri 
1Uk tedri at müfettişlerinin l 

Hazirandan itibaren umumi mu· 
vazeneye alınmaları hakkındaki 
kanun, telgrafla dün Maliye 
Vekaletinden vilayete tebl.t 
olunmuştur. llktedrisat müfct· 
tişlerinden maaşları 30 liradan 
aşağı olan r i y i -" ğ 
edilecek, maaşları 30 lira veya 
d ha yüksek olanlar da birer 
derece terfi ettirileceklerdir. 
Haz:rao maaşları da bu esasa 
göre verilecektir. 

31 Genç 
Baytar müdürlükle. 
rine atajiyer olarak 

verildi 
liraat Vekaletine bağl Jstaiı· 

bul Seiimiyc Hayvan Sıığ'ığ 
Fen Memurlara ·mektebinden bu 
yıl mezun olan 31 genç, vili· 
ye.lere dığıblmııtır. Bunların 
iç"nden lzmir Vıliyeti Baytar 
müdürlüğü emrine altı aylık 
ıtajlarını yapmak üzere B. 
Hazım, Riza ve Mümtaz gelmiş, 
yeni vaıifelerine baslam·ştrr. 

~~-......... .._._~ 
Sıkı şek ·ıde t.ıkip 

ec ilecek 
Mılii mlak idaresinin muh· 

telıf satışlar sebebile alacakla-

rının sılcı şekilde takibi karar
laştırılmıştır. 

Hazineden mal alıp ta sene· 
lerdcnberi parasını ödemiyen· 

lerin bu takıp nelıcesinde elle· 
riodcki hazıne binalarmm tek· 

rar satışa çıkarılacakları haber 
almmışhr. 

Vilayet baytar 
müdürlüğü 

Vilayet baytar müdürlüğüne, 
ıEge mıntakaaı baytar mütebasıı 
mü~aviri B. Nazım Uygur kad· 

rosu ve tahsısatile ve vazife 
iliveıi şeklinde tayin edilmiş, 
emri gelmiştir. 

B. Nuım Uygur, değerli bir 
idareci ve mütebıssııtır. Ken· 
diıine muvafiakıyetler di:e iz. 

jandarma mıntaka 
llomut:ınlıtı 

lzmir mıntaka iandarma ko. 
mutanlıtına tayin edilen Balı· 
kesir iındarma mıntaka komu· 
tını yarbay Tahsin Savaşan 

ıehrimize gelmit, dünden itiba· 
ren yeni vazifesine başlamııbr. 

lzmir iındarma mıntakı ko· 
mutanı yarbay Z ya Kırbakan, 

E zurum jandarma mıotaka ko· 
mutanhtma tayin edilmiştir. 

Damızlık boğa 
V l ·n ba%14'0ytcrl tçtu--:O 

mızlik boğa satın alınmaama 
başlanm11br. Yapılan tetkikler· 
de Bergama köylerine üç MAe 

evel getirilen Montafoa boğa· 

larından elde edilen ve yetiı· 
tirileİI mahsullerin damızlık ev· 

safını aiz oldu\Clar& anlaıılmış 
bunlardan bir kıımı, ihtiyaç 
olan lcöyler için aattn alınmıştır. 

Teıekkür 
Ailomizin en büyüğü Dr. 

Vasfi Muıkaranın gorek bas· 
tahj'ı sırasında gerek ebedi 
ufulü münaaebetile meılek ar
kadaolarının ve dostlaramızm 
gösterdikleri müşfikane alaka 

ve ihtimamdan dolayı derin 
teşekkürlerimizle minnetlerimi· 

:zin ibliğına muhterem r••ete. 
nizin tav~: ıutunu rica ederiL 

Üftade Muıkara, Tevfik 
Muşkara, Hikmet Örs, Ta· 
lat Muşkara, Dr. Kamüran 

Ôcı, Fuad ve Suad 
Yurdkoru 

TAYYARE Sineması Telefon 
3151 

Bugün lzmirde ilk defa gösterdiği 2 filimi ıörealer 
Oünyan·n en güzel filimlerini görmüş olıc klardır • 

BEYAZ MELEI( 
Sinema perdtsin n ilahi yıldızı Büyük Trıiısdi artiıti 
S i M O N E S 1 M O N VE j A M E S S T E VV A R T 

TarafJndan temsil edilm:ş hini, içtimai aık faciası 
AYRICA 

j AN M U R AT VE V ER A KORE N 
Taraflndan fevkalade nefis bir surette temıil edilen 

Gizli Vesika 
Büyük c11ualuk ••• Aşk ve heyecan filimı 

. . ··~ r Y . 

B.Ramazan Dinf 
Şebrimiz Nüfuı müdürlüğüne 

tayin edilen Hukuk mezunl•· 
rmdan B. Ramazan D;nç, vaıi· 
feye başlamıştır. Malıye Veki• 
leti divanı muhasebat teşkilatın• 
dan fzmir Nüfus mülürlüğüne 
tayi11 edilen B. Ramazan Dinç 
genç ve muktedir memurlarımıt" 
dandır. Yeni vaz,feıindo m11vaf· 
fakıyetler dileriz. 

Tepecik 
cinayeti 

Tahkikatının geni,
letilmesi kararlaştı 
Tepecikte lcotcu Hıbibi & 

dürmekle maznun BoınaL: Rı• 
ğıp oğlu Vebbirıin muhakemesi 
Ağırcezada bittiğinden düa lca• 
rar tefhim edilecekti. Malakr 
mece yapılan tetkiklerde ıabit
lerin ifad~leri araıında bazı ay• 
kmlıklar görülmüş, tabkikaba 
gen 'şletilmeıiııe ve bm ıalait• 
leria tekrar diolenmeıioe karar 
verilerek muhakemenin devamı 
bııka bir pne bırakılmqtır. 

z_,b ta: 
Sildh taıımak -

Kemerde Kağıthane cadd~ 
ıindc Selinilcli Ali oilu Ham• 
dinia üzerinde tabanca, Fevzi· 
paıa bulv rı Tevfik otl11 

. alda bıçak buluamu , zabr 
taca mü11dere edilmiştir. 

Katlının ıarhoıu 
Birincibeyler ıokatında Halim 

kızı ismet, 11rhoı olarak ber· 
ber Mehmed oilu M'1ıtafay• 
hakaret etmiı ve dükkanın 
camlannı kırarken ıol lcoluadıu 
yaralanmıştır. 

Belediye memarund 
hakaret 

Kar§ıyakada Kemalpaşa cad· 
deıinde Ömer o~lu Salih, 
belediye icra memuru :B. Ser 
fiye hakaret •~tit;nden tutul-
muştur. 

Hır•ızlılc 
Keçecilerde Vakıflar hamnd• 

Ömer oğlu H11an Özer, bao 
müsteciri B. Rüştünüo 25 lir• 
kıymetinde bahıını çaldığındaJI 
zabıtaca tutulmuıtur. 

Bir lıammalın marifeti 
Yeni ıipahi pazarında Tabir 

otlu hammıl Abdullah, 8. AliY' 
ait otomobilin volaoını çaldt
ğıadan tutulmuı, adliyeye 'it• 
rılmiştir. 
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SON HABERLER Af kanunu l•tanbal elektrik 
1fir/ceti 

lstanbul, Kastamonu ve 
Çankırıda zelzeleler oldu 

Ldyiha, öniimüzdeki Pazar gilniJ 
Mecl:.ate miizakere edilecektir 

r .. ma~tla lıiJ/ctimet• 
• 

gaçı,or 

lata•bal, 1 (Haaul .Uable 
ri•izclu) - HiikG•etçe ıaba 
alaamıı olu latenbtai elektrik 
firketinia biitiD malzemeainia 
ı•yalmua 111retile devir ~e teael• 
lüm auameleai11e bqlumııtır. 
Ma ... le 1 Temmua kadu 
bitait olacak ve tirbtİll ida· 
reme fiilea 1 Te•mucla hü· 
kumetçe batlaaacakbr. 

kastamonu dört ve &t;~b;ııa Çanğm üçer defa 
sallandılar.Halk teliı içinde. Hasarat ·yoktur. 

Ankara, 1 ( HJ1uıi mubabirimizcleıa ) - Yüzellilidorlo l.tiklil 
mabkemeıince mahkum edilenlerin ve haklarında heyeti mab
IUla kararı bulunanların affı hakkındaki kaaua, komüm zm ... 
çunclaa mahkum olanlar müatuaa olmak ii&ere dıjer ıiyui mala· 
kumlara da ıımil olacaktar. 

lstınbul, 1 (HJSusi muhabi- leain merkez üssü, latanbulua zele olmuıtur. 
Iİlllizden) - Bug5n öğle üzeri tarlanda 380 kilometre uzakta- Halle, büyüle telif •• •dite 

Büyük Millet Mecliıi adliye encümeni, af kaauau liyiba11aı 
müzakere ve kabııl etmiıtir. Mecliaia Pazarteıi günkü toplaab
aıada müzakere. edilecektir. Haber aldıtımıza göre bir çok ba· 
tipler kanunun müzakeresi müııaıebetile aöz aöyliyeulder ve 
baz.lan a:eybde bulunacaklardır. 

Çocuk eairgeme •e aktım qat 21 ,35 de lstaa- dır. içindedir, evlerine ıirememekte, 
bılda üç zelzele kaydedilmiıtir. Kaatamonu, 1 (Huıuıi) - karlarda Jatmalctadar. Zelzele 

Bununla beraber kanun liyibuıaın kabuJ edilec•ti UD· 

aoluauyor. 
kurumu 

Antıkostı adaaı Yıllılı lıoısr••i camar 
Bu zelzelelerden üçiinüa de ayai Buıüa 1Ut 12 den itibaren 4 fk... ld . . la t ol 
... e ._ d ld alo" b" • . d f t h' d"I . t• a ı o utu ıçı• uua ... ... t.:ez ea ge ı 5ı, mnca ve e a 1eraar11n 111 ıase a mıı ır. . . ... • 
llcinciaiaia oldukça ıiddetli ol- Çankm, 1 (Huıuli muhabiri· mıştar. Ve zelaeleaın, vılayetı• 
cl11tu hıber verilmektedir. Ra- mizdea) - lkiai çok ıiddetli laer tarafında biuedilditi ıeleD 
lethanea:a teblitine ıöre zelze- olmak üzere ıehrimizde üc; zel- laaberlerdea mlqalmıştar. 

Çekoslovakf ~'da yeni hadi-
seler, iki Alman öldürüldü 

Kardinal Paçelli 
Budapeı teden V cıti· 

kana döndii 
Budıpeıte, 1 (Radyo) -Bey

nelmilel Katolikler kongresinin 
r:yaaetinde bulunmak üzere 
buraya gelmiı olan l>2p3111n 
vekili Kardiaal Paçelli, bugüa 
bıııusi trenle Vatikına döo
müıtür. 

Kardinal Paç.elli, iıtasyooda 
büyiik meraaimle uturlanm•ıtar. 

Doktor Henlayn, Südet Almanlarının, Çekor Şuşnig 
lovakyadan ayrılmak istemediklerini ve fakat Hena.~ bir tarafa 

h . kl l gitmedi mu tarıyetten Oazgeçmiyece erİnİ SÖy iJ}'Or Berlin, 1 (Radyo) - Sabllr 
Berlia, 1 (Rıd10) - Çek.,.. Batvekil Milaa Hodza ile bat· mukadderabmıza kendimiz hi· Awıturya başvekili Şuıaigin, 

lovakyıaın Eger ,ebrinde ,eai ladatımız miizıkerelerin, • · zıı· kim olmak, bizim içia hayati bala Viyanada bulundutu ve 
laidi1eler olmaıtıır. Çek zabit· •az dabiliade b:tecetini ıöyle- bir meaeledir. Bu itibarlı, ç.. benüz biç bir tarafa gitmediti 
leriadea biriıi, sarhoı olmq •ek, fazla nikbinlik olıar. koılovakya temel yuaıa dcği,. alakadar makamlarca bey .. 
~ . ~iidet Almulanndan iki Biz, Çekoılovıkyaya merbut •eldir. edilmektedir. 
ld,ıya yaralamııbr. kalmak uteriz; fakat, kendi Demiıtir. Diilı va Da, •• 06 Vinci 

Prar, 1 (Radyo ) - Çekos· 

lovakya Baıvekili Milan Mod· cu-rk ,..eza kanun~ u &or Kana ra•ıl altla. 
la, bugilD lngiliz ıefirile ko- '9 Kaa, 1 (Radyo) - Diik ft 

•utmuı ve mütealubea de cum· Düıeı Dö Vıadaor, bugiia bu-
laurreiı Beau tarafından lcab11I Kanun reiimi koruma esaslarile raya ~el~işler . ve Aotib şato-
ohanarak, uzun müddet vaziyeti t "1 ıuna ınm.,leraır. 
1aa1a e1ıemi1tir. tahkim edilecektir Avam kamaraaında 
uı... M~. .~,==11ı.-ıi.~11.--.---.--r'-'~__.__......~ 

Pranıız efirile konııımuştur. Ankara. l (H Jau.i ) - Tirle Ceu 1ra ..... , reji•i kon.. Loac&a, 1 (A.A.) - M•a.a. 
P 1 (Rad ) Çek esaılarile tabkim eden kanun Jiyıbuı, Büyük Millet Meclisine fazıkir mebua Morriı ticaret 

' •r. yo - oı· nazarından iıtiıahda bulunarak lo -L Cu h • i (Ed verilmiştir. Layihayı ~öre, ıilabla iıyaa etmek ve isyana teıvik 
Ya&ya m urreıı var Fraoko nczdine ticaret aı"anları 

b_ ) b - L- b eylemek oibi haller, bugüakü vtıiyete uygun maddelerle takviye 
uenu ; agun u.yaaıtta a- •· aönderılmi.., olmasını lııailtere lunmu• CLzı..1_.. Al ı edilmektedir.8o1'ıucu ve yakıcı maddeler de ıilih addolunmılc.tıdır • t • 

-w - ..,,~ man anaı 5 ile ispanya araıındaki ticaret tatmia içia, hükumetın; elllllhna Siyaıi b:r zümrenin tahakkümü için evelce tiddet kull•nma 
ıeleD berpyi yapacatıaı ve kayCli \'arda. Ş-•. h•t..kayıt { Çürmü trıdit) addediliyor. Ca1u1- mün•ıebetlerini iyileştirip iyi-

lar, iki yabanca memleket •leyblne cl•bi olaa memleketımizde lcıtiruı .. J tiai aormuıtur. 
fakat, Çekoılovakyaaıa iatikli- ı Nazır buna evet cevabını ver· ı!_ L lel faaliyette bıılunamıyacakhrdır. Faaliyette bulunur araa bu faali· 
1111e •• ptirecelc •• ufak miı ve lng' l:z t icaret menfaat-b· tal b" d d b b yelleri cürüm sayalacaktır. 

ır e ı re e eceği fİ i, ir ------~---- leri buıuıunda bu tayinleria 

"·"' toprak dahi feda •tmi1e- , Yen 1• b 1• r kan u n çok k.ymebi net.cebr verdığiai 
Ceiiai ıöylemipir. ıöyıemiştir. 

Berlia, ı (Radyo) - Doktor Rumen ordusunun 
HealaJD, pzetecilen beyuat- Erkekler 17 VQRından ve kızlar 15 
ta bulunmuı ve: T T 

- Biz, Almanı.,ıa •• ~an yafındcrn, sonra evlenebileceklerdir 
olıa 7erJerde, kat'i auretle mub-
tariyet iıtiyoruz. 

••••• 
teni 01 liralılılar 
Ankara 1 (H.aıuıi muhabiri· 

ıı.izden) - Cumhuriyet Merkez 
Bankaıı taraf,ndan piyasadaki 

••ki oa liralaklarla tebdıl edil-
lllek üzere tedavüle çıkarılan 

Jeai on liraLklardan ıimdiye 

kadar 54 m f yoıı liralık detif" 
tirilmiştir. Pıy•qy• çıkarılan ba 
Jeni paraya mıı kabil ayni mik· 
t., eıki on l.ralak tedavüld• 
lcaldırılmııtı r. 

Me•ai aaati lıanuna 
m?c!iag verileli 

Ankara, 1 (Huıuıi mubıbiri
lllizdea) - Reımi dairelerde 
~lııma saatlerini değ: ıtirea 
lcananun 15 Hız·randan itiba
ren tatbikine başlan•cağı aöy
leniyor. Kanun layi hası, Büyük 

M ilet Meç!isine verilmi1t ruz• 
Danıeye alanmıştır. Uyibaya 
IÖre Türk.yede 15 Huirandaa :s Eylüle kadar reımi daire-
erde ç•hım• Hatleri 8· 19 
olnıalc üzere 6 saat, diğer za. 
•anlarda kış mesai saati, aekiz 
.-at oL,c.aktar. 

Ankar•, 1 (HJsıı•i muhabirimizden) - Büyük MıUet Mecli· 
ıiae verilecek bır kaoun liy.b .. :le memleketimiz ildim ve yaşa" 
ma ter•:ti nazırı dikkate al•aarak 17 y•ıındakı erkek ve 15 
yqındaki kızların evlenmeleri kabul edilecektir. Kanun liyibuı 
hazırla •m•ktadır. 

Al manya- ltalya 
Yeni ma:ıhedede; Triyeate lim:ını~ Alman. 

.Yanın iıt ·ı ıcleaine verilmemiştir. 
Berfin, 1 (Radyo)-Cumarteai günü Almanya· İtalya arasında 

imza edilen ticaret muabed,ainia muhteviyatı mektıım tutulmak· 
tadar. Yeni mııahedenin Avastııryadaki ltalyan tebaalı Yahudiler 
h•klcıada bazı hükümleri ihtiva ettiği öğreailmiıtir. Bu gibi 
Y abudilerin emliki teıbit edilec-,ktir. Triyeate 1erbeıt liman 
imtiyaza, Almanyanıa iltifadeıine verilmemiıtir, çüakü Almaa7a, 
bunu iıtememiıtir. 

iki llükumet demiryolları tarifeleri•İll cletiştirilmiyeceti bak· 
imada teainat vermiılerdir. 

lngiliz kabinesi 
DO.n toplandı.MerkeziAvrupada baf 
göateren telılike henaz zail olmadı 

Loadra, 1 lRıdyo)- lnriliz ka· Hariciye Nuan Lord Halifakı 
bineıi, bugün Başvekil Ç!mber Çekoılovakya •••luiniD al· 
laynıa riyaaetinde toplanmıı ve chtı son .. kilci. ••••• oJ. 
Avam kamar11ana verilmeai li- dut11D8, baawaa. benber, teb· 
zımrelea baza müı~acel ıiyiba· 1.k .. ia laeniiz zail olmacbtuu 
ları müzakere eylemiıtir. ıöylemittir. 

techizi 
Bükreş, 1 (A.A.) - M ıl ye 

Nezareti dün sabah orduyu 
t t" ch z ıçin bir dah li istikraza 
karar vermiş ve tahv.lleri pi· 
yınya arzetmiştir. iki milyar 
350 milyon leyl k bir meblit 
hemen aatalmıştır. Bu iıtilraza 
aid hazine bonolara yüzde dört 
buçuk fa iz getirmektedir. l.tik· 
rız 1940.13 mali aeneleri milli 
müdafaa büdceainden ödea .. 
cektir. 

Hisar vapuru 
Kurbanlarının dilele. 
rin• 11 hin 510 lira 

teozi etli l :li 
lıtanbul, 1 ( Huauıi mubabi· 

rimizden) - Karadenizde bıtaa 
Hiıar vapuru laciuında ölea· 
lerin ailelerine y•rdım olmak 

üzere toplanan 11,510 lira, facia 
kurbaalanaıa ailelerine tevzi 
edilmiıtir. 

Bir Rus gemisi 
J ap,on aularında 
lı:ıraya otıırdu 

Tokyo, 1 (Radyo) - Sovyet 
Ruıyanan Viladivuıtok barb 
ıemiıi, J ıpoa icara ıul•ra dahi
linde karaya oturmaıtıır. J a poa 
makamla11, birinci ve ikiaci 
kap am tevkif etmiş'.erdir. 

Alm:ınlara ıatıL teai aii 'Za toplantıcalc 
mıyacak Aak•rt, 1 (H 11ui a11babirl-

Ottava, l (Radyo) - (Aotr •izden) - Çocak airıome 
koıtı ) adı11nın , Alman qaayi· kwam11 yıllık koaırui camar
cileriae utılmaaı h•kkıadaki teli günü ıaat ODd.a Çocuk sa• 
müukereler ikıtaa utramııtır. rayıoda topluacaktır. Cocuk 

Kanada bükümeti; ac:laalll eairıeme karama. bir ıeaede 
Almanlara aatılmaıuaa müaaade 829,000 çocuta yarda• etmiı. 
etmomiıtir. 300,036 yok•I ~ata ber g W. 

Alman konaolon ba adama mcak yemek vermif, S 4 bi• 
ıiyaıi m•kHtlar içia detil, aa· çocuğa elbi1e datıtmıı. 104,000 
aayi işleri ve bilhıua kiğıt is· çocuta derı levaaama almaıtır. 
tihaaline elveriıli ormanluı ic;ia 181,00() yavr• ... ye•• ve t .. 

Almuyaya lazım oldutuna aöy· clavi edia.iftlr. 

lemiı, müzakereleri• iDkıtaa ut- (Glneıtlil) 7atı 
ramasından tee11ür duydutunu latubal, 1 ( Hllaui muhabl-
ilaaaı ·eylemiıtir. 

• • • , • rimizden) - A.erikaclu gelen 

7 l C11mhurri7 ... ti yata, Filorya 
ıngi terede plijı öoiiade demirlemiı ve 

En miihim lıoıu ıoara oraclaa Mnatle Dolma
babçe ıaraya ÖDiae ıebaiıtir. 

dün oldu C.mbarniaimiz Atatürk ref• 
Londra, l (Radyo) - lngil· katlerinde Baıvekil B. Celil 

terede bor aene y•pılaa en mü- Bayar, Denizbaak ama• müdü· 
him kotıılar; bugia kral altıncı ri B. Z ya Ô.ıiı oldaldarı bal· 
Jırj, kr•liç.e Elizabet ve valide de yata gid•ek pzmiıler, tef· 
kraliçe ( Meri) ile yüz binlerce kili tını göz Jea geçir•itlerdir. 
halk huzurunda (Epıun) da ol- Yata ( Gü•etclil ) iami vwilmit
mqtur. Bu koşuda iık: kazan.. tir. Yat çok bete.W.iflir. 
aba •.tlaibi ( Buanue1) oa bİll l • l• U /el.. 
lai'.liS liru mükifat alm:ştır. smırı 1 na ICI 

Glineş kaliilnln• •rtli 
Matbuat kanunu latanbu~ ı (Hu .. ıi) - J&.u 
~ d•k • L ıporcularıaclaa B. Hakin,'*• 
y .m ı ı Kanunun bulun Gü•ef ıpor blübiiae 
bazı maddeleri girmiıtir. 
def iıtir:ilecalı Montrö 

Ankar•, 1 (Haıuıi muhabiri· h • 
miı deıa) - Matbu•t kanununun mua 8 a•I 
bazı maddelerınin değ ştirilmeıi 
bakkmdı bir kanun teklıfi ba· 
zırlınm ııtır. Bu mey•nda dabiıi 
ve harici emniyet ile earan u· 
keriyeye • ıd yazılar yazanla , 
gazetelerde ı mzalara olmua bile 
talep edild.ti t•kdirde iıımleri 
müddeiumumiliğe bildirilecelctir. 

Fran••~ parld. 
mento•anda 

Pariı 1 ( Rı:Jyo) - Pra111ıa 
parllmeatosu, yana topluacak 
ve Çu ıkkal• bot ulan lulda• 
dakı Moatrö mubedeaiai lai• 
zakere ve tasd'lc edecekt:r. 

.. -EL HAMRA !dareıuıae MB.i ~uGp~aıaN ~ıaemuuada 
iki fevblide filim birci• 

1 - Dişi T arzan Türkçe aözli 

Dünyanın en güzel kadına DORTHY LAMOUR 

2 - Silah Kuvveti Fraaaızca .azıı 
SPENCER TRACY FRANCHOT TONE 
Seanslar: 3 - 7 de o:ti Tanan •.. 

lıaıırERENIN ENO "MEYVA Tuzu 
MARK.ASİ GİBİ TANJTiuds DUNYADA YOKTVI 

BNO "MEYVA TUZU" sonderece teksif edilmi 
bir toz olub, ~il.le ~deki mihmsil müstahzarlar 
dan daha kat'i bir tesır icra eder. Mukayeseden som 
ENO "MEYV A TUZU '' almakda iarar ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 



r 
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(~Ü::t..!y.ın p.l~anın v~ diğer.!erinin akıbet.eri, 
o;up ıLevk]de kalan:arın gözlerinde, daima 

deh~et~e ca ·anacaktı. 
--.------~~~~~~ 

HQseyn paşanın dizforinin bağı Y .. ıa. ı: /Yı. Aı HAN kafi miktarda biliyordu .. Bir knhka-
çözülür gibi oldu; - ı 1 - ha atmaktım kendini alamadı: 

- Merhamet padişahım, böyle za- Bu ıırada, M ıt11 r Muit.anı da hazine- - Aferin şu .Mı ır sultanına.!.. At'e· 
feı· güıılrndc.. leriııi ~arak, O=ımanh orclusuna kar- rirı doğrusu ... Bir Türkün kellesiııhı 

- Sus, o taferdcn s:ına ne~. Bu şe- ~ı IJü~·iJk bir hareket ~ apnıak istemiş kendi aliırlııiı ııislJetinde kıymet ta
refleıı deniıı hisseu, cezanı çekmt!kt~n \'e büHln Mısır i!e Mısıra yakın ve şıdığını :uılJyabilmi~. Halbuki bir Mı
ibaret olur .. Snrıa kals~ıy<lı, biz )lı~ıra ordunun gı:\·eğ-i yerlere d\'ar olun ::ıırlıııııı başı ela, be~ ı.ıaru etmiyen 
clt·gil. ordumuılu beraber cehenneme arazi dahilindeki kalıilelere, ı:ıer::ıeri ııe:meuiı·. Kopar, at hir tarnfa ... 
gidecektik. Anıp kafilelel'iııe, ~ehil'lt>rı: şu huLel'i Yavuz, gülmekte haklı idi. 

MOk!leme fazla devam etmedi. Hiç göncleı•uıişli: ÇUnkü sultanııı bulduğu şekil ve 
biı· kimse tie mlidahulede lmluııama- « lleı· gct irılenık 'J'ürk k::ıfaşıua mu- tedlıir, oh.hık~u aıülünçtü. Ancak bir 
dı. ÇClıık(I Yavuzu, httklı görii\'orlar- halıil. •) kııfanın ağırlwındıı altın ve- " .. b' k ı.· • • 'tt"l d'l • ... • • e. • t•) ~ ıı· ıtç eşl\ıya ıçın ı ı ıaz e ı e-
dı. Hüseyin paşa, tli İstanbuldanheri rılecel-.> 1 • .. • • • • 

b 
· . . . • • . • Hleıı boyle hır tedbırın. bır orduya 

u ml."vzu iizermde mUtemadıyeıı ) aııı, a-:1ıgı yııkıırı biı• 'fürk ku- L ·ı· ki • d. ? 
fi t . ı t k . . ' eşmı l a a sıgar nıı~ ı 

men anr ar a. ·ınıp durmuştu .. fa.:ıı ı~tıha ve vağmwn u\ audırmak 
B } k 

. 1 · t• ı • . · . Bu aralık Halep valisi Havrbav 
u ınre etin fena tesır er l'apması ıs ıyon u .. l1sıl'lılar, bılhassa. goçebe . ' • ·' 

. • . . pudışaha \'aklaştı: 
ve hatta cırdu efradıııı d!işundilrrut?:U 1 ularak l'ÖllcrJc yuşıyan Arapların s ı: tl" f- l' . 1 
iht . ı· d d - .. e• ,e um, e clll ımız e konuş-

ıma ı e var ı. j :tltın VP para hırsını, bu uğurda her· k · t · 
ık • ı · · b d d · · ıı· ma ıs erım .. ı rı yarı, ız an u gıbı ce u<l Şt:'ye başvurablleceldt't·hıi pek iyi y ı k 1 1 1 ., 

atıldı ve Hitseyin paşa, ortadan kay- kestirivorlardı. - :l\-I~. nıkzilmı. u ttlır.dııi l t:hı s 
11

1 • bolmuftu. · - • um n ıse pa şa ıın .. 

B
. Unlar Allşhlaıı evel. akıl ve man- Yavıız. bu kumaz ve zeki \'alinin 
ıraz sonra, o da Yavuzun kurban- tıktan a d 0 Jd ı ı ~ ' 

l 
ı c n ... n, ma an eve , ~ tını aıene fevkıı.la<le birşeyler dilşundügü-

an arasına katılmııtı. (l] düşünüyorlaı·clı . • · nü ve'-' k il b 1 d ~ Fakat her ne olur.sa olsun !Ju de- \f 1 1 . b t· d .. · teaı"ı·ı·ııı' J a yapma zere u un U,K'unu , .. ısırıuım u e bııı .. ı t Büt" t. 'b ı · · d' 
rece ileri a-itmek, l.ıir zulUmdü ve bu- ösll'rmekten h l" k 1 ' ali anıış ı. un ecru e erı şnn ıye 

d l 1 hi 
. . . ' , . a ı n mactı. kntlnr hep muvaffakıyetle netice-

nun, a a et e çbır munasebetı yok- Bırclenhıı·e çöl yolunun ikj tarafın- 1 . . 
tu. Bulunduj'u mevki itibarile fikrini dski ıaha üzerinde naralar ata a•... enBmışdtı.f . . . . 

b t b' k 'ld k 11 ı b' • ' ""' u e a da teklıfı çok milhımdı: ser es ır ee ı e u anmş .o an ır atlarını rUtgar hııı ile suren kaftleler l\I 1 . · 
vezirin bu suretle idamı, diğerl€rini a-özQktü.. . ısır. su tanının en btlyilk ve en 
de her zaman susmağa mahkO.m et- Padil-lah y:ınıbasındn il 1. zıyade ıtimad ettiği kumandan olan 

faaliyeti, 
ve 

Alaşehirden bir görünüş 
AlaşcHir, (Husul"i) ....._ Bozdağın bir ders yılının sonucunda mcydann 

ct·~klcrinde zlimrild gibi bir ovayı 1Cetirmiş oldukları işleri teşhiı· et
kucaklıyaıı Alaşehir: her gün yeni mişlerdir. Bu defa Salihli teftişini 
biııal::ırJa, hummnJı çalışmalarla bitiriptc Alaşehire avdet eden is
imar eclilmcılde, gilzelleştirilmekte- pekter B. C'emil Kurdal, sergi faa
ılfr. Alnşehfrin çalışkan halkı, mem- liyetleri ile yakıııdan alakadar ol-
11.:ketin hakim bir tepesinde cok maktadıı·. • . • .. er ıven Coı ı. d G li ·ı . ı· . ınekten başka birşey · cleli-fldi , ı ~ bakt • ıuer ~aza ı e aıı ıce mesaı te~-

• e • • sac rıazama ı: 'k t k ınuhtac bulunduğumuz bir ortao- Seı-ai, çok mütekamil işlerle do· 
Hüseyın p~pnın \•e ~ıterlerfnln --:- Paşa, düşman ~eliyor. rı .e me ·· . . • kul bi~asıfim temelini atmışlar, bi- ludur. 

ikıbetlırl. ıar olup mevkıde kalanla- Sınan pa"a da i•in farkına var l:avuz, Ha~rba)a baktı. v A Al h' · k"lt"' · 1 ı h · ı 

Haziran 2 .;:J 

Sağlık 
bahisleri 

Dahill baı&alAıdaı mil&Ha•-•• 
D.r. M. Şuld ~ ıa ıJifM 'i: 

Böbrek hastalıkları 
-6-

1 ~ Kan damarları fcatalaş· 
tığı ve sertleştiği takdirde çok 
defa böbreklerde arızalar çıka· 
rır. Böbrekler normal vazifelo
rıoa göremezler. Esasea kan 
daman katılaşma11 daha fasla 
orta genişlikteki kan damarla· 
rım iatili ettiği cihetle böbrek· 
Jeıi de musap kılar. Böbrekle
rin vazifelerini oldııkç.a bozaıut 
bulunur. ince kan damarları 
katalaıbğı zamanlarda böbrek· 
ler daha fazla müteessir olmak· 
tadırlar. Böbreklerdeki inco kaD 
damarları da bozulmağa yüı 
tutar ve bu suretle yıllarca de
vam eclerek nihayet tehlikeli 
bir ıafbaya dahil olur. Böbrek• 
lerin bu yüzden çok defa tabii 
hacımlan küçülmüş olur. Bun· 
dan başka kandan relen muzır 
maddeler her iki böbreklerdede 
oldukç:ı chemm;yetli tegayyür· 
ler busule getirmektedirler. Kan 
ile gelen zehirli ciıimler veya· 
hut hastalık mahsıJUeri, böbrek" 
lerin mütee11ir olmasını intaç 
ederler. 

B rçok hid intani hastalık4 

lırda, zatürrcede, tifoda, difteri 
ve kolera g bi diğer birçok 
hastalıklar da böbreklerin bo· · · · · ~ ';: · • - F k • • · · . . ?lav1. Kültür Bakanlıgmın planına aşe n u uı a anınca er yı 

nn ırözlerınde, daıma denşetle can- nu~tı · n at mm nffak olabılır mıyız · b". ·ı Ti .. ·ıı kt d' E ı Janacaktı . , . ncaba'' g<.ire yükseltmeW"e başJamışlaı·dır. ıı ı eı·ı ı { gort me. e ır. \'ece zuim1larma ıebep olmaktadır. 
• · · - Evet pa<liş11.hım, galiba Tomnn- ·: . Kula, ~me, Sarıgöl, Buldandan ge- inşasma ba~lanılmış olaiı Sarıpmnr, 

Osmanlı ordusunun uf eri, bütün hay olacak 1. - Kulunuzun hıç şllpheai l'Ok .. l • lı ~. - ' k b ktept Çanakçı. Kemaliye ve Tepekiivle- Böbrek hastalık larını diğer müı· 
h l'd k k ·ı D k k' · Zaten eak'den b · · d eıı tı"Ş yuz çocu ' u me e · · d h t l kl d ve o ava ı e or u ı.e karşılnmıı ve : - ·~me ı, nıhayet bizi böyle iil• 1 u mevzu üzerm e ko- okınracaktır !erindeki okul binaları bu sene için- mın seyıc en as a 1 ar an • 

bunu ardı arası kesilmiyen mutavaat- tıkbnlc ~elecektr hu? n~şmala;mı~ da olmuştu. Hatta. Su- ·BA YIN.DIRLIK lŞLERt de ikmal ettirileeektir. Kö:.ıcnli kö- rem ve frengı dahi tevlit eder. 
lat', inlciyatlar takip etmişti. - Öyledir haşmP.tJGm Di§'eri mai rıye vahsinm beni haber vermesi y··ııd ·a ı. . k 1 t 11 · K1dıolıuın gebelik ıamanların· 

KO ilk b ı k JQ ld kta · - üzerine h t d Derbend, Deliler, Kemalive köy- u c yenı en oıı· o ·u un eme erı 
• Ç ey er, abfJe reisleri, ,eyh- P o u n sonı·a karşımıza çıkmak aya ımı a o kurtarmıştı.. 1 . d k 1 · atılmış ve Horzum keserler kfö·ün- da da bilhasu son aylarda 

lerı, adeta sıraya diıilmiış ıribi mü- ona kalıyordu. - Buna nasıl muvaffak olacatız? Qrın e geçen sene uru an pazarı d d . . .. şişlerle beraber •lbomia zuhur 
temadf~·en ~liyor, biat edfyo;lardı - O herifin karıııına da ben dn·ı· Hyrbay aüldü ve başını i.ı:.di: • yerleri ihtiyaca kafi gelecek şekilde . ~ ydaptılacakll o~t~lun ı. la bırkakç gun 

Y 
-. · l ~· .... . IA • K ı . . • açtınlmış D ı·ı . k .. 0 d 8 dilk ıçın e eme erııım ~ill ması ·arar- etmesi böbreklerde hır hoz11k· 

avuı da onıara karıı nıüliyemet eceaım.. üetırainler benim harp atı- - u unuz gıdıp temas edec.eiim.. e ı eı oy ıı e • 1 ve nezaket aÖiteriyordu. Çünldi on· mı?. - Yakalanıraan? kan ,ı .~ınn ve bir .otel. Dereköyiln- laştırı mıştsı~ 'LIK 1 ERl luğun mevcud.yetini göıtcrmek· 
lan avuçlan içine almak memnun Yvuzun muharebede kullandıiı at· - Canım feda olaun. de 1 koy odaaı 1 dük.kin lkahveha- G . Ş . tedir. Mumaf h hami e kadan• 
etmak 1ı:ı-ımdı Ord d h, il .· . la tabii zamanlarda bı'ndı·g~ı· tl Padişah onu omuzlarından okşadı. ne, Yeniköycle ı köy odaaı yaptırıt- Sa~aöl mer~ezmcle 3 kıloınetre farda ö:ülen b.u b stahic lev· 

,. uu. • u a a eı ı 'e il- a ar · . mesaıeôeriClemıroorfilııl'Ia i 
decekti Gerisini emni'-·et allına al ayrı avn idi. Harp atı muharebeye - Seni çok sevdim Hayrbay .. Mil- mıştır. Derbend koyiinde zahire b' k'ld t' .1 1 llAt has1 doğıımu mü.eak:ıl' ı.aı 

• J _ •• • , • • 
1 1 k . . ıı· şe ı e ge ırı en su ma ıa a a B d f h .1 k • 

mak Jizımdı. Bunlardan icabında gore hazırlanmış ve kalkan, kılıç o)?- kafatını da Q'Öreceksm. Haydı öyle oncası yapı ma • üzere ıstımlak t k . d'l . k 15 , tı ıl- maktadır. ızı e A amı e a 
asker ve e-ak toplamak ıu ..... ti il d narken, yahud bir taarruz ka-ısın ise, Allah selAmet versin. Bize iyi ha- olunan mahallin tesviye.si ve Deli- a sun e ıhei 1 

e . ç~hşmti e ) atep r. donlarda görülen böb ek hastalık-,.... .... e e ·v -
1 

k.. . d . . • mış ve na yeııın su ı yacı mm · . 
yardım t.min etmek mUmldlndU. da bul murken yapılacak bütün ma- herler aıetirrneğe çalış.. _e.r o.yun. e kıreı:ııt ve tugla oca- edilmittir. Kilk köyünde 3 tulum- ları neticede hastada havale belır 

Yavuz, bef, on kabfleyi toplıyarak ne~•.1~ biliyordu .... ve bi~nleyh - Duanız berekfltiyle, inşaalJah gıle .~ır ~reç. 0.ca~ yapıl~akt.ad~r. ha ile okul çeşmesi adile bir çeşme t leri hu111le ırelir ki b11 hal ka• 
gelen Beni Vail kabilesi teYhine, bir sahıbmı muhtemel ~Iu~ tehlıkelerfn· padişahım.. Bırıncı v~ ıkmcı sınıf k.oylenmız- yaı1tırılmış ve daha birçok köyler- dının hayatmı tehJit eder ye 
nev beylik payesi olan imaret bile tev- den peklll. k\ı.rtrabUırdı. [l] - Rivayete göre Yavuz, HU- de cun1~ttrıyet alanı açtı.ıılmış: Ça- de bozuk çeşmeler tamir edilerek tehlikeye koymuş bulunur. Bası 
cih etti ve ve ona, meraaimle sa Yavuz bır taı·aftan atına sıçrarken . lft. d . l . \•uşlar köyil :ılnnına Gnzı bUstil ko- sıhhi bir şekle J·onulmu~tur d 
cak ve tabel de verdirdi n- iadrı~zam.da, ilk emirlerini vermişti; seyın p.aşanın evve ça ırının ıp erı- nulmuştur. • Kazamı~da nç:lan saklık. koru- deh dı kadın do~urduğu bal e 

Artık Yaimurlar da ~ar batla. - Toplar oldukları yerde dura- ~,:estıdre~ek onu çiaddır altttıinrmida btirırak- Kemaliye, Köseali, Yağmurlar cusu ku~undan Mehmed Bölilk böbreklerde bu bozuklukl~r 
ı. 1 k, bi k :ıı... -· on an sonra am e f . b 1 b .. b ııe ltı • mış . ...,u unuyordu.. ca r ısmı sa~ .. , bir kısmı sola S ·• ve Dere köylerine telef on uzatılmış, sağlık işlerini takip etmek üzere geçmemıı u un ur, 0 re 1 

Göalerin alabfldltlne devam eden ateı açacak ... Süvariler de kendi ku- • - onu t'ar - merkezle muntazaman muhabere merkeze bağlı Derbend mmtakası babı devam ed,r. Bu gibi kı• 
geniş çilleı·in illtünde bulutlar par- mandanlnnnın emirleri altında, KOs- imar edilen arazi temin edilmiştir. Sekiz senedir ta· köylerine ııöuderilmiştir. dınlarda hamile olduktan ıonrl 
çalanıyor ve hi" durmadan terilen tarafa hücum edecekler.. nıir görmiyen köy yolları üzerinde BAKIMSIZ ŞEHİR IIAMA~n husule gelm:ı bir böbrek hat• 

.. şuraya, 
buraya yağmur dtl§Oyordu. Piyade harbine ]il.zum yoktu. Olsa S h 

1 
29 kilometrelik tamirat yapılmıştır. Halkevi ve belediye bahçesi, şeh- tahtı değil evelce berbanıi bir 

.Bu, Osmanlı ordusu için bir nevi olaa yaklaşırken ateş açacaklardı.. Q ip.eri namına ZiRAAT 1ŞLER1 rin en modern lıir parçasıdır. Ne aebeple böbrek iltihabı eıaı•• 
saadetti. çatıkU mevalm ne olul'A Fakat. bedevileı·, ilk top sesi ile be- ~a· pu va baJC.lanaca L Köy masraflarına karşılık olmak kadar yazık ki yolun karşısında t ld ı1r .h ti h" ... ur 

d 
&• J 5 iC b b .. k k'" 1 d k f "d k l k kl h mevcu o U15U cı e o a ..... 

olsun, aun Uderf, bu çöller çok sıcak raber birdenbire panik yaptılar.. Ö üzere u sene ilyu oy er e ve t•v a a aı acın ve er ·e ere ma - ı·ıc h 1 d b ·ı b bıO 
1 k ml --ı- ç -'· l . . ·1 . 1 ç sen• evel arzıı edenle b'll K"lk K ı· T h ·ı. . k' l ı a ı ıonra ın u 1 t. ı o uyor ve u ar, Blı;aa. aıcıak esen ÜUAÜ on ar, top nedır, bı mıyor ar- re ı 1assa ı , ema ıye, e- sus amanını ınata ve ü han kıs- f l l b I tur 

rtizairla beraber, buradan· aeçeııleri dı .. Eier toplaı· faaliyete ıreQirilme- imar edilmek ıartile hü~uınetçe peköylerinde 200 dekar mikta- mınm ön duvarları bulunmadığın- az •aşmasına se ep 
0 

mut • 
şiddetle kasıp kavuruyordu. miş ve padiph, karşısında Toman- p ıra11z verilen arazinin vaz yet· rında arpa ve buğday zeredimiştiı·. Jan çirkin bir manzara arzetmek- -Sonu \'O--

Şimdi ise, ratıp, yq topraklardan bay bulundutu tannı ne ileri atılmış aerıDta tetkikine viıayet ıiraat l\1üsaid olan köylerde kavak fidanı tedir. Külhanm bacasından çıkan B Sadullah Kolofld 
ve yağmur arasından süzülen rüzgar, olsaydı, beklenmiyen bir hldise de ko- müdürlüJı.ünce baılanmııtır.Ken. irarsedilmek üzere yerlei ihzar dumanlar, zaman znman etrafı sar- H• kici . 1.1. . • dr 
bu tehlikeyi ortadan kaldırmış ve pabillrdi.. ~ zar edilmiştir. maktadır. • rl va 1 ığıne tayın e · 
Kutye çölüne düşen Türk ordusu, ta- Bu sırada sipahiler, beş on esirge- dilerine verilen araziyi imar SERGİ VE KÜLTÜR lŞLERl Evkaf idaresinin bu hamama gü- len Konya vilayeti idare heyel' 
savvur ettiii sıkıntının onda birini tirdiler. Bir Arap terci.iman onlarla edenlere bu araıinia tapu se• Alaşehir merkez okulunda sergi len seyirci nazarile bakması hiç te aıaıından B. Sadullah Kolol

1
" 

bile duymadan yola koyulmuıtu. konuştu. Yavuz da zaten Arapçayi netleri verilec•ktir. faaliyeti başlaml§tır. Talebe, blitiln muvafık değildir. mezuniyetle tebrimize g'lmiş:;; 

amaf.b biz. yarım saat içiacle ince ince bazı telıeri Stefaadü· - Anbyamadım. decetım•zi ıoora öğreoirsiaL. 
tetkikimizi bitirebilecetiz. re ıöıterdi; - BurHı, asıl (çıplak kadm· Stefandür, ıilahını çek•'~ 

Poliı bafiyesile Ştefandür, - D .kkat et, dedi; arkadqlaru lar müe ..... ıi)ain etleadikleri olduju halde polis bafip1iJ1
1 

a..,., ,_,_... •lal. .,le " Jualvamplalc clavarluından llllar akan bi- aı11 6ldiinta elektrik ceryaalan• ı;zli ulondur. Eter ıiz, yeralb beadıyordu. 
. Ya.zam .irfan HanP ylk ve ı•it bir tüaeld• u.,. itte bG iace teller va•taaile dehlizi kapııından değilde, ıimdi benim Kaaçof, onu bu vaziyette ı:-

liyorlarclı. alttu ve-üattea kaplamqta. Şim- ıirecetim yerden berekete geç- rüace, ıülmektea kendini •' 

Kanii Mendil 

t,~lcl&. 
- :33 :_ Sis baaal ıoW. lraPIJa Elektrik cereyaaı kuildili eli alsia aotıtuuz kapmıa öaüa• •ydİDiz, takibten muhakkak ki maW.. · at 

içüa ortlllak •ltlüı bir karla• ıe'•cetW iyi neticeler elde ederdiniz. - Hayır camml dedi. b•' ") 
ttlmıflttaıı? lata ... llalttii. Kaaeof. elektrik llmbuının Kaaçof, vdasıada birıey ar&- oldaa makıadım, (tabıacıır1 çe 1 al ıirmltlerdiL. 

Oalana buaele pmelert'cle
............ ktl.. 

TeJefou kottL 
T.W• lelılllJor ... Hal1M1'l 

aulMtdaklba..t111e• 
., ... mı 

Hor balde telefona ela ıek· 
.,. .. taa o ild ........... 
da.. 

lıtaıyon •••...., a&Mt .. 
tflti...-k oı. ............. 
la•ıld• lt11k• lllir ,., ,...! 
••••• ••• 

- Aal••• Sc.laadlr • 

- Şimal plaaclaa. .. ,...... ~ ikili de aydı••attıta yoldaD u .. ıemeğı yormuı ıibi IU 11zan duvarların demek detildir. Saaa, aşaA''~. 
- Be ,..,... • Mal• , .. ıataıwlar, clirt .,akla JÜ• bafladı. yan kö,elerinde ve biiyük kal· iDm•te haıarlanman için ikaS 

plinım teraiaclea tltblr etair ,,., • ..._ Bet dakika 80Dra polia hafi· dırım taılanna benziyeo demir bul••yorum. d,. •m. w:ı.-- L-•-..1~ · ...- birdea durdu. Ayax..aı 6"' direlderia uuında · birte·Jer Bu eaoada, birkaç çekiç_ ;;. 
tatbik ·-7'""1 -..,.,. ait 1•r ı-- 6 .. • b-' __ , d B r__ besindea ıoara pot is baf•Y ıtoır 

- U1tacta. pllm alb ............... biriaiD . clart defa yere wrd• wmaya ~ıııyor u. u aaa• aU. önüıade büyük bir tal •• 
eden Mirtoa'd•I • altuaa ı•lclilv. ICaatof -'-·-,a - DapJOI' •ua St.ı... liyeti bir çeyrek aaat aiitdii. k ld d 

d 
üaak el b ,._, atır ımı ı ı. bit 

- •rakalaa fİ8 i m • otna qam Wciırdu dür? N&hı,et: Kançof bu taıı büyük r 
St_1. c1n- :.-.a.vtta - Stef ... • ....... _.... L...._ rt.._.Ji - Bıılduml kO fA1I •U ...-; ... .__,_ -.a.up _..... u.u • itina ile kucık'ıyarak yore 

... ...... telefoamau epeyce tuadm1aı? - Evet. bıılndat••u ,.ria Diye ba1larcla. d k di k d" · 
boabildla iu? - Ha11r Patron! altı bot fibil Bal&aaan ıey ne idi?. u:_ T~maC:~ dıi~= mırıtdaa0" 

_ Eftlt pMroal IJI Wr alta · - Dakbtl• bM L ...... Qibial yok, banu altı Stefaadür hayretle atta11na tahminim doğru çıktıl. ,fi 

• .......... _., Nada• ... Bir "' ,aı..1,_.. Pli- ltoftar. bıkı1or. ooaa bu arqtırmala- . ~lan taş ka~aktan ~1.1"•;01 
... ....._ .. t.aW.lı ld bir rODI - Halbuki cleblis laaıalanaa nadu birıey anlamıyordu. . ıçorıııoe doğru ınce bır" bir 
Ut IMt lei• lel•& - Na.a. Wr .. , .....,_. ıa.1a ael•it cletiliz. - Haydi Stefaadürl Hazır uz.anıyordu. B_u yol.. anca d•" 

- ... ••••• ...... • .... ? - Şimdi OtaJA JakJap7oruz. DllllD? insanın aeçebılece~ı kadar 
yolcln ,. Çünktı re•t poU. 1ablaa... - Ent bir .. , ıöreaiJoru&. Buruı delıliıdea tamaa• müı· - Nereye aidiyoruz üstadım? dı. 

mıı iı19 te ifimlD ........ Ma~ IC··ılf. ta ... M prili elaa takil bir 7erclir-. - S.a bazırlao ... Nero70 ı·· 
·~? 

- ilk defa ba 
• ..ait6 pavoal 



... ıct.i i. l Fen ve tarih 
1 

i kıı arl 
Tütüncülük •Hekim, eczacı, ilaç mev

zuuna bir bakış. 
- 169 - Yazan: Alcksandr Düma Bu seneki ekime, her senekinden YAZAN: Eczacı Kemal Kamil Aktaş 

Hakikaten, bu taıı·hsı·z adamlard~n u·· ç do··rt kı· ~.· hususi bir ıckilde eh mmiy t veril· - ı - 1 Jenm ş peıc çok rivayetler var-
- y digi nnlaşılmaktndır. Çünkü geçen İnsanlılc tarıhınin başlangıç· dır. 

k yıllardan ahnan tecrübelerle bazı anla mülemı:ıa bir ha de şeh. r yoluna dog"" ru mmtakalnrda ynpıl n faz1a ekimin, (arına do ' I U bakacak \'/' ıtarıh· Asıl tedavjnin müsbct tırıhini 
bckl nen faydayı v rmekt n uzak ten e"elki alemi düşünecek miladdan 2700 sene evel gene 

kaçmı~lardı. işte küçük ordudan kur.- knldığı hatta müstahsili \le memlelce olursak or da yaşıy~n maanla· Çinde bulup göstermek müm-
":t/ ti znrat'a 1&01etuğu belli olmu~tu. rın da hastalanmasını, yaralan· kündür. (Şin · Tong) ad.nda bir 

tulanlar yalnız· bunlardı. 938 tütün mahsulü için inhi5ar• masına tedaviye ıhtıyaç duymuş Çın hülcümdan nebatat ha km-
p lal· ida?"Cai l2miY ba~müdürlüğü 'rntn· olmasını hayatın ıcabatandan da ma'umat cdinmiu bunların 

Ol'los bir tn\Uk parçalamakln rum, karnrguhn donetek mi\ i7.. bir ;ıte.s ılcı de kurMılandılal' bıcde, k ı k k · T f ··b ı · d 
llıeı:. ı · takasında tütün zer ine müsaade e· ayma· ta zor u Ç~ meyız. a· cvaa ve lecru e erme ayanan 
1 ~gu ol n Ar mi tnbuğmı uza- Ato re rnp \erdi: gen<' durmamışhırdı. Hendeğe ntlı- ı_ b il I 
ırken d d" 1 ı dilen arazi 24 bin ku··•r ı._ektardır. rihten evelki hadisler pe" e 1 tesir erini aö terir bir cetvel ı ki: - Cç s be1>t('n doln) ı döneme- yarnk ) ık1l, yere hücuma rnzır am- 0

.. n o 
- Bu karı mutlak ş ytnn olmalı! yiz: Dil'incisi, l,ahvaltımızı bitirme- ~ orlnr<lı. Yapılan tahminlere göre, bu arazi· değilse de semavi kitaplar ile tertip ve neşretmiştir. insanların 

eı· l>eki, bu ölüm \'esikası hala onun dik; ikinrisi konuşacak dnhn mü- Ato dediki: den eld edilecek tütiin miktarı 16 bazı e ki müverriblerden gelen eaki itikadları arasında herhangi 
ınde mi? Diye D rtanynn sordu. him ylcrimiz var; üçlincüsü de - Hadi al'kndaşarım, bir hamle- milyon küsür bin kilodur. Şayed 'ha- rivayetler bı1.c öğretiyor ki, ilk bir tesir veya mevcudiyete iha-

kai;' liayır, benim elime geçti; fakat mukannen vııktin bitmesine daha ele iı;lerini bitirelim. Duvara! Dll\a- valar müaaid giderse bu tahminde insanlar yaraluını ağaç kabuk· kim bir Allah düşünülür ve ta· 
olııl:cn geçti dersem yalan söylemiş on drıkikn ''nr. ra.. yanılınmıyacağl söylenebilir. larıle, ığcJç yapraidari1e sara· babet Allahı diye bir de ( Eı· 

'"um. _ o halele bır km gn {)lanı ha- Hunun üzerine dört arkadnş, Gri- 1 d k d · le..... ) t d 1 
f k, Türkiy ve hususile E ... e mınta· rak, ist ra ıat c ere • te avı u ap asavvur e i irdi. 

L - Azizim ~tos, hayatımı size knç zırlnmnlıyız di~ e Aramis teklifte n onun da yardımı ile, tli e ıerinin ... I E k 1 .. b 
ıı;ez.ı b k b. d kasının 938 tu"tu"'n mahaulu" ı"çı"n toplu eylcrlermiş. laç kul.anılması me· s ·ü a eskülaba atfen ma· k orçlu oldugumu nyannytıca- bulundu. namlısı ile biiyü • ır uvar parça. ı-
•'lQ. Atos cevap verdi: na daynndılnr ki, duvar ruzgarln sal malumat henüz elde edilemediğin· deniyct b:r haylı ilerledikten betler yapı1ıı, bu eskülib ma· 
~l'arnis sordu: _Bu çok kolay, dedi, düşman kur- lnmyormuş gibi oynndı'ktan soıwa d n tahmin~ genişletemiyoruz. sorıra revr.ç bulmuştur. betlerınde ilaç ve tedavi tatbik 

..,, - Demek bizim yanımızdan onu şun menziline g:irer girmez uzerlerine dibinden kurtulnrak dehşetli bir ÇU· A k 1 d" Es\.: ı zamanlarda tedavi lhe· edilirdı. O zamanki inıanlar •u nca , Öy e zanne ıyoruz ki, 
l'lnek için nyrıldıin? nteş etmeliyiz; cger ilerlemekte de- tardı yapıp hendeğin içfoc yıkıldı. b 'k m. en hemen telkin usuUui yapı· hastalandıkları vAkıl E•ku··ıa-b 

k k b · f d u a ne eld edil ece r~kolte ~eçen " 
- Şüphe izI vnm ederlerse tekrar ate eder ve tü- Sonra ·or unç ır erya işitildi, lır ve bazı tu-t·u-ler ile mabedıne gider, EEküla'"p de· 

P ki X rd t d l t h l yıllardan daha yüksek olmasa da .. ._ - e • , n inalın o n1eh1;ubu siz- f eklerimiz dolu !bulundukça a~ et~ ~z . u~ıana rnrış ı ... \'e erşe~· o up ·ı b b ~ 11 h 
"! -• 0 b tm ... t memleket ı"rı·nkalı"te bakı.rnınaan afyondan istifade edilirdı. Hat. m en ta a et tt a ına yalva· uu' mekte devam ederiz; bundan sonra 1 1s 1• ~ 
- İşte, diyeı•ek :At.o~ o çok kıymetli da onlnr jJcrlemckte ısrar gösterir- -Acnba hepsini bitirebilclik mi? daha büyüle faydalar sağlıyacalc bir b bazı mabcdlerde ya'kılan bu· rsrlard · Tab tar hi hurafat tve 

"98ikayı caketinin cebinden çıkardı. lerse,hendeğe kadar sokulmalarıııı Diye ordu. derecede bulunacaktır. 1hurlar o devirl(rden kalma usul· efsane ş!klini alan bu hıkaye· 
eı l>arta.nyan titrediğini gizlemediği b Ier ve 0 nndn • u dimdik durmakta -Dener., eı.·ıe görünüyor.. Esaaen güdülen gaye, çok ve ka· lcrden başka b r~cy değildir. lcr zap clm ştir. Bergama ci. 
·is-le ka~dı açıp okudu: bulunan dunıı· parçasını iizerlcrine Diye Dartnnan CC\'fiP verdi. 1 k defa ilim, fen ve onayi et· varrnda~.i köylerden Marküı, 

B H · d · k litcai dütük mahsul değil, miktarı ika ,.:._",.u ı•esikamn hamili vautığı feyi, yıkımı.. - ayır; ışte üç ört tnnesı açı- raf nda tatbikata geçen Çinliler Jülıyüs • Ape.as ad•ndaki bir 
-""1JU. t'kmn seldmeti t"in, benim em- - Bra"o ! nı·,.e Portos baO-ırdı; yo:r. fi bir ınia'bet dahilinde kalitesi yük- d Ik ı. •. .• ~ h . 

rh... ır • " e. olduğuna gö c ilk te avi ve i ıır.o;.unu.ı azım sizli.eten şi <aye-
'l'ftıe yapmıştır. dog~rusu, Atos, iz anamzdan general Dıyc Portos tın~ kırdı. sek mahauJdür. I l 

ı licı da orada bulı yor.ız. liç tı o muş ve Es:Cu.ap mabedine-
6 Knnunuevel 1627 Rişelyö doğmuşsunuz; kndisini kumandan Unlakaten, bu tali iz nclamlıll'<'lun Bu aene bugayeye yaklaıılauğı ti 

•- · d-~· 1.: ve tedavi Çinlilerden Hind ve gitmiş vP do.) deni.e.ı m hrap ~mıs euı .U: zanneden !Kardinal sizin yanınızda liç dört ki i kanla mül mma l.ıir hal- ıimdiki vaziyetten anlaıılmaktadır. 
- Hakikate k ük ı b" h" ·· d h" ı d ğı k ı Mısıra, Irana, Turana, ltalya ve g bı b r yere geçm ş, Eskulabı "e&lka • n ço • m emme ır ıçtır. e ~e ıı· yo una o '.l1 nçmış ar ve N. B. F d il' • d d k h 

1 . At-Os dedi ld: nihayet şehre girmiı;ılerdi. İşte kü- _ ransaya ağılmıştır. ıt iıacı ua ere ast., ığıııaan kur• 
b lrendisinin idam karınını oknynn - Efendiler, gözlerinizi etı·afa çak ordudnn kurtulanlar ~·almz bun L •• · ( Ç nlilerJc Hind ve 1 anlılar, tulmak rıcasınd ;ı l>u. nmuşl u . 

•rtanyan sordu: yaymayııuz, ricn ederim; herkes ni· iaı'<iı. UZUm)U DOt ar rski Mıs.rlılar tatb.k ederken, O gece evine gelen basta, u· 
...... Bu ktğıdı pa""alnma""·ınız.t ı;ıan alncı:ılrı adamı sbrı:.in. Ato saatine baktı: d E L··ı- E 

·y ~ '!t ·~ e.· ,., "'RL'N.'ı :ı.·a. haıtayı mabede getirirler, gün· yasın a s.cu auı görıınuş, s· 
4t.os cevap verdi: Dıırtanyım: -Ef encliler, dedi, burııda bir sa:ıt :ı c. ~c.n;: k · ~ k d 

H ı lük, öd aır.acı g .bi buhurlar ya· Ü.ap en isine şunları söy.c· 
- ayıı-, bilakis dikkatle saklan- - Ben benimkini seçtim, d di. bulunmuş ve bnhsi k11zaıım1ş bulu- rmirdea ~ ~!lıı blku nea • 

trılJı • bu 1.1:.:ı;..d ik d' p 1: f ı t d ı ö t b l Jerio hareket uatJerı·.. kar;ar, afyon v e esrar miştıı: Ya""mur vağarkcn bası , ~&• ı en ı doluı1u altın - oı os: nuyoruz; a rn nıın c meı u u- l5 , • 

fçtn btle verem m. - Ben de seçtim, dedi. nahın; bundan bnşkn, Daı'f:anyan Agdın hattı; Al sancak: g bi nebatattan istifade ederek, açık gezıpe, elemek, peya r ve 
- Peki, kadın imdi n yapacak? Arnmis: daha aklına gelen şe~·i söylemedi. 1rmir.Karakuyu·Ankara: Paıır. nastıyı uyuşturarak, sarhoş ederek acı marul ıl~ karış k maydanoz 

l>iye delikanlı sordu. - Ben de, dedi. Silahşor ımalum olan serin knnlıh- reef, çarıamba, cnma, puu gdııleri l bl l ğ yel Su banyosu ıL•ap kendi ken· 
ı e cm ve ııbra arını aza .ma a " 

- Adam sen de, diye Ato:J, ehem~ -O halde ate ! ğını takınorak geıi kalan kahval- •aaı 2 .ın de. dinı elinle ov!, limonata lÇI Bu 
D h · nilli: 8 çalı~ırlardı. O 2.aman bu ı\fıç· 

lnlyetsfzce ce\•ap verdi. iye Atos kumnndn verdi. tının başma tekı·ar oturdu. ml1' • • gb ıt Üskblip mabedinin etrafında 
lb n· rt ·ı ı b" l~ e J5,40 da Jarı yapmak. ve tatb k etme\c, snt tfrnal i, AU>: ı:ıamınd!t .::ılça.k bir ö sı ı ıı· anda patladı. ve -Aklına geleni mi? 1 koşa koşa bir kaç defa dola11.I 

1 h orun \' ıka3 ı rl ıkendi.sin- ort ışi ;) t'l'C'! scrıldi. Di) c Uaı'lanymı soratı. 1.mir-Dcnizli: Salı. per,embe. mabe\lerde buluoanlar.n işi idi. ., 
den aldıMını I~nrdin in yaznr; onun Hemen hf.icum borusu çalındı \e -E\et: aklın1n hır ) geldi, d ~- t"omertcai ~iıoleri •Ht 6.SO de Tedavi namına nebatattan ı•ti- Sıcak ıuya ıarap karıştıraıak ıçt 
he ı. k'. ı k J ı fı.mır·T.ire~demi•: Henabıb ııuı Aras ra fa'- · d-kı · saumı görürk n arkadnslnrı Ara- uçur rU\'\ t uz ı ııclımlarln iforle- miştiniz. • fade edılir, ökse otu, mine ... r gor u erıne 
lnls Ue Porto tan dtı kurtulmag"ı u- meğe bn ladı. Di~·e Alo~ ccvnp verdi. ~.as de lbir katar: lıer akpm uu sadaka verl Knbıdık çekiyorsan 
tıut 17,30 Od mi bır treıı. 16,30 da ç·ç'!ği gibi hala tababette kul· b l 
le ınamn !m ayni mektuba derceder. Bunun üzerine intizamsız bir hal- -Oh, hntırımn gedi. J~·et, ikincı Tireye otorn. tanılan nebatat ta ço kullanı· a a .süt kanşlırarak içJ" 
aı-dinal ıs bu -Q.4amlnrın her ?Jl· dP :.ıfes etmekte devnm edildiyse de clefa olarak 1ngiltercye gideceğim; Al Eskü.nptan aldıır.a ra"'etela·ı· 

ın 1._ ]"' yon hatlı: Basmanede"TI: l d B 1 b l ·ı k t 5 .... ,.. .... 

S
an ~:şısınn çılitıkıannı .uu ~ııU.r. her kur~ım hedefini doğruca 'UI~· gidip M. Bukinghcımı bulncagını. ı t ır ı. un arı a 1 e anış ıra· tatbik eden Apelia bir au··u 

0nra hır gün Dartanyanı tevkü et .. 'Ybmn. -l2nıuınlıı _b raber Ro eJlil r -Siı bunu \'fipmn·ncaksıııı 2 ımir· tımbul· nkarı: Her ~h rak, dualar ederek yedirir1crdi. • 
t[rir, ve onun zındandn yalmz canı knlcd ki arkrıda lnrın ~e zn~91t'ı · · .. t 7 de fpuat, cum•, çarpmb•• Bugün üfürükcühik dedığ'im12. üşümüş. basta olmuı, yine ıo· 
sıkılmasın diye bb!I d yanma ar a- olduklanm biliyorlarmış gibi hızlı Di) e Atos suğuk b1r ce\'up \'erdi. ııleri ~ıı.k:lı "'• on-bııro bul&ıamf ıeyler tatb.k olunt1rdu. Zaman luğu iEsküıapta bulmuş, o geco 
~ olarak yollar. hızlı ilerlemekte de\•am ediyorlardı. -NiçJn, 01 adn Lil" korc bulunınrı- fomi· • Sowı: Pa&ar ve paıur. rüyasıdda Eskülap: 

Portos dedi l·f: Her ile att>ııte en a2dan iki adanı dım mı? •ul 'örılc:ri ıut 15· 28 de geçtikçe P lesenk, terem~nti ve •Tuz ile lıardal ununu biraz 

- '.Az.izim Ato ıımn derim ki dilı:1uyordu; fakat kurşun teımdUJ et- -Ev 1; fnkı t o z m~ın htu'Jl ) ok- '""'~U:.ir·Bs~~~:: r:~:~i 8~i,.~i:'. ratıhleraıı kul an:lması, ~ene ne sıcak uya lcarııtıraraic bununla 
•ı:ıtığınız kA soğuktur. miyen1 r ~liıii.}u lerlui hi !ınvas,lot- lu; o z~m ın .l\1. Hukinghaııı bir do.t- batatın zamklarınd1n, sak1zla- vücudunu ov! .. demi.::, Eslcula" yiı uıt 7,20 do muhtelit katar; Y 

- Ben şakn etmiyorum. mıyoı·Jardı. tu, düşmnn ucğildı. Şimdi sizin yap- ;pazarteıi, çar~mba, cuau gııol•ri rından istifade etmek yo1lan pın bu reçetesi de Apeliaa 
Portos s6ze knrışh: h }{alenin eiPğiııe gcldiklcıri znmım mnk istdiğiniz şey \'ntan hainligi d.ıpreı uat 12 el tutulmuştu. O üleri kokmaktan bırebir gelm iştır. Artık Eılcti-

ka; Bilt::tıi ini~ bence bu mel'un aJU bir dlizine düşmım vardı: son olur. --Sonu· ç r- ımiNioaı: f>a:au •e parart•ti kurtarmak için bugün bıle carı liptaa nıyaı ederek ha1tah}'ina 
b· . mn .. a :n? oparmak, dunlarmı • > ~llule1i Hat lu.28 tt~ k) 1 çare arayanlar mabede er der 
ııun gıbı Liltınce yerine Fransızca Ç J M D J K L E R H.,. %aman liizını olan tel•· olan tahn t (mumyalama uıu • E e 

:kuyan 2nvıı1Jı Hui'no ~eytnnlarınm leri elde edilmışti. Böylece ölü· ılcülaptan reçete istermiş, Oı-
llfalaıını kopıu·maktan claho. az gü- Jon numaralu !eri mumyalayarak lcolcmalctan külip hatiften ı~Ien bir aada 

nah y Yangın ihbarı: :l222 • t•lıir ' tele. ·ı b 1 
olur. b• b k hrtarmak usuliyle oldukr• mu··. 1 e aşı •ğrıyanıara ( Aspirin 
S aşaylŞlmlza lr a 1§ fonn müracaat ouwaraıc 220!). 1ao v- d ğ 1 

- iz ne d r inız" papaz?. D.İ"e h' ı l r h b d 1 B e ıı, zeytinvağına anason unu 4.to • ,, ır e.rarau h eroıı mGneaıt nam• im ir a ım atı mıştır. ugün- ' 
8 sOkOnetle ordu. Şair, ne gü:Eel sövlemie: bize: ra11: .. 150 • d· .. tn•L •ır" keti: 2on •. k L ika tarak yapılan hamurun ba•a 

" '"' ~ !i; w u Ü ilim aleminin CSIS!DJ ıı:uran Y 
-Porto un fikrindyim, derlm, tU- Ya dünyaya gelm aeydim, -Yuıklar olsun ..dedirtiyor- bu hn~aııı: 2326 · pofö: 2463 ·imddı sürülmesini ıöylermiş. Badem· 

~e ·.lı·am· d y k hhJ .,0 6 n a•epıi, antjıepıinın temcltı .. 
• ıs ce\·ap ver i. a a hın olmasaydı! mudur inaanhk? Bu beşer kavgası· 11 : .. 1 · umana iıtuyoııa: W' cilc ve botaz hiıtalıklarına çok 

t --Şüpheafa ben de uye, diye Dnr- Evet, §U kaiamrzm İçindeki ak- nın mulıaasalaaı ve neticesi bu mu- S6S • Al ancak iııuyon : 213' · tarının ° zaman atıldlğını da •<>tuk •u ile ıgarpra tavaiye 
'nyan söze atıldı. lın, ışu göğıümüzün içindeki yüYeiin dut'? l auport ••pu~ ıakelıııi: 21l~a hat rlamıak lazımdır. :1 . t 

l> rt ded dah e ermış. ıp tarjbinde ıarip 0 08 i kic ..ı.u • •t•iıdaki mid nin, §U hepi· AğzıınızJn tadı gidiyor dudakla- Şehir oakit Tıuııaların1J1 •hah· MeşburPastor kaç aıar sonra mik- b 
ı.-. B--ı- t · ır · · b w ı ' irer yer tutan bu Ealcülin hi-ı." t:ı~e V raın karı uzaldaraa mızı ag amış olan ainirlerin ve da- rannı arasında kinin çiğnemiş Lir aıt· le..,n il~ H ıoce 9CHI lııarektl robun ne olduğı:anu ortaya ,,.L k ...... ı -r 

19\llunuy .. 1.n b h b'I ,- •L- ir .... eri burüa mahiyet itibarile 
or, ÇUDAu urada olsaydı be- • 1 mem nelerin elinde, biz ne· ın h gibi yutkunamaz ıvaziy,ete dü· Halleri: mııbr. lliç ve tedavi böylece 

ili vok rahatsız ederdi. yİ2:? Sorarım. neyiz biz? ıüyoruz.. r tetkik edilecek olursa huımaız· 
.. _.... - d' b" ,. ramllaJlltır.e göze çarpacak bir şekil aldığı J JC. • 1 - .aı&M'•ltcrede bulumnnaı da Fran- A 1 ır oyuncak de.jil mi? Hem Hiç ummadığımız biY zamanda Be r --'--L ç ..... 1.,ab.ıı,. ... lgl peynır, acı •aru ve may-

'-d b ı d taa d • '- - ..... ·ı .. vakit hükümdarlar bu işe el d · · L- J a u unur kadar beni ı·ahatslz e aa . n, .ra ,uir pul etmiyecek muhitimizin en yakininde olanını, beft• biı uamnt baıe!ul ecler. anozun tavııye.i ıtiu.ri e şayan 
tdiror, diye Atoı cevap \•erdi olan blr oyuncald.. hatta o muhitin içinde bulunanmı Buau ua& altıda bante& .a.. W.. uzatmış, iliç yapmak ve tedavj dikkattir. 

l>artanyan aöze kanıtı: " Hayatımızın lher dakikasında, bizim halimizle. ibizim deNlimizlc el RaıaTıJ IAklb .... Badaa etmek münhasıran hükümdarla· Peynir, halk arasında mide\Iİ• 
- N d bul mutlak bemutlak, bunlardan birinin L~ b" . . _ 90ma bet dOıt oakikaU lıtiı '"• na iti olmığa baılamı .... Fıliı· ..ı· d ft Ç" k"' ere e unsa ben rahatsızım • tak lm l k k ıuç ır mUnaaebetJ olmayan, lkendı •"' gir ıye maru ur. un u sütün 
- p~,·-t · pefıne 1 lf 0 ara oıup duru- 2 _ ~' .,. • "1 tardır. t n kral farından Abra bam ve 1. dı~ ta ha m M t• • 

,,. ~ o.anin avucunda iRen yoru&. Midemiz ayajS.a 1-alktıaı , .. a. ae. ,..ıne uUıkUn, VU:Eütnil2e cülen ve U5ra ~· m ur ne ıceıı mey 
...,.ne_ k • 1

" • - Gece 10D uımn7 ce..ı--ha. J akop terkipler.ni aiz:i ıtUttalc· d k b dd b 
~.&.1.1 esmedin, boğmadın, yahud man, biz bütün vaı-lağunı2ıa .... pa 0 • bızden nldığını mide11ine Jndb·diktcn ... s t'lediı ;- 6 ana çı an u ma eye ugüa 

•-- dın s- !t__ d 2... · • lan bir takım ilaçları Mısırdı ·ı· bı"r •may• dı d. ş· ttı.cıa ? DOnyada yalnız menler ge- turunız. sont!a ,_,n i 12.evkinin lkal>uğu içinde KoUtıaa Geaetyalıya ilk tramo 1 ım " r ıyor. ımi 
teJmez, diye Portos cevap verdi. biz bütün varlıgumıla ppa oturu- ı-ahat. 'l'ahat,tembel ve ıakayd gevi§ •Y u"bableJia 5,26 War. lJdDoi F.i'stinde alenen ••ttırırlar.nuş.. bakteriyoloii bize peyniri bir 

l>J._ Ôjle mt 2annediyorsun Porto ? naz. getirdiiini görüyoru2. Bu def'a da si uamn1 bu'"' eoar., U• • 1wo Hükümdar Salamon "e Jeremi diaatH olarak tanmmış mıde· 
~· •llihıor gQ.lllmsfYerek cevap Mide bizin-: hale getiriyor düıü· nirlerimiz kabarıyor. Kanımız, di- met .a.. ayrıca ilaçlar yaparak biri birle- deki fermentation laetee de mü 
ı.u;:Wki bunun manasını ynlıuz Dar- nünüs. 1:1aan.nude için l<endiaini sa- maj'ımızın etrafında yayık içinde "-.mu GaMl,.UJ• geae _. rine rekabete kalkışmışlardı. bi~. rol almış olduğunu öğret· 

anlı,yabflmt ti. hyor. Mıdemız heaahına birer dolap d'·:ı:.··ı "t "b• b" . .
1 

tra•••J ... , lıirde lunkel -... Hattı çok ihtiyar bir Jbruinia mışhr. Acı marul da bugün 
- B f k . • • ... oı;u en su eı ı ızı çı eden çıkan- ü-4u ••el~- de INı 11&9f4' l 1.,, 

41..f~ De~ m a lı~a birşey geldi, beyi'ırı hızı ıl~ çalııtıgırnız çok va· ~r. Deli gibi oluyor.uz. Ve fazilet· dır görmiyen gözlerini bahlc Hfra· aıdo'karyum denilen muıeklcin 
a nyan ftırazda bulundu. kidir. Kubbemn altında «kann tok- lerimizin Cluvduaumu _ı • \ar . sile bu Hükümdarlardaa ıbirinin bir madde oldu ..... unu b .l )'""ruz. 

- Ne all>f ..ıı.. ·ııı.... ~ . . . . . , J • z en .uerın ısev •r •-- 5 ,., 
cltılarz ' w.a,re 81 ·~Orlııı- sor- !uauna mesaı» •••tem.ı, nulyonlarca ıılerin, yaptığımız iyiliklerin birer roparuu: açhiı rivayeti bile vardır. Maydanozun (cnideaüvaz) adıle 

- snar b ınsan taraf~d.a:ıc tatbık ediliyor. abes teYd n başka bir,ey olmadık- .ı..ua. ~ .. ..,. Iran hülı:ümdadarı•aa. biri mideyi ho~ tutan bir ot oldu-
~ 1 aşına diye Gıimo bn- Sonra 1!'1aıy ınu~ faha kalkı- lar.uu kavrıyoruz. Ve o ıvakit bir •il 6Mto -.por1&14 UU.. Gıec. (Panzehir) adile bir macun ter• ğ b J 
ı .. _ . Delikanlılar sıçrıyarak silah- yor. Şuur bır tar:ıfa, ır:ade öte tara- perdee yırtıhyor, lbir sahne ~özükü· IOD fapıK ...a lli~ u ııç,.i'ıll> b" 1 b unu ı miyen yoktur. Demek 
""'llla &anldılar. fa, utanmak berı kenara aidiyor ve yor ve bakıyoı U"' 1_! bu • . 1L h 111 lıuekeı ~ tip etmiı, her ae il' eaen U oluyor kı, efsanevi eskülap mü· 

B • ..,, aııur !uu ra- w---wehduı ı.... ü --· ilacı almıştır. Bundan anlacıılı· b lcıtu u sefer yirmi rahud yirmi beş ıaeyre kalkıyoruz. Milıaheclelerimiz nından aonraki ileınin Ol'taauıda -ıv- -,-- ~ e11e•esi ugünun tababet ne a.,. 
f~ ik kadar bir kuvyet geliyordu; murdar ilijimizin basit ve «di bil' u- her§ey yıkılmııtll', her-.y yalan ve :C ~" :.- ~ •..- -" '"' yorki ,zehirli nebatatı bulan iıı lem o!amıyan reçeteler tcı t p 
~ t a-elenler şehirliler değildi; ıaiı olarak kıvranıyoruz. iarençtir. Biz de bir tarafa yıkılıp GWAa 1Nz ,_um ..._ Wı tanlar, bunlardan ıehirlenıaeğc clmışt'r. Şu lı:ıda. fark Jr kı 

perler ve kale muhafızlan~ dı. Biraz aonYa akhmız, muhakeme- kalıyol'U2. Bi:ı ıu I& liıni21e, ıu biça· ~ .arau. AJq.am ..m"'- 1G&1• bıılaomlf, panzelıir ramıştıı. bu unuu ı hacı ~xhı!at> 1 1 eı •P. 
ortos dedi ki: miz, idrakimiz ite baılıyor. Hayatı ı-e halimi2le neyfa, wrarım; neyiz? .eıerier uatt• biıdU. ı:aç Ye tedavi etrahnda boylt' Jerınden elbette çok m•ıfL' d 

..._ 1k1 tRafı mUaav! ~grmUJ-~ ~ıml.,.m .savb>Hinden tetkike ve _ ~ _ .._ ~ Çimdik bıkiye ve rcfsıne şeklınde ıöı,• 
1 

938 tütün mahsuHinün ekimi bit· 

--Sonu \'&ı'--
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- Başı f inci sahi/ede -

Rumen • 
1 

t1 z. r an 2 """""' 

• 
esı 

Kral Karo/u,1 riyaset. ,de bir toplantı 
yapmış ve mühim k rarlar alm! · tır . a ını a - Yüksek t svibinize arzet· 

1 tiğimiz Türk· Yunarı muabedes , 
eve ile m ubedelerin bir zamı· 
mesidir. 

Harb ursa, evveli 
·r. Sovye R- sya 

yak rban gi 
atı ın 

•• 
ecek
ları 

İki kardeş ve müttefik mcm • 
leket arasındaki dostluk ve İt· 

Bülcreş, 1 (Radyo) - Btıg"in öğ!eden so:ıra intışar eden 111 

bir haber, saraydı j(ral Karolun rıyasetinde mühim bir içtiJD• 
ak.tediıdiğin ve kab· rıede değ ş klıkler oıacağ. ıı bildiriyorda. 
Fakat biraz sonra, kabine değ ş.kl kleriniıı asaJsız oldutu "' 
yalnız, devlet:n harici ve da bi.i s yaseti için, sarayda fev~ali~ 
müz 1kerelere başlarıdığı anlaşılm ştır. 

ucu 
fos~ova, 1 (Radyo) - Sov· m;---=-a!l~nmm:.ı:~ll'!":lıc.. .:::1ZM1ızm::l!mlıım--1mr311-a::::s::.l:m:::11 

yet Rusya m tbuatıi Çekoslo· ·z k arb• 
tifakan bayırla neticelerinden 
bahseden H.mcıye Ve<ılim.z, 

vak1 meıele inin, fevkalade 
ehemmiyetini ubafaza etmekte 

oldufunu ileri sürerek, uzun 

makaleler y zmaktadır .. 
lıvestiya ve p, vda gızete· 

leri1 bir a~ızdan Po:onyaya 
hücupı etmektedirler. Bu gaze· 

t ler, Çekoslovakya meaele in· 

d Polonyaoın takip ett:ğ'i ıi-

aıeU takbih etm~kto ve bir 
harp olursa, evvela Polonyanın 
kurb a '.deceğiqi k ydeyle
mektedirler. 

Rusya bükGmeti, icabında 
hazır bulunmak üzere ordu, 

donanma ve bav ııvvetlcrin• 

emirler vermiştir. 

MoskovaJ 1 (Radyo) - Ruı 
ordusu, yalcınd büyiik ancv· 
ralara hazırl nayor. 

Harbiy komiıerliti, uı or· 
du unun, motör"zc edilmiş bü· 

tüo kıt'a tını manevı • ıoka• 
cakbr. 

Alakadarlann verditi mala. 
mata göre, Rusyanao .h r tara· 

fanda askeri bazarl.ldar başla· 
mışbr. 

Sal.hli u.Ödemiş 
you 
••••• 

Salihli, (HJIJsi ) - Salihli • 
Ödem~ yolu ihtiyacı iyi bir ıu· 

~ett karşılıysc k tarzda ikmal 
edilmiıtir. Bu yol, ayni zaman· 
da Salihlinin Kurşunlu banyo· 

ları içinden geçmektedir. Kur· 

unlu banyolara yeni aliıtecir· 

lere ibıle edilmiştir. Banyolara 
gidecek olan( rın her tür:o is· 
tirabatleri temin dil melcle be· 
Taber yeni yoluo ~olı: iılek bu· 
lunması baaehile kalabalığın 

art cağı mubakka1ctır. Ali h di· 
yen e:varaada vali B. dotor 
Lüfi Kırdarın him eti ile m~y· 
dao getirimiı olan çok güzel 
ve orijin 1 Çeşmede göıülo· 
cok eserler meyanındadır. 

Allah diyen, Kurıunlu ban• 
yolırına istirahat ve tedavi için 

idccck olanlara ayraca bir te· 
neıziih mevkii olmuştur. Ha· 

v ıınıa, suyunun, mevkiiaia hu· 
ausiyeti it&b rile de balkın rat 
betini ~ekmektedir. 

- Bnşı 1 inci sahifede-

Han kov, J (A.A.) - Yung· 
aenkin şim li garbısmde birkaç 
günden beri Lunkay dem ryoluna 
taarruz etmekle olan 26 bin 
mevcutlu 14 üncü J ıpon fırkası 

Yensikan ile Lo ıtangnn ra
sında tam mile imha olunmuş· 
tur. Fırk komutanı olan gene· 

ral Dol.hara kaçmağa muvaffak 

olmu~tur. 

Çınde uzun eneler J pon 
casus ttşkılatını id re etm·ş 
olan gene:-al Dolıhe.ra Çin · J J· 

pon ihtilafının başiıca arnille
ri:ıden ve Çinin ve Asyanın 
Japonya tarafınd;ın fethedilmesi 

planını bazırlıyanlardan biridir. 
Bu suretle Japonlar muhasa· 

mat başlıyal.danber' dördjncü 
büyük bir hez mete uğtam•ş 
oluyorlır. Muharebe snhasmda 

22,000 ö:ü ve onu yüksek rüt
beli aubay olmak ÜZ.!re 600 
esir bırakmış!' c:!ır. 

Hınkov, ] (A.A.) -Sosyen· 
de harekatta bulunan 65 bin 
mevcutlu Çia ordusu Po·peiho· 
nun s hıllerinc varmış ve düş· 

manın Yungseng ile olan mu· 
v11ala hattını kesmek üzere 
Mesenki muhasaraya başl a· 

mıştır. Vaziyet Sansi ve Akan· 
sunun garbmdaki mmtalcalarda 
tamami!e Çin o·dusu lehine 
inki ıf etmekted r. 

Hankov, 1 (AA.) - J lporı 
hükumeti fevkalade mücehhez 

60 bin kişilik ycnı bir kuvvet 
daha Çine gönderm · ştir. D.ğer 

tara~ta 1 Mançukoda bulunan 

Japo::ı ordusunun bir kısmı da 

Çin harekat s hasına nakledil· 
miştır. Japonlar Ç n kıtaatının 
San inin cenubundan şimale 

doğru· bir ileri harekette bulun· 
masındaa korkuyorlar. 

Hnnkov, 1 (A.A.) - Susovdnn 
Takseng istikametinde ierlcınekte 
olan Japon kuvvetleri 20 bin kişilik 
bir Çin kuvvctile karşılaşmış ''e ce
reyan eden kemi ıbir muhı!rche ne
ticesinde ,Japon kuvvetleri dagıtıl
mıştır. 

Kuscn ve Susovdrın Şarka doğru 
ilerlemekte olan Çin kıtnntı Yunsc!l 
sehrine varmqlar ~e Jrır•en!arla 
şiddetli bir muhnrebevc tutulınış-

1 rdır. Bu kuvvetler mezkur 
Şt hrin cenup tarafında ilerlıye• 
rek Şarkta ki Çin kol ı ile bir-

-I· "Ah, bu gön·· '' • . . . ... -" ' ·Ui"'· ~ ~ . . .. ·' 'i ,· '!tı.• ,.,. ... : . -........ ~. ,,;·J1•i.:.:!'t- .. 

.eşmıştar. J. ponlar bin ö.ü ver· 
mış erdir. 

Lankang şehrinde müdafaa 
için ka lmış o !an dört o.n J ı
pon skeri mukabil Ç n taaı ruzu 
ne. C!sınde mevctıdunu:ı dö tte 
üçiinü kaybetmıştir. 

Sisiyen istıkam~tınde iler.c· 
mek istiyen bir düşman müf· 
rezesi Lung:ıy civarında mağ· 
lup edilmiş ve 9 tank ile 19 
zu hla otomob.l bırakarak kaç· 
mıştır. 

Teusıyen son 24 saat içinde 
d5rt defa elden c e geçm ıştır. 
2900 Jıporı ö.ü sııyılm ış t r. 

Hankov, 1 ( A. A. ) - Ç·n 
akanc müfrezelerı Nankınin 15 
kılomelre ce ıubı şarıc:isine k • 
dar sok"' ~.ınuşlar ıır. O . aJa şıd· 
detli bir muh ı ebe devam e~i· 
yor. D.ğer taraftarı g .rne al 
Yehtınıcin kumandası alt111daki 
Ç n kıt atı aa V ..ıhu deıniryo u 
nu geçer ·k Tanktu ve L sov.dy 
de bulunan Ç n kuvvetler.le 
birleşmıştir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Kabine 
Çindeki orduyu takv ye ıçin ye
niden tam mevcut] ı 12 f rka 
göndermeğe karar vermiştir. 

Ha ıkov, 1 (A.A.) - Çı.ı or· 
dusu taraf nd ln Laıuenk üz ~· 
rinde yap la ı bır muk bil taar
ruz netices n de bu şehır tama· 
mile Japonlaraıı elınden kurta· 
r-.lmıştır. 

• Haı.kov, 1 (R dyo) :__ AJmıın 
hü uınetı, ç ıd .. kı asbıi mu· 
aliımıerın ve heyctıerin Çı lden 

ayrılm llarını cmretm ştır. Fa:Cat 
bu muallimler, Ç n Mi ıi Müda 
f aasına ait bı rçok esrara vakıf· 
tarlar. Ç n hü .... ıi neti, bu mual· 

limle Çın hududlarından dışarı 
çıkarmak istememektedır. 

Selahiyettar membalardan alı· 
nan haberlere göre, J pn hü· 
ku:neti, Ç nde Almanya V " ital· 
yaya nüfuz mıntak ları ve mü· 
him menfeatler vadetmiştir. 

Şanghay, 1 R ıdyo) - J 1· 

pon : arın, Kantonda umumi bir 
hücum hazırlamakla meş_.{ul 
o;dukıarı söyle:ııyor. 

• Dii l de J ıpon tayyare!erile 
Ç•n tayyareıe ı arasında ş.d· 

detli bır hava muharebesi ol
muş ıse de tafs ıai alınama· 
mıştır. 

yen muahedenin mubtev yatını 
hcrkes·n biıdiğ.ni, evelce para· 
fe edild.ğı vakıt ilan olundu· 

ğunu, gizlı hiç bir noktası ol· 
mıyarı bu muahedertin hiçbir 
devleti ist.hdaf eylerned ğjni an· 

latm ş, b lıcan devl!t erı ara· 
ıuıda 1930 ve 1983 tarih lı 
dostlJk · muahedesi hakkındı 
malu nat veım ş, Bulg ırıstanla 
ebeai uostlu.- ve bıtarafuıc mu· 
ahedesi hdkkıoda ,zaba: ver· 

mış, Yugo:>1avya ve Romanya 
dostluk m Jabedeler nin Ba ık ln 
devıetlerinı birleştırıoesı .saye· 

s nde B~lkanlardalıei bavaıun 
değişt ğıni, Balkan kardeşlik 
duygusunun başladığına, Bal· 
kan devletleri mu ~ hhaslarıaın 

her yıl muhtel.f şchırlerde yap· 
tıkları top antı ıarda Balkan 
milletlerını buibir no daha çok 

yaklaştırd.ğını, araların:ıaıei me· 
seleleri daha esıslı şekillerde 

hailettiklerini, Bal.can yarama· 
dasında başı y.ın millctler.n 

çözülmez bağıarla biribirine 
bağlandı .darına söyiem ştır. 

Bay Rjştü Arasan bu izaha· 
tandan so ıra muhtelif hatıpler 
söz aıarak, Tür"·Eıen dostlu· 

ğurıun ehemmiyet ve samımı· 
yetınden bahsetmişler ve mua· 
hedeyı l.azır .ıyant.ıra teşekıeürde 

bul(Jnııı ış ardır. Netıceuc mu ı· 
zam mu tht: ıe alkıllarla kabul 
ecı.luııştir. 

e o 
Başı 1 mcı sahifede

bebıle Cdilıo ıun serbcsl kal
mak ıs cdiğ müddetçe tevk.f 

olun.ıııyacağı aıılaşılm ıktadır. 

D ğ ... taraftan Meıcsiıcada bü
tün memleketin ükün içinde 

buiunduğ.. söy.enmesino rağ
men bırçok eyaletacrde Cedıllo 

taraftarlarının yaptıkları !!Öyle· 

neo b .rçok h"ydutluk vak'alara 
devam eylemı:ktedir. 

Romanyada 
• • .A • • • 

.;:uyası par tı erın 
mallcrı 

Bükreş, 31 (A.A.) - Resmi 
ğazetede çıkan bir kanuil mu· 
cibince 31/3/1938 tarıbinde fağ· 

ved.len pa tiler.o mallan Ad· 
l.ye Nezuetinin idaresi altına 
alın maktadır. 

• -Ne gibi'!. du? 
- N(' gibi olacak, her genç kız Halbuki kendi saadetinin alımın 

gibi, Ren de 11ihnvet bir ha vat bil' ilk kurşunu sıkan ve onu bir ateşin 
kalp, bir yuva cl~ğistirmek. m~cbu- ortasına fırlatan kendi değil miydi? 
riyetindesin.. - Saa<let, yalnız yalnız izdivaç-

- Değiştirmezsem ııe çıkar?. Ja mı kabildir?. İnsan, içinin iste-
- Hiçbirşey çıkmaz amma. bu, mediği birşeyl yapmakla mesud 

V azan: .vilrüyen bir kanundur. Sonra dil- olur mu, bedbaht ve mu~tarip mi? .. 
# 1 

• iinmelisiıı ki, baba \•p annemiz ih- - Fakat. yarın böyle düşilnmi-
- 64 - tiyardır... ycceksin .. 

O nkşam, odnma erken çekildim. yapayalnız, genç ve güzel bir kız - Bakıyorum ki. beni udeta ev- _ Belki.. Belki!.. O gline kadar 
yorgunluğumu bahane ettim.. için epeyce tehlikelidir de... de kalmış ihtiyar bir bakire~"{' ben- rahatımı bozmak niyetindl' değilim. 

Ertesi sabah beni Güzide uyan- - Yok canım, izam ediyorsun .. zetiyorsun.. - Hakkm var: sen hii.Ia çocuk-
dırdı, karyolamın eynk ucundaki - Yolda arkadaşların var mıy- Güzide kıpkırmızı oldu: :.un Afcride ! .. 
koltuğu çekti, bnnn iyice yaklaştı.. dı? - Hayır, hayır vallahi, sen be- Tekrar saçlarımı okşuyor: 
Saçlarımı okşadı. Eminim ki, şu da- Durakladığımı hL ettim: nim kardeşimsin. Seni düşiinmek - Bana, bu bahsi açtığım icin 
kiknda beni seviyordu. !cinde sıcak _ Hayır. yo'k"tu.. benim hem borcum, hem de hak- darılmaclın değil mi?. 
bir duygu kaynıyordu. Bütlin tecessüsü ile bana bakıyoı~ kımdır.. - Hayır. fnknt ne demek iste-

V1lktile doktorla evlenirken de du: - Evet, öyledir, fakat benim ya- diğini anlıyamadım da ... 
n:yrni şeyi yapmış, sonra birdenbire _ Ne için sordun Güzide? şım henüz müsaiddir abla .. Ye ben Bir tereddüd devresi geçireli VP 

cekiliverrniş, müstehzi ve zalim ol- _ Hiç!... Yolculuklarda yeni bu mevzu üzerinde hiç clüşünme- oııra. dışnrısını dinler gilıi oldu: 
muştu. dostluklar doğar da onun için.. dim .. Ayni znmnnda.. - Sana bir talip çıktı da .. 

_ Yolda hiç korkmadın mı? _ Evet, fakat arkadaş olacak - Devmn et!. Acı bir kahkaha f1rlattım: 
_ Ne için korkayım Güzide? .. kimse yoktu... - Düşünmiyeceğim de.. - Bana. mı? .. Bana ha?. 

Ne var ki?.. Saçlarımı uzun uzadıya okşadı Dikkatle yüzüme baktı: GOliiyor ve hafif bir fısıltı halin-
- Canım, büsbütun yalnızdın ve birdenbire sordu: - Bu fikirde ııiye? .. İnsan, saa- de anlatıyor: 

da ondan. 1 tanbuldan Bandırmaya - Peki, Saime, sen kendi haya- detini çiğnemek ve kendi avuçları - Zengin, temiz, az çok oku
oradan da 1zmire kadar yapayanız tın için ne duşünilyorsun? içinde boğmak hakkına malik de- muş, genç ve güzel bir aile çocuğu .. 
gelmek , e bir gecenin yarı mı va- Doğrul maktan kendimi alama- [',ildir.. ı - Sonra? 
purda,-, arı31nı da trende geçirmek, dım: 1 Zavallı Giızide; ııcJcr öylüyor- - Fakat en bunu istihza ile 

Sarayda, baş yırı müzakereler, tam üç aat sürmüştür. 
Söylend ğ ne göre, bu mjukereıe den sonra, gayet mühim kr 

rarlar alınmıştır. · 

Cumhuriyetçi. r Lalması 
bombardı an ettiler 

Fran.~ist _r de, Va;a ·si ıa şehrindeki ."stii
~aml 1rı a d·k! -..rını .'ddJa edivorlar 

Saiaına . ,.a, 1 (R:1dyo) - Fıa •ıkistıerin, V.ılansiya iatibki_. 
larmı ele geç l ıcle · v~ S ı {' ı :i ıycı dojru ılerhyerek, büyik 
şoseyi işg 1 eyled kleri söyle'liyor. 

Fran ·dsde ... 1 bu mtıb~reoede.ı dört bin altıyüz esir aldıkllfl 
iddd.a olunuyor. 

S KO d..ı ş~hri, bugiin bo n budıman edılmış, beş kiıi öldil· 
rülmüş ve an kişi de yaralanmıştır, 

C .. unnuriycti ıspıı ıya tayyareıerının d"J, Mayork adaaıadıkİ 
L1paımay bom o udım l:ı ett kıen b ld.ril yor. 

Rus va 
Mcs ·afl:ıra i :t ·rak 

etme.ot istem_yor 
Londra, 1 (Radyo) - lspan· 

ya iş.erine ademı müdahale ko· 

mitesi re s Lord P ı:not; bugih 
do uzlar koınısyonuııd a b1.: y ı· 
natta bulunmuş · ve hpa1yaya 
gönderilen gö ıü:lüier n geri çe• 

lcıtmesi için :alım o lan iki mıl· 

yon küsur 1 ıgiliz hras ndan l.1· 
g·lterenin h ıssesine düşen mik
tarın tediyesine l.ıgiltere hükıi· 

metinin amade olduğunu söyle· 
miştir. 

Fra1Sa, ltaly1 ve Al nanya 
delegasyonlar., 1 ıgilterenin no~
tai naı: rınt t v p •tm>1ll "• 

yalnız, hükumetıerine mnlu.nat 

vermek mc-c lUr.yetinde bulan· 
du larını biıdırm .şlerdır. 

Rus deleges (Gag.ı•1), lspan· 
yaya gönül ü gönderen devlet· 
lerin bu masrafı y 1pmaJau lü· 
zum ınu i fer. sürm iş ve Rusya· 

nm, taym olunan masrafa işti· 

rak niyetinde oimadığ nı beyan 
eylemiştir. 

Lord Plimot, Rusvanın bu 
hareketi üz ... rıne lııgilterenin, 

masrafıarm muayyen bir mık· 
darına daha .şt rak edoceğini 

söylemiş ve mütebakisinin de, 

diğer aza devletler tarafından 
tesv yes.ni teklif etmiştir. 

F. ansa harıciye nazarı Jorj· 
bone, Rusyaoın, diğer devlet· 

lng6ltere 
Hazırlanıyor 

Milli müaafaa içitı 
istenilen i.ki milyofl 

tayy -:ıreciıi:ı bir 
m~l · o 'lu h:ı.zır 

Londra, 1 (Radyo) - Da hi• 
liye Nnın S.r S.ımuel Hoar; 
milli müdafaa içul istenilen iki 
inilyon t'lyyarec den bahset111if 
ve bunlsrdan yarısının ba:ıır 
olduğunu, ayr cı da dört yiil 
bin kadının, lı as:ahane erde bit' 
met görmek üzere gönüllü ol•• 
rak orduvB ilt.h_.k etmeğe adi .. 
de bu 'urıd:ıkların • ve kayıdları• 

yırnı d ~ 'l sö·1l•ın o;~ir. 

OLU 
~azete 

fJ a.ııdar Rü~dü OKTEM 
l ımını a N':triyat \f'! yazı itl•ri wiidı) 

u . l1ı.11otlı Niiılıet ._:Al'~ 

ı DARt:.liANESI 
Tmb ll..üıci Beyler .oka~ 
lJ,ııık J aııııııi binası içLıd.e 

'fıJrıal: lunir - Al\ADOLO 
'l dt too; ~ 776 • F osıa kutuaa: 405 

Abone tt:raiU 
. 1 ıll~ı 14 CıO, alb •71.ıp 808 

hlaıın D'i~nıJ~lctJer için ..... 
ı lt ı. t utti 27 liradır 

AL\ALlıLL .lı.A'.1JiAA~~.IJ~
lıA~lU1l~'lil( 

lerden ayıal naması lazım geldi· kat'i cevap arını verm ş buJuo•· 
ğini söylemiştir. cıkları ve böylelikle gönüaiJ1e' 

Fra· sa, Almanya ve ltalya meselesinin neti celeneceği tıb· 
hükumı-f e·i ıın, varına kadar m:n olunuyor. tf"' 
karşılıyorırnn.. husustaki fikrimi anlamaJ<Jığl I' 

- Dur, ben bir taraftan kalkıp bir vazife olarak sana \•erınişıer· 
giyinmeğe l>aşhyayım, sen de anlat. Sen de bu vazifeyi yerine getirdi11·: 

Giizide dc\'aın etti: Anneme ve hahama, şimdilik tcrJl 
- Ben genci gördüm; hakikaten dilerinden ayrılmağı kat'iyen jstl' 

.. evilecek bir.sev.. ct·~ · · 1 
J .; me ıgımı . öy ersin .. 

- Devam et, devam et.. _ Fakat . en, dfüıiinmeden 1'r 
- Halta istasyona indiğimiz 

günlerde, onun uzaktan uzağa bi
zimle alakadar olduğunu bile "ez
miş, fakat sana ~öylemek i~teme
miştim. 

- İyi etmişsin Güzide!. Ba.;-;ka?. 
- Başkası ne olacak, işte )J ah-

nuşuyorsun. 

Gülere bağırıyorum: 
- Giiler! .. 
Bnşını kaldırıyor: 

Gözleri pırıl pırıl.. Saçlnrt, ~ 
)arın aralıklarından süzUle:P 
asıklar altııındn })nrıl parıl .. 

- Günaydın Güler!.. , 

- Gfüıaydm cicinbla !. . fi 
Sıçrıyor. arka kapıyı r.ır:ı't-

ben Güzideye döniiyorum: • ~t 
- Düşünnwdeıı konuştu~u111• 1>' 

1 f. 

mut beylere gitmişler (l\'lahmtd bey 
o mütekaid zattır) meseleyi acmı -
lar .. Babam da bu hu~usta ki sözün 
ancak senin tamfından verilt>bile
ceğiııi ve 1strmbuldan nvdetini bek
lenıı~lerini .Höylemiş .. 

C~Vfl]) - Çifte diiğün yapacağız cleı:1e- VPrdiji:imi ııcredeıt 

lH~ Giizi<le?. ladııı Giizidc'!. }{lıfll 
Bir kahkaha daha atı:vorum, pen- Biraz mütee sir ve yarı sıı eı-i· 

cereye gidiyorum: hayale uğramış . .olarak içini ~ 
Güler, dere içinden koşarak geli- yor: 

yor; elinde gene bir demet çiçek.. - Rana öyle geldi dl>.. . ol·· 
Güzideye bakmadan ilave edivo- - Havıı·, huvır, müstcrıh ııfll 

rum: • • • • 1 '" Şimdi senin aadetiııi hazır t) 
- Kendi hesabıma teşekkür da ... 

ederim Cüzide.. Anlıyorum ki, bu 
·/ 

-Sonu !>• 



Amiral Nelson 
Bir ibtitamın parlak destanına karışan ask. 

Otomatik adamlar fabrika
sında geçen bir saat. 

KAğıd para ve altın kıymeti oyunu 

. 
•ıı n .anmo•r 

Pre_,_,.. 
Mı11r bal! ,.,.._ .. .._. 

cleti p,.... FeYli,. ile lr. 
talalmıa Ylrili ..U.W ile ,... 

... ••'•claldaaw 

.ıttilç. 

Kral Fanlda, lnlita ,._... 
• ........... takibe .. ... 

la leli-. Mlllr aara1uacla ,..idea 
cleW.beaatlıllli&.,.,11 ..... 
•la• olwlmr. 

- .. vekil• ........ 
• lcaclar M m11ıle ile alllca-
dar ola ... a...,w.. 
celdir. 

..................... dil. 
Yala11 ıuıai pırlaatalar tabıi• 
lerindea daha murafL oluyo:· 
du. O.ıua için pulınta fabri· 
kuyoaa ileri •• .. itti- Yapta
l••·ı doatörıvakiyi ele alalım. 
b. adam Boatoa 111be•in bia 
dolara mal oldL Oa11 ifletmek 
i;ia ayda iki JÜ liralık Rıdı• 
••da ıarfetmek lizımpli)ordu. 
B11Da makabıl bir fıake pa•ulc 
bile imal etm ı yor, durmaaacaı
••• pua romu 1azıyordL 

Etle kemik iatıcladlılar .. 
acına, veyah11t karım toldut
çal.ıtarabilir.ceo dibi imaline 
kalkışmak affedilmez bı-r lib 
eıı..onom .k bar cıaayet tcfkil 
eder. 

Şimdilik ppıcatumz teped .. 
brnağa dahi imal ebaell detil, 
••ftudlarla ilctafa etmek, .., .. 
laut oolana aormalleriai ... u. 
11zca uormalleıt.irmektir. Dibi 

,.,.a.1c içi• •ad• clotm• 
--~·· ...... bel k•••tillİ 
lannrmek elYWir. Muclar ıLlm-
ta b.r ialliraf laa.I oa.. At• 
•da afi dola,..Ue •••r•i• .... •uclia.. wi .. -.. 
ldl:I ili, •tıcua, daha bol, dalaa 
w,a .,. dalla deli ,. .. ... .-.i teaia edi,_-. .. .. 
fabri•ia bark•I... ela .._ 
llikdar, .... ele kalite itibarile 
....... kafa r1Dda•s1201 cotal
tlJGr. iki ....... •••sı ... 
bot, birili clolL 8İri8İllİ leelD
ae boplbrmıa, biri blıır 
.. ., öteki delar • 

8.a Mait Mlcikatila•aS. .. - ...._ ...... -
.. bel .... ,. ..... , •• 
aaretile fikri clopaltaık pre• 
liai lselfecle•••iılu<'i. ~ı •• 
ele JÖI " ._... ..... .,. İlle .. 
li1ord .. Hı••le •dama eli· 
Wliii• .... körlükleri idi. 
Beetı..ı•i• •uikiaiai i• •• 
.. rl ..... ..et,.• delil _,.? 
Hatia ~ •velce -•k;p..,. 

E 1 6ıJ,a/ı ~·pari•i 
D:ı 'aylam"I oerrnifff. 

Klaksonlar ba
ğırıyordm 

Ulu•un ey ylce 
Lama! 

tar •"ö' h..ca Meıcaa ••il .. " .............. ... 
.. ,ı.uı. mayct.? B.ai• ... 199 
uaı ae kadar kola,&alda ...... 
etittimizi gözöoiiacle tut ınw. 
bir de cehalet dema4e ..._ 
otl11au uca' Macar --. iri• 
ram ioejiai, Mıaar epliai w 
Kemer patlıcanını Zlıl' zor ~ 
edebilm•ı oldutwa• dütiimll!lw. 
farkı laımen aalll'••m. 

Be• da,ana•adı•, _._... 
- iyi amma profuir ..-, 

demiacek pamn " ,.ııv 
babsettinıL P~k .:ili pı••ll • 
tibsal edi.iyor, fabt ..... 
reden ıeliyoı? 

- B.Aklaız iMCi U.-. .... 
maden çakma ianalar -
bn almaktan detil. .atmı't? R 
hotla1aırdı. ô .icaceye kaclM .... 
aöıleri ( Kaça aldta? b;I -.. 
taa? ae aldı•? H .,.,di&t .. 
ibarettı. 

Balan __ ,..... ..,. 

le•ieealeri talata• eklik _. 
lardı. Onlar o vazi,_ dil•lr 
lerdiki laerku ,.... 
iltiJOf, Ye hiç kim• .... ... , .. ,...,..,.. ....... 
kün o1amayıaca JetitciU.1111 ,. 
muk, Butday, S tar, Sapa .. 
•• iae, yaluywrlar, kaipr, 
edıyor, ve üzeri•• defi ...... 
ed yorlardı, da•piDı. cl•••'•ı 
dıye beda•a 11tmqa bile W. 
layorlartl1, Sab• al• .. tso• 
kadar tikami1orlardıld ..... 
lui bedava bile latıa .a. ... 
m1,on1 .. u ... ıı koca Wt 
laarebedea .,. .. ,.... ...... 
çaku Almanya, tumi.t •rilll 
"'eceli para oı .. d ti ifia ... 
ıilt•eye, Fraau1a ..a 
koad.., termometre, ..... 
lan 10llada. 

O dev.etler aw ..... , 
diye mallan prilia ılrife ... 
diirilü10rdL O U••n 
alaltl•• ilm..._. llı•11r. 
•tac•t-. fakat k ...... 
.. .. ,..... çok prlllils Wr 
...ılı tru ettilerdi. .. _. 
diJ•llrdl. Fabtllırll••-
•ftail içia ...... -·---,.. ... ..,...-
.... t .. ,. .... ,...... ...... .,., ... 
faalettilr. Oai....a 
•• , •• illa ..... ,.,.,. ........ 
"itibwl icL Ollılils .... 
paraU.•ld ..... ....... 
elik ..... ,..... .. ... . 
............. 11•Mle,i•• ...... ~ ... 
llıll••• ıibl •u-.1111 -~ 
..,... ..... ld ... ..ı11ı.'. 
klltt. IW•k alam; ..,.. - H 'l 

a.fta, bizde ilallılse 
••taba bolk11ıcl• 
YWiftirdik itibll'rl, ......... , 
kıymeti.. Sis ba,te it • o.,.__ w ribi ~ 
koe1 mabarebecle la~ 
telbalair tehlikeli doll--~ 
Afrika topHld.,.. .. 
altaaam aef11 laı lbnJ• 
... ,, .. , fakat ptirt.İI 

...... le, ,.,... klJIMlı••ı.t1 
,orct.. Ya o altan ,., .. _..~ 

- 10~ • 



Bugüıkü p:ogr m 
lstanbul radyosu 

Ôj c neş iyatı: 12,30 Plakln 
Türk mus k si - 12,50 Hava· 
diı - 13,05 Plakla Türk mu· 
ıik sı - 13,30 Muhtelif plak 
acşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 P ildı dans mus'kisi-
18,45 Kız lay baftas: Koofe· 
ranı: Dr. Fethi ( K zılayın yar· 
dımlar.) - 19 PJikla daoı mu• 
aik ıı - 19,15 Spor musaha· 
beleri:E.şref Şefık-19,55 Borsa 
haberleri - 20 Sadi Hoşscs ve 
arkadqlan tarafından Türk mu· 
llikili ve halk ıarlnları - .20,45 
Hava raporu-20,48 Omer Rıza 
tarafaDdaa arapça ıöylev - 21 
Radife Neydık ve arkıdaılırı 
tarafıDdan Türk muıiklıi ve halk 
tukılan, (Saat ayarı) - 21,45 
Orkutra - 22,15 Ajaas haber
leri - 22,30 Plakla ıololar, 
opera ve operet parçalan -
22,50 Son haberler ve erteai 
tüaiia proıramı. 

Jbi.,.. rtulıo•• 
12,30 Kanıık pllk neşriyatı 

- 12,50 Plik ı Türk muıikiıi 
•e halk .. rkılara - 13, 15 Da· 
lalli •• hrlci baberler,. 

Akeaa aqriyataı 
18,!0 Plikla danı muılkiai -

19,15Türk muıiklıi ve halk pr
lalan(Makbale Çakar ve arka· 
4aflan)-20Sutayırı vearapça 
-.tart - 20,lS Radyofonik 
••lil (Geaçltr Gurubu tırafın· 
.. ) - 21 konferanıı Selim 
S.m Tarcu, Oıda aaylavı -
21, lS Stidyo ıılon orkeıtraıı, 
~ 22 Ajanı haberleri -22, 15 
Yanald proaram •• iatiklil ..,... 

AVRUPA RADYOLAR~ 
~1'/ullen 

22 Belsraclı Senfoaik koa11r. 
llll/ll .....,l•n 

7,10 Bedia la• clalgaaa: Sa
l.ala koaaeri (8,15 devam>), 1! 
S.lia kı• dalıaııı Hafif mu• 
ilki ( 14, 15 davamı ), 13,25 
likret: Kllıik plik muıikiıi, 
( 14,SO davamı), 17,45 Berlin 
.... dalpıı: ı, ıonu konHrİ 
(18,50 devamı), 18, 10 Oıtrava: 
Çocuk kooaeri, 19.05 Oıtrava: 
Plik, 19,15 Blbet: Rumen 
•aaikiai, 19,20 Praıı Fantezi 
laafif •uıiki, 20,23 Brilao: Sliv 
anıları, 20,30 Bükreı: Koro 
koaaert 21,15 Bükreı: Rumen 
••aikiıi, 21,30 Berlin kııa dal· 
... ,: Muaikili brıpk progr • m. 
21,45 Pt'af: Radyo orkeıtraaı 
( Jeramiu, Brıhmı, Şea~a ), 
22,45 Peıt•: Çipn orkestras•, 

22,45 Biibeı : Rumen muıikiıi 
._aeri, 2!, 15 Pııa: Plik koa· 

•i, 23,30 Viyana: Gece mu· 
likiai. 
0,,-.l•r, .,,.,.tl•n 

12 S.rlia kıta dalguı:Opera 

'kili, 21 Viyaaa: Operet 
91ikilİ (Maltı Şönberin idar~ 

•ti•). 21.~S Praı: Smetananın 
eperalanaclan parçalar. 

•.ıtııll•r: 
lS.45 Berlıa kata dalgaıı ı 

Pipao reaıtali (16,30 Şarkı ve 
piyano) 17,42 Berln kıta dal

: Org ruitali (19, ıs Keza) 
Pette:Macar .prkılaııt 18,30 

rlıa kıta dalaaıı:Brüno Wedia 
kılarınclan, 20,20 Peıte: C.
.. Amerika ve Meksika ıaı· 

laıı, 21 Befa-rad: H1llc ıarkı· 
, 22, 15 BeriiA kısı dala-aı : 

Plyaoo muıikiai ( Beethoven, 
ubert), 23, 15 Muhtelif Sırp 

laları. 

u •••ikisi: 
10,45 Berliıı K18' dalaaaı: 
JO Peıte. .... 

. DOL 

Şehir garaj 
- Birinciden devam -

len Hollnndalı Her Zıl d(' mesnisini 
biiirmi tir. Her Zil, funr sahn~ının 

zıvn tertibatı il me gul olmuştur. 
Raporunu iki gun zarfında komiteye 
\erecektir. Fakat İzmir elektrik şir
keti, fuar sahasına lazım olan çok 
fazla elektrik kilo\ atını- ehrin ihtiy~ 
cını da nazaıı dikkate tılnrnk· vere
miyeceği iç.in ~ nlnız fuar zamanına 
mUnhn ır olmak üzere şehrin b zı 

e edebiy tse
verıer Ha kevinde 

Çok canlı bir edebiyat 
gecesi yaşatıldı 

emtlerine eleJ...1:rik ceryam verilme
m i, bu suretle fuara JUzım olan 
yOksek miktarda elel..-trik cery
nının temini dOşOnülmehi:edir. Maa
maf ih Nafıa Vekaletinin muvafa
katiyle İzmir elektrik santralı geniş
letilecek olur ve yeni te isat, fuar zn
mamnn kadar l etiştırilirse o takdirde 
i'unr sahasına kufi elektrik verilebi-
1 cektir. 

Toprak ·iirilnleri nıuzesi: 
Ziraat Vekaletince bu snhadn inşn 

ettirilmekte olnn (Ege Toprak uriln· 
lerj müzesi) inşaatı lıayli ilerlemiş

tir. Mıntnknnıızdn ) eti n 72 turla 
muht lf nınhsuı. bu müzede daimi 
ola.rıık ve muntazam bir şekilde teş
hir edilecektir. Ziraat müzesi binası
nın fnşnsı için Ziraat bankası umum 
mildlirldğü de 2500 lira vermiştir. 
Bu mil.zede bulundurulncak grafikler
le Türkiye ve Ege mıntakası mahsul
lcrinn muhtelü yıllardaki rekolt:eleri 
ile ihracat ihracat miktarı da belli 
olncnktır. 

Sergi sarayı alı~ poligo11u: 

Edirne ( Hususi } - EcLrne 
münevverleri ve edebiyat ever• 
leri Hal1'evi salonunda en do
yulmaz zevlcli bir edebiyat ge• 
cesi yaşadılar. 

Bu geceyi kazandır n liıe 
beşinci ıımf ve hiç şüpho yok 
bunu hazırhyan Edeb.y t öğret· 
meni z·ya Somardır. Sırf ~iir 
ve edebiyattan ibaret olan bu 
edebiyat ziyafeti Değerli Ôlret· 
men üç güzellık çağı içerisinde 
aeçmiı Edebiyatım zın üç bü· 
yük devresini canlandırarak sun· 
muıtur. Kıtap sah felerinde ölü 
ve ruhsuz birer kelime baliado 

mazısı, bu edebiyatın büyük 
kabramanlarıoın şahsiyeti içinde 

dirilmiş, dile gelmiş ve edebi· 

yatçıları geçmiş bir edebiyat 
havası için de tenef fus ettire bil 
miştir. 

Bu edebiyat gecesi geçmiş 
edebiyatçımızın üç büyük ko
Junu ve üç ehemmiyetli safha
ıını bırbiri ardınca göıönune 

getirmiştır. 

B rınci saf hada Halk Edebı· 

Sergi sarayının plnnı hazırlanıl
maktadır. Evelcc de yazdığımız gibi 
bu yıl sergi sarayının, yüz bin liralık 
ilk kısmı inşa edilec k, gelecek sen ki 
in ti tamamlanması mumkün ola
caktır. 16000 liraya inşa edilecek kn· yalı, ikinci safhada divan ede· 
pah ntıe poligonuna yakında başla- biyatı üçüncü safhada tas vvu· 
n cııktır. fi Halk edebiyatı ayrı bırer 

ŞcJıir uaz'1 o : meclıs hal ndc canlandmlmıştır. 
ln nsma otoblis vnriclntı karşılık Talebeden Namık Edebi ya. 

tutulan ehir garnjnın temellerint> 
b lanmıştır, Şehir gnrajı 250,000 Jf. tımızın genel lnk afı ve vss [· 
rnyn çıkacak, alt kı mı otobüslere, ları üzerinde faydalı bır giriş 
üst kntı dn taksi otomobiJJerine nid yaphlctan onra yine talebeden 

Selaheddin halle edebiyatı mec· 
lis'oi takd m eden vo şabıılarıo 
birer birer k rakterlendiren iyi 
hazırlanmış bir söze başlamıştır. 
Bu sözde edebiyatımızın lsla· 
mıyetten eve:ki zeng·n ve eş· 

siz inkişafı ve olgunluğu bütün 
ehemmiyet ile gösterilmiş ve 
bilhassa geçmiş Edcb yatımız· 
daki şiırin yüksek mevki ve 
değerini bütün açıklığı ile ha· 
liralarda tekrar uyandırmıştır. 

Sonra kavmi edebiyatımızın 
bütün milli karaktcrlerıni ve 
trki temayüllerini devam ettiren 
islimi halle edebiyatımıza ge
geçerek bu edebiyatın ta· 
nmmış büyük şahsiyetlerini bi· 
rer birer talcdim ettikçe her 
şahıs temsil eltiği şairın bütün 
husus yetlerini kuvvetle ifıde 

eden har~ketlerle o şaıre aid 
b r .şiir okumuştur. 

Halk cdebihatı meclisini baş· 
latan eski Türk şairi Hakimi 
Dede Korkut bızzat hıkayele· 
rinden hakiki ş.ves yle delo 
domrul h kayesini anlatm . ş ıon· 
ra aıra ile her devrin bellı baş· 
lı şairi ııraıı geldikçe şiırlerini 
okumuştur. 

H.ılk edebiyatı mecl ıı bir 
coştcunlukla alkışlanm·ış ve ulu· 
sal edebiyatımızı canlandıran 
bu tablo bütün ruhları Türk 
'irinin ı aşesile ve haıHe sart

mıştır. 

olncaktır. Otomobill(ll', üst kata bu • -
merdivenden ÇlknCAklı.ırdır. lngıltere - Karataş cinayeti 

Çocuk hastan inin temel in aat1 M dd . 
nertlemiştir. Bn yıl hnstanenin * Alman.)!a Ü eıumumf cea=a 
melleri ve birinci katı bJtirilecektir. , • .. • • "ed· 
Bunun için 60,000 Hrn l'fedilecek- Tıcaret muza erelerı 1 

.. ı 
tir Karataşta lngıliz bahçesi mev· 

- , • akim kaldı kiınde L·se talebeı nden Fethi· 
Ü,ç talebe hap.'"sh2• Londra, 1 (Radyo) - Avuı· yi sustalı çakı ile yaralayarak 

turya istik azların n ödeomeai öldürmekle maznun Amerıkan 

neye gönderildi meselesi üzerinde Almanya ve Hasanla suç ortakı Enverin mu· 
-Başı 1 inci sahifede- lngiltere ras•nd:ıki müzakere· halcemelerine dün şeb imiz 

oda ma üç kişi birlikte girdık ve A~ırceza mahkemesinde dev m · ler akim kaim ştır. ~ 
vazıyetimizı sorduk. edılmiştir. Mıhakcmc so:ı ı f· 

Yarm sınıf i'eçenlerle .reçmiyen- Deyli Nıyoz aazetesinio yaz· b 
Jerin mmleıi asılacaktu·, ö.:r~nı'r- b haya geldiğ nden u celıede 

au: dığına göre, u müzakereler 
siniz. iddia makamm1 işgal eden Müd-

çık mıza g:rm'ştir. 
Dedi. Sonra benim taksit m sele· deıumumi muavıni B. Şevki 
• d ço ka b k Almanlar, Avus•urya ı tikraz· mı sor u. n en son ta ·siti he- Suner, iddıasım serdetm ş, maz· 

DÜZ aetirnıemlı:ıtim larını o~deme1rt' kab l etmemek· 
., "".i • ıs nun Hasımın suçu sabıt oldu· 

Mildilrfin odasına girdiğimiz za- tcd.rler. lng ltero iıe, Almanya 
man hiçbirimizin üzerinde bıçak ğundan Tüı k ceza kanununun 

c o!rın kairing anlaşmalarını 
ve tabanca yoktu. Buradan ayrıldık 448 inci maddesi m ıcıbınce on 
t k f e shcdece,,.ıni bildirmiştir. an sonra ar adnşlarım mektepte~ 5 ıekiz sene ağır hapse ko:ıulma· 
bıçak ve tabancalnrını, ben de ev- M ["' • 
den eniştemin tabanca ını a]arnJ. USSO ını ıını, fakat yaşı on sekizden kü· 
Buca etrafında gezmeğc çıktık. Ak Tayyare ile Jtalya çülc olduğundan ve vakadın 
şam Uzeri park kalnehnne ine gi. evel Fethi tarafından dövülmüş 
l'er en, üzerimizin aranma ı ihti sahillerini gezdi olması cezayı h fıfletici sebep 
mn.1ini dü ilnerek, tab ncalan \ f 
bıçngı or d uı gldıızmiz ın kad Roma, 1 ( Radyo ) - haly ay&larak ceza ınan kanunun SS 
ımız Kennnn '\i dik. o da <'vm Baş\eleıli Mussol'ni, bugün tay- ve 59 u cu maddeler ne gore 
otürmü . Arkad ım Ahmedin t vare ile sah llerı gezm ş ve tenzıl nı ıstemıştır. Müddciumu-

bnncn ı daimn l atakhnnenin dol Kampliyoya giderek, kömür ma· E mi, dığer nuıznun nverin, ci· 
bındıı dururdu ve g zmeg çıknr ..>enler ni teftiş etm ş, amele ılc 
ken alırdık. nay t Hasanı teşvik ettiği sa· temularda bulunmuştur. 

Sabahcddin d ll) nı u\! L bıt olmadığından beraetin i ia· 
miş •e: ord Halif aks temıştır. Müdafaa ıçın mu hake-

- O ece 9,lü trenı i B rn ı B me başka bir gune bırakılmıı· 
me'k uzcrc Bucndan n:>rı c ktl·. 'l eri, ne gidecek mi? 
bnncal ı ı, kn1ıvcve otm mndan K Londra, ı (Radyo) _ fagil· 
nn.nn \"erdik, deıni~tir. Tefenni tere bar ciye nazın Lord Hal· 

tır. 

ne milel ahvalde belli başl bir 
salah kaydedıldiği taktir e bu 
seyahat n tahakkuk etmesi mub· 
teme görunüyor. 

Alım d de nrknda lnrının ifadel akı o, •.tustosJa 8 rl ne aide· 
ne j tirnk ettiğini bildirmi~. hakirnh h ._ • ceğı aıdcnıda\c:ı haber, he rn• 
t b ne . ı n ta ıdıırını ıne <1 1o 

u c \nbı vermf tir: teyit edılmem ftır. Maahaz.a, bey-
- B n memleketimde de t bm 

en tn§Irdım. Tabh bur d da tn 
) orum ! Çiftlik nhlbb im. 

IUH.im - Ş 1 iı ' m ktep 
mQ clluh ır<'zm n l zum 
rilyordunuz! 

- Bucada gezmei'e çıknrker 
tnıınm. air znmnnlnrda da mek 
t pt dolabımda durur.. Geceı r· 
baz n geç gelirim, tabanca ~·anım
da bulunur ı .. 

Ceza kfinununun 104 cQ madde
sine ve suçun mahiyetine binnen 
tevktflerinc lnzum göralen aç tn1 
be poli in muhafuasındf\ m ddeı 
umumlliğe getirilmifler ve cezu'\'i· 
ıw göndtrılmıtltrcilr. 

Balçuva Ağamemnun kaplıcalar 
1 • Haz ran • 938 tar.hinden ıtıbaren Bal~ova Ağamemnun 

ıı lıcal rı muhterem muştcrılerıne aç k r. Tabiat n bahşettiğı 
bu şıfa } urdun un emsaline faık bir ıu henüz Türk yenin hiç 
bır tıraf nda keşfolunamam ıtar. Aıtrl rdanberi be eriyete b"z. 
meta haıık ooktorluımıı tar fındın takdır olunmu S'yatık, 
Romatı2mst Bobrek baıtalık.arınd n muztarıJ? hutalarına bu 
şifa yurdunu tavs ye etm şlcrdir. K mydgerlerımiz tarafımdan 
tahlil olunan bu emn.lı'z ıuyua nporları muhasebeı buıuııye 
daires nde mahfuzdur. 

Evsafına dar fazla sözü zaıd gorur. Muhterem muşteşilerı· 
nıin trş ferini bek n olobli-.1er m ıntazman seferler f"paca • 
nı mu! ttr 11 n ş e ı N nıe te ş v,. m. D. 15 
~--... ·--·•.ı.. ...-,__ ''S- CM ------ -

Hazırarı t 

Manisada göçmen ev· 
leri inşaatı bitti 

Göçmenler Yenik6y çiftliğindeki 
evlerine yerlefti ler 

Alaşehir, (Anadolu) - Şch· 
rimiıo bağlı ve Dereköy istas
yonuna 5·10 dakika yakın) tın· 
da Yeniköy çiftliğinden müf· 
rez bir sabada Bulg.ıristandao 
gelen göçmenlere Vcka:etteo 
gelen pli.aa tevfıkan otuz bir 
ovin inşası müteahhide veril· 
m·şti. 

Evler bu defa ıkmal kılın .. 
dağından iki yüzo yakın nüfusu, 
sıcaK yuvalarına yerleştirmek 
üzere kaymakam Bay Ihsan 

Edız. v iliyet encümen azasın· 
dan Bay Mazhar Yazar, mal· 
müdürü Bay Rüştü tapu ve 
nüfus memurları Dere köyüne 
gitmişler ve bu vatandaşlara 
yeni evlerini tevzi etmişlerdir. 

Bu yere ileride daha buka· 
dar hane getirilerek başlı ba· 

şma bır köy teşkili mukarrer· 
dir. Hükumetimiz Yeniköy çift• 
liğini almış ve her birine kifi 
miktarda münbit, mahsuldar 
arızi ve tohumluk tevzi ve hay• 
van mübayaa ederek müstahsil 
vaziyete geçirmişt r. 

Birkaç aün evel berıyi teftiş 
kazamıza gelea değerli valimiz 

B. doktor Lütfi Ktrdar bu ev• 
leri ve muhacirlerin vaziyetini 
gözden ıcçirmiş ve ne gibi ih· 
tiyaçları olduğJnu sormuş ve 

alakadar memurlirm göçmenle• 

re verditi ehemmiyetten mü• 
tehassis olmuştur. 

Göçmenler, pek metin \le 
zarif evlerine lc:avuşunc derın 

bir sevirç duymuş1ardır. 
--------~~----=::;:;;;;=:;;:=:;:==::=:====:~==~ 

Aydın müstahsillerine550 
bin lira dağıtıldı 

Mektep inşaatı, buz satısı, ,·;k 
m 1çları, boks dersleri 

Aydın, (Hususi) - T. C. Zı· 
raal Bankası Aydın şubcsı ıo;ı 

aylarda çiftç'lere taksıtle 20 
milyar 20 Çapa ma~·mesi (600) 
çuval da kükür vermiştir. Sani· 

yen Nazillı P muk ıslah islaa· 

yonundan gö 1derıl.rn 220,000 

kilo pamuk çek rdeğini bedava 
olarak çı f.çiye dağ tmış, hava· 
lalin müsaadeıızliğinden geç 

kalmalarına rağmen çiftçimizin 

geçen yd.:lan faıls ekimlerini 
temin etmıştir. 

Ziraat bankamız geçen y l 
kend ne bağlı kooperatifler elı· 
le ortaklarına 450 bin lira ik· 
raz etmışti. 

Bu y;l banka kooperatiflere 
450 bin lira peleıman vermiş 

kooperatifler buna kendi serma· 

ye.eri olan 100 bin lirayı da 
Eıd,.yerelc 550 bin lira dağıt· 

mı~larsa da ekımın fazla olma· 
ııodan ortaklar tekrar para 

ısteyince bir hafta içinde 
50 bın lıra daha dağıtmak 

suretile hem çiftçiye yudım et· 
mış ve hem de ortakların ko· 

operatiflere olan ıtimadını kök· 
leştirmışt r. 

O...cul irı a ı 
Dalama kamunundı köyler 

tarafından yaptırllan ilkokul 
bi .asına geçen yıl 3750 lira 
arfedılmiş köylüler tarafından 

1300 lıra kıymetinde de taş, 

kıreç ve kum teberrü olunmu~· 
tur. Bu yıl da köy büdcesınden 
okulun inıaıı için 2118 lira ay· 
rılm1ıtır. 

On bin liraya çıkacak otan 
bu okulun yı:lık büdceıi 7200 
lira olan bır köy tarafından 

üç yılda yapılması, köy kanu· 
nunun en barız muYaffakiyet· 
ferinden birini teşlcıl edecekt r. 
Bu köyde 658 kadın 614 erkek 
olmak üzere cemao 1272 nüfus 

yaşamaktadır. 

Köylunün Devlet ve busuıi 

idareye yılda ödedıkleri verri 
5641 liradır. 7215 lira olen 
köy büdcesı 2488 lırası sama 
·3 6 lirası ımcc 2205 \ırası ha· 
ıılat 1156 lirası da ç~ş tlı ge· 
l rdir. Bu paranın 260 lıruı 
idari 2118 1 rası mektep ınşas 
a l~m da Z r:ıat, S ğlık vt- Ba· 

Bu rakamlar, bıze köy.in Lu· 
tün medeni lhtıyaçları d ı kırnt c 

a ınarık elde edılen tasarrufla 
kendi kendınc bır de modern 
okul b nası y " ptııdığını be.irt• 
mes itıbarilc köy kalkınm d • 
vamıZ'ln tahakkuku bakımından 
büyuk ferah Yermektedir. 

Daıama kamuuunda 14 köy 
ve merkezden başka iki köyde 
okul vardır. Üçer beşer köylük 
birlik merkezleri o:an bu köy 
okulları da yenid:n y1pılmak 
üzere malzeme .. cr hazırlan
mıştır. 

Dalama ile bu kamuna bağlı 
Karahayıt köyunde evelco be• 
le diye teşkıliita vardı. 

Yı · larca beledıyenio bu köy· 
lere h'çbır faide temin etme .. 
meı ne mukabıl köy kanunu kı· 
S1l bir müddette büyük faidoler 
getirmiştir. 

Buz satışı 
Aydın Z raat bankas1 ôde· 

mış Leled ye buzhanesinden 
her gün bu2 'getirerek kilosu 
3 kuruştan halka sattırmakta· 
dır. Bunlar mantar levhalar 
arasında tertemiz gelmekte vo 
mantar leYbalarla kaplı beto 
depoda saklanmaktadır. Bank 
evlere kadar b' çbir ücret al· 
madan buz göndermektedir. 
Bankanın bu teşcbbüıü Ay· 
d nlaları pabah ve hem do tc· 
mız olm yan kar aramaktan 
"urtırmışbr. Bankaam aenç Ye 
muteşebbıı mudürune butuq 
Aydınlılar müteıekkirdirler. 

Felaketzed11lere gardını 

Aydında K rşehır felike ze
delerme yud m de.vaıu etmek· 
tedir. Bu.iÜD• adar K zıla)'• 
26 'O lira teberru oluomuftur. 
Kurum dün ıkinci defa mer 
keıe lOOJ f.ra goodermiştlr. 

Lik maçları 
İkınci devre i k a~ • 

bu hafta da dev•m o 1ı1ıiiDUtl 
Siimer tpor gelmediğ adeD K• 
rapınar h kme gal p 
Sök • Çine maç nı Soke ta1u 
3-'2 kazan mııtır. 

Boks 
HallfeVİ • o u da İl aafre,i 

müf etliş B. !\ u tef ı At akın 
ıdar~ ıd .. .aç lan bod dersi t 

ço.c a aka ~o u uştur. Kııa b r 
u manaa b rçek gençler yetış· 

m ştı . Bu tı .. f•a de a 1 
bir O'i ("r m ıı:a akası Y P 

ywdırlı ı~lc:ııne ayrılını<;;f a la 



f!ASAL: .. 

Kür;ük serçe ve kaplan! 

..,_ .. 
kanadının acısını dinlendirmek için 
J onglunun yılankavi yollarında do
laşırken, bir sihirbaza rasgeldi. 
Pek dalgın olan sihirbaz, hayatına 
malolncak zehirli bir böceğin üstü
ne basmak üzere idi. 

Cesur serce, derhal böceğin üs
tüne atılarak, onu gaga ı ile ikiye 
böldü. Kendine gelen sihirbaz: 

- Cesur serçe, dedi, benim ha
yatımı kurtardın; dile benden ne 
dilersen!. 

Küçük kuş gözlerini açtı, ihtiras
la: 

- Bay sihirbaz, diye bağırdı, 

beni hemen ağaçtan daha ağır ce 
daha sert bir hale sok ; bu suretle, 
mabedin knpısında bulunan kap
landan öç almak istiyorum! 

Kededenen sihirbaz: 
bo aerçe, Jcumun tizerinde sıçradı; 1 bir gri renk içinde yaşamak mecbu- - Zavnlh !. Dedi, bu pek iyi bi.r-
b ~nunun altını gagaladı; hiddetli riyetindeydi. şey değil, küçük serçe! Ne için kö-
ir horoz gibi tüylerini silkti ve Heykelin bu kadar güzel oluşu tül tik etmek istiyorsun? Bu memle-
!'ıasını alabildiğine açarak ba- onun canını sıkıyordu. ketin diğer serçeleri gibi havndan, 
~dı: Kaplanı evvela tahkir etti; ona, gilneşteıı, su<laıı \'e güzel yiyecek-

- Hey! Koca ahmak! Bugiln en sakin birinin bile katlanamıya- lerden istifade ederek, ne için me-
~•rı>ışacağız, değil mi? cağı ağır sözler söyledi. Fakat, sud olmak istemiyorsun? 

Onun bu sualine cevap veren ol- ağaçtan olduğu için, kaplan sesini Fakat, sihirbazm sözleri 
~&dığı için, gene kendi kendine; çıkarmıyordu, sükOnetini muhafaza tesir yapmadı. 

- Tabii, dedi, bugün çarpışaca- ediyordu. inatçı kuş: 
hı. Bu sebeple, serçe ona saldırdı. - Olamaz, olamaz; diye bağır-

Ve, derhal, kanatlarını havada Evvela hayvanın burnunu gagala- dı. Tiksindiğim bu kaplanı parça-

Şu res1mdeki çocuj'u, ateliae 
bir köylü zannediyorauau de
ğ.I m.? 

Fakat tahmininizde aldınıyor
ıunuz. Yalın ayak kumlar için· 
de, omuzunda bir ağ ıç dalı 
ile kırlarda dolııan bu çoc11k 
meıbur ainema yıldızı Tommy· 
dır. 1 l yaşında olmas.na rıt
men çok zengind r. En büyük 
zevki de işte böyle, köylü ço
cukları gibi serizad lurlarda 
dolaşmaktad : r. 

etaine boyuna gererek düşmanının dı, sonra, gözledni paı·çalamak is- layamazsam, kat'iyen rahat ede- r 
Uıerine hızla abld.. tedi. miyeceğim. 1 Hat ın zd k ı 1 

Bunun güzel bir çarpışma oldu- Sihirbaz, derin derin içini çekti. _________ ı_~ ___ • ___ a ___ fl __ s_ı_n ______ J 
tunu zauııediyorsamz, yamlıyorsu- Sonra : 
llıaz. Bu çarpışma neticesinde serçe- - Beni biraz daha dinle; diye O b b • f ..J Ç ı · • ·d· · ı k 
!ıhı gagasının bir noktası berelendi. rica etti. 1ııatçılık etme, yoksa yap- n ef ı. 2 m3 reue 1 J l tın 8fl ll' eıe • 
~llnkll dü§manı ağaçtandı. Hem de tığındım pişman olursun. Hatırla k'l[p! trikle an/aşı .. ıyor 
~k sert üstil cilalı bir ağaçtan!. ki ben öl"ime çare bulamam. Şayed Yü.:;ek dağlara .- ~ • Birçok döküm· 

• başına böyle bir felaket gelirse, se-
* • çıka l ar, irt.faın 

L Bu, çok eski zamanlarda olmu~ ni kurtnrmak için elimden birşey 
~acer dır. O tarihtı:- Hindista- ırelmez. ka P uzerinde yap· 
tlın doğu kısmında bir mabed vardı. - Ne olurRa olsun; yeter ki ben tığı teairı bilirler. 
~anımda coğrafya kitabım olma- arzumu yerme getireyim. Fakat, dağcalık 
Qığı için bu yeri size iyice tayin ede- - Pekıila ! Senin dediğin olsun! amatörlerinin en fazla tırmana· 
lbiyeceiim. Sihirlıaz, elınde ı:;erçe~ i tutarak, bild.kleri yükse'.lik, tayyarele· 
Şimdi bu yer tamamen yıkılmış derhal göklere ~ ukseldi. Ve, yük- rin yan•nda tabii dır ki biç ka· 

tır; mabedin taşlan arasından , - ~onu 10 cu sahifede - lır. U .ıutmamalıdır ki, tayyare-
Janglunun (1) ağaçları üremiştir. ler arasında yükseklik rekoru, 

:Fakat o devirde burası güzel Bütün didinip cabalanması hiçbir Kırmızı ba "!klar oe bugün 15,000 metıe dir. Mo-
bit mab~tldi. Mabedin kapısına çı- netice vermedi. Nihayet kuvveti ainirliler ! dern tayyareler 10,000 metre 
ltan yüz basamaklı bir merdiven kesilen serçe: k ki k l k d yü se i to ıürat ~ uçma ta ır· 
\'ardı. Bu merdivenin her iki tara- - Ah! Diye bağırdı; eğer seni Eğer sık sık 
tında yaldızlı birer heykel bulunu- parça parça edebilecek kadar kuv- canınız ııkthyorsa lar. 
>'ordu. vetim olsaydı!. ~ üzerinize sinir f akıt bu derece yülcıeldik· 

Sol taraftaki heykel bir mandayı Fakat, kuvvetli olmasını temenni buhranı geliyorsa lerde uçabilmek için, oradaki 
sağ taraftaki heykel de bir kaplanı ederken, kendi kendini dü~ürw ,,, bir mütehassıs atrr.oıfer dcğişıkliğinin insan 
tenısil ediyordu .Serçenin a~hsi düs- yordu. Diğer serçeler, boş yere, bünyesinde yapabileceti tea:r-

y- .,.. aize ıunu tavsiye ediyor: k ı d 
!ilanı ig.te öu kaplandı. Bunıın se- ona: leri tetkik etme izım ır. 
"- y Birkaç tane kırmızı baltk aa· 
~bi de şu idi: Serçe kaplanın ciHilı - Vazge,. bu hırsından, gel se- Ancalc ne ıuretle? Böyle bir 
~ " tan alımL Bu balıkları, bir ka· d b e Yaldızlı oluşunu kıskanıyOi"du. ninle sıçrayıp oynıyahm, karnımızı tetkik için pilotun yanın a, :r 
Güneş bu, heykelin üzerine ak- doyurmak için lezzetli yemekler vanoz içinde odanızın iyi bir doktor bulunabilir. Bıı doktor 

&ett· yerine yerleıtiriniz. Canınız ıı· ıği zaman, onu göz kamaştırıcı bulalım. da ayni atmoıferik tesir altın• 
bir h ı t· · d s · n· 'h ktlacalc olursa veya bclirıiz bir a e ge ırıyor u. erçe ıse, gece ıye nası at ediyodardı. da ka!acağına göre vazifeıini 
ıtlııdüz ve senelerce, yani doğduğu 1 Lak. in o, fikrin elen bir türlü vaz- ıinir buhranı hiasederseniz, der• mükemmelen yapamaz. 
ıtlnd "'l w • k d ı k d n hal bütün dikkatinizle bu ba· en o ecegı güne a ar~ so u geçmıyor u. elki günde yirmi defa Bir kuı alimi bu müşkülatı 

heykelin iizerine hücum ediyordu. hldarı ıeyredioiz. Göreceksiniz çok uyguıı bir şekilde halletti. 
(1) Jongl, Hindistnnın vahşi hay- ,. ki adeta bir mucize gibi, sıkın· Bir pilotun kalbi üzerine ufa· 

\'•nlarla yılanlarının yaşadığı bü- Bir giin, tekı-;r* ettiği mücadele- t.n.z geçecektir. cık bir mikrofon yerleştirjldi. 
~le ormanlarına denir. den bitkin bir halde, sakatlanan iki o· ·1 b ki 1 1 

Mayı• bilmeceıinde hediye kazananlar 
ışçı erın e eme 11 on ara- Doktor, aşağıdan, pilotuo kal-

na kavaaoı İçinde ktrmızı ba· bınirı atışlarile, çok yükıeklik· 
hk koymılarıodaki ıobtp, ııra· lerdeki hıva tabakalarının in• 
ıını bekliyen müıterileria oa• aan bünyesinde yapabileceği 
iara bakarak atrılarıaı dindir- ı tesirleri tetk.k etmete muvaf· 
meğ" temin e' mcktir.. fak oldu. 

hıınelerde, bir çe· 
lik külçesioin lü-
sum• kadar laara

+ retle yumu,.tıl· 
maaa icap ettiği zaman bu iıi 
tecrübeli ustabaşılar yaparlar. 

u 3tabaşı, çeliğın aldığı renre 
göre, onun kıvama gelip gel-

med ğini tetkik eder. Fakat bu 
işte, çok defa en t.ecrübe:i göz· 

ler bile aldan:yorlar ve ba 
yüzden sayısız kazalar oluyor. 

Şimdiki modern dökümbane
lerde bu müşkülat balladilmiı 
bulunuyor. Yumşatılmalc iıteai· 

len çeliğin kıvamına gelip gel· 

mediği elektrikli vasıtalarla kat'i 

surette muayene edilebiliniyor. 

cŞu-Palmiabıo denilen ibir nevi 
aiaç vardır ki, pek acaiptir. Bu a· 
ğaç ylikaeleceii yerde, ormanm bo
yunca uzayıp 1rider. 

idiniz? l, Bunları Biliyor mu 
-------------------------------------------------~ 

Mayıs bilmeceaini balledenleria ve mükafat kazaaanlaraa ili .. 
lerini 28 Maytı tarihli nüshamızda aeırettik • 
._.Jyu~andaki reıimler, bilmeceyi hallederek bediye alan küçük 

~---

1 Biraz da giilelim 
~-------------------' ~ :4ii Scnıbıa biri 

~ otelci1• oda fit 

• atleriai ... otel· 
CÜ 

~ I - Birinci katta-

ki odalana hli 100, iküaci kat. 
talü odal•ı• tiatl 80, iiP.ci 
kattaki odalarua &ati 60 bnr 
tur. Dedi. 

- Daı. ...... odallnmz 
yok mu? 

- Hıyır, be,. Fiata..i ,abell 
iDİ bulu1or111aDz? 

- Fiatleri :yübek W.UJO
rum. fakat oteli ~ balap 

*** 

' 

Doktor - Kal-
biniz çok aatl•m· 
dır; yetmit MD• 
yaı1yacakıto1z. 
Huta - Fakat 

doktor, zaten boa Jetlaİf .,... 
11ndayıa 

Doktor - Görcliaiz aiil De
mek ıözil• dotr• i•if. 

*** 
Bir aizah •uhır· 
ri, rız•tede Lebi .. 
anın Pl11kboveaki 

şebria de olan bir 
zelzeleyi okuyor ve 

Y•nındakilere: 

- Zelzelenia ıiddetiadea, 

şehrin ismi bile karmakanıılr 
olmuı, diyor. 

*** -Ota.• -• 
kaç defa aerdi· 
venleri ikişer iki-

• ıer çakmamaaı ve 
ayakkaplaraı e .. 

kitm•••i aöyledim. 

*** /'"'-:: .&\ Öğretmen tal• 
~;,J. beye talarir •ev· 

• zuu olarak IGD• 
~ ""'-.~ verir: •Babanız 
·~ bir otomebil ıa· 

bn almıfbr. O.ıan ilk geziati-

IİDİ 300 aözle tarif ediniz.. 
itte talebedea biriDi11 taluir 

vazifesi: •&abam kelepir bir 
oto•obil Mba aldı. 0.1aala 
köyde bir ..... ,....1 
gitti.. 

Fakat H •azife • iki keli
melikti. ôtret.. vuife.U. ai

çin devam etmeclitl8i IOrdll. 
Talebe ı• oevaba Yercliı 

- Diter laım•• ıueli• 
cesaret edemedim, 

*** 
1'iraa -. .... 

,. 
UL...-._,..,~ ..... ı.fj.-a 

-A••.U.. 
'llı•I Diye ba-

tırdı. Matlakta Wr fare falra-
lacla•, ..... - ,.,.,.m? 

Kom ...... b wwdia 
- Oau Je .. k dOlabuaa luP 

payı•ız. orada açl.kt. ölirl · 

*** 
Haziran 



o DO U 

Otom t.lc adam.ar 
I abrıikasın da 6i · sa al. 

ofı 1 inci aıJii/ele -
liızde bu maDtakı ç :zı yi. man
tıki neticea'ae vard,rdılt. Man· 
tıki bir tckamule ulaşarak 

topratı~ alt~n_dıki alttaın~ kodi 
etb m zan tçınde farıcdıverdik. 

Masal 
nhlf..ıt-

A,•c.ıncoi cin:ı,eti 
Atwacakta bak al Sıtkt ile 

metresi Sabihayı öldunn m•"' 
lciniat N•yui otlu Şü rünün •"· 
hıkemesine düa ,elırimiz atır· 
eeza mahkemeaiade devam edil· 
mit. vu.ttden buı ldm .. ler 
dinlenmiştir. MLJhakome, son 
uu,.,. rtld'tiadu müdafu 

n 5çia ba,ka bir ıüA• IMl'ablmıt
tar. 

Zıten bankalardaki ibt:yat a\. 
tıaı bu •• oluna olaua aarf. 
ed.lmemelc ve yeryüzünde fır· 
dolayı dclaıan pıpellerı kıy· \'U uım lı. 

ı d L L--k l rç • ~·a du~cie ba dı; l l _.1 
met en rme&: için UIPI a arın, ~aldtnm ;ibl tl k planıu ku~· 1Jfl r 8eı ... 1.,sıal..aı 
ıuya. kum batmıı taht.laız rotun ç rpu. Beledi,.aiı •al.uebulncle 
kasalarıoda ııkı Utı kilit altında H ~kelin kuynıtu pa.rç~landı. 49 lira .aatla •••nitlik•il... 
du muyor mu idi? Madam~ ber , • .....,,-. iç.m bu bir ı.afm\i! t.&ldir. Uakal Orta •ekteb 
ae o'uraa olaun bunlar l:uUa· ·uş ~ rind n sı rayıp, üt Nk, mennu ol .. k n daktilo b:l· 
n1lm1y1calctır ve yer altında semalara ytı lmek istedi. Fakat, mele vı aakertitini Jlpia'I o1· 
~ı\•nerek. m\ataraMIS.h ki!rt· u~ak i~in kanatlanuı oynatanın. •ık fUttır. Talip olaalann 6 
la•ı ımociıevi bir kıymet iıafe dı; uln1ek için ~aKnsım açamadı. 
edeceklerdir. Çankil. rbk, taştan ok tır bir Hn ran 938 paıartui pnü 

Biz bu alhaı ıra bat rabıt ke· kt un parçası olmuştu! Japılacak olaa müııbab i•ti· 
maf:ssıbık yaradıldığı ~bi t~· O ~amandkn bu 2amana kadar haaına iıt•nk için nühaı kitı· 
raldarua •ltcnda bırakırız. de· Y rinden lunuld Y m dı ,. oldugu ~ıaı Ye mektep ve askerlik ve-

d 
._ yerde aldı. aika••• hamilen aaat 10 da 
i" ve böyle ibir Miri kasa !burasının ce:a m ekti.. 

kil d IDHraf,odaa Jcurtulcluk. ıı .. ----~-·----•ııl hesap işleri müdürlütüae aaü.a· 
C .balet devrinin adamlarının caatlan Hin olunur. 1893 

hıkıka\en tuhaf bir hüv:1eti 
vardı. Mesela lcaaadaki p .. ranın 
ki ~ağıda kıymet yelleyccetine 
iııaaıyorlardı da Musanın asası· 

1n enj'erek yılaaı olacat;aa, 
kam~n \11'kava\ peyniri gibi 
,-ak edJtcet!r.e, &lbab kclıfın 
cö.p \deri kıta1r üe beraber 

1-6-938 
(/:ıl• aatı1lerı 

Ç Atıcı K. S. 
' 1 D. Ard ti l 7 
11 Aibayrak 15 

K. S. 
. 18 ~5 

17 
a lyoti bira. 14 

24 Bup:.kü y~kO!ı 
218326.:S Düoltü Y"' u, 
218350,S U am y'! u' 

1·6-938 çclcird.: siz 
fıatler.: 

No. .. 
.. 

it 

" 

1 
8 
9 

10 
11 

15 50 
16 so 
11 sa 
1~ so 
21 00 

14 

üıüm 

2459 lira bedeli mubammenti 
ve evaefı feıuai prtnameliado 
y•z lı te• 'dile 1e1viain~ çöp 
•a;cliad .. luallaoı·mak üzere ıatın 
al~a~lt bir kamyon, •a\tine 
ve elekbilc •\ibendiılitindco 
tedar.k edı:ecek mal ve fehni 
ıutoamesi veç.bile •çık elcı i lt· 
1neve koeu'm11Jtur .. !bal°' 17·6· 
938 Cuma ıiiaü aut 16 da 

1 lkı(d ye enciiaeniade yapıla· 
' calı:tır. h\~rak etmek İıtiyenler 

1 

180 liralık auıvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ite s!.iylenen güıı ve 

.aır!ar" •elcerl~me kestirdiJJ.. 
rıne bir tüı U inanmıyor1ard.t. 

Mademki . ~c' inamla.o lıerıey 
jeçer ak~ e~uyord11. Biz de 
keyf.m:: . ı~edi de bütüo yu 
yüz:inün ve yer altının altınını 
torbada keklik aayd.k. Ve bu 
ı .. ıretto •amul inaaAlar en :zen· 
I·" ye b ııaenaleyb ea muud 
ye en mürcff~b iaAnl.r oldular. Zalıi,.~ satışları 

sutla encümeae gelirler. 
2 7 10 14 1898 

Uesseseden ayrılırken M n· ç. Q,..l K S. · K. S Beheri 2100 liradan 4200 
d stan, Çın·M!ç n, ve D.ılay 48J B 1ğda7 6 3125 6 37 _ 
L-ma imp .. ratorLakları tarafan· 130 Toıı Bakla 4 45 tra bedel m ıhammenll mu.· 
d•o ısmadaıuıaıı ıoıa aiatem 61 B. Pamu\: 4~ 50 baha idaresinin et ve buz 
masnu tebaalar, kalabalık ha· 493) Ki!o y pılc 50 s~ Si Palcli ıtıftda ~ul anılmak üzere 
l.ndc cümle kap•sından dışnı 4"'~ K~. Rth 260 450 saba al nacıtk lkı ~el kamyon 
çık yorlardı. S. ri,in ea büyü· ı•-------------\ , .. ta,. aç.le elc.•luuc"t konul· 
~ü D.ı.ay Lama tar.fuıdao ve· 

1 

r. Ma.i v fena t rtna· 
,.lnıi ~ti. T.bete aa tebaaları Nöbete l ~C%tl1!! le r mc" makin• ve cle ktrık mü· 
bu)uk o~oma\ı'1c klabonlar ko· h~adııl ğ ıden tedar&k ed hr. 
nll .uyormuf. l..ima. IUsaQaki Eczane.erin bir haHahk ı Aç \c e\tı ltın~ ile ihahııi 17·6· 
pJynah .ından dü}nı ye buınc• n5be\ gUn:erini gtsstarlr 938 C.ıma 1 bü uat on alt.da 
yuz milyon masnu taLet.i hep cetva!: 1 Be\ediye encümeninde yapıla-
bır a~ıı.dan •Uluıun ey yüce P.uarla$i: 1 tak n. 
La:na,. diye iktakso.ılarla hay
k rıyorlr.umış. 

l.1mayi lıürm~t eh Mü.tuman· 
lar k'b1leye dotru Damu kıl· 
dıktarı •g bi, Lımı7a . dotru 
Jonuek ü' ke .... r~e tükna' arı· 
)'Orlarmıı. Soo sııtem inaaa 
~ tııcetirıin fekllnı · o:ıun di1e 
neşret\ t i Dalay L manın mek-· 
uıb•nda "111• bea. •• -ceddim 
D• de TılMtiD plcaiı ,; 
bütün h~aedaw timd ,. kaear 
tebeanııa bv:ılar kadar ucUaaa 
ve nıutıine fermanferma olama· 
mışlardı. Amberikının aldı ~ 
tda Vtt n bıı endüatriıl nye· 
ımde 1',bet aoa atıt•m bir ca· 
•••1• malik en müte ·imil 
milletler aclıdına ıeçti. • TibeUt 
mevcut bir ldete 2öre ioıan 
W\lcbk fibi fltıDdi mihveri et• 
rafında no kadar ~k dherıc 
bem kend., lıem do Lama için 
o kadar aevab kazanırmış, işte 
baadan dolayı akarıuyla dö,1en 
iptidai ıtkllde •• dolapları ...... 

,Crllkopwla t.ela~a edilen 
,.. aiate• iaaaaı.r ile biMr 
ıofta bvvetiade niaamolarla 
tahrik tc:lilenk dakikada yüz 
bin dıfit 11ptıklan iÇia aut 
Ti bede bir dakikadaki •vab 
maiaaulG 'ftlc:• .W 11..u.ki 
mahlulGoe f ailuaif. 

Tibete ıitmık bere yotı çı• 
kanlan taptaze •a•ul iaM•• 
lar kapıdan pçtrkea ala41iı · 
oldutu halele dııırıaının a.firi 
karanlık olcbıtanu f&dD• " 
iaaır•t ıttim. Profeaöt •fam 
fl'elc. bu iosaalarıa imali lşin 
ıiinef'n radyo aktiviteıi kull~· 
nıldıl\nı ve bu yüıden rDnetin 
ı6ftm\lt ôlduğıarnı ı6yledi. Za· 
lH M •enu iDMDlar içi• ıü
aeıio Ae liiııım• varc&.1 

. . 
':l:emeraluad:a ii.ıiil. Kuatu ;& 
li. 11,bıt~ K•ç.oll•d• l..u 14.au; 
prıııpaım!'ı•ul t Auf. 
~ 

Nebatat 
Hastahklara 

1 Ç l N 
Mıııtah~ar yeni 
ildçltıtıını~ ··idi 
Hacı Davud Zade 

Rahmi aradavud 
':lalimaf m Çcırııs~ 

No. 31 
I Z M • R 

T E L E f O J'V J•t>9 

lım r .B.r,ac:. b:a Mecaurlu· 
tandaa: · · 38!8}6~ . 

Bir borçtan do:ıyı tahtı laı~ 
2e alıaa• Aga Baltık markalı 
6 la•bala 937 •oclıl 190 lira 
kıymeti mulaa••İ••li bir adet 
radvo boparlör c: bazile bitlikte 
7 161 9~, tarihine müaadif Sa· 
h liai •at 14 de yeai •üza· 
yede Beclett.ottade aabLta ç.ı· 
kar ~tv. B. artırmadı sataş 
bedılı % 75 tini b.lmadıtı 
takdirde ikiaci artarma11 9/6/93S 
perıımbe ıiaG Jİ•• ayni mev· 
kide yapılacaktır. T.a p olanla· 
rın mı hallinde baıar bulunma· 
ları ilin olunur. ...................... 

l):Ş DOKTORU 
C~vaa D ~, 

lkınc bc:)lc:r •o.ı•• N~. 84 
~' 

( l 1BR s ) REV f w KOL 
SAATt..ERı. MOKEMMEt CEP 

il.ER( ' ADAR DAKiK 
VE TAM AYARDADIR 

Kol atlllin ttp H Li ile eyni pre iz. 
7on\h olma •ek nadir bir kcyfryettir. 

Halbuki, LlBR 54 REVUE KOL 
SAATi u tiddetli f ız.ik b rekiuaa 
bile hı"iyyen mlt e lir alm:ıE, 'f' 

ayarı pek güç boaulur. 
Bu saatin havlıca bomsiyf!tleri: 1nı. 

tiyadı ıaııiye çark, bOyülı:: çarkla 
laaıu•'i dit diziıi, k un et in mükem• 
melen nakli. •ı tula, ta• .. 
dıy:ınıklı ayar. ga19t .ta.tiki •• k•'f'• 
•ei miknatiıhesiııdeıa eri c 'İVA· 
o putdilü. 

Tau Dmıt ıaltçilerde arı7n11a. 
JfEVUE talnilcıı larıaıD Ullf aeponı: 
1.ıa .bol Babçehpı Xaı hail 22 

Te,efon: 21354. 

Teknilı 

Muhasebe Bürosu 
l\lustafa E. Çelebi 
Ka,,.ıı Y•M11Ça1'1ısı No. 3 

'Fele/on S4JS 
.~fabasebeyo ait bütWı i,1erinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
edeb lit'.ainiı. 

Bü o, kanuna uyıan ıeki\dt ve 
muhtelli &&Hllerde: 

Muhasebe teıi• eder 
Defter tatar 

Plan,o tanzim eder 
Hesabı tetlıik, tasfiye o• i hti ldfları halleder 

D;,ktor 
Salih Sonad 

C\ld, Sıç ve zührevi baatalı1dır 
m&teb11111t 

lkinc'beyler ıokak No. 81 
Herçn ötleden son•a 

Miicellit 
Ali Rıza 
En temiz ve en urif işleri 

ıürat e yapar. 

Yeni K.aoallea 

rarşısı No. 34 

' Diı Do tor cı 

Cevad Dağlı 
lk9n cı 8ey1er so1cak No. S~ .. 
DOKTOR 

M. Şcolci UITU 
DahilT haatahklıt 

mut•h•saıaa 
lkiacibeyler aokak No.. 82 

Te\efo11 No. 3Jl5 

Ahirim• tabıiye S\a.h liuak 
•alıkeıneıindea: 

lz.-nirde Kırltışta 244 ••••· 
rala tramvay caddesindelci evde 
öl4 ecı ı c.t Sınto Alazrakiye 
ait ev eşyHı açılc artırma 111~ 
retile ı 't ıac:aktıktır. S\hf gilnü 
5/f>/~38 pıur 11a~ 1) dı ya· 
pı aca1cbr. AhcılarıD yevmi mu· 
ayyende aatıı yerinde bulun mı· 
lan ilin ohıAur. 1884 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türla idrar, lıan, 
bcılıam N IGİJte tan. 

lilleri ~ 
Oracaa& 7eri: 
lkiacibeyler "okak o. 25 

Telefon 3869 

Haıuan 2 

ismi;, lev;~i,;-d;;.irliti ·ilctnları: 
lzmir Levazım •mirliği Sat. AL Ko. Rs. d . 

idareleri lstanbul levaum amirlitint bağla müess sat ıcı~ 
alınacak olan (113316) kilo )'Oprt 201Huiranf938 Paıarlt11 

günü saat IS buçukta Tophanede Ltaab 11 vuım arnirliti.,. 
tın a\•a lcomiıyonunda kapalı urUa eksiltmesi yapılacaktır• 
Yo.,.rdun tahmin bedeli beher lciloııı 17 buço kuruş ilk ti" 
minah 1847 Ura 27 kuruştur. Anadolo ciheti ıur harici ıot 
dahili olmak üzere üç grubada ayrılabilir. Şırbaam si ko•i•• 
yon da görü1ebilir. isteklilerin kanuni veıikalarile beraber teklif 
mektup:arıaı ihale uıtindıa bir aaıt evel komisyona ..;eraıe-
leri. 2 S 10 16 1879 

__ -:-" ________________________________ ,,,_ ______ ____ 

lstanhul Jandarma satın alma ko
misyonundan: 
Miktarı Ciaıi 

Kilo 
17121 Kösele 

8311 San vaketa 
4000 Siyah vaketa 

Her üç kalemin birden teaiaat 
vo tahmin bedeli. 

f abmiD bıdeli 
Lira ~ .. 
29105 70 
19115 30 
8400 00 

56621 00 

ilk teınia•' 
Ura 1'.a. 
2182 93 
1433 65 
630 00 

4081 os 
- 1 Cinsi, miktarı, tab•i• bedeli \'e ilk teminatı yukarıd• 

3 kalem bndura m ıb:emeai 18-Hıziraa·938 cumartesi giiaO 
saat 11 de lstınbul Gedikpaıadaki Jandarma satın alma ko
m syonunca kapılı zarf ebiltmeaile aabn alan acaktır. 
2 - Şartname berpn komiıyoada aorülebilir veya 283 ktr 

ruş mukahilinde lcomiıyondaa aldınlabılir. 
3 - lsteld.le ia 2490 ••11h bıuıınıa hükümlerine 1röre tan• 

zim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme rünü saat 10 011• 

kadar komisyoııa vermeleri. 2 6 11 16 318111881 

lnhisarJar umum mndnrloaouden: 
" l - 1938 ıırrur harında ıamame ve proieıi muctb:nce y•P" 

tırılacalt lahisarlar pwiyoounaa inıaab kapab zarf usulile elr 
ıUtmeye ltonmuıtur. 

il - Keı f bedeli 13568 lira SO kurut ve mvvakkat te•i• 
Dl b 10 6 l.radar. 

1.1 - Eıcıiltmo 16/V!/888 tarikine raıtlıyu P:rıembo giioÜ 
•at 1 l de Kabatqta levuı m ve mübayaat ıubesiııdcki alıP 
komııyononda yap.bcakhr. 

iV - Şırtnam• ve projeler 68 nnı bedel mu abifüıd• 
inhisarlar levazım mübayaat ıubcsalo lzm.r ve AlW& baıaaii
dürlülderinden alınabilir. 

V - E <ıiltmeyc iştirak etmek ittiyeGlerio fenni evrak .,. 
vesaikini ihale rıinündcn üç güa evetine kadar inhisarlar umulll 
müdürlütü itıiıat ,ubeıino i braa ederek ayr1ca münaka1a)'• 
iıtirak v.aiıcası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni veaailde s inci mad· 
dede yazılı ekaaltmeyo iıtirak veaik11ıaı v• o 7,5 aüvenmo pa· 
raaa Vt)'a •elıttubua ihtiva Ad.o.le 1c.a,_ı. rt -"aikd• 

günü en geç ıaıt ona kadar yukarıda adı geçen alım k6niiıyo•• 
başkanlıttaa makbuz mukabilinde verilmeai lhnndır. 

2 4 ıt 3200/1880 

Bililmum çiftçilere. meyoa, incir 
bahfeıi f!e baf ıahiplerin• 

haydi miJjdemi:a 
Mazotla mütehırtik (~) bet be1rirlik ttaktörlerimiz günd• 

(1 1/2) hektar r••i onbet dönüm araıi ıürer. Amortiımanl• 
birlikte en attr iıin dönumGnii aıaıai otuı kuruıa mal eder• 
Dünyanın her tarafında Mtlamlıtı ve a-ördüğü işin boyun• 
niıbetle büyüklü~ ile nam aalmat elaa bu (Modern) trakt&rle 
ataçlıklı araı:ide ~ift aGrmek bat ve pamuk araıiaini çapalamak 
ıevkini tutacaksını!. 

icabında kuyunuzdan auyunaıu çeker. desttr naakın n zi vt 
bir küçük dttirmeniniıi Çt'lirir. Siıe bir k6le ıibl hizmet der. 
Dört çift oküz. dört nsan yerini tutacak bu traktörün tııti 
ele her lceıeye elverit\idir. b.ahıt almak ve ıipariş vermek ı~P 
1.cele ediniz. 
lzmir: Bii11ük K:a~tli~lı lıen Ne. .55 de 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldı 

5 Dakikada (6) çtflt fototraf (SO) kurqa çeken ıon ı s • 
aakiatmiı plcll BilbıHa naika lfltrladı çok , veriıhu·' 

Kon"k ci~ •FOTOCAN. mGıueaeai. u ir 
Telıraf: lımir • CAN. Tel, 3330 

Şeref Oteli 
S .. ılt Hacı H ... ,. Ol•ll lr•llplerlnd•n 

ŞEREF'ı11 ia.,..ılnn 

Meaarlılıh:ıııncla, l•metpaıa 6uluarıno 
nasır, hır tarafa yakın, hav:ıdar •. 

Yeni bina, yeni konfor, temi:likı 
ucuzluk, rahatlık ... 

(Ş E R E F O r E. L l) sız o cvinızdır. Taşradan ielecek 
mÜJtc:ri .erin ışlerhe yard m cc:i h·c •k, k~ud 1 rınf' her 

l ı r Fi 1 n .. ı • • C' \. --··· ••• 
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DEu1~scn•t LE. 
ANTE.LJNIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCJiE LEVANTE. LJNIE 

A G. HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINIE 

A. G. BREMEN 
•i.ARıssA. vapuru 28 Ma· 

Jlatı beldeniJOr, ANVERS, 
RolTERDAM, HAMBURG ve 
~MEN limanları açin ala· 
~ur. 

·soFFJA. vapuru 31 Ma· 
'::,.. bekleniyor. ANVERS, 
~EN, Ye HAMBURG li· 

-...ı.rına yük çıkaracaktar. 
•cH1os. vapuru 8 Hızi· 
~ bekleniyor. ROTTER· 

HAMBURG ve BRE
lfltf liaaularına y iır r hcıkhr. 

MEMENT H.5DHULDT 
•MARıTZA. vapuru 2 Hu'· 

h& ~ bekleniyor, ROTTER· 
-""il HAMBURN VO BREMEN 
"'- ~ ala u~tar. 

~l:.RVICE MARmMI 
RQUMAIN 

fUCAREST 
u...~UROSTOR. vapuru 31 
:.:!'111ta beldenıyor, l(()S. 

CE. GALA TZ ve GA· 
rz aktaım111 TUNA h•an· 
İtİll ylk alacaktat. 

NORSK! MIDDFJ..HAVS
LINJE OSLO 

-.AN AMDRES. 26 Hu·· 
• bekleaiyor, DIEPFE ve 

ttlrv.ç .... li•ularına yGk ......... 
SHON WARREN UNlES 
L TD. UVERPOOL 

~ VIElılORE. vap .ar• S 
t ... beld•iJOt. UVER· 
~ Ye ANVERS limanlarır 

J1k cıbraeak w BUR· 
GAz. VARNA, KôSTENCE. 

UNA. KALAS ve BRAILA 

~ıay.ı~ ........ ·~• • 

STEROYALE HONCROISE 

DANUBE MARITIME 

livier ve 
iirekisı 

v.,,. ....,_ 
a.t.ci .... - ...... Tel.Ma 

llt&ELLERMAN UNEI LTD. 
GINFIAL ITIAM NAVl
GATION Co. LTD. 

.. ALBATROS., vap11ra 20 
LONDRA ilill tik ...__ 

'USllAN. ..,... 17 M• 
~ _LIVERPooL ve SWAN
~~ ....... ,. c• .-. 
'Wl:.v • ~ LEV ANT!- UN1& 

"ACHAIA., V.pm11 li•..,. 
~. olup yük ~ıkarmaktadır. 

t"" ratelli Sperco 
Vapur Acentaaı 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

•SATURNUS. vapuru elyevm 
limaaımızda olup AMSTER· 
DAM. ROTTERDAM ve HAM· 
BURG limanl•rı için yük 
al•aktıdn. 

HERCULES Y1pıar11 10-6·33 
ie bele e ımekte olup BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE lıman· 
ları iç n yük a acıktır. 

5 VENSKA ORIEN1 
LIENIN 

.. VINGLAND., motörü 10.6-38 
tarihiıd ~ beklenmekte o up 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZJG, ve DAN· 
MARK ve BAL 1 IK lımaalan 
AÇÜI yük • acaktt . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. SUÇEA VA., vap ı u 8-6-938 
de bek cnmekte olup MALTA, 
MARSJt.YA ve CENOVA 1.· 
maaları ç n yük ve yolcu ahr. 

•AI.HA JUUA. npınu 2·7·38 
de bekl~nnıekte olııp MALTA. 
MARSıL YA ve CENOV A li· 
maalan için yük Ye yo cu abr. 

ZEGLUGA POLSKA S/A 
"LECt-.ISTAN., mo öra el· 

yoma limanlm z Ja o up AN· 
VERS, DANZIG ve GDYNIA 
limanları için yık • malctacıır. 

ilindeki barl"ket tarild'1ile ve 
11avlunlardaki dctitiklilderden 
aceate metuliyet lctbul ttmeı. 
Dı.. tı ıla taf ıilit .ein 2 nci 

kordoeda f RA TELIJ SPERCO 
wapar ıcentalıfına müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Tr ton: 41111414 /"663/42 l 
u 

Kemalp11a S .alaa balcuk mala· 
kemcsinden: 938·121 

Maddeı.Jeyb: Kımalpaı ıda 
llkdl ıke ı balea ika•etıibı 
belli olmayao Yaayah Nı11ret 
tarafaaa: 

Davacı Keaalpııadao ölü 
~· H .... vere...-cleD et
.. laıaail Haldu tarafmclam 
•,W••H açılan izalei ıayu da-

wıl14aa .W.,. •••• .... 
rayi teblit çakanla d•veti1• 
• lkamet1lha111a belli olma· 
a111ndaa DAfİ yıvDli talalcikat 
.... k ..,.. ..... 2' ma111 
938 tarılliM rudıyaa perıem be 
...... t oacla malakemıcle 
bam buluamuıza dair karar 
-~bmı,. taftiba la.inle 
ailatetir Aaadohı pzeteaiala 
26 aiNA 938 tarila " 74'0 aa
•aralı alalauil• Ulıaea tebli
ı•b ka1111ai1e ifa kalmdıtı laaJ. 
• ... ,ar slıa ,. ...uac1e • 
bab vücut etmed.tiaiıdea laak-
la111Zda l'JAP karan V9lildltl 
ve karan mezkGnaa blnabek 
ilhea tıbliaat ifuına ve bubape 

•MpaeniD de 22 • ff.. 

ANADOLU 

Zonguldak Urbayhğından: 
Muaaba9'aya çıkarılan ve teklıfler111 30 Haıır~rı 938 taribıne 

kadar Urbayhta telli• ecliı ... , ı&aıa edilH Ş.lair otel• ve ıui· 
noıuna aıt proıe ı bzarı ıti 29 7 /938 Cuma gününe kadar tem· 
dıd edilm.şt.r. 

lıtirak edecek ol uılarao şartnamesi ile vaziyet plin,nı Zon· 

.. t-lunn 1 • 

lzmir viliveti mulıa ebe. .., 

mGdGrlOğGndenı 
Beher metre 
muabbaa Acluı No. Ctnıi Yeri Miktara 
Ura K. auldak urbayhl'lndın ......... ve tapaclaa i.tivenlerin posta 

ilcretini pul o arak ,aadermele i i.ia oluaur. 28 2 7 12 1788 4 00 SS 1~,20 Arta Gui llltmek· 493 metre, 35 . 

Bozdoğan incir tarım satış ko. 
operatifinden: 

Kurulut• lkbaad V ckilebnia tasdikine iktir• edea 23 No. la 
BozJoğan lzmir Taram aabş lı ooperatifi tesi• genel kurulu 14 
Hazırın 938 11h günü ıaat lS te Boıdotanda C. H. Partili 
saJoııundı toplanacaktır. 

Ortaldann Zıraat banlluana yatıracaklara yüzde beı biııeye 
mukabıl lcendıJerin• verilea •akbu.a birlikte u!etea veya tem· 
ıilen bazn bulunmaları raca olunu .• 

Ruzname 
1 - ld&1e bakım ve kontrol be1etlera .. çimi. 
2 - lzmırde teşekkül etm.ı b:alunaD lzmir bci ve GıGm Ta· 

ram ubf koope. atiflera birlitiae iltihak bakkı•cla •lıa
kere ve karar vermek . 

3 - Büdc~ hnzimi. 187S 

lzmir Vakıflar Modor!OğOndeo: 
Senelita Cın11 No. Mevlcii 

Lira 
800 Han avius1.a 202/20 Yemif ÇUflll 

25 J Dükkan 171113 KeıteJli 
144 Ev 115/2 Haftani ıokak 
122 Dj;dciıa 77/20 Kömilr puara 

72 ,, 129/28 Hiaar önü 
108 .. 120/30 • " 
420 ,. 364/46 Hükumet cıddeai 
88 Ev 38117 Balaban çıkmazı 

300 Qjkkin 182/30 Aqafartalar c. 
430 Ha•am 3 l&/254 T.lkilık c. 

Yukarda mü.redatı yaz la ak ırat bır 1ene müddetle. kiraya 
veralmek üıere açı~ artt1rmaya çılcaralmışhr. ihalesi 9-6·938 
pertembe günil uat oaclıclar. Talipler n Valaflar idureaine 
mürac1atlara ilin ohaıur. 2 5 8 1882 

lzmir Viliy 
Mcıdorla ....... 

nbaaebei • 
usıye 

araıl tahriri•• ait 

lzmir vilayeti muha&ebei h11s111iye 
mndnrlilğflodeo : 

lcl•el laaaaılyel w1ı..-.. ~ı•a ı... ol••• elektrik we 
auatbak teıiaatuaı haiz IMalwaeo S.rııaada kiia lll..v; tefrit 
edilmiı bir Ya&ifetie otel olarak lmllaaıhuk •• bir maütelaauıı 
ta· Jfından iclue oluamak here IMr Mnelik kiıua 300 lira 
muhammen k ra bedeli Gaerinden 30·S-9S8 aGacl• itibar• bir 
ay içıode puatl k •retilı kiraya w.u.o.ktlr. ş.altl llna•k 
ve pey ılr•ek i...,.DlıriD viliyet encümeniaia toplu... laer 
,....... .. .,. , .... .._ ...... lOda ...... .-1111111111 
l• barlikta 1 aci.aue mlracaıtla·ı ili;1 oltaaur. 

2 4 (1905) 

lzmir Vilayeti Mabasebei Huımiye 
MadarlOğDndeo: 
YıU.k kira 

bedeli 
Lira K. 

No. Yeri 

175 00 13 Dükkio lldlde latlıedi1• c. 
30 00 31 ,. Balıkbaae ç. 
60 00 28 iv kar11yab lktıaat •r 
.. • 15187 Fın• .. " 
24 80 22 l*kaa J .. K.. Oll-
so 00 17 ,, Bekir p... bumda 
s 00 15 Dleü•tara. &.r.ı ...... 

ldarei Hwıwıiyeye ait olap raarıda ,., " ciul ,aa la .a. 
rat 30.S-938 ıünündon itilllr•• »&·938 siiA• a4u bir 
içinde pazarlık aretıle ki veril•ek iare ....... •• 
maya çakarılmııbr. Şutları ötna•ek iltiJeDleria im ,.. Ma
buebei Haaaaaiyı midüriyati V.n.lat miae • J •••it 
ilıti7•leriD de Eıacümuin topluchtı .. puartlll ft ,.,.._ 
be poleri aaat 10 da depozito •akbullrile birlikte Lcimeai 
viliyete müracaatlara iliıa olaalll'. 2 4 1902 

lir• . 938 tarim•• nıtı.,.. Memur 

tebi civarıacla dui•etre 
fdarel lauuiyel Ylliyete a·t olup yukuıdı evsafı 1aııla anaam 

mlllkiyeti aatalllalt iinre 30/51938 ıiln&adın 30/61938 pala• 
kadar bir •1 içlade pıurhlc ıntile temclidea açalı artw•ara 
çıkaralmııtır. 

Rartlan ötreamek İltİ1ftl•iA Malaaıebıi H ..... ,. Miidiiri· 
yeti Vlriclat kale•IM ve P•1 liinlık iatiynleria 4e F.acl••i 
viJiyetia top:aadıtı her pazarteai ve peraeabe ....... •po
zito aaakbuılarilı birlikte Eacl .. ae miiıacaatlafl ilia ola· 
nar. 2 4 1904 

ŞottJı- oı Otomobil ulalplerine 111tjtle 
Enıürii Boya E 

Teneailb otolan, otobflaler, kam1onlar, "* laer ••Yi ,._. 
lili arıta edilea " zevki -.,... macleal ~ llelddldl 
piıtoola (Tabaue) ile bo1•1r. Cill verilir, boz11laa luaamlar 
talaiı eclilerek biç belirlil lair llale ptirllir •• ,.,, ••••• 
Amapa " Am•ikuaa • lJi boJu14ar. 

BOYA E\llMIZc Me.a.ktlla daydat- 1Mr aoblallta 1111111 
etmakle lftilaar dayar. . 

USTAMIZ: Avnapanıa •• iyi mieawılariacle 91h1•1 Wr 
Tlrk ,.aoiclir. 

FIA TLERIMIZ: Rekabet itia delil, aefuat illa •iltlrilerie 
miııa tatterecekterl ratbete bathcllr. 
Cumlaııri7•t cad••i (llıinci lıotdon) lnhi
a:ırlar Baımüdüriyeti lıarııaında No. 111 

ilin 
Iktısad Vekaleti iç ticare umum 

modorlOğGnden: 
TlrldJMe ,...,.. ve aaldiyat aiprte lllerile ...,.a ol•ık 

.... kaaal hlklallv -··· .... • •• , ........... 
lif8t llali•• ....... . Tarla,. 
•uml vekili llall oa.a. •ıaw,.&. ••••• ... lrern .... 
autla lamir Ye •lllaabtile laaftllll .......... ıiılmt ••• 
yangın " ~yat aiıorta ~ •• .. el•• " ........ .....,........ . 
Wlüttal .. ....... keUeldlf ..... ..,.. .,a.«aw Wlclir
aiftir. K.,fif9t liprta eirbtleriDİD tılltit • ......... , Wıı. 
kındaki 2S Haziran .. 1927 tarihli •11• lıllcl••.m. ....ı.11 
prll•Gt .._lda m. oluar. 

lQft21 ~=-...-=-.... 
IDA8pa.ı• 

flllV"ll 
8P9Z ıDAW(J D8H , ... ,. ,,.,, , .... ,z ., ........... .. 
. aıaapt• D8DIHff ti Jt&IO 

fMll8)1MU91Z1Ul9l8A lllft'IOJ.1.IOlfDll"J .lflfD.1.& 
....... , •• .&. ...... ·-· 
f.19fN'll9 ,.~.,,, 

ın•q•w 8A uep1:=1 •• .. zqes M UOID.1 ........ - ... 

v 
Umul" lliidiirli • 
Tllkfıtcle Yaal'D Siıana llleri1e ... pi olmak ._. ba•i 
lı....., claireaiDdı t..ıt edileNk asla faallnt .. Bade bu· 
..... ... ok aiprta k • ,..,_. Tirld1• ••••I vekili 
laaia oldap ..ıw,.te Haıw ba ._. ........ bmlr Wll• 

t•Mile• tirbıt ..... ,..,. ıiıorta 1t11r11e ...... ol•n " 
ba qilld• .... k claw•cla batla •••u..ı.rde müdcl-. 
mlc1deale,lı •• lçlacl plaıı •fatlarilarile lamı ~aamalc tize. 
re H. Vbittal " ılnklla kolltktif firblial taJia eyleclitiai bil• 
dirmiftir. Keyfiyet Slprta ıirkett.I•• teftiı •• mlrabbeal 
.. ._. .... ~ Huiraa 1927 tariWI baan hikialeriae ••Ya· 

çar,.mba paü 1Mt oaa barr 
lalma•aa malabmece karar ve
r lmif 0......... wıııeibi 
karar tarilal ......... ltlllar• 
IMt sfi11 zarf ada hakla itirul8U 
l.aliyı malak•••,. bilclit- .. 
• ,wa .,. o aut ...... ın .. ,.. 

JıluhaaebQe _.._ .. olmakla i'la ola..-. 
Akse~ Ti.-&leebe .... .-.;L..:::::::::::::::::::::::::::;j;-~::~;;:-;:-:::;:::::~: 
mflracaaU... D.. ' Ei SCCI der• Z•yi name 

IM1eri malıke .. YUDeaİD• tedi-
,. e,1eme1& _.. ...... ... 
aat ve ... a. .......... bir 
wldli kaauai p11cleraaek aureti· 
le Kemalpata Saib laalcak bl
ldmlıti buıuuau baaar bala .. 

maaısı ve aba u.a.rde Dir Cl8" 

... ••lab'!.97• bal •dile ... 

....... ... Japilu bet 
bir hira:aaıtcla auan elit. 
kata ....... ,..., teblii ... ...... .-..... 
brfl,.t ll.ak-.k uNI •.Mkeme-
llri -. .... ı42 W .... 
4111M ........ t.Wlt. 

9381121 

Karabanaaua Morclotaa aalıııl· s..&•••berl ,...._ • J9Iİ llaaektebiaden 329 ~ 
lebe ... biacle aldıtam ,.1aadetaamemi 
Fra- .... ınltlı.Ama 
eclealer iıerp .,.t 12 ._ 
14 itası. Dirit 
........... Jl •••ala •• 
1.mt pla an. 
caat eclebi&rler. 

Mordotaa nabiyeaiaİde mu 
kim Huan otlu 49 mek· 
tep No.lu Kimi. Akça,aya 



.. 
Tesirini tabii olarak 
yapan en iy· mft bildir 

• 
sır Şahap uasur meme erinı gider · · 

Kuvveti.. işti havı arttırır. 

Elb" e ve Manto 

merakl.ların müjd 

Zabitan B glar oe 

Ba 1Z11lt1 r ... 

En m .k ot 
terilerioi emnun ccfen 
bu f rm y1 unutmayınız. 

Tilccar Terzi Türkp:ızarı 
ibra ·m Kara aş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zeng"n 

çeı"tler. Mantoluk, Tayyorluk, Trnvak rhk 
kumaılar.n enva"sini, yerli ve Avı upa. 

l - M11ğaz m d bilinde açtığım terz hanemde 
huıuıi o arak bay ve bayan\ r için on moda 

--...-_- :r.: rif, ık manto, rop, tıyyo·, etek, bluz, turv kar, 
.-uvalet, gclmlik, ivil ve askeri elbise ve k11putları 
iıtenildtği ve betcnildiği ~eki de imal cd lir. 

2 - .ıamelem peşin ve kredi ile de yap·lar. 
3 - u özlerim in doğruluğunu anlam k için bir defa 
tecrübe le fid.r. 
Adrea: Odunpazar: Slmerbınkın çıktığı eski Bayr klı 

mı aza Numara 12 • Telden 3276 
Topl•n p ,..lct!nd /ar k latıriçfen sipariş lcabal ediliı 

obi·ya ve 

ERK EZ 
MIR 

e A 

e rın ze ~--
ŞUBE 

ANKARA 

rem iz, zarif eşya, elbise ihti-
acından evel gelir. Herkes ken

di lı line göre temiz 
bir eve, mi firlerini 
kabul edecek bir • 1· 

lona n hat yaşıyacak 
e~yaya muhtaçtır. iyi 

~ıııaı. 

bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
m uhite d ha iyi tanıt · 

abilirsiniz. Evinizin 
eşyası hay b zın eti· 
keli olduğunu wut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
•tt v re iy mua. 
mal esi yapılır. 

Hacı A i Zade Abdu lah 
icarethanesi 

il r cin ko tümlük yeni çeşit lıum~ılar 
Y11 mevsiminin yaklaımaaı münasebetile yeni getirditi 

•DORMÔY .. FAYN •VULEN. ve •fJŞER. kostümlük ku· 
ponları kostümlük k tenler, parde ülükhr ve her tjr.ü YERLi 
vo AVRUPA kum ı aıortimanları rck bet kabul etmiyecek 
dereced ı tılmakt dır. 

Elbise ihtiyacınızı t in tmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarctb ııesini mutlaka ziyaret edinız. 

En aıtla , en k v n ucuz kumııl rt y lnız bu mağ • 
udan alabiliraini 

Peıtem:ılcılar E nal v Ahali Bank -rsı 
civMıntla ki Sura ki mağazasında N. 70 

1'ELEFON 2.J9.J 9B'll'WIW 

T 
ef o 

3 
dsmo 
,e a , a v 

KIRK KIRK'a T 

Temiz Ucuz 1 iiç 

tuv let ~eşi e • 

anı üzhe nçar 
. hat 1czanes· 

Sepiolin 
DIŞ 

macununu 

kull•nınız 

Toptan 
atı yeri 

Peıt~mol cı itada 

Lütfi Krom 
Ecza tl•po61ı 

Foto Köroğlu 

5eez üstem 
Eıı eşhur fabrikaların fotoirtıf ma<ineler., filim, cem, k ğıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

_.,; ve edevat:, font ve sebp lar. 

Fotoğralçılıfa müteallik her neoi malzeme 

T. İ~ BAHKA~I ıs:a:...~..s 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

lkrami'i~ planı 
4 adet 100() L. 4000 L 
8 " 500 " 4000 .. 

16 •• 250 " 4000,, 
76 " 100 " 7600 il 
so •• so .. 400a •• 

200 .. 25 .. 5000 ,, -.384 .. 28600 " 
Kur lar lmart, lbazir D 

1 ey:ul, 1 birincikinua 
tarihlerinde çekilecektir 
En az SO Jıra mevduatı 
bulunan he~aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Dok 
A.Ke 

Bakterlgoloı hıılaşıeı, salfırı lııutalıkluı milteMuııt 
(V rem ~e ira ı 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karalc:ol11 y nında 
251 aayıh ev ve muayenehanesinde ı b htaa akşama 

kadar h ıtalaranı kabul eder. 
Telef~on: 411 J 

• Zevki okşıyacak resim ve ağrand: manlır, seoedat v cvıak 
istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapdır. 

.............. .._ ......................... ... 
AMATÖR iŞLERi 

IZMIR: Emirlerzade çar ı ı 

Telefon: 2675 

moda yazlı 

kumaşları yalnız 

Şark Halı irketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 

( 
40 

Atatürk Caddesi No. 186 
TELEFON No. 3942 

• 
1 

o 

938 
ve Şevrole 
sarsın ısız seyahat için 
:ef on ediniz. 

Birinci Sınıl Mutalı ıs 

Dr. Demir Ali 
Kamf;I oflrı 

Cilt ve TenasDI haatahk· 
l rı ve elektrik tedavisj 

lzmir • Birinci beyler 10kağı 
Elh mra Sinem ark mda 

Telefon : 3479 

Kır ic;eği 

G .. H k. • oz · e ımı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numaıa so

kağı No. 2J 
K bul tleri: Öğleden wol 

at 10-12 öğleden soma 
lS,30 • 17 'fcle. 3434 

Adı i e ş·fa Eczanesi 
• 

Eu isim aliında Temizlik, Tuvalet, Mas•aJ 
ve tuvalet sata llartna çok elverişli 

Yüksek dereceli, lalif kokulu 

Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) K ruştur 

! ŞiFA Eczanesi KIRÇiÇEG/ Kolon;ya•ını 
Bu fıata satmakla hoyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, H. eU 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük " " 40 K..,,,.~ 

Tavsiye ederiz 


